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Для оцінювання динамічної непевності вимірювання зручною для практичного 

застосування є його частотна характеристика [1]. 

Динамічною непевністю вимірювання називається складова непевності вимірювання, що 

обумовлена реакцією засобу вимірювання на частоту (або швидкість) зміни вхідного сигналу, яка 

залежить від динамічних властивостей засобу вимірювання і частотного спектра вхідного сигналу 

[1 - 3]. 

Динамічну непевність uд вихідного сигналу, який отримують за допомогою засобу 

вимірювання (ЗВ) з відомою частотною характеристикою, можна виразити через квадратний 

корінь з інтеграла від добутку квадрата модуля частотної характеристики засобу вимірювання і 

квадрата спектральної функції вхідного сигналу в широкому діапазоні частот [1, 3]  
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де  jS  – модуль частотної характеристики ЗВ, що використовується при динамічних 

вимірюванях, або амплітудно-частотна характеристика ЗВ, що визначається за формулою 

      22 bajS ,                                                 (2) 

де  a ,  b  – відповідно, дійсна та уявна частини частотної характе-ристики  jS ; 

      jХ  – спектральна функція вхідного сигналу, яка пов’язана з вхідною функцією часу х(t) 

виразом Лапласа 
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де 0
  – частота вхідного сигналу. 

Отже, для оцінювання динамічної непевності необхідно визначити модуль частотної 

характеристики засобу вимірювання, що використовується при вимірюваннях та спектральну 

функцію вхідного сигналу, яка пов’язана з вимірювальним сигналом в часовій області х(t) 

перетворенням Лапласа. 

Отримане значення динамічної непевності враховується в комбінованій непевності 

вимірювань шляхом її додавання до іших складових непевностей, що отримані за типом А та 

типом В [4].  
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