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Спеціальність (код 02-152-Б) :: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Дисципліна: Вступ у спеціальність "Метрологія та інформаційно-вимірювальні
технології"
Розділ 1. Вступ
§ 1. Роль вимірювань у науково-технічному прогресі. Відображення світу у свідомості
людини
§ 2. Моделі об’єктів та явищ. Спостереження - вимірювання - експеримент - метрологія
Розділ 2. Метрологічний експеримент
§ 1. Якісні спостереження. Вимірювання. Експеримент
§ 2. Планування експерименту. Участь експериментатора у вимірюваннях
Розділ 3. Перспективи розвитку інформаційно-вимірювальних технологій та систем
§ 1. Методи вимірювання, вимірювальні технології та віртуальні засоби вимірювань
§ 2. Прилади вимірювань та інформаційно-вимірювальні системи. Похибки спостережень
та вимірювань
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Дисципліна: Методи і засоби вимірювань електричних величин
Розділ 1. Засоби вимірювань електричних величин
§ 1. Перетворювачі електричних величин
§ 2. Аналогові і цифрові вимірювальні прилади
§ 3. Результати та похибки вимірювань електричних величин
Розділ 2. Методи вимірювань електричних величин
§ 1. Прямі вимірювання електричних величин
§ 2. Опосередковані вимірювання електричних величин
§ 3. Оцінювання точності вимірювання електричних величин
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Дисципліна: Основи метрології та вимірювальної техніки
Розділ 1. Поняття та основні характеристики процесу вимірювань фізичних величин
§ 1. Класифікація вимірювань
§ 2. Структура та елементи вимірювального процесу
§ 3. Результати та похибки вимірювань фізичних величин
Розділ 2. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ)
§ 1. Метрологічні характеристики ЗВТ
§ 2. Умови використання ЗВТ
§ 3. Похибки ЗВТ
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