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Уменьшение методической погрешности оцен-
ки емкости при использовании справочных 
конденсаторов. Исследована методическая по-
грешность оценки емкости, которая возникает при 
проведении оценки с помощью LС-генератора и
справочных конденсаторов. На моделях исследо-
ваны пути ее уменьшения. Предложен метод оцен-
ки с разрешающей способностью 0,0005 pF. 

. V.G. Brovkov, L.V. Ohicheva, T.S. Gulaeva. Re-
ducing a methodical error of capacity evaluation 
while using reference capacitors. A methodical error 
of capacity evaluation, which arises in estimating it 
with the help of LC-generators and reference capaci-
tors, is explored. The ways of its reduction are investi-
gated. An estimation method is offered with the en-
ergy resolution of  0,0005 pF. 

 
Контроль якості робочих рідин гідроприводів сучасного верстатного парку, а також зма-

щувальних мастил автомобільних двигунів і могутніх редукторів є актуальною технічною про-
блемою. Невчасна заміна робочої рідини здатна призвести до зниження моторесурсу удвічі. З
другого боку, робочі рідини вельми дорогі, і їх передчасна заміна веде до економічних втрат.

Контроль якості нафтопродуктів здійснюється як лабораторними (хімічними) методами,
так і методом діелектричної спектроскопії [1]. До недоліків лабораторних методів можна відне-
сти те, що вони достатньо дорогі, потребують транспортування зразка робочої рідини у спеціа-
лізовану лабораторію, що потребує витрат часу. Перевагою метода діелектричної спектроско-
пії є можливість контролювати якість робочих рідин безпосередньо в процесі їхньої експлуата-
ції. Згідно з цим методом визначення параметрів нафтопродуктів здійснюється за допомогою 
датчика ємності, включеного до складу LС-контура, за допомогою якого побудовано генератор 
гармонійних коливань на резонансній частоті. Метод вимагає прецизійного оцінювання ємності 
датчика. Ємність можна оцінити за допомогою двох довідкових конденсаторів та лінійної ап-
роксимації [1] . Метод дає велику похибку, яка обумовлена заміною нелінійної передатної ха-
рактеристики відрізком прямої. Для забезпечення достатньої роздільної здатності системи не-
обхідно зменшити похибку визначення ємності до 0,001 пФ .

Для дослідження методичної похибки у разі вимірювання за допомогою двох конденсато-
рів постійної ємності та лінійної апроксимації даних по двох точках, як це реалізовано у при-
строї, та порівняння з похибкою, яка виникає при використанні вимірювання по трьох точках та 
методу полінома для побудови кривої залежності С(f) побудовано математичну модель. Еквіва-
лентна схема LC-генератора створена для випадку підключення тільки ємкісного датчика, або 
тільки одного довідкового конденсатора, включаючи паразитну ємність (рис. 1).  

На рисунку: L1 ― індуктивність коливального ланцюга, R1 ― активний опір індуктивнос-
ті L1, С2 ― ємність, необхідна для нормального коливального режиму, Сх ― ємність, яка під-
ключається до цього ланцюга (ємність 
датчика). 1refC , 2refC , 3refC ― ємності 
довідкових конденсаторів, S1, S2, S3, S4
― герконові реле, за допомогою яких 
проводиться відключення довідкових 
конденсаторів. Герконові реле викорис-
товуються завдяки їх великій стабільно-
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Рис. 1. Схема LC-генератора 
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сті. Ще більш підвищити стабільність оцінювання можна за допомогою проведення серії оцінок 
та подальшої їх обробки математичними методами. Ідеальна функція 
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де Сп ― паразитна ємність,
С1 ― ємність конденсатора,
f ― частота.
Для побудови лінійної апроксимації по двох точках використаємо формулу прямої та 

складемо, використовуючи результати вимірювання частоти при підключенні спочатку конден-
сатора Cref1 а потім при підключенні Cref2 (Cref1 відключено) систему з двох рівнянь з двома неві-
домими. З цієї системи виведемо рівняння для обчислення невідомої ємності 
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де fх , f1, f2 ― частоти при підключенні відповідних ємностей.
Для побудови апроксимації по трьох точках методом полінома другого порядку складемо,

використовуючи результати вимірювання частоти при підключенні спочатку конденсатора, Cref1
а потім при підключенні Cref2 (Cref1 відключено), і далі при підключенні обох конденсаторів 
Cref1+Cref2 систему рівнянь з трьома невідомими. Таким чином невідому ємність можна знайти 
за формулам, якщо використовувати систему одиниць СІ 
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де xC ― ємність датчика,

1refC , 2refC , 3refC ― ємності довідкових конденсаторів,

1f , 2f , 3f ― частоти, відповідні підключеним довідковим конденсаторам,
a, b, c ― коефіціенти.
Таким чином можливо побудувати три залежності ємності від частоти: ідеальну, лінійної ап-

роксимації по двох точках та апроксимації методом полінома по трьох експериментальних точках.
Необхідно оцінити абсолютну похибку цих методів у діапазоні вимірювання (24...28 пФ). 

За допомогою побудованої математичної моделі, яка дозволяє дослідити величини похиб-
ки виміру ємності датчика при використанні методу двох довідкових конденсаторів та методу 
лінійної апроксимації або апроксимації методом полінома, побудуємо ідеальну криву залежно-
сті ємності від частоти LC-ланцюга, лінійну апроксимацію тієї ідеальної кривої по двох точках 
та апроксимацію тієї ж кривої зроблену по трьох точках методом полінома. Лінійна апроксима-
ція зроблена для довідкових конденсаторів величини 24 та 28 пФ. А апроксимація по трьох 
точках зроблена для довідникових конденсаторів величини 10 та 20 пФ. Таким чином отримали 
три точки: 10(Cref1), 20(Cref2) та 30(Cref1+Cref2). Для розгляду похибки побудуємо графік абсолют-
них похибок даного виду апроксимацій у діапазоні вимірюваних ємностей (рис. 2). 

При використанні методу лінійної апроксимації з двома довідковими конденсаторами мо-
жна підвищити точність визначення невідомої ємності за допомогою вибору величин цих кон-
денсаторів. Вимірювання у діапазоні 24...28 пФ найбільш підходять точки 25 та 27 пФ. При під-
борі довідкових конденсаторів похибка вимірювання досягає величини 0,1 пФ. Це звичайно 



Труды Одесского политехнического университета, 2004, вып. 2(22)  3

менше значення 0,12 пФ при величинах довідкових конденсаторів 24 та 28 пФ, але бажана точ-
ність не досягається.

У випадку використання апроксимації методом полінома можливе використання трьох до-
відкових конденсаторів ємністю 24, 26 та 28 пФ (рис. 3). У цьому випадку похибка вимірюван-
ня методом полінома стає набагато меншою і складає лише 0,00054 пФ. Таким чином, цей ме-
тод забезпечує точність вимірювання, але потребує ускладнення схеми підключенням третього 
довідкового конденсатора.
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Рис. 2. Похибки апроксимації методом полінома та 
лінійним методом з двома довідковими конденсато-
рами: 1 — лінійний метод; 2 — метод полінома 

Рис. 3. Похибки апроксимації методом полі-
нома з трьома довідковими конденсаторами 

Отже, можна зробити висновок, що найбільш точним методом у даному випадку є метод 
полінома з трьома довідковими конденсаторами, у цього методу лише той недолік, що він схе-
мотехнічно більш складний, ніж попередній. Можливо також використовувати метод полінома 
з двома довідковими конденсаторами. При цьому методі можна помітити систематичний харак-
тер похибки, таким чином можна цю похибку скоректувати, що забезпечить зменшення похиб-
ки до значення 0,02 pF. Цей метод дає більш точний результат та незначні ускладнення,
пов’язані з удосконаленням алгоритму обчислення.

За допомогою запропонованих рішень можна зменшити методичну похибку системи оці-
нки якості нафтопродуктів до необхідної величини та використовувати також у інших прила-
дах, які потребують оцінки ємності з великою роздільною здатністю.

Система оцінки якості нафтопродуктів може бути використана у механічних системах, які 
розташовані на пересувних засобах, наприклад, корабель або літак, або для заводів, які знахо-
дяться у сільській місцевості.
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