
 

ГЛАВА 1  
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИМІРЮВАННЯ 

 
Вимірюванням називають відображення вимірюваних величин їх 

значеннями шляхом експерименту та обчислень з допомогою спеціаль-
них технічних засобів. Принцип вимірювань визначається сукупністю 
фізичних явищ, на яких ці вимірювання ґрунтуються. Метод вимірю-
вання – це сукупність способів використання засобів вимірювальної тех-
ніки та принципу вимірювань для створення вимірювальної інформації. 

Всі вимірювання поділяють на такі основні види: пряме, непряме, 
сукупне. 

Прямим називають вимірювання однієї величини, значення якої 
знаходять безпосередньо без перетворення її роду та використання ві-
домих залежностей. 

При непрямому вимірюванні значення однієї чи декількох вимірю-
ваних величин знаходять після перетворення роду величини чи обчис-
лення за відомими залежностями їх від декількох величин аргументів, 
що вимірюються прямо. Непряме вимірювання однієї величини з перет-
воренням її роду чи обчисленням за результатами вимірювань інших 
величин, з якими вимірювана величина пов’язана явною функційною 
залежністю, називається опосередкованим вимірюванням. 

До сукупних вимірювань належать непрямі вимірювання, в яких 
значення декількох одночасно вимірюваних однорідних величин отри-
мують розв’язанням рівнянь, що пов’язують різні сполучення цих вели-
чин, які вимірюються прямо чи опосередковано. 

Вимірювання здійснюють за допомогою різних видів засобів вимі-
рювальної техніки, тобто технічних засобів, які застосовуються під час 
вимірювань і мають нормовані метрологічні характеристики. Серед них 
найважливішими є вимірювальні прилади. Вимірювальний прилад - це 
засіб вимірювання, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваль-
ної інформації. Вимірювальні прилади поділяють на аналогові та циф-
рові, а також показувальні, самописні, прямої дії та порівняння, інтегру-
вальні та підсумовуючі. 

Метою вимірювання є встановити наскільки значення вимірюваної 
величини х є більшим чи меншим від того її значення а, що взято як 
одиниця вимірюваної величини. Цьому відповідає основне рівняння ви-
мірювання 
 x = Aa, (1) 
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де А - числове значення вимірюваної величини. Таким чином добуток 
Aa – результат вимірювання – завжди є іменованим числом, тобто має 
не тільки числове значення, але й одиницю.  

Виміряне значення фізичної величини завжди відрізняється від її 
істинного значення хіст, тобто від значення фізичної величини, яке якіс-
но та кількісно абсолютно точно відбивало б відповідну властивість 
об’єкта.  

Оскільки істинне значення вимірюваної величини завжди є невідо-
мим, то на практиці замість нього використовують дійсне значення вели-
чини, тобто значення одержане експериментально і настільки наближене 
до істинного, що для визначеної мети може бути використане замість 
нього. Як правило дійсним значення вимірюваної величини вважають її 
середнє арифметичне значення x , що одержують проведенням серії з 
кількох вимірювань: 
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де xi - результат і-го вимірювання, n - загальне число вимірювань. Чим 
більшим є число вимірювань, тим ближче дійсне значення величини до 
її істинного значення. 

Відхилення результату вимірювання від істинного значення вимі-
рюваної величини називають похибкою вимірювання. Похибки вимірю-
вань можуть бути викликані різними причинами. Згідно з цим їх поді-
ляють на такі основні види: випадкові та систематичні.  

Випадкові похибки, тобто такі, що змінюються випадковим чином 
при повторних вимірюваннях тієї самої величини, принципово вилучити 
не можна. Їх можна лише зменшити за рахунок покращання методу ви-
мірювань. 

Надмірною похибкою, або "промахом", називають таку випадкову 
похибку, що істотно переважає очікувану за даних умов. Такі похибки 
зазвичай викликані неправильними діями спостерігача, вони можуть 
бути зумовлені його недосвідченістю, недбалістю та неуважністю. У 
процесі аналізу результатів вимірювань надмірні похибки слід вилучати 
(див. п. 2.1.2). 

Систематичною похибкою вимірювання називають складову по-
хибки, що залишається постійною або закономірно змінюється при по-
вторних вимірюваннях тієї самої величини. При вимірюваннях система-
тичні похибки прагнуть урахувати або вилучити. 
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При вимірюваннях різні види похибок накладаються з утворенням 
загальної похибки. Внесок різних видів похибок до загальної як правило 
є різним. 

Опрацювання результатів вимірювань має на меті встановити по-
хибки, надійність і точність проведеного вимірювання.   

  
 


