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ВИСНОВКИ 

В магістерській дисертації було розглянуто питання – врахування 

відмінностей робочих середовищ при калібруванні та практичному застосуванні 

лічильників газу. Було проведено аналіз проблем вимірювання об’єму та об’ємної 

витрати газу. Проведено характеристику робочого середовища та оцінку умов 

вимірювання. Проаналізовано сучасні методи вимірювання витрати газу, які 

використовуються на сьогоднішній день. 

Було розроблено методику повірки лічильників газу, яка базується на 

використанні теорії гідрогазодинамічної подібності. Використовуючи методику при 

повірці та калібруванні лічильників газу на повітрі, зменшується невідповідність з 

використанням для природного газу.  

За допомогою результатів калібрування турбінного лічильника газу на повітрі 

та реальному газу, а також моделювання ультразвукового лічильника газу з 

використанням CFD – технологій, було підтверджено вплив відмінності робочих 

середовищ на точність обліку. 
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