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ВИБІР МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ І ВАРІАНТІВ 

СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ ПРИ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАННЯХ 
 

У статті розглядається проблема, пов'язана з визначенням оптимального по заданому критерію набору вимірюваних 

параметрів і засобів вимірювань, що забезпечують економічну ефективність системи контролю при 

сертифікаційних випробуваннях автомобілів, а також критерії для оцінки вимірюваних параметрів, засобів 

контролю та діагностики, встановлена методика реалізації вибору засобів технічного діагностування, вказані 

перспективні напрямки розвитку апаратури спеціального призначення для випробувань автотранспортних засобів 

та вплив навколишнього середовища на вимірювання. Розглянуте завдання вибору засобів вимірювання при 

випробуваннях автотранспортних засобів, сертифікація характерних вузлів АТЗ та прилади для нормативної оцінки 

заданих параметрів та спеціальна апаратури для комплексних випробувань.  
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Сертифікаційні випробування відрізняються 

підвищеною вимогливістю і регламентацією 

використовуваних методів, обладнання та 

апаратури, що відображаються в НТД 

випробування. Тому навіть у тому випадку, коли 

раніше атестована документація на 

випробування узгоджується з вимогами правил, 

зазвичай розробляється та вводиться в дію 

окремий керівний документ про порядок 

застосування програм, методик, обладнання, що 

використовуються в різних видах випробувань. 

 Найбільш часто для оцінки вибору вимірю-

ваних параметрів і засобів контролю та діагнос-

тики застосовуються критерій точності кон-

тролю та критерій «достовірність - вартість», 

комплексний коефіцієнт ефективності і ін. До 

основних недоліків зазначених критеріїв мож-

на віднести або вимоги великого обсягу апріор-

ної інформації, що часто неможливо на стадії 

проектування системи контролю, діагносту-

вання і прогнозування, або недостатній облік 

складових якості контролю та діагностування, 

наприклад, тривалості і повноти контролю. 

Крім того, відсутні алгоритми визначення 

даних критеріїв, що реалізуються на ЕОМ, що 

ускладнює їх застосування в САПР систем 

контролю і діагностування.[1] 

З аналізу моделей АТС може бути подане 

для метрологічного аналізу (k) варіантів 

наборів контрольованих параметрів. Необхідно 

також врахувати, що для реалізації кожного 

варіанту можуть бути використані різні методи 

і засоби вимірювань (Ij - кількість засобів 

вимірювань, прийнятних для j-го 

контрольованого параметра). Позначень через I 

число всіх можливих варіантів реалізації системи 

контролю АТС (число варіантів набору 

контрольованих параметрів з урахуванням 

конкретних засобів вимірювань).[2] 

Методика реалізації вибору засобів 

технічного діагностування за запропонованим 

критерієм буде містити наступні пункти: 

1. Вибір показників якості вузлів і агрегатів 

АТС, стан яких має контролюватися 

синтезованою системою контролю і 

розрахунок даної характеристики; 

2. Визначення даних для розрахунку вимог 

до достовірності контролю вибраних 

показників якості синтезованих системою 

контролю і розрахунок даної характеристики; 

3. Визначення можливих варіантів контролю 

вибраних показників якості: вони можуть 

контролюватися безпосередньо, або опосередковано 

– через визначення контрольованих параметрів, 

пов'язаних з ними функціонально; 

4. Визначення можливих засобів контролю 

обраних контрольованих параметрів. Число 

отриманих варіантів реалізації системи 

контролю розраховується; 
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При формуванні набору даних для 

розрахунку критерію для кожного варіанту 

реалізації системи контролю розглядають 

окремо варіанти реалізації систем контролю, 

провіряють достовірність контролю кожного 

показника якості. Якщо отримане значення 

достовірності контролю більше допустимого 

значення цього параметра, то варіант далі не 

розглядається, а коли достовірність контролю 

задовільна: розрахунок показника. Далі 

доповнюють варіант засобами вирішення 

завдання діагностування вузла або агрегату 

АТС. Потім проводять розрахунок критерію. 

Цю процедуру необхідно провести для 

кожного варіанту реалізації системи контролю. 

Вибір варіанту реалізації системи контролю 

відповідного мінімального значення критерію 

проводять на підставі вище зазначених 

процедур.[3] 

Таким чином, отримана методика дозволяє 

вибрати варіант реалізації системи контролю та 

діагностування оптимальні за критерієм 

«достовірність – вартість – продуктивність – 

втрати від помилок першого і другого роду – 

повнота контролю». 

На Україні є чіткі правила проведення 

сертифікаційних випробувань сертифікаційних 

центрів і лабораторій. Особлива увага 

приділяється підготовці метрологічного 

забезпечення. Метрологічне забезпечення 

випробувань при випробуваннях автомобільної 

техніки використовується різноманітна 

апаратура і прилади. Завдання вибору засобів 

вимірювань при випробуваннях автотранспортних 

засобів полягає в тому, щоб максимально 

наблизити їх характеристики до умов, що 

створюються, в тому числі і екстремальних.[4]  

Таб.1 Сертифікація характерних вузлів АТЗ та прилади для нормативної оцінки заданих 

параметрів[5] 

До спеціальної апаратури для комплексних 

випробувань відносяться режимомери, 

одночасно фіксуючі показники руху машин, 

положення органів управління, кількість 

застосування керуючих впливів, тривалість 

різних станів автотранспортних засобів та 

обставин руху.[6] 

Перспективні напрямки розвитку апаратури 

спеціального призначення для випробувань 

автотранспортних засобів – це комплексність і 

автоматизація вимірювань, обробки, реєстрації 

та наочного представлення (в тому числі і на 

дисплеях) параметрів оцінюваних експлуатаційних 

і споживчих властивостей, широке застосування 

        Випробування                       Прилад  

1. Тягові властивостей шляхом 

вимірювання вільної сили тяги 

Тягові динамометри з записуючими пристроями і різними 

межами максимальних навантажень 

2. Паливна економічність Мірні градуйовані циліндри, що встановлюються в 

систему живлення між паливним баком і паливна помпа 

3. Гальмівна властивість, маневреності, 

керованості і стійкості, де умови 

передбачають нормування уповільнення або 

прискорення поступального руху 

Застосовуються деселерометры 

4. Оцінка зусиль в органах управління Динамометричні кермові колеса, важелі, педалі, 

монтовані на місці штатних 

5.  Оцінка характеристик плавності ходу Акселерометри 

6. Гучність автотранспортних засобів Шумоміри, приймальним пристроєм в яких є 

мікрофони мембранного типу, що сприймають 

надлишковий акустичний тиск 

7. Токсичність відпрацьованих газів Використовують хроматографи або швидкодіючі 

газоаналізатори 

8. Концентрація окису вуглецю і 

вуглекислого газу 

Застосовуються газоаналізатори недисперсного 

інфрачервоного типу (оптико-акустичні). 

9. Сумарність кількості всіх вуглеводнів Газоаналізатори полум'яно-аналізаційного типу 

10. Температура 

 

 

 

 

При діапазоні 120...150° С використовуються 

аеротермометри, в діапазоні до 300...350º с-дротяні 

(терморезистори) або напівпровідникові (термістори) 

термометри. Температура вище 300...350º с 

вимірюються термопарами 
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мікроелектроніки, освоєння інтегрованих 

датчиків і перетворювачів, впровадження 

мікропроцесорів, безконтактних методів 

вимірювання, телеметричної передачі даних. 

  Вплив навколишнього середовища. 

Необхідно регулярно перевіряти наявність 

будь-якого зовнішнього впливу (обумовленого, 

наприклад, електричними або магнітними 

потоками, швидкістю руху і т. д.). Це можна 

зробити, наприклад, за допомогою запису 

вихідного сигналу наявних каналів, 

обладнаних тимчасово встановленими 

перетворювачами. Якщо отримані значущі 

вихідні сигнали, необхідно провести 

коригування. Запис даних. Запис 

досліджуваних процесів може бути 

аналоговою. наприклад, на магнітну стрічку, 

цифровий (на магнітну стрічку або на 

електронні носії інформації при використанні 

комп'ютерних технологій) або на паперову 

стрічку для повільно поточних процесів, 

наприклад, при фіксації температури 

навколишнього середовища.[7] 

Отже, сучасна апаратура при технічному 

діагностуванні автотранспортних засобів при 

сертифікаційних випробуваннях є основною 

вимогою для забезпечення точності вимірів 

заданих параметрів, зменшення можливих 

ризиків та можливих втрат при неточних 

результатах вимірювань.  
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ВЫБОР МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ И ВАРИАНТОВ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

В статье рассматривается проблема, связанная с определением оптимального по заданному критерию набора 

измеряемых параметров и средств измерений, обеспечивающих экономическую эффективность системы контроля 

при сертификационных испытаниях автомобилей, а также критерии для оценки измеряемых параметров, средств 

контроля и диагностики,установлена методика реализации выбора средств технического диагностирования, 

указаны перспективные направления развития аппаратуры специального назначения для испытаний 

автотранспортных средств и влияние окружающей среды на измерения. Рассмотрена задача выбора средств 

измерений при испытаниях автотранспортных средств, сертификация характерных узлов АТС и приборы для 

нормативной оценки заданных параметров и специальной аппаратуры для комплексных испытаний. 
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THE CHOICE OF METROLOGICAL ASSURANCE OF INSTRUMENTS AND OPTIONS OF SYSTEMS OF 

TECHNICAL DIAGNOSTICS OF MOTOR VEHICLES WHEN CERTIFICATION TESTING 

The article deals with the problem of determining the optimal set of measured parameters and measuring instruments for a 

given criterion, which ensure the economic efficiency of the control system in the certification tests of cars, as well as the criteria 

for assessing the measured parameters, means of control and diagnostics, methods of selection of technical diagnostics, 

promising areas of development of special equipment for testing vehicles and the impact of the environment on the measurement. 

The problem of choice of measuring instruments during testing of vehicles, certification of characteristic units of PBX and 

devices for normative evaluation of the specified parameters and special equipment for complex tests is considered. 

Key words: cars, metrology, assessment, certification, tests, criteria, methods. 


