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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1. Вища математика 
2. Фізика 
3. Електротехніки. 
4. Промислової електроніки 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Основи стандартизації. 
2. Електробезпека. 
3. Єдність вимірювання. 
4. Загальна метрологія. 
5. Методи та засоби вимірювання механічних величин. 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

1. основні визначення та терміни взаємозамінності, стандартизації і метрології; 
2. види і методи взаємозамінності, види і категорії стандартів; 
3. методи вимірювання основних електричних та неелектричних величин; 
4. структуру і класифікацію засобів вимірювань; 
5. принцип дії електровимірювальних приладів і вимірювальних перетворювачів; 
6. принципи побудови сучасних схем і засобів вимірювань, що застосовуються в 

автоматизованих системах управління; 
7. теорію і методи розрахунку похибок вимірювань; 
8. основні співвідношення для оцінки якості вимірювань; 
9. фактори, що впливають на якість вимірювання і методи їх зменшення; 
10. шляхи зменшення похибок вимірювань і способи їх застосування на практиці. 

Основними цілями вивчення даної дисципліни являється: 
1.  Опанування основними визначеннями і термінами взаємозамінності, стандартизації, 

метрології та методологією сучасної інформаційно-вимірювальної техніки.  
2.  Формування наукового кругозору та електротехнічної культури студентів. 

Вміти: 
1.  Розробляти вимірювальні схеми на основі метрологічних та експлуатаційних 

характеристик сучасних засобів вимірювань. 
2.  Складати основні види звітної технічної документації по перевірці та експлуатації 

засобів вимірювань. 
3.  Використовувати методи і засоби, що сприяють зменшенню похибок вимірювань і 

підвищенню завадостійкості вимірювальних схем. 
4.  Використовувати перетворювачі неелектричних величин в електричні для 

вимірювання параметрів фізичних об’єктів. 
5.  Складати вимірювальні схеми з урахуванням властивостей і особливостей фізичних 

величин, що підлягають вимірюванню. 
6.  Розраховувати похибки вимірювань і оцінювати вплив на них метрологічних та 

експлуатаційних характеристик засобів вимірювань. 
7.  Використовувати розрахункові співвідношення, які пов’язують параметри матеріалів з 

геометричними розмірами виробів з них і електричними характеристиками. 
8.  Проводити експериментальні дослідження матеріалів і виробів за допомогою 

стандартного обладнання та вимірювальних приладів. 
9.  Здійснювати вибір електротехнічних матеріалів для надійного функціонування 

електротехнічних пристроїв і систем. 
10.  Забезпечити надійну експлуатацію промислового обладнання відповідно до технічних 

умов. 
Володіти: 

1.  Навичками практичного застосування засобів вимірювання для визначення основних 
параметрів і режимів роботи електричних кіл. 

 



2. Зміст робочої програми 
 

Модуль 1 
• Основні метрологічні терміни та визначення. Види та методи вимірювань. Методи  

безпосередньої оцінки та порівняння. Засоби вимірювань (ЗВ), їх класифікація. Зразкові 
та робочі ЗВ, одиниці фізичних величин. Система СІ. 

• Похибки вимірювань. Класифікація похибок та їх характеристики. Систематичні та 
випадкові похибки. Ймовірні оцінки похибок. Обробка результатів рівноточних вимірів.. 
Абсолютна, відносна та зведена похибки ЗВ. Клас точності. Нормовані метрологічні 
характеристики ЗВ. Основні та додаткові похибки. Методичні похибки.   

• Вимірювальні прилади електромеханічної групи, загальна характеристика. Типи 
вимірювальних механізмів. Принцип дії та рівняння шкали вимірювальних приладів 
магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, феродинамічної, 
електростатичної систем. Прилади індукційної системи. Основні властивості та 
характеристики. 

• Вимірювання струму, напруги, потужності. Вимірювання опору. Прямі і опосередковані 
вимірювання. Похибки методів. 
 

Модуль 2 
• Електричні вимірювальні перетворювачі. Масштабні перетворювачі. Шунти, додаткові 

резистори, ємнісні подільники напруги. Вимірювальні трансформатори струму та 
напруги. Принципи дії, основні технічні характеристики. Функціональні вимірювальні 
перетворювачі. Термоелектричні та випрямляючі перетворювачі. Їх основні 
характеристики та області застосування. 

• Вимірювання потужності та енергії в однофазних колах. Методи вимірювання активної і 
реактивної потужностей і енергій в трифазних мережах. Вимірювання фази, частоти і 
коєфіціента потужності. 

• Електронні аналогові прилади. Електронно-променеві осцилографи. Класифікація 
осцилографів. Універсальний електронно-променевий осцилограф. Структурна схема, 
принцип дії, основні властивості і характеристики. Похибки осцилографа, класи точності. 

 
Модуль 3 

• Вимірювання електричних величин методами порівняння з мірою. Загальна теорія 
мостових схем. Мости постійного і змінного струму. Принцип дії, характеристики. 
Застосування мостів для вимірювання параметрів електричних кіл. Зрівноважені і 
незрівноважені мости. 

• Вимірювання неелектричних величин. Особливості вимірювання неелектричних величин 
електричними ЗВ. Загальні характеристики перетворювачів. Класифікація 
перетворювачів неелектричних величин в електричні. Параметричні та генераторні 
перетворювачі. Принцип дії, метрологічні та експлуатаційні характеристики, 
вимірювальні схеми. Структурні схеми, характеристики та область застосування 
приладів для вимірювання теплових, геометричних та механічних величин. 

• Цифрові вимірювальні прилади (ЦВП). Класифікація та основні характеристики ЦВП. 
Методи перетворення аналогових величин в цифровий код. Аналого-цифрові 
перетворювачі. Цифрові вольтметри: часоімпульсні, інтегруючі, кодоімпульсні, 
частотноімпульсні. Структурні схеми, характеристики та похибки. 

• Автоматизація вимірювань. Загальні відомості про інформаційні вимірювальні системи 
електроенергетики, визначення, класифікація, основні характеристики. Застосування 
мікропроцесорів у вимірювальній техніці. Властивості приладів з мікропроцесорами. 
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