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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В Україні експлуатується багато технічно складних 

об'єктів (ТСО). Їх безпечна експлуатація залежить від ефективного використання 

автоматичних систем управління технологічними процесами. Якість роботи таких 

систем, в значній мірі, визначається динамічними характеристиками  (ДХ) 

вимірювальних каналів тиску (ВКТ), до складу яких входять вимірювальні лінії,  

датчики тиску і лінії зв’язку та живлення. Одним з важливих параметрів, який 

описує ДХ ВКТ, є його постійна часу. Вона згідно з сучасними вимогами не 

повинна перевищувати сотні мілісекунд. Це вимагає проведення періодичного 

контролю ДХ ВКТ, але на практиці подібний контроль відсутній. Реально на ТСО 

здійснюється тільки калібрування датчиків тиску, яке вимагає великих затрат 

внаслідок складності демонтажу і монтажу датчиків на об'єкті, а ДХ ВКТ взагалі не 

визначаються, що, з урахуванням сучасних вимог до постійної часу, є недоліком. 

Поряд з цим світові тенденції свідчать, що в перспективі велику роль буде грати 

online діагностика ВКТ в цілому, а не окремих їх елементів. На цей час основним 

методом визначення постійної часу ВКТ є метод аналізу шумів. Цей метод можна 

використовувати лише для стаціонарних процесів, оскільки в його основі лежить 

лінійна операція перетворення Фур'є. В основі визначення постійної часу методом 

аналізу шумів лежить графоаналітичний метод, точність якого залежить від 

відношення сигнал/шум. Зазначений метод реалізується в лабораторних умовах і 

потребує багато часу (тижні…місяці) для визначення постійної часу ВКТ. Всі 

операції проводяться в ручному режимі з використанням спеціалізованих програм і 

статистичних пакетів, що в свою чергу вимагає високої кваліфікації фахівців. 

Оскільки визначення постійної часу проводиться експертом, то цьому методу 

властива суб'єктивна похибка. Метод є строго справедливим для лінійних систем, а 

вимірювальна лінія, яка є елементом вимірювального каналу тиску, при наявності в 

ній, наприклад, повітря, не завжди може вважатись лінійною. Обробка інформації в 

зазначеному методі припускає, що закон розподілу вихідних сигналів є нормальний, 

що на практиці не завжди  виконується. Отже, метод аналізу шумів не може без 

обмежень застосовуватись для вимірювання постійної часу вимірювального каналу 

тиску. 

Звідси випливає необхідність визначення ДХ ВКТ без демонтажу їх 

складових з об'єкта і такими методами, які б за деякими важливими для практики 

показниками були кращі, ніж метод аналізу шумів.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до плану наукового напрямку кафедри метрології та безпеки 

життєдіяльності Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету за темою № 14-53-10 "Теоретичні основи побудови інтелектуальних 

інформаційно-вимірювальних систем для землерийно-транспортних машин"        
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(ДР № 0110U001165). Основні теоретичні та прикладні результати досліджень 

знайшли відображення у відповідних звітах про науково-дослідні роботи. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення 

методів визначення постійної часу вимірювальних каналів  тиску на технічно 

складних об'єктах.  

Для досягнення поставленої мети поставлені наступні задачі: 

– проаналізувати методи та точності вимірювання динамічних характеристик 

вимірювальних каналів  тиску;  

– обґрунтувати основні припущення та обмеження при дослідженні методів 

визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів  тиску; 

– проаналізувати статичні та динамічні характеристики вимірювальних 

каналів  тиску в процесі їх "старіння"; 

– удосконалити метод визначення динамічних характеристик вимірювальних 

каналів тиску на основі розв’язання оберненої задачі вимірювань; 

– удосконалити метод визначення динамічних характеристик вимірювальних 

каналів тиску на основі використання моделей елементів вимірювального каналу 

тиску з урахуванням їх "старіння"; 

– удосконалити метод визначення динамічних характеристик вимірювальних 

каналів  тиску на основі використання нейромережевих технологій; 

– обґрунтувати вимоги до метрологічного забезпечення методів визначення 

динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску на основі розв’язання 

оберненої задачі вимірювань та використання нейромережевих технологій. 

Об’єктом дослідження є процес визначення метрологічних характеристик 

вимірювальних каналів тиску на технічно складних об'єктах. 

Предметом дослідження є методи визначення динамічних характеристик 

вимірювальних каналів  тиску в процесі їх "старіння" на технічно складних 

об'єктах.  

Методи дослідження. Розв’язання поставлених завдань виконано з 

використанням методів системного аналізу, математичного моделювання та 

експериментальних досліджень, теорії ймовірності і випадкових процесів, 

математичної статистики і теорії похибок вимірювань, чисельних методів 

розв’язання інтегральних рівнянь та обернених задач, глобального випадкового 

пошуку екстремуму, нейромережевих методів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна результатів 

виконаної дисертаційної роботи полягає в наступному: 

1. Удосконалено метод визначення постійної часу вимірювальних каналів 

тиску, що ґрунтується на розв’язанні оберненої задачі вимірювань, який, на відміну 

від існуючих методів, не вимагає еталонних дій.  

2. Дістав подальшого розвитку метод визначення динамічних характеристик 

вимірювальних каналів тиску з використанням внутрішнього контролю, який 
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відрізняється від відомих тим, що на основі порівняння опорної експериментальної 

і теоретичної моделей цього каналу, визначаються плинні динамічні 

характеристики з врахуванням "старіння" його елементів. 

3. Удосконалено метод визначення динамічних характеристик вимірювальних 

каналів тиску, який відрізняється від відомих використанням нейромережевих 

моделей цих каналів в якості опорних, що здатні функціонувати в реальному 

масштабі часу на основі вихідної вимірювальної інформації  каналу. 

Практичне значення одержаних результатів. Практична значимість 

результатів, отриманих в роботі, полягає в тому, що застосування розроблених 

теоретичних положень, методів, математичних моделей, вимог дозволяє підвищити 

точність визначення постійної часу ВКТ. 

Результати досліджень можуть бути використані на ТСО, в науково-

дослідних установах, в установах, що здійснюють метрологічне забезпечення 

вимірювальних систем, в галузях точного машинобудування, на транспорті. 

Удосконалений метод визначення постійної часу ВКТ, що ґрунтується на 

розв’язанні оберненої задачі вимірювань, може бути використаний при розробці 

науково-методичних основ контролю метрологічних характеристик засобів 

вимірювальної техніки, для калібрування ВКТ, створення інтелектуальних 

вимірювальних систем. Удосконалений метод визначення ДХ ВКТ на основі 

порівняння опорної експериментальної і теоретичної моделей каналу може 

використовуватись для підвищення точності вимірювальних інформаційних систем, 

створення адаптивних датчиків. Удосконалений нейромережевий метод визначення 

ДХ ВКТ може бути використаний при екcплуатації об'єктових вимірювальних 

систем, при обґрунтуванні напрямків удосконалення їх метрологічного 

забезпечення, при розробці технічної документації на засоби вимірювальної 

техніки, створенні нормативно-технічних документів з питань проведення повірки 

та калібрування вимірювальних систем на технічно складних об'єктах. 

Результати роботи можуть бути використані у вищих навчальних закладах 

при підготовці фахівців за спеціальностями "Метрологія та вимірювальна техніка" 

та "Метрологія, стандартизація та сертифікація", а також за іншими 

спеціальностями за напрямом підготовки "Машинобудування". 

Основні результати досліджень використані на підприємстві ПрАТ 

"Манометр-Харків" – запроваджено систему online контролю характеристик 

вимірювальних каналів, що мають у своєму складі датчики тиску. На ПАТ "ХАРП" 

впроваджено метод внутрішнього контролю параметрів тестових моделей 

вимірювальних каналів тиску. 

Впровадження результатів дисертаційної роботи дозволило знизити витрати 

на метрологічні випробовування датчиків у складі вимірювальних каналів тиску на 

ПрАТ "Манометр-Харків" і підвищити точність вимірювання постійної часу 

вимірювального каналу контуру високого тиску, що може забезпечити більш 
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високу ефективність роботи станків ковальського цеху на ПАТ "ХАРП". 

Результати досліджень використані в навчальному процесі при підготовці 

лекцій і практичних занять з дисциплін "Динамічні характеристики засобів 

вимірювальної техніки", "Вимірювальні інформаційні системи", "Інтелектуальні 

вимірювальні інформаційні системи", "Вимірювальні перетворювачі", 

"Вимірювальні алгоритми", "Проектування засобів вимірювальної техніки на 

ЕОМ", "Основи метрології та вимірювальної техніки", "Метрологічна надійність 

засобів вимірювальної техніки", "Актуальні проблеми метрологічного забезпечення 

засобів вимірювальної техніки", "Технологічні вимірювання" та "Нейронні мережі в 

інтелектуальних вимірювальних інформаційних системах", а також в ході 

дипломного проектування і виконання розрахунково-графічних та курсових робіт і 

проектів в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. 

Особистий внесок здобувача. Результати теоретичного аналізу, розрахунки, 

вступ, висновки і рекомендації, що представлені до захисту, отримано автором 

особисто. 

У публікаціях, що написані у співавторстві, автору належать: особисто 

розв'язана обернена задача вимірювань стрибків амплітуди при нестабільних 

параметрах вимірювального сигналу [1]; обґрунтовано зміст нечітких вимірювань 

та структура нечітких нейромережевих вимірювальних алгоритмів для 

вимірювальних каналів високого тиску дорожніх машин [2]; вирішено обернену 

задачу вимірювань щодо визначення постійної часу датчика тиску [6]; обґрунтовано 

та розроблено метод навчання нейромережевої моделі датчика тиску [7]; отримано 

експериментальні дані імпульсних характеристик датчиків тиску та температури на 

техногенно небезпечних об'єктах, проаналізовано вплив "старіння" датчиків на їх 

динамічні характеристики та отримано апроксимуючі вирази імпульсних 

характеристик датчиків [9]; розроблено пропозиції щодо впровадження методів 

визначення динамічних характеристик датчиків тиску і температури на техногенно 

небезпечних об'єктах в проектуванні національної системи online діагностики 

вимірювальних систем на техногенно небезпечних об'єктах, обґрунтовано 

призначення, зміст роль і місце експертної бази знань в даній системі [10]; 

розраховано порогові рівні акустичних сигналів методом аналізу шумів для оцінки 

черги транспорту на перехресті [21]; розв'язано обернену задачу вимірювань щодо 

відновлення сигналу на вході датчика в умовах завад за відомою імпульсною 

характеристикою [22]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати наукових досліджень 

неодноразово доповідалися на міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференціях, симпозіумах, нарадах, зокрема: X МНТК "Сучасні проблеми 

гуманізації та гармонізації управління" (Харків, 2010); X МНТК "Проблеми 

інформатики і моделювання" (Харків, 2010); III МНПК  "Наука і молодь на початку 

нового століття" (Губкін, 2010); V МНПК "Еколого-правові та економічні аспекти 
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техногенної безпеки регіонів" (Харків, 2010); IV МНПК "Якість технологій – якість 

життя" (Харків, 2013); IV МНПК "Безпека життєдіяльності: наука, освіта, практика" 

(Південно-Сахалінськ, 2013); XXII МНПК, частина IV, НТУ "ХПІ" (Харків, 2014); 

IX МНТК "Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія – 2014)" (Харків, 2014); 

І ВНТК НТУ "КПІ", ХНУРЕ, ННЦ "Інститут метрології", "Актуальні проблеми 

автоматики та приладобудування" (Харків, 2014). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 22 друковані праці, у тому 

числі: 11 статей у фахових виданнях, 9 – у збірках доповідей і тез міжнародних 

і регіональних конференцій, отримано 2 патенти. 

Структура й обсяг дисертації.  

Загальний обсяг дисертації складає 224 сторінки друкованого тексту, з них: 86 

рисунків (68 окремо на 45 сторінках), 3 таблиці, бібліографія з 150 найменувань на 

16 сторінках, 5 додатків на 25 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету роботи та основні завдання дослідження, наведено зв'язок 

дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами, визначено 

наукову новизну та практичне значення роботи, зазначено особистий внесок 

здобувача, вказано відомості про апробацію результатів досліджень і їх публікації, 

структуру та обсяг роботи. 

У першому розділі окреслено основні етапи  розвитку наукової думки  

з методів визначення ДХ ВКТ. З проведеного огляду джерел випливає, що аналізом 

динамічних характеристик датчиків та інших систем займались багато вітчизняних 

та зарубіжних вчених, але методів аналізу ДХ вимірювального каналу тиску без 

демонтажу елементів каналу на даний час  практично не існує, окрім методу аналізу 

шумів, який розроблений професором Х. М. Хашеміаном в США. Проаналізовано 

переваги та обмеження цього методу, внаслідок чого виникає завдання розробки 

альтернативних і за деякими показниками більш ефективних методів. Проведено 

огляд структурно-алгоритмічних методів, які дозволяють безпосередньо в процесі 

роботи зменшити вплив процесу "старіння" ВКТ на їх ДХ.  Одним із таких методів 

є використання нейронних мереж для розробки  динамічних  моделей 

вимірювальних каналів тиску та розв'язання оберненої задачі вимірювань. Вони в 

сукупністю з online діагностикою дозволяють здійснити поточний контроль ДХ  

вимірювальних каналів у процесі їх експлуатації на об’єкті. На основі узагальнення 

результатів досліджень визначено основні завдання дисертаційної роботи. 

У другому розділі обґрунтовано вибір напряму досліджень, для проведення 

яких були прийняті наступні обмеження та припущення: технологічний процес є 

стаціонарним; шум технологічного процесу, що сприймається вимірювальним 
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каналом є близьким до "білого" шуму; вимірювальний канал є лінійний. 

Проведені дослідження ВКТ показали, що вихідний сигнал ВКТ ТСО є 

нестаціонарним випадковим процесом і містить як трендову, так і періодичну 

складові. Для усунення нестаціонарності в роботі запропоновано попередню 

обробку вихідного сигналу ВКТ з використанням нейронної мережі, в основу якої 

покладено статистичні методи усунення нестаціонарності випадкових процесів. 

Повністю усунути нестаціонарність вихідного сигналу ВКТ при динамічних 

режимах роботи ТСО неможливо. Рівень залишків носить як суб'єктивний так і 

об'єктивний характер: він визначається як рівнем підготовки дослідника так і 

можливостями програмного забезпечення, яке використовується і становить 

0.3%…1.7%. Показано, що інтервал стаціонарності обробленого вихідного сигналу 

ВКТ на ТСО лежить в межах від 5 секунд до 25 хвилин і залежить від режимів 

роботи технічно складного об'єкту. 

Динамічні характеристики ВКТ спочатку досліджувались методом лінійного 

сигналу поелементно: вимірювальна лінія, датчик тиску. Отримані результати 

експериментальних досліджень були покладені в основу створення математичної 

опорної моделі вимірювального каналу. 

В розділі проаналізовано результати експериментальних досліджень впливу 

"старіння" вимірювальної лінії та датчика ВКТ на його ДХ. Визначено характерні 

відмінності ДХ датчиків та вимірювальної лінії з різним терміном експлуатації. 

Встановлено, що чим більша тривалість знаходження датчика в експлуатації,  тим 

значніше проявляються випадкові спотворення  переднього фронту його перехідної 

характеристики. Поряд з цим, у всіх датчиків незалежно від  терміну їх експлуатації 

функція перетворення на робочій ділянці (1…23 МПа ) має лінійний характер і за 

рахунок "старіння" вона зміщується вниз. На початку та в кінці динамічного 

діапазону ці відхилення найбільші, але цілком піддаються коректуванню. Таким 

чином, встановлено що "старіння" датчиків тиску майже не впливає на його 

лінійність. З ростом терміну експлуатації імпульсна характеристика датчика 

спотворюється: вона розширюється і деформується, а її амплітуда зменшується. 

За результатами штучного "старіння" датчиків тиску встановлено, що на протязі 10 

років експлуатації їх постійна часу змінюється на 69% з 93 мс до 157мс. Для 

досліджуваних датчиків тиску на основі екстраполяції результатів експериментів 

з штучного "старіння" була отримана емпірична залежність постійної часу датчика 

д   в мілісекундах від терміну його експлуатації в роках t  

 

0.98 1.977 12.6 0.66д t t      .     (1) 

 

Приведено результати апроксимації експериментально отриманих імпульсних 

характеристик вимірювальних каналів за критерієм мінімуму відносної похибки 

апроксимації функціями Лоренца. Отримано аналітичну залежність кількості 
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апроксимуючих функцій Лоренца n  від терміну експлуатації ВКТ в роках. 

Одержано аналітичні вирази опорних імпульсних характеристик ВКТ з різними 

термінами експлуатації датчиків тиску які забезпечують точність апроксимації 

імпульсних характеристик 7%апр  . 

Всебічно досліджено вплив чинників "старіння" вимірювальної лінії на 

динамічні характеристики вимірювального каналу тиску. За результатами 

експериментів були отримані аналітичні вирази, які дозволяють оцінити вплив 

наявності повітря, витоків та закупорок у вимірювальній лінії на постійну часу 

ВКТ. Отримані результати досліджень дозволяють прогнозувати стан 

вимірювального каналу тиску в залежності від рівня "старіння" його вимірювальної 

лінії. Так, якщо прийняти що витоки в лінії відсутні і кількість повітря в ній складає 

лише 10 см3, при умові що на протязі 10 років експлуатації її відносна закупорка не 

перевищить 20%, постійна часу ВКТ  зросте на 220% і буде становити 310 мс, що 

більше ніж в два рази перевищує межі допуску. За результатами експериментів по 

"старінню" ВКТ шляхом поліноміальної екстраполяції отримана емпірична 

залежність  постійної часу ВКТ вк   від його терміну експлуатації t  в роках:  

 

 
1.67

0.8478 49 0.6
0.81

вк

t
t t

 
      

 

 

.   (2) 

 

Таким чином, встановлено: постійна часу ВКТ на ТСО в більш значній мірі 

визначається "старінням" вимірювальної лінії ніж датчика тиску; не всі чинники 

"старіння" вимірювальної лінії можуть бути усунуті повністю в процесі її 

експлуатації і їх вплив буде зростати від року до року; "старіння" ВКТ носить 

комплексний характер, тому для визначення його ДХ необхідно підходити з позицій 

системного аналізу. 

Експериментальні дослідження показали, що в результаті "старіння" постійні 

часу ВКТ з термінами експлуатації 1, 5 та 10 років відповідно становили 1 93 мс  , 

5 127 мс  , 10 157 мс  , тобто вже через десять років безперервної експлуатації 

ВКТ майже наполовину втрачає свою швидкодію і його постійна часу знаходиться 

на межі допуску ( 160 мсвк  ). Враховуючи те, що сучасні вимоги, які встановлені 

американським науково-дослідним інститутом Electric Power Research Institute, ще 

більш жорсткі ( 100 мс)вк   і те, що на ТСО відсоток ВКТ з терміном експлуатації 

5…10 років становить близько 70%, виникає об'єктивна необхідність контролю 

постійних часу та їх дрейфу у ВКТ на ТСО. 

За результатами досліджень обґрунтовано напрям досліджень – 

вдосконалення методів визначення ДХ ВКТ з використанням методів 

математичного моделювання та використанням опорних моделей датчика тиску та 

вимірювальної лінії. 
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Третій розділ присвячено удосконаленню методів визначення ДХ 

вимірювальних каналів тиску на ТСО. Перший метод визначення постійної часу 

вимірювального каналу, що ґрунтується на наближеному розв’язанні оберненої 

задачі вимірювань, дозволяє за однією типовою реалізацією випадкового процесу, 

що описує поведінку тиску на виході каналу, визначити його постійну часу та 

імпульсну характеристику. Цей метод розроблено для лінійного інерційного каналу, 

в якому вихідний сигнал ( )y t   зв'язаний аналітично з вхідною дією ( )x t  (тиском) та 

імпульсною характеристикою ВКТ інтегральним рівнянням згортки. Модель 

вимірювальної лінії була представлена як послідовне з’єднання нелінійної 

неінерційної та лінійної інерційної ланок. Датчик тиску  було представлено у 

вигляді лінійної інерційної ланки. Класичні методи розв’язання інтегральних 

рівнянь і отримання імпульсної характеристики ( )H t  не можуть бути застосовані 

через відсутність точної інформації про вхідну дію ( )x t  та наявність похибок 

вимірювання вихідного сигналу ( )вкy t .  

В дисертації вдосконалено наближений метод розв’язання оберненої задачі 

вимірювань, який враховує особливості відносно повільного змінювання тиску. Це 

дозволяє вхідну реалізацію випадкового процесу ( )x t  розкласти в ряд Карунена–

Лоева як суму добутків випадкових коефіцієнтів ia  на ортогональні функції ( )i t , 

причому в силу специфіки змінювання тиску кількість членів ряду n  може бути 

невеликою. Теоретичний вихідний сигнал ВКТ ( )y t  визначається з рівняння 

згортки для всієї лінійної частини каналу тиску з постійною часу вк  для апріорної 

форми імпульсної характеристики на інтервалі тривалості часової вибірки T  і має 

вигляд: 

 

   0

10

.вк

tT n

i i

вк i

U
y t e a t d

   






     .                                    (3) 

 

Невідомими в рівнянні (3) є коефіцієнти ia , ампітудний коефіцієнт 0U   та постійна 

часу вк . В функціональному просторі з квадратичною метрикою відстань між  

сигналами ( )вкy t  та ( )y t  на виході датчика є деяким числом J   або функціоналом 
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  ,                               (4) 

 

який потребує мінімізації шляхом варіацій ia , 0U , вк . Час T  характеризує 

тривалість реалізації випадкового процесу і не перевищує інтервалу стаціонарності 
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цього процесу. Функція ( )n t  є білим шумом, спектральна щільність якого 

вибиралась при моделюванні. Мінімізація функціоналу (4) здійснювалась з 

використанням методу глобального випадкового пошуку екстремуму – генетичного 

алгоритму. В результаті пошуку визначались значення ia , 0U  та вк . Основною 

метою було визначення постійної часу вк , але і значення коефіцієнтів ia  

використовувались для відновлення сигналів вхідної дії ВКТ, які поповнювали базу 

даних. При мінімізації функціоналу (4) отримувалось значення постійної часу вк , 

причому для кожної реалізації вихідного сигналу генетичний алгоритм знаходив, як 

правило, інше значення вк . Такі відмінності є властивістю методів випадкового 

пошуку. Після усереднення визначалось середнє значення постійної часу ВКТ, яке 

дорівнювало 113 мс і на 4 % відрізнялось від експериментального значення (108 

мс). В процесі досліджень також було проведено 50 розрахунків для різних 

реалізацій вихідних сигналів ВКТ ТСО. Розкид значень постійної часу каналу тиску 

був обумовлений особливостями запропонованого методу, тобто наближеним 

розкладанням в ряд вхідної дії ( )x t  та оптимізацією функціоналу (4) за допомогою  

методу глобального випадкового пошуку. Похибки визначення постійної часу ВКТ 

вк  залежать від його терміну експлуатації. Це пояснюється зміною імпульсної 

характеристики ВКТ внаслідок "старіння". Визначена постійна часу вк  становила 

100 мс, тобто є близькою до експериментально визначеного середнього значення 

(98 мс). Слід відмітити, що відносна похибка визначення постійної часу вк  не 

однакова у всьому діапазоні значень вк . Так при значеннях 80 150вк   мс 

відносна похибка визначення постійної часу ВКТ вк  може досягати 30%...17%, а 

при 150 мс 180 мсвк   становить  18%...10%. Це обумовлено тим, що 

інерційність ВКТ, а, значить, і його вплив на вихідний сигнал більше проявляється 

при великих значеннях постійної часу вк . Оскільки час роботи генетичного 

алгоритму при розв'язанні задач такого типу найчастіше не перевищує кілька 

десятків секунд, то на визначення вк  потрібно на порядки менше часу, ніж в методі 

аналізу шумів. Таким чином, удосконалено метод визначення постійної часу 

вимірювального каналу тиску, що ґрунтується на розв’язанні оберненої задачі 

вимірювань.  

В оптимізаційній задачі, що розглядається, існує ймовірність отримання 

"фантомних" рішень. При відсутності апріорних даних про вид вхідного сигналу та 

діапазон значень постійної часу ймовірність "фантомних" рішень збільшується. Для 

зменшення або виключення таких рішень необхідно задавати  приблизний діапазон, 

в якому знаходиться вхідна дія та постійна часу. Цей діапазон на практиці є 

відомим. Генетичний алгоритм здійснює пошук мінімуму функціоналу в області, 

що задається дослідником, і тоді "фантомні" рішення практично виключаються. 
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Отже, ймовірність отримання "фантомних" рішень в процесі розв'язання оберненої 

задачі вимірювань визначається наявністю достовірної апріорної інформації про 

вид вхідної дії та форму імпульсної характеристики вимірювального каналу і вона 

близька до нуля, якщо така інформація є. Але в процесі експлуатації внаслідок 

"старіння" елементів ВКТ його імпульсна характеристика змінюється. Її форма 

спотворюється і вона буде описуватися у вигляді ряду, що може ускладнити 

оптимізацію функціоналу (4). Обґрунтовано застосовність методу розв'язання 

оберненої задачі вимірювань для визначення постійної часу ВКТ з урахуванням 

рівня "старіння" його елементів. Показано, що він дозволяє визначати постійну часу 

ВКТ з рівнем спотворення імпульсної характеристики не більше 10%. Це є 

обмеженнями методу розв'язання оберненої задачі вимірювань для визначення 

постійної часу ВКТ. Для врахування "старіння" елементів ВКТ розроблено метод 

визначення динамічних характеристик ВКТ на основі нейронної мережі. Він 

вимагає наявності бази даних опорних моделей вимірювальних каналів з різним 

терміном експлуатації. Така база опорних моделей створюється за допомогою 

експертів в напівавтоматичному режимі.  

Для цього було розроблено другий метод – метод визначення ДХ ВКТ з 

використанням внутрішнього контролю параметрів моделі ВКТ. Реалізація методу 

внутрішнього контролю (МВК) стосовно визначення ДХ ВКТ (рис. 1) зводиться до 

формування коефіцієнтів передатної функції (ПФ) базової моделі ВКТ, що  

пропорційні величині різниці   реакцій опорної (наближеної) моделі ВКТ з 

заданим рівнем "старіння" та базової моделі ВКТ (нового каналу, який ще не був в 

Рисунок 1 – Структурна схема реалізації методу внутрішнього контролю 
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експлуатації) на одну і ту ж вхідну  дію типу "сходинка". Вдосконалений метод 

внутрішнього контролю відрізняється від відомого тим, що в основу його роботи 

покладено цифрову фільтрацію різниці   реакцій моделей з наступною 

пороговою обробкою. За різницею реакцій   здійснюється вибір коефіцієнтів 

цифрового фільтра за критерієм мінімуму  . В процесі  цифрової фільтрації   

змінюються параметри базової моделі і вона наближається до опорної моделі ВКТ з 

заданим рівнем "старіння". При досягненні відносною різницею порогового рівня 

1%   фільтрація припиняється і приймається рішення що модифікована базова 

модель і є шуканою опорною моделлю ВКТ з заданим рівнем "старіння", 

а визначені при цьому ДХ записуються в базу даних опорних моделей ВКТ.  

В роботі оцінено ефективність застосування вдосконаленого методу 

внутрішнього контролю для визначення динамічних характеристик ВКТ. 

Результати моделювання (рис. 2) показали, що якщо до змінювання базової моделі 

ПФ різниця між постійними часу опорної і базової моделей ВКТ становила 

1 71вк ом мс        ( вк  – постійна часу базової моделі ВКТ, ом  – постійна часу 

опорної моделі ВКТ), то після корекції – 2 3вк мвк мс          ( мвк  – постійна 

часу базової моделі ВКТ, яка визначена методом внутрішнього контролю), тобто 

відносна похибка визначення постійної часу  зменшилась з 44% до 1.8%. Відносна 

похибка визначення постійної часу методом внутрішнього контролю залежить від 

відношення сигнал/шум на виході опорної моделі ВКТ, яке залежить від рівня 

Рисунок 2 – Нормовані ПХ ВКТ: Go – ПХ базової моделі ВКТ, Gр – ПХ 

експериментальної опорної моделі ВКТ, Gмвк – ПХ отримана з використанням 

методу внутрішнього контролю 
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"старіння" каналу. Обмеженням даного методу є те, що він забезпечує визначення 

постійної часу ВКТ з відносною похибкою до 13% при відношенні сигнал/шум 

10q  дБ.  

Таким чином, дістав подальшого розвитку метод визначення ДХ ВКТ з 

використанням внутрішнього контролю, який на відміну від відомих дозволяє: 

компенсувати час затримки базової моделі ПФ ВКТ; здійснювати фільтрацію 

різниці між експериментальною опорною ПФ ВКТ та її базовою моделлю; 

компенсувати зміщення ПФ в стаціонарному режимі; візуально контролювати  

роботу моделі ПФ ВКТ; постійно контролювати її амплітудно-частотну та 

фазочастотну характеристики. Недоліком розглянутого методу є неможливість 

визначення динамічних характеристик ВКТ в реальному масштабі часу.  

Для досягнення мінімальної відносної похибки методу в 13% необхідно 

20…40 хвилин. Для зменшення цього часу розроблено третій метод визначення 

динамічних характеристик на основі інверсної нейромережевої моделі ВКТ, що 

функціонує майже в реальному часі (рис. 3). Нейронна мережа навчається за 

даними баз даних вхідних дій ВКТ та опорних ДХ ВКТ для відповідного терміну 

експлуатації, з допомогою яких настроюються вагові коефіцієнти мережі на 

початковому етапі роботи для зменшення часу навчання. Перша база даних містить 

множину вхідних дій, що отримуються при розв'язанні оберненої задачі вимірювань 

стосовно вихідних сигналів ВКТ. На входи нейронної мережі (рис. 3), яка 

навчається за методом корекції похибок, подаються вихідні сигнали від зразкового 

ВКТ при його наявності або з бази даних вихідних сигналів. Вихідний сигнал 

мережі порівнюється з сигналом начальної вибірки, в якості якого виступає вхідна 

Рисунок 3 – Структурна схема нейромережевого методу визначення 

динамічних характеристик вимірювального каналу тиску 
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дія (сигнал) з бази даних, що створена для даного каналу. При кожному порівнянні 

вихідного сигналу мережі з сигналом начальної вибірки сигнал похибки здійснює 

корекцію вагових коефіцієнтів нейронної мережі. Критерієм зупинки алгоритму 

навчання є мінімум метрики відновленої та опорної вхідної дії ВКТ  : 
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де jiSa , jiSb  – двовимірні масиви амплітуд спектрограм вхідних сигналів a  і b ;  

      j  – коефіцієнт чутливості ВКТ для j -го частотного елементу;  

      ,F TN N  – число елементів аналізу по частоті та часу відповідно. 

Для тестування методу визначення метрики вхідних сигналів ВКТ більш 

правильно застосовувати модифікацію даного методу: зі спектрограми послідовно 

виділяється кілька k  частотних смуг і в них визначається середньоквадратичне 

відхилення. Частотні смуги вибираються неоднакової ширини, тому що змістовної 

інформації для технологічного процесу ВКТ в межах 0…5 Гц більше, ніж у межах 

20…40  Гц, отже й смуги в низькочастотній області вибираються вужчими, ніж у 

високочастотній. 

В приведеному методі з'являється можливість порівняння вхідних сигналів 

ВКТ, що оброблені фільтром низьких частот для зменшення кількості 

вимірювальної інформації. Такі сигнали можна порівнювати тільки в тих частотних 

смугах, які характерні для даного сталого режиму роботи ТСО. Також у цьому 

випадку не обов'язково зберігати енергію сигналів  у всьому частотному діапазоні 

при переході від одного сталого режиму ТСО до другого. При коректному 

збереженні енергії сигналу в частотній смузі можна досить точно визначити 

середню відмінність сигналів в цій смузі. Одним з недоліків методу є мала 

розрізнювальна здатність  як по частоті, так і за часом. 

Для  зменшення  впливу цього недоліку  на якість роботи нейронної мережі 

весь частотний діапазон вхідного сигналу ВКТ розбивається на декілька n  смуг. 

В залежності від їх значимості для характеристики технологічного процесу та 

точності вимірювання тиску в каналі ТСО ширина кожної смуги ndF  різна. 

Аналогічним чином весь часовий інтервал аналізу подібності вхідних сигналів 

розбивається на m  інтервалів часу mdF  з різною шириною, в межах яких 

проводиться порівняння сигналів. Отже, можна отримати  середнє відхилення між 

вхідними сигналами ВКТ на полі аналізу розміром n m  елементів: 
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З точки зору реалізації пошуку екстремуму зручніше оцінювати не мінімуми 

nm , а максимуми 1/ nm . Аналіз метрики відновленого сигналу нейромережевим 

алгоритмом та опорного вхідного сигналу за критерієм максимуму 1/ nm  дає 

можливість визначити ДХ ВКТ у полі аналізу. На рис. 4 приведена одна із 

реалізацій поля аналізу метрик відновленої нейромережевим алгоритмом та опорної 

вхідної дії сигналу ВКТ. Вихідний сигнал ВКТ характеризується декількома 

частотними складовими. Для кожного сталого режиму роботи  ТСО кількість цих 

складових різна. Характерним є наявність як амплітудних так і частотних 

флуктуацій як в межах одного, так і при переході до іншого сталого режиму ТСО. 

Хоч ці флуктуації, на перший погляд, і не значні, але це приводить до того що 

Рисунок 4 – Поле аналізу метрики відновленої та опорної вхідної дії ВКТ 
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метрика nm  порівнюваних вхідних дій (фактично  їх енергія ) буде розподілена в 

декількох елементах аналізу, що значно ускладнює пошук екстремуму 1 / nm . 

Як наслідок, зростає час та похибка навчання нейронної мережі, в окремих 

випадках нейронна мережа взагалі не може навчитися. 

Для усунення цього недоліку запропоновано визначення метрики аналізуємих 

вхідних дій проводити в два етапи. На першому етапі двомірним ковзаючим вікном 

в площині "час-частота" проводиться грубий пошук екстремуму. При його 

знаходженні проводиться точне визначення елементів аналізу шляхом одночасного 

часово-частотного аналізу в часовому та частотному стробах. Спочатку одночасно 

оцінюються всі максимуми, які попали в строб часу і якщо знайдений за 

результатами грубої оцінки і є дійсно найбільшим максимумом, то далі проводиться 

його уточнення частотним стробом. Таким чином усувається неоднозначність 

оцінки критерію зупинки навчання нейронної мережі.  

Нейронна мережа функціонує як обернений оператор, коли по вихідному 

сигналу ВКТ отримується вхідна дія та ДХ каналу тиску (рис. 3). Таким чином, 

після перестроювання визначається ДХ зразкового ВКТ або його моделі. 

Порівняння цієї характеристики з наперед відомою характеристикою зразкового 

ВКТ дозволяє оцінити точність визначення ДХ і якість роботи нейронної мережі. 

Після навчання на нейронну мережу подається вихідний сигнал реального ВКТ з 

невідомими ДХ. Цей сигнал при навчанні не подавався, але, оскільки нейронна 

мережа отримала функцію узагальнення при навчанні, то вона в автоматичному 

режимі майже в реальному часі дозволяє визначити постійну часу та динамічні 

характеристики реального каналу.  

Розглянуто вдосконалений метод формування вхідної і цільової навчальних 

послідовностей, який відображає зв'язок між входом і виходом моделі ВКТ. 

Відмінність даного методу від існуючих полягає в тому, що він в якості цільової 

начальної послідовності використовує плинні результати вимірювань тиску в 

каналі. Навчання моделі проводиться в автоматичному режимі з візуальним 

контролем результату.  

Час навчання визначається заданим рівнем точності та фактичним терміном 

експлуатації ВКТ (рівнем впливу "старіння" на ПФ каналу). Функція похибки 

навчання щодо своїх аргументів – вагових коефіцієнтів нейромережевої моделі 

ВКТ – є багатомірним параболоїдом, тому вона має єдиний мінімум, що близький 

до нуля. З метою оцінки ефективності використання нейромережевого методу 

визначення ДХ було досліджено ВКТ з річним терміном експлуатації. Постійна 

часу ВКТ, що визначена нейромережевим методом, склала 105 мс, а за 

результатами натурного експерименту – 94.5 мс. Отже, відносна похибка 

визначення постійної часу дорівнює 12%. Алгоритм був досліджений при різних 

вхідних даних та відношеннях сигнал/шум і показав високу стійкість. В роботі 

проведено порівняльний аналіз похибок вимірювань постійної часу ВКТ методом 
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внутрішнього контролю та з використанням нейромережевої моделі каналу. 

Порівняння проводились для величини відношення сигнал/шум на виході ВКТ      

10 дБ. Встановлено, що величина похибки залежить від часу роботи відповідного 

алгоритму та відношення сигнал/шум. Так, при відношенні сигнал/шум 10 дБ 

відносна похибка визначення постійної часу ВКТ лежить в межах: для методу 

внутрішнього контролю – 13%; для методу з використанням нейромережевих 

технологій – 11%. Час встановлення стабільної похибки визначення постійної часу 

ВКТ тиску склав: для методу внутрішнього контролю – 30 хвилин (1800 с), а для 

методу з використанням нейромережевих технологій  – 8 хвилин (500 с) без 

попереднього навчання і 18 с з попереднім навчанням.  

Отже, найбільш  швидкодіючим методом визначення постійної часу ВКТ є 

метод з використанням нейромережевих технологій, який забезпечує визначення 

постійної часу каналу з відносною похибкою не більше 11% в майже реальному 

масштабі часу. В роботі також оцінена ефективність використання 

нейромережевого методу визначення постійної часу вимірювального каналу 

(рис. 5а).  

Критерієм ефективності була відносна похибка визначення постійної часу 

вимірювального каналу (рис. 5б). В якості опорної постійної часу  прийнята 

постійна часу ВКТ, що отримана експериментально. Встановлено, що на протязі 10 

років експлуатації відносна похибка визначення постійної часу вимірювального 

каналу тиску вк  змінюється: для методу шумів на 13% (з 27% до 40%, дисперсія 

похибки також змінюється з 5 до 12); для методу з використанням нейронної 

                            а)                                                               б) 

Рисунок 5 – Залежність постійної часу вимірювального каналу тиску вк  від 

терміну його експлуатації, що визначена методом лінійного сигналу, методом 

шуму та нейромережевим методом (а) і залежність відносної похибки визначення 

постійної часу вимірювального каналу тиску вк від терміну його експлуатації 

для методу аналізу шумів та нейромережевого методу (б). 
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мережі – вк  практично постійна і становить 11% (дисперсія похибки становить 

2…3). 

В четвертому розділі обґрунтовано вимоги до метрологічного забезпечення 

вдосконалених в роботі методів визначення ДХ вимірювальних каналів тиску. 

Проаналізовано і визначено джерела похибок, які в найбільшій мірі впливають на 

точність визначення ДХ: просторова і часова нестабільність роботи ТСО; наявність 

cзакупорок та повітря у вимірювальних лініях; нестаціонарність вимірюваного 

процесу тиску в ВКТ; похибки вимірювань тиску в ВКТ; похибки відновлення 

вхідного сигналу тиску при розв'язанні оберненої задачі вимірювань; неточність 

визначення опорних ДХ ВКТ. Так, для забезпечення похибки визначення постійної 

часу ВКТ методом розв'язання оберненої задачі вимірювань 15%вк   необхідно 

щоб інтервал спостереження вихідного сигналу ВКТ був не менше 10 хвилин при 

кількості членів ряду 30...40N  . Обґрунтовано також вимоги до систематичних 

сy  та випадкових вy  похибок вимірювання вихідного сигналу ВКТ. Показано, 

що чутливість досліджених в роботі методів до цих похибок різна. Встановлено 

допустимі рівні цих видів похибок для кожного методу: для методу розв'язання 

оберненої задачі вимірювань  ( 10%вк  ) 1%вy   і 3.5%сy  ; для методу 

з використанням   внутрішнього контролю  ( 13%вк  )  3%вy   і 3%сy  ; 

для нейромережевого методу  ( 11%вк  )  5%вy   і  3.7%сy  .   

Показано, що ці точності  визначаються відношенням сигнал/шум на виході 

ВКТ (рис.6а). Встановлено, що мінімальне допустиме значення відношення 

                                    а)                                                         б) 

Рисунок 6 – Залежність відносної похибки визначення постійної часу ВКТ вк  

від відношення сигнал/шум q (а) та від сумарної похибки відновлення вхідного 

сигналу x (б) 
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сигнал/шум повинно бути не менше 10 дБ. При цьому забезпечується визначення 

постійної часу вимірювального каналу тиску з заданою точністю будь-яким із 

розглянутих в роботі методів.  

Оскільки в основу визначення постійної часу ВКТ як методом з 

використанням внутрішнього контролю параметрів моделі, так і нейромережевим 

методом покладено наявність бази вхідних сигналів, то в розділі було також 

обґрунтовано вимоги до похибок відновлення вхідного сигналу (рис. 6б). 

Визначено, що для забезпечення похибки визначення постійної часу ВКТ 

1.5%вк    похибка відновлення вхідного сигналу x  повинна бути не гірше: 

 2.5%  для методу внутрішнього контролю і  3%  для нейромережевого методу. 

Всі вимоги щодо метрологічного забезпечення визначення постійної часу ВКТ 

повністю переносяться і на визначення його перехідної та імпульсної 

характеристик, оскільки вони  визначаються аналітично за результатами визначення 

постійної часу ВКТ. Обґрунтовано межі похибок визначення динамічних 

характеристик вимірювального каналу тиску, які забезпечують вимірювання тиску з 

заданою точністю. Внаслідок того що, вихідний сигнал ВКТ є нестаціонарним 

випадковим процесом і усунути повністю цю нестаціонарність важко при 

динамічних режимах роботи ТСО, то виникає завдання оцінки впливу 

нескомпенсованого нестаціонарного процесу на похибку визначення постійної часу 

ВКТ. Для цього в розділі встановлено критерій залишкової нестаціонарності, який 

визначається в відсотках як: 

тр пер    , де тр - 

нескомпенсована трендова 

складова нестаціонарного 

процесу; пер - нескомпенсована 

періодична складова 

нестаціонарного процесу. 

Залежність відносної похибки 

визначення постійної часу ВКТ 

вк  від залишкової 

нестаціонарності   приведено на 

рис. 7. Дослідження показали, що 

критерій залишкової 

нестаціонарності не повинен 

перевищувати: для методу 

оберненої задачі вимірювань – 8%, 

для методу внутрішнього 

контролю  та нейромережевого 

методу – 6%. 

Рисунок 7 – Залежність відносної похибки 

визначення постійної часу ВКТ вк  від 

залишкової нестаціонарності   

технологічного процесу 
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У додатки включено проміжні математичні викладки, формули, розрахунки 

та рисунки допоміжного характеру, що необхідні для повноти сприйняття 

дисертації, а також три акти впровадження результатів дисертаційної роботи. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі на основі теоретичних та експериментальних 

досліджень вирішена актуальна науково-практична задача визначення динамічних 

характеристик вимірювальних каналів тиску у робочих режимах на технічно 

складних об'єктах. В роботі отримали подальший розвиток методи розв'язання 

оберненої задачі вимірювань та визначення динамічних характеристик з 

урахуванням "старіння" елементів ВКТ.  

Основні висновки за результатами роботи: 

1. Обґрунтовано та встановлено наступні припущення та обмеження 

удосконалених в роботі методів визначення динамічних характеристик 

вимірювального каналу тиску на технічно складних об'єктах: 

- вхідний процес вимірювального каналу тиску  є квазістаціонарним; 

- вхідний шум в межах смуги пропускання вимірювального каналу тиску є  

близьким до "білого"; 

- вимірювальний канал тиску є лінійним та інерційним. 

2. Доведено, що в результаті "старіння" вимірювального каналу тиску 

постійна часу за десять років експлуатації збільшується в 1.5…2 рази і може 

виходити за межі допустимих значень. Встановлено, що "старіння" елементів 

вимірювального каналу тиску практично не змінює лінійності робочої ділянки його 

функції перетворення. 

3. Запропоновано удосконалений метод визначення  динамічних 

характеристик вимірювального каналу тиску на основі розв'язання оберненої задачі 

вимірювань, який не потребує еталонних дій, дозволяє визначати постійну часу 

каналу з відносною похибкою 10%...20% при відношенні сигнал/шум не менше 

10 дБ.  

4. Для створення бази даних опорних моделей  вимірювального каналу тиску 

запропоновано метод визначення динамічних характеристик з використанням 

внутрішнього контролю, який на відміну від відомих дозволяє модифікувати  базові  

моделі каналу тиску за даними експериментальних досліджень і тим самим 

врахувати  "старіння" каналу. Мінімальна відносна похибка методу становить 

близько 13%. 

5. Запропоновано метод визначення динамічних характеристик 

вимірювального каналу тиску на основі створених нейромережевих моделей, який 

на відміну від відомих використовує для цього результати поточних вимірювань в 

масштабі часу близькому до реального. Похибка  визначення постійної часу каналу 
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цим методом становить 10%…12% при відношенні сигнал/шум 10 дБ незалежно від 

рівня "старіння" елементів  каналу. 

6. Розроблено вимоги до метрологічного забезпечення запропонованих 

методів визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску. 

Встановлено основні джерела похибок, що виникають при їх використанні. Для 

забезпечення похибки визначення постійної часу ВКТ 15%вк   інтервал 

спостереження вихідного сигналу ВКТ повинен бути не менше 10 хвилин, 

систематичні  та випадкові відносні похибки вимірювання вихідного сигналу ВКТ 

менше 2%...5%, мінімальне допустиме значення відношення сигнал/шум більше 10 

дБ, залишкова нестаціонарність вихідного випадкового процесу не повинна 

перевищувати 6%…8%. 

7. Результати роботи впроваджено на ПрАТ "Манометр-Харків" (м. Харків), 

на ПАТ "ХАРП"  (м. Харків) та в навчальний процес кафедри метрології та безпеки 

життєдіяльності Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету. 
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характеристик вимірювальних каналів тиску – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне 

забезпечення. – Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, 2016. 

Дисертація присвячена удосконаленню методів визначення динамічних 

характеристик вимірювальних каналів тиску. Запропоновані в роботі методи 

дозволяють визначити динамічні характеристики каналів тиску без демонтажу їх 

складових з об'єкту, уточнювати ці динамічні характеристики з врахуванням 

"старіння" елементів вимірювальних каналів. Для досягнення мети було 

проаналізовано методи та точності вимірювання динамічних характеристик 

вимірювальних каналів тиску, вимірювальне обладнання, що використовують для їх 

визначення, і методи зменшення похибок визначення динамічних характеристик. На 

основі висновків з проведеного аналізу запропоновано метод визначення 

динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску на технічно складних 

об'єктах, що ґрунтується на методі розв'язання оберненої задачі вимірювань, метод 

з використанням внутрішнього контролю і метод на основі нейромережевих 

моделей вимірювального каналу тиску. Обґрунтовано вимоги до запропонованих 

методів визначення динамічних характеристик. 

Основні результати знайшли застосування на підприємствах для зменшення 

витрат на метрологічні випробовування вимірювальних каналів тиску і підвищення 

ефективності роботи технологічних ліній за рахунок підвищення точності 

визначення динамічних характеристик. 
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Ключові слова: динамічні характеристики, вимірювальний канал, постійна 

часу, метрологічне забезпечення, обернена задача вимірювань, опорна модель, 

штучна нейронна мережа, генетичний алгоритм, метод внутрішнього контролю. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Коваль А. А. Совершенствование методов определения динамических 

характеристик измерительных каналов давления – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.01.02 – Стандартизация, сертификация и метрологическое 

обеспечение. – Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков, 2016. 

Диссертация посвящена совершенствованию методов определения 

динамических характеристик измерительных каналов давления. Предложенные в 

работе методы позволяют повысить точность измерения давления и определить 

динамические характеристики каналов без демонтажа их элементов. 

Для достижения этой цели в работе были проанализированы методы и 

точности определения динамических характеристик измерительных каналов 

давления. Усовершенствованы методы определения динамических характеристик 

измерительных каналов давления на технически сложных объектах – метод 

основанный на методе решения обратной задачи измерений и метод с 

использованием внутреннего контроля параметров модели канала. Данные методы 

позволяют определять динамические характеристики каналов давления по 

результатам текущих измерений с учетом его "старения". Недостатками данных 

методов является зависимость их точности определения динамических 

характеристик канала давления от степени его "старения" и они не реализуемы в 

реальном масштабе времени. Для устранения этих недостатков предложен третий 

метод – метод определения динамических характеристик каналов давления с 

использованием нейросетевых моделей этих каналов. При наличии базы данных 

входных сигналов и опорных моделей измерительных каналов данный метод 

позволяет определять их динамические характеристики с заданной точностью в 

масштабе времени близкой к реальному. В работе также обоснованы требования к 

метрологическому обеспечению усовершенствованных методов. Определены и 

оценены основные источники погрешностей определения динамических 

характеристик для каждого метода. Обоснованы требования к точности 

восстановления входного сигнала канала давления, дополнительных ошибок 

измерения давления вследствие "старения" и изменения динамических 

характеристик канала. 

Результаты, полученные в работе, позволяют утверждать, что цель 

диссертационных исследований, а именно, совершенствование методов 

определения динамических характеристик измерительных каналов давления 
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достигнута. 

Основные результаты работы нашли применение на предприятиях для 

повышения еффективности метрологического обеспечения производства, 

оптимизации технологических процессов за счет повышения точности измерений. 

Ключевые слова: динамические характеристики, измерительный канал, 

постоянная времени, метрологическое обеспечение, обратная задача измерений, 

опорная модель, искусственная нейронная сеть, генетический алгоритм, метод 

внутреннего контроля. 

ABSTRACT 

 

Koval A. A. Improvement of methods of dynamic characteristics determination 

for pressure measuring channels – A manuscript. 

Thesis for degree of candidate of science (engineering), speciality 05.01.02 – 

Standardization, certification and metrological equipment. – Ukrainian Engineering and 

Pedagogical Academy, Kharkiv, 2016. 

The thesis is devoted to the improvement of methods of dynamic characteristics 

determination for pressure measuring channels. The suggested methods can determine the 

dynamic characteristics of the pressure channels without dismounting of their components 

from the technical object, specify these dynamic characteristics with taking into account 

the "aging" of measuring channels elements. 

To achieve this aim the methods and accuracy of the dynamic characteristics 

determination for measuring pressure channels, using measuring equipment and methods 

of the errors decrease in determining of the dynamic characteristics have been analyzed.  

Using the conclusions from the conducted analysis the method of the dynamic 

characteristics determination for pressure measuring channels at technically complex 

objects which based on the inverse problem of measurement solving, the methods on the 

base of internal control and neural network models of pressure measuring channels have 

been proposed. 

The requirements to the proposed methods of the dynamic characteristics 

determination are substantiated. The main results are used in enterprises to reduce costs 

for metrological tests of pressure measuring channels and to improve the efficiency of 

production lines by increasing of the dynamic characteristics accuracy. 

Keywords: dynamic characteristics, measuring pressure channel, time constant, 

metrological provision, the measurement inverse problem, reference model, artificial 

neural network, the genetic algorithm, method of internal control. 
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