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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Дисципліна "Прилади вимірювання параметрів довкілля" є складовою в схемі 
навчання за спеціальністю „Наукові, аналітичні та екологічні прилади та 
системи" і відноситься до циклу дисциплін вільного вибору ВУЗа. Безпосередньо 
пов'язана з вивченням приладів для вимірювання параметрів навколишнього 
середовища, а також систем контролю якості води, її очищення від майже всіх 
видів існуючих забруднювачів. Така проблема на сьогоднішній день є 
актуальною як в Україні так і в інших державах. 
 

II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
 

Розподіл навчальних годин за семестрами і видами навчальних занять 

здійснюється відповідно до робочих навчальних планів за такою 

формою: 
 

  Розподіл за семестрами та видами занять 
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У тому числі на 

виконання 

індивідуальних 

семестрових 

завдань 

9 126 54 54  16   екзамен 

Всього 136,56    54     54   16     10,56 
 

III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Основною метою дисципліни "Прилади вимірювання параметрів 
довкілля" є ознайомлення з основними джерелами забруднення літосфери, 

атмосфери і води, з характеристиками шкідливих факторів, системами 
забезпечення життєдіяльності, а також вивчення відповідних приладів і систем, 

Дисципліна є складовою спеціальності "Наукові, аналітичні 
та екологічні прилади та системи" і має такі основні завдання: 

- поглибити та розширити знання одержані при вивченні 
відповідних дисциплін за професійним спрямуванням; 

- ознайомити із специфікою об'єктів вимірювань та задач, які поставлені 
перед системами забезпечення життєдіяльності; 

- надати студентам загальну теоретичну базу та умова для 
придбання знань, умінь та навичок, які необхідні при створенні та 
використанні приладів і систем забезпечення життєдіяльності. 
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IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

IV.1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ 
 

Назва розділів, тем 

Розподіл за семестрами та видами занять 
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Семестр 9 

Розділ 1.       

Вступ та загальні положення.       

Тема 1.1.       

Загальні характеристики і       

класифікація систем 4 4     

забезпечення житєдіяльності.       

Тема 1.2.       

Загальні характеристики 4 4     

шкідливих факторів.       

Розділ 2.       

Загальні характеристики об'єктів       

та методів вимірювання.       

Тема 2.1.       

Фактори та параметри       

навколишнього середовища.       

Загальні характеристики 2 2     

вимірювального обладнання.       

Розділ 3.       

Прилади для вимірювання       

параметрів абіотичних факторів       

навколишнього середовища.       

Тема 3.1.       

Прилади для вимірювання тиску. 4 2 2    

Тема 3.2.       

Прилади для вимірювання       

параметрів вітру. 4 2 2    

Тема 3.3.       

Прилади для вимірювання       

вологості повітря. 2 2     

Тема 3.4.       

Прилади для вимірювання       

вологості грунту. 2 2     

Тема 3.5.       

Прилади для вимірювання       
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параметрів атмосферних опадів. 2 2     

Тема 3.6.       

Прилади для вимірювання       

температури. 6 4 2    

Тема 3.7.       

Прилади для вимірювання       

температури повітря та грунту. 2 2     

Тема 3.8.       

Прилади для вимірювання       

параметрів сонячного 6 4 2    

випромінювання.       

Тема 3.9.       

Прилади для вимірювання       

іонізуючих випромінювань. 6 4 2    

Розділ 4.       

Системи очищення води від       

забруднювачів.       

Тема 4.1.       

Загальна класифікація. 2 2     

Тема 4.2.       

Системи очищення води від       

нафтопродуктів. 2 2     

Тема 4.3.       

Гравітаційні очищувачі. 8 2 6    

Тема 4.4.       

Ценробіжні очищувачі. 14 2 12    

Тема 4.5.       

Електричні очищувачі. 12 2 10    

Тема 4.6.       

Фільтраційні системи. 10 2 8    

Тема 4.7.       

Мембранні системи. 2 2     

Тема 4.8.       

Установки зворотнього осмосу. 2 2     

Тема 4.9.       

Системи очищення води від 10 2 8    

біологічних забруднювачів.       

Розділ 5.       

Підсумкове заняття.       

Тема 5.1.       

Комплексні системи 2 2     

забезпечення житєдіяльності       

міста Дніпропетровськ.       
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 ІV.2.1 Вступ та загальні положення 
 

Лекція 1,2. Загальна характеристика та класифікація систем забезпечення 

життєдіяльності. Системи індивідуальної безпеки. Системи забезпечення 

життєдіяльності населених пунктів та міст. Загально державні системи забезпечення 

життєдіяльності. (4 години) 

Лекція 3,4. Загальна характеристика шкідливих факторів, структура інформаційних баз 

та використання вимірювальної інформації. Фактори тимчасового впливу. Фактори 

довготривалого впливу. Інформаційні бази безпосередньої обробки інформації. 

Інформаційні бази аналітичного аналізу. (4 години) 
 

ІV.2.2 Загальна характеристика об'єктів та методіва вимірювання. 
 

Лекція 5. Абіотичні фактори. Біотичні фактори. Загальні характеристики 

вимірювального обладнання. Аналогові та цифрові прилади. (2 години) 
 

ІV.2.3 Прилади для вимірювання параметрів абіотичних факторів навколишнього 

середовища» 
 

Лекція 6. Прилади для вимірювання тиску. Манометри сифонного або чашечкового 

типу. Ртутний барометр. Барометр — анероїд. Барограф. Принцип дії. Конструкції. (2 

години) 

Лекція 7. Прилади для вимірювання параметрів вітру. Анемометри чашечкового, 

пропелерного типу. Трубка Піто. Термоанемометри. Ультразвукові анемометри. 

Доплерівські анемометри. Принципи дії. Конструкції. (2 години) 

Лекція 8. Прилади для вимірювання вологості повітря. Аспіраційні психрометри. 

Волосяний гігрометр. Ємнісний гігрометр. Конденсаційний гігрометр. Сорбційний 

гігрометр. Принцип дії. Конструкції. (2 години) 

 Лекція 9. Прилади для вимірювання вологості грунту. Гравіметричні. Нейронні. 

Гамма—випромінювання. Діелектичні. Принцип дії. Конструкції. (2 години) 

Лекція 10. Прилади для вимірювання параметрів атмосферних опадів. Нахилені 

черпаки. Сифонний дощомір. Диференційний дощомір. Принципи дії. Конструкції. (2 

години) 

       

Всього за семестр: 108 54 54    

ВСЬОГО: 108 36 54    

ІV.2 ЛЕКЦІЇ 
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Лекція 11,12. Прилади для вимірювання температури. Газовий термометр. Рідинний 

термометр. Біметалевий термометр. Термометри опору. Терморезимстори. Термістори. 

Термоелектричні термометри. Оптичні пірометри. Радіотермометри. (4 години) 

Лекція 13. Прилади для вимірювання температури, грунту та повітря. 

Кварцові пєзоєлектричні термометри. Забезпечення рівноваги між 

дитектором і порвітрям (грунтом). (2 години) 

Лекція 14,15. Прилади для вимірювання параметрів сонячного 

випромінювання. Теплові детектори. Термопари. Термобатареї. Болометри. 

Підгеліометри. Піранометри. Піргеометри. Піррадіометри. Квантові 

детектори. Принципи дії. Конструкції. (4 години) 

Лекція 16, 17. Прилади для вимірювання іонізуючих випромінювань. 

Заповнені газом детектори. Сцинтиляційні лічильники. Напівпровідникові 

лічильники. Термолюмінісцентні детектори. Трекові детектори. 

Фотографічні детектори, у - спектрометри. (4 години) 
 

 

ІV.2.4 Системи очищення води від забруднювачів. 
 

Лекція 18. Системи очищення води від забруднювачів. Класифікація. Устрій типової 

системи. Очищення питної води. Система очищення промислових стоків. (2 години) 

Лекція 19. Системи очищення води від нафтопродуктів та розчинених забруднювачів. 

Нафтовловлювачі. Конструкція, принципи дії. Флотаційні системи. Конструкція. 

Принцип дії. (2 години) 

Лекція 20. Гравітаційні очищувачі. Класифікація. Статичні. Динамічні. Багатошарові. 

Конструкція. Принцип дії. (2 години) 

Лекція 21. Центробіжні очищувачі. Гідроциклония. Центріфуги. Радіальні. 

Тангенціальні. Тарільчаті. Каскадні. Напірні. Безнапірні. Конструкція. Принцип дії. (2 

години) 

Лекція 22.  Електричні очищувачі. Електролізери. Магнітні очищувачі. Конструкція. 

Регенерація. Комлексне використання. (2 години)  

Лекція 23. Фільтри. Утрафільтраційні системи. Засипного типу. Сорбційні тс 

іонообмінні.   їх   матеріали   і   конструкції.   Класификація   фільтруючих елементів. 

Регенерація фільтрів. (2 години) 

Лекція 24. Мембранні мікрофільтраційні установки. Мембрани. Проникливі. 

Напівпроникліві. Дисперсні. їх матеріали і конструкції. Методи та засоби регенерації. 

(2 години) 

Лекція 25. Установки зворотнього осмосу. Однокамерні. Багатокамерні. Одноциклічні. 

Багатоциклічні. Приницп дії. Особливості їх конструкцій. (2 години) 

Лекція 26. Установки очищення води від біологічних забруднювачів, Аеротенки. 

Аератори. Установки ультрафіолетового знезараження води. їх конструкції та принцип 

дії. (2 години) 
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ІV.2.5 Підсумкове заняття 
 

Лекція 27. Комплексна система  забезпечення життєдіяльності м. Донецьк. Система 

водопостачання. Система моніторингу забрудненості атмосферного повітря. Система 

санітарно-медичного контролю. їх складові, структура, взаємодія. (2 години)  

ІV.З ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема ІV.2.4 Системи очищення води від забруднювачів.  

Практичне заняття 1.  

Розрахунок сифонного манометра. Параметри сифонів. (2 години) 

Практичне заняття 2 

Розрахунок конструкцій анемометрів. Параметри трубки Піто. Термоперетворювачі. 

Ультразвукові ПВП. (2 години) 

Практичне заняття 3 

Розрахунок біметалевого термометра. Параметри конструкції (2 години) 

Практичне заняття 4 

Розрахунок термобатареї. (2 години) 

Практичне заняття 5 

Розрахунок параметрів газової камери, заповненого газом детектора. (2 години) 

Практичне заняття 6 

Розрахунок   гравітаційних   очищувачів   статистичного   типу.   Габарити. 

Витрати. Час очищення потрібного об'єму. (Взаємозв'язок) (2 години) 

Практичне заняття 7. 

Розрахунок гравітаційних очищувачів динамічного типу. Габарити. Витрати. Швидкість 

очищення. Кількість шарів, (Взаємозв'язок) (2 години) 

Практичне заняття 8 

Розрахунок багатошарових гравітаційних очищувачів. Габарити. Витрати. Швидкість 

очищення. Кількість шарів. (Взаємозв'язок) (2 години) 

Практичне заняття 9 

Розрахунок безнапірного гідроциклона. Габаритні розміри камери. Витрати. 

Швидкіст очищення в умовах радіального і тангенциального підводу води. 

(Взаємозв'язок) (2 години) 

Практичне заняття 10 

Розрахунок напірного гідроциклона. Габаритні розміри камери. Витрати. Швидкість 

прокачки зоди. (Взаємозв'язок) (2 години) 

Практичне заняття 11 

Розрахунок центрифуги. Габаритні розміри. Швидкість подачі води. Швидкість 

обертання ротора. Витрати. (Взаємозв'язок) (4 години) 

Практичне заняття 12 
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Розрахунок тонкошарової центрифуги. Відстань між шарами. Напруженість 

цетробіжного поля, Б залежності від відстані до центру обертання. Витрати. 

(Взаємозв'язок) (4 години) 

Практичне заняття 13 

Розрахунок електричного очищувача. Витрати. Параметри електричного поля. 

(Взаємозв'язок) ( 4  години)  

Практичне заняття 14,15 

Розрахунок магнітного очищувача. З постійними магнітами. З перемінними магнітами. 

Витрати. Характеристики магнітних матеріалів. Час очищення певного об'єму води. 

(Взаємозв'язок) (6 години) 

Практичне заняття 16 

Розрахунок фільтрів засипного типу. Товща шару засипки в залежності від розмірів 

часток фільтруючих речовини для фільтрів грубого та тонкого очищення. (4 години) 

Практичне заняття 17 

Розрахунок часу безперервної роботи фільтрів, (до регенерації) в залежності від типу 

фільтруючого елементу. (4 години) 

Практичні заняття 18,19 

Розрахунок абсорбційної установки обладнаної апаратом псевдозрідненим шаром 

активного вугілля. 

Визначення мінімальної дози, визначення витрат, визначення швидкості потоку рідини, 

що підіймається. Розрахунок витрат сорбента при одноступеневій схемі. При 

багатоступеневій схемі. (8 години) 

 

V. НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
 

Основна учбова література. 

1. Збірник матеріалів конференції „Сучасні проблеми охорони і раціонального 

використання водних ресурсів та очистки природних і стічних вод''. Київ, 

Товариство „Знання" Україна, 2003 

2. ТОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 

качеством. 

3. Пчелинцев Д.В. Очистка судових нефтесодержащих сточных вод // Вода и 

зкология, №2, 2002 г. 

4. Вознесенский В.Н., Лядов В.В., Кулишев В.И. Моноблочньїе установки для 

очистки дождевьіх и производственньїх сточньїх вод. // Водоснабжение >і 

санитарная техника. 2001 №8 
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5. Статистична обробка біомедичних даних: Метод.вказівки до вивчення 

дисципліни ...Прилади та системи забезпечення життєдіяльності" для студ. 

спец. „Наукові, аналітичні та окологічні прилади і системи"/ Уклад.: 

Л.А.Тараборкін, І.М.Ковальова, М.В.Макасєєв, В.В. Трасковсьісий.- К: ІВЦ 

„Видавництво „Політехника", 2004. - 40 с. 

6. Корабльов РІВ. Расчет и проектирование аналитических приборов. -М. 1982г.-

35с. 

7. Миклашевсхий Н.В., Коралькова С.В. Чистая вода. Системи очистки и бьітовьіе 

іршіьтрьі. - С-Пб. БХВ - С-Пб. Издательская группа "Арлит". 2000г. - 240с. 

8. "Безопасность жизнедеятельности". Учебник для ВУЗов (С.В. Белов и др. под 

общ. Ред. С.В. Белова) 3-є издание М. Высшая школа. 2001 г. 
 

Додаткова учбова література. 
 

1. Програма підготовки студентів вищих навчальних закладів з 

дисципліни "Безпека житєдіяльності" ІСДО, Київ. 1995. - 88с. 

2. Очистка дммовых газов ТЗС от окислов серы. Учебное пособие /Бугов 

В.ШМ.: МЗИ. і984, 

3. Очистка произзодительньїх сточньїх вод. /Яковлев С.В. и др./. Учебное пособие 

для студентов ВУЗов. /М.: Стройиздат. 1985./ 

4. Контроль дальнего я транзисторного переноса загрязняющих воздух веществ. М.: 

Гидрометеоиздат. 1985. 

5. Контроль качества поверхностных вод. /Орлов В.Г., Скакальский Б.Г./ 4ч. 

пособие. Л.: ЛПК. 1988. 
 

6. Запольекий А.К. Физико-химические основы технологии очистки 

сточных вод., К. 2000г. 542с. 
 

 

 

 

Робочу навчальну програму дисципліни розробив доцент кафедри НАЕПС ПБФ 
 

 

В.В. Трасковський 


