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Лабораторна робота 1 

Вивчення конструкцій контрольно-вимірювальних приладів та проведення 

вимірювань  

 

Мета роботи: вивчити способи та прилади для вимірювання 

температури, відносної вологості та швидкості руху повітря 

В результаті виконання даної роботи студент повинен 

знати: прилади, які використовують для контролю режимів холодильної 

обробки та зберігання, їх улаштування та принцип дії 

вміти: перевірити роботу приладів, користуватися даними приладами  

 

Самостійна підготовка до заняття: за підручниками та лекційним курсом 

ознайомитися з теоретичним  матеріалом по темі лабораторної роботи.  

 

Питання для самоперевірки 

1. Якими приладами вимірюється температура? 

2. Описати улаштування та принцип дії приладів для вимірювання 

температури. 

3. Якими приладами вимірюють відносну вологість повітря? 

4. Описати улаштування та принцип приладів для вимірювання ВВП.  

5. Які прилади використовують для визначення швидкості руху повітря?  

6. Навести їх улаштування та принцип дії. 

 

Матеріальне забезпечення: спиртовий або ртутний термометр, 

термографи добовий і тижневий, гігрометр, гігрографи добовий і тижневий, 

психрометри Августа і Ассмана, чашковий або крильчастий анемометр, 

кататермометр.   
 

Теоретичне обґрунтування 

При холодильній обробці харчових продуктів необхідно постійно 

контролювати параметри зовнішнього середовища: температуру, відносну 

вологість повітря (ВВП), газовий склад та швидкість руху повітря - й виконувати 

відповідні заходи для підтримання оптимального режиму. 

Вимірювання температури 

Під час холодильної обробки та зберігання продукції рослинного 

походження необхідно враховувати кілька температур чи температурних 

діапазонів: 

– кріоскопічна температура – це температура, при якій відбувається 

перетворення води в лід; 

– летальна температура – цe температура охолодження, яка спричиняє 

фізіологічне заморожування продукту у разі загибелі тканин;  

– критична температура – це температура, нижче якої у харчових 

продуктах за даного терміну зберігання виникають ознаки погіршення якості;  

Під час холодильного зберігання плодів та овочів це температура, нижче 

якої неможливе нормальне достигання після закінчення зберігання 

(дозарювання); 
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– оптимальна температура – це температура, яка дає можливість 

отримати продукт з оптимальними споживчими властивостями та задовільно 

зберігати протягом тривалого часу до споживання.  

Небезпека ушкодження харчових продуктів переліченими вище 

температурами залежить від тривалості її застосування. Під час нетривалої 

холодильної обробки та короткочасного зберігання буває можливим тримати 

деякі продукти за критичної температури або нижчої без виникнення 

фізіологічних порушень. Під час тривалого зберігання температура продуктів 

завжди повинна бути вища летальної і, за необхідності, вища критичної.  

Під час холодильної обробки та зберігання необхідно підтримувати досить 

широку смугу безпеки для допуску на неминучі коливання в атмосферній 

температурі, створюваною охолоджуваною установкою і залежною від її робочих 

характеристик. 

У результаті можна зробити висновок, що оптимальною температурою для 

продуктів під час холодильної обробки та зберігання буде: або летальна 

температура плюс смуга безпеки, або критична температура плюс смуга безпеки. 

Контрольними температурами у холодильних камерах вважаються:  

– точкова температура – температура атмосфери, вимірювана у 

визначеній точці холодильної камери;  

– практична середня температура – різні температури атмосфери в 

холодильній камері розподіляються між верхніми та нижніми межами. 

Практична середня температура атмосфери в холодильній камері, в період 

температурної рівноваги, являє собою середнє арифметичне між максимальною 

й мінімальною температурами.  

Під час тривалого холодильного зберігання фактична температура продукту 

залежить від температури навколишньої атмосфери, природи продукту, пакування, 

швидкості завантажування у холодильні камери й швидкості циркуляції повітря в 

ній. 

У холодильних камерах існують так звані холодні і гарячі точки. Холодні – 

це точки, де температура атмосфери мінімальна. Найчастіше вони розташовані 

біля охолоджувальних приладів. 

Гарячі – це точки, де температура повітря максимальна. Вони не завжди 

доступні, і їхнє вимірювання часто ускладнене.  

Необхідно, щоб у холодних точках камер атмосферна температура 

дорівнювала або трохи перевищувала оптимальну температуру холодильної 

обробки продукту.  

Температуру можна вимірювати постійно або час від часу. Неперервне 

вимірювання можна здійснювати або прямим зчитуванням, або реєструванням. 

Періодичне вимірювання відносять або до періодичного перевірочного 

вимірювання, за відсутності запису вальних приладів, або до додаткового 

вимірювання.  

Для вимірювання температури застосовують наступні прилади: 

- рідинні термометри – принцип дії яких базується на розширюванні; 

- біметалічні термометри; 

- газові термометри, принцип дії яких базується на тиску пари; 

- термометри опору; 
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- термістори; 

- термопари.  

Ці пристрої використовують для прямого чи дистанційного зчитування, 

записування, контролювання. 

Термометри являють собою скляний резервуар, який заповнений 

рідиною. У верхню частину  резервуару  впаяна скляна звакуумована капілярна 

трубка, яка має шкалу температури. Термометри цього типу випускаються з 

ціною ділення 2, 1, 0,5 та 0,1°С. 

Принцип дії їх ґрунтується на використанні явища теплового розширення 

рідин. Нижня температурна межа застосування скляних рідинних термометрів 

визначається температурою кристалізації термометричної рідини і становить 

мінус 35°С для ртутних термометрів, мінус 80 °С для термометрів, що 

використовують етиловий спирт чи толуол, мінус 190 °С – для пентанових 

термометрів. Основна похибка термометрів не перевищує ціни поділки, що, як 

правило, дорівнює 0,1, 0,5, 1 чи 2 °С. 

Ці прилади дуже інерційні, тому показники знімають через 5 …10 хвилин 

для рідких та твердих тіл, і 30 хвилин – для газів після початку вимірювань. 

Для вимірювання температури до -300С використовують ртутні 

термометри. Для вимірювання температур нижче -300С використовують 

спиртові термометри. Перед початком вимірювань термометри необхідно 

перевіряти. Методика перевірки описана нижче. 

Біметалічні термометри– призначені для вимірювання температури 

рідких, сипучих та газоподібних середовищ в діапазоні від мінус 35 до 600 

°C(термометри моделі ТБ), і температури поверхні труб в діапазоні від 0 до 120 

°C (термометри моделі ТБТ). 

Принцип дії цього термометра  заснований на властивості біметалічної 

пружини розкручуватися і скручуватися при зміні температури.  

У газових термометрах про зміну температур судять за зміною тиску 

газу, що знаходиться в скляній посудині сталого об'єму. За постійних значень 

об`єму V і кількості молекул N тиск газу, який вимірюють манометром, може 

бути мірою температури газу, а отже, будь-якого тіла, з яким газ знаходиться у 

тепловій рівновазі. 

Принцип дії термометрів опору (рис. 5) ґрунтується на властивості 

провідників змінювати питомий електричний опір залежно від температури. 

Зміна опору провідника за сталої напруги спричинює зміну сили струму у 

контурі, що вимірюється амперметром. 

Терморезистор, термістор – напівпровідниковий резистор, активний 

електричний опір якого залежить від температури; терморезистори 

випускаються у вигляді стрижнів, трубок, дисків, шайб і бусинок; розміри 

варіюються від декількох мкм до декількох см. 

Термісторами також називають термометри, в яких температура 

визначається за зміною електричного опору. 

Термоелектричні термометри (термопари) виготовляють з двох 

різнорідних провідників (термоелектродів), наприклад сплавів хромелю та 

копелю, або міді та константану. Термопари мають два спаї, один з яких 

(робочий) поміщають у середовище, температуру якого t потрібно виміряти, а 
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другий (вільний) термостатується за сталої температури t0 (зазвичай у посудині з 

льодом, що тане). Термопари через перемикач з’єднуються з вимірювальним 

пристроєм (мілівольтметр). Якщо температури робочого та вільного спаїв 

відрізняються, у ланцюгу виникає термоЕРС, що суворо залежить від роду 

термоелектродів та різниці температур t – t0. Ці залежності наводяться у 

градуювальних таблицях. 

У технологічних процесах різних виробництв слід контролювати 

температури середовищ та речовин (продуктів), що дає змогу оцінювати хід 

процесу та регулювати його. Для контролю температур використовуються 

пристрої дистанційного контролю (мости, потенціометри тощо), при цьому 

давачами є термометри опору, термопари, термістори. 

Для реєстрування температури протягом певного часу використовують 

термограф – самописний прилад, який застосовують для безперервної 

реєстрації температури повітря вздовж доби або тижня. 

Робочою частиною термографа є біметалева пластинка, яка складається з 

двох спаяних між собою штабок різнорідних металів, що мають неоднаковий 

коефіцієнт теплового розширення. Один кінець пластинки в термографі 

закріплений нерухомо, другий за допомогою систем важелів з’єднаний із 

стрілкою, на кінці якої розташовано перо. Перо викреслює криву температури на 

спеціальній паперовій стрічці, закріпленій на вертикальному циліндрі (барабані), 

який повільно обертається за допомогою годинникового механізму. На стрічці 

вертикальної лінії показують години доби, горизонтальні – температуру повітря. 

Перо заповнюють спеціальним довго невисихаючим чорнилом, до складу якого 

входить гліцерин, анілінова фарба, спирт, гуміарабік.  

Вимірювання вологості газів 

Вимірювання вологості газів (насамперед повітря) має велике значення для 

систем кондиціювання повітря, процесів холодильної обробки та зберігання 

продуктів, сушіння та багатьох інших процесів.  

Вологість газів вимірюється у одиницях абсолютної чи відносної вологості. 

Абсолютна вологість – маса водяної пари у одиниці об’єму парогазової суміші 

(кг води / м3 вологого газу).  

Відносна вологість φ – відношення парціального тиску водяної пари у суміші 

до тиску насиченої водяної пари за даної температури (% чи частки одиниці). 

𝜑 =
𝑝𝑛
𝑝𝑠

 

Вологовміст – маса водяної пари у парогазовій суміші (повітрі), віднесена 

до одиниці маси сухого газу (кг води / кг сухого газу). Між вологовмістом та 

парціальним тиском водяної пари існує наступна залежність: 

𝑑 = 0,622
𝑝𝑛

𝐵 − 𝑝𝑛
 

де В – тиск суміші (для вологого повітря – барометричний тиск), Па;  

    pn– парціальний тиск водяної пари, Па. 

Під час холодильної обробки та зберігання мета полягає в отриманні 

постійної відносної вологості повітря (ВВП), яка залежить від сталості 

температури в камері. Для одержання практично стабільної ВВП потрібний 
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певний період часу, до того ж вимірювання треба проводити лише під час 

приблизної рівноваги.  

На стан рівноваги ВВП в камерах можуть впливати:  

- швидкість завантажування камер (ВВП може істотно коливатися, особливо 

на початку та в кінці зберігання); 

- зміни в інтенсивності дихання плодів під час зберігання (вони 

збільшуються в процесі охолоджування продуктів); 

- ступінь опушеності тари, яка може бути зроблена з гігроскопічного 

матеріалу (деревини, картону тощо), здатного чи абсорбувати, чи 

десорбувати воду з відносно великою швидкістю.  

Коли у камери поміщають занадто висушену тару, вона матиме тенденцію 

до поглинання більшого відсоткового вмісту води до своєї маси і буде змінювати 

відносну вологість приміщення. Якщо, тара занадто волога, має місце 

протилежний ефект. Тому необхідно спробувати визначити, коли досягається 

стан відносної рівноваги, про це свідчить зменшення змін ВВП, і необхідно 

починати вимірювання вологості відразу ж після завантажування камер, щоб 

визначити період стабілізації, який характеризується змінами малої величини. 

Будь-які корекції ВВП необхідно виконувати лише після досягнення стабільного 

періоду.  

Для визначення відносної вологості газу застосовують психрометричний 

та гігрометричний способи. 

Психрометричний спосіб ґрунтується на вимірюванні температури повітря 

одночасно двома термометрами: "сухим", тобто звичайним, та "мокрим", 

термочутливий елемент якого обгорнутий зволоженою тканиною. 

Випаровування вологи сприяє охолодженню вологої тканини до температури, 

яку називають температурою “мокрого” термометра tмт. За показаннями "сухого" 

та "мокрого" термометрів за допомогою психрометричних таблиць або  і–d-

діаграми визначають відносну вологість. 

Гігрометричний спосіб ґрунтується на використанні зміни різних 

властивостей гігроскопічних тіл (деформаційних, електричних тощо) за зміни 

відносної вологості повітря.  

Прилади, що використовують цей спосіб, називаються гігрометрами. 

Найпростіший гігрометр – волосяний, у якому зміна довжини знежиреної 

волосини відповідно до зміни відносної вологості повітря призводить до зміни 

положення вимірювальної стрілки. 

Це прилади, які мають точність та низьку чутливість особливо в діапазоні 

відносної вологості від 80 до 90%, ала вони легкі у використанні.  

Електричні гігрометри – або електричні зонди дозволяють проводити 

дистанційні вимірювання і визначати відносну вологість мікроклімату в 

складних пакунках за умови точного вимірювання в кожному випадку 

температури атмосфери в точці виміру. Такі прилади точно визначають відносну 

вологість, яка не перевищує 95%.  

Принцип роботи цих гігрометрів ґрунтується на взаємозв’язку між 

концентрацією розчину хлористого натру (яку визначають електропровідністю) і 

відносною вологістю атмосфери, яка знаходиться в рівновазі з ним.  
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У разі високої відносної вологості рекомендовано використовувати 

аспірацій ні або вихрові психрометри. 

Сучасні психрометри можна розділити на три категорії: станційні, 

аспіраційні і дистанційні. У станційних психрометрами термометри 

закріплені на спеціальному штативі в метеорологічній будці. Основний недолік 

станційних психрометрів - залежність показань зволоженого термометра від 

швидкості повітряного потоку в будці. Основний станційний психрометр – 

психрометр Августа (рис. 13). У аспіраційному термометрі (психрометр 

Ассмана) термометри розташовані в спеціальній оправі, що захищає їх від 

пошкоджень і теплового випромінювання навколишніх предметів, які 

обдуваються за допомогою аспіратора (вентилятора) потоком досліджуваного 

повітря з постійною швидкістю близько 2 м/с. При позитивній температурі 

повітря аспіраційний психрометр - найбільш надійний прилад для вимірювання 

температури і вологості повітря.  

Психрометр Ассмана – складається з двох однакових  ртутних або 

спиртових термометрів, які умовно називають “змоченим” і “ сухим ”. 

До психрометру додається резинова груша 3 з затискачом 4 і скляною 

трубкою 5 на кінці, щиток 6 для захисту аспіратора від вітру, металевий 

стрижень 7 для підвішування приладу і ключ 8 для заведення пружини. 

Термометри на верхніх кінцях мають циліндричні нікельовані ковпачки 9 і 10 з 

виступами для  встановлення  в отворах пластинки 11; на нижніх кінцях  

насадженні  металеві  оправки, які  повинні щільно входити у втулки 12 і 13. 

Резервуари термометрів знаходяться  всередині трубок 14, які в свою чергу, 

поміщені в трубки 15 і 16 більшого діаметру. Трубки 15 і 16 муфтами 17 і 18, 

зробленими з поганого провідника тепла (фібра, ебоніт), з’єднуються з  

розгалуженням 19 нікельованої трубки 20, розміщеної між термометрами 1 і 2. З 

боків термометри захищені нікельованими жолобами 21 і 22.  Трубка  20 і 

жолоби 21 і 22 скріпленні зверху пластинкою 11, яка має два отвори для 

встановлення термометрів і один з гвинтовою нарізкою, куди угвинчується  

аспіратор. 

Аспіратор 23 складається із вентиляторної шайби, яка приводиться в 

швидке обертання електродвигуном або пружинним механізмом, що заводиться 

ключем 8. Механізм аспіратора закритий ковпачком 24. Повітря всмоктується  

аспіратором знизу в середину трубок 14, 15 і 16, обтікає резервуари термометрів 

і потім викидається аспіратором крізь прорізи 25. 

Замість скляних термометрів у сучасних психрометрах використовують 

термопари, термометри опору та напівпровідникові термометри. Останні дають 

змогу автоматизувати контроль вологості повітря. Їх недоліком є зниження 

точності показання при температурах нижче 0°С.  
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Рисунок. Психрометр Ассмана 

Для автоматичного, тривалого і систематичного спостереження за 

вологістю навколишнього повітря та безперервної її реєстрації використовують 

гігрографи. 
Чутливим елементом гігрографів служить пучок знежирених людського 

волосся або спеціальне органічна плівка. Ці матеріали володіють істотним 

коефіцієнтом лінійного розширення при зміні вологості. Запис відбувається на 

паперовій стрічці, яка одягнена на барабан, що, у свою чергу, обертається 

годинниковим механіз-мом. Залежно від тривалості обороту барабана гігрографи 

ділять на добові та тижневі. 

Найбільше практичне значення мають нині вологометричні  прилади, які 

забезпечують дистанційність вимірювання та безпосередній відлік без 

використання первинних таблиць у широкому інтервалі температур.  

Для вимірювання й регулювання ВВП у сховищах великої місткості 

використовують установку “Туман”, яка може регулювати ВВП у межах 

30…90%.  

Відносну вологість повітря у межах від 20 до 90% можна вимірювати і 

регулювати установкою ВВП при температурі повітря 5…40°С. Вона може 

складатись з трьох, шести або дванадцяти первинних перетворювачів вологості і 

температури ДНВТ – 2, які монтуються в захищених від тепла та води місцях, і 

вторинного приладу КСМ – 4, який дає змогу послідовно вмикати в схему 

вимірювання первинні перетворювачі. Постійне вимірювання ВВП в межах 

10…100% при температурі від 0 до 400С та сигналізацію про відхилення 

забезпечують гігрометри підігрівні ГП – 215, ГП – 225.  

При холодильній обробці необхідно створювати примусовий рух повітря. 

При цьому, необхідно розрізняти циркулювання атмосферного повітря, яке 

відбувається по замкнутому колу, та обмін повітря, який полягає у введені в 

камеру зовнішнього повітря.  

 Метою циркулювання атмосфери є: 
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-  ініціювати холодильну обробку продукту  після внесення до камери; 

- зробити однорідною температуру продукту і, до визначеної міри, ВВП 

камери; 

- прибрати з паковань гази і леткі речовини, які утворяться в результаті 

метаболізму продуктів, що їх зберігають.  

Відношення циркулювання повітря визначають як відношення об’єму 

повітря, що проходить через вентилятори за 1 годину, до об’єму порожньої 

камери. Воно змінюється залежно від тривалості холодильної обробки продукту 

або від періоду часу, за якого зберігається певна температура. 

  Метою обміну повітря:  

- для уникнення забруднення повітря та накопичення отруйних речовин, 

необхідно змінювати атмосферу сховища, особливо протягом перших днів 

періоду охолодження, протягом яких продукти виявляють високу метаболічну 

активність, а також під час дозрівання плодів протягом останніх тижнів 

зберігання, тому що вони виділяють велику кількість летких речовин в 

результаті досягнення споживчої стиглості. 

Швидкість обміну повітря - це відношення об’єму зовнішнього повітря 

введеного в холодильну камеру за 1 годину, до об’єму порожньої камери. 

Замінювати повітря можна безперервно або періодично, останній випадок 

визначають швидкістю й частотою замін, котрі залежать від завантажування 

камери й видів та сортів плодів та овочів.  

Для визначення швидкості руху повітря використовують: 

- спрямовані прилади, що вимірюють динамічний тиск повітря за швидкості 

вище 2 м/с (трубки Піто, зонди Прандті, анемометри чашкового типу 

тощо); 

- або ненаправлених приладів за швидкості нижче 2 м/с (теплові 

анемометри).  

Сучасні теплові анемометри обладнані рідкокристалічним екраном,на який 

виводиться результат. Швидкість руху повітря, для зручності використання, 

може відображатися у різних одиницях вимірювання (мілі/год, км/год, м/с, 

фути\хвил., вузлів). Деякі анемометри мають таку додаткову функцію, як 

вимірювання температури повітряного потоку.  

До менш розповсюджених анемометрів відноситься ультразвуковий 

анемометр (рис. 3), принцип дії якого ґрунтується на вимірюванні швидкості 

звуку між передатчиком та приймальником, яка залежить від швидкості вітру, 

тепловий анемометр або термоанемометр (рис. 2), ґрунтуються на вимірюванні 

перепаду температур на вимірювальній та «допоміжній» стінці термопари.   

 

 

 
Рисунок 1. Крильчасті  анемометри 
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Рисунок 2. Теплові анемометри 
Рисунок 3. Ультразвуковий 

анемометр 

 

Механічні анемометри – можуть бути чашкові та крильчасті (рис.1). 

Чашкові анемометри вимірюють швидкість руху повітря від 1 до 50 м/с, а 

крильчасті – від десятих долею до 3…4 м/с. Датчиком швидкості руху повітря є 

вертушка, що має чашечки (1) або крила. Чим вище швидкість руху повітря, тим 

більше частота обертання вертушки. Ось вертушки через передачу з’єднана з 

лічильним механізмом. Час розгону вертушки анемометра становить не менш 5 

с, і тільки потім можна знімати показання. Для цього важелем 7 включають 

лічильник та секундомір. За допомогою лічильників 3,4,5 визначають, скільки 

обертів зробила вертушка за певний відрізок часу, а потім знаходять частоту 

обертання. Кожний анемометр має тарировочне свідоцтво з вказанням 

залежності швидкості руху повітря від частоти обертання вертушки. За цим 

свідоцтвом і визначають швидкість руху повітря. 

Кататермометри використовують для вимірювання швидкості руху 

повітря менш 0,5 м/с. Він має вигляд термометру з циліндричною судиною для 

спирту висотою 40 мм і діаметром 16 мм з дном.  

Зверху судина переходить  в капілярну трубку висотою 200 мм, яка має 

шкалу з границями температур від 38 до 35°С. Користуються цим приладом 

наступним чином: нагрівають його в воді до 40°С, після чого витирають та 

поміщають в потік повітря. Заміряють час, протягом якого кататермометр 

остудиться з 38 до 35°С. Темп охолодження прибору залежить від швидкості 

руху повітря, тому заміряний час і буде функцією від швидкості руху повітря.  

Використовуючи результати вимірювань, визначають швидкість руху 

повітря за номограмою, яка додається до кататермометру. 

 

Зміст роботи 

1. Ознайомитись з улаштуванням та принципами дії приладів контролю 

режимних параметрів при холодильній обробці та зберіганні харчових 

продуктів.  

2. Перевірити роботу термометрів: 

Термометри треба перевіряти не рідше 1 разу на рік в межах 

використовуваного температурного діапазону й умов, що є важливою операцією 

і вимагає великої уваги.  
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Інерція чутливих елементів термометрів менша в повітрі, яке рухається, 

ніж у нерухомому чи повітрі, яке повільно циркулює. Тому перевірку треба 

проводити у повітрі, що рухається. 

Під час промислового зберігання перевіряння здійснюють із 

використанням ртутних термометрів в обпалених скляних капсулах, котрі мають 

посвідчення про їхню правильність від відповідної організації. При цьому 

необхідно нерухомо закріплювати еталонний ртутний термометр у холодній 

точці вентиляційного ланцюга за склом і біля теплочутливого елементу 

дистанційного термометра. Покази термометра зчитують через скло.  

В лабораторних умовах перевірку термометрів виконують за 

наступною методикою:  

У відро з льодом або снігом (утвореним з дистильованої води), що тануть, 

занурюють на 10 хвилин термометр і визначають його показники. Правильно 

відкалібрований термометр повинен показувати 00С. Потім цю воду доводять до 

кипіння і перевіряють відмітку 1000С. Якщо показники термометра  у відрі з 

льодом або киплячою водою не виходять за межі +0,20С, то його можна 

використовувати з відповідною поправкою. Термометри, поправка яких 

виходить за межі +0,20С, використовувати не рекомендується.  

3 Визначити температуру у камері зберігання:  

У холодильних камерах вимірювальні прилади варто розташовувати у 

місцях, де їх буде захищено від конденсації, незвичайного руху повітря, 

випромінювання, вібрації і, можливо, поштовхів. Кількість точок залежить від 

об’єму приміщення, але не менше 3. Чутливі елементи варто розташовувати 

якнайдалі один від одного у критичних точках камери (холодних і гарячих). 

Визначити температуру за показанням електронного термометру; 

Розташувати спиртові термометри у критичних точках камери зберігання; 

Через 10 хв. визначити температуру та зафіксувати її у робочому зошиті. 

4 Визначити відносну вологість повітря в камері зберігання 

5 Визначити швидкість руху повітря в холодильній камері.  

6 Про виконану роботу зробити висновки. 

 

Оформлення звіту  

1 Тема та ціль роботи 

2 Описання конструкції (з рисунками) та принципу роботи приладів 

3 Результати визначень температури, ВВП та швидкості руху повітря 

4 Висновки. 
 

 


