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Тема 5. Вимірювання: види та техніка 

Мета: сприяти формуванню знань про вимірювання; Розвивати логічне мислення, уяву, 

ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону 

 

План 

5.1. Поняття вимірювання та види 

Вимірювання — відображення фізичних величин їх значеннями за допомогою 

експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів. 

Види вимірювань 

За фізичною природою вимірюваних величин вимірювання розподіляють на області 

і види. Під областю вимірювань фізичних величин розуміють фізичні величини, які 

властиві певній галузі науки та техніки й виділяються своєю специфікою. Вид 

вимірювань є частиною області вимірювань, що має свої особливості й відрізняється 

однорідністю вимірюваних величин. Поділ вимірювань на області та види не є сталим, 

він залежить від об'єктивних і суб'єктивних факторів. Один із варіантів такого поділу 

вимірювань, прийнятий Держстандартом України розглядає вимірювання: 

 геометричних величин (довжини, переміщення, кутів, плоских і складних 

геометричних форм, шорсткості, круглості та ін.); 

 механічних величин (маси, густини, сили, крутного моменту, деформації та 

ін.); 

 параметрів потоку, витрат, рівня й об'єму речовин; 

 тиску, вакуумні вимірювання; 

 оптичних і оптико-фізичних величин; 

 теплофізичних величин і температури; 

 часу і частоти; 

 електричних і магнітних величин; 

 в радіоелектроніці; 

 акустичних величин; 

 фізико-хімічного складу і властивостей речовин; 

 характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант. 

Крім цього, вимірювання класифікують за такими ознаками: 

 за характеристиками точності числових значень вимірюваної величини 

вимірювання поділяються на два види:  

o  



o Метрологічні вимірювання, котрі поділяються на:  

 Вимірювання з максимально можливою точністю відповідно до 

наявного технічного рівня. Це вимірювання за допомогою еталонів і спрямовані 

насамперед на відтворення встановлених одиниць фізичних величин або ж фізичних 

констант. 

 Контрольно-повірочні вимірювання, похибки вимірювання яких не 

перевищують деяких наперед заданих значень. До них відносяться лабораторні 

вимірювання фізичних величин за допомогою зразкових засобів вимірювання високої 

точності. 

o Технічні вимірювання — вимірювання що проводяться у промислових 

умовах і визначаються зазвичай нижчим класом точності засобів вимірювання, ніж у 

попередніх двох випадках. 

 за числом вимірювань у ряді вимірювань — на разові та багаторазові. 

Найпоширенішими є одноразові вимірювання, тобто вимірювання фізичної величини 

виконані один раз. Проте в цілій низці практичних випадків, зокрема при використанні 

результатів вимірювань для прийняття рішень про стан якогось об'єкта або при 

виконанні вимірювань з підвищеною точністю, вимірювання одного і того самого 

розміру фізичної величини здійснюються декілька разів, тобто багаторазово. Отже, до 

багаторазових вимірювань слід віднести ті вимірювання, результат яких отримують 

шляхом обробки результатів повторних вимірювань фізичної величини одного і того 

самого розміру, виконаних більше трьох разів. Це пояснюється тим, що саме за таких 

умов для обробки результатів вимірювань можуть бути використані методи 

математичної статистики. Вимірювання одного і того самого розміру фізичної величини, 

які повторюються два або три рази, допускається називати дво- або триразовими; 

 за характером зміни вимірюваної величини в часі — на статичні та 

динамічні:  

o Статичні вимірювання — це вимірювання, при яких протягом певного 

проміжку часу вимірювана величина майже не змінюється або ж її значення змінюється 

поступово згідно з технологічним процесом. 

o Динамічні вимірювання — вимірювання, які показують зміну вимірюваної 

величини в часі при різних збуреннях, що впливають на об'єкт дослідження або ж на 

спосіб вимірювання. Динамічні вимірювання дають можливість вивчати динамічні 

властивості об'єкта і засобів вимірювальної техніки, особливо давачів (первинних 

вимірювальних перетворювачів). 

 за відображенням результатів вимірювання — абсолютні та відносні:  

o Абсолютними називаються вимірювання, значення яких подані у 

абсолютних одиницях фізичних величин (тиск у паскалях, довжина у метрах, час у 

секундах і т. д.). 



o Відносними називаються вимірювання, значення яких подані як відношення 

вимірюваної величини до однойменної, умовно прийнятої за одиницю, або ж у відсотках 

(наприклад, швидкість руху виражена числом Маха, вологість повітря у відсотках від 

повного насичення). 

 за способом одержання числового значення вимірюваної величини — прямі; 

непрямі (опосередковані, сумісні та сукупні):  

o При прямому вимірюванні результат одержують безпосередньо за 

експериментальними даними (вимірювання довжини лінійкою, вимірювання 

температури термометром, вимірювання тиску манометром). Вони є найпоширенішими. 

o При непрямому вимірюванні числове значення величини відшукують не 

безпосередньо, а на основі вимірювання інших величин, пов'язаних з вимірюваною 

величиною відомою математичною залежністю (визначення об'єму рідини у 

циліндричній посудині за висотою рідини в ній та площею дна V = Sh ; густини рідини 

за масою і її об'ємом —   

o p = m/V).  

 Опосередковане вимірювання — непряме вимірювання однієї величини 

з перетворенням її роду чи обчисленнями за результатами вимірювань інших величин, з 

якими вимірювана величина пов'язана явною функційною залежністю. Характерним для 

опосередкованих вимірювань є функціональне вимірювальне перетворення, яке 

здійснюється або шляхом фізичного вимірювального перетворення, або шляхом 

числового вимірювального перетворення. 

 При сумісних вимірюваннях значення декількох одночасно 

вимірюваних різнорідних величин отримують розв'язанням рівнянь, які пов'язують їх з 

іншими величинами, що вимірюються прямо чи опосередковано. Переважно, результати 

таких вимірювань використовують у наукових дослідженнях. 

 При сукупних вимірюваннях значення декількох одночасно 

вимірюваних однорідних величин отримують розв'язанням рівнянь, що пов'язують їх 

різні сполучення, що вимірюються прямо чи опосередковано (наприклад, визначення 

коефіцієнта лінійного теплового розширення). 

 

 

Питання для контролю: 

1. Опишіть поняття опосередкованого вимірювання 

2. Що таке сумісне вимірювання? 

3. Яким чином організовують сукупне вимірювання? 

 

 

Конспект, та відповіді на питання для контролю надсилати на адресу anylesik@gmail.com 
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