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Резюме: Тази статия показва една от стъпките за калибриране на вибропреобразуватели по метода 
на сравнение. Разработен е вируален инструмент в програмната среда LabVIEW, който съдържа 3 под- 
инструмента. Първият подинструмент симулира сигналите получени от еталонният и калибрираният 
вибропреобразуватели, втория намира амплитудата на основната честота, а третият обработва сигналите. 
Обработката се състои в откриване на действителният коефициент на преобразуване на калибрираният 
вибропреобразувател и неговата неопределеност.

Ключови думи: - Виртуален инструмент, калибриране, неопределеност, действителен коефициент на 
преобразуване, LabVIEW

1. Общи положения
Използването на съвременните технологии е 

свързано с непрекъснато наблюдение и контрол на 
редица параметри на протичащия технологичен 
процес и съответно контрол на производственото 
оборудване. Едни от най-често проследяваните 
и измервани величини се явяват “малките” 
механични премествания и по-точно стойностите 
на периодичното преместване на обекта в 
пространството или вибрациите. Контролирането 
на вибрациите е необходимо в немалко области 
като микроелектрониката, машиностроенето, 
автомобилната промишленост, енергетиката и 
други. Необходимостта от контролирането на 
вибрациите е поради факта, че в повечето случаи 
те са нежелано явление, наличието на което 
може да доведе до нанасянето на щети върху 
елементи и машинни възли и да влоши работата 
им, както и до прекомерното им износване и 
повреда. Вибрациите имат неблагоприятен 
ефект и върху хората и могат да доведат до 
различни здравословни проблеми. От друга 
страна, вибрациите могат да бъдат създадени 
принудително и да изпълняват определени 
функции. И в двата случая обаче е необходимо 
осъществяването на непрекъснат контрол и 
комплексна оценка на оборудването.

Калибрирането е едно от основните действия 
за проверка и контрол на измервателните уреди и 
средства за измерване. Целта на калибрирането 
е да се проследи достоверността и точността на 
данните получавани от вибропреобразувателите. 
Калибрирането трябва да се извършва по методика 
направена според изискванията и в лаборатории 

за изпитване и калибриране отговарящи на 
изискванията на БДС ЕN ISO 17025-2009.

2. Калибриране и неопределеност
Калибрирането на средствата за измерване 

е съвкупност от операции, които установяват 
при определени условия, съотношенията между 
стойностите на величините, получени с помощта 
на дадени средства за измервания и съответните 
стойности на величините, определени с помощта 
на еталони. [1,4] Целта е определяне или 
потвърждаване на действителните стойности 
на метрологичните характеристики и (или) 
пригодността за използване на средствата за 
измерване, неподлежащи на държавен метро- 
логичен контрол и надзор. При калибрирането се 
използват еталони с валиден статус на калибри- 
ране и осигурена метрологична проследимост до 
държавните първични еталони на съответните 
единици за величините. При отсъствие на 
съответните държавни първични еталони на  
единиците на величините, трябва да бъде 
осигурен до националните еталони на единиците 
на величините на друга държава. Наличието на 
еталон осигурява сравнимостта на резултатите 
от измерванията, тъй като всеки един резултат 
от измерването може да бъде съпоставен с него. 
Чрез калибрирането се установява връзката 
на резултата от измерването с еталонната 
стойност с присъединената й неопределеност. 
Калибровъчните работи се изпълняват от акре- 
дитирани метрологични служби с правото да 
изпълняват калибровочни работи с използване 
на еталони.
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Важен етап от процеса на калибриране е из- 
числяването и изразяването на неопределеността 
на измерването. При съставянето и прилагането 
на процедурата за оценяване на неопределеността 
на измерването при калибрирането е необходимо 
да се разработи бюджет на неопределеностата 
на измерване.[3] Чрез използване на подходящи 
методи, в анализа се вземат предвид всички 
компоненти на неопределеността, които оказват 
влияние в дадения случай. Правилната преценка 
на промените, формиращи крайния резултат, 
както и правилното изследване на критериите 
на значимостта и пренебрегването на отделни 
приноси е от значение за осигуряване на резул- 
тати, които са подходящи за целите на използва- 
нето им.

Изразяването на резултатите от измерването 
на физическите величини трябва да бъде съ- 
пътствано от определена количествена характе- 
ристика на качеството на резултата от измерва- 
нията, за да бъде оценена неговата достоверност. 
Това изисква наличие на прости за използване, 
разбираеми и общопризнати процедури, позволя- 
ващи да бъде характеризирано качеството на 
резултата от измерването, т.е. да бъде оценена и 
изразена неговата неопределеност.

Неопределенността на резултата от измер- 
ването отразява отсъствието на точни познания за 
стойността на измерваната величина. Резултатът 
от измерването след внасянето на поправките на 
известните систематични ефекти в него остава 
само оценка на стойността на измерваната вели- 
чина, която съдържа неопределености, свързани 
със случайните ефекти и неточност на поправките 
в резултата от систематичните ефекти.

Компонентите на неопределеността се разде- 
лят на две категории в зависимост от метода на 
оценка: по тип А или В. Тази класификация е 
приложима само към неопределеността и не се 
явява замяна на класификацията на грешките на 
случайни и систематични.

Оценката на дисперсията u2 на компонентите 
на неопределеността, оценявана по тип А, се по- 
лучава на основата на ред повторни наблюдения. 
Тя съвпада с известната статистическа характе- 
ристика - извадкова дисперсия s2. Оценката на 
стандартното отклонение u, представляваща 
положителен квадратен корен от u2, съвпада 
по този начин с извадковото стандартно откло- 
нение u=s, и за удобство тя се нарича стан- 
дартна неопределеност тип А. [1] Оценката на 
дисперсията u2 за компонентите на неопреде- 
леността, оценявана по тип В, се получава 

по наличната информация, а оценката на 
стандартното отклонение u се нарича стандартна 
неопределеност тип В.
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Стандартната неопределеност на резултата 
от измерването, получен от стойностите на ред 
други величини, се нарича сумарна стандартна 
неопределеност и се обозначава uc. [3] Тя се 
явява оценка на стандартното отклонение на 
резултата от измерването, равно на положителния 
квадратен корен от сумарната дисперсия, т.е. 
сумата на дисперсиите и ковариациите на всички 
компоненти на неопределеността.
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В някои случаи се използва понятието 
разширена неопределеност U, получавана от 
умножението на сумарната стандартна неоп- 
ределеност uc с коефициента на обхвата k.[4] 
Целта на U се явява построяването на интервала, 
обхващащ резултатите от измерванията, в преде- 
лите на който, както може да се очаква, ще се на- 
мира голяма част от разпределението на стойно- 
стите, които обосновано могат да бъдат приписа- 
ни на измерваната величина. Изборът на коефи- 
циента k, обикновено приемащ стойности от 2 до 
3, зависи от вероятността на обхвата или нивото 
на доверие, съответстващо на дадения интервал.

)(ykuU c=  (4)

Заедно със стойностите на разширената 
неопределеност следва винаги да се указва 
коефициента на обхвата k.[3] Това ще позволи 
да се въстанови стойността на стандартната 
неопределеност на измераваната величина, 
която впоследствие може да бъде използвана 
за изчисление на сумарната стандартна неопре- 
деленост на резултата от измерването на друга 
величиназависеща от първата.

3. виртуален инструмент за 
определяне на действителният 
коефициент
На фигура 1 е показан виртуалният инстру- 

мент за определяне на действителният коефи- 
циент на калибрираният вибропреобразувател. 
На фигура 2 е показан лицевия панел, в него 
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Фиг.1 Виртуалният инструмент за определяне на действителният коефициент  
на калибрираният вибропреобразувател.

Фиг.2 Лицев панел
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се задават параметрите (броя на измерванията, 
коефициента на еталонния вибропреобразувател, 
амплитудите на сигналите и др.) от потребителя 
и се визуализират резултатите.

Виртуалният инструмент е разработен в 
програмната среда LabVIEW. Тои се състой от 3 
подвиртуални инструмента.

Първият симулира сигналите от еталония и 
калибрирания вибропреобразуватели (фиг.3). В 
него с блок Simulate signal създаваме синусоидал- 
ни сигнали с различни честоти, амплитуди, фази 
и шум. Със същият блок симулираме хармоници 
с различни амплитуди (в случая само първи 
хармоник). Сигналите за основната честота и 
хармониците се събират с блока Add.

 
Фиг.3 Подвиртуален инструмент за изработване  

на сигнали

Получава се сложен сигнал (фиг.4). Сложният 
сигнал се поддава към втория подинструмент 
(фиг.5), който преобразува сигнала от времевата 
в честотната област с блока FFT Spectrum (фиг.6)

 

Фиг.4 Сигнали на основната честота (бял) и 
хармоникът (червен )и комбинацията от двата.

 След което сигналът минава през блок Array 
Max & Min, където намираме стойността на 

амплитудата на основната честота.

Фиг.5 Подвиртуален инструмент за намиране на 
амплитудата на основната честота

Фиг.6 АЧХ на сигнала от калибрирания 
вибропреобразувател

На фигура 6 е показан третия подвирт- 
уален инструмент. В него се извършват матема- 
тични операции (формули 1, 2, 3 и 4) за изчис- 
ляване на действителният коефициент на вибро- 
преобразувателя и определяне на неопре- 
делеността.

 
Фиг.6 Подвиртуален инструмент за определяне на 
действителният коефициент и неопределеността.
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Действителният коефициент се намира от 
формула 4. [2]

1
1

2
2 S

u
uS =  (4)

4. заключение
В статията е показан разработен виртуален 

инструмент симулиращ процеса на измерване 
на вибрации и обработване на информацията, с 
цел намиране на действителният коефициент на 
преобразуване на калибрираният преобразувател 
по метода на сравнение и неговата неопределеност. 
Този инструмент е една част от цялата процедура 
за калибриране на вибропреобразуватели.
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DETERMINING THE ACTUAL CONvERSION fACTOR  
Of vIbRATION TRANSDUCERS WITH vIRTUAL INSTRUMENT 

fOR CALIbRATION

Bozhidar Dzhudzhev1)
1) Technical University - Sofia, 8 Kl. Ohridski Blvd., bojidar.djudjev@abv.bg

Abstract: - This article shows one step of the calibration of vibration transducers using comparison method. A 
virtual instrument is developed using the programming environment LabVIEW, which contains 3 sub instruments. 
The first sub instrument simulate signals derived from the reference and the calibrated vibration transducers, the 
second finds the amplitude of the base frequency and the third processes these signals. The treatment consists in 
detecting the actual conversion factor of the calibrated vibration transducer and its uncertainty

Key-Words: - Virtual instrument, calibration, uncertainty, actual conversion factor, LabVIEW
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