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Вимоги з безпеки життєдіяльності 

 

У лабораторії  студентам  представлено цілий ряд точних приладів і інструментів. 

З метою виключення можливості поломок студенти перед початком  лабораторних 

занять зобов’язані ознайомитися з правилами поведінки в лабораторії і надалі суворо 

дотримуватися їх: 

1. Не можна переміщувати складові деталі приладів рукою, гвинтами або іншим, не 

знаючи попередньо устрою інструмента  чи приладу. 

2. Всі деталі приладів повинні переміщуватися плавно, без значних зусиль. У 

випадку помічених несправностей треба звернутися до лаборанта. При  роботі з 

приладами не можна застосовувати зайве зусилля. 

3. По закінченню роботи, робоче місце повинно бути упорядковане і здане 

лаборанту. 

До лабораторних занять з технічних вимірювань студент зобов’язаний ознайомитись 

з майбутньою лабораторною роботою – призначенням, устроєм, прийомами 

вимірювання деталей і контрольними питаннями для виконання і захисту лабораторної 

роботи. На занятті необхідно виконати встановлений завданням обсяг робіт. Після 

виконання й оформлення лабораторної роботи необхідно подати звіт лабораторної 

роботи для перевірки на підпис лаборанту. Для отримання заліку потрібно захистити 

виконану лабораторну роботу викладачу.  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ  

1. Методи вимірювання  
Абсолютний– 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

          Відносний–     

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

         Прямий –  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

        Непрямий метод –  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

      Контактне вимірювання –  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

        Безконтактне вимірювання – 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

     Диференційоване (поелементне) вимірювання 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

   Комплексне вимірювання 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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      2. Класифікація засобів вимірювання та контролю лінійних розмірів 
   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Основні метрологічні показники засобів вимірювання такі. 

 Ціна поділки шкали – 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Діапазон вимірювань приладу в цілому –  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Межа вимірювання –  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Точність відліку – 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 Гранична похибка –  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Клас точності –  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Роботу виконав______________________     Роботу прийняв______________________ 

Міри 

Кінцеві 

міри 

довжини; 

Щупи; 

Калібри 

Універсальні засоби вимірювання 

Універсальні 

засоби 

вимірювання 

Спеціальні 

засоби 

вимірювання 

Штангенінструменти; 

Мікрометричні інструменти; 

Індикаторні інструменти; 

Важільно-механічні прилади; 

Оптико-механічні прилади; 

Пневматичні прилади 

Засоби вимірювання різьб; 

Засоби вимірювання шпонкових та 

шліцьових з’єднань;  

Засоби вимірювання деталей 

зубчастих передач; 

Зразки шорсткості поверхні 

Вимірювальні 

системи 

Вимірювальні 

установки 

Профілографи; 

Профілометри 


