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Вступ 

Засоби вимірювальної техніки, які використовують для проведення ви-

пробувань, необхідно градуювати (реєстрування відліків вихідної величини y 

при різних значеннях вхідної величини х. Існують різні підходи до оцінюван-

ня похибок або невизначеностей побудови градуювальної характеристики 

(ГХ) y=f(x) та отриманих за нею результатів. 

В багатьох джерелах відсутня інформація про оцінювання невизначе-

ності результату вимірювання х отриманого за ГХ. 

Основна частина 

В роботі [1] було запропоновано етапи обробки вимірювальної інфор-

мації при побудові ГХ, де зазначається, що постійними «вузькими місцями» 

при обробці даних є визнання апріорі закону розподілу вимірювань, обґрун-

тування способу сумування систематичних та випадкових похибок, оціню-

вання похибки (невизначеності) лінеаризації рівнянь вимірювань. 

Переважну більшість нелінійних ГХ поділяють на дві групи залежнос-

тей: функції, що приводяться до лінійних залежностей шляхом заміни змін-

них (метод лінеаризації) та на лінійні комбінації відомих функцій. В роботі 

[2] висвітлені основні підходи до оцінювання параметрів поліноміальної ре-

гресії другого порядку для завдань побудови ГХ засобів вимірювань. 

Зменшення невизначеності вхідної величини x=f -1(y) за результатами 

вимірювання вихідної величини, в більшості випадків, залежить від [3]: 

а) кількості точок діапазону вимірювального експерименту (що зале-

жить від обраного виду математичної залежності та можливостями експери-

менту); 

б) кількості вимірювань вихідної величини у кожній точці; 

в) вибору виду та перевірка обраного виду математичної залежності 

вихідної величини від вхідної. Параметри функції залежності визначають ре-

гресійним аналізом за градуювальники даними, тобто за вихідними сигнала-

ми, отриманими у процесі градуювання, і даними про об’єкт вимірювання. 

Від вибору методу регресійного аналізу залежить оптимальність оцінювання 

коефіцієнтів рівняння обраної заздалегідь моделі. В роботі [4], на прикладі 

побудови ГХ для системи безеталонного неруйнівного контролю, представ-

лене експеримантельне порівняння регресійних моделі з довірчими інтерва-

лами, побудованих за оцінками Вальда, МНК і Хьюбера за результатами ба-

гатократних вимірювань. 

г) апріорної інформації про невизначеності систематичного характеру 

(поправки, зміщення) об’єкту та засобу вимірювання; 

ґ) детального визначення та оцінювання впливу (дрейф) вимірювальної 
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системи на результат вимірювання; 

д) коректності оцінювання невизначеності випадкового характеру (пра-

вильність вибору критеріїв виявлення результатів з надмірною похибкою та 

визначення закону розподілу випадкової величини); 

е) обраного способу оцінювання коефіцієнту охоплення розширеної 

невизначеності; 

Для заданого діапазону, у якому виконують градуювання, оцінюють 

найбільше можливе значення невизначеності результатів, які будуть отрима-

ні за допомогою ГХ. Це найбільше значення порівнюють з допустимою неви-

значеністю. 

Стандартну невизначеність вхідної величини розраховують за методом 

поширення невизначеностей, виходячи з невизначеностей вихідного сигналу 

та параметрів обраної моделі залежності. 

Висновки 

В даній роботі розглянутий алгоритм та методи оцінювання невизначе-

ності результату вимірювання отримуваного за ГХ. Така процедура має два 

головні недоліки: непряме визначення результату за ГХ призводить до біль-

ших невизначеностей вхідної величини та складність розрахунків при обер-

ненні ГХ (наприклад, поліноміальних функцій). 

 

Література 

 

1. Єременко В.С. Етапи створення універсального алгоритму обробки 
вимірювальної інформації при побудові градуювальних характеристик 

[Текст] /О.О. Редько, В.С. Єременко // Комп’ютерні технології: інновації, 

проблеми, рішення: всеукр. наук.-техн. конф., 17-18 квітня 2015 р.: тези до-

пов. –Житомир, ЖДТУ, 2015. – С. 27-30. 

2. Запорожець А.О. Підходи до оцінювання коефіцієнтів поліноміаль-
ної градуювальної характеристики другого порядку /О.О. Редько, 

А.О. Запорожець// Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: ма-

теріали  IX міжнародної науково-практичної конференції (18–19  травня, 

2015  р., м. Київ; Національний авіаційний університет.– Київ. – 2015. – 

С. 128–130. 

3. Аналіз газів. Методи компарування для визначення та перевіряння 
складу повірочних газових сумішей: ДСТУ ISO 6143-2003. – [Чинний від 

2003-01-07]. – Київ: Держспоживстандарт, 2003. – 27 с. – (Національний ста-

ндарт України). 

4. Єременко В.С. Методика визначення ступеня ударного пошкоджен-
ня стільникових панелей [Текст] / В.С. Еременко, В.М. Мокійчук, О.О. Редь-

ко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – T. 6, N 

11(60). – С. 41–44. 


