
1 

Академія метрології України 
Національний університет «Львівська політехніка» 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 

ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і 
управляючих систем» (ДП НДІ «Система») 

 
Спонсори:  

ПРАТ «Енергооблік», м. Харків 
ТОВ «ДОНБАСТЕПЛОПРОЕКТ», м. Сєвєродонецьк 

 
 
 

V Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених  

у царині метрології 

 
 

«Technical Using of Measurement – 2019» 
 
 

 
 
 
 
 

29 січня - 2 лютого 2019 року 
Славське 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«TECHNICAL USING OF MEASUREMENT – 2019» 
 
 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ  
Всеукраїнської науково-технічної конференції 

молодих вчених у царині метрології 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Славське, Україна 
29 січня - 2 лютого, 2018 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«TECHNICAL USING OF MEASUREMENT – 2019» 
 
 

ABSTRACTS  
of Ukrainian Scientific and Technical Conference of Young 

Scientists in the Area of Metrology 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slavs'ke, Ukraine 
January 29 - February 2, 2019 



4 

УДК 621  
 

V Всеукраїнська науково-технічна конференція у царині метрології 
«Technical Using of Measurement-2018», 29 січня - 2 лютого 2019 року:  
тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. Академія метрології 
України - Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. – 102 с. – 
ISBN 978-617-7363-88-9. 
 
У виданні зібрано тези доповідей конференції, присвяченої науково-технічним 
проблемам метрології 

 
 

Відповідальний за випуск Є.Т. Володарський 
Укладачі: Бойко Т.Г., Куць В.Р., Здеб В.Б. 

 
Організатори: 

Академія метрології України 
Національний університет «Львівська політехніка» 

Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського» 
ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих 

систем» (ДП НДІ «Система») 
 
 

Спонсори:  
ПРАТ «Енергооблік», м. Харків 

ТОВ «ДОНБАСТЕПЛОПРОЕКТ», м. Сєвєродонецьк 
 
 

Матеріали подано в авторській редакції та затверджено на засіданні Науково-
технічної ради ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і 
управляючих систем» (ДП НДІ «Система»), секція «Метрологія і 
стандартизація». 

Рішення № 6-6 / 2018 засідання секції «Метрологія і стандартизація» Науково-
технічної ради ДП НДІ «Система» від 28.12.2018 р. щодо V Всеукраїнської 
науково-технічної конференції у царині метрології «Technical Using of 
Measurement – 2019» та присвоєння номера ISBN 978-617-7363-88-9.  



5 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 

Співголови конференції: Володарський Є.Т., д.т.н., проф., президент Академії 
метрології України (м. Київ) 
Микийчук М.М. д.т.н., проф., директор ІКТА (НУ «Львівська політехніка») 

Члени наукового комітету: 
Стадник Б.І., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 
Большаков В.Б., д.т.н., г.н.с. віце-президент Академії метрології України (м. Харків) 
Байцар Р.І., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 
Бубела Т.З., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка»)  
Василевський О.М. д.т.н., проф. (Вінницький національний технічний університет) 
Дорожовець М.М. д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 
Івахів О.В. д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 
Кондрашов С.І. д.т.н., проф. (НТУ «Харківський політехнічний інститут») 
Косач Н.І., д.т.н., проф. (Харківський аерокосмічний університет) 
Кошева Л.О., д.т.н., проф. (Національний авіаційний університет, м. Київ) 
Кузьменко Ю.В. (Заст. ген. директора «Укрметтестстандарт», м. Київ) 
Кучерук В.Ю., д.т.н., проф. (Вінницький національний технічний університет) 
Луцик Я.Т. , д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 
Микитин І. П. д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 
Паракуда В.В., к.т.н., доц., директор (ДП НДІ «Система», м. Львів) 
Петришин І.С., д.т.н., проф. (Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти і газу) 
Походило Є.В., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 
Середюк О.Є., д.т.н., проф. (Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти і газу) 
Тріщ Р.М., д.т.н., проф. (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків) 
Туз Ю.М., д.т.н., проф. (НТУ України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ) 
Яцишин С.П., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Співголови оргкомітету:  
Гоц Н.Є., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 
Яцук В.О., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 

Відповідальний секретар: Коваль О.Й., завідувач лабораторії стандартизації (НУ 
«Львівська політехніка») 

Члени оргкомітету:  
Бойко Т.Г., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка»)  
Ванько В.М., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 
Доролюбова М. В., к.т.н., доц.. (НТУ України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ) 
Здеб В.Б.,  к.т.н., інж. І кат. (НУ «Львівська політехніка») 



6 

Колодій З.О. д.т.н., доц. (НУ «Львівська політехніка») 
Кочан О.В. к.т.н., доц., (НУ «Львівська політехніка») 
Кочан Р.В. д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 
Куць В.Р., к.т.н., доц. (НУ «Львівська політехніка»)  
Міхалєва М.С., к.т.н., доц. (Національна Академія сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, 
м. Львів) 
Прохоренко С.В., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка»)  



7 

 
 

ЗМІСТ 
 

Шумков Ю.С., к.т.н., доц., Токаренко О.В. ОЦІНКА ПОХИБКИ ДІСТАНЦІЙНОГО 
ВИМІРЮВАННЯ ІМІТАНСУ ПАРАМЕТРИЧНИХ ДАТЧИКІВ ВІД ЄМНОСТІ 
З’ЄДНУВАЛЬНИХ ПРОВОДІВ..................................................................................................10 

Моргун Ю.Б., Прокопович І.В., д.т.н., доц.,  Оборський Г.О., д.т.н., проф., Моргун Б.О., к.т.н., 
доц. ЗОНД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХОНЬ ТІЛ.............................14 

Кисилевська А.Ю. к.т.н., ст.н.с., докторант, Прокопович І.В. д.т.н., доц.,  Арабаджи М.В. к.х.н. 
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ 
НОВИХ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕЧНОСТІ В МІНЕРАЛЬНИХ ВОДАХ ЩОДО ЇХ 
ВІДПОВІДНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ВИМОГАМ.................................................................16 

Мотало В.П., д.т.н., проф. АНАЛІЗ МЕТОДИК ВЕРИФІКАЦІЇ ТА КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ 
ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ...................................................................................................18 

Мигущенко Р.П., д.т.н. проф., Кропачек О.Ю., д.т.н. доц., Коржов І.М., аспірант 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНТРОЛЮ І 
ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ....................................................21 

Луцишин Х.І. студент, Байцар Р.І. д.т.н, проф. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ РОБОТИ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ....................................24 

Кривенчук Ю.П., к.т.н., Хавалко В.М., к.т.н., Бойко Н.І., к.е.н., Шаховська Х.Р., студ. 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРІ-ПЕРО ДЛЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОНКИХ ПЛІВОК ........................................................................................25 

Кузовик В.Д., д.т.н. проф., Безвершнюк К.О., аспірант МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РІВНЯ ВТОМИ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
АНТАРКТИЧНИХ ЗИМІВНИКІВ..............................................................................................27 

Большаков В.Б., д.т.н., с.н.с., Косач Н.І., д.т.н., проф., Павлова Г.О., к.т.н., доц., Чернишенко 
О.В., к.т.н., доц. ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ..................................................................................30 

Стеценко А.А., к.т.н., Галушка А.С. ДОСВІД ПРАТ «ЕНЕРГООБЛІК» З ОЦІНКИ 
ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
ОРГАНАХ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ....................................................................................33 

Дмитрів В.Т., д.т.н., доц., Микийчук М.М., д.т.н., проф., Дмитрів І.В., к.т.н., Дмитрів Т.В., 
студент ФАЗОВИЙ ДЕТЕКТОР У СХЕМІ ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 
АНАЛОГОВОГО СИГНАЛУ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА ..........................................................36 

DyadyuraK., doctor of technical science, professor, NahornyiV., Ph.D., Chubur D. student  
METHODS AND TOOLS FOR MONITORING AND ASSESSING  COGNITIVE SYSTEMS 
FOR EFFICIENT ADAPTIVE QUALITY CONTROL OF MACHINING BY CUTTING .......38 

Левицький C.А., аспірант, Шевченко К.Л., д.т.н., проф. ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ЕЛЕКТРОІМПЕДАНСНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ .........................................................................................41 

Олеськів Т.М. аспірант, Яцук В.О., д.т.н., проф. ПРЕЦИЗІЙНІ ЦИФРОВІ ВИМІРЮВАЧІ 
РІЗНИЦІ ТЕМПЕРАТУР.............................................................................................................43 



8 

Стеценко А. А., к.т.н., Разінкіна М. А. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ЛІЧИЛЬНИКА ГАЗУ ГУВР-011 НОВОГО ПОКОЛІННЯ (З АВТОНОМНИМ 
ЖИВЛЕННЯМ ТА ВБУДОВАНИМ КОРЕКТОРОМ) ............................................................45 

Брікман А.І., магістр, Паценко О.М., інженер, Сергієнко М.П., к.т.н., доц. ЗАСТОСУВАННЯ 
ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ДИНАМІЧНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ..........................................47 

Rząsa М.R., Dr.Hab. prof., Serediuk O.E., Dr.Hab. prof. UKŁADY POMIAROWE STOSOWANE W 
PROCESOWEJ TOMOGRAFII ELEKTROMAGNETYCZNEJ ...............................................50 

Середюк О.Є., д.т.н., проф., Малісевич Н.М., аспірант МЕТРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
ПРАКТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА СТИСЛИВОСТІ 
БІОГАЗУ........................................................................................................................................53 

Шабатура Ю.В., д.т.н., проф., Баландін М.В., адюнкт, Міхалєва М.С., к.т.н., доц. 
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ГЕНЕРАТОР В СИСТЕМІ АВТОМАТИЧНОГО 
ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ ГАРМАТИ .................................................56 

Паславський М.М., Руда М.В., к.т.н., Бойко Т.Г., д.т.н., проф. ЯКІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СКЛАДНИХ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ ЇХ ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
КОМПАРТМЕНТАЛЬНИМИ МОДЕЛЯМИ............................................................................59 

Джала Р.М., д.т.н., Вербенець Б.Я., к.т.н., Сенюк О.І., Лозован В.П., аспірант ВИМІРЮВАННЯ 
ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО І ОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛІВ  ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАХИСТУ ВІД 
КОРОЗІЇ ПІДЗЕМНИХ  ТРУБОПРОВОДІВ І СПОРУД.........................................................62 

Борачок О.М., Рудик Ю. І., к.т.н., доцент ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ 
ЗАХОДІВ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ............................................63 

Косач Н.І., д.т.н., проф., Павлова Г.О., к.т.н., доц., Чернишенко О.В., к.т.н., доц. ПЕРЕВІРКА 
ГЕРКОНІВ З МЕТОЮ ЗАСТОСУВАННЯ У ВИРОБАХ ПІДВИЩЕНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.................................................................................................................65 

Клєвцова М.О. МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА 
МАЛОПОТУЖНОМУ КОНДИТЕРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ............................................67 

Потоцький І.О. РОЗРОБКА МЕТОДУ ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖКАЛІБРУВАЛЬНИХ 
ІНТЕРВАЛІВ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ............................................................69 

Яцишин С.П., д.т.н., проф., Мельник Х.Л., аспірант, Грицько О.В., студент МЕТОДИЧНА 
ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ МІКРО- ТА НАНОТЕРМОМЕТРАМИ..72 

Бурлака Д.А., студентка, Коваленко М.П., студент, Курсін С.М., к.т.н.,  Добролюбова М.В., 
к.т.н., доц. МІКРОПРОЦЕСОРНА ПІДСИСТЕМА СИНХРОНІЗАЦІЇ МОДУЛЯ 
ГОДИННИКА РЕАЛЬНОГО ЧАСУ В РАМКАХ ПОВІРОЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ 
СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ ..............................74 

Шабатура Ю.В., д.т.н., проф., Гера В.Я., ад’юнкт, Смичок В.Д., к.т.н. ІНФОРМАЦІЙНО-
ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
РЕЖИМІВ ЗМАЩУВАННЯ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ............................78 

Здеб В.Б., к.т.н., інженер, Яцук Ю.В., к.т.н., доц. БАГАТОДІАПАЗОННІ КОДОКЕРОВАНІ 
МІРИ-ІМІТАТОРИ ОПОРУ........................................................................................................81 

Лопатко О.О., інженер, Микитин І.П., д.т.н., проф.  ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОХИБКИ 
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ НЕЙРОННИМИ МЕРЕЖАМИ ВІД 
ВИПАДКОВОЇ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ .........................................................................83 



9 

Чигінь В.І., д.ф.-м.н., доц., Смичок В.Д., к.т.н., доц. ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ З ВИЗНАЧЕННЯМ КООРДИНАТ РАДІОГЕНЕРАТОРА БЕЗПІЛОТНОГО 
ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА...........................................................................................................85 

Гаврилів Д.В., аспірант, Вельган Р.Б., к.т.н., доц., Семенченко М.О. студент ВИКОРИСТАННЯ 
ВІРТУАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ 
НЕПЕВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛАЗЕРНОЇ ТРИАНГУЛЯЦІЇ...............................................88 

Чигінь В.І., д.ф.-м.н., доц., Михайлишин П.Я., курсант ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ 
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗВУКОВОЇ І 
ВІДЕОАПАРАТУРИ.....................................................................................................................89 

Стадник Б.І., д.т.н., проф., Хома Ю.В., к.т.н. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ГЛИБОКОГО 
НАВЧАННЯ  ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ БІОСИГНАЛІВ ..........................................................91 

Шпак О.В., аспірант, Кізлівський І.Г. ЄДНІСТЬ ВИМІРЮВАНЬ ПОТУЖНОСТІ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В УКРАЇНІ ...................................................93 

Шпак О.В., аспірант, Паракуда В.В., к.т.н. доц., ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ТА 
ПРОСТЕЖУВАНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ В УКРАЇНІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТИСКУ У 
ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ.........................................................................................................95 

Ярмолюк О.В., Гоц Н.Є., д.т.н. проф., ФОРМУВАНЯ СИСТЕМ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОГО  ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ........................96 

Кочан О.В., к.т.н., доц., Кочан Р.В., д.т.н., проф. МОДЕЛЬ ПОХИБКИ ТЕРМОПАРИ................99 

Булигіна О.В. к.т.н., доц., Іванець О.Б., к.т.н., доц. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОГО 
СТАНУ ЗДОРОВ’Я.....................................................................................................................100 

Сулима О. С. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ 
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ....................................................................................................................101 

 



10 

УДК 621.317  
 

Шумков Ю.С., к.т.н., доц., Токаренко О.В. 
ОЦІНКА ПОХИБКИ ДІСТАНЦІЙНОГО ВИМІРЮВАННЯ ІМІТАНСУ 

ПАРАМЕТРИЧНИХ ДАТЧИКІВ ВІД ЄМНОСТІ З’ЄДНУВАЛЬНИХ ПРОВОДІВ 
Ключові слова: ємнісний датчик, випробувальний сигнал, дистанційні вимірювання, амплітудна, 
фазова похибка перетворення 

Для визначення витрат палива в рухомих об’єктах, наприклад витрат палива в літаках, 
використовуються параметричні ємнісні датчики [1], які розташовані в паливних баках. Таки датчики 
виконуються у вигляді коаксіальної конструкції з двох спрофільованих відрізів труб, що враховують 
зміну обсягу палива від форми бака. Електрична схема заміщення датчика на змінному струмі являє 
собою паралельний X X,R C -двополюсник, де ємність XC  є інформативним параметром, за яким 

визначається рівень палива в баках. Активний опір XR  виступає як додатковий параметр, який 

характеризує якість палива та впливає на результат вимірів параметру XC .  
Вимірювання проводять на гармонічному сигналі. Ємнісний датчик включено у вхідну 

вимірювальну схему на операційному підсилювачі (ОП) з від’ємним зворотним зв’язком. Така схема 
має нульовий вхідний опір, у точці включення датчика (інвертуючий вхід ОП) підтримується 
віртуальна земля. Тим самим забезпечується режим заданої напруги на досліджуваному 
двополюснику (ємнісний датчик). Струм, який тече через двополюсник, відтворює його повний 
комплексний опір. Цей струм далі тече через резистор зворотного зв’язку – тим самим здійснюється 
перетворення імітансу датчика в активну величину (напругу на виході ОП), за якою вже можна 
визначити параметри імітансу, використовуючи, наприклад, метод фазочутливого перетворення [2,3]. 
Використання цього методу забезпечує роздільне визначення дійсної і уявної складової імітансу, за 
якими можливо інваріантне визначення параметрів XR , або XC  [3]. Використання цього методу 
також забезпечує досить високі метрологічні характеристики.   

Основною проблемою є те, що вимірювання, як правило, дистанційні. Довжина з’єднувальних 
проводів може досягати декілька метрів. При підключенні датчика до вимірювальної схеми виникає 
похибка перетворення імітансу датчика в напругу, яка обумовлена не нульовим вхідним опором 
схеми перетворення «імітанс-напруга» із-за кінцевого значення коефіцієнта підсилення операційних 
підсилювачів (ОП) у діапазоні частот. При цьому порушується режим заданої напруги на 
досліджуваному двополюснику. Значний вплив на точність перетворення імітансу в напругу надають 
ємності з’єднуючих проводів.  

На рис. 1 наведена спрощена схема перетворення імітансу XZ  досліджуваного двополюсника 

(ємнісний датчик) в напругу XU .  

 

Рисунок 1 - Спрощена схема перетворення імпедансу XZ  в  напругу XU  

На рисунку пунктиром виділено джерело синусоїдальної напруги 0U  (джерело 

випробувального сигналу) з внутрішнім опором ГR ; k1,k2C  – еквівалентні зосереджені ємності 

відрізків з’єднувальних проводів;  k1 k2,r r  – активні опори з’єднувальних проводів; ВХZ  – внутрішній 

вхідний опір ОП;  0R  – опір у зворотному зв'язку ОП. В якості з’єднувальних ліній використовують 

коаксіальний кабель типу РК, що має параметри: 3
0 5, 2 10r    Ом/м – погонний опір при постійному 
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струмі; 10
0 1 10C    Ф/м - погонна ємність. Довжина проводів може складати до 10l   м. При цьому 

еквівалентні ємності з’єднань можуть складати 9
k1,k2 0 1 10C C l      Ф. Активні  опори кожного з 

двох відрізків з’єднувальних проводів будуть  2
k 0 5, 2 10r r l      Ом. Слід зазначити, що модуль 

опору об'єкта вимірювання, як правило, значно перевищує опір підвідних проводів до схеми 
вимірювання імпедансу X k| |Z r . Тільки в цьому випадку при дистанційних вимірах можливе 
використання простий двох провідної схеми включення, яка потребує мінімальних затрат. 

Ємність k1C  практично не впливає, так як підключена безпосередньо до виходу джерела 

напруги 0U  з малим внутрішнім опором Г 0,1R   Ом. Вплив ємності k2C  зменшено за рахунок 
підключення до віртуальної землі на інвертуючому вході ОП. Але це відбувається на низьких 
частотах, де коефіцієнт підсилення ОП за значенням ще досить великий. 

Оцінімо вплив ємності з’єднуючих проводів на точність перетворення «імітанс-напруга». 
Вихідна напруга XU  схеми (рис. 1) знаходиться з виразу 

0 X K
X 0 BX

1 1( ) ( ) 0a
a a a

UU U U U U j C
Z R Z

      


    
 

, (1) 

де aU  – напруга на інвертуючому вході ОП, яку знаходимо з виразу ( )a XU U K j     .  Коефіцієнт 

підсилення ОП ( )K j  має комплексний характер. Його залежність від частоти виявляється 
практично з низьких частот і може бути описана (для частотно-скоригованих ОП) інерційною ланкою 
першого порядку – 0 ОП( ) (1 )K K j    , де  0K  – коефіцієнт підсилення ОП на постійному 
струмі, 2 f    – частота випробувального сигналу, ОП  – еквівалентна постійна часу ОП. 
Постійну часу приблизно можна оцінити за формулою ОП 0 12K f   , де 1f  – частота одиничного 

підсилення. Розв'язавши (1), отримаємо рівняння перетворення X XY U  :    

X 0 0 X 0 0 X
0 0

K 0
1 X ВХ

1 [1 ]
1 [1 ]

U U R Y U R YR Rj j C R
Z Z

     
    


  

 

, 
(2) 

де   - відносна похибка перетворення у вигляді комплексного числа; X X1Y Z   – провідність 

паралельного X X,R C -кола, 1 12 f   . Тоді, за умовою 0 ВХ| | 0R Z   (ОП на польових 
транзисторах), одержимо: 

 

X 0 K 0
1

X 0 K 0 0
1 1

11 1 1 ( )

11 1 1 ,

X

X

j j C R j C R
R

C R C R j R x j y
R

                
  

             



 

де   0
X 0 K 0

1 1

; 1 .
X

Rx C R C R y
R

  
        

 Використовуючи розклади функцій у степеневі 

ряди, за умовою,  що | | 1, | | 1x y , а також знехтувавши членами ряду, що мають степінь 2 і вище, 
отримаємо: 

2 2 2 2 ( )1 1
k1 (1 ) 1 0,5( ) [1 ( )]

y yjarctg j jx xx y e x x y e e
                        

 , 

де k ( )   – амплітудна, ( )   – фазова похибки перетворення X XY U  . Отже, 

      

2 2
k

2
2 22 2 2 2

X 0 K 0 X 0 0 X K 0 X K 0
1 1

( ) 0,5( )

0,5 ( ) 1 / 2 ;

x x y

C R C R C R R R C R C C R
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2

0 X X 0 0 X K 0 0 X
1 1 1

( ) (1 ) 1 / ( ) 1 / 1 / .
1

y y x R R C R R R C R R R
x

    
                  

 

Знайдемо оцінки амплітудної k ( )   (рис. 2) та фазової ( )   (рис. 3) похибок перетворення 

X XY U  . Похибки залежать від частоти випробувального сигналу, від співвідношення значень 
вимірюваних параметрів X X,R C  і резистору 0R  ( 0R  задається піддіапазоном вимірювання), а також 
від величини K 0C R , де KC  – ємність з’єднань. Розглянемо найгірший випадок, коли співвідношення 
значень параметрів X X,R C  і резистору 0R  таке, що виконується умова X 0 1C R   чи 0 X/ 1R R  . 
Тобто параметр XR  вимірюється на початку кожного з піддіапазонів по XR , а параметр XC  – 
наприкінці кожного з піддіапазонів по XC . Розглянемо випадок, коли використовуються прецизійні 
ОП на польових транзисторах з високим вхідним опором, наприклад, типу AD845 з частотою 
одиничного підсилення 6

1 16 10f    Гц і типу HA5160, у якого частота одиничного підсилення 
6

1 100 10f    Гц. 

  
а б 

Рисунок 2 - Амплітудна похибка k ( )   перетворення X XY U   на частоті f = 10 кГц: а – ОП типу AD845; б – ОП типу 
HA5160 

  
а б 

Рисунок 3 - Фазова похибка ( )   перетворення X XY U   на частоті f = 10 кГц: а – ОП типу AD845; б – ОП типу HA5160 

Розрахунок амплітудної ( )k   та фазової ( )   похибок виконано на частоті випробувального 
сигналу 10f   кГц. Ємність KC  змінюється у діапазоні 0,1 5  нФ, резистор 0R  зворотного зв’язку 
у діапазоні 10 1000  кОм. Отже, похибки набувають максимального значення, коли в коло 
від’ємного зворотного зв’язку ОП включений великий за значенням резистор 0 1R   МОм (відчутний 
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у значній мірі вплив ємності з’єднань). Вибір більш швидкодіючого підсилювача дозволяє зменшити 
похибку перетворення.  

Запишемо рівняння фазочутливого перетворення параметрів XR  і XC  з урахуванням 
амплітудної і фазової похибок: 

 ( )
x 0 0 X X 0Re ( )(1 ( )) j

R kU U R R j C R e        , 

 ( )
x 0 0 X X 0Im ( )(1 ( )) j

C kU U R R j C R e        . 

Враховуючи ( ) cos ( ) sin ( )je j        , також ( ) 1  , отримаємо   ( ) 1 ( )je j      . 
Тоді для паралельного X X,R C -двополюсника маємо: 

 

   

0 0 0
X 0 X 0 X 0

X X X

0
X X 0 X X

X X X

1 ( ) ( ) ( )

11 ( ) 1 ( ) , де

R R Rj C R j C R j C R
R R R

R tg j C R tg tg
R C R

     
                   

     

          


 

Звідси  

     
X

0 0
0 X 0 X 1

X X

1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) ( )R k k
R RU U tg U tg Q
R R

              ; 

     
XС 0 X 0 0 X 0 X 0 0 X 21 ( ) 1 ( ) 1 ( ) ( )k kU U C R U tg U C R U tg Q                , 

де 1 2,Q Q  – величини другого порядку малості (складаються з добутку відносних похибок), якими 
можна знехтувати. Отже, фазова похибка ( )   дає додаткову дійсну активну (синфазну) 

ф.сф X( ) tg      і уявну реактивну (квадратурну) ф.кв. X( )tg      складові. При невеликих за 

значенням Xtg  фазова похибка надає значний вплив на визначення активної складової імітансу.  

Висновки.  
При дистанційних вимірюваннях імпедансу параметричних датчиків одною із складових 

похибки є похибка із-за впливу ємності з’єднувальних проводів. Наведений аналіз дозволив одержати 
аналітичні вирази амплітудної та фазової складових похибки перетворення «імітанс-напруга» з 
урахуванням ємності з’єднувальних проводів, зручні для подальшого використання. Отримано 
числові оцінки цих похибок в залежності від частоти випробувального сигналу, співвідношення 
значень вимірюваних параметрів і резистору у колі зворотного зв’язку підсилювача у вхідної схемі 
перетворювача «імітанс-напруга», а також від ємності з’єднувальних проводів. Показано, що вибір 
широкосмугових операційних підсилювачів на польових транзисторах дозволяє зменшити похибку 
перетворення. Наведено приклад вибору цих підсилювачів за частотою одиничного підсилення. 
Одержані результати дають змогу врахувати вказані складові похибки перетворення та реалізувати 
відомі алгоритми корекції їх впливу на результат дистанційних вимірювань.  
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Моргун Ю.Б., Прокопович І.В., д.т.н., доц.,  
Оборський Г.О., д.т.н., проф., Моргун Б.О., к.т.н., доц. 

ЗОНД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХОНЬ ТІЛ 
Ключові слова: зонд; термопара; температура поверхні тіл; окісна плівка; матеріал контакту; 
похибки вимірювань; опір термопари 

Для вимірювання температури поверхонь тіл широко застосовуються термопари, пірометри і 
тепловізори. Однак, пірометри і тепловізори, які працюють на основі аналізу випромінювань, що 
виходять від досліджуваного об'єкта, виключають можливість точного виміру температури через 
суттєву різницю коефіцієнтів випромінювання, властивих різним металам і сплавам. 

Відомі термопари, що мають спай, зазвичай кріпляться до вимірюваної поверхні, що збільшує 
тепловідвід з точки контакту і призводить до похибок оцінки температури. 

Авторами розроблений «Зонд для вимірювання температури поверхні тіл» [1], що має високу 
точність вимірювань, швидкодію і можливість вимірювання температури в важкодоступних місцях. В 
зонді присутні два термоелектрода, виконаних у вигляді компенсаційних спіралей і закріплених в 
ізольованому осерді. Робочий кінець термопари не спаяний, а термоелектроди вільно контактують з 
поверхнею тіла, температура якого вимірюється. 

Технічний ефект, який досягається при застосуванні запропонованого методу, полягає в тому, 
що конструкція зонда виключає високу інерційність прогріву спаяної термопари, яка збільшує 
похибку вимірювань. На рис. 1 зображений зонд, який має термоелектроди 1 і 2, вільно розташовані 
на виході і виступаючі за площину торця зонда. Виведення термоелектродів закріплені в 
ізольованому осерді 3, вбудованому в металевий стакан 4. Через обойму 5, виконану з пластмаси, 
прокладений держатель 6 з кабелем 7, к жилах якого приєднані виведення термоелектродів 1 і 2. 
Кожен термоелектрод має компенсатор довжини, виконаний у вигляді спіралі 8 . 

 
Рисунок 1 – Зонд для вимірювання температури поверхонь тіл 

Для вимірювання температури зонд притискається до випробуваної поверхні. При цьому, 
термоелектроди входять в контакт з металевою поверхнею і створюють термопару, в якій є 
проміжний третій електрод, що не впливає на термо-ЕРС, оскільки температура контактів однакова 
[1, 2]. 

Для досягнення високої точності при визначенні температури даним методом слід, очевидно, 
прагнути до зближення провідників термопари, а також до мінімального їх діаметру. 
Похибку методу контактної штучної термопари можна оцінити, розглянувши відому формулу [3] 
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де мR  – опір мілівольтметра; пR  – опір сполучних проводів; тR  – опір термопари. 
В даному випадку тR  залежить від декількох факторів, а саме: від перехідного опору між 

контактуючими поверхнями; опору тіла контакту і опору плівок, які можуть бути на поверхні 
контакту. Як показала практика, опір контакту можна виразити наступною формулою [4] 
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де кP – контактний тиск; d  – постійна, що залежить від матеріалу контакту і температури; b  – 
постійна, що залежить від форми контакту.  

З формули 2 слідує, що на величину контактного опору впливають температура контакту і його 
форма, а також величина прикладеного зусилля. При високих температурах на поверхні металів 
завжди виникають окисні плівки товщиною 10...20 А, що мають високий опір близько 140...170 Ом 
[5], в той час як контактний опір цих матеріалів при нормальній температурі знаходитися в межах 
1...5 Ом. З викладеного випливає, що внутрішній опір контактної штучної термопари змінюється в 
широких межах і досягає великих величин, які значно перевищують опір мR  звичайних 
мілівольтметрів і гальванометрів, який знаходиться в межах 20...60 Ом. Застосування такої апаратури 
з малим внутрішнім опором в цьому випадку не забезпечить необхідної точності. Висока точність 
може бути забезпечена при використанні гальванометрів з високім опором, наприклад – 
високочутливого багатограничного гальванометра зі світловим покажчиком типу 167311 фірми 
GOERZ, що має внутрішній опір при шкалі 100 мВ в 200000 Ом. 

Якщо вважати, що опір контакту змінюється від 1 до 200 Ом, то для двох контактів штучної 
контактної термопари відносна похибка може бути визначена зі співвідношення 
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Розроблений авторами метод вимірювання температури поверхні струмопровідних тіл двома 
контактними термоелектродами має високу точність вимірювань, виключає інерційність прогріву 
спаяної термопари, забезпечує швидку дію і може бути використаний в системах з такими 
особливостями, як важкодоступність, рух елементів системи, мала величина поверхні для 
вимірювань, неможливість застосування стандартних датчиків температури. Цей метод впроваджено 
на Одеському кабельному заводі в АСУ ТП безперервного лиття безкисневої мідної катанки [6, 7]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ 
НОВИХ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕЧНОСТІ В МІНЕРАЛЬНИХ ВОДАХ ЩОДО ЇХ 

ВІДПОВІДНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ВИМОГАМ 
Ключові слова: метрологічні характеристики, робочі характеристики аналізу, показники безпечності 
мінеральних вод, валідація. 

Для вирішення питання гармонізації українського та європейського законодавства на 
мінеральні води (МВ) необхідним є доповнення українського переліку показників безпечності 
показниками, уміст яких регламентується відповідними європейськими нормативними документами 
(НД) на МВ – Директивою 2003/40/ЕС та Codex Stan 108-1981. Зокрема, це стосується нормування 
вмісту барію, нікелю, марганцю, сурми та ціанідів. Для цього слід переконатися, чи зможуть 
українські лабораторії, які проводять випробування МВ, виконувати дослідження вмісту цих 
показників згідно тих вимог, які висувають європейські НД [1]. 

При оцінці якості МВ, зокрема за фізико-хімічними показниками безпечності та якості, 
застосовують кількісні методи. Під час проведення  хімічного аналізу МВ запорукою адекватної 
оцінки їх якості є відповідне метрологічне забезпечення, аналіз причин виникнення похибок, 
порівняння отриманих критеріїв надійності та точності методів хімічного аналізу [2]. 

Отже для імплементації європейських вимог до переліку показників безпечності на МВ першим 
завданням є перевірка реалізації методик визначення нормування вмісту барію, нікелю, марганцю, 
сурми та ціанідів українськими випробувальними лабораторіями (ВЛ). 

На відміну від чинного в Україні законодавства щодо МВ, європейські НД не містять чітких та 
конкретних вимог виконання визначених методик, проте в них є вимоги щодо робочих характеристик 
аналізу вмісту показників. 

Отже при підборі методик визначення показників безпечності слід враховувати два аспекти: 
– відповідність робочих характеристик аналізу вмісту показників вимогам європейських НД; 
– можливість реалізації методик 

рядом українських лабораторій 
(невеликі витрати на випробування, 
наявність умов їх проведення, зокрема, 
обладнання).  

Слід розглянути вимоги 
європейських НД щодо нормування 
вмісту показників барію, нікелю, 
марганцю, сурми та ціанідів у МВ 
(табл. 1) та робочих характеристик їх 
аналізу (табл. 2).  
 

Таблиця 2 − Робочі характеристики щодо аналізу показників безпечності 
 

Значення Робоча характеристика 
сурма барій ціаніди марганець нікель 

Достовірність параметричної величини у % 1 25 25 10 10 10 
Точність параметричної величини 2 25 25 10 10 10 
Межа виявлення у % параметричної величини 3 25 25 10 10 10 
1 Достовірність є систематичною похибкою та є різницею між середньою величиною значної кількості повторюваних 
вимірювань та справжньою величиною. 
2 Точність є випадковою похибкою та виражається в основному, як стандартне відхилення зразка результатів, що 
походить з середньої величини. Прийнятна точність дорівнює подвоєному відносному стандартному відхиленню (СКВ). 
3 Межа виявлення це: або потроєне відносне стандартне відхилення в межах групи природного зразка, що містить низьку 
концентрацію параметру, або збільшене у п’ять раз відносне стандартне відхилення в межах групи початкового зразка. 

 

Таблиця 1 – Нормування показників безпечності МВ  
згідно Директиви 2003/40/ЕС 

 
№ з/п Показник Максимальні межі, mg/l 

1 Сурма 0,005 
2 Барій 1,0 
3 Ціаніди 0,07 
4 Марганець 0,5 
5 Нікель 0,02 
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Підбір методик та валідаційні дослідження проводили в ДУ «УкрНДІ мед. реабілітації та 
курортології МОЗ України», ВЛ якого акредитована на відповідність ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2006. 

При підборі методик визначено, що чотири показника (сурма, барій, нікель та марганець) 
можна аналізувати методом атомної адсорбційної спектрометрії, зокрема, ДСТУ ISO 15586:2012. 
Метод широко використовується іншими ВЛ при аналізу вмісту показників безпечності в питних 
водах. Проте слід провести валідаційні дослідження методик показників за цим стандартом. 

Що стосується ціанідів, при підборі методики було зосереджено увагу на ISO 6703 та її 
аналогах, зокрема, ДСТУ ISO 6703-01:2007 та МВВ № 081/12-0922-14 [3], заснованих на 
фотометричному  визначенні вмісту ціанідів в водах з барбітуровою кислотою. При цьому можливо 
використовувати аналізатор рідини «Флюорат-02» або будь-який спектрофотометр. 

Для доведення того, робочі характеристики методики дозволяють використовувати її для 
досягнення конкретної мети, слід провести її валідацію. Рівень валідації має бути достатнім для 
виконання вимог, пов’язаних із запланованим призначенням або застосуванням. Обсяг валідації 
залежить від призначення методики, сутності внесених змін і умов, в яких планується 
використовувати методику [4]. 

У табл. 3 наведено результати, отримані в ході валідаційних досліджень впровадження методик 
аналізу вмісту показників безпечності, та порівняння отриманих робочих характеристик з 
європейськими вимогами. 
 

Таблиця 3 – Порівняння робочих характеристик аналізу показників безпечності  
(згідно європейських та фактичних вимог ) 

 
Робочі характеристики аналізу 

Достовірність, % Точність, mg/l Межа виявлення, mg/l 
№ 
з/п 

Показник 
СКВ, mg/l 

за НД фактично за НД фактично за НД фактично 
1 Сурма 0,00040 25 3,5 0,00125 0,0008 0,00125 0,0012 
2 Барій 0,00410 25 2,1 0,25 0,0082 0,25 0,0123 
3 Ціаніди 0,00230 10 3,0 0,007 0,0046 0,007 0,0069 
4 Марганець 0,00003 10 2,9 0,05 0,00006 0,05 0,00009 
5 Нікель 0,00063 10 1,2 0,002 0,00126 0,002 0,00189 

 
Аналізуючи дані табл. 3, можна зробити висновок, що оцінені метрологічні характеристики 

аналізу зазначених показників безпечності відповідають європейським вимогам. Однак метрологічна 
характеристика «межа виявлення» вмісту сурми, ціанідів та нікелю знаходиться майже на межі. Цю 
інформацію слід враховувати при плануванні контролю якості випробувань у ВЛ, а також можна 
розглянути інші більш точні методи. Проте не варто забувати про собівартість цих випробувань. 

Отримані в ході виконання дослідження метрологічні характеристики методик визначення 
вмісту барію, нікелю, марганцю, сурми та ціанідів у МВ відповідають європейським вимогам та 
підтверджують здатність ВЛ виконувати ці випробування, що дає підстави для імплементації 
європейських вимог до переліку показників безпечності МВ при розробці проектів національних НД. 
Дані, отримані в роботі, дозволили також  розширити сферу акредитації ВЛ ДУ «УкрНДІМРтаК МОЗ 
України» та впровадити досліджувані методики в практику ВЛ. 
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Ернемарка: переклад другого видання 2014 р.  – К.: ТОВ «Юрка Любченка», 2016. − 92 с. 



18 

УДК 006.91:389.6:621.317 
 

Мотало В.П., д.т.н., проф. 
АНАЛІЗ МЕТОДИК ВЕРИФІКАЦІЇ ТА КАЛІБРУВАННЯ 

ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ  
Ключові слова: метрологія, єдність вимірювань, засоби вимірювальної техніки, метрологічне 
підтверджування, верифікація, калібрування, похибка, непевність 

Вступ. Ключовим завданням метрології є забезпечення  “єдності вимірювань” – стану 
вимірювань, за якого їх результати виражаються в узаконених одиницях, а характеристики похибок 
або невизначеності (непевності) вимірювань відомі з певною ймовірністю і не виходять за 
встановлені границі [1]. Із завданням забезпечення  “єдності вимірювань” тісно пов'язане завдання 
забезпечення “метрологічної простежуваності вимірювань”, коли отриманий результат 
вимірювання можна пов’язати  із значенням величини, яке відтворюється національними або 
міжнародними еталонами через неперервний ланцюг звірянь, для кожного з яких зазначено 
характеристики невизначеності (непевності). Єдність та метрологічна простежуваність вимірювань 
забезпечується відповідністю методів вимірювань і засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) до 
застосування за призначенням. 

Засади оцінювання відповідності ЗВТ. Придатність ЗВТ до застосування за призначенням 
визначається відповідністю їх метрологічних характеристик встановленим нормам. Вимоги щодо 
встановлення відповідності ЗВТ регламентуються чинними нормативними документами (НД) - 
Законами України [1, 2], Технічними регламентами та чинними стандартами [3-7]. Оцінювання 
відповідності - процес доведення того, що визначені вимоги, які стосуються продукції, процесу, 
послуги, системи, особи чи органу, були виконані (Закон України “Про технічні регламенти та оцінку 
відповідності” [2]). Згідно ISO 10012:2003 [3], метрологічне підтверджування ЗВТ - сукупність 
операцій, необхідних для гарантування того, що вимірювальне обладнання відповідає метрологічним 
вимогам щодо його використання за призначенням. Метрологічне підтверджування включає 
верифікацію та калібрування вимірювального обладнання. Верифікації підлягають засоби 
вимірювань, які використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології [4, 5]. Засоби 
вимірювань, які не використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, підлягають 
калібруванню [6, 7]. Однак, на добровільних засадах для них може проводитися і верифікація. 

Одним із ключових питань верифікації та калібрування ЗВТ є питання оцінювання точності та 
достовірності отриманих результатів. Проблематика даного питання пов'язана із використанням у 
метрологічній практиці теорії непевності результатів вимірювань відповідно до EA-4/02 M:2013 [7], 
ISO/IEC Guide 98-3:2008 [8] та OIML V 2:2012 (VIM3) [9]. Перш за все це пов'язане з недостатнім і не 
завжди коректним використанням теорії непевності результатів вимірювань у чинних НД.  
Наприклад, у НД “Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної 
техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів” [4] вказано, що 
співвідношення між непевністю вимірювань, що забезпечує еталон, та максимально допустимою 
похибкою ЗВТ, який перевіряють, повинне становити не менше ніж один до трьох. Однак, слід 
зазначити, що дане трактування необхідної точності верифікації ЗВТ не цілком коректне, оскільки 
похибка і непевність однієї і тієї ж величини мають різний зміст. 

Встановлення єдності методології процедур метрологічного підтверджування ЗВТ, зокрема, 
аналізу точності та достовірності отриманих результатів верифікації та калібрування ЗВТ, є одною із 
ключових умов забезпечення єдності вимірювань. Дане питання поза всяким сумнівом є актуальним, 
що і зумовило тематику даної роботи.  

Порівняння характеристик методик верифікації і калібрування ЗВТ. Процедури 
верифікації та калібрування ЗВТ мають як спільні риси, так і певні відмінності. Загалом, в обох 
процедурах є спільний об'єкт дослідження: у процедурі верифікації - це показ ,1п хx ЗВТ, який 
перевіряють; у  процедурі калібрування - це показ ЗВТ ,1с хx як реакція на тестовий сигнал.  

Показом ,1п хx  ЗВТ, який перевіряють, чи показом ,1с хx  ЗВТ, який калібрують, в залежності від 
його типу може бути: 

 показ вимірювального приладу ,1п хx , наприклад, показ ,AAI амперметра, який перевіряють чи 
калібрують; 
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 номінальне значення міри ,1мн хx , наприклад, номінальне значення опору нR ,Ом міри опору пR , 
яку перевіряють; номінальне значення маси нm ,кг міри маси пm , яку перевіряють чи калібрують; 

 номінальне значення коефіцієнта перетворення вимірювального перетворювача nнk , наприклад, 
номінальне значення коефіцієнта поділу ,nн нk  подільника напруги, який перевіряють чи калібрують тощо. 

У процедурі метрологічного підтверджування ЗВТ, як їх верифікації, так і калібрування, опорне 
значення величини ,1оп xx є прийнятим еталонним значенням величини ,1ет xx , яке,  за означенням 
OIML V 2:2012 (VIM3) [9], використовується як основа для зіставлення зі значеннями величин того ж 
роду і має достатньо малу для даного аналізу непевність, тобто ,1оп ет xx x . Отже, експериментальна 
частина обох методик метрологічного підтверджування ЗВТ практично ідентична - це порівняння 
показу ,1п хx  ЗВТ, який перевіряють, чи показу ,1с хx  ЗВТ, який калібрують, із еталонним значенням 
величини ,1ет хx . 

Еталонним значенням величини ,1ет хx  у процесі верифікації та калібрування ЗВТ може бути: 
 показ еталонного вимірювального приладу, наприклад, показ еталонного амперметра ,AетI ; 
 значення величини, відтворене еталонною мірою , ,1ет м хx , наприклад, номінальне нm ,кг або 

дійсне дm , кг значення маси еталонної міри маси етm ; 
 значення величини, отримане як результат непрямих вимірювань , ,1ет нп xx , наприклад, еталонне 

значення сили стуму ,AетI , знайдене за значенням спаду напруги ,ВетU  на еталонній мірі опору етR ,Ом 
-  ,Aет ет етI U R . 

У метрологічній практиці отримане у процедурі верифікації чи калібрування ЗВТ еталонне значення 
величини ,1ет xx  називають дійсним значенням величини ,1д xx  (англ. - actual  quantity value ,1act xx ) [4, 7]. 

Однак, методики верифікації чи калібрування ЗВТ мають цілий ряд відмінностей, що 
відображено у наведеній нижче таблиці. Перш за все це стосується процедури опрацювання 
результатів вимірювального експерименту, зокрема, встановлення вимірюваної величини та 
оцінювання  точності і достовірності отриманих результатів верифікації чи калібрування ЗВТ. 

Таблиця - Порівняння характеристик методик верифікації і калібрування ЗВТ 
№ Характеристика Верифікація Калібрування 

1. Означення Повірка (англ. - verification; рос. - поверка) 
ЗВТ - сукупність операцій, що включає 
перевірку та маркування та/або видачу 
документа про повірку засобу 
вимірювальної техніки, які встановлюють і 
підтверджують, що зазначений засіб 
відповідає встановленим вимогам [1, 4].  
Верифікація ЗВТ - сукупність операцій 
щодо встановлення придатності ЗВТ до 
застосування на основі 
експериментального визначення його 
метрологічних характеристик і контролю їх 
відповідності встановленим нормам. 

Калібрування ЗВТ - сукупність операцій, за 
допомогою яких за заданих умов на першому етапі 
встановлюється співвідношення між значеннями 
величини, що забезпечуються еталонами з 
притаманними їм невизначеностями вимірювань, 
та відповідними показами з пов'язаними з ними 
невизначеностями вимірювань, а на другому етапі 
ця інформація використовується для встановлення 
співвідношення для отримання результату 
вимірювання із показу [1, 6-9]. 

2. Сфера 
застосування 

Верифікації обов'язково підлягають ЗВТ, 
які застосовуються у сфері законодавчо 
регульованої метрології [1]. 

Калібруванню в добровільному порядку можуть 
підлягати ЗВТ, які застосовуються у сфері та/або 
поза сферою законодавчо регульованої метрології 
[1]. 

3. Основні 
нормативні 
документи 

1. Закон України про метрологію та 
метрологічну діяльність [1]. 
2. Порядок проведення повірки 
законодавчо регульованих ЗВТ, що 
перебувають в експлуатації, та оформлення 
її результатів [4]. 
3. Технічний регламент законодавчо 
регульованих ЗВТ [5]. 

1. Закон України про метрологію та метрологічну 
діяльність [1]. 
2. ДСТУ  ISO/IEC 17025:2017. Загальні вимоги до 
компетентності випробувальних та калібрувальних 
лабораторій [6]. 
3. EA-4/02 M: 2013. Вираження невизначеності 
вимірювання при калібруванні [7]. 

4. Об'єкт 
дослідження 

Об'єкт верифікації - показ ,1п хx ЗВТ, який 
перевіряють. 

Об'єкт калібрування - показ ЗВТ ,1с хx як реакція 
на тестовий сигнал 

5. Процедура 
метрологічного 
підтверджування 

Порівняння показу ,1п хx  ЗВТ, який 
перевіряють, із еталонним значенням 
величини ,1ет хx . 

Порівняння показу ,1с хx  ЗВТ, який калібрують, із 
еталонним значенням величини ,1ет хx . 
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Продовження таблиці 
6. Методи 

проведення 
вимірювальних 
експериментів 

1. Прямі вимірювання засобом вимірювань, 
який перевіряють, еталонного значення 
величини ,1ет хx . 
2. Порівняння ,1п хx  та ,1ет хx  з 
використанням компаратора. 
3. Непрямі вимірювання еталонного 
значення величини ,1ет хx  

1. Прямі вимірювання засобом вимірювань, який 
калібрують, еталонного значення величини ,1ет хx . 
2. Порівняння ,1с хx  та ,1ет хx  з використанням 
компаратора. 
3. Непрямі вимірювання еталонного значення 
величини ,1ет хx  

7. Вимірювана 
величина 

Похибка ,1п п ет хx x x   показу ,1п хx  ЗВТ, 
який перевіряють  

Дійсне (виміряне) значення величини ,1д хx , що 
відповідає показу ,1с хx  ЗВТ, який калібрують 

8. Вимірювання із 
багаторазовими 
спостереженнями 

1. Покази засобу вимірювань, який 
перевіряють, , , 1,...,п ix i n  ніколи не 
усереднюють, а знаходять п можливих 
значень похибки , , , 1п і п і ет xx x x    
2. Еталонні значення величини 

, , 1,...,ет ix i n завжди усереднюють і знахо-

дять середнє значення ,
1

1 ,1
n

ет ет і х
i

х х
n 

   

(тут п - число спостережень) 

Покази засобу вимірювань, який калібрують 
, , 1,...,с ix i n , та еталонні значення величини 

, , 1,...,ет ix i n завжди усереднюють і знаходять, 

відповідно,  середні значення ,
1

1 ,1
n

с с і х
i

х х
n 

   та 

,
1

1 ,1
n

ет ет і х
i

х х
n 

  (тут п - число спостережень) 

9. Вимоги щодо 
точності 
вимірювань 

Співвідношення між непевністю 
вимірювань, що забезпечує еталон, та 
максимальною допустимою похибкою ЗВТ, 
що підлягає перевірці, становить не менше 
ніж один до трьох [4, п. ІІ,6] 

Співвідношення між розширеною непевністю 
вимірювань, що забезпечує еталон ( 2pk  ), та 
максимальною допустимою похибкою ЗВТ, що 
підлягає калібруванню, становить не менше ніж 
один до трьох [7] 

10. Представлення 
результатів 

Відповідність знайденої основної 
інструментальної похибки ,1п хx  ЗВТ, 
який перевіряють,  максимальному 
допустимому значенню ,1доп хx з 
урахуванням розширеної непевності 

( ),1p п хU х  отриманого значення похибки: 

  ,1п p п доп хx U x x    ; 

  ,1п p п доп хx U x x     

1. Дійсне (виміряне) значення величини ,1д хx , що 
відповідає показу ,1с хx ЗВТ, який калібрують, 
розширена непевність ( ),1p д хU х ,  рівень довіри р 
та коефіцієнт розширення (охоплення) pk . 
2. Підтвердження того, що ,1д хx знаходиться в 
межах вказаної максимально допустимої похибки 

,1доп хx :   ,1н доп p д д хx x U x x     ; 

  ,1д н доп p д хx x x U x     , ,1н хx - номінальне 

значення параметра, який калібрують 
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Мигущенко Р.П., д.т.н. проф., Кропачек О.Ю., д.т.н. доц., Коржов І.М., аспірант 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНТРОЛЮ І 

ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 
Ключові слова: спектральна нестаціонарність, автокогерентність, вейвлет-аналіз, статистичне 
перетворення, контроль, діагностування, функціональна і шумова складові цільової функції 

Побудова сучасних комп'ютеризованих систем управління, вимірювання, ідентифікації, 
діагностування і контролю промислових об'єктів немислима без детального дослідження його вузлів, 
агрегатів, принципів функціонування та аналізу процесів, які реалізуються в конкретному 
промисловому об'єкті. 

Відомо, що близько 90% всіх процесів промислових об'єктів – випадкові. При цьому випадкові 
процеси поділяються на дві великі групи: стаціонарні і нестаціонарні. Реальний вимірювальний 
сигнал процесу промислового об'єкта завжди нестаціонарний. Дослідженню імовірнісних моделей 
нестаціонарних вимірювальних сигналів присвячена тема доповіді. 

Завдання, що потребують вирішення при побудові комп'ютеризованої інформаційно-
вимірювальної системи контролю та діагностування промислового об'єкта наступні: 

1. Аналіз вимірювальних сигналів, які ототожнюють процеси в складних промислових об'єктах. 
2. Формування моделей статистичного перетворення первинної вимірювальної інформації. 
3. Синтез цільової функції для задач контролю і діагностування технічних станів складних 

промислових об'єктів. 
4. Аналіз цільової функції. 
5. Формування функціональної та шумової складових цільової функції.  
6. Вибір об'єкта дослідження. 
7. Оцінка ефективності цільової функції при контролі параметрів низькочастотних інерційних 

процесів. 
8. Оцінка можливості діагностування високочастотних періодичних процесів. 
9. Розробка спрощеної схеми первинного статистичного перетворення систем контролю і 

діагностування складних промислових об'єктів. 
Для синтезу комп'ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи контролю і 

діагностування стану промислових об'єктів розглянемо моделі статистичного перетворення 
вимірювальних сигналів. Найпростіша модель нестаціонарного процесу (лінійна модель) має вигляд: 

)()()()( tmtXtatY x


, 

де )(tX


 – центрований випадковий процес, )(ta , )(tmx  – невипадкові функції часу. 
Моделі дослідження параметрів нестаціонарності вимірювальних сигналів можна 

класифікувати на: 
- модель спектральної нестаціонарності, яка локалізована в часі і частотному діапазоні, 
- модель нестаціонарності по дисперсії і математичному сподіванню в часовому діапазоні. 
Перша модель – розпізнавання виду технічного стану (функціональна діагностика та контроль 

технічного стану). Друга модель – визначення змін параметрів випадкових сигналів і локалізація 
початку таких змін (контроль надійності промислового обладнання і передаварійних ситуацій). 

Обрана модель статистичного перетворення (структура інформаційно-вимірювальної системи 
контролю і діагностування стану промислового об'єкта) складається з двох послідовних блоків: 
первинного статистичного перетворення і вторинного статистичного перетворення. Схема 
первинного статистичного перетворення показана в [1].  

Синтезуємо цільову функцію [2]. Для цього: 
1. Характеристика вихідного сигналу: 
 tX  – сигнал, який надходить з об’єкту дослідження, 
 NNN ttxxf ,...,;,..., 11  – N -мірна щільність розподілення ймовірностей, яка визначає 

ймовірнісні властивості  tX  для будь-яких моментів часу Ntt ,...,1 , 
 NVV ttm

N
,...,1...,,1

 – початкові (  NVV tt
N

...,,1...,,1
  – центральні) моменти, які визначають 

технічний стан об’єкту дослідження. 
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2. Характеристика процедур первинного перетворення: 
  – спектр вихідного процесу зміни контрольованого параметра, 

2   – спектр після квадратичного перетворення вихідного процесу, 

W  – спектральна нестаціонарність процесу (автокогерентність). 
3. Форма подання функції автокогерентності (цільової функції): 

 
    2/142
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де D  – відношення дисперсій вейвлет-перетвореного процесу, D  – відношення частот вейвлет-
перетвореного процесу,   – лінійна кореляція між спектральними складовими вейвлет-
перетвореного процесу. 

Формуємо функціональну і шумову складові цільової функції. Використовуваний метод – 
дисперсійний аналіз. 

Двомірна реалізація вейвлет спектрів вихідного і продиференційованого вхідного 
вимірювального сигналу може бути представлена у вигляді: 
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де Mi ,1 , Lj ,1 . 
Середні значення для частотного і часового варіантів з урахуванням процесів  t  і  t : 
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Сума добутків відхилень спектрів ij  і ij  від середніх   і  : 
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 Дисперсійне розкладання дозволяє отримати частотно-часове і часо-частотне перетворення: 
а) частотно-часове – ,)(

2

)(

1

ba QQQ   
б) часо-частотне – )(

2

)(

1

ab QQQ  , 
а це дозволяє, в свою чергу, отримати чотири складові цільової функції, дві функціональних і дві 
шумових: 
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Представлені теоретичні основи були відпрацьовані на промисловому об'єкті – екструдері [3]. 
Найбільш вразливими вузлами екструдера є зони нагрівання (нагрівальні елементи) та 

підшипники у редукторі-розгалужувачі. Для контролю та діагностування стану робочих зон 
нагрівання екструдера і стану підшипників кочення редуктора-розгалужувача необхідний 
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моніторинг, бажано в режимі реального часу, параметрів – температури (діапазон 0 – 300 C ) [4] та 
механічної вібрації (діапазон 1 – 100 кГц ) [5, 6] відповідно. 

Авторами здійснені експериментальні дослідження при контролі теплових процесів зон 
промислового об’єкту і дослідження з діагностування технічного стану редуктора-розгалужувача. 

Контроль параметрів низькочастотних інерційних процесів: 
- об'єкт дослідження – екструдер, 
- досліджувані параметри – зміни температур зон нагрівання, 
- використовувані датчики – цифрові вимірювачі з платиновими перетворювачами типу ПТСВ, 
- точність вимірювань – абсолютна середньоквадратична похибка 0.1 C . 
Після обробки експериментальних даних були отримані таблиці з функціональними і 

шумовими складовими цільової функції. 
Діагностування високочастотних періодичних процесів. Зміна рівня вібрацій редуктора 

досягалась зміною вологості вхідної сировини: 
1) 8.5 % – нормоване значення вологості вхідної сировини, 
2) 8.0 % – підсушена сировина, 
3) 7.5 % – критичний стан вологості сировини. 
В результаті експерименту було визначено статистичні відстані Хотеллінга між станами 1-2,  

2-3, 1-3. Також були визначені функціональні і шумові складові показника автокогерентності і 
значення вірогідності проведеної альтернативної діагностики. 

В результаті досліджень була розроблена спрощена схема первинного статистичного 
перетворення процедур контролю та діагностування [7]. 

Основні результати досліджень наступні: 
1. Отримала розвиток теорія автокогерентності спектрально-нестаціонарних вимірювальних 

сигналів. 
2. Визначено умови вибору числа масштабів і зсувів при оцінці коефіцієнтів автокогерентності 

для задач контролю порушення стаціонарності вимірювального сигналу. 
3. Розроблена імовірнісна модель показника автокогерентності, яка враховує мінімальне 

значення масштабу спектрального вейвлет-перетворення. 
4. Показана можливість дисперсійного розкладання показника автокогерентності на парні 

незалежні складові, які дозволяють визначити порушення стаціонарності з урахуванням 
функціональних та випадкових змін спектру. 

5. Показана ефективність розробленого показника автокогерентності для задач контролю 
динамічних властивостей параметрів низькочастотних інерційних процесів. 

6. Показана можливість якісної і кількісної класифікації технічних станів для задач 
діагностування високочастотних періодичних процесів. 
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Якість медичної допомоги - це точне виконання різних видів медичного втручання, які 
вважаються безпечними, доступними у фінансовому плані для даного суспільства і здатними 
здійснити позитивний вплив на рівень смертності, захворюваності, непрацездатності і 
нераціонального харчування. 

Якість здоров’я людини та медицини загалом визначається якістю медичної діагностики, яка в 
свою чергу забезпечується належною якістю роботи клініко-діагностичних лабораторій. Лабораторна 
інформація є результатом ступеня  відповідності клініко-діагностичної лабораторії поставленим до 
неї вимогам. Надання лабораторією результатів діагностичного дослідження не відповідає сучасним 
вимогам через низьку ефективність, застаріле обладнання, а також тим, що у ході реформи 
технічного регулювання виникла проблема, пов’язана зі зволіканням із гармонізацією вітчизняних 
стандартів із міжнародними та європейськими.  

Важливу роль в медичній практиці відіграють такі стандарти як:  

• ДСТУ ISO 9001 : 2015 Системи управління якістю. 

• ДСТУ ISO/IEC 17025 : 2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних  та 
калібрувальних лабораторій. 

• ДСТУ EN ISO 15189 : 2015 Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності. 

Стандарт ДСТУ EN ISO 15189:2015  розроблений  і  призначений  для  використання  виключно 
клініко-діагностичними лабораторіями. Він встановлює певні вимоги до якості і компетентності 
КДЛ, являє собою настанову з управління якістю лабораторії і технічних процесів з метою 
забезпечення якості медичних лабораторних досліджень. Він  використовується  КДЛ  для  розробки 
адміністративних і технічних систем, а також систем якості, які регламентують діяльність 
лабораторії, забезпечуючи її професійну (медичну) компетентність. На відміну від ДСТУ ISO 
9001:2015, в ньому встановлені більш спеціалізовані вимоги до персоналу, зокрема до його 
компетентності, приміщень, умов навколишнього середовища, робочого середовища, процесу 
відбору проб і процедур досліджень. 

Виконання вимог наведених стандартів створюють умови для підвищення ефективності роботи 
КДЛ, підвищення точності та достовірності результатів вимірювань, а також, що не менш важливо, 
підвищення довіри клієнта до роботи працівників. Загалом, стандарти повинні забезпечити 
найважливіші аспекти роботи КДЛ такі як: орієнтація на пацієнта, ефективність (клінічна 
результативність), своєчасність, раціональність (економічна ефективність), справедливість. 

Актуальною сьогодні є розробка інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, що 
ґрунтуються на медичних інформаціниї системах здатних надавати лікарю дієву оперативну 
допомогу при лікуванні. Оскільки, клініко-лабораторні показники пацієнта перебувають у складному 
взаємозв’язку, виявити найінформативніші з них і поєднати з "розпізнаванням образу" захворювання 
або ідентифікувати тяжкість стану пацієнта можна лише з використанням методу системного аналізу, 
зокрема статистичного аналізу даних.  

Слід стандартизувати термінологію, формат та шкали вимірювання фізичних даних. 
 
1. Сидорко І., Байцар Р. Нормативне та метрологічне забезпечення клініко-діагностичних 

лабораторій. - 2018. -С. 3. 
2. Сидорко І., Байцар Р. Забезпечення якості діяльності клініко-діагностичних лабораторій. - 

2017. -С. 1-2. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРІ-ПЕРО ДЛЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОНКИХ ПЛІВОК 
Ключові слова: інтерферометрія, тонкі плівки, роздільча здатність 
 

Інтерферометрія білого світла відіграє надзвичайно важливу роль у науці та техніці, зокрема 
вона застосовується для дослідження тонких плівок, визначення довжини та дослідження топології 
поверхні. З застосуванням цього явища можна здійснювати вимірювання у мікрометровому діапазоні, 
при досить хорошій роздільчій здатності(мкм –осі х та у, та нм – вісь z). Перевагою використання 
інтерферометрії є висока швидкість та широка область вимірювань. Інтерферометрія білого світла 
широко застосовується у таких інженерних галузках, як біомеханіка, хімія, напівпровідникова 
техніка, медицина, 3-D системи для нанопозиціонування, контоль та дослідження нанесених 
зміцнюючих покриттів [1-4].  

При нагріванні плівка, що знаходиться між пластинами інтерферометра змінює свої параметри, 
зокрема, тому коректно розглянути явище інтерференції тонких що у подальшому може допомогти 
при опрацюванні отриманої з допомогою даного інтерферометра інтерференційної картини.У 
загальному випадку це розглядається як падіння пучка паралельного випромінювання на 
клиноподібну пластину. Пучки відбиваються як від верхньої, так і від нижньої граней. Найчастіше 
для визначення зміни характеристик плівок застосовують інтерферометр Фабрі-Перо, оскільки це –
інтерференційний спектральний прилад з високою роздільчою здатністю, принцип роботи якого 
базується на явищі багатопроменевої інтерференції. (рис. 1) 

 

Рисунок 1 - Інтерферометр Фабрі-Перо 

Найбільш частими застосуваннями інтерферометра Фабрі-Перо є розділення структури 
спектральних ліній(розщеплення інтерференційних смуг при одночасному опроміненні 
інтерферометра хвилями із наближеними значеннями довжин хвиль) ;вимірювання  малих відхилень 
змін довжин хвиль у спектрах оптичного діапазону;порівняння довжин хвиль(визначення довжини 
хвилі променя  світла, яким освітлюють  інтерферометр, також і еталонним променем із відомою 
довжиною хвилі). По суті, інтерферометр Фабрі-Перо –це повітряний прошарок (d), утворений між 
двома плоскопараленьними пластинами, як правило кварцовими чи скляними, відполірованими 
внутрішніми поверхнями , на які нанесено покриття з високим коефіцієнтом відбивання, та 
просвітленими зовнішніми. Зовнішні поверхні пластини можуть утворювати невеликий кут із 
внутрішніми для усунення впливу світлових блисків на процес спостереження інтерференційної 
картини. При взаємопаралельному розміщенню пластин (стале значення відстані між ними) 
інтерференційна картина формується у фокальній площині лінзи, при цьому має вигляд кілець 
рівного нахилу(через формування пучка світла від широкого джерела випромінювання) [5-7]. 
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Як було сказано принцип роботи інтерферометра базується на явищі багатопроменевої 
інтерференції, тобто промінь потрапляючи крізь зовнішню поверхню пластинки (доречність 
просвітлювання) багаторазово відбивається від внутрішніх поверхонь та частково проходить далі. 
Внаслідок цього формуються когерентні хвилі, що різняться за амплітудою та фазою. Амплітуди 
хвиль, що віддзеркалюються можна описати наступними рівняннями: 

- амплітуди хвиль, що проходять: 

0
2

30201 )1(,)1(,)1( ARRAARAARA   ,    (1) 

де R - коефіцієнт відбиття; 
    A0 - початкова амплітуда. 

- амплітуди хвиль, що віддзеркалюються: 

030201 )1(,)1(, ARRRAARRARAA   .   (2) 

Застосовуючи знак «-» , можна врахувати втрату півхвилі при відбитті. 
Різниця ходу Δ між двома сусідніми пучками та різниця фаз дорівнюють: 

 kdn cos2 ,      (3) 

де k - хвильове число. 
Отже, виходячи з вищеописаних формул результуючі амплітуди відбитої хвилі та хвилі наступні: 
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де і - уявна одиниця.  
Якщо пластина достатньо довга, тоді амплітуди можна записати як суми нескінченних 

спадаючих геометричних прогресій: 
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Також, варто зазначити, що порядок інтерференції та роздільча здатність змішуються 
відповідно до росту діаметру кільця інтерферограми. 
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МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РІВНЯ 

ВТОМИ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ АНТАРКТИЧНИХ ЗИМІВНИКІВ 
Ключові слова: електроенцефалографія, інформаційно-енергетичне поле, артефакти, темперамент, 
втома кори головного мозку, ригідність, психофізіологічний стан кори головного мозку 

Важливим етапом для аналізу психофізіологічної складової роботи антарктичних зимівників 
впродовж 12 місяців, які працюють на антарктичній станції ім. «Академіка Вернадського (Україна)» є 
визначення інформативних параметрів, які характеризують психофізіологічний стан зимівники при 
роботі в екстремальних умовах. Адаптаційні можливості психофізіологічного стану зимівників 
досить швидко знижуються під дією всіх факторів під час антарктичної експедиції, що суттєво 
впливає на ефективність і надійність виконання ними службових обов’язків і значно погіршує стан 
здоров’я. Крім того, професійне навантаження призводить до значного і постійного підвищення 
нервово-емоційного напруження, а також суттєвого напруження адаптаційних регуляторних 
механізмів. Враховуючи, що зимівники виконують свої професійні обов’язки під впливом зовнішніх 
екстремальних факторів, рівень їх усвідомленого контролю над ситуацією залежить від втомленості 
кори головного мозку людини і є важливим фактором ефективного виконання завдань. 

Класифікаційний аналіз екстремальних умов станції ім. «Академік Вернадський» дозволив 
виділити такі основні фактори впливу на психофізіологічний стан антарктичних зимівників: групова 
ізоляція, відсутність нової інформації, низькі температурні режими, незвичайний фотоперіодизм, 
підвищена складність завдання, сенсорна депривація, сонячна радіація, монотомія, дефіцит 
інформації, неузгодженість сну, підвищена вагомість помилкових дій, фізіологічний дискомфорт. 
Результати анкетного опитування свідчать про велику кількість скарг на стан здоров’я антарктичних 
зимівників. Так поширені скарги на загальну слабкість (58,4 ± 6,7%), стомлюваність (33,4 ± 6,3%), 
втома на при кінці експедиції (75,1 ± 9,4%), почуття дратівливості і депресії (8,4 ± 6,7%), безсоння 
(50,1 ± 6,6%), головний біль (41,7 ± 3,4%), втома очей (16,7 ± 3,2%), зниження слуху (8,4 ± 5,8%). 

Останні дослідження зарубіжних вчених [1] показують, що при тривалій втомленості в 
організмі людини відбуваються структурні зміни на рівні білої та сірої речовини головного мозку, 
через що відбувається “блокування” сигналів в роботі нейронових мереж мозку. Тобто, основною 
метою роботи являється синтез процесів оцінювання психофізіологічних параметрів антарктичних 
зимівників для визначення рівня втомленості кори головного мозку операторів на основі нормованих 
кількісних оцінок параметрів психіки та фізіології. Нормовані оцінки психофізіологічного стану кори 
головного мозку дозволять медику-спеціалісту можливість оцінити психофізіологічний стан кори 
головного мозку зимівника як на етапі професійного відбору, так і з метою прогнозування 
психофізіологічного стану під час перебування оператора в умовах екстремальної діяльності. 

У проведених дослідженнях на кафедрі біокібернетики та аерокосмічної медицини [2,3] 
Національного авіаційного університету було встановлено, що організм людини являє собою цілісну 
систему взаємодії параметрів інформаційно-енергетичного поля, процеси змін якої можна 
зареєструвати в біопотенціалах кори головного мозку. Для оцінювання психофізіологічних 
параметрів рівня втоми кори головного мозку розроблено біотехнічну систему яка включає в себе 
наступні етапи зображені на рис.1. 

Перший етап методики оцінювання психофізіологічного стану кори головного мозку являється 
збір значень психологічних показників на основі визначення категорії темпераменту, показника 
ригідності та рівня психічної критичності. Значення показника ригідності та рівня психічної 
критичності визначається як перед участю в антарктичній експедиції та і безпосередньо на станції ім. 
«Академік Вернадський» кожний з 10 місяців. На основі кількісних параметрів відбувається 
класифікація фахівців на 36 груп за категорією темпераменту та параметром ригідності. 

У дослідженні прийняли участь 36 учасників трьох експедицій на станцію ім. «Академік 
Вернадський» з успішним виконанням своїх обов’язків. Більше 90% зимівників мають 29, 31 та 35 
групу за типом темпераменту, що свідчить про стабільність нейронових мереж кори головного мозку 
при дії факторів ризику в навколишньому середовищі. Параметри ригідності та психічної 
критичності протягом 10 місяців знаходились в межах нормальних значень. 

Другий етап методики включає аналіз біопотенціалів кори головного мозку як перед початком 
експедиції та і впродовж виконання своїх професійних обов’язків, що проводиться за допомогою 
ЕЕГ. 
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Рисунок 1– Основні етапи оцінювання психофізіологічного стану зимівників 

При проведенні електроенцефалографічних досліджень було визначено, що на процес 
прийняття рішення впливають ряд артефактів: а саме, артефакти руху тіла, артефакти, що визвані 
рухом нижньої щелепи при розмові та артефакти моргання. Якщо зменшення кількості першої групи 
артефактів досягається за допомогою зняття електроенцефалографічних досліджень в позі лежачі 
вимагаючи від пацієнта повної нерухомості та мовчання. То артефакти моргання неможливо усунути 
фізичним способом, а саме вони вносять похибки першого та другого роду особливо при обробці 
даних, які отримання безпосередньо з антарктичної станції ім. «Академік Вернадський». 

Тому, для підвищення ефективності використання запропонованої методики за критерієм 
достовірності при обробці результатів електроенцефалографічних досліджень необхідно усувати 
артефакти моргання. З цією метою був розроблений програмний комплекс для ідентифікації 
артефактів моргання в програмному середовищі Matlab. Метод ідентифікації артефактів моргання в 
електроенцефалограмі реалізовано на основі експериментальних дослідженнях по запису моргання 
очима оператором. Моргання очима відбувалось через кожні 10 секунд, завдяки чому отримано 
графіки електроенцефалограми, де розраховано усереднене значення артефакту моргання для 
операторів по кожному із каналів електроенцефалограми. На основі розрахованих коефіцієнтів 
кореляції при зміщені визначеного усередненого сигналу моргання зимівника- побудовано графік 
ідентифікації артефактів на електроенцефалограмі (рис. 2). З рисунку видно, що коефіцієнт кореляції 
перетинає обраний допуск 0,9 саме в момент виникнення артефакту.  

 
Рисунок 2– Приклад ідентифікації артефакту в електроенцефалограмі 

Для перевірки ефективності розробленого програмного продукту підраховано кількість 
артефактів в кожному із каналів електроенцефалограми та кількість артефактів, знайдених на основі 
програмного продукту. На основі цих даних розраховано ефективність розробленого програмного 
продукту 97%. Використання даного програмного комплексу для ідентифікації і усунення артефактів 
моргання є запорукою для підвищення ефективності використання всієї методики оцінювання 
психофізіологічних параметрів антарктичних зимівників на станції ім. «Академік Вернадський». 
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Третій етап методики включає в себе біохімічний та клінічний аналіз крові антарктичних 
зимівників як перед початком експедиції так і після виконання своїх професійних обов’язків. Було 
досліджено 10 параметрів крові: лейкоцити; еритроцити; гемоглобін; гематокрит; тромбоцити; 
середній вміст гемоглобіну в еритроциті; глюкоза ; різнорідність еритроцитів по об’єму; сечовина; 
креатинін [4]. Усі показники знаходились в межах норми затверджених Міністерством охорони 
здоров’я України. 

Четвертий етап методики включає обробку зібраних експериментальних даних математично-
програмним комплексом і визначення рівня професійної придатності зимівників антарктичної 
станції. 

Обробка електроенцефалографічних та кефалографічних експериментальних даних відбувалась 
програмно-математичним комплексом в середовищі Мatlab кожного місяця на станції ім. «Академік 
Вернадський», які реалізовувались протягом антарктичного року. Фільтрація сигналу включала 
видалення артефактів моргання. 

За результатами досліджень спостерігається підвищення під кінець року альфа ритму на 3,36 %, 
але протягом року відмічалось також значне його зниження (4,5,8, 10 місяці). Бета ритм коливався в 
невеликих межах від початкових значень, підвищився лише на 0, 84 %. Тета ритм знизився на 0,7 %. 
Гама знизився на 0,62 %. Дельта ритм також знизився на 0,89 %. Ці показники свідчать про 
напружену увагу, інтенсивну психологічну роботу оператора, почуття  неспокою. 

Рівень професійної придатності у 36 зимівників розраховувався за допомогою інтегральної 
оцінки отриманих показників, а саме номеру підгрупи за типом темпераменту та параметрами 
ригідності, рівнем психічної критичності, відфільтрованими та обробленими даними 
електроенцефалографії. 

П’ятий етап методики (заключний) визначає результати математично-програмного комплексу 
та експертної комісії щодо відбору, де надаються висновки щодо стану психофізіологічної готовності 
для виконання професійних обов’язків на станції ім. «Академік Вернадський». 

Висновки. Проаналізувавши основні екстремальні фактори впливу на зимівників на станції ім. 
«Академік Вернадський» визначено, що успішне виконання їх професійні обов’язків залежить від 
рівню втомленості кори головного мозку людини, а сучасні засоби для оцінювання 
психофізіологічного стану організму зимівників потребують вдосконалення. Так як організм людини 
являє собою цілісну систему взаємодії параметрів інформаційно-енергетичного поля лімбічної 
системи, якісне дослідження біопотенціалів кори головного мозку людини дозволяє прогнозувати 
психофізіологічний стан зимівника в цілому. 

Для визначення інформативних показників запропоновано методику, що надає змогу  оцінити 
поточний стан зимівника в кожний окремий момент часу. Отримані нормовані кількісні оцінки 
параметрів психіки та фізіології дозволяють медику-спеціалісту можливість оцінити 
психофізіологічний стан кори головного мозку зимівника як на етапі професійного відбору, так і з 
метою прогнозування психофізіологічного стану під час перебування оператора в умовах 
екстремальної діяльності. Під час реєстрації даних за допомогою запропонованого засобу 
відбувається вплив різних факторів, які залежать від кваліфікації медика-спеціаліста, поточного 
психофізіологічного стану організму зимівника, апаратно-програмного тракту, умов зовнішнього 
середовища, які впливають на остаточний результат оцінювання рівня втомленості кори головного 
мозку. Тому, для підвищення якості отриманих даних необхідно дотримуватись жорстких правил 
реалізації експериментальних досліджень, підвищеної уваги та свідомості як медика-спеціаліста, так і 
зимівників під час досліджень. 
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В останні часи у світі все більше уваги приділяють якості продукції. Це пов'язано з тим, що, 
враховуючи глобалізацію та відкритість ринків, на світовій ринок потрапляє все більша кількість 
різноманітної продукції, до якої споживачі ставляться дуже прискіпливо, і якість продукції виходить 
на перший план. До цього спонукає  можливість її вибору і вимогливість споживачів, що у свою 
чергу призводить до більш відповідального ставлення виробника до її якості. Як переконує світовий 
досвід, якість продукції є функцією від рівня розвитку науково-технічного прогресу і степеню 
реалізації його результатів у виробництво: чим вищі ці показники, тим вища якість продукції, тим 
повніше задовольняються потреби споживачів і ефективніше вирішуються соціально-економічні 
проблеми розвитку суспільства [1]. 

Одним з основних дієвих інструментів забезпечення якості будь-якої продукції є система 
Технічного регулювання, об’єктами якої є процеси, що пов’язані з життєвим циклом продукції, і яка 
складається з технічної регламентації, стандартизації, оцінювання відповідності та державного 
ринкового контролю і ґрунтується на правовому регулюванні відносин у сфері визначення, 
встановлення, застосування та виконання обов’язкових вимог до характеристик продукції і 
пов’язаних з ними процесів та методів виробництва, а також метрології для перевірки їх дотримання 
шляхом оцінювання (підтвердження) відповідності або державного ринкового нагляду і контролю 
нехарчової продукції чи інших видів державного нагляду (контролю).  

При цьому треба відмітити, що технічна регламентація та державний ринковий нагляд 
здійснюються органами влади, а стандартизація та оцінка відповідності, які є елементами дерегуляції 
в сфері технічного регулювання, – органами, які не є органами влади [2, 3]. 

На сьогодні науковці, що займаються розробленнями і дослідженнями у галузі метрології, не 
завжди зіставляють свої роботи із якістю продукції, тобто або відокремлюють метрологію від 
забезпечення якості, або ставлять розвиток метрології над якістю продукції. Так як все ж таки 
зіставляється метрологія з якістю продукції? 

Згідно з [4] метрологія – це наука про вимірювання та їх застосування, а якість продукції, 
згідно з ДСТУ ISO 9000:2015, визначається здатністю задовольняти замовників (споживачів), а також 
передбаченим і непередбаченим впливом на відповідні зацікавлені сторони, охоплює не тільки їхні 
передбачені функції та характеристики, але також їхні сприймані цінність і користь для замовника 
[5]. Тобто якість продукції можна охарактеризувати як сукупність нормованих властивостей 
продукції, які зумовлюють її придатність задовольняти певні потреби споживачів відповідно до її 
призначення. Тому можна казати, що якість продукції визначається мірою співвідношення її 
властивостей до умов та вимог стандартів, договорів, контрактів, запитів замовників (споживачів). 

Показник ж якості, під яким розуміють кількісний вираз однієї або кількох однорідних 
властивостей продукції, що задовольняють певні потреби споживачів стосовно до її цільового 
призначення й умов використання [1], якщо він є мірою, то має бути вимірним і тому рівень якості 
продукції, який згідно з ДСТУ ISO 9000 визначається як «категорія чи розряд надання різним 
вимогам щодо об'єкта, які мають те саме функційне застосування» [5], визначають як відношення 
фактично досягнутого показника якості до його нормованого значення. При цьому, при визначенні 
конкретного значення будь-якого встановленого показника якості й його рівня для певного виду 
продукції мають здійснюватися його вимірювання (оцінювання), а також контроль достовірності 
отриманих значень за визнаними методиками, які, поряд з відповідним вимірювальним 
устаткуванням, грають далеко не останню роль. 

Тому казати, що «первинно», а що «вторинне», зіставляючи метрологію і якість продукції, 
недоречно. Якщо є необхідність поліпшити якість продукції, то зазвичай визначають ті її 
характеристики (властивості), які доречно удосконалити, що призводить до розвитку 
(удосконаленню) метрологічного забезпечення вимірювання цих характеристик, і навпаки – розвиток 
методологічних і інструментальних аспектів метрології уможливлює збільшення репрезентативності 
вимірювання цих характеристик і, як наслідок, підвищення якості продукції.  
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Останнім часом в Україні прийнято низку нормативних актів, які призвані забезпечити якість 
національної продукції і зробити її більш конкурентоспроможною на світовому ринку. Зокрема, до 
таких актів можна віднести Закони України «Про метрологію і метрологічну діяльність» від 
05.06.2014 № 1314-VII [4], «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 
№ 124-VIII [6], Постанову КМУ «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які 
використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів 
оцінки відповідності» від 13.01.2016 № 95 [7]. 

Як було визначено вище, одним зі шляхів підтвердження якості продукції є оцінка її 
відповідності встановленим вимогам, яка, згідно з [6], являє собою процес доведення того, що 
визначені вимоги, які стосуються продукції, були виконані, тобто підтверджено її якість за 
процедурами, які визначені відповідними модулями [7]. Модулі, за якими можливо здійснювати 
оцінку відповідності продукції, або регламентовано відповідними нормативними документами, 
зокрема технічними регламентами, або, на що треба звернути увагу, визначає сам виробник, 
виходячи з таких критеріїв: 

– придатність відповідного модуля для виду продукції; 
– характер ризиків, властивих продукції, та міра, якою оцінка відповідності відповідає виду та 

ступеню ризику; 
– необхідність уникнення використання модулів, занадто обтяжливих стосовно ризиків, 

відображених у відповідному технічному регламенті; 
– можливість вибору між модулями, які передбачають забезпечення якості, та модулями, які 

передбачають сертифікацію продукції (у разі коли залучення третьої сторони є обов’язковим). 
Так, наприклад, модуль D встановлює вимоги оцінювання відповідність типові продукції на 

основі забезпечення якості виробничого процесу (забезпечує функціювання схваленої за 
ДСТУ ISO 9001 [8] системи управління якістю для виробництва, контролю та проведення 
випробувань готової продукції), а модуль H – на основі цілковитого забезпечення якості, тобто 
забезпечення функціювання схваленої за ДСТУ ISO 9001 системи управління якістю всіх складових 
виготовлення продукції: проектування, виробництва, контролю та проведення її випробувань [7]. 
Система управління якістю виробника продукції повинна забезпечувати її відповідність не тільки 
типові, описаному в сертифікаті експертизи типу, а й вимогам технічного регламенту, що 
застосовуються до зазначеної продукції, які є обов’язковими для виконання виробником. 

Тому для визначення і підтримання якості продукції поряд із нормативними актами в Україні 
впроваджено низку гармонізованих міжнародних стандартів (ISO, EN, IEC), у яких регламентовано 
вимоги саме до процесів підтвердження і забезпечення якості продукції — компетентності 
випробувальних лабораторій (ДСТУ ISO/IEC 17025) [9] і проведення вимірювань (ДСТУ ISO 10012) 
[10]. Ці документи розроблено з метою сприяння довіри до роботи вимірювальної лабораторій і 
містять вимоги, які спрямовані на підтвердження здатності цих лабораторій отримувати достовірні 
результати. До речі, однією з вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 і ДСТУ ISO 10012 є те, що у лабораторіях, 
у яких проводяться випробування продукції і вимірювання, впроваджені системи управління якістю, 
відповідні ДСТУ ISO 9001.  

Якщо порівняти вимоги ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO/IEC 17025 і ДСТУ ISO 10012 до систем 
управління задля забезпечення якості продукції, то можна помітити, що вони дуже схожі. У таблиці 1 
подано для порівняння деякі відповідні вимоги цих стандартів. 

Разом з тим, незважаючи на те, що ці стандарти спрямовані на забезпечення і оцінювання 
якості продукції, їх вимоги регламентують різні аспекти системи цього забезпечення. 

Згідно з ДСТУ ISO 10012 система управління вимірюванням це сукупність взаємопов'язаних 
або взаємодійних елементів, необхідних для забезпечення метрологічного підтверджування та 
постійного контролю процесів вимірювання. Метрологічне підтверджування загалом охоплює 
калібрування і верифікацію, порівняння з метрологічними вимогами до використання за 
призначеністю вимірювального обладнання. При цьому процес вимірювання повинен виконуватися 
за контрольованих умов, які мають відповідати метрологічним вимогам, має оцінюватися 
невизначеність вимірювання для кожного процесу вимірювання, а також має бути забезпечено 
простежуваність усіх результатів вимірювань до еталонів одиниць SI. Останнє зазвичай досягається 
залученням уповноважених калібрувальних лабораторій, які забезпечують власну простежуваність до 
національних еталонів, наприклад лабораторій, які відповідають вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025. 

Згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025 випробувальна чи калібрувальна лабораторія повинна 
встановити і підтримувати метрологічну простежуваність результатів вимірювань за допомогою 
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задокументованого нерозривного ланцюга калібрувань, кожен з яких робить свій внесок у 
невизначеність вимірювання, пов’язуючи їх з відповідним еталоном. 

Таблиця 1 – Порівняння вимог стандартів до систем управління 

ПУНКТИ СТАНДАРТІВ  
ВИМОГИ СТАНДАРТІВ ДСТУ ISO 

9001:2015 
ДСТУ ISO/IEC 

17025:2017 
ДСТУ ISO 
10012:2005 

Ресурси  Людські ресурси 7.1.2 6.2 6.1 

 Середовище для функціювання 
процесу 

7.1.4 6.3 6.3.2 

 Ресурси для моніторингу та 
вимірювання 

7.1.5 6.4 6.2, 6.3.1 

Компетентність  7.2 5.6 6.1.2 

Проектування 
та розроблення 
продукції 

Засоби контролю проектування та 
розроблення 
 

8.3.4 6.4 7.1.2 

Виготовлення 
продукції 

Контроль виготовлення продукції 
Ідентифікація та простежуваність 

8.5.1 
8.5.2 

6.4 
6.5 

7.2.4 
7.3.2 

Моніторинг, вимірювання, аналізування та 
оцінювання результативності процесів 

9.1 7 8 
 

 
Треба зазначити, що метрологічне підтверджування і метрологічна простежуваність є одним з 

обов'язковими елементами системи забезпечення якості продукції і її управління, та, як наслідок, 
забезпеченням її конкурентоспроможності на світових ринках. 

Нажаль, дотепер впровадження ДСТУ ISO 10012 на національних виробничих підприємствах, 
не дуже поширено, хоча відповідні вимірювання і здійснюються. Разом з тим, закордонний опит 
показує, що впровадження результативної системи управління вимірюванням грає важливу роль у 
керуванні ризиками отримання невірогідних результатів вимірювання, і як наслідок, у досягненні 
цілей щодо якості та конкурентоспроможності продукції, її просуванню на світовий ринок. 
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Стеценко А.А., к.т.н., Галушка А.С. 
ДОСВІД ПРАТ «ЕНЕРГООБЛІК» З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ 

ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОРГАНАХ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ 
Ключові слова: ультразвукові лічильники газу, калібрування, випробування, відповідність вимогам 
директиви MID 2014/32/EU, рекомендацій OIML R 137 

Вступ. Приватне акціонерне товариство «Енергооблік» більше 25 років займається 
виробництвом вимірювальних приладів, систем та обладнання, призначених для транспортування та 
обліку енергоресурсів. Підприємство серійно випускає засоби вимірювальної техніки (прилади), які 
здійснюють отримання, обробку, зберігання та контроль обсягу і витрати акустично прозорих рідин і 
газів (води, природного газу і т.п.). Прилади застосовуються для комерційного і технологічного 
обліку природного газу, теплоти, води на підприємствах і об'єктах енергетики і комунального 
господарства. Основний вид продукції, який виробляє підприємство - це контрольно-вимірювальні 
прилади, головним чином промислові витратоміри. Основний вид послуг - розробка, проектування, 
монтаж і пуско-наладка, повірка та ремонт контрольно-вимірювального обладнання, вузлів обліку, 
автоматизованих систем і комплексів. 

В умовах інтеграції України в Європейське суспільство та виходу на світові економічні ринки в 
значній мірі актуальним стало питання щодо сертифікації засобів вимірювальної техніки, що 
випускаються вітчизняними виробниками, вимогам основних міжнародних нормативних документів 
(директив, регламентів, рекомендацій, стандартів). 

Основна частина. З метою застосування для комерційного обліку підприємством 
«Енергооблік» були проведені випробування ультразвукових лічильників газу ГУВР-011 на 
відповідність вимогам європейських та міжнародних нормативних документів. 

Перелік нормативної документації, згідно з якою проводилися випробування та сертифікація, 
наведено нижче: 

- MID 2014/32 / EC. Директива Європейського парламенту та Ради на засоби вимірювання. 
- Рекомендація OIML R 137-1 & 2-2014 «Міжнародні рекомендації. Лічильники газу». 
- ISO 17089-1: 2010. «Лічильники для комерційного обліку та вимірювань в газорозподільних 

системах». 
- Directive 97/23 / EC. Директива Європейського парламенту і Ради від 29 травня 1997 р. Про 

наближення законів держав-членів щодо обладнання, працюючого під тиском. 
- Директива Європейської ради 94/9 / ЄС «Обладнання та захисні системи, призначені для 

застосування в потенційно вибухонебезпечних атмосферах» (АТЕХ). 
- IEC 61000 «Електромагнітна сумісність» (EMC). 
- ISO 9001 Міжнародний стандарт «Системи менеджмента якості». 
- ISO 80079-34-2013 Міжнародний стандарт. Вибухобезпечні середовища. Застосування 

системи якості для виробництва обладнання. 
Відмінні риси випробувань і досліджень: 
1. Структура і зміст експлуатаційної документації на лічильники газу ГУВР-011 були приведені 

в повну відповідність з вимогами зазначених міжнародних нормативних документів. 
2. Більш строгі вимоги до підтримки метрологічних характеристик лічильників в робочих 

діапазонах температур, тисків. Європейські та міжнародні документи вимагають підтвердження 
метрологічних характеристик в усіх діапазонах температур, тисків, вологості і т.п.. 

3. Випробування лічильників в «польових» умовах - в умовах обурення потоку, при роботі на 
різних середовищах (тобто, в умовах, максимально наближених до реальних). 

4. Більш жорсткі вимоги випробувань лічильників з електромагнітної сумісності (ЕМС).  
5. Більш жорсткі вимоги щодо кліматичних випробувань і стійкості до вібрації. 
6. Розширені вимоги до програмного забезпечення, в першу чергу, перевірка захисту приладів, 

призначених для комерційного обліку енергоресурсів, від втручання в метрологічно значимі 
параметри. 

7. Випробування на міцність високим тиском з сертифікацією системи якості виробництва 
згідно міжнародних стандартів. 

8. Випробування на вибухозахищеність (АТЕХ) також з сертифікацією системи якості 
виробництва.. 

9. Калібрування на повітрі з подальшою перевіркою на природному газі при робочому тиску. 
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Дослідження відповідності характеристик (і в першу чергу - метрологічних) в різних умовах 
експлуатації були проведені на калібрувальних установках, випробувальних стендах і 
випробувальному обладнанні багатьох підприємств і лабораторій України та Європи: 

-  ПРАТ «Енергооблік» (установка АПУ-Г-011/5000); 
-  ННЦ «Інститут метрології»; 
-  ДП «Харківстандартметрологія» ; 
-  ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»; 
-  НПП «Хартрон»; 
-  Force Technology (Данія); 
-  ICQC (Латвія); 
- FTZU (Чехія); 
-  RMA (Німеччина); 
-  РТВ (Німеччина). 

 
Результати випробовувань: 
Метрологічні випробування проводилися відповідно до вимог міжнародних рекомендацій і 

OIML R 137-1 & 2 в лабораторних і реальних (польових) умовах за наступними показниками: 
- повторюваність і оцінка похибки після першого і другого монтажу, демонтажу; 
- при наявності одиничного 90° коліна перед вимірювальним ділянкою трубопроводу; 
- при наявності двох 90° колін в перпендикулярних площинах; 
- при наявності перепадів діаметрів (-3%, + 3%) вимірювального трубопроводу і врізаної секції 

лічильника; 
- при наявності пристрою розширення (діфузор); 
- при наявності пристрою звуження (конфузор); 
Результати у вигляді графіків похибок представлені на рисунку 1. Максимальна похибка не 

перевищила ±0,3%. 

 
Рисунок 1 – Графіки похибок для різних видів випробувань 

Лічильники ГУВР-011 модифікацій А2 і А4 підтвердили свої характеристики в сертифікованій 
європейській калібрувальній лабораторії Force Technology (Данія). Випробування були проведені на 
робочому середовищі «природний газ». За результатами випробувань значення похибки не 
перевищило -0,22%. 

На особливу увагу заслуговують випробування лічильників ГУВР-011 модифікацій А2 й А4 в 
рамках оцінки відповідності вимогам Директиви MID 2014/32 / EC. Дані випробування проводилися 
представниками РТВ (Німеччина). Основні види випробувань - підтвердження метрологічних 
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характеристик на природному газі і високому тиску в умовах сильного обурення потоку місцевими 
опорами наступних конфігурацій: «два коліна в різних площинах», «два коліна в різних площинах з 
додаванням пластини, що частково перекриває трубопровід (напівмісяць)», при різних довжинах 
прямих ділянок і орієнтаціях лічильника. Випробування були проведені на установці лабораторії 
RMA (Німеччина). 

Результати випробувань підтвердили відповідність лічильників ГУВР-011 модифікацій А2. А4 
вимогам  OIML R 137-1&2 та MID 2014/32/EC. 

За результатами випробувань підприємством «Енергооблік» були отримані відповідні 
сертифікати. 

В ході випробувань були визначені як позитивні сторони, так і проблеми сертифікації засобів 
вимірювальної техніки в світлі вимог міжнародних стандартів:  

Позитивні сторони: 
1. Визнання європейськими органами з сертифікації результатів (протоколів) випробувань 

українських інститутів, центрів, лабораторій, акредитованих за ISO 17025, що значно прискорює та 
здешевлює процес сертифікації. Так, при проведенні випробувань лічильників газу ГУВР-011 в 
рамках оцінки відповідності вимогам Директиви MID 2014/32/EC,  представниками РТВ (Німеччина) 
були визнані протоколи ДП «Харківстандартметрологія», ННЦ «Інститут метрології» з 
електромагнітної сумісності, кліматичних випробувань, багатьох метрологічних та інших видів 
випробувань. 

2. В багатьох країнах світу, що не входять до Європейського співтовариства, результати 
європейської сертифікації не визнаються, але ці результати значно полегшують сертифікацію за 
національним метрологічним законодавством. Приклад тому – такі країни, як Індія, Китай, країни 
Близького Сходу, Турція. Основною вимогою представників цих країн для лічильників газу було 
проведення іспитів згідно міжнародних рекомендацій OIML R 137.  

Проблеми: 
1. Обмеженість області акредитації багатьох органів з оцінки відповідності. Даний факт 

приводить до того, що вітчизняний виробник повинен проводити різні види випробувань в Європі, де 
вартість цих випробувань набагато більша, ніж в Україні. 

2. Відсутність процедури визнання результатів випробувань с країнами СНД, що раніше 
здійснювалася за ПМГ 06-2001. В результаті, для просування своєї продукції на ринки СНД, 
виробники повинні проводити іспити та сертифікацію в повному обсязі.   

3. Недосконалість нормативної бази. Як приклад, оцінка відповідності ряду засобів 
вимірювання (теплолічильників, лічильників води) унеможливлює застосування універсальних 
приладів для різних задач, примушує виробників нести багатократні витрати на сертифікацію 
кожного типу. 

4. Недоступність нормативної документації (стандартів, технічних регламентів, директив). 
5. Міжвідомчі перепони всередині країни. Протоколи випробувань одних організацій іноді не 

визнаються іншими організаціями. 

Висновки: 
- ринок Європейського співтовариства ставить непрості завдання перед компаніями, які тільки 

планують вихід в Європу або вже здійснюють там свою діяльність. Виробникові потрібно довести, 
що його продукція безпечна, що вона відповідає необхідним вимогам, і не буде становити загрози 
споживачеві, не завдасть шкоди навколишньому середовищу, а якщо одним словом - буде 
відповідати вимогам Європейської спільноти (Євросоюзу, Європейського Союзу); 

- для спрощення просування вітчизняного виробника на європейський та світовий ринки 
провідні метрологічні заклади повинні розширювати свою область акредитації, вдосконалювати 
метрологічну базу, як технічну, так і нормативну. 
 

1. MID 2014/32 / EC. Директива Європейського парламенту та Ради на засоби вимірювання. 
2. Рекомендація OIML R 137-1 & 2-2014 «Міжнародні рекомендації. Лічильники газу». 
3. ISO 17089-1: 2010. «Лічильники для комерційного обліку та вимірювань в газорозподільних 

системах». 
 



36 

УДК 621.317.77:681.32 
 

Дмитрів В.Т., д.т.н., доц., Микийчук М.М., д.т.н., проф., Дмитрів І.В., к.т.н., 
Дмитрів Т.В., студент 

ФАЗОВИЙ ДЕТЕКТОР У СХЕМІ ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ АНАЛОГОВОГО 
СИГНАЛУ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА 

Ключові слова: фазовий детектор, польовий транзистор, діод, операційний підсилювач, компаратор, 
шпаруватість, частота, амплітуда, опорна напруга 
 

Використання первинних перетворювачів термоанемометричного типу при вимірюванні 
витрати вимагає перетворення аналогового сигналу у цифровий, що дозволить обробляти отримані 
дані мікроконтролером. Сенсор термоанемометра ввімкнений у мостову схему, яка живиться змінним 
струмом у кілогерцовому діапазоні [1]. Для перетворення вихідної змінної напруги мостової схеми у 
цифровий сигнал використано синхронний фазовий двотактний детектор, схема наведена на рис. 1. 

У синхронному фазовому двотактному детекторі напруга вхідного сигналу Uвх і опорна напруга 
UОП послідовно складаються і сума напруг подається на вхід операційного підсилювача VD1. При 
складанні двох напруг з однаковою частотою амплітуда сумарної напруги залежить від зсуву фаз: 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Електрична схема синхронного фазового двотактного детектора 

На рис. 1 наведена схема балансного детектора на польових транзисторах, які працюють у 
ключовому режимі. Роботу фазного детектора пояснюють діаграми напруг, приведені на рис. 2. 

На витіки транзисторів подається вхідний сигнал напругою Uвх. На затвори транзисторів 
подаються опорні напруги U1ОП і U1ОП, які рівні за амплітудою, але зміщені за фазою на 180О. Для 
надходження на затвори напруги однієї полярності послідовно ввімкнені високочастотні діоди D1 і 
D2. Таким чином на входи операційного підсилювача VD1 подається напруга почергово, яка 
залежить від фазного зсуву опорних напруг U1ОП і U1ОП та фази вхідного сигналу Uвх. Операційний 
підсилювач VD1 ввімкнений за схемою підсилювача різниці вхідних сигналів і враховуючи додатній 
зворотній зв’язок R8, працює в режимі компаратора з частковим гістерезисом.  
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Частота вхідного сигналу дорівнює частоті опорних напруг, і дані сигнали засинхронізовані.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 - Діаграми напруг синхронного фазового двотактного детектора 

Змінюється залежно від умов роботи шпаруватість вхідного сигналу. Відповідно на виході з 
операційного сигналу будемо мати вихідний сигнал прямокутної форми, який відображатиме 
частотну характеристику вхідного сигналу, але шпаруватість періоду сигналу буде залежати від 
амплітуди вхідного сигналу. 

Нами відпрацьована електрична схема за частоти вхідного сигналу 15 КГц. Амплітуда вхідного 
сигналу Uвх змінювалась в межах від 0,7 В до 5,0 В. Тривалість додатної півхвилі вхідного сигналу 
змінювалась в межах від 3,3 мс до 14,4 мс. Відповідно шпаруватість вхідного сигналу знаходилась в 
межах 0,05-0,22. Збільшення амплітуди вхідного сигналу Uвх не впливає характер функціонування 
детектора, однак підвищує чутливість компаратора. 
 

1. Vfsyl Dmytriv, Ihor Dmytriv, Taras Dmytriv. Recearch in thermo-anemometric measuring device of  
pulse flow of  two-phase medium. 17th International Scientific Conference: ENGINEERING FOR RURAL 
DEVELOPMENT. Jelgava, Latvia, University of Life Sciences and Technologies Faculty of Engineering. 
Proceedings, Vol. 17, May 23-25, 2018. Pр. 898-904. DOI:10.22616/ERDev2018.17.N200.  
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Introduction. There are two ways of controlling tool wear – direct and indirect. In industrial practice, 
the indirect way became widespread. In this regard, the tool wear adaptive control is indirectly evaluated by 
measuring information signals having various physical nature and accompanying the cutting process. 

Effective performance management is dependent upon the noise resistance of the information signal 
and its sensitivity to the tool wear degree and the workpiece surface rough-ness. These properties of the 
controlled signal are necessary for the effective management of defect-free workpiece manufacturing 
because they eliminate the risk of errors [1, 2]. 

The adaptive control system of the cutting process is based on the measurement of information signals 
of different nature representing a variety of external factors: mechanical stress, vibration, the processing 
system elastic deformations, the electric current, chemical exposure, and the like, which have a decisive 
influence on the tool wear degree and, consequently, on quality of the manufactured product [3, 4]. 

The vibrations and acoustic data signals turn out to be the simplest in the registration and subsequent 
processing [5, 6]. However, ing practice, the use of these signals is related to a significant problem that is 
difficult to solve. These information signals are recorded by the contact method. The method requires 
implementation of a mechanical communication of the sensor with the information signal source (the object 
surface). To meet this requirement, it is necessary to solve two difficult tasks: to choose an informative point 
on the controlled objects where you want to install the sensor, and to avoid interference, always related to the 
method of measurement. 

When monitoring the cutting process, an informative point is considered to be the tool contact point of 
with the workpiece. At this point, the useful signal carrying information about the course of the cutting 
process is generated. Placing the sensor at this point is impossible. To select the useful signal without 
significant distortion on the intensive level background and with the complex in frequency parasitic 
vibrations is almost impossible. The solution to this problem is achieved by eliminating the sensor contact 
with the machine tool vibrating surface that is implemented with non-contact measurement method. 

Materials and Methods. A cutting sound is recorded by microphone typically of electret type [7] 
(see Fig. 1). The voltage of the electrical signal at the output of the microphone varies according to a 
change in the recorded sound. 

It is necessary to estimate the noise resistance of the cutting sound to the influence of noise 
disturbance, which is additive and multiplicative by nature. The first acts in the measuring circuit, 
which is not critical for measuring computer networks, where such disturbance is practically absent. 
 

 
Figure 1 The diagram of recording the cutting the sound by the microphone 

In order to eliminate the multiplicative noise disturbance, it is necessary to present the measured 
microphone sound signal ЕS in a dimensionless form. The dimensionless parameter is the ratio of the 
measured values of the sound signal ЕSi to its value ЕS0 recorded during the first measurement. 

In practice of cutting there may be a danger of distorting influence of the noise disturbance on the 
measurement results. For this reason, the distorting effect of additive noise has been experimentally 
studied. Thus, Fig. 2 shows the timing of realization of the sound signal, comprising a background 
portion and a portion of the work of the lathe processing system (machine VF (HAAS)) during the 
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cutting process. The experiments were conducted for finishing processing of the workpiece from steel 
12X18H10T by cutting insert P25 in following modes: S = 33 m min-1, f = 0.15 mm rev-1, a = 1.0 mm. 
The layout of machines and the distance between them corresponds to the "Rules of occupational safety 
and usability of machines" [8]. The extent of the impact from nearby equipment interference was 
evaluated in accordance with the "Rule of six decibels" known in acoustics [9], according to which the 
change in the sound (sound pressure) is directly proportional to the distance from the sound source to its 
point of control [10]. 

 
Figure 2  Duration of cutting sound 

Results and Discussion. The relation between the curve of the tool wear and the sound trend 
accompanying the machining by cutting using the insert P25 made of steel 12X18H10T for the following 
modes (33 m/min, f = 0.15 mm/rev, a = 1.0 mm) are shown in Fig. 3. Diagram of cutting sound change 
(parameter trend SЕ ) and the curve of wear VB is shownin Fig. 3a, and information about the mutual 
correlation dependence between them is shown in Fig. 3b, characterized by the correlation coefficient value 
R, equal to 0.926 [11]. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 3  (a) The curve of wear VB and the trend of sound SЕ ; (b) the regression relationship between the dimensionless quantity 

of sound SЕ  and wear VB . 

As we see, the correlation of cutting sound and tool wear is big enough, which objectively indicates a 
high degree of correlation of the change in the sound trend and the wear curve. 

The signal recorded on a laptop was subjected to further processing in order to determine the 
correlation between: 

 the sound trends and roughness parameter; 
 the frequency spectra of the roughness profile and sound; 
 the realization of a sound signal in time and the roughness profile.  
Experiments have established that: 
 the correlation coefficient R between the sound trends and roughness parameter Ra equals to 0.944; 
 the correlation coefficient R between the frequency spectra of the roughness profile and the sound is 

0.783; 
 the coincidence, both on the level, and in turns of the peaks of the profile roughness and time of the 
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sound realization.  
Thus, the results of experiments indicate a close correlation of sound generated by the cutting process 

with tool wear and the quality of the treated surface. 
Conclusions. The novelty of the material discussed in the article is that for the first time a close 

correlation relationship between the cutting sound and the degree of tool wear and roughness of the treated 
surface is shown. 

Thus, the results of the studies indicate the expediency of using a sound signal as initial information in 
the adaptive control of machining materials by cutting. The results are based on the following experimentally 
proved provisions:  

in contrast to the data signals, measured via contact method and subject, therefore, to noise 
disturbance generated by mechanical vibrations of the machine, a non-contact method of sound 
measurements via a microphone placed near the cutting area, and the transition in the processing of the 
measurement results to the dimensionless quantity of the sound SЕ , provides noise resistant testing results to 
multiplicative and additive by nature noise interference, as well as interference of the pulse character; 

sound trend and tool wear curve change during the cutting process with a high degree of, correlation 
as proven by a significant  value of their mutual correlation coefficient  R = 0.926. 

Strong correlation was established between: 
the sound trends and altitude roughness parameter Ra, characterized by a correlation coefficient R, 

equal to 0.944 and 
the frequency of audio spectra and roughness profile characterized by a correlation coefficient R, 

equal to 0.783. 
Thus, the data given in the article allow us to recommend the sound for effective control of the 

materials processing by cutting. 
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Вступ. Вимірювання параметрів центральної гемодинаміки, а саме визначення ударного об’єму 
та його зміну у часі є дуже корисною інформацією для діагностики дисфункцій в системі кровообігу, 
та як наслідок підґрунтям для прийняття клінічних заходів щодо контролю та лікування. Методи, 
засновані на вимірюванні торакального біоімпедансу наразі є актуальними, завдяки простому 
неінвазивному процесу вимірювання, при цьому корельовані з «золотим стандартом» вимірювання 
ударного об’єму інвазивним методом Сван-Ганса. І хоча метод дозволяє проводити тривале 
вимірювання параметрів, в клінічній практиці існує проблема використання даного методу в 
специфічних умовах, таких як операції на серці з відкритою грудною клітиною [1]. Необхідно 
зазначити, що саме при операціях такого типу вкрай важливо контролювати параметри серцево-
судинної системи. При постановці задачі дослідження був проведений аналіз існуючих методів, 
визначені їх основні переваги та недоліки. При розробці методу було враховано не тільки підвищення 
точності вимірювання, а й виключення недоліків існуючих методів та відповідність клінічним 
вимогам. 

Аналіз існуючих методів вимірювання параметрів центральної гемодинаміки. 
Електроімпедансні методи безперервного вимірювання серцевого викиду активно розвивалися 

в середині XX століття. У 60-х роках XX століття були запатентовані методи вимірювання 
гемодинамічних параметрів діяльності серця авторами W.G. Kubicek і B. Sramek [2]. В основі методів 
імпедансної кардіографії лежить визначення імпедансу тканин в області дослідження. Для цього 
використовються пари електродів: токопровідні та вимірювальні. Між електродами пропускається 
низькоамплітудний (0,5…5 мА) високочастотний (20-200 кГц) струм. До зміни імпедансу першочер-
гово призводить зміна локального кровотоку, так як на частотах 20…200 кГц кров є найбільш 
електропровідною структрурою тканин. Значення імпедансу (U/I), складається з базової складової Z0, 
та змінною за часом складовою Z. Змінна складова становить близько 0,5% від базової складової. 

За останні декілька десятиліть було впроваджена багато дослідницьких робіт та комерційних 
розробок. Nakagawara and Yamakoshi [3] розробили портативний пристрій для неінвазивного 
моніторингу гемодинаміки на основі електричної провідності та специфічної техніки компенсації 
об’єму. Ulbrich і співавтори [4] розробили систему імпедансної кардіографії з інтегрованими 
текстильними електродами і текстильними проводами, а також з портативним мініатюрним 
обладнанням, названим IMPACT (IMPedAnce Cardiography Textile) сорочкою. 

До комерційних розробок електроімпедінсних систем відносяться вироби: BioNex impedance 
cardiograph (Mindware Technologies ltd, USA), Bioz (Cardiodynamics, USA), Nico 100c (Biopac systems, 
USA), CardioScreen (Medis, Germany), Hotman system (Hemo sapiens medical inc., USA). Існує досить 
багато досліджень відповідності результатів вимірювання методом імпедансної кардіографії, 
відносно інших методів оцінки серцевого викиду [5, 6]. Але основними недоліками наведених 
методів є похибка при вимірюванні параметрів на пацієнтах з індивідуальними анатомічними 
особливостями, що не відповідають індексу маси тіла (наприклад схильні до ожиріння), та 
неможливість вимірювання при відкритій грудній клітин, що викликає зміну імпедансу області 
грудної клітини до аномальних значень. 

Основна частина. Існуючі на даний момент електроімпедансні системи вимірювання 
параметрів центральної гемодинаміки на основі торакального біоімпедансу мають ряд недоліків, які 
негативно позначаються на точності результату вимірювання та не задовольняють сучасним 
клінічним вимогам процесу вимірювання.  

Для вирішення задачі усунення недоліків існуючих систем пропонується передбачити алгоритм 
зміни пар електродів згенерованого та виміряного струму. При стаціонарному процесі вимірювання 
струм протікає між верхньою та нижньою парами електродів, що показано на рис. 1 а. Задля 
корегування математичної моделі розрахунку серцевого викиду, за умови відкритої грудної клітки, 
пропонується з заданою періодичністю перемикати подачу та вимір струму на інакшу схему, де 
струм протікає між лівою та правою парами електродів, що показано на рис. 1 б. Значення, отримані 
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при зміні пар електродів також можуть бути використанні для корегування математичної моделі 
відносно індексу маси тіла. 

 
   а                 б 

Рисунок 1 - Підключення електродів при відкритій та закритій грудний клітині 

На рисунку 2 наведено структурну схему, де визначено основні функціональні частини приладу 
для  вимірювання параметрів гемодинаміки методом фазових зсувів.  

 
Рисунок 2 - Структурна схема приладу для  вимірювання параметрів гемодинаміки методом фазових зсувів 

На рисунку позначені: 1 – електроди, через які подається зондуючий струм; 2 – електроди, з 
яких знімається значення вимірюваного струму; 3 – комутатор що забезпечує зміну умов протікання 
зондуючого та вимірюваного струму між лівою та правою частиною грудної клітини та верхньою та 
нижньою частиною; 4 – генератор сигналу змінного струму, включає мікроконтролер, цифровий 
обчислювальний синтезатор та джерело струму, кероване напругою; 5 – блок вимірювання, 
фільтрації, демодуляції та передачі даних у цифровому вигляді; 6  – блок обробки сигналу являє 
собою обчислювальний модуль, що виконує розрахунки параметрів, згідно математичної моделі. 

Висновки. Запропонована структурна реалізація електроімпедансної системи дозволяє 
зменшити похибку в умовах невідповідності анатомічних особливостей людини відносно індексу 
маси тіла, а також вирішити задачу можливості проведення вимірювання в умовах відкритої грудної 
клітини шляхом комбінованого підключення електродної системи та зміни умов протікання 
зондуючого та виміряного струму. 
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ПРЕЦИЗІЙНІ ЦИФРОВІ ВИМІРЮВАЧІ РІЗНИЦІ ТЕМПЕРАТУР 

Ключові слова: резистивний сенсор температури, цифровий вимірювач різниці температур, 
коригування похибок, методика налаштування 

Під час визначення ефективності перетворювачів сонячної енергії (ПСЕ) нормативні документи 
пропонують отримувати залежності їх поточного коефіцієнта корисної дії (ККД) як функцію 
зменшеного перепаду температур [1]. При цьому необхідно вимірювати малі різниці температур до 
±1,5°С в діапазоні від 0 до +100°С, що є складною проблемою, оскільки межа допустимих значень 
похибки найточніших стандартних сенсорів температури в цьому діапазоні сягає значень декількох 
десятих часток градуса [2]. Це призводить до необхідності нормування характеристик комплекту для 
вимірювання різниці температур, який складається з пари сенсорів температури та вторинного 
приладу. Очевидно, що на сьогоднішній день слід використовувати такі методи підвищення точності, 
які найпростіше практично реалізувати. Для сучасного рівня мікроелектронних та інформаційних 
технологій такий прецизійний цифровий вимірювач різниці температур (ЦВРТ) доцільно реалізувати 
із врахуванням в цифровій формі індивідуальних характеристик перетворення його складових 
шляхом підрахунку результату вимірювання за спеціальним алгоритмом. Одним із найпростіших 
способів у цьому випадку є використання адитивних поправок та скоригованих значень 
мультиплікативних коефіцієнтів перетворення. Для забезпечення можливості порівняння між собою 
за тепловою ефективністю ПСЕ різних виробників, ККД яких можуть відрізнятися лише на декілька 
відсотків, першочергово слід зменшувати похибки вимірювання різниць температур до значень 
менших 1%. Абсолютна похибка вимірювання різниці температур повинна бути біля ±0,015°С, а 
одиниця молодшого розряду декілька тисячних градуса. 

Під час побудови сучасних прецизійних ЦВРТ похибки вторинного приладу можна практично 
забезпечити в декілька разів меншими від похибок сенсорів. Враховуючи, що у цьому випадку слід 
використовувати найточніші температурні сенсори - резистивні термоперетворювачі (ТО) класу А, то 
діапазон підстроювань ЦВРТ повинен становити не менше від подвоєних значень їх адитивної 
похибки±0,3°С та меж зміни мультиплікативного коефіцієнта перетворення ±0,004. Для виконання 
вказаних вимог щодо точності вторинного приладу та одночасного зменшення собівартості його 
доцільно реалізовувати на базі спеціалізованих інтегральних багаторозрядних АЦП типу AD7793, в 
яких забезпечується якомога більше значення вхідних інформативних сигналів, автоматичного 
коригування адитивних зміщень, інваріантності до впливу опорів ліній зв’язкута невелике значення 
методичної похибки від нагрівання ТО вимірювальним струмом [3]. З врахуванням того, що 
максимальне значення вхідної напруги АЦП при заданій розсіюваній в ТО потужності отримується зі 
збільшенням опору, то під час побудови ЦВРТ слід вибирати ТО з максимальним можливим 
значенням початкового опору. 

Спеціалізовані інтегральні АЦП типу AD7793 призначені для вимірювання опору ТО з 
визначенням коду температури в цифровій формі. Під час вимірювання різниці температур слід 
різночасово вимірювати спадки напруг на обох ТО. Аналіз показує, що з врахуванням зменшення 
чутливості перетворення мікросхем АЦП із збільшенням коефіцієнта передавання вбудованого 
підсилювача одиниця молодшого розряду ЦВРТ з різночасовим перетворенням може становити 
декілька тисячних градуса і бути співмірною з порогом чутливості АЦП, що може призвести до 
зростання впливу випадкової складової похибки.  

Тому прецизійні ЦВРТ доцільно будувати з відніманням сигналів з обох ТО на вході АЦП в 
аналоговій формі. Враховуючи мале значення дрейфу різниці вимірювальних струмів для створення 
інформативних спадків на обох ТО можна використати обидва вбудовані генератори вимірювальних 
струмів. та двох перетворювачів струм-напруга. Для формування спадків напруг на обох ТО, що 
підключаються з допомогою чотиридротових ліній зв’язку використано перетворювачі струм-напруга 
(рис. 1). Розроблена структура ЦВРТ побудована на основі спеціалізованої термометричної схеми 
АЦП з використанням чотиридротових ТО1 Rθ1 та ТО2 Rθ2, пари струмових RL14, RL24 та 
потенціальних RL13, RL23 дротів, які включені в кола зворотного зв’язку операційних підсилювачів 
(ОП) DA1, DA2. Це забезпечує віртуальні нульові потенціали нижніх за рисунком виводів ТО та 
інваріантність до опорів відповідних з’єднувальних ліній струмових RL14, RL24 та потенціальних RL13, 
RL23. Інваріантність до впливу опорів інших пар з’єднувальних ліній струмових RL11, RL21 та 
потенціальних RL12, RL22 забезпечується їх включенням у високоомні кола, відповідно, виходів 
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генераторів струму IOUT1 і IOUT2 та інформаційних диференціальних входів AIN1(+), AIN1(-) АЦП. 
Опорна напруга формується як спад напруги на зразковому резисторі, увімкненому у вихідне коло 
генератора струму IOUT1, який подається до входів опорної напруги АЦП REFIN(+)т а REFIN(-). 

Рисунок 1 - Структурна схема цифрового вимірювача різниці температур 

Цифровий код NX результату вимірювання подається співвідношенням (1): 

         RFMADMADX eRIRIRIkkkkN  
N12E1E2211Nin1in1 eeUU-U  , (1) 

де 
in1U , 

in1U  - відповідно, вхідні напруги неінвертувального та інвертувального входів АЦП; kADC, kM -
відповідно, коефіцієнти підсилення програмованого вбудованого підсилювача і перетворення власне 
АЦП; e1E=e1+ein++IDA1RL14+I+in1(RL12+Rθ1), e2E=e2+ein-+IDA2RL24+I-in1(RL22+Rθ2) - еквівалентні напруги 
зміщення неінвертувального та інвертувального входів АЦП; I1, I2 – вихідні струми обох генераторів 
струму, відповідно, IOUT1 та IOUT2; e1, e2, IDA1, IDA2 - відповідно, напруги зміщення та вхідні струми 
ОПDA1, DA2; ein+, ein-, I+in1, I-in1 - відповідно, напруги зміщення та вхідні струми неінвертувального та 
інвертувального входів АЦП;RL11, RL14, RL12, RL13,RL21, RL24, RL22, RL23 - опори з’єднувальних дротів, 
відповідно, струмових та потенціальних ТО1 і ТО2; eRF=eR+IRFRN; eR, IRF - відповідно, напруга 
зміщення та вхідний струм входу опорної напруги АЦП; RN – опір зразкового резистора. 

Аналіз показує, що за умови використання ТО з НСХ 1000П, прецизійних ОП та АЦП AD7793 
еквівалентні напруги зміщення неінвертувального та інвертувального входів АЦП не 
перевищуватимуть декілька мікровольт. Це для діапазону вимірювання ЦВРТ ±20°С еквівалентно 
становитиме лише декілька одиниць молодшого розряду. За цих умов коефіцієнт передавання 
вбудованого підсилювача становитиме kM=128 і для стандартного значення опорної напруги UN≈2,5 В 
чутливість перетворення ЦВРТ становитиме біля 4700 імпульсів на градус. Це показує практичну 
можливість реалізації прецизійного ЦВРТ із вказаними вище характеристиками.  

Очевидно, що для коригування інструментальних похибок ТО необхідно провести процедуру 
налаштування ЦВРТ, яку можна здійснити з допомогою прецизійних засобів – рідинного термостата 
та еталонного цифрового омметра [5, 6]. 
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Стеценко А. А., к.т.н., Разінкіна М. А. 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЛІЧИЛЬНИКА ГАЗУ ГУВР-011 
НОВОГО ПОКОЛІННЯ (З АВТОНОМНИМ ЖИВЛЕННЯМ ТА ВБУДОВАНИМ 

КОРЕКТОРОМ) 
Ключові слова: лічильник газу, лічильники з автономним живленням, лічильники нового покоління 

Вступна частина. Ультразвукові лічильники газу (УЗЛГ), що випускаються з 90х років по 
теперішній час, можна згрупувати в 3 покоління: 

- промислові лічильники для великих витрат (діаметрів) і високого тиску газу; 
- промислові лічильники для середніх і великих витрат і широкого діапазону тиску газу; 
- промислові лічильники для широкого діапазону витрат і тиску газу. Лічильники з автономним 

живленням, вбудованим коректором, нечутливі до впливу місцевих опорів.  
На сьогоднішній день основні проблеми при впровадженні УЗЛГ замість роторних і турбінних 

лічильників полягають у наступному: 
- велика вартість реконструкції газопроводів, так як УЗЛГ вимагають довгших прямих ділянок; 
 - істотно більш висока ціна УЗГЛ в порівнянні з роторними і турбінними лічильниками. 
Приватне акціонерне товариство «Енергооблік» зайнялося розробкою третього покоління 

лічильників, вартість яких відповідає вартості роторного або турбінного лічильника. 
Основна частина. Лічильник ГУВР-011 з автономним живленням призначений для 

вимірювання в робочих умовах об'ємної витрати і об'єму природного газу та інших газів з 
приведенням вимірювань до стандартних умов 

Функціональні можливості: 
вимірювання об'ємної витрати газу в трубопроводі в прямому чи зворотному напрямках; 
- визначення обсягу газу наростаючим підсумком окремо для прямого і зворотного потоків; 
- вимірювання температури газового потоку; 
- вимірювання абсолютного або надлишкового тиску газу на вході лічильника; 
- приведення об'ємної витрати і об'єму газу до стандартних умов; 
- ведення календаря і часу доби; 
- видача на зовнішній пристрій, що реєструє результатів обчислень об'ємної витрати газу в 

робочих умовах у вигляді імпульсного сигналу; 
- можливість програмного введення параметрів конфігурації з урахуванням індивідуальних 

особливостей і характеристик об'єкта вимірювання; 
- архівування в пам'яті результатів вимірювань; 
- відображення на індикаторі результатів вимірювань і обчислень, а також даних архівів і 

параметрів конфігурації; 
- автоматичний контроль аварійних ситуацій, а також запис у архів аварій їх виду, тривалості та 

обсягу газу на момент виникнення події; 
- захист архівних даних і параметрів конфігурації від несанкціонованого доступу; 
- видача вимірювальної, діагностичної, довідкової та архівної інформації в зовнішні пристрої 

по інтерфейсу RS-232 або RS-485, а також по радіочастотному каналу. 
- електроживлення лічильника здійснюється від вбудованої літієвої батареї або від зовнішнього 

джерела живлення напругою від 16 до 28 В постійного струму. 
Формування і зберігання архівних даних: 
Лічильник автоматично створює і зберігає у своїй незалежній пам'яті архіви, що відображають 

значення вимірюваних параметрів: 
- годинний - за кожну попередню годину - обсяг архіву 1488 записів (62 доби); 
- добовий - за кожну попередню добу - обсяг архіву 730 записів (2 роки); 
- періодичних значень всіх вимірюваних параметрів, період задається при конфігуруванні 

лічильника, Обсяг архіву 3600 записів; 
- миттєвих значень всіх вимірюваних параметрів. Запис значень виконується з кроком 1 с, обсяг 

архіву 3950 записів. 
Лічильник фіксує в окремих архівах: 
- аварійні ситуації - обсяг архіву 1000 повідомлень; 
- втручання - зміни настроювальних параметрів (обсяг архіву 1000 повідомлень). 
- безпеки - запис часу авторизації користувача і часу виходу його з системи, зміна імені та 

пароля користувача, додавання і видалення користувача (обсяг архіву 600 повідомлень). 
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У разі переповнення архіву найстаріші записи замінюються новими. 
Лічильник виконує підрахунок: 
- інтервалу часу, протягом якого лічильник знаходився в стані «часткова непрацездатність» 

через відсутність акустичної зв'язку між однією із пар ПЕА; 
- інтервалу часу, протягом якого лічильник знаходився в стані «повна непрацездатність» через 

відсутність акустичної зв'язку між ПЕА обох каналів.  
 Діагностика роботи ультразвукового лічильника газу:  
- діагностика за швидкістю ультразвуку (різниця виміряної швидкості ультразвуку по каналах 

не більше 0,3%) 
-  діагностика за профілем швидкостей; 
-  діагностика по співвідношенню сигнал-шум; 
-  можливість попередження про швидкий вихід приладу за допустимі межі сигнал-шум, 

наприклад в разі засмічення датчиків; 
-  наявність діагностичних сесій, які дозволяють записувати усі покази лічильника; 
-  наявність архівів позаштатних ситуацій і аварій  
Основні характеристики: 

Таблиця 1- Нормовані значення витрат 

Значення об’ємної витрати, м3/г DN, 
мм 

Типорозмір 
лічильника порогова, Qпор мінімальна, Qmin перехідна, Qt максимальна, Qmax 

50 G160 0,2 1,0 8,0 250 
80 G400 0,5 2,6 20,0 650 
100 G650 0,8 4,0 33,0 1000 
150 G1600 2,0 10,0 80,0 2500 
200 G2500 3,4 17,0 133,0 4000 
250 G4000 5,0 26,0 200,0 6500 
300 G6500 8,0 40,0 325,0 10000 
400 G10000 13,0 63,0 500,0 16000 

Таблиця 2 - Основна відносна похибка 

Діапазон витрати Основна відносна похибка лічильника, %, не більше 
від Q

min
  до  Q

t
  1 

від Q
t 
 (вкл.)  до  Q

max  
(вкл.)  0,5 

Випробування лічильників в лабораторних умовах: 
- калібрування лічильника на повітрі при атмосферному тиску;  
- введення параметрів середовища, що відповідають робочим умовам; 
- перевірка лічильника при робочому тиску на природному газі. 
Результати порівняння наведені на рисунку 1.  

 
Рисунок 1 - Порівняльна характеристика ГУВР-011 
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УДК 681.2 
 

Брікман А.І., магістр, Паценко О.М., інженер, Сергієнко М.П., к.т.н., доц. 
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ 

ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 
Ключові слова: динамічна характеристика, імпульсна характеристика, перехідна характеристика, 
вимірювальний перетворювач, аперіодична динамічна ланка, коливальна аперіодична ланка, штучна 
нейронна мережа, невизначеність вимірювань 

Сучасні тенденції посилення вимог до безпеки технічних об'єктів різного застосування 
обумовлюють необхідність підвищення точності і достовірності результатів їх випробувань. При 
цьому величезну роль в забезпеченні необхідної точності і достовірності результатів випробувань 
відіграють швидкодія і точність вбудованих в конструкцію об'єкту вимірювальних перетворювачів 
(ВП), що реагують на різні дії як в режимі експлуатації об'єкту, так і в режимі його тестування [1]. 

Внаслідок того, що у багатьох випадках ВП як автономний перетворювач підлягає лише 
первинному калібруванню і далі використовується як частина вимірювальної системи, необхідно 
враховувати його динамічні характеристики (ДХ), пов'язані в першу чергу із запізнюванням і 
нелінійністю його відгуку на випробувальні дії, з метою їх подальшого коригування. До того ж 
експлуатація деяких видів ВП, наприклад, акселерометрів, можлива лише в динамічному режимі, 
тому їх основними метрологічними характеристиками є ДХ. Дослідження ДХ ВП є необхідним і 
дозволяє вирішувати актуальні метрологічні завдання організації процесу вимірювання передусім 
змінних у часі фізичних величин, оцінювання і корекції динамічних похибок, що призводить до 
підвищення достовірності результатів випробувань технічного об'єкту. 

Для підвищення точності та достовірності визначення параметрів ВП (частинних ДХ), таких як 
сталі часу і коефіцієнти загасання, в роботі запропоновано використання штучних нейронних мереж 
(ШНМ), які сьогодні знаходять застосування для вирішення багатьох метрологічних завдань [2, 3]. 

Метою роботи є побудова адаптивного алгоритму визначення ДХ ВП, що моделюються 
аперіодичними і коливальними динамічними ланками, за експериментально отриманими 
імпульсними і перехідними характеристиками із застосуванням ШНМ. 

Для реалізації адаптивного методу визначення параметрів ВП за експериментально отриманою 
ДХ застосовується багатошарова рекурентна ШНМ (рис. 1), перший шар якої є адаптивною мережею, 
що начається і складається з m  нейтронів, на вхід кожного з яких подається навчальна дія у вигляді 
дискретної нормованої ДХ i , Ni ,,2,1   ( N  – кількість відліків ДХ). 

У випадку вимірювання імпульсної характеристики ВП, що моделюється аперіодичною 
динамічною ланкою, 
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де kT  – задані значення сталих часу ВП; 
 t  – період дискретизації ДХ ВП; 
ВП, що моделюється коливальною динамічною ланкою, 
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де k  – задані значення коефіцієнта загасання. 
У випадку вимірювання перехідної характеристики ВП, що моделюється аперіодичною 

динамічною ланкою, 
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ВП, що моделюється коливальною динамічною ланкою, 
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Рисунок 1 – ШНМ для визначення параметрів ВП 

Графічне представлення k -ого нейрона ШНМ при використанні імпульсних характеристик ВП, 
модельованих виразами (1) і (2) показано на рис. 2. При використанні формул (3) і (4) представлення 
нейронів аналогічне із заміною імпульсної характеристики на перехідну. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 

Рисунок 2 - Графічне представлення нейронів для визначення параметрів ВП, модельованих аперіодичною (а) і 
коливальною (б) динамічними ланками 

Спочатку m  значень ky  (залежно від використовуваної моделі ky  відповідає kT  і/або k , 
mk 1 ) задаються довільно з рівномірним інтервалом 
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Навчання ґрунтується на мінімізації середньоквадратичних помилок мережі 
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де функція активації k  внаслідок нелінійності )( kyg описується логістичною функцією 
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де T
kwy  – k -ий рядок транспонованої матриці синаптичних ваг, визначуваних як функція мінімуму 

помилки мережі 
 )( minQfwyki  . (8) 

Таким чином, результатом навчання ШНМ є отримання матриці синаптичних ваг kiwy , що 
відповідають мінімуму Q . 

Після навчання мережі на її вхід подаються дискретні значення нормованої виміряної ДХ 
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  ( K  – статичний коефіцієнт перетворення ВП) і виробляються вихідні сигнали мережі 
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Розраховується середньоквадратична помилка мережі за формулою 
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і визначається значення параметра ky , що задається, при якому спостерігається мінімальна помилка min . 
У представленій роботі при пошуку мінімуму середньоквадратичної помилки мережі 

використовувався метод зменшення інтервалу [4], коли при кожній ітерації вибирається інтервал 
заданих значень від 1jy  до 1jy для jy , що відповідає min . Можуть бути використані і інші методи 
пошуку мінімуму функції. 

Після знаходження мінімуму приймають ijyy min ; 1max  jyy  і повторюють обчислення за 
формулами (1) – (9). 

Обчислення тривають до тих пір, поки не настане умова 0QQ  , де 0Q  – заданий рівень 
помилки мережі. Слід зазначити, що збільшення Q  на проміжних етапах алгоритму може свідчити 
про неправильне навчання мережі, тому в таких випадках слід повернутися до попередньої ітерації і 
збільшити інтервал заданих значень ky . 

В роботі розглянутий вплив кількість шарів і нейронів в навчальній мережі, а також 
досліджений вплив неідеальності випробувальної дії внаслідок перешкод, шумів і інших випадкових 
чинників на точність визначення параметрів ВП. 
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Rząsa М.R., Dr.Hab. prof., Serediuk O.E., Dr.Hab. prof. 
UKŁADY POMIAROWE STOSOWANE W PROCESOWEJ TOMOGRAFII 

ELEKTROMAGNETYCZNEJ 
Жонса М.Р., д.т.н. проф., Середюк О.Є., д.т.н. проф. 

ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ТОМОГРАФІЇ 
 
Slowa kluczowe: pomiary indukcyjne, tomografia elektromagnetyczna, metody pomiarowe, tomografia 
procesowa 

Wprowadzenie. Obecnie w pomiarach przemysłowych coraz częściej stosuje się metody oparte na 
tomografii procesowej. Są to metody umożliwiające uzyskanie sparametryzowanego obrazu procesu. 
Ponieważ otrzymany obraz jest skalibrowany w odpowiednich jednostkach, pozwala na wyliczenie wielu 
parametrów procesu [6]. Stosunkowo duża grupę rozwiązań technicznych stosowanych w tomografii 
procesowej stanowi tomografia elektryczna. Polega ona na pomiarze własności elektrycznych obiektu [7, 9]. 
W tomografii elektrycznej najczęściej mierzonymi własnościami są: rezystancja, pojemność i indukcyjność. 
Dla obiektów o własnościach dielektrycznych (gazy i ciecze nieprzewodzące) dobre rezultaty uzyskuje się 
przez zastosowanie tomografii pojemnościowej (ang. Electrical Capacitance Tomography - ECT) [1, 4, 10]. 
Gdy badane medium ma właściwości magnetyczne stosowana może być tomografia elektromagnetyczna 
(ang. Electromagnetic Tomography – EMT) [3, 6]. Jeśli istnieje możliwość kontaktu elektrody z medium 
wewnątrz czujnika oraz medium przewodzi prąd elektryczny jest uzasadnione zastosowanie tomografii 
rezystancyjnej lub impedancyjnej (ang. Electrical Resistance Tomography – ERT, Electrical Impedance 
Tomography - EIT) [2]. 

Zaletą metod elektrycznych jest stosunkowo niski koszty. Chociaż metody te nie umożliwiają 
uzyskiwanie dużych rozdzielczości obrazu, to ich szybkość działania niejednokrotnie rekompensuję tę wadę. 
Zmiana własności elektrycznych w przestrzeni pomiarowej związana jest z rozkładem pola elektrycznego 
wewnątrz czujnika.  

Tomografia elektryczna wykorzystuje współoddziaływanie pól elektrycznych z badaną materią. Linie 
pola są zakłócane poprzez materię znajdującą się wewnątrz czujnika, zmienia to własności elektryczne, które 
następnie są mierzone odpowiednim czujnikiem pomiarowym. Rozkład pola elektrycznego w przestrzeni 
pomiarowej opisuje równanie Poissona [5]: 
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gdzie:  (x,y,z) – rozkład potencjału elektrycznego; q(x,y,z) – rozkład ładunków elektrycznych. 
Typowym układem stosowanym do pomiaru w tomografii jest układ przedstawiony na rysunku 1. 

Składa się on z czujnika pomiarowego oraz układu przetwarzania sygnału elektrycznego. Dane pomiarowe 
gromadzone są na komputerze, w którym następuje proces rekonstrukcji obrazu. Przetwarzanie obrazu jest 
procesem stosunkowo złożonym i uzależnionym od rozwiązania technicznego układu pomiarowego oraz 
algorytmu rekonstrukcji. Na podstawie odpowiednich algorytmów przetwarzania obrazu uzyskuje się 
informacje o strukturze, i parametrach przepływu. Wyniki mogą być przedstawiane w postaci obrazu 
przepływu jak i w postaci wykresów lub uśrednionych wartości parametrów przepływu. Na podstawie 
kolejnych następujących po sobie obrazów możliwe jest rekonstruowanie trójwymiarowych struktur 
przepływu.  

 
Rysunek 1 – Typowy układ pomiarowy stosowany w tomografii elektrycznej 

Tomografia elektromagnetyczna. Zasadę działania tomografu elektromagnetycznego przedstawiono 
na rysunku 2. Cewka źródłowa 1 generuje pole magnetyczne które przenika obiekt pomiarowy. Następnie 
pole to generuje w cewce pomiarowej 2 napięcie. Napięcie generowane w cewce pomiarowej zależy nie 
tylko od strumienia pola magnetycznego ale i od wzajemnego położenia cewek i sprzężenia magnetycznego 
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pomiędzy nimi. Na sprzężenie magnetyczne duży wpływ na materiał znajdujący się pomiędzy cewkami [8]. 
Wartość napięcia pomiarowego można obliczyć na podstawie wzoru: 

    sincossincoscoscos, tBAntBAnU   (2) 

gdzie: B – strumień pola magnetycznego; A – pole powierzchni rdzenia czujnika;  – kąt nachylenia czujnika 
do osi obiektu; n – wirowość pola;  – kąt zawarty pomiędzy kierunkiem pola magnetycznego a osią  
czujnika;  – pulsacja pola magnetycznego. 

 
Rysunek 2 – Zasada działania tomografu elektromagnetycznego 

Budowa czujników pomiarowych stosowanych w tomografii elektromagnetycznej zależy od 
wymiarów obszaru pomiarowego. Najczęściej stosowane układy to rozwiązania z cewkami 
rozmieszczonymi promieniście wokół przekroju pomiarowego (rys. 3). Pomiar polega na tym, że do jednej z 
cewek doprowadza się prąd wzbudzający pole magnetyczne, a pozostałe cewki są cewkami odbiorczymi w 
których indukuje się napięcie mierzone. W następnym kroku następuje zmiana cewki generującej pole 
magnetyczne i wykonuje się następną serię pomiarów. Jeden pełny cykl obejmuje przełączenie wszystkich 
cewek w stan generowania pola magnetycznego. Liczba pomiarów m jest uzależniona od liczby cewek 
pomiarowych Nc. 
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   (3) 

Dla małych obiektów w  zazwyczaj stosuje się prostokątne cewki płaskie. Zastosowanie płaskich 
cewek znacznie ogranicza wpływ bezpośredniego sprzężenia magnetycznego pomiędzy cewkami W 
przypadku większych wymiarów przestrzeni pomiarowej stosuje się czujniki z cewkami nawiniętymi na 
rdzeniu ferrytowym. Cewki takie najczęściej są umieszczone prostopadle do osi czujnika, powoduje to 
powstawanie niekorzystnego wzajemnego sprzężenia magnetycznego pomiędzy cewkami. Wpływ ten może 
być zmniejszony poprzez zastosowanie odpowiednich ekranów magnetycznych. 
 

           
 
 

Rysunek 3 – Budowa tomografu elektromagnetycznego  a) z płaskimi cewkami powietrznymi,   
b) z cewkami na rdzeniu ferrytowym 

Dla obiektów o bardzo dużych rozmiarach stosuje się rozwiązanie przedstawione na rysunku 4. Polega 
ono na generowaniu strumienia magnetycznego za pomocą oddzielnych cewek Ng (Rys. 4 b) o wymiarach 
znacznie większych od cewek pomiarowych Nc. Cewki pomiarowe zazwyczaj wykonuje się o konstrukcji 
podobnej do cewek z rysunku 4 b. Po wygenerowaniu strumienia magnetycznego pomiaru dokonuje się za 
pomocą wszystkich cewek pomiarowych. Ponieważ liczba cewek pomiarowych zazwyczaj nie jest zbyt duża 
w celu uzyskania większej liczby pomiarów w czujniku montuje się kilka cewek generujących pole 
magnetyczne ustawiając je pod różnymi kątami. Liczba pomiarów, jakie uzyskuje się stanowi iloczyn liczby 
cewek pomiarowych i liczby cewek generujących pole magnetyczne. 
 

gc NNm   (4) 

   a)    b) 
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Takie rozwiązanie umożliwia generowanie silnego pola magnetycznego. Jednak cewki znajdujące się 
pomiędzy obiektem badanym a cewką generująca pole magnetyczne nie będą wykazywały dużej czułości na 
zmiany w przestrzeni pomiarowej. 
 

           
 
 

Rysunek 4 – Budowa tomografu elektromagnetycznego z płaskimi cewkami powietrznymi:  
a) budowa czujnika,  b) cewka do generowania pola magnetycznego   

Podsumowując możliwości zastosowania tomografii elektrycznej do badania przepływów 
dwufazowych stwierdza się, że tego rodzaju technika pomiarowa znacząco wzbogaca i poszerza możliwości 
aparatury pomiarowej stosowanej w badaniu przepływów dwufazowych. Ciągłe rozwijanie i udoskonalanie 
rozwiązań technicznych tomografów oraz opracowywanie nowych metod rekonstrukcji niewątpliwie 
spowoduje, że tomografia elektryczna stanie się w przyszłości jedna z podstawowych metod pomiarowych 
stosowaną w badaniu przepływów dwufazowych. 
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МЕТРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ 

КОЕФІЦІЄНТА СТИСЛИВОСТІ БІОГАЗУ 
Ключові слова: біогаз, компонентний склад, коефіцієнт стисливості, практичний алгоритм, похибка 

На даний час значної актуальності набуває питання обліку біогазу і контролю його якісних 
показників як одного із альтернативних джерел енергії. Це вимагає розроблення нових методичних 
підходів для обчислення його фізичних параметрів, зокрема коефіцієнта стисливості (КС), що є 
необхідною умовою для розрахунку зведеного до стандартних умов об’єму сухої частини біогазу, 
який є комерційним параметром при оплаті. Незважаючи на те, що  біогаз є вологим газом, відносна 
вологість якого може сягати понад 50%, за його реальних робочих умов (надлишковий тиск 
10…20 кПа і температурі 0…40 С) впливом вологості на зміну КС можна знехтувати [1]. 

Поряд з цим на сьогодні відсутні практичні алгоритми визначення КС біогазу, оскільки відомі 
алгоритми, які описуються у відповідних відомих нормативних документах, стосуються природного 
газу і не можуть бути застосовані для біогазу з причини різних їх компонентних складів. Насамперед 
суттєво меншої кількості метану у біогазі порівняно із його кількістю у природному газі.  

Необхідність визначення КС біогазу також пов’язана із реалізацією нового способу експрес-
визначення теплоти згорання природного газу [2], який передбачає прецизійне вимірювання витрати 
досліджуваного газу під час його спалювання. 

Метою даної роботи є розроблення практичного алгоритму визначення коефіцієнта стисливості 
біогазу і його метрологічний аналіз. 

Розроблений практичний алгоритм КС біогазу базується на його чотирьох складових 
компонентного складу: метан (50…60)%, вуглекислий газ (28…38)%, азот (5…11)% та кисень 
(0,5…3,5)% при вказаних вище значеннях надлишкового тиску та температури. Це дозволяє 
застосувати методологію визначення КС через приведені значення тиску і температури біогазу з 
використанням графічних залежностей [3]. 

Суть практичного алгоритму визначення коефіцієнта стисливості біогазу передбачає 
визначення абсолютної критичної (псевдокритичної) температури Ткр та абсолютного критичного 
(псевдокритичного) тиску pкр біогазу за формулами: 

  4433221101,0 кркркркркр TTTTT   , (1) 

  4433221101,0 кркркркркр ppppp   , (2) 
де v1… v4 – об’ємний вміст у відсотках компонентів біогазу CH4, CO2, N2, O2 відповідно (сума 
відсотків повинна становити 100%); Ткр1…Ткр4 – абсолютні критичні температури та pкр1…pкр4 – 
абсолютні критичні тиски окремих компонентів біогазу CH4, CO2, N2, O2 відповідно. 

За табличними даними [4] критичні параметри окремих компонентів біогазу становлять: 
pкрCH4=4,5988 МПа;  pкрCО2=7,386 МПа;  pкрN2=3,390 МПа;  pкрO2=5,043 МПа,  
ТкрCH4=190,555 К;  ТкрCО2=304,20 К;  ТкрN2=126,2 К;   ТкрO2=154,58 К. 

Далі визначають приведену температуру Тпр та приведений тиск pпр за формулами: 
   крпр TT 273,15t  , (3) 

   кранпр pppp  , (4) 
де t – температура біогазу, С; pн – надлишковий тиск, Па; pа – атмосферний тиск, Па. 

КС біогазу визначають за допомогою графіка (рис. 1) [3] використовуючи значення 
розрахованих приведених тиску та температури для робочих умов біогазу. Для цього записується 
рівняння прямої, що проходить через дві точки A і В з координатами (pпрA;zA) та (pпрВ;zВ) відповідно: 
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де z – КС біогазу; zА, zВ – КС біогазу для точок А і В відповідно. 
За точку А приймається початок координат графіка, який становить zА=1 і  pпрA=0.  
За точку В приймається значення КС (точка zВ), яка розраховується шляхом лінійної 

інтерполяції КС між двома значеннями приведених температур, які вибираються по графіку для 
вибраного фіксованого значення , наприклад рпр=1. 
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Рисунок 1 – Графіки функції ),( прпр pTfz   

На основі рівняння (5) значення КС біогазу напишемотакою формулою: 
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В свою чергу значення zВ при інтерполяції обчислюється за формулою: 
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 , (7) 

де z,z - значення КС при вибраному фіксованому рпр та двох значеннях Тпр1і Тпр2 відповідно (рис.1). 
Тут конкретизуємо, що для біогазу при його надлишковому тиску (10-20) кПа і температурі  

(0-40) С діапазон приведених значень температури буде знаходитися в діапазоні (1,3-1,4), що 
відповідає точкам z та z (рис. 1).  

Абсолютні похибки розрахунку критичної температури та критичного тиску згідно (1) та (2) 
знайдемо за формулами: 
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де v1,…,v4 – абсолютні похибки визначення об’ємного вмісту компонентів біогазу CH4, CO2, N2, O2 
відповідно; Ткр/v1,…, Ткр/v4 та pкр/v1,…, pкр/v4 – коефіцієнти впливу за температурою і тиском 
для розрахунку похибок параметрів v1,…,v4 відповідно.  

Значення абсолютних похибок параметрів v1,…, v4 визначалися з врахуванням відносної 
похибки їх визначення 0,5% відносно усереднених значень вказаного вище компонентного складу 
біогазу. Вони становлять v1=0,275, v2=0,16, v3=0,05, v4=0,015. При цих умовах значення 
коефіцієнтів впливу становлять Ткр/v1=1,906, Ткр/v2=3,042, Ткр/v3=1,262, Ткр/v4=1,546, 
pкр/v1=0,046, pкр/v2=0,074, pкр/v3=0,034, pкр/v4=0,05. В результаті отримаємо такі значення 
похибок визначення критичних параметрів Ткр=0,718К, pкр=1,74110-2 МПа. 

Визначимо абсолютні похибки приведених значень тиску і температури біогазу згідно (3) і (4): 
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де Тпр/Т, Тпр/Ткр – коефіцієнти впливу для розрахунку похибки параметрів Т та Ткр відповідно; Т 
та Ткр – похибки визначення параметрів Т та Ткр відповідно. 

Враховуючи, що Т=0,15 К, Тпр/Т=4.55810-3, Тпр/Ткр=-6.29710-3, Ткр=0,718 К значення 
Тпр=4,57510-3К. 
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де pпр/pаб, pпр/pкр – коефіцієнти впливу для розрахунку похибки параметрів pн та pкр відповідно; 
pаб та pкр – похибка визначення параметрів pаб та pкр відповідно. 

Для значень pаб=0,1110-3 МПа, pпр/pн=1,85810-7, pпр/pкр=-3,48610-9 значення  
pпр=6,40310-11 МПа. 

Абсолютну похибку розрахунку zB визначимоза формулою: 
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де zB/z, zB/z, zB/Тпр1, zB/Тпр2, zB/ТпрВ - коефіцієнти впливу для розрахунку похибки 
параметрів z, z, Тпр1, Тпр2, ТпрВ відповідно; z, z, Тпр1, Тпр2, ТпрВ - похибки вимірювання 
параметрів z, z, Тпр1, Тпр2, ТпрВ відповідно. 

Для zB/z=0,183, zB/z=0,817, zB/Тпр1=0,245, zB/Тпр2=-0,245, zB/ТпрВ=0,3, з врахуванням 
прийнятої похибки зчитування КС по графічному зображенню ±0,002 (відповідає ±0,5 мм згідно з 
прийнятим масштабом) отримаємо z=0,002; z=0,002; ТпрB=0,002; Тпр1=0,002; Тпр2=0,002. Тому 
значення zB=3,90910-3. 

Числове значення сумарної похибки z визначення коефіцієнта стисливості біогазу 
визначається за формулою:  
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, (13) 

де zгрМ – методична похибка графіка, що становить 0,005; z/zB, z/zA, z/pпрB, z/pпрА, z/pпр – 
коефіцієнти впливу для розрахунку похибки параметрів zB, zA, pпрB, pпрА, pпр відповідно; zB, zA, pпрB, 
pпрА, pпр – похибки вимірювання параметрів zB, zA, pпрB, pпрА, pпр відповідно. 

Після підстановки числових значень складових похибки z/zB=0,019; z/zA=0,981; 
z/pпрB=0,003; z/pпрА=0,133; z/pпр=-0,135; zА=0; zгрМ=0,005; pпрA=0; pпрB=0,002; pпр=2,78610-9 
у (13) отримаємо значення z=0,00507, що становить 0,507%. 

Висновки: Здійснений кількісний метрологічний аналіз практичного визначення коефіцієнта 
стисливості біогазу, який характеризується похибкою близькою до 0,5%, обґрунтовує можливість 
його практичного застосування і досягнення при цьому достатньої для практики точності 
вимірювань. 
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ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ГЕНЕРАТОР В СИСТЕМІ АВТОМАТИЧНОГО 

ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ ГАРМАТИ 
Ключові слова: термоелектричний генератор, артилерійська гармата, постріл, режим стрільби, 
температура, тепловий стан 

Артилерія як вид озброєння  була в далекому минулому і залишається і в наші часи одним із 
найбільш потужних засобів ураження живої сили і техніки противника. Однак, сучасний досвід 
застосування артилерійських підрозділів в Операції Об’єднаних сил показав гостру необхідність 
підвищення основних характеристик вогневого ураження противника – швидкості та точності 
відкриття вогню. Основним способом досягнення цього завдання є встановлення на існуючі 
артилерійські системи сучасних електронно-обчислювальних засобів, приладів метеорологічних та 
балістичних вимірювань, захищених систем прийому-передачі інформації, цифрових систем 
контролю наведення гармат. Інтеграція в існуючі системи озброєння зазначеного додаткового 
обладнання неминуче призводить до проблеми забезпечення їх надійного і безперебійного 
енергоживлення, особливо під час ведення вогню. Особливо проблемним це питання є для причіпних 
гармат, у яких взагалі відсутня будь-яка власна система енергоживлення.  

Одним із методів вирішення проблем енергетичної незалежності артилерійських підрозділів є 
запропоноване авторами в роботі [1] використання розсіюваної енергії пострілу артилерійської 
гармати. 

Як відомо [2], в процесі пострілу артилерійської гармати за рахунок енергії порохових газів 
виконується основна робота по наданню поступального та обертального руху снаряду. Причому, на 
виконання основної роботи витрачається приблизно біля 30% енергії порохового заряду, решта 
енергії витрачається на виконання другорядних робіт, або розсіюється. Так, наприклад, при пострілі 
із 122 мм самохідної гармати 2С1, з вагою порохового заряду 3,8 кг, снаряду ОФ-462 вагою 21,76 кг 
надається початкова швидкість 667 м/с, на що витрачається 12915 Дж, що складає 28,4% від загальної 
енергії, яка виділяється при згорянні порохового заряду. 

Однією із другорядних робіт порохових газів є нагрів ствола гармати, на що витрачається до 
5% енергії пострілу. Зважаючи на великий об’єм енергії порохових газів, який, в залежності від типу 
гармати та величини порохового заряду, змінюється в межах від 18 МДж до 205 МДж, об’єм теплової 
енергії, яку поглинають стінки ствола, складає від 0,9 МДж до 10 МДж. 

Використання енергії нагріву ствола можливо за рахунок додаткового встановлення на ствол 
артилерійської гармати термоелектричного генератора, основою якого є термоелектричні модулі 
(елементи Пельтьє), принцип дії яких заснований на виникненні електрорушійної сили в 
електричному ланцюзі, який складається з послідовно з’єднаних різнорідних провідників, контакти 
між якими знаходяться при різних температурах. Каскадне зєднання термоелектричних модулів 
дозволяє створювати термоелектричний генератор практично будь-якої потужності – від одиниць до 
сотень ват. 

Перевагою термоелектричних модулів є можливість отримання електричної енергії до моменту 
повного охолодження ствола, безшумність, висока надійність і довговічність, відсутність вібрацій і 
рухливих деталей, що зношуються, можливість каскадного з'єднання - послідовно, паралельно, в 
групи. 

Для проектування геометричних розмірів термогенератора, вибору типу елементів Пельтьє та 
визначення його потужності необхідно провести аналіз теплового стану артилерійського стволу в 
ході стрільби при різноманітних режимах вогню. Для проведення даного аналізу слід враховувати 
багато характеристик теплового режиму нагріву ствола,тип гармати, геометричні та вагові 
характеристики стволу, кількість енергії, що виділяється під час одного пострілу, інтервал між 
пострілами, кількість пострілів, місце встановлення термогенератора по довжині стволу, 
характеристики зовнішнього середовища та інші. 

Особливістю процесу нагріву ствола від тепла порохових газів є те, що проміжок часу, 
протягом якого ствол отримує тепло, для кожного пострілу складає долі секунди, а саме тепло 
сприймається лише тонким шаром металу, який утворює поверхню каналу ствола. Для аналізу 
термічного стану і термічної міцності ствола, оцінки його теплового розширення визначальним 
фактором є загальний рівень нагріву ствола, тобто температурне поле в стінці ствола, яке 
встановилось до початку чергового пострілу. 
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Загальний рівень нагріву ствола артилерійської гармати від тепла порохових газів, при стрільбі 
в певному режимі може бути розрахований при наступних припущеннях: 

1) нестаціонарне температурне поле в кожному кільцевому поперечному перерізі ствола 
симетричне до його осі, а осьові теплові перетоки несуттєві. Таким чином, температурне поле 
вважається одновимірним, залежним лише від радіуса і часу процесу T = T (r, t); 

2) значення температури порохових газів Тг і коефіцієнта тепловіддачі від порохових газів до 
стінки ствола αг, характеризують ефективність теплового впливу порохових газів на ствол, є 
усередненими за час ефективного теплового впливу tтд. 

3) між проміжками часу tтд, тобто в період між пострілами тепловіддача від поверхні каналу 
ствола несуттєва; 

4) тепловіддача від зовнішньої поверхні ствола навколишньому повітрю характеризується 
постійними за час стрільби значеннями температури середовища Тж і коефіцієнтом тепловіддачі αн; 

5) теплофізичні характеристики матеріалу ствола не залежать від температури і приймають 
середні значення в очікуваному температурному діапазоні (зазвичай 350...400 °С). 

Експериментальні дослідження максимальних температур, проведені для 152 мм гаубиці Д-20 
показали що при веденні інтенсивного вогню температура 100 °С досягається при 11-му пострілі, 
150 °С - при 19-му пострілі, максимальна температура 289 °С - при 80-му пострілі [3]. 

Враховуючи зазначені особливості нагріву стволів гармат, запропонована математична модель 
розрахунку максимальної температури нагріву стінок ствола при довгочасній стрільбі: 
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  – градієнт температури нагріву ствола в i-тому зрізі при j-ому пострілі; 

t  – інтервал часу між сусідніми пострілами; j – номер пострілу в групі. 
Проведені розрахунки, які були підтвердженні експериментальними дослідженнями показали, 

що в серії з 10 пострілів, температура ствола збільшується на 7-8°С, приріст температури стінки 
ствола визначається інтервалом часу між пострілами і не залежить від початкової температури, та є 
постійним для кожного з пострілів з 10 в групі. 

Залежність зміни температури ствола від кількості пострілів для 152 мм самохідної гаубиці 2С3 
для серії з 45 пострілів на Повному заряді зображена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Зміна температури ствола 152 мм гаубиці Д-20 в серії з 45 пострілів 

Слід зазначити, що зважаючи на те, що ствол гармати має конусоподібну форму і товщина 
стінок зменшується від казенної частини до дульної частини, на основі проведених експерименталь-
них досліджень проведено розрахунок зміни температури нагріву ствола від точки на відстані від 
300 мм до 1500 мм від дульного зрізу, при веденні вогню в максимальному режимі протягом 60 хв. 
(Рисунок 2) 
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Рисунок 2 - Розподіл температури по довжині ствола для фіксованого часу ведення вогню 

Температура нагріву ствола гармати може сягати 400°С і більше. Крім цього, охолодження 
ствола відбувається досить тривалий час, так, наприклад ствол середнього калібру, нагрітий до 
температури 300…350°С, охолоджується на повітрі до температури 100°С за 30…60 хв., а для 
охолодження до температури навколишнього середовища необхідно 2-3 години, в залежності від 
калібру гармати та зовнішніх умов [4]. 

Таким чином, проведений на основі експериментальних досліджень аналіз теплового стану 
артилерійського стволу показав, що нагрівання ствола до температури, необхідної для ефективної 
роботи термогенератора досягається при проведенні досить не великої кількості пострілів та 
підтримується на цьому рівні протягом тривалого часу. 

Теоретичні розрахунки та експериментальні дослідження показали, що для режиму роботи без 
навантаження з допустимою різницею температур поверхонь термоелектричного елемента 90°C його 
електрорушійна сила становила 7,92 В, а у режимі роботи з навантаженням величина вихідної 
потужності досягала 4,83 Вт. Виходячи з цього, для генерування електричної енергії потужністю до 
5 кВт достатньо термоелектричного генератора з елементів Пельтьє загальною площею 25 см2 при 
різниці температур 90°C. 

Отже проведенні дослідження температурного стану ствола артилерійської гармати показали 
енергетичну доцільність застосування термогенераторів в комплексній системі перетворення 
розсіюваної енергії гарматних пострілів для забезпечення зростаючих енергетичних потреб 
артилерійських систем. 
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ЯКІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ НА 

ОСНОВІ ЇХ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОМПАРТМЕНТАЛЬНИМИ МОДЕЛЯМИ 
Ключові слова: складний ландшафтний комплекс, системи управління якістю, системний аналіз, 
компартментальний аналіз  

Сучасні уявлення про поліфункціональну роль ландшафтних комплексів базуються на ідеях 
В.В. Докучаєва щодо гармонійного співвідношення в полезахисних насадженнях ріллі, лісів, луків, 
водойм та вченнях Г.М. Висоцького про «лісову пертиненцію» – просторовий вплив лісів на 
довкілля. Теоретичні засади, напрацьований практичний та аналітичний матеріал, поданий в працях 
Г.М. Висоцького, М.Й. Долгілевича, О.І. Пилипенка, А.П. Стадника, Г.Б. Гладуна, В.Ю. Юхновсько-
го та інших дослідників, дає змогу достатньо повно окреслити наукову картину просторово-
функціональної ролі складних ландшафтних комплексів. 

Згідно усталених трактувань складний ландшафтний комплекс (СЛК) є цілісним і 
закономірним поєднанням природних компонентів – ландшафтних комплексів різного рангу, що 
взаємодіють і утворюють єдину систему. В кожному СЛК можна виділити елементарну ділянку - 
комірку, яка володіє всіма ознаками і має всі основні властивості системи, а тому, згідно з 
В. Сочавою, яку слід досліджувати як систему. 

Отже, метою дослідження є системне представлення і виділення основних компонентів та 
зв’язків СЛК як системи, для можливості його представлення компартментальною моделлю. 

Як відомо, системи мають зовсім нові властивості, які відсутні у її елементів. Ці властивості 
виникають завдяки наявності зв’язків між елементами системи. Саме за допомогою зв’язків 
здійснюється перенесення властивостей кожного елемента системи до інших елементів. Системи 
функціонують у певному зовнішньому середовищі – довкіллі – все те, що знаходиться зовні системи, 
зокрема необхідні умови для існування та розвитку системи. Довкілля містить низку природних, 
суспільних, інформаційних, економічних, виробничих та інших факторів, що впливають на систему і 
самі частково є під впливом цієї системи. 

Взаємодія між системою і довкіллям 
представляють за допомогою входів та виходів. Вхід 
системи – це дія на неї довкілля. Вихід системи – 
результат її функціонування для досягнення певної 
мети або реакція на вплив довкілля. СЛК, як типову 
систему, можна зобразити графічно (рисунок 1). 

Найновіші досягнення в сфері управління 
системами, які також стосуються і СЛК, узагальнені в 
міжнародних стандартах на системи управління якістю 
(СУЯ) ISO 9001:2015 та екологічного управління ISO 
14001:2015, які розроблені на загальних принципах 
системного аналізу та ефективного адміністративного 
управління, допомагають своїм користувачам 
формалізувати власну діяльність застосовуючи такі 
універсальні інструменти як аудит, процесний і ризикорієнтований підходи, запобіжні та 
коригувальні дії тощо. Слід зауважити, що згадані стандарти кореспондують між собою на 70 % 
щодо понять, процедур та вимог, що ставляться до систем, зокрема біологічних. 

Згідно Закону України від № 1268-XII від 26.06.91 «Про охорону навколишнього природного 
середовища» та Закону України від 07.06.2017 N 2086-VIII «Про ратифікацію Договору між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого 
розвитку басейну річки Дністер» якість навколишнього природного середовища визначають як рівень 
концентрації певної речовини або групи речовин у окремих його компонентах, таких як вода, відкладення 
або біота, який не повинен бути перевищений в цілях охорони здоров'я людей і довкілля, що 
узгоджується зі стандартами ISO серії 9000 і 10000 та ISO серії 14000. А під якістю СЛК будемо 
розуміти їх здатність зберігати набуту цілісність природної екосистеми.  

Дністровське Передкарпаття розташоване в межах Львівської, Івано-Франківської і 
Чернівецької областей. Воно простягається на 300 км вузькою (до 30-45 км) смугою вздовж  

 
 

Рисунок 1 – Графічне зображення СЛК як системи 
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північно-східної частини Карпат (рисунок 2). 
Отже, довільна система управління якістю, 

зокрема СУЯ СЛК, є складним комплексним 
меxанізмом, регламентованим з одного боку 
згаданими універсальними нормативними документа-
ми, а з іншого - професійою нормативною базою, що 
враховує галузеву специфіку СУЯ.  

Аналіз стандартів ІSО 9001:2015 та ІSО 
14001:2015 показав, що їx вимоги щодо якості СЛК 
передбачають, зокрема, ретельне дослідження не лише 
зовнішнього і внутрішнього середовища СЛК, а й 
застосування процесного підxоду до оцінювання 
впливу основниx чинників зовнішнього середовища на 
базові процеси функціонування кожного його 
окремого елемента, таких як, наприклад, фотосинтез і 
«дихання» та розроблення новиx методів оцінювання 
якості СЛК.  

Екологічна оцінка якості СЛК повинна будуватися 
на оцінці стійкості конкретних екологічних систем до конкретних зовнішніх (зокрема, і техногенних) 
впливів і навантажень. Тобто, екологічна оцінка повинна базуватися як на нормуванні якості (стану) СЛК 
так і на нормуванні зовнішніх впливів. Зокрема, наприклад нормування вимог до якості СЛК на основі 
стандартів ІSО 9001:2015 повинно ґрунтуватися на дослідженнях щодо вирішення проблеми росту 
продуктивності деревостанів. 

Подальша дослідження СЛК як системи пов'язане з необхідністю введення поняття 
компартментних моделей. Компартмент (від французького compartement – відсік, купе) є 
елементарним функціональним елементом моделі. Він характеризується мінімальним об’ємом і 
поточним складом відповідної субстанції. Оскільки розглядаються тільки вертикальні потоки, 
виділення компартментів у системі пов'язано з її вертикальною стратифікацією. 

Отже, СЛК cклaдaєтьcя з n кoмпapтмeнтiв, пoв'язaниx мiж coбoю вертикальними пoтoкaми 
peчoвини fki (з k-гo в i-й). Причому кoжeн блoк мoжe пpиймaти з нaвкoлишньoгo aбioтичнoгo 
cepeдoвищa aбo iншиx eкocиcтeм пoтiк qi a вiддaвaти пoтiк yi . 

Основним завданням моделювання є опис процесів вертикального енерго- і масообміну в 
системі, фізико-хімічних перетворень і біологічних трансформацій компонентів системи, а також 
фізіологічних процесів у рослинах, які призводять до їхнього росту і розвитку, чи у випадку 
несприятливих впливів до виникнення хвороб або загибелі під дією забруднення. 

Для прикладу розділимо ґрунтовий профіль на деяку кількість шарів малої товщини Δх так, щоб 
кожен шар можна було приблизно вважати однорідним. Перенумеруємо ці шари зверху вниз і 
розглянемо шар з номером і. Баланс кожного компонента моделі в i-му компартменті складається з 
трьох складових: обмін з розташованим нижче компартментом, обмін з розташованим вище 
компартментом, перетворення енергії або речовини всередині компартмента в іншу форму. 

Так, зміни вологозапасів у компартменті за один часовий крок моделі ΔWi, визначаються 
виразом:  

ΔWi = Vi+1  Vi  fi, 
де Vi+1  - потік вологи з розташованого нижче шару грунту; 
     Vi  - потік вологи в сусідній шар, розташований вище, ніж даний; 
      fi  - поглинання води коренями, розташованими у даному шарі. 

Таке трактування означає просторову дискретизацію неперервної системи. 
Отже, СЛК є замкненою системою матеріальниx та енергетичних потоків. Переxодячи з одного 

продукту в інший та змінюючи форми свого стану, матерія циклічно циркулює в цій системі. Саме 
тому загальна маса матерії не змінюється. Виxідні потоки енергії можуть бути як відxодами 
досліджуваної системи, так і ресурсами (вxідними потоками) в іншу систему. Отже, як вхідні дані на 
всіx стадіяx дослідження якості функціонування СЛК будемо вважати, що СЛК є сукупністю 
компартментів, в яких перетворюється енергія та матеріали, а несприятливим чинником є екологічні 
навантаження (наприклад ним може бути певне забруднення СЛК) (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 – Локалізація території дослідження 
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Рисунок 3 – Забепечення якості функціонування СЛК 

Зaвдaння пoбyдoви мoдeлi, якa oпиcyвaлa б змiнa зaпaciв y чaci тaк, щoб в певний мoмeнт 
знaчeння циx змiнниx i oбчиcлeниx зa ними пoтoкiв збiгaлиcя з зaдaнoю дiaгpaмoю, виpiшyєтьcя нe 
oднoзнaчнo. Знизити piвeнь нeвизнaчeнocтi дoпoмaгaють змicтoвнi yявлeння пpo фyнкцioнyвaння 
peaльнoї cиcтeми, для якoї бyдyєтьcя мoдeль, i пpиpoдний пocтyлaт, щo дiaгpaмa сама зaдaє caмe 
piвнoвaжнi знaчeння зaпaciв i пoтoкiв. Oбмeжившиcь пeвним клacoм фyнкцiй, щo oпиcyють пoтoки в 
зaлeжнocтi вiд пoтoчниx знaчeнь зaпaciв, i пeвним типoм piвнянь, cкaжiмo, дифepeнцiaльними, мoжнa 
вжe oднoзнaчнo отримати динaмiчнy мoдeль за зaдaною cтaтичною дiaгpaмою.  

В загальному вигляді розв'язування такої задачі зводиться до аналізу потоків в системі 
«антропогенне навантаження – стан біоти – якість екосистеми». Все розмаїття існуючих 
підходів і концепцій в цій сфері визначається цільовим використанням екосистем і 
трактуванням понять «екологічна норма», «небажані зміни» та трансформується через вибір 
методів визначення граничних екологічних навантажень і гранично допустимих екологічних 
змін, способів вимірювання антропогенного навантаження і методів опису стану біоти. 
 

1. Амосов М.М. Біологічні системи. Енциклопедія кібернетики, т.1. – К.: Голов. ред. УРЕ, 
1973. – С. 163-165. 

2. Атомонов Ю.Г. Зворотній зв’язок. Енциклопедія кібернетики, т.1. – К.: Голов. ред. УРЕ, 
1973. – С. 366-369. 

3. Безель В.С., Кряжимский Ф.С., Семириков Л.Ф., Смирнов Н.И. Экологическое нормирование 
антропогенной нагрузки. Общие подходы. Экология.– 1992.– № 6. – С. 3–10. 

4. Голубець М.А. Екосистемологія. – Львів: Поллі, 2000. 316 с. 
5. Бокарев В.А. Понятие управления и оптимизации биосферы. Методологические аспекты 

исследования биосферы. – М.: Наука, 1975. – С. 268-282. 



62 

УДК 620.1 
 

Джала Р.М., д.т.н., Вербенець Б.Я., к.т.н., Сенюк О.І., Лозован В.П., аспірант 
ВИМІРЮВАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО І ОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛІВ  

ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАХИСТУ ВІД КОРОЗІЇ ПІДЗЕМНИХ  
ТРУБОПРОВОДІВ І СПОРУД  

Ключові слова: електрична поляризація, різниця потенціалів, металеві споруди, вимірювальний 
контроль, аппаратура 
 

Періодичний контроль і діагностика технічного стану підземних та підводних трубопроводів і 
металевих конструкцій в електропровідному середовищі необхідні для запобігання їх пошкоджень і 
продовження термінів безаварійної експлуатації. Практичні потреби підвищення оперативності, 
інформативності та вірогідності і розширення функціональних можливостей контролю передбачають 
створення ефективних засобів відбору і опрацювання вимірюваної інформації.  

Для підземних трубопроводів (ПТ) та металевих споруд особливо важливий контроль 
корозійного стану [1, 2]. Основним критерієм захисту від корозії металевих конструкцій в 
електропровідному середовищі вважають поляризаційний потенціал (ПП), який треба підтримувати у 
певних межах [2]. Проте у вимірах різниці потенціалів між металом підзахисної споруди і 
розміщеним у середовищі електродом порівняння UMG крім поляризаційної складової UР є омічний 
спад напруги UR , обумовлений проходженням струму. Для його вилучення багатьма дослідниками 
розроблено низку методів [1, 3]; найвідомішими з них є компенсаційні, релаксаційні, допоміжних 
електродів, розрахункові. Для подолання недоліків їх практичного використання у ФМІ НАН України 
запропоновано новий метод і пристрої визначення ПП за вимірами постійних UMG і UGG та змінних 
VMG і VGG електричних напруг між металом і середовищем (ґрунтом) та відповідно у середовищі між 
електродом порівняння і допоміжним електродом [1, 3]. Тоді  

UR = VMG UGG / VGG        а       UР = UMG – UR ,     (1) 

де відношення VGG /UGG  = k – коефіцієнт гармоніки. 
Для реалізації запропонованого методу розроблено апаратуру ВПП, аналогова частина якої 

складається з чотирьох вимірювальних каналів [1, 3]. Для міряння постійних напруг застосовано 
підсилювачі з високим вхідним опором і малим зміщенням вихідної напруги та детектори полярності. 
Для міряння змінних напруг – попередні підсилювачі з високим вхідним опором і масштабні 
підсилювачі, для виділення корисного сигналу від завад – смугові фільтри з наступними 
випрямленнями і згладжуваннями. З аналогових каналів сигнали подаються на входи аналого-
цифрового перетворювача.  

Роботою апаратури керує мікропроцесор за спеціально розробленою програмою з обчисленням 
ПП за формулами (1). Виміри записуються у пам'ять з можливістю перегляду результатів на 
цифровому дисплеї. Дані з приладу через інтерфейс передаються у комп’ютер для подальшого 
опрацювання і документування.  

Застосування апаратури типу ВПП передбачає підключення до її вхідних клем проводів від 
металу об’єкта контролю (ОК) та від двох мідносульфатних електродів: першого – порівняння 
(встановленого у середовищі поблизу ОК, чи над ПТ на поверхні ґрунту) і другого – допоміжного 
(віднесеного від поверхні ОК). Подібні підключення (до ОК і двох електродів) використовують і під 
час так званих «інтенсивних» обстежень ПТ, коли за релаксаційним методом міряють постійні 
потенціали при увімкнених установках катодного захисту (УКЗ) та через 0,3 сек. після одночасного 
вимкнення усіх УКЗ, які діють у зоні контролю (для цього УКЗ обладнують синхронізованими 
переривачами струму). На відміну від цього, за методом ВПП міряємо вказані вище чотири напруги і 
обчислюємо значення двох потенціалів. Як змінну напругу використовуємо гармонічну складову 
випрямленого пульсуючого струму УКЗ [1, 3]. Це дає можливість зменшувати затрати праці і 
обладнання та підвищує оперативність, інформативність і вірогідність результатів обстежень.  

Апаратура ВПП дає змогу контролювати основні характеристик активного і пасивного захисту 
від корозії металевих конструкцій [3]: за вимірами ПП контролювати електрохімічний захист; за 
вимірами поперечного градієнта потенціалу виявляти пошкодження захисного покриву; за вимірами 
змінних напруг шукати місця наскрізних пошкоджень ізоляції (методом Пірсона). 
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Крім цього, ВПП у комплексі з безконтактними вимірюваннями струмів (БВС) вперше дають 
можливість визначати розподіли густини струму катодного захисту та питомого опору ізоляції на 
різних ділянках підземних трубопроводів [4, 5]. 
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Блискавки можуть становити небезпеку для споруд та ліній електропередач. Небезпека від 
удару блискавки може полягати у [1-5]: 

– пошкодженні будівлі (споруди) та її вмісту; 
– збої електричних і електронних систем, пов'язаних зі спорудою; 
– ушкодження живих істот у споруді або поблизу неї. 
Опосередковані наслідки пошкоджень і відмов можуть повстати поблизу будівлі (споруди) або 

можуть торкати її оточення. 
Для зменшення втрат, спричинених блискавкою, можуть знадобитися захисні заходи. Чи 

потрібні вони та у яких межах, має визначити оцінка ризику. 
Ми розглядаємо [3] як недостатньо зрілий. Багато змін було впроваджено, і вплив цих змін на 

кінцевий результат оцінки ризику не зрозумілий. Наприклад, у п. 5.2 не розглянуто обладнання, яке 
часто пов'язане з двома різними службами, напр. лінії електропередач і лінії передачі даних. Досвід 
роботи на місцях показує, що такі види обладнання зазнають багато подібних збитків, пов'язаних з 
перенапруженнями. Цей випадок не охоплюється компонентом ризику RX. Однак, можуть бути 
обрані та встановлені відповідні заходи захисту (див. IEC 62305-4). Для того, щоб у п. 8.3 
різноманітні значення FT були можливими, необхідно дати більше інформації про визначення FT. У 
наведених прикладах додатка Д розглянуті припущення здаються не завжди узагальненими і 
реалістичними.  

Для оцінювання ризику будівлі (споруди) від доземних блискавок є створена процедура. При 
обранні верхньої межі припустимого ризику ця процедура дозволяє добирати належні заходи захисту, 
застосовні для зниження ризику до або нижче припустимого рівня. 

Ризик, визначений як ймовірна середня річна втрата у споруді через блискавку, залежить від: 
– щорічного числа блискавок, які мають дію на будівлю (споруду); 
– ймовірності пошкодження від дії однієї з блискавок; 
– середньої кількості непрямих втрат. 
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Кількість блискавок, що впливають на будівлю головного корпусу Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності, залежить від розмірів та характеристик будівлі (споруди) і 
приєднаних ліній, від характеристик довкілля будівлі (споруди) і ліній, а також густини доземних 
ударів блискавок у регіоні, де знаходяться будівля (споруда) і лінії. Навчальний заклад розташований 
на похилій території без будь-яких сусідніх будівель (споруд). Щільність блискавки є NG = 7 ударів 
на км2 у рік. Проведеним при мінімальних вимогах (таблиця 1) щодо рівня безпеки від власника 
отримано значення R1 = 14,649.Оскільки R1 = 14,649  ́ 10–5 вище припустимого значення RT = 10–5,  
вимагається система блискавкозахисту для будівлі.  

Таблиця 1 – ЛДУБЖД: Ризик R1 для незахищеної будівлі (споруди) (значення  ́10–5) 

Тип пошкодження Символ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Будівля (споруда) 

RA 0,004 0 ≈ 0  0,001 ≈ 0  0,005 D1   
Травма внаслідок 

удару RU = RU/P + RU/T   ≈ 0  0,001 ≈ 0  0,001 

RB   6,736 0,284 0,074 7,094 D2 
Фізичнашкода RV = RV/P + RV/T   7,140 0,358 0,051 7,549 

Загалом 0,004 0 13,876 0,644 0,125 R1= 14,649 

Допустимі R1>RT: Потрібний  захист  від  блискавки   RT = 1 
 

Однак при збільшенні зацікавлення власника збереженням майна та мінімізації шкоди здоров’ю 
і життю людей, розрахункове оцінювання ризику показує вище значення і необхідність більшого 
числа заходів безпеки – улаштування елементів системи блискавкозахисту. Застосування 
різноманітних параметрів складових елементів для оцінювання ризику дозволяє вибирати комбінації 
заходів і засобів оптимального зниження рівня ризику при ефективних економічних показниках. 

Висновок. Нехтування високим ризиком небезпечної події призводить до надмірної шкоди і 
більших непоправних втрат, з якими особа чи громада не зможе досягати сталого розвитку. Тому 
саме комплексний, системний підхід у досягненні безпеки, починаючи із стадії оцінювання, має 
враховувати як характеристики небезпеки, у т. ч. пожежної у відповідних об’єктах, так і особистий, 
індивідуальний ризик загибелі чи ушкодження. 

Улаштування системи блискавкозахисту залежить від оцінки ризику, реакції власника, впливу 
контрольних органів. Тому актуальним є прийняття рішення про вживання заходів протипожежного 
захисту в процедурах оцінювання ризиків блискавкозахисту, але воно також може бути прийнято 
незалежно від результатів оцінки ризику там, де є бажання уникнути неприйнятного ризику. 
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Геркони, як перемикачі, знайшли дуже поширене застосування у різних галузях промисловості, 
зокрема у машинобудівній, авіабудівній, електронній. Прикладом застосування герконів є клавіатури 
промислових приладів, де потрібна довговічність і вибухобезпечність, охоронні датчики (датчики 
відкриття дверей, позиціювання кабіни ліфтів), електронні лічильники струму однофазні та трифазні, 
які використовуються в багатоквартирних будинках і промисловості, підводне обладнання, як то 
ліхтарі для підводних робіт та дайвінгу. Особливою областю застосування герконів є пристрої для 
передачі дискретних сигналів управління і захисту від перевантажень по струму високовольтних 
електро- і радіотехнічних установок, таких як потужні лазери, радари, радіопередавальні пристрої 
тощо. Останнім часом геркони замінюють твердотільними датчиками Холла, але, незважаючи на це, 
геркони і досі мають широке застосування, що обумовлено їхньою простотою виконання і малою 
вартістю [1, 2]. 

За конструкцією геркон (скорочення від герметичний контакт) є електромеханічним пристроєм, 
рух електричних контактів якого керується магнітним полем, і являє герметичну скляну або керамічну 
колбу, в якій знаходяться дві або більше металеві контактні пластини (рисунок 1) [3]. 
 

 
Рисунок 1 — Загальний вигляд геркону 

 
Всередині колби розташовані гнучкі контакти, що, як правило, виконані у формі тонких 

пластин, які мають довжину дещо більшу за половину довжини колби. Ці пластини розташовані у 
паралельних площинах на малій відстані одна від одної. Також є геркони з перекидним контактом — 
центральний контакт виходить з одного боку колби та два других з іншого. Гнучким є тільки 
центральний контакт, який в присутності магнітного поля замикає один контакт або другий – за 
відсутністю магнітного поля. 

Принцип дії геркону заснований на тому, що під дією постійного магнітного поля гнучкі 
феромагнітні контакти взаємно притягаються і торкаються один одного, і електричний ланцюг 
замикається. Коли дія магнітного поля припиняється, контакти повертаються в початкове положення і 
електричний ланцюг розривається [1]. 

Одними з основних параметрів геркону є магніторушійна сила (МРС) спрацьовування 
(значення напруженості магнітного поля, за яким спрацьовують контакти геркону), і МРС відпускання 
(значення напруженості магнітного поля, за яким контакти геркону повертаються в початкове 
положення). Стабільність спрацьовування герконів, а також визначення можливості їх застосуванні у 
певних виробах, залежить від відповідних МРС – спрацьовування та відпускання. 

Для пристроїв систем керування гідравлічними і пневматичними пристроями у виробах 
підвищеної надійності, зокрема у авіаційній техніці, використовуються геркони типу МКА 10110, які, 
згідно з СЯО.360.025.ТУ «Контакты магнитоуправляемые герметизированные МКА-10109, 
МКА-10110. Технические условия», випускаються за трьома групами в залежності від МРС 
спрацьовування (таблиця 1). 
 

Таблиця 1 – Групи гірконів типу МКА 10110, що випускаються промисловістю 

Позначення групи  
(в залежності від чутливості) 

Струм МРС спрацьовування, А 

0 8 – 20 
А 15 – 30 
Б 25 – 40 
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Під час випробувань виробів виявлено несвоєчасне й нестабільне спрацьовування герконів, а 
також їх відмову, що було обумовлено тим, що, як видно з таблиці 1, діапазони значень МРС 
спрацьовування груп перетинаються. Так, за МРС спрацьовування, яка визначається при перевірці 
герконів, деякі з них можуть бути віднесені до різних суміжних груп, що призводить до некоректного 
їх застосування, і як наслідок, до нестабільного (ненадійного) спрацьовування герконів у визначених 
умовах. При цьому, виникають ризики випуску непридатної продукції.  

Встановлено, що одним із шліхів уникнення можливості застосування у виробах герконів 
різних сумісних груп, необхідно звузити їх діапазони МРС спрацьовування. Так, для герконів групи Б 
струм МРС спрацьовування має бути в межах від 30 А (виключно) до 40 А. Тому, виникає задача 
вимірювання МРС спрацьовування герконів безпосередньо перед їх використанням з метою 
відповідного їх відбирання за результатом перевірки відповідності визначеному діапазону. 
Нормативне та лабораторне забезпечення для означеної перевірки МРС спрацьовування герконів в 
Україні на сьогодні відсутнє. 

У цьому зв’язку, на Державному підприємстві «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» для 
перевірки МРС герконів типу МКА 10110 створено стенд, основні характеристики якого відповідають 
вимогам до перевірки герконів СЯО.360.025.ТУ. Одним з головних елементів стенду є магнітна 
котушка, яка у діапазоні (25 – 45) А створює відпорні МРС. 

Обмотка котушки багатошарова, виконано дротом ПЕВ-2-0,063, число витків – 5000. Верхній 
шар котушки ізольовано лакотканиною. Каркас котушки виконано з електроізоляційного матеріалу з 
наскрізним отвором, а виводи – дротом МГТФ-1. Номінальний опір котушки – 586 Ом. 

На рисунку 2 наведено принципову електричну схему запропонованого стенду. 

 
Рисунок 2 – Принципова електрична схема стенду 

G – калібратор постійного струму П321; L –  магнітна котушка; H – цифровий мультіметр DT9502A; E – геркон 
 

У стенді реалізовано метод визначення МРС спрацьовування за величиною струму. З метою 
визначення МРС геркону визначалося співвідношення між струмом спрацьовування і МРС 
спрацьовування геркону. Так, для МРС, який дорівнює 30 А, струм спрацьовування має дорівнювати 
6,0 мА - тобто певному діапазону МРС спрацьовування має відповідати діапазон струму 
спрацьовування від 6,0 до 8,0 мА. 

Сила струму задається за допомогою калібратора постійного струму П321 (діапазон від 1 мА до 
10 А з границями допустимої абсолютної похибки ±1 нA), що дозволяє оцінити МРС спрацьовування 
герконів в заданому діапазоні з границями допустимої похибки ± 0,01 А 

Установлено за результатами експлуатування, що створений стенд дозволяє визначати МРС 
кожного геркону для виключення з партії герконів, показники МРС яких можуть привести до 
нестабільної роботи в заданих умовах, тобто, до вибирання геконів з необхідними характеристиками 
і, як наслідок, до підвищення якості виробів. 
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На сьогодні прийшло розуміння того, що перевірки якості готової продукції пост-фактум не є 
економічно доцільними. Особливо це актуально для підприємств харчової галузі, де контроль пост-
фактум є руйнівним, а брак не є поправним. Натомість більш доцільним є попередження небажаної 
ситуації. Суттєва відмінність ISO 9001:2015 [1] від попередньої версії стандарту – застосування 
ризик-орієнтованого мислення, яке дає змогу організації визначати чинники, які можуть спричиняти 
відхилення її процесів та системи управління якістю від запланованих результатів, щоб 
встановлювати запобіжні заходи контролю для мінімізації негативних впливів і максимального 
використання можливостей, по мірі їх виникнення. Як показала практика та проведений аналіз, 
існуючі на сьогодні системи контролю якості на малопотужному підприємстві не передбачають 
планування (проектування) методів контролю якості [2].  

Контроль будь-якого процесу завжди починається з його ретельного опису. Для кондитерської 
галузі – це рецептура виробу, технологічні карти, обладнання, що використовується та його 
параметри, тривалість технологічних стадій, температурні та інші показники. Складовими  системи 
контролю якості малопотужного підприємства є контроль точності, стабільності технологічного 
процесу та оцінка відповідності готової продукції  встановленим нормативам.  

В роботі досліджується технологічний процес (ТП) виробництва печива, де вихід та якість 
готової продукції оцінюється, перш за все, властивістю сировини та якістю замішування тіста. При 
цьому необхідно перевірити характеристики кожної проби, і на багатьох пробах може виконуватися, 
принаймні, один аналіз. Практично, для продукту такого роду перевірка якості процесу, навіть якщо і 
проводиться, то не аналізується належним чином, і в результаті властивості продукту можуть істотно 
змінюватися [3]. Технологічний процес виробництва здобного печива складається з наступних 
послідовних операцій: підготовка сировини до виробництва, замішування тіста, формування, 
випікання, охолодження, укладання та пакування печива. Практика показала, що найбільш 
критичними в цьому ланцюгу є процедури замішування тіста та пакування готової продукції. Точне, 
в рекомендованих межах, зважування готової продукції – печива, дозволяє заповнювати товарну 
упаковку відповідно до вимог стандарту [4], без зайвих втрат виробника.  

Отже, до методики планування контролю мають входити методи контролю якості, які 
ефективні на цих стадіях життєвого циклу продукції. Вони мають бути основані на статистичних 
підходах та спрямовані на попереднє виявлення відхилень технологічного процесу, тобто 
контролювання його точності та стабільності ще до завершення технологічного процесу, а також, що 
важливо для малопотужних підприємств, скорочення тривалості та обсягу контрольних процедур, а 
отже й собівартості контролю і з рештою собівартості продукції. 

Контроль точності та стабільності технологічного процесу. Як контрольований параметр 
виробництва печива доцільно вибрати показник вологості тіста, оскільки цей параметр фактично 
зумовлює вологість кінцевого продукту, що регламентується [5], а розмах параметрів вологості, 
виміряних в різних місцях тістомісильної машини дає інформацію про однорідність перемішування 
компонентів. Враховуючи особливість малопотужного підприємства, що полягає у частій зміні 
номенклатури продукції, малого її обсягу та відсутності значного обсягу вибіркових даних, бажаним 
є виявлення зміщення (характеристика точності) параметрів процесу на ранніх стадіях. Задача 
полягає у тому, щоб на підставі результатів періодичного контролю вибірок малого обсягу приймати 
рішення – «процес налагоджений» або «процес розладнаний», контролюючи точність показників 
технологічного процесу, тобто його здатність забезпечувати близькість дійсних значень 
контрольованого параметра Х до номінального значення. Не менш важливою характеристикою 
процесу є його стабільність, яка полягає в здатності зберігати середні значення Х  та стандартне 
відхилення  незмінними протягом деякого інтервалу часу без втручання ззовні. З цією метою 
використовують контрольні карти, які дозволяють відслідковувати хід протікання процесу та 
впливати на нього до того, як він вийде з-під контролю.  
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Контроль якості готової продукції при оцінці відповідності. З метою контролювання 
дотримання вимог нормативів на готову продукцію застосовують послідовні процедури контролю з 
фіксованими границями для однойменної партії продукції та з адаптивними границями для 
багатономенклатурної продукції. 

Послідовні методи дозволяють оцінювати відповідність кожного з контрольованих об’єктів та 
зменшити ймовірність прийняття помилкового рішення про відповідність продукції. При цьому 
зменшується кількість контрольно-вимірювальних процедур.

  
Контроль яко �сті 

технологічного процесу

Замішування
тіста

Моніторінг ТП за
суттєвим параметром

вологості тіста із
застосуванням ККШ

Забезпечення
статистичної

керованості ТП

Контроль ваги одиниці
напівфабрикату

 

Оцінка відповідності
за послідовною процедурою

З фіксов �аними
границями

Для пар �тії
одноіменної

продукції

З адаптивними
границями

�Для 
багатономенклатурної

партії  

Рисунок 1 – Структурна схема планування контролю якості печива 

Отже, можна зробити висновок, що багато підприємств різних галузей промисловості 
застосовують методи контролю якості тільки на стадії «post-production». Однак, застосування 
контролю якості на початку виробничого процесу, приведе до поліпшення продукту та підвищення 
продуктивності процесу. Існуючі методики впровадження систем управління якістю в основному 
орієнтовані на великі підприємства. 

Малопотужні виробничі підприємства стикаються з відсутністю адаптованих відповідно до їх 
потреб методик розробки системи менеджменту якості або її складових, інтегрованих до загальної 
системи управління якості. Умови обмеженого бюджету та невелика чисельність персоналу не 
дозволяють створювати повноцінну функціональну структуру якістю, тому виникає необхідність у 
плануванні (проектуванні) її окремих складових, зокрема контролю якості технологічного процесу.  

До методики контролю якості технологічного процесу доцільно включити статистичні методи 
контролю, які забезпечують контролювання точності та стабільності технологічного процесу на ранніх 
стадіях та методи, які зменшують обсяг та тривалість процедури контролю готової продукції.  
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Після корінної зміни підходів до калібрування засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), 
викликаної набуттям чинності з 1 січня 2016 року нової редакції Закону України «Про метрологію та 
метрологічну діяльність» [1] метрологів підприємств, установ та організацій все більше цікавить 
питання періодичності проведення калібрування засобів вимірювальної техніки, які 
використовуються для виготовлення продукції або надання послуг. Питання щодо термінів  
проведення повторних калібрувань виникають також і у метрологічних центрів стосовно еталонів, які 
використовуються ними при передачі розмірів одиниць іншим еталонам та ЗВТ. 

Політика ІLAC з простежуваності результатів вимірювань [2] говорить про те, що забезпечення 
простежуваності результатів вимірювань є ключовою складовою, необхідною для забезпечення 
довіри ринку до результатів калібрувань, випробувань чи вимірювань, а 6.4.7 ДСТУ ISO/IEC 17025 
[3] у новій редакції, опублікованій у 2017 році, передбачає встановлення програми калібрування у 
лабораторії для підтримання впевненості статусу калібрування ЗВТ та обладнання, що 
використовується. 

Своєю чергою, спільний документ Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) та 
Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML) ДСТУ ILAC-G24/OIML D 10 [4] говорить 
про те, що не розглядають як достатньо надійну так звану «інженерну інтуїцію», за допомогою якої 
визначають міжкалібрувальні інтервали, та систему, що підтримує фіксовані інтервали без 
коригування. Така норма спонукає випробувальні та калібрувальні лабораторії розробляти критерії, 
які дозволяли б змінювати міжкалібрувальні інтервали ЗВТ, або якимось чином документально 
обґрунтовувати їх незмінність. Також документ у вигляді рекомендації описує п’ять підходів до 
коригування міжкалібрувальних інтервалів. Слід зазначити, що опис підходів є досить загальним, і їх 
впровадження потребуватиме додаткової розробки процедур і цілого ряду документів системи 
управління якістю лабораторій. Одним із запропонованих підходів є застосування «інших 
статистичних методів», який пропонує лабораторіям використовувати будь-які методи статистичної 
обробки інформації (у тому числі вимірювальної), для встановлення необхідності проведення 
калібрування еталонів чи ЗВТ, які використовують в лабораторії. 

Запропонований у даній статті метод умовно можна віднести саме до таких статистичних 
методів, і він є продовженням робіт, описаних у [5]. Метод може бути корисним, як для 
випробувальних чи калібрувальних лабораторій, які акредитовані Національним агентством з 
акредитації України (або передбачають таку акредитацію), так і для метрологічних служб 
підприємств і організацій, які використовують засоби вимірювальної техніки, що підлягають 
калібруванню, і зацікавлені у отриманні точних і достовірних результатів вимірювань.  

У [5] було запропоновано новий підхід до визначення необхідності надання лабораторіями на 
калібрування власних ЗВТ, який базується на спільному використанні контрольних карт Шухарта 
(середніх та розмахів) [6] та експоненційно-зважених ковзних середніх. Було показано, що, за певних 
умов, такий підхід дозволяє згладити випадкові "промахи" при вимірюваннях і може давати вчасні та 
достовірні сигнали про необхідність проведення калібрування обладнання. 

На рисунку 1, для прикладу, зображена контрольна карта середніх з нанесеними середніми 
значеннями результатів вимірювань (пунктирні лінії) та лініями експоненційно-зважених ковзних 
середніх з коефіцієнтами згладжування α = 0,4 та α = 0,7. 
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Рисунок 1 – Приклад контрольної карти Шухарта з нанесеними лініями експоненційно-зважених ковзних середніх 

Надалі спробуємо побудувати криву апроксимації для експоненційно-зваженої ковзної 
середньої при α = 0,7. Набір інструментів MS Excel дозволяє побудувати криву апроксимації 
поліномом до 6-го ступеня (див. рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Лінії апроксимації поліномом 6-го ступеня та інтерполяції кубічними сплайнами, нанесені на експоненційно-

зважене ковзне середнє 

На думку автора, апроксимація поліномом навіть 6-го ступеня не дозволить надалі використати 
усі можливості, які надають контрольні карти Шухарта з нанесеними лініями ковзних середніх, хоча, 
за певних умов, може також використовуватись як один з критеріїв необхідності калібрування. Своєю 
чергою, застосування інтерполяції кубічними сплайнами (за точками кривої експоненційно-
зваженого ковзного середнього) дає прийнятний результат (див. рисунок 2). Метод інтерполяції 
сплайнами досить широко описаний у літературі, наприклад у [7]. 

Інтегрування отриманої кривої відносно номінального значення фізичної величини (у нашому 
випадку 100 мм) дозволить отримати площу, обмежену кривою (див. рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Інтегрування кривої експоненційно-зваженого ковзного середнього, інтерпольованої кубічними сплайнами 

Як бачимо з рисунка 3, у нашому випадку, інтегральне значення, обмежене кривою 
інтерполяції, починає різко зростати після 24 – 25 проміжного перевіряння ЗВТ, але й до цього 
спостерігається дрейф у сторону збільшення, що може сигналізувати про необхідність проведення 
калібрування. У подальшому будуть розроблені рекомендації щодо встановлення граничних значень 
цього показника, на основі яких буде розроблено один з критеріїв необхідності надання ЗВТ на 
калібрування. 

Висновки. Отримані результати дозволяють ввести критерій, за яким лабораторії зможуть 
вчасно та обґрунтовано надавати власні еталони та ЗВТ на калібрування. 
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Для мікро- і нанотехнологій питання створення нанотермометрів набуває визначального 
значення. У випадку нанооб’єкту поняття фіксованої температури розмивається: непевність 
вимірювання зростає зі зменшенням числа атомів контрольованого об’єкту. У системі, що 
складається з незначної кількості частинок, поняття фіксованої температури взагалі втрачає зміст, 
особливо коли застосовувати його до поодинокої частинки.  

Тому виникає низка проблем, які повинна розв’язати мікро- й нанотермометрія, на шляху 
забезпечення подальшого прогресу та промислового освоєння виробництва й застосування мікро- і 
нанооб’єктів. Найпершою з них вважається визначення підстав застосування до цих об’єктів поняття 
“температура” подібно тому, як воно застосовується до макрооб’єктів. Наступною проблемою є 
оцінювання змін температури контрольованого об’єкта внаслідок акту термометрування, причому 
незалежно від застосування контактних чи безконтактних методів.  

У мікросвіті при термометруванні об'єктів сенсор (приміром надтонкий дротик або пучок 
лазера, що несе інформацію про температуру) порушує термодинамічну рівновагу об'єкту настільки, 
що виникає значна методична складова похибки. Причому, у контактних методах вимірювання 
інформація про стан контрольованого об’єкта поступає до сенсора в результаті теплообміну між 
ними. У режимі термодинамічної рівноваги (за умови їх тривалого теплового контакту) вимірювання 
вважаються стаціонарними, а при короткочасному контакті – нестаціонарними.  

У роботі нами вивчено як і наскільки змінюються метрологічні характеристики рідинних 
термометрів по мірі зменшення їх лінійних розмірів з переходом у мікро- і далі у нанообласть. 
Важливим стає фактор співрозмірності контрольованого об’єкту та термометра, проектованого й 
застосовуваного для вимірювань. Цей фактор визначає методичну похибку вимірювання температури 
розглянутим термометром. Остання стає доволі значною за умови термометрування об’єкту, 
співмірного за об’ємно-теплофізичними властивостями з термометром.  

Приймемо, що контрольований об’єкт має температуру, дещо нижчу порівняно з сенсором 
перетворювача температури. Тоді у процесі вимірюванні температури, при тривалому тепловому 
контакті сенсора й контрольованого об’єкту, останній нагрівається внаслідок отримання тепла QН: 
 

QН=cobmob(Tx–T0),             (1) 
 
де  T0  - температура контрольованого об’єкту до моменту вимірювання;  

Tx - температура контрольованого об’єкту, що встановилася внаслідок теплового 
контакту його з сенсором;  

cobmob  - відповідно питома теплоємність та маса об’єкту.  
Зазначимо, що в такому разі сенсор вимірюватиме ефективну або середньозважену 

температуру пари „контрольований об’єкт - сенсор”, що перевищує на 0met xT T T    вихідне значення 
температури об'єкту. Водночас сенсор охолоджується, передаючи до об’єкта тепло QС: 
 

QС =csenmsen(Tsen–Tx),               (2) 
 

При нехтуванні іншими потоками перенесення тепла приведені потоки рівні, оскільки 
практично це і є той самий потік, що переходить від сенсора до об’єкта: 
 

cobmob(Tx – T0)=csenmsen(Tsen-Tx)                     (3) 
 

cobmob∆Tmet=csenmsen(Tsen-Tx)                   (4) 
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Виразивши маси через питому густину матеріалу w  та об’єм V, а також прийнявши, що об’єкт 
і сенсор мають однакові форми – плоских дисків, отримаємо: 
 

cobwobVob∆Tmet=csenwsenVsen(Tsen-Tx)                                 (5) 
 

cobwobD2H∆Tmet=csenwsend2h(Tsen-Tx)                                                   (6) 
 
де D;d- відповідно діаметр диска контрольованого об’єкта та сенсора;  
    H;h - відповідно висота диска контрольованого об’єкта та сенсора.  

Розділивши ліву й праву частину (5) на Tx, отримаємо рівняння теплового балансу енергії при 
тривалому контакті сенсора з об’єктом: 
 

cobwobVobδTmet=csenwsenVsen
x

xsen
T

TT 
=csenwsenVsen 








1

x

sen
T

T                                  (7) 

 
Звідси виразимо відносну методичну складову похибки вимірювання температури, як шукану 

величину: 
 

δTmet= = =        (8) 
 
де S; s – площа торцевої поверхні диску відповідно об’єкта та сенсора.  

Як видно, при їх співмірних теплофізичних і масово-розмірних характеристиках методична 
складова похибки вимірювання залежить від співвідношення об’ємів або лінійних розмірів сенсора й 
контрольованого об’єкту. На рисунку приведено значення відносної методичної складової похибки 
вимірювання сенсором температури об'єкту для  співвідношень їх об’ємів — 1:1, модифікованих з 
урахуванням теплофізичних і масово-розмірних характеристик. 
 

 
Рисунок - Методична складова похибки вимірювання температури об'єкту сенсором 

Таким чином, важливим аспектом розроблюваних термометрів є забезпечення оптимального 
співвідношення термофізичних і масогабаритних характеристик чутливого елемента термометра та 
об'єкта, що контролюється; він визначає методичну складову похибки вимірювань температури. Для 
нанотехнологій питання створення нанотермометрів стає вирішальним, оскільки мінімізація 
методичної похибки до рівня нижче 1% означає, що кожен лінійний розмір такого термометра 
повинен бути на 1 порядок меншим за розмір об'єкта, що контролюється. 
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Сьогодення стрімкого іноваційного розвитку галузі зв’язку вимагає постійного вдосконалення 
телекомунікаційних засобів та впровадження провідних сучасних технологій. Саме це є однією з 
передумов для підвищення конкурентоспроможності економіки та інтеграції України у глобальне 
інформаційне суспільство. Сталий розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури 
сприяє покращенню умов та якості життя людини в соціумі за рахунок доступу до великої кількості 
інформаційних ресурсів. Під час надання послуг операторами зв’язку проводиться їх тарифікація 
(наприклад, за тривалістю зв’язку) та визначається абонентська система оплати. Системи 
вимірювання тривалості телефонних розмов (СВТТР) та системи обліку кількості інформації (СОКІ), 
за допомогою яких здійснюється облік обсягу наданих послуг, входять до законодавчо регульованих 
засобів вимірювальної техніки і підлягають оцінці відповідності та періодичній повірці, що 
регламетується постановами Кабінету міністрів України «Про затвердження переліку категорій 
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» та 
«Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної 
техніки» [1, 2]. На підставі цього набуває актуальності розробка повірочних комплексів для СВТТР. 

Більшість існуючих повірочних комплексів для СВТТР працює в ручному або 
напівавтоматичному режимах, що підвищує ймовірність помилок, допущених повірником під час 
роботи. А от автоматизовані повірочні комплекси, зазвичай, розробляються за кордоном і мають 
достатньо високу вартість і надлишковий функціонал. Тому кафедрою автоматизації 
експериментальних досліджень КПІ ім. Ігоря Сікорського та ДП «Укрметртестстандарт» було 
прийняте спільне рішення щодо створення автоматизованого повірочного комплексу для СВТТР та 
СОКІ (рис. 1) на доступній за ціновою політикою елементній базі плати Arduino Mega 2560; 
GSM/GPRS модуля компанії SIMCom Wireless Solutions серії SIM800L та GSM/GPRS Shield серії 
SIM900, які є аналогами мобільних телефонів/модемів, і персонального комп’ютера (ПК), на якому 
встановлене розроблене програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати керування комплексом та 
обробляти результати вимірювання. [3-4]. 

 
 

  
Рисунок 1 – Апаратна та програмна реалізації повірочного комплексу для СВТТР та СОКІ 
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Оскільки при повірці СВТТР, важливими є похибка еталона часових інтервалів та точна 
прив’язка до часу здійснення телефонних дзвінків, в лабораторії ДП «Укрметртестстандарт» за 
допомогою частотоміру Agilent 53132А та термокамери Memmert VO200cool були проведені 
дослідження стабільності кварцового генератора, вбудованого в плату Arduino Mega 2560 (риc. 2). В 
якості опорної частоти на частотомір подавався сигнал 5 МГц від Вторинного державного еталону 
часу ВЕТУ 07-01-03-10. 

  
Рисунок 2 – Дослідження стабільності кварцового генератора, вбудованого в плату Arduino Mega 2560 

Результати проведених досліджень показали, що кварцовий генератор, вбудований в плату 
Arduino Mega 2560, не забезпечує необхідної точності часових інтервалів та не надає можливості 
зберігання шкали часу в комплексі для повірки СВТТР (риc. 3).  

  
Рисунок 3 – Відхилення кварцового генератора, вбудованого в плату Arduino Mega 2560 

Отже, було прийняте рішення щодо створення в рамках повірочного комплексу 
мікропроцесорної підсистеми синхронізації модуля годинника реального часу на основі 
використання зовнішнього модуля годинника реального часу – Real Time Clock (RTC). 

Тому, був проведений детальний аналіз існуючих модулів RTC з можливістю підключення до 
плати Arduino Mega 2560 та обрано RTC DS1307 і DS3231 для подальших досліджень (рис. 4). 

 
 

Рисунок 4 – Модулі годинників реального часу DS1307 та DS3231 

Результати дослідження добового ходу модулів RTC продемонстрували, що вони не є 
стабільними, частота модулів з часом все більше відрізняється від номінальної. Оскільки RTC 
запрограмовані під конкретну номінальну частоту, а вона може змінюватись, модулі реального часу 
будуть відхилятися від еталонного значення часу. Відповідно, чим більше часу минуло від початку 
роботи модулів, тим вища похибка.  
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Для спрощення інтерпретації, припустимо, що похибка збільшується за лінійним законом 
(червона лінія на рисунку 5). Тому потрібно постійно налаштовувати модуль RTC для того, щоб 
значення похибки не перевищувало певної величини. В такому випадку, похибка годинника 
реального часу при синхронізації зображена на рисунку 5 зеленою лінією. 

 
Pисунок 5 – Похибка модуля RTC при синхронізації 

На рисунку 5 Δ – похибка частоти, Δ’ – максимальне значення похибки частоти повірочного 
комплексу, яке дозволяє проводити повірку СВТТР, виходячи з умови, що похибка еталону повинна 
бути мінімум в три рази менше ніж ЗВТ, що повіряється, α – кут, який характеризує швидкість 
збільшення значення похибки, t1, t2, t3 – моменти синхронізації, t – час. Δ’ в комплексі, що 
розробляється, буде відома тоді, коли буде відома похибка системи вимірювання тривалості 
телефонних розмов, яку потрібно повірити. При цьому, Δ’, в гіршому випадку, повинна бути в 3 рази 
менша за похибку СВТТР. Похибка характеризується похилою прямою, а швидкість збільшення 
значення похибки характеризується кутом α. Таким чином, знаючи кут α і Δ’, можливо знайти 
координату точки t1, яка буде вказувати на інтервал часу, коли потрібно робити синхронізацію. В 
подальшому інтервали часу будуть однакові.  

Підсумовуючи вище сказане, похибка в повірочному комплексі для СВТТР ніколи не вийде за 
задану норму. 

Формула для знаходження інтервалу часу t1: 
 Δ’ = k*t. (1) 
Якщо кут α = 45’,  k= 1 

 T1 = Δ’/k. (2) 
Синхронізацію модуля RTC не слід проводити часто, оскільки це буде займати ресурси 

процесора. Під час синхронізації неможливо буде здійснювати повірку СВТТР. Для синхронізації 
часу потрібно обов’язково призупиняти виконання дій щодо повірки, синхронізуватися та тільки 
потім продовжувати повірку. Тому важливим є вибір модуля часу з найменшою швидкістю зростання 
похибки. 

Дослідження кварцових генераторів в обраних модулях показали, що добовий хід кварцового 
генератора в RTC DS1307 при 23 °C рівний 0,000001 с за годину або 0,000024 с за добу, а в RTC 
DS3231 – 0,0000004 с за добу (рис. 6). Отже, добовий хід та температурний коефіцієнт добового ходу 
кварцового генератора модуля DS3231 в 60 разів менше, ніж DS1307.  

  

 
Рисунок 6 – Дослідження добового ходу кварцових генераторів в обраних модулях RTCDS1307 та DS3231 
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Таким чином, до складу мікропроцесорної підсистеми синхронізації модуля годинника 
реального часу увійшов модуль RTCDS3231. 

В рамках поставленої задачі також розроблений алгоритм синхронізації модуля годинника 
реального часу, як невід’ємної складової роботи всього повірочного комплексу для СВТР, який 
забезпечує точність, достатню для повірки СВТТР (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Алгоритм роботи повірочного комплексу СВТТР 

Отже, розроблений повірочний комплекс загалом та мікропроцесорна підсистема синхронізації 
модуля годинника реального часу зокрема надають можливість здійснювати повірку СВТТР, які 
використовуються операторами мобільного зв’язку, що дає змогу оцінити метрологічні 
характеристики, які порівнюють з нормованими значеннями, і, тим самим, забезпечити правильність 
розрахунків між споживачем та постачальником телекомунікаційних послуг. 
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Експлуатація сучасних транспортних засобів, які використовуються в озброєннях і військовій 
техніці вимагає від їхніх силових агрегатів, а саме від двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), все 
більшої ефективності, надійності та потужності. Сучасні ДВЗ є достатньо складними агрегатами у 
яких використовуються різноманітні системи контролю і управління, які отримують поточну 
інформацію в реальному масштабі часу від давачів, які розміщуються в усіх основних вузлах і 
механізмах двигунів. Однак незважаючи на те, що двигуни внутрішнього згоряння були винайдені 
достатньо давно і завдяки зусиллям багатьох вчених і конструкторів вони зазнають постійного 
вдосконалення, все одно, і для сучасності задача збільшення енергетичної економічності, підвищення 
надійності і тривалості терміну експлуатації ДВЗ залишається актуальною. 

Досвід практичної експлуатації, а також теоретичні обгрунтування викладені в роботах [1, 2] 
свідчать про те, що надзвичайно важливе значення для функціонування ДВЗ має система його 
змащування. Ця система забезпечує надійну та довготривалу роботу усіх механічних вузлів, які 
задіяні під час функціонування ДВЗ. 

Практично усі ДВЗ, якими оснащують транспортні засоби у тому числі і військовго 
призначення, використовують механічну систему змащування, у якій за допомогою механічного 
зв’язку колінчастого валу та шестерінчастого масляного насосу здійснюється подача моторного 
масла під необхідним тиском до всіх механічних зчленувань двигуна. Таке технічне рішення є 
достатньо простим та надійним, однак, як показують теоретичні дослідження [3], така система 
змащування неспроможна забезпечувати оптимальний режим змащування в усіх режимах роботи 
ДВЗ. 

З аналізу літературних джерел [4,5]  стало відомо, що вплив таких умов як вага вантажу, 
швидкість пересування транспортного засобу, його аеродинамічні характеристики, кут підйому та 
характер дорожнього полотна безпосередньо впливають на завантаженість двигуна, змінюють 
частоту обертання його колінчастого валу, що в свою чергу відображається в роботі масляного 
насосу над створенням тиску в системі змащування.  

З метою усунення недоліків притаманних механічній системі змащування в роботі [6] була 
запропонована електромеханічна система змащування ДВЗ. З метою її якісного налагоджування, а 
також розроблення універсальних алгоритмів функціонування в Національній академії сухопутних 
військ ім. гетьмана П. Сагайдачного були проведені експериментальні дослідження у яких 
вимірювальна інформація отримувалася за допомогою спеціально розробленої і виготовленої ІВС.  

У якості обєкта експериментальних досліджень був використаний автономний зварювальний 
генератор, який є поєднанням бензинового двигуна внутрішнього згоряння  ЗМЗ 406 з 
електромеханічним генератором зварювального струму.  

Інформаційно-вимірювальна система (ІВС) дозволяла одночасно в реальному масштабі часу 
здійснювати вимірювання значень фізичних величин, які характеризують поведінку як ДВЗ так і його 
навантаження. Узагальнена структурна схема розробленої  ІВС наведена на рисунку 1. 

Основою мікропроцесорної ІВС став мікроконтролер на платформі Arduino. Розроблена ІВС 
забезпечувала вимірювання значення тиску масла в магістралі ДВЗ, кількості обертів колінчастого 
вала ДВЗ, значення температури масла в картері ДВЗ, а також проводила вимірювання значення 
напруги і струму на виході генератора зварювального струму. Крім того система здійснювала 
обчислення миттєвих значень потужності, яка споживалась у зварювальному колі. 

Для отримування інформації про кількість обертів колінчастого валу використовувався 
окремий мікроконтролер At MEGA, який забезпечував швидкі розрахунки на основі інформації від 
системи запалювання ДВЗ, а також здійснював індикацію цифрових значень кількості обертів і 
передачу відповідного цифрового коду на центральний мікроконтролер ІВС. У якості датчика тиску 
використовувався аналоговий датчик реостатного типу, тому була розроблена спеціальна схема 
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узгодження, яка дозволяла отримувати унормований сигнал, який подавався на вхід вбудованого 
аналого-цифрового перетворювача Arduino. 

 
Рисунок 1 - Інформаційно-вимірювальна система для експериментального дослідження режимів змащування двигуна 

внутрішнього згоряння 

Оскільки вихідне коло зварювального генератора не мало спільного гальванічного звязку з 
електрообладнанням ДВЗ, тому довелося окремо розробити додаткове джерело гальванічно 
відокремленого живлення для забезпечення роботи тієї частини ІВС, яка повинна здійснювати 
вимірювання параметрів навантаження ДВЗ (струм, напруга, миттєва потужність). Основою вказаної 
частини є гальванічно ізольована за допомогою оптопар система спряження з АЦП. 

Загальний вигляд розробленої ІВС та робочі моменти експериментальних досліджень наведені 
на рисунку 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Загальний вигляд та робочі моменти експериментальних досліджень 

Завдяки зміні діаметрів електродів, які використовувалися в зварювальному колі відбувалася 
динамічна зміна навантаження ДВЗ. Таким чином вдалося експериментально дослідити поведінку 
основних параметрів системи змащування як в режимі холостого ходу ДВЗ так і при його 
динамічному навантаженні. 

На рисунку 3 наведені експериментально отримані графічні залежності зміни тиску масла в 
магістралі ДВЗ без зовнішнього навантаження і з навантаженням. 

Аналіз отриманих залежностей показав, що при прикладенні навантаження в магістралі ДВЗ 
відбувається зниження тиску масла, що підвищує ризик виникнення пошкоджень в двигуні внаслідок 
збільшення ймовірності виникнення масляного «голодування». Таким чином стає очевидним недолік 
механічної системи змащування ДВЗ. 

Проведений аналіз дозволив пояснити спостережуване падіння тиску внаслідок збільшення 
зазору в підшипникових парах кривошипно-шатунного механізму. 



80 

 
Рисунок 3 - Вплив зовнішнього навантаження на величину тиску в системі змащування  

На рисунку 4 наведено схематичне зображення, яке пояснює збільшення коефіцієнту витрати 
моторного масла у навантаженій та не навантаженій зонах шатунного підшипника внаслідок 
збільшення величини ексцентриситета е в підшипнику, що спричинюється навантаженням в 
загальному випадку викликаним зовнішніми умовами руху. 

 
Рисунок 4 - Виникнення ексцентриситету в підшипниках колінчастого валу при збільшені зовнішнього навантаження 

Даний процес викликаний впливом навантаження ДВЗ має нелінійний характер, тому 
компенсувати його вплив за допомогою класичної механічної системи змащування є в принципі 
неможливим, тому необхідно здійснювати заміну механічної системи змащування на  
електромеханічну, де тиск буде створювати електричний масляний насос продуктивність роботи 
якого не буде залежати лише від обертів колінчастого валу, а буде змінюватися мікроконтролером в 
залежності від усіх умов які впливають на оптимальний процес змащування. Це дозволить підвищити 
надійність і ресурс двигуна, збільшити його динамічні характеристики і заощадити на паливно-
мастильних матеріалах.  
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Метрологічна надійність вимірювальних каналів (ВК) зазвичай забезпечується шляхом їх 
періодичного контролювання для співставлення отриманих кількісних характеристик з допустимими 
значеннями, які визначають працездатність і правильність функціонування технічного об’єкту[1]. 
Для контролювання технічного стану складних об’єктів з резистивними сенсорами доцільно 
здійснювати з допомогою переносних багатозначних мір опору (ПБМО) безпосередньо після 
введення в дію, неперервно в процесі роботи і періодично [2]. Відомо, що інваріантність ПБМО до 
впливу опорів ліній зв’язку забезпечується їх чотири провідним підключенням до омметрів [3]. 
Шляхом п’ятипровідного підключення можна реалізувати кодокеровану міру опору із забезпеченням 
інваріантності до впливу опорів ліній зв’язку та живленням від одного блоку можна [3].Основним 
їїосновним недоліком є необхідність використання стабільного масштабного резистораR0, повинен 
бути розміщений в щупі струмової з’єднувальної лінії якомога ближче до однієї із вхідних клем,та 
підстроювання схеми для коригування його інструментальної похибки. Частково скоригувати цей 
недолік можна в схемі активного імітатора опору з використанням компенсаційної схеми за напругою 
[2]. Однак для забезпечення Компенсація впливу струмової лінії зв’язку за певних умов експлуатації 
та в певний момент часу. може бути реалізована з одночасним виконанням умови рівності опорів 
трьох пар резисторів. Поставлене завдання доцільно вирішити з використанням структури імітатора 
електричного опору з гальванічно розділеними блоками живлення, в якій використовуються активні 
елементи [4]. 

Метою цього дослідження є можливість технічного забезпечення реалізації прецизійних 
переносних багатозначних імітаторів електричного опору. 

Економічно найдоцільніше метрологічно обслуговувати ВК безпосередньо на місці 
експлуатації, наприклад, з допомогою калібраторів фізичних величин з можливістю розміщення 
безпосередньо в технологічних об'єктах. Із врахуванням змінності умов довкілля необхідно 
налагоджувати метрологічні характеристики класичних калібраторів на місці експлуатації, що є 
складною і дорогою процедурою, або це технічно неможливо, наприклад, атомні електростанції, 
хімічні, нафтогазові підприємства тощо. Під час оперативного контролювання на калібраторі 
зазвичай встановлюється декілька значень напруги, рівномірно розподілених в діапазоні 
вимірювання контрольованого засобу. На місці експлуатації засобів вимірювань необхідно 
відтворювати вихідні сигнали низького рівня, наприклад, терморезистивні перетворювачі (ТО) із 
стандартними номінальними статичними характеристиками перетворення (НСХ). За умови 
отримання малих значень методичних похибок від розігріву ТО вимірювальним струмом допустимі 
потужності розсіювання обмежуються декількома міліватами. При цьому слід коригувати адитивні 
зміщення калібратора для всіх встановлюваних значень кодів оскільки адитивні складові похибок 
(АСП) його вхідних блоків перетворюються в мультиплікативні. Це суттєво збільшує час 
обслуговування та ускладнює процедуру оперативного контролювання метрологічного стану ВК 
засобів вимірювання. Автоматичне коригування АСП усуває необхідність в ручному коригуванні 
похибок калібраторів та може бути реалізоване на базі методу комутаційного інвертування [4]. 

Якщо кодокерована міра електричного опору повинна використовуватись для контролювання 
ВК, вхідними сигналами яких є ТО із стандартизованими НСХ від 1П до 1000П, то природно 
поставити вимогу, щоб межі її допустимих похибок ΔМ були в декілька разів меншими від похибок 
ТО класу А в діапазоні (-200…+850)°С, абоΔМ≤±0,2Δθ=±0,2(0,15+0,002|θ|)°С. Аналіз показує, що 
найбільші вимоги до метрологічних характеристик ПБМО будуть під час імітації опору ТО НСХ 1П, 
оскільки при цьому для допустимої розсіюваної потужності 0,1 мВт спад напруги на мірі не 
перевищуватиме 20 мВ. Очевидно, що за таких малих напруг суттєво впливатимуть напруги 
зміщення операційних підсилювачів (ОП), на яких реалізуватимуться ПБМО. Тоді межі допустимих 
похибок ΔRПБМО приведених до опору становитимуть ΔR≤±0,2ΔθR0(Wθ-1)=±0,2(0,15+0,002|θ|)R0(Wθ-
1)≤±0,0074Ом, а до спадку напруги на мірі –ΔU≤±0,2ΔθR0(Wθ-1)Iθ=±0,2(0,15+0,002|θ|)R0(Wθ-1)Iθ≤±30 
мкВ, де R0, Wθ – відповідно, початкове значення опору та відношення опорів ТО, Iθ – значення 
вимірювального струму, що протікає через ТО. В околі значень кімнатних температур ці похибки 
становитимуть відповідно ΔR≤±7 мкОм таΔU≤±2,4 мкВ. Проведений аналіз показує, що під час 
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реалізації ПБМО вимоги до її метрологічних характеристик суттєво зростають і в цьому випадку її 
реалізація на основі навіть ОП з автоматичним коригуванням адитивних зміщень є практично не 
можливою, оскільки їх напруга зміщення не перевищує ±5 мкВ, а в - температурному діапазоні 
використання (-40…+125)°С – навіть ±10 мкВ[4]. Враховуючи дуже малі температурні дрейфи ОП з 
автоматичним коригуванням адитивних зміщень та можливості сучасних мікроелектронних та 
інформаційних технологій пропонується структура переносної багатозначної міри-імітатора опору з 
коригуванням похибок (рис. 1). 
 

Рисунок 1 - Структурна схема переносної багатозначної міри-імітатора опору 

В запропонованій схемі міри-імітатора електричного опору використаний один повторювач 
напруги DA1 з гальванічно розділеним живленням від живлення основної частини імітатора (рис. 1). 
Для живлення такого ОП можна використати готові мікросхеми, які виготовляються фірмою Analog 
Device [6]. З допомогою пар зразкових резисторів RN1j, RN2j можуть перемикатися піддіапазони 
відтворення опору. Спад напруги U12 між клемами 1 та 2 подається таким співвідношенням: 

     432221112 eeeRIeRIeU NiNi   ,  (1) 
де е1, е2, е3, е4 – еквівалентні напруги зміщення ОП DA1-DA4; RN1j, RN2j – опори зразкових резисторів 
на певному піддіапазоні відтворення опору; µ - коефіцієнт передавання кодокерованого подільника 
напруги (КПН). 

Якщо під час налагодження ПБМО при нульовому коді запам’ятати код еквівалентної напруги 
зміщення μК,який потім подати до схеми коригування АСП (СК), то таким способом можна 
скоригувати еквівалентну АСП міри-імітатора опору. Значення відтворюваного схемою опору Rі 
визначатиметься виразом: 

         iNNiKi IeeRRIUUR   1212112 .  (2) 
Як показує співвідношення (2) похибка імітованого запропонованою структурою опору 

практично визначатиметься тільки похибками опорів зразкових резистора RNj та коефіцієнта 
передавання кодокерованого подільника напруги і не залежатиме від впливу опорів усіх чотирьох 
з’єднувальних дротів. Окрім того, забезпечується інваріантність до впливу залишкових параметрів 
потенціально-струмових ключів SW1, SW2 в багатодіапазонній та багатозначній мірі-імітаторі 
електричного опору. 
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процес 

Вступ. В запропонованому методі прогнозування значення температури за перехідним 
процесом використовувалась нейронна мережа прямого розповсюдження (рисунок 1). 
 

  
Рисунок 1 – Архітектура нейронної мережі прямого розповсюдження 

Також, застосовувалась модель ідеального температурного перехідного процесу, що описується 
виразом [1, 2]: 

     /
0 1 ,t

P Pt T T TT e           (1) 

де t – час; τ – постійна часу первинного перетворювача; Tо – температура об’єкта вимірювання; TP – 
початкове значення температури первинного перетворювача; T – біжуче значення температури. 

Для дослідження впливу випадкової похибки вимірювання на похибку прогнозування значення 
температури була використана модель випадкової похибки [3], яка потім була додана до значень 
ідеального температурного перехідного процесу. 

Мета. Дослідження залежності похибки прогнозування значення температури нейронними 
мережами від випадкової похибки вимірювання. 

Матеріали та методи. Досліджувалась нейронна мережа з архітектурою прямого 
розповсюдження [4, 5], що має два шари [6]. Під час досліджень проводилось моделювання 
температурного перехідного процесу за виразом (1) для значень температури об’єкта в діапазоні від 
200 до 220 ºС з кроком ΔTo = 0,5 ºС (рисунок 2), де значення часу t змінювалось від 0 до tvym. Кожному 
значенню температури об’єкта вимірювання відповідає певна тестова послідовність ТПi. 
 

t, c 
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ΔТo 
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ТПi 

ТПk 

ТП2 
ТП1 

 

 
Рисунок 2 – Масив ідеальних тестових послідовностей 

Абсолютна випадкова похибка Δrand розраховувалась за формулою: 

 2 0,5 /100,rand randT rand          (2) 

де, T – біжуче значення температури; rand – випадкове число від 0 до 1; δrand – відносна випадкова 
похибка.  
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Значення температури із врахуванням випадкової похибки вимірювання розраховувалось за 
виразом:  

,v randT T         (3) 

Нейронна мережа навчалась на масиві отриманих тестових послідовностей із врахуванням 
випадкової похибки вимірювання. 

В подальшому навчена нейронна мережа використовувалася для прогнозування значення 
температури за перехідним процесом та розраховувалась абсолютна похибка прогнозування ΔT за 
формулою: 

0 ,PRT T T         (4) 

де TPR – прогнозоване значення температури; Tо – температура об’єкта вимірювання для даної 
тестової послідовності. 

Результати. Отримано залежність (рисунок 3) похибки прогнозування значення температури 
від випадкової похибки вимірювання. Нейронна мережа була навчена на значеннях перехідного 
процесу, що враховують похибку вимірювання, а потім була перевірена на послідовностях, на яких 
не була навчена. Випадкова складова приймала значення від 0,5 до 2,5 % з кроком 0,5 % від біжучого 
значення температури перехідного процесу. 
 

ΔT, ºC 

δrand  
Рисунок 3 – Залежність похибки прогнозування значення температури від випадкової похибки вимірювання 

Із графіка видно, що зі збільшенням випадкової похибки похибка прогнозування збільшується. 
Для значення випадкової похибки 0,5 % абсолютна похибка прогнозування температури 0,5 °С, а для 
2,5 % не перевищує 1,5 °С. 

Висновки. Результати дослідження залежності похибки прогнозування значення температури 
від випадкової похибки вимірювання показали, що зі збільшенням випадкової похибки похибка 
прогнозування збільшується. 
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У роботі розглядається можливість створення пасивної радіолокаційної системи з 
використанням тільки приймальних блоків і радіомаяка у складі безпілотного літального апарата 
(БПЛА). У ролі наземної приймальної радіосистеми використали скеровані антени, рознесені на певні 
віддалі, залежні від необхідної точності вимірювання при заданій дальності польоту об’єкта-
радіозонда. Дослідження проводили в реальних умовах: на відкритій місцевості, при швидкості вітру 
в межах 1-8 м/с. Під час польоту БПЛА на різних висотах (до 40 м) в автоматичному режимі 
записували різниці фаз радіохвиль, які прийшли до двох різних антен. Для спрощення задачі 
розглянули вимірювання однієї координати радіомаяка, який рухається вертикально вверх по осі 
діаграми спрямованості однієї з антен при заданій віддалі від антен до літального апарата і між двома 
приймальними антенами, сигнали від яких подаються на фазовий детектор. Виміряні різниці фаз 
порівнювали з обчисленими. 

На рисунку 1 зображена схема експериментальної установки, яка включає генератор 
синусоїдальних радіохвиль з частотою 433 МГц, спрямовані селективні антени (А1 і А2) підсилювачі 
високочастотні (ПВЧ), проміжні фільтри (ПФ), фазовий інтегратор і вимірювач постійної напруги 
(DC 0-2,5 В). 

 
Рисунок 1 - Схема експериментальної установки. А1, А2 – антени, ПВЧ1, ПВЧ2 – високочастотні  

підсилювачі з фільтрами 

На рисунку 2а зображена фотографія експериментальної установки для пасивного вимірювання 
віддалі до радіомаяка з використанням виміряної різниці фаз за допомогою різницево-фазового 
детектора AD8302. До БПЛА типу Фантом 3 прикріплено генератор радіохвиль (ГРХ). При 
вимірюваннях використовувався комп’ютер з програмним забезпеченням для записування різниці 
фаз кожної 0,1 секунди (Рис. 2б). 

Безпілотний літальний апарат типу Фантом 3 має 4 мотори, які дозволяють вертикально 
підняти масу до 2 кг, при цьому загальна маса акумулятора і генератора,що використовується в 
експерименті, не перевищує 600грам. Політ БПЛА з генератором відбувався строго вертикально до 
висоти порядку 150 м над одною із антен, вздовж її осі. За командою вмикалися одночасно програми 
вимірювання і вертикальний політ БПЛА, при цьому програма записує в exe файл вихідну напругу з 
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фазометра (мВ) кожну 0,1с. Після заданого часу (30с) генератор вимикався з метою запобігання 
перегрівання. Потужність випромінювання генератора 5 Вт при енергії споживання 6 Вт. Таким 
чином обмежується дальність польоту безпілотного літального апарату. 

Рисунок 2 - а) фотографія експериментальної установки для вимірювання віддалі до радіомаяка з використанням  
виміряної різниці фаз, б) фантом 3 з генератором радіохвиль 

На рисунку 3 нанесено графіки, отримані при віддаленні безпілотного літального апарата від 
однієї із пари вертикальних антен вздовж її осі. На рисунку 3а нанесено експериментальну 
залежність різниці фаз від часу польоту БПЛА від початкової точки над антеною, на рисунку 3б - 
криву залежності різниці фаз від віддалі l1 генератора радіохвилі до антени, обчисленої за формулою 

, 
де S – віддаль між антенами, λ – довжина радіохвилі (у нашому випадку дорівнює 0,69 м). При 
перетворенні різниці напруг фазометра у різницю фаз використали лінійну залежність:  -90° - 0 В,  0° 
- 0,9 В,  90° - 1,8 В. 
 
 
 
 

2б 

2а 
ГРХ 

БПЛА 
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        а)            б) 

Рисунок 3 - а) виміряна вихідна напруга U на фазометрі (у мілівольтах), справа – різниця фаз Δφ, яку отримано 
з напруги за допомогою лінійної залежності; б) теоретична крива, отримана шляхом табулювання залежності Δφ  

від віддалі L до однієї з антен при відомих швидкості БПЛА і часі польоту 

Початкові різкі зміни різниці фаз, що переходить від “плюсових” значень до “мінусових” і 
навпаки, відбувалися при невеликих віддалях генератора до антени, що підтверджує теорію. Можна 
зауважити, що при часі польоту 6,5 секунди (це – висота БПЛА над антеною порядку 37 м), виміряне 
і обчислене значення різниці фази збігається і дорівнює 180 градусів. Після часу польоту 6,5 секунд 
отримуємо дві спадні криві, які при великих віддалях плавно наближаються до нуля градусів. 
Експериментальна крива спадає різкіше і різниця фаз сягає значень порядку нуля при часі порядку 
24с. Слід зауважити, що генератор сконструйований таким чином, що при часі 30 секунд він 
автоматично вимикається з метою уникнення перегрівання. Отже, нульове значення різниці фаз в 
такий час може свідчити саме про його вимкнення. Після цього часу різниця фаз постійно 
підтримується на рівні близькому до нульового значення. Це може свідчити про відсутність 
зовнішніх впливів (чужих генераторів) і про достатню скерованість антен типу 5-елементний квадрат. 

Таким чином, в роботі створена оригінальна методика вимірювання різниці фаз радіохвилі, яка 
приходить до двох приймальних антен, за допомогою безпілотного літального апарата Фантом-3. 
Експериментальна установка дозволяє швидко переміщати генератор радіохвилі у довільному 
напрямку по відношенню до напрямку приймальних антен. Час польоту обмежений часом 
генерування радіохвилі 30 секунд, що є недоліком методики. Відхилення лінії польоту БПЛА від 
строгої вертикальної осі антени можливе, як за рахунок відхилення самого БПЛА від цієї осі при 
висотах порядку 100 і більше метрів за рахунок сильних вітрів на цих висотах, так і за рахунок 
можливого відхилення осі антени від вертикальності. Ці обидва недоліки можна уникнути при 
удосконаленні установки, як з включенням фототеодолітів, так і нівелірів для горизонтування 
краплення антен. Отримані вперше за допомогою АЦП і спеціальної програми експериментальні 
залежності різниці фаз від часу польоту БПЛА задовільно якісно і кількісно описують теоретичну 
криву залежності різниці фаз радіохвилі з частотою 433 МГц. Це свідчить про можливість 
використання запропонованої методики для вимірювання координат невідомих БПЛА при далеких 
віддалях і завчасного їх виявлення та знешкодження. 
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Оптимізація перевірки якості виробів, процесів, дотримання технології на виробництві сьогодні 
передбачає застосування оптичних засобів та методів автоматизації, в тому числі лазерної детекції, 
комп’ютерного зору, сканування та інш.. Використання лазерної триангуляції як методу сканування 
готового виробу для відфільтровування дефектних деталей швидко та якісно в умовах виробничого 
процесу є одною з важливих задач сьогодні. Для забезпечення метрологічної точності та 
повторюваності вимірів необхідно провести аналіз непевності вимірів характерних для поставленого 
завдання. Як підхід для визначення непевності складних систем існує метод так званого віртуального 
засобу вимірювання (приладу) (рисунок 1). В цій методиці процес вимірювання симулюється, 
зважаючи на вплив основних параметрів та проводиться статистичний аналіз за допомогою підходу 
Монте-Карло. Усі характеристики віртуальних модулів повторюють властивості реальних приладів 
але дозволяють швидко та якісно оцінити вплив параметрів середовища на точність, непевність 
вимірювання та дозволяють ствердно сказати чи отримуємо ми коректний результат. Застосування 
віртуального приладу для лазерного сканування дозволяє робити модельно-передбачені корекції 
систематичних похибок, а також розуміння різних складних впливів та чинників дозволяють 
розробляти рекомендації для вимірювань. Точність засобів визначення координат є особливо 
важливим критерієм для їх використання. Оцінка точності засобу дає змогу визначити наскільки 
відповідним є його використання для певного завдання контролювання в заданих умовах.  Точність 
системи триангулювання зображень з використанням смужкового проектування залежить від ряду 
різноманітних чинників, найважливішими з яких для нас є: 

 параметри камери 
 розмір сенсора, апертура, фокусна відстань 

об’єктива; 
 чутливість і рівень шумів комірок сенсора; 
 температурна і часова стабільності сенсора; 
 параметри лазеру; 
 обчислювальний алгоритм; 
 освітлення; 

 властиві ознаки деталі 
 величина, форма і кривизна; 
 структура поверхні; 
 колір та ін. 
 умови довкілля 
 температура і пил; 
 вологість. 

 
Рисунок 1 - Діаграма що описує взаємодії реальної та віртуальної КВМ 
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Запропоновано і досліджено експериментально алгоритм вимірювання координат, напрямку і 
швидкості руху безпілотних літальних апаратів за результатами комп’ютерного аналізу акустичних 
сигналів і відеокадрів. Питання створення алгоритмів виявлення літальних апаратів на далеких 
віддалях з низькою інтенсивністю акустичних сигналів за рахунок їх аналізу та практичної реалізації 
на даний час є недостатньо опрацьовано [1, 2]. Однією із складових виявлення акустичного сигналу 
від апарата з випроміненням періодичного сигналу є вимірювання характеристик його гармонік, 
створення і дослідження алгоритму пошуку гармонік. 

Працездатність запропонованого алгоритму перевіряли за допомогою макета звукової системи 
в реальних умовах (рисунок 1). Звукоприймачі включають спеціальну технологію звукоізоляції від 
стороннього акустичного фону і оригінальні концентратори; звукову карту типу Alesis-4; 
автоматизоване робоче місце з ПК і програмно-математичним забезпеченням.  

 
Рисунок 1 - Експериментальна установка зі звукоприймачами.  

Спектр звуку літального апарата записано при віддалі порядку 400 м 
 

Акустичні дослідження проводили в реальних умовах: на відкритій місцевості, при швидкості 
вітру в межах 1-8 м/с. Використали безпілотні апарати при польотах на віддалях порядку одного-двох 
кілометрів. Під час польоту апаратів на різних висотах і дальностях записувався акустичний сигнал і 
проводився його спектральний аналіз. При вимірюваннях обирали межі, що відповідають частотам 
порядку 200 – 700 Гц. Це виключало можливість спрацьовування алгоритму за фоновими об’єктами. 
Аналіз  спектру показав наявність дискретних періодичних гармонік. Перша, друга і третя гармоніки 
появляються на різних частотах, в залежності від типу літального апарата. Основні характеристики 
спектра звуку майже не залежали від висоти польоту. В результаті експериментальних досліджень 
показано, що створений алгоритм дозволяє виявляти невеликі літальні апарати на основі аналізу 
сигналів їх акустичного випромінювання на віддалях більше одного кілометра.  

Задачу відстеження рухомих об’єктів у потоці відеоданих розв’язували наступним чином. При 
виявленні певного об’єкта з відеокамери оператор вказує на цю область монітора і програма виділяє 
певним чином прямокутний сегмент на першому кадрі, захоплюючи зображення об’єкта, який 
кольором відрізняється від кольору навколишнього фону, наприклад, неба. Далі програма в 
автоматичному режимі знаходить положення об’єкта на кожному з наступних кадрів. За допомогою 

звукоприймачі 

звукоприймачі 

спектр звуку 

монітори 
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методу оптичного потоку розглядаємо переміщення зображення між двома кадрами, яке зв’язуємо з 
кожною позицією вокселя (впорядкованою трійкою значень (x, y, t), де x і y – координати пікселя, що 
розглядається; t – час). Це - диференційний метод, який оснований на локальних оцінках ряду 
Тейлора для сигналу зображення; використовуємо частинні похідні за просторовими і часовими 
координатами. Тестування опрацьованих алгоритмів виявлення і відстеження рухомих об’єктів типу 
безпілотний літальний об’єкт у потоці відеоданих проведено успішно з використанням стаціонарної 
камери Кенон-7Д при віддалях порядку одного-двох кілометрів. 

Запропоновано алгоритм вимірювання координат об’єктів у польоті за результатами 
вимірювання і комплексного опрацювання сигналів від цифрової фотоприймальної системи, 
цифрового теодоліта і GPS-приймача. Віддаль до об’єкта обчислюємо з врахуванням параметрів 
цифрового фотоапарата за формулою 

      (1) 
де L - віддаль до об'єкта,  - фокусна віддаль фотоапарата в пікселях,  - поперечний розмір 
розпізнаного об’єкта,  – поперечний розмір зображення об’єкта в пікселях. Для отримання 
поперечного розміру зображення складено відповідну програму.  

Отримавши в автоматичному режимі з цифрового теодоліта кути підвищення α і азимута β 
об'єкта, отримуємо його висоту H і дві координати x, y в площині горизонту. Так, висоту отримуємо 
за формулою: 

.     (2) 
Географічні координати об'єкта (довготу та широту в градусах),  отримуємо на основі 

координат наземної станції з GPS-приймача, а також попередньо обчислених висоти H і координат x, 
y після перетворення формули гаверсинуса [3].  

Для проведення експерименту використали цифровий апарат типу Кенон-7Д, цифровий 
теодоліт і безпілотні літальні апарати типу гексакоптер Tarot-680 і квадрокоптер Fantom-3 при 
польотах на віддалях порядку одного-двох кілометрів (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Експериментальна установка для вимірювання координат літального аппарата: 
а) – фотоапарат Кенон 7Д, приєднаний до ПК, б) – цифровий теодоліт, приєднаний до ПК,  

в) – цифрове табло теодоліта, г) – командне вікно монітора комп’ютера для отримання GPS-координат 
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Біосигнали є носіями важливої інформації не лише про функціонування окремих органів, але і 
про психофізіологічний стан людини. За природою і принципом формування біосигнали можна 
віднести до однієї з трьох груп – електричні, ті, що відображають біологічні процеси неелектричної 
природи і такі, які є реакцією на зовнішні стимули.  

Традиційно,ось уже понад сто років біосигнали застосовуються у медичній практиці для 
діагностування можливих захворювань. Найпоширенішими прикладами є ЕКГ, ЕЕГ, УЗД, але існує 
іще десятки менш поширених технік – електроміографія, віброартрографія, реографія, 
фотоплетизмографія та інші. Але не зважаючи на тривалу історію розвитку і використання досі у 
медичній діагностиці комп’ютерне опрацювання біосигналів відіграє лише допоміжну роль – 
функцію підтримки у прийнятті рішення лікарем відповідного профілю. Це зумовлено, з одного боку, 
законодавчими обмеженнями через високу ціну помилки діагностики, а з іншого – потребою у 
великій кількості додаткових знань для комплексної оцінки конкретної ситуації, що є необхідним для 
прийняття виваженого і правильного висновку. У найближчій перспективі у галузі медичної 
діагностики експертна оцінка фахівців-медиків і надалі залишатиметься основним критерієм для 
прийняття рішення. 

Проте існує інша, порівняно нова царина застосувань біосигналів, для яких характерна повна 
автоматизація процесу від відбору і опрацювання біосигналів, аж до виділення істотних параметрів та 
прийняття остаточного рішення, визначеного функцією цілі. Серед найбільш відомих та поширених 
можна назвати такі немедичні сфери застосування комп’ютерного опрацювання біосигналів, як 
біометрика, афективні інформатика і біокомп’ютерні інтерфейси. Кожна із зазначених сфер має свою 
специфіку і, в свою чергу, містить значне число прикладних застосувань (англ. user cases). 

На цей час визріли перспективи не лише для проведення наукових досліджень, але і 
практичного впровадження і використання технологій, які базуються на комп’ютерному опрацюванні 
біосигналів. До прикладу розумні протези, екзоскелети, портативні пристрої цілодобового 
біомедичного моніторингу, біометричні платіжні системи стали можливими насамперед завдяки 
зростанню обчислювальних потужностей, мініатюризації і здешевленню мікроелектронних 
пристроїв, вибухового розвитку інтернету речей, хмарних технологій і штучних нейронних мереж. Це 
підтверджується сотнями публікацій, що відображають нові і нові досягнення у зазначеному 
напрямку. 

Біометрія - це галузь науки і техніки, метою якої є розпізнавання людей на основі їх 
фізіологічних маркерів, таких як відбитки пальців, голос, геометрія долоні, а також біосигнали. 
Біометрія широко використовується в задачах ідентифікації та автентифікації, наприклад, 
прикордонний контроль, електронна комерція, смартфони, автомобілі тощо. 

Афективна інформатика (англ. affective computing) – це галузь науки і техніки, яка займається 
розпізнаванням психоемоційних (афективних) станів людини, таких як втома,стрес, депресія, тощо. 
Афективна інформатика знаходить своє застосування в детекторах брехні, моніторингу ментального 
здоров’я, індустрії комп’ютерних ігор, персоналізованому маркетингу і т.д. 

Нейро-компютерні інтерфейси (англ. BCI brain computer interfaces) - інформаційно-
вимірювальні системи, створені для безпосереднього обміну інформацією, зазвичай командами 
керування, між мозком і комп’ютерним або роботизованим пристроєм. На разі основним сферами 
застосуванняBCIє розробка розумних протезів, екзоскелетів та інших систем для людей з обмеженою 
мобільністю, а також реабілітація після травм, інсультів, психічних розладів. 

Особливістю задач опрацювання біосигналів у зазначених застосуваннях є складність їх 
формалізації через вплив факторів, які спричиняють невизначеність, а також низький рівень і 
природну варіативність самих біосигналів. Як наслідок доволі обмеженою є ефективність класичних 
алгоритмів цифрового опрацювання (англ. DSP – digital signal processing) сигналів. 

Відтак актуальним є питання пошуку нових підходів щодо розроблення моделей, методів та 
засобів опрацювання біосигналів. Одним з найбільш перспективних є використання технологій 
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глибокого навчання і штучних нейронних мереж, які зарекомендували себе як потужний інструменту 
вирішенні схожих проблем в суміжних галузях (наприклад,комп’ютерний зір, розпізнавання мови, 
обчислювальна геноміка). 

Штучна нейронна мережа (ШНМ) – це обчислювальна система, що здатна апроксимувати 
залежності практично будь-якої складності. Тривалий час нейронні мережі були «мілкими» і мали 
обмежені можливості, через труднощі з підбором оптимальних вагових коефіцієнтів. Ситуація 
докорінно змінилася за останнє десятиліття, у зв'язку з появою алгоритмів глибокого навчання (англ. 
DL – deep learning), які уможливлюють побудову складних (глибоких) нейронних мереж із сотнями 
шарів. Це призвело до здатності розв’язувати за допомогою таких ШНМ задачі, які не 
формалізуються, тобто самостійно виділяти абстракції різного рівня від простіших до складніших. Це 
дозволяє одержувати достовірні результати шляхом ефективного опрацювання великих об’ємів 
варіативних даних, порівняно з іншими методами, такими як нечітка логіка, генетичні алгоритми, не 
кажучи вже про спектральний, кореляційний чи хвильковий аналіз. 

В рамках проведених досліджень розроблено і апробовано методологію опрацювання 
біосигналів, що базується на сумісному використанні DSP і DL алгоритмів. Дана методологія 
заснована на таких принципах: 

 модульний підхід, що уможливлює гнучкий вибір лише потрібних елементів, залежно від 
типу апаратури, природи сигналу і кінцевого застосування; 

 використання оптимізованих DSP алгоритмів для вирішення стандартних задач (напр., 
фільтрації чи декомпозиції біосигналу); 

 використання DL алгоритмів для вирішення абстрактних задач, які не описуються 
аналітичними чи іншими формальними моделями. Типовими застосуваннями є виявлення 
та усунення аномалій, доповнення даних (генерація синтетичних реалізацій сигналу з 
метою збільшення статистичної бази), виділення і розпізнавання шаблонів для 
високорівневих аплікацій прийняття рішення (ідентифікація особи, рівня стресу, тощо); 

 оскільки побудова DL алгоритмів вимагає підбору великої кількості гіпер параметрів 
запропоновано систему їх автоматичного підбору із використанням методу Монте-Карло і 
прогностичного моделювання на основі градієнтних машин і дерев рішень; 

 злиття сигналів (англ. signal fusion) для досягнення вищої інформативності, наприклад, 
сумісне використання інформацї про серцевий ритм і потіння шкіри для оцінювання рівня 
стресу, чи форми ЕКГ сигналу і розподілу біоімпедансу для біометричної ідентифікації. 

Запропонована методологія побудови комп’ютеризованих систем опрацювання біосигналів 
була реалізована у вигляді відповідного програмно-апаратного каркасу (англ. framework). Її 
використання для розроблення біомедичних систем характеризується низкою переваг: 

 швидкість і простота розробки (описано рекомендований набір та послідовність 
алгоритмів опрацювання біосигналів,наведено готові рішення для найбільш поширених 
завдань); 

 універсальність (можна застосовувати до різних видів біосигналів чи їх комбінацій для 
різних кінцевих застосувань); 

 можливість реалізації на будь-якому із системних рівнів: сенсорному (корекція частотних 
похибок частотного аналізатора біоімпедансу), вимірювальному каналі (фільтрація 
аномалій, усунення паразитних впливів міограм в ЕЕГ і ЕКГ сигналах), блоку керування 
або прийняття рішення (розпізнавання команд управління, надання/відмова в доступі за 
результатами ідентифікації); 

 обчислювальна ефективність (поєднання обчислювально складних DL-алгоритмів із 
оптимізованими DSP-бібліотеками, прискорення підбору гіпер параметрів DL-моделей за 
рахунок прогностичного моделювання); 

 надійність і точність (підвищення достовірності результатів ідентифікації,зниження числа 
некоректних рішень в системах управління і хибних результатів розпізнавання емоцій в 
афективній інформатиці). 

Як приклад, наведено варіант застосування запропонованої методології при побудові системи 
біометричної ідентифікації на основі ЕКГ. DSP алгоритми використовувалися для зміни частоти 
дискретизації, фільтрації низькочастотних завад (дихання, рухи корпусом) і шумів електроніки. 
Потім використовувалися спеціальний DL алгоритм (на основі генеративних нейронних мереж) для 
виявлення і усунення аномальних сегментів в вимірювальному сигналі (зумовлених рухами 
електродів, впливом м’язових скорочень та інших факторів). Після цього сегментація сигналу на 
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окремі інтервали, що відповідають кожному скороченню серця, знову здійснювалася стандартними 
DSP алгоритмами. На останньому етапі, мав місце підбір оптимальних параметрів мережі, яка 
здійснювала кінцеву ідентифікацію (виділяючи індивідуальні особливості кожного користувача, що 
дозволяло відрізняти його від решти). 

Як висновок, можна стверджувати, що технології глибокого навчання у поєднанні з 
класичними DSP методами (спектральний та кореляційний аналіз, FIR та IIR фільтрація, wavelet 
перетворення), відкривають нові перспективи у сфері опрацювання біосигналів, оскільки дають змогу 
суттєво покращити та розширити технічні та експлуатаційні характеристики систем для різних 
прикладних застосувань. 
 

1. Rangaraj M. Rangayyan. (2002) Biomedical Signal Analysis. A Case-Study Approach. John Willey 
and Sons Inc. 556 pp. 

2. Singh R.R., Conjeti S., Banerjee R. (2013) Comparative evaluation of neural network classifiers for 
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З огляду досліджень останнього десятиліття у галузі ультразвукових вимірювань, які 
ведуться в провідних лабораторіях, досягнуто значного прогресу у вимірюванні 
ультразвукової потужності від декількох мВт до сотень Вт. Для вимірювання ультразвукової 
потужності використовують засоби вимірювання базовані на принципі балансу радіаційної 
сили або застосуванні термо-акустичного ефекту.   

Але незважаючи на відносно широке застосування вимірювальної ультразвукової 
техніки, існують проблеми, які стримують її розгортання у клінічних дослідженнях. 
Передусім це пов'язано з високою вартістю такої вимірювальної апаратури та проблемами  
відокремлення малих випромінюваних потужностей від ефектів зміни потужності та впливу 
завад. Це особливо проблематично під час вимірювань потужності випромінювання 
діагностичного обладнання, де існує необхідність вимірювання потужності на рівні кількох 
міліват. 

В цілому ультразвукову медичну апаратуру можна класифікувати за способами 
клінічного застосування (діагностика, терапія та хірургія) та типом вихідних ультразвукових 
полів, які вони генерують. Акустичний вихід ультразвукового медичного обладнання 
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характеризується наступними акустичними параметрами, такими як: ультразвукова 
потужність, ультразвуковий тиск, інтенсивність ультразвукового випромінювання, частота 
випромінювання [1].  

Слід відзначити, що у галузі вимірювання характеристик ультразвуку, зокрема 
мегагерцового діапазону, який найширше використовують у медицині, завищена потужність 
(інтенсивність) випромінювання може призвести до пошкодження органів і тканин тіла через 
надмірне нагрівання, і таким чином, створити загрозу здоров’ю, а в деяких випадках навіть 
життю пацієнта. При недостатній потужності випромінювання є ймовірність неправильного 
встановлення діагнозу на діагностичному обладнанню, або не досягнення лікувального 
ефекту на терапевтичній апаратурі. Тому потужність випромінюваного ультразвуку 
необхідно контролювати, що регламентують міжнародні стандарти. Зокрема, для 
терапевтичної апаратури стандарти ДСТУ ІЕС 60601-2-5 [2] та ІЕС 61689 [3] встановлюють 
вимоги для нормування вихідної потужності випромінювання з допуском ± 20 % від 
номінального значення.  

Для контролю параметрів випромінювання потужності ультразвуку в Україні на даний 
час застосовують вимірювачі потужності типу : 

- UPM-DT (виробництва США); 
- ИМУ-Квант (вітчизняного виробництва); 
- ИМА-2 (виробництва Російської Федерації); 
- ИМУ-3 (виробництва Російської Федерації); 
- ИМУТАП (виробництва Російської Федерації). 
З метою забезпечення єдності та простежуваності результатів вимірювання потужності 

ультразвуку (Вт) до національних еталонів одиниць системи SI  та створення в Україні 
системи метрологічного забезпечення для даного виду вимірювань в 2018 році  
ДП «НДІ Система» створений та введений в експлуатацію національний державний 
первинний еталон одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі НДЕТУ AUV-01-
2018. Еталон забезпечує відтворення, зберігання та передавання одиниці ультразвукової 
потужності від 5 мВт до 10 Вт у діапазоні частот від 0,5 МГц до 15 МГц, з розширеною 
непевністю вимірювань не більше 10,7 % (залежно від частоти). Відтворення одиниці 
потужності ультразвуку реалізовано первинним методом гравіметричного врівноваження 
радіаційної сили, який рекомендовано державним стандартом ДСТУ EN 61161:2017 [4].  

Еталон дає можливість проводити калібрування та повірку засобів вимірювання 
ультразвукової потужності, проводити фундаментальні дослідження параметрів 
ультразвукового випромінювання з метою захисту життя і здоров’я людини. У рамках 
вдосконалення нормативної бази ультразвукових вимірювань в Україні, ДП «НДІ Система» 
виступила ініціатором гармонізації цілої низки європейських стандартів пов’язаних з 
ультразвуком та його застосуванням.  
 

1. Roy C. Output measurements for medical ultrasound. Division of Radiation Science and 
Acoustics, National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex TW11 OLW, UK 

2. ДСТУ EN 60601-2-5:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-5. Додаткові 
вимоги щодо безпеки апаратів для ультразвукової фізіотерапії (EN 60601-2-5:2000, ІDT)  

3. ІЕС 61689:2007 Ultrasonics – Physiotherapy systems – Field specifications and methods 
of measurement in the frequency range 0,5 MHz to 5 MHz 

4. ДСТУ EN 61161:2017 (EN 61161:2013, IDT) Ультразвук. Вимірювання потужності. 
Метод балансу радіаційних сил  
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Практично в усіх галузях економіки України є обладнання робота, якого ґрунтується на 
застосуванні ультразвуку, але найширше його застосування у медичній та промисловій 
сферах. Активне застосування ультразвуку в медицині привело до створення складного 
ультразвукового медичного обладнання (УМО) – діагностичного та терапевтичного,  
параметри акустичного виходу якого треба контролювати. Для прикладу, в Україні на 
сьогодні є понад 3100 одиниць ультразвукового діагностичного обладнання, на якому 
проводиться більше 2 млн. обстежень щороку.  

Параметри акустичного виходу УМО впливають на його ефективність під час 
застосування за призначенням, а також є визначальною характеристикою безпеки під час 
діагностичного чи терапевтичного застосування, як для пацієнта так і для лікаря. В основі 
випробування УМО є вимірювання акустичного тиску в ультразвуковому промені 
перетворювача методом растрового сканування, за допомогою ультразвукового тиску можна 
визначити інші параметри. Наприклад, для ультразвукового діагностичного обладнання такі 
параметри акустичного виходу нормуються державним стандартом ДСТУ EN 60601-2-
37:2015 [1] та міжнародним стандартом ІЕС 61157 [2], серед них піковий акустичний тиск 
розрідження (pr), інтенсивність пікова в просторі та усереднена у часі (Ispta), вихідна 
потужність ультразвукового випромінювання (Р), площа перерізу на виході променя (Aaprt), 
механічний (МІ) та тепловий (ТІ) індекси. Вимірювання вихідних параметрів 
ультразвукового медичного обладнання відноситься до сфери законодавчо регульованої 
метрології та є обов’язковим під час процедури оцінки відповідності УМО. 

Параметри акустичного виходу УМО зазвичай визначають за допомогою мініатюрних 
високочастотних гідрофонів (голкових, мембранних), які мають бути відкалібровані з 
необхідною точністю та простежуваністю до еталонів одиниць системи SI.  

Для забезпечення єдності та простежуваності вимірювань ультразвукового тиску в 
Україні з 2018 року в ДП НДІ «Система» створений та працює національний державний 
первинний еталон одиниці ультразвукового тиску у водному середовищі НДЕТУ-AUV-02-
2018, який відтворює одиницю ультразвукового тиску в діапазоні від 10,0 кПа до 100 кПа та 
діапазоні частот від 0,5 МГц до 10 МГц. Одиницю ультразвукового тиску відтворюють 
шляхом калібрування еталонних гідрофонів первинним методом взаємності з двома перетво-
рювачами відповідно до міжнародного стандарту ДСТУ IEC 62127-2:2009 [3]. Еталон дозволяє 
проводити калібрування гідрофонів як абсолютним методом так і методом порівняння. 

Еталон НДЕТУ-AUV-02-2018 дає можливість забезпечити єдність та простежуваність 
вимірювань ультразвукового тиску у водному середовищі та заявити СМС-рядки 
калібрувальних та вимірювальних можливостей для України в базі даних Міжнародного 
Бюро Мір та Ваг, після участі у міжнародних звіреннях національних еталонів з метою 
визнання результатів вимірювання ультразвукового тиску та похідних величин на 
міжнародному рівні. 

1. ДСТУ EN 60601-2-37:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-37. Додаткові вимоги 
щодо безпеки та основних робочих характеристик ультразвукового медичного обладнання для 
діагностики та контролю (EN 60601-2-37:2008; А11:2011, ІDT). 

2. IEC 61157:2007 Standard means for the reporting of the acoustic output of medicaldiagnostic 
ultrasonic equipment. 

3. ДСТУ IEC 62127-2:2009 Ультразвук. Гідрофони. Частина 2. Калібрування для 
ультразвукових полів частотою до 40 МГц включно (ІEC 62127-2:2007, ІDT). 



96 

УДК 658.563 
 

Ярмолюк О.В., Гоц Н.Є., д.т.н. проф., 
ФОРМУВАНЯ СИСТЕМ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО  

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
Ключові слова: банківські послуги, показники якості, система показників якості 
 

Вступ. Становлення конкурентноздатної економіки в сучасних умовах неможливо без 
забезпечення високого рівня стійкості банківської системи, що сприяє прискоренню руху капіталу, 
стимулюванню інвестиційної діяльності, задоволенню фінансових потреб населення. При цьому в 
умовах збільшення нестабільності економічних процесів привертає увагу категорія якості 
банківських послуг у контексті збереження контрольних параметрів, що визначають стійкість як 
банківської системи, так і національної економіки в цілому. 

Формулювання мети дослідження. Враховуючи потребу розроблення об’єктивних 
інструментів оцінювання якості банківських послуг, нами поставлено мету проаналізувати відомі 
методи та показники оцінювання. На основі досліджень і тенденцій розвитку банківських послуг і 
банків в цілому розробити систему показників для комплексного оцінювання якості банківських 
послуг.  

Викладення основного матеріалу. Дослідження поняття «банківська послуга» дозволило 
зробити висновок про відсутність єдиної думки і підходів до цього визначення. Незважаючи на 
велику кількість робіт, присвячених проблематиці банківських послуг, залишається розповсюдженим 
неоднозначне тлумачення понять «банківський продукт», «банківська операція», «банківська 
послуга» і немає їх чіткого розмежування. У рамках дослідження державного регулювання на 
контролю якості банківських послуг під банківською послугою доцільно розуміти одну чи кілька 
операцій банку, що задовольняють визначену потребу клієнта. 

 На основі аналізу сутності «банківської послуги» можна запропонувати підхід до аналізу й 
оцінки якості банківських послуг, метою якого є виділення конкретних показників які допоможуть 
визначити саме якість наданих послуг.  

До того ж необхідно зазначити, що поняття якості банківських послуг може формуватися з 
огляду зацікавленості різних суб’єктів оцінювання їх якості та їх мотивації, а саме клієнтів банку 
(юридичних та фізичних осіб), акціонерів банку, керівництва банку та органів державної влади 

Існуючі методи оцінювання якості мають ряд недоліків, які обмежують область їх 
застосування. Вони не враховують можливість оцінювання якості банківських послуг з точки зору 
різних суб’єктів, які мають різну мету оцінювання. Проаналізувавши всі існуючі методи оцінювання 
банківських послуг, пропонуємо новий  підхід до оцінювання якості в залежності від суб’єктів, які 
беруть участь в організації, реалізації, отриманні банківських послуг з формований в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Головні суб’єкт, які формують та оцінюють якість банківських послуг 

№ Суб’єкти Мета 

1 Клієнт Зручність обслуговування, одержання послуги з бажаними 
характеристиками, із припустимими для себе ризиком і прийнятною 
якістю обслуговування 

2 Акціонер Фінансові прибутки і платоспроможність, стійкість до коливань ринку, 
зростання абсолютного обсягу темпів збільшення ринкової вартості 
(капіталізації) бізнесу 

3 Правління Стабільність функціонування, довгострокова конкурентоспроможність і 
стабільність розвитку банку (якість продукції через ефективність 
прийняття управлінських рішень) 

4 Органи держав-
ного нагляду 

Відсутність порушень законодавства, Дотримання інтересів суспільства 
та держави. 

 
Візьмемо до прикладу одну з найголовніших груп показників якості для клієнтів, які є 

безпосередніми споживачами банківських послуг. Показники поділено на підгрупи, з яких будемо 
вибирати найвагоміші для надання якісних послуг зформовані в таблиці 2. 
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Таблиця 2 - Показники якості банківських послуг для клієнтів 

Групи показників Показники 

Зручність графіку роботи відділень 
Репрезентативність рекламно-інформаційних матеріалів 
Оформлення приміщень 
Кількість відділень в місті 
Наявність сучасної оргтехніки 

Приміщення відділення 

Достатність 
Культура обслуговування 
Швидкість обслуговування клієнта оператором банку 
Охайність зовнішнього вигляду працівників 
Зручність обслуговування оператором 
Компетентність відповідей оператором 
Час очікування в черзі 

Оператори 

Дотримання дрескоду працівниками банку 
Зручність користування банкоматом 
Зручність розташування банкомату 
Наявність коштів в банкоматі 
Різноманітність купюр в банкоматі 

Банкомати 

Чистота банкоматів 
Відповідність  спектру надаваних послуг вимогам клієнтів 
Сервіс обслуговування 
Наявність мобільного обслуговування 
Інформаційний супровід банківських операцій 
Наявність VIP-обслуговування 
Можливість користування банківськими ячейками 
Зручність сайту банку 
Наявність страхування діяльності банку 

Послуги 

Банківська таємниця 
Рівень довіри клієнта банку 
Можливість подання скарг  клієнтами банку 
Зручність ознайомлення з банківськими документами 
Відчуття безпеки клієнтом 

Сприйняття клієнтом  
роботи банку 

Зручність очікування надання послуги 
 
Щоб своєчасно реагувати на зниження задоволеності клієнтів наданими послугами, організація 

не повинна нехтувати оцінку такого важливого показника, як якість надаваних послуг. Для 
оцінювання пропонуємо свій метод оцінки якості обслуговування. І результати досліджень, і 
здоровий глузд підтверджують, що залучення нового клієнта обходиться істотно дорожче, ніж 
утримання старого. Особливо справедливо це твердження для банків. Конкуренція стає досить 
жорсткою, клієнтові є з чого вибирати і до кого йти. Тому все більший інтерес викликають різні 
інструменти, що допомагають вибудовувати довгострокові взаємини з покупцем. Для вибору 
конкретного інструменту ми пропонуємо показники якості послуг на основі яких було розроблено 
наш метод. 

Висновок: отже, тільки на основі даних системного вивчення інформації про результати 
оцінювання якості послуг наданих організацією, отриманої за результатами моніторингу, вимірювань 
та аналізу узагальненого, групових та окремих показників якості, вище керівництво може приймати 
рішення про подальші методи вдосконалення послуг в залежності від поставлених цілей. 

Результати оцінювання якості послуг повинні використовуватися для планування необхідного 
вдосконалення, інновацій та додаткового навчання персоналу, а також застосування для оцінювання 
раніше виконаних заходів по поліпшенню. Оцінювання якості послуг і заходи щодо поліпшення 
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повинні проводитися періодично на плановій основі, для того щоб мати змогу виявити тенденції 
поліпшення або погіршення наданих послуг. 
 

1. В.Р.Куць, П.Г. Столярчук, В.М. Друзюк «Кваліметрія» /видавництво «Львівська 
політехніки», м.Львів 2012р.-255с. 

2. ДСТУ ISO 9004-2-96 Управління якістю та елементи системи якості. Дата введення 
01.07.1997р. 

3. Латыпова Л.В. Современные методы оценки системы менеджмента качества / Л.В. 
Латыпова // Экономика и предпринимательство. – 2015.-№6 (ч.3). – 845с. 

4. ГОСТ Р 52113-2014 Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг. Дата 
введения 2016-01-01. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document/ 
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5. Латыпова Л.В. Оценка качества консультационных услуг // Экономика и 
предпринимательство. / Л.В. Латыпова // – 2014.-№4 (ч.1) . – 699с. 

6. Пономарева, Т.А. Качество услуг: качественные параметры оценки / Т.А. Пономарева, М.С. 
Супрягина // Маркетинг в России и за рубежом.- 2011. – 130с. 

7. Тамоян П.Г. Методы оценки эффективности управления качеством инновационного 
проекта: дис. канд. экон. наук: 08.00.05/ П.Г. Тамоян; С.-М., 2011. - 189 с. 
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Термопари (ТП) типу К на сьогодні найбільш розповсюджені у промисловості сенсори для 
вимірювання температури 500-1100ºС. Вони мають значну початкову похибку (до 6,5 ºС при 
температурі 800ºС, [1]), яку можна коригувати за результатами повірки перед вводом в експлуатацію. 
Але електроди ТП деградують під час експлуатації. Деградація проявляє себе як: а) часовий дрейф 
(методи корекції розглянуто у [2]); б) похибка від набутої термоелектричної неоднорідності (ETI) при 
зміні профілю температурного поля (похибка дуже небезпечна, згідно [3] до 30ºС, а [4] – більше).  

Для оцінки похибок ТП при експлуатації доцільно побудувати модель похибок ТП, яка би 
враховувала їх деградацію. Така модель має бути функцією трьох змінних – температури та часу 
експлуатації та зміни профілю температурного поля. Цю модель можна графічно представити як ряд 
поверхонь для кожного часу експлуатації, розміщених у координатах температури експлуатації, час 
експлуатації та похибка ТП (осі абсцис, ординат і аплікат відповідно). Але для такої моделі не 
вистачає даних експериментальних досліджень. Тривалі дослідження ТП трудомісткі та недоцільні 
через стохастичний характер деградації. Поєднати результати різних досліджень не можна через 
різниці в їх методиках (ETI дуже чутлива до методики [4]). А поодинокі дослідження ETI не дають 
змоги побудувати її модель.  

Для побудови моделі запропоновано такий алгоритм: 1) за результатами найбільш повних 
досліджень деградації ТП методом регресійного аналізу (з використанням МУНК [4]) побудовано 
часткові моделі похибок ТП від дрейфу і ETI; 2) за їх допомогою проведено інтерполяцію та 
екстраполяцію результатів експериментів; 3) на основі п. 2 сформовано навчальну і тестову вибірки 
(472 і 600 векторів) для нейронної мережі; 4) на навчальній вибірці навчено нейронну мережу 
(тришаровий персептрон, 4 вхідні розподільчі нейрони, 15 нейронів схованого шару із сигмоїдною 
функцією активації та один лінійний вихідний нейрон), яка буде моделлю похибки ТП; 5) тестування 
моделі показало, що її похибка не перевищує 0,4ºС і має випадковий характер.  
 

1. International standard Thermocouples : IEC 584-2.[International standard]. (1982). Geneva. 
2. Sachenko, A., Kochan, V., & Turchenko, V. (2003). Instrumentation for gathering data [DAQ 

systems]. IEEE instrumentation & measurement magazine, 6(3), 34-40. 
3. Sloneker, K. C. (2009). Thermocouple inhomogeneity. Ceramic industry, 159(4), 13-18. 
4. Kim, Y. G., Song, C. H., Gam, K. S., & Yang, I. (2009). Change in inhomogeneity with temperature 

between 180° C and 950° C in base-metal thermocouples. Measurement Science and Technology, 20(7), 
075102. 

5. Yeromenko, V., & Kochan, O. (2013). The conditional least squares method for thermocouples 
error modeling. In Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS), 2013 IEEE 7th 
International Conference (Vol. 1, pp. 157-162). 
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Оцінювання стану здоров’я організму є складною задачею, яку необхідно вирішувати із 
застосуванням єдиного підходу, що передбачає оцінювання всіх систем організму, їх взаємозв’язків 
та врахування зовнішніх факторів впливу. Для оцінювання стану здоров’я організму в цілому 
запропоновано використання серцево-судинної системи в якості індикатора функціонального стану 
всього організму [1].Саме ступінь стійкості резервів серцево – судинної системи і адаптаційна 
здатність її регуляторних механізмів забезпечує стан здоров’я і працездатність [2]. 

Запропонована методика для прогнозування стану здоров’я на основі показників серцево-
судинної системи. Основою даної методики є математична модель, що дозволяє прогнозувати 
поточний стан всього організму за рахунок визначення ступеня втрати стану рівноваги всього 
організму як єдиної системи. 

На основі розробленої математичної моделі були проведені розрахунки стану організму для 
різних вікових груп з різними біологічними показниками. Завдяки даним розрахункам було 
встановлено ранжування норм інтегрального показника отриманого в результаті моделювання. 

Для розробленої методики оцінювання стану здоров’я, на основі якої були проведені 
експериментальні дослідження. 

Дана методика передбачає наступні етапи для прогнозування поточного стану здоров’я. 
1. Проведення збору даних біологічних показників (визначення ваги, віку, статті, 

антропометричних та інших показників) 
2. Визначення рівнів темпераменту, нервово-психічного стану та властивості нервової системи 

для регуляції темпераментних особливостей [4]. Обраховуються умовні одиниці.  
3. Визначення наступних показників серцево-судинної системи: частота пульсу, показники 

систолічного та діастолічного, які будуть визначатися як «умовно ідеальним», але при наявності 
необхідної кількості даних, можна визначити середньорічний показник частоти пульсу та 
середньорічні показники систолічного артеріального тиску та діастолічного артеріального тиску що є 
типовими для даної особи. Для прогнозування поточного стану здоров’я  необхідно визначити 
різницю поточних та «ідеальних» показників, що надасть змогу оцінити стан серцево-судинної 
системи, резерви регуляторних механізмів адаптації [4]. Та, як наслідок, ступінь втрати рівноваги 
всього організму. Особливо «цінними» для дослідження є визначення показників при «нестандартних 
ситуаціях», коли «не все йде за графіком», коли в інформативність даних показників підключається 
дія стресорів через психічну складову.  

4. Обраховуються показники математичної моделі з їх ваговими коефіцієнтами і результат 
порівняється з таблицею ранжування.  

5. Отримані дані можуть бути використані як при проведенні медичної сертифікації так і для 
прогнозування поточного стану організму.  
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Вимірювальні системи обліку енергоресурсів являють собою сукупність вимірювальних та 
обчислювальних компонентів і мають основні ознаки засобів вимірювань, діяльність яких 
регламентована відповідними нормативними документами. Метрологічне забезпечення даних систем 
має свої особливості. Як правило, такі системи комплектуються на місці експлуатації з  блоків та 
елементів, які знаходяться на значних відстанях один від одного. 

Основним компонентом цих систем є вимірювальні канали (ВК), які являють собою частину 
системи, а саме функцію від отримання вимірюваної величини до забезпечення результату 
вимірювань. Відомо, що вимірювальні канали поділяють на прості, які реалізовують прямий метод 
вимірювань, і складні, що являють собою сукупність кількох простих вимірювальних каналів, 
сигнали, з виходу яких, після відповідної математичної обробки, використовуються для отримання 
результатів непрямих вимірювань [1].  

Одним з основних завдань метрологічного забезпечення вимірювальних систем обліку 
енергоресурсів є нормування та розрахунок метрологічних характеристик вимірювальних каналів. 
Якщо для простих вимірювальних каналів це завдання вирішується шляхом використання в якості 
вихідних даних нормованих метрологічних характеристик компонентів, що входять в вимірювальний 
канал, то для складних вимірювальних каналів виникає додаткове завдання, пов’язане з алгоритмом 
обчислення непрямого вимірюваного параметра.  

Приймаючи до уваги той факт, що вимірювальні системи складається з кількох рівнів, які 
взаємодіють між собою і виконують певні функції. А також і особливість, що у рівень первинного 
вимірювання і перетворювання входять не тільки давачі температури, а й такі елементи, як 
обчислювачі. Виходячи з цього, потрібно констатувати, що у рівень обробки та моніторингу входить 
обчислювальний компонент системи. 

Наявність інтелектуальних приладів, які являють собою обчислювачі на мікроконтролерах, 
дозволяють обчислювати, накопичувати і зберігати результати вимірювань в самому первинному 
приладі обліку і передавати їх в цифровому вигляді по одному з інтерфейсів ЕВМ «верхнього рівня» 
(HART, RS-485, RS-232 і т. п.). Така архітектура побудови вимірювальних систем ускладнює 
метрологічне забезпечення вимірювань. Крім цього метрологічне забезпечення ускладнюється 
наявністю в окремих давачах таких систем нелінійної функції перетворення уніфікованих струмових 
сигналів 4-20 мА [2]. 

На основі вищезазначеного розглянемо приклад підвищення точності вимірювання 
температури середовища вимірювальною системою у випадку використання основного пристрою 
системи – перетворювача-коректора «ПК-3». Обчислення цих параметрів здійснюється згідно 
заданих розрахункових формул, а перевірка правильності обчислення здійснюється шляхом заміни 
значень вимірюваних параметрів на константи, які задаються ручним способом. 

Калібрування ВК температури здійснюється для досягнення необхідної точності вимірювань. 
 

1. О.М. Кричевець. Метрологічне забезпечення обчислювальних компонентів вимірювально-
інформаційних систем. Науково-виробничий журнал Метрологія та прилади – Харків; 2012, № 2, -  
с. 37 – 42. 

2. ДСТУ ГОСТ 6651:2014. Термоперетворювачі опору. Загальні технічні вимоги і методи 
випробувань. 
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