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Примітка

Анотація
Дипломний проект бакалавра на тему «комплекс вимірювання витрати
природного газу»: с., рис., табл., 6 додатків джерел.
Об’єкт дослідження - комплекс вимірювання витрати природного газу.
Мета роботи – вимірювання витрати природного газу з заданою
точністю, визначення кількості лічильників для вимірювання.
У бакалаврській роботі розглядається проблема вимірювання витрати
природного газу. Пропонується комплекс вимірювання витрати природного
газу який складається з трьох лічильників. Лічильники базуються на
ультразвуковому імпульсному методі вимірювання витрати природного газу.
Наводиться принципова та структурна схеми комплексу, розраховуються
параметри лічильників. Також проводиться моделювання потоку газу через
комплекс з визначенням необхідних характеристик.
ЛІЧИЛЬНИК ГАЗУ, УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ІМПУЛЬСНИЙ МЕТОД .

ANOTATION
Diploma project of the bachelor on the theme "complex of measurement of
natural gas consumption": p., Fig., Tab., 6 source applications.
The object of research is a complex of measurement of natural gas
consumption.
The purpose of the work is to measure the flow of natural gas with given
accuracy, to determine the number of meters for measurement.
The problem of measurement of natural gas consumption is considered in the
bachelor's paper. The complex of measuring natural gas consumption consisting of
three meters is offered. The meters are based on the ultrasonic pulse method of
measuring the flow of natural gas. The principal and structural schemes of the
complex are presented, parameters of the meters are calculated. Also, simulation of
the gas flow through a complex with the definition of required characteristics is
carried out.
GAS SLEEVE, ULTRASONIC PULSES METHOD.

