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ВСТУП 

Методичні вказівки призначені для роботи студентів за освітньою 

програмою «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» зі 

спеціальності 152- «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» під час 

вивчення дисципліни «Оптико-механічні вимірювання» і мають за мету 

надання студентам теоретичних знань і практичних навичок розробки і 

вдосконалення оптико-механічних засобів вимірювання. 

Опанувавши курс, студенти повинні знати принципи побудови, 

властивості, характеристики сучасних оптико-механічних засобів вимірювання, 

вміти вибирати оптичні компоненти та вміти їх розраховувати, будувати 

технічну структуру оптико-механічних засобів вимірювання. 

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні користуватися 

рекомендованою літературою, перелік якої наведений наприкінці методичних 

вказівок. 

 

1 ОБСЯГ І СКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Обсяг і склад самостійної роботи надані у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Склад і обсяги самостійної роботи 

№ 

з/п Назва теми та види самостійної роботи студента 

Кіль-

кість 

годин 

1 Підготовка до аудиторних занять: 

– підготовка до лекцій; 

– підготовка до практичних занять; 

– підготовка до лабораторних занять; 

 

16 

4 

8 

2 Проробка розділів, які не викладаються на лекціях: 

- Сучасні вимірювальні мікроскопи 

- Оптичні прилади для дослідження космосу 

- Перспективи розвитку оптичних приладів 

 

5 

 

5 

5 

5 

3 Виконання та захист індивідуальних завдань 30 

4 Підготовка та складання підсумкового контролю  60 

 Разом 138 

 

2 ПІДГОТОВКА ДО ЛЕКЦІЙ 

Підготовка до лекцій складається у повторенні пройденого матеріалу. 

При цьому студенти користуються конспектом, рекомендованою літературою, а 

також наведеним нижче змістом теоретичного курсу. 
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Заліковий модуль 1 

Змістовий модуль 1  – Оптико-механічні вимірювання 
 

Тема 1. 1– Загальні положення, терміни та визначення. 

Розглядаються терміни та визначення, базові поняття оптичних систем 

вимірювань та принципи їх побудови. 

Тема 1.2– Вплив середовища на поширення опт. сигналів 

Тема присвячена фізичних основ розповсюдження світлового потоку у 

різних середовищах, перехід світлового потоку з одного в інше середовище.. 

Тема 1.3– Оптичні системи. 

Розглядається організація принципи побудови та структури оптичних 

систем, їх особливості та умови застосування. 

Тема 1.4– Аналізатори оптичних зображень 

У темі розглядають  можливості обробки оптичних зображень. Вибір 

методу вимірювання з умови точності на першому етапі вимірювання. Синтез 

вимірювальної ланцюга, вибір схеми на другому етапі вимірювання. Питання 

точності і надійності на етапі проектування оптичної системи. 

Тема 1.5– Сканування в оптико-електронних системах. 

На лекції розглянуто передумови виникнення систем автоматизованого 

електронного сканування в оптичних системах. Застосування ЕОМ для 

автоматизації обробки оптичних зображень. Характерні особливості систем 

електронного сканування зображень. Склад системи електронного сканування. 

Принципи побудови.  

3 ПРОРОБКА РОЗДІЛІВ, ЯКІ НЕ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА ЛЕКЦІЯХ 

Студенти самостійно готують теми, перелічені в табл. 1.  

Тема викладається у вигляді зв’язного рукописного тексту українською 

мовою. Як джерела можна використовувати рекомендовану літературу та 

матеріали мережі Інтернет. 

 

4 ПІДГОТОВКА ТА СКЛАДАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

ЗНАНЬ 

Методи підсумкового контролю з дисципліни передбачені такі як: 

– підсумкове тестування за темами лекційного курсу; 

– екзамен або диференціальний залік. 

Екзамен (диференціальний залік) складається письмово за білетами, що 

містять два теоретичні питання і задачу. Зразок білету наводиться нижче. 
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В ході екзаменів і заліків студенти можуть використовувати комп’ютери. 

Під час екзамену студенти можуть користуватись з дозволу екзаменатора 

довідковою літературою, методичними вказівками та іншими посібниками. 

 

 

Перелік теоретичних питань наступний. 

 

1. Принципи побудови оптичної системи приладів; 

2. Основні характеристики оптичних елементів; 

3. Класифікація оптичних приладів; 

4. Похибки оптичних вимірювань; 

5. Джерела похибок при оптичних вимірюваннях; 

6. Вплив шороховатості поверхні на результати оптичних вимірювань4 

7. Аберація та якість зображення об’єктиву зорової труби; 

8. Стадії обробки інтерферограми; 

9. Джерела похибки від приймачів випромінювання; 

10. Похибки від нестабільності умов вимірювання; 

11. Обробка результатів оптичних вимірювань; 

 

Приклади розв’язування задач наведені у методичних вказівках (див. 

розділ 5) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
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Державний вищий навчальний заклад 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр 

Галузь знань - 15- Автоматизація та приладобудування  

Спеціальність  152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  

Семестр 1 

Освітня програма Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Навчальна дисципліна  Оптико-механічні вимірювання 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___1_____ 

1. Принципи побудови оптичної системи приладів 

2. Основні характеристики оптичних елементів 

3. Класифікація оптичних приладів. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри_КІТ та М___                Протокол №6від «21»12  2017 р. 

Зав. кафедрою  Екзаменатор. 
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5 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Оптико-

механічні вимірювання” для студентів галузі знань 15 – «Автоматизація та 

приладобудування» за освітньою програмою «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка» зі спеціальності 152 - «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка» / Укл. : Є.В. Чернецький – Дніпропетровськ: УДХТУ, 

2017. – 52 с.– Режим доступу:http://citm.ho.ua/Dist/Txt/Pract_OMM.pdf 

2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 

“Оптико-механічні вимірювання” для студентів галузі знань 15 - 

«Автоматизація та приладобудування» за освітньою програмою «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка» зі спеціальності 152 - «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка»/ Укл.: Є.В. Чернецький – 

Дніпропетровськ: УДХТУ, 2017. – 34 с.– Режим 

доступу:http://citm.ho.ua/Dist/Txt/Kurs_P_OMM.pdf/ 

3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Оптико-

механічні вимірювання” для студентів галузі знань 15 – «Автоматизація та 

приладобудування» за освітньою програмою «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка» зі спеціальності 152 - «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка»/ Укл.: Є.В. Чернецький – Дніпропетровськ: УДХТУ, 

2017. – 41 с.– Режим доступу:http://citm.ho.ua/Dist/Txt/Lab_OMM.pdf 
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