
საერთაშორისო აღიარება ელექტროგაზომვების სფეროში  

 

 

სტანდარტების და მეტროლოგიის 

ეროვნული სააგენტოს 

მეტროლოგიის ინსტიტუტის 

ელექტრობის ეტალონური 

ლაბორტორიის დაკალიბრების და 

გაზომვის შესაძლებლობები (CMC) 

პირველი 6 ჩანაწერი ელექტრობის 

სფეროში 2015 წლის  9 მარტს 

გამოქვეყნდა ზომისა და წონის 

საერთაშორისო ბიუროს (BIPM) 

მონაცემთა ბაზაში 

http://kcdb.bipm.org/appendixC/count

ry_list_search.asp?CountSelected=GE

&type=EM 

რაც ნიშნავს აღნიშნულ სფეროში 

საგენტოს მეტროლოგიის 

ინსტიტუტის მიერ გაცემული  

დაკალიბრების და გაზომვების 

სერტიფიკატების საერთაშორისო 

აღიარებას. 

 

 

  

ზომისა და წონის საერთაშორისო ბიუროს BIPM მიერ 

სააგენტოს მიეცა უფლება ტემეპრატურული და 

ელექტროგაზომვების სფეროში CMC (გაზომვისა და დაკალიბრების 

შესაძლებლლობები) მონაცემებით დაფარულ სფეროებში გაცემულ 

დაკალიბრებისა და გაზომვის სერტიფიკატებზე დატანილ იქნეს 

ურთიერთაღიარების შეთანხების (CIPM MRA) ლოგო. 

 

საქართველოს გაზომვისა და დაკალიბრების შესაძლებელობები ელექტრობის სფეროში: 

 

1. ცვლადი მაღალი ძაბვა, ძაბვის ტრანსფორმატორები: ძაბვური ცდომილება. ძაბვის 

ტრანსფორმატორები, 0 ÷ 0.01  

 აბსოლუტური გაფართოებული განუსაზღვრელობა (k = 2, სანდოობის ალბათობა 95%):  

1E-04 ÷ 2E-04 

 დენების შედარება დენის კომპარატორის და ორი კონდენსატორის გამოყენებით 

 პირველადი ძაბვა: 500 V ÷ 70 kV; სიხშირე: 50 Hz 

2. ცვლადი მაღალი ძაბვა, ძაბვის ტრანსფორმატორები: კუთხური ცდომილება. ძაბვის 

ტრანსფორმატორები, 0 rad ÷ 0.1 rad 

 აბსოლუტური გაფართოებული განუსაზღვრელობა (k = 2, სანდოობის ალბათობა 95%) 

რადიანებში: 5E-05 ÷  2E-02 

http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=GE&type=EM
http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=GE&type=EM
http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=GE&type=EM


 დენების შედარება დენის kV, სიხშირე: 50 HZ 

 

3. ცვლადი დიდ დენი, დენის ტრანსფორმატორები: დენური ცდომილება. დენის ტრანსფორმატორები, 

0.001 ÷ 0.01  

 აბსოლუტური გაფართოებული განუსაზღვრელობა (k = 2, სანდოობის ალბათობა 95%): 3.2E-05 ÷ 2.3E-

04 

 შედარება სანიმუშო დენის ტრანსფორმატორის გამოყენებით 

 პირველადი დენი: 1 A ÷ 2000 A, სიხშირე: 50 Hz 

 

4. ცვლადი დიდ დენი, დენის ტრანსფორმატორები: კუთხური ცდომილება. დენის ტრანსფორმატორები, 

0.002 rad ÷ 0.02 rad 

 აბსოლუტური გაფართოებული განუსაზღვრელობა (k = 2, სანდოობის ალბათობა 95%)  რადიანებში: 

5E-05 ÷ 6.7E-04 

 შედარება სანიმუშო დენის ტრანსფორმატორის გამოყენებით 

 პირველადი დენი: 1 A ÷ 2000 A, სიხშირე: 50 Hz 

 

5. ტევადობის და დანაკარგების კუთხის ტანგენსი დიელექტრიკული კონდენსატორებისთვის: 

დანაკარგების კუთხის ტანგენსი. ფიქსირებული (მუდმივი) ტევადობის კონდენსატორები, 

რეგულირებადი ტევადობის კონდენსატორები, ტევადობის წყობილები, 1E-04 ÷ 1E-02  

 აბსოლუტური გაფართოებული განუსაზღვრელობა (k = 2, სანდოობის ალბათობა 95%): 

1E-04 ÷ 6E-04 

 ტევადობის ბოგირი ეტალონური კონდენსატორების გამოყენებით  

 პირველადი ძაბვა: 100 V ÷ 70 kV, სიხშირე: 50 Hz 

  

6. ტევადობის და დანაკარგების კუთხის ტანგენსი დიელექტრიკული კონდენსატორებისთვის: ტევადობა. 

ფიქსირებული (მუდმივი) ტევადობის კონდენსატორები, რეგულირებადი ტევადობის 

კონდენსატორები, ტევადობის წყობილები, 100E-12 F ÷ 100E-09 F 

ფარდობითი გაფართოებული განუსაზღვრელობა (k = 2, სანდოობის ალბათობა 95%) %-ში: 0.01 

 ტევადობის ბოგირი ეტალონური კონდენსატორების გამოყენებით  

 პირველადი ძაბვა: 100 V ÷ 70 kV, სიხშირე: 50 Hz 


