
Робоча навчальна програма з дисципліни 

“Метрологія та вимірювальна техніка” 

 
1. Вступ 

1.1. Об’єкт вивчення 
Об’єкт вивчення – сучасні методи вимірювання та обробки результатів, 

державна метрологічна служба, перевірка засобів вимірювання, засоби 
вимірювання фізичних величин. 

 
1.2. Предмет вивчання 

 Предметом вивчання є похибки вимірювання та причини їх виникнен-
ня, оцінки похибок та обробка результатів прямих та непрямих вимірів. Ме-
тоди та засоби вимірювання струму, напруги, потужності, частоти, парамет-
рів кіл, дослідження форми, спектра та нелінійних спотворень сигналів. 

 
1.3. Мета навчання 
  Мета навчання – отримання знань, придбання навичок та умінь у галузі 
метрології та вимірювання фізичних величин. 
 Вивчення дисципліни базується на знання, одержаних студентами при 
засвоєнні ними всіх фундаментальних дисциплін, а також професійно-
орієнтованих дисциплін “Основи радіоелектроніки” і “Технічна електро-
динаміка”. 
 В результаті засвоєння курсу “Метрологія та вимірювальна техніка” 
Бакалавр повинен знати: 

- види похибок вимірювання, причини їх виникнення та методи обро-
бки результатів прямих та непрямих вимірювань; 

- про організацію державної метрологічної служби та правові основи 
метрологічної діяльності; 

- методи перевірки, перевірочні схеми для засобів вимірювання; 
- методи та засоби вимірювання струму та напруги, потужності, час-

тоти, параметрів кіл з зосередженними та розподіленими парамет-
рами; 

- методи та засоби дослідження форми, спектра та нелінійних спотво-
рень сигналів. 

Бакалавр повинен вміти: 
- обробляти результати вимірювань при прямих та непрямих методах 

вимірювання, малій та великій кількості спостережень; 
-  користуватися засобами вимірювання. 
Бакалавр повинен мати уявлення: 
- про напрями та перспективи розвитку вимірювальної техніки. 
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2. Зміст дисципліни 
Триместр 3.3 

 
Вступ 

Всього  годин – 3,  у т.ч. лекції-2,  самостійна проробка матеріалу лекції 
–1. 

Предмет, зміст та задачі дисципліни. Короткий історичний нарис про 
розвиток метрології та вимірювальної техніки. Значення метрології для 
науково - технічного прогресу та промисловості. 

 
Розділ 1. Основи метрології 

Всього годин – 20, у. т.ч. лекції – 6, самостійна робота – 14. 
 
Лекція 1. Основні метрологічні терміни та визначення. Класифіка-

ція похибок та причини їх виникнення            (2 години) 
Метрологія наука про вимірювання, теоретична, законодавча, приклад-

на. Точність та похибки вимірювань. Системи фізичних величин. Відтворен-
ня одиниць фізичних величин та передача їх розмірів. 

Самостійне вивчення питання (4 години): 
1. Фізичні величини та їх одиниці (2 години). 

1.1 Міжнародна система одиниць. 
1.2 Основні одиниці системи СІ. 
1.3 Похідні одиниці системи СІ. 
1.4 Кратні та частинні одиниці. 
Література: Основна Л2, стор. 21-27, 44-48, 58-68. 

2. Еталони, зразкові засоби вимірювальної техніки та передача їх розмірів 
(2 години). 

 2.1 Еталони основних одиниць системи СІ. 
 2.2 Зразкові засоби вимірювальної техніки та передача розмірів 

      фізичних величин. 
Література: Основна Л2, стор. 80-83, 106-111, 118-124. 
Проробка матеріалу лекції – 1 година 
 
Лекція 2. Похибки прямих та не прямих вимірювань (2 години) 
Класифікація похибок. Причини їх виникнення. Вилучення похибок 

при прямих вимірюваннях. Оцінка похибок та надійності результату вимірю-
вань. 

Самостійне вивчення питань (4 години): 
1. Систематичні похибки та причини їх виникнення (1 година). 
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1.1 Вилучення систематичних похибок при прямих вимірюваннях. 
Література: Основна Л2, стор.168-174. 

2. Випадкові похибки (3 години). 
2.1 Способи опису результатів, які мають випадкові похибки. 
2.2 Найбільш імовірне значення вимірюваної величини та оцінка його 

похибки. 
2.3 Оцінка похибки та надійності результатів вимірювань. Похибки ре-

зультатів прямих вимірювань при малому та великому числі спо-
стережень. 

Література: Основна Л2, стор.127-157. 
Проробка матеріалу лекції – 1 година 
 

Лекція 3. Методи обробки результатів прямих та не прямих вимі-
рів (2 години) 

Одноразові та багаторазові, рівноточні та нерівноточні вимірювання і 
обробка їх результатів. Прямі та непрямі вимірювання.  

Самостійне вивчення питань (4 години). 
1. Обробка результатів прямих спостережень. 

1.1 Сумісна обробка декількох рядів спостережень.  
1.2 Грубі промахи та їх вилучення. 
1.3 Обробка результатів непрямих вимірювань. 
Література: Основна Л2, стор.178-197. 

 Проробка матеріалу лекції –1 година. 
 

Розділ 2. Вимірювання струму та напруги 
Всього годин – 22, у. т.ч. лекції – 4, лабораторні заняття – 8, самостійна 

робота – 10. 
 
Лекція 1. Аналогові вимірники струму та напруги (2 години) 
Параметри струму та напруги. Класифікація приладів для вимірювання  

струму та напруги. Принципи вимірювання постійного та змінного струму 
електромеханічними приладами. Аналогові вольтметри прямого перетворен-
ня. 

Самостійне вивчення питань - 4 години. 
1. Основні вузли аналогових вольтметрів (2 години). 

Література: Основна Л1, стор.78-81, 81-83. 
2. Вимірники відношення напруг (2 години). 

Література: Основна Л1, стор.86-90. 
Проробка матеріалу лекції – 1 година. 
 
Лекція 2. Вимірювання напруги цифровими електронними вольт-

метрами (2 години) 
Дискретизація аналогових сигналів у часі. Квантування сигналів та ци-

фрове керування. Методи перетворення вимірюваної величини. Похибки ци-
фрових засобів вимірювань напруги. 
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Самостійне вивчення питань – 4 години. 
1. Цифрові вольтметри, які реалізують часово-імпульсний метод, частот-

но – імпульсний та кодо-імпульсний методи перетворення. Цифрові 
вольтметри змінного струму. 
Література: Основна Л1, стор.93-109. 
Проробка матеріалу лекцій – 1 година. 
Лабораторні заняття № 1, 2 – 8 годин. 

 
Розділ 3. Вимірювання потужності 

Всього годин – 10, у. т.ч. лекції – 2, самостійна робота – 8. 
 
Лекція 1. Вимірювання потужності у колах постійного та змінного 

струму (2 години) 
Загальні відомості та класифікація приладів для вимірювання потужно-

сті. Вимірювання потужності у колах постійного струму. Вимірювання поту-
жності у колах мікрохвильового діапазону. 

Самостійне вивчення питань – 6 годин 
1. Ватметри поглинальної потужності та ватметри потужнсті, яка прохо-

дить (0,5 години). 
1.1  Калориметричний, болометричний та пондеромоторний метод ви-

мірювання потужності надвисоких частот (4 години). 
1.2  Методи вимірювання потужності з використанням ефекту Холла та 

поглинаючої стінки (1,5 години). 
Література: Основна Л1, стор.110-127. Додаток. 
Проробка матеріалу лекції – 2 години. 
 

Розділ 4. Вимірювання частоти та інтервалів часу 
Всього годин – 18, у. т.ч. лекції – 2, лабораторні заняття – 4, самостійна 

робота – 12. 
 
Лекція 1. Методи і засоби вимірювання частоти та інтервалів часу 

(2 години) 
Загальні відомості та класифікація приладів вимірювання частоти та 

інтервалів часу. Короткочасова та довгочасова нестабільності частоти. Резо-
нансні та цифрові методи вимірювання частоти. Похибки вимірювання час-
тоти цифровими частотомірами. 

Самостійне вивчення питань (10 годин) 
1. Типова структурна та основні параметри цифрового частотоміра 

(2 години) 
Література: Основна Л1, стор.132-137. 
2. Цифрові вимірники частоти низьких і високих частот (4 години). 

2.1 Перетворювачі частоти до електронних цифрових частотомірів. 
2.2 Похибки вимірювання частоти сигналів при використанні  

перетворювачів. 
2.3 Вимірники інтервалів часу (2 години) 
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Література: Основна Л1, стор.129-139. Додаткова Л4, стор. 199-208. 
Проробка матеріалу лекцій – 2 години. 
Лабораторна робота №3 – 4 години. 

 
 

Розділ 5. Дослідження форми, спектра та нелінійних спо-
творень   сигналів 

Всього годин – 18, у. т.ч. лекції – 2, лабораторні заняття – 4, самостійна 
робота – 12. 

 
Лекція 1. Електронно-променеві осцилографи (2 години) 

Класифікація приладів для дослідження форми, спектра та нелінійних 
спотворень. Основні параметри та структурна схема електронно-променевого 
осцилографа. 

Самостійне вивчення питань (10 годин) 
1. Одноканальні, багатоканальні та багатофункціональні осцилографи 

(3 години) 
Література: Основна Л1, стор.169-186. 
2. Осцилографічні вимірювання (3 години) 
Література: Основна Л1, стор.187-198. 
3. Аналізатори спектра фільтрові, послідовної та паралельної дії. Вимі-
рювання нелінійних спотворень (2 години) 
Література: Основна Л1, стор.202-219. 
Лабораторні заняття № 4 – 4 години 
Проробка матеріалу лекції – 2 години. 
 

Розділ 6. Вимірювання параметрів кіл із розподіленими 
та зосередженими параметрами 

Всього годин – 18, у. т.ч. лекції – 2, лабораторні заняття – 4, самостійна 
робота – 12. 

 
Лекція 1. Вимірювання параметрів кіл із розподіленими парамет-

рами (2 години) 
Методи та прилади для вимірювання параметрів кіл із розподіленими 

постійними. Вимірювання повних опорів, коефіцієнта стоячої хвилі та дов-
жини хвилі. 

Самостійне вивчення питань (10 годин) 
1. Вимірювання параметрів двополюсників та чотириполюсників.  

1.1 Вимірювальна лінія. Принцип дії та вимірювання параметрів   
двополюсників (3 години). 

Література: Основна Л1, стор.271-277. 
2. Вимірювання S – параметрів взаємних та не взаємних чотириполюс-

ників (3 години) 
Література: Основна Л1, стор.277-283. Додаткова Л3, стор. 217-230. 
3. Вимірювання параметрів кіл із зосередженими параметрами. 
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3.1 Вимірювання параметрів двополюсників. Мостові та резонансні 
вимірники параметрів двополюсників (4 години) 

Література: Основна Л1, стор.242-257. Додаткова Л3, стор. 190-203. 
Лабораторні заняття № 5 – 4 години. 
Проробка матеріалу лекції – 2 години. 
3. Лабораторні роботи 

1. Аналогові вольтметри – 4 години. 
2. Цифрові вольтметри – 4 години. 
3. Цифровий частотомір – хронометр – 4 години. 
4. Електронний осцилограф – 4 години. 
5. Вимірювання параметрів кіл Q – метром – 4 години.  

 
4.Рекомендована література 
4.1  Основна література 
1. Елизаров А.С. Электрорадиоизмерения. – Мн.: Вышэйшая школа, 

1986 – Б40 
2. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основи метрології. - М.: Изд. Стандартов, 

1975-Б22 
3. Удачин В.Г. Основи метрології та вимірювальної техніки. Навчаль-

ний посібник до лабораторного практикуму.- ХАІ, 2002– К30. 
4.2  Додаткова і довідкова література 
1. Кончаловский В.Ю. Цифровые измерительные приборы. – М.: Эне-

ргоатомиздат, 1985 – Б5. 
2. Мирский Г.Я. Микропроцессоры в измерительных приборах. – М.: 

Радио и связь, 1984 – Б10. 
3. Измерения в электронике. Справочник. Под ред. В.А. Кузнецова – 

М.: Энергоатомиздат, 1987 –Б5. 
4. Аппаратура для частотных и временных измерений/Под ред. А.П. 

Горшкова – М..: Сов. Радио, 1971-Б4. 
 
5. Контрольні питання 

1. Прямі та непрямі методи вимірювання фізичних величин. 
2. Систематичні похибки вимірювань. 
3. Випадкові похибки. Закони їх розподілу. 
4. Оцінки похибок вимірювання при малому та великому числі спо-

стережень. 
5. Обробка результатів вимірів. Грубі промахи та їх виключення. 
6. Організація Державної метрологічної служби. Державний метроло-

гічний надзор. 
7. Методи перевірки засобів вимірювання. Перевірочні схеми. 
8. Еталони, класифікація, види еталонів. 
9. Вимірювання постійного струму методами безпосередньої оцінки. 
10. Електромеханічні вимірювачі струму. Прилади магнітоелектричної 

системи. 
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11. Вимірювання постійної напруги. Аналогові електронні вольтметри. 
12. Цифровий вольтметр із часово-імпульсним перетворенням. 
13. Цифровий вольтметр із компенсацією східчастою напругою. 
14. Інтегруючий цифровий вольтметр. 
15. Цифровий вольтметр із компенсацією методом порозрядного коду-

вання. 
16. Вимірювання напруги у колах надвисоких частот. 
17. Вимірювання потужності на низьких частотах. 
18. Калориметричний метод вимірювання потужності в діапазоні над-

високих частот. 
19. Болориметричний метод вимірювання потужності в діапазоні над-

високих частот. 
20. Пондеромоторний метод вимірювання потужності в діапазоні над-

високих частот. 
21. Вимірювання параметрів лінійних компонентів кіл методом вольт-

метра-амперметра та безпосередньої оцінки. 
22. Вимірювання параметрів лінійних компонентів мостовим методом. 
23. Вимірювання параметрів лінійних компонентів методом діскретної 

лічби. 
24. Вимірювання параметрів елементів з розподіленими постійними. 

Вимірювання хвильових опорів. 
25. Методи вимірювання коефіцієнта стоячої хвилі та фази. 
26. Вимірювання добротності на частотах до 300 МГц. Методи та стру-

ктурна схема куметра. 
27. Методи вимірювання добротності у діапазоні надвисоких частот. 
28. Методи вимірювання частоти електромагнітних коливань.  
29. Резонансний метод вимірювання частоти в діапазоні надвисоких ча-

стот. 
30. Електронно-лічильний метод вимірювання частоти. 
31. Методи визначення короткочасної і довгочасної нестабільності час-

тоти. 
32. Характеристики спектрів радіосигналів. Аналізатор спектра парале-

льної дії. 
33. Гетеродинний аналізатор спектра послідовної дії. 
34. Методи вимірювання спотворень форми сигналів. Спектральні ме-

тоди вимірювань. 
35. Вимірювачі нелінійних спотворень. 
36. Електронно-променевий осцилограф. 
37. Вимірювальна лінія. Вимірювання довжини хвилі. 
38. Автоматичні вимірювачі параметрів кіл із розподіленими постійни-

ми. 
39. Структурна схема та основні параметри електронного осцилографа. 
40. Багатоканальні осцилографи. 
41. Стробоскопічні осцилографи та осцилограми із запам’ятовуванням. 
42. Осцилографічні вимірювання напруги, частоти та фазового зсуву. 
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43. Вимірювальна лінія. Принцип дії та вимірювання повних опорів та 
коефіцієнта стоячої хвилі. 

44. Похибки вимірювальної лінії. 
45. Вимірювання S – параметрів взаємних чотириполюсників. 
46. Вимірювання S – параметрів невзаємних чотириполюсників. 
47. Мостові методи вимірювання параметрів двополюсників. 
48. Резонансні методи вимірювання параметрів двополюсників. 
49. Q – метри, структурна схема та принцип дії. 
50. Вимірювання параметрів двополюсників за допомогою Q – метра. 

 
6. Форми та засоби проведення поточного та підсумкового контро-
лю: 

Залік – усно. 
 
 
 
Програму склав 
доцент кафедри       Удачин В.Г. 
 

 


