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Об’єкт дослідження – вимірювальний канал тиску.
Мета роботи – розробка вимог до метрологічного забезпечення методів
визначення динамічних характеристик вимірювального каналу тиску.
Методи дослідження – статистичний, часовий та спектральний аналіз
часових вибірок.
Останнім часом проводиться багато досліджень з вдосконалення методів з
підвищення точності динамічних вимірювань та визначення динамічних
характеристик вимірювальних каналів та систем. Це викликане з одного боку
значним ростом інтенсифікації виробницва, а з іншого зростанням вимог до
точності та достовірності контролю параметрів технологічного процесу. Разом
зтим слід відмітити що на сьогодні не має чітко окреслених меж застосування
того чи іншого методу з метрологічної точки зору.
Таким чином, має місце задача розробки метрологічного забезпечення
застосування того чи іншого методу оцінки похибок динамічних вимірювань та
визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів.
В даній дипломній роботі на основі всебічного аналізу та системного
підходу обгрунтована методика нормування метрологічних характеристик
вимірювального каналу тиску

при використанні методів оберненої задачі,

внутрішнього контролю та нейромережевого методу для визначення перехідних
характеристик

і постійної часу вимірювального каналу тиску технічно

складного об'єкту.
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ВСТУП
Динамічні вимірювання посідають чільне місце в метрологічній практиці
в

зв'язку

з

розширенням

областей

застосування

точних

вимірювань,

підвищенням швидкодії та точності засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). При
цьому важливим є дослідження динамічних властивостей ЗВТ, які описуються
та нормуються динамічними характеристиками (ДХ), що дозволяє розв’язувати
задачі організації процесу вимірювання (вибір та проектування ЗВТ) змінних
величин, динамічних вимірювань фізичних величин, оцінювання та корекції
(відновлення вхідного сигналу) динамічних похибок ЗВТ при роботі в
динамічному режимі.
Розв’язання зазначених задач здійснюється в рамках теорії динамічних
вимірювань, що сформувалася в 80 – 90-х роках минулого століття на стику
метрології та теорії систем автоматичного регулювання. Істотний внесок у
розвиток теорії динамічних вимірювань зробили вчені M. Payn, B. Mulhall, D.
Fang, X. J. Zhe, T. Macher, D. Mowery, C. C. MacLeod, K. R. James, B. Kane, E.
Glerean, J. Salmi, J. M. Lahnakoski, B. D. Coller, D. J. Shernoff, М. Д. Вайсбанд, В.
А. Грановський, В. І. Губар, П. П. Орнатський, Г. Н. Солопченко, Ю. М. Туз, В.
М. Чинков, С. І. Кондрашов, І. П. Захаров, П. Ф. Щапов, Б. Ю. Цвєтков, Г. Г.
Чуновкіна, Ю. С. Етингер та ін. Аналіз робіт цих та інших вчених показав
наявність широкого кола досліджень, спрямованих на вдосконалення прямих та
непрямих методів визначення ДХ за експериментальними даними та методами
математичного моделювання датчиків.
Всі ці дослідження були спрямовані на оцінку та визначення ДХ датчиків
з використанням спеціальних стендів та тестових сигналів. Отримані таким
чином ДХ відрізняються від реальних ДХ датчиків в процесі експлуатації. Про
це свідчать багаторічні дослідження датчиків технологічних процесів на атомних
електростанціях, що проведені доктором Х. М. Хашеміаном. Було виявлено, що
тестові сигнали не дають можливості в повній мірі відновити характеристики
вимірюваного технологічного процесу. Крім того слід мати на увазі, що датчик
використовується разом з вимірювальною лінією, параметри якої в процесі

експлуатації також можуть змінюватися. А це в свою чергу приводить до зміни
ДХ технологічного вимірювального блоку "вимірювальна лінія + датчик". Слід
також приймати до уваги те, що вимірювальні лінії на атомних електростанціях
виготовляються безпосередньо на об'єкті для кожного місця проведення
вимірювань індивідуально. Отже ці лінії мають індивідуальні параметри. Як
наслідок, для кожної точки вимірювань параметрів технологічного процесу
будуть індивідуальні як функція перетворення вимірювального блоку так і його
ДХ. В процесі експлуатації об'єктових вимірювальних інформаційних систем з
заданою періодичністю здійснюється контроль функції перетворення шляхом
калібрування всього вимірювального блоку по контрольним точкам. ДХ ні
датчика, ні вимірювального блоку в процесі експлуатації не оцінюються і не
контролюються.
Таким чином, виникає завдання метрологічного контролю як ДХ окремих
датчиків, так і ДХ вимірювальних блоків в цілому в процесі експлуатації.
Особливо це важливо для таких техногенно-небезпечних об`єктів як атомні
електростанції (АЕС). Враховуючи, те що вимірювальна інформація на АЕС
постійно документується, це завдання можна вирішити двома способами:
- методом бездемонтажного контролю;
- методом on-line діагностики.

