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 Загальні відомості 

 Кредитний модуль «Контроль температури» є складовою частиною дисципліни 
«Технологічні вимірювання і прилади», яка відноситься до циклу професійно-орієнтованих 
дисциплін. 

Будь-яка автоматизація технологічних процесів обов’язково починається з вимірювання 
багатьох теплотехнічних і технологічних параметрів. Кількість контрольованих параметрів на 
сучасних агрегатах дуже велика і досягає кількасот. Поступово підвищуються вимоги до якісних 
характеристик контрольно-вимірювальних приладів, що зумовлено невпинним зростанням 
швидкості протікання контрольованих процесів, їх масштабів та обсягів. Тому зрозуміло чому 
сучасний інженер повинен мати значну підготовку в галузі технологічних вимірювань. 
 Особливістю цієї дисципліни є те, що в ній методи і засоби контролю технологічних 
процесів розглядаються безвідносно до будь-якої конкретної галузі промисловості. 
 При викладанні цієї дисципліни використовуються знання, одержані студентами з 
дисциплін, що викладалися раніше: вища математика, фізика, хімія, електротехніка, інженерна 
графіка, технічна термодинамика, тепломассообмін та інші дисципліни. 
 Дисципліна надає знання, які є необхідними при вивченні окремих розділів інших 
професійно-орієнтованих дисциплін, а також є основою для атестаційних робіт бакалаврів, 
курсового і дипломного проектування. 
 

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
 

Розподіл навчального часу за видами занять 
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ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 Метою вивчення кредитного модуля «Контроль температури» дисципліни «Технологічні 
вимірювання і прилади», НП-02/1 є набуття знань, які дозволяють вирішувати нескладні типові 
задачі діяльності інженера пов‘язані з вимірюванням температри та тиску. (ПФ.Д.02, ПФ.Е.01)  
Для цього необхідне набуття системи конкретних знань, навичок та умінь, які перелічені нижче. 
 

Знання. 
1.Методів та засобів вимірювання температури та тиску виробничих процесів. 
2.Методів повірки контрольно-вимірювальних приладів. 
3.Особливостей використання приладів на виробництві. 
4.Засобів зображення вимірювальних перетворювачів та приладів в проектній документації. 
5.Принципів оптимального вибору вимірювальних приладів для автоматичного контролю 
реальних теплоенергетичних агрегатів. 
6.Бібліографії основної технічної літератури з дисципліни. 



7.Методів розрахунку схем основних приладів. 
 

Уміння. 
1.Критично оцінити та обґрунтувати засоби вимірювання для конкретного теплоенергетичного 
агрегату. 
2.Грамотно експлуатувати найбільш поширені вимірювальні прилади температури та тиску. 
3.Читати реальні схеми найбільш поширених вимірювальних приладів. 
4.Використовувати в роботі іноземну технічну літературу, рекламу, проспекти фірм та ін. 

Навички 
1.Роботи з довідниками з метою оптимального вибору вимірювальних приладів для автоматичного 
контролю теплотехнічних параметрів. 
2.Підготовки приладів для експлуатації. 
3.Роботи з науково-технічною, нормативною літературою, бібліографічними джерелами за 
тематикою дисципліни. 
 

ІV Тематичний план 
IV.1 Розподіл навчального часу за темами 

 
Розподіл навчального часу 

Найменування розділів, тем 
 

В
сь

ог
о 

Л
ек

ц.
 

П
ра

кт
. 

С
ем

. 
Л

аб
ор

. 

Ін
ди

ві
д.

 

С
РР

С
 

Розділ 1. Вступ до дисципліни 8 4     4 
Тема 1.1. Терміни та означення. Загальні питання 
вимірювань.  2      

Тема 1.2. Загальні знання про засоби вимірювання. 
Метрологічне забезпечення вимірювань.  2      

Розділ 2. Засоби вимірювання температури. 71 19   18  34 
Тема 2.1. Основні терміни та означення.  4      
Тема 2.2. Термометри опору.  2   4   
Тема 2.3. Промислові засоби вимірювання опору.  4   4   
Тема 2.4. Термоелектричні термометри.  2   2   
Тема 2.5. Промислові засоби вимірювання ЕРС термопар.  3   4   
Тема 2.6. Нормуючі перетворювачі для температурних 
датчиків.  2   4   

Тема 2.7. Безконтактні засоби вимірювання температури.  2      
Контрольна робота з розділу 2  5 1     4 
Розділ 3. Телевимірювальні системи 4 2     2 
Тема 3.1. Електричні системи.  2      
Розділ 4. Засоби вимірювання тиску 16 8     8 
Тема 4.1. Основні положення та поняття.  2      
Тема 4.2. Деформаційні засоби вимірювання тиску   2      
Тема 4.3. Перетворювачі тиску  2      
Тема 4.4. Монтаж приладів тиску.  2      
Розділ 5. Основи проектування схем вимірювання та 
контролю. 4 2     2 

Тема 5.1 Технологія проектування схем вимірювання та 
контролю.  2      

Підготовка до екзамену 36      36 
        
Всього  144 36   18  90 

 
 

IV.2 Лекції 



Розділ 1. Вступ до дисципліни. 
Тема1.1. Терміни та означення.  Загальні питання вимірювань. 
Лекція 1. Вступ до дисципліни.Значення та завдання вимірювань. Розвиток вимірювань та 
вимірювальної техніки. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць СІ. Похибки 
результатів вимірювань та їх оцінка. ( Л.1, с. 7-15), Л. 5, с.11-22) 
Завдання на СРС.Основні та додаткові похибки вимірювань. 
Тема1.2. Загальні знання про засоби вимірювання. Метрологічне забезпечення вимірювань. 
Лекція 2. Класифікація засобів вимірювання. Основні метрологічні характеристики засобів 
вимірювання. Державна система промислових приладів та засобів автоматизації. Повірка засобів 
вимірювання. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Організація метрологічної 
служби. ( Л.1, с.16-35,  Л. 5, с.27-34) 
Завдання на СРС. Методи повірки приладів. 
Розділ 2. Засоби вимірювання температури. 
Тема 2.1. Основні терміни та означення. 
Лекція 3. Поняття температура. Температурні шкали. Класифікація засобів вимірювання 
температури. ( Л.1,  с. 56-59, Л.2, с 37-42) 
Завдання на СРС. Температурні шкали. 
Лекція 4. Термометри теплового розширення. Волюметричні термометри. Дилатометричні 
термометри. ( Л.1,  с. 60-69, Л.2, с 43-54) 
Тема 2.2. Термометри опору  
Лекція 5. Термоперетворювачі опору на основі металу. Градуювальні характеристики. 
Конструкції. Термістори. ( Л.1, с.188-212, Л.5, с.75-92 ) 
Завдання на СРС. Порівняльна характеристика чутливих елементів ТСМ. 
Тема 2.3.Промислові засоби вимірювання опору. 
Лекція 6. Проблеми точного вимірювання опору. Логометр. (Л.2, с.71-79) 
Завдання на СРС. Манганін як матеріал для виготовлення опорів. 
Лекція 7. Мостова вимірювальна схема. Дво, три, та чотирипровідна схема підключення. 
Автоматичний міст. ( Л.1, с.224-261, Л.4, с.152-159) 
Завдання на СРС. Незрівноважені мости. 
Тема 2.4. Термоелектричні термометри. 
Лекція 8. Принцип дії,. Закони термоелектричества. Стандартні термопари. Градуювальні 
характеристики. Конструкції. Поправка на температуру вільних кінців. (Л.1., с.152-164) 
Завдання на СРС. Технологія виготовлення термопар. 
Тема 2.5 Промислові засоби вимірювання ЕРС термопар. 
Лекція 9. Проблеми точного вимірювання ЕРС термопар. Пірометричні мілівольтметри. 
Мілівольтметр порівняння. Потенціометри автоматичні. (Л.1, с. 165-179, Л.2, с.141-168) 
Завдання на СРС. Потенціометри переносні. 
Лекція 10. Термоелектродні дроти. Повірка термопар, мілівольтметрів та потенціометрів. Причини 
похибок у вимірюваннях при використанні термопар. (Л.2, с.170-184) 
Завдання на СРС. Нормальний хімічний елемент. 
Тема 2.6. Нормуючі перетворювачі для температурних датчиків. 
Лекція 11. Вимірювальні перетворювачі для термопар та термометрів опору. Поняття 
вимірювального каналу.  (Л.4, с.189-203). 
Завдання на СРС. Похибка вимірювального каналу. 
Тема 2.7. Безконтактні засоби вимірювання температури. 
Лекція 12. Вимірювання температури поверхні. Пірометри часткового випромінювання, 
спектрального відношення та радіаційний. (Л.1, с. 259-280) 
Завдання на СРС. Пірометри повного випромінювання 
Розділ 3. Телевимірювальні системи. 
Тема 3.1. Електричні системи. 
Лекція 13. Призначення та галузі використання телевимірювальних систем. Дистанційна перадача. 
Диференційно-трансформаторні та феродинамічні прилади. Поняття уніфікованого сигналу. 
Перетворювачі уніфікованих сигналів. Вторинні прилади для уніфікованих сигналів. 
Завдання на СРС. Призначення телемеханічних систем. (Л.1, с. 357-371) 
Розділ 4. Засоби вимірювання тиску 
Тема 4.1. Основні положення та поняття.  



Лекція 14. Поняття тиск. Види тиску. Одиниці виміру тиску. Класифікація засобів вимірювання 
тиску. Рідинні прилади. Вантажопоршневі манометри та мановакуумметри. Повірка засобів 
вимірювання тиску. (Л. 4, с.237-246) 
Завдання на СРС. Мікроманометри. 
Тема 4.2. Деформаційні засоби вимірювання тиску. 
Лекція 15. Прилади з трубчастою пружиною, мембранні, сильфонні. (Л. 4, с. 255-270) 
Завдання на СРС. Повірка деформаційних манометрів. 
Тема 4.3 Перетворювачі тиску. 
Лекція 16. Перетворювачі: тензорезисторні, п‘єзорезистивні, резонансні. Перетворювачі тиску для 
вимірювання вакууму.  (Л.5, с 201-217) 
Завдання на СРС. Функціональність сучасного перетворювача тиску. 
Тема 4.4. Монтаж приладів тиску.  
Лекція 17. Схеми установки приладів вимірювання тиску. ( Л 2, с. 242-253). 
Завдання на СРС. Призначення РМ. 
Розділ 5. Основи проектування схем вимірювання та контролю. 
Тема 5.1 Технологія проектування схем вимірювання та контролю. 
Лекція 18. Функціональна схема автоматизації. Умовні позначення. Методика вибору первинних 
та вторинних приладів. (Д3, с.57-141). 
Завдання на СРС. Функціональне позначення приладів. 
 

IV.3. Лабораторні заняття. 
 Метою виконання лабораторних робіт є поглиблення знань з окремих розділів дисципліни, 
набуття вмінь і навичок: роботи з довідниковою та учбовою літературою, каталогами, читання 
реальних схем найбільш поширених вимірювальних приладів, засвоєння методик повірки 
приладів, та підготовки їх для експлуатації. 
 
 Розділ 2. Засоби вимірювання температури. 
Тема 2.2. Термометри опору. 
Лабораторне заняття 1. Термоперетворювачі опору. 
Тема 2.3.Промислові засоби вимірювання опору. 
Лабораторне заняття 2. Автоматичні врівноважені мости. 
Тема 2.3. Термоелектричні термометри. 
Лабораторне заняття 3. Термоелектричні термометри . 
Тема 2.5 Промислові засоби вимірювання ЕРС термопар. 
Лабораторне заняття 4. Пірометричні мілівольтметри та автоматичні потенціометри. 
Тема 2.6. Нормуючі перетворювачі для температурних датчиків. 
Лабораторне заняття 5. Перетворювачі вимірювальні ГСП (Ш705). 
 

IV.4. Контрольні роботи 
З метою закріплення матеріалу другого розділу, студенти  виконують модульну контрольну 

роботу (МКР) після вивчення відповідних розділів дисципліни. Ця контрольна робота 
виконуються за рахунок години, що відведена на лекційне заняття. Тривалість контрольної роботи 
- 1 академічна година.  

 
VI Навчально-методичні матеріали. 

 
VІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ. 

Основна література 
1. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. - М.: Энергия, 1978,-704 с., 

ил. 
2. Иванова Г.М.,  Кузнецов Н.Д.,  Чистяков В.С., Теплотехнические измерения и приборы. - 

М.: Энергоатомиздат, 1984,- 232с.,ил. 
3. Камразе А.Н. Контрольно-измерительные приборы и автоматика, 1988, 225 с. 
4. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств, 1974, 

464 с. 



5. Лукінюк М.В. Технологічні вимірювання та прилади: Навч. Пос.- К.:НТУУ «КПІ», 2007,-
436с, ISBN 966-622-148-9 

6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Технологічні вимірювання і прилади. 
Контроль температури»/ Укл. К.Д.Ноженко, С.Ю.Олійник, Л.Д.Пайзанський- Київ: 
НТУУ«КПІ», 2009.-28с. 

 
Додаткова література 

1. Промислові засоби автоматизації. Ч. 1. Вимірювальні пристрої. За заг. ред. А.К.Бабіченка.: 
Навч. посібник.-Харків: НТУ «ХПІ», 2001р.- 470с. 

2. Промышленные приборы и средства автоматизации. Справочник \ Под общ. ред. Черенкова 
В.В., - Л.: Машиностроение, 1987,- 847 с., ил 

3. Наладка приборов и устройств технологического контроля. Справочное пособие  \ Под 
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Додаток  
ПОЛОЖЕННЯ 

про рейтингову систему оцінки успішності студентів 
з кредитного модуля (дисципліни) 

НП-02/1, "ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ і ПРИЛАДИ» 
для напряму підготовки 6.050202, Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології 

спеціальностей Автоматизоване управління технологічними процесами,  
Комп'ютерно-iнтегрованi технологічні процеси та виробництва, 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно робочим 
навчальним планам. 

Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

Се
ме

ст
р 

кредити акад. 
год. лекції практичні 

заняття 
лаб. 

роботи СРС МКР РГР семестр. 
атест. 

5 4 144 36 - 18 90 1  Іспит 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) контрольну роботу (МКР тривалістю одна академічна година); 
2) п‘ять лабораторних робіт 
3) відповідь на іспиті 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1. Модульний контроль 

Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів за МКР дорівнює 5 балів. 
Оцінюється за п’ятибальною системою. 

2. Лабораторна робота 
Ваговий бал – 12. Максимальна кількість балів за РГР дорівнює 12 балів. 
Оцінюються наступні складові лабораторної роботи: 

1) Підготовка до лабораторної роботи (max 2 бали); 
2) Якість проведених досліджень у лабораторії (max 1 бал); 
3) Якість підготовленого протоколу з результатами роботи (max 3 бали); 
4) Захист лабораторної роботи (max 5 балів); 

Штрафні та заохочувальні бали за: 
- відсутність на практичному занятті без поважної причини    - 1 бал; 
- написання реферату на задану тему       +10…20 балів; 
- активна участь у тематичних дискусіях на лекціях    +5…10 балів; 
- своєчасний якісний захист лабораторної роботи    +1 бал. 

Розрахунок шкали (R) рейтингу 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

Rc =5*11+5 = 60 балів 
Складова іспита шкали дорівнює 40 балів 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = Rc + Rі = 100 балів. 
Необхідною умовою допуску до екзамену є захист всіх лабораторних робіт, а також 

стартовий рейтинг (rc) не менше 40% від Rc, тобто 24 бали. 
Виходячи із розміру шкали Rз = 100 балів, складаються критерії залікового оцінювання з 

визначенням 4-5 рівнів. Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його 
рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею: 

RD = rc + rз оцінка ECTS Традиційна оцінка 
95 .. 100 А Відмінно 
85 .. 94 В 
75 .. 84 С Добре 

65 .. 74 D 
60 .. 64 E Задовільно 

RD < 60 Fx незадовільно 
rc < 24, або не виконані інші 

умови допуску до заліку 
F не допущений 

 


