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ВСТУП 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія проведення 

електричних вимірювань, визначення похибок, будова, принципи вибору та 

застосування електровимірювальних приладів. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи метрології та 

електричних вимірювань»є формування теоретичних знань з основ метрології, 

вивчення методів вимірювання, принципів побудови електровимірювальної 

техніки та набуття навичок  її застосування. 

 Основними завданням вивчення навчальної дисципліни «Основи 

метрології та електричних вимірювань» є визначення методів і похибок 

вимірювання, вивчення та застосування сучасних засобів  вимірювання.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 –  основні поняття та класифікацію похибок вимірювання; 

 – основні принципи побудови та дії аналогових та цифрових засобів 

вимірювання. 

уміти: 

 – застосовувати надбані знання для виконання метрологічних робіт; 

 – вибирати необхідні методи та засоби вимірювання. 

Методичні вказівки  щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Основи метрології та електричних вимірювань» для студентів денної форми 

навчання мають за мету допомогти студентам самостійно вивчити теоретичний 

матеріал, який передбачений робочою програмою, але не розглядається на 

аудиторних заняттях, а також самостійно підготуватися до виконання та 

захисту лабораторних робіт. 

Для самоконтролю знань студентів до кожного розділу подаються 

питання для самоперевірки та вказівки на літературне джерело з наведеного 

списку літератури. Також у методичних вказівках подаються питання до 

модульного контролю. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год 

(лекц.) 

К-сть 

год 

СРС 

К-сть 

год 

(лекц.) 

К-сть 

год 

СРС 

1 Загальні питання електричних 

вимірювань 

2 8 1 20 

2 Вимірювання електричних 

параметрів електромеханічними 

приладами 

4 18 1 30 

3 Електричні первинні перетворювачі 

(датчики) 

6 12 2 30 

4 Цифрові вимірювальні прилади 4 22 2 28 
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 Тема 1 Загальні питання електричних вимірювань 

 1. Основні поняття метрології. 

2. Методи вимірювань.  

3. Статистична обробка результатів вимірів.  

4. Нормативно-правова база електричних вимірювань 

 Питання для самоперевірки 

 1. Назвіть методи, засоби і основні напрями метрології. 

 2. Наведіть класифікацію похибок за формою зображення. 

 3. Наведіть класифікацію похибок за джерелами походження. 

 4. Дайте визначення адитивної та мультиплікативної похибок. 

 5. Наведіть основні методи статистичної обробки результатів вимірювань. 

 6. Дайте стислу характеристику нормативно-правовому супроводженню 

електричних вимірювань. 

Література: [1, с. 5–46]. 

 

Тема 2 Вимірювання електричних параметрів електромеханічними 

приладами 

1. Поняття класу точності вимірювального приладу. 

2. Переваги та недоліки електромеханічних вимірювальних приладів. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте поняття класу точності вимірювального приладу та його 

складових. 

2. Які вимірювальні механізми використовуються в електромеханічних 

приладах? 

3. Наведіть будову та принцип дії магнітоелектричного вимірювального 

механізму. 
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4. Наведіть будову та принцип дії електромагнітного вимірювального 

механізму. 

5. Наведіть будову та принцип дії електродинамічного вимірювального 

механізму. 

6. Наведіть будову та принцип дії електростатичного вимірювального 

механізму. 

Література: [1, с. 46–49, с. 52–106;]. 

 

Тема 3 Електричні первинні перетворювачі (датчики) 

1. Класифікація та сфери застосування датчиків. 

2. Переваги та недоліки первинних вимірювальних перетворювачів. 

3. Матеріали, що застосовуються для виготовлення датчиків 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте характеристику параметричних і генераторних перетворювачів. 

2. Наведіть принцип дії та призначення потенціометричних 

ітензометричних перетворювачів. 

3. Наведіть принцип дії та призначення індуктивних і 

трансформаторнихперетворювачів. 

4. Наведіть принцип дії та призначення індукційних 

імагнітопружнихперетворювачів. 

5. Наведіть принцип дії та призначення п’єзоелектричних іємнісних 

перетворювачів. 

6. Наведіть принцип дії та призначення терморезистивних 

ітермоелектричних перетворювачів. 

7. Наведіть принцип дії та призначення фотоелектричних і 

ультразвукових перетворювачів. 

8. Наведіть принцип дії та призначення датчиків Хола та магнітоопору. 

Література: [1, с. 108–185, с. 203–244]. 
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Тема 4 Цифрові вимірювальні прилади 

 1. Режими роботи цифрових вимірювальних приладів. 

2. Переваги та недоліки цифрових вимірювальних приладів. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні принципи побудови цифрових вимірювальних 

приладів. 

2. Дайте порівняльну характеристику аналоговим і цифровим приладам. 

3. Наведітьприклади застосування цифрових вимірювальних приладів. 

4. Дайте стислу характеристику сучасним мікропроцесорним 

вимірювальним пристроям. 

Література: [1, с. 186–202]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Надайте класифікацію похибок за формою представлення (абсолютна, 

відносна). 

2. Надайте класифікацію похибок за джерелами походження 

(інструментальні, методичні, суб’єктивні). 

3. Поясніть основні принципи статистичної обробки результатів 

вимірювань. 

4. Як відбувається нормування похибок засобів вимірювань (адитивна та 

мультиплікативна похибки). 

5. Дайте поняття класу точності засобів вимірювань. 

6. Поясніть принцип дії, будову та призначення магнітоелектричних 

вимірювальних перетворювачів. 

 7. Поясніть принцип дії, будову та призначення електромагнітних 

вимірювальних перетворювачів. 

 8. Поясніть принцип дії, будову та призначення електродинамічних 

вимірювальних перетворювачів. 

 9. Поясніть принцип дії, будову та призначення електростатичних 

вимірювальних перетворювачів. 

 10. Поясніть принцип дії, будову та призначення потенціометричних 

перетворювачів. 

 11. Поясніть принцип дії, будову та призначення тензометричних 

перетворювачів. 

 12. Поясніть принцип дії, будову та призначення індуктивних 

перетворювачів. 

 13. Поясніть принцип дії, будову та призначення трансформаторних 

перетворювачів. 

 14. Поясніть принцип дії, будову та призначення 

індукційнихімагнітопружних перетворювачів. 
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 15. Поясніть принцип дії, будову та призначення п’єзоелектричних 

перетворювачів. 

 16. Поясніть принцип дії, будову та призначення ємнісних 

перетворювачів. 

 17. Поясніть принцип дії, будову та призначення терморезистивних 

перетворювачів. 

18. Поясніть принцип дії, будову та призначення термоелектричних 

перетворювачів. 

19. Поясніть принцип дії, будову та призначення фотоелектричних 

перетворювачів. 

20. Поясніть принцип дії, будову та призначення ультразвукових 

перетворювачів. 

21. Поясніть принцип дії, будову та призначення датчиківХола та 

магнітоопору. 

22. Визначте основні принципи побудови цифрових вимірювальних 

приладів. 

23. Надайте порівняльну характеристику аналоговим і цифровим 

приладам. 

24. Визначте основні принципи побудови мікропроцесорних 

вимірювальних приладів. 
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