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1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний
рівень

Загальні показники
Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань
    16 – хімічна та біоінженерія

(шифр і назва)

Назва дисципліни, 
до якої належить кредитний

модуль
   Вимірювання та основи 
теорії похибок   

Форма навчання
                  денна____________

(денна / заочна)

Напрям підготовки
                      -_____________________

(шифр і назва)

Кількість 
кредитів ECTS 

                         4  ,5__________

Статус кредитного модуля
              за вибором ВНЗ______

(нормативний 

або за вибором ВНЗ/студентів)

Спеціальність
161   "Хімічні технології та  
                 інженерія"___________
                   (шифр і назва)

Кількість 
розділів __4___

Цикл, до якого належить
кредитний модуль

професійної та практичної
підготовки

Спеціалізація
"Хімічні технології перероб--

ки деревини та рослинної
сировини  " 

(назва)

Індивідуальне завдання 
                   ДКР____________
                          (вид)

Рік підготовки    1______

Семестр       2__________

Освітній ступінь
                   Магістр__________

Загальна кількість годин
                     135___________

Лекції          18_______год.

Практичні (семінарські)
                  36__________год.
Лабораторні (комп’ютерний

практикум)
                         -_________год.

Тижневих годин:
аудиторних – _3___
          СРС –    4,5_

Самостійна робота
                    81__________год.,

у тому числі на виконання
індивідуального завдання

                      -___________год.
Вид та форма семестрового

контролю
                   екзамен_________

(екзамен / залік / диф. залік;

усний / письмовий / тестування тощо)
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Кредитний  модуль  «Вимірювання  та  основи  теорії  похибок»  належить  до

циклу  професійної та практичної підготовки магістрів спеціальності 161 «Хімічна

технологія  та  інженерія» спеціалізації “Хімічні  технології  переробки деревини та

рослинної сировини”. 

Предмет навчальної дисципліни – фізичні величини та їх вимірювання, засоби

вимірювання фізичних величин, нормальний закон розподілу випадкових величин,

розрахунок  похибок  під  час  непрямих  вимірювань  фізичних  величин,  довірчий

інтервал похибок, стандартизація та оцінка відповідності продукції.

Дисципліна  «Вимірювання та основи теорії похибок» вивчається студентами

спеціальності 161   у 2 семестрі.

Міждисциплінарні  зв’язки:  навчальній  дисципліні  «Вимірювання  та  основи

теорії  похибок»  передують  навчальні  дисципліни,  такі  як:  "Технологія  паперу  та

картону",  "Спеціальні  методи  досліджень  переробки  рослинної  сировини-1"  і

базується  на  їх  основі.  Навчальна  дисципліна  «Вимірювання  та  основи  теорії

похибок» забезпечує дисципліни: «Комп'ютерні технології в науковій та інженерній

діяльності в переробці рослинної сировини».

2. Мета та завдання кредитного модуля

2.1. Мета кредитного модуля.

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

 використовуючи  наукові  теорії  похибок,  обрати  умови  проведення

експериментальних  досліджень  в  лабораторії  (виробництві)  з  мінімально

можливими похибками;

 використовуючи  теоретичні  основи   теорії  похибок   та   статистичної

обробки результатів вимірювань під час дослідження складного об’єкта з предметної

галузі  технології  переробки  волокнистих  напівфабрикатів,  вміти  обґрунтувати

формули  розрахунку  похибок  на  базі  нормального  закону  розподілу  випадкових

величин; 

 використовуючи  лабораторне  (промислове)  обладнання  та  методики

виконання  експериментальних  досліджень,  провести  статистичний  аналіз

багаторазових вимірювань з випадковими похибками;   

 використовуючи  теоретичні  основи  нормального  закону  розподілу

випадкових  величин  та  відповідного  математичного  апарату   теорії  похибок,

обґрунтувати довірчий інтервал процесів, що досліджуються  в умовах лабораторії
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або під час виробництва,і зробити відповідні висновки;

1.2. Основні завдання кредитного модуля.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння

кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

-  базові  уявлення  про   основні  принципи  і  методи  вимірювання  фізичних

величин, засоби вимірювальної техніки;  

- основні положення теорії похибок та використанням їх в процесі проведення

експериментальних досліджень; 

- принципи та закономірності статистичного аналізу багаторазових вимірювань

з  випадковими  похибками  хіміко-технологічних  процесів  та  аналізом  впливу

отриманих результатів на показники якості і властивості продукції; 

- основи і принципи нормального розподілу випадкових величин.

уміння:

-  на  основі  базових  положень  теорії  похибок,  обрати  умови  проведення

експериментальних  досліджень  в  лабораторії  (виробництві)  з  мінімально

можливими похибками;

- вміти використовувати сучасні досягнення в галузі теорії похибок з метою

проведення експериментальних досліджень з мінімальними похибками;

-  користуватись  теоретичними  положеннями  нормального  закону  розподілу

випадкових  величин  та  відповідним  математичним апаратом  теорії  похибок  для

обґрунтування  довірчого  інтервалу  процесів,  що  досліджуються   в  умовах

лабораторії  або під час виробництва,  та  розрахунку оптимальних умов технології

виробництва целюлозно-паперової продукції;

досвід:

-  використання  професійно  профільованих  знань  в  галузі  торії  похибок  в

процесі  проведення  експериментальних  досліджень  та  моделювання  процесів

перероблення рослинної сировини під час виконання наукової роботи;

-  управління  існуючими технологічними  процесами  виробництва  паперу  та

картону  і  удосконалення  цих  процесів  з  метою  забезпечення  вимог  оцінки

відповідності продукції;

-  створення  нових  більш  ефективних,  екологічно  чистих  виробництв,  які

дозволяють  раціонально  використовувати  дефіцитні  волокнисті  напівфабрикати,

воду, допоміжні хімічні матеріали.

5

5



3. Структура кредитного модуля

Назви розділів і тем

Кількість годин

Всього

у тому числі

Лекції
Практичні

(семінарські
)

Лабораторні
(комп’ютерни
й практикум)

СРС

1 2 3 4 5 6

Розділ 1. Фізичні величини та похибки під час їх вимірювання
Тема  1.  Фізичні  величини.
Принципи  і  методи  вимірювань
фізичних  величин.  Засоби
вимірювальної  техніки  (ЗВТ),  їх
класифікація,  повірка  та  їх
калібрування.  Основні  поняття
теорії ймовірностей та статистики

12 2 - - 10

Тема 2. Попереднє знайомство з 
теорією похибок

8 1 4 - 3

Тема 3. Основні положення теорії 
похибок

11 1 6 - 4

Тема  4. Похибки  в  непрямих
вимірюваннях

9 2 3 - 4

Разом за розділом 1 40 6 13 - 21

Розділ 2   Методи статистичного аналізу випадкових похибок
Тема 1.  Статистичний  аналіз
багаторазових  вимірювань  з
випадковими похибками

13 2 4 - 7

МКР- 1 з розділів 1-2 2 - 1 - 1
Разом за розділом 2 15 2 5 - 8

Розділ 3. Обґрунтування та перевірка закону розподілу випадкових величин
Тема  1.  Нормальний  розподіл
статистичної величини

9 2 4 - 3

Тема  2. Обґрунтування  формул
розрахунку похибок на базі закону
нормального розподілу

8 1 4 - 3

Тема  3. Розрахунок  та  обґрун-
тування довірчого інтервалу

6 1 2 - 3

Тема 4. Проблема відсіювання  та
об'єднання  результатів  вимірю-
вань

7 2 2 - 3

Тема 5. Критерій χ2 для граничних
розподілів

7 2 2 - 3

Разом за розділом 3 37 8 14 - 15

Розділ 4. Точність вимірювань на базі невизначеності
Тема  1.  Методи  оцінювання
точності  вимірювань  на  основі
поняття невизначеності

11 2 3 - 6

МКР- 2 з розділів 3-4 2 - 1 - 1
Разом за розділом 4 13 2 4 - 7
Екзамен 30 30
Всього годин 135 18 36 - 81
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4. Лекційні заняття
Лекційні заняття спрямовані на:

 надання  сучасних,  цілісних,  взаємозалежних  знання  з  дисципліни
«Вимірювання та основи теорії похибок», рівень яких визначається цільовою
установкою до кожної конкретної теми; 

 забезпечення в процесі лекції творчої роботи студентів спільно з викладачем;
 виховання  у  студентів  професійно-ділових  якостей  і  розвиток  у  них

самостійного творчого мислення;
 формування  у  студентів  необхідного  інтересу  та  надання  напрямку  для

самостійної роботи;
 визначення  на  сучасному  рівні  розвитку  науки  і  техніки  в  області  теорії

похибок та експерименту, прогнозування їх розвитку на найближчі роки;
 відображення  методичної  обробки  матеріалу  (виділення  головних  думок  і

положень, підкреслення висновків, повторення їх у різних формулюваннях);
 набуття наочної,  поєднання по можливості  з демонстрацією аудіовізуальних

матеріалів, макетів, моделей і зразків;
 викладання чіткою і ясною мовою, роз'яснення всіх нововведених термінів і

понять;
 доступність для сприйняття даної аудиторією.

№
з/п

Назва теми лекції та перелік основних питань 
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)

Розділ 1. Фізичні величини та похибки під час їх вимірювання

1

Тема  1  Фізичні  величини.  Принципи  і  методи  вимірювань  фізичних
величин
Лекція № 1. Вимірювані фізичні величини. Принципи та методи вимірювань
фізичних величин. Основні поняття теорії ймовірностей та статистики.
Засоби вимірювальної техніки, їх класифікація та призначення.  Структура та
параметри засобів вимірювальної техніки. 

(1. с. 24- 32; 2. с. 500-505)
2   години

СРС до теми 1
Системи  фізичних  величин  та  їх  одиниць.  Показники  точності  та  форми
подання  результатів  вимірювання.  Державна  метрологічна  служба
підприємства (організації).

 (1. с. 50- 56; 2. с. 14-35; 16; 517-542)
10 годин

2
Тема 2  Попереднє знайомство з теорією похибок
Тема 3 Основні положення теорії похибок
Лекція № 2. Помилки – як похибки. Неминучість похибок. Як важливо знати
похибки.  Оцінка похибки при відліку зі  шкали.  Оцінка похибок у  випадку
багаторазових  прямих вимірювань. Найкраща оцінка   ±   похибка. Значущі
цифри при  визначені  похибок.  Відмінність  між результатами   вимірювань.
Порівняння двох значень: виміряного і теоретично відомого. Порівняння двох
виміряних  значень. Відносні   похибки. Значущі цифри у відносних похибках.
Множення двох виміряних значень.

(2 с.69-75; 3 с.12-23)
2 години

СРС до теми 2-3
Загальні  положення  та  класифікація  похибок.  Точкові  характеристики
похибок. Інтервальні характеристики похибок. 

(2 с.69-81)
7 годин

7
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3
Тема 4  Похибки в непрямих вимірюваннях 
Лекція № 3.
Похибки  суми  та  різниці   виміряних  величин.  Похибки  при  множенні  та
діленні  виміряних  величин.  Похибки  при  множені  виміряної  величини  на
точне  число.  Похибки  при  піднесені  виміряної  величини  до  ступеня.
Незалежні  похибки при обчисленні суми виміряних величин. Узагальнюючі
формули розрахунку  суми, різниці,  добутку і частки виміряних величин  при
незалежних похибках. Похибки при використанні задовільної функції однієї
змінної. Метод розрахунку похибки "крок за кроком". Загальна формула для
розрахунку похибок в непрямих вимірюваннях.

(1 с.94-98; 4 с.25-38; 3 с.49-61 )
2 години

СРС до теми 4
Загальні відомості про похибки в непрямих вимірюваннях. Розуміння похибок
в непрямих вимірюваннях на прикладах. Принцип арифметичної середини.

(2 с.100-120; 3 с.49-61, 65-72, 73-78; 5 с.50-54)
4 години

Розділ 2   Методи статистичного аналізу випадкових похибок

4

Тема 1  Статистичний аналіз багаторазових вимірювань з випадковими
похибками  
Лекція № 4.
Випадкові  та  систематичні  похибки.  Середнє  значення  і  стандартне
відхилення.  Стандартне  відхилення  –  як   похибка  одиничного  виміру.
Стандартне  відхилення  середнього.  Систематичні  похибки  для
експериментальних досліджень в учбових лабораторіях.

(3 с. 87-94; 5 с. 32- 51; 8 с.15-24)
2 години

СРС до теми 1
Визначення гарантійного інтервалу результатів вимірювань. Підсумовування
похибок  вимірювань.  Похибки  прямих  рівноточних  вимірювань.  Обробка  і
оцінка точності рівноточних вимірювань. Стандартне відхилення середнього
на прикладах.

(2 с.103-118; 3 с. 98-101; 8 с. 33-46)
7 годин

Розділ 3. Обґрунтування та перевірка закону розподілу випадкових величин

5
Тема 1  Нормальний розподіл статистичної величини  
Лекція № 5.
Гістограми і розподіл випадкових величин.  Граничний розподіл випадкових
величин. Нормальний розподіл випадкової  величини. 

(1 с.35-50; 3 с.106-122; 6 с. 88-101)
2 години

СРС до теми 1 
Закон розподілу ймовірностей при  багаторазових вимірюваннях. Випадкові
величини.  Використання  елементів  теорії  ймовірностей  до  результатів
вимірювань. Повторення випробувань – біноміальний розподіл.

(1 с.5-26; 6 с. 88- 115)
3 години

Тема  2 Обґрунтування  формул  розрахунку  похибок  на  базі  закону
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6

нормального розподілу
Тема 3  Розрахунок та обґрунтування довірчого інтервалу
Лекція № 6.
Стандартне відхилення як 68% довірчий інтервал. Обґрунтування середнього
х  як найкращої оцінки та   - ширини граничного розподілу. Розрахунок та 
обґрунтування довірчого інтервалу.

(1 с.120-125; 3 с.123-130)
2 години

СРС до теми 2-3
Квадратична сума похибок і її обґрунтування. Загальний випадок. Визначення
середньої  квадратичної  похибки. Довірчі  інтервали.  Необхідна  кількість
вимірювань випадкової величини.

(1 с.120-130; 3 с.125-142; 6 с.100-137 )
6 годин

7
Тема 4 Проблема відсіювання  та об'єднання результатів вимірювань
Лекція № 7.
Проблема  відсіювання  даних.  Критерій  Шовене.  Проблема  об'єднання
результатів різних вимірювань.

(1 с.122-130; 3 с.148-158)
2 години

СРС до теми 4
Проблема  відсіювання  даних  з  використанням  критерію  Шовене  на
прикладах. Проблема об'єднання результатів різних вимірювань на прикладах.

(1 с.122-136; 3 с.148-158)
3 години

8
Тема 5 Критерій χ2 для граничних розподілів
Лекція № 8.
Поняття критерію χ2. Ступені свободи і приведене значення  χ2.  Ймовірності
для χ2.

(1 с.50-54; 3 с.179-192; 6 с.148-154)
2 години

СРС до теми 5
Коефіцієнт лінійної кореляції. кількісний критерій значимості r.

(1 с.50-54; 3 с.184-192)
3 години

Розділ 4. Точність вимірювань на базі невизначеності

9

Тема  1  Методи  оцінювання  точності  вимірювань  на  основі  поняття
невизначеності
Лекція № 9.
Загальні поняття і визначення поняття невизначеності. Приклад оцінювання
характеристик  похибки  та  розрахунок  невизначеності  вимірювань.
Порівняльний  аналіз  двох  підходів  до  визначення  характеристик  точності
вимірювань.

(7 с.1-16)
2 години

СРС до теми 1
Порівняльний  аналіз  двох  підходів  до  визначення  характеристик  точності
вимірювань.

(7 с.6-20) 
6 годин

5. Практичні заняття
У системі професійної підготовки студентів практичні заняття займають  40 %
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аудиторного  навантаження.  Будучи  доповненням  до  лекційного  курсу,  вони
закладають і формують основи практичного визначення похибок під час виконання
експериментальних  наукових  досліджень  в  лабораторіях.  Зміст  цих  занять  і
методика  їх  проведення  забезпечують  розвиток  творчої  активності  особистості.
Вони  розвивають  наукове  мислення  і  здатність  користуватися  спеціальною
термінологією,  дозволяють  перевірити знання,  у  зв'язку  з  чим даний вид  роботи
виступає  важливим  засобом  оперативного  зворотного  зв'язку.  Тому  практичні
заняття  виконують  не  тільки  пізнавальну  і  виховну  функції,  але  й  сприяють
зростанню студентів як творчих працівників в області теорії похибок.

Основні завдання циклу практичних занять: 
♦ допомогти студентам систематизувати, закріпити і поглибити знання теоретичного
характеру в області  визначення похибок під час виконання наукових досліджень в
лабораторіях;
♦ навчити студентів прийомам вирішення практичних завдань,  сприяти оволодінню
навичками та вміннями виконання розрахунків, графічних та інших видів завдань; 
♦ навчити їх  працювати з  науковою  та  довідковою літературою,  табличним
матеріалом;
♦ формувати  вміння вчитися  самостійно,  тобто опановувати методи,  способи і
прийоми самонавчання, саморозвитку і самоконтролю.

Студенти в рамках практичних занять, теми яких наведено нижче, вирішують
задачі  та   виконують   розрахунки  похибок  при  проведення  індивідуальних  або
комплексних наукових досліджень.

№
з/п

Назва теми заняття та перелік основних питань
(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС)

1 Практичне заняття 1  .
Системи фізичних величин та їх одиниць. Показники точності та форми подання
результатів  вимірювання.  Державна  метрологічна  служба  підприємства
(організації)- 4 години.

 (1. с. 50- 56; 2. с. 14-35; 16; 517-542)
2 Практичне заняття 2.

Основні положення теорії похибок. Вирішення задач з метою загальної оцінки
похибок  у  випадку  багаторазових  вимірювань.  Відносні  похибки  та  значущі
цифри – 4 години. 

(1 с.54-65; 2 с.81-88; 3 с.39-45 )
3 Практичне заняття 3  .

Похибки при непрямих вимірюваннях.  Визначення похибок при використанні
результатів   вимірювань   в  операціях суми, різниці,   множення  та   ділення – 4
години. 

(1 с.94-98; 4 с.25-38; 3 с.49-61 )
4 Практичне заняття 4  .

Статистичний  аналіз  випадкових  похибок.  Розрахунок  середнього  та
стандартного відхилення – 4 години. 

(3 с. 87-94; 5 с. 32- 51; 8 с.15-24)
5 Практичне заняття 5.

Статистичний аналіз випадкових похибок. Розрахунок стандартного відхилення
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середнього. Систематичні похибки – 3 година. 
МКР-1 за темами розділу 1  - 1 година.

(2 с.103-118; 3 с. 98-101; 8 с. 33-46)
6 Практичне заняття 6  .

Закон нормального розподілу випадкової  величини. Обґрунтування формул на
базі закону нормального розподілу. Вирішення задач – 4 години. 

(1 с.95-107; 3 с.94-103; 6 с.49-64 )
7 Практичне заняття 7  .

Вирішення задач на   відсіювання   та   об'єднання   результатів   вимірювання –
4 години. 

(1 с.122-130; 3 с.148-158)
8 Практичне заняття 8  .

Критерій  χ2 для  граничних  розподілів.  Визначення  закону  розподілу  для
випадкових величин– 4 години.

(1 с.50-54; 3 с.179-192; 6 с.148-154)
9 Практичне заняття 9  .

Приклад  розрахунку  загальної  похибки  при  розробки  методики  вимірювання
концентрації каолінової суспензії – 3 година. 
МКР-2 за темами розділів 2-4  - 1 година.

(1 с.50-54; 3 с.184-192)

6. Комп’ютерний практикум

Згідно навчального плану комп’ютерних практикумів не передбачено.

7. Самостійна робота

Самостійна робота студентів займає 50 % часу вивчення курсу, включає також

підготовку  домашньої  контрольної роботи  та  підготовку  до  екзамену.  Головне

завдання самостійної  роботи студентів  – це опанування наукових знань в області

теорії похибок, що не ввійшли до   переліку лекційних питань, шляхом особистого

пошуку  інформації,  формування  активного  інтересу  до  творчого  підходу  у

навчальній  роботі  та  при  виконанні  домашньої  контрольної роботи.  У  процесі

самостійної  роботи  над  домашньою  контрольною роботою  студент  повинен

навчитися  глибоко аналізувати  проблему  розрахунку похибок  під  час  проведення

вимірювань фізичних величин і,  на основі  проведених  розрахунків,  приходити до

власних обґрунтованих висновків.

№ Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість годин
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з/п СРС
Розділ 1. Фізичні величини та похибки під час їх вимірювання

1 Тема  1  Фізичні  величини.  Принципи  і  методи
вимірювань фізичних величин
СРС до теми 1
Системи  фізичних  величин  та  їх  одиниць.  Показники
точності  та  форми  подання  результатів  вимірювання.
Державна метрологічна служба підприємства (організації) 

(1 с.50-54; 2 с.14-35; 16)

10

2 Тема 2  Попереднє знайомство з теорією похибок
СРС до теми 2
Загальні  положення  та  класифікація  похибок.  Точкові
характеристики  похибок.  Інтервальні  характеристики
похибок. 

(2 с.69-81)

3

3 Тема 3 Основні положення теорії похибок
СРС до теми 3
Класифікація  похибок  вимірювань.  Вплив  систематичних
похибок  на  результати  вимірювань.  Перевірка
пропорційності за допомогою графіка. 

(4 с.17-24; 8 с.33-44; 3 с. 34-38)

4

4 Тема 4  Похибки в непрямих вимірюваннях 
СРС до теми 4
Загальні відомості про похибки в непрямих вимірюваннях.
Розуміння похибок в непрямих вимірюваннях на прикладах.
Принцип арифметичної середини.

(2 с.100-120; 3 с.49-61, 65-72, 73-78; 5 с.50-54)

4

Розділ 2   Методи статистичного аналізу випадкових похибок
5 Тема 1  Статистичний аналіз багаторазових вимірювань

з випадковими похибками 
СРС до теми 1
Визначення гарантійного інтервалу результатів вимірювань.
Підсумовування  похибок  вимірювань.  Похибки  прямих
рівноточних  вимірювань.  Обробка  і  оцінка  точності
рівноточних вимірювань. Стандартне відхилення середнього
на прикладах.

(2 с.103-118; 3 с. 98-101; 8 с. 33-46)

7

6 Контрольна робота з розділів 1-2 1
Розділ 3. Обґрунтування та перевірка закону розподілу випадкових величин

7 Тема 1  Нормальний розподіл статистичної величини  
СРС до теми 1 
Закон  розподілу  ймовірностей  при   багаторазових

3
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вимірюваннях.  Випадкові  величини.  Використання
елементів  теорії  ймовірностей  до  результатів  вимірювань.
Повторення випробувань – біноміальний розподіл.

(1 с.5-26; 6 с. 88- 115)
8 Тема  2 Обґрунтування  формул розрахунку похибок  на

базі закону нормального розподілу
СРС до теми 2
Квадратична  сума  похибок  і  її  обґрунтування.  Загальний
випадок. Визначення середньої квадратичної похибки.

(1 с.120-130; 3 с.125-142; 6 с.100-137 )

3

9 Тема 3  Розрахунок та обґрунтування довірчого 
інтервалу
СРС до теми 3
Довірчі  інтервали.  Необхідна  кількість  вимірювань
випадкової величини.

(1 с.50-54; 3 с.15-24; 14 с. 55-67)

3

10 Тема 4 Проблема відсіювання  та об'єднання результатів
вимірювань
СРС до теми 4
Проблема  відсіювання  даних  з  використанням  критерію
Шовене  на  прикладах.  Проблема  об'єднання  результатів
різних вимірювань на прикладах.

(1 с.122-136; 3 с.148-158)

3

11 Тема 5 Критерій χ2 для граничних розподілів
СРС до теми 5
Коефіцієнт  лінійної  кореляції.  кількісний  критерій
значимості r.

(1 с.50-54; 3 с.184-192)

3

Розділ 4. Обґрунтування та перевірка закону розподілу випадкових величин
12 Тема  1  Методи  оцінювання  точності  вимірювань  на

основі поняття невизначеності
СРС до теми 1
Порівняльний  аналіз  двох  підходів  до  визначення
характеристик точності вимірювань.

(7 с.6-20)

6

13 Контрольна робота з розділів 3-4 1
14 Екзамен 30

Всього годин 81

8. Індивідуальні завдання
Студенти  виконують  домашню  контрольну  роботу  (ДКР),  призначену  для

поглиблення знань з даного модуля. Домашня контрольна робота оформлюється у
відповідності  з  вимогами  Державного  стандарту  України  ДСТУ  3008-95.  В
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домашній  контрольній  роботі  відображується  робота  студента  з  обґрунтування
природи похибки, а також формули, у відповідності з якими проводиться розрахунок
загальної похибки при виконанні певних етапів індивідуальної   науково-дослідної
роботи, а саме:

- розроблення методики досліджень;
- результати обґрунтування складових загальної похибки;
- характеристика вихідного матеріалу та кінцевого продукту;
- наведення результатів досліджень;
- математична обробка експериментальних даних;
- виведення загальної формули та розрахунок похибки;
- висновки та рекомендації.
Приблизний  перелік  тем  науково-дослідних  робіт,   в  рамках  яких  будуть

виконуватися домашні контрольні роботи в 2 семестрі,  наведений в додатку А.

9. Контрольні роботи

Метою  виконання  студентами  модульної  контрольної  роботи  є  закріплення
теоретичного матеріалу поданого на лекціях та під час виконання практичних робіт.
Модульна контрольна робота може бути поділена на дві роботи (МКР-1 і МКР-2) і
виконуються в тестовій  системі.  Кожна  робота (МКР-1 і  МКР-2)  включає по 10
питань, кожне з яких оцінується в 1,0 бала. 

Приблизний перелік питань,  що виносяться  на модульні  контрольні  роботи,
додається до робочої навчальної програми (Додаток Б).

10. Рейтингова система оцінювання результатів навчання
Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного

модуля "Вимірювання та основи теорії похибок" наведено в додатку В.
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11. Методичні рекомендації
Лекційні та практичні заняття проводяться у навчальних групах чисельністю

10-12 студентів.
Дисципліна  вивчається  шляхом  аудиторного  прослуховування  лекцій,

повторення  пройденого  матеріалу  в  аудиторні  години,  детального  вивчення
пройденого  матеріалу  в  домашніх  умовах,  уточнення  окремих  моментів  на
практичних заняттях, самостійного вивчення окремих тем.

Для забезпечення студентів методичною літературою розроблено курс лекцій,
розроблено  методичні  вказівки  до  виконання  практичних  занять, виконання
самостійної роботи з курсу, які рекомендовані Вченою Радою ІХФ.

Пропонується впровадження рейтингової системи оцінки успішності засвоєння
студентами навчального матеріалу з дисципліни.

12. Рекомендована література
    12.1 Базова
1. Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. –

Львів: Афіша, 2006. - 324 с.
1. Маркин Н.С. Основы  теории обработки результатов измерений. – М.:

Изд-во.стандартов, 1991. - 176 с.
2. Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок. Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. –

272 с.
3. Новицкий  П.В.,  Зограф  И.А.  Оценка  погрешностей  и  результатов

измерений. - Л.: Энергоатомиздат,  1985. – 247 с.
4. Мудров В.И., Кушко В.Л. Методы обработки измерений. – М.: Радио и

связь, - 1983. -223 с.
5. Сб.задач по теории вероятностей, математической статистике и теории

случайных функций. Под ред.А.А.Свешникова. М.:, Наука, Гл.редакция физ.-матем.
лит-ры, - 1970, - 656 с.

6. РМГ  43-2001  Государственная  система  по  обеспечению  единства
измерений. Применение "Руководства по выражению неопределенности измерений".

7. Долинский  Е.Ф.  Обработка  результатов  измерений.  –  М.:  Изд-
во.стандартов, 1991. - 191 с.

8. Методические указания к лабораторным работам и контрольные задания
по дисциплине   «Технология   бумаги   и   картона»  /  Сост.:   Н.С.   Астратов, С.Ф.
Примаков. - К.: КПИ, 1993. - 84 с.

9. Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії рослинної сировини і
целюлози / Укл. Барбаш В.А., Антоненко Л.П., Дейкун І.М. - К.: НТУУ „КПІ",2003.-
70с.

10. Методичні  вказівки  до  виконання  лабораторних робіт і   контрольних
завдань  з  дисципліни  "Технологія   целюлози"  /  Укл.   Примаков  СП., Антоненко
Л.П., Барабаш В.А., Дейкун І.М., Черьопкіна Р.І. - К.: НУТУ "КПГ\2003.-71.

   12.2 Допоміжна
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11. Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента.

– М.: Наука, 1971. - 176 с.

12. Закон України про метрологію та метрологічну діяльність, № 1765, м.

Київ, 15 червня 2004 р.

13. Справочник по теории вероятностей и математической статистике. - М.:

Наука, 1985. -159 с.

14. Володарський  Є.Т.,  Кухарчук  В.В.,  Поджаренко  В.О.,  Сердюк  Г.Б.

Метрологічне  забезпечення  вимірювань  і  контролю.  Навч.посібник  для  студентів

техн.спеціал. ВНЗ.  – Вінниця:, Видав. Держ,Технічн.Університету,  2001.-220 с.

15. ДСТУ  3651.2-97   Метрологія.  Одиниці  фізичних  величин.  Основні

одиниці фізичних величин. Міжнародні системи величин. Основні положення, назви

та позначення.

16. Примаков  СП.,  Барбаш В.А.  Технологія  паперу і  картону. К.:  ЕКМО,

2002.-396 с.

17. Національна  Стратегічна  програма  розвитку  целюлозно-паперової

промисловості України до 2020 року, 2006 р.

13. Інформаційні ресурси
Електронні ресурси з курсу «Вимірювання та основи теорії похибок», а саме:

 навчальну програму дисципліни,
 робочу навчальну програму кредитного модуля,
 методичні вказівки до виконання практичних занять та виконання 
самостійної роботи.

розміщено за адресою http://www.eco-paper.kpi.ua/for-student, а також у електронному
кампусі.
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Додаток А
до робочої навчальної програми модуля "Вимірювання та основи теорії

похибок"
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Аналіз  варильних  розчинів.  Варіння  целюлози  сульфітним  способом.

Промивання та сортування отриманої целюлози.

Аналіз  варильних  розчинів.  Варіння  целюлози  сульфатним  способом.

Промивання та сортування отриманої целюлози .

Визначення жорсткості отриманої целюлози за методами Б"єркмана і Капа .

Аналіз вибілювальних реагентів. Вибілювання целюлози.

Аналіз відпрацьованих щолоків.

Розмелювання  напівфабрикатів  та  визначення  якісних  показників  маси,  що

розмелюється (ступеня млива та  масового показника середньої  довжини волокна,

фракційного складу маси).

Варіння різних видів і типів крохмального клею та проклеювання паперової

маси з різним ступенем млива і витратою клею.

Варіння різних видів і типів крохмального клею та виконання поверхневого

проклеювання відливків, що виготовлені з паперової маси з різним ступенем млива з

варіюванням витрати клею.

Виготовлення лабораторних зразків паперу та картону (відливків).

Фізико-механічні  випробування  відливок  (визначення  розривної  довжини,

опору  продавлюванню,  міцності  на  злом  при  багаторазових  перегинах,  опору

роздиранню,  поверхневої  вбирності  за  методом  Кобба,  опору  площинному  та

торцевому стисненню і т.ін.).

Аналіз стічної води різними методами .

Визначення змін кристалічної структури целюлозної маси з різним ступенем

млива методом рентгеноструктурного аналізу.

Дослідження  зразків  макулатурного  картону  методом  термогравіметричного

аналізу.

Ідентифікація складу проклеювання в папері методом газохроматографічного

аналізу .
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Додаток Б
до робочої навчальної програми модуля "Вимірювання та основи теорії

похибок"
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА  РОБОТА (МКР-1)
1. Дати визначення фізичної  величини (ФВ), навести декілька прикладів

ФВ та дати визначення дійсного значення ФВ.

1. Дати визначення: а)що таке вимірювання ФВ б)результату  вимірювання;

в)  точності    вимірювання; г)  принципу вимірювання;  д)  методу вимірювання; е)

методики вимірювання.

2. Дати визначення терміну «теорія похибок».

3. Навести правило приведення результатів з похибками  та відповідності

розмірностей результату і похибки.

4. Дати  визначення, що  таке  відмінність  результатів  вимірювання?

Значима/незначима відмінність.

5. Дати визначення, що таке відносна похибка ? Надати формулу відносної

похибки. 

6. Навести правило розрахунку похибки здобутку результатів вимірювань. 

7.  Навести  правило  похибки  суми  або  різниці  результатів  непрямих

вимірювань.

8.  Навести  правило  похибки  добутку  і  ділення результатів  непрямих

вимірювань.

9. Навести правило похибки добутку результату непрямих вимірювань на

точне число.

Навести формулу розрахунку похибки в задовільній функції однієї змінної.
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МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА  РОБОТА (МКР-2)
1. Дати визначення, які похибки називаються випадковими ?

2. Дати визначення, що називається стандартним відхиленням (два варіанти: з N i N-

1 у формулі) ?

3. Дати визначення, що таке стандартне відхилення середнього ?

4. Дати визначення, що таке систематичні похибки і в чому полягає сутність єдиної

теорії систематичних  похибок ?

5. Дати визначення, що таке функція нормального розподілу і яка основна форма

представлення цієї функції ? Навести властивості функції нормального розподілу ?

6. Надати  формули  для  розрахунку  середнього  значення  х та  стандартного

відхилення  x  з  використанням функції  )(, xf X  ,  що описує  граничний  розподіл

результатів вимірювань (для випадку великої кількості вимірювань) ?

7.  Сформулювати правило виявлення промахів:  критерій трьох сігм ?

8. Дати визначення довірчого інтервалу і надати формулу для його розрахунку ?

9.  Показати на прикладі  як змінюється довірчий інтервал в залежності  від числа

паралельних дослідів ?

10.Дати  визначення  проблеми  відсіювання  аномальних  результатів.  Навести

критерій Шовене ?

Дати визначення проблеми об’єднання результатів n –вимірювань. Навести правило

об’єднання та формули для розрахунку .í àéêðx та .í àéêðx ?
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Додаток Г
Перелік питань до екзамену

(теоретична частина)
1. Обґрунтувати  поняття  та  надати  формулу  для  розрахунку  відносної

похибки.
2. Обґрунтувати поняття точності вимірювання через відносну похибку. 
3. Обґрунтувати  використання  поняття  відносної  похибки у  формулі

розрахунку похибки здобутку результатів вимірювань. 
4. Проаналізувати та надати правило розрахунку похибки суми та різниці

двох незалежних виміряних величин.
5. Проаналізувати правила розрахунку похибки, які використовуються під

час вимірювання  незалежних виміряних величин.
6.  Проаналізувати  та  надати правило  розрахунку  похибки  суми  та  різниці

величин,   правило  похибки  добутку  і  ділення  результатів  вимірювань,  а  також
правило добутку результату вимірювань на точне число. 

7.  Обґрунтувати  використання  правила  розрахунку  похибки  при  піднесенні
виміряної величини до ступеня.

8. Проаналізувати та надати формулу оцінювання похибки за використання
задовільної функції однієї змінної у випадках непрямих вимірювань.

9. Обґрунтувати використання загальної формули для розрахунків похибок
в непрямих вимірюваннях та методу «крок за кроком». 

10.  Обґрунтувати  суть  проблеми  об'єднання  результатів  експерименту  та
визначитися із формулами розрахунку середнього зваженого.

11. Дати визначення, що таке  відмінність між результатами вимірювань, дати
оцінку  значимості  (незначимості)  відмінності,  базуючись  на  понятті  найкращої
оцінки та похибки.

12.  Проаналізувати  та  надати  формулу розрахунку  стандартного  відхилення
середнього.

13. Проаналізувати та надати правило розрахунку похибки різниці результатів
вимірювань. 

14. Проаналізувати і надати формули для розрахунку значення критерія χ2 .
15.  Обґрунтувати  суть  проблеми  об'єднання  результатів  експерименту  та

визначитися із формулами розрахунку середнього зваженого.
16.  Проаналізувати  і  надати  послідовність  формул для  розрахунку  довірчого

інтервалу.
17. Обґрунтувати схему використання критерію Шовене.
18.  Обґрунтувати  суть  проблеми  об'єднання  результатів  експерименту  та

визначитися із формулами розрахунку середнього зваженого.
19.Проаналізувати  та  надати   формули  статистичної  обробки  результатів

вимірювань,  а  саме:  розрахунку  середнього  значення  і  стандартного  відхилення
середнього.

20. Проаналізувати формулу  оцінювання похибки за використання задовільної
функції однієї змінної у випадках непрямих вимірювань.

21. Обґрунтувати схему використання критерію Шовене.
22.  Проаналізувати  та  надати формули і  визначити  послідовність  (алгоритм)

використання формул для доказу, чи відповідає нормальному розподілу Гауса певна
вибірка спостережень. 

23. Проаналізувати і надати формули для розрахунку значення критерія χ2 .
24.  Проаналізувати  та  надати  формули  статистичної  обробки  результатів

вимірювань,  а  саме:  розрахунку  середнього  значення і  стандартного  відхилення
середнього.  

25.  Проаналізувати  і  надати  послідовність  формул для  розрахунку  довірчого
інтервалу.
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Перелік питань до екзамену
(задачі)

1. Застосувати формулу розрахунку відносної похибки (у відсотках) для п’яти
вимірювань:

- виміряна висота = 5,03±0,04 м;
- виміряний час = 19,5±1 с;
- виміряний заряд = (-3,2±0,3) *10-19 Кл);
 - виміряна довжина хвилі = (0,56±0,07) *10-6 м);
- виміряний імпульс = (3,27±0,04) *103 г*см/с).

2.  Використати  поняття  точності  вимірювання  через  відносну  похибку  для
випадку,  а  саме: припустимо, що потрібно виміряти довжину 2 см  з точністю 1%. З
допомогою  дерев’яної  лінійки  можна  провести  відлік  з  точністю  до  1мм,  а  з
допомогою мікроскопа – до 0,1 мм. 

Чи  можливо  це  зробити  з  допомогою  дерев’яної  лінійки?  З  допомогою
мікроскопа?

3. Використати формулу розрахунку похибки здобутку результатів вимірювань
у  випадку, коли  вимірюються  дві  величини  а і  в (довжина  та  ширина  паперової
смужки для випробування на міцність). Отримуємо:  а=11,5±0,2 см і в=25,4±0,2 см. 

Потрібно розрахувати значення площі смужки  S=а*в,  абсолютне та відносне
значення похибки в S, а також відносне значення похибок виміряних величин ?

4. Використати правило розрахунку похибки суми та різниці двох незалежних
виміряних величин у випадку:

Лаборант  змішує  розчини  хімічних  реагентів  із  двох  бутлів,  попередньо
вимірявши окремо  маси цих наповнених і потім порожніх бутлів і  одержавши в
результаті:

M1 - маса першого бутля і його вмісту = 540 ± 10 г; 
m1 = маса першого пустого бутля          =  72 ± 1 г; 
M2 = маса другого бутля і його вмісту  = 940 ± 20 г; 
m2 = маса другого пустого бутля           =   97 ± 1 г.

Необхідно  визначити  повну  масу  хімічних  реагентів,  розрахувати  похибку
повної маси та записати кінцевий результат.

5. Використати правила розрахунку похибки, які використовуються під час
вимірювання  незалежних виміряних величин у випадку: 

Спеціаліст отримав наступні результати вимірювань:
а=5±1 см; в=18±2 см; с=12±1 см; t=3,0±0,5 с; m=18±1 г.

6. Використовуючи правила похибки суми (різниці) результатів вимірювань та
добутку і ділення результатів вимірювань, розрахуйте похибки та відносні похибки
(в %): 

а) а+в+с; б) а+в-с; в)c*t; г)4a; д)b/2 (де цифри 4 і 2 не мають похибки), е)m*b/t.

7.  Скористатися  правилами  розрахунку:  похибки  суми та  різниці   величин,
похибки  добутку і ділення результатів вимірювань, добутку результату вимірювань
на точне число під час розрахунку наступних виразів:

а) (5±1)+ (8±2)- (10±4);  б) (5±1)*(8±2);
в) (10±1)/(20±2); г) 2π*(10±1) (цифри π і 2 не мають похибки).

8.  Використати  правило  розрахунку  похибки  при  піднесенні  виміряної
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величини  до  ступеня  у  випадку,  коли  експериментатор  визначає  прискорення
вільного падіння  g,  вимірюючи час  t падіння каменю з висоти  h (h визначається
відомою формулою h=

2)2
1( tg  ). 

Після декількох вимірювань часу він знаходить: 

 t =1,6 ±0,1 с  і вимірює висоту h як    h = 14,1 ±0,1 м.

9.  Використати  формулу  оцінювання  похибки  за  використання  задовільної
функції однієї змінної у випадку:  кут θ виміряли як 125±2 град. Потім це значення
використовується для розрахунку Sin(θ).

Необхідно розрахувати Sin(θ) та похибку. 

10  Використати загальну формулу для розрахунків  похибок  в  непрямих
вимірюваннях та методу «крок за кроком» на прикладі розрахунку певної величини
с=а*в:

   а=10,0±0,5Н; в=15±1 cм.
11.  Експериментатор вимірює густину  рідини   п’ять   разів   і    отримує

результати (в г/см3): 1,8; 2,0; 2,0; 1,9; 1,8. 
Що можна сказати про найкращу оцінку і похибку, базуючись на його вимірах?

12.  Необхідно  точно  виміряти  площу  (S)  прямокутного  зразка  паперу,
призначеного для випробування  розміром 2,5 см*5,0 см.

В табл. наведені результати 10-ти вимірювань ширини (l) та довжини (в) зразка. 
Вимір.велич. Виміряні значення

l 24,25;  24,26; 24,22; 24,28; 24,24;
24,25;  24,22; 24,26; 24,23; 24,24.

b 50,36; 50,35; 50,41;  50,37; 50,36;
50,32; 50,39; 50,38; 50,36; 50,38.

Для  того,  щоб виміряти  площу (S)  прямокутного зразка  паперу, необхідно,
відповідно, розраховати середнє значення обох величин, стандартне відхилення х
та стандартне відхилення середнього x  з використанням відповідних формул.

13. Розрахувати  похибки різниці результатів вимірювань з метою порівняння
двох виміряних величин та використати його для випадку: 

В  експерименті  з  перевірки  закону  збереження  моменту  імпульсу  студент
отримав для початкового і кінцевого моментів (L i L’) значення, що надані в таблиці.

Потрібно добавити до таблиці додаткові стовбці для різниці (L - L ’
)  і  похибки і

перевірити, чи узгоджуються результати студента із законом збереження моменту імпульсу?
Початковий (L) Кінцевий  L’

3,0±0,3 2,7±0,6
7,4±0,5 8,0±1,0
14,3±1,0 16,5±1,0

25±2 24±2
32±2 31±2
37±2 41±2

14. Визначити (з заповненнями вільних граф в таблиці),  чи  відповідає  нормальному
розподілу Гауса вибірка спостережень за ростом 200 аборигенів на деякому острові, що наведені у таблиці: 
Номер

біна
Ріст в біні Число спостережень Оk в

біні
Очікуване
число Еk 

Рk,
%

1 менше X-1,5 14
2 між X-1,5 і X- 29
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3 між X- і X-0,5 30
4 між X-0,5 і X 27
5 між X і X+0,5 28
6 між X+0,5  і X+ 31
7 між X+  і X+1,5 28
8 більше X+1,5 13

15.  Розрахувати  довірчий  інтервал  у  випадку,  коли  експериментатор
багатократно  вимірює  величину  g,  прискорення  вільного  падіння,   і  отримує
результат 9,5 м/с2 та стандартне відхилення, що дорівнює 0,1. 

Якщо  вважати,  що  результати  його  вимірювань  розподілені  нормально  з
центром, рівним прийнятому значенню 9,8 м/с2 та шириною 0.1, то яка ймовірність
отримання  результату,  який  вирізняється  від  9,8  м/с2 так  же  (або  більше),  як
результат експериментатора?

Приймаючи,  що  експериментатор фактично  не  зробив  помилок,  чи  можна
сказати,  що,  ймовірно,  його  експеримент  підпав  під  вплив  деяких  невиявлених
систематичних похибок?

16. Два вимірювання руйнівного зусилля Р дають результати: 334±1 і 336±2.
Чи можна вважати ці два результати несуперечливими? 
Якщо  так,  то  потрібно  розрахувати  найкращу  оцінку  показника  Р  і  його

похибку.

17. Визначитися,  чи потрібно відкидати сумнівний результат вимірювання у
випадку:

Спеціаліст  проводить  вимірювання  товщини  картону  H десять  разів  і  отримує
результати (у мм):

0,86; 0,83; 0,87; 0,84; 0,82; 0,95; 0,83; 0,85; 0,89; 0,88.
а) Потрібно розрахувати середнє значення H і стандартне відхилення H цих

результатів.
б) Якщо спеціаліст вирішить використати критерій Шовене, то чи повинен він

відкинути результат 0,95 мм?  Потрібно аргументувати поступок.

18.  Використати  формули  розрахунку  середнього  значення  і  стандартного
відхилення середнього для випадку:  

Спеціаліст проводить вимірювання величини х п’ять раз і отримує результати:
5, 7, 9, 7, 8.

Необхідно  розрахувати  х  та   стандартне  відхилення  х .  Порівняти  два
варіанти (з N і N-1) під час розрахунку х .

19.  Використати  формулу  оцінювання похибки за  використання  задовільної
функції однієї змінної у випадках непрямих вимірювань: кут θ виміряли як  =20±3
град. Потім це значення використовується для розрахунку Cos .

Необхідно розрахувати Cos  та похибку. 
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20. Визначитися,  чи потрібно відкидати сумнівний результат вимірювання у
випадку:

Спеціаліст проводить 14 вимірювань періоду коливань генератора і  отримує
результати (в долях секунди):

7, 3, 9, 3, 6, 9, 8, 7, 8, 12, 5, 9, 9, 3
Відчуваючи,  що  результат  (12)  завеликий,  спеціаліст  вирішує  використати

критерій  Шовене.  Чи  відкине  він  цей  результат?  Скільки  результатів,  таким  же
чином відмінних від середнього, як 12, йому слідує очікувати?

21.  Використати  формулу  оцінювання похибки за  використання  задовільної
функції однієї змінної у випадках непрямих вимірювань: кут θ виміряли як  =20±3
град. Потім це значення використовується для розрахунку Cos .

Необхідно розрахувати Cos  та похибку. 

22.  Визначити значення критерію χ2 для вибірки із 40 вимірювань х1,  х2 ,… х40

довжини траєкторії  х  кулі, що вилітає із деякої рушниці (результати наведені в таблиці).
731 772 771 681 722 688 653 757 733 742
739 780 709 679 760 748 672 687 766 645
678 748 689 810 805 778 764 753 709 675
698 770 754 830 725 710 738 638 787 712

23.  Виконати  розрахунок  середнього  значення  та  стандартного  відхилення
результатів десяти вимірювань одного із показників, що характеризує якість паперу
(наприклад, гладкість паперу):

86, 85, 84, 89, 86, 88, 88, 85, 83, 85 .

24.  Розрахувати  довірчий  інтервал  у  випадку,  коли  експериментатор  хоче
перевірити закон збереження енергії для певної ядерної реакції. З цією метою він
проводить  експеримент  і  отримує  результати  початкової  та  кінцевої  енергії,
відповідно, Еп=753 МеВ і Ек=609 МеВ, де в якості похибок наведені стандартні
відхилення результатів. 

Чи є ця різниця значимою (на 5%-му рівні)? Необхідно аргументовано дати
відповідь на запитання.
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