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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

«Дослідження інформаційно-вимірювальної системи 

контролю маси матеріалів» 

 

1. Мета роботи 

Ознайомитися із застосуванням сучасних засобів для 

автоматизації процесів зважування. Вивчити будову та принцип 

роботи системи контролю маси речовини за допомогою 

тензорезисторних перетворювачів. Оцінити похибки вимірювань. 

 

2. Теоретичні відомості 

2.1. Тензодавачі 

Сучасні виробничі процеси пред'являють підвищений попит до 

методів і засобів зважування, вимагаючи від вимірювальної техніки 

не лишевисокої точності, стабільності і достовірності показів, але і 

небаченої раніше стійкості до агресивних дій навколишнього 

середовища і надійної роботи протягом всього терміну служби. 

Поява прецизійних тензометричних давачів будь-якого 

конструктивного і кліматичного виконання дозволила вирішити 

проблеми перетворення інформації про масу в електричний сигнал 

для різноманітних зважувальних пристроїв. Проте питання, 

пов'язані з управлінням, обробкою і представленням інформації в 

зручному для людини вигляді, залишилися. Різні спеціалізовані 

технічні засоби, що випускаються вітчизняною промисловістю 

застосовуються, як правило, після значних доопрацювань. Основні 

проблеми при виборі технічних засобів – забезпечення високої 

надійності в промислових умовах (вібрація, пил, волога, 

температура) і розробка інтелектуального програмного 

забезпечення, що реалізовує функції людино-машинного 

інтерфейсу. 

Сучасні системи зважування матеріалів побудовані, як правило, 

на основі тензорезисторних давачів (тензодавачів). Зовнішній 

вигляд тензодавачів різних типів показаний на рис. 1. 

Як відомо, тензорезистори – це резистори, які під дією 

прикладеної до них механічної сили змінюють свій опір. 

Тензорезистори відрізняються за типом конструкції (рис. 2) та 
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матеріалу, з якого вони виготовлені. Металеві тензорезистори 

застосовують при вимірюванні відносних деформацій від 0,002 до 

1...2%, напівпровідникові − до 0,1...0,2%, навісні металеві − до 10%, 

а еластичні (гнучкі каучукові трубки, заповнені електролітом) − до 

30...50%. Тензорезистори практично безінерційні і 

використовуються для вимірювань, зокрема змінних деформацій в 

діапазоні частот до 100 кГц. 

 

  

  
 

Рис. 1. Зовнішній вигляд тензодавачів 

 

Для вимірювання деформацій чи величин, попередньо 

перетворених у деформацію пружного перетворювального 

елемента, тензорезистор наклеюють на досліджувану деталь. Для 

температур до 200°С застосовують бакеліто-фенольні клеї (БФ), 

бакелітовий лак, а для вищих температур – жаростійкі 

кремнійорганічні цементи та цементи на основі рідкого скла. 

Особливістю приклеюваних тензорезисторів є те, що вони не 

можуть бути переклеєні з об'єкта на об'єкт. Тому дійсна функція 

перетворення робочого тензорезистора не може бути визначена, а 

для її оцінки знаходять функцію перетворення аналогічного так 

званого градуювального тензорезистора цієї партії. А оскільки 

властивості окремих тензорезисторів із певної їх партії, а також 

умови їх приклеювання загалом дещо різні, то відзначається деяка 

неоднозначність дійсної та номінальної функцій перетворення. 
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Досвід свідчить, що похибка від неідентичності функцій 

перетворенні при акуратному приклеюванні тензорезисторів з 

достатньо однорідної партії не перевищує 1,5%. Вихідним 

інформативним параметром тензорезисторів є зміна їх опору і тому 

здебільшого вимірювальними колами тензорезистивних 

перетворювачів є мостові вимірювальні кола. Тензорезистор може 

бути увімкненим в одне з плечей моста, в два плеча або мостове 

коло може бути складене повністю із тензорезисторів                  

(рис. 3 і рис. 4). 

 
Рис. 2. Решітки тензодавачів: 

дротові: петлева (а), виткова (б), з перемичками (в); фольгові: для 

вимірювання однієї деформації (г), трьох деформацій (д) і кільцевих 

деформацій (е); 1 − дріт; 2 − виводи решітки; 3 – перемички 

 

 
Рис. 3. Схеми увімкнення тензорезисторів у мостові кола 
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Рис. 4. Вимірювальне коло з чотирма тензорезисторами 

 

Оскільки відносна зміна опору тензорезисторів дуже незначна 

( %1<Rε ), то суттєвий вплив на результат вимірювань може мати 

температура навколишнього середовища. Отже, необхідно 

передбачити температурну компенсацію. Зокрема, якщо 

використовують мостове коло з одним робочим тензорезистором 

(рис. 3, а), то для температурної компенсації необхідний інший 

неробочий тензорезистор 
0RRÒÊ = , аналогічний робочому ÒR , який 

був би в однакових температурних умовах з робочим. Тоді зміна 

опорів двох ідентичних і робочого та компенсаційного 

тензорезисторів, зумовлена зміною температури довкілля при 

незмінному значенні вимірюваної деформації, не викликає зміни 

вихідної напруги.  

Якщо первинними перетворювачами сили (тиску) в деформацію 

є консольні (мембранні) перетворювальні елементи, то як робочі 

можна використати два ідентичні тензорезистори, наклеєні із 

протилежних сторін чутливого елемента так,  що один сприймає 

деформацію розтягу, а інший деформацію стиску, то можливе 

диференціальне їх увімкнення в мостове коло (рис. 3, б). У цьому 

випадку температурна похибка також виключається, а чутливість 

мостового кола збільшується вдвічі. 

Дві пари диференціальних тензорезисторів, які утворюють 

повний тензометричний міст, забезпечують найкращу корекцію 

температурних похибок і в чотири рази збільшують чутливість. 

Якщо використовується блок із чотирьох ідентичних 

тензорезисторів, наклеєних на поверхню досліджуваного об'єкта 
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так, що тензорезистори 
1TR  та 

3TR  (рис. 4) сприймають поздовжню 

деформацію, a 
2TR та 

4TR  − поперечну, то при їх увімкненні в 

мостове коло температурна похибка також буде компенсуватись 

Для напівпровідникових тензорезисторів, для яких Rε  досягає 

сотень, а його значення є нелінійною функцією температури, 

залежність )U(fU âõâèõ =  набуває дуже складного характеру. 

Практично застосовуються складніші схеми тензометричних 

мостів, де, крім основних (робочих) тензорезисторів, увімкнені 

також регулювальний резистор для встановлення початкового 

значення діапазону вимірювань (найчастіше нульового значення 

вихідної на пруги), температурозалежний резистор для компенсації 

зміни чутливості схеми від зміни температури навколишнього 

середовища, резистор для регулювання і встановлення номінальної 

чутливості. Термозалежний резистор повинен мати надійний 

тепловий контакт з досліджуваним об'єктом (чи перетворювальним 

пружним елементом), на якому наклеєні робочі тензорезистори. Для 

цього він приклеюється до досліджуваного об'єкта (пружного 

елемента) за допомогою електроізоляційного клею з доброю 

теплопровідністю. 

Крім незрівноважених мостових кіл, у тензометрії можуть бути 

використані і зрівноважені мостові кола. До переваг останніх слід 

віднести незалежність показів від зміни напруги джерела живлення, 

відсутність похибки від нелінійності функції перетворення, що 

спостерігається в незрівноважених мостових колах. Недоліком 

зрівноважених мостових кіл є низька швидкодія при ручному 

зрівноважуванні чи складність вимірювального засобу при 

автоматичному зрівноважуванні. 

На основі тензодавачів випускають різні типи ваг: конвеєрні, 

платформенні, бункерні, кранові, монорейкові тощо.  

 

2.2. Автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи 

обліку і контролю маси 

Сучасні системи обліку і контролю маси матеріалів є програмно-

апаратним комплексом на основі персональних або промислових 

комп'ютерів і призначені для отримання параметрів і виміряних 

значень з вагового терміналу, накопичення їх у комп'ютері у вигляді 
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бази даних для параметричного аналізу. Структура такої системи 

показана на рис. 5. 

Основні характеристики системи: 

- ваговий контролер встановлений у безпосередній близькості від 

ваги і виконує управління процесом зважування. У ньому наявні 

лічильники матеріалу і можливе відображення величин керуючих 

сигналів (наприклад, струм аналогового виходу); 

- контролер має інтерфейс RS-422/RS-485 для комунікації із 

зовнішніми пристроями. Тому зв'язок з комп'ютером можливий на 

відстані порядку 1 км. Для шини використовується екранована вита 

пара; 

- для підключення до послідовного порту комп'ютера 

використовується перетворювач інтерфейсу RS-485/RS-232 або RS-

485/USB. Перетворювач може бути зовнішнім або у вигляді PCI-

плати для ПК; 

- дані накопичуються в реляційній базі даних. Періодичність 

опитування налаштовується користувачем. Збережені дані доступні 

для аналізу за декількома параметрами (наприклад: період часу, 

межі зміни величин тощо). Результати аналізу представляються в 

табличному або графічному вигляді. Можливий також експорт 

даних у відкритому форматі (.txt, .xls, .xml та ін.) або безпосередньо 

в таблиці локальних або корпоративних баз даних (dBase, SQL 

Server тощо). 

 
Рис. 5. Структурна схема автоматизованої системи обліку і 

контролю маси 
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3. Опис лабораторної установки 

Лабораторна установка складається з тензодавача (1), блока 
перетворення сигналів тензодавачів БПТ-2 (2), клемно-блочних 

з’єднувачів (3), одноканального мікропроцесорного індикатора 

ІТМ-10 (4), механічного зважувального пристрою (5) та 

навантаження (6). 

 

Рис. 6. Принципова схема лабораторної установки 

 

Блок перетворення сигналів тензодавачів БПТ-2 

Блок перетворення сигналів тензодавачів БПТ-2 підприємства 

"Мікрол" призначений для безперервного перетворення сигналу 

тензодавача в системах автоматичного зважування в уніфікований 

струмовий сигнал (0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА).  

Блок використовується для спільної роботи з обчислювальними 

комплексами, які мають вхід для підключення стандартного 

аналогового сигналу. 
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Рис. 7. Зовнішній вигляд і габаритні розміри блока БПТ-2 

 

Блок складається з наступних основних функціональних вузлів: 

- мостова схема; 

- 3-каскадний підсилювач; 

- коло негативного зворотного зв'язку; 

- джерела живлення; 

- джерело зразкової напруги; 

- трансформатор, стабілізатор; 

За допомогою мостової схеми здійснюється компенсація 

нульового початкового значення вхідного сигналу.  

Вихідний сигнал блока, просумований із вихідною напругою 

мостової схеми, надходить на вхідний каскад підсилювача каналу, 

що є одночасно активним фільтром. На виході першого каскаду 

включений додатковий RC-фільтр, що разом з першим каскадом 

забезпечує необхідну компенсацію поперечної завади. 

Другий і третій каскад забезпечують підсилення потужності до 
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уніфікованого сигналу постійного струму. Всі каскади підсилювача 

охоплені негативним зворотним зв'язком за вихідним струмом. 

Джерела живлення забезпечують напруги, необхідні для 

живлення каскадів підсилювача, а також джерела зразкової напруги 

для живлення мостової схеми. 

Для забезпечення завадозахищеності й гальванічної розв’язки 

каналів живлення давача і схеми вимірювання один від одного 

живлення здійснюється від окремої обмотки трансформатора. 

Під’єднання живлення та сигналу тензодавача проводиться за 

допомогою клемно-блочного з’єднувача КБЗ-8-11 підприємства 

"Мікрол". Схема зовнішніх з'єднань БПТ-2 наведена на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8. Схема зовнішніх з'єднань БПТ-2 з використанням  

клемно-блочного з’єднувача КБЗ-8-11 

 

Індикатор мікропроцесорний одноканальний ІТМ-10  

Індикатор ІТМ-10 – це пристрій для контролю значення одного 

вхідного параметра, обробки й перетворення його у двох різних 

шкалах. Тобто, один вхідний сигнал можна подавати на перший і 

другий функціональний блок нормалізації та масштабування з 

різними калібруваннями, типами шкал, параметрами лінеаризації. 

Структура індикатора ІТМ-10 за допомогою конфігурації може 

бути змінена таким чином, що можуть бути вирішені наступні 

завдання автоматизації: 

- індикатор одного параметра з сигналізацією мінімуму і 

максимуму; 
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- пристрій сигналізації, дво- або трипозиційний регулятор; 

- системи цифрової індикації технологічних параметрів; 

- віддалені пристрої зв'язку з об'єктом та індикацією; 

- територіально розподілені і локальні системи управління; 

- віддалений збір даних, диспетчерський контроль, управління 

виробництвом; 

- індикатор параметра, що передається по інтерфейсу RS-232. 

Внутрішня програмна пам'ять індикатора ІТМ-10 містить велику 

кількість стандартних функцій необхідних для управління 

технологічними процесами і вирішення великої кількості 

інженерних прикладних завдань. 

 

 
Рис. 9. Зовнішній вигляд мікропроцесорного індикатора ІТМ-10 

 

Індикатор ІТМ-10 працює під керуванням високоінтегрованого 

мікроконтролера RISC архітектури, виготовленого за 

високошвидкісною КМДН-технологією з низьким 

енергоспоживанням. У постійному запам'ятовувальному пристрої 

розташовується велика кількість функцій для вирішення завдань 

контролю. За допомогою конфігурування користувач може 

самостійно налаштовувати індикатор на рішення певних завдань. 

Індикатор ІТМ-10 оснащений аналого-цифровим 

перетворювачем, вузлами цифро-дискретного виводу, сторожовими 

схемами для контролю циклів роботи програми, енергонезалежною 

пам'яттю EEPROM, NVRAM для збереження параметрів 

конфігурації і даних користувача. 

Внутрішня програма індикатора ІТМ-10 функціонує з постійним 

часовим циклом. На початку кожного циклу внутрішньої робочої 

програми зчитується значення аналогового входу, здійснюється 
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зчитування й обробка клавіатури, прийом команд і даних з 

послідовного інтерфейсу. За допомогою цих вхідних сигналів 

здійснюються, відповідно до запрограмованих функцій і параметрів 

конфігурації, всі обчислення. Після цього відбувається виведення 

інформації на аналоговий і дискретні виходи, індикаторні елементи, 

а також фіксація обчислених величин для режиму передачі по 

послідовному інтерфейсу. 

 
Рис. 10. Структурна схема індикатора ІТМ-10 

 

Індикатор ІТМ-10 конфігурується через передню панель приладу 

або через гальванічно розділений інтерфейс RS-485 (протокол 

ModBus), що також дозволяє використовувати прилад як віддалений 

пристрій при роботі в сучасних мережах управління і збору 

інформації. 

Параметри конфігурації індикатора ІТМ-10 зберігаються в 

незалежній пам'яті і прилад здатний відновити виконання завдань 

управління після переривання напруги живлення. Батарея 

резервного живлення не використовується. 
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Рис. 9.11. Функціональна схема індикатора ІТМ-10 

 

4. Програма роботи 

1. Ознайомитися із сучасним методами вимірювання і контролю 

маси речовин.  

2. Вивчити будову і принцип дії лабораторної установки. 

Ознайомитися з можливостями та рівнями конфігурації 

мікропроцесорного індикатора ІТМ-10. 

3. Перевірити роботу лабораторної установки. Оцінити похибки 

вимірювань. 

 

5. Порядок виконання роботи 

1. Прочитати теоретичні відомості. 

2. Ознайомитися з будовою лабораторної установки та 

призначенням всіх її елементів. 

3. Записати номінальні характеристики тензодавача. 

4. З дозволу викладача увімкнути живлення установки. 

5. Встановити нульове навантаження і провести налаштування 

нульової відмітки. 
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6. Ознайомитися з принципом калібрування і налаштування 

мікропроцесорного індикатора ІТМ-10. 

7. Змінювати навантаження на тензодавач і порівняти покази 

механічного приладу та індикатора ІТМ-10. Визначити абсолютну, 

відносну та приведену похибки. Результати записати в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Дійсні 

значення за 

механічним 

приладом, 

кг 

Покази 

приладу 

ІТМ-10, 

кг 

Похибки 

 абсолютна, 
кг 

відносна, 

% 

приведена, 

% 

0,5     

1,0     

1,5     

2,0     

2,5     

3,0     

3,5     

4,0     

 

7. Пояснити причини виникнення похибок, зробити висновки. 

 

6. Контрольні запитання 

1. Що таке тензорезистор? 

2. Які існують схеми увімкнення тензорезисторів у мостові кола? 

3. Які переваги і недоліки вимірювальних систем з 

використанням тензодавачів? 

4. Для чого використовують блок БПТ-2? 

5. Які основні можливості приладу ІТМ-10? 

6. Зобразіть структурну схему індикатора ІТМ-10. 

7. Зобразіть структурну схему лабораторної установки та 

поясніть призначення її елементів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


