
16/09/2020 

Група 2М-1 

Стандартизація, сертифікація, метрологія 

Урок 15, лекція 

 

Тема 4. Концептуальні засади метрології 

Мета: сформувати знання про метрологію,  нормативні документи з метрології та вимоги до них; навчитись 

аналізувати нормативні документи із стандартизації та сертифікації; формувати позитивне відношення до загальних 

цінностей, формувати розвиток моральних, екологічних рис особистості  

 

План 

4.1. поняття метрології 

Метрологія (грецька μέτρον — міра, λόγος — слово, вчення) — це наука про вимірювання та їх 

застосування — таке коротке визначення дає державний стандарт України, який висвітлює основні 

поняття та терміни метрології — ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення, а також Закон 

України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (№ 1314-VII від 5 червня 2014 року) 

Метрологія — наука більшою мірою практична. Однак в її основі лежить ґрунтовна теоретична 

основа. У відомому вислові, який приписують полководцю А. Суворову, — «Теорія без практики мертва, 

практика без теорії сліпа» наголошено на єдності та взаємонеобхідності теорії та практики, і це в повній 

мірі відображено в концептуальних метрологічних підходах. 

Основою будь-якого вимірювання, а саме воно є головним об'єктом розгляду метрології, є 

експеримент. Вважають, що перший експеримент було поставлено Галілео Галілеєм ще в 16 ст. Однак 

цілком зрозуміло, що ще з давніх часів люди спостерігали за навколишнім світом, намагались його якось 

охарактеризувати, описати формально. Спонтанне спостереження переросло в цілеспрямований процес і 

виявилось у вигляді експериментальної діяльності. В 18 -19 ст. розвиток техніки спричинив новий 

поштовх до розвитку метрології. Постало питання вимірювання параметрів технологічних об'єктів, 

процесів та явищ. Вже не проста цікавість, а економічна доцільність обумовлювали необхідність 

проведення вимірювань з метою контролю витрат палива та сировини, параметрів продукції, що 

випускалась тощо. В решті-решт виникла необхідність контролю впливу діяльності людини на оточуюче 

середовище — вимірювання концентрацій шкідливих речовин, фізико-біологічних та фізико-хімічних 

параметрів людини, вимірювання рівня забрудненості ґрунтів, води, повітря, рівнів електромагнітних 

впливів, промислових наводок тощо. 

Власне питаннями, якими опікуєтьмя метрологія є: 

 Як отримати інформацію від об'єкта дослідження?, — зокрема, як виміряти діаметр деталі? 

 Які засоби застосувати при цьому?, — чим виміряти? 

 А якщо об'єкт більш складний ніж проста механічна деталь, наприклад, температура доменної печі, 

концентрація розчину, модуль Юнга матеріалу, то які методи вимірювання обрати?, як застосувати 

принципи вимірювання (фізичну основу вимірювання) для досягнення цілі — розв'язання 

вимірювальної задачі? 



 І в решті-решт — як оцінити якість цього вимірювання? — адже шкільні лінійка, штангель циркуль 

та вимірювальний інтерферометр вимірюють довжину з різною якість — з різною точністю. 

Для вирішення поставлених завдань метрологія залучає напрацювання інших наук, зокрема, 

фундаментальних та природничих — математики, фізики, хімії, теорії ймовірності та математичної 

статистики тощо, які забезпечують метрологію методами обробки результатів вимірювань, отриманих 

експериментальним шляхом. 

Наприклад: 

1. Виміряти об'єм рідини в ємності можна вимірявши висоту стовпчика рідини та за відомими 

геометричними розмірами дна ємності, скориставшись відомою математичною моделлю. 

2. Визначити напругу в електричному ланцюгу можна за результатом вимірювання струму, що 

протікає по цьому ланцюгу та відомим опором ланцюга. 

3. Здійснивши багаторазове вимірювання однієї й тієї ж величини при однакових умовах 

вимірювання, результат вимірювання знаходять за правилами математичної статистики. 

Усвідомлення загальних принципів, якими послуговуються дослідники, експериментатори, 

технологи, інженери виокремило метрологію в окрему науку в 20-му столітті. Адже принципи побудови 

засобів вимірювальної техніки, методи та підходи, що реалізують під час вимірювань, методи постановки 

експерименту та опрацювання результатів вимірювань та оцінювання характеристик їх якості є 

однаковими або дуже схожими, як в механіці, так і в електромагнітних вимірюваннях, як в оптиці, так і в 

хімії. Головною відмінністю є первинні вимірювальні перетворювачі, які безпосередньо взаємодіють із 

об'єктом вимірювання та перетворюють важливу для інженера або дослідника характеристику та 

цифровий код, наприклад, цифрове відображення на індикаторі приладу або екрані комп'ютера. 

Отже метрологія — це наука про вимірювання методи та засоби забезпечення їх єдності та 

способи досягнення потрібної точності. 

Вимірювання відіграє важливу роль в економіці країни та характеризує її науково-технічний рівень 

та є в свою чергу: 

 гарантом забезпечення ефективності технологічних процесів та високої якості продукції; 

 основою всіх досліджень науки і техніки. 

 

Питання для контролю: 

1. Що дають вимірювання? 

2. Що є предметом метрології? 
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Стандартизація, сертифікація, метрологія 

Урок 16, семінарське заняття 

 

Тема 4. Концептуальні засади метрології 

Мета: сформувати знання про метрологію,  нормативні документи з метрології та вимоги до них; навчитись 

аналізувати нормативні документи із стандартизації та сертифікації; формувати позитивне відношення до загальних 

цінностей, формувати розвиток моральних, екологічних рис особистості  

Завдання: 

Сформувати конспект за планом на тему: 

Предмет, основні завдання, методи та засоби метрології 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні питання, виконати 

вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або месенджери Viber, 

Telegram: +380634432524 

 


