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(72) ОГОРОДНИК КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ, ЛІЩИНСЬКА ЛЮДМИЛА БРОНИСЛАВІВНА,
МАЗАРЧУК НАТАЛІЯ БОРИСІВНА, ФІЛИНЮК МИ-
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УНІВЕРСИТЕТ
(57) Спосіб вимірювання активного опору, що
включає вимірювання параметрів схеми без шука-
ного опору, вимірювання параметрів схеми з піді-
мкненим шуканим опором та подальший розраху-
нок шуканого активного опору, який відрізняється
тим, що спочатку вимірюють значення потужності
сигналу генератора на виході пасивного невзаєм-
ного чотириполюсника Рвих з підімкненим до нього

шуканим активним опором, вимірюють значення
потужності сигналу генератора на вході пасивного
невзаємного чотириполюсника Рвх з підімкненим
до нього шуканим активним опором, за формулою
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де R12 - відоме значення опору передачі із входу
на вихід пасивного невзаємного чотириполюсника
без підключеного до нього шуканого активного
опору;
Kms - відоме значення максимально досяжного
коефіцієнта передачі пасивного невзаємного чоти-
риполюсника без підключеного до нього шуканого
активного опору;
розраховують значення шуканого активного опору.

Корисна модель належить до області електро-
ніки, зокрема до вимірювальної техніки визначен-
ня резистивних параметрів об'єктів.

Відомий спосіб вимірювання активного опору
за допомогою вимірювання параметрів компонен-
тів мосту змінного струму та подальшого розраху-
нку активного опору (Філинюк М.А., Гаврілов Д.В.
Метрологічні основи негатроніки. - Вінниця: Уні-
версум-Вінниця, 2006, с.35-37).

Недоліком даного способу є значна похибка
вимірювань, обумовлена похибкою визначення
параметрів окремих елементів мосту, впливом
опору з'єднувальних дротів та нестабільністю па-
раметрів джерела живлення. З ростом частоти
похибка вимірювань зростає.

Найбільш близьким до запропонованого є спо-
сіб вимірювання активного опору, що включає ви-
мірювання параметрів схеми без шуканого опору,
вимірювання параметрів схеми з підімкненим шу-
каним опором та подальший розрахунок шуканого
активного опору (Кукуш В.Д. Электрорадиоизме-
рения. - М.: Радио и связь, 1985, с.300-301).

Недоліком даного способу є його низька точ-
ність, обумовлена похибкою вимірювання напруги
або струму, дрейфом нуля при використанні сухої

батареї, похибкою з'єднувальних проводів та пе-
рехідних контактів, нестабільністю параметрів
джерела живлення.

В основу корисної моделі поставлено задачу
створення способу вимірювання активного опору,
в якому за рахунок відмови від вимірювання на-
пруги та струму підвищується точність визначення
активного опору.

Поставлена задача вирішується тим, що в
способі вимірювання активного опору, що включає
вимірювання параметрів схеми без шуканого опо-
ру, вимірювання параметрів схеми з підімкненим
шуканим опором та подальший розрахунок шука-
ного активного опору, спочатку вимірюють значен-
ня потужності сигналу генератора на виході паси-
вного невзаємного чотириполюсника Рвих з
підімкненим до нього шуканим активним опором,
вимірюють значення потужності сигналу генерато-
ра на вході пасивного невзаємного чотириполюс-
ника Рвх з підімкненим до нього шуканим активним
опором, за формулою
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де R12 - відоме значення опору передачі зі
входу на вихід пасивного невзаємного чотирипо-
люсника без підключеного до нього шуканого ак-
тивного опору;

Kms - відоме значення максимально-досяжного
коефіцієнта передачі

пасивного невзаємного чотириполюсника без
підключеного до нього шуканого активного опору;

розраховують значення шуканого активного
опору.

На кресленні зображено структурну схему
пристрою для реалізації способу вимірювання ак-
тивного опору.

Пристрій для проведення вимірювань склада-
ється (фіг. 1) з генератора 1, пасивного невзаєм-
ного чотириполюсника 2 з його відомими парамет-
рами R12 та Kms, вимірювача потужності 3, першого
комутатора 4, другого комутатора 5 та шуканого
активного опору 6. При цьому перший нерухомий
контакт 7 першого комутатора 4 з'єднаний з вхо-
дом пасивного невзаємного чотириполюсника 2 та
першим нерухомим контактом 10 другого комута-
тора 5, другий нерухомий контакт 9 першого кому-
татора 4 з'єднаний з виходом пасивного невзаєм-
ного чотириполюсника 2 та другим нерухомим
контактом 12 другого комутатора 5, рухомий кон-
такт 8 першого комутатора 4 з'єднаний з виходом
генератора 1, рухомий контакт 11 другого комута-

тора 5 з'єднаний з входом вимірювача потужності
3.

Спосіб здійснюється наступним чином. В пер-
шому комутаторі 4 з'єднують контакти 7 та 8, в
другому комутаторі 5 з'єднують контакти 11 та 12.
В цьому режимі виконують вимірювання потужнос-
ті сигналу генератора 1 на виході пасивного не-
взаємного чотириполюсника 2 Рвих з підімкненим
до нього шуканим активним опором 6 за допомо-
гою вимірювача потужності 3.

Потім в першому комутаторі 4 з'єднують кон-
такти 8 та 9, в другому комутаторі 5 з'єднують кон-
такти 10 та 11. В цьому режимі виконують вимірю-
вання потужності сигналу генератора 1 на вході
пасивного невзаємного чотириполюсника 2 Рвх з
підімкненим до нього шуканим активним опором 6
за допомогою вимірювача потужності 3.
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розраховують значення шуканого активного

опору.
Спосіб, що пропонується, в порівнянні з прото-

типом має суттєві відмінності - підвищену точність
визначення активного опору, що досягається шля-
хом відмови від вимірювання напруги та струму.
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