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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Вища математика 

2. Фізика 

3. Теоретичні основи електротехніки 

4. Промислова електроніка 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Автоматизація електричних установок. 

2. Електричні апарати. 

3. Електричні машини. 

4. Електричні машини та електропривод. 

5. Електромеханічні перехідні процеси. 

6. Перехідні процеси в системах електропостачання. 

 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

1.  Основні визначення та терміни метрології. 

2.  Види і методи вимірювань електротехнічних і неелектричних величин. 

3.  Методи вимірювання основних електричних та неелектричних величин в 

електромеханічних системах управління. 

4.  Структуру і класифікацію засобів вимірювань. 

5.  Принцип дії електровимірювальних приладів і вимірювальних перетворювачів. 

6.  Принципи побудови сучасних схем і засобів вимірювань, що застосовуються в 

автоматизованих системах управління. 

7.  Теорію і методи розрахунку похибок вимірювань. 

8.  Шляхи зменшення похибок вимірювань і способи їх застосування на практиці. 

9.  Залежності параметрів електротехнічних матеріалів від їх складу і структури. 

10.  Класифікацію, вимоги та області застосування матеріалів високої провідності і 

високого опору. 

11.  Класифікацію магнітних матеріалів та їх призначення. 

12.  Механізми електричної провідності, газів, рідин та твердих діелектриків, її залежність 

від зовнішніх факторів. 

13.  Основні механізми пробоїв газоподібних, рідких та твердих діелектриків. 

Основними цілями вивчення даної дисципліни являється: 
1.  Опанування основними визначеннями і термінами метрології та методологією 

сучасної інформаційно-вимірювальної техніки.  

2.  Формування наукового кругозору та електротехнічної культури студентів. 

Вміти: 

1.  Розробляти вимірювальні схеми на основі метрологічних та експлуатаційних 

характеристик сучасних засобів вимірювань. 

2.  Складати основні види звітної технічної документації по перевірці та експлуатації 

засобів вимірювань. 

3.  Використовувати методи і засоби, що сприяють зменшенню похибок вимірювань і 

підвищенню завадостійкості вимірювальних схем. 

4.  Використовувати перетворювачі неелектричних величин в електричні для 

вимірювання параметрів фізичних об’єктів. 

5.  Складати вимірювальні схеми з урахуванням властивостей і особливостей фізичних 

величин, що підлягають вимірюванню. 

6.  Розраховувати похибки вимірювань і оцінювати вплив на них метрологічних та 

експлуатаційних характеристик засобів вимірювань. 

7.  Використовувати розрахункові співвідношення, які пов’язують параметри матеріалів з 

геометричними розмірами виробів з них і електричними характеристиками. 

8.  Проводити експериментальні дослідження матеріалів і виробів за допомогою 

стандартного обладнання та вимірювальних приладів. 



9.  Здійснювати вибір електротехнічних матеріалів для надійного функціонування 

електротехнічних пристроїв і систем. 

10.  Забезпечити надійну експлуатацію промислового обладнання відповідно до технічних 

умов. 

Володіти: 

1.  Навичками практичного застосування засобів вимірювання для визначення основних 

параметрів і режимів роботи електричних кіл. 

 

3. Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Види та методи вимірювань. 

 Похибки вимірювання. 

 Вимірювальні прилади електромеханічної групи. 

 Вимірювання основних електричних величин. 

Модуль 2 

 Електричні вимірювальні перетворювачі. 

 Вимірювання струму, напруги, потужності і опору в колах постійного струму. 

 Вимірювання електричних величин методами порівняння з мірою. 

 Електронні аналогові прилади. 

Модуль 3 

 Вимірювання потужності та енергії в колах змінного струму. 
 Цифрові вимірювальні прилади (ЦВП). 
 Вимірювання магнітних величин. 
 Фізико-механічні властивості електротехнічних матеріалів. 
 Автоматизація вимірювань. 
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