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Вирішена задача покращення техніко-економічних 

характеристик вимірювання витрат газу. Використаний 

метод з покращеними характеристиками вимірювання. 

Ключові слова – точність, завадозахищеність, швидкодія  

I.  ВСТУП 

Природний газ цінний енергетичний ресурс, який 
неможливо поновити, тому його використання має бути 
раціональним та економним. 

II. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ 

A. Огляд мктодів вимірювання витрат газу. 

Методи вимірювання витрат поділяються на: механічні 
та електричні. В свою чергу механічні поділяються 
на:об’ємні, витрати обтіканням, метод за мітками. 
Електричні бувають:теплові, по перепаду тиску, 
ультразвукові та вихрові. На даний час основним методом 
вимірювання витрати і об’єму природного газу при його 
видобуванні, транспортуванні та обліку є метод змінного 
перепаду тиску з використанням діафрагм і сопел як 
стандартних первинних перетворювачів. До його 
найважливіших таких переваг відноситься простота 
конструктивного виконання первинного перетворювача, а 
також можливість метрологічної атестації і повірки 
звужувального пристрою розрахунково-опосередкованим 
шляхом за даними вимірювань геометричних розмірів 
трубопроводу та звужувального пристрою і перевіркою 
працездатності функціонування алгоритму вимірювання 
об’єму і витрати. Водночас цей метод не забезпечує 
можливості його застосування для створення зразкових 
засобів вимірювання витрат, оскільки визначення деяких 
параметрів здійснюється розрахунковим шляхом. До 
недоліків вище згаданих механічних методів можна 
віднести: невисоку точність та знос апаратної частини. 
Ультразвуковий метод є найбільш затратним та апаратно 
надлишковим, тепловий вносить значну інструментальну 
похибку. 

В роботі вирішена задача вибору найбільш техніко-
економічного вимірювання витрат газу. 

B. Вихровий метод 

Одним із сучасних та ефективних методів визначення 
витрат газу є вихрові витратоміри на основі 

п'єзоелектричних датчиків. У вихрових витратомірах на 
основі п'єзоелектричних давачів для створення вихрового 
руху на шляху потоку рідини, газу або пари 
встановлюється тіло обтікання, зазвичай з трапецевидним 
або трикутним перетином. 

Пульсації тиску, що виникають у потоці в результаті 
утворення вихорів, реєструються датчиками, а частота 
пульсації пропорційна швидкості потоку. Парне 
розміщення датчиків дозволяє підсилити корисний сигнал 
і мінімізувати вібраційні та акустичні завади. 

Перевагою вихрових витратомірів є 

 відсутність будь-яких рухомих деталей усередині 

трубопроводу; 

 досить низька нелінійність (<1,0 %) в широкому 

діапазоні вимірювань (> 1:10 … 1:40); 

 частотний вихідний сигнал; 

 не залежить від температури за принципом дії;  

III. ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ВИМІРЮВАННЯ 

Основною проблемою при дистанційному вимірюванні 
частоти вихідного сигналу віддалених датчиків є 
забезпечення відповідності декількох суттєво суперечить 
вимогам: необхідності забезпечити одночасну і високу 
завадозахищеність  і високу швидкодію та точність. Для 
задоволення вимогам розроблена структурна схема 
вимірювального каналу особливостями якої є: 

1) використання вимірювального підсилювачу з 
диференціальними струмовими входами для сполучення з 
п’єзоелектричним датчиком,що забезпечує більш ефективне 
придушення мережевих наведень з частотою 50 герц. 

2) використання двоконтурної системи фазового 
автопідлаштування частоти (ФАПЧ) в якості завадо 
захищеного частотного демодулятора. Додатковий контур 
якого побудований з використанням ітераційного 
перетворювача з динамічними запам’ятовуючими 
пристроями. Це забезпечить отримання сигналу з виходу 
частотного демодулятора пропорційним частоті вхідного 
сигналу,який потрапить на АЦП. 
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