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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни  складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів спеціальності 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка за освітньою програмою «Електричні машини і 

апарати». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є фізичні процеси та поля в 

електричних машинах й апаратах та їх конструктивних вузлах й організація 

комп’ютерних вимірювань їх параметрів  у різних режимах роботи. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисциплінами, що забезпечують, є «Електроніка і 

мікросхемотехніка»,  «Метрологія і вимірювання», «Мікропроцесорні пристрої в 

електричних машинах» і «Випробування, експлуатація та ремонт електричних 

машин». Дисципліна забезпечує підготовку студентів до виконання 

експериментальної частини магістерської роботи. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Розробка та експлуатація комп’ютеризованих 

вимірювальних модулів. 

Змістовий модуль 2. Математичне та технічне забезпечення вимірювань 

параметрів сигналів довільної форми. 

Змістовий модуль 3. Метрологічне забезпечення комп’ютеризованих 

вимірювальних систем. 

Змістовий модуль 4. Проектування та розробка промислових 

комп’ютеризованих вимірювальних систем. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація комп’ютерних 

вимірювань в електричних машинах і апаратах» є підготовка фахівців, що здатні 

вирішувати питання, пов’язані із впровадженням сучасних комп’ютеризованих 

вимірювальних систем, а також ознайомлення їх з принципами побудови та 

особливостями використання їх математичного, програмного та метрологічного 

забезпечення, особливостями визначення похибок вимірювальних каналів, 

структурою реальних систем розподіленого збору та обробки інформації. Завданням 

вивчення дисципліни є набуття необхідних знань про основні методи й засоби 

організації комп’ютерних вимірювань в електричних машинах і апаратах. 

1.2. Основними завданням вивчення дисципліни «Організація комп’ютерних 

вимірювань в електричних машинах і апаратах» є набуття знань з підготовки та 

проведення комп’ютерних вимірювань в електричних машинах і апаратах різних 

типів з подальшою обробкою їх результатів.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– основні питання щодо побудови та програмування режимів роботи 

комп’ютеризованих вимірювальних систем;  

– структуру математичного забезпечення та алгоритми точного вимірювання 

параметрів сигналів при різних законах їх зміни;  

– структуру та основні аспекти програмування пристроїв розподіленого збору 

та обробки інформації;  
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– порядок розробки метрологічного забезпечення комп’ютеризованих 

вимірювальних систем; 

– принципи роботи з довідковою літературою, стандартами й іншими 

нормативними матеріалами з комп’ютерних вимірювань в електричних 

машинах і апаратах; 

– особливості застосування у ході проведення досліджень науково-технічної 

інформації, Internet-ресурсів, баз даних і каталогів, електронних журналів і 

патентів, пошукових ресурсів та ін. в області комп’ютерних вимірювань, у 

тому числі, іноземною мовою; 

уміти: 

– будувати реальні схеми вимірювальних пристроїв та програмувати режими їх 

роботи;  

– здійснювати обробку даних, отриманих за результатами комп’ютерних 

вимірювань;  

– виконувати розрахунки результуючої похибки вимірювального каналу та 

окремих її складових;  

– розробляти програмні продукти для проведення автоматичної метрологічної 

атестації комп’ютеризованих вимірювальних систем; 

– формулювати технічні завдання з урахуванням наявності відповідного 

устаткування й методик;  

– інтегрувати різні методи й методики досліджень електричних машин  і 

апаратів для розв'язку конкретних завдань;  

– знаходити й використовувати науково-технічну інформацію в досліджуваній 

області з різних ресурсів, у тому числі на іноземних мовах;  

– володіти принципами організації комп’ютерних вимірювань в електричних 

машинах і апаратах. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться:  

150 годин / 5 кредитів ECTS для денної форми навчання; 

150 годин / 5 кредитів ECTS для заочної форми навчання. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Схемотехнічна та програмна основа й основні напрямки розвитку 

комп’ютерних вимірювальних систем. 

Тема 2. Розробка аналогової частини вимірювальних модулів. 

Тема 3. Розробка цифрової частини вимірювальних модулів. 

Тема 4. Програмування режимів роботи вимірювальних модулів.  

Тема 5. Реалізація вимірювальних модулів на  шинах розширення. 

Тема 6. Реалізація вимірювальних модулів на  базі шини USB. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 7. Математичне та технічне забезпечення вимірювань параметрів 

електричних сигналів синусоїдальної форми. 

Тема 8. Математичне та технічне забезпечення вимірювань параметрів 

електричних сигналів несинусоїдальної форми.  
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Тема 9. Математичне забезпечення вимірювань параметрів гармонічних 

складових та показників несиметрії трифазної системи напруг. 

Тема 10. Математичне та технічне забезпечення вимірювань фази та частоти 

(періоду) сигналів. 

 

Змістовий модуль 3. 

Тема 11. Властивості засобів вимірювання. 

Тема 12. Похибки вимірювань. 

Тема 13. Визначення результуючої похибки вимірювальних каналів. 

Тема 14. Метрологічна атестація та повірка засобів вимірювальної техніки.  

 

Змістовий модуль 4. 

Тема 15. Системи розподіленого збору та обробки інформації. 

Тема 16. Оцінка працездатності вимірювальних систем. 

Тема 17. Проектування інформаційно-вимірювальних систем. 

 

3. Рекомендована література 

1. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю: Навчальний посібник / 

Є.Т.Володарський, В.В.Кухарчук, В.О.Поджаренко. – Вінниця: «УНІВЕРСУМ-

Вінниця»,  2000. – 240с. 

2. В.А.Поджаренко, В.В.Кухарчук. Метрологические основы компьютерно-

измерительной техники. – К.: УМК ВО, 1989. – 196с. 

3. Мирский Г.Я. Электронные измерения. –  М. : Радио и связь, 1986. – 440с. 

4. Горлач А.А., Минц М.Я., Чинков В.Н. Цифровая обработка сигналов в 

измерительной технике. - К.: Техніка, 1985. - 151 с. 

5. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / Под ред. 

С.В. Якубовского. – М.: Радио и связь, 1989. – 496с.  

6. Гук М. Интерфейсы ПК: Справочник. – СПб: ЗАО “Издательство “Питер”, 

1999. – 416с. 

7. Алексенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.И. Применение прецизионных 

аналоговых ИС. – М.: Радио и связь, 1981. – 224с. 

8. Орнатский П.П.  Теоретические основы информационно-измерительной 

техники. - К.: Выща шк., 1983. – 403с. 

9. Цапенко М.П. Измерительные информационные системы: Учеб. пособие 

для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоиздат, 1985. – 439 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Модульний контроль, диференційний залік, виконання курсової роботи 

(проекту). 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання   

Облік відвідування, опитування, захист лабораторних робіт, комплекти 

тестових завдань для проведення поточного та підсумкового контролю. 




