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ВИСНОВКИ
У данній магістерській десиртації було проведено оцінку впливу
неоднорідності потоку на точність реєстрації об’єму та об’ємної витрати .
Проведено аналіз проблем вимірювання об’єму. Проаналізовано прилади та
системи вимірювання витрати газу на базі акустичних методів Виконано
аналіз

конструктивних

особливостей

застосування

ультразвукових

витратомірів. Зроблено моделювання потоків газу та вузлів обліку газу на
базі ультразвукових витратомірів. Проведено напів натурні експериментальні
дослідження впливу елементів з місцевими опорами на точність вимірювання
витрати ультразвуковим витратоміром. Створено стартап-проект ідеєю якого
є представлення досліждення як продукту.
У ході аналізу проблем вимірювання об’ємної витрати подано основні
відомості про витрату газу, характеристики вимірюваного середовища,
сформульовано основні вимоги до вимірювальних перетворювачів витрати,
проаналізовано сучасні методи вимірювання витрати газу.
Під час аналізу приладів та систем вимірювання витрати газу на базі
акустичних методів подано класифікацію ультразвукових витратомірів,
наведено найчастіше вживані ультразвукові витратоміри з їх технічними та
метрологічними характеристиками. Також оцінено фактори впливу на
метрологічні характеристики приладів, та наведено математичну модель
ультразвукових вимірювальних перетворювачів витрати.
У

процесі

ультразвукових

аналізу

конструктивних

витратомірів

розглянуто

особливостей

застосування

конструктивні

особливості

ультразвукових витратомірів, дано оцінку технологічної мережі плину газу та
наведено схеми вузлів обліку газу які рекомендуються виробниками приладів
та реальні схеми які використовються для обліку газу.
За результатами моделювання зроблено висновки , що до впливу
неоднорідності потоку на похибку вимірювання витрати газу , та дано
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рекомендації,

щодо

оптимального

розташування

ультразвукового

витратоміру для забеспеченя найкращої точності вимірювань.
Напів натурний експеремент показав, що елементи технологічної
мережі плину газу з місцевими опорами мають вплив на

метрологічні

характеристики ультразвукових витратомірів.
За результатом розробки стартап-проекту можна зробити висновки , що
подальша реалізація проекту можлива . Але для цього треба мати переваги
над проектами конкурентів, та вміло їх подавати у вигляді рекламної
інформації .
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