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 1. Передмова 

Навчальна дисципліна присвячена вивченню основ радіоелектронних 

вимірювань, які застосовуються в процесі налагодження і монтажу електрич-

них і електронних пристроїв колісних та гусеничних машин. 

Студент повинен знати сучасний стан та підходи для налагодження і 

монтажу електричних і електронних пристроїв колісних та гусеничних ма-

шин. 

Під час навчання студент повинен активно працювати над засвоєнням 

лекційного матеріалу та готуватись до лабораторних занять. 

3а період вивчання дисципліни проводяться 2 рейтингові модульні ко-

нтрольні роботи. Також, контроль знань проводиться на лабораторних занят-

тях. 

Самостійна робота студентів організується шляхом видачі завдань та 

списку літератури, необхідної для виконання. Контроль здійснюється на на-

ступних практичних заняттях. Усього передбачено учбовим планом 72 годи-

ни (48 годин лекційних занять i 24 години лабораторних занять студентів) 

аудиторних занять. 

 

2. Зміст дисципліни 

2.1. Вступ 

Задачею вивчення дисципліни є освоєння методів і засобів електронних 

вимірювань, які застосовуються в процесі налагодження і монтажу електрич-

них і електронних пристроїв колісних та гусеничних машин. 

 

2.2. Модуль 1. Загальні відомості про монтаж та налагодження 

електротехнічних пристроїв, вимірювання та дослідження форм 

електричних сигналів. 

 

Лекція 1. Електричні і електронні пристрої, які застосовуються на тран-

спортних засобах. Задачі налагодження цих пристроїв. 
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Лекція 2. Перевірка і контроль параметрів електричних і електронних 

пристроїв. 

Лекція 3. Дослідження форми електричних сигналів. Принципи дії і 

функціональна схема осцилографа. 

Лекція 4. Види розгорток осцилографа і їх використання. 

Лекція 5. Синхронізація розгорток, види синхронізації осцилографа. 

Лекція 6. Техніка осцилографування імпульсних і безперервних сигна-

лів. Вибір осцилографа для досліджень. 

Лекція 7. Багатолучьові осцилографи, регістрація осцилограм. 

Лекція 8. Загальні відомості про електронні вольтметри, амперметри, 

ватметри. Характеристики цих приладів. 

Лекція 9. Класифікація електронних вольтметрів. Принцип дії елект-

ронних аналогових вольтметрів. 

Лекція 10. Діодні детектори аналогових електричних вольтметрів. 

Лекція 11. Імпульсні пікові електронні вольтметри. Похибки вимірю-

вань. 

Лекція 12. Цифрові електронні вольтметри. Принцип дії і схеми вольт-

метрів різних типів. 

 

2.3. Модуль 2. Вимірювання і контроль параметрів елементів 

електронних схем. 

 

Лекція 13. Залежність показань вольтметрів від форми сигналів. 

Лекція 14. Вимірювання току електронними приладами. Похибки вимі-

рювань. 

Лекція 15. Електронні ватметри. Принципи дії різних приладів. Похиб-

ки вимірювань, частотні і динамічні діапазони. 

Лекція 16. Вимірювання і контроль параметрів напівпровідникових 

приладів (діодів, транзисторів, мікросхем). 
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Лекція 17. Вимірювання ємності, добротності і індуктивності контурів. 

Схема куметра. 

Лекція 18. Загальні відомості про електронні вимірювачі частоти і ме-

тоди її вимірювання. Похибки вимірювання частоти. 

Лекція 19. Резонансний метод вимірювання частоти. 

Лекція 20. Вимірювання частоти методом порівняння з зразковою час-

тотою. 

Лекція 21. Конденсаторні частотоміри. 

Лекція 22. Вимірювання частоти методом дискретного обліку імпуль-

сів. 

Лекція 23. Загальні відомості про методи і засоби вимірювання зсуву 

фаз сигналів. Вимірювання методом суми двох сигналів. 

Лекція 24. Вимірювання зсуву фаз методом дискретного обліку сигна-

лів. Вимірювання зсуву фаз з гетеродинним перетворювачем частоти. 

 

3. Розподіл навчального часу за розділами, темами та видами 

навчальних занять  

 

Розділи, 

теми 

Види занять 
Залік Іспит 

Всього Лекції Практичні 

4 курс 

8 семестр 

    

З 

 

І 

Модуль 1      

Лекція 1 2 2    

Лекція 2 4 2 2   

Лекція 3 2 2    

Лекція 4 4 2 2   

Лекція 5 2 2    

Лекція 6 4 2 2   

Лекція 7 2 2    

Лекція 8 4 2 2   

Лекція 9 2 2    

Лекція 10 4 2 2   

Лекція 11 2 2    

Лекція 12 4 2 2   
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Модуль 2      

Лекція 13 2 2    

Лекція 14 4 2 2   

Лекція 15 2 2    

Лекція 16 4 2 2   

Лекція 17 2 2    

Лекція 18 4 2 2   

Лекція 19 2 2    

Лекція 20 4 2 2   

Лекція 21 2     

Лекція 22 4  2   

Лекція 23 2     

Лекція 24 4  2   

Усього за 

курс 

72 48 24  І 

Усього за 

дисциплі-

ною 

72 48 24  І 

 

4. Перелік рекомендованих контрольних робіт 

 

Семестр Номер та назва контрольних робіт Кількість годин 

 

8 

1. Контрольна робота 1 

 

2. Контрольна робота 2 

2 

 

2 

 

5. Інформаційно-методичне забезпечення 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Мейзда Ф. Электронные измерительные приборы и методы изме-

рений / Пер. с англ. М.: Изд. «Мир», 1990, – 535с. 

 

Ф.В. Кушнир и др. Измерения в технике связи. – М.: Изд. «Связь», 

1986. – 431с. 

 

А.А. Горлач Цифровая обработка сигналов в измерительной тех-

нике К.: Техника, 1985. – 151с. 

 

Измерения в электронике: Справочник / Под ред. В.А. Кузнецова. 

М.: Энергоатомиздат, 1987. – 512с. 

 

Мирский Г.Я. Радиоэлектронные измерения. – М.: Энерия, 1986. – 

434с. 
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6 

 

 

7 

 

 

8 

Брандт А.А. Техника монтажа и налаживания радиосхем. – М.: 

Изд. МГУ, 1961. – 354с. 

 

Захаров О.Г. Дефекты в электрооборудовании. – Лениздат, 1989. – 

208с. 

 

Шустерович А.Н. Обнаружение неисправностей радиоэлектронно-

го оборудования. – М.: Энергия, 1970. 
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6. Структурно-логічна схема вивчення дисципліни  

 

Курси, які 

забезпечу-

ють 

Зміст розділу Час у годинах Курси, які за-

безпечуються Усь

ого 

Лекції Лаб

. 

Практ. 

Електроте-

хніка, осно-

ви метроло-

гії та елект-

ричні вимі-

рювання, 

фізика 

1. Загальні ві-

домості про 

монтаж та на-

лагодження 

електротехні-

чних пристро-

їв, вимірю-

вання та дос-

лідження 

форм елект-

ричних сигна-

лів. 

36 24 12  Автоматика та 

мікропроце-

сорна техніка, 

дипломне 

проектування 

Електроте-

хніка, осно-

ви метроло-

гії та елект-

ричні вимі-

рювання, 

фізика 

2. Вимірю-

вання і конт-

роль парамет-

рів елементів 

електронних 

схем. 

36 24 12  Автоматика та 

мікропроце-

сорна техніка, 

дипломне 

проектування 

 

7. Критерії оцінювання 

 

Оцінку "відмінно" (A) проставляють студенту, який показав всебічне, 

системне та поглиблене знання учбово-програмного матеріалу, володіє осно-

вними методами і засобами електронних вимірювань, які застосовуються в 

процесі налагодження і монтажу електричних і електронних пристроїв коліс-

них та гусеничних машин, засвоїв основну та знайомий із додатковою літера-

турою. 

Оцінку "дуже добре" (B) проставляють студенту, який показав поглиб-

лене знання учбово-програмного матеріалу, володіє основними методами і 

засобами електронних вимірювань, які застосовуються в процесі налаго-

дження і монтажу електричних і електронних пристроїв колісних та гусенич-

них машин, засвоїв основну та знайомий із додатковою літературою. 

Оцінку "добре" (C) проставляють студенту, який показав тверде знання 

учбово-програмного матеріалу, володіє основними методами і засобами еле-

ктронних вимірювань, які застосовуються в процесі налагодження і монтажу 

електричних і електронних пристроїв колісних та гусеничних машин, знайо-

мий із основною літературою, рекомендованою програмою. 

Оцінку "задовільно" (D) проставляють студенту, який показав посеред-

ні знання основного учбово-програмного матеріалу, у достатньому обсязі во-
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лодіє основними методами і засобами електронних вимірювань, які застосо-

вуються в процесі налагодження і монтажу електричних і електронних при-

строїв колісних та гусеничних машин, знайомий із основною літературою, 

рекомендованою програмою. Як правило оцінка "задовільно" ставиться сту-

дентам, які допустили помилку у відповіді на екзамені та при виконанні ек-

заменаційних завдань. 

Оцінку "достатньо" (E) проставляють студенту, який показав мінімум 

задовільних знань основного учбово-програмного матеріалу, у достатньому 

обсязі володіє основними методами і засобами електронних вимірювань, які 

застосовуються в процесі налагодження і монтажу електричних і електрон-

них пристроїв колісних та гусеничних машин, частково знайомий із основ-

ною літературою, рекомендованою програмою. Як правило оцінка "достат-

ньо" ставиться студентам, які допустили декілька помилок у відповіді на ек-

замені та при виконанні екзаменаційних завдань, але мають необхідні знання 

для їх ліквідації під керівництвом викладача. 

Оцінку "не здано" (FX) проставляють студенту, який має пробіли в 

знаннях основного учбово-програмного матеріалу, не володіє основними ме-

тодами і засобами електронних вимірювань, які застосовуються в процесі на-

лагодження і монтажу електричних і електронних пристроїв колісних та гу-

сеничних машин. Як правило оцінка "не здано" (FX) ставиться студентам, 

яким для одержання кредиту потрібна деяка доробка. 

Оцінку "не здано" (F) проставляють студенту, який не засвоїв основний 

учбово-програмний матеріал, не володіє основними методами і засобами 

електронних вимірювань, які застосовуються в процесі налагодження і мон-

тажу електричних і електронних пристроїв колісних та гусеничних машин. 

Як правило оцінка "не здано" (F) ставиться студентам, яким для одержання 

кредиту потрібна значна доробка. 


