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Димитър Дичев
ТУ-Габрово, 5300 Габрово, ул. „Хаджи Димитър” 4, dichevd@abv.bg

Резюме: В работата са разгледани основните постановки, свързани с понятието точност на динамичните 
измервания. Представени са подробно характеристиките на динамичната грешка, както и моделите на тази 
грешка за някои характерни линейни стационарни измервателни средства. Дефинирани са моделите за фор-
миране на инерционната съставляваща на динамичната грешка.
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1. Въведение
За съвременния етап от развитието на 

метрологията и измервателната техника е ха-
рактерен преходът от измерване на постоянни 
във времето величини към измерване на про-
менливи величини. Този преход се обуславя от 
редица причини, но основните от тях са две. 
На първо място това е достигнатото в днешно 
време високо ниво на науката и техниката и 
възможността за използване на съвременните 
високо-технологични постижения в много об-
ласти за създаване на нови, все по-качествени 
измервателни средства, методи и процедури.

Втората причина е свързана с непрекъснато-
то усъвършенстване на съвременните машини. 
Последните изпълняват механични движения 
за преобразуване на енергия и материали, за 
извършване на работа, за събиране, предаване, 
съхранение, обработка и използване на инфор-
мация, т.е. поведението им в производствения 
процес зависи от движението на материалните 
тела в зависимост от приложените върху тях 
сили.

Във връзка с това, в днешно време е особе-
но актуално развитието и усъвършенстването 
на измервателната техника за определяне на 
параметрите, характеризиращи пространстве-
но-времевото положение, режима на движение 
и др. на изброените по-горе машини. От качест-
вото (точност, надеждност, форма и темп на 
представяне) на измервателната информация 
зависи ефективността на управление на тези 
първостепенно важни за съвременната иконо-
мика обекти.

Основният показател на качеството на 
измервателните средства е тяхната точност. 
Характерна особеност на цитираните по-горе 
измервателни средства е, че те работят в усло-
вия на динамични въздействия, обусловени от 

прилаганите сили и моменти (например при 
рязане, валцуване и др.), движението на под-
вижните части и елементи на машините или от 
клатенето на корабите, колебанията на самоле-
тите и сухопътните транспортни средства, както 
и от вибрациите в мястото на установяване на 
измервателните уреди.

Изброените движения на машините пораж-
дат инерционни сили и моменти. Последните 
създават условия, при които инерционните 
елементи на измервателните уреди, устано-
вени върху корпуса на машините, работят в 
инерционно силово поле. Под въздействието 
на инерционното силово поле инерционните 
елементи променят законите си на движение. 
Натрупва се енергия, която променя позици-
ята на установеното им положение или води 
до отклонение от предвиденото им движение. 
Тази енергия обуславя собствените колебания 
на инерционната система, но освен нея обик-
новено към системата се предава непрекъснато 
външна енергия, дефинираща принудените 
колебания.

По този начин е възможно общото движение 
на чувствителните елементи на уредите да се 
различава в значителна степен от номиналното, 
което води до неточност на резултата от измер-
ване. Количествено тази неточност се изразява 
посредством динамичната грешка. Всъщност 
това е една от съставляващите на динамичната 
грешка, но при уредите за измерване на параме-
три на подвижни обекти, каквито са изброените 
по-горе видове машини, това е основната ком-
понента на тази грешка и често пъти придобива 
такива стойности, че може да бъде отъжде-
ствена със сумарната динамична грешка, т.е. 
останалите съставляващи имат незначително 
влияние върху формирането ú. Поради естест-
вото на своя произход тази компонента на ди-
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намичната грешка често се нарича инерционна 
съставляваща. Изследванията в тази област 
показват, че при липса на адекватни решения в 
метрологичните процедури на измервателните 
средства, инерционната съставляваща може да 
приема значителни стойности, които водят до 
голяма неточност на резултата от измерване.

От друга страна представените в специали-
зираната литература [1, 2, 3] модели за дина-
мичната грешка не са достатъчно конкретни 
и не отразяват спецификата при формиране на 
инерционната съставляваща на динамичната 
грешка. Това обстоятелство намалява в зна-
чителна степен възможностите за изследване 
на характеристиките на динамичната грешка, 
както и за синтез на средствата по структурна 
схема, параметри и измервателна процедура 
относно критерия за минимум на динамичната 
грешка.

Всичко това аргументира необходимостта 
от разработването на основните характерис-
тики, свързани с динамичната точност, с оглед 
на използването им при анализа и синтеза на 
измервателни средства, определящи параметри 
на подвижни механични обекти.

2. Основни характеристики на 
динамичната грешка
Пред метрологичното обезпечаване на дина-

мичните измервания стои известната в метро-
логичната практика цел, а имено: достигане на 
единството на измерване при необходимото за 
съвременната наука и техника ниво на точност. 
За изпълнение на декларираната цел е необхо-
димо да бъдат решени определена съвкупност 
от задачи. Една от тези задачи се състои в оцен-
ка и корекция на динамичната грешка.

Разбира се, че общата същност на динамич-
ните измервания може да бъде обоснована в 
общата метрологична концепция на измервани-
ята, но съдържанието и методите за решаване 
на известните задачи са специфични. В този 
смисъл, анализът на динамичните грешки тряб-
ва да се базира на редица изходни принципи, 
изграждащи базата за техния детайлен анализ.

1) Основно уравнение. Необходимо е да се 
отбележи, че във VIM [4] не се конкретизира 
понятието динамична грешка. Ето защо след-
вайки логиката и принципите за приложение 
на VIM ще използваме като базисно по-общото 
понятие грешка на измерването.

Грешката на измерването eS, съгласно VIM, 
е разликата между измерената стойност на 
величината y и референтната стойност на из-
мерваната величина x [4], т.е

)t(x)t(y)t( −=Se . (1)

И трите величини в (1) трябва да имат ед-
наква размерност. Тогава, грешката eS(t) ще 
бъде променлива във времето величина (фиг.1), 
защото следва динамиката на измерваната вели-
чина x(t). При измерване на променяща се във 
времето величина грешката е детерминирана 
или случайна функция на времето.

Именно това обстоятелство определя спе-
цификата на динамичната грешка. Според VIM 
резултатът от измерване y се изразява с една 
измерена стойност на величината. Всъщност, 
това е характерно за статичните измервания, 
когато резултатът от измерване е скаларна ве-
личина. Скаларните величини са такива, които 
се характеризират напълно само със своята 
големина. Тогава, грешката на измерването ще 
бъде също скаларна величина, независимо от 
нейните характеристики, определени от класи-
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Фиг.1. Графична илюстрация на понятието динамична грешка
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ческия подход на метрологията.
За разлика от статичните, при динамичните 

измервания се определя не само големината 
на величините, но и тяхното изменение във 
времето. Затова, както вече беше казано, резул-
татът и динамичната грешка ще се изразяват 
чрез детерминирана или случайна функция на 
времето. Ето защо, представянето на динамич-
ната грешка във вид на скалар може да бъде 
извършено само след обработване на функци-
ята на грешката по предварително определен 
математичен модел.

2) Режим на измерване. Трите величини в 
(1) са обединени от понятието динамичен ре-
жим на измерване. Погледнато математически, 
формулирането на режима на работа е първата 
стъпка при разработването на моделите на ди-
намичните грешки, защото чрез него се въвежда 
компонентата време t. Последната е аргумент 
във функциите, описващи входните и изходните 
процеси, предавателните и тегловите функции 
и дефинира съотношения, необходими за из-
разяване на основните понятия в динамичните 
измервания.

В контекста на казаното и в съответствие с 
[3] под динамичен режим на измерване се раз-
бира такъв режим, при който уредът е способен 
да измерва динамиката на входната величина, 
или съществува поне едно звено от уреда което 
работи в този режим, а динамичната грешка в 
резултата може да приема стойности, които не 
могат да бъдат пренебрегнати. Тази формули-
ровка на режима на измерване се базира върху 
възможно най-широката съвкупност от харак-
теристики, изграждащи измервателната среда, 
като: характера на измерваната величина; вида 
на предавателната функция; продължителнос-
тта на преходния период; възможността на из-
мервателното средство за измерване в динами-
чен режим; влиянието на динамичната грешка 
върху формирането на резултата от измерване.

3) Подход на изследване. При изследване на 
грешките в динамичен режим на измерване, 
съгласно основното уравнение (1), е целесъ-
образно да се използва същият метод, който е 
разработен в практиката на статичните измерва-
ния чрез класическия подход на метрологията. 
Той се състои в анализ на грешките от измер-
ване, основан на: разделянето им на отделни 
съставляващи; теоретично и експериментално 
изследване на всяка от съставляващите; синтез 
на общата грешка, обикновено въз основа на 

сумиране на оценките на отделните съставля-
ващи. Основният недостатък на този подход 
се обуславя от неизбежната загуба на точност 
в етапа на синтеза. От друга страна, обаче, 
възможността за точно оценяване на отделните 
съставляващи на базата на обстойно изследване 
на техните източници, както и за намаляване на 
стойностите им чрез въвеждане на адекватни 
методи, дава много по-големи предимства на 
този подход в сравнение с цитирания по-горе 
недостатък.

4) Базов модел на динамичната грешка. 
Числовата оценка на динамичната грешка не 
може да се дефинира чрез процес във времето 
като функция от вида (1). Като числова оценка 
на динамичната грешка могат да се използват 
някои осреднени характеристики на процеса 
(1). Най-често за такава оценка се използва 
средно-квадратичната стойност на функцията, 
определяща изменението на динамична грешка 
във времето [3], т.е.
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където T – интервал на осредняване.
В съответствие с тези свойствата на линей-

ните стационарни измервателни средства, ако 
на входа на линейно стационарно измервателно 
средство, с известна предавателна функция 
W(p), постъпва стационарният случаен сигнал 
x(t) с известна спектрална плътност Sx(w), или с 
известна корелационна функция Kx(t), то уста-
новеният изходен сигнал ще представлява също 
стационарен случаен процес със спектрална 
плътност Sy(w), която може да се определи от

)(S)(A)(S x
2

y www ⋅=  , (3)

където )i(W)(A ww =  е амплитудно-честот-
ната функция на измервателното средство, а 
корелационната функция Ky(t) ще бъде
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Въз основа на изрази (2) и (5) може да се 
напише следният израз за скаларната оценка 
на динамичната грешка:
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Спектралната плътност на функцията на 
динамичната грешка  )(S

de
we  може да се опре-

дели от (3) чрез замяна на комплексната пре-

давателна функция W(jw) с  )j(W
de

we , която се 
определя от израза:

 )j(W1)j(W
de

wwe −= . (7)

Логиката на израза (7) произхожда от

)p(X)p(W)p(Y ⋅=  , (8)

където предавателната функция W(p) е оп-
ределена като "операторен коефициент на 
предаване". Поради което преобразуването на 
измерваната величина би се реализирало без 
загуба на точност единствено когато W(jw) = 1.

Тогава,
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Въз основа на формули (6) и (9) определяме
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Изразът (11) дефинира скаларната средно-
квадратична оценка на динамичната грешка.

5) Дефиниране на понятието динамична 
грешка. Динамичната грешка има определящо 
значение за уредите, измерващи параметри на 
подвижни физически обекти, защото основният 
режим, в който те работят е динамичният. Оста-
ва, обаче, открит въпросът с формулирането на 
понятието динамична грешка, защото във VIM 
не се конкретизира тази величина. 

От методологична гледна точка е най-удачно 
формулировката на това понятие да се извърши 
на базата на математическия модел на вели-

чината. Следвайки логиката на модела (11), 
за числовата оценка на динамичната грешка 
определяме, че тя се формира под влияние на 
комплексната предавателна функция W(jw) на 
измервателното средство и спектралната плът-
ност Sx(w) на измерваната величина x(t). Тези 
две функции определят динамичните свойства 
на два от елементите, участващи в реалния из-
мервателен процес, а именно - измервателния 
уред и измерваната величина.

Ето защо въз основа на математическия мо-
дел (11) и характеристиките на участващите в 
него величини може да се дефинира следното 
определение за динамична грешка:

Динамичната грешка е грешка, която се 
обуславя от инерционните свойства на измер-
вателните средства и от динамичната същност 
на измерваната величина.

3. Изследване на динамичната 
точност на някои линейни 
стационарни измервателни средства
Основен метод за точностен анализ на 

измервателните средства (ИС), работещи в 
динамичен режим, когато измерваните вели-
чини и смущаващите въздействия са случайни 
функции на времето, е този, при който се при-
лага апроксимиране на изчислените оценки на 
корелационните функции или спектралните 
плътности на тези сигнали. Изборът на апрок-
симиращи аналитични функции се определя до 
голяма степен от особеностите на изследвания 
случаен процес и, като всяка апроксимация, 
представлява преди всичко емпирическа задача. 
При това един от основните критерии, влияе-
щи върху избора на апроксимираща функция, 
е разпределението на енергията в честотния 
спектър на изследвания процес.

Представеният по-долу материал се основа-
ва на най-често използваните апроксимационни 
модели в измервателната практика [2, 3]. Най-
опростените модели, които описват корела-
ционната функция и спектралната плътност на 
измервателния сигнал са съответно:

tmt ⋅−= e)(Kx ; 
22x

2
)(S
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m

π
w

+
⋅= ,    (12)

където m  е параметър на корелационната функ-
ция и спектралната плътност.

Ако на входа на ИС, имащо динамична 
структура във вид на инерционно звено от 
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първи порядък, действа сигнал, притежаващ 
свойствата стационарност и ергодичност, а 
корелационната му функция и спектралната му 
плътност съответстват на вида (12), то квадрата 
на скаларната средно-квадратична оценка на 
динамичната грешка ще бъде
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където T е времеконстантата на уреда.
След извършване на необходимите преобра-

зувания в (13) и въвеждане на безразмерния 
коефициент B=m.T се получава:

 

B1

B2
de

+
=e  . (14)

Изразът (14) е изведен като е взето предвид 
условието, че площта, ограничена от кривата 
Sx(w), е равна на единица. На фиг. 2 са пред-
ставени криви, определящи стойностите на 
динамичната грешка в зависимост от параме-
трите m  и T. Това е един рационален подход за 
дефиниране на динамичната грешка, защото по 
този начин тя се представя във функция само 
на един безразмерен коефициент, което облек-
чава теоретичните изследвания на динамичната 
точност.
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Фиг.2. Семейство криви, определящи 
стойностите на динамичната грешка

В случай, че входният сигнал представлява 
адитивна смес от n независими случайни про-
цеси и има спектрална плътност, дефинирана 
посредством апроксимиращия ред
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⋅⋅=
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22
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π
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изразът (14) може да се представи във вида
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където Bk=mk.T; Ck – тегловни коефициенти.
Изразът (16) позволява да се определи ква-

драта на динамичната грешка за различни вход-
ни случайни процеси при условие, че тяхната 
спектрална плътност може да бъде апроксими-
рана с достатъчна точност с ред от вида (15).

Друг разпространен модел на случаен про-
цес се дефинира със следната корелационна 
функция и съответстващата й спектрална 
плътност:

)cos(e)(Kx tlt tm ⋅⋅= ⋅− , (17)
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където l - честота, определяща положението на 
максимума в спектралната плътност.

В измервателната техника съществуват 
уреди, чиито измервателни вериги могат да 
бъдат дефинирани в динамично отношение от 
предавателна функция, състояща се от последо-
вателно включени закъснително и апериодично 
звено, т.е.
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 . (18)

След извършване на необходимите прео-
бразувания на базата на (11) и при условие, 
че спектралната плътност на входния случаен 
процес е определен от (12), се получава следния 
израз за квадрата на динамичната грешка:

 ( )
2

2
B

2
de
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Be12 1

+

⋅−⋅
=

−

e  . (19)

Графичният вид на модела на динамичната 
грешка от (19) е представен на фиг.3. Кривите 
от фигурата са получени за различни стойно-
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сти на B2 във функция на B1. Вижда се, че при 
стойности на B1>2 точността на измерване се 
влияе слабо от изменението на B1.
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Фиг.3. Семейство криви, определящи  ede, 
съгласно (19)

Този подход на представяне на динамичната 
грешка е изключително полезен за теоретич-
ния анализ на точността, защото чрез него се 
намалява броя на аргументите в модела на ди-
намичната грешка. Това позволява извеждане 
на опростени, но точни аналитични изрази за 
динамичната грешка на сложни системи, със-
тоящи се от няколко инерционни звена.

4. Изводи
Измерванията в динамичен режим се отли-

чават и съответно се характеризират с редица 
специфики относно измерванията в статичен 
режим.

В този контекст може да се каже, че анализът 
на грешките, както и тяхната корекция, имат 
своите особености в двата режима на измер-

ване. Във връзка с това, характеристиките на 
динамичната грешка, както и на описаната по-
горе инерционна съставляваща, имат своите 
специфични особености. Ето защо създава-
нето на точен модел на динамичната грешка, 
отразяващ адекватно физическата същност на 
формирането й, и притежаващ алгоритмична 
логика относно метрологичната обусловеност 
на процесите, е важна предпоставка за успеш-
ното осъществяване на анализа и синтеза на 
измервателните средства.
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Резюме: В статье рассмотренны основные постановки, связанные с термином точности динамических 
измерений. Представленны в деталях характеристики динамической погрешности, а также модели этой 
ошибки для некоторых типичных линейных стационарных измерительных средств. Определенны модели 
для формирования инерционной составляющей динамической ошибки.
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