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ВСТУП
У сучасних умовах конкурентоспроможності продукції вітчизняна
скловарна промисловість постійно потребує підвищення якості товарів при
одночасному зниженні витрат на виробництво. Це стимулює впровадження
нових технологій та методів, які б дозволили з високою достовірністю
контролювати технологічний процес в цілому і його параметри зокрема. Одним
з визначальних параметрів технологічних процесів скловаріння є температура,
яка є не тільки одним з найважливіших параметрів технологічних процесів, а
водночас і один з найскладніших. Безпосередньо не можливо вимірювати
температуру, оскільки вона характеризує не тільки кількісну, але й якісну
властивість досліджуваного об'єкта. У зв’язку з цим необхідний постійний
вимірювальний контроль температури під час виробничого процесу з високою
достовірністю.
Актуальність теми. Особливістю температурного контролю процесу
скловаріння є те, що для отримання скломаси постійного складу необхідно
контролювати в’язкість скла, яка жорстко пов’язана з температурою. Навіть
незначна зміна температури скла, наприклад, на 1% при 1000 ºС приводить до
зміни в’язкості майже на 10 % [1], що значно знижує якість скловиробу. Таким
чином, в процесі скловаріння необхідно точно виміряти значення температури.
Для

досягнення

цієї

мети

найбільш

перспективним

є

використання

безконтактних оптико-електронних методів вимірювання температури.
При вимірювальному контролі температури розплаву скла перевагу
віддають безконтактним оптико-електронним методам перед контактними,
оскільки

безконтактні

методи

вирізняються

швидкодією,

дешевизною,

довготривалим терміном дії засобів вимірювання та відсутністю їх впливу на
досліджуваний об’єкт тощо.
На вдосконалення і розвиток безконтактних методів вимірювання
температури спрямовані роботи багатьох вчених і науковців: Геращенко О.А.,

Криксунова Л.З., Назаренка Л.А., Бондаренка О.В., Гордова А.Н., Поскачея
А.А., Креопалової Г.В., Харазова В.Г. та багато інших.
Так, наприклад, суттєвий вклад в систематизацією методів і пристроїв
вимірювання температури нагрітих тіл з різною випромінюючою здатністю
внесли Поскачей А.А. та Чубарев Е.П [1].
Робота Харазова В.Г. присвячена методам контролю технологічних
параметрів високотемпературних процесів за допомогою безконтактних
перетворювачів, а також системам автоматичного керування [2].
Оптичні

пірометричні

перетворювачі

досліджувались

в

працях

іноземних вчених Kimura M., Sun X.B.. В праці [3] голландських дослідників
вирішувалася задача підвищення точності вимірювань за рахунок розробки
більш точних методів визначення спектрального коефіцієнта поглинання скла.
Наукові роботи [4] – [7] були направлені на підвищення точності
вимірювання температури безконтактним методом шляхом створення різних
способів корекції похибок та статистичній обробці результатів багатократних
вимірювань. Це призводить до покращення метрологічних характеристик засобів
вимірювання температури. Але вимоги практики та наукових досліджень
потребують ще більшої точності вимірювань та достовірності контролю.
Оскільки закони розподілення контрольованого параметру і похибок вимірювань
не завжди відомі (наприклад, коли однозначно не встановлені причини
випадкових відхилень параметру від заданого значення чи причини, що
викликають випадкові похибки вимірювання), то у більшості випадків результат
отримують не тільки точним і достовірним, але і точним і недостовірним.
Зазначимо,

що

питаннями

достовірності

займалися

такі

науковці

як

Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Стенцель Й.І., Пістун Є.П.,
Сучков Г.М., Тимчик Г.С. та інші.
З наведеного вище огляду видно, що багато наукових робіт направлено
на

підвищення

точності

безконтактного

вимірювання

температури

та

достовірності її контролю. В той же час невирішеними залишаються наступі
задачі: по-перше, існуючі оптико-електронні методи та пірометри не

забезпечують безпосереднє виключення систематичних складових похибки, які
обумовлені нестабільністю параметрів функції перетворення вимірювального
каналу під дією дестабілізуючих факторів; по-друге, отримання в реальному
масштабі часу лінійної залежності результату вимірювання від інформативного
потоку оптичного випромінювання (оскільки параметри функції перетворення з
часом

змінюються,

а

обробка

результатів продовжується

за

заданою

програмою); по-третє, розширення діапазону вимірювання температури за
рахунок підвищення точності вимірювання (згідно з ДСТУ 2681-94 діапазоном
вимірювання називається інтервал значень, в межах якого пронормовані
похибки засобу вимірювання). Усе це знижує точність безконтактних методів
вимірювання температури технологічних процесів.
Крім того, суттєвим недоліком існуючих методів є те, що вони не
забезпечують визначення параметрів функції перетворення вимірювального
каналу, оскільки за визначенням такої задачі немає.
Крім того, більшість робіт не торкаються такої проблеми як
забезпечення

єдності

вимірювання

температури

оптико-електронними

методами. Згідно з ДСТУ 2681-94 під єдністю вимірювань розуміють стан
вимірювання, за якого їх результати виражаються в узаконених одиницях, а
характеристики похибок відомі із заданою ймовірністю та не виходять за
встановлені границі. Аналіз відомих підходів показує, що похибки результатів
вимірювання значною мірою залежать від засобу вимірювання, зовнішніх
чинників тощо, і для забезпечення заданих метрологічних характеристик та
одних і тих же шкал вимірювання (тобто засоби вимірювання повинні бути
вчасно відремонтовані, проградуйовані у прийнятих одиницях і повірені) вони
потребують значних витрат часу.

Тому вирішення

проблеми єдності

вимірювань потребує створення нових високоефективних методів і засобів
безконтактного вимірювання температури.
Таким чином, актуальною задачею є розробка та дослідження нових
методів та технічних рішень пірометрів, що направлені на підвищення точності
вимірювання та достовірності контролю температури.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова
робота дисертації виконувалася згідно з планом науково-дослідних робіт
Київського національного університету технологій та дизайну на тему:
“Оптико-електронні методи вимірювання параметрів речовин, матеріалів,
виробів, технологічних процесів та об’єктів навколишнього середовища різної
фізичної природи” у 2003-2005 рр. (розділ 2-04/4.6/04 тематичного плану).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення точності
вимірювання та достовірності контролю температури розплаву скломаси на
основі методів надлишкових вимірювань.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі наукові задачі:
1) проаналізувати оптико-електронні методи вимірювання температури
та встановити їх недоліки, що впливають на точність вимірювань і
достовірність контролю;
2) обґрунтувати доцільність розробки методів надлишкових вимірювань
та сформувати оптимальну (необхідну і достатню) кількість потоків оптичного
випромінення, які підлягають вимірювальному перетворенню, а їх значення
пов’язані між собою за законом арифметичної прогресії;
3) розробити

методи

надлишкових вимірювань

та

відповідні

їм

математичні моделі, які описують стан вимірювального каналу в часі, отримати
рівняння надлишкових вимірювань при лінійній і нелінійній функціях
перетворення, що обумовлені типом фотоприймача;
4) показати

переваги

методів

надлишкових

вимірювань

відносно

опосередкованих методів щодо виключення систематичних складових похибки,
які обумовлені нестабільністю параметрів функції перетворення під дією
дестабілізуючих факторів, а також щодо можливості визначення значень
параметрів функції перетворення вимірювального каналу;
5) провести порівняльний аналіз похибок відомого та запропонованих
методів вимірювального контролю температури при різних видах функції
перетворення;

6) розробити

технічні

рішення

цифрових

пірометрів

на

рівні

функціональних схем та блок-схем алгоритмів їх роботи;
7) провести напівнатурні експериментальні дослідження запропонованих
методів надлишкових вимірювань температури та визначити їх ефективність.
Об'єкт дослідження — процес вимірювального контролю температури
розплаву скломаси з використанням оптико-електронних методів вимірювань.
Предмет дослідження — методи та оптико-електронні засоби
вимірювального контролю температури з використанням інформативної
надлишковості.
Методи дослідження. В дисертаційній роботі використовувалися теорія
та методи надлишкових вимірювань фізичних величин для коректного
використання методології надлишкових вимірювань при температурному
контролі, теорія похибок для визначення і оцінки похибок, аналітичні методи
аналізу процесів перетворення сигналів, методи математичного моделювання
та чисельні методи для розв’язання нелінійних рівнянь величин та систем
лінійних і нелінійних рівнянь величин, методи аналізу випадкових процесів
для обробки результатів напівнатурного експерименту.
Достовірність теоретичних досліджень підтверджена результатами
експериментів та математичним моделюванням в середовищі Mathcad.
Наукова новизна одержаних результатів. У роботі отримані такі
наукові результати:
1. Вперше запропоновані математичні моделі методів надлишкових
вимірювань температури, які, на відміну від моделей опосередкованих методів,
складають систему моделей: а) систему з 3÷8 однойменних фізичних величин —
потоків оптичного випромінювання відомого та невідомого значень; б) систему
нелінійних рівнянь величин, що описує стан і роботу вимірювального каналу в
дискретні моменти часу; в) рівняння надлишкових вимірювань інформативного
потоку випромінення від об’єкта дослідження; г) рівняння надлишкових
вимірювань параметрів функції перетворення вимірювального каналу в поточні
моменти часу. Обробка результатів за рівнянням надлишкових вимірювань

інформативного

потоку

оптичного

випромінення

забезпечує

незалежність

результату вимірювань від абсолютних значень параметрів функції перетворення та
їх відхилень від номінальних значень, що дозволило зменшити відносну похибку з
0,45% до 0,09 % та підвищити достовірність контролю температури до 0,97.
2. Отримали подальший розвиток методи безконтактного вимірювання
температури та розроблені засоби для їх здійснення, які, на відміну від існуючих,
шляхом

обробки

результатів

вимірювального

перетворення

потоків

випромінювання за рівняннями надлишкових вимірювань дозволяють визначити
поточні значення параметрів як лінійної, так і нелінійної функції перетворення,
що дозволяє контролювати стан вимірювального каналу й тим підвищують
точність вимірювання.
3. Отримали подальший розвиток методи надлишкових вимірювань
температури, які, на відміну від методів опосередкованих вимірювань, шляхом
обробки результатів вимірювального перетворення потоків випромінювання за
рівняннями надлишкових вимірювань дозволяють отримати значення потоку
випромінювання від об’єкту дослідження, яке приведене до входу вимірювального
каналу, та забезпечити лінійну залежність результату вимірювання від шуканої
величини.
4. Отримали подальший розвиток методи надлишкових вимірювань
температури, які, на відміну від існуючих, мають інший порядок обробки
результатів багаторазових вимірювань та використовують рівняння числових
значень, які містять операції віднімання та ділення. Такий підхід забезпечує
підвищення точності вимірювання та достовірності контролю температури.
Отже, розвинені оптико-електронні методи надлишкових вимірювань
температури та технічні рішення пірометрів. На відміну від відомих методів та
засобів вимірювання вони базуються на формуванні надлишковості, при якій: а)
вибір кількості потоків оптичного випромінення залежить від кількості невідомих
параметрів функції перетворення; б) значення потоків випромінення складають
між собою арифметичну прогресію. Розв’язанні систем рівнянь величин у

вигляді рівнянь надлишкових вимірювань дозволяють забезпечити підвищення
точності вимірювань і достовірності контролю температури.
Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному:
− запропоновані технічні рішення цифрових пірометрів забезпечують
незалежність результатів надлишкових вимірювань від абсолютних значень
параметрів функції перетворення вимірювального каналу та їх відхилень від
номінальних значень. Завдяки цьому зазначені засоби вимірювань можуть бути
побудовані на дешевій елементній базі (при невисоких вимогах до стабільності
блоків і елементів та при умові, що зміна їх параметрів є повільною в часі);
− запропоновані технічні рішення пірометрів забезпечують додаткове
визначення значень усіх параметрів функції перетворення вимірювального
каналу в будь-який момент часу експлуатації, і, тим самим, при необхідності,
можуть забезпечити визначення їх метрологічної надійності;
− запропоновані

технічні

рішення

пірометрів

не

потребують

спеціальних схемотехнічних заходів щодо отримання лінійної залежності
результату вимірювання від потоку оптичного випромінення, при цьому
функція перетворення вимірювального каналу може бути і нелінійною, але
мати відомий математичний опис її виду;
− проведено напівнатурний експеримент на розробленій установці, у
якій для порівняльного аналізу з відомим методом використано один і той же
вимірювальний канал, що дало можливість реалізувати метод надлишкових
вимірювань і коректно порівняти результати його застосування з відомим
методом. В умовах напівнатурного експерименту досягнуто підвищення
точності вимірювання до 0,09% та достовірності контролю температури до
0,97;
− експериментально

підтверджено,

що

в

розроблених

методах

надлишкових вимірювань, на відміну від відомих, обробка результатів проміжних
вимірювань виконується за рівнянням надлишкових вимірювань дає можливість
здійснювати, за необхідністю, заміну фотоприймачів на однотипні без
додаткового налагодження вимірювального каналу, що стало можливим завдяки

виключенню впливу на результат надлишкових вимірювань зміни параметрів
функції перетворення фотоприймача;
− розроблено блок-схеми алгоритмів роботи цифрових пірометрів при
лінійній і логарифмічній функції перетворення вимірювального каналу, які
наглядно демонструють роботу пірометрів при здійсненні вимірювального
контролю температури.
Результати наукових досліджень впроваджені в навчальний процес
кафедри автоматизації та комп’ютерних систем і використовуються при
викладанні курсу «Технологічне вимірювання та прилади» для бакалаврів
напрямку 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», що
підтверджується відповідним актом від 7.09.2015 р.
Результати

напівнатурного

експерименту,

методика

й

алгоритми

запропонованих методів надлишкових вимірювань температури та відповідні
технічні

рішення

цифрових

пірометрів

рекомендовані

й

передані

на

використання підприємствам. Зазначене підтверджується відповідними актами:
ТОВ «Шрамківський цегельний завод», смт Шрамківка, Драбівський р-н
Черкаської області, Україна, акт від 21.09.2015 та НДЦ «Прикладної
інформатики», м.Київ, Україна, акт від 14.12.2015.
Особистий внесок здобувача. Основні прикладні результати, наведені в
дисертації, отримані самостійно, а окремі теоретично-практичні результати
досягнуті у співавторстві з науковим керівником. У роботах, опублікованих у
співавторстві, здобувачеві належить таке: [11] – аналіз недоліків та переваг
існуючих оптико-електронних методів, розробка стратегії методів надлишкових
вимірювань; [16], [17] – аналіз проблем, що виникають при вимірюванні
температури оптико-електронними методами, та шляхи їх подолання; [12] – [15],
[18] – [30] – математичний апарат методу надлишкових вимірювань при різних
видах функції перетворення вимірювального каналу, опис методів та
схемотехнічне рішення окремих функціональних блоків; [31] – порівняльний
аналіз та дослідження можливості розширення робочих піддіапазонів; [32] –
проведення розрахунків і порівняльний аналіз результатів; [33] – математичний

апарат методу. У роботі [34], опублікованій одноосібно, – виведення рівняння
надлишкових

вимірювань,

проведення

експериментальних

вимірювань,

обробка отриманих результатів та розрахунки достовірності контролю.
Апробація результатів дисертації. Основні результати наукових
досліджень доповідались і були оприлюднені на 5-ти наукових конференціях і
семінарах: ІV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених
«Політ» (м. Київ, 2004 р.); науково-технічні семінари кафедри автоматизації і
комп’ютерних систем КНУТД (м. Київ, 2004 р. та 2006 р.); І Всеукраїнська
науково-технічна конференція «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми,
рішення» (м. Житомир, 2015 р.); V Міжнародна наукова конференція студентів і
молодих вчених «Сучасні інформаційні технології 2015» (м. Одеса, 2015 р.); XV
Міжнародна науково-технічна конференція «Вимірювальна та обчислювальна
техніка в технологічних процесах» (Одеса, 2015 р.); IX Міжнародна конференція
«Проблеми промислової теплотехніки» (м. Київ, 2015 р.).
За наукову роботу «Оптико-електронні методи надлишкових вимірювань
температури» здобувач була нагороджена грамотою президії Національної
академії наук України у 2005 році, що підтверджується відповідним документом.
Публікації. За результатами дисертації підготовлено 24 наукові праці, з
яких 9 статей у фахових журналах і 4 тези конференцій, отримано 6 патентів
України на винаходи та 5 деклараційних патентів України. Патенти розміщенні на
сайті Європейського патентного офісу, 2 роботи проіндексовано в міжнародній
базі Scopus.
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