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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗБАЛАНСУВАННЯ ДІОДНОГО МОСТУ 

На практиці для вимірювань використовують два основних види 

мостових кіл (рисунок 1): 1) рівноважний міст, у якому використову-

ють нульовий метод вимірювання, 2) нерівноважний міст дозволяє 

здійснювати вимірювання безпосереднім відліком. 

У рівноважному мосту вимірювальний прилад служить індикато-

ром наявності розбалансу. Схему мосту при цьому балансують додат-

ковим регульованим опором, включеним в одне з плечей. 
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Рис.1. Схема вимірювального мосту 

Ручку цього додаткового резистора можна відградуювати в одини-

цях вимірюваної величини, що спричинила первісне розбалансування 

схеми. 

У нерівноважному мосту розбалансування, що з’являється при 

зміні опору одного з його плечей, не зникає. Струм вимірювальної 

діагоналі мосту, що характеризує величину розбалансування, а отже, і 

зміна вхідної неелектричної величини датчика, вимірюється електрич-

ним приладом, шкала якого градуюють в одиницях вимірюваної нее-

лектричної величини. 

У високоомних мостах, які живляться від джерел з порівняно не-

великим внутрішнім опором RM»RBH, зі зміною величини опору плечей 

постійною залишається напруга, що прикладається до другої діагоналі 

мосту: 
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Під чутливістю мостової схеми розуміють відношення приросту 

струму ³I , що протікає через прилад, включений у вимірювальну 

діагональ мосту, до зміни величини опору одного з плечей (наприклад 

R1): 
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Якщо все опору резисторів мостової схеми проставить через опір 

резистора одного з плечей, наприклад: 

141312 ;; mnRRnRRmRR  , (3) 

тоді чутливість врівноваженого мосту по струму для випадку RM»RBH 

при випадку зміни R1, можна визначити за формулою: 
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Рис. 2 Струм у схемі без розба-

лансу 

Рис.3. Зміна струму при зміні тем-

ператури мосту 

Таким чином, підбираючи певні співвідношення між опорами пле-

чей мосту (діодами), можна добитись потрібної форми його характери-

стики перетворення.  


