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вступ

Програма  нормативної  навчальної  дисципліни  «Електрорадіовимірювання»  складена
відповідно до освітньо - професійної програми підготовки молодшого спеціаліста напряму
підготовки 050102 «Комп’ютерна інженерія» , спеціальності 5.05010201 «Обслуговування
комп’ютерних систем і мереж» 

Мета, предмет та місце дисципліни
1Мета та завдання вивчення дисципліни: забезпечення майбутніх
фахівців знаннями в галузі метрології та стандартизації їх ефективність і роль в 
підвищенні якості вимірювань. 
2 Предмет вивчення у дисципліні: вивчення методів вимірювання, обробка результатів 
вимірювання; використання вимірювальних приладів та знання  державних стандартів.
3 Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця
Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни
математика, фізика, хімія, промислова електроніка, теоретичні основи електротехніки, 
електротехнічні матеріали.

Згідно з вимогами освітньо- професійної програми студенти повинні:

Знати:
 види  і  методи  вимірювань,  їх  переваги  і  недоліки,  можливі  галузі

застосування
 визначення похибок вимірювань та приладів
 загальні відомості і поняття про електронні вимірювальні прилади, галузі їх

застосування, переваги, недоліки
 основні  конструкційні  елементи  приладів  безпосередньої  оцінки,  їх

характеристики
 умовні позначення на шкалах;
 переваги і можливі галузі використання приладів різних систем
 основні  параметри  електричних  ланцюгів,  їх  вплив  на  роботу

електроустановок
 способи прямого та непрямого вимірювання опору, ємності та індуктивності
 схеми опосередкованого вимірювання опору
 класифікацію, основні структури осцилографа
 основні характеристики і параметри, похибки, осцилографа
 будову,  принцип  дії  приладів  безпосередньої  оцінки  для  вимірювання

параметрів електричних кіл 
 призначення мостових схем вимірювання, переваги та недоліки вимірювання 

мостовими схемами
 особливості конструкції мостів постійного та змінного струму
 способи вимірювання амплітуди, частоти, періоду коливань
 побудову і принцип дії аналізатора спектра

структуру цифрового аналізатора спектра
 параметри працездатності  напівпровідникових діодів,  біполярних

транзисторів
 методику вимірювання коефіцієнта підсилення
 принцип дії апаратури для перевірки логічних мікросхем
 методику перевірки працездатності  тиристорів
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Вміти :
 по зовнішньому вигляду приладу визначити його призначення;
 вибирати найбільш доцільний вид та метод для вимірювання конкретної величини;
 визначати похибки прямих та непрямих вимірювань;
 давати  оцінку  точності  виконаного  вимірювання,  підібрати  прилад  для  заданої

точності вимірювання;
 виконувати вимірювання струму, напруги, опору ЕВМ.

                        
 визначати основні технічні  характеристики приладів по умовним позначенням на

шкалах, використовувати прилади згідно з ними;
 знімати показання приладів в прийнятих одиницях;
 вибирати прилади для вимірювання струму і напруги;
 порівнювати способи вимірювання опору  по точності та зручності.
 вміти вимірювати параметри електричних кіл за допомогою осцилографа;
 виконувати  вимірювання  параметрів  електричних  кіл  (опору,  ємності,

індуктивності) приладами безпосередньої оцінки;
 збирати схеми, виконувати вимірювання опору, індуктивності, ємності мостами.
 за допомогою осцилографа вимірювати амплітуду, частоту, період коливань;
 користуватися послідовним аналізатором спектра.
 вимірювати параметри напівпровідникових пристроїв та інтегральних мікросхем.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 81 година- 1,5 кредити ECTS

Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни – 1,5 кредити
ЗМ 1. Основи метрологічного забезпечення
Тема 1Основні поняття метрології.
Тема 2 Методи вимірювання то обробка результатів вимірювання.
Тема 3 Міри основних електричних величин.
ЗМ 2.Вимірювання параметрів електро- і радіоланцюгів
Тема 1Міри та зразкові засоби вимірювання струму і напруги.
Тема 2  Вимірювання параметрів ланцюгів.
ЗМ 3.Вимірювальні прилади. Прилади вимірювання електричних кіл
Тема 1Класифікація вимірювальних генераторів. Структурні схеми. Генератори 
імпульсних сигналів. 
Тема 2Вимірювання змінних струмів і напруг приладами ЕМС,МЕС. Призначення і 
класифікація , основні структури осцилографа. Омметри, їх конструкції, принцип дії.
ЗМ 4.Параметри сигналів. Напівпровідникові пристрої та інтегральні мікросхеми
Тема 1Еталони і зразкові засоби вимірювання частоти. 
Тема 2 Аналіз працездатності напівпровідникових діодів. Вивчення будови і принципу дії 

частото вимірювачів різних типів.

Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Диференційований залік.

Критерії оцінювання знань студентів.
- А  –  оцінка  «відмінно»  (90-100  балів)  виставляється  за  глибокі  знання

навчального  матеріалу,  що  міститься  в  основних  і  додаткових  рекомендованих
літературних  джерелах,  вміння аналізувати  явища,  які  вивчаються,  у  їх  взаємозв’язку і
розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати на поставлені питання, вміння
застосовувати теоретичні положення при розв’язуванні практичних задач;
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- В – оцінка «добре» (82-89 балів) виставляється за міцні знання навчального
матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, вміння
застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач;

- С – оцінка «добре» (74-81 балів) виставляється за міцні знання навчального
матеріалу, включаючи  розрахунки,  аргументовані  відповіді  на  поставлені  питання,  які,
однак, містять певні (несуттєві) неточності, за вміння застосовувати теоретичні положення
при розв’язанні практичних задач;

- D – оцінка «задовільно»  (64-73 балів)  виставляється за посередні  знання
навчального  матеріалу, мало  аргументовані  відповіді,  слабке застосування  теоретичних
положень при розв’язанні практичних задач;

- E  –  оцінка  «задовільно»  (50-63  балів)  виставляється  за  слабкі  знання
навчального  матеріалу,  неточні  або  мало  аргументовані  відповіді,  з  порушенням
послідовності  його  викладання,  за  слабке  застосування  теоретичних  положень  при
розв’язанні практичних задач;

- FX – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену
(35-49 балів)  виставляється за незнання значної  частини навчального матеріалу, суттєві
помилки  у  відповідях  на  питання,  невміння  застосувати  теоретичні  положення  при
розв’язанні практичних задач;

- F  –  оцінка  «незадовільно»  з  обов’язковим  повторним  вивченням  модуля
(навчальної  дисципліни)  (0-34  балів)  виставляється  за  незнання  значної  частини
навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися
при розв’язанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.

Сумарна  підсумкова  оцінка,  яку  студент  може  отримати  за  результатами
семестрового  контролю,  складається  з  кількості  балів  отриманих  за  результатами
поточного контролю знань під час семестру.

Результати підсумкових заходів (поточного контролю) оцінюються за 100 – бальною
шкалою з подальшою трансформацією у державну оцінку відповідно до нижче наведеної
табл.1. 

Таблиця 1 – Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

Для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики

Для заліку

90 – 100 A Відмінно

зараховано

82 – 89 B
Добре

74 – 81 C
64 – 73 D

Задовільно
50 – 63 E

35 – 49
FX Незадовільно з можливістю

повторного складання
не зараховано з можливістю

повторного складання

0 – 34 F
незадовільно з обов'язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з обов'язковим
повторним вивченням

дисципліни

4. Засоби діагностики успішності навчання 
1. Контрольно-залікові завдання за матеріалом змістовного модулю;
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2. Обов’язкові домашні завдання за матеріалом модулю;
3. Поточний контроль на аудиторних заняттях, у формі опитування.

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА
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