
Питання для підготовки до екзамену 

 з дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ»  

для студентів групи Е 19-22/МС 

 

1. Основні напрямки розвитку електровимірювальних засобів і систем. 

2. Засоби електричних вимірювань. 

3. Класифікація засобів електричних вимірювань. 

4. Метрологічні характеристики засобів електричних вимірювань. 

5. Класи точності засобів електричних вимірювань.  

6. Похибки електричних вимірювань.  

7. Класифікація похибок електричних вимірювань за джерелом виникнення 

 8. Класифікація похибок електричних вимірювань за формою 

представлення. 

9. Класифікація похибок електричних вимірювань за характером виявлення. 

10. Класифікація похибок електричних вимірювань в залежності від 

величини, яка вимірюється, та її зміни.  

11. Електричні имірювання.  

12. Різновиди електричних вимірювань.  

13. Класифікація методів електричних вимірювань. 

14. Випадкові похибки електричних вимірювань. 

15. Закони розподілу випадкових похибок електричних вимірювань. 

16. Розрахунок похибки вимірювань.  

17. Способи зменшення систематичної та випадкової похибок вимірювань.  

18. Загальні відомості про аналогові прилади. 

19. Принцип дії та будова електромеханічних приладів. 

20. Характеристика приладів для прямих вимірювань струму.  

21. Гальванометри. 

22. Особливості електромеханічних приладів для вимірювань та індикації 

дуже малих струмів.  

23. Загальна характеристика електромеханічних приладів для прямих 

вимірювань напруги.  

24. Вимірювальні трансформатори струму та напруги.  

25. Зрівноважені та незрівноважені одинарні мости постійного струму. 

26. Подвійний (шестиплечий) міст постійного струму.  

27. Диференціальні схеми вимірювань (трансформаторні мости). 

28. Вимірювальні генератори та підсилювачі.  

29. Калібратори, однозначні міри та магазини.  

30. Аналогові електронні прилади для вимірювання постійної та синусоїдної 

напруги, струму та опору. 



31. Вимірювання періодичних несинусоїдних напруг і струмів. 

32. Вимірювання активної потужності ватметром в колах постійного та 

синусоїдного однофазного струму. 

33. Кутова похибка ватметра та визначення її для номінальної частоти.  

34. Вимірювання активної та реактивної потужності в трифазних колах 

одноелементними ватметрами.  

35. Вимірювання активної та реактивної потужності у трифазних колах дво- 

та триелементними приладами.  

36. Принцип дії, будова та метрологічні характеристики однофазних і 

трифазних лічильників електроенергії.  

37. Електромеханічні фазометри та частотоміри.  

38. Інформаційно-вимірювальні системи обліку та контролю якості 

електроенергії на підприємствах. 

39. Цифрові прилади для вимірювання інтервалів часу, частоти, зсуву фаз.  

40. Цифрові вольтметри постійної та змінної напруги (часово-імпульсний, 

інтегрувальний). 

41. Вимірювальні перетворювачі змінної напруги для цифрових 

вольтметрів.  

42. Цифрові вимірювачі активного опору та електричної індуктивності і 

ємності. 

43. Аналізатори спектру електричних сигналів та вимірювачі нелінійних 

перекручень. 

44. Реєструвальні прилади, їх характеристики та сфера застосування. 

45. Світлопроменеві осцилографи. 

46. Електронно-променеві осцилографи 

47. Особливості використання електронно-променевих осцилографів 

48. Цифрові осцилографи.  

49. Принцип дії цифрових осцилографів. 

50. Будова цифрових осцилографів. 

51. Метрологічні характеристики цифрових осцилографів.  

52. Особливості використання цифрових осцилографів.  

 

 


