
Робоча програма з дисципліни 
 

“ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ, ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ 
ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ” 

 
 

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

державна метрологічна служба, перевірка засобів вимірювання, системи ста-
ндартизації та якості, засоби вимірювання основних фізичних величин. 

1.2. Предмет вивчання. 
Предметом вивчання є похибки вимірювання та причини їх виникнення, 

оцінки похибок та обробка результатів прямих та непрямих вимірів. Основи 
стандартизації, державні та галузеві стандарти, стандарти якості. Методи та 
засоби вимірювання струму, напруги, потужності, частоти, лінійних та куто-
вих величин, температури, тиску, вакууму, шорсткості та товщини покриття. 

1.3. Мета навчання. 
 Мета навчання – отримання знань, придбання навичок та умінь у галузі 

метрології, стандартизації та вимірювання фізичних величин. 
 В результаті засвоєння курсу студент 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; 
- основні нормативні документи щодо стандартизації, види стандар-

тів, державну систему стандартизації; 
- методи та засоби вимірювання струму та напруги, потужності, час-

тоти, параметрів кіл з зосередженими та розподіленими параметра-
ми; 

- механічні та оптичні методи вимірювання лінійних та кутових вели-
чин. 

Повинен вміти: 
- обробляти результати вимірювань при прямих та непрямих методах, 

малій та великій кількості спостережень; 
- користуватися засобами вимірювання. 
Мати уявлення: 
- про напрями та перспективи розвитку вимірювальної техніки; 
- про керуючи документи у стандартизації системи забезпечення яко-

сті. 
2. Зміст дисципліни. 
Ввідна лекція. 
Всього годин – 2. 



Вступ. Предмет, зміст та задачі курсу. Короткий історичний огляд. 
Розділ 1. 
Основи метрології. 
Всього годин – 32, в т.ч. лекції – 14, лабораторні роботи – 4, самостійна 

робота – 14. 
 
Лекція 1. 
Основні метрологічні терміни і визначення. Класифікація похибок та 

причини їх виникнення. Прямі та непрямі методи вимірювання. 
Лекція 2. 
Систематичні похибки вимірів. Причини їх виникнення. Вилучення сис-

тематичних похибок при прямих вимірюваннях. 
Лекція 3. 
Випадкові похибки. Способи опису результатів, які мають випадкові по-

хибки. Випадкові похибки при прямих вимірюваннях. Найбільш імовірне 
значення вимірюваної величини та оцінка його похибки. Середньоквадрати-
чна оцінка похибки окремого вимірювання. 

Лекція 4. 
Оцінка похибки та надійності результату вимірювань. Похибки резуль-

татів прямих вимірювань при малому та великому числі спостережень. 
Лекція 5. 
Обробка результатів вимірів. Грубі промахи та їх виключення. Випадко-

ві похибки при непрямих вимірюваннях. Рекомендації щодо вибору законів 
розподілу похибок при радіоелектронних вимірюваннях. 

Лекція 6. 
Правові основи метрологічної діяльності. Закон “Про метрологію та ме-

трологічну діяльність”. Відповідальність за порушення законодавства. 
Державна метрологічна служба, організаційні основи, державний метро-

логічний контроль щодо засобів вимірювання, метрологічний нагляд. 
Лекція 7. 
Перевірка засобів вимірювання, методи перевірки, перевірочні схеми. 

Стандартні зразки складу та властивості речовин і матеріалів. 
Еталони, класифікація, види, перспективи розвитку. 
Розділ 2. 
Основи стандартизації. 
Всього годин – 20, в т.ч. лекції – 10, лабораторні роботи – 0, самостійна 

робота – 10. 
Лекція 1.  
Уявлення та зміст стандартизації. Нормативні документи щодо стандар-

тизації та види стандартів: загальні (керуючі), термінологічні, стандарти на 
методи випробування, на продукцію, на процес (послугу), на сумісність. 

Лекція 2. 



Державні та галузеві стандарти, стандарти підприємств, громадських ор-
ганізацій, технічні умови. Застосування стандартів та нормативних докумен-
тів на Україні. Відповідальність за порушення стандартів. 

Лекція 3. 
Державна система стандартизації. Закон “Про стандартизацію”. Станда-

ртизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять. 
Зміст сертифікації, терміни, поняття. Правила та порядок проведення серти-
фікації продукції. 

Лекція 4. 
Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі проектування, 

розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування. 
Лекція 5. 
Міжнародні та регіональні організації стандартизації. Міжнародна орга-

нізація (ICO), міжнародна електротехнічна комісія (МЕК) та регіональні ор-
ганізації Європи, Південно-східної Азії, Панамериканський комітет стандар-
тів. 

Розділ 3. 
Вимірювання струму та напруги. 
Всього годин – 25, в т.ч. лекції – 6, лабораторні роботи – 10, самостійна 

робота – 9. 
Лекція 1. 
Параметри струму та напруги, які виміряються. Класифікація приладів 

для вимірювання струму та напруги. Вимірювання постійного та змінного 
струму електромеханічними приладами. Аналогові вольтметри прямого пе-
ретворення. Основні вузли аналогових вольтметрів. 

Лекція 2. 
Вимірювання напруги цифровими електронними вольтметрами. Загальні 

відомості, дискретизація аналогових сигналів у часі, квантування, цифрове 
керування. 

Лекція 3. 
Цифрові вольтметри, які реалізують часово-імпульсний, частотно-

імпульсний та кодо-імпульсний методи перетворення. Цифрові вольтметри 
змінного струму. Основні вузли цифрових вольтметрів. 

Розділ 4. 
Вимірювання потужності. 
Всього годин – 12, в т.ч. лекції – 4, лабораторні роботи – 4, самостійна 

робота – 4. 
Лекція 1. 
Вимірювання потужності в колах постійного струму та колах НЧ. 
Загальні відомості та класифікація приладів для вимірювання потужнос-

ті. Вимірювання потужності у колах постійного та змінного струмів. Ватмет-
ри поглинальної потужності та ватметри потужності, яка проходить. 

Лекція 2. 



Вимірювання потужності у колах мікрохвильового діапазону. Калориме-
тричний, болометричний та пондеромоторний методи вимірювання потужно-
сті надвисоких частот. Метод з використанням ефекту Голла. 

Розділ 5. 
Вимірювання частоти та інтервалів часу. 
Всього годин – 12, в т.ч. лекції – 4, лабораторні роботи – 4, самостійна 

робота – 4. 
Лекція 1. 

Методи вимірювання частоти та інтервалу часу мікрохвильового діапазону. 
Загальні відомості і класифікація приладів вимірювання частоти та ін-

тервалів часу. Короткочасова та довгочасова нестабільності частоти. Резона-
нсні методи та пристрої мікрохвильового діапазону хвиль. 

Лекція 2. 
Цифрові методи вимірювання частоти. Цифрові частотоміри. Структурні 

схеми. Вимірювання частоти, періоду та інтервалів часу. Цифрові частотомі-
ри для високих та надвисоких частот. Вимірювачі інтервалів часу. 

Розділ 6. 
Дослідження форми, спектра та нелінійних спотворень сигналів. 
Всього годин – 12, в т.ч. лекції – 4, лабораторні роботи – 4, самостійна 

робота – 4. 
Лекція 1. 
Електронно-променеві осцилографи. 
Класифікація приладів для дослідження форми, спектра та нелінійних 

спотворень. Основні параметри та структурна схема електронно-променевого 
осцилографа. Одноканальні, багатоканальні та багатофункціональні осцилог-
рафи. 

Лекція 2. 
Дослідження спектрів сигналів. 
Загальні відомості та класифікація аналізаторів спектра. Фільтрові аналі-

затори, послідовної та паралельної дії. Вимірювання нелінійних спотворень 
сигналів. 

Розділ 7. 
Вимірювання параметрів кіл із розподіленими постійними. 
Всього годин – 16, в т.ч. лекції – 4, лабораторні роботи – 8, самостійна 

робота – 4. 
Лекція 1. 
Вимірювальні лінії та їх параметри. Загальні відомості та класифікація 

приладів для вимірювання параметрів кіл із розподіленими постійними. Ви-
мірювальні лінії та їх характеристики. Вимірювання коефіцієнта стоячої хви-
лі, довжини хвилі та повних опорів. 

Лекція 2. 
Автоматичні вимірювачі параметрів кіл із розподіленими постійними. 

Структурні схеми. Вимірювання S-параметрів взаємних та невзаємних чоти-



риполюсників. Вимірювання параметрів неоднорідностей та послаблення у 
лініях передачі. 

Розділ 8. 
Механічні та оптичні методи вимірювання лінійних та кутових ве-

личин. 
Всього годин – 8, в т.ч. лекції – 4, лабораторні роботи – 0, самостійна 

робота – 4. 
Лекція 1. 
Вимірювання лінійних величин. 
Загальні відомості. Методи та прилади для вимірювання лінійних розмі-

рів. Механічні, оптико-механічні та оптичні вимірювальні прилади. Вимірю-
вання шорсткості поверхні контактними та оптичними методами. 

Лекція 2. 
Вимірювання кутових величин. 
Методи та прилади для вимірювання кутів. Методи порівняння, триго-

нометричні, гоніометричні та інтерференційні методи вимірювання кутів. 
Розділ 9. 
Електричні методи вимірювання неелектричних величин. 
Всього годин – 4, в т.ч. лекції – 2, лабораторні роботи – 0, самостійна 

робота – 2. 
Лекція 1. 
Загальні відомості. Основні поняття та класифікація. Вимірювальні пе-

ретворювачі. Прилади для вимірювання температури, тиску, вакууму, рівня 
рідини, шорсткості та товщини покриття. 

3. Лабораторні роботи. 
1. Методика застосування і градуювання вимірювальної лінії НВЧ – 4 год. 
2. Перевірка та розширення меж вимірювання електроприладів – 4 год. 
3. Методи визначення випадкових похибок при непрямих вимірюваннях  

( Вимірювання параметрів кіл Q-метром ) – 4 години. 
4. Вимірювання коефіцієнта нелінійних спотворень – 4 години. 
5. Вивчення аналогових вольтметрів – 4 години. 
6. Вивчення цифрових вольтметрів – 4 години. 
7. Вивчення вимірювального генератора високих частот – 4 години. 
8. Перевірка поляризаційних атенюаторів – 4 години. 
9. Вивчення електронного осцилографа – 4 години. 
10. Вимірювальний генератор низької частоти – 4 години. 
4. Рекомендована література. 
4.1. Основна література. 
1. Савенко И.Г. Измерительная техника. – М.: ВШ., 1974 – Б10. 
2. Шмидт В.В., Удачин В.Г., Белько А.А. Электроизмерения и измерите-

льная техника – К10. 
3. Елизаров А.С. Электрорадиоизмерения. – Мн.: Вышэйшая школа, 1986 

– Б40. 



4. Удачин В.Г. Основи метрології та вимірювальна техніка. Навчальний 
посібник до лабораторного практикуму, ХАІ, 2003, 252 – К30. 

4.2. Додаткова і довідкова література. 
1. Кончаловский В.Ю. Цифровые измерительные приборы. – М.: Энерго-

атомиздат, 1985 – Б5. 
2. Мирский Г.Я. Микропроцессоры в измерительных приборах. – М.: Ра-

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

Энергоатомиздат, 1987 –Б5. 
 
 
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 спостере-

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

ний нагляд. 
7. Методи перевірки засобів вимірювання. Перевірочні схеми. 
8. Еталони, класифікація, види еталонів. 
9. Види стандартів та нормативні документи щодо стандартів. 
10. Застосування стандартів та нормативних документів на Україні. 
11. Стандартизація та суміжні види діяльності. Зміст сертифікації, терміни, 

поняття. 
12. Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі проектування, 

розроблення та виробництва. 
13. Міжнародні та регіональні організації стандартизації. ICO, МЭК та ін-

ші. 
14. Вимірювання постійного струму методами безпосередньої оцінки. 
15. Електромеханічні вимірювачі струму. Прилади магнітоелектричної си-

стеми. 
16. Вимірювання постійної напруги. Аналогові електронні вольтметри. 
17. Цифровий вольтметр із часово-імпульсним перетворенням. 
18. Цифровий вольтметр із компенсацією східчастою напругою. 
19. Інтегруючий цифровий вольтметр. 
20. Цифровий вольтметр із компенсацією методом поразрядного кодуван-

ня. 
21. Вимірювання напруги в колах надвисоких частот. 
22. Вимірювання потужності на низьких частотах. 
23. Колориметричний метод вимірювання потужності в діапазонах надви-

соких частот. 
24. Болориметричний метод вимірювання потужності в діапазонах надви-

соких частот. 



25. Пондеромоторний метод вимірювання потужності в діапазонах надви-
соких частот. 

26. Вимірювання параметрів лінійних компонентів кіл методом вольтмет-
ра-амперметра та безпосередньої оцінки. 

27. Вимірювання параметрів лінійних компонентів мостовим методом. 
28. Вимірювання параметрів лінійних компонентів методом дискретного 

рахунку. 
29. Вимірювання параметрів елементів з розподіленими параметрами. Ви-

мірювання хвильових опорів. 
30. Методи вимірювання коефіцієнта стоячої хвилі та фази. 
31. Вимірювання добротності на частотах до 300 МГц. Методи та структу-

рна схема Q-метра. 
32. Методи вимірювання добротності у діапазоні надвисоких частот. 
33. Методи вимірювання частоти електромагнітних коливань.  
34. Резонансний метод вимірювання частоти в діапазоні надвисоких час-

тот. 
35. Електронно-лічильний метод вимірювання частоти. 
36. Методи визначення короткочасної і довгочасної нестабільності часто-

ти. 
37. Характеристики спектрів радіосигналів. Аналізатор спектра паралель-

ної дії. 
38. Гетеродинний аналізатор спектра послідовної дії. 
39. Методи вимірювання спотворень форми сигналів. Спектральні методи 

вимірювань. 
40. Вимірювачі нелінійних спотворень. 
41. Електронно-променевий осцилограф. 
42. Вимірювальна лінія. Вимірювання довжини хвилі та КСХ. 
43. Автоматичні вимірювачі параметрів кіл із розподіленими постійними. 
44. Методи порівняння при вимірюванні лінійних величин. 
45. Тригонометричні та інтерференційні методи вимірювання лінійних ве-

личин. 
46. Вимірювальні перетворювачі фізичних величин. 
47. Методи та засоби вимірювання температури. 
48. Вимірювання тиску та вакууму. 
49. Методи та засоби вимірювання шорсткості та товщини покриття. 

 
 

6. Форми та засоби проведення поточного та підсумкового 
контролю: 

- іспит – усно; 
- домашнє завдання – здача викладачу. 

 
 
 



 
 
Програму склав 
доцент кафедри 504       Удачин В.Г. 

 


