
Стандартизація, сертифікація і метрологія 

Максютенко І.Є. 

irikmax@ukr.net 

15.09.2022 

Група 2М-1 

Урок 19-20 

Тема: РОЗРАХУНОК МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

Мета: набути практичні навички щодо визначення метрологічних 

характеристик засобів вимірювальної техніки 

 

ЗАВДАННЯ 1 

Визначити метрологічні характеристики двох засобів вимірювальної 

техніки за зовнішнім виглядом їхньої шкали. 

 

Рисунок 1 - Комбінований прилад ТЛ-4М для вимірювання сили електричного 

струму, електричної напруги, електричного опору 
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Рисунок 2 - Комбінований прилад Ц 4328 для вимірювання сили електричного 

струму, електричної напруги, електричного опору 

 

 

Рисунок 3 - Комбінований прилад Ц4342-М1 для вимірювання сили електричного 

струму, електричної напруги, електричного опору, рівня сигналу 
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Рисунок 4 - Лічильник витрат електроенергії СО-И446М 
 

 



Стандартизація, сертифікація і метрологія 

Максютенко І.Є. 

irikmax@ukr.net 

 

Рисунок 6 - Лічильник витрат електроенергії СО^ А09 
 

 

 

Рисунок 7 - Лічильник витрат газу G 4-2 
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Рисунок 8 - Лічильник витрат води ТАКТ 
 

 

ЗАВДАННЯ 2 

У лабораторії здійснюється вимірювання певної фізичної величини 

(сили електричного струму, електричної напруги, електричного опору тощо) 

вимірювальним приладом, який має перемикач діапазону вимірювання. Вид 

шкали вимірювального приладу та положення стрілки при вимірюванні 

зображено на рисунку, який обирається за варіантом із таблиці 1. 

Проаналізувавши показання цього приладу й положення перемикача 

діапазону вимірювання, яке також обирається за варіантом із таблиці 1, 

необхідно розрахувати значення, яке показує прилад при вимірюванні 

величини. 

. 
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Таблиця 1 - Вихідні данні до завдання  
Номер рисунка шкали вимірювального приладу Положення перемикача діапазону 

вимірювання 

Рисунок 9 35 

Рисунок 10 50 

Рисунок 11 65 

Рисунок 12 80 

Рисунок 13 95 

Рисунок 9 300 

Рисунок 10 350 

Рисунок 11 400 

Рисунок 12 450 

Рисунок 13 500 

 

 

Рисунок 9 - Вид шкали вимірювального приладу № 1 
 

 

 

 

Рисунок 10 – Вид шкали вимірювального приладу № 2 
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Рисунок 11 - Вид шкали вимірювального приладу № 3 

 

 

Рисунок 12 - Вид шкали вимірювального приладу № 4 

 

 

Рисунок 13 - Вид шкали вимірювального приладу № 5 
 
 
 


