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Кількість клітин дорівнює кількості рівнянь (рис.2), і так знаходиться коефіцієнт
поглинання хвилі кожної з клітин.
1. Ризнык О.Я. Комбинаторные модели для синтеза технических устройств и систем на основе числовых
линейных сцепок//Контрольно-измерительная техника. -Львов. - 1989. -Вып.45. - С.23-25.
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Розглянуто метод забезпечення інваріантності термоелектричних вимірю
вальних каналів на основі алгоритмічної корекції похибок результату вимірю
вання і бездемонтажноїповірки первинного перетворювача контрольованого па
раметра.
Has been analysed method of securing of the invariance of the canals subject to
thermoelectrical measurements on the grounds of algorithmic correction of the errors
of the result obtained by measurement and inspection of the initial converter of the pa
rameter which is under control, this inspection will be carried out without dismantling.
Широке розповсюдження в різних галузях промисловості та наукових дослід
женнях набули як автономні термоелектричні вимірювальні канали (ТВК), так і ті, що
у складі сучасних інформаційних систем призначені для контролю температурних
параметрів різних технологічних об'єктів. Дедалі більше впроваджуються у виробництво
теплові термоелектричні методи вимірювання багатьох фізичних величин (наприклад,
потужність надвисокої частоти, витрата рідин та газів, теплофізичні властивості
матеріалів тощо) із застосуванням первинних термоелектричних перетворювачів (ТЕП)
як металічного, так і напівпровідникового виконання [1, 2, 3]. Як правило, ТВК
відрізняються високою надійністю, здатністю працювати у важких умовах, а також
низькою вартістю. Основним недоліком ТВК є їх відносно низька точність.
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Підвищення точності TBK у першу чергу залежить від можливості усунення
впливу на кінцевий результат вимірювання домінуючих прогресуючих похибок первинних
перетворювачів температури, які виникають внаслідок їх поступового старіння та дії
різних дестабілізуючих факторів контрольованого середовища і об'єкта експлуатації.
Цю задачу вирішують, в основному, впровадженням конструктивно-технологічних
методів, які передбачають розробку нових високоякісних ТЕП з більш стійкими та
стабільними термоелектричними властивостями [4,5,6]. Проте набагато перспектив
нішими є такі методи і засоби вимірювання та визначення результату, за допомогою
яких (декількома каліброваними теплофізичними впливами) безпосередньо діють на
чутливий елемент ТЕП у місці його встановлення. У результаті додаткових спостере
жень вихідного сигналу ТЕП, які використовуються для визначення температури з
підвищеною точністю автокорекцією як систематичних похибок самого ТЕП, так і
систематичних похибок, зумовлених будь-якими змінами перетворювальної характе
ристики ТВК загалом, який переважно має також лінію зв'язку, вторинні вимірювальні
засоби перетворення та подання інформації [7, 8], можна застосувати в ТВК не тільки
ТЕП з лінійними, але і з нелінійними та нестабільними перетворювальними характе
ристиками.
Перетворювальну характеристику ТЕП у будь-якій робочій точці, з врахуванням
виникаючих при його експлуатації похибок, можна подати у вигляді рівняння:

Еі = а ,( і + yt)Tx - а

+ б,-,

(1)

де
Е.- термоелектрорушійна сила (ТЕРС) на виході ТЕП;
термоелектричні
коефіцієнти робочого та вільних кінців ТЕП; Г - значення контрольованої температури,
або температури робочого кінця ТЕП; Г - значення температури вільних кінців ТЕП;
у. = Дос/ос. - відносна мультиплікативна похибка, викликана зміною термоелектричного
коефіцієнта робочого кінця ТЕП; 5; - абсолютна адитивна похибка через зміну темпе
ратури вільних кінців, а також через виникаючу неоднорідність термоелектродів ТЕП
по їх довжині при перепаді температур
Т
і Г.
Як випливає з рівняння (1), сумарна похибка термоелектричного вимірювального
перетворення має випадковий, швидко прогресуючий характер зростання, і проконтро
лювати її в процесі експлуатації ТВК, як правило, не вдається. Тому до моменту чер
гової періодичної повірки ТВК, пов'язаної з обов'язковим демонтажем ТЕП з місця
його установки, сумарна похибка вимірювання може досягти критичних значень від
декількох одиниць до декількох десятків градусів.
На рисунку наведено функціональну схему ТВК із структурною надлишковістю
для здійснення каліброваних теплофізичих впливів на робочий кінець ТЕП в місці його
установки на об'єкті, принцип дії якого дозволяє алгоритмічним шляхом визначити зна
чення контрольованої температури з автоматичною корекцією усіх систематичних по
хибок, наведених у рівнянні (1), а також усунути вплив на точність кінцевого резуль
тату похибки від нелінійності перетворювальної характеристики ТЕП.
Функціональна схема термоелектричного вимірювального каналу із структурною
надлишковістю: 1 - подвійний ТЕП із захисним чохлом; 2 - лінія зв'язку, компенсаційні
дроти; 3 - пристрій стабілізації температури вільних кінців ТЕП; 4 - нормуючий підси-
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лювач; 5 - аналого-цифровий перетворювач; 6 - обчислювач; 7 - цифровий індикатор
контрольованої температури; 8 - блок управління; 9 - оперативно-запам'ятовувальний
пристрій; 10 - цифро-аналоговий перетворювач з бінарним виходом; 11 - перетворювач
постійної напруги у постійний струм;
12 - загальна шина ЕОМ.
Метод автокорекції похибок
результату вимірювання темпера
тури передбачає калібрування ТЕП
на початку його тривалої експлуа
тації в місці установки в умовах тех
нологічного об'єкта при відомій ро
бочій температурі Тк. В ТВК вико
ристовується подвійний ТЕП з дво
ма парами ідентичних електродів і
Функціональна схема термоелектричного вимірювального
одним загальним робочим кінцем
каналу із структурною надлишковістю
[9]. При цьому одна пара електродів
використовується як ТЕП вимірювального каналу, а друга - для підводу електричної
потужності до робочого кінця ТЕП.
Відповідно до початкової градуювальної характеристики ТЕП значення його ТЕРС
для робочої точки з температурою Тк буде дорівнювати

Е[ —о.\Тк —а оТу.

(2)

Отримане значення ТЕРС Ех підсилюється підсилювачем 4 і перетворювачем 5
перетворюється в цифровий код

Н[:= КхК2[ахТк- а 0Г0],

(3)

де Кх і
К 2-сталі коефіцієнти перетворення підсилювача 4 та аналого-цифрового пе
ретворювача 5. Цифровий код IV,' запам'ятовують за допомогою пристрою 9. Далі за
командою блоку управління 8 формується калібрований теплофізичний вплив на робочий
кінець (чутливий елемент) ТЕП. Для цього за допомогою цифро-аналогового перетво
рювача 10 і перетворювача постійної напруги в постійний струм 11 пропускають через
другу пару електродів і робочий кінець ТЕП струм певної сили / 0 у такому напрямку,
що відповідно до закону Пельтьє виникає стаціонарне охолодження робочого кінця ТЕП
на декілька одиниць градусів [10]. При досягненні теплової рівноваги робочого кінця
ТЕП з контрольованим середовищем цифровий код усталеного значення ТЕРС на виході
ТЕП буде мати значення

Щ

= КхК 2[Тк +(тІ%ІІ-ПІ0) / Х ] - а 0Т0,(4)
#

де і? - електричний опір робочого кінця ТЕП та електродів, що прилягають до нього; пі
= 0.5 - коефіцієнт, що враховує частку теплоти Джоуля, яка надходить до робочого
кінця; П - коефіцієнт Пельтьє робочого кінця ТЕП; - еквівалентна теплопровідність
робочого кінця ТЕП з врахуванням теплофізичних властивостей контрольованого се-
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редовшца та місця установки ТЕП.
Якщо в рівнянні (4) коефіцієнт Пельтье замінити на його значення відповідно до
відомого співвідношення [10]
П =аЛ ,

(5)

то одержимо

Щ. = КхКг[Тк +

(тіїЯ -

Цифровий код Щ також запам'ятовують, після чого за командою блоку 8 форму
ється другий теплофізичний вплив на робочий кінець ТЕП. За допомогою цифро-ана
логового перетворювача 10 з бінарним виходом, наприклад, типу АД-7834 [11], змінюєть
ся полярність керуючої напруги на вході переворювача 11 і через робочий спай ТЕП
пропускають заданий струм І0, але зворотного напрямку, що викликає реверсивний
ефект виділення у робочому кінці ТЕП додаткового тепла Пельтьє і відповідне збіль
шення його температури відносно температури калібрування Тк на декілька одиниць
градусів
< 10АГ. При стаціонарному нагріванні робочого кінця ТЕП протягом корот
Т
А
часу витримки настає стан його теплової рівноваги з контрольованим середовищем, а
цифровий код усталеного значення ТЕРС на виході ТЕП при цьому буде мати нове
значення

Щ = К хК2[Тк+ ( т / 02Я + а 1Г л К - а < Л Цифровий код Щ запам'ятовують, а струм / 0 через ТЕП за командою блоку
управління 8 припиняють. На цьому процес калібрування ТЕП вимірювального каналу
на об'єкті закінчується.
В процесі експлуатації ТВК змінюється градуювальна характеристика ТЕП, що
призводить до появи вище згаданих у рівнянні (1) домінуючих систематичних похибок.
Для визначення значення невідомої температури Г з підвищеною точністю отримують
результати трьох послідовних вимірювань ТЕРС на виході ТЕП, аналогічні тим, що
були отримані при попередньому калібруванні ТЕП. При цьому режим стаціонарного
термоелектричного охолодження та нагрівання ТЕП забезпечується відомим калібру
вальним струмом / 0.
З врахуванням рівняння (1) перший цифровий код ТЕРС на виході ТЕП для
температури Г буде дорівнювати

Щ ^ К хК 2[ах{\ + Ь )Тх - а 0Т0 +Ьх.(8)
Похибки у, і 8, враховують також зміни термоелектричного коефіцієнта ТЕП
внаслідок нелінійності його характеристики і невідповідності температур фактичної і
тієї, при якій проводили калібрування ТЕП.
Цифрові коди усталеної ТЕРС на виході ТЕП в режимі стаціонарного охоло
дження та нагрівання його робочого кінця при температурі середовища Т відповідно
будуть дорівнювати

Щ = а д К (1+ У2 )К + (**!& - а, (1+ У2 У А

},

( 9)
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Щ = В Д {ос, (і + у 3

+

(^0Л + “ , (1 + Уз )тх1,)/ Ц - а 0Т0 + 63},

(10)

Цифрові коди Ы",
Щ'та Л^' запам'ятовують і визначають з
лювача 6 дійсне значення контрольованої температури Г з автокорекцією похибок у і 5
за формулою, яка є результатом вирішення відносно цієї температури, системи рівнянь
(3), (6), (7), (8), (9) та (10), в яких похибки перетворення в околі робочої точки внаслідок
малих змін температури робочого кінця ТЕП (до 10
є однаковими:
Уі =У2 =Уз =У 1 5 і = 5 2 = 8 3 = 5 .

(11)

Формулу для визначення температури Т знаходять в результаті таких обчис
лень. З виразів (3), (6), (7) визначають складові ТЕРС і відповідні їм цифрові коди,
зумовлені виділенням в робочому кінці ТЕП теплоти Джоуля і окремо теплоти Пельтьє,
які мали місце при калібруванні ТЕП на початку його експлуатації:

Щ +Щ -

2И[= а ,/
Щ - М '2 =2 а21І0Тк /(13)

Аналогічні величини визначають з виразів (8), (9), (10), які одержані в процесі
експлуатації ТВК на об'єкті

N2 +

- 2И[= СС)(1 + у)/о і
Щ

Щ - М '2 =2[аї(1 + у)2І015)
Далі, беручи відношення виразу (12) до виразу (14), знаходять значення похибки

К + №-2Ы'! ,

У = — -------

і-- =------------ 1.

(іб)

Визначають відношення приростів ТЕРС (13) і (15)

м '; - м *2

і+у) 2 .

(17)

Підставляючи у праву частину рівняння (17) значення похибки (16) і потім, роз
в'язавши його відносно температури, одержують
{Щ -Щ ){М [+ ^ -2 Щ )2
( Щ - Ы ’2) { Щ + Щ - 2 И ' 0 2

Тк

(18)

Як видно з формули (18), отримане значення контрольованої температури
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визначається тільки значеннями цифрових кодів ТЕРС ТЕП і не залежить від виникаючих
в процесі його тривалої експлуатації домінуючих систематичних похибок як мультиплікативного, так і адитивного характеру. При цьому усувається також похибка від нелінійності градуювальної характеристики ТЕП.
Описаний метод і пристрій вимірювання температури з алгоритмічною автокорекцією систематичних похибок ТВК дають можливість також одночасно реалізувати
спосіб оперативного контролю (повірки) ТВК в умовах його експлуатації без операції
обов'язкового демонтажу ТЕП з місця його установки на об'єкті, який, на відміну від
відомих способів бездемонтажної повірки ТЕП і ТВК [1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ,2 0 ,
21] відрізняється підвищеною точністю і відносно простим технічним рішенням. При
цьому визначення абсолютної похибки ТВК при його контролі (повірці) в робочій
точці, відповідно до описаного методу, здійснюється за такою формулою

( # зи- ^ ) ( іу' + іу' - 2 ^ ; ) 2 г
-N '2)(iV" + N" k
де Т - значення температури контрольованого середовищ а, яку визначають за
градуювальною характеристикою відповідно до виміряного значення (8) або за показами
цифрового індикатора 7.
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* Національний університет ім.І.Франка,
**Національний університет ’’Львівська політехніка"
Представлено ефективний алгоритм обчислення значень концентрації
складових розчинів на базі експериментальних даних. Для побудови алгоритму
обчислень використано поліноміальну інтерполяцію , метод Гауса та схему
Горнера.
This paper developes an effective algorithm to find concentration o f composing so
lutions , on the base o f given researches . During construction o f mathematical model
was pressed the service ofpolynomial interpolation, Hpus method and Horner's scheme.

Лабораторією оптикоелектронних приладів Львівського національного універ
ситету ім. І.Франка розроблено пристрій "АГАТ” для визначення концентрації скла
дових розчинів на основі експериментальних даних про оптичні властивості дослі
джуваних розчинів [1]. З метою створення сучасного приладу (комп’ютер та пристрій

