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Ультразвукові витратоміри (УЗВ) знайшли широке використання у 

складі технологічних систем обліку енергоносіїв, при комерційних розра-

хунках завдяки своїм перевагам у порівнянні з існуючими засобами вимі-

рювання об’єму. Разом з цим є ряд недоліків, притаманних даному методу 

вимірювання, а саме: обмеження щодо мінімальної швидкості потоку, чис-

тота поверхні вимірювальних трубопроводів, вплив на результати вимірю-

вань наявності повітряних бульбашок, необхідність забезпечення відповід-

них довжин прямолінійних ділянок до та після витратоміра згідно техніч-

ної документації [1, 2]. 

Одним із способів підтримки УЗВ у справному стані є періодичний 

контроль їх нормованих метрологічних характеристик [3]. Результати 

практичних досліджень підтверджують вплив умов експлуатації на метро-

логічні характеристики УЗВ, який не враховується при періодичних пере-

вірках у повірочних лабораторіях. 

Зазначений фактор призводить 

до зниження точності вимірювань. 

Таким чином, існує потреба в удо-

сконаленні методів контролю метро-

логічних характеристик УЗВ під час 

їх експлуатації. 

Враховуючи рекомендації щодо 

підвищення точності вимірювань те-

хнологічних процесів, надані в [4], 

запропоновано використання зразко-

вого УЗВ з підвищеними метрологі-

чними характеристиками разом з ос-

новним. У такий спосіб відбувається 

накопичення даних про результати 

вимірювань досліджуваного УЗВ з 

метою подальшої їх статистичної об-

робки (рис. 1). 

Для моделювання зміни метро-

логічних характеристик УЗВ обґрун-

товано використання дискретних ча-

сових рядів, а саме: модель авторег-

ресії ковзного середнього (1). Її ви-

Рисунок 1. Структура інформаційного 

забезпечення системи контролю метро-

логічних характеристик УЗВ 
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користання дозволить уникнути невизначеностей, пов’язаних з викорис-

танням моделей неперервних процесів. 
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де: ka  — коефіцієнти авторегресії k -го порядку, pk ,1 ; kb  — коефіцієн-

ти ковзного середнього k -го порядку, qk ,0 ; kt  — стаціонарний білий 

шум; kt  — значення характеристики у відповідні моменти часу. 

При такому підході обробка результатів вимірювань полягає в іденти-

фікації моделі (1), оцінці її параметрів  kk ba , , перевірці її відповідності 

отриманим вимірювальним даним та оцінці метрологічних характеристик 

УЗВ. 

На рис. 2 наведені відносні зна-

чення метрологічної характеристики 

УЗВ, отримані на основі середнього-

динних результатів вимірювань про-

тягом одного тижня. Виділена об-

ласть (рис. 2 а) демонструє, що у 

процесі роботи досліджуваного УЗВ 

у порівнянні зі зразковим виникло 

розладнання його метрологічної ха-

рактеристики, тоді в обслуговуючого 

персоналу виникає необхідність ви-

значення, на скільки критично це 

впливає на сумарний об’єм, який ви-

значить УЗВ, чи є достовірними його 

результати вимірювань, чи потрібно 

за деякий період часу використати 

результати вимірювань зразкового 

УЗВ, а досліджуваний УЗВ відправи-

ти на технічне обслуговування. 

Для визначення впливу розлад-

нань метрологічних характеристик 

на роботу УЗВ в цілому було адаптовано для комп’ютерного моделювання 

запропонований в [5] метод діагностики вимірювальних каналів, реалізація 

якого дозволить технічному персоналу приймати рішення щодо працезда-

тності УЗВ. 

Розроблена комп’ютеризована діагностична система в середовищі 

Labview реалізує метод контролю метрологічних характеристик УЗВ, ви-

користовується для наповнення бази даних результатів вимірювань. Рі-

шення щодо справного стану та точності вимірювань досліджуваного УЗВ 

приймається на основі проведення опрацювання даних вимірювань. 

Запропоновані в даній роботі кроки вдосконалення існуючих методів 

 

Рисунок 2. Реалізація значень метроло-

гічних характеристик: а — досліджува-

ний УЗВ, 1 — область розладнання; 

б — зразковий УЗВ 



 

Теорія та практика радіовимірювань 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 111 

контролю метрологічних характеристик УЗВ дозволять підвищити точ-

ність вимірювань та уникнути негативних наслідків метрологічних відмов.  

У подальших дослідженнях актуальним є визначення інтервалів між конт-

рольними перевірками УЗВ. 
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Анотація 

Запропоновано вдосконалення методу контролю метрологічних характеристик 

ультразвукових витратомірів за допомогою впровадження способу перевірки їх працез-

датності під час експлуатації. Розроблено комп’ютеризовану діагностичну систему в 

середовищі Labview, в якій проводиться визначення метрологічних характеристик уль-

тразвукових витратомірів та приймається рішення про технічний стан.  

Ключові слова: ультразвукові витратоміри, метрологічна характеристика, 

комп’ютеризована діагностична система. 

Аннотация 

Предложено усовершенствование метода контроля метрологических характери-

стик ультразвуковых расходомеров с помощью внедрения способа проверки их работо-

способности во время эксплуатации. Разработана компьютеризированная диагностиче-

ская система в среде Labview, в которой проводится определение значения метрологи-

ческих характеристик ультразвуковых расходомеров и принимается решение о техни-

ческом состоянии. 

Ключевые слова: ультразвуковые расходомеры, метрологическая характеристика, 

компьютеризированная диагностическая система. 

Abstract 

Method of control of metrological characteristics of ultrasonic flow by introducing a 

method for checking their work abilities during operation is improved. Computerized diag-

nostic system in the program Labview is developed, it is determined by the values of metro-

logical characteristics of ultrasonic flowmeters and a decision on the technical condition. 

Keywords: ultrasonic flowmeters, metrological characteristic, computerized diagnostic 

system. 
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