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1. ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ 

 
Розробити структурну схему засобу виміру фізичної величини 

(технологічного параметра) для умов вживання. Умови вживання 
сформулювати по матеріалах виробничої практики. 
 Виконати огляд методів і засобів виміру фізичної величини. 
З врахуванням умов і місця вживання пректируемого засобу виміру 
сформулювати вимоги до нього. На базі сформульованих вимог і огляду 
методів і засобів, вибрати метод виміру фізичної величини і найбільш близьке 
до обумовлених умов і вимог засіб виміру. Останнє обявляется пристроєм 
пртотипом. У основу структурної схеми проектованого засобу виміру 
закладається структура прототипу. На базі критики недоліків прототипу, що не 
задовольняє його вживання в обумовлених умовах і місці, доработывается 
структурна схема пректируемого засобу виміру.  
 

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
При аналізі місця і умов вживання проектованого засобу виміру 

приймається в облік: 
міра свободи вживання СІ 

СІ повинне працювати у складі автоматичної системи управління 
технологічним процесом або системи моніторингу довкілля 

строго регламентована робота СІ: строго фіксовані моменти 
«старту» початку вимірювального процесу; допустимою 
прдолжительности виміри і регламентований момент видачі 
результатів вимірів; 

СІ працює у складі системи контролю умов протікання 
технологічних процесів (система газового захисту шахти); 

від СІ вимагається висока швидкодія, що забезпечує безпеку 
технологічного персоналу і устаткування; 

СІ періодично (період у багато разів перевищує час виконання 
виміру) використовується в системі, наприклад, контролю 
параметрів готової продукції  

від СІ вимагається необхідний рівень метрологічних 
параметрів і характеристик і їх метрологічна надійність 
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СІ нерегулярний використовується і не вимагає високої швидкості 
здобуття результату, але необхідний досить високий рівень 
метрологічних параметрів і характеристик (область наукових 
досліджень). 

необхідний рівень автоматизації процесів виміру і пробоподготовки 
роль человека–оператора в подачі проби в СІ: крайні рівні можна 
представити таким чином: людиною відбирається проба, 
перетвориться, готується і подається в СІ, а процес вимірів 
повністю автоматизований і протилежне, - проба відбирається, 
транспортується, перетвориться, готується і подається в СІ 
автоматом, під управлінням цього автомата виконуються виміри і 
утилізація проби. Останнє має місце в автоматичних контрольно-
вимірювальних станціях забруднення повітря і води систем 
моніторингу довкілля. На ряду із завданням проектування СІ, в 
останньому випадку, повинне вирішуватися завдання проектування 
автоматичної системи пробрподготовки. Вирішувати цю задачу 
рекомендується не в курсовій роботі, а в дипломному пректе або 
магістерській роботі. Тут же слід обмежитися вказівкою в 
структурній схемі подистемы автоматичною пробоподготовки і 
описом алгоритму її функціонування. 

Студентові пропонується, з позицій знання місця і умов вживання СІ, 
визначитися з комплексом вимог до проектованого СІ. 

Огляд методів і засобів виміру виконується за літературними і 
електронними джерелами. Розглядається питання: якими методами може бути 
виміряна фізична величина? Ці методи можуть групуватися залежно від 
діапазонів виміру фізичної величини. Так лінійні розміри об'єктів малої і 
сверхмалой величини (менше 1 мм) можуть вимірюватися ємкісними, 
індуктивними, п'єзоелектричними і ін. чутливими елементами; а великі і понад 
великі лінійні розміри вимірюються абсолютно іншими методами, деякі з яких 
належать непрямим методам виміру. При непрямих методах виміру 
безпосередньо вимірюється значення первинної фізичної величини (або 
величин, їх може бути декілька), значення даної фізичної величини 
визначається розрахунковою дорогою через первинних. Розрахунковою 
дорогою, наприклад, визначаються солоність і витрата рідин, газів, 
електроенергії і ін. При цьому вимірюваними окзываются 
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электропроводимость, температура і тиск рідин, температура і швидкість 
потоку рідин і газів, значення напруги і електричного струму, що діють. 

Після вибору методу виміру розглядаються пристрої виміри, що 
реалізовують цей метод. Характеристики устройства–прототипа аналізуються і 
виявляється, яким вимогам воно задовольняє, а яким немає. Пріетом звертають 
увагу чи може воно працювати у складі автоматичної системи: чи має воно 
зовнішній запуск і кодовий або аналоговий вихід; яким рівнем автоматизації 
забезпечена підготовка і подача проби, а також її утилізація. Відповіді на цих і 
інші питання дозволяють уточнити достоїнства і недоліки прототипу. 
Доопрацювання (розвиток і вдосконалення) структурної схеми прототипу 
направлені на подолання його недоліків. Рішення можуть бути 
неоднозначними, тому слід подумати про їх обгрунтування. 
 Для першого етапу огляду методів і засобів виміру фізичної величини 
рекомендується скористатися літературними джерелами [1–35]. 
 

3. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
 Структура і оформлення записки пояснення по курсовій роботі повинні 
відповідати ДСТ-95 України. Записка пояснення повинна містити: завдання на 
курсову роботу, реферат роботи, вміст, орієнтовний вигляд якого може 
включати: 
Введення 
1 Попередні дослідження місця і умов вживання засобу виміру фізичної 
величини (конкретно називається фізична величина і підприємство). 
2 Огляд методів виміру фізичної величини. 
(Тут наводяться, встановлені за літературними джерелами, методи прямих і 
непрямих вимірів фізичної величини проводиться аналіз методів з врахуванням 
вимог місця і умов вживання, вибирається відповідний метод). 
3. Огляд засобів виміру і вибір прототипу. Аналіз характеристик і параметрів 
прототипу. Виявлення недоліків прототипу. 
4. Синтез структурної схеми засобу виміру для умов вживання. 
Висновок 
Список використаних літературних джерел 

Як у тексті роботи, так і у вмісті слід уникати загальних термінів і 
визначень. Так терміни «фізична величина» або «физико-хімічний параметр» 
повинен отримати конкретний вміст: температура, тиск, концентрація оксиду 
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вуглецю і тому подібне Місце і умови вживання теж має бути конкретно 
названі (назва підприємства, система моніторингу і тому подібне). 

Об'єм записки пояснення 25–30 сторінок надрукованих на принтері 
шрифтом Times New Roman №14, міжрядковий інтервал – 1,25, поля: 2,0 см 
зверху і знизу, 2,5 – зліва, 1,5 – справа.  
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