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1. Въведение
В по-голямата си част литературните източници, занимаващи се с метрология, причисляват грешката от нелинейност на статичната
характеристика на измервателните средства
към групата на методичните грешки. Разбира
се, това твърдение се основава на необходимата
теоретична и експериментална доказателствена
база.
Погледнато по-детайлно обаче, нелинейността на статичната характеристика може да
се дължи на редица отклонения с нелинен характер на параметрите, участващи в конструктивната схема на измервателните средства [1].
Тогава, с пълно основание, нелинейните грешки
с този произход могат да бъдат причислени към
групата на инструменталните грешки. Този вид
нелинейни грешки имат случайна природа,
поради което техният анализ е значително посложен, отколкото този на нелинейните грешки,
принадлежащи към групата на методичните
грешки.
В съвременните измервателни средства
грешката от нелинейност на статичната характеристика се отстранява обикновено в
цифровата част на уреда, където се реализира
съответстващият алгоритъм за изчисляване на
резултата от измерване [2]. Затова като основно
условие се разглежда не толкова изискването
за линейност на статичната характеристика
в апаратната част на уреда, колкото нейната
стабилност, т.е. неизменността на тази характеристика в променящите се условия на реалното
му използване.
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Тук е необходимо да уточним, че стабилността е метрологично понятие, което според
[3] е свойство на средството за измерване да
запазва своите метрологични свойства постоянни във времето.
Както беше казано по-горе обаче, част от
грешките от нелинейност (тези, които имат инструментален произход) имат случаен характер,
което влияе отрицателно върху стабилността на
статичната характеристика. Ето защо въпросът,
свързан с оценката на грешките от нелинейност
на статичната характеристика на измервателните средства, към настоящия момент не е загубил
своята актуалност [4, 5, 6, 7, 8].
Както и преди, предварителната оценка на
тези грешки позволява да се съпостави нейната сумарна стойност с допустимата грешка на
резултата от измерване и да се приемат обосновани решения за необходимостта от използване
на едни или други способи за отстраняване или
намаляване на влиянето във формирането на
резултата на тези грешки.

2. Анализ на статичната
характеристика
Най-общият аналитичен вид на номиналната
(зададената, желаната) статична характеристика е

y = fn( x ) ,
(1)
където y е показанието на измервателното средство; x - измерваната величина, постъпваща на
входа на уреда; f(x) - статичната характеристика.
Действителната статична характеристика

на измервателното средство се получава по изчислителен път въз основа на анализа на функционалната схема на уреда и неговата работа
в статичен режим на измерване. Обикновено
тази характеристика се получава във формата
на алгебрично уравнение

y = f r ( x; q1 , q 2 ,..., q m ) ,

(2)

където освен измерваната физична величина x,
влизат още m на брой постоянни коефициенти

q1 , q 2 ,..., q m , всеки един от които, на свой ред,
може да зависи от параметрите на схемата и
конструкцията на измервателното средство, а
така също и от параметрите, характеризиращи
приетия метод на измерване.
Номиналната статична характеристика може
да бъде записана във формата (2) по следния
начин:
y = f n ( x; q1n , q 2n , ..., q mn ) ,

(3)

където q1n , q 2n , ..., q mn са номиналните стойности
на параметрите на статичната характеристика,
при които тя съвпада изцяло с номиналната
статична характеристика, или се различава от
нея със стойност, не превишаваща допустимата
грешка от апроксимиране.
Действителните коефициенти q1 , q 2 ,..., q m се
различават от номиналните такива q1n , q 2n , ..., q mn .
Разликите между съответстващите коефициенти образуват ред от случайни числа

∆1 = q1 − q1n ; ∆2 = q 2 − q 2n ; ; ∆m = q m − q mn

(4)

Тогава, функцията

e ( x; ∆1 , ∆2 , , ∆m ) = j ( x; ∆1 , ∆2 , , ∆m ) (5)
ще дефинира грешката от апроксимиране.
Както се вижда от (5) грешката от апроксимиране зависи не само от отклоненията

∆1 , ∆2 , , ∆m на действителните стойности

на параметрите на измервателното средство,
но и от текущата стойност на измерваната физична величина x. Това означава, че грешката

e ( x; ∆1 , ∆2 , ∆m ) е разпределена по определен
начин в диапазона на измерване. Този начин се
определя от следната матрица на състоянието:
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В действителност, при по-голяма прецизност на записа, дефиниционното множество
на матрицата (6) включва и редица други параметри, изразяващи влиянието на условията на
измерване, например: температура, налягане,
механични смущения и др. Тази многомерна
функция обаче се характеризира със значителна
сложност и не дава възможност реален теоретиен анализ.
В я ве н в и д с п р я м о ко е ф и ц и е н т и т е

q1 , q 2 ,..., q m , функцията, дефинираща грешката от апроксимиране, може да се изрази чрез
следната функционална разлика:

e ( x; q1 , q 2 , , q m ) = f r ( x; q1 , q 2 , , q m ) −
− fn( x ) .

(7)

Формула (7) дава възможност за обстоен
анализ на грешката от апроксимиране на статичната характеристика, тъй като функцията
fn(x) може да бъде задаена теоретично.
По-голямата част от измервателните средства имат линейна номинална статична характеристика fn(x). От друга страна, всяко едно
от отклоненията ∆1 , ∆2 , , ∆m има случаен
характер и формира самостоятелни нелинейни
разсейвания от правата fn(x), които в общата
обусловеност на действителната характеристика f r ( x; q1 , q 2 ,..., q m ) се изразяват като
суперпозиция на функциите, дефиниращи
променените, вследствие на отклоненията

∆1 , ∆2 , , ∆m , елементарни статични характеристики. Тогава, действителната статична характеристика f r ( x; q1 , q 2 ,..., q m ) в итервала на
измерване ще представлява нелинейна функция
на измерваната величина.
Ето защо, грешката от апроксимиране (7)
може да бъде наричана грешка от нелинейност.
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3. Определяне на грешката от
нелинейност по метода на наймалките модули
Грешката от нелинейност на статичната
характеристика на измервателните средства се
изразява в количествени измерения чрез абсолютните разлики между графично изразените
функции на действителните характеристики
y = fr(x) и апроксимиращата права y n = A + B ⋅ x .
В зависимост от начина за построяване на тази
права, грешката от нелинейност може да се
оценява по следните два метода:
• максималната приведена грешка;
• средно-квадратичната приведена грешка.
В първия случай апроксимиращата права се
построява по метода на най-малките модули, а
във втория - по метода на най-малките квадрати.
Линейната функция, построена по метода
на най-малките модули, се нарича правата

y n = A + B ⋅ x , чието максимално отклонение
от кривата на действителната статична характеристика y = fr(x) в интервала xmin < x < xmax
има минимална стойност. Именно от условието за минимална стойност на максималното
отклонение от кривата y = fr(x) се определят
параметрите на тази права, т.е.

e

max
mod

( A, B ) = max

= min .

xmin ≤ x ≤ xmax

fr ( x ) − ( A + B ⋅ x ) =
(8)

От (8) е ясно, минимумът на неявно зададената функция с две променливи се достига
чрез оптимален избор на аргументите А и В,
които определят положението на правата в
декартовата координатна система и могат да се
разглеждат като единствените функционални
параметри на правата на най-малките модули

yn = A + B ⋅ x .
Тук е необходимо да бъде разяснен физическия смисъл на числата А и В в контекстта
на тази оптимизационна задача. На всяка
двойка реални числа А и В съответства правата

има минимум. Именно тази права е правата на
най-малките модули.
Може да се докаже, че максималното отклонение има минимум, тогава когато правата

y n ( A, B ) = A + B ⋅ x е равноотдалечена от
екстремумите на грешката от нелинейност.
Геометричното тълкувание на понятието равноотдалечена се изразява на практика посредством такова построяване на правата на статичната характеристика, при което максималните
стойности на модула на абсолютната грешка
от нелинейност да бъдат равни помежду си.
Това условие може да се запише чрез следната
система от K + H − 1 нелинейни алгебрични
уравнения [9]:

d1 = d 2 = d3 =  = d H ,
d
dxi

e ( xi , A, B ) = 0 , i = 1, 2, 3, ..., K, (9)

където d 1 = d 2 = d 3 =  = d H - максималните
стойности на модула на абсолютната грешка от
нелинейност, чийто брой Н зависи от особеностите на функцията y = fr(x);

e ( x , A, B ) = f r ( x ) − ( A + B ⋅ x ) -

(10)

- функция, изразяваща последователните стойности по координатата на измерваната величина x на абсолютната грешка от нелинейност;
xi - абцисите на тези точки от действителната
статична характеристика y = fr(x), в които тя има
екстремуми; K - броят на екстремумите, който
зависи от особеностите на функцията y = fr(x).
За илюстрация на казаното на фиг.1 са показани действителната статична характеристика
y = fr(x) и построената според условието (9)
права y n = A + B ⋅ x . В този случай, K=2 (точките с абциси xiK ), а Н=4 (точките с абциси

x Hj ) (фиг.1).
След решаване на системата (9) се определят
параметрите А и B, дефиниращи положението
на правата на най-малките модули. Освен това,

y n ( A, B ) = A + B ⋅ x , която е ориентирана по
определен начин спрямо графиката на кривата, дефинираща действителната статична
характеристика на измервателното средство
y=fr(x). Съществуват такива стойности на тези
числа, при които максималното отклонение на

чрез (9) могат да се изчислят абцисите x Hj на
точките, определящи екстремумите на грешката от нелинейност. Въз основа на получените

правата y n ( A, B ) = A + B ⋅ x от кривата y=fr(x)

стойности на x Hj се определят максималните
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y
yn =A+B.x

x1

H

x 2H= x1K
x3H= x 2K

x4H

y=f r (x)

Фиг.1. Построяване на правата
на най-малките модули

значения на модула на абсолютната грешка от
нелинейност d 1 ,d 2 , ,d H . Както вече беше
посочено по-горе, при правилно решаване на
тази задача всички стойности на модула на
абсолютната грешка трябва да са равни една
на друга, т.е.

d 1 = d 2 = d 3 =  = d H = d max .

(11)

Изпълнението на условието (11) означава,
че при правилно пресмятане на параметрите
на правата на най-малките модули, кривата
на действителната статична характеристика
y = fr(x) трябва да попадне между две успоредни прави, отстоящи от номиналната функция

y n = A + B ⋅ x на еднакво разстояние, равно
на максималната стойност на модула на абсолютната грешка от нелинейност dmax. Тези
прави са показани на фиг.1 с две успоредни
пунктирани линии.
От фиг.1 се вижда, че не е задължително
всички екстремуми на кривата, определяща
грешката от нелинейност да са равни помежду
си по стойност. Това обстоятелство се обяснява със същността на условието, с което се
построява правата на най-малките модули. Това
условие е формулирано само спрямо максималните отклонения в диапазона на измерване, но
критерият за построяване на правата не е чувст-

вителен към малките отклонения. Разбира се,
във цифровата част на измервателните средства
могат да бъдат съставяни различни алгоритми
с цел намаляване на размера на грешката от
нелинейност. Един от тези методи се състои в
разделяне на интервала на измерване на няколко
подинтервала с оптимална дължина.
Най-общо казано, решаването на задачата
за определяне на параметрите А и В от правата
на най-малките модули може да се изпълни по
следните два начина:
• чрез решаване на системата уравнения
(9), дефинираща построяването на правата на
най-малките модули по принципа за равноотдалеченост спрямо действителната статична
характеристика y=fr(x) за границите на зададения диапазон на измерване;
• чрез определяне на координатите на точките А и В в условието на задачата за минимизиране на неявно зададената функция (8) на два
аргумента.
На практика обаче, двата, указани по-горе,
начина се прилагат обикновено съвместно,
допълвайки се взаимно.
Като мярка за равнището на приближение на
графиката на правата на най-малките модули и
функцията на действителната статична характеристика може да се използва максималната
приведена грешка от нелинейност, която се
изчислява по формулата [9]

gb =

d max
y r max − y r min

=

d max
B ⋅ ( x max − x min )

,(12)

където y r max = A + B ⋅ x max и y r max = A + B ⋅ x max
са граничните стойности на ординатите на
правата на най-малките модули, съответстващи
съответно на максималната xmax и минималната xmin стойност на границите на измерване;
dmax - максималното отклонение на правата на
най-малките модули от графиката на статичната
характеристика, което се определя по формула
(11).
Построяването на правата на най-малките
модули се основава на решаването на формулираните по-горе две задачи. Възможните
начални условия за решаване тези две задачи в
практиката могат да се различават съществено.
Откъдето произтича и различната сложност при
решаване на конкретните задачи при построяване на правата на най-малките модули.
Затрудненията, свързани с решаването на
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Фиг.2. Построяване на ПНММ за статична

Фиг.3. Построяване на ПНММ за статична

3

характеристика f r ( x ) = x 2

тези две задачи, произтичат основно от два
фактора: сложността на функцията, дефинираща действителната статична характеристика
y = fr(x) и големината на зададения диапазон
на измерване.
Като примери, илюстриращи решаването на
задачата за построяване на правата на най-малките модули (ПНММ), на фигури 2, 3, 4 и 5 са
представени графичните резултати от решенията за четири различни функции на статичната
характеристика.
Действителната статична характеристика
от фиг.2 е степенна функция, чийто графичен
вид представлява монотонна нарастваща крива, т.е. няма локални максимуми и минимуми.
Графиката на характеристиката от фиг.3 е
парабола, която се дефинира от често срещания в практиката частен случай f(x)=a.x2 на
квадратната функция. В разглеждания случай
върхът на параболата съвпада с координатното
начало и е отворена към положителната посока
на ординатната ос. Кривата от фиг.4 определя

x2H

x

характеристика f r ( x) = 3,15.x 2

fr (x)
yn

yn =B.x

x2H= x1K

x1H

x4H
x3H= x2K

d2
d1

fr (x)= arctg (x/0.85)

x
Фиг.4. Построяване на ПНММ за статична
характеристика f r ( x ) = arctg ( x / 0 ,85 )

fr (x)
yn

x

fr (x)= e 3 +1,5 x 2.sin(x/1,5)

d2
yn =A+B.x

x1H

С представения по-горе математически
апарат могат да бъдат решавани две важни за
метрологичната практика задачи, а именно
• оценка и корекция на грешките от нелинейност на статичната характеристика на
измервателните средства;
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d4
d3

нечетна функция, т.е. f ( x ) ≠ f ( − x ) . На фиг.5
е показано построяването на ПННМ, когато
действителната статична характеристика се
дефинира от сложна функция.

4. Изводи

d4

d3

d1

x2H= x1K

x3H= x2K

x4H

x

Фиг.5. Построяване на ПНММ за статична
x

характеристика f r ( x ) = e 3 + 1,5.x 2 . sin( x / 1,5 )

• създаване на алгоритми за оптимално построяване на номиналната статична характеристика по критерия за минимум на максималните
стойности на модула на абсолютната грешка от
нелинейност в зависимост от текущите граници
на диапазона на измерване.
Практическото изпълнение на втората задача
може да бъде реализирано в цифровите модули
на съвременните измервателни средства чрез
алгоритми за построяване на статичната характеристика за актуалните в конкретния момент
от време граници на измерване. По този начин,
чрез представените в тази работа математически модели, може да се повиши точността на
измерване за сметка на намаляване на стойността на грешката от нелинейност в статичната
характеристика на измервателните средства.
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Abstract: The study presents mathematical models, allowing to estimate and correct errors of nonlinearity of the
static characteristic of measuring instruments. By using these models algorithms for creating optimal nominal static
characteristics can be developed. Algorithms are based on the criterion for the minimum of the maximum module
of an absolute error of nonlinearity depending on the current limits of the range of measurement.
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МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ОШИБОК НЕЛИНЕЙНОСТИ
СТАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ
Димитър Дичев 1), Фотини Когиа2) Христофор Коев 3)
1, 2, 3) ТУ-Габрово, 5300 Габрово, ул. „Хаджи Димитър” 4,
e-mails: dichevd@abv.bg, fkogia@yahoo.gr, koevh@abv.bg
Резюме: В статье представлены математические модели, позволяющие позволяющую оценку и коррекцию
ошибок нелинейности статической характеристики измерительных средств. С помощью модели могут быть
созданы алгоритмы для оптимального построения номинальной статической характеристики. Алгоритмы
построены на основе критерия минимума максимального модуля абсолютной погрешности нелинейности в
зависимости от текущих пределов диапазона измерений.
Ключовые слова: статическая характеристика, ошибка нелинейности, методические ошибки, погрешности
прибора, математическая модель
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