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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Вивчення дисципліни базується на навчальних базах наступних дисциплін: 

фізика, вища математика, технічна термодинаміка, тепломасообмін, 

гідрогазодинаміка, паливо, топки та котельні установки. 

2. Вимоги до рівня знань з дисципліни. 

В результаті опанування основ дисципліни студент має: 

знати: 

 принципи, методи та технічні засоби вимірювань режимно-технологічних, 

техніко-економічних та екологічних показників енерговиробництва на 

ТЕС; 

 причини виникнення похибок методів та додаткових похибок засобів 

вимірювання; 

уміти:  

 визначати основні похибки засобів вимірювання та розраховувати їх 

додаткові (якщо вони є) похибки, а також оцінювати похибки методів 

вимірювання показників енерготехнологій. 

3. Зміст робочої програми 

Модуль 1. Вступ, роль дисципліни у професійній підготовці інженера-

теплоенергетика. Засоби вимірювання температури. Класифікація методів і 

засобів вимірювань температури. Контактні на безконтактні методи 

вимірювання (терм отри розширення, опору та термоелектричні термометри). 

Термометрія випромінювання. 

Модуль 2. Засоби вимірювання тиску, витрати, рівня рідини, контролю складу 

та якості технологічних середовищ. Рідинні, деформаційні та компенсаційні 

засоби вимірювання тиску. Вимірювання витрати технологічних середовищ. 

Газовий аналіз в теплоенергетиці. Класифікація газоаналізаторів. Аналіз складу 

та якості води, пари та конденсату. Класифікація методів аналізу (солеміри – 

кондуктометри, киснеміри, воднеміри, жорсткоміри, кремнеміри та їх 

метрологічні характеристики). Системи теплотехнічного контролю та передачі 

на відстань сигналів передаючих перетворювачів. 
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