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GİRİŞ
Ölçmə-real həyatı dərketmə alətlərinin əsaslarından
biridir. Hələ qədim zamanlarda insanlar obyektləri öz
aralarında müqayisə edərək və intuitiv olaraq obyektlərdən
bir neçəsini ölçü vahidi kimi qəbul edərək uzunluğu,
kütləni, həcmi, zamanı ölçürdülər.
Ölçmələr öyrənilən hadisələrin miqdarı nisbətlərini
və qanunauyğunluqlarını təyin etməyə imkan verir ki, bu
da müxtəlif alimlərin tədqiqatlarının və kəşflərinin
nəticələrini obyektiv müqayisə etməyə şərait yaradır.
Xüsusi ölçülərin (etalonların) köməyi ilə müxtəlif
kəmiyyət vahidlərinin ölçülərinin təzələnməsi , saxlanması
və ötürülməsi üçün XIX əsrdə bir neçə ölkədə xüsusi
metroloji təşkilatlar yaradıldı. İlk yaradılan bu
təşkilatlardan biri 1842-ci ildə Sankt-Peterburqda
Nümunəvi ölçü və çəki Deposu idi. Bu təşkilat 1893-cü
ildə ölçü və çəki Baş Palatasına çevrildi. Burada uzun illər
saxlayıcı alim kimi D.İ. Mendeleyev işlədi.
Beynalxalq əməkdaşlığın inkşafı ancaq mal
mübadiləsi yox, həmçinin elmi biliklərin mübadiləsi
zərurəti bir neçə etalonların işlənib hazırlanması və
saxlanılması ilə məşgul olan beynəlxalq təşkilatların
yaradılmasına gətirib çıxardı. Peterburq Elmlər
Akademiyasının təşəbbüsü ilə 1875-ci ildə Parisdə
Metrik konvesiya imzalandı ki, bu da ölçmələr sahəsində
əməkdaşlığın başlanğıcını qoydu.
Müxtəlif ölçmə vasitələrinin geniş istifadə
olunmasına baxmayaraq, ölçü vahidlərinin vahid
ümumqəbul olunmuş sistemi yox idi. Ona görə də
müxtəlif eksperiment aparanların aldıqları nəticələr çətin
müqayisə olunurdu. Bu problem 1881-ci ildə Parisdə
Elektrikləşdirmə üzrə Birinci konqresdə həll olundu. Bu
Konqresdə professor A.Q.Stoletovun təşəbbüsü ilə
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vahidlərin vahid sistemi (elektromaqnit və elektrostatik)
qəbul edildi. Praktiki məqsədlər üçün konqres tərəfindən
hələ 1832-ci ildə K.Qaus tərəfindən təklif edilən mütləq
vahidlər sistemi qəbul edildi.
Ölçü texnikasının inkişaf səviyyəsi istehsalatın
inkişaf səviyyəsi ilə bilavasitə əlaqəlidir və məhsulun
keyfiyyətini birbaşa təyin edir. Qarşılıqlı əvəzolunma
problemlərinin, standartlaşdırma problemlərinin həlli
texniki cəhətdən inkişaf etmiş ölçmə bazası olmadan
mümkün deyildir.
Dərslik səkkiz bölmədən ibarətdir.
Bölmələrdə metrologiya haqqında əsas anlayışlar və
təriflər şərh edilir, fiziki kəmiyyətlərin ölçülmələri
haqqında ümumi məlumatlar (ölçmələrin sinifləşdirilməsi,
ölçmə
xətalarının
sinifləşdirilməsi,
ölçmələrin
nəticələrinin təqdimolunma formaları, ölçmə nəticələrinin
işlənməsi), ölçmə vasitələri və onların metroloji
xarakteristikaları verilir və bu xarakteristikaların
normalaşdırılması göstərilir.
Burada ölçülər, miqyas ölçmə çevriciləri,
elektromexaniki cihazlar, körpülər və kondensatorlar,
elektron analoq ölçü cihazları, rəqəmsal ölçmə qurğuları,
proqramlaşdırılan ölçmə çevriciləri və informasiya ölçmə
vasitələri haqqında geniş məlumatlar verilir və bu ölçmə
vasitələrinin iş prinsipi şərh edilir.
Elektron
kəmiyyətlərinin ölçülməsi, maqnit kəmiyyətlərinin
ölçülməsi metodları və vasitələri, qeyri-elektrik
kəmiyyətlərin ölçülməsi metodları geniş şərh edilir.
Yekunda keyfiyyət göstəricilərinin təyini metodları,
ekspert komissiyalarının formalaşdırılması, ekspert
qiymətləri alınmasının üsulları və məhsulun keyfiyyətinin
ekspert metodu üzrə qiymətləndirilməsi məsələləri geniş
izah edilmişdir.
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1. METROLOGİYA
ƏSAS ANLAYIŞLAR VƏ TƏRİFLƏR
1.1. MÜASİR METROLOGİYA
Metrologiya-ölçmələr, onların vəhdətinin təmin
olunma metodları və vasitələri, tələb olunan dəqiqliyə nail
olma üsulları haqqında elmdir. Daha geniş planda
metrologiya fiziki obyektlərin kəmiyyət xarakteristikalarının müəyyənləşdirilməsi (təyin edilməsi) haqqında elm
kimi də təyin oluna bilər. Metrologiyanın predmeti ölçmə
metodları və vasitələri, həmçinin lazımi dəqiqliyə nail
olma metodları və vasitələridir.
Ölçmələr həmişə fiziki eksperiment kimi özünü
büruzə verir. Ölçmələr texniki vasitələrlə yerinə yetirilir.
Bu vasitələrin xassələrinə müəyyən edilmiş şəraitdə lazımi
dəqiqliyə zəmanət verən tələblər qoyulur.
Bütövlükdə metrologiya – həm ölçmələrin riyazi,
fiziki və texniki aspektlərini, həm də qoyulmuş dəqiqliyin
təmin olunma problemini əhatə edən kompleks elmi
fəndir. Əhatə dairəsinə uyğun olaraq metrologiya nəzəri
metrologiyadan, qanunverici metrologiyadan və praktiki
(tətbiqi) metrologiyadan ibarətdir.
Nəzəri metrologiya – metrologiyanın fundamental
əsaslarını işləyib hazırlayan metrologiya bölməsidir.
Nəzəri metrologiya ölçmələrdə istifadə olunan fiziki
proseslərin və hadisələrin analizinin nəticələrini, obyektlərin, şəraitin, prosedur və ölçmə vasitələrinin formalaşdırılmış aparatını, metroloji təhlilin və metroloji
sintezin alqoritmik təminatını, ölçü vahidlərinin seçilmə
və təyin edilmə prinsiplərini, onların təzələnməsi və
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etalonlardan işçi ölçmə vasitələrinə ötürülməsi
məsələlərini özündə birləşdirir.
Qanunverici metrologiya – metrologiyanın
o
bölməsidir ki, onun predmeti cəmiyyətin maraqlarına
uyğun ölçmələrin vəhdətinin və dəqiqliyinin təmin
olunmasına yönəldilmiş fiziki kəmiyyət vahidlərinin,
etalonların, ölçmə metod və vasitələrinin tətbiqi üzrə
məcburi texniki və hüquqi tələblərin təyin olunmasından
ibarətdir. Qanunverici metrologiya ölçmə vasitələrinin
yaradılması və istifadəsinin normativ bazasının
formalaşdırılmasını təmin edir.
Praktiki (tətbiqi) metrologiya – metrologiyanın o
bölməsidir ki, onun predmeti nəzəri metrologiyanın
işlənmələri,
praktiki
(tətbiqi)
və
qanunverici
metrologiyanın müddəaları və məsələlərindən ibarətdir.
Tətbiqi metrologiya işlənib hazırlanmış metodların ölçmə
vasitələrinin köməyi ilə praktiki realizə edilməsini və
ölçmələrin vəhdətinin təmin olunması sisteminin
yaradılmasını təmin edir.
1.2.

ƏSAS MÜDDƏALAR VƏ ANLAYIŞLAR

Fiziki kəmiyyət – keyfiyyətcə əksər fiziki obyektlər
üçün ümumi, lakin kəmiyyətcə hər bir obyekt (fiziki
sistem, hadisələr və ya proseslər) üçün ayrıca qiymətə
malik olan xassədir.
Fiziki kəmiyyətin ölçü vahidi – vahidə bərabər şərti
ədədi qiymət verilmiş fiziki kəmiyyətdir. Bu kəmiyyət
onunla eynicinsli olan fiziki kəmiyyətin kəmiyyətcə
ifadəsi üçün tətbiq olunur.
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Fiziki kəmiyyətlərin vahidlər sistemi – fiziki
kəmiyyətlərin verilmiş sistemi üçün prinsiplərə uyğun
yaradılan əsas və törəmə fiziki kəmiyyət vahidlərinin
məcmuudur.
Fiziki kəmiyyətin ölçüsü – konkret maddi obyektə,
sistemə, hadisəyə və ya prosesə aid edilən fiziki
kəmiyyətin miqdari xarakteristikasıdır.
Fiziki kəmiyyətin qiyməti – fiziki kəmiyyətin
ölçüsünün onun üçün qəbul olunmuş bir neçə vahidlərlə
ifadəsidir.
Fiziki kəmiyyətin əsl qiyməti - müvafiq fiziki
kəmiyyəti keyfiyyətcə və kəmiyyətcə ideal şəkildə
xarakterizə edən fiziki kəmiyyətin qiymətidir.
Fiziki kəmiyyətin həqiqi qiyməti – eksperiment yolu
ilə tapılan qiymətdir. Bu qiymət əsl qiymətə o qədər
yaxındır ki, onu verilmiş məqsəd üçün əsl qiymət kimi
istifadə etmək olar. Məsələn, hər hansı voltmetrin
yoxlanması (sınağı) zamanı onun göstərişini daha dəqiq
(nümunəvi) voltmetrin göstərişisi ilə müqayisə edirlər. Bu
halda nümunəvi voltmetrin göstərişini gərginliyin həqiqi
qiyməti kimi qəbul edirlər.
Fiziki kəmiyyətin ölçülməsi – fiziki kəmiyyət
vahidini özündə saxlayan texniki vasitənin tətbiqi ilə
aparılan elə əməliyyatların məcmuudur ki, onlar ölçülən
kəmiyyətin onun vahidi ilə nisbətinin tapılmasını (görünən
və ya görünməyən şəkildə) və bu kəmiyyətin qiymətinin
alınmasını təmin edir (fiziki kəmiyyətin qiymətinin
təcrübə yolu ilə xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə təyin
edilməsi).
Fiziki kəmiyyətin ölçülməsinin nəticəsi - kəmiyyətin
ölçülməsi yolu ilə onun alınan qiymətidir.
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Ölçmələrin dəqiqliyi – ölçmə nəticəsinin xətasının
sıfra yaxınlığını əks etdirən ölçmə xarakteristikalarından
biridir.
Dəqiqliyin ölçüsü (ölçmə nəticəsinin xətası) –
ölçmənin nəticəsinin ölçülən kəmiyyətin əsl (həqiqi)
qiymətindən meyilliyidir. Kəmiyyətin əsl qiyməti məlum
deyil, onu ancaq nəzəri tətqiqatlarda tətbiq edirlər.
Praktikada həqiqi qiymətdən istifadə edirlər.
Ölçmə vasitələri (ÖV) – normalaşdırılmış metroloji
xarakteristikalara malik olan və ölçmələrdə istifadə edilən
texniki vasitələrə deyilir. Bu texniki vasitə müəyyən vaxt
intervalı ərzində fiziki kəmiyyət vahidini təzələmək və (və
ya) saxlamaq üçün də istifadə olunur (müəyyən edilmiş
xəta hüdudunda).
Fiziki kəmiyyətin ölçüsü – bir və ya bir neçə
verilmiş ölçülərin fiziki kəmiyyətinin təzələnməsi və (və
ya) saxlanması üçün ölçmə vasitəsidir. Bu ölçülərin
qiymətləri qəbul edilmiş vahidlərlə ifadə olunur və lazımi
dəqiqliklə məlumdur.
Ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikası –
ölçmələrin nəticələrinə və onların dəqiqliyinə təsir edən
ölçmə vasitələrinin xassələrindən birinin xarakteristikasına
deyilir.
Ölçmələrin metroloji təminatı – etalon ölçmə
vasitələrinin yaradılmasına, həmçinin ölçmələrin tələb
olunan keyfiyyətini təmin edən metroloji qayda və
normaların işlənib hazırlanmasına və tətbqinə yönəldilmiş
fəaliyyətdir.
Ölçmə vasitəsinin metroloji attestasiyası – ölçmə
vasitəsinin dəqiq tədqiqi əsasında bir nüsxədə istehsal
olunmuş (və ya tək – tək nüsxələrlə xaricdən gətirilmiş)
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ölçmə vasitəsinin tətbiqinin qanuni olmasının metroloji
xidmət tərəfindən tanınmasıdır.
Ölçmə vasitələrinin yoxlanması – ölçmə
vasitələrinin eksperiment əsasında təyin olunmuş
metroloji xarakteristikalarının tətbiq üçün yararlılığının
dövlət metroloji orqan (və ya digər rəsmi tanınmış orqan,
təşkilat) tərəfindən təyin edilməsi və onların qoyulmuş
məcburi tələblərə uyğunluğunun təsdiqlənməsidir.
1.3. FİZİKİ KƏMİYYƏTLƏRİN VAHİDLƏRİ
Həm fizik, həm də riyaziyyatçı olan L. Eyler hesab
edirdi ki, hər hansı kəmiyyəti təyin etmək və ya ölçmək
üçün bu cinsdən olan digər kəmiyyəti məlum kəmiyyət
kimi qəbul etmək lazımdır. Bu zaman qəbul edilmiş
kəmiyyətlə ölçülən kəmiyyət arasında olan uyğunluq
göstərilməlidir. Beləliklə, bu xassəni xarakterizə edən
fiziki kəmiyyət üçün fiziki obyektin xassələrinin ölçülməsi
zamanı həmin cinsdən olan məlum kəmiyyət kimi vahidə
bərabər kəmiyyəti seçmək zəruridir.
Təbii və texniki elmlərin inkişafı, nəticələrin
mübadiləsi zərurəti fiziki kəmiyyət (FK) vahidləri
sisteminin yaradılmasına gətirib çıxartdı.
Fiziki vahidlər sistemi təbiətdə baş verən fiziki
prosseslər, məlum fiziki qanunlar haqqında biliklərin
bazasında yaradılır. Beləki, bir necə fiziki kəmiyyətlərin
ölçü vahidlərini seçərək və onları digər kəmiyyətlərlə
əlaqələndirən fiziki qanunları bilərək, FK vahidlərini
almaq olar.
İlk dəfə fiziki kəmiyyət vahidləri sistemi
məfhumunu K. Qauss icad etmişdir. Onun metoduna qörə
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əvvəlcə bir – birindən asılı olmayan bir necə sərbəst
kəmiyyətlər təyin olunur (seçilir). Bu cür kəmiyyət
vahidləri əsas vahidlər adlanır. Əsas vahidlər elə seçilir ki,
fiziki qanunlardan istifadə edərək digərlərini - törəmə
vahidləri almaq münkün olsun. Əsas və törəmə vahidlərin
tam məcmuu FK vahidləri sistemini əmələ qətirir.
Əsas vahidlər. Əsas vahidlərin secilməsi vacibdir.
Bir tərəfdən, seçim sərbəst ola bilər, digər tərəfdən isə bu
cur vahidlərin sayının minimal olması məqsədəuygundur.
Sistemlərin
əksəriyyətində
qəbul
olunmuş
vahidlərin qarşılıqlı əlaqələri misalına baxaq.
Nyütonun ikinci qanunu inersiya kütləsini təyin
edir:
F= ma,
burada F – qarsılıqlı təsirli qüvvə ; m – cismin kütləsi; a –
hərəkətin təcili.
Ümumdünya dartma qanunu qravitasiya kütləsini
iki cismin qarşılıqlı təsir qüvvəsinin ifadəsi vasitəsilə təyin
edir:
F =γ

m1m2
,
r2

burada γ - qravitasiya sabiti, γ = 6,67 ⋅10

−11

H ⋅m

2

kq 2

;

r – cismlər arasındakı məsafə.
Tutaq ki, bir cism digərinin ətrafında çevrə boyu
hərəkət edir. Burada inersiya qüvvəsi qravitasiya
qüvvəsinə
bərabərdir.
Nəzərə
alsaq
ki,
2
α = ω 2 r =  4 π 2 r , burada ω - bucaq təcili; T-fırlanma
Τ 

mm
4π 2
m1 2 r = γ 1 2 2
dövrü,
alırıq
,
buradan
Τ
r
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4π 2 r 3
. Mavi cismlərin hərəkəti üçün
γ m2
Keplerin üçüncü qanununun ifadəsini aldıq.
Beləliklə, zaman T, məsafə r və kütlə m arasında
r2
əlaqəni göstərən m = Κ 2 şəklində ifadə alındı.
Τ
Kifayətdir ki, bu düstürda K=I qiymətini yerinə
qoyaq, onda kütlə vahidi uzunluq və zaman vasitəsilə
təyin
ediləcək.
Lakin
bu
əmsalın
qiyməti
2
2
11
Bu, onun nəticəsidir ki,
Κ = 4π
γ = 5,918 ⋅ 10 kq ⋅ S m 3 .
kütlə, uzunluq, zaman vahidləri sərbəst seçilmiş və fiziki
qanunlara uyğunlaşdırmaq üçün Kepler qanununda əmsal
göstərilmiş qiymətə malik olmalıdır.
Əsas vahidlərin sayının minimumlaşdırılması
zərurətinin və fiziki hadisələrin yeni sinfinə baxılması
zamanı onların tətbiqinin məqsədəuyğunluğunun izahi
məqsədilə aşağıdaki misala baxaq.
Kulon qanunu mexaniki kəmiyyətləri (qarşılıqlı
təsir qüvvəsi və elektrik yükləri arasındakı məsafə) və
elektrik kəmiyyətini (elektrik yükü) əlaqələndirir:
qq
F = 122
r
Kulon qanununda mütənasiblik əmsalı vahidə
bərabərdir. Burada sadələşmək üçün kəmiyyətin xassəsi –
vahid vektor buraxılıb.
Əgər bu ifadə əsas kimi qəbul olunarsa, onda
elektrik cərəyan qüvvəsi lazım deyil, beləki, onu aşağıdakı
ifadədən təyin etmək olar:
F = q\ t,
Τ2 =
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burada
yükü;

q – Kulon qanunu üzrə təyin edilən elektrik

t - zamandır.
Elektrik kəmiyyətlərin qalan bütün vahidləri
elektrostatikanın və elektrodinamikanın qanunlarından
cixarılır. Lakin fiziki kəmiyyətlərin sistemlərinə əsas
elektrik kəmiyyəti – amper sərbəst daxil edilir. Bu halda
yük q = lt münasibəti ilə təyin edilir, yəni eyni fiziki
kəmiyyət (yük) mexaniki kəmiyyət vasitəsilə və asılı
olmayan kəmiyyət vasitəsilə (amper) təyin edilmişdir. Bu
cür qeyri – birmənalılıq məcbur edir ki, Kulon qanununa
vakuumun dielektrik keçiriciliyi adlanan əlavə əmsal daxil
edilsin:
F=

q1 q 2
4πε 0 r 2

Aydındır ki, yeni asılı olmayan fiziki kəmiyyət yeni
fiziki biliklər sahəsinə rahatlıq üçün daxil edilib. Bu
zaman fiziki kəmiyyətlərin köməyi ilə bütün fiziki
proseslərin vahid formada şərhinin zəruriliyinə görə fiziki
konstantlardan - əmsallardan istifadə olunması tələb
olunur.
Törəmə vahidləri. Törəmə vahidləri məlum fiziki
qanunların köməyi ilə əsas vahidlər vasitəsilə ifadə oluna
bilər. Törəmə vahidin ölçusu riyazi ifadə vasitəsilə təyin
olunur. Bu ifadə törəmə vahidini
əsas vahidlə
əlaqələndirir və göstərir ki, əsas vahidlər dəyişdikdə
törəmə vahidi neçə dəfə dəyişir.
Əgər əsas vahidin n dəfə dəyişməsi ilə törəmə
vahidi n 0 dəfə dəyişirsə, onda deyirlər ki, bu törəmə
vahidi əsas vahidə görə p ölçüsünə malikdir (məsələn,
əsas üzunluq vahidi m - ə uyğun olaraq sahənin ölçü
vahidi m 2 , həcmin ölçü vahidi m 3 - dur).
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Törəmə vahidin ölçü düsturu əsas vahidlərin
ölçülərindən tərtib olunan birhədli ifadədir, burada bu
ölçülər (dərəcələr) müsbət, mənfi, tam və kəsr qiymətində
ola bilər.
Ölçü vahidləri aşağıdaki xassələrə malikdir:
- əgər A kəmiyyətinin ədədi qiyməti B və C
kəmiyyətlərinin hasilinə bərabərdirsə, onda A - nın ölçü
vahidi B və C kəmiyyətlərinin ölçü vahidlərinin hasilinə
bərabərdir:

[Α] = [Β] ⋅ [C ];

- əgər A kəmiyyətinin ədədi qiyməti B və C
kəmiyyətlərinin nisbətinə bərabərdirsə, onda A – nın ölçü
vahidi B və C kəmiyyətlərinin ölçü vahidlərinin nisbətinə
bərabərdir:

[Α] = [Β] [C ];

- əgər A kəmiyyətinin ədədi qiyməti B
kəmiyyətinin n dərəcəli qiymətinə bərabərdirsə, onda A –
nın ölçü vahidi n dərəcəli
B ölçü vahidinə
n
bərabərdir: [Α] =[Β] .
Bu xassələr ölçü vahidlərini formalaşdıran zaman
istifadə olunur.
Hissə - hissə artan və azalan vahidlər. Bir çox
praktiki işlər üçün metrik vahidlərin ölçüləri əlverişli
deyil: onlar ya böyükdür, ya da kiçikdir. Ona görə də hissə
- hissə artan və azalan vahidlərdən istifadə olunur. Onluq
hesablama sistemində artan və azalan vahidlər ilkin artan
və ya azalan vahidləri müəyyən dərəcəli 10 – a vurmaqla
və ya bölməklə alınır. Artan və azalan vahidlərin adlarının
qabağında ön sözlər yazılır. Onluq sistemi üçün artan və
azalan vahidlərin təyini cədvəl 1.1 – də verilmişdir.
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Cədvəl 1.1.
Öndə yazılan sözlər
Adı
Işarələnməsi
Rus
dilində

Beynəlxalq
dildə

Azərbaycan
dilində

2

3

4

5

eksa

Э

Е

E

peta
tera
qiqa
meqa
kilo
hekto
deka
detsi
santi
milli
mikro
nano
piko
temto

П
Т
Г
М
к
г
dа
∂
c
м
мк
н
п
ф

Р
Т
G
М
к
h
da
d
c
m
n
p
f

P
T
G
M
k
h
da
d
c
m
mk
n
p
f

atto

а

а

a

Vurğu

1
10 000 000 000 000 00000=
1018
1 000 000 000 000 000=1015
1 000 000 000 000 =1012
1 000 000 000 =109
1 000 000 =106
1 000 =103
1 00 =102
10 =101
0.1 =10-1
0.01 =10-2
0.001 =10-3
0.000 001 =10-6
0.000 000 001 =10-9
0.000 000 000 001 =10-12
0.000 000 000 000 001 =10-15
0.000 000 000 000 000 001
=10-18

µ
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Nisbi kəmiyyətlər və vahidlər. - Fiziki kəmiyyətin
ölçulməsi uçun tez-tez bu kəmiyyətin eyni adli fiziki
kəmiyyətə nisbətindən istifadə edirlər. Bu nisbət
ölçüsüzdür. Onlara karbon-2-nin kutləsinin 1/12 nisbəti ilə
ifadə edilən kimyəvi elemetlərin atom və ya molekulyar
kutlələri aiddir. Kəmiyyətlərin nisbətləri ifadə olunur:
• nisbət vahidə bərabər olduqda, ölçüsüz kəmiyyətlə;
• nisbət 10-2 -yə qədər diapazonda olduqda, faizlərlə;
• nisbət 10-3-ə qədər diapazonda olduqda pramillə;
• nisbət 10-3 və daha kiçik diapazonda olduqda,
milion hissələrlə və s.
Loqarifmik kəmiyyətlər və vahidlər. Loqarifmik
kəmiyyətlər şəklində tezlik intervalı, zəifləmə, güclənmə
səs təzyiqi səviyyələri və s. ifadə olunur. Loqarifmik
kəmiyyət vahidi bel, B eyniadli fiziki kəmiyyətlərin
nisbətinin loqarifmasi ilə ifadə olunur:
• İΒ = lg(Ρ1 Ρ2 ) Ρ2 = 10Ρ1
olduqda, burada Ρ1, Ρ2 gücün, enerjinin və s. eyni adli energetik kəmiyyətləri;
• İΒ = 2 lg(F1 F2 ) F2 = 101 / 2 F1 olduqda, burada F1 , F2 gərginliyin, cərəyan şiddətinin, təzyiqin və s. eyniadlı
kəmiyyətləridir.
Loqarifmik kəmiyyətin əmələ gəlməsi üçün ancaq
onluq loqarifm yox, həm də natural və ya əsası 2 olan,
əgər bu, praktiki məsələnin həlli üçün rahatdırsa, istifadə
oluna bilər.Ölçmələrdə tez – tez hissə vahidi beladetsibel,
dB (0,1B – yə bərabər) istifadə olunur.
Fiziki kəmiyyət vahidləri sistemi. Sİ Əvvəllər
müxtəlif ölkələr özlərinin vahidlər sistemlərini yaratmışlar.
Onlar əsasən üç fiziki kəmiyyət vahidləri bazasında
yaradılmışdır: üzunluq, kütlə, zaman. Bu sistemlər şərti
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olaraq mexaniki adlandırılmışdır, məsələn MKS sistemi:
metr, kiloqram, saniyə; SQS sistemi: santimetr, qram,
saniyə. Bu sistemlər mexanikada tətbiq olunmaq üçün
rahatdır (asandır). Lakin elektrik və maqnit kəmiyyətləri
üçün ciddi çətinliklər meydana çıxdı. Bir neçə müddət
ərzində texniki vahidlər sistemi adlanan MKQSS tətbiq
olundu (uzunluq, qüvvə, zaman): metr, kiloqram – qüvvə,
saniyə. Bu cür sistem bir çox texniki kəmiyyətlərin
hesablanması üçün asandır, lakin bu sistemin böyük
nöqsanları vardır: kütlə vahidi burada 9,81 kq alınır ki, bu
da ölçünün onluq metrik prinsipini pozur; praktiki elektrik
vahidləri ilə çətin uzlaşır.
Elmin müxtəlif sahələrinin tələbatına uyğun olaraq
texniki vahidlər sistemləri dörd vahidə qədər genişləndi:
İstilik vahidlər sistemi MKSD: metr, kiloqram, saniyə,
temperatur şkala dərəcəsi; elektrik və maqnit ölçmələri
üçün vahidlər sistemi MKSA: metr, kiloqram,saniyə,
amper; işiq vahidləri sistemi MKSK: metr, kiloqram,
saniyə, kandela bu çür əmələ gəldi.
Bir sıra bu cür sistemlərin olması alınmış
nəticələrin mübadiləsi, bir vahidlər sistemindən digərinə
keçilməsi böyük çətinliklər törətdi. Bu, elmin bütün
sahələrini əhatə edən və beynəlxalq miqyasda qəbul edilən
vahid universal vahidlər sisteminin yaradılması zərurətinə
gətirib çıxardı.
1948-ci ildə Ölçü və çəki üzrə IX Baş Konfransda
vahid praktiki vahidlər sisteminin qəbul olunması
haqqında təklifə baxıldı. Ölçü və çəki Beynəlxalq komitəsi
tərəfindən bütün ölkələrin elmi dairələrinin fikirlərinin
rəsmi sorğusu aparılmış və bunun əsasında vahid praktiki
vahidlər sisteminin yaradılması üzrə təkliflər tərtib
olunmuşdur.
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1960-cı ildə Ölçü və çəki üzrə XI Baş Konfrans
beynəlxalq sistemi qəbul edir və ona “Beynəlxalq vahidlər
sistemi” (Sistem İnternational - Sİ) adını verir. Bu
sistemdə əsas vahidlər kimi metr, kiloqram, saniyə, amper,
kelvin, kandela qəbul edilir. Bir qədər sonra əsas vahidlər
sisteminə maddə miqdarının vahidi – mol daxil edildi. Bu
sistem qısa bir müddətdə beynəlxalq səviyyədə tanındı.
1.4. ETALONLAR VƏ NÜMUNƏVİ
ÖLÇMƏ VASİTƏLƏRİ
Texnikanın və beynəlxalq əlaqələrin inkişafı ilə
vahidlərin müxtəlifliyinə görə ölçmələrin nəticələrinin
istifadəsi və müqayisəsində çətinliklər çoxaldı, onlar elmitexniki prosesləri dayandırmağa başladılar. Beləki, XVIII
əsrin ikinci yarısında Avropada uzunluğun ölçü vahidi
kimi yüzə qədər müxtəlif futlar, əlliyə qədər müxtəlif mil,
120 – dən çox müxtəlif funtlar mövcud idi. Bundan başqa,
vəziyyət bəzən elə gətirirdi ki, hissə - hissə və tam
vahidlər arasındakı nisbətlər müxtəlif olurdu (məsələn,1
fut = 12 dyüm =304,8mm).
1790 – cı ildə Fransada yeni ölçülər sisteminin
yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Bu ölçülər
“təbiətdən götürülən, dəyişməyən prototipə əsaslanır”.
Təklif olundu ki, uzunluq vahidi kimi Yerin Parisdən
keçən meridianının dörddə birinin on millionda bir
hissəsinin uzunluğu qəbul edilsin. Bu vahidi metr
adlandırdılar. Kütlə vahidi kimi təmiz suyun ən yüksək
sıxlıq dərəcəsində olan temperaturda (40 C) 0,001m3
kütləsi qəbul edildi. Bu vahid kiloqram adlandırıldı.
Metrik sistemi qəbul edən zaman ancaq təbiətdən
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götürülən əsas uzunluq vahidi yox, həmçinin tam və hissə
vahidlərinin yaradılmasının onluq sistemi qəbul edildi ki,
bu da onun ən vacib üstünlüklərindən biridir.
Lakin son ölçmələrin göstərdiyi kimi, Paris
meredianının dörddə birində 10 000 000 yox, 10 000 856
əvvəlcədən təyin olunmuş metr vardır. Lakin bu rəqəmi də
con rəqəm saymaq olmaz, beləki elm inkişaf etdikcə daha
dəqiq ölçmələr başqa qiymətlər verir.
1872 – ci ildə prototiplər üzrə Beynəlxalq
Komissiya tərəfindən təbii etalonlara əsaslanan uzunluq və
kütlə vahidlərindən şərti maddi etalonlara (prototiplərə)
əsaslanan vahidlərə keçilməsi haqqında qərar qəbul
olundu.
1875 – ci ildə diplomatik konfrans çağrıldı və
burada 17 ölkə Metrik Konvensiyanı imzaladı. Bu
konvensiyaya uyğun olaraq:
• metrin və kiloqramın beynəlxalq prototipləri
müəyyənləşdirildi;
• Beynəlxalq ölcü və çəki bürosu – elmi idarə
yaradıldı, onun saxlanmasına vəsaiti konvensiyanı
imzalamış dövlətlər öz üzərinə götürdülər;
• müxtəlif ölkələrin alimlərindən təşkil olunmuş ölçü
və çəki üzrə Beynəlxalq Komitə yaradıldı;
• ölçü və çəki üzrə Bas konfransın hər altı ildən bir
çağırılması haqqında qərar qəbul edildi.
Platin və iridium ərintisindən metrin və kiloqramın
nümunələri hazırlandı.
Metrin prototipi ümumi uzunluğu 102 sm olan
platin-iridium ştrixli ölçü qəbul edildi ki, onun da hər
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ucundan 1 sm məsafədə ştrixlər çəkildi. Bu ştrixlər
uzunluq vahidi - metri təyin etdi.
1889-cu ildə Parisdə ölçü və çəki üzrə Birinci Baş
konfrans kecirildi, burada metr və kiloqramın beynəlxalq
prototipləri təsdiq edildi. Bu prototiplər saxlanmaq üçün
Beynəlxalq ölçü və çəki bürosuna verildi.
Uzunluq vahidi: 1983-cü ildə ölçü və çəki üzrə
XVIII Baş konfransda metrin təyini qəbul edildi. Bu
təyinə görə uzunluq vahidi-metr-saniyənin 1/299792458
hissəsi ərzində işiğın keçdiyi məsafədir. Bu cür təyinatın
verilməsinə etalon texnikada lazerlərin tətbiqi kömək etdi.
Bu zaman uzunluq vahidinin ölçüsü dəyişmədi. Əsas
yeniliklər krepton lampasından etalon qurğularda olan işıq
mənbəyində lazer şüalanmasına keçid; əsas postulat kimi
işıq sürətinin v = 2,997925 ⋅10 8 m s sabitliyindən istifadə
olunması; bir etalonda üç kəmiyyətin ölçülərinin
təzələnməsinin birləşməsi: uzunluq, zaman, tezlik; işıq
mənbələri etalonunda beş müxtəlif uzunluqlu dalğalardan
istifadə olunması idi.
Uzunluq vahidini təzələmək üçün Maykelsonun
interferometrindən istifadə olunur. İnterferometrə daxil
olan işiq dəstəsi müxtəlif yollara istiqamətlənmiş iki
hissəyə bölünür. Çıxışda işiq dəstləri yenidən birləşir.
Gediş yollarının optik uzunluq fərqindən asılı
olaraq gediş fərqini təyin etmək olar:
∆ = (n − ı ) = l ,

burada n – mühitin sınma göstəricisi;
l – yolun həndəsi uzunluğudur.
İnterferensiya halının maksimum şərti:

∆ = l1 − l 2 = κλ ,

burada λ - lazer dalğasının uzunluğudur.
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Maksimum şərt:
∆ = l1 − l 2 = (2κ − 1) λ 2.
Kütlə vahidi. Əsas mexaniki vahid kimi Ölçü və
çəki üzrə XI Baş konfrans tərəfindən kütlə vahidi –
kiloqram – kiloqramın prototipinin kütləsinə bərabər
maddənin kütləsi təsdiq edilmişdir.
Kiloqramın prototipi Parisin ətrafındakı Sevredə
yerləşən Ölçü və cəki üzrə Beynəlxalq büroda saxlanılır.
O, 90% platin və 10% iridium ərintisindən hazırlanmış
silindrik formaya malikdir, onun hündürlüyü və
oturacağının diametri 39 mm - ə bərabərdir.
Kütlənin ölçülmələrinin vəhdətini təmin etmək
üçün böyük miqdarda kütlə prototipi istehsal edilmişdir.
Prototipin istehsal dəqiqliyi nisbi
xətanın 10-8
səviyyəsində təmin olunmuşdur. Prototiplər Ölçü və çəki
üzrə Beynəlxalq büroda Attestasiyadan keçmişdir. 1889 –
cu ildə Rusiyaya 12 №- li prototip göndərildi. O, Sank –
Peterburqda D.İ. Mendeleyev adına Ümumrusiya elmi –
tədqiqat metrologiya institutunda saxlanılır.
Təyinatına görə kütlə prototipi əvvəlcə suyun bir
kub destimetrinin kütləsi ilə onun 3,98 0 C temperaturunda
və 101325 P a təzyiqində ən yüksək qatılığı zamanı
uzlaşmalı idi. Lakin təyin olundu ki, suyun maksimum
qatılığı 0,999972 – q / sm 3 -a bərabərdir, yəni kütlə
prototipi 28 mkq çox oldu.
Zaman vahidi. Zamanın ölçülməsini təbii ki,
insan Yer kürəsinin öz oxu ətrafında və Günəş ətrafında
hərəkəti ilə əlaqələndirir. Beləki, sutkanın uzunluğu
saatlara,
dəqiqələrə,
saniyələrə
bölünür:
t = 24 ⋅ 60 ⋅ 60 = 86400 s Lakin sutkanın uzunluğu ilin
müxtəlif vaxtlarında müxtəlifdir, çünki Yer Günəş
ətrafındakı orbiti boyunca ellipsvari hərəkət edir.
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Ölçü və çəki üzrə Beynəlxalq büro tərəfindən 1956
– ci ildə efemerid saniyə adlanan saniyənin yeni təyini
qəbul edildi: 1s = (1/31556925,9747) 1900 – cü tropik ilin
hissəsi kimi.
Tropik il 365,24220 orta qünəşli sutkalardan
ibarətdir. Tropik ilin uzunluğu sutkaların sayının təxminən
dörddə biri qədər çox olur. Odur ki, hər dördüncü il uzun
il olur. Bu cür təyinetmə o vaxta qədər saxlanıldı ki, hələ
zaman vahidinin 10-10 nisbi xəta ilə təyin olunması
problemi ortaya çıxmamışdır.
1967 – ci ildə Ölçü və çəki üzrə Beynəlxalq komitə
zaman vahidinin təyinini qəbul etdi. Zaman vahidi saniyənin ölçüsünü bu vaxt 9,192631770 ədədi vasitəsilə
təyin etmək qəbul olundu. Zaman vahidinin etalonu
sezium atomu dəstində rezonansı müşahidəetmə
qurğusunda, yəni Sİ sisteminin tezlik vahidinin (hers)
təzələnməsi üçün tətbiq olunan qurğuda realizə olundu.
Atom dəstinin rezonansı 9,192631770 hs tezlikdə qeydə
alındı, etalon zaman vahidi – saniyəni təzələyir.
Cərəyan siddəti vahidi. Sərbəst elektrik vahidinin
ölçmə sisteminə daxil edilməsi ilk dəfə 1893 – cü ildə
Çikaqoda elektriklərin Beynəlxalq konqresində təklif
olundu. Burada təklif olundu ki, elektrik kəmiyyətlərinin
iki mütləq vahidləri buraya daxil edilsin: biri volt və biri
amper. Bunlardan birincisi gərginliyin ölçülməsi və
ikincisi sabit elektrik cərəyaninin şiddətinin ölçülməsi
üçün istifadə olunur. Təcrübədə
sabit
elektrik
cərəyanının şiddətini onun ətraf mühitə göstərdiyi təsirə
görə təyin edirdilər.
Amper – sabit cərəyanın şiddətidir. İki bir – birinə
paralel düzxətli sonsuz uzunluğa və çox kiçik dairəvi en
kəsiyi sahəsinə malik bir – birindən 1m məsafədə
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vakuumda ötürücülərdən keçən cərəyan bu ötürücülər
arasında uzunluğu 1m olan sahədə 2 ⋅ 1 0 7 Ν ğüvvə yarada
bilərdi.
1948 – ci ildə amper etalonunun əsasını cərəyan
tərəziləri təşkil etdi. Onlar qollu bərabərçiyinli tərəzilərdir.
Tərəzidə asılmış hərəkət edən makara yüklə tarazlaşır.
Hərəkət edən makara hərəkətsiz makaraya daxil olur.
Sabit elektrik cərəyanının bu ardıcıl birləşdirilmiş
makaralardan keçdiyi zaman hərəkət edən makara aşağı
düşür. Müvazinətə nail olmaq üçün əks tərəfdəki çiyinə
yük qoymaq lazımdır. Onun kütləsinə görə də elektrik
cərəyanının şiddəti haqqında qərara gəlirlər. Bu cür
etalonun xətası 10-3 % -dən çox olmur.
Metroloji təcrübədə Cozefson effekti əsasında volt
etalonunun və Holl effekti əsasında om etalonunun tətbiqi
cərəyanın təzələnməsi dəqiqliyini iki dərəcə yüksəltməyə
imkan verdi. Müasir amper etalonu iki kompleksdən
ibarətdir:
• amperin ölçüsünün volt və om vasitəsilə Cozefson
effektindən və Holl effektindən istifadə etməklə təyini
üçün kompleks. Bu kompleks gərginliyin ölçüsünü,
elektrik müqavimətinin ölçüsünü, yüksəkkeçiricili cərəyan
komparatorunu və tənzimlənən cərəyan mənbəyini özündə
birləşdirir;
• amperin ölçüsünü farad, volt, saniyə vasitəsilə
təyin etmək üçün kompleks. Bu kompleks sabit tutumlu
ölçü yığımı blokunu, inteqratoru, tezlikölçənli, rəqəmli
voltmetrli və komparatorlu ölçmə blokunu özündə
birləşdirir.
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Etalon cərəyan şiddətinin IA normal qiymətində
ölçmə nəticəsinin orta kvadratik meylliyinin 5 ⋅ 10 −8 A − i
aşmaması ilə və cərayan şiddətinin 1 ⋅ 10 −3 Α normal
qiymətində sistematik xətaların 2 ⋅ 10 −8 Α − i aşmaması ilə
cərəyan şiddəti vahidinin təzələnməsini təmin edir.
Termodinamik
temperatur
vahidi.
Termodinamik temperatur universal fiziki kəmiyyətdir. O,
bir çox fiziki cisimlərin və proseslərin vəziyyətini
xarakterizə edir.
Termodinamik tempetatur vahidi – kelvin – suyun
üçlük nöqtəsinin termodinamik temperaturunun 1/273,16
hissəsi kimi təyin edilir.
Etalon səviyyəsində termodinamik temperatur
şkalası qurulur, bu zaman təmiz maddələrin ərimə və
bərkimə temperaturundan istifadə olunur.
Suyun üçlük nöqtəsi – eyni zamanda buzun, suyun
və su buxarının istilik müvazinətində olması nöqtəsidir.
Vakuum şəraitində əriyən buzun üzərində su buxarının
təzyiqi P = 611Pa müəyyənləşdirilir. Bu vəziyyətə
termodinamik
temperaturun
T=273,16K
qiyməti
verilmişdir. Normal atmosfer təzyiqində P=101325P a =1
atm suyun donma nöqtəsi suyun üçlük nöqtəsindən
0,00993K aşağıda yerləşir.
1976-cı ildə Ölçü və çəki üzrə XIII Assambleya,
mütləq termodinamik şkala ilə yanaşı, temperaturu
t0C=(T-237,15) K kimi təyin edərək, törəmə şkala kimi
Selsini təsdiq etdi.
1990-cı ildə Beynəlxalq temperatur şkalasının
(BTŞ-90) son tərkibi təsdiq edildi. BTŞ-90 şkalasının
reper nöqtəsi təyinedici və ikinci nöqtəsinə bölünür.
Təyinedici reper nöqtələrinin siyahısı cədvəl 1.2-də
verilmişdir.
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Təyinedici reper nöqtələri – müxtəlif ölkələrdə
ölçmənin nəticələrinin öz aralarında bir-birinə uyğun
gələn temperatur şkalası nöqtələridir.
İkinci reper nöqtələri daha geniş temperatur
diapazonunu əhatə edir. İkinci reper nöqtələrinin şkalası
27 qiymətə malikdir. Ən yüksək temperatur – volframın
bərkimə temperaturudur – 3666 K.
Təcrübədə temperaturun dəqiq ölçülməsi üçün
reper nöqtələri üzrə dərəcələrə bölünmüş platin
müqavimət termometrindən və ya termocütlərdən istifadə
olunur. Platin müqavimət termometrlərindən və
termocütlərdən temperatur vahidinin ölçüsü nisbətən aşağı
dəqiqlik sinfinə aid olan nümunəvi və işci termometrlərə
ötürülür.
Cədvəl 1.2
0
Reper nöqtəsi
T,K
T, C
Xəta, K
13,803
-259,346
0,005
17,042
-256,108
0,005
Üçlük nöqtəsi:
Neonun

24,5561

Oksigenin

54,3384

Arqonun

83,8058

civənin

234,3156

248,5939
218,7916
189,3442
-38,8344

Suyun

273,16

0,01

Qalliumun
ərimə
nöqtəsi

302,9146

29,7646

0,005
0,005
0,005
0,005
0,0 (təyin
üzrə)
0,0015
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Bərkimə
nöqtəsi:
Indiumun
Sinkin
Aliminiumun
Gümüşün
Qızılın
Misin

429,7485
692,677
933,473
1234,93
1337,33
1357,77

156,5985
231,928
660,323
961,78
1064,18
1084,62

0,0015
0,003
0,003
0,005
0,015
0,2

İşıq şiddətinin vahidi. 1967-ci ildə Ölçü və çəki
üzrə XIII Baş konfrans işıq şiddətinin vahidi – kandelanı
təsdiq etdi.
Kandela – platinin bərkimə temperaturuna T=2045
K və 101325 Pa təzyiqdə 1/60 sm2 sahəyə malik olan
mütləq qara cismin deşiyinə normal istiqamətdə
yönəldilmiş işığın şiddətidir.
Əvvəllər işiq şiddəti etalonu elə kompleks idi ki, bu
kompleksdə induksiya sobası ilə əridilmiş platin diametri
2mm və uzunluğu 40mm olan keramiki borucuğu qızdırır.
Şüalanma borucuqdan fotometrin çıxışına toplanır. Bu isə
müxtəlif uzunluğa malik dalğalarda enerjinin ölçülməsinə
şərait yaradır. Bu cür struktur məlum xəta mənbəyinə
malikdir: ideal qara şüalandırıcının yaradılmasının qeyri –
mümkünlüyü (odur ki, şüalanma əmsalı həmişə vahiddən
kiçik olur); şüalandırıcı boşluğun temperaturu platinin
temperaturundan bir qədər az olur; optik sistemdə işıq
enerjisinin bir hissəsi itir. Burada düzəlişin edilməsi işiq
şiddəti vahidinin 0,1....0,2% dəqiqliklə təzələnməsinə
imkan verir.
Hazırki dövrdə işıq şiddəti vahidinin 0,1%
dəqiqliklə təzələnməsi mənbənin (ən çox volfram lentli
közərmə lampası istifadə olunur ki, bu da cərəyan
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şiddətini yığıb 2045 K temperaturlu qara cisim kimi
şüalandırır) və fotoqəbuledicinin köməyi ilə mümkündür.
Ölçmələr mexaniki güc vahidində (vatt) aparılır, işiq seli
isə işiğin mexaniki ekvivalenti vasitəsilə təyin olunur.
Mexaniki ekvivalent 1 vatta 683 lümens kimi təyin edilir
(lümens – işiq selinin ölçmə vahididir).
Bu kəmiyyət əsas kütlə vahidini – kiloqramı
təkrarlayır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu günə qədər
bu vahidin etalonunun reallaşdırılması yoxdur. Molun
qeyri – asılı təzələnməsi cəhdləri ona qətirib çıxardı ki,
dəqiq ölçülmüş maddələrin miqdarının cəmlənməsi onun
digər fiziki kəmiyyətlərin etalonlarına keçməsinə şərait
yaratdı. Məsələn, hər hansı maddənin elektrokimyəvi
ayrılması cəhdi elektrik cərəyanının şiddəti və kütləsinin
ölçülməsi zərurətinə, kristallarda atomların sayının dəqiq
ölçülməsi kristalın xətti ölçülərinin və onun kütləsinin
ölçülməsinə və s. gətirib çıxarır.
1.5.Ölçmələrin vəhdətinin təmin olunmasi sistemi.
Fiziki kəmiyyətlərin ölçülərinin ötürülməsi
Ölçmələrin
vəhdətinin
təmin
olunması.
Ölçmələrin vəhdətinin təmin olunması metrologiyanın
əsas məsələlərindən biridir. Ölçmələrin vəhdəti dedikdə
ölçmələrin təşkilinin və aparılmasının elə texnologiyası
başa düşülür ki, burada ölçmələrin nəticələri məlum
vahidlərlə ifadə olunur və onların ölçüləri nümunəvi
vasitələrin (etalonların) köməyi ilə təzələnə bilər, onların
xətaları verilmiş ehtimalla təyin edilə bilər və müəyyən
edilmiş həddən kənara çıxmır. Ölçmələrin vəhdəti elm və
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texnikanın bütün məsələlərinin həlli zamanı, istənilən
dəqiqliklə ölçmələr zamanı təmin olunmalıdır.
Dövlət səviyyəsində ölçmələrin vəhdəti dövlət və
idarə xidmətlərinin köməyi ilə təmin olunur ki, onların da
fəaliyyəti ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinin Dövlət
sisteminin standartları ilə reqlamentləşdirilir.
“Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında”
2013-cü ildə Respublikada qəbul edilmiş qanun
ölçmələrin vəhdətinin təmin olunmasının hüquqi əsaslarını
müəyyən edir. Bu qanun dövlət idarəetmə orqanlarının
hüquqi və fiziki şəxslərlə ölçmə vasitələrinin istehsalı,
buraxılması, istismarı, təmiri, satışı məsələləri üzrə
münasibətləri tənzimləyir və vətəndaşların hüquqlarının
və qanuni maraqlarının müdafiəsinə yönəldilmişdir. Bu
Qanuna uyğun olaraq ölçmələrin vəhdəti ölçmələrin elə
vəziyyətidir ki, onların nəticələri qanuniləşdirilmiş
vahidlərlə ifadə olunur, onların ölçüləri qoyulmuş
hüdüdlarda ilkin etalonlarla təzələnən ölçü vahidlərinə
bərabərdir, ölçmə nəticələrinin xətaları məlumdur və
verilmiş ehtimalla müəyyən hüdudlardan kənara çıxmır.
“Ölçmələrin vəhdəti” anlayışı metrologiyanın ən
vacib məsələlərini əhatə edir: vahidlərin unifikasiyasını,
vahidlərin təzələnməsi və onların ölçülərinin işçi ölçmə
vasitələrinə müəyyən dəqiqliklə ötürülməsi sisteminin
işlənib hazırlanmasını, tələb olunan dəqiqliklə ölçmələrin
aparılmasını və s. Ölçmələrin vəhdəti iqtisadiyyat sahələri
üçün zəruri olan ölçmələrin istənilən dəqiqliklə aparılması
zamanı təmin olunmalıdır. Ölçmələrin vəhdətinin təmin
olunması metroloji xidmətin əsas vəzifəsidir.
Metroloji xidmət - ölçmələrin vəhdətinin təmin
olunması üzrə işlərin yerinə yetirilməsi və metroloji
27

nəzarətin həyata keçirilməsi üçün qanunvericiliyə uyğun
yaradılan xidmətdir.
Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinin Dövlət
sistemi – ölkədə ölçmələrin təmin edilməsinə yönəldilmiş
və Azərdövlətstandart tərəfindən təsdiq olunmuş qayda,
norma və tələbləri təyin edən normativ sənədlər
kompleksidir.
Fiziki kəmiyyət vahidi etalonu (etalon) – vahidin
təzələnməsi və (və ya) saxlanması və onun ölçüsünün
yoxlama sxemi üzrə özündən aşağıda duran ölçmə
vasitələrinə ötürülməsi üçün qoyulmuş qaydada etalon
kimi təsdiq olunmuş ölçmə vasitəsidir (və ya ölçmə
vasitələri kompleksidir). Etalonun konstruksiyası, onun
fiziki xassələri və vahidin təzələnməsi üsulu vahidi
təzələnən fiziki kəmiyyətlə və verilmiş ölçmə sahəsində
ölçü texnikasının inkişaf səviyyəsi ilə təyin olunur.
Etalon aşağıdaki xassələrə malik olmalıdır:
dəyişməmək, təzələnmək, uzlaşdırılmaq.
Dəyişməmək - etalonun təzələnən vahidinin uzun
vaxt intervalı ərzində dəyişməməsini saxlama xassəsidir.
Təzələnmək – ölçü texnikasının mövcud inkişaf
səviyyəsi üçün fiziki kəmiyyət vahidinin ən az xəta ilə
təzələnməsinin mümkünlüyüdür.
Uzlaşdırılmaq – ölçü texnikasının mövcud inkişaf
səviyyəsi üçün ən yüksək dəqiqlikli yoxlama sxeminə
uyğun özündən sonra gələn digər ölçmə vasitələrinin
etalonu ilə, birinci növbədə isə ikinci etalonlarla,
uzlaşdırılmasının təmin edilməsinin mümkünlüyüdür.
İlkin və ikinci etalonları bir– birindən fərqləndirirlər.
İlkin etalon – ölkədə ən yüksək dəqiqliklə vahidin
təzələnməsini təmin edən etalondur. Bu, əksər hallarda
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elm və texnikanın ən yeni nailiyyətləri əsasında yaradılmış
mürəkkəb ölçmə kompleksidir.
Dövlət etalonu – səlahiyyətli dövlət orqanının qərarı
ilə ölkə ərazisində əsas kimi tanınmış ilkin etalondur. Onu
ölkənin baş metroloji orqanı təsdiq edir. Fiziki kəmiyyət
vahidinin təzələnmə dəqiqliyi elm və texnikanın ən yeni
nailiyyətləri səviyyəsinə uyğun gəlir. Dövlət etalonları
dövrü olaraq ilkin etalonla və digər ölkələrin dövlət
etalonları ilə uzlaşdırılmalıdır (tutuşdurulmalıdır).
İkinci etalon – verilmiş vahidin ilkin etalonundan
vahidin ölçüsünü bilavasitə alan etalondur. İkinci etalonlar
vahidləri saxlayan və onların ölçülərini ötürən vasitələrin
hissəsidir. Onlar yoxlama işlərinin təyini üçün, həmçinin
dövlət etalonunun saxlanmasının və ən az yeyilməsinin
təmini üçündür. İkinci etalonlar
özünün metroloji
təyinatına görə aşağıdakılara bölünür:
• müqayisə etalonu – bu və ya digər səbəblərdən bir
– biri ilə bilavasitə müqayisə oluna bilməyən (yoxlanıla
bilməyən) etalonları müqayisə etmək üçün istifadə olunur;
• şahid etalonu – dövlət etalonunun saxlanmasını
yoxlamaq və onun xarab olması və ya itməsi hallarında
onu əvəz etmək üçün istifadə olunur.
• işçi etalon – vahidin ölçüsünü işçi ölçmə
vasitələrinə ötürmək üçün istifadə olunan etalondur. İsçi
etalonlar nazirliklərin və idarələrin bir çox ərazi metroloji
təşkilatlarında, laboratoriyalarında tətbiq olunur.
Dövlət etalonlarının xətaları sistematik və təsadüfi
xətalarla xarakterizə olunur. İkinci etalon üçün summar
(cəm) xəta göstərilir. Bu xəta müqayisə edilən etalonların
təsadüfi xətalarını və fiziki kəmiyyət vahidinin ölçülərinin
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ilkin etalondan ötürülməsi xətasını, həmçinin ikinci
etalonun özünün sistematik xətasını özündə cəmləşdirir.
Fiziki vahidlərin ölçülərinin ötürülməsi. Fiziki
kəmiyyət vahidinin ölçüsünün düzgün ötürülməsinin
təmin olunması yoxlama sxeminin köməyi ilə həyata
keçirilir.
Yoxlama sxemi-etalondan işçi ölçmə vasitələrinə
vahidin ölçüsünün ötürülməsində iştirak edən ölçmə
vasitələrinin bir-birindən qarşılıqlı asılılığını təyin edən
normativ sənəddir. Yoxlama sxemi ГОСТ 8.061-80
“DÖS. Yoxlama sxemi. Məzmunu və qurulması”
standartına və MN 83-76 “Yoxlama sxemlərinin
parametrlərinin təyini metodikası” tövsiyələrinə uyğun
qurulur.
Yoxlama sxemləri dövlət və lokal yoxlama
sxemlərinə bölünür.
Dövlət yoxlama sxemi-ölkədə istifadə olunan bütün
ölçmə vasitələri parkını əhatə edən yoxlama sxemidir. Bu
sxem dövlət standartı şəklində işlənib hazırlanır. Bu
standart yoxlama sxeminin çertyojundan və bu çertyoju
izah edən mətndən ibarət olur.
FKE

FKE

YM

YM

YO

a

YO

FKE

YM1

YO1

b

FKE

YM2

YO

c

YM1

YM2

YO

YO1

d

Şək.1.1. Yoxlama sxemlərinin qrafiki təsviri
misalları (a...q):
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FKE-fiziki kəmiyyət etalonu; YM, YM1, YM2-yoxlama
metodları (fiziki kəmiyyətin qiymətinin
ötürülmələri); YO, YO1 – yoxlama obyekti
(ölçmə vasitəsi).
Lokal yoxlama sxemi-regionda, sahədə, təşkilatda və
ya ayrıca müəssisədə tətbiq olunan verilmiş fiziki
kəmiyyətin ölçmə vasitələrinə aid yoxlama sxemidir.
Lokal yoxlama sxemi dövlət yoxlama sxeminə zidd
olmamalıdır. Dövlət yoxlama sxemi olmadıqda bu sxem
tətbiq edilə bilməz.
Yoxlama sxemi etalondan, yoxlama obyektindən (ölçmə
vasitəsindən), yoxlama metodundan ibarətdir. Şəkil 1.1.də yoxlama sxemlərinin qrafiki təsviri misallarla
göstərilir.Yoxlama sxemi fiziki kəmiyyətin və ya bir neçə
qarşılıqlı əlaqəli kəmiyyətlər vahidinin ölçüsünün
ötürülməsi metodunu müəyyənləşdirir. Yoxlama sxeminin
çertyojunda ölçmə vasitəsinin adı və yoxlama metodu,
fiziki kəmiyyətin nominal qiymətləri və ya dəyişmə
diapazonu, ölçmə vasitəsinin xətasının buraxıla bilən
qiymətləri, yoxlama metodlarının xətalarının buraxılabilən
qiymətləri göstərilməlidir.
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2. ÖLÇMƏLƏRİN ƏSASLARI
Hazırda maşınqayırmada texniki ölçmələrə dəqiqlik
və qarşılıqlı əvəzolunma ilə sıx əlaqədə baxılır və bura
xətti və bucaq ölçmələri aid edilir. Texniki ölçmələrin
elmi əsasını metrologiya təşkil edir.
Metrologiya fiziki kəmiyyətlərin ölçmələri, onların
vahidliyi və vəhdətini təmin edən metod və vasitələr və
lazimi dəqiqliyə nail olma üsullarından bəhs edən elmdir.
Ölçü vahidləri. Fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsi üçün
əsas və törəmə ölçü vahidləri yaradılmışdır ki, buna
vahidlər sistemi deyilir. Hazırda dünyanın əksər
ölkələrində qəbul edilmiş fiziki kəmiyyətlərin vahidləri
Beynəlxalq Vahidlər Sistemi (BS) ilə tənzim olunur.
Beynəlxalq Sistem yeddi əsas ölçü vahidi və 50-dən çox
törəmə vahidlərdən ibarətdir. Əsas vahidlər bunlardır:
metr-m (uzunluq), kiloqram – kq (kütlə), saniyə san(vaxt), amper – A (cərəyan şiddəti), kelvin-K
(termodinamik temperatur), mol (maddənin miqdarı), və
kandel – cd (işığın gücü). Bu sistemdə, məsələn gücün
vahidi törəmədir, onu nyuton (N) adlandırırlar, 1N= 0,102
kq –dır.
10 rəqəmi dərəcəyə yüksəltməklə, meqa –M (10) ,
kilo –k (10), milli – m (10), mikro - mk (10) və.s vahidlər
də yaradılmışdır.
Kəmiyyətlərin ölçü vahidlərini təkrar istifadə etmək
və qoruyub saxlamaq üçün ölkə üçün baza kimi rəsmi
təsdiq edilən etalonlar istifadə olunur.
Ölçülərin vəhdətliyi. Ölçülərin vəhdəti-ölçmələrin
düzgünlüyünün təmin edilməsi və ölçülən kəmiyyətlərin
qiymətlərinin
qanuniləşdirilmiş
vahidlərlə
ifadə
olunmasıdır. Ölçmələrin vəhdətliyinin təmin edilməsində
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hüquqi
baza-qanunverici
metrologiyadır.
Buraya
Beynəlxalq və dövlət sənədləri, müxtəlif normativ-texniki
sənədlər, tələb və normalar daxildir (məsələn, QOST
8.417-81). Ölçmələrin eyniliyi və vahidliyini təmin etmək,
etalondan ölçməni işçi vasitələrinə ötürmək üçün və
cihazlar istifadə edilir. Lakin bu halda pillədən pilləyə
ötürüldükdə ölçmə dəqiqliyi 2-4 dəfə azalır (şəkil 2.1).

Şəkil 2.1. Ölçmə vasitələrinin yoxlanması sxemi
Ölçmə vasitələri (ÖV) göstərilən sxemə müvafiq
dövrü
olaraq yoxlanır. Yoxlama–metroloji orqan
tərəfindən ölçmə vasitələrinin ölçü xətalarının təyini və
şərtində ölçmə vasitəsinin istifadəyə yararlığının müəyyən
edilməsindən ibarətdir. Metroloji orqanlar şəbəkəsi
metroloji xidmət adlanır. Bu orqanların fəaliyyəti ölçmə
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vasitələrinin
vahidliyini təmin etməyə yönəlir. Bu
vəzifəni yerinə yetirmək üçün onlar ölçmə vasitələrinin
tutuşdurulması və ekspertizasını həyata keçirirlər (QOST
8002-86).
Ölçmə vasitələrinin eyniliyi onların qanuni
vahidlərlə dərəcələnməsi, metroloji xassələrinin normalara
müvafiq olması ilə təmin edilir.
Ölçmələrin xətaları verilmiş ölçmə vasitələrinin
xətalarının buraxılan həddinin dəqiqlik göstəricisi kimi
verilir.
Ölçmənin sistematik xətası ölçmə xətasının stabil
qiyməti və ya müəyyən qanunauyğunluqla dəyişən tərkib
hissəsinə deyilir. Ölçmənin təsadüfi xətası eyni kəmiyyəti
təkrar ölçərkən ölçmə xətasının təsadüfən dəyişən tərkib
hissəsidir. Sistematik və təsadüfi xətalar QOST 8.009-84
ilə tənzim edilir.
Ölçmə dəqiqliyi-ölçmə vasitələrinin sistematik və
təsadüfi xətalarının sıfra yaxın olması ilə xarakterizə
olunur.
Ölçmə vasitələrinin dinamik xarakteristikaları maşın
hissələrinin hazırlanması prosesində parametrlərin
avtomatik ölçülməsi vaxtı mühüm əhəmiyyət kəsb edir və
verilmiş vaxt müddətində statik xətalar arasındakı fərqlə
qiymətləndirilir.
Ölçmələrin dəqiqliyinin metroloji xarakteristikaları
və ölçmə vasitələrinin yoxlanma metodlarını normal və
işçi şərait üçün normalaşdırırlar. (QOST 8.050-73).
Normal şərait üçün ölçmə vasitələrinin dəqiqliyi ölçülən
kəmiyyətin vahidi ilə (mütləq xətalar) və ya ölçmənin
mütləq xətasının ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiymətinə
nisbəti ilə (nisbi xətalar) ifadə oluna bilər.
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İşçi şəraitində xətalar ∆ iş normal şəraitdə ölçmə
xətalarından dəfələrlə çox ola bilər və bunu metroloji
orqan yoxlayıb müəyyənləşdirir.
Xətaların normativ ∆ nor və buraxılan hədləri arasında
aslılıq belə ifadə oluna bilər:
∆ nor =K∆ iş
Burada K - 1,3 ÷2,6 arasında dəyişir, ölçmə
vasitəsinin növü və onun istifadə şəraitindən (xətti
ölçmələrdə) asılı olan əmsaldır.
İşçi şəraitdə əlavə xətalar da baş verir və xətti –
bucaq ölçmələrinin ümumi xətası belə ifadə edilə bilər:
∆ δ = ∆ n + (∆ m + ∆ t + ∆ f )
Burada ∆ m -müəyyən edici ölçünün xətası, ∆ t temperatur xətası, ∆ f -ölçülən obyektin formasının mikro
və makro sapma xətasıdır.
Yuxarıda göstərilən əlavə xətalar ölçmələrin
sistematik və təsadüfi xətalar kimi tərkib hissələrinə malik
olurlar.
• Ölçmə vasitələri, onların eyniliyi və əsas
metroloji göstəriciləri. Ümumi təyinatlı xətti - bucaq
ölçmələri vasitələrini üç əsas qrupa bölmək olar: ölçü
(nümunə, xətkeş), kalibrlər, universal ölçü cihaz və
sistemləri.
Ölçü – verilmiş ölçünün fiziki kəmiyyətini ifadə
etmək üçün ölçmə vasitəsinə deyilir. Uzunluğun ölçüsü
kimi yastı paralel lövhələr və bucaq ölçüləri tətbiq edilir.
Kalibr- hissələrin forma və ölçülərinin verilən ölçü
sərhədləri daxilində olmasına nəzarət etmək, səthlərinin
qarşılıqlı yerləşməsini yoxlamaq üçün istifadə edilən
quruluşlardır.
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Ölçü cihazı - müşahidəçiyə ölçmə obyekti haqqında
aydın formada ölçü məlumatı siqnalı verən qurğuya
deyilir.
Ölçü sistemləri - bir-biri ilə rabitə kanalları ilə
əlaqədə olan əsas və köməkçi ölçmə vasitələrinin cəminə
deyilir. Belə sistemlər ölçü məlumatlarının avtomobil
emalı, avtomatik idarəetmə sistemlərinə ötürülməsi və ya
ifadəsi üçün tətbiq edilir.
Universal ölçmə cihaz və alətləri (UÖC) həqiqi
ölçülərin müəyyən edilməsi üçün nəzərdə tututlur.
Bununla da onlar kalibrlərdən fərqlənirlər. UÖC təyinatı,
iş prinsipi, konstruksiya xüsusiyyətləri və metroloji
xarakteristikaları ilə səciyyə edilir.
Xətti-bucaq ölçülmələrinin əsas metroloji xarakteristikalarına aşağıdakılar aiddir:
•Eyni əhəmiyyətli ölçünün nominal qiyməti:
•Ölçü cihazına bərabər bölünmüş şkalasının bölgü
qiyməti (Şəkil 2.2):
f = xi ÷1 − x1

Burada x1 və xi ÷1 şkalanın iki qonşu qeydinə uyğun
ölçülən kəmiyyətin qiymətləri;
•şkala üzrə ölçmələrin diapazonunu xarakterizə edən
ölçmə cihazının şkala hədləri xδş və şkş :
Rd = xkş − xδş

Bəzən cihazın ölçmə hədləri xkş , xδş şkalanın
hədlərindən fərqlənir və ölçmələrin diapazonu
Rd = xkδ − xδş

təşkil edir.
Şkalanın iki qonşu qeydlərinin oxları arası məsafə şkalanın bölgü uzunluğu (intervalı);
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Cihazın həssaslığı; xətti ölçmələrdə
həssaslığı ötürmə ədədi kimi ifadə olunur;

cihazın

u =t g / Sd

Burada t g - cihazın göstəricisinin (əqrəbli, işıqşuası)
və ya şkalanın yer dəyişməsi; S d -ölçülən kəmiyyətin
dəyişməsi;
Cihazın ölçmə gücü g-ölçülən obyektə ölçmə
ucluğunun təsir gücüdür;
Cihazın imtinasız işləmə ehtimalı-müəyyən t
vaxtından (və ya iş dövründən) sonra cihazın
göstəricilərinin normativ xarakteristikalara uyğun olması
ehtimalını göstərir.
Hər hansı ölçmə vasitəsinin başlıca metroloji
göstəricisi onun dəqiqliyidir və kəmiyyət etibarilə cihazın
xətası ilə xarakterizə edilir.
Ölçü cihazları analoq və rəqəmli olaraq bölünür.
Analoq cihazlara ölçülən x kəmiyyətinin mümkün olan
qiymətlərini cihazın funksiyonal şkalasının elementlərində
əks etdirən ləvazimat kimi baxılır.

Şəkil 2.2. Ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikaları: a-bölgü qiyməti, ölçü diapazonu və şkalanın
bölgü uzunluğu; b-cihazın ötürmə ədədi
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Rəqəmli ölçü cihazlarında ölçmə nəticəsi x fasiləsiz
kəmiyyətlərin diskret təqdim edilməsi prinsipinə əsaslanır.
2.1.Ölçmələrin üsul və vasitələri
Ölçmə vasitələrinin eyniliyinin əsas xarakteristikası
onların müəyyən edilmiş normalara uyğun olmasıdır. Belə
vəziyyətə nail olunması ölçmə vasitələrinin etibarlılığı ilə
sıx əlaqədardır. Ölçmə göstəricilərinin müvafiq normalara
uyğunluğu isə ölçmə metodlarının təkmilliyi və cihazların
sınaqlarının
yerinə
yetirilməsini
keyfiyyəti
və
müddətlərindən asılıdır.
Ölçmə üsul və vasitələrinin təsnifatı. Bütün
ölçmələri 6 üsulla aparırlar:
• düz və ya birbaşa ölçmələrdə axtarılan kəmiyyətin
qiyməti bilavasitə təcrübə yolu ilə alınan qiymətlərdir.
• dolayı ölçmələrdə axtarılan kəmiyyət birbaşa
ölçmədən alınan qiymətlər ilə axtarılan kəmiyyət
arasındakı aslılıqdan tapılır.
• çəmləmə ilə ölçmədə eyni adlı kəmiyyətlərin eyni
zamanda ölçülməsi aparılır.
• birgə ölçmələr- aralarında asılılığı müəyyən etmək
üçün müxtəlif adlı kəmiyyətlərin eyni zamanda
ölçülməsidir.
mütləq ölçmə - fiziki sabitlər istifadə etməklə və
əsas kəmiyyətlərin birbaşa ölçülməsidir.
• nisbi ölçmədə - ölçünün kəmiyyəti əsas kimi qəbul
edilərək eyni adlı kəmiyyətlə müqayisə edilir.
Ölçmə üsullarının göstərilən hər biri özlüyündə 7
növə bölünür. Xətti və bucaq ölçmələrində başlıca olaraq,

.
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birbaşa ölçmə üsulu tətbiq edilir. Dolayı və nisbin ölçmə
üsulları məhdud istifadə edilir.
Sənayedə xətti və bucaq ölçmələrinə nəzarət üsulu
kimi əsasən birbaşa qiymətləndirmə və ülgülərlə müqayisə
metodu istifadə edilir. Nisbətən iri ölçülərin dəqiq
ölçülməsində daha çox muqayisə üsulu yayılıb. Kobud
ölçmələr üçün daha çox ştangenpərgar, qiymətlərin üstüstə düşməsi metodu ilə işləyən alətlər istifadə edilir.
Diferensial metod isə uzunluğun ölçülməsi üçün nümunə
ölçmə vasitələrinin yoxlanılması və atestasiyası vaxtı
tətbiq edilir.
Ölçmələrin dəqiqliyini yüksəltmək üçün hissənin
ölçülən ölçüsünü cihazın ölçü elementi və şkalası ilə bir
düz xətt boyu ardıcıl qoyurlar. Buna Abbe prinsipi
deyilir.
Maşınqayırmada xətti və bucaq ölçmələri üçün
istifadə edilən bütün ölçməyə nəzarət vasitələri
funksiyonal olaraq 3 qrupa bölünür: uzunluğun və
bucaqların verilmiş ölçülərini əks etdirən ölçülər; verilən
ölçülərin sərhədlərini əks etdirən kalibrlər: həqiqi
ölçülərin ölçülməsi üçün universal vasitələr.
Texnoloji proseslərdə rolu və xarakterinə görə
mexaniki və avtomatik ölçmə vasitələri və sistemləri
diqqəti cəlb edir.
Ölçmə vasitələri iş prinsipi, hərəkət xarakteri və
quruluşuna görə 4 növdürlər: mexaniki,
optik,
pinevmatik, elektrik.
Mexaniki cihaz və alətlər xətti və bucaq ölçülərinin
müəyyən edilməsində daha çox istifadə edilir. Bu onların
istifadəsinin asanlığı, kiçik ölçülüyü, qidalanma və ya
işıqlanması üçün kənarda xüsusi enerji mənbəyinə ehtiyac
olmaması, nisbətən yüksək etibarlığı və uzunömürlüyü,
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baha olmaması ilə izah edilir. Lakin mexaniki cihazlar
nisbətən aşağı dəqiqliyə və ölçmə sürətinə malikdirlər.
Ona görə də, ölçmələrdə yüksək dəqiqlik tələb olunduqda
optik cihazlara üstünlük verilir. Pnevmatik və elektrik
cihazlarını isə ölçmələrin əmək tutumunu xeyli azaltmaq
və nəzarəti avtomatlaşdırmaq tələb olunduqda istifadə
edirlər.
Optik cihazlar yüksək dəqiqliyə, böyük ötürmə
nisbətinə və şkala bölgülərinin kiçik qiymətinə malik
olurlar. Optik cihazlarla ölçmələrin ən yüksək dəqiqliyinə
nail olunur. Lakin bu cihazların istismarı sadə deyil,
adətən enerji istifadə edirlər və ölçmələr çox vaxt aparır.
Onların qiyməti də nisbətən baha, etibarlığı yüksək və
ömrü də uzun deyildir.
Pnevmatik cihazlar kontaktsız metodla ölçmələrdə
istifadə oluna bilər. Bu cihazlar yüksək dəqiqliyə və
sürətli hərəkətə malikdirlər. Lakin onların sıxılmış hava
şəbəkəsinə ehtiyacı olur və özlərini eyni obyektlərin
kütləvi ölçmələrində doğruldur. Onları istifadə edərkən
çox vaxt cihazın şkalasının fərdi dərəcələnməsi lazım
gəlir.
Elektrik cihazları avtomatik qurğular və ölçmə
sistemlərində daha çox istifadə edilirlər. Onlar sürətlə
ölçməni yerinə yetirir, idarə olunması sadə, ölçmə
məlumatlarını məsafəyə ötürən siqnalın gücləndirilməsi
imkanına malikdir. Lakin bu cihazlar etibarlığına görə
mexaniki cihazlardan geri qalırlar.
Göstərilən cihazların quruluşuna görə bir neçə növü
vardır.
Ölçülər. Ölçmə vasitələrindən sənayedə daha geniş
yayılanı uzunluq ölçmək üçün yastı paralel uc ölçüləridir.
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Onlar qarşılıqlı paralel ölçmə səthləri olan düzbucaqlı
paralelepiped lövhələrdir (QOST 9038-83).
Hər hansı nöqtədə ucluq ölçüsünün uzunluğu bir
ölçülən səthdən onun əks tərəfində olan digər ölçülən
səthə buraxılan perpendikulyarın uzunluğuna bərabərdir.
Uc ölçüsünün ən böyük və ən kiçik uzunluğu arasındakı
fərq paralel müstəviliyin sapması adlanır. Sapma kifayət
qədər dar sərhədlərdə (0,16-0,35 mkm ) olmalıdır.
Uc ölçülərinin səthlərinin kələ-kötürlüyü o qədər az
olmalıdır ki, ( 0,06 mkm) ölçülər bir-biri üzərində tam
yapışıb otursunlar.
Lövhə şəkilli ucluq ölçüləri dəst buraxılır və hər
birinə müəyyən nömrə verilir (cəmisi 20 nömrə). Dəstlərə
daxil olan lövhələrin nominal ölçüsü hesabi silsilə ilə artır
və bir-birindən 0,001; 0,01; 0,5; 1 və 10 mm fərqlənirlər.
Ucluq ölçülərinin hissələrin və kalibrlərin ölçülərini
birbaşa təyin etmək üçün istifadə edirlər. Ucluq ölçüləri
ilə cihazların şkalasının “sıfır” vəziyyətini yoxlayır,
şkalanı dərəcələyir və bölgüsünün qiymətləndirilməsini
aparırlar. Bundan başqa, dəzgahların ölçüyə dəqiq
sazlanması da həyata keçirilir. Zavodlarda ucluq ölçüləri
nümunələri uzunluq vahidləri vasitəsi kimi istifadə edilir.
Hazırlanma dəqiqliyinə görə ucluq ölçüləri dörd
sinfə bölünürlər: 0;1;2;3, bunlardan 0 sinfi ən dəqiqdir.
Bundan başqa, əlavə olaraq 4 və 5-ci siniflər və tərəflərin
razılığı ilə 00 sinifli ölçülər də hazırlanır. Əgər ucluq
ölçüləri vasitəsilə hissələrin ölçülərinin təyinində hər
ölçünün ölçüsü kimi onun nominal ölçüsü qəbul edilirsə
ölçülərin belə istifadəsi onların siniflər üzrə tətbiqi adlanır.
Polad ölçülərlə yanaşı, uzunluq və məsafənin birbaşa
ölçülməsində, habelə cihaz və dəzgahların sazlanmasında
bərk ərintidən ucluq ölçüləri (QOST 9038-83), ştrix
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uzunluq ölçüləri (QOST 12069-78) istifadə edilir.
Sonuncular H şəkilli, qutu, düzbucaq, trapesiya en kəsikli
olurlar.
Bucaq ölçüləri (QOST 2875-75) bucaq ölçmələri,
bucaqölçülən cihazların sazlanması və yoxlanması vaxtı
tətbiq edilir. Onları yeddi nömrədə dəstlərlə buraxırlar,
dəstələrə 18, 33 və 93 ölçü daxil olur. Hazırlanma
dəqiqliyinə görə bucaq ölçüləri 00; 0; 1 və 2 siniflərinə
bölünür, buraxılabilən sapmalar isə 2; 3, 10 və 30 olur.
Ölçülərin
səthlərinin
müstəvilikdən
sapmaları
siniflərindən asılı olaraq 0,05-0,3 mkm hədlərində
olmalıdır.
Ölçülərlə bucaqların ölçülməsi xətaları ölçülərin
hazırlanma xətasından təxminən 15 çox olur.
Kaliblər. Adətən kaliblərlə ölçülərin aşağı və yuxarı
hədlərini yoxlayırlar. Belə kalibrlər hədd kalibrləri
adlanır. Əgər hissə kalibrlərdən keçirsə, o yararlı hesab
edilir. Kalibrlər hissələrin ən böyük ölçüsü (xarici kalibr)
və ən kiçik ölçüsü (daxili kalibr) üçün hazırlana bilər.
Kalibrlərin forması onların nəzarət vəzifələri ilə
müəyyən edilir bə mümkün qədər sadə və səmərəli
olmalıdır.
Düzgün konstruksiya edilmiş kalibr Teylor prinsipini
ödəməlidir. Bu prinsipə görə mürəkkəb detalın həndəsi
elementlərinin qarşılıqlı yerləşməsi və formasında
müəyyən xətalar vardırsa, onların profil ölçülərinin təyin
edilmiş ölçülərə uyğunluğu o halda mümkündür ki, keçən
və keçməyən hədlərin qiymətləri müəyyən edilmiş olsun.
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2.2. Mexaniki ölçü cihaz və alətləri
Mexaniki ölçü cihaz və alətlərini beş növə bölürlər:
şkalasız alətlər, ştangenalətlər, ölçmə başlıqları,
mikrometrik alətlər, dişli-lingli cihazlar.
Şkalasız alətlər. Bunlara lekal və nəzarət xətkeşləri
(QOST 8026-75) – düzxətlilikdən sapmaları 0,6-dan (0;50
mm sinfi) 3 mkm-dək (1; 500 mm sinfi) yoxlamaq üçün;
sinus xətkeşləri (QOST 4046-80) – (45-dək xarici
bucaqların 5 –dən 15 –dək xəta ilə ölçülməsi üçün; 20-dən
40 mkm–dək sapmalar ilə radiusları yoxlamaq üçün
qabarıq və çörək ülgülər (QOST4126-82); ara boşluqlarına
nəzarət üçün müxtəlif qalınlıqlı ülgü və iynələr (QOST
882-75); düz bucaqları yoxlamaq üçün 90-li bucaqlılar
(QOST 3749-77), müstəvilikdə sapmanı yoxlamaq üçün
nəzarət lövhələri (QOST 10905-86); hissələrin kələkötürlüyünü gözlə yoxlamaq üçün xüsusi nümunələr
(QOST 9378-75) aiddir.
Ştangenalətlər. Ştangenalət iki ölçmə səthi
(dodaqları) olan alətdir. Bu səthlər arasında qoyulan
ölçülərdən biri (baza ölçüsü) xətkeşlə (ştangen) üst-üstə
düşür, digəri xətkeşdə hərəkət edən çərçivə ilə
birləşmişdir. Xətkeşdə hər mm–dən bir bölgülər qeyd
olunur, çərçivədə isə nonius qoyulur.
Ştangenalətlərin etibarlığını yüksəltmək üçün onları
yeyilməyə və korroziyaya yüksək dözümlü poladlardan,
işçi səthlərini isə bərk ərintidən hazırlayıb xromlayırlar.
Noniusunun bölgüləri 0,05 və 0,1 mm olan bir neçə növ
ştangen alətlər buraxılır.
Təyinatı və konstruksiya xüsusiyyətindən asılı olaraq
ştangenalətlər: daxili və xarici ölçüləri ölçmək üçün
ştangenpərgar; oyuqların dərinliyi və çıxıntıların
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hündürlüyünü ölçmək üçün dərinlik ölçən ştangenlər;
çarxların
dişlərinin
qalınlığını
ölçmək
üçün
ştangendişölçən; xarici və daxili bucaqların ölçülməsi
üçün noniuslu bucaqölçən (şəkil 2.3) növləri buraxılır.
Ölçü başlıqları. Ölçü başlıqları mexaniki ölçmə
tərtibatlarıdır,
onlar
ölçmə
ucluğunun
kiçik
yerdəyişmələrini
cihazın
əqrəbinin
böyük
yerdəyişmələrinə çevirir və sonra çkalada ucluğun
yerdəyişməsini hesablayırlar.
Başlıqlar ayrıca olaraq ölçmə cihazları kimi istifadə
olunmur, onlar yalnız yerdəyişmələri hesablayan
quruluşlarda və tərtibatlarda qoyulur. Ona görə bunları
bəzən “hesablayıcı başlıqlar” adlandırırlar. Ölçmələr
zamanı başlıqları universal ləvazimatlara – ştativ və
dayaqlara qoyurlar.
Hərəkət prinsipinə görə ölçü başlıqları yaylı (QOST
6933-81), lingli-dişli (QOST 18833-73) və lingli (QOST
6996-82) növlərinə bölünürlər.
Yaylı ölçü başlıqlarında ötürücü mexanizm kimi
elastik yay istifadə edilir. Yaylı başlıqların dörd növü
hazırlanır: mikrokator, optikator, mikator və minikatorlar.
Lingli-dişli başlıqlara aiddir: saatlı indikatorlar, lingdişli indikator, çoxdövrlü indikator, lingli və indikatorlu
bəndlər,
indikatorlu
dərinlikölçən,
indikatorlu
qalınlıqölçən, indikatorlu daxili ölçən və .s.
Mikrometrik alətlər. Mikrometrlərdə ölçü elementi
kimi çox dəqiq addımlı yivi olan şpindel xidmət edir. Tam
dövrlər üçün şpindelin oxboyu yerdəyişməsi indikator
üzərindəki ştrixlər, dövrün hissələri isə mikrometrik
barabanın üstündə qeyd olunmuş radial ştrixlərə görə
hesablanır.
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Şəkil 2.3. Ştangenalətlər: a-0-125 mm ölçmə həddi
olan ştangenpərgar, b-0-200., 0-300 mm ölçmə həddi
olan ştangenpərgar, v-dərinlikölçən, q-ştangenreysmus,
1-ştanq, 2-dodaq, 3-dodaq, 4-nonius, 5-sıxac, 6-çərçivə,
7-xətkeş, 8-mikrometr, 9-gövdə, 10-ölçmə ayağı, 12gövdə, d-induktorlu ştangenpərgar
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Mikrometrlərin formaca yerinə yetirilməsi onun
gövdəsinin konstruksiyasından asılı olaraq müxtəlif olur.
Metrik mikrometrlər üçün şpindelin yivin addımı 0,5 və
ya 1 mm olur. Addımı 0,5 mm olan mikrometrlərin ölçü
barabanının 50 bölgüsü, addımı 1 mm olan
mikrometrlərdə isə 100 ştrix bölgüsü (0,01 mm
hesablamaq üçün) vardır.
Mikrometrin barabanı və ya giliz asan dəyişilir, ona
görə mikrometrik ölçü aləti müxtəlif bəndlər, ölçü
cihazları və ləvazimatlarına qoyulmaq imkanına malikdir.
Mikrometrik alətlərə aid edilir: mikrometrlər,
mikrometrik dərinlik və daxil ölçənlər (QOST 6507-90,
QOST 4380-86, QOST 7470-78), mikrometrik başlıqlar
(QOST
65077-90), stolüstü mikrometrlər, lingli
mikrometrlər (QOST 4381-87), okulyar mikrometrlər.
Xarici ölçmələr üçün mikrometrlər hər 25 mm-dən
bir dəyişən və ölçülən uzunluğa uyğun olan bəndə malik
olur (şəkil 2.4).

Şəkil 2.4. Əsas və dairəvi şkalası olan mikrometr
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2.3. Optik ölçü cihazları
Optik (optik-mexaniki) cihazların iş prinsipi işıq
enerjisinin istifadəsinə əsaslanır. Bu cihazlarda predmetin
həqiqi təsviri cihazın müstəvi lövhəsindəki bölgülər və
kəsişmələr vasitəsilə iki yolla ölçülür.
1.Optik sistem ona sərt bağlanmış ştrix lövhəsi ilə
predmetə nisbətən yerini dəyişir. Bu halda vizirləmə
dəqiqliyi əsasən mikroskopun böyütməsindən asılıdır.
Ölçü cihazının yerdəyişməsinin qiyməti məmulatın
axtarılan ölçüsünə bərabər olur. Belə ölçmənin xətası
bütövlükdə ölçmə nəticəsində daxil olur və predmetin
təsvirinin miqyası bu halda əhəmiyyətli deyildir.
2.Optik sistem hərəkətsizdir; ştrixli xətt predmetin
təsviri üzərində yerini dəyişir və onun bölgülü şkalası
vardır. Bu halda ölçmə vasitəsi optik sistem özü olur.
Vizirləmə dəqiqliyi birinci halla eyni olur. Ştrixli
lövhənin yerdəyişmə qiyməti həqiqi təsvirin ölçüsünə
uyğun olur. Deməli, ölçmə nəticəsinə təsvirin miqyas
xətası daxil olur. Ona görə təsvir miqyası dəqiq məlum
olmalı və təsvir ciddi olaraq predmeti əks etdirməlidir.
Bunun üçün şüaların telemərkəz gedişinin istifadə
olunması məqsədəuyğun hesab edilir.
Optik cihazlar üç növə bölünür:
• ölçülən səthin vizirləməsinin optik və vizirləmə
nöqtəsinin yerdəyişməsinin mexaniki ölçmə
cihazları;
• nəzarət edilən məlumatla mexaniki toxunan və
toxunma nöqtəsinin yerdəyişməsini optik ölçən
cihazlar;
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• məmulatı müşahidə etmək üçün optik tərtibatı olan
və vizirləmə nöqtəsinin yerdəyişməsini optik ölçən
cihazlar.
• Birinci qrup cihazlara mikroskop və proektorları
aid edirlər.
Mikroskoplar düzbucaqlı və polyar koordinatlarda
məmulatların xarici və daxili, xətti və bucaq ölçülərini
ölçmək
üçün istifadə olunurlar (QOST 8047-82).
Mikroskopun başlıq və yerini dəyişə bilən ləvazimatı
vardır. Mikroskopda başlıq ya da məmulat bir və ya iki
qarşılıqlı perpendikulyar istiqamətdə yerini dəyişə bilər.
Bir çox mikroskoplarda ştrixli lövhə fırlana bilir, bu isə
həm də bucaq ölçmələri aparmağa imkan verir.
Ölçmə stolunun yerdəyişmə qiyməti okulyar
mikrometr, ucluq ölçüsü və ya ştrixli ölçü vasitəsilə təyin
edilir.
Alət
binokulyar
mikroskopu
və
ölçmə
mikroskopunun optik sxemi şəkil 2.6 və 2.7-də verilir.
Alət mikroskoplarını çox vaxt bilavasitə iş
yerlərində,
həmçinin
yivlərin
parametrlərinin
ölçülməsində istifadə edirlər. Mikroskopların adətən iki
növü hazırlanır: MMİ (kiçik model) və BMİ (böyük
model). Bu mikroskoplar ölçmə diapazonu ilə fərqlənirlər.
MMİ cihazının ölçmə diapazonu uzununa 75 mm,
eninə 25 mm, şkala bölgüsü 0,01 mm-dir. BMİ cihazında
bu göstəricilər uyğun olaraq 150 mm, 50mm və 0,05 mmdir.
Son vaxtlar daha yeni, rəqəmli hesablayıcı və impuls
qurğusu ilə təchiz edilmiş mikroskoplar tətbiq edilir.
Proyektorlar. Maşınqayırmada proyektor kimi
ekran kimi xidmət edən və ölçülən obyektin böyüdülmüş
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təsvirini müstəvi səthdə əks etdirən optik quruluş başa
düşülür. Proyektor mürəkkəb konturu olan (məsələn,
profil şablonları) məmulatların ölçülməsi və nəzarəti üçün
istifadə edilir. Əks olunmuş işıqda yarıq və kanalların
konturu, habelə bir neçə deşiklərin mərkəzləri arasındakı
məsafəni ölçmək olur.
Proyektorda ölçmələr:
• obyektin böyüdülməsi və həqiqi təsvirinin ekran və
ya parıltısız (bəyaz) şüşədə verilməsi;
• koordinatlı ölçü stolu və ekranda bölgülü
arakəsmənin köməyi ilə həyata keçirilə bilər.
Birinci halda təsvirin müstəviliyi və şüaları
telesentrik gedişli obyektiv zəruridir; təsvirlərin miqyası
ekran ilə obyektivə qədər olan məsafəyə görə tənzimlənir.
İkinci halda düzbucaqlı koordinat sistemində
predmeti hərəkət etdirirlər; optik sistem vizirləmə vasitəsi
kimi çıxış edir. Təsvirin miqyasının dəqiq olması da tələb
olunmur, hərçənd ölçmənin dəqiqliyi ondan asılıdır.
• ikinci qrup cihazlar avtokollimasion təsvir alınması
prinsipinə əsaslanır. Avtokollimasion təsvirdə optik
sistemdən paralel dəstə ilə çıxmış işıq şüalarının
gedişi müstəvi güzgüdə əks olunur və optik sistemi
əks istiqamətdə keçirlər. Belə cihazlara aid edilir:
şaquli və üfüqi optimetr; şaquli və üfüqi optik
uzunluq ölçən; interferometr; ölçmə maşını;
qonimetr. Bu qrup cihazları müqayisə ilə
ölçmələrdə istifadə edirlər.
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Şəkil 2.6. Alət-binokulyar mikroskopu: 1-stol, 2-detal, 3okulyar, 4-ekran, 5-dayaq, 6-vint, 7-tənzimləyici, 8böyüdücü, 9-dayaq

Şəkil 2.7.Ölçmə mikroskopunun optik sxemi: a-ortik
sxem, b-okulyar başlığın görmə sahəsi
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Optimetr - etalon ölçü ilə müqayisə olunan uzunluq
ölçülərini ölçmək üçün lingli- optik mexanizmli cihazdır.
Bu
cihazda bilavasitə ölçmə başlığı- optimetrin
borusudur. Borunun okulyar və proyeksiyalı (ekranlı)
növü tətbiq olunur. Okulyar boruda müşahidəçi ölçünü
şkaladan oxuyur, proyeksiyalı boruda isə ölçü ekranda
hesablanır.
Optimetrləri şaquli və üfüqi ölçmə xətti ilə
hazırlayırlar. Şaquli optimetr nümunə hissə, kalibr, ucluq
ölçüləri ilə obyekti müqayisə etməklə xarici ölçülərin
kontakt ölçmələrində istifadə edilir. Üfüqi optimetr
göstərilənlərdən başqa, həm də daxili ölçülərin ölçülməsi
imkan verir.
Üfüqi optimetrin stolu ölçmə xəttinə hissəni dəqiq
qoymaq üçün bir sıra xətti və bucaq yerdəyişmələri edə
bilir.
Bu cihazların OVO-1, OV -2, OV -1 markaları
buraxılır.
Optik uzunluqölçən - ölçmə çubuğu ilə birlikdə
yerini dəyişən şkaladakı qiymətlə müqayisə etməklə
uzunluq ölçülərini təyin edilməsi üçün cihazdır.
Qiymətlərin kəsr hissələri şkalada nonius vasitəsilə
hesablanır. Nonius okulyar və ya proyeksiya növlü xüsusi
mikroskopa qoyulur.
Konstruksiyadan asılı olaraq optik uzunluqölçənlər
NKU-2, İZV-1, İZV-2, İZV-3 markalı şaquli və üfüqi
növlərdə buraxılır.
Uzunluq ölçən və ölçmə maşınları bir koordinat
oxu üzərində yerləşən böyük ölçülərin təyin edilməsi üçün
istifadə olunur. Bu cihazlarda ölçmə dəqiqliyi ölçmə
uzunluğu və temperaturdan asılıdır. Tövsiyə edilən
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şəraitdə ölçmələr aparıldıqda xətalar 1,5–3 mkm
intervalında olur.
Optik bölgü başlığı. Bu cihaz bölgüləmə işləri və
bucaq ölçmələri üçün istifadə edilir. Bölgü başlıqlarının
ODQ-1, ODQ-2, ODQ-5 markaları buraxılır. Bu cihazlar
texnoloji tərtibat kimi metalkəsən dəzgahlarda məmulatı
lazımi bucaq altında döndərmək üçün də istifadə olunur.
Optik bölgü başlıqlarının yoxlanması QOST 8.046-73
üzrə aparılır.
Interferometr – işığın interferensiyasına əsaslanan
yüksək dəqiq ölçü cihazıdır. Onlardan daxili və xarici
ölçülərin şaquli və üfüqi ölçmələrində istifadə edilir.
Kontaklı interferometr şüşə lövhə istifadə etməklə xarici
ölçülərin təyin edilməsi üçündür (QOST 2923-75). Şaquli
interferometrin ölçmə diapazonu 150, üfqininki 500 mm-ə
qədərdir. Ölçmə xətaları 0,25- 0,4 mkm intervalında olur.
Ölçmə maşını uzunluq ölçülərinin tərpənməz və
tərpənən şkala ilə müqayisə prinsipli ölçmə cihazıdır.
Əlavə şkala optimetrin borusu və ölçü ucluğu ilə birlikdə
yerini dəyişir və burada ölçü qiymətinin kəsr hissələri
müəyyən edilir (İZM - 1,2,4, 6 növlü cihazlar).
Maşının quruluşunun prinsipial sxemi uzunluqölçən
ilə eynidir. Cihazın böyük intervallı şkala, əlavə şkala və
0,001 mm bölgü qiymətlərini hesablamaq üçün quruluşu
vardır. Belə maşınlar üfüqi növlü olub adətən iri ölçülər
(1000 mm böyük) üçün istifadə olunur. Ölçmələr birbaşa
və ya ölçü ilə müqayisə üsulu ilə aparılır. Ölçmə
maşınında ölçmə xətaları müqayisə üsulunda 500 mm –
dək ölçülərdə 0,4-2 mkm həddində, birbaşa ölçmədə isə 120 mkm olur.
Optik cihazların daha bir növü universal mikroskop
və universal ölçmə mikroskopudur (UİM). Bu növ
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cihazlara həmçinin kontaktsız interferometrlər də aid
edilir.
Universal mikroskop - xətti və bucaq ölçülərinin
müstəvidə təyin edilməsi üçündür. Bu cihazda ölçülən
nöqtələrin və xətlərin vizirlənməsi aparılır və mikroskopda
ölçülərinin qiymətləri optik şkala üzrə müəyyənləşdirilir.
Universal ölçmə mikroskopu iki koordinatlı ölçmə
maşınıdır (KİM). Əgər KİM yalnız bir istiqamətdə
ölçməyə imkan verirsə, universal mikroskopda ölçmələr
həm də perpendikulyar istiqamətdə aparıla bilər. UİM-də
ölçmə diapazonu uzununa 200mm, eninə 100 mm təşkil
edir. Xətti hesablama qurğusunun bölgüsünün qiyməti
0,001, bucaq ölçən qurğuşununku 1-dir. Mikroskopları
uzununa şkala üzrə 500 mm, eninə 200mm-dək ölçülər
üçün hazırlayırlar.
• Xətti ölçmələr üçün lazerlərin istifadə edilməsi.
Məsafə və bucaqların ölçülməsində optik üsulların tətbiqi
lazerlərin, xüsusi görünən diapazonda qaz lazerlərinin
istifadəsi isə daha da genişləndi. Lazer istifadə olunan
optik cihazlar bucaqların ölçmə dəqiqliyini 1 mk rad
ətrafında təyin edir.
Lazer şüasının tətbiqi ilə ölçmələr hava gəmilərinin
neft-kimya avadanlığı, gəmilər, tunel və iri inşaat
qurğularının tikilməsi, quraşdırılması və yığılmasında
daha çox istifadə edilir. Bundan başqa istehsal prosesində
hissələrin ölçülərinin fasiləsiz interferometrik nəzarətini
də lazerlərin köməyi ilə həyata keçirmək olar.
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2.4. Pnevmatik ölçü cihazları
Pnevmatik ölçü cihazlarında ölçülən obyekt
haqqında məlumatlar /ölçmə məlumatı/ kiçik deşikdən
keçən sıxılmış havanın parametrləri vasitəsilə müəyyən
edilir.
Xətti ölçmələr üçün bütün pnevmatik cihazların iş
prinsipi qaz mexanikası qanunlarına əsaslanır. Belə ki,
hava nəql edilən magistralda ( kamerada) müəyyən təzyiq
altında olur, onu kiçik deşikdən atmosferə nominal sabit
təzyiqdə buraxdıqda vahid zamanda bu deşikdən çıxan
havanın sərfi deşiyin en kəsik sahəsi və magistralda
havanın təzyiqindən asılı olacaqdır. Təzyiq sabit olduqda
isə hava sərfi yalnız deşiyin en kəsiyindən asılı olur. Əgər
havanın deşikdən çıxma yoluna hər hansı maneə
yerləşdirilsə havanın sərfi və magistralda təzyiqi deşiyə
yaxın sahələrdə dəyişəcəkdir.
Xətti ölçüsü müəyyən edilən hissə müəyyən
məsafədə hava çıxan deşiyin qabağında yerləşdirilir.
Hissənin ölçüsündən asılı olaraq deşiyin ucu ilə hissə
arasındakı məsafə dəyişdirilir, bundan asılı olan havanın
sərfi (kalibrlənmiş deşikdən vahid zamanda keçən hava)
dəyişir. Adətən pnevmatik cihazı nümunə hissənin
ölçüsünə və ya uzunluq ucluq ölçüsünə görə sazlayırlar.
Cihaz havanın təzyiqini stabilləşdirən və onun
təmizlənməsini təmin edən havanın hazırlanması düyünü;
hava sərfinin və bununla əlaqəli olan təzyiqin dəyişməsini
xətti ölçüyə çevirən (hesablayıcı komanda) quruluş: detalı
yönəlmiş havanın çıxması üçün bir və ya bir neçə deşikli
ucluqdan ( deşiyin diametri 1-2 mm) ibarət olur.
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Hesablayıcı quruluşun növündən asılı olaraq
pnevmatik ölçü cihazları rotometrik və monometrik
olurlar.
Rotometrik cihazlar (şəkil 2.8) sabit təzyiqli hava
içində yüzgəc olan konik, şəffaf, genişlənən borunun
adətən (şüşə) aşağı hissəsinə daxil olur. Borunun üst
hissəsindən hava ölçü ucluğuna verilir və oradakı ara
boşluğundan atmosferə çıxır. Havanın sürətinə müvafiq
olaraq yüzgəc şkalanın “O” bölgüsündə müəyyən S
məsafəsində qoyulur, şkala özü isə uzunluq vahidinə
dərəcələnmişdir.
Manometrik cihazda (şəkil 2.9) sabit təzyiqli sıxılmış
hava işçi kameraya, oradan giriş ucluğuna, daha sonra
ölçmə ucluğuna və buradan atmosferə çıxır. Ş ara
boşluğundan asılı olan kameradakı təzyiq manometrlə
ölçülür. Manometrin şkalası isə uzunluq vahidi ilə
bölgülənmişdir. Manometrik cihazlar yüksək (30-40
kN/m) və aşağı (5-10 kN/m) təzyiqdə işləyirlər.
Pnevmatik ölçü cihazlarını aktiv nəzarət sistemləri
və nəzarət avtomatlarında istifadə edirlər. Cihazın həssas
elementi kimi elastik elementlər (boruvari yaylar, sifonlar,
membran çərçivələr, elastik və yastı membranlar) və ya
maye difmanometrlər (U-şəkilli və kasalı) tətbiq oluna
bilər. Cihazlar əlaqəsiz (hava ölçmə ucluğundan ölçmə
çubuğunun yan tərəfinə və ya lingin bir cinahına
istiqamətlənir, lingin digər son hissəsi ilə kontakda olur)
qruplara bölünür.
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Şəkil 2.8.Rotametrik pnevmatik ölçü cihazı:1-boru,
2-üzgəc, 3-ölcmə uçluğu, S-hava araboşluğu, L-ölçülən
ölçü, l-şkala üzrə üzgəcin qoyulduğu ölçü.

Şəkil 2.9.Manometrik pnevmatik ölçü cihazı:1-işçi
kamera, 2-giriş ucluğu, 3-manometr, 4-ölçmə ucluğu, Shissə ilə ölçmə ucluğu arasındakı araboşluğu, L-ölçülən
ölçü
Pnevmatik ölçü cihazlarının dəqiqliyinin metroloji
təhlilində pnevmatik sistemin dəqiqliyi xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir.
Pnevmatik cihazların üstünlüklərinə nisbətən sadə
quruluşlu olması, hissə ilə əlaqəsiz ölçmələr aparmaq
imkanı, ölçmələrdə böyütmələr (10000 dəfəyədək) və
bunun nəticəsi olaraq dəqiqlik, forma xətalarının
minimumluğu, ölçülən kəmiyyətlərin cəmlənmə və
çıxılma imkanı, fasiləsiz ölçmə məlumatlarının alınması
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və məsafədən ölçmələrin aparılması aid edilir. Cihazların
çatışmayan cəhəti kimi stabil təzyiqli təmizlənmiş havanın
zəruriliyi, pnevmatik sistemin ətaləti, ölçmə zonasında
temperatur dəyişmələrini göstərmək olar.
2.5. Elektrik ölçü cihazları
Xətti ölçmələr üçün elektrik ölçü cihazlarında ölçmə
prosesi xətti kəmiyyətin elektrik parametrinə çevrilməsi
ilə həyata keçirilir. Cihazın təyinatından asılı olaraq
elektrik siqnalı öz növbəsində, şkala üzrə göstəricinin
hərəkəti və ya avtomatik nəzarət cihazlarında ayrı-ayrı
elementlərin mexaniki yerdəyişməsinə çevrilir.
Ölçülən xətti kəmiyyət elektromexaniki çevricilərin
(başlıqların) köməyi ilə elektrik kəmiyyətinə çevrilir. Bu
isə başlıqların həssas elementinin nəzarət edilən
məmulatla toxunması ilə baş verir.
Elektrik cihazları mexaniki və ya optik cihazlara
nisbətən aşağıdakı üstünlüyü vardır:
• ölçmə yeri və nəticələrin alınma yerinin ərazi
cəhətdən bölünmə imkanı;
• elektrik kəmiyyətləri kimi alınmış ölçmə
nəticələrini elektromexaniki, qeydedici və siqnal
verici maşınlarda istifadə etmək imkanı;
• istismarın rahat olması.
Çeviricinin iş prinsipinə görə elektrik cihazları
elektrokontaktlı, induktiv, tutumlu, bolometrik elektrik
ölçü cihazlarına bölünürlər.
Elektrokontaktlı ölçü cihazları. Bu cihazlarda
ölçülən kəmiyyətin dəyişmələrinin elektrik siqnalına
çevrilməsi elektrik kontakt dövrəsinin qapanması
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(açılması) vasitəsilə baş verir. Kontaktları adətən volfram,
bəzən isə nəcib metallardan hazırlayırlar.
Cihazın işə qoşulması nəzarət edilən məmulatın
ölçüsündən asılı olaraq ölçmə quruluşu ayrıcısının işə
düşməsi ilə baş verir. Əgər ayrıcının kontaktları hissəyə
toxunmursa, deməli məmulat buraxıla bilən ölçüdə
(hədlərdə) hazırlanmışdır. Əgər məmulat bu hədlərdən
kənara çıxmaqla hazırlanıbsa, kontaktlar qapanır və
lampalar yanır.
Elektrokontakt ölçmə cihazları ilə ölçülərə nəzarət
şkalalı cihaz və ya sərt kalibrlərə nisbətən bir sıra
üstünlüklərə malikdir. Nəzarətçinin daha az yorulması,
ölçmələrin kiçik xətaları ilə yanaşı nəzarətin müddəti də
xeyli azalır. Bu üstünlüklər isə çox ölçülü ölçmə - nəzarət
cihazları yaratmağa imkan verir, çünki elektrokontakt
çeviriciləri avtomatik olaraq bir neçə ölçünü yoxlamağa
imkan verir.
İnduktiv ölçmə cihazları. Sex şəraitində hissələrin
həqiqi ölçülərinin müəyyən edilməsində elektroinduktiv
üsulların istifadəsi tövsiyə edilir.
İnduktiv ölçmə cihazlarının iş prinsipi ona əsaslanır
ki, yoxlanan məmulatın ölçüsünün dəyişməsi ilə qapalı
drosseldə hava boşluğu və dəyişən cərəyan dövrəsində
müqavimət dəyişir. Cihazın elektrik sxemi körpü sxemidir
(şəkil 2.10). Ölçülən kəmiyyət dövrədə axan cərəyan ilə
müəyyən asılılıqla bağlıdır.
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Şəkil 2.10. İnduktiv ölcü cihazının sxemi: 1induktivlik dolağı, 2-lövbər, 3-yoxlama hissə, 4-ölçmə
oxu, 5-göstərici cihaz, 6-şkalanın sıfır göstəricisini
sazlamaq üçün dəyişən müqavimət, 7-şkalanın
bölgüsünün lazımi qiymətini qoymaq üçün dəyişən
müqavimət, 8-kristallik düzləndirici, 9-şkala göstəriciləri
hədlərinin keçiricisi, 10-baretor
Zəruri olan idarəetmə prosesləri xüsusi relenin
köməyi ilə həyata keçirilir. İnduktiv çeviricinin maqnit
dövrəsi çox kiçik hava boşluğuna malik olduğundan
ölçülən
kəmiyyətin
cüzi
dəyişmələri
maqnit
müqavimətinin nisbətən böyük dəyişmələrinə uyğun gəlir.
İnduktiv
cihazların
əhəmiyyətli
üstünlüyü
çeviricisində həssas dayaq, kürə kontaktların olmamasıdır.
Bunlar cihazın titrəmələrə həssaslığını artırır, etibarlı işini
və istismarda xidmət müddətini məhdudlaşdırır. Bundan
başqa bu cihazlardan alınmış ölçmə nəticələri sadə
oxunur, başa düşülür və kənar təsirlərdən asılı deyil.
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İnduktiv ölçmə cihazının iş prinsipi şəkil 1.10-da
izah edilir. İnduktiv çeviricidə hər iki ölçmə maqnit
dolaqları 1 arasındakı hərəkətedən lövbərin 2 vəziyyəti
yoxlanan məmulatın 3 ölçüsünün qiyməti ilə müəyyən
edilir. Əgər lövbər dolaqların ortasında dayanırsa, ara
boşluqları, onunla birlikdə həm də hər iki ölçmə
dolaqlarının induktivlikləri bir-birinə bərabərdir. Yox
əgər, lövbər dolaqlardan birinə yaxınlaşırsa, onun
müqaviməti artır, eyni zamanda digər dolağınkı azalır.
Hər iki ölçmə dolağı elektrik körpüsünün
budaqlarına
qarşılıqlı
qoşulduğundan
körpünün
diaqonalına verilmiş müvafiq dəyişən cərəyan yoxlanan
kəmiyyətin ölçüsü kimi çıxış edir. Körpünün tarazlığını,
yəni lövbərin orta vəziyyətə qoyulması ucluq ölçülərinin
köməyi ilə həyata keçirilir.
Elektrokontakt çeviricilərinə nisbətən induktiv
çeviricilər daha bahadır, lakin onlar bir sıra üstünlüklərə
malikdir: istismar etibarlı, universal tətbiq imkanı, habelə
yüksək dəqiqliklə fərqlənirlər. İnduktiv çeviricilərin 212,
276, 76503 və digər modelləri vardır.
Tutumlu ölçü cihazları - yoxlanan ölçünün statorun
ara boşluğu məsafəsinin, bununla əlaqəli olan tutumun
dəyişməsinə səbəb olur. Çeviricinin tutumu 100 pf
ətrafında olduğundan onun ölçülməsi yalnız yüksəktezlikli
metodlar və bahalı köməkçi quruluşların istifadəsi ilə
mümkündür. Lakin tutumlu ölçmə metodunun üstünlüyü
yüngül və sərt hərəkət edən elektrodların hazırlana bilməsi
imkanı və yüksək məxsusi tezliyə nail olunmasıdır.
Bundan başqa induktiv çeviriciyə nisbətən tutumlu
çeviricidə maqnit gücü əhəmiyyətli dərəcədə azdır.
Konstruktiv cəhətdən tutumlu çevirici daha təkmil izolə
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edilməsi, keyfiyyəti, sadə hazırlanması və kifayət qədər
mexaniki sərtliyi ilə seçilir.
Fotoelektrik
cihazlar
(FEC).
Fotoelektrik
cihazlarda ölçünün dəyişməsi haqda informasiya
göstəriciyə fotoelementə düşən işıq siqnalı kimi daxil olur.
Fotoelementin köməyi ilə informasiya elektrik siqnalına
çevrilir. Siqnalın amplitud və fazalar fərqinə görə ölçülən
kəmmiyyətin dəyişməsi müəyyən edilir.
Cihazlarda optik ölçü vasitəsi kimi ölçmə rastrları,
difraksiya qəfəsləri, ştrixli ölçülər, kodlu qəfəslər, dalğa
uzunluğu şkalaları və başqa ölçülər istifadə edilir.
2.6. Ölçmə-məlumat sistemləri
Müasir ölçmə texnikasının inkişafında müəyyən
ümumi meyllər əmələ gəlmişdir. Bunlardan başlıcası odur
ki, indi ayrıca, fərdi cihazlardan ölçmə sistemlərinə keçid
müşahidə olunur. Belə sistemlər özüsazlanan cihazlar olub
robototexniki
komplekslərdə
aktiv
nəzarət
təkmilləşməsində istifadə edilir.
İndi
ölçmə
sistemləri
və
qurğularında
mikroprosessorlar ölçü informasiyalarının emalını həyata
keçirirlər. Ölçmə proseslərində bütün bunlarla yanaşı
rəqəmli proqram idarəetmənin istifadə olunması artıq
ölçmə informasiya sistemlərinin (ÖİS) yaradılmasına
gətirib çıxartmışdır.
Ölçm-informasiya sistemi (ÖİS) obyektin dəqiqlik
vəziyyəti haqqında lazımi ölçü informasiyasının eyni
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zamanda alınmasını təmin edən ölçü cihazları
kompleksdir. ÖİS-in həll etdiyi məsələ ayrıca bir cihazın
həll etdiyi məsələnin əksidir: ölçmə obyektinin
parametrlərini ayırmaq və başa düşmək üçün onu
parçalamadan (xırdalamadan, bölmədən), obyektin bütün
başlıca parametrlərini birləşdirərək, bununla da onun
kifayət qədər tam və müfəssəl şərhini verməkdir.
Beləliklə, ÖİS-in fərqləndirici xüsusiyyəti bunlardır:
obyektin bir çox parametrlərini eyni zamanda ölçərək
(çoxkanallılıq) ölçmə informasiyasını vahid mərkəzə
ötürmək;
alınmış
nəticələrin
ümumiləşdirilməsi,
eyniləşdirilməsi və istifadə olunması üçün yararlı olması.
ÖİS-nin yaradılması bir sıra sistem məsələlərin həlli
ilə bağlıdır: ölçülən kəmiyyətin növündən asılı olmayaraq
ölçmə vasitələrinin metroloji eyniliyinin təmin edilməsi
(verici, göstərici, düzləndirici və çeviricilərin); ÖİS daxil
olan
müxtəlif
ölçmə
vasitələrinin
xətalarının
paylanmasının optimallaşdırılması; operatorun qarşısında
ölçmə
göstəricilərinin
daha
məqsədəuyğun
yerləşdirilməsi. Hər hansı ÖİS strukturu şəkil 2.11-də
verilir.
Vericilər ölçülən obyektin müxtəlif parametrlərini
qəbul edir və rabitə kanalları ilə siqnalları vahid mərkəzə
ötürür. Proqram qurğusu vericilərdən informasiyanı qəbul
edir və onu informasiya istifadəçisinə çatdırır.
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Şəkil 2.11. Ölçmə-informasiya sisteminin struktur
sxemi: D və D-vericilər, UP-eyniləşdirilmiş çeviricilər,
PQ-proqram quruluşu.
ÖİS-də ən çox yüklənən mövqedə informasiya
istifadəçi olur, burada operator təcrübi olaraq bütün
cihazların göstəricilərini oxumaq və
qavramaq
qabiliyyətində deyil. Onun əməyini yüngülləşdirmək üçün
cihazların şərti siqnallarla əvəzolunmuş sxemləri istifadə
edilir. Adətən siqnalizatorlar ölçülən kəmiyyyətlərin
mütləq qiymətlərini deyil, həmin kəmiyyətlərin müəyyən
edilmiş normalardan sapmalarını göstərir. İdarəedici
siqnalların mənbəyi kimi analoq və ya rəqəmli ölçmə
çeviriciləri istifadə edilir. Bunlar, prosesi səciyyə edən
kəmiyyətləri (məsələn, rəqəmli proqramlar, idarəedilən
dəzgahlarda emal prosesində xətti və bucaq
yerdəyişmələri, kəsmə qüvvəsi, fırlanma momenti,
temperatur, tələb olunan güc və s.) qəbul etməyə xidmət
edirlər.
ÖİS yiv və dişli çarxların xətti və bucaq
kəmiyyətlərinin ölçülməsi və nəzarəti, texnoloji
proseslərin adaptiv idarəedilməsi, habelə gövdə
konstruksiyalarının modul istehsalı şəraitində metroloji
təminatdan geniş istifadə edilir.
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3. ÖLÇMƏLƏRƏ NƏZARƏT
3.1. Texniki nəzarətin prinsipləri və nəzarət
sisteminin qurulması
Əsas termin və anlayışlar. Texniki ölçmələr və
nəzarət sahəsində əsas termin və anlayışlar standartlaşdırılmışdır. Onlardan ən mühümlərini araşdıraq.
Ölçmə - xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə fiziki
kəmiyyətlərin qiymətlərinin təcrübi yolla tapılmasıdır
(QOST 162663-81). Xətti, radius və bucaq kəmiyyətləri
ölçmələri texniki ölçmələr adlanır. Ölçmələr sınaqlar və
nəzarət zamanı obyekt haqqında informasiya alınmasının
aralıq və son mərhələsi ola bilər. Sınaq isə nəzarət
prosesində ilkin informasiya alınmasının bir mərhələsidir.
Texniki nəzarət - müəyyən edilmiş texniki
normalara məmulatın uyğunluğunun yoxlanılması
prosesidir və ondan məhsulun keyfiyyəti xeyli asılıdır.
Ölçmə vasitələrinin tətbiqi ilə aparılan texniki nəzarət
ölçmə nəzarəti adlanır.
Sınaqlar - sınaq obyektinin kəmiyyət xassələrinin
obyektə müəyyən təsir göstərməklə müəyyən edilməsidir.
Obyektin keyfiyyətə nəzarət məqsədilə aparılan sınaq
yoxlama sınağı adlanır.
Göstərilən anlayışların qarşılıqlı əlaqəsi Eyler
dairələri ilə izah edilir, bu dairələrin kəsişmə zonalarında
(üstün zonalar) nəzarət-ölçmə-sınaq amilləri qarşılıqlı
əlaqədardırlar.
Texniki nəzarət (TN)
onu təşkil edən əsas
elementləri ilə birlikdə (obyekt, proses, nəzarət vasitəsi,
icraçı, normativ-texniki sənədlər) vahid texniki nəzarət
sistemi (TNS) kimi fəaliyyət göstərir.
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• Texniki nəzarətin prinsipləri. Texniki nəzarətin
yaradılmasında aşağıdakı prinsiplərə əməl olunmalıdır:
sistemlilik, standartlıq, optimallıq, dinamiklik, avtomatlaşdırma, varislik, uyğunluq ( adaptasiya) və təşkilatlıq.
Sistemlilik-texniki nəzarətin bütün mərhələlərində:
planlaşdırma, təqdqiqat, layihələndirmə, hazırlanma,
istismar və təmir proseslərinin qarşılıqlı əlaqədə olmasını
nəzərdə tutur.
TNS elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsi bir mənalı şərh
olunmalı və maksimum formalaşmalıdır. TNS yerinə
yetirdiyi vəzifələrin təcrübi həllinə sistemo texnika (böyük
sistemlər nəzəriyyəsi) mövqelərindən yanaşma zəruridir.
Belə yanaşma TNS elementləri arasında yalnız əsas və
davamlı ( dayanıqlı) əlaqələrin nəzərə alınmasını nəzərdə
tutur.
Bu isə TNS elementləri və onların əlaqələrinin
strukturunu, bunun da əsasında texniki nəzarət sisteminin
(TNS) yaradılmasına imkan verir.
TNS qurulmasında sistemli yanaşma mövqeyi
aşağıdakıları nəzərdə tutur.
• sistemin strukturu və funksiyanın izahı, əsas
elementləri və onlar arasında əlaqələrin aşkar
edilməsi;
• sistemin modelləşdirilməsi;
• sistemin kvantivikasiyası (sistem elementlərinin
miqdar xarakteristikaları və əlaqələr üçün
asılılıqların qurulması).
Standartlaşdırma prinsiplərinə görə TNS-in əsas
funksiyaları, vəzifələri və tələbləri tipləşdirilir və dövlət
sahə standartları və texniki şərtləri ilə təmin edilir.
Standartlar bu sistemin əsası kimi çıxış edir, onların
tələblərinin hökmən yerinə yetirilməsi sistemin
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fəaliyyətində avtomatizmliyi təmin edir. Standartların
köməyi ilə sistemin ayrı-ayrı elementlərinin sənaye
müəssisəsinin bölmələrində eyni zamanda tətbiqi yerinə
yetirilir.
Optimallıq TNS-nin hər bir elementinin optimal
səviyyədə olması, bütün sistemin minimal xərclər və
maksimum səmərəliliklə fəaliyyət göstərməsi və
vəzifələrin yerinə yetirilməsini şərtləndirir.
Dinamiklik prinsipinin mahiyyətinə görə TNS-də
fasiləsiz təkmilləşmə və inkişaf imkanı nəzərdə
tutulmalıdır. Texniki-tərəqqi tələbləri də nəzərə alınmaqla
dinamiklik TNS yaradılması vaxtı açıq strukturu, sistemin
elementlərinin plana uyğun yeniləşməsi ilə təmin edilir.
Avtomatlaşma prinsipi texniki nəzarət sistemində
hesablama texnikası vasitələrinin, texnoloji proses və
texniki nəzarət, TNS-nin mühəndis – texniki işçilərinin
əməyinin avtomatlaşdırılmasından maksimum istifadə
edilməsini nəzərdə tutur.
Varislik prinsipi hər bir konkret TNS-də istifadə
edilir; istehsalat və sahələrin xüsusiyyətləri nəzərə
alınmaqla cihazqayırma və maşınqayırma müəssisələrində
olan imkan və ehtiyatların, TNS işlənməsində qabaqcıl
təcrübənin maksimum istifadə edilməsini nəzərdə tutur.
Adaptasiya (uyğunluq) prinsipi buraxılan məhsul
növlərinin dövri olaraq şəraitində nəzarət obyektlərinin
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması və TNS-nin sürətlə bu
şəraitə uyğunlaşmasının təmini nəzərdə tutulur.
Texniki nəzarətin təşkilinin aşağıdakı prinsipləri
vardır:
• nəzarətin texnika, texnologiya və əsas istehsal
proseslərinin səviyyəsinə müvafiq olması;
• nəzarətin kompleksliyi (istehsal proseslərinin bütün
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elementlərinin əhatə edilməsi);
• nəzarətin fasiləsizliyi (istehsal proseslərinin bütün
mərhələlərində fasiləsiz nəzarət);
• texniki
nəzarət
əməliyyatlarının
yerinə
yetirilməsində paralellik və vaxta qənaət;
• istehsalat və nəzarət funksiyalarının birgə yerinə
yetirilməsi və ya bir sıra nəzarət əməliyyatlarının
fəhlə, usta və briqadirlərə həvalə edilməsi;
• profilaktiklik, yəni istehsal prosesində qüsurlu
məmulatların meydana çıxmaması üçün əvvəlcədən
tədbirlər görülməsi;
• nəzarət orqanlarının istehsal xidmətləri və
bölmələrindən asılı olmaması müstəqilliyi;
• qüsursuz əməyin təşkili;
• nəzarət sərf olunan xərclərin minimumlaşmasına
əsaslanan qənaətlilik.
Texniki nəzarət sisteminin qurulması. Nəzarət
obyekti, müəyyən edilmiş qaydalar, müvafiq sənədlər
əsasında qarşılıqlı əlaqədə olan nəzarət vasitələri və
icraçılar birlikdə texniki nəzarət sistemini (TNS) təşkil
edir. Məhsulun keyfiyyətinə sistemli yanaşma şəraitində
TNS çoxsəviyyəli şaquli və üfüqi çoxbölməli struktura
malik mürəkkəb sistem kimi çıxış edir.
Ümumi halda TNS-nin strukturuna daxil olur:
nəzarət obyekti; texniki nəzarət prosesləri; nəzarət metod
və vasitələri (texniki təchizat); nəzarətin təşkili; icraçılar.
TNS qurulması iki əsas mərhələnin həyata
keçirilməsini nəzərdə tutur:
• hər hansı nəzarət obyektinin xassə, əlamət və
faktiki vəziyyəti haqda informasiyanın alınması. Bu
informasiyanı ilkin adlandırmaq olar, onu obyekti
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ölçməklə alırlar.
• alınmış ilkin informasiyanı əvvəldən müəyyən
edilmiş norma, tələb, meyarlarla müqayisə etmək,
yəni tələb olunan və faktiki məlumatları
tutuşdurmaq. Bu informasiyanı ikinci adlandırmaq
qəbul olunur.
Bir sıra hallarda ilkin və ikinci informasiya alınması
mərhələləri arasında zaman sərhəddi olmur. Xarakterik
nümunə kimi hissənin kalibrdə yoxlanmasını misal
göstərmək olar.
Maşınqayırma sənayesində TNS-nin qurulması
mərhələlərinə daxil olur: layihələndirmə, hazırlama,
istismar mərhələləri.
TNS qurulmasında layihələndirmə mərhələsinə
məhsulun standartlaşdırılması və nəzarət obyektinin
konstruksiyasının texnolojiliyinin təmin edilməsi şəraiti
yaradır.
TNS qurulmasının hazırlama mərhələsinə texniki
nəzarət
proseslərinin
rasional
işlənməsi,
optimallaşdırılması, statistik nəzarətin tətbiqi, müəssisədə
texniki nəzarətin düzgün təşkili məsələləri daxil olur.
TNS
qurulmasıını istismar mərhələsində
məmulatların diaqnostik tədqiqatlarının istifadə olunması
mühüm rol oynayır. TNS qurulması mühəndis-texniki
nəzarət və informasiya ( proqram-alqoritmi) nəzərdə tutur.
Sistemin fəaliyyəti sintez-analiz-qərarlarının qəbul
edilməsi ardıcıllığı ilə gedir.
Texniki nəzarət sisteminin modelləşdirilməsi.
TNS-nə mürəkkəb bir kibernetik sistem kimi baxılır.
Onun elementlərinə: giriş X, çıxış Y, struktur S, fəaliyyət
operatoru F, ətraf mühitlə əlaqə H daxildir.
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TNS - nın girişi (X) kimi nəzarət obyektləri (pəstah,
yarımfabrikat, hissələr, yığılmış məlumatlar), texniki
nəzarət və texnoloji sənədləri hazırlamaq, texnoloji
əməliyyatların xarakteristikaları, düzgün yerinə yetirilmə
emalı və məmulat partiyasının miqdarı daxil olur.
TNS çıxışına (Y) qəbul edilmiş hissələr, onların
miqdarı, texniki nəzarətin texnoloji maya dəyəri, qəbul
edilmiş məhsulun yararlı olması ehtimalı daxildir.
Xarici mühitlə əlaqə dedikdə (H) emal prosesinin
texnoloji əməliyyatları, istehsalın təşkili və idarə olunması
sistemi aid edilir.
TNS texniki nəzarətin yerinə yetirilməsi üçün
müəyyən edilmiş qaydalara uyğun fəaliyyət göstərir. TNS
ümumiləşmiş modeli sistemli yanaşmada belə ifadə oluna
bilər.
TNS = {F , X , Y , S , H }.

TNS struktur izahı. Sistem struktur izahını vermək
üçün dörd çoxluq istifadə etmək tövsiyyə edilir:
S = {∑V ,σK }.
Burada .∑ ={∑i }− elementlərin tərkib və xassələrinin
çoxluğu, V ={Vi } -təyinatlar və əlaqələrin xarakteri
çoxluğu; -strukturun dayanıqlıq çoxluğu; σ - struktur
qurulması çoxluğudur.
Bütün çoxluqları son kimi qəbul edir və onların
arasındakıları seçirlər:
∑ Elementləri çoxluğunda:
• tərkib – homogen (eyni elementlərdən ibarət),
heterogen (müxtəlif elementlərdən ibarət) və
qarışıq;
• elementlərin xassələri – informasiya, material,
energetik;
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• əlaqələrin xarakteri – birbaşa və əks.
Struktur dayanıqlığı çoxluğuna σ : determinəli və
ehtimallı (stoxastik) çoxluqlar daxil olur.
TNS-nin funksional izahı. Sistemin funksional
izahında adətən iki cür rabitə tənlikləri istifadə edilir:
• sistemin hər bir elementinin fərdi xassələrini
xarakterizə edən element rabitə tənlikləri;
• müxtəlif elementlərin birləşmə xarakterini əks
etdirən kompleks rabitə tənlikləri.
Sistemin funksional izahı üçün çoxluqlar nəzəriyyəsi
riyazi aparatı istifadə edilir. Burada sistemin
idarəolunmasını (S) X girişinin Y çıxışına çevrilməsi ( hər
hansı F operatoru vasitəsilə) kimi yazırlar. Onda
funksional proses Z
F
S : X →
Y,
Burada X, Y – real məzmunlu çoxluqlardır.
TNS-də giriş və çıxış elementlərindən başqa prosesin
idarəolunması çoxluğu
vardır. Onu da nəzərə almaq
lazım olduqda sistem belə ifadə olunur:
F
S : X ⋅ W →
Y

əgər sistemdə S qeyri – müəyyən xarici təsirlər də rol
oynayırsa:
F
S : X ⋅ W ⋅ ε →
Y
maşınqayırma məmulatlarının keyfiyyətinin idarəedilməsinin məqsədi məqsəd funksiyasının optimallaşdırılmasıdır. Analitik olaraq bu belə yazılır: sistemin
tapşırığı
F
X : W →
Y,

məqsəd funksiyası g:

F
g : X : W →
Y [G ],
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[G ]

-giriş, çıxış və idarəolunan çoxluqlardır:
[G ]≥ 0. Bu halda [G ] -məqsəd vəziyyətləri çoxluğu adlanır.
g funksiyası iki funksiya ilə ifadə oluna bilər:
F : X :W →Y
və ya
G : X :W ⋅Y
g (x,u )= G[x,u, F (x, y )]

burada u∈W ,xEX . Əgər idarəedici təsirlərə diqqət
yetirilmirsə, onda g bu nisbətdən tapılır:
F : X →Y ;
G : X ⋅Y →{G

}

Bu halda g (x )= G[x,F ], burada . x∈ X .
Sistemin funksional izahında G – məqsəd
funksiyasıdır.
Sistemin bütün məqsədi keyfiyyət funksiyasının
optimallaşdırılması
olduğundan,
optimallaşdırmanın
y
vəzifəsi belə ifadə oluna bilər: g (x )≥ g (x )
• Texniki nəzarət sisteminin standartlaşdırılması.
TNS-nin standartlaşdırılan əsas obyektləri bunlardır:
Ümumi müddəalar metodologiyalar, texniki vasitələr,
təşkil və idarəetmə. Hər bir obyektə terminologiya
təsnifat, elementlər və sistemlərə dair standartlar verilir.
“Ümumi müddəalar” standartları TNS üzrə
standartları və metodik materialları uzlaşdırmaq üçündür.
Buraya əsas termin və anlayışlar, sənədlərin formaları,
ümumi metodlar və iqtisadi səmərəliliyə dair standartlar
daxildir.
“Təşkil və idarəetmə”
bölməsi TNS iqtisadi
cəhətdən səmərəli təşkilini təmin etmək üçün zəruridir.
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“Metrologiya” standartları bölməsinə təxribatsız
nəzarət və statistik metodlar, habelə tipik metodlar və
nəzarət prosesinə aid standartlar aid olur.
“Texniki vasitələr” standartları bölməsində texniki
vasitələrə qoyulan vahid tələblər, istifadə olunan material,
element, vasitə və sistemlər verilir.
TNS tətbiq edən müəssisə və təşkilatlar məhsulun
keyfiyyətinin idarə olunmasının kompleks sisteminin
işlənməsində mövzu normativ – texniki səənədlərin
(KSVS, TSVS və s.) tələbləri nəzərə alınır.
Texniki nəzarət sistemlərinin standartlaşdırılmasında
avtomatik və avtomatlaşdırılmış TNS fəaliyyət göstərməsi
imkanı nəzərdə tutulmalıdır.
3.2.Texniki nəzarət və ölçmə sistemlərinin tərkibi
Nəzarət və ölçmə obyekti. Texniki nəzarətdə
nəzarət obyekti dedikdə nəzarətə məruz qalan məhsul,
məmulat, hissə və ya proses başa düşülür (QOST 1650481).
Texniki nəzarət obyektinə əmək predmentləri
(məmulat, material, texniki sənədlər və s. şəklində əsas və
köməkçi istehsal məhsulları), əmək vasitələri (məsələn,
sənaye müəssisələrinin avadanlıqları) və əmək prosesləri
(məsələn, istehsal prosesləri) aid edilir.
Nəzarət obyekti müəyyən əlamətlərə malik olur.
Yoxlama əlaməti-nəzarətə götürülən obyektin kəmiyyət və
ya keyfiyyət xassə və ya xarakteristikasıdır. Keyfiyyət
göstəricilərinə obyektin forma və rəngi, kəmiyyət
göstəricilərinə həndəsi parametrlərin ədədi qiymətləri,
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həmçinin fiziki, kimyəvi və ya digər xassələr
parametrlərin qiymətləri aid edilir.
Əgər obyektin xassələri haqqında ilkin informasiya
ədədi qiymətlər nəzərə alınmadan yalnız hiss orqanları
tərəfindən qəbul edilirsə belə nəzarət orqanoloptik
nəzarət adlanır. Ölçmə vasitələri vasitəsi ilə həyata
keçirilən nəzarət ölçmə nəzarəti adlanır. Obyektin
keyfiyyətinə nəzarət məqsədi ilə keçirilən sınaqlar nəzarət
sınaqları adlanır.
Nəzarət obyektlərinin ən vacib xarakteristikalarından
biri texniki nəzarət vaxtı konstruksiyanın nəzarətə
yararlığıdır. Konstruksiyanın nəzarətə
yararlılığı
məmulatın hazırlanması, sınağı, texniki xidmət və təmir
prosesində onun keyfiyyətə nəzarət imkanı, rahatlığı və
etibarlığı kimi keyfiyyət göstəricisidir.
Nəzarət
edilən
əlamətlər
haqqında
ilkin
informasiyanın alınma yeri obyekt üzrində bir nöqtə, səth
və s. ola bilər, bu yeri nəzarət nöqtəsi adlandırırlar.
Texniki nəzarətdə konstruksiyanın texnolojiliyi
mühüm göstəricidir. Texniki nəzarət təcrübəsilə müəyyən
edilmişdir ki, ayrı-ayrı keyfiyyət göstəricilərinə görə
məhsulun müəssisədə olan nəzarət vasitələri ilə
yoxlanması həmişə mümkün olmur. Ona görə nəzarət
vaxtı konstruksiyanın texnolojiliyi problemi yaranmışdır.
Bu məsələnin həlli məhsulun layihələndirilməsi, istehsalat
hazırlığı, məmulatın hazırlanması, texniki xidməti, təmiri
və nəzarət işlərinə əmək sərflərin azaltmağa və əmək
məhsuldarlığını artırmağa yönəlmişdir.
Ümumi halda, texnolojilik göstəricisini aşağıdakı
əlamətlərlə təsnif etmək olar:
• təbiəti üzrə (istehsalat, istismar);
• təhlili üzrə (texniki, texniki-iqtisadi);
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• qiymətləndirmə sisteminə görə (baza, faktiki)
• əhəmiyyətinə görə (əsas, əlavə);
• əlamətlərin
xarakterinə
görə
(xüsusi,
kompleks);
• ifadə üsuluna görə (mütləq, nisbi).
Texniki nəzarət vaxtı konstruksiyanın texnolojiliyi
göstəriciləri əsas və əlavə olurlar. Əsas göstəricilərə
aiddir:
• Nəzarətin əmək tutumu
n

m

Tn = Tk + ∑∑ ti ,
i=I i=L

Burada n-nəzarət edilən parametrlər, m-hər
parametrə görə nəzarət əməliyyatları, t i –məmulatın
parametrlərinə nəzarətin əmək tutumu,
T k -nəzarətə
hazırlığın əmək tutumudur.
• Nəzarətin dəyəri
C = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7

Burada
C 1 – nəzarət icraçılarının əməkhaqqı
xərcləri; C 2 -nəzarət müddətində nəzarət cihaz və
avadanlığının aşınma xərcləri; C 3 -nəzarət prosesində
istehlak olunan bütün növ enerji xərcləri; C 4 - obyektin
nəzarət tərtibatına çəkilən xərclər; C 5 - nəzarətə hazırlığın
dəyəri; C 6 - nəzarət obyektinin dəyəri; C 7 -keyfiyyət
pisləşdikdən sonra nəzarət obyektinin dəyəridir.
əlavə göstəricilərdən:
• nəzarət hazırlığın əməktutumu:
Th = t1 + t2 + t3

Burada t 1 -nəzarət cihazlarının qoyulma və
çıxarılması üçün orta vaxtı; t 2 - əlavə quraşdırma - sökmə
işləri üçün orta vaxtı; t 3 - nəzarətə digər hazırlıq işləri
üçün orta vaxt.
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Nəzarət prosesi. Nəzarət obyektinin vəziyyətini
müəyyən etməyə yönəlmiş bütün hərəkətlər texniki
nəzarət prosesi adlanır.
Nəzarət prosesi müxtəlif xüsusiyyətlərə malik olur,
bunlar nəzarətin layihələndirilməsi və yerinə yetirilməsi
prosesində özünü göstərir. Nəzarət xassələrinin
xarakteristikası keyfiyyət kəmiyyət əlamətləri ilə müəyyən
edilir.
Keyfiyyət
əlamətləri
kimi
nəzarətin
mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasını göstərmək
olar. Nəzarət
xassələrinin kəmiyyət əlaməti olaraq
ölçmələrin dəqiqliyi və nəzarətin dürüstlüyü çıxış edir.
Nəzarət prosesi məmulatın və ya onun hissələrinin
hazırlanması və təmiri zamanı aparılan nəzarət
əməliyyatlarının cəmidir. Texniki nəzarət prosesləri
aşağıdakı nəzarət növlərini əhatə edir:
• Material pəstah, yarımfabrikat, dəstləşdirici
məmulat və yığım vahidlərinin giriş nəzarəti;
• Hissələrin və yığım vahidlərinin əməliyyat
nəzarəti;
• Məmulatların qəbul edilmə nəzarəti.
Nəzarət prosesinin işlənməsində QOST 14.306-73
ilə müəyyən edilmiş göstəricilər nəzərə alinmalıdır.
Nəzarət prosesində ölçmələrin dəqiqliyi isə QOST 8.91172-yə uyğun gəlməlidir.
• Texniki nəzarət proseslərinin işlənməsi qaydalarına
ardıcıllıqla bu prosesin bütün mərhələləri daxil
olur: Nəzarət obyektlərinin təsnifatlanması (təsnifat,
seçmə, qruplaşdırma, qiymət, nəzarətin həcmi,
nəzarət parametrlərinin müəyyən edilməsi və.s).
• Texniki nəzarət prosesinin marşrutunun tərtibi
(təşkilat formalarının seçilməsi, mövcud və ya tipik
qrup nəzarəti prosesinin müəyyən edilməsi və ya
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analoji fərdi texniki nəzarət prosesinin axtarışı və
s.);
• Texniki nəzarətin texnoloji əməliyyatlarının
işlənməsi (nəzarət sxemi, nəzarət metodu və
nəzarət vasitələrinin seçilməsi, nəzarət rejimlərinin
işlənməsi);
• Texnoloji nəzarət proseslərinin sənədlərinin tərtibi
(şəkil 3.3).
Texniki nəzarət proseslərinin işlənməsi və tərtibinin
ümumi qaydaları istehsalın texnoloji hazırlanmasının
vahid sistemi, texnoloji sənədlərin vahid sistemi,
ölçmələrdə eyniliyin təmin edilməsinin Dövlət sistemi
standartlarında müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olmalıdır.
Nəzarətin yekunları və nəticələri tərtib edildikdə
texnoloji pasport, ölçmə xəritələri, texnoloji proseslərin
nəzarət jurnalları QOST 3.1503-74-in tələblərinə uyğun
yerinə yetirilməlidir.
Texniki nəzarət proseslərinin işlənməsi üzrə
vəzifələrin həllini təmin edən normativ – texniki sənədlər
üç səviyyədə hazırlanır: dövlət, sahə və müəssisə.
Müəssisə səviyyəsində işlənən normativ – texniki
sənədlərin (NTS) məzmunu və həll etdikləri məsələlər
14.317-75 ilə müəyyən edilmişdir.
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Şəkil 3.3.Texniki nəzarət proseslərinin işlənməsi
ardıçıllığı: TT-texniki tapşırıq, 1-ilkin sənədlər, 2nəzarət obyektlərinin təsnifatı, TL-texniki layihə, 3nəzarətə yararlığın təhlili, 4-nəzarət obyektlərinin
kodlaşdırılması, 5-nəzarətin tipik marşrutları və
sxemlərinini müəyyən edilməsi, 6-nəzarət edilən
məhsulun həcminin müəyyən edilməsi, 7-nəzarət
forması və rejiminin seçilməsi, 8-nəzarət avadanlığı
tipinin seçilməsi, 9-nəzarətçilərin ixtisasları və nəzarətin
əmək tutumu, İL-işçi layihə,10-nəzarət obyektlərinin
dəqiqləşdirilməsi, 11-nəzarət formaları, L-layihə, 13nəzarət proseslərinin variantlarının qiymətləndirilməsi,
14-sənədlərin tərtib olunması.
Texniki nəzarət məmulatın hazırlanma texnoloji
proseslərinin (emal, quraşdırma, təmir) ayrılmaz tərkib
hissəsidir. Məmulatın hazırlanması və texniki nəzarət
proseslərinin vəzifələri çoxluğunun ekvivalentliyi və
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əksolunma qaydası mövcuddur. Əksolunma qaydasına
görə X ( hazırlanma prosesi) Y-də (nəzarət prosesi)
əksolunduqda X-dan hər bir element x və Y-dən y bir
obraza malik olur: y = f (x ). lakin heç də hökmən deyildir ki,
Y-dən hər hansı bir element x-dan (bağlı) hər hansı
elementin obrazı olsun. Məntiqi ümumiləşdirmə
aparmaqla texniki nəzarət proseslərinin strukturunu işləyir
və texnoloji proseslərin əsas mərhələləri üçün kompleks
vəzifələri müəyyən edirlər.
Texnoloji proseslərin layihələndirilməsində ümumi
ilkin verilənlərə aid edirlər: məmulatın işçi cizgiləri;
məhsul buraxılışının həcminə dair məlumatlar;
avadanlığın kataloqları; normativ-texniki sənədlər.
Keyfiyyətə nəzarət proseslərini layihələndirmək üçün
əlavə informasiya tələb olunur:
• Nəzarət obyektlərinin və nəzarət kateqoriyalarının
təsnif edilməsi metodikası;
• Nəzarətin tipik elementlərinin (obyektlər, metodlar,
vasitələr, sənədlər,nəzarətçilər) təsnifat sxemləri;
• Məmulatın hazırlanması texnoloji proseslərində
nəzarət proseslərinin yerləşdirilməsi prinsipləri və
tipik vəzifələri;
• Texniki nəzarət prosesləri və elementlərinin kodları.
Göstərilən
sənədlər
siyahısında
məhsulun
hazırlanması və keyfiyyətinə nəzarət proseslərinin
kompleks informasiya təminatı nəzərdə tutulmalıdır.
Keyfiyyətə
texnoloji
nəzarət
mərhələsində
məmulatın xidməti təyinatı və iş şəraiti öyrənilir, giriş
nəzarətin
təşkili
və
daxil
olan
sənədlərin
informasiyalılığının təmin edilməsi məsələləri kompleks
həll
olunur.
Məmulatın
maya
dəyərinin
və
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əməktutumunun azaldılması məqsədi ilə konstruksiyanın
texnolojiliyinin təmin edilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.
Nəzarət
obyektinin
texnolojiliyinin
qiymətləndirilməsi
özünəməxsusluğa
malikdir
və
nəzarətəyararlılıq göstəricisi ilə xarakterizə edilir.
Məmulatın hazırlanması və keyfiyyətə nəzarətin
tempi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Temp – texnoloji
hesabatlar vasitəsilə müəyyən edilir və hazırlama və
nəzarət üçün eyni olmalıdır. Temp amilləri texniki
nəzarətin təşkilinə, nəzarətçi əməyinin texniki təchizatına,
habelə nəzarətin metod və planlarına təsir göstərir.
Məsələn, kütləvi istehsal planında stasionar nəzarət
postları texnoloji prosesin müəyyən əməliyyatlarında
yerinə yetirilir. Belə postlar yüksək dəqiqliyə malik xüsusi
nəzarət vasitələri ilə təchiz edilir. Burada nəzarət
metodları standartlaşdırılır, nəzarət planları isə hissələrin
istehsal partiyası miqdarından asılı olaraq müəyyən edilir.
Bu partiyanın miqdarı isə qəbul nəzarətinin səviyyəsi və
seçim həcminə əhəmiyyətli təsir göstərir.
Pəstahın alınma üsulunun seçilməsi. Pəstahın
alınma üsulunun seçilməsində müəyyən göstəricilər
nəzərə alınır. Optimal seçim üsulu hazırlanmanın daha az
maya dəyəri və maşında hissənin iş şəraiti ilə xarakterizə
edilir. Bu vaxt hissənin əsas parametr və səthləri müəyyən
edilir. Hissənin hazırlanması və keyfiyyətinə nəzarət
proseslərinə kompleks tələbləri ödəmək üçün əlavə olaraq
bir neçə məsələ həll edilir:
• Xidməti təyinatından asılı olaraq nəzarət obyektinin
kateqoriyası, cizgi və texnoloji prosesdən kənara
çıxmalar olarsa mümkün qüsurların növləri
müəyyən edilir;
• Müxtəlif metodlarla pəstaha nəzarətin (təxribatsız
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nəzarət və s.) dəyəri müəyyən edilir;
• Keyfiyyət göstəriciləri seçilir və onların tələb
olunan ədədi qiymətləri müəyyənləşdirilir.
Pəstaha nəzarətin dəyərinə nəzarətçilərin əmək
haqları, nəzarət cihaz və avadanlıqların aşınma xərcləri,
enerji xərcləri, nəzarət tərtibat və ləvazimatlarına çəkilən
xərclər, nəzarətə hazırlıq xərcləri, nəzarət obyektinin
qiyməti daxil olur. Aydındır ki, nəzarətin dəyəri pəstahın
cizgi və texniki şərtlərə uyğunluğuna qoyulan tələblərin
yerinə yetirilmə dərəcəsindən asılıdır.
Pəstaha nəzarətin həcmi tam və ya seçmə nəzarətdən,
habelə nəzarətin təkrar (bir, iki və çox pilləli, dəfələrlə
aparılan nəzarət) aparılması və vaxta görə dövrülüyündən
(dövrü, fasiləsiz, epizodik nəzarət) asılı olur. Nəzarətin
səviyyələrinin isə normal, güclü və yüngül növləri vardır.
Nəzarətin metodlarını alternativ (hə, yox) və kəmiyyət
əlamətlərinə görə fərqləndirirlər. Nəzarətin metodları
seçilərkən çoxfaktorlu optimallaşdırma məsələsi həll edilir,
bu vaxt kompleks nəzarət meyarlarına üstünlük verilir.
Pəstahın nəzarət cihazına qoyulması nəzarət üçün
bazanın seçilməsi hissənin bazalarının vəhdətdə olması
prinsipinə əsaslanır, bu isə emal və ölçmələrin xətalarının
azaldılmasına imkan verir.
Bu prinsipə əməl olunması bir sıra məsələlərin
kompleks həllini təmin edir: baza eyni zamanda ölçmələr
və emal olunmuş pəstahın vəziyyətini qiymətləndirmək
üçün
istifadə
olunur,
texnoloji
proseslərin
avtomatlaşdırılması imkanı yaranır, hissələrin emalı və
nəzarətin tipik sxemlərinin tətbiq olunması mümkün olur.
Hissələrin əsas səthlərinin emalı marşrutlarının
müəyyən edilməsində nəzarət metodları, keyfiyyət
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parametrlərinin seçilməsi və hissələrin qəbul edilməsi
prosesinin təşkili böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Emal və nəzarət marşrutlarının müəyyən edilməsi
ümumi qaydalar əsasında aparılır:
• hər bir nəzarət metodu əvvəlkindən daha dəqiq
olmalı və bütövlükdə dəqiqliyin yüksəlməsi
sistemini təşkil etməlidir;
• hazırlanma dəqiqliyi və ölçmə dəqiqliyi bütövlükdə
texnoloji prosesin dəqiqliyini xarakterizə edir;
• hazırlanma prosesinin dəqiqliyi və ölçmələrin
dəqiqliyi arasında əks rabitəli səbəb – nəticə əlaqəsi
mövcuddur.
• hazırlanma dəqiqliyi ölçmələrin dəqiqliyinə
həlledici təsir göstərir. Məsələn, ölçmələrin
buraxılan xətalarını hesablamaq üçün parametrlərin
buraxılan sapmalarının qiymətlərini dəqiqləşdirmək
lazımdır;
• nəzarət vəzifələrinin optimal strukturunun müəyyən
edilməsi
və
texnoloji
prosesdə
nəzarət
əməliyyatlarının yerləşdirilməsi.
Nəzarət vəzifələrinin strukturu hissələrin emalının
texnoloji marşrutu ilə müəyyən edilir və texniki nəzarətin
tipik əməliyyatlarının tərkibində istifadə edilir.
Texnoloji proseslərdə nəzarət əməliyyatlarının
yerləşdirilməsi
nəzarət
prosesinin
strukturunu
formalaşdırır. Buna görə də nəzarət əməliyyatlarının
yerləşdirilməsinin optimallaşdırılması eyni zamanda
texniki
nəzarət
prosesinin
strukturunun
optimallaşdırılmasıdır. Yerləşdirmə vaxtı iki növ nəzarət
strukturunu fərqləndirmək olar:
• nəzarət bütün parametrlər üzrə texnoloji prosesin
sonunda aparılır (qıbuletmə nəzarəti);
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• nəzarət periodik olaraq bir neçə əməliyyatdan bir
(girişdən sonadək) yerinə yetirilir (əməliyyat
nəzarəti);
Birinci növ nəzarət daha az məsrəflə yerinə yetirilir,
ancaq burada zay məhsulun emala getmə ehtimalı
böyükdür. İkinci növ nəzarət əməktutumludur, lakin
yüksək küyfiyyətin təmin edilməsinə şərait yaradır.
Nəzarət prosesinin strukturunun əsas optimallıq
meyarı kimi xərclərin dəyəri götürülür. Nəzarət məntəqəsi
texnoloji prosesin sonunda yerləşdikdə iki növ xərclər ola
bilər:
• texnoloji prosesin hər hansı əməliyyatında zay
məhsulun emalına;
• nəzarət məntəqəsinə xidmət və hissənin bütün
keyfiyyət əlamət və parametrləri üzrə nəzarət
əməliyyatlarına.
Nəzarət prosesinin strukturunu optimallaşdırmaq
üçün aşağıdakı işarələr qəbul edilir:
P i -i texnoloji
əməliyyatda zay olma ehtimalı; C i -i texnoloji əməliyyatın
dəyəri; d j -j parametrinə nəzarətin dəyəri,
Məsələni sadələşdirmək üçün aşağıdakıları qəbul
edirlər:
• hazırlanma prosesində qüsurlu hissələr işdən
çıxarılmır;
• nəzarətin dürüstlüyü vahidə bərabərdir;
• qüsurlu hissəyə nəzarət xərcləri, yararlı hissəyə
nəzarət xərcləri ilə eynidir.
Sonuncu texnoloji əməliyyatdan sonra bütün nəzarət
xərcləri belə təyin edilir:
n

n

n

i=L

i =l

j =l

C∑ = ∑ Pi ∑ Ci + ∑ d nj .
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Əgər nəzarət məntəqəsi
əməliyyatda yerləşdirilsə

sonuncudan

əvvəlki

n −1
n −l
n
n −1
n
 n −1 
C∑ = ∑ Pi ∑ Ci + ∑ d ( n − j ) + ∑ PiCn Pn + ∑ d nj  l − ∑ Pi 
i =l
i =l
j =l
i =l
j =l
 i =l 

Nəzarətə çəkilən xərclər nəzarət əməliyyatlarının
dəyərinin təhlili əsasında, o cümlədən xüsusi avadanlıq,
cihaz, digər nəzarət vasitələrinin istismar xərcləri də
nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. Hissələrin hazırlanması
xərclərinin dəyərini tipik texnoloji proseslərin təhlili
nəticəsində hesablayırlar.
QOST 14.317-75-ə əsasən texniki nəzarət texnoloji
prosesi bir iş yerində yerinə yetirilən nəzarət prosesinin
bitmiş bir hissəsidir. Bu texnoloji əməliyyat bir və ya bir
neçə nəzarət obyektinin nəzarət əlamətlərinin yoxlanması
vaxtı istifadə olunan nəzarət vasitələrinin sabitliyi ilə
xarakterizə edilir. Keyfiyyət nəzarət əməliyyatları bir neçə
texnoloji keçidlərə malikdir. Keyfiyyətə nəzarətin
texnoloji keçidinə nəzarət əməliyyatının bitmiş bir hissəsi
kimi baxılır. Burada nəzarətçi nəzarət vasitəsi istifadə
edərək məhsulun bir və ya bir neçə parametri və ya
xassələrini yoxlayır.
Nəzarət əməliyyatlarının əsas mərhələlərində
ardıcıllıqla həll olunan məsələlərə aşağıdakılar aid edilir:
• texniki nəzarət prosesinin texnoloji marşrutunun
öyrənilməsi;
• nəzarət əməliyyatlarının seçilməsi;
• nəzarət obyektlərində nəzarət əlamətləri və
parametrlərinin təyini;
• nəzarət metodlarının seçilməsi və məhsulun əsas
parametrləri və əlamətlərinə nəzarətin ölçmə və
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metodlarının nisbi xətalarının təyini;
• nəzarət vasitələrinin seçilməsi;
• nəzarətə vaxt normalarının müəyyən edilməsi;
• nəzarət əməliyyatlarının optimal ardıcıllığının
müəyyən edilməsi;
• nəzarət əməliyyatları strukturunun mətn və ya
operator proqram) formasında quruluşu.
Nəzarət əməliyyatlarının normalaşdırılması iki
istiqamətdə aparılır: fərdi istehsalatda bir nəzarətçinin
əsas istehsal əməliyyatları üçün orta normativləri
müəyyənləşdirilir;
kütləvi
istehsalatda
nəzarət
əməliyyatlarının hər biri üçün ayrıca vaxt normaları
(xarici baxış, həndəsi ölçülərə nəzarət, bərkliyin
yoxlanması, və s.) istifadə edilir.
Texniki nəzarət əməliyyatlarının layihələndirilməsində bir neçə texnoloji əməliyyatın birləşməsi yolu ilə
nəzarətə sərf olunan vaxtın azaldılmasına istiqamətlənmiş
ümumi texnoloji qaydalar istifadə edilir. Əməliyyatlarda
yüksək
məhsuldar
vasitələrin
tətbiqi,
köməkçi
əməliyyatlara vaxtın ixtisar edilməsi, avtomatlaşdırılmış
nəzarət ölçü cihazlarının (NÖC) tətbiqi, statistik nəzarət
metodları kimi vasitələr istifadə edilir.
Nəzarət
vasitələrinin
seçilməsini
texnoloji
hazırlığın və texniki nəzarətin mənimsənilməsinin üç
mərhələsinə aid edirlər: yeni marşrut proseslərinin layihə
edilməsi, nəzarət əməliyyatları və keçidlərinin qurulması,
obyektlərin yüksək keyfiyyət tələblərinə cavab verən
ölçmə dəqiqliyinin təminatı. Nəzarət vasitələrinin
seçilməsinə həm də pəstah istehsalının mərhələləri üzrə
baxılır: isti və soyuq emal, yığma və.s.
NÖC İKT istifadəsi layihə işlərinin əməktutumunu
əhəmiyyətli ixtisar etməyə imkan verir. NÖC seçilmə
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alqoritminin işlənməsində texnoloq, metroloq və
proqramçı iştirak edir və onlar aşağıdakıları yerinə
yetirirlər:
• nəzarət edilən parametrlərin nominal ölçüləri
(kvalitetlər, dərəcələr, dəqiqlik sinifləri), hissənin
növü (val, deşik), ölçmələrin xətaları haqqında ilkin
məlumatlar verilir;
• ölçmələrin buraxılabilən xətaları hesablanır:
• istifadə olunan ölçmə metodlarının xətalarının
hədləri hesablanır (nəzarət-ölçü cihazlarının tipinə
görə);
• NÖC – da göstərici şkalalarının bölgü qiymətləri və
NÖC –nin kodları verilir;
• parametrlərin sapmaları və ölçmə nəticələrinin
xətaları müəyyən edilir.
NÖC seçilməsinin optimallaşdırılması çoxmeyarlı
bir prosesdir və onun əsas meyarları kimi dəqiqlik, dəyər
və səmərəlilik (əlverişlilik) götürülür.
Məmulatın hazırlanması və onun keyfiyyətinə
nəzarət proseslərinin texnoloji sənədləri mühüm
informasiya bazası kimi çıxış edir. Texniki nəzarətin
texnoloji sənədlərinə əməliyyat xəritəsi, pasport, nəzarət
jurnalı, marşrut xəritəsi və s. aiddir. Bütün bu sənədlər
müvafiq sahədə və dövlət standartları ilə tənzim edilir
( QOST 3.1502-85, QOST 3.1503-74, QOST 3.1505-75).
Müəssisə daxili texniki nəzarət sənədləri texniki nəzarət
şöbəsi (TNŞ) və baş metroloq xidmətləri ilə razılaşdırılır.
Nəzarət
prosesinin
optimallaşdırılması.
Optimallaşdırma işinin ilkin vəzifələrindən biri texnoloji
prosesin təyinatından asılı olaraq texniki nəzarət növünün
seçilməsidir. Texniki nəzarətin növlərinə isə aid edilir:
fasiləsiz, dövrü, cari (ani) , tam və seçimli nəzarət.
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Nəzarət
növünün
düzgün
seçilməsi
nəzarət
əməliyyatlarının həcmi, istehsal xarakteri, məhsulun əmək
tutumu, nəzarətçilərin sayı və peşəkarlığı, əməliyyatların
nəzarət vasitələri ilə təchizatından xeyli asılıdır.
Optimallaşdırma vəzifələrinə, həmçinin, nəzarət
proseslərinin iqtisadi meyarlara görə əlverişliliyi, habelə
nəzarət strukturunun rasionallığının təmin edilməsi də
daxildir.
Nəzarət prosesləri və əməliyyatların optimallaşdırılmasının vacib metodlarına texnoloji proseslərin
statistik tənzimlənməsinin standart metodlarını, standart
statistik qəbul nəzarəti, xətti və korrelyasiya təhlili
metodlarını aid etmək olar. Sonuncu metod texniki
nəzarətdə zay səbəbləri amillərinin təhlilində istifadə edilir.
Nəzarət proseslərinin tipikləşdirilməsi. Məmulatların keyfiyyətinə texniki nəzarət proseslərinin
tipikləşdirilməsi texniki nəzarət proseslərinin idarə
edilməsinin elmi metodudur.
Texniki nəzarət proseslərinin tipikləşdirilməsinin
əsas istiqamətləri bir neçədir. Bunlar məmulatların ən
yaxşı nümunələrinin istehsalı və istismarı prosesində
toplanmış
təcrübənin
ümumiləşdirilməsi
və
sistemləşdirilməsi, habelə keyfiyyətə nəzarət proseslərinin
və nəzarət əməliyyatlarının tipik proseslərinin elmi
əsaslandırılması ola bilər.
Texniki
nəzarət
sistemi
proseslərinin
tipikləşdirilməsi istiqamətləri aşağıdakı elementlər üzrə
baxılır:
nəzarət obyekti, nəzarət metodları, nəzarət vasitələri.
Keyfiyyətə nəzarət proseslərinin tipikləşdirilməsində
vahid hərf–rəqəmli kodlar istifadə edilir, nəzarət prosesləri
məzmun və ya rəqəm işarələri ilə kodlaşdırılır.
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Nəzarət obyektlərinin tipikləşdirilməsi. Nəzarət
obyektlərinin
tipikləşdirilməsi
onların
metroloji
əlamətlərinə görə təsnif edilməsini nəzərdə tutur. Təsnifat
nəzarət edilən parametrlərin, əməliyyatların, istifadə
edilən metodların, nəzarət vasitələri, nəzarətçilər və
sənədlərin ümumi əlamətlərinə görə aparılır. Obyektlərin
sinifləri istehsalın mərhələləri üzrə müəyyən edilir, latın
əlifbasının hərfləri ilə kodlaşdırılır və təsnifat sxemi
şəklində təqdim edilir.
Təsnifat sxeminə görə nəzarət obyektlərinin
təfsilatlı siniflənməsi aparılır, siniflərin xarakteristika və
xüsusiyyətləri, tipik obyektlərin nümunələri, onların mətn
və qrafiki şərhi verilir.
Nəzarət metodlarının tipikləşdirilməsi. Nəzarət
metodlarının tipikləşdirilməsi müəyyən əlamətlərə görə
onların təsnif edilməsi, texniki nəzarət sisteminin verilən
səviyyəsi üçün metodun seçilməsindən ibarətdir. Bu
təsnifatın əlaməti olaraq yoxlamanın obyektivliyi və
ölçülərin dəqiqliyi götürülür.
Həndəsi parametrlərin sapmalarına nəzarət
metodlarının tipikləşdirilməsində vahid rəqəm kodları
istifadə edilir.
Nəzarət metodlarının rəqəm işarə kodları iki
hissədən ibarət olur: birinci rəqəm-nəzarətə götürülən
parametr, ikincisi-nəzarətin sıra nömrəsini göstərir.
Nəzarətin
obyektivliyi
əlamətinə
görə
(standartlarda müəyyən edilmiş normalara uyğunluq;
məsələn səthin yerləşməsi və forma təhriflərinin müəyyən
edilməsi) nəzarət metodları aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:
Tam nəzarət metodları;
Sadələşdirilmiş metodlar.
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Ölçmələrin dəqiqliyi əlamətinə görə nəzarət
metodları kobud, orta dəqiq, çox dəqiq, yüksək dəqiq,
xüsusən yüksək dəqiq növlərinə bölünür.
Nəzarət vasitələrinin tipikləşdirilməsi. Nəzarət
vasitələrinin təsnifatının əsasını nəzarət obyektlərinin
təbii əlamətləri təşkil edir. Məmulatların xidmət
təyinatından asılı olaraq fiziki, həndəsi və funksional
parametrlərin yoxlanması üçün nəzarət vasitələri (NÖC)
fərqləndirilir.
NÖC konstruktiv, texnoloji, metroloji əlamətlərinə
görə təsnif edilir və nəzarət sxemi səviyyəsinə görə
kodlaşdırılır. Metroloji əlamətə görə təsnifat konkret
cihazın seçilməsini nəzərdə tutur və aşağıdakıları
müəyyən edir:
• cihazın dəqiqliyinin texniki şərtlərinə uyğunluğunu;
• yoxlanan hissələrin hüdud ölçülərin müəyyən
edilməsi üçün cihazın istifadə edilmə imkanı və
məhsuldarlığı;
• tələb olunan cihazın müəssisədə olması və ya onun
sifariş edilməsi imkanı;
• konkret əməliyyatda və ya analoji əməliyyatlarda
cihazın yüklənmə imkanı.
Ölçü cihazı seçilməsinin ən zəruri şərti dəqiqlik
meyarıdır. Nəzarət zamanı bu şərt ödənilməlidir;
< t burada
 - verilən cihazın ölçmə xətası; t ölçmələrdə buraxılan xətaların həddidir.
3.3. Nəzarətin təşkili prinsipləri
Teylor prinsipi. Teylor prinsipinə görə mürəkkəb
hissələrin həndəsi elementlərində, forma və səthlərinin
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yerləşməsində xətalar olduqda bütün profil üzrə ölçülərin
etibarlı təyini keçən və keçməyən hədlərin qiymətlərinin
təyin edilməsi şərti ilə mümkündür (QOST 45346-82).
Deməli, hər hansı məmulat ən azı iki dəfə, daha
doğrusu iki nəzarət sxemilə yoxlanmalıdır; keçən və
keçməyən kalibrlərin köməyi ilə ən böyük və ən kiçik
ölçülərin həqiqi qiymətləri nəzarət edilməlidir.
Detalların keyfiyyət göstəricilərinə ən çox həndəsi
sapmalar təsir edir: dairəlikdən sapma, tərəflərin qeyriparalelliyi, səthlərin qeyri oxluluğu, yivin profili, addımı
və bucağının təhrifləri və s.
Ölçmə vasitəsinin nəzarət obyekri ilə qarşılıqlı
əlaqəsi nöqtə (kürəvi üçlüq), xətt (müstəvi(yastı) profil
şablonları) və səth (kalibr – tıxac) üzrə ola bilər. Universal
və xüsusi ölçmə vasitələrinin böyük əksəriyyəti nəzarət
obyekti ilə nöqtəvi kontakta malik olurlar. Bunlar bir və
ya bir neçə müstəvidə (kəsikdə) ölçülərin lokal nəzarətini
həyata keçirməyə imkan verirlər. Belə nəzarət zay
hissələrin (məmulatların) yararlılar içinə düşməməsinə
təminat vermir.
Əgər yararlı məmulatlar içinə zayların düşməsinin
yolverilməsinə ciddi tələblər qoyulursa, nəzarət prosesi
daha mürəkkəbləşir. Bu hallarda iki və ya üçkoordinatlı
maşınlar, hissələrin cari ölçülərinin verilən addımlarının
fasiləsiz nəzarətini ardıcıl təmin edən quruluşlar istifadə
edirlər.
Detalların səthi ilə xətti kontaktları təmin edən
nəzarət vasitələri yüksək məhsuldarlığı və ölçmə
vasitələrinin universallığını təmin edir, ancaq zayları
etibarlı aşkar etməyə yalnız keçid hədlərində imkan verir.
Çox vaxt bu və ya digər nəzarət metodlarının
seçilməsi səthlərin qarşılıqlı yerləşməsi və cüzi forma
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xətalarını təmin edən texnoloji proseslərin növü ilə
əlaqədar olur.
Abbe prinsipi. Abbe prinsipinə görə ölçmələrin
minimum xətaları nəzarət edilən həndəsi element və
müqayisə elementi bir xətt (ölçmə xətti) üzərində
yerləşdikdə alınır. Bu prinsipi ölçmə vasitələrinin sxem və
konstruksiyasının seçilməsində, dəzgahların layihələndirilməsində geniş istifadə edirlər. Lakin nəzarət edilən
obyekt və nümunə elementinin bir xətt üzərində ardıcıl
yerləşməsi ölçmə vasitələrinin hüdud ölçülərinin
böyüməsinə gətirib çıxarır. Ona görə, bir sıra hallarda,
müqayisə elementlərinin paralel yerləşməsindən istifadə
edilir. Bu halda isə ölçmələrin minimum xətalara malik
olması şərti gözlənilməlidir.
İnversiya prinsipi. Bu prinsip detalın keçdiyi üç
ardıcıl proses arasında varisliyin mövcud olmasına
əsaslanır, detal emalda olur, nəzarət və istismarda
məmulun tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Mexanizmin
(məmulatın) və detalın xətaları hesablandıqda istismar
prosesi başlıca olsa da, detalın keçdiyi ardıcıl mərhələlərin
birgə öyrənilməsi, dəqiqliyin təhlili mümkün deyildir.
İnversiya prinsipində görünür ki, xətaları təyin etmək
üçün ölçmələrin sxemi detalın formaəmələgəlməsinin
kinematik sxeminə, həmçinin detalın funksional sxeminə
uyğun olmalıdır. Məhz belə hərəkət etdikdə ölçmələrin
doğruluğu və üstlüyü şərti ödənilir.
Ölçmə o vaxt düzgün hesab edilir ki:
Ölçmə vaxtı hərəkət trayektoriyası detalın formaəmələgəlmə trayektoriyasına uyğun olsun;
Ölçmə vaxtı hərəkət xətti mexanizmin işinin hərəkət
xətti ilə üst-üstə düşsün -Abbe prinsipi);
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Ölçmə bazaları konstruktor və texnoloji bazalarla
üst-üstə düşsün (bazaların vahidliyi qaydası).
İnversiya prinsipi detalın səthi ilə ölçmə cihazının
uçluğunun fasiləsiz yerdəyişməsi halında hər cür ölçmələr
üçün tətbiq oluna bilər. Bu halda uçluq nəzarət edilən
hissə ilə kinematik cüt əmələ gətirir.
Ölçmələrin buraxılabilən xətalarının minimumluğu. Alınmış ölçü informasiyası ölçülən kəmiyyətin
entropiyası H (x ) və şərti entropiyanın fərqləri, ölçmələrin
xətalarının H () təsadüfi paylanma sıxlığı ϕ (x ) ilə belə
əlaqələnir:
+∞

H ( x ) = ∫ ϕ ( x) ln ϕ ( x)dx.
−∞

Ölçmə informasiyasının I q müsbət olması üçün bu
şərt ödənilməlidir:
H (x ) > H (∆ ) .
Əks halda, ölçmə informasiyası mənfi olduqda ona
dezinformasiya kimi baxmaq olar. Yada salaq ki, xətaların
entropiyası xətaların entropik qiymətləri ilə eksponensial
asılılıqla əlaqəlidir:
1
∆ G = e H (∆ )
2

iki son ifadədən bu tələb çıxır:
1
H ( x )〉 ln 2∆ g ; ∆ g 〈 e H ( x )
2

Bərabərsizliyin hər iki tərəfini ölçülən kəmiyyətin
səpilmə sahəsinin intervalına bölsək, ölçmələrin gətirilmiş
nisbi xətaları üçün analoji şərt alarıq:
η=

∆э

υu

≤

1 H (∆ )
e
2υu
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Entropiyanın və səpilmə sahəsinin inam intervalı
(xətaların paylanması normal qanun ilə getdikdə)
ifadələrini istifadə edərək, alarıq:
2,07σ
≈ 0,35.
η=
6σ
Qeyd etmək lazımdır ki, bu tələb ölçmələrin
xətalarının minimumluğu meyarının seçilməsi üzrə
çoxillik metroloji təcrübəyə uyğundur. Bu meyara görə bir
sıra xüsusi təsadüfi xətaların cəminin  təsirindən
yaranan xəta  belə təyin edilir:
=

n

∑ ∆2i

və

i=I

/ =

n

∑
i=I

∆2i − ∆2i .

bu xətalar ilkin yaxınlaşmada bərabər hesab edilə
bilər, yəni
∆≈∆

Bu halda ∆2 çox kiçik qiymətli olduğundan
ölçmələrin nəticələrinə baxıldıqda nəzərə alınmaya bilər.
Nəzərə alınır ki, bütün təsadüfi xətaların paylanması
normal qanuna tabe olur.
∆ ≈ ∆ halında, xəta qiymətləri iki rəqəmli ədəd isə,
onda ∆ n − ∆2i < (0,05 − 0,1)∆ ifadəsi doğrudur, bir şərtlə ki,
∆ 2 < (0,33 − 0,4)∆

Buna görə ölçmələrin kifayət qədər kiçik xətalarını
təyin etmək üçüm onları məmulatın ölçülərində buraxılan
müsaidələrlə müqayisə etmək olar, yəni nisbi kəmiyyət
olan ölçmələrin dəqiqliyi əmsalı tapıla bilər:
Aσ =

∆ς 2
10 %
IT
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QOST 8.051-73–də ölçmələrin dəqiqlik əmsalı
normalaşdırılmışdır, Aσ =

∆ς
, burada A ö= 0,5 ∆ ö . Həqiqi
IT

ölçülərin müəyyən edilməsində bu şərt ödənilməlidir.
Seriyalı istehsalatda məmulatların ölçmə nəticələri
onların zaylarını ayırmaq üçün istifadə edilir. Belə ki,
hissə partiyası yoxlanarkən ölçülər buraxıla bilən
hədlərdədirsə, hətta ölçmələrdə böyük xətalar olsa belə
zay detal olmayacaqdır. Əgər nəzarət edilən hissə
partiyasının bütün ölçüləri buraxılan müsaidə hədlərini
aşırsa, onda bütün hissələr yararsızdır.
3.4. Ölçmə və nəzarət vasitələrinin seçilməsi

QOST 14.306-73-ə görə nəzarət vasitələrinin
seçilməsi texniki nəzarət (TN) prosesinin tələb olunan
göstəricilərinin təmin edilməsi və nəzarət prosesinin
reallaşması üçün xərclərin təhlili əsasında aparılır. Nəzarət
prosesinin ən vacib göstəricilərinə ölçmələrin dəqiqliyi,
dürüstlüyü, əməktutumu və nəzarətin dəyəri aid edilir.
Əlavə göstəricilər kimi nəzarətin həcmi , əhatəsi, dövriliyi
və müddəti də nəzərə alınır.
Ölçmə vasitələrinin seçilməsində dəqiqliyin təmin
edilməsi çox vacibdir. Belə ki, ölçmə vasitəsinin dəqiqliyi
kifayət qədər yüksək, ölçmələrin əməktutumu və dəyəri
isə mümkün qədər az olmalı, yüksək məhsuldarlıq və
qənaətlilik təmin edilməlidir.
Ölçmə vasitəsinin kifayət qədər dəqiq olmaması
səbəbindən yararlı hissələrin zay hesab edilməsi ehtimalı
artır və ya bu səbəbdən zay məhsul yararlı kimi qəbul
edilir.
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Digər tərəfdən, çox böyük dəqiqlik ölçmələrin əmək
tutumunu, deməli dəyəri artırır, istehsalın bahalaşması və
məhsul buraxılışının məhdudlaşmasına gətirib çıxarır. Ona
görə optimal ölçmə dəqiqliyini təmin edən ölçmə
vasitələrinin seçilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Sənayedə tətbiq olunan ölçmə işlərinin böyük
əksəriyyəti xətti ölçmələrdir. Xətti ölçmə vasitələri (XÖV)
və xətti nəzarət vasitələri (XNV) kontaktlı (K), kontaksız
(B), avtomatik (A) və qeyri avtomatik (Q) qruplarına
bölünür.
Xətti ölçmələr üçün ölçmə cihazı ölçmə və
yerləşdirmə bazası və hesablayıcı quruluşu olan ölçmə
quruluşundan ibarətdir. Sonuncuya ölçmə başlığı da
deyilir. Avtomatik ölçmə vasitələri həm də rəqəmli
adapter hesablayıcı (RAH) və özüyazan (ÖYQ) quruluşa
malik olurlar.
Avtomatik ölçmə vasitələri (AÖV) ölçmə nəzarət
avtomatı (ÖNA), ölçmə - nəzarət sortlaşdırıcı avtomatlara
(ÖNSA), yarımavtomatlara və aktiv (idarəedici) ölçmə nəzarət qurğularına (AÖNQ) bölünürlər (şəkil 3.4).
Ölçmə və nəzarət vasitələri birölçülü (bir kəmiyyəti
ölçmək üçün) və çoxölçülü ola bilər. Bütün ölçmə
vasitələri təyinatına görə universal və ixtisaslaşmış
olurlar. Universal cihazlar daxili, xarici ölçmələr, səthlərin
forma sapmalarının ölçülməsi üçün istifadə edilir.
İxtisaslaşmış cihazlar daha çox dar təyinat sahəsinə malik
olurlar.
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Şəkil 3.4.Xətti ölçmə vasitələrinin təsnifatı sxemi:
XÖV – xətti ölçmə vasitələri, K-kontaktlı, Ə əlaqəsiz, A –avtomatik, Q-qeyri avtomatik, XNV – xətti
nəzarət vasitəsi, AQ-adaptasiya qurğusu, ÖQ-özüyazan
qurğu, ÇQ -çap qurğusu, ÖNA – ölçmə - nəzarət
avtomatları, ÖSA – ölçmə sortlaşdırıcı avtomatlar, ANV
– aktiv nəzarət vasitələri, NC – nəzarət cihazı, SK- sərt
kalibr, HQ- hesabat qurğusu, İQ – işıq qurğusu.
Müəyyən təyinatlı ölçmə vasitələrinin seçilməsində
ilkin göstəricilər kimi aşağıdakılar istifadə olunur: lazımi
məhsuldarlıq, ölçmələrin buraxılan xətaları, ölçmə
intervalı, ölçülən detalların mexaniki xarakteristikası
(hüdud ölçüləri, kütləsi, bərkliyi, konstruksiyanın sərtliyi,
səthin kələ-kötürlüyü, nəzarət edilən səthlərin ölçülmə
imkanları və s.), mümkün istismar şəraiti.
Ölçmə və nəzarət vasitələrinin böyük çeşidində təcrübədə
mexaniki ölçmə ləvazimatlarına, son illərdə isə daha çox
çoxölçülü cihazlara üstünlük verilir.
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Xətti ölçmələrdə məmulatın məlum dəqiqlik sinfinə
görə ölçmələrin dəqiqliyi əmsalın qiyməti QOST 8.051 –
81 üzrə seçilir:
İSO kvaliteti
Aö%
2-5
35
6-7
32
8-9
25
10 və daha kobud
20
Xarakterikdir ki, nəzarət edilən ölçüyə qoyulan
müsaidə artdıqca, xüsusilə dəqiq detalların ölçmələri ilə
müqayisədə A qiyməti azalır. Burada təcrübi olaraq
maksimum buraxıla bilən həddi qəbul edirlər. Bu başlıca
olaraq lazım olan dəqiqliyə malik cihazın olmaması, dəqiq
ölçmələr üçün normal şəraiti təmin etməyin çətinliyi və
sistematik cuzi xətalara görə düzəlişlərin edilməsi ilə
bağlıdır. A ö –in müvafiq qiymətini seçərək, sonra
ölçmələrin buraxılan xətalarının həddini təyin etmək olar:
∆ ö = Aö IT ⋅ 10−2

Ölçmə vasitəsinin əsas xətası düstur ilə hesablanmış
∆ ö qiymətindən az olmalıdır. Ölçmələrin dəqiqlik əmsalı
A ö buraxılan həddən aşağı qiymətli olduqda ölçü
vasitəsini istifadə etdikdə həm də iqtisadi amilləri nəzərə
almaq lazımdır.
Nəzarət vasitələrinin seçilməsi müəyyən alqoritmin
istifadəsinə əsaslandırırlar. Alqoritmdə nəzərdə tutulur ki,
buraxılan xətalar ölçmə vasitələrinin xətalarının tərkib
hissələrini (QOST 8.051-81) nəzərə alır. Buraya
temperatur deformasiyaları, ölçmə qüvvəsinin təsiri,
operatorun subyektivliyi, digər amillərin təsiri daxil olur.
Alqoritm elə tərtib edilir ki, nəzarət proseslərinin ardıcıl
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işlənməsi zamanı hər bir konkret nəzarət parametri üçün
lazımi nəzarət vasitəsi (NV) seçilir və ya yeni cihazın
layihələndirilməsi zərurəti əsaslandırılır.
Nəzarət vasitəsinin seçilməsi haqda son qərar texniki
nəzarət prosesinin kompleks texniki-iqtisadi əsaslandırılmasından sonra qəbul edilir.
3.5. Koordinat ölçmə maşınları
Maşınqayırmada detalların bütün ölçmələrinin 60% dən çoxu koordinat metodu ilə aparılır. Mürəkkəb
hissələrin ölçülərinə nəzarəti (dişli çarxlar, fəzada əyilmə
səthləri olan turbin pərləri, vintlər, gəmi lövbər və vintləri
və.s) İKT istifadə etməklə koordinat metodu ilə aparılır.
Koordinat – ölçmə maşınları (KÖM) universal və
iqtisadi cəhətdən sərfəli olub, xidmət vaxtı çox sadədirlər.
KÖM fərdi istehsalatda da tətbiq oluna bilər, lakin daha
çox kütləvi istehsalat şəraitində, təcrübi istehsalda, ölçmə
laboratoriyalarında, alət sexlərində, keyfiyyətə nəzarət
şöbələrində geniş istifadə olunur.
KÖM əsas xarakteristikaları bunlardır: üç düzbucaqlı
koordinat sisteminin hər hansı birində ölçmələr aparmaq
imkanı; detalın maşının ölçmə sisteminin oxuna nisbətən
üç koordinatda yerinə dəyişə bilməsi; maşının köməkçi
sisteminin normal sistemə nisbətən üç koordinat üzrə
yerdəyişməsi; detalın maili səthlərində yerləşən
elementlərinin ölçülməsi imkanı.
Maşında normal sistem üzrə ölçmədə alınmış ölçülər
sürətlə hesablanıb köməkçi sistemə (və ya əksinə),
idarəetmə pultu və ya müəyyən kod vasitəsilə ötürülə bilər.
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KÖM ölçmə başlığında xüsusi toxunma ucluğu
vardır, onun yerdəyişməsinə cihazın fotoimpuls sistemi ilə
nəzarət olunur. Toxunma ucluğunun detalın nahamar səthi
ilə yerdəyişməsinin tənzim edilməsi üçkoordinatlı verici
ilə həyata keçirilir.

Şəkil 3.5. Yerdəyişmələrin üçkoordinatlı vericisi
• Toxunma sistemi. Müxtəlif konfiqurasiya və
mürəkkəbliyə malik detalların ölçülərinə nəzarət üçün
KÖM – də xüsusi “toxunma” sistemi istifadə edilir. Bu
sistem öz universallığı ilə fərqlənir, toxunma uçluğu
detalın hər hansı səthi ilə daim və fasiləsiz əlaqədə olur.
Bununla hesablamada əhəmiyyətli dərəcədə vaxta qənaət
edilir, daha yüksək dəqiqlik və ənənəvi üsullarla
müqayisədə ölçü nəticələrinin təkrarlığı təmin edilir.
KÖM – də uçluq üçlü sərbəstlik dərəcəsinə malik
olur və ölçmə maşınının koordinatlarına uyğun olaraq üç
qarşılıqlı perpendikulyar istiqamətlərdə müstəqil hərəkət
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edir. İnduktiv verici olan ucluq ölçülən detala kiçik ölçmə
qüvvəsi ilə kontaktı avtomatik təmin etməyə imkan verir.
Bu vaxt ölçmə dəqiqliyi xeyli artır, operatorun təcrübəsi
və fərdi xüsusiyyətlərindən ölçmə nəticələri əhəmiyyətli
asılı olmur.
Üç koordinatlı verici ibarət olur: ölçmə çubuğu 2, üç
perpendikulyar yerləşmiş nüvə 5,8,10; gövdə 4, üç
müvafiq sistemli dolaqlar 6,9,11 . elastiklik membranlı
qeydedici element 3 ölçmə çubuğu 2 gövdə 4 ilə
birləşdirir və uçluğun 1 fəza yerdəyişməsini təmin edir.
5,8,10 polad nüvələri birləşdirici başlığa 7 bərkidilir və
dolağın oxları istiqamətində qoyulur.
6 , 9, 11 dolaqlar sistemi yerdəyişmə vericisinin 12
oymağının oxu boyunca qoyulur ki, polad nüvələr
vericinin işçi vəziyyətində dolaqların mərkəzində
yerləşsinlər, bununla cihazın sıfır göstərməsi təmin edilir.
polad nüvələr dolaqlar sistemi ilə birlikdə induktiv
dəyişdirici əmələ gətirirlər. Toxunma ucluğunun hər hansı
sapmaları üç ölçü dəyişdiricisi ilə həqiqi yerdəyişmənin
baş verməsi kimi qəbul edilir.
• Maşının konstruksiyası. KÖM –in istifadə sahəsi
çox müxtəlifdir və şərti olaraq iki kateqoriyaya
bölünür: mexaniki emal olunan detalların
ölçülərinə nəzarət və fasiləsiz səthlə məhdudlaşan
detalların formalarına nəzarət.
Üçkoordinatlı KÖM quruluşca gövdə və nəzarət
edilən detalın bazalaşdırıldığı stoldan ibarətdir. Fəzada üç
istiqamət üzrə aparılan yerdəyişmələrdə ölçülən detalın
hər hansı nöqtəsinə uçluğu toxundurmaq imkanı vardır. X,
Y, Z oxları üzrə yerləşmələrin ölçülməsi sistemi ölçmə
nöqtələrinin vəziyyətini dəqiq göstərir. Ölçmə qiymətləri
kiçik hesablama qurğusu tərəfindən qəbul edilir, emal
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edilir və çap qurğusunda yazılır. Oxların yerləşmə
mövqeyi isə üçkoordinatlı ölçmə maşınının dəqiqliyi və
imkanlarını xeyli artırır.
Oxların yerləşməsinə görə KÖM iki əsas
konstruksiyası vardır: şaquli, üfüqi konsollu və portal.
Şaquli konsol konstruksiyalı maşını ölçülən detalın stolun
səthinə paralel olduqda istifadə etmək tövsiyə edilir. Üfüqi
konsol konstruksiyalı maşın stolun səthinə perpendikulyar
olan müstəvilərin ölçülməsində istifadə edilir.
Portal KÖM konsol tipli maşına nisbətən daha sərt
konstruksiyaya malik olub, ölçülərin maksimum
diapazonunda ölçmələrin yüksək dəqiqliyinə nail olmaq
imkanı verir. Lakin sütunların portal konstruksiyası yan
tərəflərdən detala yaxınlaşmağa mane olur, bu isə ölçmə
diapazonunu azaldır. Konsol konstruksiyasında belə
çatışmazlıq yoxdur, nəzarət edilən detalı rahat stola
yerləşdirmək, ona üç tərəfdən yaxşıca nəzarət etmək və
lazım olduqda nəql etmək mümkündür.
3.6. Ölçmə və nəzarət proseslərinin
avtomatlaşdırılması
• Nəzarətin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması. Detalların ölçülərinə nəzarətin mexanikləşdirilmə və avtomatlaşdırılmasının ilkin vasitələrinə
yükləmə və çıxarma əməliyyatı əl ilə həyata keçirilən
ləvazimatlar aid edilir. Avtomatlaşdırılmış ləvazimatların
işi müxtəlif növ dəyişdiricilərin istifadəsinə əsaslanır.
İlkin ölçmə dəyişdiricisi-alınan ölçü informasiyasını
ötürmək, dəyişdirmək, emal etmək və saxlamaq üçün
rahat olan şəkildə siqnal hazırlayan ölçmə vasitəsidir.
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Ölçmə dəyişdiricisi vericinin tərkib hissəsidir, verici isə
müstəqil bir quruluşdur. Vericidə dəyişdiricidən başqa,
ölçmə çubuğu, ucluğu olan ling, ötürmə mexanizmi və
saxlama elementləri də vardır.
Aşağdakı növ dəyişdiriciləri olan ölçmə vasitələri
daha geniş tətbiqə malikdirlər: idarə etmə cihazlarına
qoyulan funksional düyünlər; kontakt indikatorları;
elektrokontaktlı; pinevmoelektrokontaktlı; pinevmatik;
fotoelektrik; sortlaşdırıcı; mexanotsroplu; induktiv;
elektron-rele; yerdəyişmələrin lazer ölçəni. İdarəetmə
blokları hesablama-komanda quruluşları olub, uyğun
zəncirlərə müvafiq idarəetmə komandaları verir.
Aktiv nəzarət quruluşları və özüsazlanan nəzarət
sistemləri. Detalların emal prosesinə nəzarət olunması
nəzarət keçidləri metodu, proqramla idarəetmə və aktiv
ölçmə qurğularının köməyilə həyata keçirilir.
Nəzarət keçidləri metodunda iki texnoloji əməliyyat
arasında metal kəsən dəzgah saxlanır və detal ölçülür.
Burada dəzgah bir detalın emalına sərf olunan vaxtın
yalnız əsas texnoloji əməliyyat müddətində
işləyir,
deməli nisbəti həmişə vahiddən kiçik olacaqdır.
Detalın proqram idarəetmə metodu ilə emalında
dəzgah bir dəfə sazlanır, sonra texnoloji prosesin
gedişində buna nəzarət edilir, lazım gəldikdə yenidən
sazlanır. Nəzarət seçməklə, yoxlama avtomatının köməyi
ilə aparılır. Avtomat texnoloji proses başlayan kimi işə
qoşulur. Bu metodda t'' / tü nisbəti sazlama vaxtı azaldıqca
azalır, bu isə müsaidə qiyməti və alətin yeyilməsindən
asılı olur. Aktiv ölçmə vasitələri istifadə etdikdə t'' / tü
nisbəti daha əlverişli olur.
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Aktiv ölçmə vasitələrinin köməyi tələb olunan
ölçülər alındıqdan sonra əl ilə və ya avtomatik dayandırılır.
Ölçmə vaxtı və əsas vaxt üst üstə düşür, dəzgahın işə
salınma, dayanma vaxtları aradan götürülür, məmulata
daha az müsaidələr təyin edilir. Keyfiyyəti aşağı salmadan
məhsuldarlıq artır, çox dəzgaha xidmət etmək imkanı
yaranır. Emalın verilən rejimlərinin avtomatik sazlanması
hesabına məmulatın keyfiyyəti yüksəlir. Əmək yüngülləşir,
dəzgahda işləyənin peşə dərəcəsini azaltmaq və təhlükəsiz
iş şəraiti yaratmaq imkanı əmələ gəlir. Aktiv nəzarət
cihazlarıının əsas tətbiq sahəsi kütləvi və seriyalı
istehsalatlardır.
Aktiv nəzarət quruluşları (ANQ) və ANC
dəzgahda emal prosesində hissənin ölçülərini təyin edən,
nəticədə emal rejiminin dəyişdirilməsi, kəski və detalın
səthinin qarşılıqlı yerləşməsi, ya da emal prosesinin
dayandırılmasını həyata keçirə bilən ölçmə vasitələrinə
deyilir. Bu vasitələr bilavasitə texnoloji prosesdə iştirak
edir və onun gedişinə təsir edə bilirlər.
ANQ böyük ötürmə ədədi, ölçmələrin kiçik
xətalarına malik olmalı, pardax tozu, rəqs və titrəmələrə,
emal vaxtı soyutma vasitələrinə həssas olmamalı, xidməti
sadə və rahat olmalıdır. Ölçmələr emal vaxtı və ya verişlər
arası, həm də fırlanan (və ya yerdəyişən) məmulatlarda
aparılmalıdır.
ANQ və cihazlarının əsas növləri işlənmə yeri, emal
dəzgahının növü, ölçmə informasiyasını vermə üsulu,
texnoloji avadanlığa təsirinə görə qruplara bölünürlər.
İstifadə yerindən asılı olaraq ANC bilavasitə
dəzgahda və dəzgahdan kənarda qoyulan cihazlara
bölünürlər. Dəzgahda qoyulan cihazlar kəsmə rejimini
idarə edir və lazımi ölçülər təmin edildikdə dəzgah
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dayanmasına komanda verir. Dəzgahdan kənarda qoyulan
cihazlar detalı emaldan sonra ölçür, dəzgaha lazımi
komandalar verilməsini yerinə yetirir. Prinsipial sxeminə
görə bu cihazlar nəzarət avtomatlarına yaxındır.
Emal dəzgahının növünə görə ANC dairəvi pardax
və müstəvi pardaxlama qruplarına bölünür. Dairəvi
pardaxlama dəzgahlarında ölçü yavaş dəyişir, fasiləsiz
olaraq ölçüsünün dəyişməsinə nəzarət imkanı və deməli
emal rejiminin dəyişməsinə komanda vermək, yəni
idarəedilən parametri dəyişmək vardır.
Ölçmə informasiyasını vermə üsuluna görə aktiv
nəzarət cihazları göstərici və komanda cihazlarına bölünür.
Göstərici cihazlarda ölçünün qiyməti operator tərəfindən
birbaşa cihazın şkalasından oxunur. Komanda cihazlarında
dəzgahın sazlanmasına siqnal operatorun iştirakı olmadan
verilir. Belə cihazlarda, həmçinin iş rejimi haqqında işıq
siqnalı verilir və cari ölçünün qiymətini göstərən şkala
olur.
Texnoloji avadanlığa təsirinə görə dörd növ ANC
vardır:
idarəedici
avtotoleratorlar,
tənzimləyici
avtosazlayıcılar, mühafizə quruluşları, avtoqapayıcılar.
Avtotoleratorlar detalın yoxlanan parametrinin emal
zamanı həqiqi qiymətinin alındığı anda avtomatik olaraq
prosesin xarakterini dəyişir. Avtomatik sazlayıcılar
yoxlanan parametrlərin tapşırıq qiymətlərinə bərabərliyini
təmin edərək istehsal sisteminin avtomatik sazlanmasını
həyata keçirir. Mühafizə quruluşları işçi zonasına
tapşırılan qiymətlərdən kənara çıxan parametrləri olan
məmulatların
daxil
olmasına
imkan
vermirlər.
Avtoqapayıcılar nəzarət edilən parametrlər tapşırılan
qiymətdən kənara çıxdıqda və ya digər yolverilməz,
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böhran vəziyyətlərdə prosesin gedişini avtomatik
dayandırır.
Özüsazlanan sistemlər dəyişən şəraitlərdə lazımi
keyfiyyət göstəricilərini avtomatik və müstəqil olaraq öz
rejimlərini tənzim etməklə təmin etməyə qadirdirlər.
ANC böyük əksəriyyəti kontaktlı (əlaqəli)
cihazlardır: bir, iki, üç kontaktlı və səthləri kontaktlı.
Birkontaktlı cihazların işinə detalın dəzgaha qoyulma
xətası və detalın əyilməsi təsir edir. Detalın əyilməsi,
həmçinin ikikontaktlı cihazda da ölçmələrin nəticələrinə
təsir edir. Detalı sıxdıqda ölçmə başlıqlarının
yerdəyişməsində əyilmə

(

∆ y = 2 r − r 2 − x2

)

olur, burada r-detalın radiusudur.
Üçkontaktlı cihazlar ölçülən detala görə bazalanır,
ona görə də detalın dəzgaha qoyulması xətası və əyilmə
hesabına xətalar cihazın göstəricilərinə təsir göstərmir.
Lakin ölçmə ucluğunun yerdəyişməsi detalın radiusunun
dəyişməsi və detalın dayaqlarla kontakt nöqtələrində
radiuslar arasındakı mərkəzi bucaqdan asılı olur və belə
təyin edilir:


1
Y = 1+
 sin ϕ

2




 r




Bu xətalar təcrübi olaraq aktiv nəzarətin dəqiqliyinə təsir
göstərmir.
Şəkil 3.6-da aktiv nəzarət komanda tipli cihazların
blok–sxemi göstərilir. Bu cihazda detalın ölçüsü bilavasitə
emal vaxtı ölçülür və verilən siqnalların köməyi ilə emal
rejimi dəyişdirilir.
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Dəzgahın ölçmə düyünü 2 emal prosesində detalın
ölçülərini həyata keçirir. Ölçmə düyünündən 2 detalın
ölçüsünü xarakterizə edən siqnal hesablama quruluşu 3,
lampa bloku 4 və komanda blokuna 5 eyni zamanda daxil
olur. Gücləndiricidən 6 keçən siqnal ölçmə anında detalın
ölçüsündən asılı olaraq emal rejimini dəyişmək üçün
dəzgaha daxil olur. 3 blokunda göstərici üzrə sazlanmış
ölçüdən sapmaları, 4 blokunda isə hansı lampanın
yanmasına görə dəzgahın hansı rejimdə işlədiyini
müəyyən etmək olar.

Şəkil 3.6.Emal prosesində ölçmələr üçün
ANC-nin blok sxemi.
• Adaptiv sistem. Dəzgahların idarə edilməsinin
adaptiv sistemi verilmiş vaxt anında detalın yonulması
prosesinin intensivliyi nəzərə alınaraq optimal emal
dövrünün istifadə olunmasını idarəedən sistemə deyilir.
ANC istifadə etməklə emalın adaptiv sistemi
dəzgaha siqnal verən cihazın köməyi ilə elə pardaxlama
dövrü yaratmağı nəzərdə tutur ki, burada dəzgahın iş
prosesinin idarə ollunması nəinki cari ölçülərin nəticələri,
həmçinin emal prosesinin parametrlərinin intensivliyi də
nəzərə alınmaqla aparılır.
Emalın intensivliyini xarakterizə edən parametr kimi
emal payının çıxarılmasının faktiki sürəti götürülə bilər.
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Belə adaptasiyanın əsas məqsədi emal payının qiyməti,
verici mexanizmin qeyri stabiliyindən asılı olmayaraq
emal prosesinin sonunadək pardaqlama prosesinin
şəraitinin sabitliyini təmin etməkdir. Əgər eyni ölçülü
detalın emal intensivliyi müxtəlif olarsa onların müxtəlif
qızması, deməli müxtəlif temperatur deformasiyası,
dəzgahda müxtəlif qüvvə deformasiyaları baş verər. Bütün
bunlar isə birlikdə detalın son ölçüsü, emal olunan
səthlərin keyfiyyətinə təsir edəcəkdir.
Adaptiv idarə cihazlarında dairəvi pardaxlama
prosesində dəzgahda detalın ölçülərinin dəyişmə sürəti və
emal payının qalıq qiyməti təyin edilir və dəzgahın iş
rejimini dəyişmək üçün edarəedici siqnal verilir.
Emal payının yonulması sürəti çox olduqca, verişsiz
pardaxlamaya (elastik deformasiya hesabına) komanda
daha tez verilir, həmin sürət az olduqda isə pardaxlamaya
faktiki pay verişi çox kiçik olacaq. Emal isə detal tələb
olunan ölçüyə çatdıqda başa çatacaqdır.
Adaptiv idarəetmə sistemi:
• emalı sona çatdırmağı optimallaşdırmağa imkan
verir;
emalın dəqiqliyinə təsir göstərən bir çox amillər
aradan götürülür; detalın ölçülərində sapmaları
50%-dək, detalın konusvariliyini 1,5- 2 dəfə,
səthdəki nahamarlıqları isə azı 30%-dək azaltmağa
imkan verir;
• dəzgahdakı deformasiyaların sabitliyini təmin edir;
• məhsuldarlığı yüksəltməyə imkanlar açır, çünki
verişsiz
pardaxlamadan
əvvəlki
“qara
pardaxlamada” maksimum verişlər istifadə oluna
bilər.
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Şəkil 3.7–də pəstahın pardax dəzgahında keyfiyyətin
idarəedilməsinin adaptiv sisteminin ümumi sxemi
verilmişdir. Pəstahın diametri D, kələkötürlüyü R və
pardaxlamanın radial qüvvəsi P haqqında məlumatlar
elektrik siqnalları kimi uyğun çeviricilərdən elektron
çevirici quruluşlara 3, oradan isə ədədi qiymətlər
hesablama maşınının analoq girişinə 4 daxil olur.
Pardaxlama işi A siqnalı pəstahın diametinin D dəyişmə
sürətilə müəyyən edilir. Hesablama maşını ölçülən və
hesablanan parametrlərdən (R, P, D, A) asılı olaraq eninə
verişi S optimallaşdırır və idarəetmə qurğusuna ötürür.
Burada kodlaşmadan sonra elektrik siqnalı addımlı
elektromühərrikə 6 daxil olur. Pardaxlamanın radial
qüvvəsi P siqnalı da idarəetmə quruluşuna daxil olur,
nəticədə pardax rejimini tənzim etmək və ya radial qüvvə
buraxılan həddi ötdükdə dəzgahı dayandırmaq mümkün
olur.

Şəkil 3.7. Pardaxlama dəzgahının adaptiv idarəedilməsi
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• Nəzarət avtomatları. Sadə forma və kiçik kütləyə
malik hissələrin (üzük, yastıq, barmaq, diyircək, piston,
üzükləri və s) tam nəzarətini kütləvi istehsalatda təşkil
etmək üçün nəzarət avtomatları geniş istifadə edilir.
Təyinatından asılı olaraq avtomatların zayayıran
(hissələrin yararlı və zaylarını növlərə ayırır),
sortlaşdırıcı (məmulatları ölçülərə görə qruplara bölür),
attestasiyaedən və dəstləşdirən növləri vardır.
Şəkil 2.9–da ölçmə implusu elektrokontakt çeviricisi
olan nəzarət avtomatının sxemi göstərilmişdir. Bunkerin
növçaşından 15 daxil olan yoxlanan detal 13 itələyici ilə
14 birinci çeviricinin ölçmə ucluğunun 1 altına verilir və
burada detal sakitləşənədək bir qədər qalır və ölçülür.
Ölçmənin sonunda ayrıcı qoşulur və çeviricini elektron
bloku 3 ilə birləşdirir.
Əgər detalın ölçüləri buraxılan hədlərdə isə birinci
çeviricinin 1 kontakt lingi orta vəziyyət alır və 2
kontaktlarına toxunmur. Bu vaxt 8 və 10 qapaqları bağlı
qalır. Detal 13 itələyicilərlə 14 novçaya itələnir, bağlı
qapaqlardan sürüşərək yararlı məhsul qutusuna 4 düşür.
Əgər detalın ölçüləri buraxılan hədlərdən az isə,
onda çeviricinin aşağı kontaktı qapanmış qalır və
elektromaqnit 6 lövbəri buraxır. Bu vaxt yay 5 qapağı 8
döndərir və zay hissələr yığılan qutunun 7 deşiyi açılır.
Detalın ölçüsü çox olduqda isə çeviricinin yuxarı kontaktı
qapanır, elektromaqnit 9 işə düşür və qapaq 10 açılır. Zay
detal qutuya 11 düşür.
Şəkil 3.8b–də diametrinə görə kürə yastıqların
barmaqlarını sortlaşdıran çoxdiapazonlu avtomatın ümumi
görünüşü verilir. Bu avtomatda ölçmə impulslu
fotoelektrik çevirici 1 istifadə olunmuşdur. Bu çevirici
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optikatorun bazasında yaradılmışdır. Sortlaşdırma
qrupunun ən böyük sayı 50 – dir.
• Çevik istehsal sistemlərində avtomatlaşdırılmış
nəzarət sistemi. Avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemi
(ANS) çevik istehsal sistemlərində (ÇİS) bütöv texnoloji
proseslər, uyğun məmulat vahidləri, detalların bütün çeşidi
üçün işlənir. ANS nəzarət edilən bütün parametrləri və ya
onun bir hissəsini əhatə edə bilər. ANS-nın funksiyaları
cədvəl 2.1-də verilir.

Şəkil 3.8. Nəzarət avtomatları:
a-elektrokontakt çeviricisi; b-fotoelektrik çeviricisi ilə
Yuxarıda göstərilən funksiyardan başqa ANS ÇİS
digər altsistemlərin ümumi və ya lokal nəzarətini təmin
edə bilər: avadanlığın alət və tərtibat təminatın, nəqliyyatanbar sisteminin, pəstahların paket–yığılma stendinin
işinin avtomatlaşdırılmasını yerinə yetirir.
ANS tətbiqi maksimum iqtisadi və texniki
səmərəliliyin təmin edilməsi şərti nəzərə alınaraq
məmulatın
keyfiyyətinin
yüksəldilməsi,
əmək
məhsuldarlığının artması, ÇİS texnoloji proseslərinin
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dəqiqliyi və stabilliyi təmin edilməklə mərhələlərlə həyata
keçirilir.
Birinci mərhələdə çevik ölçmə modulları, elektron
nəzarət vasitələri, koordinat – ölçmə maşınlarının; ikinci
mərhələdə ANS strukturlu ÇİM, üçüncü mərhələdə ÇİS
tam ANS tətbiq olunur və ardıcıl olaraq onun funksiyaları
genişləndirilir.

Struktur
səviyyəsi

ÇİS-də ANS-nin funksiyaları
Funksiyaları

Cədvəl 3.1.

Daxil olan detalların identifikasiyası.
Detalların vəziyyətinin emaldan əvvəl
yoxlanması. Emal prosesində aktiv nəzarət.
Emal rejimi və yonulan payın
optimallaşdırılması. Dəzgahdan kənar
Çevik
istehsalat əməliyyatlara nəzarət. İşçi orqan və alətlərin
modulu vəziyyətlərinə korreksiya verilməsi. Emal
olunmuş hissələrin sayılması. Avadanlıqların
(ÇİM)
texnoloji rejimlərinin yoxlanması. Texnoloji
sistemin elementlərinin fəaliyyət vaxtının
qeydiyyatı. Avadanlığın fəaliyyətinin nəzarəti
və telemetriyası.
Nəzarət prosesinin insan olmayan (və ya az
olan) rejimlərdə avtomatlaşdırılması.
Koordinatlı ölçmələrdə ölçmə
informasiyasının emalı. İstehsal prosesinin
ÇİS
dəqiqliyinin statistik idarəedilməsinin təmini.
Nəzarət rejiminin optimallaşdırılması, statistik
qəbul nəzarətinin təmini ANS elementlərinin
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qarşılıqlı əlaqələrinin və texnoloji
avadanlıqların idarə edilməsi. İstehsalat və
texnoloji proseslərin informasiya təminatı.
İnformasiya selinin optimallaşdırılması.
Qəza vəziyyətlərinin müəyyən edilməsi və
təhlili. İdarəetmə komandalarının keçməsi və
reallaşmasının yoxlanması. ÇİS-in idarə
edilməsi üçün TPAİS – nə informasiyasının
verilməsi.
ANS-nə aşağıdakı texniki vasitələr daxil olur:
• nəzarətçilərin iş yerləri, avtomatlaşdırılmış
avadanlıqla təchiz edilmiş nəzarət – qəbul məntəqəsi;
• ölçmə stendləri, stolları, şkafları, stellajları, nəzarət
– ölçmə alətləri, cihazları, tərtibatları və s. olan iş
yerləri;
• ölçmə informasiyasını daxil etmə pultları olan
texniki nəzarət postları;
• ölçmə - nəzarət mövqeləri;
• detal yığıcıları;
• sənaye robotları bazasında detalları ölçmə
mövqelərinə nəqledən quruluşlar;
• zay izolyatorları;
• koordinat – ölçmə maşınları, ölçmə robotları, çevik
ölçmə modulları (CÖM);
• induksiyalı, fotoelektrik və digər çeviricili ölçmə nəzarət cihazları, alət və ləvazimatları;
• rəqəmli idarə olunan dəzgahlara qoyulmaq üçün
alət və cihazlar;
• statistik nəzarət üçün elektron blok və
komparatorları;
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• kontakt indikatorları;
• ölçmə vasitələrini yoxlamaq və sazlamaq üçün
etalonlar və etalon detallar;
• məlumatların ötürülməsi üçün aparatlar və rabitə
kanalları;
• hesablama texnikası vasitələri;
• EHM – in periferiya qurğuları, çap printerləri və
qrafik çəkənlər.
Şəkil 3.9-da 1282 modelli nəzarət avtomatı
verilmişdir, avtomata sənaye robotu (SR) ilə xidmət edilir.
Boşaltma novçasından val tipli detal ədədi vermə
mexanizmi ilə tutqacın 3 hərəkət zonasına verilir.
Robot 4 detalı 8 nəzarət üçün ölçmə stansiyasına 5
verir, burada detal diyircəklə 6 bazalanır. Detal intiqal 7
vasitəsilə fırlandıqda üzən bənd 9 oxboyu yerini dəyişir.
Vintli xətlər üzrə hərəkəti yoxlanan detal maqnitli
idarəedilən dayaqların 10 işə düşməsi hesabına icraçınovçaya 11 istiqamətlənir.
ANS çevik istehsalat sisteminin (ÇİS) altsistemi olub,
onunla tam inteqrasiya etmişdir. ANS strukturu və tərkibi
konkret ÇİS strukturu, nəzarət edilən detalların növü və
çeşidi, istehsal proqramı, qəbul edilmiş nəzarət
texnologiyası, nəzarəti, tələb olunan dürüstlüyü ilə
müəyyən edilir. ANS elementlərinin vahid sistemə
gətirilməsi müxtəlif struktur əsasında yerinə yetirilir.
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Şəkil 3.9. Avtomatlarda detalların robotlaşdırılmış
nəzarəti
Avtomatlaşdırılmış nəzarətin vəzifələrinin optimal
həlli ancaq ANS qurulmasına sistemli yanaşma əsasında
mümkündür. Belə yanaşma ÇİS ANS–in yeri və qarşılıqlı
əlaqələrinin müəyyən edilməsini tələb edir. ÇİS
konturunda ANS daxili modulları ilə əks əlaqə əsasında
idarəetmə sistemi tərəfindən (İS) həyata keçirilir.
•
Çevik istehsalat sistemində (ÇİS) nəzarətin
təşkili prinsipləri. ÇİS nəzarətin təşkili prinsipləri
işlənərkən aşağıdakıları rəhbər tutmaq tövsiyə edilir:
•
Optimal keyfiyyətə və zayın daha tez aşkar
edilməsinə
nail olmaqla məmulatın keyfiyyətini təmin etməyə
xərclərin azaldılmasına (şəkil 3.10, əyri 2) çalışmaq
lazımdır. Minimal xərclərlə C optimal keyfiyyət təmin
edilməlidir.
•
nəzarətin təşkili nəzarətin dürüst nəticələri və
istehsalat sisteminin idarəedilməsini təmin etməlidir.
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•
nəzarət
vəzifələrinə
avtomatlaşdırılmış
əməliyyatların dəqiq yerinə yetirilməsini müəyyən edən
parametrlər daxil edilməlidir.
•
nəzarətin obyekti kimi üç qrup parametrlər
baxılmalıdır: məmulatın, proseslərin və avadanlıqların.
ÇİS nəzarət metodları. ÇİS – də ANS – nin əsas
vəzifəsi – zayın vaxtında aşkar edilməsi, zay haqqında
xəbərdarlıq edilməsi imkanının təmin edilməsidir. Bu
vəzifə bilavasitə yoxlanan məmulatın parametrləri
haqqında operativ informasiya alınması yolu ilə yerinə
yetirilir.
ANS – də detalların parametrlərinin ölçülməsində
birbaşa aktiv nəzarət metod və vasitələri geniş istifadə
olunur.
Avtomatik vasitələrin inkişafının əsas istiqamətləri
kimi bilavasitə dəzgahlarda qoyulan vasitələr, koordinat
ölçmə maşınlarına qoyulan ölçmə robotları, lazer ölçmə
quruluşları və s. göstərmək olar.
Bilavasitə dəzgaha qoyulan və emal prosesində
detallara nəzarəti həyata keçirən ölçmə sistemləri daha
operativ sistemlərdir. Burada dəzgah koordinat ölçmə
maşını funksiyasını yerinə yetirir.
Ölçmələri yerinə yetirmək üçün ölçü alətləri alət
mağazasının bir mövqeyində yerləşdirilir avtomatik olaraq
dəzgahın şpindelinə qoyulur, ölçmə prosesi dəzgahın
proqramında nəzərdə tutulan müəyyən dövrlə yerinə
yetirilir. Alınmış informasiya korreksiya blokunun
hesablama qurğusuna ötürülür.
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Şəkil 3.10. Məhsulun optimal keyfiyyəti:
1 – keyfiyyətə nəzarət xərcləri, 2 – zay itkiləri xərcləri,
3 – istehsalın ümumi itkiləri, 4 – istehsalın əsas itkiləri
• ANS nəzarət əməliyyatlarının robotlaşdırılması.
Məmulatlara nəzarətin məhsuldarlığını artırmaq, nəzarətə
sərfləri azaltmaq, istehsal prosesində yorucu monoton işin
həcmini azaltmaq üçün əsas və köməkçi texnoloji
proseslər avtomatlaşdırılmalıdır.
Sənaye robotlarının (SR) nəzarət əməliyyatlarında
istifadəsi iki istiqamətdə gedir: nəzarət mövqeyində
detalların boşaldılma və yüklənməsi; təxribatsız nəzarətin
manipulyatorda yerinə yetirilməsi.
Texnoloji nəzarətin robotlaşdırılmasının vacib və
iqtisadi cəhətdən məqsədə uyğun istiqaməti giriş
nəzarətidir. Bu, məmulatların və element bazasının
mürəkkəbləşməsi ilə giriş nəzarətinin həcminin artması,
detalların parametrlərinə qoyulan tələblərin yüksəlməsi,
köməkçi əməliyyatlara vaxt sərflərinin artması, ölçmə
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vasitələri təkmilləşdikcə bilavasitə ölçmə vaxtının
azalması ilə əlaqədardır.
Xırda seriyalı istehsalat şəraitində ölçülərin, forma
və
səthlərin
yerləşməsinə
texnoloji
nəzarəti
avtomatlaşdırmaq üçün SR xətti yerdəyişmələrin rəqəmli
ölçüləri və statistik analizatorla birgə istifadə edilirlər.
İri seriyalı və kütləvi istehsalda avtomatik stend və
nəzarət xətləri, xətti və diametral ölçülərinə görə detalları
sortlaşdıran və zayları ayıran xüsusi manipulyatorlar
istifadə edilir. Hər bir parametr modul kimi yerinə
yetirilmiş ayrıca ölçmə mövqeyində yoxlanır.
SR başqa ÇİS tərkibinə məmulatların zayını aşkar
edən quruluşlar, həmçinin nəzarət qurğuları, robot və
nəzarət obyekti arasında rabitə yaradan ixtisaslaşmış
quruluşlar daxil olur.
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4. ÖLÇMƏ NƏTİCƏLƏRİNİN XƏTALARI
4.1. Sistematik xətalar
Ölçmələrin xətalarının sistematik elementinin
mənbələri müxtəlif ola bilər: ölçmə metodu, ölçmə
vasitələri və icraçı (nəzarətçi, təcrübəçi). Sistematik
xətaların qiymətləndirilməsi kifayət qədər çətin metroloji
məsələdir. Sistematik xətaların müəyyən edilməsi ölçmə
nəticələrinə lazımi düzəliş etməyə, bununla da dəqiqliyini
yüksəltməyə imkan verir.
Sistematik xətaların aşkar edilməsi mürəkkəb işdir,
çünki onları təkrar ölçmələr (müşahidələr) vasitəsilə təyin
etmək mümkün deyil, doğrudan da, verilmiş müşahidələr
qrupu üçün sabit kəmiyyət olaraq sistematik xətalar təkrar
ölçmələrdə heç bir vəchlə, baxışla aşkar edilmir. Deməli,
nəzarətçiyə müşahidə nəticələrində sistematik xətaların
olması halına cavab vermək çətindir. Beləliklə, sistematik
xətaların aşkar edilməsi onlarla mübarizənin başlıca
problemi kimi çıxış edir.
Sistematik xətaları adətən ölçmə vasitələrini
yoxlamaqla aşkar edirlər. Yoxlama metroloji orqan
tərəfindən ölçmə vasitəsinin xətalarının təyini və ölçmə
vasitəsinin istifadəyə yararlığının müəyyən olunması
prosesidir.
Yoxlama - sınaq edilən ölçmə vasitəsinin
göstəricilərinin daha dəqiq cihazın (nümunəvi)
göstəriciləri ilə müqayisə edilməsi yolu ilə aparılır. Əgər
yoxlanan cihazın göstərici şkalasındakı qeyd xg ,
nümunəvi cihazda isə x n , onda xəta belə tapılır:
(4.1)
∆ xσ = xn − xg
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Ölçmə vasitələrinin yoxlanması təsdiq edilmiş xüsusi
normativ – texniki sənədlərin tələblərinə əsasən yerinə
yetirilir və yoxlama nəticələri haqda sənəd (vəsiqə) tərtib
olunur və ya cihazın pasportunda lazımi qeyd aparılır. Bu
qayda ilə aşkar edilmiş sistematik xətalar düzəlişlər etmək
yolu ilə ölçmə nəticələrindən çıxılır.
(4.1) düsturundan görünür ki, ölçülən kəmiyyətin
həqiqi qiyməti (X) belə tapıla bilər:
x = xg − xσ

Yəni düzəliş əks işarə ilə götürülən xətadır.
Misal. Şəbəkədəki gərginliyin ölçülməsində
voltmetrin göstərişi 225 V-dur. Cihazın yoxlanması haqda
şəhadətnamədə sistematik xətaları +3 V göstərilir. Xəta
nəzərə alınmaqla şəbəkədəki gərginlik 225-3=222 V
olacaqdır.
Dəyişən qiymətli sistematik xətaları aşkar etmək
üçün qrafik qurmaq tövsiyə edilir. Bu qrafikdə cihazda
son dövrdə aparılmış ölçmələrin (müşahidələrin) nəticələri
ardıcıllıqla qeyd olunur. Qrafikin ümumi xarakteri
müşahidə nəticələrinin dəyişmə qanunauyğunluğunu aşkar
etməyə və sistematik xətaların olması haqda nəticəyə
gəlmə imkanı verir.
Vaxta görə mütənasib olaraq xətti qanunla artan xəta
sadə sistematik xəta adlanır. Bu xətanı qiymətləndirmək
və aradan qaldırmaq olar. Tutaq ki, fiziki kəmiyyətin
ölçülməsi vaxtı sistematik xəta vaxta görə xətti qanunla
dəyişirsə, yəni, xσ = x0 + ct burada (C=const),
Belə xətanın aradan qaldırılması üçün t 1 və t 2
vaxtını qeyd edib x 1 və x 2 müşahidələrini aparmaq
kifayətdir ( şəkil 4.1). Xətanın qiyməti belə tapıla bilər:
118

Xσ =

x1t2 − x2t1
t2 − t1

Lakin sistematik xətalar heç də həmişə xətti qanunla
dəyişmir. Daha dəqiq nəzarətdə simmetrik müşahidələr
metodu istifadə edilir. Bu halda müşahidələri eyni vaxt
fasiləsində yerinə və sonra simmetrik xətanın orta hesabi
qiyməti tapılır. Şəkil 4.2 – də göstərilən hal üçün:
x1 + x5
2

və

x2 + x4
2

Nəzəri olaraq, xətaların vaxtdan xətti asılılığında orta
hesabi xətalar bərabər olmalıdır, bu xətaların dəyişməsinin
gedişinə nəzarət etməyə imkan verir. Xətaların xətti
qanunla dəyişməsini yəqin etdikdə (4.2) düsturu ilə ölçmə
nəticələri tapılır.

Şəkil 4.1.Sistematik xətaların xətti dəyişməsi
Sistematik xətaların ölçmə metodlarının təkmil
olmaması, hesabi düsturların məhdud dəqiqliyi, ölçmə
vasitələrinin obyektə təsiri ilə əlaqədar olan tərkib hissəsi
metodik xətalar adlanır. Sistematik xətaların metodik
tərkib hissəsinin aşkar edilməsi və qiymətləndirilməsi
üçün vahid tövsiyə yoxdur. Buna görə də hər bir konkret
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halda məsələ fərdi qaydada həll olunur. Əsas olaraq,
istifadə olunan ölçmə metodlarının təhlili nəticələri
götürülür. Bu nəticələr isə çox vaxt təcrübəçinin
(nəzarətçinin) ixtisas dərəcəsi və iş təcrübəsindən asılıdır.
Misal. Voltmetrin daxili müqavimətinin olması ilə
şərtlənən mənbə gərginliyinin
Um
ölçülməsinin
sistematik xətasını qiymətləndirək (şəkil 4.2). gərginlik
mənbəyinin daxili müqaviməti R 1 =50Om, voltmetrin
müqaviməti Rv =5Om , voltmetrin göstəricisi U ö =12,2.
Burada Uσ ≈
tapılır:

Rv
Uv ,
Rv + R1

nisbi sistematik xəta belə

Rv
 U σ −U v
=
⋅100% =
⋅100
Uv
Uv
Rv + Rv

və

0,99%

təşkil edir. Bu kifayyət qədər hiss olunan xətadır və
ölçmələrdə nəzərə alınmalıdır.

Şəkil 4.2.Simmetrik müşahidələr metodu
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Şəkil 4.3.Mənbənin gərginliyinin voltmetrlə ölçülməsi
Düzəliş ∇ əks işarə ilə götürülən xətaya və ya
ölçülən kəmiyyətin vahidlərinə bərabərdir:
∇ = 0,99 ⋅ 10−2 ⋅ 12,2 = +1,2V .

Beləliklə mənbənin gərginliyi 12,2 +1,2= 13,4 V
olur.

Qeyd edək ki, sistematik xətanın alınmış qiyməti, öz
növbəsində R v və R 1 müqavimətlərinin təyin olunma,
habelə voltmetrin alət xətası ilə bağlı olduğundan
müəyyən xətaya malikdir. Bu xəta düzəliş verildikdə
nəticədən çıxılımır, ona görə də sistematik xətanın
çıxılmayan qalığı (və ya çıxılmayan sistematik xəta)
adlanır.
Fərdi (şəxsi) sistematik xətalar müşahidəcinin fərdi
xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Müasir ölçmə vasitələri
layihə edilərkən şəxsi xətaların olmaması üçün tədbirlər
həyata keçirilir. Ona görə də şəxsi xətaları, çox kiçik
olduqlarına görə, nəticələrin hesabında nəzərə almırlar.
Lakin bəzən müşahidəçinin səhv hərəkətləri göstəricilərin
təhrif edilməsinə gətirib çıxarır. Şəxsi xətalara yol
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verilməməsi üçün vasitələrinin istismar qaydalarına ciddi
əməl etməli, ölçmə texnikası ilə işləmək bacarıq və
vərdişləri əldə etmək lazımdır.
•
Sistematik xətaların əvəzedilməsi. Texniki
ölçmələr təcrübəsində ölçmə əməliyyatlarının bir qədər
mürəkkəbləşməsi hesabına sistematik xətalardan azad
ölçmə nəticələri almaq imkanı verən bir neçə metod
istifadə olunur.
•
Əvəzetmə metodu. Bu metod sabit sistematik
xətanın
əvəzolunması vəzifəsini daha tam yerinə yetirir və
müqayisə metodunun növüdür. Müqayisə ölçülən
kəmiyyəti məlum kəmiyyətlə əvəzetməklə aparılır: məlum
kəmiyyətin təsiri ilə ölçmə vasitəsi ölçülən kəmiyyətin
təsiri vaxtı olan vəziyyətə gətirilir.
Misal. Yaylı tərəzi şkalanın yerdəyişməsi ilə bağlı
sabit sistematik xətaya malik olur. Cismin kütləsinin təyin
edilməsi iki əməliyyatla aparılır. Əvvəlcə tərəzinin
kasasına m x kütləli çəkilən cisim qoyulur və göstəricinin
vəziyyəti N qeyd edilir. Sonra çəkilən cisim m 0 kütləli
çəki daşları elə əvəzedilir ki, yenə göstərici əvvəlki N
qeydində dursun. Aydındır ki, göstəricinin eyni
qiymətində m x =m 0 olur və tərəzinin sistematik xətası
çəki nəticələrinə təsir etməyəcəkdir.
Əksqoyma metodu. Bu metodu aşağıdakı misal ilə
izah edək.
Misal. Lingli bərabər çiyinli tərəzilərdə çəkilmədə
tərəzinin tarazlıq şərti belə yazılır:
mxl1 = m0l2

Buradan
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mx =

m0l2
l1

Əgər çiyinlərin uzunluğu l 1 və l 2 bərabər isə, onda
m x =m 0 olar. Əgər l1 ≠ l2 (məsələn, hazırlanması vaxtı
çiyinlərin uzunluğunda texnoloji təhrifdən) olarsa, onda
çəkmə vaxtı hər dəfə sistematik xəta baş verir:

l
∆ c = m0  2 − 1.

 l1

Bu xətanı aradan götürmək üçün cismin çəkilməsi iki
mərhələdə aparılır. Əvvəl m x yükünü çəkir və tərəzini
kütləli çəki daşları ilə tarazlaşdırırlar. Bu vaxt
mxl1 = m01l2

Sonra çəkilən yükü tərəzinin əvvəlcə daşlar olan
gözünə keçirir, yenə də tərəzinin m 02 kütləli çəki daşları
ilə tarazlaşdırırlar. İndi alarıq:
m02l1 = mxl2

Bərabərliklərdən l2 / l1 nisbətini götürsək
mx = m01 ⋅m02
alarıq. Düsturdan göründüyü kimi, çəkinin son
nəticələrinə tərəzinin çiyinlərinin uzunluğu daxil deyil.
İşarəsinə görə xətanın əvəzolunması metodu. Bu
metod da ölçmələrin iki mərhələdə aparılmasını nəzərdə tutur.
Bu halda sabit sistematik xəta ölçmə vasitəsinin göstəricisinə
hər bir mərhələdə müxtəlif işarələr ilə daxil olur. Ölçmələrin
nəticəsi kimi ölçmə qiymətlərinin cəminin yarısı götürülür:
sistematik xətalar bu halda qarşılıqlı əvəzolunurlar.
Sistematik xətaların cəmlənməsi. Hansı növə aid
olmasından asılı olmayaraq (birbaşa, dolayı, birgə və s.)
ölçmələrin nəticələrində sistematik xətalar məlum olan tərkib
hissələrinə görə qiymətləndirilir. Hər bi sistematik təşkiledici
konkret şəkildə reallaşdığından (xəta ya sabitdir, ya da onun
123

dəyişmə qanunu məlumdur), cəmi sistematik xəta onun
təşkiledicilərinin cəbri cəminə bərabərdir, yəni
∆c

n

∑

= ∑ ∆ ci

(4.2.)

i =1

4.2.Təsadüfi xətalar
Sabit bir kəmiyyətin eyni şərait və dəqiqliklə təkrar
müşahidə edilməsində bir birindən fərqli nəticələrin
alınması ölçmələrdə təsadüfi xətaların olduğunu göstərir.
Hər belə xəta müşahidə nəticələrinə çoxsaylı amillərin
eyni zamanda təsirindən baş verir və təsadüfi xəta adlanır.
Bu halda bir müşahidənin nəticəsini əvvəldən demək çətin
və nəticəyə düzəliş vermək qeyri-mümkündür.
Ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiyməti müşahidə
nəticələrinin qiymətləri ( X min ilə X max arasında)
içindədir.
X min və X max kəmiyyətin uyğun olaraq,
aşağı və yuxarı hədləridir. Ancaq xətanın bu və ya digər
qiymətinin aşkar edilməsi ehtimalı və ölçmə nəticəsi kimi
hansı qiymətin qəbul edilməsi aydın olmur.
Bunu
aydınlaşdırmaq üçün prinsipial olaraq yeni yanaşma tələb
olunur.
Bu yanaşma ona əsaslanır ki, müşahidə nəticələri,
ölçmə nəticələri və təsadüfi xətalara təsadüfi kəmiyyət
kimi baxılır. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
metodları təsadüfi xətaların yaranmasının ehtimal
(statistika) qanunauyğunluqlarını müəyyən etməyə imkan
verir və onların əsasında ölçmə nəticələri və onların
təsadüfi xətası kəmiyyətcə qiymətləndirilir.
Ehtimal
nəzəriyyəsində
təsadüfi
kəmiyyətin
xassələrinin xarakteristikası üçün təsadüfi kəmiyyətlərin
ehtimal paylanma qanunu anlayışı istifadə olunur.
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Paylanma qanununun şərhində iki forma fərqləndirilir:
inteqral və diferensial. Metrologiyada əsasən diferensial
forma – təsadüfi kəmiyyətlərin ehtimal sıxlığının
paylanma qanunu istifadə olunur.
Təkrarlanan müşahidələrlə ölçmələrin misalında
diferensial qanunun formalaşmasına baxaq. Fərz edək ki,
x kəmiyyəti ardıcıl olaraq n dəfə ölçülmüş və x 1 , x 2 ,
x 3 ,...x n müşahidələri alınmışdır. Hər bir qiyməti təsadüfi
xətaya malikdir. Müşahidə nəticələrini artım sırası ilə X min
- dan X max -dək düzək və sıranın addımını müəyyən edək:
L=X max - X min . Sıranın addımını bərabər intervalların
sayına K bölərək ∆l = L / K hər bir intervala düşən
müşahidələrin miqdarını n k taparıq.
Alınmış nəticələri qrafiki təsvir edək, absisdə fiziki
kəmiyyətin qiymətlərini və intervalların sərhədlərini,
ordinatda üst-üstə düşmələrin nisbi tezliyini n k /n işarə
edək. Diaqramda oturacağı intervalların eni, hündürlüyü
n k /n olan düzbucaqlılar quraraq histoqram alınır. Bu
histoqram konkret təcrübə nəticələrinin paylanma sıxlığı
haqqında təsəvvür verir.
Şəkil 4.4-də təcrübələrin birində alınmış və cədvəl
4.1–də qruplaşdırılmış 50 müşahidə nəticələri əsasında
qurulmuş histoqram göstərilmişdir.

Şəkil 4.4. Histoqram
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Cədvəl 4.1.
İnterval nömrəsi
1
2
3
4
5
nk
5
10
18
11
6
n k /n
0,1
0,2
0,36
0,22
0,12
Verilən təcrübədə müşahidələrin ümumi miqdarında
birinci və sonrakı intervallar uyğun olaraq 0,1; 0,2; 0,36;
0,22; 0,12 qiymətləri alınmışdır və rəqəmlərin cəmi vahid
görünür.
Əgər təsadüfi kəmiyyətin paylanması statistik
dayanıqlıdırsa, onda gözləmək olar ki, həmin kəmiyyətin
eyni şəraitdə təkrar müşahidə nəticələri hər bir intervala
düşməsinin nisbi tezliyi ilkin nəticələrə yaxın olacadır.
Bu o deməkdir ki, histoqramı bir dəfə qurub, sonrakı
müşahidə seriyalarında intervallar üzrə müşahidə
nəticələrinin paylanmasını əvvəlcədən inamla söyləmək olar.
Histoqramın konturu və absis oxu üzrə ümumi sahəni vahidə
bərabər (S 0 =1) qəbul edib, bu və ya digər intervala təcrübə
nəticələrinin düşməsinin nisbi tezliyini uyğun düzbucaqlının
sahəsinin ∆l ümumi sahəyə S 0 ümumi sahəyə olan nisbəti
kimi müəyyən etmək olar.
Müşahidələrin sayının sonsuz artımında n → ∞ və
intervalların enini sonsuz azaltdıqda ∆l → 0 histoqram üzrə
keçən səlis f (x ) əyrisi alınar (şəkil 4.5). Bu təsadüfi
kəmiyyətin ehtimalının paylanma sıxlığı əyrisi, bu əyrinin
tənliyi isə paylanmanın diferensial qanunu adlanır.
Ehtimalların paylanma sıxlığı əyrisi heç vaxt mənfi olmur və
aşağıdakı növ normalaşma şərtinə tabe olur:
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Şəkil 4.5.Ehtimalların paylanma sıxlığı əyrisi
+∞

∫ f (x )dx =1
−∞

Paylanma qanunu təsadüfi kəmiyyətin xassələri
haqqında tam informasiya verir və ölçmə nəticələri və
onun təsadüfi xətaları haqqında qoyulan suallara cavab
verməyə imkan verir.
Təsadüfi kəmiyyətin paylanmasının diferensial
qanunu f (x ) məlum isə onun x 1 və x 2 intervalına
düşmə eytimalı P

x2

P{x1 ≤ x ≤ x2 } = x ∫ f (x)dx.
x1

Qrafiki olaraq bu ehtimal x 1 -dən x 2 -dək intervalda
f (x) əyrisi altında olan sahənin paylanma əyrisi ilə
məhdudlanmış ümumi sahəyə olan nisbəti ilə ifadə olunur.
Metroloji təcrübədə fasiləsiz təsadüfi kəmiyyətlərdən
başqa diskret təsadüfi kəmiyyətlərə də rast gəlinir. Diskret
təsadüfi kəmiyyətin paylanması nümunəsi şəkil 4.6-da
verilmişdir.
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Təsadüfi kəmiyyətin xüsusi xassələrini izah etmək
üçün paylanmanın ədədi xarakteristikaları istifadə olunur.
Ədədi xarakteristikalar kimi kəmiyyətlərin başlanğıc və
mərkəzi momentləri anlayışları istifadə olunur. Koordinat
başlanğıcından hesablanan orta qiymətlər başlanğıc
moment, paylanma qanununun mərkəzindən hesablanan
orta kəmiyyətlər mərkəzi moment adlanır.

Şəkil 4.6. Diskret təsadüfi kəmiyyətin paylanması
K qüvvətində başlanğıc moment bu düsturlarla təyin
edilir:
+∞

mk = − ∫ x k f ( x )dx;
−∞

n

mk = ∑ x k Pi ,
i =l

Burada P-diskret kəmiyyətin üzə çıxma ehtimalıdır.
Burada və aşağıda birinci düstur fasiləsiz, ikinci
diskret təsadüfi kəmiyyətlərə aiddir. Başlanğıc
momentlərdən daha çox maraq doğuranı təsadüfi
kəmiyyətin riyazi gözləməsi (k=1) olur:
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+∞

m1 = ∫ x f (x )dx

(4.3)

−∞
n

m1 = ∑ xi Pi
i =l

k qüvvətində mərkəzi momentlər bu düsturlarla
hesablanır:
+∞

µ k = ∫ ( x − m1 )k f (x )dx
−∞

µ k = ∑ (xi − m1 )k Pi
n

i =l

Mərkəzi momentlərdən daha böyük rolu ikinci
moment (k=2), təsadüfi kəmiyyətin dispersiyası
D
oynayır:
+∞

D = ∫ (x − m1 ) f (x )dx
2

−∞

D = ∑(xi − m1 ) Pi
n

(4.5)

2

i =l

Təsadüfi kəmiyyətin dispersiyası onun ayrı-ayrı
qiymətlərinin səpilməsini xarakterizə edir. Dispersiya
təsadüfi kəmiyyətin kvadratı ölçüsünə malik olur və
nisbətən sabit təşkiledicinin səpilmə gücünü göstərir.
Təcrübədə daha çox dispersiyanın müsbət kökü – orta
kvadratik sapma (OKS) istifadə olunur. OKS təsadüfi
kəmiyyətin özünün ölçü vahidinə malik olur.
• Ölçmə nəticəsinin qiymətləndirilməsi. Bu işdə
vəzifə
ondan ibarətdir ki, təsadüfi xətası olan
eksperimentlər ilə alınmış müşahidə nəticələri içərisində
ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiyməti müəyyən edilsin.
Nəzərdə tutulur ki, müşahidələrin nəticələrində sistematik
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xətalar yoxdur və ya çıxılmışdır.
Belə qiymətləndirmədə statistik verilənlər üzrə
alınan qiymətlərə müəyyən tələblər qoyulur: onların
stabitliyi, qarışmazlığı və səmərəliliyi əsas götürülür. Əgər
müşahidələrin sayı artdıqca qiymətlər ölçülən kəmiyyətin
həqiqi qiymətinə yaxınlaşırsa belə qiymətlər stabil
(dayanıqlı) adlanır.
Qiymətlərin kəmiyyətin həqiqi qiymətinə bərabər
riyazi gözləməsi olan qiymətlər qarışmaz adlanır. Bu
halda, yəni bir neçə qarışmaz qiymətlər tapıldıqda ən kiçik
dispersiyası olan qiyməti səmərəli qiymət deyilir.
Nəticələrin
qiymətlərinin
tapılması
üsulları
paylanma
funksiyasının
növü
və
metrologiya
qanunvericiliyi
çərçivəsində
bu
məsələyə
dair
razılaşmalardan asılıdır. Qiymətlərin seçilməsinə dair
ümumi mülahizələr aşağıdakılardan ibarətdir.
Müşahidə nəticələri paylanması, bir qayda olaraq,
paylanma mərkəzinə nisbətən simmetrik olur. Ona görə
də ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiyməti səpələnmə
mərkəzinin koordinatı x m kimi, yəni təsadüfi xətaların
paylanma simmetriyasının mərkəzi kimi (sistematik
xətanın çıxılması şərti ilə) tapıla bilər. Təsadüfi xətanın
metrologiyada qəbul edilmiş qiymətləndirmə qaydasına
görə xəta ölçmə nəticələrinə nisbətən simmetrik intervalda
qəbul edilir. x m -in koordinatı bir neçə üsulla
( xm ± ∆x)
tapıla bilər. Daha ümumi qayda ehtimalların
simmetriyası prinsipi ilə simmetriya mərkəzinin təyin
edilməsidir. Yəni, x oxu üzərində elə nöqtə tapılmalıdır ki,
ondan sol və sağda təsadüfi xətaların müxtəlif
qiymətlərinin olması ehtimalı bərabərdir, P 1 =P 2 =0,5. Bu
qiymət x m median adlanır.
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x m nöqtəsinin koordinatı paylanmanın ağırlıq
mərkəzi, yəni təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsi kimi
də təyin edilə bilər.
Ehtimalların paylanma sıxlığı əyrisi asimmetrik
olduğu halda paylanma mərkəzinin qiyməti kimi
paylanmanın dəbliyi absisi, yəni sıxlığın maksimum
koordinatı götürülə bilər. Ancaq elə paylanma vardır ki,
onun dəbliyi (məsələn, bərabər paylanma) və riyazi
gözlənməsi olmur.
Ölçmələr təcrübəsində paylanma qanunu əyrilərinin
müxtəlif formaları, ehtimalların sıxlığının isə daha çox
normal və bərabər paylanmasına rast gəlinir.
Qiymətlərin
seçilməsində
yanaşmanın
çoxvariantlığını nəzərə alaraq və ölçmələrin vəhdətini
təmin etmək məqsədi ilə müşahidə nəticələrinin emalı
qaydaları normativ – texniki sənədlərlə (standartlar,
metodik göstərişlər, təminatlar) tənzim edilir. Məsələn,
təkrar müşahidələrlə birbaşa ölçmə nəticələrinin emal
metoduna aid standart normal paylanma qanununu əsas
götürür.
• Normal paylanma. Ehtimal sıxlığının normal
paylanması (şəkil 4.7) ehtimal nəzəriyyəsinin mərkəzi
hədd teoreminə görə paylanma ilə xarakterikdir. Belə
paylanma sonsuz böyük sayda sonsuz kiçik sapmaların
hər hansı paylanması cəmidir. Ölçmələrə aid etdikdə,
təsadüfi xətaların normal paylanması o vaxt baş verir ki,
ölçmə nəticələrinə çoxlu təsadüfi sapmalar təsir edir, lakin
onlardan heç birinin təsiri üstünlük təşkil etmir.
Təcrübədə, hətta nisbətən az sayda ölçmələrdə
sapmaların cəmilikdə təsiri ölçmə nəticələri və xətalarının
normal paylanmasına gətirib çıxarır.
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Analitik formada paylanmanın normal qanunu belə
ifadə olunur:
 (x − mx )2 
1
exp 
f (x )=

2
σ 2π
 2σ


(4.6)

Burada x-təsadüfi kəmiyyət, m x -təsadüfi kəmiyyətin
riyazi gözləməsi, σ -orta kvadratik sapma və ya
dispersiyadır.
Koordinat başlanğıcını paylanma mərkəzinə
keçirərək və absis oxu üzrə xətanı ∆x = x − mx qeyd edərək
xətaların normal paylanması əyrisini alarıq:
f (∆x )=

 ∆x 2 
1
exp − 2  ,
σ 2π
 2σ 

(4.7)

Şəkil 4.7. Normal paylanma əyriləri
Normal qanunla paylanmış

n müşahidələr qrupu

üçün
1n
mx = ∑ xi
n i−1

(4.8)
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n

σ=

∑( x − m )
i −1

2

i

n −1

x

(4.9)

Xətaların normal paylanmasının bir neçə xassəsinə
diqqət yetirək.
Xətaların normal paylanması əyrisi ordinat oxuna
nisbətdə simmetrikdir. Bu göstərir ki, kəmiyyətcə eyni,
işarəcə əks qiymətli xətalar eyni ehtimal sıxlığına
malikdirlər, yəni böyük sayda müşahidələrdə çox tez-tez
rast gəlinirlər. Bu halda təsadüfi xətaların gözləməsi sıfıra
bərabərdir.
Əyrinin xarakterindən çıxır ki, normal paylanma
qanununda kiçik xətalar daha çox rast olacaqdır, nəinki
böyük xətalar. Belə ki, 0 - dan ∆x1 -dək intervalda ( S 1
sahəsi) yerləşən xətaların üzə çıxma ehtimalı daha çox,
∆x2 -dən ∆x3 -dək intervalında (S 2 sahəsi) olan xətaların
ehtimalı isə xeyli az olacaqdır.
Şəkil 4.8-də müxtəlif orta kvadratik sapmaları olan
normal paylanma əyriləri təsvir edilmişdir σ 1 〉σ 〉σ 3 . Bu
əyriləri bir-biri ilə müqayisə edərək, yəqin etmək olur ki,
sistematik kvadratik sapmalar az olduqca, müşahidə
nəticələrinin səpilməsi də az olur və bu nəticələrdə
təsadüfi xətaların olması ehtimalı da az olacaqdır.
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Şəkil 4.8. Müşahidə nəticələrinin səpilməsi
Əgər təsadüfi kəmiyyət x hər hansı x 1 -dən x 2 dək intervalda qiymətlər alırsa və ehtimal sıxlığı sabit isə
(şəkil 4.9), belə paylanma bərabər paylanma adlanır və
belə ifadə olunur:
 f (x )= c

 f (x )= 0

bu vaxt

x1 ≤ x ≤ x2
x∠x1 x ≥ x2

(4.10)

Paylanma əyrisi ilə məhdudlaşan sahə vahidə
bərabər olduğundan, onda
c(x2 − x1 )=1
c=

1
x2 − x1

(4.11)
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Şəkil 4.9.Təsadüfi kəmiyyətin bərabər paylanması
(4.11) nəzərə alınmaqla paylanma sıxlığı
1

 f ( x) =
x2 − x1

 f ( x) = 0


bu vaxt x1 ≤ x ≤ x2
və x>x 2
bu vaxt x < x1

x kəmiyyətinin riyazi gözləməsi
mx =

Bərabər

x1 + x2
2

paylanma

simmetrik

kəmiyyətinin medianı da
sıxlıq qanunun
dispersiyası:

dəbi
Dx

də

x1 + x2
2

olduğundan

x

bərabərdir. Bərabər

yoxdur.

X

kəmiyyətinin

2
(
x1 + x2 )
=

2

Burada simmetrik kvadratik sapmalar:
σ=

x1 + x2
2 3

• Təsadüfi xətaların qiymətləndirilmə variantları.
Təsadüfi xətaların kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi və
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təsadüfi xətanın sərhədlərini müəyyən etmək üçün ölçmə
nəticələrində aşağıdakı göstəricilər istifadə oluna bilər:
həddi xəta, interval qiyməti, paylanma qanununun ədədi
xarakteristikası.
Konkret qiymətləndirmə göstəricisinin seçilməsi
xətalar haqda lazım olan məlumatların tamlığı, ölçmələrin
təyinatı, əhəmiyyəti, nəticələrin istifadə olunma xarakteri
ilə müəyyən edilir. Qiymətləndirmə göstəricilərinin
dəqiqliyi standartlarda verilir. Həddi xəta ∆ m -elə xətaya
deyilir ki, verilmiş ölçmə eksperimentində ondan böyüyü
üzə çıxa bilməz. Nəzəri olaraq, belə xəta qiyməti
sərhədləri dəqiq bilinən (± ∆ m ) paylanma üçün xarakterik
ola bilər və bu qiymətləndirmə paylanma mərkəzində hər
iki tərəfə təsadüfi xətaların mümkün qiymətlərini
məhdudlaşdırır.
Təcrübədə belə qiymətləndirmə eyni kəmiyyətin çox
saylı ölçmələrində rast gəlinən ən böyük xətasını göstərir.
Bu qiymətləndirmənin çatışmazlığı odur ki, təsadüfi
xətaların paylanma qanunun xarakteri haqqında
informasiyaya malik deyildir. Həddi xətaları hesabi
cəmlədikdə qiymətlər həqiqi xətalardan çox ola bilər.
Daha universal və informativ variant kvantil
qiymətləri hesab edilir. Paylanma əyrisi altında olan bütün
sahə xətaların bütün mümkün qiymətlərinin ehtimalını əks
etdirir və vahidə bərabərdir. Bu sahəni şaquli xətlərlə
hissələrə bölmək olar, həmin hissələrin absislərinə kvantil
deyilir. Məsələn, şəkil 4.10 – da ∆x1 25% -li kvantildir,
çünki f (∆x ) əyrisi altında olan sahəda ∆x1 -dən sola
25% təşkil edir. ∆x2 –absisinə 75%-lik kvantil uyğun
gəlir. ∆x1 və ∆x2
arasında xətaların mümkün
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qiymətlərinin 50% toplanıb, qalan xətalar bu intervaldan
kənarda yerləşir.
Xətaların kvantil qiymətləndirilməsi − ∆x(P ) -dən
+ ∆x(P ) -dək intervalda verilmiş P ehtimalı ilə təsadüfi
xətaların bütün mümkün R=100% qiymətlərində rast
gəlinir. ± ∆x(P ) sərhədləri olan interval təsadüfi xətaların
inam intervalı, buna uyğun gələn ehtimal -inam-ehtimalı
adlanır. Inam intervalı sərhədlərini (inam sərhədləri)
ölçmə nəticələrinə nisbətən simmetrik göstərilməsi qəbul
edilmişdir.

Şəkil 4.10. Təsadüfi kəmiyyətin kvantil
qiymətləndirilməsi
Təsadüfi
xətaları
inam
sərhədləri
ilə
qiymətləndirərək, eyni zamanda qəbul edilmiş inam
ehtimalını da göstərmək vacibdir
(məsələn, ± 0,3V ;
P = 0,95 )
Inam ehtimalı P uyğun təsadüfi xətaların inam
sərhədləri ∆x(P) vasitəsilə belə tapılır:
(4.12)
∆x(P )= tσ ,
Burada, t – P – dən və paylanma qanunundan asılı
olan əmsaldır.
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Xətaların normal paylanma qrafikində (şəkil 4.11)
absis oxunda
±σ ,±2σ ,±3σ ,±4σ sərhədli interval qeyd
olunmuşdur. Bu intervallar üçün inam ehtimalları cədvəl
4.2. -də verilir.
Cədvəldən görünür ki, ±1σ intervallı müşahidə
qrupunun təsadüfi xətalarının inam ehtimal qiyməti 0,68ə uyğun gəlir. Belə qiymət ölçmələrin yüksək dəqiqliyinə
zəmanət vermir, çünki bütün müşahidələrin 32% - i
göstərilən intervaldan kənara çıxa bilər, bu isə birdəfəlik
ölçmələrdə qətiyyən məqbul deyil və ölçmə
informasiyasının istifadəsini qane edə bilməz.

Cədvəl 4.2.

tσ
± 1σ
±2σ
±3σ
±4σ

P
0,68
0,95
0,997
0,999

Şəkil 4.11. İnam intervalları
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Inam intervalı ± 3σ və ya P=0,997 ehtimalı uyğun
gəlir. Bu onu göstərir ki ehtimal təcrübi olaraq vahidə
yaxındır, xətaların mümkün qiymətlərindən heç biri
normal paylanmadan kənara çıxmayacaqdır. Bu
sərhədlərdən kənara çıxan xətaları kobud və ya səhv
(büdrəmə) xətalar kimi təsnif edirlər.
Təsadüfi xətaların qiymətləndirilməsində oxşarlığı
və vəhdəti təmin etmək məqsədi ilə texniki ölçmələrdə
inam ehtimalı 0,95 götürülür. Ancaq xüsusi dəqiq və
məsul ölçmələrdə (məsələn, insan sağlamlığı və
təhlükəsizliyi ilə əlaqədar) daha yüksək inam ehtimalının
istifadəsinə icazə verilir.
Təsadüfi xətaların inam intervallarına görə
qiymətləndirilməsinin mənfi cəhəti bir neçə xətaların
cəmlənməsinin qeyri-mümkün olmasıdır, çünki inam
intervalı cəmləri inam intervallarının cəminə bərabər
deyildir.
Ehtimal nəzəriyyəsində göstərilir ki, statistik asılı
olmayan təsadüfi kəmiyyətlərin cəmlənməsi onların
dispersiyalarının cəmlənməsi yolu ilə aparılır:
n

və ya

D = ∑ Di
∑
i =1

σ∑ =

n

∑σ
i =1

2
i

(4.13)

Beləliklə,
hesabi
yolla
təsadüfi
xətaların
təşkiledicilərini cəmləmək üçün onların sistematik
kvadratik sapmaları (SKS) və ya dispersiyaları məlum
olmalıdır.
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Real şəraitdə ölçmə nəticələri məhdud sayda
müşahidə nəticələri və ya bir dəfə ölçmənin nəticələrinin
emalı ilə alınır. Ona görə də ölçmələrin qiymətlərinin
statistik emalı, ölçmə xətalarının qiymətləndirilməsi
qaydaları, ölçmələrin vəhdətliyinin təminatı Dövlət
Standartları Sistemi ilə müəyyən edilir.
4.3. Təkrarlanan ölçmələrin xətaları
Normal paylanma qanununa tabe olan x təsadüfi
kəmiyyətin n - sayda asılı olmayan müşahidə nəticələrinə
baxaq.
σ qrupunda fərdi müşahidə nəticələrinin orta səpilmə
qiyməti m x (4.9) düsturu ilə hesablanır. Bu qrupda
müşahidələrin sayı məhdud olduğundan, həmin
kəmiyyətin ölçülməsi üzrə müşahidələri təkrar etsək, orta
səpilmənin yeni qiymətini alarıq. Müşahidələri çox sayda
təkrarlamaqla orta hesabı qiymətin səpələndiyini yəqin
edərik. Bu səpilmənin xarakteristikası, orta hesabi
səpilmənin S x orta kvadratik sapmasıdır:
n

Sx =

∑ (x − m )
i =1

2

i

x

n(n − 1)

=

σ
n

(4.14)

Orta kvadratik sapma S x təkrarlanan ölçmələrdə
müşahidə nəticələrinin xətaların qiymətləndirmək üçün
istifadə edilir.
Təcrübə göstərir ki, müşahidələrin sayı kifayət qədər
çox olduqda (n>50) nəticələrin səpilməsi normal qanunla
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baş verirsə, onların orta hesabi sapmaları da bu qanunla
dəyişir.
Təkrarlanan ölçmə nəticələrinin emalında aşağıdakı
amilləri nəzərə alırlar:
• müşahidələrindən məhdud qrupun nəticələri emal
edilir;
• müşahidə nəticələri sistematik xətalara malik ola
bilər;
• müşahidə qrupunda kobud xətalar rast gəlinə bilər;
Müşahidə nəticələrinin emalı aşağıdakı ardıcıllıqla
aparılır:
• müşahidə nəticələrindən məlum sistematik xətalar
çıxılmalıdır (düzəliş daxil etməklə);
• ölçmə nəticəsi kimi düzəliş edilmiş nəticələrin orta
hesabi qiyməti hesablanmalıdır:
X=

1 n
∑ xi
n i=1

• müşahidə nəticələrinin orta kvadratik sapmalarının
qiyməti hesablanmalıdır:
n

σ=

∑( x − X )
i =1

2

i

n −1

Müşahidə nəticələrinin orta kvadratik sapmalarını
(OKS) hesablayıb kobud xətaların olmasını aşkar etmək
məqsədəuyğundur. Yadda saxlamaq lazımdır ki, normal
paylanma qanununda heç bir təsadüfi xəta P ≈ 0,95
ehtimalla
həddindən kənara çıxa bilməz.
± 3σ
Kobud xətası olan müşahidələri isə qrupdan çıxarır və x
və σ -ni yenidən hesablayırlar.
•
ölçmə nəticələrinin OKS qiymətini (4.14) düsturu
141

ilə hesablamalı;
•
müşahidə
nəticələrinin
normal
paylanması
fərziyyəsini yoxlamalı. Bunun üçün histoqram qurmaq
tövsiyə olunur.
Müşahidələrin sayı n<15
olduqda nəticələrin normal
paylanmasını yoxlamırlar.
•
verilmiş ehtimalla P ölçmə nəticələrinin təsadüfi
xətalarının inam sərhədlərini hesablamaq lazımdır:
ε = tq ⋅ S x ,
Burada t q -student əmsalıdır.
•
Ölçmə nəticələrinin cəmlənmiş çıxılmamış
sistematik xətalarının (ÇSX) sərhədlərini hesablamaq
lazımdır. ÇSX ölçmə metodu, ölçmə vasitələri, düzəliş
xətalarının çıxılmamış sistematik xətalarından əmələ gəlir.
Bərabər paylanmış ölçmə nəticələrinin ÇSX
sərhədləri θ belə hesablanır:
θ =K

m

∑θ
i =1

2
i

(4.15)

,

Burada θi -i sayda çıxılmış xətaların sərhəddi; Kinam ehtimalı (P=0,95 olduqda K=1,1); m - çıxılmamış
təşkiledicilərin sayıdır.
ÇSX sərhəddini hesabladıqda inam ehtimalı eyni
qəbul edilir (P=0,95). ÇSX və təsadüfi xətalar arasındakı
θ
nisbətin təhlili göstərir ki, əgər < 0,8 isə, onda ÇSX
S

( θ ) nəzərə almamaq və xətaların sərhəddini ∆ ± ε
θ
bərabər qəbul etmək olar. -sə, təsadüfi xətanı nəzərə
S
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almamaq və xətaların sərhədlərini bərabər qəbul etmək
olar.
Əgər hər iki bərabərsizlik yerinə yetirilmirsə, təcrübə
nəticələri OKS ÇSX və TX təşkiledicilərinin cəmi kimi
tapılır:
m
2
θ2
(4.16)
S = ∑ i +S .
∑

i =l

x

3

Ölçmə nəticələri xətalarının sərhədləri bu halda belə
hesablanır:
ε +θ
Κ=

Sx +

m

θi 2

i =l

3

∑

.

Standartlar həm də ölçmə nəticələrinin yazılış
formalarını da tənzim edirlər. Xətaların simmetrik inam
intervalında ölçmə nəticələri x ± ∆, Ρ (burada
x ölçmələrin nəticəsi) formasında təqdim edilir.
Texniki ölçmə nəticələri xətalarının təşkiledicilərinin
paylanma funksiyası haqda məlumat olmadıqda və ya
nəticələrin sonrakı emal zərurəti yarandıqda ölçmə
nəticələrini x, S x , n, θ yazılışı ilə təqdim edirlər.
4.4. Birdəfəlik ölçmələrin xətaları
Texniki ölçmələrin böyük əksəriyyəti birdəfəlik
ölçmələrdir. Adi istehsalat şəraitində belə ölçmələrin
dəqiqliyi qənaətbəxş olur, sadəliyi, yüksək məhsuldarlığı
və ucuz başa gəlməsi isə fərqlənirlər.
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Birdəfəlik ölçmələrdə ölçmə nəticələrini almaq üçün
cihazın göstəricisinin ancaq bir qiyməti istifadə edilir.
Mahiyyətcə təsadüfi olan bu nəticə alət, metodik və fərdi
xətalara malikdir. Bu xətaların da sistematik və təsadüfi
təşkilediciləri vardır.
Ölçmələr zamanı xətaların dəqiq qiymətləndirilməsi
problemi sistematik və təsadüfi xətaları aşkar edilməsi,
qiymətləndirilməsi, sonradan onların ayrı-ayrılıqda
cəmlənməsindən ibarətdir.
Birdəfəlik ölçmələrin xüsusiyyəti odur ki, təsadüfi
xətaların paylanma qanunu məlum olmur, onlar haqqında
təsəvvürü məhdud informasiya əsasında formalaşdırırlar.
Nisbətən sadə yolla, yoxlama və ya pasport qeydinə
görə cihazın sistematik xətası, ölçmə metodunun təhlili ilə
metodik mənşəli xətalar müəyyən edilir. Bəzən cihazın
texniki sənədlərində digər sistematik xətalar haqqında da
informasiya verilir.
Ölçmə nəticələrindən bütün məlum sistematik
xətaları çıxdıqdan sonra düzəliş verilmiş ölçmə xətası
müəyyən edilir. Xətaların paylanmasını bərabər sıxlıqlı
qəbul edir və xəta sərhədləri kimi əsas və əlavə xətaların
buraxılan hədləri götürülür.
Çıxılmayan (nəzərə alına bilməyən) sistematik
xətaların sərhəddi θ
(3.15) düsturu ilə hesablanır.
Təsadüfi xətaların təşkilediciləri orta kvadratik sapmalarla
σ 1 (təcrübi yolla tapılmaqla) verilə bilər. Onda inam
sərhəddi belə tapılır:
ε =t

m

∑σ
i =1

2
i

,
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Burada
σ 1 -1 təşkiledicinin OKS qiyməti; tmüşahidələrin sayı və inam ehtimalından asılı olan
əmsaldır.
Əgər xətaların təsadüfi təşkiledicilərinin inam
sərhədləri ∆x1 verilmişsə, təsadüfi xətaların inam
sərhədləri ε belə tapılır;
ε=

m

∑∆
i =1

2
i

Ayrılıqda çıxılmamış sistematik və təsadüfi xətanın
qiymətlərini hesablayıb birdəfəlik ölçmənin nəticələrini
bir- biri ilə müqayisə etmək məqsədəuyğundur. Əgər, hər
iki
təşkiledicini nəzərə almaq lazım olsa, onların
cəmlənməsi (3.16) düsturu ilə aparılır. Təkrar ölçmələrdə
olduğu kimi birdəfəlik ölçmələrin nəticələri də kobud
xətalara malik ola bilər. Ona görə bu ölçmələri azı 2-3
dəfə təkrar edib, orta hesabi qiymət tapmaq tövsiyə edilir.
Bu hesabatları statistik emal etmək tələb olunmur.
Birdəfəlik ölçmələrin yazılış forması belə olur: xd ± ∆ .
• Xətaların təxmini qiymətləndirilməsi. Birdəfəlik
ölçmələrdə ölçmə nəticəsi olaraq hesablama qiyməti x
götürülür, xətaların qiymətləndirilməsi isə istifadə olunan
ölçmə vasitəsinin normativ xüsusiyyətləri (əsas və əlavə
xətaların buraxılan hədləri) əsasında aparılır. Belə
qiymətləndirməyə imkan verir.
Xətaların qiymətləndirilməsinin ümumi sxemini belə
təsəvvür etmək olar. Ölçmədə qarşıya qoyulan vəzifədən
asılı olaraq lazımi ölçmə vasitəsi (cihaz) seçilir, ölçmə
şəraiti (normal, işçi) dəqiqləşdirilir və cihazın əlavə
xətaları qiymətləndirilir.
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Nəticədə ölçmə xətalarını qiymətləndirmək üçün
ölçmə vasitələrinin xətaları haqqında aşağıdakı
məlumatlara malik oluruq:
• cihazın əsas xətasının buraxılan həddi ∆ h ;
• əlavə xətalar ψ 1,....,ψ .
Metodik xətalar əvvəlcədən nəzərə alınmalı, fərdi
xətaları isə ölçmələrdə cuzi hesab edib nəzərə almırlar.
Beləliklə, vəzifə xətaların təşkiledicilərini toplamağa gəlib
çıxır:  h ψ 1,....,ψ
n.

n.

∆

∑

Ölçmələrin nəticələrinin xətalarının yuxarı qiyməti
(işarəsi nəzərə alınmadan) mütləq qiymətləri ilə

təşkiledicilərin cəmlənməsi ilə tapıla bilər:
m

∆∑ = ∆h + ∑ ψ i .

(4.17)

i =l

Xətaların daha real qiyməti xəta təşkiledicilərinin
statistik toplanması ilə tapıla bilər. Ölçmə vasitələrinin
əsas və əlavə xətaları sənədlərdə verildiyindən, onları
bərabər paylanmış təsadüfi kəmiyyətlər hesab edərək
sərhədlərini (4.15) düsturu ilə tapa bilərik.
Misal. Şəkil 4.12 -də göstərilən elektrik dövrəsində
(R=4 Om) gərginliyin birdəfəlik ölçməsi U x yerinə
yetirilib.
Voltmetrin
yuxarı
ölçmə
həddində
U v = 1,5V xətanın buraxılan həddi 0,5%-dir. Ölçmə şəraiti:
temperatur 200C, maqnit sahəsi 400 A/m. Voltmetrin
göstəricisi 0,90 V. Voltmetrin müqaviməti R v =1000 Om.
Ölçmənin nəticəsi və xətasını tapaq.
Voltmetrin göstəricisi 0,90 V olduqda voltmetrin
nisbi xətasının buraxılan həddi (əsas alət xətası):
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δ=

0,5⋅1,5
≈ 0,83%
0,90

Maqnit sahəsinin təsirindən yaranan xəta (əlavə alət
xətası) pasportda verilir: ± 0,75% , temperatur xətası isə
yoxdur: (20± 5)0 S .
.
Metodik xəta dövrənin müqaviməti R və voltmetrin
müqaviməti R v nisbəti kimi tapılır. Voltmetri dövrəyə
qoşduqda onun göstəricisi:
U =U x

R
,
R + Rv

buradan nisbi metodik xəta
δm =

∆U
100 R 100⋅ 4
=−
=
= −0,4% .
U
R + Rv 1004

Bu metodik xəta sistematik xətadır və ölçmə
nəticəsindən düzəliş verməklə çıxılmalıdır:
∇ = 0,9⋅0,4 /100 = 0,004V

Şəkil 4.12. Elektrik dövrəsində gərginliyin ölçülməsi
Sistematik xətanı nəzərə almaqla ölçmə nəticəsi
U x =0,90+0,004=0,904V.
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Ölçmə nəticəsini cəmləyərək xətaların sərhəddini
tapaq:
δ x = 0,83+ 0,75 =1,58%
və ya mütləq xətaya keçsək
∆ = ±0,014V

(4.15) düsturu üzrə statistik toplanmanı tətbiq etsək
δ x = 1,1 0,832 + 0,752 = 1,28%
alarıq.
Mütləq xətaya keçsək ∆ = ±0,012V
Yuvarlaq ölçmə nəticəsini belə təqdim etmək olar:
U x = (0,90 ± 0,01)V

4.5. Dolayı ölçmələrin xətaları
Dolayı ölçmələrdə fiziki kəmiyyətin axtarılan
qiyməti ölçülən kəmiyyətlə məlum asılılıqla əlaqəli digər
kəmiyyətin ölçülməsi əsasında hesablanır:
(4.18)
A = f (a1......,am )
Dolayı ölçmənin nəticəsi A kəmiyyətinin qiyməti
olur, onu a 1 arqumentlərinin qiymətlərini (4.18) düsturuna
qoymaqla tapırlar.
Hər bir a 1 arqumenti müəyyən xəta ilə
ölçüldüyündən
ölçmə
nəticəsi
xətasının
qiymətləndirilməsi
vəzifəsi
arqumentlərin
ölçmə
xətalarının cəmlənməsindən ibarət olur.
Lakin dolayı ölçmələrin xüsusiyyəti ondan ibarətdir
ki, ayrıca arqumentlərin ölçmə xətalarının nəticəyə təsiri
ümumi ölçmə nəticəsi xətasının (4.18) düsturunda olan
funksiyanın növündən asılıdır.
Dolayı ölçmələrin xətalarını qiymətləndirmək üçün
onları xətti və qeyri-xətti dolayı ölçmələrə ayırırlar. Xətti
dolayı ölçmələrdə ölçmə nəticəsinin A tənliyi belə yazılır:
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m

A = ∑bi ai

(4.19)

i =1

Burada a 1 arqumentlərin sabit əmsallarıdır.
Hər hansı digər funksional asılılıqlar qeyri – xətti
dolayı ölçmələrə aid edilir. Xətti dolayı ölçmələrin
nəticələri ölçülən arqumentlərin qiymətlərini (4.19)
düsturuna qoymaqla hesablanır.
Arqumentlərin ölçmə xətaları sərhədləri ∆a(P )i
inam sərhədləri P i və ya inam ehtimalları P ilə verilə bilər.
Arqumentlərin sayı az olduqda (5-dən az) ölçmə nəticəsi
xətasının sadə qiyməti ∆A həddi xətaların cəmlənməsi
(işarə nəzərə alınmadan), yəni
∆a1, ∆a2, ..... ∆am
qiymətlərini yerinə qoymaqla tapılır:
(4.20)
∆A = ∆a1 + ∆a2 +....+ ∆am
Xətanın daha real qiymətini tapmaq üçün
arqumentlərin xətalarının statistik cəmlənməsi üsulu
istifadə edilir. Verilən sərhədlərlə arqumentlərin
xətalarının bərabər paylandığını qəbul edərək, ölçmə
nəticəsinin inam sərhədlərini ∆Α(Ρ ) belə hesablayırlar:
∆A(P )= K

m

∑b
i =l

2
i

∆ai2

(4.21)

burada K-(4.15) düsturu ilə təyin edilən əmsaldır.
Əgər arqumentlərin xətaları eyni inam ehtimalı olan
inam sərhədləri ilə verilibsə, xətaların normal paylanması
şərti ilə nəticənin inam sərhədləri belə tapılır:
∆a(P ) = K

m

∑ b [∆a (P )] .
i =l

2
i

2

i

(4.22)
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Arqumentlərin xətalarının müxtəlif inam ehtimalları
olduqda, onları P- nin eyni qiymətinə gətirmək lazımdır.
Qeyri-xətti dolayı ölçmələr. Belə ölçmələrdə arqumentlərin ölçmə nəticələri funksional çevrilmələrə məruz
qalır. Ehtimal nəzəriyyəsinə görə, təsadüfi kəmiyyətlərin
hətta sadə funksional çevrilmələri onların paylanma
qanununun dəyişməsinə gətirib çıxarır.
Misal. Ehtimalları sıxlığı normal paylanma
qanununa tabe olan a arqumentinin ölçmələrinin nəticələri
şəkil 4.13 – də göstərilən əyri ilə xarakterizə olunur. Əyri
bu tənliklə yazıla bilər:
f (a ) =

a2

1 −2
e .
2π

Ölçülən kəmiyyətin qiymətini kvadrata yüksəltdikdə
q=a paylanma sıxlığının əyrisi dəyişir və şəkil 4.13 b –
də göstərilən kimi olur. Əyrinin tənliyi isə belə şəkil alır:
2

f (q ) =

1
5 q

−

q
2

e .

Şəkil 4.13. Ölçmə nəticələrinin ehtimallarının
paylanma qrafikləri
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(4.18) funksiyası mürəkkəb, xüsusilə bir neçə
arqumentlərdən ibarət olduqda paylanma qanununun
tapılması ciddi riyazi çətinliklərlə əlaqədardır. Ona görə
də, təcrübədə qeyri-xətti dolayı ölçmələrin xətalarının
təxmini qiymətləndirilməsi istifadə olunur, yəni nəticələr
xətti ölçmələrdəki kimi tapılır.
(4.18) düsturundan A funksiyasının tam diferensialı
üçün ifadə yazaq:
dA =

∂A
∂A
∂A
dam . (4.23)
da1 +
da2 + ... +
∂a1
∂a2
∂am

Tam diferensial funksiya arqumentlərinin cüzi
artımları olduğundan arqumentlərin ölçmə xətaları da
həmişə arqumentlərin nominal qiymətləri ilə müqayisədə
çox kiçik kəmiyyətlərdir. Onda (4.23)- də da i -ni ∆ai və
dA ilə əvəz etmək olar:
∆Α =

∂Α
∂Α
∂Α
∆a1 +
∆a2 + ... +
∆am .
∂a1
∂a2
∂am

(4.24)

Arqumentlərin ölçmə xətalarının paylanmasını yenə
də bərabər hesab edərək m < 5 halı üçün nəticələrin xəta
sərhədlərini (4.20) düsturu ilə təyin etmək olar. Əgər
arqumentlərin xətaları inam sərhədləri ilə verilmişsə,
ölçmə nəticələrinin xətaları (4.22) düsturu ilə hesablanır.
Hər iki halda b 1 , b 2 ,..., b m
əmsallarının rolunu
∂Α
törəmələri oynayır.
∂ai

(4.24) düsturunu istifadə edərək dolayı ölçmə nəticələrinin xətalarını qiymətləndirmənin bir neçə sadə
qaydalarını alarıq:
• Cəmlərdə və fərqlərdə xətalar. Əgər a i və a 2
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∆a1 və ∆a2 xətaları ilə ölçülübsə və ölçü qiymətləri
A = a1 + a2 ifadəsi ilə cəmlənirsə (çıxılırsa), onda xətaların

mütləq qiyməti (işarə nəzərə alınmadan) cəmlənir:
∆A = ∆a1 + ∆a2

• Vurma və bölmələrdə xətalar. Əgər ölçmə
qiymətləri a 1 və a 2 və A=a 1 a 2 və ya A=a 1 /a 2
ifadələri ilə hesablanırsa, onda nisbi xətalar
cəmlənir, yəni σA = σa1 + σa2 , burada σa = ∆a / a.
• Ölçülmüş kəmiyyət dəqiq ədədə vurulur. Əgər a
kəmiyyəti A = B ⋅ a hasilində istifadə olunursa və B-nin
xətası yoxdursa, onda σA = B σa.
• Dərəcəyə
yüksəltmək.
əgər
a
dərəcəyə
yüksəltməni hesablamaq üçün istifadə olunursa,
A = a n , onda σA = nσa.
• Bir dəyişənli törəmə funksiyanın xətası. Əgər a
A(a)
funksiyasını hesablamaq üçün istifadə
olunursa, onda
σA =

dA
σa.
dA

Göstərilən qaydaların düzgün istifadə olunması az
sayda (m<5) arqumenti olan qeyri – xətti dolayı ölçmə
nəticələrinin xətalarının həddi qiymətlərin təyin etməyə
imkan verir.
Misal. Elektrik gücünün dolayı ölçməsi aparılır. İ
cərəyanı keçən R müqavimətli rezistorda cərəyanın gücü
P=FR olduğundan göstərilən qaydaları tətbiq etsək alarıq:
σP = σR + 2σI .
Misal. Ölçülərlə θ bucağının θ = (20 ± 3)0 olduğu
müəyyən edilib. cosθ -nı tapmaq tələb olunur. cos 200
üçün ən münasib qiymət cos 200 = 0,94. Nəticənin xətası
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∆θ radianla olmalıdır, yəni ∆θ = 30 = 0,05rad . Onda 5-ci

qaydaya görə
σ (cosθ ) = (sin 200 ) ⋅ 0,05 = 0,34 ⋅ 0,05 = 0,02.
Son nəticə cosθ = 0,94 ± 0,2.
.
4.6. Birgə ölçmələrin xətaları

Birgə ölçmələrin məqsədi kəmiyyətlər arasında
funksional asılılığın müəyyən edilməsidir.
y = f (x)
asılılığını tapmaq üçün x və y -in qiymətini ardıcıl olaraq
ölçür və tədqiq edilən asılılığın koordinatlarını (x p y i )
tapırlar.
x və y kəmiyyətlərinin ölçü qiymətləri xətalara malik
olduqlarından həqiqi asılılıqların müəyyən edilməsinə
ehtiyac olur. Birgə ölçmələrin xətaları da sistematik və
təsadüfi
xətalardan
ibarət
olur.
Onların
qiymətləndirilməsində ən kiçik kvadratlar metodu
istifadə olunur. Bu metoda görə parametrlərin hesabi
qiymətlərinin sapmalarının kvadratları cəmi və
eksperimental qiymətlərin fərqi minimal olmalıdır.
Riyazi statistikada ən kiçik kvadratlar metodunu
tətbiq edərkən nəzərdə tutulur ki, ölçmə nəticələri, x p y i
(i=ı,...m) aşağıdakı şərtləri ödəyir:
• arqumentlərin qiymətləri dəqiq məlumdur;
• sistematik xətalar nəticələrdən çıxılıb, ölçmə
nəticələri y 1 ancaq təsadüfi xətalara malikdir və bu
xətaların dispersiyası eynidir;
• ölçmə nəticələrinin xətaları normal paylanmışdır.
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Bu şəraitdə ən kiçik kvadratlar metodu asılı
parametrlərin minimal dispersiya ilə kifayət qədər dəqiq
qiymətlərini təyin etməyə imkan verir.
Təcrübə üçün xarakterik olan y=A+Bx(A və B sabitlərdir) asılılığını ən kiçik kvadratlar metodu ilə
qurulmasına baxaq. Funksiyanın qrafiki müəyyən mailliyə
malik AB düz xətti olub, ordinat oxunu A nöqtəsində kəsir
(şəkil 3.14).
x i və y i arqumentlərini mütləq dəqiqliklə birgə
ölçərək, gözləmək olar ki, hər bir nöqtə (x i y i ) nəzəri
olaraq bu xətt üzərinə düşəcəkdir. Həqiqətdə isə, hər bir
eksperimental nöqtə ölçmələrin x i y i xətaları sərhədləri
ilə hüdudlanmış düzbucaqlının sahəsinə düşür.
Ölçmələrin x i xətalarının cüziliyini qəbul etsək, m
sayda eksperimental nöqtələrin ( xv yi ),..., ( xm ym ) düşdüyü
xəttin qurulması A və B sabitlərinin tapılması ilə
mümkündür.
Ən kiçik kvadratlar metodunun nəzəriyyəsində
göstərilir ki, A və B sabitlərinin ən yaxşı qiymətləri (4.25)
ifadəsinin minimal qiymətlərində tapılır:
m

X2 =∑

[ yi − ( A − Bx)]2 ,

(4.25)
σ y2
burada σ y − y
kəmiyyətini ölçmələrin xətalarının
orta kvadratik sapmalarıdır.
(4.25) ifadəsini A və B -yə görə diferensiallayıb,
vurğuları sıfra bərabər etsək, A və B- ni təyin etmək üçün
tənliklər sistemi alarıq. Bir sıra riyazi çevrilmələrdən
sonra sabitlərin hesablanması üçün ifadəni yazaq:
i =1
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Şəkil 4.14. Xətti asılılıq qrafiki

 m 2  m   m  m
 ∑ xi  ∑ yi  −  ∑ xi  ∑ xi yi 
,
A =  i =1  i =1   i =1  i =1
G

(4.26)

Və
  m  m 
 m
m ∑ xi yi  −  ∑ xi  ∑ yi 
  i =1  i =1  ,
B =  i =1
G

(4.27)

Burada
2

 m   m 
G = m ∑ xi2  −  ∑ xi  .
 i =1   i =1 

(4.28)

(4.26) və (3.27) düsturları birgə ölçmələrlə alınmış m
nöqtələri əsasında y=A+Bx
düz xətti üçün A və B
sabitlərinin qiymətlərini müəyyən etməyə imkan verir.
Ölçmə xətalarının orta kvadratik sapmaları σ y
əvvəlcədən məlum ola bilər, ya da ölçmələrin nəticələrinə
görə hesablana bilər:
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2

I m
σ =
∑ [yi − ( A + Bxi )] ,
m − 2 i =1
2
y

(4.29)

Onda
m

σ A2 = σ y2 ∑ xi2 / G,

(4.30)

və
σ B2 = mσ y2 / G,

(4.31)

i =1

Burada G (4.28) ilə təyin olunur.
Misal. Metal naqilin müqavimətinin temperaturdan
asılılığının müəyyən edilməsi lazımdır. Məlumdur ki,
R=f(t) asılılığı belə yazılır:
(4.32)
Rt = R0 (1 + αt )
Burada R 0 -naqilin müqaviməti,
α - naqilin
müqavimətinin temperatur əmsalı, t - temperaturdur.
(4.32) ifadəsində çevrilmə aparaq:
R t =A+Bt
Burada A=R 0 , B=R 0 α
Birgə ölçmələrin nəticələri belə olmuşdur:
0
t1 S
...
10
20
30
40
R v Om
...
10,3
10,9
11,3
11,6
(4.26) və (4.27) ilə aparılan hesablamalar A və B -nin
qiymətlərini təyin imkan verir:
A=9,95Om; B=0,043 Om/dəq.
Ölçmə vasitəsinin pasport verilənləri əsasında
qiymətləndirmədə dispersiya σ R = 0,2Om
(4.30) və (3.31) üzrə hesabatlardan tapırıq:
σ A = 0,24Om;
σ B = 0,009Om / deq
Nəhayət, son qiymət
156

A = (9,95 ± 0,24)Om;

B = (0,43 ± 0,009)Om / deq;

4.7. Sınaq xətalar
Qəbul edilmiş tərifə görə sınaq-məmulatın verilmiş
şəraitdə fəaliyyəti xarakteristikalarının eksperimental
müəyyən edilməsidir. Məsələn, məişət radiocihazlarının
xarakteristikalarının nominal qiymətlərinin -50 və +600C
intervalında müəyyən normalara uyğunluğunun ölçülməsi
buna misal ola bilər.
Sınaqlar yeni texnika nümunələrinin yaradılması
prosesində ən vacib mərhələ olub, onun nəticələri həlledici
qərarların qəbul edilməsinə xidmət edir.
Metroloji cəhətdən sınaqların məqsədi ölçmə
vasitəsilə nəzarət edilən parametrin həqiqi qiymətinin
tapılması
və
bu
nəticəyə
inam
dərəcəsinin
qiymətləndirilməsidir.
Bütün növ ölçmələr kimi, nəzarət edilən
parametrlərin ölçülməsi nəticəsi (sınaq nəticəsi)
parametrlərin həqiqi qiymətindən fərqlənir. Burada da
ölçmə xətası mövcuddur, həm də sınaq şəraitinin verilmiş
parametrlərini təmin etmək xeyli çətindir. Məsələn,
yuxarıdakı misalda
-50....+ 60C temperaturun
termostatda təmin edilməsi yalnız müəyyən xətalarla
mümkün olacaqdır. Deməli, sınaq nəticələrində ölçmə
xətası ilə yanaşı, sınaq şəraiti ilə əlaqədar xətalar da olur.
Sınaq nəticəsinin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün
sınaq xətası ∆xs anlayışı vardır. Ölçmə xətasına analoji
olaraq sınaq xətası da x s parametrin həqiqi qiymətindən
fərqlənmə dərəcəsi ilə xarakterizə edilir:
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∆xs = xs − xh.

Sınaq xətalarının formalaşması şəkil 4.15-də
göstərilir.
Fərz edək ki, məmulatın M parametrinin həqiqi
qiymətini sınaq şəraitinin təsiri x h olduqda təyin etmək
lazımdır. Qəbul edək ki, M=M(x) asılılığı xəttidir. Ölçmə
parametrlərinin M qiymətləri x n
və sınaq qurğusu
)verilmişdir.
xətalarının hədləri ( ∆ ö ve∆ x

Şəkil 4.15. Sınaq xətalarının formalaşması
Əgər ölçmə parametrlərinin xətası ∆ ö olmasaydı,
onda sınaqların mümkün nəticələri M ö ± ∆ x M ′(x )
həddində olardı.
Ölçmə xətalarının olması bu intervalı genişləndirir
və sınaq nəticəsini qeyri-müəyyən edir. Ölçmə xətası
nəzərə alınmaqla M parametrlərinin ölçülməsində sınaq
xətasının ən böyük qiyməti belə tapıla bilər:
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(4.33)
∆ s = ∆ ö + ∆ x M ′(x),
Burada M ′( x), M ( x) -in dəyişməsidir və belə tapılır:
M = M ö ± ∆s
Ümumi halda M parametrləri üçün sınaq təsirini
nəzərə almaqla sınaq xətası tapıla bilər:
m

∆ s = ∆ ö + ∑ ∆ qi M ′( xi ),
i =1

Burada ∆ qi -sınaq şəraitində i parametrinin qurğu
xətasıdır.
Sınaq xətaları ölçmə xətalarının bütün prinsipial
xassələrinə malikdirlər. Ona görə də onların bütün
xarakteristikaları ölçmə xətalar kimi təyin edilir.
Misal. Qida mənbəyinin sınağı aparılır. Nəzarət
edilən parametr-200C-də çıxış parametri U ç = (20 ± 0,5)V
olmalıdır. Sınaq temperatur ( 20 ± 1) 0 С -dir. Temperaturun
dəyişməsi ilə mənbənin gərginliyinin dəyişməsi hər
dərəcəyə 1% təşkil edir. Gərginliyin ölçülməsi
xətası ∆ ö = ±0,3V olan voltmetrlə aparılır. Voltmetrin
göstəricisi U ö = 19,9V . Sınaq xətasını (3.33) düsturu ilə
qiymətləndirək. Sınaq şəraitində temperatur 10C
dəyişdikdə
çıxış
gərginliyinin
dəyişməsi
( 20 ⋅ 1 )/100=0,2V olur. Onda alarıq:
∆ s = 0,3 + 0,2 = 0,5V

Sınaq nəticəsi U = (19,9 ± 0,5)V . Sınaq nəticələrinə
görə, mənbə qoyulan tələblərə cavab vermir, çünki
gərginliyin aşağı həddi
19,9-0,5=19,04 V olur və
müəyyən edilmiş normadan kənara çıxır. Lakin, bu nəticə
mənbənin aşağı keyfiyyəti ilə deyil, voltmetrin böyük
xətası ilə əlaqədardır. Daha dəqiq voltmetr seçsək, qida
mənbəyinin normalara uyğun olduğunun görərik.
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• Ölçmə nəzarəti. Məhsulun keyfiyyətinə nəzarət,
məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin müəyyən edilmiş
tələblərə uyğunluğunun yoxlanması kimi səciyyə edilir.
Nəzarət ölçü vasitələri ilə aparıldıqda buna ölçmə
nəzarəti deyilir.
Ölçmə nəzarətinin xüsusi halı buraxılış nəzarətidir,
burada məqsəd buraxılan obyektin parametrlərinin verilən
müsaidələr həddində olmasının müəyyən edilməsidir.
Ölçmə nəzarətinin zəruri şərti normativ – texniki
sənədlərdə obyektin parametrlərinin buraxılan hədlərinin
qiymətləri və ya parametrlərin nominal qiymətlərindən
buraxılan sapmaların göstərilməsidir.
Mahiyyətcə ölçmə və nəzarət əməliyyatlarının yaxın
və ümumi cəhətləri olsa da son nəticəyə görə fərqlənirlər.
Əgər ölçmənin məqsədi fiziki kəmiyyətin qiymətinin
tapılmasıdırsa, nəzarətin yekununda məntiqi nəticə
çıxarılır, “yararlıdır”- yararsızdır” və ya “zaydır” –
məqbuldu” və bu kimi mülahizələr gətirilir. Amma bütün
qərarlar ölçmə informasiyası əsasında qəbul edilir.
Ölçmə nəticələrində xətaların qiymətləri göstərildiyi
kimi, nəzarət nəticələrində də nəzarətin dürüstlüyü
göstərilməlidir.
Nəzarətin dürüstlüyü – nəzarət nəticələrinin
yoxlanan parametrlərin həqiqi qiymətlərinə uyğunluğu
ehtimalıdır. Nəzarətin dürüstlük göstəricisi kimi I və II
növ səhvlərin ehtimalı anlayışı vardır.
Həqiqətən yararlı hissə (məmulat) nəzarət
nəticəsində zay kimi qiymətləndirilsə bu I növ səhv
adlanır. Əksinə, yararsız (zay) məmulat yararlı kimi qəbul
edilirsə, bu II növ səhvdir.
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Nəzarətin dürüst nəticəsinin alınması ehtimalını P d ,
I və II növ səhvlərin ehtimalını P I və P II işarə etsək
yazmaq olar:
Pd = 1 − ( P1 + PII ).

Nəzarətdə səhvlərin yaranmasını şəkil 3.16-da
göstərilən nümunənin timsalında izah edək. Ölçülən
kəmiyyətin x ehtimal sıxlığının paylanması f(x) –dır. x 0 parametrin nominal qiyməti, x y yuxarı hədd, x a aşağı
hədd, ∆ m məmulatın ölçülərinin müşaidə sahəsidir. Şəkil
4.16-da, həmçinin nəzarət vaxtı istifadə olunmuş nəzarət
vasitələrinin xətalar ehtimallarının paylanma sıxlığı təsvir
edilmişdir.

Şəkil 4.16. Nəzarət səhvlərinin formalaşması
Əgər ölçmə vəsitələrinin xətaları olmasaydı,
məmulatın hər bir parametrini ölçməklə səhv etmədən zay
məmulatı seçmək olardı (ölçüləri buraxılan hədlərdən
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kənara çıxanları), yəni P a =I təmin etmək olardı. Ancaq
real şəraitdə ölçmə vasitələri xətalara malikdir, ona görə
ölçmələrin nəticələrinə görə zay hesab edilmiş
məmulatların bir hissəsi səhvən yararlı kimi qəbul
ediləcəkdir və əksinə, yararlı məmulatlardan zay kimi
qəbul edilməyənin də olacağı mümkündür.
Beləliklə, ölçmə nəzarətini həyata keçirərkən
metroloji problem yaranır - yoxlanan parametrin ölçmə
xətaları nəzarətin nəticələrinə mühüm təsir göstərir.
Məmulatlara
nəzarətin
həyata
keçirilməsi
təcrübəsində ölçmə xətalarının təsirini aşağıdakı
parametrlərlə qiymətləndirirlər:
• m-ölçüləri buraxılan hədləri aşan, lakin yararlı hesab
edilən məmulatların sayı;
• n-ölçüləri buraxılan hədlər daxilində, lakin zay hesab
edilən məmulatların sayı.
m və n parametrlərini müvafiq cədvəllər üzrə qəbul
σ
edir və ya
Aσ =
⋅ 100 (cədvəl 4.3) nisbəti ilə
hesablayırlar.

Aσ %

1,6
3
5
...
12
16

∆ö

Cədvəl 4.3.
M, %
0,37-0,39
0,87-0,90
1,6 - 1,7
...
3,75-4,1
5,0-5,4

N,%
0,7-0,75
1,2
2,0-2,25
...
5,4-5,8
7,8-8,5
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Burada σ -ölçmə xətalarının orta kvadratik
sapmaları, -nəzarət edilən parametrlərin müşahidəsidir.
M və n-in kiçik qiymətləri xətaların normal paylanmsı,
böyük qiymətləri isə bərabər ehtimalını xarakterizə edir.
4.8. Dinamik xətalar
• Ümumi məlumatlar. Ölçmə vasitələrinin dinamiki
rejimdə işi vaxtı (dinamiki ölçmələr) ölçmə xətalarının
spesifik tərkib hissəsi - dinamik xəta yaranır. Ümumi
halda, vaxta görə dəyişən kəmiyyətləri ölçərək dinamik
xəta ∆x belə dəyişir:
∆x(t )= x(t )− (t )h

Sabit kəmiyyəti x 0 inersiyalı ölçmə vasitəsi ilə
ölçdükdə yaranan xəta da dinamiki ola bilər (şəkil 4.17) .
Əgər ölçmə vasitəsinin göstəricisi t ≥ tq vaxt məqamında
götürülürsə, onda dinamik xəta olmur və ölçmə rejimi
statik xarakter alır. 0-dan t q -dək vaxt intervalında ölçmə
vasitəsi dinamik rejimdə işləyir və dinamik xəta zamana
görə dəyişir.
Dinamik ölçmələrin nəticələrinin emalının məqsədi
girişə verilmiş siqnala x(t) n görə ölçmə vasitəsinin
çıxışında siqnalı x(t) 0 tapmaq, yaxud çıxış kəmiyyətinin
qiymətlərinə görə giriş kəmiyyətinin qiymətlərini
tapmaqdır. Sonuncu məsələnin dəqiq həlli ölçmə vasitəsi
və giriş siqnalının real xassələrini də nəzərə almaqla
müəyyən riyazi çətinliklə əlaqədar olur.
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Şəkil 4.17. Sabit kəmiyyətin inersiyalı verici
ilə ölçülməsi
Ona görə də ölçmə vasitələrinin dinamik rejimləri və
dinamik xətaların təhlilində çox vaxt müəyyən sadələşmə
və məhdudiyyətə əl atılır. Məsələn, giriş siqnallarını qeyritəsadüfi və determinə olunmuş kəmiyyət, ölçmə
vasitələrini isə xətti manqalar kimi qəbul edirlər.
Bu şərtlər daxilində ölçmələrin dinamik xətaları
təzahür xarakterinə görə sistematik xəta olur və x(t) n -nin
tapılması ölçmə nəticəsinə düzəliş verilməsinə gəlib çıxır.
Bir sıra hallarda dinamik xətaların qiymətləndirilməsi
daha sadə məsələnin həlli üçün lazımdır: elə dinamik
xassəyə malik ölçmə vasitəsi seçilməlidir ki, verilmiş
məlum) xarakterli giriş siqnalında dinamik xətalar
buraxılan qiymətləri aşmasın.
Dinamiki xətaları tapmaq üçün ölçmə vasitəsinin
dinamik xarakteristikaları və xassələri haqda müəyyən
biliklər
olmalıdır.
Mövcud
standartlarla
ölçmə
vasitələrinin istifadə üçün rahat olan və eksperimental
təyin olunan dinamiki xarakteristikalarının seçimi nəzərdə
tutulur.
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Ölçmə vasitələrinin dinamik xarakteristikaları tam və
xüsusi olaraq iki qrupa bölünür. Tam dinamik
xarakteristikalar diferensial tənlik, ötürmə funksiyası,
keçid və impuls keçid xarakteristikası, amplitud- tezlik və
faza – tezlik xarakteristikaları daxildir.
Hər hansı bir parametr və ya dinamik xarakteristika
ölçmə vasitəsinin ayrı-ayrı dinamik xassələrini və dinamik
xətanın keyfiyyətini xarakterizə edərsə, bunlar xüsusi
dinamik xarakteristikalara aid edilir (vaxt sabiti,
sakitləşmə dövrü və.s).
• Diferensial tənliklər. Ölçmə vasitələrinin böyük
əksəriyyətinin dinamik xarakteristikaları sabit əmsallı xətti
diferensial tənliklərlə yazıla bilər:
m
d ′x(t )ö
d l x(t )
Ai
= ∑ Bi
∑
dt
dt
i =l
i =1
n

(4.34)

Burada i, l, x(t) 0 və x(t) n törəmələrinin qüvvəti, A i ,
B i - əmsallardır.
Statik rejimdə, x n =const və x ö =const olduqda
(4.34) tənliyi belə yazıla bilər:
X ö =kx n
Burada k=B 0 /A 0 -ölçmə vasitəsinin nominal
çevrilmə əmsalıdır.
Diferensial
tənliyin
həlli
dinamik
xətanı
qiymətləndirməyə və A v B i əmsalları məlum olduqda
ölçmələrin düzəlişli nəticələrini almağa imkan verir. Lakin
tənliklərdəki bu əmsalları hesablamaq və təcrübələrlə
təyin etmək çətindir. Ona görə də dinamik differensial
tənliklə qiymətləndirilmə təcrübədə geniş istifadə olunmur.
• Ötürmə funksiyası. (4.34) tənliyinə daxil olan
x(t) n və x(t) ö operator şəklində yazsaq, tənlik bu
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şəkildə olar:
n

m

i =0

l =0

∑ Ai pi x( P)ö = ∑ Pl pl x( P)n ,
Burada P – d/dt diferensiallama operatorudur.
Ötürmə funksiyası W(P) dinamik sistemin giriş
kəmiyyətinin təsirinin çıxış kəmiyyətinə olan nisbətidir:
m

m

i =0

i =0

W ( P ) = ∑ Ai p i / ∑ Bi p i = ( A0 + AI p + ... + An p n )( B0 + BI p 2 + B2 p 2 + ... + Bm p m )

Bir qayda olaraq, real ölçmə vasitələrinin ötürmə
funksiyalarını kifayət qədər dəqiqliklə daha sadə ifadə ilə
approksimaya etmək olar. (n=2,3;n<m).
Əgər ölçülən kəmiyyətin dəyişmə qanunu x(t) n və
ölçmə vasitəsinin ötürmə funksiyası məlum isə, onda təsiri
operator x(P) ö təyin edilir, sonra orijinala keçirlər.
(3.35)-də
P-ni jω ilə əvəz edib, kompleks
(amplitud faza) xarakteristikası alırıq ki onun həqiqi
hissəsi amplitud-tezlik Aω , mücərrədi faza φ (ω ) -tezlik
xarakteristikasıdır.
• Keçid xarakteristikası. Ölçmə vasitəsinin pilləli
həyəcana vahid hündürlük çağırışı keçid xarakteristikası
h(t) adlanır.
Ölçmə vasitəsinin fərdi impluslara reaksiyası x=0
və (t ≠ 0) x = ∞(t = 0) parametrləri ilə impulsu keçid
xarakteristikası g(t) adlanır. Riyazi olaraq belə fərdi
impuls (delta-funksiya) fərdi pilləli funksiyanın
törəməsidir.
Keçid və impuls keçid xarakteristikaları nisbətən
sadə yola eksperimentlə təyin olunur. Ölçmə vasitəsinin
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pilləli və ya impulslu təsir (siqnal) verir və çıxış siqnalını
qeyd edirlər.
Tam dinamik xarakteristikalar bir-biri ilə belə
əlaqəlidirlər:
t

h(t ) = ∫ g (τ )dτ ;
0

g (t ) = dh(t )dt ;
∞

W ( jω ) = ∫ g (t )e − jωt dt = A(ω )e jφ (ω )
0

∞

g (t ) = (1 / 2π ) ∫ W ( jω )e jωt dω ;
0

∞

W ( P) = ∫ g (t )e − pt dt.
0

H(t) və g(t) məlum olduqda, ölçmə vasitəsinin çıxış
siqnalını Düamel inteqralı ilə tapırlar.
Misal. Termocütün diferensial tənliyi belə
şəkildədir:
T

dx(t )ö
+ x(t ) = x(t ) h ,
dt

(4.36)

burada T – termocütün vaxt sabitidir.
(3.36) tənliyi ilə yazılan dinamik sistem inersiyalı
sistem
adlanır.
Belə
sistemin
tam
dinamik
xarakteristikaları:
• keçid xarakteristikası
h(t ) = I − e

I
T

• ötürmə xarakteristikası
W ( P) =

I
;
Tp + I
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• impuls keçid xarakteristikası
g(t)=

I
Te

−

I
T

;

(4.37)

• amplitud – tezlik xarakteristikası
A(ω ) =

I
I + ω 2T 2

;

• faza-tezlik xarakteristikası
φ (ω ) = −arctgωT .
Belə inersiyalı sistemin giriş siqnalına (temperatura)
pilləli, xətti və harmonik qanunları reaksiyası şəkil 4.18də təsvir edilmişdir. Pilləli giriş siqnalı təsirində (şəkil
4.18, a) dinamik xəta bu qanunla dəyişir:
−

t
T

∆x(t ) = − x0e .

Əgər termocütün göstəricisi (3...4) T-dən çox vaxt
müddətində çıxarılırsa, təcrübi olaraq nəzərə almamaq
olar. Ölçülən temperaturun xətti dəyişməsində
X(t) h =bt
olur (şəkil 4.18,b). Bu halda dinamik xəta aramla
artır və dayanıqlı qiymətlər alır:
∆x = −bT .
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Şəkil 4.18. İnersiyalı vericinin müxtəlif giriş
təsirlərinə reaksiyası
Ölçülən temperatur harmonik dəyişdiyi halda
termocütün inersiyası ölçmə vasitəsinin çıxış siqnalının
faza sürüşməsinə və amplitudun azalmasına gətirib çıxarır
(şəkil 4.18, v).
• Dinamik xətaların korreksiyası. Müasir texnoloji
proseslər ölçülən fiziki kəmiyyətlərin böyük sürətlə
dəyişməsi şəraitində həyata keçirilir. Bu hallarda
əhəmiyyətli dinamik xətaların yaranmasının qarşısını
inersiyası xeyli az olan ölçmə vasitələri tərbiq etməklə
almaq olar. Lakin cihazların inersiyasının və deməli
dinamik xətaları azaltmağın müəyyən fiziki həddi
mövcuddur. Ona görə də dinamik xətaların azaldılması
üsullarından biri ölçmələrə avtomatik korreksiya adlanır.
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Məsələn, ölçmə vasitəsi kimi termocüt ( inersiyası
(3.37) tənliyi ilə ifadə olunmuş) istifadə edərək, giriş
kəmiyyətinin pilləli dəyişən halı üçün vaxt sabiti T olan
keçid prosesi alırıq. Əgər termocütə aşağıdakı ötürmə
funksiyası olan korreksiya elementi əlavə etsək:
Wk ( p ) =

Tk p + I
,
Tk p + k

burada T k -korreksiya elementinin vaxt sabiti, kəmsaldır.
Sistemin ümumi ötürmə funksiyası W ( p) ⋅ Wk ( p)
olarsa
W ( p )ü =

I
T p+I
⋅ k
.
Tp + I Tk p + k

Əgər T k =T şərtini yerinə yetirsək, onda
W ( p )ü =

I
I
⋅
.
k T +I
k

(4.38)

(4.38) və (4.37) müqayisə etdikdə görünür ki, (T k =T)
cihaza qoşulan korreksiya elementi düzgün sazlandıqda
termocütün vaxt sabiti T k dəfə azalır. Deməli inersiyanı
azaltmaq üçün zəruri ötürmə funksiyası diferensial
element kimi reallaşdırıla bilər (şəkil 4.19). Burada T k
. Müəyyən yaxınlaşma ilə bu,
=R ı C, k=(R 1 /R 2 )+I
çıxışda siqnalın k dəfə zəifləməsini göstərir.
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Şəkil 4.19. Korreksiya elementi
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5. MAŞIN HİSSƏLƏRİ SƏTHLƏRİNİN
ÖLÇÜLMƏSİ VƏ NƏZARƏTİ
5.1. Kələ-kötürlüyün ölçülməsi və nəzarəti
• Əsas anlayışlar. Səthin kələ-kötürlüyü baza
uzunluğunda  nisbətən kiçik addımlarla səthin
nahamarlıqlarının cəminə deyilir (şəkil 5.1.).
Kələ-kötürlük
səthin
keyfiyyətinin
əsas
göstəricilərindən biri olub, standart parametrlərlə
kəmiyyətcə qiymətləndirilir. Baza xətti verilmiş həndəsi
formalı profilə nəzərən müəyyən qayda ilə çəkilmiş və
kələ-kötürlüyün parametrlərini qiymətləndirmək üçün
xəttdir. Baza xəttinin uzunluğu həddində profilin orta
kvadratik sapmaları minimal olduqda belə xətt orta xətt
m adlandırılır.
Səthin
kələ-kötürlüyünü
kəmiyyətcə
qiymətləndirmək üçün standartda aşağıdakı parametrlər
müəyyən edilmişdir:
• Profilin baza xətti həddində orta hesabi sapması
R a (profilin bütün nahamarlıqlarının orta qiyməti də
deyilir):
Ra =

l 
∫ o y ( x ) dx,


burada  - baza xətti uzunluğu, y -sapmalardır.
• on nöqtə üzrə profilin nahamarlıqlarının
hündürlüyü R z -baza xətti həddində ən böyük
nahamarlıqların orta qiyməti ( və ya beş max hündür
nöqtələrin orta hesabi mütləq sapmaları):
5

1 5
Rz =  ∑ H max + ∑ H min ,
5  i =l
i =l
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burada H max, H min -profilin maksimum və minimum
sapmalarıdır.

Şəkil 5.1. Kələ-kötürlüyün xarakteristika və parametrləri
• profilin nahamarlığının ən böyük hündürlüyü-baza
xətti həddində çıxıntıların profil xətti və çökəkliklərin
xətti arasındakı məsafədir.
• nahamarlıqların orta addımı-baza xətti həddində
profilin nahamarlıqlarının addımının orta hesabı
qiymətidir:
sm =

1 n
∑ Smi
n i =l

burada n-baza uzunluğunda addımların sayı, S mi profilin nahamarlıqlarının i addımıdır.
• profilin nahamarlıqlarının təpələr (qabarmalar) üzrə
orta addımı S –baza uzunluğu həddində təpələr üzrə
profilin nahamarlıqlarının orta hesabi qiymətidir.
• profilin nisbi dayaq uzunluğu-profilin dayaq
uzunluğunun baza uzunluğuna olan nisbətidir.
Kələ-kötürlüyün göstərilən parametrlərinin ədədi
qiymətləri QOST 2789-73 – də verilmişdir.
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R a -kəmiyyətinə
görə
kələ-kötürlüyün
qiymətlədirilməsi və normalaşdırılması daha geniş
yayılmışdır. Mexaniki emal üsulundan asılı olaraq R a
yonmada 0,4.....3,2 mkm, pardaxlamada 0,025......0,4
mkm təşkil edir.
Səthin kələ - kötürlüyü xüsusi nümunələrlə müqayisə
etmək və ya əlaqəli və əlaqəsiz metodlarla cihazlarda
ölçülür.
Kələ-kötürlük nümunələri (şəkil 5.2) səthlərinin
kələ-kötürlük parametrlərinin qiymətləri məlum olan yastı
və silindrik çübüqlardır. Nümunələr dəst yığılır, hər
birinin üzərində parametrlərin nominal qiyməti və
mexaniki emal üsulu göstərilir. Məmulatın və nümunənin
səthlərinin kələ-kötürlüyünün gözlə müqayisə edilməsi
nisbətən kobud səthlərdə (0,6...0,8 mkm və daha çox)
məqbul nəticə verir.

Şəkil 5.2. Səthlərin kələ-kötürlük nümunələri
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• Ölçmə vasitələri. Səthin kələ-kötürlüyünün əlaqəli
(kontakt) metodla ölçülməsi verilmiş uzunluqla tədqiq
edilən profilin ardıcıl olaraq almaz ucluq (iynə)
toxunulması ilə aparılır. Almaz iynənin şaquli istiqamətdə
yerdəyişmələri səthin kələ - kötür profilini təkrar edir və
elektrik siqnalına çevrilir. Siqnal gücləndirilir və analoq
və ya rəqəmli cihazla ölçülür. Yerdəyişmələri elektrik
siqnalına çevirici kimi adətən induktiv çevirici istifadə
edilir.
Kontakt ölçmə metodunu reallaşdıran cihazlar
profilometr və ya profiloqraf adlanır. Müasir
profilometrlər R a parametrini 0,02....10 mkm hədlərində
10....15% xəta ilə ölçməyə imkan verirlər.
Səthlərin kələ-kötürlüyü haqqında informasiya
alınması üçün ölçmələrin optik metodları (optik ölçmə
vasitələrində) istifadə edilir. Optik ölçmə vasitələrinə aid
edilir: işıq və kölgə kəsikləri cihazları, interferometrlər,
muasir mikroskoplar.
Bu cihazlar tədqiq olunan en kəsiyin şəklinin
böyüdülmüş təsvirini müşahidə etməyə və R a, R v, R max , S
və S m parametrlərinin qiymətlərini hesablamağa imkan
verir. Optik cihazlardan bir neçəsinin iş prinsipinə baxaq.
Səthin kələ-kötürlüyü haqqında informasiya almaq
üçün interferometrlər istifadə edilir, bu cihazlar işığın
interferensiyası hadisəsinə əsaslanır. Interferometrin
sadələşmiş sxemi şəkil 5.3-də verilir.
İşıq mənbədən L kondensor K və diafraqmadan D
keçərək yarımşəffaf lövhədə M iki kohorent dəstəyə
bölünür. Işıq dəstəsinin biri mikroobyektivdən O 1 tədqiq
olunan səthə S 1 , oradan əks olunaraq yenidən obyektivə
O 1 düşür və fokal okulyarın O k B müstəvisində
fokuslaşır.
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İşığın ikinci dəstəsi ayırıcı lövhə M və mikroobyektivdən keçərək kiçik bucaq altında optik oxa nəzərən
maili müqayisə güzgüsünə S düşür. Obyektiv O 2
müqayisə güzgüsündən S 2 təsvirini proyeksiya edir. İki
kohorent işıq şüasının B müstəvisində toplanması
nəticəsində interferensiya zolaqları yaranır. Zolaqların
əyilməsi obyektin səthinin profilinə uyğun gəlir (şəkil 5.4).

Şəkil 5.3. İnterferometrin optik sxemi
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İnterferensiya zolaqlarının əyilmələrini gözəyarı və
ya okulyar mikrometrin köməyi ilə ölçmək olar.
İnterferensiya təsvirlərinin həmçinin fotoşəkli çəkilə bilər.

Şəkil 5.4. İnterferensiya zolaqları
Gözəyarı ölçdükdə əyilmənin kəmiyyətini zolaqlar
arası məsafə b ilə müqayisə edirlər. Şəkil 4.4 –də a=(2/3)b.
Zolaqlar arası məsafə dalğa uzunluğunun yarısı qədər olur.
Əgər interferensiya təsviri ağ işıqda baxılırsa (dalğa
uzunluğu λ = 0,6 mkm), onda a ≈ (2 / 3)0,3 ≈ 0,2 mkm.
İnterferensiya təsvirinin xarakterik ölçüləri iri
böyütmələrlədə
(500x
və
700x)
okulyar
mikrometr vasitəsilə ölçülür.
İşıq kəsiyi metodu ilə işləyən cihazların iş prinsipi
səthə maili istiqamətlənmiş şüaların köməyi ilə səthin
təsviri profilinin alınmasına əsaslanır. Bu cihazlar
nahamarlıqların orta hündürlüyünü 80-dan 0,8 mkm –dək
ölçməyə imkan verir. İşıq kəsikli
cihazların
konstruksiyasında iki mikroskor nəzərdə tutulur, ona görə
bu cihazları çox vaxt ikiqat mikroskoplar adlandırılar.
Şəkil 5.5–də işıq kəsiyi metodu təsvir edilir. İşıq
salınan dar yarıq mikroskopla P 1 –P 2 pilləli səthə
proyeksiya edilir. İşığın düşmə istiqaməti oxlarla
göstərilmişdir. İşıqlanan yarığın pilləli səthdəki təsviri P 1
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pilləsində S 1 sahəsini, P 2 pilləsində S 2
sahəsini
tutacaqdır. Səthlərdən əks olunaraq şüalar müşahidə
mikroskopuna düşür. Bü mikroskop proyeksiya
mikroskopunun oxuna nəzərən 900 bucaq altında yerləşir.
Müşahidə mikroskopundan yarığın təsviri şəkil 4.6 – dakı
görünüşdə olacaqdır.
S 2′′ təsvirinin S1′ -ə nisbətən yerdəyişməsi b pillənin
hündürlüyü h ilə təyin edilir. Yerdəyişmənin qiyməti optik
okulyar mikrometrlə hesablanır. Şəkil 4.6 –dan görünür ki,
h=b/2Г m sin450,
burada Г m -cihazın ümumi böyütməsidir.

Şəkil 5.5. İşıq kəsiyi metodu

Şəkil .6.Yerdəyişmənin
hesabı

Kölgə kəsiyi metodu ilə işləyən cihazlar analoji iş
prinsipinə malikdirlər. Ancaq bunlarda tədqiq edilən
səthin nahamar profilinin kölgəsinə baxılır.
Ölçmələrin rastr metodu muasir mikroskoplarda
istifadə edilir. Rastr –şəffaf arakəsmələrlə ayrılmış eyni
178

məsafədə yerləşmiş düzxətli qeyri – şəffaf ştrixlərin
cəmidir.
Rastrın addımı  qeyri-şəffaf ştrixin eni a ilə şəffaf
arakəsmənin b cəmindən ibarətdir, yəni  = a + b . Əgər
iki eyni addamlı  1 ,  2 A və B rastrı götürsək və onları
bir-birinin üzərinə elə qoysaq ki, rastrların ştrixlərinin
istiqaməti kiçik bucaq (θ ≈ 2 − 30 ) altında olsun, onda K
zolaqları görərik (şəkil 4.7). Bu zolaqlar adi gözlə bütöv
xətlər kimi görünür.
Bu zolaqlar arası məsafə T rastrların addımı  və θ
bucağından asılı olaraq belə tapılır:
Τ=



( 2) ,

2 sin θ

və ya θ bucağı çox kiçik olduqda Τ ≈



θ

.

Şəkil 5.7. A və B rastrlarının bir-biri üzərinə qoyulması
Rastr metodu ilə səthlərin kələ-kötürlüyünün
ölçülməsi üçün ilkin rastrın ştrixi  (şəkil 4.8) işıqlandırıcı
6 və optik sistem 2 vasitəsilə tədqiq edilən səthə a bucağı
altında proyeksiya edilir. Optik sistem 4 isə müqayisə
rastrı müstəvisində 5 tədqiq edilən səthin və ilkin rastrın
ştrixinin təsvirini əks etdirir.
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Şəkil 5.8. Nahamarlıqları ölçmək üçün rastr
cihazlarının prinsipial sxemi
Nahamarlıqlar olan yerlərdə qonşu ştrixlər arası
məsafə ′1 normal addımlı sahələrdəkindən ′0 az
olacaqdır. Lakin əks təpələrdə ′2 məsafəsi ′o -dən çox
olacaqdır
(şəkil
5.9). Bu məsafələrin dəyişməsi
nahamarlıqların hündürlüyünə mütənasib olur. Deməli,
zolaqların yerdəyişmələrini ölçməklə nahamarlıqların
hündürlüyünü təyin etmək olar.

Şəkil 5.9. Rastrlar proyeksiya edilmişdi: a-hamar
səthə; b-nahamar səthə
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Sənayədə buraxılan belə mikroskoplar R v , R max
parametrlərinin 09....40 mkm intervalında 10......30%
xəta ilə ölçülməsini təmin edirlər.
• Kələ-kötürlüyün qiymətləndirilməsi və nəzarəti.
Səthin kələ-kötürlüyünün attestasiyası iki növ nəzarətlə
həyata keçirilir: keyfiyyət və kəmiyyətcə.
Səthin kələ-kötürlüyü parametrlərinin keyfiyyət
nəzarəti nümunələr və ya nümunə hissələr ilə gözlə və ya
toxunmaqla müqayisə edərək aparılır. QOST 9378 -75 –də
mexaniki emal, qalvanoplastik, plastmas lövhələrin
üzərinə örtük çəkilməklə alınmış kələ-kötürlük
nümunələri müəyyən edilmişdir. Bu nümunələr ayrılıqda
və ya dəst halında düzbucaq, qövs, çarpaz – qövs
müstəvidə yerləşmiş nahamar səthə malikdirlər. Hər bir
nümunədə R a prametrinin qiyməti (mkm) və nümunənin
emal növü göstərilir. Müqayisə dəqiqliyini yüksəltmək
üçün ucluq və müqayisə mikroskopları istifadə edilir.
Səthin kələ-kötürlüyünün kəmiyyətcə nəzarəti
əlaqəli (kontaktlı)
və əlaqəsiz (kontaktsız) ölçmə
vasitələri ilə həyata keçirilir.
Əlaqəsiz
metodla
səthin
kələ-kötürlüyünün
kəmiyyətini qiymətləndirmək üçün iki üsul istifadə edilir.
Optik sistemin köməyi ilə nahamarlıqların böyüdülməsi
və ya emal olunmuş səthlərin əksetmə qabiliyyətləri
istifadə olunur.
Əlaqəli ölçmə vasitələri ilə səthin nahamarlığını
qiymətləndirmək üçün profiloqraf və profilometrlər
istifadə edilir.
Profiloqraf–profilometr–lazım
olan
ölçmə
informasiyasının xarakterindən asılı olaraq iki cihazdan profiloqraf və profilometrdən ibarət olur. Cihazlar
səthlərin
nahamarlıqlarının
ölçmə
imkanlarını
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genişləndirmək məqsədi ilə, həm də bir çox funksional
düyünləri eyni olduqlarından bir qurğuda birləşdirilirlər.
Əsasən ölçmə və nəzarət laboratoriyaları üçün sənaye
onların bir neçə modelini (201, 202, 220) buraxır.
Profiloqraf – səthlərin nahamarlıqlarının qiymətini
yazmaq üçün profiloqramlar verir, onun üzərində səthin
nahamarlıq və dalğalıq parametrləri təyin
edilir.
Profilometr – normal en kəsikdə səthin nahamarlığı
parametrinin qiymətini ölçmə şkalasında verən bir
cihazdır. Profilometrlərin çoxu R a parametrinə görə
səthin nahamarlığı qiymətini verir. R v parametri üzrə
qiymətin verilməsi siqnalın emal edilməsində çətinliklərlə
əlaqədardır.
5.2. Forma və yerləşmə sapmalarının
ölçülməsi və nəzarəti
• Əsas anlayışlar. Maşın detal və məmulatlarının
forma və yerləşməsinin sapma və müsaidələrinin əsas
növlərinə aid termin və anlayışlar QOST 24642-81 ilə
müəyyənləşdirilmişdir.
Forma sapması - səthin real forması və ya real
profilinin nominal forması və ya nominal profildən
sapması deyilir. Nominal səth dedikdə ideal səth, cizgi və
digər texniki sənəddə verilmiş nominal forma başa düşülür.
Real səth – detalı məhdudlaşdıran və ətraf mühitdən
ayıran səthdir. Profil səthin müstəvi ilə və ya verilmiş
səthlə kəsişməsi xəttidir. Dalğalılıq – forma sapmalarına
daxil olur. Səthin kələ-kötürlüyü forma sapmalarına aid
deyildir.
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Səthlərin forma və yerləşmə sapmalarının
normalaşdırılması və kəmiyyətcə qiymətləndirilməsinin
əsasını səthlərin və profillərin söykənən düz xətt prinsipi
təşkil edir. Söykənən düz xətt real profilə toxunur və
detalın materialından kənarda elə yerləşir ki real profildən
ən böyük sapması normalaşdırılan sahədə minimum
qiymətə malik olur (şəkil 5.10,a).
Söykənən dairə - xarici fırlanma səthinin real profili
ətrafına çəkilən ən kiçik diametrli çevrə ( şəkil 5.10, b)
və ya daxili fırlanma səthinin real profilinə çəkilmiş ən
böyük diametrli çevrədir (şəkil 5.10, v).

Şəkil 5.10. Söykənən düz xətt (a) və dairə (b,v)
Söykənən müstəvi – real səthlə toxunan və detalın
materialından kənarda olan müstəvidir, normalaşdırılan
sahədə onun real səthdən az uzaq nöqtədə sapması
minimum qiymətə malik olur.
Söykənən silindr – real xarici səthin ətrafına
çəkilmiş minimal diametrli silindr və ya real daxili səthə
çəkilmiş maksimal diametrli silindrdir.
Söykənən (toxunan) səthlər və profillər sıfır
araboşluqlu oturtmalarla detalların yığılması şəraitinə
uyğun gəlir. Ölçmələr zamanı toxunan səthlər kimi nəzarət
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lövhələri, interferensiya şüşələri, lekal yoxlama xətkeşləri,
kalibrlər və digər vasitələrin işçi səthləri qəbul edilir.
Forma sapmalarının kəmiyyəti real səthin toxunan
səthdən (profildən) ən uzaq məsafələri ∆ götürülür.
Qiymətləndirmədə aşağıdakı hərf işarələri qəbul
edilmişdir: ∆ -forma sapmaları və ya səthlərin yerləşmə
sapmaları; T- forma və ya səthlərin yerləşmə müşaidələri,
L – normalaşdırılan sahənin uzunluğu.
Forma
sapmalarını
qiymətləndirmək
üçün
normlaşdırılan parametrləri kompleks (inteqral) və
diferensial (xüsusi) sapma növlərinə bölürlər.
Forma sapmalarının kompleks göstəriciləri istismar
şəraitində detalın xarakteristikaları üçün istifadə olunan
sapmalardır. Bu parametrlər müxtəlif formada normativ –
texniki sənədlərdə (QOST 24642 -81, QOST 24643-81)
verilir.
Forma sapmalarının diferensial göstəricilərinə
müəyyən həndəsi forma sapmaları aid edilir. Forma
sapmaları göstəricilərinin növlərə bölünməsi ona görə
lazımdır ki:
• Forma sapmaları növlərinin detalların istismar
xassələrinə təsirini öyrənmək üçün;
• müəyyən formanın istismara üstün təsirinin
tələblərini normalaşdırmaq üçün;
• forma
sapmaları
növləri
və
onların
əmələgəlməsinin texnoloji səbəbləri arasında
əlaqələri öyrənmək üçün.
Forma sapmalarının diferensial növləri adətən,
lazımı metod və vasitələrlə təmin edilir və təcrübi istifadə
üçün daha yararlıdırlar.

184

5.3. Düzxətlilik və müstəvilikdən sapmaların
normalaşdırılması və ölçülməsi
• Müstəvidə düzxətlikdən sapmanın normalaşdırılması. Düzxətlikdən sapma normalaşdırılan sahə
hüdudunda L real profilin nöqtələrinə söykənən düz
xəttədək olan ən böyük məsafəyə ∆ deyilir (şəkil 4.11).
Düzxətlikdən sapmanın ən böyük buraxılan qiyməti
düzxətlik müsaidəsi T adlanır. Düzxətlik müsaidəsi T
məsafəsində hüdudlanmış iki paralel xətt arasındakı sahə
müsaidə sahəsi adlanır.

Şəkil 5.11.Düzxətlikdən sapmalar
Düzxətliyə qoyulan tələblərin cizgilərdə şərti
işarələrlə göstərilməsi nümunələri şəkil 5.12- də verilir.
Şəkil 5.12, a –dakı işarələrdə “ düzxətlikdən sapma
0,01 mm”, şəkil 4,12, b–də düzxətlikdən sapma 100 mkm
uzunluqda 0,01 mm olduğu göstərilir, bütün uzunluqda isə
sapma verilməmişdir. Şəkil 5.12,v – də işarələrdə detalın
uzunluğu istiqamətində düzxətlikdən sapmanın 0,025 mm
və hər 100 mm-də 0,01mm, eninə istiqamətində isə 0,01
mm-dən çox olmadığı göstərilir. Göstərilən izahat texniki
şərtlərdə mətnlə verilməlidir.
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Şəkil 5.12.Düzxətliyə tələblərin cizsigilərdə
şərti işarələnməsi
Düzxətliyin ölçülməsi yoxlama xətkeşi, taraz,
kollimasiya və avtokollimasiya metodları, optik vizirləmə
və s. ilə aparılır.
• Müstəvilikdən sapmaların normalaşdırılması.
Müstəvilikdən sapma real səthin nöqtələrinin toxunan
səthdən normalaşdırılan hüdudda ən böyük məsafəsidir
(şəkil 5.13, a-d).
Düzxətlik kimi, müstəvilikdən sapmaların da xüsusi
halları vardır: qabarıqlı, çöküklük. Müstəvilikdən
sapmaların cizgilərdə şərti işarələnməsi nümunələri şəkil
5.14, a-v- də verilir.
Müstəviliyin ədədi qiymətlərinin normalaşdırılması
prinsipi, düzxətliyin normalaşdırılmasına analoji olaraq 16
dəqiqlik dərəcəsinə malikdir.
Müstəvilikdən sapmaların təyin edilməsi ölçü
lövhələri, müstəvi ölçənlər, hidravlik (mayenin
səviyyəsinə görə) quruluşlar, interferensiya metodları və s
ilə aparılır.
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Şəkil 5.13. Müstəvilikdən sapmalar

Şəkil 5.14. Müstəviliyə tələblərin şərti
işarələnmə nümunələri
5.4. Silindrik səthlərin forma sapmalarının
normalaşdırılması və ölçülməsi
Silindrik səthlər üçün ümumiləşmiş göstərici kimi
silindriklikdən sapma istifadə edilir. Slindriklikdən sapma
∆ normalaşdırılan sahə hüdudunda real səthin
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nöqtələrindən söykənən silindrədək olan ən böyük
məsafəyə deyilir (şəkil 5.15).
Dairəvilikdən sapma ∆ real nöqtələrindən toxunan
çevrəyədək olan ən böyük məsafəyə deyilir (şəkil 5.16).
Dairəvilik müsaidəsi T – dairəvilikdən sapmanın ən
böyük buraxılan qiymətidir. Dairəvilikdən müsaidə sahəsi
–dairəvilik
müsaidəsinə
bərabər
kəmiyyətdir.
Dairəvilikdən sapmaların xüsusi halları ovallıq və
çoxtillikdir.
Ovallıq - ən böyük və ən kiçik diametrləri qarşılıqlı
perpendikulyar yerləşmə real profilin ovalaoxşar
sapmasına deyilir (şəkil 4.16, b). Ovallığın səbəbi pəstahın
ovallığı, dəzgahın dayaq səthlərinin ovallığı, detalın
dəzgaha qoyulması və yığılmasında baş verən elastik
deformasiyalardır.

Şəkil 5.15.Silindrikdən və uzununa en kəsiyin
profilindən sapmalar
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Ovallığı iki nöqtəli ölçmə sxemi olan hər hansı
cihazla (mikrometr, bənd) ölçürlər. Bərabər paylanmış altı
nöqtədə diametrləri ölçməklə ovallığı təyin etmək olur.
Ölçmə nəticəsi olaraq ovallıq belə tapılır:
∆=

d max − d min
.
2

Real profilin çoxtilli fiqur halında dairəvilikdən
sapması çoxtillilik adlanır (şəkil 5.16, b). Forma
sapmasının növü kimi tək və cüt sayda tilləri olan
çoxtillilik fərqləndirilir. Çoxtillilik detalın fırlanma
mərkəzinin ani dəyişməsi zamanı yarana bilər.

Şəkil 5.16. Silindrik səthlərin eninə kəsiyində
forma sapmaları
Çüt sayda çoxtilliyi ikinöqtəli, tək saylı tilləri olan
sapmaları üçnöqtəli ölçmə sxemi ilə ölçürlər.
• Uzununa kəsik üzrə profil sapmaları. Real səthi
əmələ gətirən nöqtələrdən normalaşdırılan sahə
hüdudunda toxunan profilədək olan ən böyük məsafəyə ∆
uzununa kəsikdə profil sapmaları deyilir. Ölçmələri çətin
olduğundan təcrübədə bu parametr istifadə olunmur, lakin
onu düzxətlikdən və paralellikdən sapmalar kimi yerə
bölürlər (şəkil 5.15, a-v).
Uzununa kəsik üzrə profil sapmalarının xüsusi
halları kimi konusvarilik, çəlləkvarilik, yəhərvarilik
parametrlərini göstərmək olar.
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Konusvarilik (şəkil 5.15, q) – uzununa kəsikdə
profil əmələ gətirən xətlərin düz, lakin paralel olmadığı
halda əmələ gəlir.
Çəlləkvarilik (şəkil 5.15, d) –uzununa kəsikdə
profili əmələ gətirən xətlər əyri, diametrin isə kənarlardan
kəsiyin ortasına doğru artdığı halda baş verən sapmalardır.
Yəhərvarilik (şəkil 5.15, e) uzununa kəsikdə profili
əmələ gətirən xətlər əyri və diametrlər isə kənarlardan
kəsiyin ortasına doğru azaldığı halda baş verən sapmadır.
Forma sapmalarının göstərilən xüsusi növlərinin
kəmiyyətcə qiymətləndirilməsində maksimal və minimal
diametrinin ortası götürülür:
∆=

d max − d min
2

Konusvarilik dəzgahın istiqamətvericisinin mərkəzi
oxlarının paralelliyində sapmalardan, kəskinin yeyilməsi,
şpindelin həndəsi oxlarının üst-üstə düşməsindən baş verə
bilər.
Yahərvarilik
dəzgahın
istiqamətvericisinin
paralellikdən sapmaları, kəsmə qüvvəsindən dəzgahın
düyünlərinin deformasiyası və s. səbəblərdən baş verir.
Forma xətalarının xüsusi növlərinin ayrılması
texnoloji prosesləri idarə etməyə və forma dəqiqliyinin
yüksəldilməsinin
istismar
xassələrinə
təsirini
qiymətləndirməyə imkan verir.
Uzununa kəsikdə forma sapmalarının xüsusi
növlərinin ölçülməsi ikinöqtəli ölçmə sxemli cihazlarla
aparılır. Bu sapmaları aşkar etmək üçün detalı oxu boyu
üç kəsikdə ölçürlər (iki yerdə kənaroxlara yaxın, üçüncünü
mərkəzdə).
Fəzada oxun düzxətlikdən sapması – bu silindrin
diametrinin elə ən kiçik qiymətidir ki, onun daxilində
normalaşdırılan sahə hüdüdunda fırlanma səthinin real oxu
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yerləşir. Bu halda real ox kimi toxunan silindrin oxuna
perpendikulyar olan səthlərin kəsiklərində toxunan
çevrələrin həndəsi mərkəzi qəbul edilir (şəkil 5.15, j) .
Fəzada oxun düzxətlikdən sapmasının ölçülməsi
nəzarət ləvazimatlarında aparılır. Bunlarda silindrik detalı
hesablayıcı başlığı nəzərən fırlayırlar. Başlıq isə təxminən
orta kəsikdə detalın ölçüsünün sabitliyini ölçməyə imkan
verir.
5.5. Yerləşmə sapmalarının normalaşdırılması
və ölçülməsi
Yerləşmə sapması dedikdə baxılan elementin real
yerləşməsinin nominal yerləşmədən sapması nəzərdə
tutulur. Yerləşmə sapmalarını qiymətləndirmə zamanı
forma sapmaları istisna (çıxılır) edilir. Bunun üçün real
səthlər (və ya profillər) qiymətləndirmə zamanı toxunan
səth və ya onun elementləri ilə əvəz edilir.
Yerləşmə
sapmalarının
aşağıdakı
növləri
standartlaşdırılmışdır: paralellikdən sapma, perpendikulyarlıqdan sapma, maillik sapması, oxluqdan sapma,
simmetriklikdən sapma, mövqe sapması, oxların
kəsişməsindən sapma.
Yerləşmə
sapmalarının
işarələnməsi
forma
sapmalarına analoji aparılır. Müsaidələrin işarələnməsində
bucaq işarələri ilə yanaşı əlavə işarələr də istifadə edilir:
Θ , R, T, T/2, M. Bu işarələr müsaidələri iki variantda –
diametr Θ və radiusla R ifadə etməyə imkan verir.
Yerləşmə sapmaları əsasən gövdə detallarına aiddir,
çünki bu detallarda sərt tələblərin yerinə yetirilməsi xeyli
çətinlik və istehsalın bahalaşması ilə əlaqədardır.
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Yerləşmə sapmalarında müstəqil və asılı müsaidə
anlayışları istifadə edilir. Bu anlayışlar yerləşmə sapmaları
elementləri ölçülərinin sapması ilə əlaqədardır. Yerləşmə
və ölçü sapmaları detalların hazırlanması və yığılması
vaxtı ayrılıqda və birgə baş verir, həm də bir-birinə
müəyyən təsir göstərirlər.
Yerləşmənin müstəqil müsaidəsi – verilən cizgi
üzrə hazırlanmış bütün detal partiyası üçün ədədi qiyməti
sabit olan müsaidədir. Bu müsaidə detalın həqiqi
ölçüsündən asılı deyildir. Bu müsaidəni səthləri toxunan
detalların yığılması dəqiqliyini və həmin səthlərin düzgün
fəaliyyətini ( oxların vurmasının olmaması, araboşluğunun
bərabərliyi, kiplik və s.) təmin etmək tələb olunduqda
istifadə edirlər.
Müstəqil müsaidələr diyirlənmə yastıqlarının oturma
yuvalarının yerləşmə tələblərinin normalaşdırılması, dişli
ötürmə vallarının oturma yerlərində deşiklər müsaidələr,
işçi səthlərin və istiqamətləndiricilərin eynioxluluğuna
müsaidələr təyin edildikdə istifadə edilir.
Əgər normativ – texniki sənədlərdə, cizgidə,
işarələmədə və ya mətndə xüsusi göstərişlər yoxsa belə
müsaidə müstəqil adlanır. Ölçmələr elə aparılmalıdır ki,
ölçmə nəticələrinə yerləşmələri müəyyən edilmiş
elementlərin ölçülərinin sapmaları təsir göstərməsin .
Asılı yerləşmə müsaidələri - ədədi qiyməti cizgi
üzrə hazırlanmış müxtəlif detallar üçün dəyişən və
normalaşdırılan və ya baza elementinin həqiqi
ölçülərindən asılı olan müsaidədir. Bu müsaidələr
detalların yığılmasını təmin etmək (detalın bağlanması
üçün deşiklərin yerləşmə müsaidələri, pilləli valların və
araboşluğu olan oymaqların eynioxluluğuna müsaidələr
və.s) tələb olunduqda istifadə edilir.
Asılı yerləşmə müsaidələri deşik və ya vallara aid
elementlər üçün mövqe müsaidəsi, eynioxluluq,
192

simmetriklik, oxların kəsişməsi, oxların perpendikulyarlığı kimi xarakteristikalarının normalaşdırılması vaxtı
təyin edilir.
Cizgilərdə asılı müsaidə özünün minimal qiyməti ilə
verilir, detalın elementlərinin həqiqi ölçülərinin buraxılan
sapmalarına uyğun qiymətdə onu aşmaq buraxılmır.
Yerləşməni işarələdikdə asılı müsaidəyə M işarəsi əlavə
edilir və onun qiyməti son həddə sıfıra bərabər ola bilər.
Əksər hallarda, asılı müsaidələrə nəzarət kompleks
kalibrlərlə aparılır, burada eyni zamanda hazırlanan
elementlərin dəqiqliyi və onların yerləşməsi yoxlanılır.
Kalibrlər keçmə həddinə görə hazırlanır, yəni detal yararlı
olduqda kalibr “keçir”.
• Forma və yerləşmənin ümumi sapmaları. Forma
və yerləşmənin ümumi sapmaları baxılan elementi (səth
və ya profilin) forma və yerləşmə sapmalarının birgə
təzahürü nəticəsində yaranır. Ümumi sapmaların növləri
və şərti işarələri cədvəl 4.2 –də verilir.
QOST 24643 -81 - ə uyğun olaraq hər bir forma və
yerləşmə müsaidəsi növü üçün 16 dəqiqlik dərəcəsi
müəyyən edilmişdir. Bir pillədən digərinə müsaidələrin
ədədi qiymətləri 1,6 əmsalı ilə artır. Ölçü müsaidəsi və
forma və ya yerləşmə müsaidələrinin nisbətlərindən asılı
olaraq nisbi həndəsi dəqiqliyin aşağıdakı səviyyələri
müəyyən edilir: A –normal nisbi həndəsi dəqiqlik ( forma
və ya yerləşmə müsaidələri ölçü müsaidəsinin ~ 60%
təşkil edir); B – yüksək nisbi həndəsi dəqiqlik ( forma və
ya yerləşmə müsaidələri ölçü müsaidəsinin ~ 40% - ni
təşkil edir); C- əla nisbi həndəsi dəqiqlik (forma və
yerləşmə müsaidələri ölçü müsaidələrinin ~ 25%-ni təşkil
edir).
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Cədvəl 5.2
Səthlərin forma və yerləşmə müsaidələrinin
şərti işarələri
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A, B, və C səviyyələrinə uyğun olan silindrik
səthlərin forma müsaidələri ölçü müsaidələrinin ~ 30, 20
və 12% -ni təşkil edir. Forma və yerləşmə müsaidələrini
ölçü müsaidə sahəsi ilə məhdudlaşdırmaq olar. Bu
müsaidələri o vaxt göstərirlər ki, onlar funksional və
texnoloji səbəblərdən ölçü müsaidəsindən və QOST
25670-83 üzrə göstərilmiş müsaidələrdən kiçik olsunlar.
Forma və yerləşmə ümumi sapmalarının tərkibində
forma sapmaları xüsusi ölçmə vasitələrinin köməyi ilə
ölçülür. Daha təkmil vasitə kimi avtomatik ölçmə rejimli
maşınlar istifadə edilir. Maşına daxil edilmiş proqram
profilin dəqiq formasını təkrar edir və sapmaları qeyd edir.
Verilmiş forma sapmaları müəyyən kəsiklərdə verilmiş
profildən sapmalar ilə müəyyən edilir.
• Forma və yerləşmə sapmalarının cizgilərdə
işarələnməsi. QOST 2.308-79 –a uyğun olaraq forma və
yerləşmə müsaidəsinin növləri cizgidə qrafiki simvollarla
işarə edilir (cədvəl 5.2) . Müsaidənin işarəsi və ədədi
qiyməti çərçivəyə salınır (əvvəl işarə, sonra qiymət, mm,
üçüncü baza səthinin hərfi işarəsi göstərilir (şəkil 5.17, a).
Çərçivəni müsaidənin aid olduğu element ilə bütöv oxlu
xətlə birləşdirirlər (b). Əgər müsaidə oxa və ya simmetriya
müstəvisinə aid olarsa, birləşdirici xətt ölçü xəttinin
davamı olmalıdır (v). Müsaidə simmetriya müstəvisində
ümumi oxa aid olarsa, birləşdirici xətti ümumi oxa yaxın
çəkirlər (Q). Müsaidənin ədədi qiyməti qarşısında: Θ
simvolu müsaidə sahəsi diametrlə verilirsə (d); R –
müsaidə sahəsi radiusla verilirsə (e); T – simmetriklik,
oxların kəsişməsi, verilmiş səthlərin formaları, mövqe
müsaidələri diametrlə verilirsə (j); T/2 – həmin müsaidə
növləri radiusla verildikdə (z); “sfera” sözü və Θ , R
simvolları- müsaidə sahəsi sferikdirsə (U). əgər müsaidə
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verilmiş uzunluqda (sahədə) səthin bir hissəsinə aidsə,
müsaidənin qiymətini maili xətlə ayırırlar (k). əgər
müsaidə bütün uzunluq və ya sahədə təyin edilirsə,
müsaidəni bütün uzunluq üçün göstərirlər(  ). Əlavə
yazılan və verilənlər çərçivədə şəkil 5.17, m –də göstərilən
kimi verilir.

Şəkil 5.17. Səthlərin forma və yerləşmə
müsaidələrinin göstərilmə sxemləri
Səthlərin forma və yerləşmə ümumi müsaidələrini
belə göstərirlər: əvvəl yerləşmə müsaidəsinin işarəsi,
sonra forma müsaidəsinin işarəsi (şəkil 5.17, n).
Baza səthini birləşdirici xətlə və müsaidəni çərçivədə
verməklə qaralanmış üçbucaqla işarə edirlər (şəkil 5.18, a).
Çox vaxt bazanı hərf ilə işarə edir və onu üçbucaqla
birləşdirirlər (b). Əgər baza simmetriya oxu və
müstəvisidirsə, üçbucağı səthin ölçüsünü göstərən ölçü
xəttinin sonunda yerləşdirirlər (v). Yer çatışmadıqda isə
ölçü zənciri oxunu üçbucaqla əvəz etməyə icazə verilir.
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Şəkil 5.18. Bazaların işarələnməsi
• Detal səthlərinin dalğalılığı. Səthlərin dalğalılığı
dedikdə periodik təkrarlanan nahamarlıqların cəmi başa
düşülür. Bunlar arasındakı (qabarıq və ya çökəklər)
məsafə, bir qayda olaraq, baza uzunluğundan çox olur.
Dalğalılıq səthin kələ-kötürlüyü və forma sapmaları
arasında aralıq yer turur. Şərti olaraq səthin müxtəlif
sapmaları arasındakı sərhədləri dalğalılıq addımının S w
nahamarlığın hündürlüyünə W z
olan nisbəti ilə
qiymətləndirmək olar. S w /W z < 40 olduqda sapmanı
səthin
kələ-kötürlüyünə,
100>S w /W z> 40dalğalılığa,S w /W z >100 - forma sapmasına aid edilir.
Dalğalılıq parametrinə aid edilir: W z - hündürlüyün beş
qiymətinin orta hesabi qiyməti, L w -ölçmə sahəsinin
uzunluğu, S w -dalğalılığın addımı. W z -in həddi ədədi
qiymətlərini bu sıradan seçirlər: 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6;
3,2; 6,3; 12,5; 25; 50; 100; 200. Dalğalılığın orta xəttinin
m w vəziyyəti kələ-kötürlüyün orta xəttinin m vəziyyəti
kimi təyin edilir.
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6. ÖLÇMƏ VƏ NƏZARƏT VASİTƏLƏRİ
6.1. Hamar silindrik səthlərin nəzarəti
üçün kalibrlər
Detallara nəzarətin əsas vasitəsi kalibrlərdir. Onları
əsasən əl ilə nəzarətdə istifadə edir, lakin avtomatik
nəzarət vasitələrində də tətbiq edirlər. Kalibrlər detalın
keyfiyyətinə nəzarətin yüksək etibarlığını təmin edirlər.
Təyinatına görə kalibrləri iki əsas qrupa bölürlər:
işçi kalibrlər – keçidli R-PR və keçməyən -R –NE ;
nəzarət kalibrləri –K –RP, K-NE və K-İ.
İşçi kalibrlər (PR və NE) məmulatları hazırlanma
mərhələlərində yoxlamaq üçündür. Bu kalibrləri məmulatı
hazırlayan zavodun fəhlə və nəzarətçiləri istifadə edirlər.
İşçi kalibrləri həddi kalibrlər də adlandırırlar, çünki
onların ölçüləri yoxlanan detalların həddi ölçülərinə uyğun
olur. Həddi kalibrlər detalın həqiqi ölçülərinin müsaidə
hədlərində olmasını təyin etməyə imkan verir. Detal keçid
kalibrlərindən keçir və keçməyən kalibrdən keçmirsə, onu
yararlı hesab edirlər.
Kalibrlərin nominal ölçüləri onların ideal dəqiq
hazırlanacağı təqdirdə olan ölçülərinə deyilir. Bu şərt
daxilində keçid bəndinin nominal ölçüsü valın ən böyük
həddi ölçüsünə bərabər olacaqdır. Keçməyən bəndin
nominal ölçüsü isə valın ən kiçik həddi ölçüsünə bərabər
olacaqdır. Keçid tıxacının nominal ölçüsü deşiyin ən kiçik
həddi ölçüsünə, keçməyən tıxacın nominal ölçüsü isə
deşiyin ən böyük həddi ölçüsünə bərabər olacaqdır.
Kalibrlərdə ölçülərə nəzarətə aşağıdakı tələblər
qoyulur: nəzarət məhsuldar olmalıdır; nəzarətə zəruri vaxt
mümkün qədər az olmalıdır; nəzarət etibarlı və iqtisadi
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cəhətdən məqsədəuyğun olmalıdır. Nəzarətin iqtisadi
məqsədəuyğunluğu nəzarət vasitələrinin qiyməti, ölçmə
vasitələrinin işçi səthlərinin yeyilməyə davamlılığı, detalın
ölçülərinə müsaidələrin intervalı ilə müəyyən edilir.
Məsələn, müsaidə sahəsinin ən böyük daralması
kalibrlərin həqiqi ölçülərinin detalın müsaidələr sahəsi
daxilində yerləşən dəddi ölçüləri ilə üst-üstə düşdüyü
halda alınır.
Kalibrlər hesabına daralmış cədvəl müsaidəsi
istehsalat müsaidəsi, kalibrlər hesabına genişlənmiş
müsaidə isə təminatlı müsaidə adlanır. İstehsalat
müsaidəsi kiçik olduqca, xüsusilə daha dəqiq kvalitetlərdə
detalın hazırlanması baha başa gəlir.
Həddi kalibrlə İT6–dan İT17–dək müsaidələrlə
(xüsusilə, kütləvi və iri seriyalı istehsalatlarda) detalların
yararlılığı yoxlanır.
Teylor prinsipinə uyğun olaraq keçid tıxac və
üzükləri təmasda olduqları uzunluğa bərabər və bütöv
forma və uzunluğa malik olurlar.
Keçməyən kalibrlər isə çox vaxt tam formada olmur,
məsələn üzük yerinə bənd və ya tıxac (eninə kəsikdə
natamam forma, oxboyu istiqamətdə isə qısaldılmış)
istifadə edilir. Çünki Teylor prinsipinə ciddi əməl edilməsi
təcrübədə bir sıra çətinliklərlə əlaqədardır.
Nəzarət kalibrləri K–N tipli tənzimlənən kalibr –
bəndlərin qoyulması və tənzimlənməyən kalibr –
bəndlərin yoxlanması üçün istifadə edilir. Bunlar
keçməyən nəzarət kalibrləri olub, keçid işçi bəndlərin
yeyilməsi səbəbindən istismardan çıxarılması üçün xidmət
edirlər. Nəzarət kalibrlərinin kiçik müsaidələri olduğuna
baxmayaraq, onlar hər halda hazırlanma və kalibrlərin
yeyilməsi üçün müəyyən edilmiş müsaidə sahələrini təhrif
199

edirlər. Ona görə nəzarət kalibrlərini mümkün qədər
istifadə etmək məsləhət görülmür. Xüsusilə, xırda seriyalı
istehsalatda nəzarət kalibrlərini uc ölçüləri ilə əvəz etmək
və ya
universal ölçmə cihazları istifadə etmək
məqsədəuyğundur. QOST 24853-81 hamar kalibrlərə
aşağıdakı hazırlanma müsaidələrini müəyyən edir: H –
deşiklər üçün işçi kalibrlər (tıxaclar), H s -sferik ölçmə
səthi olan kalibrlər; H 1 -vallar üçün kalibrlər (bəndlər);
H p - bəndlər üçün nəzarət kalibrləri (şəkil 6.1).

Şəkil 6.1. Kalibrlərin müsaidə sahələrinin yerləşmə
sxemləri: a-deşiklər üçün, b-val üçün
Nəzarət prosesində yeyilən keçid kalibrləri üçün
hazırlama, həm də yeyilməyə müsaidələr nəzərdə tutulur.
500 mm-dək ölçülər üçün müsaidəsi İT8 olan PR
kalibrlərinin yeyilməsi detalın müsaidə sahəsindən kənara
çıxa bilər (tıxaclar üçün y , bəndlər üçün y 1 qədər). İT9dan İT17 –dək müsaidəsi olan PR kalibrlərində yeyilmə
keçid həddi ilə məhdudlaşır, yəni y=0 və y 1 =0. Qeyd edək
ki, yeyilmə müsaidəsi sahəsi kalibrin mümkün orta
yeyilməsini əks etdirir.
Bütün keçid kalibrləri üçün (H(H s ) və H 1 )
müsaidələr sahəsi məmulatın müsaidə sahəsi daxilində
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kalibr-tıxaclar üçün Z və kalibr –bəndlər üçün Z 1 qədər
sürüşdürülür.
180 mm-dən yuxarı nominal ölçülərdə keçməyən
kalibrin müsaidə sahəsi də, həmçinin detalın müsaidə
sahəsi daxilində tıxaclar üçün α və bəndlər üçün α1 qədər
sürüşdürülür. Bununla da təhlükəsizlik zonası, yəni
valların və deşiklərin kalibrlərlə yoxlanması xətalarını
əvəzetmək imkanı yaradılır. HE kalibrlərinin 180 mm-dək
ölçülər üçün müsaidə sahəsi simmetrikdir və ona görə də
α = 0 və α1 = 0 olur.
Kalibrlərin müsaidə sahəsinin və onların keçid
səthlərinin yeyilmə sərhədlərinin detalın müsaidə sahəsi
daxilində sürüşdürülməsi oturtma xarakterindən təhrif
olunma imkanını aradan qaldırmağa və yararlı detalların
ölçülərinin müəyyən edilmiş müsaidə sahəsi həddində
alınmasına təminat verməyə imkan verir.
QOST 24853-81–də verilən düsturlar ilə kalibrlərin
icra ölçülərini təyin edirlər. İcra ölçüləri kalibrlərin həddi
ölçüləridir, bu ölçülər üzrə yeni kalibr hazırlanır. Bu
ölçüləri təyin etmək üçün bəndin cizgisinə müsbət sapma
ilə ən kiçik həddi ölçü qoyulur; tıxac və nəzarət kalibri
üçün isə mənfi sapma ilə ən böyük həddi ölçü qoyulur.
Markalanma vaxtı kalibrin üzərinə detalın nominal
ölçüsü, məmulatın müsaidə sahəsinin hərfi işarəsi, mm-lə
məmulatın sapmaları həddinin ədədi qiymətləri (işçi
kalibrlər üçün), kalibrin tipi (məsələn, PR, HE, K-N) və
kalibr hazırlayan zavodun əmtəə nişanı yazılır.
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6.2. Metrik yivlərin nəzarəti
• Yivlərə nəzarət metodları. Yivləri yoxlamaq üçün
iki metod istifadə edilir: diferensial və kompleks. Əgər
müsaidə məmulatın hər bir elementinə ayrıca təyin edilirsə,
diferensial metod tətbiq edilir. Əgər məmulatın hər hansı
elementindən birinı eyni zamanda bir neçə elementin
xətalarını məhdudlaşdıran kompleks müsaidə təyin
olunursa (məsələn, yivin gətirilmiş orta diametrinə
müsaidə), nəzarət kompleks metodla aparılır. Bu
metodlardan hər biri, öz növbəsində, ölçmə vasitələri,
ölçmə üsulları və s. asılı olaraq qruplara bölünürlər.
• Nəzarətin kompleks metodu. Nəzarət kompleks
metodla həyata keçirildikdə standartla verilmiş həddi
konturlara nəzarət üçün həqiqi konturun vəziyyəti aşkar
edilir və yivin bütün uzunluğu boyundan müvafiq oturtma
təmin edilir. Bu metod boltun xarici diametri və qaykanın
daxili diametrindən başqa yivin bütün parametrlərinə eyni
zamanda nəzarəti təmin edir.
Kompleks metod kalibrlərin istifadəsinə əsaslanır və
yivli hissələrə, bəzən də yivkəsən alətlərə nəzarət üçün
tətbiq edilir. Kalibrlərlə ölçüləri yoxlama nəticəsində
müsaidə sərhədləri daxilində olan məmulatlar sortlaşdırılır.
Ölçüləri müsaidə sahəsindən kənara çıxan məmulatlar zay
hesab edilirlər.
Metrik yivlərə nəzarət kalibrləri bir neçə növə
bölünürlər: işçi həddi yivli və hamar kalibrlər; yivli kalibr
–tıxaclar U-PR və UN-NE; nəzarət kalibr – tıxacları K-PR
və E-NE, yivli tıxac K-P; yivli nəzarət kalibr – tıxaclar K-İ
və K-İ-NE və s.
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İşçi həddi tıxaclar daxili yivli məmulatları (qaykalar),
yivli üzük və bəndlər isə xarici yivli məmulatlara (bolt,
sancaq) nəzarət üçün istifadə edilir.
İşçi hamar həddi kalibrlər (bənd və tıxaclar) boltun
yivinin xarici diametrini və qayka yivinin daxili diametrini
yoxlamaq üçün istifadə edilir. Bu kalibrlər hazırlanma
dəqiqliyinə görə 11 və 12-ci dəqiqlik kvalitetli kalibrlərə
uyğun gəlir.
• Nəzarət diferensial metodu. Xarici yivlərin bir
sıra parametrləri üçün kifayət qədər dəqiq və etibarlı
nəzarət metodları və vasitələri vardır, lakin daxili yivlər
üçün belə metod və vasitələr yoxdur. Bu metod yivin hər
bir elementinin ayrıca ölçülməsinə əsaslanır və ona görə
yivin yararlı olması haqqında nəticə çıxarılır. Nəzarətin
diferensial metodu texnoloji prosesin sazlanması, 200
mm-dən böyük diametrli metrik yivləri yoxlamaq üçün
istifadə edilir.
Metrik yivlərin hər bir parametrinə nəzarət
olunmasına ayrılıqda baxaq.
Xarici yivin xarici diametri hamar silindrik hissələrin
xarici ölçmələri üçün alət və cihazlarla (ştangenpərgar,
mikrometr, indikatorlu bənd, optimetr və s.) ölçülür.
Ölçmələr hamar silindrik hissələrin ölçülməsindən heç nə
ilə fərqlənmir. Bu ölçmələrə, həmçinin hamar silindrik
hissələr üçün həddi kalibr – bəndlər vasitəsilə nəzarət
edilir.
Daxili yivin daxili diametri hamar silindrik deşikləri
ölçmək üçün istifadə olunan alət və cihazlarla ölçülür. Bu
alət və cihazlar bir qədər fərqli konstruksiyaya və ya
xüsusi ləvazimata malik olur. Daxili yivin daxili
diametrini ölçmək üçün kontakt elementi, adətən silindrik
səthli olur (radiusu daxili yivin daxili radiusundan bir
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qədər kiçik, şəkil 5.2, a). Ölçmə ucluqlarının digər
formalarının da tətbiqi mümkündür: prizmatik, sferik;
lakin belə ucluqların xidmət müddəti tez yeyildiyindən
çox olmur. Yivin daxili diametrinə, həmçinin hamar
silindrik səthlər üçün kalibr –tıxaclar vasitəsilə nəzarət
edilir.
Xarici yivin daxili diametri iki üsulla ölçülür: əlaqəli
(kontaktlı) və əlaqəsiz (kontaktsız). Kontakt üsulu ilə
ölçmədə, adətən hamar silindrik hissələrin xarici
diametrlərini ölçmək üçün cihazlar (onların kontakt
elementləri prizma və ya konus şəkilli ucluqlarla
dəyişdirilir, şəkil 6.2, b) istifadə olunur. Ucluğun
zirvəsindəki bucaq yivin profil bucağından, zirvədəki
kütlük radiusu isə yivin çökük dönmə radiusundan kiçik
olmalıdır.

Şəkil 6.2.Yivlərin ölçmə sxemləri: a-daxili yiv,
b-xarici yiv
Daxili yivin xarici diametri çox təsadüfi hallarda
ölçülür, çünki onun ölçüsü yiv birləşməsinin
möhkəmliyinə əhəmiyyətli təsirə malik deyildir.
Daxili yivin ölçülməsində daha çox xarici yivin
parametrlərini ölçmə metodları geniş istifadə olunur.
Yivin xarici diametrinə uyğun kəsilmiş deşiyə asan əriyən
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və kiçik termik genişlənməyə malik ərinti (amalqama)
tökülür və ya təzyiqlə sıxılır. Sonra tökməni burub yivdən
açaraq oradan çıxarır və lazımi parametrləri ölçülür. Yivin
parametrlərinin xətti ölçülərinin ölçmə dəqiqliyinə ən
çoxu ± 15 mkm nail olunur.
Yivin orta diametri ölçmə bucaqlarının köməyi ilə
mikroskoplarda ölçülür. Ölçmələr kimi iki və ya üç məftil
üsulu, yaxud müxtəlif cihazlara (optimetr, indikator və s.)
prizmatik ucluq qoyulmaqla həyata keçirilir.
Yivin orta diametrini mikroskop və ya proektorda
ölçdükdə həqiqi orta diametr kimi profilin sağ və sol
tərəflərinin ölçmə nəticələrinin hesabi orta qiyməti qəbul
edilir (şəkil 6.3, a).

Şəkil 6.3. Yivin parametrlərinin ölçülmə sxemləri
Üç məftil metodu yivin orta diametrini ölçmək üçün
daha geniş istifadə olunan və dəqiq metodlardan biridir.
Kontakt cihazı ilə yivin orta diametri ilə əlaqəli M ölçüsü
(cədvəl 5.1) təyin edilir:
a


S ⋅ tg


I
2
+
d2 = M − d  I +
a
2

sin 
2
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Metrik yiv üçün
d 2 = M − 3d + 0,886 S

d 2 -nin ölçmə dəqiqliyinə profil bucağının xətalarının
təsirini aradan qaldırmaq üçün çox nazik məftillər istifadə
edilir. Məftillərin kontakt nöqtələrinin orta diametrə
bərabər
məsafədə yerləşdiyi və d =

S
olduğu qəbul edilir.
3

Bəzi cihazlarda məftilləri kürələr və sferik ucluqlarla
əvəz edirlər, lakin bu halda ölçmə dəqiqliyi azalır.
Profil bucağının yarısı proektor, mikroskop və
bucaqölçənlərlə (200 mm-dən çox diametrli yivlərdə α / 2
-ni yoxlamaq üçün) ölçülür.
Proektorda profil bucağının yarısını ölçmək üçün
proektorun optik quruluşu ilə birlikdə işlədilən kölgə
bucaqölçəni istifadə olunur. Kölgə bucaqölçəni şkalası
olan şəffaf lövhədir, şkalanın mərkəzində oxun üstündə
ştrixli göstərici və konus bərkidilmişdir.
Profil bucağı yarısının mikroskopda ölçülməsi
proektora nisbətən daha çox dəqiqliyi təmin edir.
Bazalama ilə bağlı xətalardan qaçmaq üçün profilin və
yivin hər iki tərəfindən ölçmək lazımdır. Ölçmə nəticəsini
bütün dörd ölçü kəmiyyətinin orta hesabi qiyməti kimi
təyin edirlər:
α /2 =

a1 / 2 + a2 / a3 / 2 + a4 / 2
.
4
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Cədvəl 6.1.
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Profil bucağı yarısını yivli dayaqları olan mikroskopda
ölçmələr (ölçü cihazının vizir xətlərini profili əmələ
gətirən xətlərə paralel yönəltmək üçün) daha dəqiq
nəticələr verir. 14 mm-dən böyük daxili diametrlər üçün
α / 2 bucağını işıq kəsiyi prinsipi ilə işləyən əlaqəsiz ölçü
cihazı ilə ölçmək olar. Əlaqəsiz ölçmədə nazik işıq zolağı
ölçülən yivin profilinə düşərək, yivin oxboyu kəsik
profilin əks etdirir. Bu görünüş mikroskopun okulyarına
verilir, burada α / 2 bucağı okulyar şkalası vasitəsilə
ölçülür.
Yivin addımı mikroskop, dayaqlı mikroskop,
proektor və ya addımölçənlərlə ölçülə bilər (200 mm-dən
böyük diametrli yivlərin addımını P yoxlamaq üçün)
Yivin addımını ölçdükdə mikroskopun sütunu
ölçülən yivin vint qalxma bucağına uyğun mailliklə
qoyulur. Üfüqi müstəvidə yivli məmulatın oxunun
çəpliyindən yaranan xətanı əvəz etmək üçün mikroskopda
ölçmə sağ və sol tərəflər üzrə aparılır (şəkil 6.3,v).
addımın P həqiqi qiyməti kimi dörd ölçmənin orta hesabi
qiyməti götürülür.
Yivlərə
nəzarətin
mexanikləşdirilməsi
və
avtomatlaşdı-rılması. Daxili və xarici yivlərə həddi
kalibrlərlə nəzarət kifayət qədər məhsuldar əməliyyat
deyildir. Məsələn, boltların yivlərinə yivli kalibr –
üzüklərlə nəzarətə sərf olunan vaxt, bu yivlərin
hazırlanmasına sərf olunan vaxtdan 10-20 dəfə çox olur.
Ona görə yivli məmulatlara nəzarət prosesinin
məhsuldarlığının yüksəldilməsi mühüm vəzifədir. Yivləri
yoxlamaq üçün mexanikləşdirilmiş nəzarət ləvazimatları
və avtomatları çox müxtəlifdirlər və iki əsas qrupa bölünə
bilər.
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Birinci qrupa yivli kalibrlərin köməyi ilə işləyən
quruluşlar aiddir, bunlarda kalibrlərin yiv bağlanması –
açılması prosesi mexanikləşdirilmişdir. İkinci qrupanəzarət üsulu və kalibrin konstruksiyasının dəyişdirilməsi
nəticəsində kalibrin bağlanma-açılması prosesi aradan
qaldırılan ləvazimat aid edilir.
Yivlərə nəzarət üçün avtomat və mexaniki nəzarət
ləvazimatlarının yaradılması yolları əsasən eynidir.
Avtomatik quruluşların yaradılmasında çətinliklər yivli
məmulatların ölçmə vəziyyətinə avtomatik qoyulmasının
çətinliyi ilə əlaqədardır. Bu səbəbdən avtomatik
quruluşlarda nəzarət üsulunun və yoxlanan yivlə
kontaktda olan ucluqların formasının seçilməsi böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Düzgün seçim əhəmiyyətli dərəcədə
ölçmə dəqiqliyi, konstruksiyanın etibarlığı və işin
məhsuldarlığını təmin edir.
6.3. Dişli çarx ötürmələrinə nəzarət
• Nəzarətin metodları. Dişli çarxların dəqiqlik
göstəricilərinə nəzarətin əsas üsullarını diferensial və
kompleks olmaqla iki qrupa bölmək olar.
Diferensial göstəricilərə aiddir: ilkin konturun
yerdəyişməsi (çəpliyi), dişin qalınlığı, ümumi normalın
uzunluğu, dairə və əsas addımları, radial vurma, profil
xətaları. Sonuncu iki göstərici dişli çarxın verilmiş dönmə
bucağında fasiləsiz dəyişən kəmiyyət xarakteri daşıyır,
digər göstəricilər üçün isə diskret qiymətləri xarakterikdir
(dişin, addımın, dişlər qrupunun).
Kompleks göstəricilərə kinematik xəta (ən böyük və
yerli) və ölçmə oxlararası məsafə aid edilir. Kompleks
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göstəricilər dişli çarxların və ötürmələrin dəqiqliyini
istismar şəraitinə daha yaxından səciyyə edirlər.
Kompleks nəzarət adətən 3, 4, 5-ci dəqiqlik dərəcəsi
ilə yerinə yetirilmiş ölçmə çarxlarının (QOST 6512-74,
QOST 10378-81) istifadəsinə əsaslanır. Bu çarxlar
yoxlanan çarxların hazırlanma dəqiqliyini 2-3 dərəcə
qabaqlamalıdırlar. Belə nəzarət 5-ci dərəcədən aşağı
dəqiqliklə hazırlanan çarxlar üçün tətbiq oluna bilər.
İstismar bazası ilə üst-üstə düşən ölçmə bazalarının
istifadə edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
• Silindrik dişli çarxlara nəzarət çarxları. Bu
cihazlar standartlaşdırılmışdır və əsasən iki cür olurlar:
dəzgah cihazları (DC) və qoyulma cihazlar (QC).
Dəqiqliyin yoxlanan göstəricilərindən asılı olaraq silindrik
dişli çarxlara nəzarət cihazlarını qruplar və dəqiqlik
sinifləri üzrə hazırlayırlar.

Kinematik xətalara ( Fi′ və f i′ dişli çarxın dönmə
bucağı xətasını təyin etmək üçün istifadə olunan cihazlarla
nəzarət edirlər. Kinematik xətaları mexaniki, elektrik və
fotoelektrik prinsiplərinə əsaslanan kinematomer cihazları
ilə aparırlar. Kinematomerlər aparan və aparılan dişli
çarxların
dönmə
bucaqlarının
cari
harmonik
tutuşdurulması və ölçmələrini (aparan çarx ölçmə çarxla
nominal oxlararası məsafədə olmaqla) həyata keçiririr.
Müasir modellərdə dönmə bucağının ölçülməsində
müxtəlif elektrik, fotoelektrik vericiləri, habelə
yerdəyişmələrin ölçülməsində fazometrlər istifadə edilir.
Normalölçənlər vasitəsilə ümumi normalın uzunluğu
boyu döyünmə müsaidəsinə F vw , mərkəzölçənlər ilə
oxlararası məsafədə döyünmə müsaidəsinə F .′′ nəzarət
etmək olar.
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Addımın yığılmış xətasını optik bölgü başlığı olan
bucaqölçən cihazın köməyi ilə təyin edirlər. Addımın
yığılmış xətası kimi tangensial sapmalar və ya bucaq
sapmalarının xətti kəmiyyətlərlə ifadələnmiş qiymətlərinin
intervalı qəbul edilir.
Addımın yığılmış xətasını həm də xüsusi
yarımavtomat cihazda və dişli çarxların elementlərini
ölçmək üçün digər cihazlarda təyin edirlər. Bu cihazlardan
biri 1800 qövs ilə ayrılmış və diametral əks tərəflərdə
yerləşən iki eyniadlı profil arasındakı qövs məsafəsinin
müqayisəsinə əsaslanır.
Radial döyünməni döyünməölçən (QOST 8137 -81)
cihazında təyin edirlər. Yoxlanan çarxı mərkəzi oxa
geydirir və çarxda kürəli oymaqlı tangensial ölçmə ucluğu
yerləşdirilir. Radial döyünmə kimi çarxın bir dövrü
ərzində
sapmaların
intervalı
qəbul
edilir.
Döyünməölçənləri A, AB və B dəqiqlik sinifləri ilə
(buraxılan xətaların həddi 1,5-dən 20 mkm qədər)
buraxırlar.
Ilişmə addımı ölçən cihaz (QOST 3883 -81) ilişmə
addımının f pb həddi sapmalarına riayət edilməsi üçündür.
Addımölçəni yoxlanan çarxın üzərinə elə qoyurlar ki, iki
ucluğun qabaq səthləri çarxın qonşu dişlərinin eyniadlı
profilinə toxunsun. Bu vəziyyətdə üçüncü ucluğu digər
dişin əks profilinə bərkidirlər. Cihazın indikatoru bu halda
addımın nominal qiymətdən sapmasını göstərəcəkdir.
Evolventölçən çarx dişlərinin profil xətalarına f f
nəzarət etmək üçündür. Onların iş prinsipi sobkat
metoduna əsaslanır. Bu cihazlar fərdi diskli və universal
olurlar. Evolvent ölçənlər modulu 0,7- dən 10 mm-dək,
xarici diametri 300 mm-dək, vallı çarxların uzunluğu 350
mm-dək, dönmə bucağı üzrə 800 –dək ölçmə intervalına
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malikdirlər. İndikatorunun bölgü qiyməti – 2 mkm,
ölçmələrin həddi xətası - 3 mkm təşkil edir.
Çarxların dişlərinin kontaktlarının tamlığını yığılmış
ötürməni yüngülcə tormozlamaqla çarxlardan birinin
dişində qalan kontakt ləkəsinə görə qiymətləndirirlər. Bu
ləkəni dişin tam uzunluğuna görə faiz ilə ifadə edirlər.
Ləkənin hündürlüyünü dişin işçi hündürlüyünə nisbətən
faizlə qiymətləndirilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, dişli çarxların
parametrlərinə avtomatik nəzarət bir sıra mürəkkəbliklər
üzündən kifayət qədər inkişaf etməmişdir. Doğrudur, dişli
çarxların istehsalı üzrə avtomatik xətlərdə ikiprofilli
kompleks nəzarət avtomatları tətbiq olunur. Lakin dişli
çarxların emalı prosesində aktiv nəzarət hələlik, ancaq
ayrı-ayrı texnoloji əməliyyatlarda istifadə olunur.
• Sonsuz vint silindrik ötürmələri üçün QOST
3675-81-də 12 dəqiqilik dərəcəsi müəyyənləşdirilmişdir:
1,2,.....12 sonsuz vintlər çarxları və sonsuz vint
ötürmələrinin hər bir dəqiqlik dərəcəsi üçün kinematik
dəqiqlik, işləmə səlisliyi, dişlərin və dolaqların əlaqəsinə
görə normalar qəbul edilmişdir. Müxtəlif dəqiqlik
dərəcələrində normaların uyğunlaşdırılması mümkündür.
Dəqiqlik dərəcələrindən asılı olmayaraq ötürmələrdə
sonsuz vintlə sonsuz vint çarxının altı qovuşması nəzərdə
tutulmuşdur. Bunlar A, B, S, D, E, H qovuşmalarıdır.
Sonsuz vint ötürmələri üçün səkkiz növ
müsaidələri
tətbiq edilir: x, y, z, a, b, c, d, h. H və E qovuşmalarına yan
araboşluğunun h müsaidəsi, D, S, B və A qovuşmalarına
uyğun olaraq d, s, b, və a müsaidələri uyğun gəlir.
Sonsuz vint çarxlarının kinematik dəqiqliyinin
göstəriciləri: sonsuz vint çarxının ən böyük kinematik
xətası, sonsuz vint çarxının addımlarının yığılmış xətası,
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diyirlənmə xətası, dişli çarxın dişli radial vurması və
sonsuz vint çarxının bir dövrü ərzində ölçülən
mərkəzlərarası məsafənin dəyişməsidir.
Sonsuz vintin işləmə səlisliyinin göstəriciləri: sonsuz
vintin dolağının yivli səthinin xətası, sonsuz vintin
dolağının radial vurması, sonsuz vintin ox boyu addımının
sapması, sonsuz vintin addımlarının yığılmış xətası, vint
xəttinin bir dövr ərzində və sonsuz vintin bütün uzunluğu
boyu xətaları və sonsuz vintin profilinin xətasıdır.
Sonsuz vint çarxının işləmə səlisliyinin göstəriciləri:
• sonsuz vint çarxının dövrü xətası,
• bir dişlə ölçülən mərkəzlərarası məsafəsinin
dəyişməsi,
• carxın addımlarının sapması və yaxud çarxın
dişinin profilinin xətası.
Sonsuz vint ötürməsinin işləmə səlisliyinin
göstəriciləri: ötürmənin dövrü xətası və ötürmədə diş
tezliyinin dövrü xətasıdır.
Sonsuz vint çarxının deşiklərinin sonsuz vintin
dolaqları ilə əlaqəsinin göstəriciləri: əlaqənin cəmlənmiş
ləkələri, orta müstəvinin ötürmədə sürüşməsi, ötürmədə
mərkəzlərarası məsafənin sapması və ötürmənin
mərkəzlərarası bucağının sapmasıdır.
Sonsuz vint ötürməsinin nəzarət edilən əsas
parametrləri şəkil 6.4-də göstərilmişdir. Sonsuz vint
ötürməsinin şərti işarəsi belədir: 8-7-6 Ba QOST 3675-81.
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Şəkil 6.4.Sonsuz vint ötürməsinin xətaları:a-sonsuz
vintin dolağının profil xətası; b-ötürmədə orta
müstəvinin sürüşməsi; v-ötürmədə mərkəzlərarası
məsafənin sapması
Dişli çarxlara nəzarət, onların təyinatlarından asılı
olaraq, parametrlərin verilmiş normalara uyğunluqlarına
görə həyata keçirilir. Silindrik dişli çarxların ölçülməsi
üçün cihazların tipləri, əsas parametrləri və dəqiqlik
normaları QOST 53680 – 81 ilə nizamlanmışdır.
6.4. Vərəq konstruksiyalı hissələrin nəzarəti
Mövcud texnoloji sistemlərdə, vərəq konstruksiyalarının avtomatik yığılmasında nəzarət, ölçmə texnikası və
metroloji təminat vasitələri ümumi texnoloji avadanlıqlarla yanaşı yerləşdirilir. Belə nəzarətdə konstruksiyaları nəzarət xətlərinə keçirmək lazım olmur və beləliklə
nəzarətdə məhsuldarlıq və fasiləsizlik təmin edilir. Bütün
ölçmə-nəzarət əməliyyatları konstruksiyaların hazırlanma
texnologiyası ardıcıllığına uyğun olaraq aparılır.
Nəzarətin
digər
metodları
prosesin
tam
mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasına imkan
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vermir. Bu onunla izah olunur ki, adətən nəzarət obyektin
ölçülərinə yaxın bazada yerinə yetirilir. Ona görə də iri
ölçmə qurğularının yoxlanan obyekt üzrə yerləyişmələrini
təmin etmək çətin məsələyə çevrilir. Gövdə
konstruksiyalarının iri ölçüləri isə maşınqayırmada geniş
yayılmış əks prinsiplə nəzarətə (yoxlanan məmulat
tərpənməz ölçmə quruluşuna nəzərən yerini dəyişir) də
imkan vermir.
Vərəq konstruksiyalarının keyfiyyətinə nəzarətin
təkmilləşməsinin perspektiv istiqaməti kimi ölçmə və
nəticələrin lazer ölçmə sistemini misal göstərmək olar. Bu
sistemin strukturunun əsas elementləri aşağıdakılardan
ibarətdir.
Vərəq konstruksiyalarında ölçmə obyekti gövdələr,
baza hissələri, daxili quruluşlar və çıxıntı elementləridir.
Ölçmə vasitələri olaraq kompleks tərtibatlarla təchiz
edilmiş nəzarət – ölçmə quruluşları götürülür. Bunlara aid
edilir: xüsusi lazer cihaz – şüalandırıcıları, lazer viziri,
profiloqraf-işıquzaqölçən, özüsazlanan nivelir və s.
Kompleks tərtibat sisteminə daxil olur: yoxlama
lövhəsi, mərkəzləyici, ölçmə xətkeşi, mərkəzaxtaran,
hissələrin vəziyyətini yoxlama ləvazimatı, reper, tarım
çəkmə ləvazimatı və s.
Vərəq konstruksiyalı hissələrin yoxlanması əsasən
dolayı metodla aparılır və ölçmə nəticələri analitik emal
edilir. Dolayı ölçmələrdə dəqiqlik sapmalarının qiyməti
hesablama bazasından xeyli asılı olduğundan, bazaların
vahidliyi qaydasına ciddi əməl olunmalıdır. Konstruktor,
texnoloji və ölçmə bazası kimi eninə kəsiklərin
mərkəzindən keçən gövdənin şərti mərkəz oxu götürülür,
bu diametral müstəvilərin vəziyyətini müəyyən edir.
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Çıxıntı hissələrin dəqiqliyini attestasiya etmək üçün
əsas bazaya paralel əlavə bazalar qəbul edilir.
Nəzarət metodunun vacib tərkib hissəsi forma
sapmalarının qiymətləndirilməsi metodudur.
• Forma sapmalarının qiymətləndirilməsi metodu.
Forma sapmalarının müəyyən edilməsinin normativ
metodları (toxunan çevrə və silindr; orta çevrə və silindr;
çevrə və minimum zona silindri) vərəq konstruksiyalarının
qiymətləndirilməsində səmərəli deyildir. Bu metodların
tətbiqi bir sıra çətinliklərlə, mürəkkəb və baha avadanlıq
tətbiqi, ölçmə informasiyasının rasional emal üsulunun
olmaması ilə əlaqədardır.
Dəqiqliyin xarakteristikasının çəkilmiş və əhatə
silindrlərə əsaslanan metodu bu çatışmazlıqlardan azaddır.
Düzdür, xarakteristika normativ sənədlərdə yoxdur, ancaq
kifayət qədər sadə, etibarlı və intutiv aydın olduğundan
təcrübədə geniş istifadə edilir.
Düzgün silindr formasında R a nominal konstruksiya
radiusuna malikdir. Real gövdədə forma sapmaları kimi əhatə edən silindrin ən kiçik radiusu; R b real gövdə
daxilində yerləşdirilmiş əhatə olunan silindrin ən böyük
radiusu göstəriciləri istifadə olunur.
Qiymətləndirmə xarakteristikası qəbul edilir:
θ=

R
Rb
və ya θ = B ⋅ 100%
R0
R0

Gövdələr üçün: nominal - θ = 1; real - θ < 1 olur. θ
vahidə yaxın olduqda gövdə dəqiq hazırlanmışdır. Bu
xarakteristika nisbidir və böyük konstruksiyanın mütləq
ölçülərini nəzərə almağa imkan verir.
• Səthlərin nominaldan forma sapmalarının
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modelləşdirilməsi.
Vərəq
konstruksiyalı
slindrik
gövdələrin forma sapmalarına nəzarət nöqtələrin diskret
yığımında səthlərin koordinatlarının ölçülməsi yolu ilə
aparılır. Səthin forma sapmalarının modelləşdirilməsi real
səthin ölçülmüş koordinat nöqtələri və nominal səthin
verilmiş
parametrləri
arasındakı
sapmaları
qiymətləndirməyə imkan verir. Əgər səthin modeli
qurularsa, onu dəqiqliyin kəmiyyət xarakteristikalarının
hesablanması üçün istifadə etmək olar. Verilmiş
xarakteristikalarla həndəsi
formanın analitik və ya
alqoritmik modelinin qurulması həndəsi modelləşdirməyə
aid edilir.
Həndəsi modelləşdirmənin metroloji cəhətləri müasir
EHM istifadəsi və mühəndis həndəsi nailiyyətlərinə
əsaslanır. Həndəsi modelləşdirmənin nəzəri əsası riyazi
metod, alqoritm və yanaşmalardır və burada da
komputerlərin geniş tətbiqi nəzərdə tutulur.
Komputerdə həndəsi modelləşdirmə prosesində
modelin aşağıdakı meyarları əsasdır:
• ilkin verilənlərə uyğunluq – modelin əsasında
gəlinən nəticələrin dürüstlüyünü təmin edir;
• qurulan modelin forma hamarlığı – bu xassə ilkin
verilənlərin diskretliyinə baxmayaraq real obyektin
hamarlığına uyğunluğunu nəzərdə tutur;
Kobud və incə modellərin qurulmasında hamarlıq
tənliyi ilə variasiya etmək olar.
• modelin qurulması prosesində dialoqun istifadə
olunması. Bu meyar modelin özünəməxsus
cəhətlərini nəzərə almağa və onun qurulma
mərhələsində lazımi alqoritmi istifadə etməyə
imkan verir.
217

Həndəsi modelləşdirmə prosesində iki müxtəlif cür
vəzifəni aydın fərqləndirmək lazımdır: əldə olan
məmulatlara görə obyektin interpolyasiyası vəzifəsi;
modelləşdirmə və yeni formaların dizaynı vəzifəsi.
Səthlərin forma sapmalarına nəzarət vəzifələrinin
həllində nəzarət-quruluşlarının köməyi ilə alınmış ölçü
məmulatları əsasında obyektin formasının interpolyasiyası
məsələsinə baxılır. Bu vəzifə həndəsi modelləşdirmənin
metroloji aspektidir.
• Riyazi modelin qurulması. Səthin və ya profilin riyazi
modelinin qurulmasında ilkin addım onun rəqəmləşməsi,
yəni obyektin müxtəlif kəsiklərdə koordinat nöqtələrinin
çıxarılmasını yerinə yetirməkdir.
Nəzarət obyektinin rəqəmləşməsi xüsusi ölçmə nəzarət avadanlığında, koordinat–ölçmə maşınında
(KÖM) aparılır. Koordinatların yazılması prosesinin
müəyyən qaydası vardır.
Konstruksiyanın keyfiyyətli riyazi– həndəsi modelini
qurmaq üçün koordinat nöqtələri en kəsikləri üzrə
müəyyən qaydada düzülür.
Real səthin və ya profilin ölçmə nəticələri ölçülən
nöqtələrin koordinatlarından ibarətdir:

{xi ; yi ; zi }

Burada i=İ,..., n- nöqtələr yığımı və ya interpolyasiya
düyünləridir.
Bu vaxt vacibdir ki, nöqtələrin düzülüşü qaydası
ölçülən kontur üzərində gedişə müvafiq olsun. Bundan
sonra nəzarət obyektinin ölçülən qiymətlərinə riyazi ifadə
vermək və aşağıdakı növ asılılıq lazımdır:
F ( x, y.z ) = 0,

Üç ölçülü hal üçün
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F ( x, y ) = 0

İki ölçülü hal üçün
x=x(t); y=y(t); z=z(t),
əyrinin parametrik halı üçün tənliklər alınır.
Burada t-nin seçilməsi məsələsi həll edilir. Modelin
meyarlarına uyğun olaraq, gətirilən nisbətıər ölçülən
qiymətlərə məqbul olmalıdır:
F(x i ;y i ;z i )=0;F(x i ;y i ;)=0;
x i =x(t i ;);y i =y(t i );z i =z(t).
Vərəq konstruksiyalı hissələrin forma sapmalarının
qiymətləndirilməsi üçün bir neçə metod istifadə edilir:
• üçbucaqların köməyi ilə ayrıca kəsiklərin forma
dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi;
• bütövlükdə forma sapmalarının qiymətləndirilməsi;
• splayn interpolyasiya istifadə etməklə forma
sapmalarının qiymətləndirilməsi.
Vərəq
konstruksiyalı
hissələrin
attestasiya
edilməsində dəqiqliyinə görə sonuncu metod daha geniş
tətbiq edilir.
6.5. Bucaqların ölçülmə üsul və vasitləri
Bucaq
ölçmə
obyektləri
ümumi
ölçüləri,
bucaqlarının qiyməti və tələb olunan dəqiqliyə görə çox
müxtəlifdirlər. Elə bu, bucaqların ölçülməsi metodları və
vasitələrinin böyük müxtəlifliyini müəyyən edir. Bu
metod və vasitələri üç qrupda birləşdirmək olar.
Metod və vasitələrin birinci qrupu “sərt ölçmə”
vasitələri ilə bucaqların ölçülməsini birləşdirir, buraya
bucaqlıq, bucaq lövhələri, çoxüzlü prizmalar aid edilir.
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İkinci qrupa qoniometrik metod və vasitələr daxildir,
burada ölçülən bucağı xüsusi cihazın dairəvi və ya
sektorlu şkalasındakı uyğun qiymətlə müqayisə edirlər.
Üçüncü qrup- triqonometrik metod və vasitələrdir,
burada ölçülən bucaq düzbucaqlı üçbucağın bucağı ilə
müqayisə edilir.
Prizmatik bucaq ölçülərini (şəkil5.5) bir neçə növ
hazırlayırlar: bir işçi bucaqlı, dörd işçi bucaqlı lövhələr,
bucaq addımı qeyri – bərabər altıüzlü prizmalar. Bucaq
lövhələrini 100 – dən 900-dək hədlərdə bucaqları ölçmək
üçün lövhə dəsti şəklində buraxırlar. Bucaq ölçüləri
hazırlanma dəqiqliyinə görə 0, 1, 2 siniflərindən birinə aid
edilir. 1-ci sinif bucaq ölçüsünün hazırlanma xətası ± 10,
2-ci sinif üçün ± 10′′ olur.
Qoniometrik metodla bucaqların ölçülməsində
ölçülən məmulat abc bucaq ölçüsü (dairəvi şkala D) ilə
sərt əlaqədar olur (şəkil 6.6). hər hansı bir vəziyyətdə
hərəkətsiz göstəriciyə d görə hesabı çıxarırlar. Sonra
şkalanı elə döndərirlər ki, bc tərəfli ab və ya ona paralel
müstəvi ilə üst-üstə düşsün. Bundan sonra yenidən
göstərici üzrə hesabı çıxarırlar.

Şəkil 6.5. Prizmatik bucaq ölçüləri
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Şəkil 6.6. Ölçmələrin qoniometrik metodu
Bu vaxt limba bucağın tərəflərinə enmiş normallar
arasındakı ϕ bucağı qədər dönər, bu bucaq limbanın
dönməsindən əvvəl və sonrakı göstəricilərin fərqinə
bərabərdir. Əgər ölçülən bucaq β isə, onda β = 180−ϕ .
Əgər şkala məmulatla hərəkətsiz qalarsa, dönmə
quruluşuna bərkidilmiş d göstəricisi O oxu ətrafında
fırlanarsa eyni nəticə alarıq.
Sənayedə
buraxılan
bucaqölçən
cihazların
dəqiqliyini yüksəltmək üçün bucaqölçən noniuslar və
optik quruluşlar istifadə edilir.
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7. ELEKTRİK KƏMİYYƏTLƏRİNİN ÖLÇÜLMƏSİ
7.1.Ümumi məlumatlar
Cərəyanın şiddəti və gərginliyinin ölçülməsi ən geniş
yayılmış ölçmə növlərindəndir. Bu ölçmə geniş
diapazonda aparılır: hersin yüzdə bir hissələrindən yüksək
tezliklərədək, cərəyan şiddəti və gərginliyin nanovolt və
nanoamperdən yüzlərlə kilovolt və killoamperədək.
Sabit cərəyanın gərginliyi və şiddətinin ölçülməsi
onların qiymətlərinin tapılması və polyarlığının təyin
edilməsindən ibarətdir. Dəyişən cərəyanın gərginlik və
şiddətinin ölçülməsində məqsəd onların hər hansı
parametrlərini tapmaqdır.
Sənaye tezlikli dəyişən cərəyan sinusoidal formalı
olub, amplituda və fazanın orta kvadratik qiyməti ilə
xarakterizə edilir:
u (t ) = U m sin(ωt + φ )
i (t ) = İ m sin(ωt + φ ).
Elektronikada sinusoidal siqnallarla yanaşı qeyrisinusoidal siqnallar (şəkil 6.1) da geniş istifadə edilir. Belə
siqnallar müsbət və ya mənfi dalğalarda (X max+ və X min- )
orta kvadratik, ortadüzlənmiş və orta qiymətlərlə
xarakterizə edilir. Orta qiymət bir dövr ərzində bütün ani
qiymətlərin hesabi ortasına bərabərdir:
Τ

Χ or =

l
x(t )dt .
Τ ∫0

(7.1)

Ortadüzlənmiş qiymət bir dövr ərzində mütləq ani
qiymətlərin hesabi ortası kimi təyin edilir:
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Τ

Χ or ⋅d =

l
x(t )dt .
Τ ∫0

(7.2)

Orta kvadratik qiymət ani qiymətlərin kvadratının
dövr ərzində orta qiymətinin kvadrat kökü kimi tapılır:
Τ

Χ=

l 2
x (t )dt .
Τ ∫o

(7.3)

Periodik rəqslərin bütün formaları üçün amplituda və
orta kvadratik qiymət arasındakı əlaqə belə yazılır:
Χm = Χ ⋅ Κ a

burada K a -amplitud əmsalıdır.

Şəkil 7.1. Ölçülən siqnalların formaları
Ortadüzlənmiş və ortakvadratik qiymətlər bir-biri ilə
forma əmsalı Κ ∫ vasitəsilə əlaqələnir:
Χ = Χ or.d ⋅ Κ ∫

Eyni qütblü implusların amplitud və forma əmsalları
onların dərinliyi ilə təyin edilir.
Q=Τ ;

τ

Κa = Κ∫ = Q .
223

Geniş istifadə edilən bir sıra siqnal formaları üçün
amplitud və forma əmsalları cədvəl 7.1-də verilir.
Gərginliyin və cərəyan şiddətinin ölçülməsi üçün
birbaşa qiymətləndirmə və müqayisə metodları istifadə
edilir. Cərəyanın gərginliyi və şiddətinin ölçülməsi
metodları və ölçmə vasitələrinin seçilməsi ölçmələrin
tələb olunan dəqiqliyi, ölçülən siqnalın amplitud və faza
diapazonu, cihazın ölçmə dövrəsindən istifadə etdiyi güc
və s. ilə şərtlənir.
Cədvəl 7.1

• Ölçmə vasitələrinin dəqiqlik sinifləri. Dəqiqlik
sinifi verilmiş ölçmə vasitəsi üçün ümumiləşmiş dəqiqlik
xarakteristikası olub əsas xətanın buraxılan hədlərini
müəyyən edir. Dəqiqlik sinifləri ölçmə vasitələrinə onların
layihələndirilməsi, hazırlanması, işlənməsi və siqnalları
qəbuletmə dövründə müəyyən edilir və nisbi xətalar
şəklində ifadə edilir.
Buraxılan mütləq xətaların hədləri belə göstərilir:
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və ya

∆ = ±a

(7.4)

∆ = ±(a + bx )

(7.5)

burada x -ölçülən kəmiyyətin qiyməti, a,b-müsbət
ədədlərdir. Buraxılan gətirilmiş əsas xətaların hədləri belə
təyin edilir:
γ=

∆ ⋅ 100
= ± Ρ% ,
Χö

(7.6)

∆
⋅ 100 = ± q % ;
Χ

(7.7)

X ö - normalaşdırılmış qiymət, P-standartlaşdırılmış
müsbət ədəddir.
Buraxılan nisbi əsas xətaların hədləri belə təyin edilir.
δ=

və ya



Χ



δ = ± c + d  k − 1 % ;
 x



(7.8)

q - standartdan seçilən ədəd, X k - ölçmə modulu; c, d
- standanrtdan seçilən müsbət ədədlər; x - cihazın
göstəricisidir.
Ölçmə vasitələrinin dəqiqlik sinifləri şərti işarələrlə
(hərflər, rəqəmlər) göstərilir.
Misal. Ölçmə diapazonu
0......10 A olan
ampermetrin şkalasında dəqiqlik sinfi 2,5 işarəsi ilə
göstərilib. Bu göstərir ki, verilmiş cihaz üçün gətirilmiş
xəta normalaşdırılmışdır. (3.6) düsturunda yerinə yazsaq
X ö =10 A və p=2,5 olduğu halda ∆ = Χ ö / 100 ⋅ 2,5 = 0,25 A .
Əgər cihazın dəqiqlik sinfi 2,5 işarələnsə idi, onda
xətanı ölçmə qiymətinin faizi ilə hesablamaq lazım gələrdi.
Belə ki, İ ö =2A olarsa, cihazın xətası (2 ⋅ 2,5) / 100 = 0,05 A
təşkil edir.
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7.2. Cərəyan şiddəti və gərginliyin ölçülməsi
Cərəyan şiddəti və gərginlik ölçülməsinə tez – tez
ehtiyac yaranan ən geniş yayılmış elektrik kəmiyyətləridir.
Sənaye müəssisələri tərəfindən istehsal olunan cərəyan
şiddəti və gərginlik ölçmə vasitələrinin bu qədər geniş
çeşiddə olması da məhz bununla izah edilir. Ölçmə üçün
hansı vasitənin seçilməsi ölçüləcək kəmiyyətin ehtimal
edilən böyüklüyü, cərəyanın növü (sabit və ya dəyişən),
cərəyan tezliyi, ölçmənin tələb edilən dəqiqlik dərəcəsi,
eksperimentin aparıldığı şərait (laboratoriya, sex və ya
sahə ölçmələri), xarici mühitin təsiri (temperatur, maqnit
sahəsi, titrəmələr və s.) kimi bir sıra amillərdən asılıdır.
Gərginlik
adətən
birbaşa
ölçmələrlə
müəyyənləşdirildiyi
halda,
cərəyan
şiddətinin
ölçülməsində birbaşa üsulla yanaşı dolayı üsuldan da
istifadə olunur. Dolayı ölçmələr zamanı ölçüləcək cərəyan
şiddətinə (I x ) malik elektrik dövrəsinə qoşulmuş, məlum R
müqavimətinə malik rezistorda U gərginliyin azalması
ölçülür. Cərəyan şiddəti Om qanununa əsasən hesablanır:
I x = U / R. Belə olan halda cərəyan şiddətinin ölçmə xətası
∆I x gərginlyin ölçmə xətası ∆U və müqavimətin nominal
qiyməti ilə faktiki qiymət R f arasındakı fərqdən yaranan
∆R xətası ilə müəyyən olunur. ∆I x xətası dolayı
ölçmələrin nəticələrinin təhlili əsasında tapıla bilər.
Cərəyan şiddəti və gərginliyin ölçülməsi istifadə
edilən ölçmə vasitəsinin müqavimətinin təsiri nəticəsində
həmişə müəyyən xəta ilə müşaiyət olunur. Tədqiqat
aparılan dövrəyə ölçmə vasitəsinin qoşulması həmin
dövrənin rejimini pozur. Məsələn, R A müqavimətinə malik
ampermetrin şəkil 9.1-də göstərilən dövrəyə qoşulması
nəticəsində həmin dövrənin ampermetr qoşulmazdan
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əvvəlki I = U / R cərəyan şiddəti dəyişərək I 1 = U (R +
R A ) olacaqdır. Ampermetrin müqaviməti nə qədər çox
olarsa, ∆I = I 1 – I ölçmə xətası da o qədər çox olar.
Gərginliyin ölçülməsi zamanı da analoji xəta meydana
gəlir. Məsələn, şəkil 9.2-də göstərilən dövrəyə a və b
nöqtələri arasındakı gərginliyi ölçmək üçün
Rv
müqavimətinə malik voltmetrin qoşulması nəticəsində
dövrənin cərəyan rejimi pozulur, çünki voltmetr
qoşulmazdan əvvəl həmin iki nöqtə arasında olan U ab =
UR 2 / (R 1 + R 2 ) gərginliyi dəyişərək aşağıdakı qiyməti
alır:
U ab =

A

+
U

-

UR2 RV /( R2 + RV )
R1 + R2 R1 /( R2 + RV )
R1

Rx

a

+
R

U

R2

Rv
V

b

Şək. 7.1. Cərəyanın ölçülməsi sxemi və
şək. 7.2. Gərginliyin ölçülməsi sxemi
∆U = U ab1 – U ab voltmetrin müqaviməti ilə tərs
mütənasibdir.
Ölçmə
vasitələrinin
müqavimətinin
dolayı
göstəricilərindən biri də onun qoşulduğu dövrədən aldığı
müqavimətli
gücdür.
Dövrəyə
qoşulmuş
RA
ampermetrdən I cərəyanı keçərkən həmin ampermetrin
sərf etdiyi güc P A = I2R A olur. Voltmetrin sərf etdiyi güc
isə Pv = U2 / Rv düsturu ilə hesablanır (burada U
voltmetrlə ölçülən gərginliyi, Rv isə voltmetrin daxili
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müqavimətini göstərir). Deməli, gərginliyin və cərəyan
şiddətinin ölçülməsi zamanı dövrənin cərəyan rejiminin
pozulması nəticəsində ölçmələrdə meydana çıxan xəta
ölçmə vasitəsinin qoşulduğu dövrədən aldığı güclə tərs
mütənasibdir. Gərginliyi və cərəyan şiddətini ölçərkən
qoşulduğu dövrədən ən az güc sərf edən alətlər
kompensatorlar (potensiometrlər), elektron və rəqəmsal
cihazlardır. Elektromexaniki ölçmə cihazları arasında ən
az güc sərf edənlər maqnitoelektrik və elektrostatik ölçmə
mexanizmləridir. Qoşulduqları dövrədən aldıqları gücün
çox az olması kompensatorlardan nəinki gərginliyin, həm
də elektrik hərəkət qüvvəsinin (e.h.q) də ölçülməsində
istifadə etməyə imkan verir.
Ölçülən gərginlik və cərəyan şiddətinin qiymətlər
diapazonu çox böyükdür. Belə ki, bioloji və kosmik
tədqiqatlarda, vakuum şəraitində ölçülən sabit cərəyanın
şiddəti femtoamperin (10-15 A) onda bir, yüzdə bir
hissələri böyüklüyündə olarkən, əlvan metallurgiya, kimya
sənayesində istifadə olunan güclü elektrik qurğularında
cərəyan şiddəti yüzlərlə kiloamperə çatır. Belə geniş
diapazonda ölçmələri təmin etmək
üçün sənayedə
müəyyən alt – diapazonları ölçən cihazlar istehsal edilir.
Gərginliyi və cərəyan şiddətini ölçən vasitələr adətən
çoxhədli olaraq istehsal edilir. Cərəyan şiddətinin ölçülmə
diapazonunu genişləndirmək üçün sabit cərəyan
dövrələrində sabit cərəyan şuntları və ölçmə
transformatorlarından, dəyişən cərəyan dövrələrində isə
dəyişən cərəyan ölçmə transformatorlarından istifadə
olunur. Ölçülən gərginlik diapazonunu genişləndirmək
üçün gərginlik bölücülərindən, əlavə müqavimətlərdən və
gərginlik ölçmə transformatorlarından istifadə olunur.
Sabit cərəyan və sabit gərginliyin ölçülməsi.
Sabit cərəyan və gərginliyin ən dəqiq ölçüləri sabit
cərəyanın gücü və e.h.q. vahidi üzrə dövlət birinci (ilkin)
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etalonlardan asılıdır. Dövlət ilkin etalonları ölçmə
nəticələrinin orta kvadratik sapmasının (S 0 ), sabit
cərəyanın gücünün ölçülməsində 4·10-6, e.h.q – sinin
ölçülməsində isə 5·10-8 – dən çox olmamasını təmin edir.
Bu zaman sistematik xətanın qiyməti də (müvafiq olaraq
8·10-6 və 1·10-6) nəzərə alınır). Sabit cərəyan və gərginliyi
ölçən ənənəvi cihazlar arasında ən kiçik xətanı sabit
cərəyan kompensatorları verir. Məsələn, dəqiqlik sinfi
0,0005 olan kompensatorlar (potensiometrlər) var ki, 109
– 2,1211111 V diapazonuna daxil olan sabit e.h.q və
gərginlikləri ölçə bilir. Sabit kompensatorla, cərəyan
elektrik sayğaclarından istifadə etməklə dolayı üsulla
ölçülür. Müqavimət elementi kimi istifadə olunan 0,0002
dəqiqlik sinfinə aid elektrik sayğacları vasitəsi ilə aparılan
cərəyan ölçmələrində xətaların ± 0,0025% - dən az
olmasını təmin etmək mümkündür.
Kompensatorlardan sabit cərəyanın e.h.q. – nin
dəqiq olçülməsi, eləcə də daha az dəqiqliyə malik
ölçmələrin nəticələrini yoxlamaq üçün istifadə olunur.
Sabit cərəyan şiddəti və gərginliyin ölçülməsində
ən çox istifadə olunan cihazlar ampermetrlər (mikro-,
milli- və kiloampermetrlər) və voltmetrlər (mikro-, millivə kilovoltmetrlər), eləcə də bir sıra universal və kombinə
cihazlardır
(məsələn
mikrovoltnanoampermetrlər,
nanovoltampermetrlər və s.). Sabit cərəyan və gərginliyin
ölçülməsi üçün ən çox istifadə olunan ölçmə vasitələrinin
siyahısı cədvəl 7.1 və 7.2-də verilmişdir.
Zəif cərəyan şiddəti və gərginliyin ölçülməsi üçün
elektrometrlərdən və foto-qalvanometrlərdən istifadə
olunur. Buna nümunə olaraq 10-17 .... 10-13 A diapazonuna
aid sabit cərəyanları və 10-15 .... 10-7 A diapazonuna daxil
olan cərəyanları ölçən universal rəqəmsal mikrovoltmetr –
elektrometrləri göstərmək olar.
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Cədvəl 7.2.
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Foto – qalvanometrlərə nümunə olaraq sabit cərəyanın
(0.5 .... 0.... 0.5 nA) və sabit gərginliyin (50 .... 0 ... 0.5
nV) ən kiçik qiymətlər diapazonunu ölçən nano –
voltampermetrləri göstərmək olar. Sabit cərəyan və
gərginliyin kiçik və orta qiymətlərinin ölçülməsində ən
çox elektron və maqnitoelektrik cihazlardan istifadə
olunur.
Sabit cərəyanın böyük qiymətinin ölçülməsində
xarici
şuntların
köməyi
ilə
maqnitoelektrik
kiloampermetrlərdən, cərəyanın çox böyük göstəricilərinin
ölçülməsində isə sabit cərəyan transformatorlarından
istifadə olunur.
Sabit gərginliyin böyük qiymətləri maqnitoelektrik
və elektrostatik kilovoltmetrlərlə ölçülür. Sabit cərəyan və
gərginlik başqa cihazlarla da ölçülə bilər (bax: cədvəl 7.1
və 7.2). Unutmamaq lazımdır ki, elektrodinamik
ampermetr və voltmetrlərdən sabit cərəyan dövrələrindəki
cərəyan və gərginliyin texniki ölçmələrində nadir hallarda
istifadə olunur. Bu cihazlardan aşağı sinif dəqiqliyə malik
ölçmə vasitələrinin yoxlanması zamanı etalon olaraq daha
çox istifadə olunur (yüksək dəqiqliyə malik elektron və
maqnitoelektrik cihazlarla yanaşı). 7.1 və 7.2
cədvəllərində termoelektrik cihazlar göstərilməmişdir,
çünki qoşulduqları dövrədən xeyli güc işlətdikləri üçün
sabit
cərəyan
dövrələrində
onlardan
istifadə
məqsədəuyğun hesab olunmur.
Dəyişən cərəyan və gərginliyin ölçülməsi.
Dəyişən cərəyan və gərginliyin ölçülməsi, 40 ..... 1· 105
Hz diapazonuna daxil olan tezliklərdə cərəyan şiddətinin
0.01 .... 10A diapazonuna daxil olan, eləcə də 20 .... 3·107
Hz diapazonuna daxil olan tezliklərdə gərginliyin 0.1 ....
10 Volt diapazonuna daxil olan qiymətlərini təmsil edən
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dövlət xüsusi etalonlarına əsaslanır. Bu etalonların
dəqiqliyi təmsil etdikləri kəmiyyətlərin böyüklüyündən və
tezliyindən asılıdır. Dəyişən cərəyan etalonu ilə əlaqədar
ölçmələrin nəticələrinin orta kvadratik xətalarının qiyməti
sistematik xəta θ 0 = 3·10-5.... 2·10-4 çıxılmadıqda S 0 =
5·10-5.... 2·10-4 olur. Dəyişən gərginlik etalonu üçün bu
qiymətlər müvafiq olaraq θ 0 = 1·10-5.... 3·10-4 və S 0 =
5·10-6.... 5·10-5 olur.
Dəyişən cərəyan və gərginliyin ölçülməsində
adətən ampermetrlər (mikro-, milli- və kiloampermetrlər)
və voltmetrlər (mikro-, milli- və kilovoltmetrlər), dəyişən
cərəyan kompensatorları, universal və kombinə olunmuş
cihazlar, eləcə də qeydəalma cihazları və elektron
ossilloqraflardan istifadə olunur.
Dəyişən cərəyan və gərginliyin ölçülməsini
fərqləndirən cəhət ölçmələrin vaxt ərzində aparılmasıdır.
Ümumiyyətlə, vaxtdan asılı olaraq dəyişən istənilən
kəmiyyət istənilən ani qiymətlə təmsil edilə bilər. Vaxtdan
asılı olaraq dəyişən kəmiyyətlər həm də onlara xas olan
bəzi parametrlərlə (məsələn amplituda), eləcə də inteqral
parametrlərlə xarakterizə oluna bilər. Belə inteqral
parametrlərə nümunə olaraq aşağıdakıları göstərmək olar:
Təsiredici (effektiv) qiymət:
T

X =

1 2
x (t )dt
T ∫0

;

Orta düzləndirilmiş qiymət:
T

X ort =

1
x 2 (t ) dt
∫
T0

Orta qiymət:
T

X ort

1
= ∫ x 2 (t )dt
T0
233

burada x (t) vaxtdan asılı olaraq dəyişən kəmiyyəti, yəni
dəyişəni göstərir.
Beləliklə, dəyişən cərəyan və gərginliyin ölçülməsi
zamanı onların təsiredici (effektiv), orta və orta
düzləndirilmiş
qiymətləri
müəyyənləşdirilə
bilər.
Praktikada çox vaxt sinusoidal əyri ilə xarakterizə olunan
və adətən cari qiyməti ilə xarakterizə olunan dəyişən
cərəyan və gərginliyin ölçülməsi lazım olur. Buna görə də
dəyişən cərəyan və gərginliyin ölçülməsində istifadə
olunan vasitələrin böyük əksəriyyəti bu kəmiyyətlərin
sinusoidal əyrilərinə uyğun olan effektiv qiymətləri
əsasında şkalalanır.
Dəyişən cərəyan və gərginliyin effektiv qiymətləri
bir çox vasitələrlə ölçülür. Bunlardan ən çox istifadə
olunanları cədvəl 7.3 və 7.4-də göstərilmişdir. Həmin
cədvəllərin 7.1 və 7.2 cədvəlləri ilə müqayisəsi göstərir ki,
dəyişən cərəyanın və gərginliyin ölçmələrinin ən kiçik və
ən böyük yuxarı hədləri sabit cərəyan və gərginliyin eyni
parametrlərindən dəfələrlə çoxdur. Bu onunla izah olunur
ki, dəyişən cərəyan və gərginlik üçün səciyyəvi olan xarici
dəyişən maqnit sahəsinin təsiri və parazit xarakterli
müqavimət–tutum
əlaqələri
həmin
kəmiyyətlərin
ölçülməsinə çox böyük təsir göstərir. Zəif dəyişən cərəyan
şiddəti rəqəmsal, elektron və düzləndirici cihazlarla, zəif
dəyişən gərginlik isə elektron voltmetrlərlə ölçülür.
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Dövrəyə birbaşa qoşulan ölçmə vasitələri arasında dəyişən
cərəyanın qiymətlərini ən geniş diapazonda ölçməyə
imkan verən alətlər düzləndirici ölçü alətləridir. Adətən
çoxhədli olaraq dizayn edilən bu cihazlarla dəyişən
gərginliyin də nisbətən geniş diapazonunu ölçmək
mümkündür. Bunu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki,
düzləndirici alətləri düzləndirici bloku söndürüldüyündə
onlardan sabit cərəyan və gərginliyi ölçən maqnitoelektrik
vasitə kimi də istifadə etmək olar. Bu universallığı və
qabarit ölçülərinin kiçik olması düzləndirici alətlərin həm
laboratoriya həm də istehsal praktikasında geniş
istifadəsinə səbəb olmuşdur.
Qiyməti bir kiloamperdən böyük olan sabit və
dəyişən cərəyanlar, gərginliklər
dövrəxarici ölçmə
vasitəsi olan transformatorlar, eləcə də elektromaqnit,
düzləndirici və elektrodinamik alətlərlə ölçülür. Böyük
dəyişən cərəyanlar (75 kilovata qədər) dövrəyə birbaşa
qoşulan elektrostatik kilovoltmetrlərlə ölçülür.
Dəyişən cərəyanları ən geniş diapazonda ölçən
cihazlar termoelektrik və elektron cihazlar, dəyişən
cərəyanı ən geniş diapazonda ölçməyə imkan verən
cihazlar isə elektron və elektrostatik ölçü cihazlarıdır.
Termoelektrik voltmetrlər dövrədən çox güc işlətdiyinə
görə, onların tətbiq sahəsi bir qədər məhduddur və bu
səbəbə görə onlar cədvəl 7.4-də verilməmişdir. Ən kiçik
ölçmə diapazonuna malik cihazlar elektrodinamik və
elektromaqnit
ölçü
cihazlarıdır.
Onların
tezlik
diapazonunun yuxarı həddi adətən bir neçə kilohersi
keçmir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 7.3 və 7.4 cədvəllərində
verilən rəqəmlər cədvəldəki cihazların həddi imkanlarını
göstərir və ölçmə diapazonunun yuxarı həddini xarakterizə
edən rəqəmləri birmənalı olaraq cihazların tezlik
diapazonu ilə əlaqələndirmək olmaz. Ölçmə diapazonu ilə
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tezlik diapazonu arasındakı əlaqənin xarakteri ölçü
cihazından asılı olaraq dəyişir. Bununla belə, burada
ümumi olaraq belə bir qanunauyğunluğu göstərmək olar:
ölçülən
kəmiyyətin
qiyməti
yüksəldikcə
tezlik
diapazonunun yuxarı həddi adətən kiçilməyə başlayır. Bu
zaman müşahidə olunan ikinci qanunauyğunluq da tezlik
çoxaldıqca ölçmələrdə xətanın böyüməsidir. Məsələn, 1.0
dərəcəli ölçmə dəqiqliyinə malik T15 termoelektrik
milliampermetrdə ölçmə həddi 100 mA olarsa tezliyin
yuxarı həddi 50 MHz, 300 mA ölçmə həddində isə 25
MHz – dir. Eyni cihazla 100 MHz- qədər tezlikdə 100
mA, 50 MHz - ə qədər tezlikdə isə 300 mA-ya qədər
cərəyan şiddətini ± 4.0% xəta ilə ölçmək mümkündür.
Qrafiki təsviri sinusoidal əyridən fərqli olan
dəyişən cərəyan və gərginliyin effektiv qiymətlərinin
ölçülməsində əlavə xəta yaranır. Geniş tezlik zolaqlarında
işləyən ölçmə vasitələrində bu xətanın qiyməti həmin
cihazların çıxışındakı siqnalları ölçülən kəmiyyətin
girişdəki qiymətinin təsiri ilə formalaşarsa, minimal olur.
Dəyişən cərəyan və gərginliyin qrafik əyrilərindəki
dəyişikliyə ən az həssaslıq göstərən ölçü cihazları
termoelektrik, elektrostatik və elektron cihazlardır.
Sinusoidal cərəyan və gərginliyin effektiv
qiymətlərinin dəqiq ölçülməsi elektrodinamik və rəqəmsal
ölçü cihazları, eləcə də dəyişən cərəyan kompensatorları
ilə həyata keçirilir. Dəyişən cərəyan və gərginliyin
ölçülməsindən alınan xəta sabit cərəyan və gərginliyin
ölçülməsindən alınan xətadan çox olur. Məsələn, 40 .... 60
Hz intervalında işləyən dəyişən cərəyan kompensatorları
e.h.q – ni və gərginliyi minimal yolverilən xəta ilə (±
0.1%) ölçür. Daha geniş diapazonda eyni dəqiqliyə nail
olmaq üçün elektrodinamik ampermetr və voltmetrlərdən
istifadə etmək lazımdır.
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Üçfazalı dövrələrdə cərəyan və gərginliyin
ölçülməsinin aşağıdakı fərqli cəhətlərinə nəzər salaq.
Adətən asimmetrik üçfazalı dövrələrdə cərəyan və
gərginliyin ölçülməsi üçün lazım olan ölçmə vasitələrinin
sayı, əgər kəmiyyətlərin hər biri ölçü cihazı ilə ölçülərsə,
ölçüləcək kəmiyyətlərin sayına bərabər olur. Simmetrik
üçfazalı dövrələrdə aparılan ölçmələrdə sadəcə bir
məftildə (fazada) cərəyan və gərginliyin ölçülməsi kifayət
edir, çünki belə dövrələrdə hər üç məftildəki (fazadakı)
cərəyan və gərginlik bərabər olur. Məftil və fazalardakı
cərəyan və gərginlik arasındakı əlaqə yükün bağlanması
sxemindən asılıdır. Məlumdur ki, simmetrik üçfazalı
dövrələrdə həmin əlaqə yükün ulduz şəkilli bağlanma
sxemində I məftil = I f və U məftil = 3U f düsturu, üçbucaq
şəkilli bağlanma sxemində isə I xətt = 3I f və U məftil = U f
düsturu ilə xarakterizə olunur. Asimmetrik üçfazalı
dövrələrdə cərəyanın və gərginliyin ölçü transformatorları
ilə ölçülməsi zamanı istifadə edilən transformatorların
sayını azaltmaq olar. Bunu əyani olaraq nümayiş etdirmək
üçün şək. 7.3, a-da üç məftildəki cərəyanın, şək. 7.3, b-də
isə yenə üç məftildə gərginliyin iki transformatorla necə
ölçüldüyü sxematik olaraq göstərilmişdir.
L1

L2

İ1

İ2

a

L3

L4

İ3

İ4

b

Şək. 7.3. Üç xətdə cərəyanın (a) və gərginliyin (b) iki
ölçmə transformatoru ilə ölçülməsinin sxemi.
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Burada L 1 …. L 4 və L 1 … L 4 nöqtələri transformatorların
qoşulduğu nöqtələrdir.
Bu sxemlər üçfazalı dövrələrə xas olan növbəti
nisbətlərə əsaslanır: I A + I B + I C = 0 və U AB + U BC + U AC
= 0. Sxemdəki I A və I B cərəyanları transformatorların K 1 ,
K 2 transformasiya əmsalları nəzərə alınmaqla A1 və A2
ampermetrləri ilə ölçülür, yəni, I A = K 1 I 1 və I B = K 2 I 2 . A3
ampermetri elə qoşulmuşdur ki, ondan ümumi cərəyan,
yəni, I 3 = I 1 + I 2 cərəyanı axır. K 1 = K 2 olarsa, KI 3 = KI1
+ KI 2 = I A + I B = - I C olar. Buradakı mənfi işarəsi
cərəyanın fazasının dəyişdiyini göstərir. Lakin, bildiyiniz
kimi, ampermetrin göstərdiyi cərəyan şiddəti ölçülən
cərəyanın fazasından asılı deyil. Beləliklə, A3
ampermetrinin göstərdiyi qiymət əsasında I C = KI 3
düsturu ilə I C cərəyanını hesablamaq olar. Nəzərə almaq
lazımdır ki, cərəyanın qiymətlərini düzgün toplamaq üçün
ölçmə transformatorlarının generator sıxacları dövrəyə
düzgün bağlanmalıdır. Transformatorların birində bu
sıxacların düzgün bağlanmaması (əsas və ya ikinci
dərəcəli dövrədə) toplanan cərəyanlardan birinin fazasının
dəyişməsinə gətirib çıxara bilər və bu da hesablamaların
cavabının səhv olması ilə nəticələnə bilər. Gərginliyin
ölçülməsi də analoji sxem üzrə aparılır. Belə sxemlər
fazalardakı cərəyan və gərginliyin ölçülməsi üçün istifadə
oluna bilər. Üçfazalı dövrələrdə cərəyanın və gərginliyin
ölçülməsi üçün birfazalı dövrələri ölçmək üçün nəzərdə
tutulmuş cihazlardan istifadə etmək olar. Bundan başqa,
xüsusi olaraq üçfazalı dövrələr üçün nəzərdə tutulmuş,
lazımi ölçmələri sürətlə və rahat şəkildə aparmağa imkan
verən vericilər də istehsal olunur.
Sinusoidal əyri ilə xarakterizə olunan gərginlik və
cərəyanın orta düzləndirilmiş qiymətlərinin (X o.düz ) və
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amplitudasının (X m ) ölçülməsi elə də çətinlik yaratmır,
çünki bu parametrlər birmənalı olaraq sinusoid əyrisinin X
qiyməti ilə əlaqəlidir: X o.düz = X / 1,11 və X m = 2 X .
Əyrisinin forması sinusoid olmayan cərəyan və
gərginliyin orta düzləndirilmiş qiymətlərinin ölçülməsi
üçün çıxış siqnalı ölçülən kəmiyyətin girişdəki orta
düzləndirilmiş qiyməti ilə müəyyən olunan ölçmə
vasitələrindən istifadə olunmalıdır. Belə ölçmə
vasitələrinə nümunə olaraq düzləndirici cihazları və bəzi
elektron,
rəqəmsal
cihazları
göstərmək
olar.
Kəmiyyətlərin sinusoid əyrisi boyunca effektiv
qiymətlərinə uyğun olaraq dərəcələndirilmiş bu cihazların
köməyi ilə orta düzləndirilmiş qiyməti tapmaq üçün
cihazların göstərdiyi qiymətlər 1.11 - ə bölünür. Cərəyan
və gərginliyin əyrisinin formasının dəyişməsi nəticəsində
yaranan ölçmə xətaları onların işlədiyi tezlik diapazonu
genişləndikcə azalır. Əyrisinin forması sinusoid olmayan
cərəyan və gərginliyin amplitud qiymətlərinin ölçülməsi
üçün ölçülən kəmiyyətin girişdəki amplitud qiyməti ilə
müəyyən olunan ölçmə vasitələrindən istifadə olunmalıdır.
Belə ölçmə vasitələrinə nümunə olaraq bəzi elektron ölçü
cihazlarını göstərmək olar. Kəmiyyətlərin sinusoid əyrisi
boyunca effektiv qiymətlərinə uyğun olaraq dərəcələnmiş
bu cihazların köməyi ilə amplitud qiymətləri tapmaq üçün
cihazların göstərdiyi qiymətlər 2 -yə vurulur. İmpuls
cərəyan və gərginliyin amplitud qiymətlərini ölçmək üçün
elektron impuls cihazlarından istifadə olunur.
Dəyişən cərəyanın və ya gərginliyin orta qiyməti
ölçülən kəmiyyətin sabit tərkib hissəsini xarakterizə edir.
Dəyişən cərəyanın və ya gərginliyin orta qiymətini ölçmək
üçün adətən maqnitoelektrik cihazlardan istifadə olunur.
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Dəyişən cərəyanın və gərginliyin ani qiymətini
ölçmək üçün qeydetmə cihazlarından və elektron
ossilloqraflardan istifadə olunur.
Nəzərə almaq lazımdır ki, ani qiymətlərin əsasında
cərəyanın və gərginliyin digər qiymətlərini də (orta, orta
düzləndirilmiş, effektiv, amplitud) müəyyən etmək
mümkündür.
7.3.Gücün, enerjinin və elektrik yükünün
miqdarının ölçülməsi
Ümumi məlumatlar. Müasir dövrdə sabit
cərəyanın gücünün və enerjisinin, birfazalı və üçfazalı
dəyişən cərəyan dövrələrində aktiv gücün və enerjinin, üç
fazalı dəyişən cərəyanın reaktiv gücünün və enerjisinin,
eləcə də elektrik yükünün miqdarının
çox geniş
diapazondakı qiymətlərinin ölçülməsi tələb olunur. Belə
ki, çox vaxt sabit və birfazalı cərəyanın gücü 10-18 ...10 -10
vatt diapazonuna daxil olan qiymətlərini ölçmək lazım
gəlir. Burada verilən aşağı hədd radiotexniki qurğuların
yüksək tezlikli dəyişən cərəyanlarının gücünə uyğun gəlir.
Müxtəlif tezlik diapazonlarında sabit və dəyişən cərəyanın
gücünün ölçülməsinin dəqiqliyinə aid tələblər müxtəlifdir.
Birfazalı və üçfazalı, sənayedə istifadə olunan tezliklərə
malik sabit və dəyişən cərəyanlarda ölçmə xətası ± (0.01
.... 0.1)% arasında olmalıdır; ifrat yüksək tezliklərdə xəta
± (1...5)%-dən çox ola bilər.
Reaktiv gücün ölçülməsi ancaq üçfazalı cərəyandan
istifadə edən iri elektrik enerjisi istehsalçıları üçün praktik
əhəmiyyət daşıyır. Reaktiv gücün ölçülməsində xəta ±
(0.01 .... 0.5)% arasında olmalıdır.
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Elektrik enerjisinin ölçmə diapazonu nominal
(maksimal) cərəyanın və gərginliyin dəyişmə diapazonu
ilə müəyyən olunur. Müxtəlif elektrotexniki qurğular
tərəfindən işlədilən enerjinin ölçülməsində cərəyanın
ölçmə diapazonunun aşağı həddi 10-6 A, gərginliyin ölçmə
diapazonunun aşağı həddi isə təxminən 10-6 voltdur. Lakin
enerjinin belə kiçik qiymətlərini bilavasitə ölçən cihazlar
yoxdur və burada dolayı ölçmə üsullarından istifadə
olunur (məsələn, güc və vaxtın müəyyən olunması).
Cərəyanın ölçmə diapazonunun yuxarı həddi 104 A,
gərginliyin ölçmə diapazonunun yuxarı həddi isə 106 vatta
çatır. Burada enerjinin ölçülməsində yolverilən xəta ±
(0.01 .... 2.5)% arasında olmalıdır.
Reaktiv enerjinin ölçülməsi ancaq sənayedə istifadə
olunan üçfazalı dövrələr üçün aktualdır. Buna görə də bu
dövrələrdə cərəyanın ölçmə diapazonunun aşağı həddi 1
A, gərginliyin ölçmə diapazonunun aşağı həddi isə 100
volt səviyyəsində qərarlaşır. Enerjinin bilavasitə
ölçülməsində cərəyan ölçmələrinin yuxarı həddi 50 A,
gərginliyin ölçmə diapazonunun yuxarı həddi isə 380
volta bərabərdir. Burada reaktiv enerjinin ölçülməsində
yolverilən xəta ± (1 .... 2.5)% arasında olmalıdır.
Elektrik yükünün miqdarı da çox geniş ölçmə
diapazonu tələb edir: Qısa müddətli cərəyan
impulslarındakı yükün miqdarından (bir neçə millikulon)
uzun müddət ərzində axan elektrik yükünün miqdarlarına
qədər (1011
kulon). Elektrik yükünün miqdarının
ölçülməsində yolverilən xəta ± (0.1 .... 5)% arasında
olmalıdır.
Birfazalı sabit və dəyişən cərəyan dövrələrində
gücün və enerjinin ölçülməsi. Birfazalı sabit və dəyişən
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cərəyan dövrələrində gücün ölçülməsi üçün elektrodinamik və ferrodinamik vattmetrlərdən istifadə olunur.
Sənayedə istifadə olunan, eləcə də yüksək tezlikli
(5 000 hersə qədər) birfazalı sabit və dəyişən cərəyan
dövrələrində gücün dəqiq ölçülməsi üçün 0.1 .... 0.5
dəqiqlik sinfinə malik portativ elektrodinamik vattmetrlər
istehsal olunur.
İstehsal şəraitində, sənaye üçün nəzərdə tutulmuş
və ya daha yüksək sabit tezlikli (400, 500 Hz) dəyişən
cərəyan dövrələrində gücün ölçülməsi üçün 1.5 .... 2.5
dəqiqlik sinfinə malik
lövhəli ferrodinamik
vattmetrlərdən istifadə olunur.
Yüksək tezliklərdə zəif güclər elektrometrlərlə
ölçülə bilər.
Cərəyan və gərginliyin böyük qiymətlərinin
ölçülməsi üçün vattmetrlər adətən ölçü transformatorları
vasitəsi ilə dövrəyə qoşulur.
Sabit və birfazalı dəyişən cərəyan dolayı üsullarla
da ölçülə bilər. Sabit cərəyanın gücü iki cihazla
ampermetr və voltmetrlə, birfazalı dəyişən cərəyanın gücü
isə üç cihazla: ampermetr, voltmetr və fazaölçənlə (və ya
güc əmsalını ölçən cihazla) müəyyənləşdirilir. Cihazların
müxtəlif qoşulma sxemləri müxtəlif metodik ölçmə
xətaları
verir.
Bu
fərqlər
cihazların
elektrik
müqavimətlərinin onların dövrəyə təsir yükünə nisbətinin
müxtəlifliyi ilə izah olunur. Dolayı üsulla aparılan
ölçmələrdə eyni anda iki və ya da üç cihazın göstəriciləri
üzrə hesablamalar aparılır. Belə hallarda cihazların
xətaları toplanır və yekun xəta daha çox olur. Məsələn,
birfazalı
dəyişən
cərəyanın
gücünün
bilavasitə
ölçülməsində ən kiçik xəta ± 0.1% olarkən, dolayı
ölçmələrdə sadəcə güc əmsalının ölçülməsi ən az ± 0.5%
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xəta verir və nəticə etibarı ilə ümumi xəta ± 0.5% - dən
çox olur.
Dəyişən cərəyanın gücünü, xüsusilə də ferromaqnit
materiallarda baş verən histerezis itkisini ölçmək üçün
bəzən elektron osilloqraflardan istifadə olunur. Bir fazalı
dəyişən cərəyanın enerjisi induksiya sayğacları vasitəsi ilə
ölçülür.
Elektrik enerjisi mütəhərrik tərkib hissələri
olmayan elektron elektrik enerjisi sayğacları ilə də ölçülə
bilər. Bu sayğaclar daha yaxşı metroloji göstəricilərə
malik olmaqla yanaşı, daha etibarlıdır və elektrik
enerjisinin ölçülməsində böyük perspektivi olan cihazlar
hesab edilir.
Birfazalı dəyişən cərəyan dövrələrində reaktiv güc
və enerji ancaq laboratoriya şəraitində ölçülür. Burada
reaktiv güc P = UI sin ϕ olaraq qəbul edilir. Bir fazalı
dövrənin reaktiv gücü üç cihazdan eyni anda istifadə
edərək (dolayı üsul) və ya dövrənin cərəyan vektoru ilə
gərginliyinin arasında 900 faza sürüşməsinə nail olmaq
üçün daha mürəkkəb paralel dövrə sxemi olan xüsusi
vattmetrlər vasitəsi ilə ölçülə bilər.
Üçfazalı dövrələrdə aktiv gücün və enerjinin
ölçülməsi. Məlum olduğu kimi, üçfazalı sistemdə yükün
xarakterindən və birləşmə sxemindən (ulduz ya da
üçbucaq) asılı olmayaraq, aktiv gücün ani qiyməti hər üç
fazanın ani aktiv güclərinin cəminə bərabərdir:
P = P1 + P2 + P3

Aktiv güc P və ∆t müddətində sərf olunan enerji W
aşağıdakı kimi təyin olunur:

245

T

P=
W=

1
pdt = P1 + P2 + P3 = U1 I1 f cos ϕ1 + I 2 f cos ϕ 2 +U 3 f I 3 f cos ϕ3 ;
T ∫0
∆T

∆Τ

0

0

∫ Pdt = ∫ U I

1 1f

∆Τ

∆Τ

0

0

cos ϕ1dt + ∫ U 2 f I 2 f cos ϕ 2 dt +

∫U

I cos ϕ3dt ,

3f 3f

(7.1)
burada T dəyişən gərginliyin ölçüldüyü vaxt intervalını,
U if , I if isə fazaların gərginliyini və cərəyan şiddətini,
cos ϕ1 isə yüklənən fazalarda cərəyan şiddəti ilə gərginlik
arasındakı faza sürüşməsi bucağının kosinusunu göstərir.
Hər üçfaza və məftildə gərginliyin, cərəyanın və
faza sürüşməsi bucaqlarının bərabər olduğu simmetrik
üçfazalı sistemdə yuxarıdakı tənlik aşağıdakı şəkildə olur:
P = 3U f I f cos ϕ = 3U x I x cos ϕ ;
∆t
∆t
(7.2)
W = 3 ∫ U f I f cos ϕ d t = 3 ∫ U x I x cos ϕ d t ,
Ο

Ο

burada U x və I x məftildəki gərginlik və cərəyanı, cos ϕ isə
məftildəki cərəyan şiddəti ilə gərginlik arasındakı faza
sürüşməsi bucağının kosinusunu göstərir.
Yükün ulduz sxemi üzrə qoşulduğu dövrələrdə ani
güc P = u AN iA + u BN iB + uCN iC düsturu ilə hesablanır. Burada
u AN , u BN və uCN fazaların gərginlyinin ani qiymətlərini,
i A , iB və iC isə fazaların cərəyan şiddətinin ani
qiymətlərini göstərir. i A + iB + iC = 0 ; u BC = u BN − uCN ;
uCA = uCN − u AN və u AB = u AN − u BN olduğunu nəzərə alaraq,
üçfazalı sistemin gücünün ani qiymətinin tənliyini üç
şəkildə göstərmək olar: P = u AC i A + u BC iB , P = u AB i A + uCB iC
və P = u BAiB + uCAiC .
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Yükün ulduz sxemi üzrə qoşulduğu dövrələrdə də
eyni nəticəyə gəlmək mümkündür. Ani qiymətlərdən orta
qiymətlərə keçərək aktiv gücü aşağıdakı kimi ifadə etmək
olar:
P = U AC I A cos β1 + U BC I B cos β 2 ;
P = U Ab I A cos β 3 + U CB I C cos β 4 ; (7.3)
P = U bA I B cos β 5 + U CA I C cos β 6 ;

burada U AC , U Ab , U bA , U BC , U CA , U CB , I A , I B və I C
məftillərdəki gərginlik və cərəyanın effektiv qiymətlərini,
β1 .... β 6 isə müvafiq cərəyan və gərginliklər arasındakı
faza sürüşməsini göstərir.
7.1 – 7.3 tənliklərindən görünür ki, gücün və dolayı
üsulla üçfazalı sistemin enerjisinin ölçülməsi üçün bir
cihazdan, eləcə də eyni anda iki və üç cihazdan istifadə
oluna bilər. Bir cihazdan istifadə olunan ölçmə metodu 7.2
tənliyinə əsaslanır və həmin metod simmetrik üçfazalı
sistemlərə tətbiq edilir. Cərəyanın, gərginliyin və faza
sürüşmələrinin qiymətlərinin sabit olmadığı asimmetrik
sistemlərdə iki ölçü cihazından eyni anda istifadə olunur
və hesablamalar 7.3 tənliyi əsasında aparılır.
Nəhayət, ən ümumi hallarda, o cümlədən dörd
məftilli asimmetrik sistemlərdə 7.1 tənliyi əsas
götürülməklə eyni anda üç ölçmə cihazından istifadə
olunan metod tətbiq edilir.
Elektrik miqdarının ölçülməsi. Elektrik yükünün
ölçülməsi
üçün
ballistik
qalvanometrlərdən,
kulonmetrlərdən və amper – saat sayğaclarından istifadə
olunur. Bu cihazlar cərəyanı ölçülən dövrəyə bilavasitə və
ya şunt vasitəsi ilə ardıcıl qoşulur.
Ballistik qalvanometrlər yükün miqdarının az
olduğu, yükün qısa müddət ərzində axdığı hallarda tətbiq
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edilir. Ballistik qalvanometrlərlə aparılan elektrik yükü
ölçmələrinin xətası qalvanometrin makarasından cərəyan
impulsunun keçmə vaxtının makaranın, sərbəst ucunun
titrəyişlərinin dövrünə nisbətindən çox asılıdır və ±
(5....10)%-ə bərabər ola bilər.
Kulonmetrlərdən dövrədən 0.05 – 2 saniyə ərzində
keçən cərəyan şiddətinin amplitudasının 20 .... 200 mA
intervalında olduğu cərəyan impulslarındakı elektrik
yükünün miqdarının ölçülməsində istifadə olunur.
Kulonmetrlə aparılan ölçmələrin gətirilmiş xətaları ±5%-i
keçmir. Kulonmetrdən istifadənin fərqləndirici cəhəti
ölçülən cərəyanın impulsunun amplitudasının sabit olması
şərtidir, yəni onların tətbiqi düzbucaqlı impulslardakı
elektrik yükünün miqdarının ölçülməsi ilə məhdudlaşır.
Amper – saat sayğacları uzun müddət ərzində axan
elektrik yüklərinin miqdarını ölçmək üçün istifadə olunur.
Məsələn, bu sayğaclarla akkumulyatorların yükləndiyi
dövrələrdə, elektroliz sexlərində elektrik yükünün miqdarı
ölçülür. Elektron amper – saat sayğacları ilə aparılan
ölçmələrin gətirilmiş xətası ± 1%-dən çox olmadığı halda,
elektrolitik amper – saat sayğaclarında bu rəqəm ± (2....4)
%-ə çata bilər.
7.4. Tezliyin, fazanın, vaxt intervallarının ölçülməsi.
Elektrik siqnallarının spektrinin analizi.
Ümumi məlumatlar. Elmi tədqiqatlarda və
istehsalat praktikasında tez – tez sənaye tezlikləri olan
dövrələrdə və tezliklərin, vaxt intervallarının, eləcə də
cərəyanla gərginlik arasındakı, istənilən eyni tezlikli dövri
gərginliklər arasındakı faza sürüşmələrinin ölçülməsi
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lazım olur. Elektrik siqnallarının spektrinin analizi də
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir (xüsusilə də elmi
tədqiqatlarda).
Elm və texnikanın müxtəlif sahələrində istifadə
olunan dövri siqnalların tezlikləri çox geniş diapazonda
olur: bir hersin onda birindən onlarla qiqa-herslərə qədər.
Elektromaqnit rəqslərin tezlik spektri iki yarım diapazona
bölünür: aşağı və yüksək tezliklər. Aşağı tezliklərə
infrasəs tezlikləri (20 Hersdən az), səs tezlikləri (20 ....
20 000 Hz) və ultrasəs tezlikləri (20 .... 200 kilohers)
aiddir. Yüksək tezliklər isə, öz növbəsində, yüksək
tezliklərə (200 kilohers ..... 30 MHz) və ultra yüksək (30 –
300 Mhz) və ifrat yüksək (300 MHz – dən yuxarı)
tezliklərə bölünür. Yüksək tezliklər diapazonuna daxil
olan tezliklərin (ultra və ifrat yüksək tezliklərin) ölçülməsi
radioölçmə adlanır.
Tezlik siqnalının maneələrdən müdafiə olunması və
rəqəmsal koda asanlıqla çevrilə bilməsi
digər
kəmiyyətlərə nisbətən tezliyin daha dəqiq ölçülməsinə
imkan verir. Tezliyin ölçülməsində xətalar ölçmə
vasitələrindən və ölçmə metodundan asılı olaraq dəyişir və
müxtəlif diapazonlara aid tezliklərin ölçülməsinin xətaları
da müxtəlif olur.
Vaxt intervalları çox müxtəlif formada ifadə edilə
bilər. Belə ki, vaxt intervalı sinusoid rəqslərin dövrü,
impulsların ardıcıllıq dövrü, iki impuls arasındakı vaxt,
impulsun müddəti və s. kimi göstərilə bilər. Vaxt
intervallarının ölçü diapazonu çox böyükdür və
mikrosaniyənin onda birindən onlarla saata və daha uzun
müddətlərə qədər dəyişir.
Bəzi hallarda tezliklə vaxt arasında tərs mütənasib
asılılıq müşahidə olunur və bu iki parametrin ölçmə
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dəqiqliyi eyni olur. Vaxt intervalları və tezliyin
ölçülməsində həddi dəqiqlik, vaxt və tezlik vahidlərini
təmsil edən və
ölçmələrin nəticələrindəki xətanın,
sistematik xəta olan 1·10-12 də nəzərə alınmaqla 1·10-13 –
ü keçmədiyi dövlət ilkin etalonlarının dəqiqliyi ilə
müəyyən olunur. Dövlət ilkin etalonu vaxt və tezlik
vahidlərinin qiymətini ikinci (köməkçi) etalonlar,
etalonların surətləri, işçi etalonlar vasitəsi ilə vaxt və
tezliyi ölçən, ölçmə nəticələrində 1·10-12 - 1·10-15 arasında
orta kvadratik
yayınma verən nümunəvi ölçmə
vasitələrinə verir. Öz növbəsində, vaxt və tezliyi ölçən
nümunəvi ölçmə vasitələri vahidlərin dəyərini ölçmə
nəticələrində 1·10-11 - 1·10-3
arasında orta kvadratik
yayınma verən işçi ölçmə vasitələrinə verir.
Faza sürüşmə bucağının ölçmə diapazonu φ = 0 ....
0
360 –dir. Bu kəmiyyəti ölçən bəzi cihazlar bucaq vahidi
ilə deyil, sinusoid gərginliklərin (cərəyanların) güc əmsalı
cosφ və qeyri – sinusoid gərginliklərin (cərəyanların) güc
əmsalı
cosΦ=P a /P n -nin
ölçüsüz
vahidləri
ilə
dərəcələndirilir (burada P a və P n müvafiq olaraq aktiv və
tam gücü göstərir). cosφ və ya cosΦ əmsallarının ölçmə
diapazonu 0 ilə ±1 arasıdır.
Faza sürüşmə bucağının ölçülməsinin dəqiqliyi
aralarındakı faza sürüşməsi ölçülən gərginlik və
cərəyanın tezliyindən, tətbiq edilən ölçmə vasitələrindən
və üsullarından asılıdır.
Faza sürüşmə bucağının ölçülməsində həddi
dəqiqlik, 1·10-3 .... 2 ·10-5 Hz tezlik diapazonuna daxil olan
gərginliklər arasındakı faza sürüşməsini təmsil edən və
ölçmə nəticələrində ölçülən kəmiyyətdən asılı olaraq (0.3
.... 10) · 10-3 diapazonunda orta kvadratik yayınma verən
dövlət xüsusi etalonundan asılıdır. Birinci dərəcəli
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nümunəvi ölçmə vasitələrində yolverilən mütləq xətanın
həddi 0.1˚ - i, ikinci dərəcəli vasitələrdə isə 0.3˚ - ni
keçməməlidir.
İşçi ölçmə vasitələrində ölçmələrin mütləq
xətasının buraxılabilən qiyməti 0.03 .... 5˚ intervalında
olur.
Tezliyin ölçülməsi. Tezliyin ölçülməsi üçün ölçmə
diapazonundan və ölçmənin tələb olunan dəqiqliyindən
asılı olaraq müxtəlif vasitə və üsullardan istifadə olunur.
Məhdud və yuxarı həddi 2 500 hersə qədər olan
diapazonlara (45....55 Hz, 450 – 550 Hz və s.) aid
tezliklərin ölçülməsində elektrodinamik və elektromaqnit
tezlikölçənlərdən
istifadə
olunur.
Elektrodinamik
tezlikölçənlərin dəqiqlik sinifləri 1 ..... 1.5, elektromaqnit
tezlikölçənlərin dəqiqlik sinifləri isə 1.5 ..... 2.5 qəbul
edilmişdir.
Məhdud diapazona aid olan aşağı tezliklərin (48 ...
52, 45 .... 55 Hz və s.) ölçülməsi üçün rezonans
tezlikölçənlərindən istifadə olunur. Belə tezlikölçənlərin
dəqiqlik sinifləri 1 .... 2.5 olur.
Yüksək və çox yüksək tezliklər diapazonuna daxil
olan
tezliklər
elektromexaniki
rezonans
tezlikölçənlərindən fərqli olaraq induktivlik makarası və
kondensatorun rəqs konturundan istifadə edilən çox
tezlikli rezonans tezlikölçənləri vasitəsi ilə ölçülür. Bu
cihazlar ± (0.05... 0.1) % ölçmə xətası verir.
Geniş diapazonlu tezliklər (10 hersdən bir neçə
meqahersə qədər) elektron və analoq tezlikölçənlərlə
ölçülə bilər.
Elektrik siqnallarının ölçülməsində digər metodlardan özünün sadəliyi, nisbətən yüksək dəqiqliyi və geniş
tezlik diapazonları üçün daha əlverişli olması
ilə
fərqlənən müqayisə metodundan geniş istifadə olunur. Bu
üsulda ölçülən tezlik nümunə olaraq verilən tezliklə
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müqayisə edilir (bərabər olması, həmin tezlikdən neçə
dəfə çox və ya az olması). Ölçülən tezliyin nümunə tezliyə
belə bərabərliyini və ya həmin tezlikdən neçə dəfə az və
ya çox olmağını göstərmək üçün osilloqrafdan istifadə
oluna bilər. Müqayisə metodu elektron – şüa borusunun
buraxdığı tezliklər diapazonuna aid tezliklərin ölçülməsi
üçün də əlverişlidir. Bu üsulla xətti, sinusoidal və dairəvi
açılmalara aid tezliklər ölçülə bilər.
Xətti açılmada ölçülən f x tezliyinin siqnalının dövrü açılma müddəti və ya müddət kalibrləyicisinin
qeydə aldığı dövrlərlə (T m ) müqayisə olunur. Açılma
müddəti ilə müqayisə zamanı açılma əmsalı m t nəzərə
alınır və f x tezliyinin ölçülən qiyməti f x = 1 / (m t l)
düsturuna əsasən hesablanır. Burada l, f x tezliyinin
siqnalının osilloqrafın ekranının şkala bölgüləri ilə ifadə
olunan dövrüdür. Müddət kalibrləyicisinin qeydə aldığı
dövrlərlə müqayisə əsasında tezlik ölçülərkən osilloqrafın
ekranına ölçüləsi tezliyin bir neçə dövrü verilir və müddət
kalibrləyicisinin qeydə aldığı T m dövrü elə köklənir ki,
həmin dövrlərin təsviri ölçüləsi tezliyin ekrana verilən
dövrlərlə üst – üstə düşsün. Belə olarsa, f x tezliyinin
ölçülən qiyməti f x = 1 / (n T m ) düsturuna əsasən
hesablanır. Burada n müddət kalibrləyicisinin ölçülən
gərginliyin bir dövrünə daxil olan qeydlərinin sayıdır.
Yuxarıda sadalanan üsulların müsbət cəhətləri istənilən
formalı rəqsləri araşdırmağa imkan verməsi, mənfi cəhəti
isə dəqiqliyinin yüksək olmamasıdır: ölçmənin xətası
bəzən ± (5...10) % - ə çatır.
Sinusoid formalı iki rəqsin Lissaju əyriləri vasitəsi
ilə müqayisəsi ölçmələrdə daha dəqiq nəticələr əldə
etməyə imkan verir. Osilloqrafın istiqamət dəyişdirici
lövhə cütlüklərinin birinə məlum tezlikdə sinusoid əyrili
gərginlik, digərinə isə ölçülən gərginlik verilir. Həmin
məlum tezliyi dəyişdirməklə ekranda hərəkətsiz ya da
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yavaş hərəkət edən Lissaju əyriləri alınır. Həmin Lissaju
əyrisinin formasına baxaraq ölçülən gərginlikdəki faza
sürüşməsi müəyyənləşdirilir.
Şəkil 7.4 – də tezliklə faza sürüşməsinin əlaqəsini
göstərən bir neçə Lissaju əyrisi verilmişdir. Əyrilərin
hərəkətsiz təsvirlərinin istənilən formasında müqayisə
olunan tezliklər arasındakı fərq (böyük tezliyin kiçik
tezliyə olan nisbəti) təsvirlə üfüqi və şaquli xətlərin
kəsişmə nöqtələrinin (müvafiq olaraq n ü və n ş ) sayı
əsasında müəyyən olunur:
n
= ü;
f ş nş

fü

burada f ü və f ş müvafiq olaraq üfüqi və şaquli istiqamət
dəyişdirici lövhələrə verilən gərginlikdir. Əgər f x tezliyi
ölçülən gərginlik şaquli istiqamət dəyişdirmə lövhəsinə,
məlum f 0 tezliyi ilə xarakterizə olunan gərginlik isə üfüqi
istiqamət dəyişdirmə lövhəsinə verilərsə, f x = f 0 n ü / n ş
olar.

Tezlik nisbəti

Faza sürüşməsi

Şək. 7.4. Lissaju əyriləri
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Bu metod müqayisə olunan tezliklər arasındakı
fərqin, yəni böyük tezliyin kiçik tezlikdən 10 dəfədən çox
olmadığı hallarda tətbiq edilir, çünki, əks halda Lissaju
əyrilərinin forması çox mürəkkəb olur və onların
yozulması xeyli çətinləşir.
Müqayisə olunan tezliklər arasındakı fərqin çox
böyük olduğu hallarda dairəvi açılma metodundan istifadə
olunur. Bu üsulda osilloqrafın hər iki girişinə aşağı f x
tezlikli, aralarındakı faza sürüşməsi 900
olan və
qiymətləri bərabər olan u x və u y gərginlikləri verilir (Şək.
7.5). Bu gərginliklərin təsiri nəticəsində ekranda u x və u y
gərginliklərinin tezliklərinə uyğun dairə çəkilir. Ölçülən f x
tezliyinə malik gərginlik elektron şüasını nizamlayan
elektroda (Z kanalı) verilir. Müqayisə olunan tezliklər
arasındakı nisbət tam rəqəmlərlə ifadə edilərsə, ekranda
ştrixlərdən ibarət dairə çəkilir. Tünd və açıq rəngli
ştrixlərin sayı (n) tezliklər arasındakı nisbətə bərabərdir
və buradan f x = n f 0 bərabərliyi meydana gəlir.

Şək.7.5.Şüanın dairəvi açılmasını almaq üçün istifadə
olunan elektron-şüa borusunun sxemi
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Dairəvi açılmada aralarındakı nisbət 50-yə çatan
(yəni böyük tezliyin kiçik tezlikdən 50 dəfəyə qədər çox
olduğu), osilloqramların fotoşəklinin çəkilməsi üsulu ilə
həmin nisbətin bir neçə yüzə bərabər olduğu tezlikləri
müqayisə etmək olar.
Osilloqrafdan istifadə etməklə aparılan tezlik
ölçmələrinin xətası məlum f 0 tezliyinin necə
müəyyənləşdirilməsindən asılıdır və 10-4 ..... 10-6 – ya
qədər azaldıla bilər.
Son vaxtlar yuxarıda sadalanan tezlik ölçmə
üsullarının əvəzinə rəqəmsal tezlikölçənlərlə aparılan
ölçmələrə üstünlük verilməyə başlanmışdır. Sənayedə
istehsal olunan rəqəmsal tezlikölçənlər 0.01 hersdən 17
qiqahersə qədər tezlikləri ölçə bilir. Rəqəmsal
tezlikölçənlərin ölçmə xətası əsasən nümunəvi kvars
generatorunun stabilliyindən asılıdır və 10-8 ...5-10-5
arasında dəyişir.
Vaxt
intervallarının
ölçülməsi.
Vaxt
intervallarının ölçülməsi üçün elektron – şüa
osilloqraflarından və xüsusi olaraq vaxt intervallarını
ölçmək üçün istehsal olunmuş
rəqəmsal ölçmə
cihazlarından istifadə olunur.
Elektron – şüa osilloqrafları ilə vaxt intervallarını
ölçərkən müddət kalibrləyicisinin qeydə aldığı dövrlərdən
(T m ) və ya açılma əmsalından (m i ) istifadə edilir. Birinci
üsulla aparılan ölçmənin nəticəsi t x = n T m düsturu ilə
hesablanır (n - müddət kalibrləyicisinin qeydə aldığı,
ölçülən vaxt intervalına daxil olan dövrlərin sayı). İkinci
üsulda vaxt intervalı osilloqrafın ekranındakı l şkalasının
bölgüləri əsasında müəyyən olunur. t x = m i l. Bu üsulda
ölçmə xətası 5 ... 10% - ə çatır.
255

Bir dəfə gerçəkləşən impuls proseslərinin vaxt
intervallarının müəyyənləşdirilməsi üçün təsvirin ekranda
kifayət qədər qaldığı osilloqraflardan istifadə olunmalıdır.
Rəqəmsal
cihazlar
nisbətən
böyük
vaxt
intervallarının (millisaniyə və saniyələr) ölçülməsində ən
dəqiq nəticəni verir. Daha kiçik vaxt intervallarının
ölçülməsində aparıcı tezliyin yekun qiymətindən asılı olan
diskretlik xətası çox böyük ola bilər. Bu xətanın
azaldılması üçün ölçülən vaxt intervalı müəyyən nisbətdə
uzadılır. Rəqslərin dövrünün ölçülməsi zamanı həmin
xətanı azaltmaq üçün orta qiymət metodundan istifadə
edilir.
İntervalın
uzadılması
metodunda
müxtəlif
polyarlığa malik, stabilləşdirilmiş sabit U 1 və U 2
gərginlikləri ardıcıl olaraq inteqrallanır. U 1 gərginliyi
ölçülən t x vaxt intervalı boyunca, U 2 gərginliyi isə t x
intervalının başa çatdığı andan inteqratorun çıxışında
gərginliyin sıfıra bərabər olduğu ana qədər davam edən t x ´
vaxt intervalı boyunca inteqrallanır. t x
və t x ´ vaxt
intervalları arasındakı əlaqə t x ´= t x U 1 / U 2 nisbəti ilə
xarakterizə olunur.
Orta qiymət metodunda ölçüləsi vaxt intervalından
bir neçə dəfə çox olan başqa bir vaxt intervalı ölçülür.
Vaxt intervalının neçə dəfə uzadılacağı tezlik böləninin
köməyi ilə müəyyənləşdirilir. Bu üsulla aparılan ölçmənin
nəticəsində tədqiq edilən rəqsin dövrünün orta qiyməti
tapılır.
Qısamüddətli (onlarla nanosaniyə), bir dəfə verilən
impulsların müddətini müəyyənləşdirmək üçün lazımi
ölçmə noniusun köməyi ilə aparılır.
Faza sürüşməsinin ölçülməsi. Sənayedə istehlak
edilən elektrik enerjisinə xas olan tezliklərdə gərginlik ilə
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cərəyan arasındakı faza sürüşməsinin ölçülməsi üçün 0.2
və 0.5 dəqiqlik sinfinə malik elektrodinamik
fazaölçənlərdən (fazometrlərdən) istifadə edilir.
Simmetrik üçfazalı dövrələrdə güc əmsalı xüsusi
üçfazalı, 1.5 və 2.5 dəqiqlik sinfinə malik fazometrlərlə
ölçülür.
Asimmetrik üçfazalı dövrələrdə gərginlik ilə
cərəyan arasındakı faza sürüşməsi hər fazada ayrıca
ölçülür. Bu zaman fazometrin cərəyan sıxacları üçfazalı
dövrənin ölçülən fazasına ardıcıl, gərginlik sıxacları isə
ölçü aparılan faza ilə sıfır nöqtəsinə qoşulur. Sıfır nöqtəsi
mövcud deyilsə, süni olaraq yaradılır.
Son vaxtlar giriş gərginliyinin tezlik diapazonunun
150 MHz - ə çatdığı rəqəmsal fazometrlərdən daha çox
istifadə edilir. Bu fazometrlərin gətirilmiş xətası ± (0.1 ...
0.5) % olur.
Faza sürüşməsini ölçmək üçün elektron – şüa lüləli
osilloqraflardan istifadə edilir. Faza sürüşmələri ən asan
ikişüalı və ya ikikanallı osilloqraflarla ölçülür. Bu zaman
osilloqrafın ekranında iki gərginliyin təsviri alınır ki, bu
da həmin gərginliklər arasında vaxt sürüşməsini (t x ), T x
dövrünü və φ x = 360 t x /T x düsturu əsasında faza
sürüşməsini ölçməyə imkan verir. Ölçmənin xətası (φ x ) t x
və T x parametrlərinin ölçü xətasından asılıdır və ± (5 ...
10) % -ə çata bilər.
Faza sürüşməsi Lissaju əyrilərinin köməyi ilə də
ölçülə bilər. Şəkil 7.6 – da osilloqrafın X və Y girişlərinə
eyni tezlikli, sinusoid əyri ilə xarakterizə olunan müxtəlif
faza sürüşmələrində U x və U y gərginlikləri verildikdə
ekranda meydana gələn əyrilər göstərilmişdir.
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Şək. 7.6.Faza sürüşmələrinin ölçülməsində
istifadə edilən Lissaju əyriləri.
Faza sürüşməsinin qiyməti φ = arcsin (B / A)
düsturu ilə hesablanır. Burada A və B koordinat oxlarının
üzərində
yerləşən,
ekrandakı
təsvir
əsasında
müəyyənləşdirilən
parçalardır.
Bu
üsulla
faza
sürüşməsinin ölçülməsində xəta ± (5....10) %-ə bərabər
olur.
Ölçmələrdə daha dəqiq nəticə əldə etmək üçün
elektron – şüa lüləli osilloqrafdan sıfır indikatoru kimi
istifadə etmək olar. Bunun üçün bir gərginliklə (fərz edək
ki, U x gərginliyi) osilloqrafın müvafiq girişi arasında faza
dəyişdirici cihaz qoşulur. Osilloqrafın ekranındakı Lissaju
əyrisi düz xəttə çevrilənə qədər faza sürüşməsinin
qiymətləri faza dəyişdiricisi ilə nizamlanır. Bu zaman
ölçülən faza sürüşməsi faza dəyişdiricisinin bölgüləri
əsasında müəyyənləşdirilir.
Faza sürüşməsi (və ya faza sürüşməsi bucağının
kosinusu) və güc əmsalı dolayı üsulla, növbəti üç cihazın
köməyi ilə də ölçülə bilər: ampermetr, voltmetr və
vattmetr. Bu metodun mənfi cəhətləri həmin üç cihazın
xətalarının üst – üstə toplanması ilə yanaşı, hər üç cihazın
göstəricilərinin eyni anda oxunması və ölçülən kəmiyyətin
qiymətinin hesablanması zərurətidir.
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Elektrik siqnallarının spektral analizi. Elektrik
siqnallarının spektral analizindən impulslarda və dövri
siqnalların təhrif olunmasının, obrazların tanınması tələb
olunan məsələlərdə müxtəlif obyektlərin qeyri –
xəttiliyinin kəmiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi
üçün istifadə olunur və spektral analiz spektr
analizatorları, eləcə də selektiv voltmetr adlandırılan
ölçmə vasitəsi ilə gerçəkləşdirilir.
Deterministik zaman funksiyası f(t)
özünün
tezliklə əlaqədar tərkib hissələrinin, yəni, spektral
funksiyanın amplitud və fazaları ilə ya da sadəcə olaraq
spektrlə tam xarakterizə edilə bilər:
S (ω ) =

+∞

∫ f (t )e

− j ωt

dt.

−∞

Ölçmələr sonlu T vaxt intervalı ərzində aparıldığı
üçün, spektral funksiya aşağıdakı şəkli alır:
T

ST (ω ) = ∫ f (t )e − jωt dt ,
0

burada ST (ω ) - siqnalın cari spektridir.
Tezliyin və ölçmə vaxtının funksiyası olan cari
spektr ölçmə vaxtı uzadıldıqca həqiqi spektrə yaxınlaşır.
Dövri
qeyri–sinusoidal
siqnalın
spektrinin
müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə onun harmonik tərkib
hissələrinin amplitudları və tezlikləri ölçülür. Bu zaman
iki spektral analiz metodundan istifadə edilir: ardıcıl və
paralel. Ardıcıl analiz spektrin tərkib hissələrinin ardıcıl
olaraq, paralel analiz isə spektrin bütün tərkib hissələrinin
eyni anda müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. Daha sadə
olduğu üçün ardıcıl spektral analiz metodundan daha çox
istifadə olunur.
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Yüksək tezlikli rəqslər və birdəfəlik impulsların
spektri paralel spektral analiz prinsipi ilə işləyən spektr
analizatorları ilə təhlil edilir.
Sənayedə 10 hers...40 qiqahers diapazonunda
ölçmə apara bilən, filtrlərinin buraxma zolağı bir neçə
hersdən (aşağı tezlik analizatorları) 300 kilohers və daha
yüksək tezliklərə qədər dəyişən spektr analizatorları
istehsal olunur. Bu cihazlarla analiz 0.01 .... 20 saniyə
vaxt aparır. Tezliyin ölçülməsində xəta 1 ... 2%,
amplitudun ölçülməsində isə 5 ... 15% təşkil edir.
Elektrik siqnallarının spektral analizi selektiv
voltmetrlərlə də aparıla bilər. Spektri bütövlüklə təhlil
edən spektr analizatorlarından fərqli olaraq selektiv
voltmetrlər ancaq siqnalın ayrı – ayrı harmonik tərkib
hissələrinin müəyyən tezlikdəki gərginliyini ölçür. Bu
cihazların ölçmə apardığı tezlik diapazonu 20 Hz ... 30
MHz, ölçmə xətası 5 ... 15% təşkil edir.
Bəzən siqnalların ayrı – ayrı harmonik tərkib
hissələri deyil, harmonikalar əmsalı
k h = U 22 + U 32 + ..... + U n2 / U1 və ya qeyri – xətti
təhriflər əmsalı
k = U 22 + U 32 + ......U n2 /

U 2 + U 32 + ......U n2 ölçülür:

burada U 1 , U 2 ..... U n müvafiq olaraq 1-ci, 2-ci ..... n-ci
harmonikalara aid gərginliklərin effektiv qiymətlərini, k h
ilə k arasındakı əlaqə k h = k / 1 − k 2 düsturu ilə ifadə
olunur. Kiçik təhriflərdə (k < 0.1) k h = k olur.
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Qeyri – xətti təhrifləri ölçmək üçün istehsal olunan
cihazlar ölçülən siqnalların 20 Hz .... 200 kHz
diapazonuna daxil olan tezliklərində istifadə üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Cihazın girişində gərginliyin 0.1 voltdan 100
volta qədər olan qiymətlərində qeyri – xətti təhrif
əmsallarının ölçülən qiymətləri 0.03 %-dən 100% - ə
qədər dəyişir. Bu zaman ölçmələrin xətası 4 .... 10% təşkil
edir.
7.5. Sabit və dəyişən cərəyan dövrələrinin
parametrlərinin ölçülməsi
Sabit cərəyan elektrik müqavimətinin ölçülməsi.
Hazırki dövrdə elektrik müqavimətləri kifayət
qədər geniş diapazonda ölçülə bilir (10-8 .... 1017 Om) və
getdikcə bu diapazon daha da genişlənməkdədir. Belə
geniş diapazonda ölçmələri aparmaq üçün elektrik
müqavimətinin qiymətini bilavasitə və dolayı üsullarla
tapmağa imkan verən müxtəlif ölçmə vasitələrindən
istifadə olunur. Hansı ölçmə vasitəsinin və üsulunun
seçilməsi elektrik müqavimətinin böyüklüyü ilə yanaşı
ölçmələrdən tələb olunan dəqiqlikdən, ölçmənin aparıldığı
şəraitdən və digər amillərdən asılıdır. Müxtəlif
diapazonlara aid elektrik müqavimətlərinin ölçülməsinin
özünəməxsus xüsusiyyətləri ölçmələrin nəticələrində ciddi
fərqlərə səbəb olur. Məsələn, 1 ... 106 Om diapazonunda
ölçmənin xətası bir faizin mində bir hissələri qədər olduğu
halda, kiçik və böyük müqavimətlərin ölçülməsində xəta
bir neçə faizə çata bilir.
Bilavasitə ölçmələr. Bir neçə omdan onlarla
meqaoma qədər olan elektrik müqavimətlərini ölçmək
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üçün birqat sabit cərəyan körpülərindən, eləcə də
rəqəmsal, elektron və maqnitoelektrik ommetrlərdən
istifadə olunur. Sənayedə bu cihazların bir – birindən
ölçmə dəqiqliyi, çəkisi və digər fazometrləri ilə fərqlənən
müxtəlif növləri istehsal olunur.
Yüksək dəqiqliklə ölçmə aparmaq üçün sabit
cərəyan körpülərindən istifadə olunur. 1....106 Om
diapazonundakı müqavimətlər üçün nəzərdə tutulmuş P
369 və P 4056 körpüləri ölçmələri ± 0.005 nisbi xəta ilə
aparmağa imkan verir. Bu körpülər əllə tarazlanır, xarici
cərəyan mənbəyindən qidalanır. Körpülər yüksək
həssaslığa malik sıfır indikatorlarının köməyi ilə işləyir
(belə sıfır indikatorlarından ən çox istifadə olunanı
qalvanometrlərdir).
Qalvanometr və qida mənbəyi korpusuna
quraşdırılmış portativ körpülər də istehsal olunur. Lakin
belə körpülərin ölçmə dəqiqliyi azdır. Bundan başqa,
əsasən termorezistorların müqavimətinin ölçülməsində
istifadə olunan avtomatik körpülər də istehsal olunur.
Ölçmələrdə rəqəmsal cihazlardan istifadə etməklə
yüksək ölçmə dəqiqliyinə nail olmaq mümkündür.
Məsələn, 1; 10 və 100 kOm – diapazonlarında işləyən
Щ31 tipli universal voltmetrlərin buraxılabilən xəta
hədləri δ = ± [0.005 + 0.001 [(R k / R) – 1] ] təşkil edir
(burada R k yarım – diapazonun yuxarı həddini, R isə
ölçülən müqaviməti göstərir). Əllə idarə olunan sabit
cərəyan körpülərindən fərqli olaraq rəqəmsal cihazlarda
ölçmə avtomatik aparılır ki, bu da həmin cihazların ən
üstün cəhətidir. Bundan başqa, rəqəmsal cihazlarda
rəqəmsal printerlərin və ya ölçülərin nəticələri üzərində
işləməyə imkan verən kompüterlərin qoşulması üçün
xüsusi çıxışlar olur.
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Yüksək dəqiqlik tələb edilməyən ölçmələrdə
əlahiddə cihaz (məsələn E6 – 10 və ya M 371) və ya
cərəyan və gərginliyin ölçülməsi üçün nəzərdə tutulan
kombinəli universal cihazların (məsələn B7 – 26, Ш4312,
Щ4380) tərkib hissəsi kimi istehsal olunan elektron və
maqnitoelektrik ommetrlərdən istifadə edilir. Bu
cihazların ən dəqiqləri 1.0; 1.5 dəqiqlik sinfinə malikdir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, belə ommetrlərin şkalaları eyni
böyüklükdə olmur və göstəriciləri 0 ... ∞ Om
diapazonunda dəyişir.
Zəif müqavimətlərin ölçülməsi. Bir neçə om -108
om diapazonuna daxil olan müqavimətlər ikiqat sabit
cərəyan körpüləri, birqat körpülər və elektron
milliommetrlərlə ölçülür. Zəif müqavimətlərin ölçülməsi
zamanı ölçmənin nəticəsinə kontakt yerlərinin və
birləşdirici naqillərin müqaviməti, eləcə də kontaktların
termik e.h.q – si çox təsir edir. Bu təsiri azaltmaq üçün
cihaz ölçülən obyektə dördsıxaclı sxem üzrə qoşulur və
ölçmələr sabit cərəyanın müxtəlif istiqamətlərində
(körpülər) və ya
dəyişən cərəyanda (elektron
milliommetrlər) aparılır.
Həmin diapazonda ən dəqiq ölçmə nəticələrini
ikiqat körpülər (xüsusilə də P 3009 tipli körpülər) verir.
Çox zəif müqavimətlərin ölçülməsində lazımi həssaslığı
təmin etmək üçün tədqiq edilən obyektdən güclü cərəyan
keçirtmək tələb olunur. Məsələn, P 3009 tipli körpü ilə 108
..... 10-6 Om diapazonunda ölçü apararkən körpüyə 200
A, 10-6 ..... 10-5 Om diapazonunda isə 15 A cərəyan
verilir. Bu cəhət ikiqat körpülərin tətbiq sahəsini xeyli
məhdudlaşdırır.
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Zəif müqavimətlərin birqat körpülərlə ölçülməsi 10-4
Omdan başlayan məhdud diapazonda aparılır. Birqat
körpülər ikiqat körpülər qədər dəqiq nəticə vermir.
Elektron milliommetrlərdə ölçmələr dəyişən
cərəyanla aparılır ki, bu da ölçülən obyektin işlətdiyi gücü
xeyli azaltmağa imkan verir. Elektron milliommetrlərlə
aparılan ölçmələrdə tədqiqat obyektindəki gərginlik
adətən onlarla millivolt təşkil edir.
Böyük müqavimətlərin ölçülməsi. 106 .....
108 omdan çox olan müqavimətləri ölçmək üçün birqat
sabit cərəyan körpülərindən, elektron teraommetrlərdən
(meqaommetrlər),
rəqəmsal
və
maqnitoelektrik
ommetrlərdən istifadə olunur. Böyük müqavimətlərin
ölçülməsində yaranan çətinliklər, birinci növbədə,
cihazların qoşulma sıxacları arasındakı izolyasiya
təbəqəsinin müqavimətinin şuntlayıcı təsiri ilə izah olunur.
Bundan
başqa,
müqaviməti
böyük
olan
obyektlərdən keçən cərəyanın şiddəti xeyli azalır ki, bu da
ölçmə vasitələrindən çox yüksək həssaslıq tələb edir.
Yüksək həssaslığı təmin etmək üçün tədqiq olunan
obyektdəki gərginliyi yüzlərlə, hətta minlərlə volta qədər
artırmaq lazım olur. Bu cəhət tədqiq olunan obyektə olan
tələbləri də müəyyənləşdirir.
Böyük müqavimətləri ən yüksək dəqiqliklə ölçmək
üçün birqat sabit cərəyan körpülərindən istifadə edilir. Bu
körpülərin yuxarı ölçmə həddi 1015 om (P 4056), 1016 Om
(P 4053) təşkil edir. Rəqəmsal ommetrlərin (Щ300)
yuxarı ölçmə həddi və ölçmə dəqiqliyi birqat sabit cərəyan
körpülərinə nəzərən xeyli aşağıdır (1012 Om). Elektron
teraommetrlər (E 6 – 13A, E 6 – 14) çox geniş ölçü
diapazonuna malikdir (1017 – yə qədər). Həmin cihazların
ölçmə xətası bir neçə faiz təşkil edir. Ən sadə ölçü
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cihazları loqometrik mexanizm əsasında tərtib edilən
maqnitoelektrik ommetrlərdir. Bu cihazların ölçmə
diapazonu nisbətən məhduddur (105 .... 109 Om).
Müqavimətin tələb olunan (və ya verilən)
qiymətdən nisbi yayınmasının ölçülməsi üçün faiz
ommetrlərindən və müqavimət komparatorlarından
istifadə olunur. Faiz ommterləri ilə müqavimətin
qiymətlərinin nominal müqavimətdən nisbi yayınması
ölçülür. Müqavimət komparatorlarından isə R x və R n
rezistorlarının Z = (R x - R n ) / R n nisbi fərqini ölçmək üçün
istifadə olunur. Burada R n istinad müqavimətidir (nümunə
müqavimət). Müqavimət komparatorları müqavimətlərin
nisbi fərqinin ölçülməsində çox yüksək dəqiqliyi təmin
edir (0.0001 %-ə qədər).
Dolayı üsulla aparılan ölçmələr. Bu ölçmə
üsullarından ən geniş yayılanı ampermetr və voltmetrdən
eyni anda istifadə olunmaqla aparılan üsuldur (şəkil 7.7).
V

B
a

b

c

Şək. 7.7.Ampermetr və voltmetrdən eyni anda istifadə
olunmaqla aparılan ölçmələr
Həmin
üsul
qiymətləri
müxtəlif
olan
müqavimətlərin ölçülməsində tətbiq edilə bilər.
Ampermetr və voltmetrdən eyni anda istifadə olunmaqla
aparılan ölçmələrin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki,
rezistordan tədqiq olunan obyektdən istismar şəraitində
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keçən cərəyan qədər cərəyan keçirmək olar. Qeyri – xətti
funksiya ilə xarakterizə olunan, yəni cərəyan şiddətindən
asılı olan müqavimətlərin ölçülməsində bu cəhət xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Müqavimətin qiyməti Om qanununa
əsasən müəyyənləşdirilə bilər: Rx' = U / I. Lakin ölçmə
zamanı voltmetrin şuntlayıcı təsiri (şəkil 7.7, a) və
ampermetrin daxili müqaviməti (şəkil 7.7, b) nəticəsində
xəta yaranır. Beləliklə, müqavimətin həqiqi qiyməti şək.
7.7, a – da göstərilən sxem üçün:
R x = U / I x = U / (I – I v ) = U / (I – U / R v )

(7.4)

şək. 9.7, b – də göstərilən sxem üçün isə aşağıdakı kimi
olur.
R x = (U - I x R A )/ I x

(7.5)

Buna görə də müqavimətin qiymətinin Rx' = U / I
düsturu əsasında hesablanmasında meydana gələn xəta δ =
( Rx' - R x ) / R x = - R x / (R x + R v ); δ = R A / R x. .
Buradan belə məlum olur ki, şəkil 9.7, a – da
verilən sxem nisbətən zəif müqavimətlərin, şəkil 9.7 (b) –
də verilən sxem isə nisbətən böyük müqavimətlərin
ölçülməsi üçün daha əlverişlidir. Müqavimətin dəqiq
müəyyənləşdirilməsi tələb olunan hallarda yuxarıdakı
(7.4) və (7.5) düsturlarından istifadə edilməlidir.
Şəkil 7.7, a – da verilən sxemdən çox zəif
müqavimətlərin ölçülməsində də istifadə edilə bilər. Bu
zaman tədqiq olunan obyekti dördməftilli sxem üzrə
qoşmaq lazımdır. Həssaslığı yüksəltmək üçün R x
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müqavimətindən böyük amperli yüksək cərəyan buraxılır
və həmin müqavimətdəki gərginlik mikrovoltampermetrlə
ölçülür.
Ampermetr – voltmetr üsulu ilə çox böyük
müqavimətləri, məsələn, izolyasiya materiallarının
müqavimətini ölçmək mümkündür. Müxtəlif elektrik
izolyasiyası materiallarına aid texniki şərtlər və standartlar
onların həcmi və səthi müqavimət kəmiyyətlərinin
buraxılabilən qiymətləri ilə əlaqədar müəyyən tələblər irəli
sürülməsinə gətirib çıxarır. Şəkil 7.7 b – də lövhəşəkilli
izolyasiya materialı nümunəsinin (O materialı) həcmi
müqavimətinin ölçülməsi sxemi verilmişdir. Nümunə A
və B metal elektrodların arasına yerləşdirilir (elektrod
mühafizə halqası adlandırılan C halqasının içində yerləşir).
Nümunənin səthindən keçən cərəyan halqa vasitəsi ilə,
qalvanometrin xaricindən keçməklə, birbaşa cərəyan
mənbəyinə ötürülür. Qalvanometrdən isə ancaq həcmi
cərəyan keçir və buna görə də hesablanan müqavimət
həcmi müqavimət olur. Qalvanometrdən c və d
nöqtələrinə gedən məftillərin yerini dəyişdirməklə səthi
müqaviməti də müəyyənləşdirmək olar.
Müqavimətin və qeyri – xətti müqavimətin dəqiq
ölçülməsi üçün müqayisə metoduna əsaslanan sxemlər
tətbiq edilə bilər.
Şəkil 7.8, a – da K açarının vəziyyətini ardıcıl
olaraq dəyişdirməklə R x obyektindən və R o nümunə
rezistordan (istinad rezistoru) keçən I x və I o cərəyanları
ölçülür. Gərginliyin U qiyməti sabit olarsa, I x R x = I o R o
bərabərliyi doğru olur və nəticə etibarı ilə R x = I o R o / I x .
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b

Şək. 7.8.Müqayisə metodu ilə
müqavimətlərin (a, b) ölçülməsi
Dəqiq ölçmələrdə R x və R o obyektlərindəki U x və
U o gərginliklərinin sabit cərəyan kompensatoru ilə ardıcıl
olaraq ölçülməsini nəzərdə tutan və şəkil 7.8, b – də
göstərilən sxemdən istifadə edilə bilər. Şəkildən məlum
olur ki, R x = R o U x /U o . Bu ölçmə sxemlərinin üstün cəhəti
cərəyan mənbəyinin stabilliyinin elə də əhəmiyyətli
olmaması (U gərginliyinin ancaq U x və U o ölçülərkən
sabit qalması tələb edilir) və yüksək dəqiqliyə malik R o
rezistorlarından istifadə olunmaqla aparılan ölçmələrdə
daha dəqiq nəticələr əldə edilməsidir.
Böyük müqavimətləri, C kondensatorunun yükünü
R x müqaviməti məlum olmayan obyektdən buraxdıqdan
sonra t müddəti ərzində toplanan Q elektrik yükünü
qalvanometrlə ölçərək də müəyyənləşdirmək mümkündür
(şəkil 7.9). Bunun üçün K açarı t müddəti ərzində 1
vəziyyətində saxlanılır. Həmin müddət ərzində
kondensatorda əldə edilən yük Q = UC (1- e – t/(RxC) ). Daha
sonra K açarı 2 vəziyyətinə gətirilir. Ballistik
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qalvanometrin ilk maksimal yayınması α 1max = Q / C Q
(burada C Q qalvanometrin ballistik əmsalıdır). Buradan:

və ya

C Q α 1max = UC (1- e – t/(RxC) ); R x = t / {C ln | UC /
(UC - C Q α 1max ) |}
t << R x C olarsa, R x = t U / C Q α 1max.

Bu üsulla ölçmə aparmaq üçün yüksək elektrik
müqavimətli izolyasiyası olan kondensator tələb olunur.
Müqavimətin ölçülməsində xəta, dolayı yolla aparılan
ölçmələrin qiymətləndirilməsi üsulu ilə müəyyənləşdirilir.
BQ

Şək. 7.9.Böyük müqavimətlərin kondensatorun dolub
boşalması vasitəsi ilə ölçülməsi sxemi;
BQ – ballistik qalvanometr
Tutumun, itki bucağı tangensinin, induktivliyin,
elektrik möhkəmliyinin və qarşılıqlı induktivliyin
ölçülməsi. Elektrik tutumunu (C) və induktivliyi (L)
ölçmək üçün istehsal edilən cihazların ölçü diapazonu
xeyli genişdir və elektrik tutumunda 10-8 .... 104 mkF,
induktivlikdə isə 10-7 .... 103 Hn təşkil edir. Ölçmələrin
dəqiqliyi ölçmə vasitəsinin növündən və ölçülən C, L
kəmiyyətlərinin qiymətindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.
Bilavasitə ölçmələr. Elektrik tutumu və
induktivliyin ölçülməsində ən çox əllə tarazlaşdırılan
269

dəyişən cərəyan körpülərindən, rəqəmsal körpülərdən,
elektrik möhkəmliyini ölçən cihazlardan (bu cihazlar
rezonans metodu əsasında işləyir və sıfır döyünmələri
göstərir), kombinəli cihazlardan və digər alətlərdən
istifadə edilir.
Elektrik tutumu (C) və induktivliyi (L) ən dəqiq
ölçən cihazlar dəyişən cərəyan körpüləridir. Nümunə
kondensatorların tutumunun və nümunə makaraların
induktivliyini ölçməyə imkan verən xüsusi dəyişən
cərəyan körpüləri mövcuddur. Bu körpülərin ölçmə xətası
faizin mində bir hissələri qədər az ola bilər. C və L
kəmiyyətlərinin dəqiq ölçülməsi üçün bəzi ölçmə
qurğularından da istifadə edilir. Məsələn, tərkibində
dəyişən cərəyan körpüsü olan У592M qurğusu elektrik
tutumunu 1 pF ... 10 mkF diapazonunda və δ = ± (0.02 +
1 /C) % xəta ilə, induktivliyi isə 0.02 mkHn ..... 1 Hn
diapazonunda və δ = ± (0.03 + 1 / L) % xəta ilə ölçməyə
imkan verir (burada C – elektrik tutumunu, L isə
induktivliyi göstərir).
Ən çox istifadə olunan dəyişən cərəyan körpüləri
0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 2.0 və 5.0 dəqiqlik sinfinə malikdir.
Əsas C və L parametrlərinə əlavə olaraq körpülərlə
kondensatorların itki bucağı tangensi (tgδ) və makaraların
möhkəmlik əmsalı (Q) da ölçülür. Ən dəqiq ölçmə nəticəsi
verən körpülərdən biri 0.1 dəqiqlik sinfinə malik, elektrik
tutumunu 10 .... 109 pF, induktivliyi 10-6 .... 103 Hn, itki
bucağı tangensini 10-3 ... 1, möhkəmlik əmsalını 4.5 .....
200 diapazonunda ölçə bilən P571M tipli körpüdür.
Körpülərin əsas kəmiyyətlərin ölçülməsində verdiyi xəta
üçün normalar müəyyən edilmişdir. Elektrik tutumu
ölçülərkən xəta δ = ± [k + 10 /C(1+k)] % -i, induktivliyi
ölçərkən δ = ± [k + 3 /L (1+k)] % -i keçməməlidir (burada
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k körpünün dəqiqlik sinfini, C – elektrik tutumunu, L isə
induktivliyi göstərir). İtki bucağı tangensinin (tgδ) və Q
əmsalının ölçülməsində meydana gələn xətalar da alətin
dəqiqlik sinfindən asılıdır və bir neçə faizdən onlarla faizə
qədər dəyişə bilər.
Zəif tutumların və induktivliklərin ölçülməsi daha
çətindir. Buna səbəb parazit reaktiv parametrlərin, cərəyan
sızmalarının və digər amillərin təsiridir. C və L
kəmiyyətlərinin zəif qiymətlərini ölçərkən körpüyə
nisbətən yüksək tezlikli cərəyan vermək lazım olur ki, bu
da parazit parametrlərin təsirini bir az da gücləndirir.
Körpülərin konstruktiv quruluşunu dəyişdirərək və
müxtəlif qoşulma sxemi variantları üzərində işləyərək zəif
tutumların və induktivliklərin ölçü xətalarını xeyli
azaltmaq mümkündür. Zəif diapazonlar üçün ən yaxşı
körpülərdən biri 2·108 ..... 11.1 mkF ölçmə diapazonuna
malik və ± 0.25% xəta verən E82 körpüsü hesab edilir.
Körpülərin vacib parametrlərindən biri də onların
işçi tezlik diapazonlarıdır. Səs diapazonunda işləyən aşağı
tezlikli və yüzlərlə meqaherslərdə işləyən yüksək tezlikli
körpülər mövcuddur. İşçi tezlik diapazonun vacib olması
C, L, tgδ və Q kəmiyyətlərinin çox vaxt körpülərin işçi
diapazonuna yaxın və ya bərabər tezliklərdə ölçülməsidir.
Körpüyə verilən cərəyanın tezliyi ölçmələrin dəqiqliyinə
təsir edir. Körpülər ən dəqiq ölçmə nəticəsini 1 kHz
tezlikdə verir.
Dəqiqlikdə əllə tarazlaşdırılan körpülərə yaxın olan
rəqəmsal körpülər də qənaətbəxş nəticələr almağa imkan
verir. Ölçmə prosesinin avtomatlaşdırılması və kodlu
çıxışa malik olmaları rəqəmsal körpülərdən istifadəni
xeyli asanlaşdırır. Ən dəqiq rəqəmsal körpülərə misal
olaraq elektrik tutumunu 10-6 .... 102 mkF, induktivliyi 10271

.... 102 Hn, itki bucağı tangensini 10-4 ... 1 diapazonunda
ölçə bilən P5016 tipli körpünü göstərmək olar. 1 kHz
tezlikdə elektrik tutumunun ölçülməsində minimal xəta
10-2 .... 10-1 diapazonunda (± 0.02%), induktivliyin
ölçülməsində isə 0.01 ..... 1 Hn diapazonunda (± 0.05%)
əldə edilir. Bu xəta digər diapazon və tezliklərdə xeyli
artır. Məsələn, 50 kHz tezlikdə 106 .... 105 mkF
diapazonuna daxil olan tutumun, 103 .... 105 Hn
diapazonuna daxil olan induktivliyin ölçülməsində xəta ±
5% - çatır.
Yüksək tezliklərdə C, L, tgδ və Q kəmiyyətlərini
kumetrlərlə (elektrik möhkəmliyini ölçən cihaz) və
rezonans metoduna əsaslanan, sıfır döyünmələri göstərən
cihazlarla da ölçmək mümkündür. Bu cihazların arasında
ən dəqiq nəticə verən cihaz elektrik tutumunu 1 pF ...
5 000 pF diapazonunda (300 ... 700 kHz) 0.5 ... 5% xəta
ilə, induktivliyi isə 10-3 ..... 100 mkHn diapazonunda
(10 .... 1.55 · 103 kHz tezlik diapazonunda) 1 ... 2 % xəta
ilə ölçməyə imkan verən E7-9 cihazıdır.
Elektrik tutumu maqnitoelektrik ölçmə mexanizmi
ehtiva edən, dəqiqlik sinfi 2.5 və 4 olan kombinəli
cihazlarla da ölçülə bilər. Bu cihazların elektrik
tutumunun ölçülməsində, adətən ən çox 4 yuxarı hədd olur.
Məsələn, 2.5 dəqiqlik sinfinə malik Ф4318 cihazının
ölçmə hədləri 0.05, 0.5, 5.0, 50 və 500 mkF təşkil edir.
Dolayı ölçmə üsulları. Şəkil 7.10 – da kompleks Z
müqavimətinin növbəti üç cihazın köməyi ilə ölçülmə
sxemi verilmişdir: ampermetr, voltmetr və vattmetr. Ölçü
cihazlarının işlətdiyi gücü nəzərə almasaq:
7

Z=U/I=

R 2 + X 2 ; R = P / İ = U / P; X =
2

2

Z 2 − R2
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Şək. 7.10. Dəyişən cərəyan dövrəsinin parametrlərinin
dolayı üsulla ölçülməsi sxemi (a, b)
Makaraların
induktivliyini
möhkəmliyini ölçərkən:

və

elektrik

L = X / ω, Q = ωL / R
Kondensatorun tutumunu və itki bucağı tangensi:
C = 1 / (ωX), tgδ = 1 / (ωCR) (kondensatorun əvəz
olunmasının paralel sxemi) və tgδ = ωCR (kondensatorun
əvəz olunmasının ardıcıl sxemi).
Bu ölçmə üsulu o qədər də dəqiq nəticə vermir –
ölçmənin dəqiqliyi ölçü cihazlarının dəqiqliyi və onların
sərf etdiyi gücdən, eləcə də tezliyin nə dərəcədə dəqiq
müəyyənləşdirilməsindən asılıdır. Cihazın dövrədən
işlətdiyi gücün ölçmənin dəqiqliyinə təsirini azaltmaq
üçün 7.10, a sxemi Z müqavimətinin nisbətən böyük
qiymətlərində, 7.10, b sxemi isə Z müqavimətinin
nisbətən kiçik qiymətlərində tətbiq edilir. Bu sxemlərin
əsas üstün cəhəti cərəyan və gərginliyin tələb olunan
rejimlərdə naməlum parametrlərini müəyyən etməyə
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imkan verməsidir ki, bu da qeyri – xətti elementlərin
tədqiqi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Qarşılıqlı induktivliyin ölçülməsi. Qarşılıqlı
induktivliyin M ölçülməsində induktivlik L ölçmə
metodlarından istifadə edilə bilər. Bu zaman makaraların
paralel və qarşılıqlı qoşulması zamanı yaranan L A və L Q
induktivlikləri ölçülür (şək. 9.11, a). L C = L 1 + L 2 + 2M,
L B = L 1 + L 2 – 2M olduğu üçün M = (L C – L B ) / 4 olur. M
kəmiyyətinin ölçülməsində xəta L C və L B kəmiyyətlərinin
hansı dəqiqliklə ölçülməsindən asılıdır və M kəmiyyətinin
qiyməti azaldıqca, eləcə də L C ≈ L B olduğundan, bu xəta
xeyli artır.
Qarşılıqlı induktivlik həm də M = k L1 L2 düsturu
əsasında müəyyənləşdirilə bilər (k – birləşmə əmsalı). k
əmsalı şək. 7.11, b – də verilən sxemə əsasən ölçülür. ωL 1
>> R 1
və V 2 voltmetrinin müqaviməti R v2 >>
2
2
olarsa,
(ωL2 ) + R2
k = U 2 w1 /(U1w2 ) = U 2 L1 / (U 1

L2 ) (burada w 1 və w 2

müvafiq olaraq L 1 və L 2 makaralarındakı dolaqların
(sarğıların) sayıdır.
Makaranın sarğılarına verilən məlum cərəyanda
onun M kəmiyyətini müəyyənləşdirmək tələb edilərsə
şəkil 7.11, v-də verilən sxemdən istifadə oluna bilər.
Voltmetrin müqaviməti çox böyük olarsa, M = U / (ωI 1 )
olur.
Qarşılıqlı induktivlik ballistik qalvanometrin (BQ)
və ya vebermetrin köməyi ilə də ölçülə bilər (şək. 7.11,
ç).
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a

b

BG
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q

Şək. 7.11. Qarşılıqlı induktivliyin ölçülməsi sxemləri
a – makaralar qarşılıqlı qoşulduqda; b-ç – makaralar
paralel qoşulduqda.
K açarı bağlanarsa, M = ∆ψ / I = C O α 1max / I olar; burada
C O ballistik qalvanometr və ya vebermetr əmsalı, α 1max
göstəricinin birinci maksimal yayınması və ya vebermetrin
göstəricisindəki dəyişmədir.
Qarşılıqlı induktivliyin M yuxarıda sadalanan
üsullarla ölçülməsinin dəqiqliyi ölçmə vasitələrindən, fərz
edilən ilkin qiymətlərdən asılıdır və dolayı ölçmə üsulları
ilə təyin edilə bilər.
7.6. Elektromexaniki ölçü cihazları
Elektrik cərəyan gərginliyi və şiddətinin ölçülməsi
üçün elektromexaniki cihazlar geniş istifadə olunur.
Elektromexaniki ölçü cihazlarının struktur sxemi ümumi
halda şəkil 7.12–də göstərilmişdir. Bu sxemə ölçmə sxemi
(ÖS), ölçmə mexanizmi ÖM və hesablama qurğusu (HQ)
daxildir.
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Elektromexaniki ölçü cihazları maqnitoelektrik
elektromaqnit, elektrostatik və induksiya sistemli oluralar.
Bu sistemlər çox vaxt daha mürəkkəb ölçmə vasitələrinin
tərkibinə daxil olurlar. Quruluşunun fiziki prinsipi və
konstruksiyasının icrasına görə bu cihazlar analoq ölçmə
vasitələridir. Bu cihazların göstəriciləri ölçülən
kəmiyyətin fasiləsiz funksiyası kimi çıxış edir.
Cihazların
ölçmə
sxemi
müqavimətlərin,
induktivlikıərin, tutumların və cihazın elektrik dövrəsinin
digər elementlərinin məcmusudur. Cihazın əsas vəzifəsi
ölçülən fiziki kəmiyyəti x hər hansı y kəmiyyətinə
çevirmək və bunun təsirindən isə ölçmə mexanizminin
göstəricisinin yerdəyişməsini hesablama qurğusunda əks
etdirməkdir.

Şəkil 7.12.Elektromexaniki cihazların
struktur sxemi
Beləliklə, əgər α = f (x ) asılılığı yerinə yetirilirsə,
onda cihazın şkalası ölçülən kəmiyyətin vahidi ilə
dərəcələnir.
Əksər elektromexaniki cihazlarda yerdəyişmə bucaq
yerdəyişməsi ilə yerinə yetirilir. Belə cihazın ölçmə
mexanizminin hərəkət edən hissəsi şəkil 7.13.- də verilir.
Burada dabanlarda 3 oturmuş fırlanan ox 1, əqrəb 2, onun
dönməsini məhdudlaşdıran dayaqlar 4 və cihazın şkalası
vardır.
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Şəkil 7.13. Elektromexaniki cihazn ölçmə
mexanizminin hərəkət edən hissəsi
Ölçmə sxeminə ölçülən kəmiyyət verildikdə fırlanma
momenti yaranır:
Μ ∫ = f1 (Χ ) .

(7.9)

Elektromexaniki cihazların əksəriyyətində əks təsir
momenti M ə spiral yay 6 vasitısilə yaradılır və belə
tapılır:
M ə =Wa,
(7.10)
burada W - yayın materialı və ölçüsündən asılı əmsal,
a - yerdəyişmədir. Μ ∫ = Μ şərtindən alarıq:
a=

f1 (Χ )
= f (Χ ) .
W

(7.11)
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Bu
tənliyin
həlli
cihazın
dərəcələnmə
xarakteristikasını özündə əks etdirir.
Ölçmə mexanizminin hərəkət edən hissəsinin
rəqslərini söndürmək üçün elektromexaniki cihazlarda
sakitləşdiricilər tətbiq edilir. Sakitləşdirmə momenti
yerdəyişmə sürəti ilə düz mütənasibdir:
ΜS = Ρ

da
,
dt

burada P- sakitləşdirmə əmsalıdır.
Elektromexaniki cihazlarda hava, maye və
maqnitoinduksiya sakitləşdiriciləri istifadə edilir.
Texniki
ölçmələr
təcrübəsində
daha
çox
maqnitoelektrik və elektromaqnit sistemli elektromexaniki
cihazlar tətbiq edilirlər.
• Maqnitoelektrik
sistemli
cihazlar.
Maqnitoelektrik sistemli cihazlarda fırladıcı moment sabit
maqnit sahəsinin cərəyan axan çərçivə (dolaq) ilə
qarşılıqlı əlaqəsi hesabına yaranır. Ölçmə mexanizmi
konstruktiv olaraq hərəkət edən maqnitli çubuq yaxud
çərçivə ilə yerinə yetirilə bilər. Şəkil 7.14 – də çərçivə
hərəkət edən mexanizmli cihazın konstruksiyası
göstərilmişdir. Mexanizmin maqnit sistemi sabit maqnit
qütblü ucluqları olan maqnit naqili və hərəkətsiz nüvədən
ibarətdir. Qütblü ucluqlar və nüvə arasındakı boşluqda
güclü radial maqnit sahəsi yaradılır. Burada yerləşən
düzbucaq çərçivə mis və ya alüminium məftilə dolanmış
və yarımoxlar 5 arasında bərkidilmişdir. Spiral yaylar 6
əks təsir momenti yaratmaq və ölçülən cərəyanı çərçivəyə
vermək üçündür. Çərçivəyə göstərici 7 ilə sərt
bərkidilmişdir. Hərəkət edən hissələrin balansını saxlamaq
üçün yerdəyişən yüklər 8 nəzərdə tutulmuşdur.
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Şəkil 7.15 – də cihazın maqnit sistemi arasında
yerləşmiş çərçivə təsvir edilmişdir. Elektrik cərəyanı I,
 uzunluğunda naqildən keçdikdə, B induksiyalı maqnit
sahəsində naqilə F qüvvəsi təsir göstərir.

Şəkil 7.14. Maqnitoelektrik sistemli
cihazın quruluşu
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Şəkil 7.15. Maqnit sahəsində olan
cərəyanlı çərçivə
F = ΙΒ  ⋅ sin (Β, Ι ) ,

burada (Β, Ι ) -cərəyanın istiqaməti və maqnit induksiya
vektoru arasındakı bucaqdır, (Β, Ι ) =900 olduğu hal üçün
F = İΒ olur. Onda W dolaqlı çərçivəyə təsir edən
fırlanma momenti
Μ ∫ = 2F

b
= ΒSW ,
2

(7.12)

burada b-çərçivənin eni, S- sahəsidir.
(7.12) və (6.10) bərabərləşdirib alarıq.
a=

ΒSW
Ι.
W

(7.13)

(7.13) - ə görə cihazın göstərişinin yerdəyişməsi
çərçivədə keçən cərəyanla mütənasibdir. Mütənasiblik
əmsalı
SΙ =

ΒSW
,
W

burada
S I - maqnitoelektrik cihazın gərginliyə
həssaslığıdır.
Maqnitoelektrik sistemli cihazların hərəkət sistemi
müəyyən ətalətə malikdir və buna görə də ancaq sabit
cərəyan və gərginliyin ölçülməsi üçün istifadə edilir.
Dəyişən
cərəyan dövrələrini ölçmək üçün dəyişən
cərəyanı sabit cərəyana çevirmək lazımdır.
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Analoq
elektromexaniki
cihazlar
qrupunda
maqnitoelektrik sistemli cihazlar daha dəqiq və həssas
hesab olunurlar. Şkalasının bərabərliyi, az enerji işlətməsi
də bu cihazların üstünlükləri sırasına daxildir.
Lakin maqnitoelektrik ampermetr və voltmetrlərin
ölçmə diapazonu məhduddur. Bu vəzifə ampermetrə
paralel olaraq əlavə müqavimət (şunt) qoşulması ilə yerinə
yetirilir (şəkil 7.16). Şuntun müqavimət R ş cihazın
çərçivəsinin müqavimətindən R c az olmalıdır:
R ş =R c /(n-1),
burada n=I/I A
Kiçik cərəyan şiddətlərini (bir neçə on amper)
ölçmək üçün cihazlara daxili şuntlar quraşdırılır. Böyük
cərəyanları (bir neçə min amper) ölçdükdə xarici şuntlar
qoyulur.
Voltmetrin ölçmə hədlərini genişləndirmək üçün
çərçivənin müqavimətinə ardıcıl olaraq əlavə müqavimət
Rə
(şəkil 7.17) qoyulur. Bu müqavimət cihazın
çərçivəsində gərginliyin düşməsini məhdudlaşdırır. Əgər
U gərginliyini ölçmək lazımsa, ölçmənin yuxarı həddi U y
isə əlavə müqavimətin qiyməti belə tapılır:
R ə =R c (n-1),
buradan n=U/U y
Əlavə müqavimətlər voltmetrin daxilində (600V – a
qədər) və ya xaricində (600......1500 V-a qədər)
quraşdırılır.
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Şəkil 7.16.Ampermetrin ölçmə hədlərinin
genişləndirilməsi

Şəkil 7.17. Voltmetrin ölçmə hədlərinin genişləndirilməsi
• Qalvonometrlər.
Çox
kiçik
cərəyan
və
gərginliklərin ölçülməsi üçün yüksək həssaslığa malik
maqnitoelelktrik cihazları qalvonometrlər adlanır.
Qalvanometrləri çox vaxt dövrədə cərəyan olmadığını
qeyd etmək üçün sıfır – indikatorlar kimi istifadə edirlər.
Qalvanometrləri dərəcələmir, onların dəqiqlik sinfi
göstərilmir, yalnız metroloji xarakteristika kimi cərəyana
və gərginliyə həssaslığı əsas götürülür.
Çərçivəsinin bərkidilmə üsuluna görə (şəkil 7.18)
tərpənən çərçivəli, dartqılı və asqılı qalvonometrlər
buraxılır. Tərpənən çərçivəli qalvonometrin həssaslığı
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məhdud, asqılı qalvanometr xüsusilə həssas qalvanometrdir. Dartqı və asqılar xüsusi ərintidən hazırlanmış çox
nazik lent və ya saplardır. Müasir qalvanometrlər cərəyanı
10-5... 10-12 A və gərginliyi 10-4 V intervalda ölçməyə
imkan verir.

Şəkil 7.18. Qalvanometrlərin çərçivəsinin
bərkidilmə üsulları: a-tərpənən çərçivəli,
b-dartqılı, v-asqılı
• Elektromaqnit
sistemli
cihazlar.
Elektromaqnit sistemli cihazların iş prinsipi tərpənən
ferromaqnit nüvəli hərəkətsiz dolağın yaratdığı
cərəyanın maqnit sahəsi ilə qarşılıqlı təsirinə
əsaslanır. Elektromaqnit sistemli mexanizmin bir
konstruksiyası 7.19 şəklində verilir. Burada 1-dolaq,
2 – nüvə, 3- hava sakitləşdiricisi, 4- spiral yaydır.
Cihaz işə salındıqda dolağın maqnit sahəsinin
təsirindən nüvə dolağın daxilinə çəkilir. Cihazın
tərpənən hissəsi fırlanma momentinin yayların
yaratdığı əks təsir momenti ilə tarazlaşanadək dönür.
Dolaqdan I cərəyanı keçərkən yaranan fırlanma
momenti
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Μ∫ =

1 2 ∂L
,
Ι
2 ∂a

burada L - dolağın induktivliyi, a - tərpənən hissənin
dönmə bucağıdır.

Şəkil 7.19. Elektromaqnit sistemli
cihazın quruluşu
Fırlanma və əks –təsir momentlərinin bərabərliyi
şərtindən alarıq:
α=

1 ∂L 2
⋅ Ι .
2W ∂a

Əgər dolaqla cərəyan axırsa i(t ) = Ι m sin ωt ,
vaxta görə ortalama aparmaq lazımdır:

onda

Τ

1 ∂L Ι
2
α=
⋅
Ι m sin ωtdt .
∫
2W ∂a Τ 0
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Əgər nəzərə alsaq ki, cərəyanın orta kvadratik
qiyməti
Τ

Ι 2
Ι=
i (t )dt ,
Τ ∫0

onda
α=

Ι ∂L 2
⋅ Ι .
2W ∂a

(7.14)

(7.14) – dən belə çıxır ki, dəyişən cərəyan
dövrəsində ölçmələrdə cihazın dönmə bucağı cərəyanın
istiqamətindən asılı deyil və cərəyanın orta kvadratik
qiyməti ilə mütənasibdir. Buna görə də elektromaqnit
cihazlar eyni zamanda sabit və dəyişən cərəyan
dövrələrində ölçmələr aparmaq üçün yararlıdırlar.
Bu cihazların üstünlüklərinə konstruksiyasının
sadəliyi, yüklənmələrə davamlı olması, cihazın
dərəcələnmə imkanını göstərmək olar. Çatışmayan cəhət
kimi çox enerji tələbatı, yüksək olmayan dəqiqliyini , az
həssas olmasını maqnit sahələrinin güclü təsiri göstərilə
bilər.
Sənayedə elektromaqnit ampermetrləri 200A və
voltmetrlər 500V-dək ölçmə həddində buraxılır. Ölçmə
hədlərini genişləndirmək üçün bu cihazlarda da şuntlar,
əlavə müqavimətlər istifadə olunur.
Elektromaqnit sistemli cihazlar əsasən sənaye tezlikli
dəyişən cərəyan qurğularında lövhə ampermetr və
voltmetrləri kimi tətbiq edilirlər. Lövhə cihazlarının
dəqiqlik sinifləri 1,5 və 2,5 olur. Bəzi hallarda onları
yüksək tezliklərdə istifadə edirlər: ampermetrləri 8000 Hsə,voltmetrləri 400 Hs-ə qədər. Laboratoriya şəraitində
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ölçmələr üçün dəqiqlik sinifləri 0,5 və 1,0 olan gəzdirilən
cihazlar da buraxılır.
• Termoelektrik cihazları. Bu cihazlar əsasən
yüksək tezlik diapazonunda cərəyanları ölçmək üçün
istifadə edilir. Termoelektrik cihazı termoelektrik
dəyişdiricisi və maqnitoelektrik sistemli cihazdan ibarətdir.
Sadə termodəyişdiricidə (şəkil 6.10) I ölçülən cərəyan
axan qızdırıcı H termocütün TC ucu a ilə istilik
əlaqəsində olur. Qızdırıcı yüksək xüsusi müqaviməti olan
nazik məftildən (nixrom, manqanin) hazırlanır. Cərəyan
keçdikdə kontakt yeri t 1 temperaturadək qızır, soyuq ucluq
b isə ətraf mühitin temperaturunda t 0 qalır. İstilik rejimi
müəyyənləşəndən sonra qızdırıcının ayırdığı və ətraf
mühitə səpilən istilik gücləri bərabərdir. Nəzərə alsaq ki,
Ρay = Ι 2 Rq

və

Ρs = α m ⋅ Sθ ,

Şəkil 7.20. Termoelektrik dəyişdirici
burada a m -ətraf mühitə qızdırıcıdan istilikvermə əmsalı, Sqızdırıcının sahəsi, θ - termocütün ətraf mühitə nəzərən
ifrat qızması (θ = t1 − t0 ), R 0 – qızdırıcının müqavimətidir.
Onda
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θ=

Rq

αmS

Ι2 .

(7.15)

Termocütün işçi ucluğu θ qədər qızdıqda dövrədə
termoelektrik qüvvəsi yaranır:
Ε = Κθ ,

burada K- mütənasiblik əmsalıdır.
Beləliklə, ölçülən cərəyan keçidikdə maqnitoelektrik
cihazın dövrəsində I sabit cərəyanı yaranır. Bu cərəyan
ölçülən cərəyanın orta kvadratik qiyməti ilə mütənasibdir.
I A =E/R V
burada R V -maqnitoelektrik cihazın müqavimətidir.
Termoelektrik cihazlar dəyişən
cərəyanın orta
kvadratik qiymətini ölçür və onun şkalası kvadratik
dərəcələnir. Bu cihazların termoelektrik dəyişdiriciləri
əlaqəli (şəkil 7.20, a) və əlaqəsiz (şəkil 7.20, b) olurlar.
Cihazlar əsasən ampermetr kimi istifadə olunurlar.
Termoelektrik cihazların üstünlüklərinə ölçülən
cərəyana həssaslığı, tezliklərin geniş diapazonu, hər hansı
formalı cərəyanın orta kvadratik qiymətlərinin ölçülməsi
imkanları aid edilir. Çatışmayan cəhətlər kimi şkalasının
qeyri-bərabərliyi,
ətraf
mühitin
böyük
təsiri,
termodəyişdiricilərin
böyük
ətaləti,
yüklənmələrə
həssaslığını göstərmək olar.
Təyinatında asılı olaraq termoelektrik cihazları
1mA-dən 50A-dək ölçmə hədlərinə, 1,0-dən 2,5-dək
dəqiqlik siniflərinə və 45 Hs-dən 100....500 MHs –dək
tezlik diapazonuna malik olurlar.
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7.7. Elektrik kəmiyyətlərinin müqayisə
metodu ilə ölçülməsi
• Kompensator və potensiometrlər. Cərəyanın və
gərginliyin analoq elektromexaniki cihazlarla ölçülməsi ən
yaxşı halda 0,1 % xəta ilə (cihazın dəqiqlik sinfi 0,1)
mümkündür. Daha dəqiq ölçmələri ölçü ilə müqayisə
metodu ilə yerinə yetirilir. Müqayisə metodunda istifadə
edilən ölçmə vasitələri kompensatorlar və ya
potensiometrlər adlanır.
Kompensatorun iş prinsipi ölçülən gərginliyin
nümunəvi rezistorda gərginliyin məlum düşməsi ilə
tarazlaşdırılmasına əsaslanır. Tam kompensasiya momenti
indikator cihazının göstəricisi ilə qeyd edilir.
Sabit cərəyan kompensatorunun sadələşmiş sxemi
şəkil 7.21-də verilir. Sxemə nümunəvi ölçü mənbəyi E n ,
rezistor R, köməkçi qida mənbəyi VB, tənzimləyən teostat
R və sıfır indikatoru (qalvanometr) daxildir. Nümunəvi
ölçü mənbəyi kimi qalvanik element götürülür, 20%S-də
onun e.h.q. dəqiq məlumdur (E n =1,0186 V). Nümunəvi
rezistor isə dəqiq məlum olan və stabil müqavimətli
dolaqdır. Gərginliyin ölçülməsi iki əməliyyatdan ibarətdir:
işçi cərəyanın müəyyən edilməsi və ölçülən gərginliyin
tarazlaşdırılması.
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Şəkil 7.21. Sabit cərəyan kompensatorunun sxemi
İşçi cərəyanı müəyyən etmək üçün açar Pİ
vəziyyətinə qoyulur və R 1 müqavimətini tənzim etməklə
qalvanometrdə cərəyanın olmamasına nail olurlar. Bu o
vaxt olacaq ki, rezistorda R 0 gərginliyin düşməsi
nümunəvi elementin e.h.q. bərabər olsun:
İR 0 =E
Bu vaxt R 0 ,R 1 ,R dövrəsində işçi cərəyan
Ι=

EΒБ
.
R1 + R0 + R

İşçi cərəyan müəyyən edildikdən sonra açar P2
vəziyyətinə
qoyulur,
işçi
cərəyanı
dəyişmədən
müqavimətlərə elə R=R x qiyməti verilir ki, bu vaxt
ölçülən gərginlik E x gərginliyin düşməsi İR ilə
tarazlaşacaq və qalvanometrin dövrəsində cərəyan yenə
olmayacaqdır. Buradan
E n /R 0 =E x /R
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E x =(R x /R 0 )E n
(7.16)
(7.16)–dən görünür ki, E n və R 0 qiymətləri sabit
olduqda müqavimət şkalası R sabit cərəyan gərginliyi
vahidi ilə dərəcələnə bilər.
Kompensator cihazının mühüm üstünlüyü ölçmə
obyektindən enerji sərf etməməsidir, yəni e.h.q. ölçmə
imkanın
olmasıdır.
Müasir
sabit
cərəyan
kompensatorlarını 0,0005-dən 0,2 –dək dəqiqlik sinifləri
ilə buraxırlar. Ölçmələrin yuxarı həddi 1......2,5 V təşkil
edir.
Hazırda kompensatorlara normal element əvəzinə
stabilizator qoymaqla ölçmə həddini bir neçə on volta
çatdırmaq mümkün olmuşdur. Sənayedə kompensatorların
tarazlaşdırması əl ilə və avtomatik aparılan növləri
buraxılır. Kompensasiya metodu, həmçinin dəyişən
cərəyan ölçmələrində istifadə olunur.
7.8. Elektron–analoq cihazları
Birbaşa qiymətləndirmə metodu ilə gərginliyin
ölçülməsində voltmetr dövrənin ölçülən sahəsinə paralel
qoşulur. Ölçmələrin metodik xətalarını azaltmaq üçün
voltmetrin enerji sərfi çox az, giriş müqaviməti isə böyük
olmalıdır. Bu səbəbdən elektronika sxemlərində, kiçik
güclü dövrələrdə ölçmələrdə elektromexaniki cihazların
tətbiqi məhduddur, burada elektron cihazlara üstünlük
verilir.
• Elektron
analoq
voltmetrləri.
Elektron
voltmetrləri elektron dəyişdiricisi və maqnitoelektrik və ya
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rəqəmli ölçmə cihazından ibarətdir. Sabit və dəyişən
cərəyan elektron voltmetrləri böyük giriş müqaviməti və
həssaslığı, cüzi cərəyan sərfinə malikdirlər. Elektron
analoq və rəqəmli voltmetrlər gərginliyin və tezliyin geniş
diapazonunda ölçmələr aparmağa imkan verir.
Elektron voltmetrlərin sabit və dəyişən cərəyan üçün
universal, impulslu, habelə seçmə-tezlikli (selektiv)
növləri buraxılır.
Sabit cərəyan elektron-analoq voltmetriləri 7.22, a
şəklində göstərilən sxemlə yerinə yetirilir. Ölçülən U
gərginliyi giriş qurğusuna (GQ) verilir. Buradan gərginlik
sabit cərəyan gücləndiricisinə (CG), sonra oxlu göstəricisi
cihaza V daxil olur. Bölücü və gücləndirici gərginliyi
cihazın işləməsi üçün lazımi qiymətlərə çatdırırlar.
Gücləndirici eyni zamanda voltmetrin giriş dövrəsinin
yüksək müqaviməti ilə maqnitoelektrik sistemli cihazın
çəçivəsinin aşağı müqavimətinin tarazlaşmasını təmin edir.
Elektron voltmetrinin böyük giriş müqaviməti (bir neçə on
meqaom) ölçmə obyektindən əhəmiyyətli güc işlətmədən
yüksəkomlu dövrələrdə gərginliyi ölçməyə imkan verir.
Sabit cərəyan elektron voltmetrlərinin kiçik
gərginliklərdə ölçmə dəqiqliyini yüksəltmək üçün şəkil
7.22, b sxemi tətbiq edilir. Burada sabit cərəyan əvvəlcə
modulyatorda M dəyişən cərəyana çevrilir, sonra ölçmə
siqnalı dəyişən cərəyan gücləndiricisində G gücləndirilir.
Dedektorda B düzləndirilmiş cərəyan cihaza V verilir.
Belə voltmetrdə aşağı ölçmə həddi 10-8 V təşkil edir.
Dəyişən cərəyan elektron voltmetrlərini iki struktur
sxemdə (şəkil 7.22, v,q) yerinə yetirirlər. Birinci sxemdə
dəyişən cərəyan dedektorda B sabit cərəyana çevrilir və
sonra siqnal gücləndirilir. İkinci sxemdə dəyişən cərəyan
gücləndirilir və sonra siqnal dedektorda düzləndirilir.
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Şəkil 7.22. Elektron voltmetrlər
Bu iki sxem bir-birini tamamlayır. Belə sxemli
voltmetrlər 10HHs .....1000 MHs tezlik diapazonunda
dəyişən cərəyan gərginliyini ölçməyə imkan verirlər.
Elektron voltmetrlər üçün 0,1 –dən 25-dək dəqiqlik
sinifləri müəyyən edilmişdir, lakin texniki ölçmələr üçün
adətən 2,5 və 4,0 dəqiqlik sinifləri xarakterik hesab edilir.
7.9. Rəqəmli –elektron cihazlar
Rəqəmli elektron cihazlarının iş prinsipi fasiləsiz
kəmiyyətlərin diskret təsəvvürünə əsaslanır. Fasiləsiz
kəmiyyət x(t)-T intervalında sonsuz sayda vaxt anlarında
verilmiş D diapazonunda sonsuz böyük sayda qiymətləri
ola bilən kəmiyyətdir (şəkil 7.23, a). Kəmiyyət qiymətinə,
yaxud vaxta görə fasiləsiz ola bilər. Qiymətinə görə
fasiləsiz, vaxta görə fasiləli kəmiyyəti diskretləşmiş (şəkil
7.23, b) adlandırırlar.
Diskretləşmiş kəmiyyətin qiyməti sıfırdan zamanın
yalnız müəyyən anlarında fərqlənir. Vaxta görə fasiləsiz,
qiymətinə görə fasiləli kəmiyyəti kvantlanmış (şəkil 7.23,
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v) adlandırırlar. Kvantlanmış kəmiyyətin D diapazonunda
ancaq son qiymətləri qəbul edə bilər.
Fasiləsiz kəmiyyət eyni zamanda diskretləşmiş və
kvantlanmış ola bilər (şəkil 7.23, q).
Hər hansı rəqəmli elektron cihazının, o cümlədən,
voltmetrin mahiyyətini analoq – rəqəm çevrilməsi
prosesi təşkil edir. Ölçülən kəmiyyətin növünə görə
voltmetrlər sabit cərəyan, dəyişən cərəyan və implus
voltmetrlərinə bölünürlər. Bundan başqa texniki
ölçmələrdə universal voltmetrlər də istifadə edilir.
Rəqəmli voltmetrlərin sxem həlli analoq-rəqəm
çevrilməsinin istifadə olunan metodundan asılı olur. Bu
baxımdan zaman–impuls, tezlik–impuls çevrilməli
voltmetrlər geniş tətbiq tapmışdır. Nümunə kimi zaman –
impulslu voltmetrlərin quruluş prinsipinə baxaq.

Şəkil 7.23. Fasiləsiz kəmiyyətin diskretləşmə
və kvantlanması
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• Zaman-impuls rəqəmli voltmetr. Bu növ
voltmetrin işinin əsasını ölçülən gərginliyin mütənasib
vaxt intervallarına çevrilməsi təşkil edir. Bu intervalın
müddəti stabil tezlikli impulslarla (say impulsları) ölçülür.
Çevrilmə sabit cərəyan gərginliyini xətti dəyişən
gərginliklə müqayisə etməklə həyata keçirilir. Vaxt
intervalı T=t 2 -t 1 ölçülən gərginliyin qiymətinə mütənasib
olur.
Sabit cərəyan zaman – impuls rəqəmli voltmetrin
(ZİRV) sadə struktur sxemi şəkil 7.24-də verilir.
Struktur sxeminə daxildir: MQ –müqayisə qurğusu,
Q – generator, İB –idarəetmə bloku, FB – formalaşma
bloku, VS – vaxt selektoru, İQ – say impulslar generatoru.
FB-na İB –dən U 1 impuls daxil olur və vaxt selektoru Vs
f 0 tezlikli say impulsları buraxmağa başlayır. Eyni
zamanda Q isə salınır və xətti dəyişən U x gərginliyi MQ –
na verilir. U x =T x məqamında U 12 impulsu yaranır, bu
impuls VS- nin bağlanmasına və ondan keçən impulsların
kəsilməsinə gətirib çıxarır. Şəkil 7.25 –də ZİRV –nin vaxt
diaqramları göstərilmişdir.

Şəkil 7.24. Zaman – impuls rəqəmli
voltmetrin struktur sxemi
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Şəkil 7.25. Zaman – impuls voltmetrinin
vaxt diaqramları
T x - intervalını dolduran N x impulslarının sayı belə
tapılır:
Ν x = Τx ∫ 0 .
ancaq T x =U x /K olduğundan (K-məlum amsal):
Νx = Ux ∫ 0 / Κ ,

buradan
U x = Ν xΚ / ∫ 0 .

Voltmetrdə K/f 0 nisbəti 10-m (m=1,2,3,...) götürülür.
Bu o deməkdir ki, voltmetrin iş dövrü periodik təkrar olur.
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Dəyişən cərəyan rəqəmli voltmetrləri də eyni iş
prinsipi ilə işləyirlər. Bu voltmetrlərdə dəyişən cərəyanın
gərginliyi ilkin düzləndirilir və sonra MQ –na verilir.
Sabit cərəyan zaman–impuls çevrilməsi əsasında
nisbətən sadə və lakin kifayət qədər dəqiq voltmetrlər
yaradılmışdır. Belə cihazların xətaları 0,1....0,05%-dən
çox olmur.
• İkiqat inteqral rəqəmli voltmetr. Belə voltmetrin
iş prinsipi zaman – impuls çevrilməli voltmetrlərə
analojidir. Fərq odur ki, burada ölçmə dövrü ərzində iki
vaxt intervalı əmələ gəlir, dövrün müddəti isə maneələr
dövrünün vurğusu ilə müəyyən edilir.
Bu isə voltmetrin maneəyə davamlığını əhəmiyyətli
artırır. İkiqat inteqral voltmetrdə U x siqnalının mütənasib
T x vaxt intervalında çevrilməsi əvvəlcə ölçülən U x -in
sonra dayaq gərginliyinin U d inteqrallaşması ilə həyata
keçirilir (şəkil 6.16). Birinci taktda T 1 vaxtında giriş
gərginliyi U x inteqrə olunur, nəticədə inteqratorun
çıxışında gərginlik
U1 (t ) =

t

U
1
U x dt = x t ,
∫
RC 0
RC

burada RC-inteqratorun vaxt sabiti, t- vaxtdır.
İntervalın sonunda inteqratorun çıxışında gərginlik
U x T/RC olur. Hər hansı t anında U x inteqratordan ayrılır
və inteqratorun girişinə dayaq gərginliyi U d verilir. Bu
gərginliyin inteqrələnməsi çıxış gərginliyinin sıfır olması
anınadək davam edir. Ona görə ikinci takt ərzində
inteqratorun çıxışında gərginlik
U 2 (t ) =

x

U
U
Ux
1
T1 −
U d dt = x Τ1 − d t ,
∫
RC
RC 0
RC
RC

olur, bu dövrün sonunda , T x vaxt intervalında isə
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U 2 (t ) =

Ux
U
Τ1 − d Τx = 0
RC
RC

olur. Buradan
Τx =

Τ1
Ux .
Ud

(7.17)

T x vaxt intervalının ekvivalent sayda
impulslarına çevrilməsi analoji qaydada aparılır:
Νx =

Nx

Τ1 f o
Ux ,
Ud

burada f o -generatorun impulslarıdır.
Hazırda bütün müasir rəqəmli voltmetrlər ikiqat
inteqral metodu əsasında qurulurlar. Belə voltmetrlər
ölçmə xətalarını 0,02........0,005% intervalında təmin
edirlər.
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Şəkil 7.26.İkiqat interval rəqəmli
voltmetrin iş prinsipi
7.10. Osilloqraflar
• Elektron–şüa osilloqrafı (EŞO). Ekranda elektrik
siqnallarının gözlə müşahidə edilməsi və onların
parametrlərinin ölçülməsi üçün istifadə olunan cihazlar
osilloqraflardır. Osilloqrafın əsas funksiyası elektrik
rəqslərinin qrafiki təsvirini düzbucaqlı koordinat sistemdə
verməkdən ibarətdir.
Çox vaxt osilloqrafda gərginliyin vaxtdan asılılığı
müşahidə olunur. Bir qayda olaraq, absisdə vaxt, ordinatda
siqnalın gərginliyi göstərilir. Osilloqrafda fasiləsiz dövri
və impulslu siqnalları, qeyri-dövri və təsadüfi siqnalları,
tək-tək impulsları və onların parametrlərini müşahidə
etmək mümkündür.
Osilloqramlara görə tezlik və faza yerdəyişməsi,
modul siqnalların parametri, vaxt intervalları ölçülə bilər.
Osilloqrafların bazasında keçid, tezlik və amplitud
xarakteristikaların ölçülməsi üçün elektrik və radio
cihazları qurulur.
Təyinatına görə EŞO universal, sürətli, yaddaşlı və
xüsusi növlərə bölünür. Bunlardan universal osilloqraflar
daha geniş tətbiq tapmışlar. Bu cihazlar 350MHs
tezliyədək elektrik siqnallarını 5-10% xəta ilə ölçməyə
qadirdirlər.
Universal
elektron-şüa
osilloqrafının
sadələşdirilmiş struktur sxemi şəkil 7.27 – də verilir.
Osilloqrafın əsas düyünü elektron–şüa borusudur
(EŞB). Şüşə vakuum kolbasının daxilində elektron topu,
dəfetmə lövhələri və lümineset ekranı quraşdırılır. Burada
dar elektron şüa dəstəsi formalaşır və lüminüset ekranda
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işıq ləkəsi yaradır. Elektron şüa dəstəsi bir-birinə
perpendikulyar metal dəfetmə lövhələrindən (Y və X) keçir.
Əgər bu lövhələrə cərəyan verilsə, onlar arasındakı
elektrik sahəsi yaranar və şüa bu və ya digər tərəfə meyl
edər. Əgər elektrik gərginliyi üfüqi dəfetmə lövhəsinə
verilsə, işıq ləkəsi X lövhəsinin oxu boyu, şaquli lövhəyə
verildikdə Y lövhəsinin oxu boyu yönələcəkdir.

Şəkil 7.27. Universal elektron – şüa osilloqrafının
struktur sxemi
Elektron şüasını elə fokuslamaq olar ki, işıq ləkəsi 0
nöqtəsində (şəkil 6.18) yerləşsin və borudan çıxan şüa
ekranda U (t ) = U m sin ωt asılılığını əks etdirən osilloqram
çəksin.
Ölçülən gərginlik siqnalının həqiqi təsvirinin
alınması üçün iki şərt ödənilməlidir: X və Y oxları üzrə
sapma gərginliklə düz mütənasib və t=mT olmalıdır (mtam ədəd, t-vaxtdır).
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Şəkil 7.28. Elektron – şüa borusundan ekrana
təsvirin alınması
Osilloqrafın struktur sxeminə Y kanalı (şaquli), X
kanalı (üfüqi), Z kanalı (şüanın işıqlılığının tənzimi),
amplitud KA və müddət KD kalibratorları daxildir.
Y kanalı ilə tədqiq edilən U(t) siqnalı daxil olur və
boruda şüanın şaquli sapmasını yaradır. Bu kanala böyük
siqnalları zəiflədən attenyuator A, ilkin gücləndirici Y,
gecikmə xətti A 3 , son gücləndirici OY daxil olur.
Elektron osilloqrafları aşağıdakı texniki və metroloji
göstəriciləri ilə səciyyə edilirlər:
• Y və X kanalları üzrə həssaslıq (mm/V);
• buraxıcılıq zolağı (tezlik diapazonu);
• siqnalın açılma müddətinin dəyişmə diapazonu;
• Y kanalının giriş müqaviməti və tutumu;
• gərginliyin və vaxt intervallarının ölçmə xətalarını
xarakterizə edən parametrlər.
Rəqəmli osilloqraflar. Rəqəmli osilloqraflarda
ölçülən analoq siqnalı dərhal giriş blokunda rəqəm
siqnalına çevrilir və diskret yaddaşda qeyd olunur. Bu
siqnal elektron şüa borusunun ekranı, müstəvi matris
ekranı və ya digər üsulla təsvir üçün istifadə edilə bilər.
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Rəqəmli osilloqraflar dəqiqliyi yüksəltməyə, ölçmə
prosesini tam avtomatlaşdırmağa, iş rejimini məsafədən
idarə etməyə, məlumatları riyazi və məntiqi emal etməyə
imkan verir.
Rəqəmli osilloqrafın sadə bir strukturu şəkil 7.29-da
verilmişdir. Burada giriş siqnalı x(t) lazım olan
qiymətinədək gücləndirilir və analoq–rəqəm çeviricisinə
ARÇ daxil olur. Normalaşdırılmış x (t ) siqnalı t k
məqamlarında generatordan G rəqəm ekvivalentinə N(t k )
çevrilir və R q registrində yaddaşda qeyd olunur.
Osilloqrafın idarə blokuna hesabat – məntiq qurğusu
daxildir və bu rəqəmli osilloqrafın funksional imkanlarını
artırır. Ölçülən
siqnalın
hər hansı
qiymətini
rəqəmləşdirmək imkanı yaranır.
Müasir
mikroprosessor
texnikasını
rəqəmli
osilloqraflara qoşmaqla elektrik siqnallarının ölçülməsinə
dair bütün məsələləri həll etmək olar. Hazırda bu
cihazların element bazası və texnologiyası kiçik ölçülü cib
cihazlarını hazırlamağa imkan verir. Məsələn, “Kreatek”
firmasının buraxdığı osilloqrafın ölçüsü 25x10x3,75 sm,
çəkisi 900q-dır, onun 58 x 58 mm-lik ekranı isə dəqiq
təsvirlər verir.

Şəkil 7.29.Rəqəmli osilloqrafın struktur sxemi
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8. KEYFİYYƏTİN ÖLÇÜLMƏSİ VƏ
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
8.1. Anlayış və təriflər
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənaye–texniki
təyinatlı məmulatın (məhsulun, xidmətin, prosesin)
rəqabət qabiliyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu və ya
digər məhsula tələbat olması üçün məmulat müəyyən
istehlak xassələrinə malik olmalıdır: funksional təyinatı
üzrə etibarlı işləməli, münasib qiymətə malik olmalı,
təhlükəsizlik, ekoloji, estetik və s. tələbləri ödəməlidir.
Məhsulun təyinatı üzrə müəyyən istehlak tələblərinə
yararlılığını təmin edən xassələrin məcmusuna keyfiyyət
deyilir.
Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, keyfiyyətin yüksək
səviyyəsinə məhsulun istehsalı və istismarının bütün
mərhələlərini əhatə edən elmi, texniki və təşkilatı
tədbirlərin həyata keçirilməsi, yəni keyfiyyətin
idarəedilməsi (keyfiyyət menecmenti) ilə nail olunur.
Lakin keyfiyyəti idarə etmək üçün birinci növbədə bu
keyfiyyəti qiymətləndirməyi bacarmaq, ideal halda isə
ölçmək lazımdır.
Kvalimetriya - keyfiyyətin qiymətləndirilməsi
məsələlərini öyrənir. Özlüyündə keyfiyyət ümumiləşmiş
məfhum olub, fiziki kəmiyyət deyildir və ciddi metroloji
anlayışda ölçülə bilməz, çünki onun qanunlaşmış ölçüsü
yoxdur. Buna baxmayaraq, kvalimetriyada fiziki
kəmiyyətlərin ölçmələrinə analoji olaraq, keyfiyyətin
qiymətləndirilməsinə dair təcrübi tövsiyyələr (o cümlədən,
kəmiyyətcə) alınmışdır.
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Məlumdur ki, hər hansı kəmiyyəti təyin etmək və ya
ölçmək onu məlum kəmiyyətlə, müqayisə vahidi kimi
qəbul edilmiş ölçü ilə müqayisə etməklə mümkündür.
Metrologiyada belə ölçülər fiziki kəmiyyətlərin
vahidləridir. Kvalimetriyada fiziki kəmiyyətlərin analoqu
kimi keyfiyyət göstəriciləri çıxış edirlər. Deməli,
keyfiyyəti qiymətləndirmək üçün nümunə kimi qəbul
edilmiş eyni məhsulun keyfiyyət göstəriciləri sınaq edilən
məhsulun keyfiyyət göstəriciləri ilə müqayisə edilməlidir.
Məhz belə müqayisədən nəticə çıxarmaq olar ki, hansı
obyektin göstəriciləri yüksəkdir. Beləliklə, kvalimetriyada
keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi problemi ön
plana çəkilir.
“Fiziki kəmiyyət” və “keyfiyyət göstəricisi”
anlayışları yaxın , lakin eyni deyildir. Fiziki kəmiyyət
təbiətin obyektiv xassəsini, keyfiyyət göstəricisi isə
konkret şəraitlərdə ictimai tələbatı əks etdirir. Məsələn,
kütlə - fiziki kəmiyyətdir, məmulatın kütləsi isə onun
nəqloluna bilməsini səciyyələndirir, işıqlılıq – fiziki
kəmiyyət, iş yerinin işıqlanması –erqonomik göstəricidir.
Keyfiyyət-məhsulun
mürəkkəb,
çoxcəhətli,
kompleks ümumiləşdirici xarakteristikası olub, bütün
istehlak xassələrini özündə birləşdirir. Keyfiyyəti
qiymətləndirmək üçün müəyyən keyfiyyət komponentlərini nəzərə alan sadə model yaradılmalıdır. Yeri gəldikcə
bu model təkmilləşdirilə bilər, oraya keyfiyyəti daha dəqiq
əks etdirən yeni xassələr əlavə edilə bilər.
Məsələn, fərz edək ki, məmulatın keyfiyyət modeli
dörd xassəni nəzərə alır: kütləsi, qiyməti, rəngi, forması.
Bu modeli sadələşdirib, iki keyfiyyət göstəricisini
(qiyməti və rəngi) saxlamaq olar. Aydındır ki, dörd xassə
keyfiyyəti daha dolğun əks etdirir.
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Keyfiyyət göstəricilərinin formalaşması qaydaları və
xassələrini nəzərdən keçirək. Keyfiyyət göstəricilərinin
fiziki və ya qeyri-fiziki (iqtisadi, humanitar, sosial və s.)
xarakterli olmasından asılı olaraq qiymətləndirmə fiziki
kəmiyyət vahidləri, yaxud tərəflərin müqaviləsi ilə digər
vahidlərlə (ballar, sinif, sort, növ, şkala və s.) ifadə oluna
bilər.
Keyfiyyət göstəriciləri fərdi və kompleks
göstəricilərə bölünürlər. Fərdi göstəricilər keyfiyyəti
müəyyən edən hər hansı bir göstəriciyə aid edilir. Bir
neçə fərdi göstəricilər kompleks göstəriciləri formalaşdırır.
Keyfiyyətin kompleks göstəriciləri müqavilə ilə
qəbul edilmiş bir neçə fərdi göstəricinin kombinasiyası,
fərdi göstəricilər arasında məlum funksional asılılıqdan
formalaşdırıla bilər. Məsələn, radio cihazları üçün fərdi
göstəricilər kimi qida gərginliyi U və tələb olunan cərəyan
İ götürülərsə, məlum asılılıq əsasında P=Uİ kompleks
göstərici – tələb olunan güc P alarıq.
Razılığa görə (müqavilə ilə) qəbul edilmiş kompleks
göstərici kimi cihazın (məmulatın) hazırlıq əmsalını
göstərmək olar:
Κ=

Τ0
,
Τ0 + Τb

burada T 0 -imtinayədək işləmə müddəti,
T b - orta bərpa müddətidir.
Kompleks keyfiyyət göstəricilərinin formalaşması
üçün obyektiv funksional asılılıq olmadığı halda subyektiv
üsul tətbiq olunur. Kompleks göstərici aşağıdakı
düsturlardan biri ilə hesablanır:
• orta hesabı çəki
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1

G = ∑ g1G1 ;
i =1

• orta harmonik çəki
n

G=

∑g
i =1
n

i

G1
∑
i =1 g1

;

• orta həndəsi çəki
 n
1
g 
.
G =  ∏ G1 1  n
 i =1
 g
∑ 1
i =1

Çəki əmsallarının köməyi ilə hər bir fərdi keyfiyyət
göstəricisinin çəkisi və ya vacibliyi nəzərə alınır. Adətən,
daha vacib göstərici kimi məhsulun təminatı əsas
funksiyalarını müəyyən edən göstəricilər qəbul edilir.
Keyfiyyət göstəricilərinin çəkilərinin təyin edilməsi
məsələsi, adətən aşağıdakı şərtdən tapılır:
n

∑g
i =1

1

=1

Kvalimetriya təcrübəsində aşağıdakı tövsiyyələr
işlənib hazırlanmışdır:
• orta hesabi çəki kompleks keyfiyyət göstəricisinin
hesablanması üçün o vaxt istifadə edilir ki, kiçik
həddə dəyişən eynicins göstəricilər birləşir;
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• göstəricilərin əhəmiyyətli səpələnməsində orta
harmonik çəki istifadə edilir.
Kompleks göstəricilərin formalaşmasının daha
universal yolu orta həndəsi çəki prinsipi hesab olunur. Bu
sxemdə müxtəlif fərdi göstəriciləri (müxtəlif məhsula və
şəraitə aid) və böyük səpələnmə olduqda birləşdirirlər.
Əgər kompleks göstəricilərin tərkibinə müxtəlif
cinsli keyfiyyət göstəriciləri daxil olursa, onları nisbi
şəkildə ifadə etmək lazımdır.
Misal. Aşağıdakı xarakteristikalara (G 1 , G 2 , G 3 və
çəkilərə g 1 , g 2, g 3 ,) malik voltmetr layihə olunur:
ölçmənin yuxarı həddi......... G 1 =1000 V, g 1 =0,2
dəqiqlik sinfi...................
G 2 =1,0,
g 2 =0,6
sakitləşmə vaxtı..............
G 3 =4 s,
g 3 =0,2
Voltmetrin metrloji səviyyəsini xarakterizə edən
kompleks keyfiyyət göstəricisini formalaşdırmaq tələb
olunur. Çəki əmsalları
ekspert – mütəxəssis qrupu
tərəfindən hesablanıb. Kompleks göstəricidə müxtəlif
cinsli fərdi göstəricilər birləşir. Onları nisbi şəkildə ifadə
etmək lazımdır. Bunun üçün göstəricilərin normalaşmış
qiymətlərini qəbul edək, onda
G1 1000
=
= 1;
G1 1000

G2 1,0
=
= 1;
G2 1,0

G3 4
= = 1.
G3 4

Orta hesabi çəki düsturunu tətbiq edərək alarıq:
G = 0,2 ⋅ 1 + 0,6 ⋅ 1 + 0,2 = 1

Sonralar, voltmetrin sınaq nümunəsi hazırlandıqdan
sonra, cihazın layihəçisi nümunənin kompleks keyfiyyət
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göstəricisini verilmiş qiymətlərlə müqayisə etmək və
beləliklə keyfiyyəti qiymətləndirmək imkanı əldə edir.
Məhsulun xassələrini kompleks keyfiyyət göstəricisi
ilə qiymətləndirmədə hansısa fərdi göstəricinin aşağı
qiymətlərini, digər göstəricilərin əsassız artırılmış
qiymətləri hesabına əvəz etmək cəhdləri istisna edilmir.
Bu imkanı aradan götürmək məqsədilə kompleks
keyfiyyət göstəricisini veto əmsalına vururlar. Bu əmsal
hər hansı fərdi xassənin buraxılan həddi aşdığı halda sıfra,
digər hallarda vahidə bərabər götürülür. Məhsulun heç
olmasa bir vacib xassəsi buraxılmayan qədər aşağı
qiymətlər aldıqda, kompleks keyfiyyət göstəricisi sıfra
enir. Belə məhsul isə qəbul edilməyəcəkdir.
Fərdi göstəricilər əsasında alınmış kompleks
keyfiyyət göstəricilərini daha yüksək səviyəli kompleks
göstəricilərində birləşdirmək olar. Beləliklə, keyfiyyət
göstəricilərinin strukturu çox səviyyəlidir.
Lakin daha yüksək səviyyəli göstəricilərə keçdikdə
məhsulun keyfiyyət modeli getdikcə kobudlaşır. Ona görə
keyfiyyəti vahid bir ümumiləşmiş göstərici ilə ifadə etmək
zərurəti yaranır.
Keyfiyyətin kompleks göstəriciləri məhsulun
xassələrinin müəyyən qrupuna aid edilə bilər. Belə
göstəricilər qrup göstəricilər adlanır. Kompleks keyfiyyət
göstəricilərindən biri inteqral keyfiyyət göstəricisidir. Bu
göstərici məhsulu iqtisadi cəhətdən səciyyələndirir. Onu
məhsulun istifadəsinin cəmi faydalı səmərəliliyinin
məhsulun yaradılması və istismarı xərclərinə olan nisbəti
kimi təyin edirlər. Məsələn, avtomobilin inteqral keyfiyyət
göstəricisi kimi 1 km qaçışa düşən xüsusi xərclər götürülə
bilər:
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K=

M +Ι
L

burada M-maya dəyəri, İ–istismar xərcləri, L-əsaslı
təmirədək avtomobilin gediş yoludur.
8.2. Keyfiyyət göstəricilərinin təyini metodları
Keyfiyyət göstəricilərinin qiymətlərini təyin etmək
üçün alət və ekspert metodları istifadə edilə bilər.
Alət metodları əsasən məhdud hallarda tətbiq edilir.
Keyfiyyət göstəriciləri fiziki kəmiyyətlər və onların
ölçülməsi üçün alətlərin normalaşdırılmış metroloji
xarakteristikaları olduqda bu metod istifadə olunur.
Ekspert metodları keyfiyyət göstəricilərinin
qiymətləndirilməsində o hallarda istifadə edilir ki,
ölçmələrin texniki vasitələrinin tətbiqi qeyri-mümkün və
ya iqtisadi cəhətdən özünü doğrultmur. Ekspert
metodlarını əsasən erqonomik və estetik göstəriciləri,
idman, habelə humanitar elmlər sahələrində keyfiyyəti
qiymətləndirmək üçün istifadə edirlər.
Ekspert metodunun bir növü də orqanoleptik və
sosioloji metodlardır. Orqanoleptik qiymətləndirmə
metodu insanın hissiyat orqanları vasitəsilə məhsulun
obyektiv xassələrinin təyin olunmasına əsaslanır : görmə,
eşitmə, toxunma, qoxuma və dad bilmə. Məsələn, çayın
keyfiyyətinə dequstatorun qiyməti verməsi çayın ətrinə
əsasən aparılır.
Sosioloji metodlar əhalinin kütləvi və ya bir qrup
insanın fərdi sorğuları (rəyləri) əsasında qurulur, burada
hər bir fərd ekspert rolunda çıxış edir.
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Bütün ekspert metodları üçün ümumi cəhət odur ki,
ekspert –insana bir “qeyri –texniki” ölçmə vasitəsi kimi
baxılır. Bu vaxt nəzərdə tutulur ki, müvafiq xassənin
ölçüsünü insan öz təxəyyülündə (təsəvvüründə) yaradır.
Belə metodoloji yanaşmaya əsaslanaraq keyfiyyət
göstəricilərinin ekspert qiymətlərini, çox vaxt “ölçmə
nəticələri”, qiymətləndirmə prosedurunun özünü isə
“keyfiyyətin ölçülməsi” adlandırılar.
Lakin qeyd edək ki, insanın hər hansı obyektti
qiymətləndirməsi həmişə subyektivdir, heç də sabit və
stabil deyildir. İnsan öyrənir, təcrübə toplayır, şəraitə
öyrəşir, xarici təsirlərə məruz qalır, yadda saxlayır,
unudulur və s. Beləliklə, ekspert qiymətləri yalnız
müəyyən yaxınlaşma ilə qiymətləndirmə nəticələridir,
lakin ölçmə deyildir.
Buna baxmayaraq, məhsulun istehlak göstəricilərinin
ekspert qiymətləndirilməsi vacib tətbiqi əhəmiyyət kəsb
edir, qiymətləndirilən obyektlərin xassələrinin müqayisəsi,
intensivliyi və təminatı üçün geniş imkanlar açır.
8.3. Ekspert komissiyalarının formalaşdırılması
Məhsulun keyfiyyətinin ekspert qiymətini bir
mütəxəssis verə bilər, lakin qiymətin dürüstlüyünü və
obyektivliyini yüksəltmək məqsədi ilə qiymətləndirmənin
qrup metoduna üstünlük verilir. Qiymətlərin səmərəliliyini
təmin etmək üçün ekspert komissiyaları çox ciddi
seçilməli və attestasiya edilməlidir.
Ekspert komissiyalarına namizədlərin seçilməsinin
əsasını onların test vasitəsilə bilik və bacarıqlarının
yoxlanması nəticələri təşkil edir. Bunun üçün hər bir
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namizədə xüsusi anketlərdəki suallara cavab vermək təklif
olunur. Alınan cavablar bal şkalası ilə qiymətləndirilir,
nəticələr
məqbul
sayıldıqda
namizəd
ekspert
komissiyasına daxil edilir.
Komissiyanın formalaşması prosesində ekspert
qiymətlərinin müstəqilliyinin təmin edilməsi problemi
çətinlik yaradır. Bir tərəfdən, qrup öz üzvlərinə təsir
göstərmək imkanına malik olur, digər tərəfdən qrupun bir
üzvünün doğru rəyi əksəriyyətin səhv qiymətinə tabe olur
və ya komissiyanın daha nüfuzlu üzvü ümumi rəyə təsir
göstərə bilir.
Komissiyaların formalaşmasının yekun mərhələsində
ekspertlərin özünü və qarşılıqlı qiymətləndirilməsini
keçirmək məqsədəuyğundur. Özünü qiymətləndirmədə
qrupun hər bir üzvü məhdud vaxt ərzində anketin
suallarına cavab verir, onları müvafiq cavablarla müqayisə
edir və beləliklə öz biliyini yoxlayır, özünə qiymət verir.
Təcrübə göstərir ki, yüksək qiymət almış ekspert qrupları
obyektlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində az səhvə
yol verirlər. Qarşılıqlı qiymətləndirmə də elə bu metodla
aparılır, fərq ondadır ki, ekspertlər bir-birini
qiymətləndirirlər.
Bu göstərilən tədbirlər real obyektlərin xassələrinin
qiymətləndirilməsində rəylərin uzlaşmasını təmin edir.
Fərz edək ki, rəylərinin uzlaşmasını yoxlamaq üçün
m ekspertlərin hər birinə obyektin müəyyən xassəsinə G 1
qiymətini vermək təklif olunur. Əgər attestasiya edilən
ekspertin rəyi alınan qiymətər sırasında kənar qiymətli
(ən böyük və ya ən kiçik) deyilsə, onda həmin ekspertin
ixtisas səviyyəsini komissiyanın ümumi səviyyəsinə
uyğun hesab etmək olar. Əks halda, onun verdiyi qiyməti
qrupun ümumi rəyinə “zidd” hesab etmək olar (a=0,05).
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Əgər G1 − G > βS isə, burada G - qiymətlərin orta hesabi
qiyməti, S – qrupda fərdi qiymətlərin orta kvadratik
sapmalarıdır (OKS) olduqda (inam ehtimalı 0,95) β
əmsalının qiyməti 8.1 cədvəlində qrup üzvlərinin sayına
görə qəbul edilir.
Misal. On mütəxəssisin (m=10) sorğusu nəticəsində
hər hansı xassənin aşağıdakı qiymətləri alınmışdır: G 1 =10,
G 2 =8, G 3 =15, G 4 =11, G 5 =13, G 6 =12, G 7 =10, G 7 =10,
G 8 =10, G 9 =8, G 10 =11.
Qiyməti maksimum olan
üçüncü ekspertin rəyinin
ziddiyyətini qiymətləndirək. OKS hesabı göstərir ki, S=4,9.
8.1 cədvəlinə görə a=0,05 və m=10 olduqda β = 2,18
olur. 15 − 10,7 < 4,9 ⋅ 2,18 olduğundan, üçüncü ekspertin
rəyin 0,95 ehtimalla zidiyyətli hesab etmək olar.
Qrupun
rəyinin
uzlaşmasının
daha
dəqiq
qiymətləndirilməsi üçün konkordasiya əmsalı W istifadə
edilir. bu əmsal üçün ümumi ranq korrelyasiyasını səciyyə
edir. Belə qiymətləndirmə bir sıra xassələrin (amillərin)
son nəticəyə (kefiyyətə) təsirinin kəmiyyət qiymətlərinə
görə aparılır.
Konkordasiya əmsalı belə tapılır:
W=

12 S
,
m n3 − n

[ (
2

)]

burada m-qrupda ekspertlərin sayı, n-qiymətləndirilən
amillərin sayıdır
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Cədvəl 8.1
Qrupda
ekspertlərin sayı
β əmsalı

3

4

5

6

7

8

9

10

1,15 1,46 1,67 1,82 1,94 2,03 2,11 2,18

Ekspert rəylərinin uzlaşması dərəcəsindən asılı
olaraq konkordasiya əmsalının qiyməti sıfırdan (uzlaşma
yoxdur) vahidədək (tam uzlaşma) dəyişir. Konkordasiya
əmsalının əhəmiyyətini qiymətləndirmək üçün zəruri və
kifayətdir ki,

(n − 1)mW > X 2

olsun. X2 –nin qiyməti sərbəstlik dərəcəsi ədədi (γ = n − 1)
və qəbul edilmiş inam ehtimalına görə cədvəldən
götürülür.
Misal. Beş ekspertə texnoloji prosesə təsir edən
yeddi amili ranqa görə düzmək təklif olunmuşdur.
Ranqlama nəticələri cədvəl 8.2 –də verilir.
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Ekspertlər
Birinci
İkinci
Üçüncü
Dördünçü
Beşinçi
Ranqların cəmi
Ranqların orta
cəmindən sapmalar
Sapmaların
kvadratları

1
1
1
7
3
1
13
-7
49

Qiymətləndirilən amillər
2
3
4
5
2
6
4
7
2
7
6
3
1
6
4
2
1
5
6
4
2
6
4
5
8
30 24 21
-12
10
4
1
144

100

16

1

Cədvəl 8.2
6
3
5
5
7
7
27
7

7
5
4
3
2
3
17
-3

49

9

Hesablama
nəticəsində
alırıq:
OKS-S=7,83;
konkordasiya əmsalı W=0,526; a=0,05 üçün əmsalın bu
qiyməti əhəmiyyətli rəqəm görünür. Bu isə ekspertlərin
qiymətlərində təsadüfi uzlaşmanın mövcud olmadığını
təsdiq etməyə əsas verir.
Ekspertlərin sayı artdıqca, nəzəri olaraq, qrup
qiymətlərinin səmərəsi artır. Lakin təcrübədə qrupda
ekspertlərin optimal sayını 7...20 arasında tövsiyə edirlər.
8.4. Ekspert qiymətləri alınmasının üsulları
Ekspertlərin rəyi onların qrup halında və ya fərdi
sorğusunu keçirməklə aşkar edilir. Hər hansı obyektin
keyfiyyətini (xassəsini) qiymətləndirmə məsələsinin
həllində ekspertlərin qarşısında aşağıdakı vəzifələr qoyula
bilər:
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• verilmiş keyfiyyət göstəricisinin təzahür dərəcəsinə
görə eynicins obyektlərin ranqını müəyyən etmək.
• şərti vahidlərlə (vahidin hissələri, ballar və s.)
məhsulun keyfiyyət göstəricisinin kəmiyyət
qiymətlərini vermək və ya bu göstəricilərin çəkisini
qiymətləndirmək.
Hər iki məsələni nəzərdən keçirək.
Ranq sırasını qurmaq üçün (qayda şkalası), adətən
obyektlərin cüt-cüt müqayisə edilməsindən istifadə edilir.
əvvəlcə obyektlər bir-biri ilə müqayisə edilir və hər bir cüt
üçün müqayisənin nəticəsi “çoxdur – azdır”, “yaxşıdır –
pisdir” şəklində ifadə edilir. Sonra cüt müqayisə nəticələri
əsasında ranqlama aparılır.
Misal. Müsabiqəyə təqdim edilmiş tələbələrin altı
elmi tədqiqat işlərinin ekspertlərin cüt-cüt müqayisə
nəticələri cədvəl 8.3–də verilir. Cədvəl i işinə j-yə
nisbətən üstünlük 1, əksinə münasibət 0-a uyğun gəlir.
Tələbələrin işlərini keyfiyyətinə görə düzmək tələb olunur.
Cədvəl 8.3
Işlər
İşlər
j
Cəmisi
i
1
2
3
4
5
6
1
1
0
1
1
1
4
2
0
0
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
5
4
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
1
0
1
6
0
0
0
1
1
2
Həlli: ranq sırası (şkala qaydası) belə olur:
Q 3 >Q 1 >Q 2 >Q 6 >Q 5 >Q 4
burada Q-işlərin keyfiyyətinin raqn (şkala) üzrə qiymətidir.
314

Ekspert qiymətləndirməsinin kəmiyyət göstəricilərini müəyyən etmək üçün ölçüsüz şkalalar (vahidin
hissələri və ya ballar) istifadə olunur. Bal şkalası
məhsulun keyfiyyətini müəyyən edən xassəsinin
intensivliyini kəmiyyət xarakteristikası ilə ifadə etməyə
imkan verir. Bal şkalasının əsas xarakteristikası ballar
diapazonu şkalasıdır. Bu qiymətləndirilən nöqtələrin
miqdarı, yaxud şkalanın dərəcələnmə miqdarını göstərir.
Dərəcələnmənin sayı həll olunan məsələnin xarakteri,
ekspertlərin ixtisas səviyyəsi, nəticələrin tələb edilən
dürüstlüyündən asılıdır.
Dünya ölkələrində on, iyirmi, yüz ballı şkalalar
qəbul edilmişdir. Bizim orta və ali məktəblərdə beşballıq,
indi isə həm də yüz ballıq qiymətləndirmə şkalası tətbiq
edilir.
Bal şkalasının qurulması prinsipini məhsulun
müəyyən sortlara bölünməsinin bal qiymətləri şkalasının
nümunəsində izah edək. Bunun üçün:
1. Məhsulun
ballarla
qiymətləndirilməsinin
maksimumu müəyyən edilir.
2. Məhsulun qəbul edilmiş keyfiyyət modelinə daxil
olan hər bir keyfiyyət göstəricisinə ekspertlər
müəyyən çəki verərək, həmin göstəricinin
keyfiyyətin formalaşmasında rolunu müəyyən
edirlər.
3. Ayrı-ayrı göstəricilərin çəkiləri və ümumi
maksimal qiyməti nəzərə alınmaqla hər bir
keyfiyyət göstəricisinin bal qiyməti müəyyən
edilir.
4. Keyfiyyət səviyyəsin müxtəlif dərəcədə azalmasını
nəzərə alaraq ideal məhsulun keyfiyyət
göstəricilərinə nisbətən güzəştlər müəyyən edilir.
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Məsələn, ideal səthin keyfiyyəti 7 bal qiyməti
alırsa, xırda cızıqları olan səthin keyfiyyətini 2 bal
aşağı qiymətləndirirlər.
5. Müvafiq xassənin mümkün bal qiymətlərinə görə
keyfiyyət dərəcəsinin sayı müəyyən edilir.
Məsələn, keyfiyyətin dörd dərəcəsi müəyyən edilə
bilər: əla, yaxşı, məqbul və pis.
8.5. Məhsulun keyfiyyətinin ekspert metodu
üzrə qiymətləndirilməsi
Ekspert komissiyası üzvlərinin verdiyi qiymətlər
məhsulun
keyfiyyətinin
ümumiləşmiş
qiymətinin
tapılması üçün əsas götürülür. Ranqlamada əvvəlcə
ekspert qiymətlərinin eynicinsliyi yoxlanılır.
Verilən qiymətlər massivinin eynicinsliyini ranqların
cəmi qiymətinə görə hesablayırlar:
2

 m

R = ∑  ∑ Rij  ,
j =1  i =1

n

burada
j–ranqın
nömrəsi,
j=1,2,3,...n;
n-ranqların sayı, i- ekspertin nömrəsi, i=1,2,3,...m;
m –ekspertlərin sayı, Rij -hər bir ekspertin təyin etdiyi
ranqlardır.
Verilənlər massivi R ≥ Rb olduqda eynicinsli sayılır.
R b -ranqlar cəminin
böhran qiyməti olub, a=0,05
əhəmiyyət səviyyəsi üçün hesablanmış və cədvəl 8.4 –dən
tapılır.
Əgər verilənlərin uzlaşması kifayətdirsə, onda ayrıayrı ekspertlərin verdiyi qiymətlərə görə ümumiləşmiş
ranq qiyməti tapılır:
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n

m

i =1

i =1

R = ∑ Rij ,..., ∑ Rin

Əgər verilənlərin uzlaşması qənaətbəxş deyilsə, onda
ekspertlər alınmış nəticələrlə tanış edilməli, onların ixtisas
səviyyəsinin artırılması üçün tədbirlər görülməli və
ekspertiza təkrar keçirilməlidir.
n və m–in verilmiş qiymətinə uyğun cədvəldən
tapılmış ədədi cədvəlin sonuncu sətrindəki vurğuya vurub
böhran qiyməti R b tapılır.
Cədvəl 8.4
Ekspertlərin
sayı
3
4
2
6,6
1,2
3
12,6 2,6
4
21,7 4,5
5
33,1 6,9
6
47,0 9,8
7
63,0 13,1
8
81,7 17,0
9
102,6 21,4
10
126,1 26,3
vurğu
10
100

Ranqların miqdarı
5
6
7
8
2,2 3,6
5,0
7,1
4,7 7,6 11,1 15,8
8,1 13,3 19,7 28,1
12,4 20,8 30,8 43,8
17,6 30,0 44,4 63,1
23,8 40,7 60,5 85,0
29,8 48,3 73,2 105,0
37,5 60,9 92,8 135,0
46,2 75,0 113,8 160,0
100 100 100
100

9
9,7
21,6
38,4
60,0
86,5
115,0
145,0
185,0
225,0
100

Misal. Ekspertiza edilən yeddi obyekt haqqında beş
ekspert rəyi belə ifadə olunmuşdur:
I ekspert
Q 5 <Q 3 <Q 2 <Q 1 <Q 6 <Q 4 <Q 7
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II ekspert
Q 5 <Q 3 <Q 2 <Q 6 <Q 4 <Q 1 <Q 7
III ekspert
Q 3 <Q 7 <Q 5 <Q 1 <Q 6 <Q 4 <Q 7
IV ekspert
Q 5 <Q 3 <Q 2 <Q 1 <Q 4 >Q 6 <Q 7
V ekspert
Q 5 <Q 3 <Q 1 <Q 2 <Q 6 <Q 4 <Q 7
Tələb olunur: hər bir ekspertiza obyektinin ranqlar
cəminə görə qrup qiymətləndirmə nəticəsi kimi ranq
sırasını qurmaq və sırasının üzvlərinin çəkisini təyin
etmək.
Həlli: 1. Verilənlər massivinin eynicinsliyini
yoxlamaq üçün cəd. 7.1 üzrə ranqların cəmi qiymətini
hesablasaq, R=17956 alarıq. Cəd. 7.4 –dən R b =3080
təyin edirik. R>R b şərti ödənilir. Massivi eynicins hesab
edirik.
1. Hər bir obyekt üçün ranqlar cəmini tapaq. Ranqlar
cəmi
Q 1 ... 4+6+4+4+3=21,
Q 2 ... 3+3+2+3+4=15,
Q 3 ... 2+2+1+2+2=9,
Q 4 ... 6+5+6+5=6=28,
Q 5 ... 1+1+3+1+1=7,
Q 6 ... 5+4+5+6+5=25,
Q 7 ... 7+7+7+7+7=35,
Belə çıxır ki, qrup qiymətləndirmənin nəticəsi olaraq
Q 5 <Q 3 <Q 2 <Q 1 <Q 6 <Q 4 <Q 7
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2.
Əmsalların çəkisin tapmaq üçün obyektlərin ranqlar
cəmini tapırıq, ∑ = 140 . Onda çəki əmsalları
g1 =

21
= 0,15 ;
140

g4 =

28
= 0,2 ;
140

g7 =

35
= 0,25 ;
140

g2 =

15
= 0,11
140

g5 =

g3 =

7
= 0,05 ;
140

9
= 0,06 ;
140

g6 =

25
= 0,18
140

7

∑ = 1.
i =1
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