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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Методи неруйнівного контролю широко застосовуються 

при визначенні вологості речовин. Серед них найбільше поширення отримав 

діелькометричний метод, покладений в основу роботи діелькометричних 

вологомірів. Перевагами даних вологомірів є досить висока точність визначення 

вологості, висока чутливість і широкий діапазон вимірювань, можливість 

проведення експрес-оцінки, простота конструкції і відносна дешевизна 

виготовлення, а основним недоліком – наявність так званої «сортової 

невизначеності» вимірювань, пов’язаної з тим, що значення вологості залежить від 

початкової діелектричної проникності (сорту) речовини, яка суттєво відрізняється 

не тільки для різних речовин, але також і для різних марок однієї і тієї ж речовини. 

Значний внесок у розвиток вологометрії, зокрема в розробку діелькометричного 

методу визначення вологості речовин, внесли такі вчені, як М. О. Берлінер, 

Є. С. Кричевський, В. К. Бензар, М. В. Венедиктов, А. А. Брандт, А. Р. Хіппель, 

О. П. Грідасов, В. С. Ройфе, Ф. Еме, О. М. Куцевол, М. О. Куцевол, А. Векслер 

(A. Wexler), Г. Дж. В. Вішер (G. J. W. Visscher), С. Хасегава (S. Hasegawa). 

На сьогоднішній день існує декілька способів вирішення проблеми «сортової 

невизначеності» вимірювань вологості діелькометричними вологомірами: введення 

в пам’ять вологоміра градуювальних кривих, які несуть інформацію про початкові 

діелектричні проникності матеріалів; забезпечення вологомірів калібрувальними 

таблицями; проведення градуювання вологомірів на заданий склад речовини. Однак 

слід зазначити, що жоден з цих способів не дозволяє повною мірою позбутися від 

сортової залежності діелькометричних вологомірів. 

При вирішенні задач, що стосуються підвищення точності вимірювань, 

широкого застосування набула теорія тестових методів, значний внесок у розвиток 

якої зробили такі вчені, як Е. М. Бромберг, К. Л. Куліковський, Ю. М. Туз, 

Б. С. Сотсков, С. І. Кондрашов. Саме тому одним з найбільш перспективних 

способів компенсації «сортової невизначеності» бачиться застосування тестового 

методу. Суть такого методу полягає в формуванні тестових впливів шляхом 

введення в досліджуваний матеріал відомої кількості води або речовини з відомою 

діелектричною проникністю. При цьому результат вимірювання визначається за 

зміною діелектричної проникності початкової проби після тестових впливів з 

використанням тестових методів. 

Більшість існуючих способів визначення вологості з використанням тестового 

методу (представлені в роботах В. М. Шевченка, О. П. Грідасова, А. В. Кудрявцева, 

О. В. Заболотного) не забезпечують достатньої компенсації «сортової 

невизначеності». Ті ж з них, які вирішують проблему сортової залежності 

діелькометричних вологомірів, мають ряд інших недоліків (погана збіжність 

результатів з дійсними значеннями, труднощі реалізації), що не дозволяють зробити 

вибір на їхню користь. 

У зв’язку з вищенаведеним, розробка нових і удосконалення наявних методів і 

засобів, що дозволяють підвищити точність діелькометричних вологомірів, є 

актуальною науково-практичною задачею, яка визначає напрямок досліджень 

дисертаційної роботи. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано на кафедрі авіаційних приладів та вимірювань Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» у рамках держбюджетних НДР МОН України «Методологія проектування 

елементів та інформаційно-вимірювальних систем контролю параметрів авіаційних 

двигунів і промислових паливно-енергетичних комплексів» (ДР № 0111U001072) і 

«Методологія удосконалення промислових паливно-енергетичних комплексів та 

авіаційних двигунів з використанням інформаційно-вимірювальних систем 

моніторингу станів, що змінюються, в умовах невизначеності вхідних даних» 

(ДР № 0115U000838), в яких здобувач була виконавцем окремих етапів. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення точності 

діелькометричних вологомірів шляхом розробки методів і засобів, які дозволяють 

компенсувати одну із складових сумарної невизначеності вимірювань даними 

вологомірами – «сортову невизначеність». 

Для досягнення зазначеної мети поставлено наступні задачі: 

– провести аналіз методів і сучасних аналогів для визначення вологості 

речовин, а також способів визначення вологості речовин в рамках 

діелькометричного методу і здійснити вибір найбільш перспективного способу для 

подальших досліджень з точки зору компенсації «сортової невизначеності»; 

– провести дослідження існуючих способів визначення вологості речовин 

діелькометричними вологомірами із застосуванням тестових методів, що 

дозволяють зменшити величину «сортової невизначеності», для виявлення способу, 

який має найкращі показники з компенсації «сортової невизначеності»; 

– удосконалити методи визначення вологості речовин діелькометричними 

вологомірами із застосуванням тестового підходу за рахунок введення в систему 

додаткових тестів; 

– розробити тестові алгоритми для визначення вологості речовин, що 

дозволяють зменшити «сортову невизначеність» вимірювань діелькометричними 

вологомірами; 

– розробити первинний перетворювач вологості з підвищеною точністю для 

реалізації отриманих тестових алгоритмів; 

– розробити методику калібрування первинного перетворювача на основі 

термогравіметричного методу визначення вологості та оцінити точнісні 

характеристики даної методики; 

– впровадити результати дисертаційної роботи в промисловість і навчальний 

процес вищого навчального закладу. 

Об’єкт дослідження – процеси вимірювання вологості матеріалів 

діелькометричними вологомірами. 

Предмет дослідження – методи і засоби підвищення точності діелькометричних 

вологомірів на основі розроблених тестових алгоритмів. 

Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи залучено сучасні 

математичні та фізико-математичні методи аналізу. Основні положення теорії 

діелектриків (характеристики властивостей діелектриків, механізми поляризації та 

електропровідності діелектриків, дисперсія діелектричної проникності) і теорію 

високочастотної вологометрії речовин використано для розрахунку діелектричних 
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проникностей матеріалів. Розрахунок електричних ємностей первинних 

перетворювачів здійснено з використанням теорії просторових характеристик 

електричного поля. Тестові алгоритми розроблено на базі тестових методів 

підвищення точності вимірювань, зокрема тестових методів підвищення точності 

вимірювань вологості діелькометричними вологомірами. Математичну модель 

вимірювального процесу для визначення вологості сипучих речовин 

термогравіметричним методом отримано з використанням процедури ітераційного 

планування експерименту і методу побудови матриць планування експерименту. 

Обробку статистичних даних здійснено методами теорії ймовірностей і статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

– вперше запропоновано метод підвищення точності діелькометричних 

вологомірів з використанням двох адитивних і двох мультиплікативних тестових 

впливів на досліджувану речовину, що дозволило підвищити точність вимірювань 

вологості за рахунок компенсації «сортової невизначеності» вимірювань; 

– вперше на основі процедури ітераційного планування експерименту отримано 

математичну модель вимірювального процесу для визначення вологості сипучих 

речовин термогравіметричним методом, що дозволило визначити фактори, які 

мають найбільший вплив при визначенні вологості даним методом, і таким чином 

зменшити невизначеність вимірювань; 

– удосконалено метод підвищення точності діелькометричних вологомірів з 

використанням двох адитивних і двох мультиплікативних тестових впливів на 

досліджувану речовину шляхом введення до вимірювальної процедури двох 

додаткових тестових впливів, що дозволило забезпечити підвищену точність 

вимірювань вологості за рахунок більш якісної компенсації «сортової 

невизначеності» вимірювань; 

– дістали подальшого розвитку тестові методи підвищення точності 

вимірювань, суть яких полягає у синтезі нових тестових алгоритмів для підвищення 

точності вимірювання об’ємного вмісту вологи діелькометричними вологомірами. 

Практичне значення одержаних результатів для галузі приладобудування 

полягає в наступному: 

– використання запропонованого тестового алгоритму, що отриманий в 

результаті синтезу адитивного та мультиплікативного тестових впливів, дозволило в 

декілька разів підвищити точність вимірювань діелькометричними вологомірами за 

рахунок компенсації «сортової невизначеності»; 

– застосування тестового алгоритму визначення вологості речовин, в якому 

крім адитивного та мультиплікативного тестових впливів уведено комбінований 

тест, дозволило зменшити «сортову невизначеність» вимірювань 

діелькометричними вологомірами до 0,6 %; 

– розроблена методика визначення вологості сипучих речовин 

термогравіметричним методом може бути використана при калібруванні 

діелькометричних вологомірів; 

– розроблений ємнісний первинний перетворювач вологості адаптивного 

вологоміра може бути використаний для практичної реалізації запропонованого 

тестового алгоритму при визначенні вологості сипучих і рідинних речовин, зокрема 

зерна, нафти і нафтопродуктів (патент України № 107722). 
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Розроблену методику визначення вологості пилу при випробуваннях апаратури 

систем управління різного призначення на стійкість до впливу пилу впроваджено у 

випробувально-сертифікаційний центр НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД (м. Харків) 

(акт впровадження від 02.06.2015 р.). 

Удосконалений спосіб визначення вологості нафти і нафтопродуктів 

діелькометричними вологомірами із застосуванням тестових методів, а також схему 

для вимірювання електричної ємності, що реалізує принцип заміщення і дозволяє 

вимірювати ємність первинного перетворювача з речовиною, вологість якої більше 

20 %, впроваджено у ПрАТ «Авіаконтроль» (м. Харків) (акт впровадження від 

01.02.2016 р.). 

Ємнісний первинний перетворювач вологості адаптивного вологоміра, а також 

розроблені тестові алгоритми визначення вологості речовин, що дозволяють 

компенсувати «сортову невизначеність» вимірювань діелькометричними 

вологомірами, впроваджено в навчальний процес Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (акт 

впровадження від 19.01.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати дисертаційної роботи 

отримано здобувачем самостійно. Серед них: проведення порівняльного аналізу 

методів визначення вологості речовин; пошук способів визначення вологості 

речовин діелькометричним методом, що дозволяють враховувати вплив сорту 

матеріалу на результат вимірювання; проведення порівняльного аналізу тестових 

методів підвищення точності діелькометричних вологомірів; розробка тестових 

алгоритмів, що дозволяють компенсувати «сортову невизначеність» вимірювань 

діелькометричними вологомірами; проведення експериментальних досліджень для 

розробленого тестового алгоритму; розробка методики визначення вологості 

сипучих речовин і проведення оцінки точнісних характеристик даної методики. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідались на: Всеукраїнській науково-технічній 

конференції «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні» (ІКТМ’2013) 

(Харків, 2013), XVI Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції 

«Людина і Космос» (Дніпропетровськ, 2014), XVIII Міжнародному молодіжному 

форумі «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» (Харків, 2014), науково-

технічній конференції «Сергеєвські читання» (Харків, 2014), IX Міжнародній 

науково-технічній конференції «Метрологія та вимірювальна техніка» (Метрологія –

2014) (Харків, 2014), Всеукраїнській науково-технічній конференції «Інтегровані 

комп’ютерні технології в машинобудуванні» (ІКТМ’2014) (Харків, 2014), 

Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених у царині метрології 

«Technical Using of Measurement – 2015» (Славське, 2015), XVII Міжнародній 

молодіжній науково-практичній конференції «Людина і Космос» 

(Дніпропетровськ, 2015), науково-технічній конференції «Інформатика, математика, 

автоматика» (ІМА – 2015) (Суми, 2015), XIV Міжнародній науково-технічній 

конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи» (Київ, 2015), 

XXII Міжнародній конференції по автоматичному управлінню «Автоматика 2015» 

(Одеса, 2015), Всеукраїнській науково-технічній конференції «Інтегровані 

комп’ютерні технології в машинобудуванні» (ІКТМ’2015) (Харків, 2015). 
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Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 24 наукових публікаціях, з 

них: 10 статей у наукових фахових виданнях України (6 – у виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз), 1 – у закордонному періодичному фаховому 

виданні, 1 патент України на винахід, 12 – у матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатка. Загальний 

обсяг дисертації становить 199 машинописних сторінок, з них 18 рисунків по тексту; 

2 рисунки на 3 окремих сторінках; 63 таблиці по тексту; 6 таблиць на 11 окремих 

сторінках; список використаних джерел з 193 найменувань на 23 сторінках, 1 додаток 

на 5 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність розробки перспективних та вдосконалення 

існуючих методів і засобів, що дозволяють підвищити точність діелькометричних 

вологомірів. Показано взаємозв’язок проведених досліджень із науковими 

програмами, планами і темами, сформульовано мету і задачі дослідження, визначено 

об’єкт і предмет дослідження, показано наукову новизну і практичну цінність 

отриманих у роботі результатів. 

У першому розділі проведено аналіз методів і сучасних аналогів для 

визначення вологості речовин, а також способів визначення вологості речовин у 

рамках діелькометричного методу. Показано, що за показником частки ринку 

вологомірів, які виготовляються, діелькометричні вологоміри займають лідируюче 

положення як при визначенні вологості сипучих матеріалів, так і рідинних сумішей 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Частка ринку вологомірів, які виробляються для сипучих матеріалів (а) 

і для нафтопродуктів (б): 

1 – діелькометричні вологоміри; 2 – кондуктометричні вологоміри; 

3 – надвисокочастотні вологоміри; 4 – інфрачервоні аналізатори спектру; 

5 – інфрачервоні вологоміри-сушарки 

Для визначення вологості сипучих речовин найбільш точними є інфрачервоні 

вологоміри-сушарки, а для рідинних – надвисокочастотні вологоміри. Невизначеність 

вимірювань діелькометричними вологомірами складає 0,5 %, що є прийнятним при 

вирішенні більшості задач. При цьому встановлено, що точність діелькометричних 

вологомірів може бути збільшена за рахунок зменшення впливу сорту матеріалу. 
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Проведено аналіз способів визначення вологості в рамках діелькометричного 

методу. В якості інформаційної бази використано патенти та авторські свідоцтва 

СРСР, Росії, України, США, Японії, Китаю і країн Європи за період з 1944 до 

2015 рр. Розроблено класифікацію, в якій всі способи об’єднані в 14 груп за 

принципом реалізації. Відповідно до вимог щодо компенсації впливу сорту 

матеріалу обрано групи способів вимірювання вологості, що дозволяють зменшити 

величину «сортової невизначеності»: 

– визначення вологості речовини на двох або більше частотах; 

– вимірювання ємності первинного перетворювача з досліджуваною речовиною 

у початковому і зневодненому стані або з досліджуваною і зразковою речовиною; 

– способи з вимірюванням декількох параметрів, таких як діелектрична 

проникність, тангенс кута діелектричних втрат, сорт, молекулярна вага, 

температура, швидкість проходження ультразвуку і т.д.; 

– визначення вологості з використанням тестових методів. 

У результаті проведеного аналізу виявлено, що група способів із застосуванням 

тестових методів є найбільш перспективною. 

У другому розділі проведено дослідження відомих тестових алгоритмів 

підвищення точності діелькометричних вологомірів, що дозволяють компенсувати 

одну із складових сумарної невизначеності вимірювань даними вологомірами – 

«сортову невизначеність». 

Проведено перевірку тестових алгоритмів на можливість компенсації впливу 

сорту речовини на основі формули Вінера, що найбільш точно описує залежність 

вологості речовини від її діелектричної проникності. В якості досліджуваних 

матеріалів при проведенні теоретичної перевірки обрано групу матеріалів з 

початковими діелектричними проникностями н , що дорівнюють 2; 2,5; 3 і 3,5 

відповідно (наприклад, зерно, нафта, нафтопродукти). Вологість цих матеріалів 

обчислюється в точках 0; 0,1; 0,2; 0,3 (або 0 %, 10 %, 20  % і 30 %) об’ємного вмісту 

вологи. Суть перевірки полягає в тому, що для різних н  розрахункові значення 

вологості в обраних контрольних точках об’ємного вмісту вологи повинні бути 

однаковими – в цьому випадку можна говорити про інваріантність вимірювань 

вологості до зміни сорту речовини. 

Для розрахунку дійсних значень діелектричних проникностей н  

використовується формула 
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де   – діелектрична проникність досліджуваної речовини; i – номер тестового 

впливу; н  – діелектрична проникність зневодненого зразка речовини; W  – 

вологість досліджуваної речовини;   – величина, на яку змінюється вологість 

досліджуваної речовини після проведення тесту; в  – діелектрична проникність 

води (за довідковими даними дорівнює 80). 

В результаті дослідження тестових алгоритмів сформовано таблицю, в якій 

вказано основні характеристики розглянутих алгоритмів (таблиця 1). 
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Таблиця 1 – Основні характеристики тестових алгоритмів визначення вологості 

речовин 

№ 

з/р 

Вираз для розрахунку вологості 

згідно з тестовим алгоритмом 

Характеристики 

«Сортова 

невизна-

ченість»* 

Розбіжність 

з дійсними 

значеннями* 

Трудно-

щі реалі-

зації 

1 
3

1

3

2

12

1 
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Wр  6,9 % 4,6 % немає 

* 
максимальне значення для тестового алгоритму 

знак «–» відповідає відсутності компенсації «сортової невизначеності» і/або значній відмінності 

статистичної характеристики перетворення від прямої 
1)

 а.с. SU 1265571 A1 «Способ измерения влажности нефти и нефтепродуктов», А. П. Гридасов та ін., 1986 
2)

 монографія «Емкостные измерители влажности жидких сред», А. В. Кудрявцев, В. Н. Шевченко, 1989 
3)

 а.с. SU 1332216 А1 «Способ измерения влажности нефти и нефтепродуктов», А. В. Кудрявцев, 

В. Н. Шевченко, 1987 
4)

 а.с. SU 1423952 А1 «Способ определения влажности жидких сред в потоке», А. В. Кудрявцев, 

В. Н. Шевченко, 1988 
5)

 стаття «Забезпечення задовільного рівня інваріантності адаптивних вологомірів з використанням 

методу найменших квадратів», О. В. Заболотний, 2012; патент UA 104201 C2 «Спосіб вимірювання 

вологості матеріалів», О. В. Заболотний, 2014 
6)

 стаття «Забезпечення інваріантності діелькометричних вологомірів до зміни сорту матеріалу з 

використанням поліномів Лагранжа», К. Ю. Голуб та ін., 2013 
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Визначено, що найбільш вдалим тестовим алгоритмом з числа розглянутих є 

алгоритм, описаний в авторському свідоцтві SU 1332216 А1, оскільки в цьому 

випадку розбіжності результатів розрахунку вологості мають найменші значення як 

у випадку забезпечення інваріантності вимірювань, так і у випадку наближення 

отриманих результатів до дійсних значень. Проте говорити про повну компенсацію 

«сортової невизначеності» для даного алгоритму не можна. Отже, питання 

забезпечення інваріантності з використанням тестових методів потребує подальших 

досліджень. 

Третій розділ присвячено розробці тестових алгоритмів визначення вологості 

речовин діелькометричними вологомірами із застосуванням тестових методів, які 

дозволяють більш якісно компенсувати «сортову невизначеність». 

Перший тестовий алгоритм формується з двох тестів: адитивного 

(з добавкою відомої кількості води) і мультиплікативного (при збільшенні ємності 

первинного перетворювача в задану кількість разів). Для формування тестів 

використовується вимірювальна система, структурну схему якої наведено на рис. 2. 
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В результаті проведення тестових 

впливів згідно з наведеною схемою 

(див. рис. 2) отримано систему 

рівнянь: 
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    (1) 

де C1, C2, C3 – ємність первинного 

вимірювального перетворювача 

(ПВП) з досліджуваною пробою 

речовини при формуванні адитивного 

та мультиплікативного тестів 

відповідно;  ΔW – добавка води для 

адитивного тесту; k – коефіцієнт для 

мультиплікативного тесту; g –

просторова характеристика поля 

зазору, утвореного формою 

електродів обраного ПВП. 

Рисунок 2 – Структурна схема 

вимірювальної системи для реалізації 

першого тестового алгоритму: 

БАТ – блок адитивного тесту; 

БМТ – блок мультиплікативного тесту; 

ВП – вимірювальний пристрій; ОП – 

обчислювальний пристрій; Кл – ключ 

У результаті розв’язання системи (1) різницевим методом отримано вираз для 

розрахунку вологості 

3
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Перевірка виразу (2) на інваріантність до зміни початкової діелектричної 

проникності (сорту) речовини дала негативний результат. Отже прийнято рішення 

про формування ще одного тесту з більшими добавкою води і коефіцієнтом 

мультиплікативного тесту. У цьому випадку вираз (2) має вигляд 
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де C2´, C3´ – ємності ПВП з досліджуваною пробою речовини при формуванні 

адитивного та мультиплікативного тестів з більшими добавкою води і коефіцієнтом 

мультиплікативного тесту відповідно; ΔW´ – добавка води для адитивного тесту, 

більша за ΔW; k´ – коефіцієнт для мультиплікативного тесту, більший за k. 

У результаті перевірки різних комбінацій тестових виразів (2) і (3) знайдено 

комбінацію, що забезпечує найкращу компенсацію «сортової невизначеності» 
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де 0C  – ємність ПВП, що дорівнює 344,83 пФ. 

Перевірка результатів визначення вологості, отриманих для першого тестового 

алгоритму, на інваріантність до зміни сорту речовини проводилася для групи 

матеріалів з н , що дорівнюють 2,0; 2,5; 3,0 і 3,5, в контрольних точках вологості 

0; 0,1; 0,2 і 0,3. У результаті перевірки встановлено, що даний тестовий алгоритм 

дозволяє зменшити величину «сортової невизначеності» до 2,1 %. При цьому 

розбіжність отриманих значень вологості з дійсними складає 1,5 %. 

Для другого тестового алгоритму в систему введено додатковий комбінований 

тест, який формується шляхом збільшення ємності ПВП після адитивного тесту в 

задану кількість разів. На рис. 3 наведено структурну схему вимірювальної системи 

для реалізації другого тестового алгоритму. 

БМТ

ВП ОП

Kл1

Kл2
БАТ

Kл3

ΔW

W

С

 

Тестові впливи, отримані із 

застосуванням даної схеми 

(див. рис. 3), об’єднано в систему 

рівнянь: 
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де C4 – ємність ПВП з 

досліджуваною пробою речовини 

при формуванні комбінованого 

тесту. 

Рисунок 3 – Структурна схема 

вимірювальної системи для реалізації 

другого тестового алгоритму 

При розв’язанні системи (5) отримано вираз для розрахунку вологості 
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Результати перевірки виразу (6) показали, що отримані розрахункові значення 

вологості непослідовно змінюються зі зміною дійсного значення, і інваріантності до 

зміни н  немає. Як і у випадку першого тестового алгоритму сформовано тест з 

більшими добавкою води і коефіцієнтом мультиплікативного тесту 

)C(C)C(C

W)C(C
W р

1324

13
2













 , (7) 

де C4´ – ємність ПВП з досліджуваною пробою речовини при формуванні 

комбінованого тесту з більшими добавкою води і коефіцієнтом мультиплікативного 

тесту відповідно. 

Найбільш вдалою комбінацією тестових виразів (6) і (7) з точки зору 

компенсації «сортової невизначеності» є комбінація 
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де 
0C  – ємність ПВП, що дорівнює 222,22 пФ. 

Після перевірки виразу (8) на інваріантність до зміни сорту речовини, зроблено 

висновок, що у випадку застосування другого тестового алгоритму величина 

«сортової невизначеності» зменшилася до 0,6 %, а розбіжність отриманих значень 

вологості з дійсними – до 0,7 %. 

У результаті порівняльного аналізу розроблених тестових алгоритмів з 

найбільш досконалими серед виявлених аналогів визначено, що запропоновані в 

цьому розділі алгоритми (переважно другий) мають найкращі показники, а саме: 

– забезпечують хорошу компенсацію «сортової невизначеності» вимірювань 

діелькометричними вологомірами; 

– забезпечують хорошу збіжність отриманих результатів з дійсними 

значеннями вологості; 

– прості в реалізації та експлуатації; 

– можуть бути використані як у промислових, так і в лабораторних умовах. 

У четвертому розділі проведено експериментальні дослідження розробленого 

тестового алгоритму визначення вологості речовин. 

Основною задачею було підтвердження можливості компенсації даним 

алгоритмом «сортової невизначеності» вимірювань діелькометричними 

вологомірами. Для розв’язання даної задачі розроблено методику проведення 

експериментів, в якій надано рекомендації з питань вибору групи досліджуваних 

матеріалів, використання первинного перетворювача, підготовки проб, вибору 

пристрою для вимірювання електричної ємності, вимірювання ємності. Враховуючи 

всі наведені рекомендації, для проведення експериментів обрано наступні 

матеріали: пшеницю, ячмінь, перлову крупу, мак, подрібнений горох і пісок (рис. 4). 

В якості первинного перетворювача для проведення експериментів 

використовувалися ємнісні датчики Д1 і Д2 (рис. 5, а, б). 
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Рисунок 4 – Досліджувані матеріали при 

проведенні експериментів: 

пшениця (а); ячмінь (б); перлова крупа (в); 

мак (г); подрібнений горох (д); пісок (е) 

Рисунок 5 – Ємнісні датчики для 

визначення вологості сипучих 

матеріалів: 

датчик Д1 (а); датчик Д2 (б) 

Для вимірювання вологості речовин з вмістом вологи більше 20 % розроблено 

макет пристрою для вимірювання ємності (рис. 6). Живлення пристрою 
 

    
а б 

    
в г 

здійснюється від адаптера живлення 1 

постійною напругою 12 В. Вимірювач 

напруги підключається до клем 2 

плати пристрою. Ємнісний первинний 

перетворювач підключається до 

клем 3, і фіксується напруга на 

мультиметрі. Для контролю 

правильності роботи пристрою 

використовується осцилограф 

(підключається до виводу 

резистора 4). Потім ємнісний датчик 

відключають від плати пристрою, а 

замість нього до клем 5 підключають 

конденсатор змінної ємності. Зміною 

ємності конденсатора домагаються 

досягнення значення напруги на 

вольтметрі, що дорівнює напрузі, 

отриманій при підключеному датчику. 

Після цього підключають цей 

конденсатор до вимірювача ємності і 

фіксують отримане значення. 

Рисунок 6 – Перетворювач ємності в 

напругу: плата пристрою (а); підключення 

ємнісного датчика 

до пристрою (б); підключення 

конденсатора змінної ємності 

до пристрою (в); вимірювання ємності (г) 

Результати розрахунку вологості, отримані згідно з даною методикою для двох 

датчиків Д1 та Д2 (таблиця 2), показали достатній рівень компенсації «сортової 

невизначеності» вимірювань вологості із застосуванням розробленого тестового 

алгоритму. Так, для двох різних ємнісних первинних перетворювачів максимальне 

значення «сортової невизначеності» вимірювань становить відповідно 0,837 % і 
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0,906 %, що відповідає заявленим метрологічним характеристикам. Таким чином, 

розроблений тестовий алгоритм визначення вологості речовин діелькометричними 

вологомірами дозволяє в достатній мірі компенсувати «сортову невизначеність» для 

матеріалів, діелектрична проникність яких змінюється в діапазоні від 2 до 3,5 

(наприклад, зерна, нафти і нафтопродуктів) з вмістом вологи від 0 % до 30 %. 

Таблиця 2 – Результати перевірки вологості речовин для ємнісних датчиків 

Найменування 

матеріалу 

Вологість, % 

Датчик Д1 Датчик Д2 

0,0 % 10,0 % 0,0 % 10,0 % 

Пшениця 0,688 9,163 0,897 9,881 

Ячмінь 0,619 9,481 0,872 10,0 

Перлова крупа 0,801 9,205 0,572 9,893 

Мак 0,637 10,0 0,0 9,842 

Подрібнений горох 0,084 9,235 0,011 9,479 

Пісок 0,0 9,786 0,866 9,094 

Для практичної реалізації тестових впливів розроблено ємнісний первинний 

перетворювач вологості сипучих і рідинних матеріалів адаптивного вологоміра. 

Отримано методику калібрування ємнісного первинного перетворювача на 

основі термогравіметричного методу визначення вологості. Дана методика 

застосовується для випадку визначення вологості пилу при проведенні випробувань 

апаратури на стійкість до впливу пилу, однак є універсальною і може бути 

використана також при визначенні вологості інших сипучих речовин. 

Для оцінки точнісних характеристик даної методики визначено фактори, що 

мають найбільший вплив на процес вимірювання. До них належать температура 

сушіння, тривалість сушіння і маса проби пилу до сушіння. Залежність вологості від 

цих факторів має вигляд 

),m,t,T(fW   

де T – температура сушіння проби пилу, °С; t – час сушіння проби пилу, год; m – 

маса проби пилу до сушіння, г. 

В результаті проведення повного факторного експерименту отримано 

математичну модель вимірювального процесу 

mt,mT,tT,m,t,T,,W  02200010008003204543043096212 . 

Проведено виміри проб пилу заданого складу, та отримано значення 

невизначеності вимірювань вологості. В результаті аналізу отриманих значень 

зроблено висновок, що наведену методику визначення вологості речовин 

термогравіметричним методом раціонально використовувати для калібрування 

розробленого первинного перетворювача вологості адаптивного вологоміра і 

діелькометричних вологомірів у цілому. 

У додатку наведено акти впровадження розроблених тестових алгоритмів 

визначення вологості речовин, ємнісного первинного перетворювача вологості 

адаптивного вологоміра і методики калібрування даного ємнісного перетворювача. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішена науково-практична задача підвищення 

точності діелькометричних вологомірів шляхом удосконалення та розробки методів 

і засобів, що дозволяють зменшити «сортову невизначеність» вимірювань даними 

пристроями. 

В ході проведених досліджень отримано наступні результати: 

1. У результаті проведеного огляду методів вимірювання і сучасних аналогів 

встановлено, що найбільшого поширення при визначенні вологості як сипучих, так і 

рідинних речовин (нафтопродуктів) отримали діелькометричні вологоміри. 

Встановлено, що для більшості випадків невизначеність вимірювань 

діелькометричними вологомірами становить близько 0,5 % і може бути зменшена за 

рахунок компенсації «сортової невизначеності». 

Проведений аналіз способів визначення вологості речовин у рамках 

діелькометричного методу дозволив виділити найбільш ефективні способи, що 

дозволяють зменшити величину «сортової невизначеності», і встановити, що група 

способів із застосуванням тестових методів є найбільш перспективною. 

2. Перевірка існуючих тестових алгоритмів визначення вологості речовин 

діелькометричними вологомірами із застосуванням тестових методів на 

інваріантність до зміни початкової діелектричної проникності (сорту) речовини 

показала, що більшість тестових алгоритмів не забезпечують необхідної 

інваріантності. Ті ж з них, які дозволяють в достатній мірі компенсувати «сортову 

невизначеність», мають інші недоліки, такі як складність реалізації і/або відсутність 

збіжності отриманих результатів з дійсними значеннями вологості речовини. 

3. Удосконалено метод підвищення точності діелькометричних вологомірів з 

використанням тестових впливів на досліджувану речовину шляхом введення у 

вимірювальну процедуру додаткових тестів: адитивного (з добавкою відомої 

кількості води), мультиплікативного (при збільшенні ємності первинного 

перетворювача з досліджуваною речовиною в задану кількість разів) і 

комбінованого (при збільшенні ємності первинного перетворювача після адитивного 

тесту в задану кількість разів), що дозволило підвищити точність діелькометричних 

вологомірів за рахунок компенсації впливу сорту речовини. 

4. Розроблено тестові алгоритми визначення вологості речовин, що дозволяють 

зменшити величину «сортової невизначеності» для матеріалів з діелектричною 

проникністю 532 ,н   (наприклад, зерна, нафти і нафтопродуктів) і з вмістом 

вологи від 0 % до 30 %: перший тестовий алгоритм, в якому в якості тестових 

впливів застосовуються адитивний і мультиплікативний тести; другий тестовий 

алгоритм, в якому крім адитивного і мультиплікативного тестів використовується 

комбінований тест. 

Використання розроблених алгоритмів дозволило досягти наступних значень 

точнісних характеристик: 

– для першого тестового алгоритму за результатами теоретичних розрахунків 

величина «сортової невизначеності» склала 2,1 %, розбіжність отриманих значень 

вологості з дійсними – 1,5 %; 
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– для другого тестового алгоритму проведені розрахунки показали, що в цьому 

випадку величина «сортової невизначеності» зменшилася до 0,6 %, а розбіжність 

отриманих значень вологості з дійсними – до 0,7 %. 

Розроблені тестові алгоритми є простими в реалізації та експлуатації і можуть 

бути використані як у промислових, так і в лабораторних умовах. 

5. Проведено експериментальні дослідження розробленого тестового алгоритму 

визначення вологості речовин, основною метою яких було підтвердження 

можливості компенсації даним алгоритмом «сортової невизначеності» вимірювань 

діелькометричними вологомірами. Для розв’язання даної задачі розроблено 

методику проведення експериментів, в якій надано рекомендації з вибору групи 

досліджуваних матеріалів, використання первинного перетворювача, підготовки 

проб, вибору пристрою для вимірювання електричної ємності, вимірювання ємності. 

Результати розрахунку вологості, отримані у відповідності з даною методикою, 

показали досить хорошу компенсацію «сортової невизначеності» вимірювань 

вологості із застосуванням розробленого тестового алгоритму. Так, для двох різних 

ємнісних первинних перетворювачів максимальне значення «сортової 

невизначеності» вимірювань становить відповідно 0,837 % і 0,906 %, що відповідає 

заявленим метрологічним характеристикам. 

Розроблено ємнісний первинний перетворювач вологості сипучих і рідинних 

матеріалів адаптивного вологоміра, що застосовується для практичної реалізації 

запропонованих тестових впливів, і у якому можливість здійснення адитивних 

тестів забезпечується за рахунок введення в систему металевих пластин різної 

товщини. 

6. Розроблено методику калібрування ємнісного первинного перетворювача на 

основі термогравіметричного методу визначення вологості. Визначено фактори, що 

мають найбільший вплив на процес вимірювання, і знайдено рівняння зв’язку для 

визначення вологості досліджуваної речовини. Проведено повний факторний 

експеримент, отримано математичну модель вимірювального процесу, та оцінено 

невизначеність вимірювань із застосуванням даної моделі. 

7. Результати виконаних теоретичних і експериментальних досліджень 

впроваджено у виробничий процес підприємств НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД 

(м. Харків) і ПрАТ «Авіаконтроль» (м. Харків) та в навчальний процес 

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут». 
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4. Golub E. Synthesis of test actions for capacitive moisture meter that is invariant to 

substance type change / E. Golub, A. Zabolotny`j, N. Koshevoj, I. Kirichenko // TEKA. 

Commission of motorization and energetics in agriculture. – Poland, Lublin, 2014. – 

Vol. 14, No. 2. – P. 43–52. 

Здобувачем здійснено синтез тестових впливів для діелькометричного 

вологоміра, які забезпечують інваріантність до зміни сорту речовини. 

5. Голуб Е. Ю. Применение тестового подхода для обеспечения инвариантности 

диэлькометрических влагомеров к сорту вещества / Е. Ю. Голуб, А. В. Заболотный, 

Н. Д. Кошевой // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2014. – № 4 (68). – С. 60–

66. 

Здобувачем вдосконалено тестовий алгоритм, що дозволяє більш якісно 

компенсувати «сортову невизначеність» вимірювань діелькометричними 

вологомірами. 

6. Голуб К. Ю. Порівняльний аналіз тестових методів підвищення точності 

діелькометричних вологомірів / К. Ю. Голуб, О. В. Заболотний // Розвідка та 

розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. – № 1 (54). – С. 112–119. 

Здобувачем проведено порівняльний аналіз тестових методів підвищення 

точності діелькометричних вологомірів. 

7. Голуб Е. Ю. Компенсация «сортовой неопределенности» измерений 

влажности диэлькометрическими влагомерами. Часть 1. Сравнительный анализ 

методов определения влажности веществ / Е. Ю. Голуб, А. В. Заболотный // 

Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2015. – № 2 (72). – С. 28–35. 

Здобувачем проведено порівняльний аналіз методів визначення вологості 

речовин. 

8. Голуб К. Ю. Експериментальні дослідження перспективного способу 

визначення вологості речовин / К. Ю. Голуб, О. В. Заболотний, В. О. Заболотний // 

Метрологія та прилади. – 2015. – № 4 (54). – С. 12–20. 

Здобувачем проведено експериментальні дослідження для розробленого 

тестового алгоритму. 

9. Голуб Е. Ю. Компенсация «сортовой неопределенности» измерений 

влажности диэлькометрическими влагомерами. Часть 2. Поиск способа / 
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Е. Ю. Голуб, А. В. Заболотный // Вісник Дніпропетровського університету. Серія 

«Ракетно-космічна техніка». – 2015. – Т. 1, № 16. – С. 24–32. 

Здобувачем здійснено пошук способів визначення вологості речовин 

діелькометричним методом, що дозволяють враховувати вплив сорту матеріалу на 

результат вимірювання. 

10. Голуб К. Ю. Порівняльний аналіз способів визначення вологості речовин із 

застосуванням тестових методів / К. Ю. Голуб // Радіоелектронні і комп’ютерні 

системи. – 2015. – № 4 (74). – С. 65–73. 

11. Голуб К. Ю. Способи компенсації «сортової невизначеності» 

діелькометричних вологомірів / К. Ю. Голуб, О. В. Заболотний // Вісник 

Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Автоматика, 

вимірювання та керування». – 2015. – № 821. – С. 105–113. 

Здобувачем проведено дослідження відомих тестових алгоритмів, що 

дозволяють компенсувати «сортову невизначеність» вимірювань 

діелькометричними вологомірами. 

12. Пат. UA 107722 C2 Україна, МПК
 
G01N 27/22. Первинний перетворювач 

вологості нафтопродуктів адаптивного вологоміра / Заболотний О. В., 

Кошовий М. Д., Голуб К. Ю. ; заявник і патентовласник Національний 

аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут», № а201303175 ; заявл. 15.03.2013 ; опубл. 10.02.2015, Бюл. № 3. – 4 с., іл. 

Здобувачем запропоновано використання додаткових металевих пластин для 

формування тестових впливів у первинному перетворювачі вологості адаптивного 

вологоміра. 

13. Голуб Е. Ю. Методика определения влагосодержания пыли при проведении 

испытаний аппаратуры на воздействие песка и пыли / Е. Ю. Голуб // Інтегровані 

комп’ютерні технології в машинобудуванні (ІКТМ’2013) : тези доповідей Всеукр. 

наук.-техніч. конф. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т 

ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». – Х., 2013. – Т. 2. – С. 25. 

14. Голуб Е. Ю. Оценка точностных характеристик диэлькометрического 

метода определения влагосодержания твердых веществ / Е. Ю. Голуб, 

А. В. Заболотный, А. В. Чумаченко // Людина і Космос : тези доповідей 

XVI Міжнар. молодіжн. наук.-практич. конф., 9 – 11 квітня 2014 р. – 

Дніпропетровськ, 2014. – С. 225. 

Здобувачем проведено порівняльну оцінку результатів визначення вологості, 

отриманих із застосуванням розробленої методики на основі 

термогравіметричного методу, і результатів, отриманих діелькометричним 

методом. 

15. Голуб Е. Ю. Построение математической модели измерений для 

термогравиметрического метода определения влагосодержания веществ / 

Е. Ю. Голуб, А. В. Заболотный, А. В. Чумаченко // Радиоэлектроника и молодежь в 

ХХІ веке : матеріали XVIII Міжнар. молодіжн. форума, 14 – 16 квітня 2014 р. / М-во 

освіти і науки України, Харк. Нац. ун-т радіоелектроники. – Харків, 2014. – Т. 1. – 

С. 39–40. 

Здобувачем визначено фактори, що мають найбільший вплив на процес 

вимірювання, знайдено рівняння зв’язку для визначення вологості досліджуваної 
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речовини, проведено повний факторний експеримент та отримано математичну 

модель вимірювального процесу. 

16. Голуб К. Ю. Вологість як показник якості матеріалів, призначених для 

використання в космосі. Спосіб визначення вологості / К. Ю. Голуб, 

О. В. Заболотний // Сергеєвські читання : тези доповідей наук.-техніч. конф., 

11 – 12 вересня 2014 р. / НТУ «ХПІ», НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД. – Харків, 

2014. – С. 40–41. 

Здобувачем запропоновано спосіб визначення вологості речовин із 

застосуванням тестових методів. 

17. Голуб К. Ю. Застосування тестових методів підвищення точності для 

вирішення проблеми «сортової невизначеності» діелькометричних вологомірів / 

К. Ю. Голуб, О. В. Заболотний // Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія–

2014) : тези доповідей IX Міжнар. наук.-техніч. конф., 15 – 16 жовтня 2014 р. – 

Харків, 2014. – С. 464–467. 

Здобувачем удосконалено метод підвищення точності діелькометричних 

вологомірів з використанням двох адитивних і двох мультиплікативних тестових 

впливів на досліджувану речовину шляхом уведення до вимірювальної процедури двох 

додаткових тестових впливів. 

18. Голуб К. Ю. Оцінка методів формування системи тестових впливів для 

вирішення проблеми сортової невизначеності діелькометричних вологомірів / 

К. Ю. Голуб // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні 

(ІКТМ’2014) : тези доповідей Всеукр. наук.-техніч. конф. / М-во освіти і науки 

України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». – Х., 2014. – Т. 2. – С. 5. 

19. Голуб К. Ю. Аналіз сучасного стану проблеми вимірювання вологості 

речовин / К. Ю. Голуб, О. В. Заболотний // Technical Using of Measurement – 2015 : 

тези доповідей Всеукр. наук.-техніч. конф. молодих вчених у царині метрології, 

2 – 6 лютого 2015 р. – Славське, 2015. – С. 32–34. 

Здобувачем проведено загальний аналіз світових тенденцій у галузі 

вологометрії. 

20. Голуб К. Ю. Проведення порівняльної оцінки способів компенсації 

«сортової невизначеності» діелькометричних вологомірів / К. Ю. Голуб, 

О. В. Заболотний // Людина і Космос : тези доповідей XVII Міжнар. молодіжн. 

наук.-практич. конф., 8 – 10 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 185. 

Здобувачем проведено порівняльний аналіз найбільш перспективних способів 

компенсації «сортової невизначеності» вимірювань діелькометричними 

вологомірами. 

21. Голуб К. Ю. Пошук ефективного способу компенсації «сортової 

невизначеності» вимірювань діелькометричними вологомірами з використанням 

тестових методів / К. Ю. Голуб, О. В. Заболотний // Інформатика, математика, 

автоматика ІМА–2015 : тези доповідей наук.-техніч. конф., 20 – 25 квітня 2015 р. – 

Суми, 2015. – С. 112.  

Здобувачем обрано найбільш ефективний спосіб з точки зору забезпечення 

інваріантності діелькометричних вологомірів до зміни початкової діелектричної 

проникності речовини. 
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22. Голуб К. Ю. Апробація обраного способу компенсації «сортової 

невизначеності» вимірювань діелькометричними вологомірами / К. Ю. Голуб, 

О. В. Заболотний // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ : стан і перспективи : тези доповідей 

XIV Міжнар. наук.-техніч. конф., 22 – 23 квітня 2015 р. / М-во освіти і науки 

України, Нац. техніч. ун-т України «КПІ». – К., 2015. – С. 77–78. 

Здобувачем розроблено методику проведення експериментів для 

експериментальної перевірки розробленого тестового алгоритму визначення 

вологості речовин на можливість компенсації сорту речовини. 

23. Голуб К. Ю. Отримання експериментальних даних для способу визначення 

вологості / К. Ю. Голуб // Автоматика 2015 : тези доповідей XXII Міжнар. конф. з 

автоматичного управління, 10 – 11 вересня 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 128–130. 

24. Голуб Е. Ю. Анализ полученных результатов для перспективного способа 

определения влажности веществ / Е. Ю. Голуб // Інтегровані комп’ютерні технології 

в машинобудуванні (ІКТМ’2015) : тези доповідей Всеукр. наук.-техніч. конф. / М-во 

освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». – Х., 

2015. – Т. 2. – С. 70. 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Голуб К. Ю. Методи і засоби підвищення точності діелькометричних 

вологомірів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу 

речовин. – Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» МОН України, Харків, 2016. 

Дисертаційна робота присвячена підвищенню точності діелькометричних 

вологомірів шляхом удосконалення та розробки методів і засобів, що дозволяють 

зменшити «сортову невизначеність» вимірювань даними вологомірами. 

У дисертації запропоновано тестові алгоритми визначення вологості речовин, 

що дозволяють компенсувати «сортову невизначеність» вимірювань 

діелькометричними вологомірами: перший тестовий алгоритм, в якому в якості 

тестових впливів застосовують адитивний і мультиплікативний тести; другий 

тестовий алгоритм, в якому крім адитивного і мультиплікативного тестів проводять 

комбінований тест. Проведено порівняльний аналіз отриманих тестових алгоритмів 

з найбільш досконалими серед виявлених аналогів. Для реалізації запропонованих 

тестових алгоритмів розроблено ємнісний первинний перетворювач вологості 

сипучих і рідинних речовин адаптивного вологоміра. Наведено методику 

калібрування первинного перетворювача на основі термогравіметричного методу 

визначення вологості. Із застосуванням процедури ітераційного планування 

експерименту отримано математичну модель вимірювального процесу для 

визначення вологості сипучих речовин термогравіметричним методом, в результаті 

чого визначено фактори, що мають найбільший вплив при визначенні вологості 

даним методом, і оцінено невизначеність вимірювань. 

Ключові слова: вологість, діелькометричний вологомір, «сортова 

невизначеність», тестові методи, адитивний тест, мультиплікативний тест. 
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Голуб К. Ю. Методы и средства повышения точности диэлькометрических 

влагомеров. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.11.13 – приборы и методы контроля и определения состава 

веществ. – Национальный технический университет «Харьковский политехнический 

институт» МОН Украины, Харьков, 2016. 

Диссертационная работа посвящена повышению точности диэлькометрических 

влагомеров путем усовершенствования и разработки методов и средств, 

позволяющих уменьшить «сортовую неопределенность» измерений данными 

влагомерами. 

Проведен анализ существующих методов и современных аналогов определения 

влажности, в результате которого выбран диэлькометрический метод определения 

влажности. Также проведен анализ способов определения влажности в рамках 

диэлькометрического метода. Выделены достоинства и недостатки каждого способа. 

В соответствии с требованиями по компенсации влияния сорта материала выбран 

способ измерения влажности с применением тестовых методов. 

Рассмотрены тестовые алгоритмы определения влажности веществ 

диэлькометрическими влагомерами. Для каждого тестового алгоритма проведена 

проверка на инвариантность к изменению начальной диэлектрической 

проницаемости исследуемого материала. По результатам проверки дано заключение 

о том, что ни один из рассмотренных тестовых алгоритмов не позволяет в полной 

мере избавиться от влияния сорта вещества, а те, которые обладают достаточно 

хорошими показателями по компенсации «сортовой неопределенности», имеют ряд 

других недостатков, связанных с плохой сходимостью полученных результатов 

расчета влажности с действительными значениями, а также сложностью реализации. 

Разработаны тестовые алгоритмы определения влажности веществ, 

позволяющие повысить точность измерений диэлькометрическими влагомерами за 

счет компенсации «сортовой неопределенности» для материалов с диэлектрической 

проницаемостью 532 ,н   (зерна, нефти и нефтепродуктов) и с содержанием 

влаги от 0 % до 30 %. Суть первого тестового алгоритма заключается в проведении 

двух тестов: аддитивного (с добавкой известного количества воды) и 

мультипликативного (при увеличении емкости первичного преобразователя в 

заданное количество раз). Использование разработанного алгоритма позволило 

достичь следующих значений точностных характеристик: по результатам 

теоретических расчетов величина «сортовой неопределенности» составила 2,1 %, 

расхождение полученных значений влажности с действительными – 1,5 %. Для 

второго тестового алгоритма в систему введен дополнительный комбинированный 

тест. Он формируется путем увеличения емкости первичного преобразователя после 

аддитивного теста в заданное количество раз. Проведенные расчеты показали, что в 

этом случае величина «сортовой неопределенности» уменьшилась до 0,6 %, а 

расхождение полученных значений влажности с действительными – до 0,7 %. 

Разработана методика проведения экспериментов, в которой даны 

рекомендации по выбору группы исследуемых материалов, использованию 

первичного преобразователя, подготовке проб, выбору устройства для измерения 

электрической емкости и измерению емкости. В соответствии с данной методикой 
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проведены экспериментальные исследования разработанного тестового алгоритма 

определения влажности веществ. Полученные результаты расчета влажности 

показали довольно хорошую компенсацию «сортовой неопределенности». 

Для реализации предложенных тестовых алгоритмов разработан емкостной 

первичный преобразователь влажности сыпучих и жидких веществ адаптивного 

влагомера. Разработана методика калибровки первичного преобразователя на основе 

термогравиметрического метода определения влажности. С применением 

процедуры итерационного планирования эксперимента получена математическая 

модель измерительного процесса определения влажности сыпучих веществ 

термогравиметрическим методом, в результате чего определены факторы, 

оказывающие наибольшее влияние при определении влажности данным методом, и 

оценена неопределенность измерений. 

Ключевые слова: влажность, диэлькометрический влагомер, «сортовая 

неопределенность», тестовые методы, аддитивный тест, мультипликативный тест. 

 

Holub K. Yu. Methods and means that allow to increase accuracy for capacitive 

moisture meters. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Ph. D. in Engineering Science, specialty 05.11.13 – devices 

and methods of testing and determination of substances structure. – National Technical 

University «Kharkiv Polytechnic Institute» Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kharkiv, 2016. 

Thesis is devoted to accuracy increase for capacitive moisture meters by improving 

and developing of the methods and means allowing to reduce «uncertainty of substance 

type» of measurements by these moisture meters. 

In the thesis the test algorithms of substances moisture determination allowing to 

compensate «uncertainty of substance type» of measurements by capacitive moisture 

meters are proposed: the first test algorithm in which as test influences an additive and 

multiplicative tests are applied; the second test algorithm in which except additive and 

multiplicative tests a combined test is carried out. Comparative analysis of the received 

test algorithms with the best of the found analogs is carried out. Capacitive primary 

converter of adaptive moisture meter for bulk and liquid substances moisture 

measurements is developed for realization of the proposed test algorithms. The calibration 

methodology for primary converter on the basis of oven-drying moisture determination 

method is given. The mathematical model of measuring process for bulk substances 

moisture determination on the basis of oven-drying method is received using the procedure 

of iterative experiment planning. As a result, the factors that have the greatest influence at 

moisture determining by this method are determined and uncertainty of measurement is 

estimated. 

Keywords: moisture, capacitive moisture meter, «uncertainty of substance type», test 

methods, additive test, multiplicative test. 
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