Тогда, проведя подстановки и преобразовав выражение, получим:
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Для представленной схемы:
На выходе интегратора получается напряжение:
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Применение такого преобразователя позволяет создавать приборы, обладающие высокой чувствительностью. Для схемы рис.2 достижимая чувствительность составляет 103 В/%, т.е. изменение сопротивления плеча моста
на 0,01 Ом изменяет выходное напряжение на 10 В.
Список литературы: 1. Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы. К.: Вища школа.
Головное изд–во, 1986. 2. Раннев Г.Г. Методы и средства измерений: Учебник для вузов. М.: Издательский центр «Академия», 2004.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ КОНДУКТОМЕТРІЇ ВОДЯНИХ РОЗЧИНІВ
Кондуктометрія – (від англ . conductivity – електропровідність і
...метрія), електрохімічний метод аналізу, заснований на вимірюванні електричної провідності розчинів. Кондуктометрія відноситься до найбільш поширених методів дослідження розчинів і рідких систем взагалі. Кондуктометричний метод широко використовується для вимірювання концентрації солей,
луг і кислот в рідких розчинах і розплавах, для вимірювання солоності води,
для вимірювання концентрацій газів по зміні електропровідності розчину при
поглинанні їм проби аналізованого газу, а також для вимірювання вологості в
твердих, газоподібних і рідких середовищах. Кондуктометричні прилади від32

різняються простою конструкцією перетворювачів і вимірювальних ланцюгів, внаслідок чого вони одержали широке застосування, як в лабораторній
практиці, так і для технологічних вимірювань.
Недоліками кондуктометричного методу є його неселективність, двозначність і нелінійність залежності електропровідності від концентрації. Лінійної цю залежність можна рахувати тільки у розчинів солей, луг і кислот,
концентрація яких не перевищує 100 мг/л. Кондуктометричні прилади вимірюють сумарну електропровідність, яка обумовлена іонами всіх розчинених
речовин. Тому концентрацію однієї речовини в розчині можна визначити
тільки у тому випадку, коли концентрація невизначуваних компонентів залишається постійною або якщо обумовлена ними електропровідність дуже
мала [1].
При кондуктометричних визначеннях зазвичай використовують електроди з однакових матеріалів, а умови їх проведення підбирають так, щоб звести до мінімуму внесок стрибків потенціалу на обох межах розділу електрод/електроліт (наприклад, використовують змінний струм високої частоти).
В цьому випадку основний внесок у вимірюваний потенціал осередку вносить омічне падіння напруги IR, де R – опір розчину [2].
Одним з видів кондуктометрії є діелькометрія. Діелькометрія – це сукупність методів кількісного визначення речовин і дослідження їх молекулярної структури, заснованих на вимірюванні діелектричної проникності  і тангенса кута діелектричних втрат tgδ. У змінному електричному полі спостерігається зрушення фази  між накладеною напругою з частотою  і струмом,
що протікає через конденсатор з речовиною. Зміни у складі діелектрика або в
будові його молекул супроводжуються змінами r і tgδ, що дозволяє викори стовувати діелькометрію для оцінки чистоти індивідуальних речовин.
Для безконтактної кондуктометрії може бути використаний діелькометричний метод, названий індуктивним або L-методом, який, за допомогою
стандартизованої вимірювальної техніки, дозволяє вивчати в слабих вихрових електричних полях соленоідальних L-осередків низькочастотні поляризаційні процеси в рідинах, не спотворені струмами провідності [3].
В надслабих полях L-осередків спостерігається сильна низькочастотна
дисперсія діелектричної проникності і відповідний максимум тангенса кута
діелектричних втрат (tg) розчинів електролітів. Це явище передбачалося Дебаєм в рамках його теорії електролітів.
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Залежність діелектричної проникності та діелектричних втрат від частоти дає можливість підвищити селективність кондуктометричніх методів аналізу і визначати склад і концентрації багатокомпонентних розчинів. Використання диференційних методів вимірювання, коли на кожній частоті аналізу
параметри осередка, що заповнений розчином, який підлягає аналізу, порівнюються з параметрами осередка, який заповнений зразковою рідиною. В
якості такої рідини може бути використано дістілят, або розчин з заздалегідь
підібраним складом і концентраціями. Таке порівняння дозволить підвищити
роздільну спроможність методу, та виключити з результатів частотну залежність апаратної частини експерименту.
Метод диференціальної L-діелькометрії розширює можливості експериментальних методів дослідження рідких розчинів, що дозволяє більш ефективно вирішувати теоретичні, практичні і прикладні задачі в області фізики
рідини, фізичної хімії і молекулярної діелькометрії, екологічного контролю
питної води, контролю технологічних процесів очистки забруднених вод,
проводити як фундаментальні дослідження рідин і їх розчинів, так і вирішувати прикладні проблеми.
Список літератури: 1. Основы аналитической химии: В 2кн./Под ред. Ю.А.Золотова. М.:Высш.
шк.,1996. Кн. 1. 383с.; Кн. 2. 461с. 2. Васильев В.П. Аналитическая химия: В 2 ч.- 2-е изд., перераб.
и доп.- М.: Дрофа, 2002. Ч.1. 368с.; Ч.2. 384с. 3. Семихина Л.П. Индуктивный метод определения
диэлектрических свойств жидкостей. // Научн. приборостроение. 2005, том 15, №3, с. 83-87.
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ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ОБРАБОТКИ МОНОКРИСТАЛЛОВ
В данной работе рассмотрена цифровая система управления процессом
обработки монокристаллов с целью минимизации дефектов кристалла, возникающих при его порезке.
В результате обзора методов и устройств, предназначенных для порезки
монокристаллов, установлено, что для обработки водорастворимых монокристаллов наиболее целесообразно использовать установку, в которой в качест-
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