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РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ТА СПОСОБУ 

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ПРИСТРОЮ КОНТРОЛЮ ШИРИНИ СТРІЧКИ У ПОВІТРІ 

Резюме. У статті наведені результати розробки та дослідження 

способу підвищення точності вимірювань при реалізації ультразвукового 

тіньового методу в пристрої контролю ширини стрічкових напівфабрикатів 

у повітрі. Особливістю використання тіньового методу в повітрі є 

неізольованість акустичних зон первинних вимірювальних перетворювачів 

ширини (ПВПШ) пристрою від навколишнього середовища і відповідно вплив 

цього середовища на зони вимірювання, який проявляється в зміні 

інтенсивності ультразвукових коливань на вимірювальних приймачах при 

постійній ширині стрічки і, відповідно, зміні вихідних сигналів приймачів і 

збільшенні похибки вимірювання. Оцінено додаткові складові похибки: 

випадкова похибка флуктуації, яка виникає при зміні швидкості повітряних 

потоків (турбулентність) в акустичній зоні вимірювання положення краю 

стрічки та похибка від впливу зміни температури в акустичній зоні 

вимірювання. Для зменшення додаткових складових основної похибки 

вимірювання при тіньовому методі розроблений спосіб їх компенсації, що 

реалізується в ПВПШ пристрою за допомогою додаткового приймача 

коригування, який розташований поряд із вимірювальним приймачем і в одній 

площині з ним, але не перекривається краєм стрічки, і введенням сигналу 
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цього додаткового приймача в ланцюг від’ємного зворотного зв’язку 

регулювання напруги живлення пакета випромінювачів, завдяки чому цей 

сигнал підтримується незмінним і рівним заданому. 

Ключові слова: ультразвуковий тіньовий метод вимірювання ширини 

стрічки у повітрі, неізольованість акустичних зон вимірювання від 

навколишнього середовища, додаткові складові основної похибки 

вимірювання, приймач коригування. 
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