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Заnponoнoванo.llеmodo.пoziюзменu,tення(кopеzування)аdumuвнoi.iмульmш::,"y:::?'..cюпаdoвuх
пoхuбoк засoбiв вuмipювань oбеpпальнuх паpaмеmpiв pomopнuх сuсmе-\|, маmемаmuчнi мodе'пi якuх

ompu'тvlанi u.*o' pi'*аdу функцitnеpеmвopеI1ня в pяd Tей,пopа.

Кпючoвi crloв(t: засiб вuмipювання, oбepmальнi паpамеmpu pomopнuх сuсftleм, аdumuвна пoхuбка'

)\|ульmuплiкаmuвна noхuб*i, 
'n*pono,iчне 

забезпечення, кopеZува',tьнuй кoефiцiснm.

Bстyп Ta ПoсТaнoвкa Зa.цаЧi

Зменrпення aбo BикЛIoченItя сисTеМaTичниx скЛa.цoBих ПoХибoк з pезyльтaтiв вимiprовaнь с

oбoв,язкoвoro Пpoце.цypoЮ кoжнoГo ТoЧI{oГo BимipIoBaIrHЯ. !o сисTеMaTичниx Пoxибoк

вiднoсяться Пoxибкa ,",u'ou,"'ня, iнстpyменTaЛЬнa' MеToДичнa' сyб'скTиBнa, пoстiйнa тa

ЗМiнIra в чaсi пoxибки зaсoбiв 
"и*ipюЪЬння. 

сисTеМaTичнi пoxибки пiД Чaс ПoBTopIiих

вимiproвaнь ЗaЛишaloTЬся пoстiйним и aбo ПpoГнoЗoBаH-o-'.Y1",olo'""я зa ПеBниM зaкoнoм. I{i

Пoxибки в бiльшroстi випa,цкiв Mo)кyTЬ бyтй визнauеннi зa ДoПoМoГolo eксIIеpиMеIIтy. !ля

BизI{aЧення' oцitlки i виrryuення .,","'u,"u,,иx пoxибoк неoбxi.цнo, Пo-Пеplllе' знaти мiсце i

ГIp'|Ч|4I1|1 tХ виникне I1I1Я' a Пo-.цpyге - сПoсoби BиЯBЛеI{нЯ i вилyuення цих Пoхибoк. B

метpoлoгiннiй пpaктицi Illиpoкo .u.,o"ouy,oTЬсЯ poзГлянyтi в лiтеpaтypних Д)I(еpеЛax [1 - 4]'

сПoсoби BияBЛеннЯ Ta BикЛЮчеIIHя сисTrМaTичIIих поxибoк. Cпoсoбaм кopегyBal{Iiя

iнстpyментaл".,,* nЬ*'бoк зaсoбiв вимiprовaнь (ЗB) в зaЗнaчениx "чryyt::x .цжеpеЛax не

пpидiленo достaтньoТ yBaги. BiДoмo^лиrrrе Tе, Цo .цo oсIloBниx скЛa.цoBиx iнстpуменTuLIIЬIlIтx

поxибoк ЗB вiДнoсят" Ьu. точностi ЗB, aдитивнy Ta MyЛЬTиплiкaтивнy пихибки [1 - 3]. Toмy

poзpoбкa метo,д'oлогiТ ЗМенII]енI{я aбo виклrоЧеItня iнстpyментальниx поxибoк ЗB Ta

MaTеМaTиЧнoГo allapaTy ,цo неТ r aкTyzшIЬIloю нayкoBolo--lry-ч."*"o, виpirшення якoТ .цoзвoлить

кopеГyBaTи aДИ.|уLBHу i мyльтиплtкaTиB}Iy склaДoвi iнстpyментальноТ пoхибки ЗB пi'ц чaс

u,'ipto"a'u oбеpтa"пьних пapaметpiB poTopних сисTеМ.

З oглядy нa BиЩеBикЛaДене, лIеmolo сmаmmi с pозpoбкa МaTеMaTичниx мo,целей тa

пoслi,цoвнoс тi дiЙ .цЛя кoprГyBaннЯ a.цитивнoТ Ta МyЛЬTиПлiкaтивнoТ поxибoк ЗB пiд чaс

ви мipювaнь oбеpтaльн иx паpaметpi в.

Aнaлiз сTaнy Дoслiдяtень тa пyблiкaцiй

Biдoмi poботи [5' 6f' B якиx poЗГЛJI.цaюTься 
. 
мaтемaтичнi мo.целi oсtIoBI{иx сTaTичIIих

метpoлoгiuн,* "upu*'"p'сiик 
ЗB oбеpтaльних..nupu*"'p1"-|l]:ч:- сисTеМ (PС). Зoкpемa, в poбoтi [6]

oTDиМaнo aнaлtтичнi BИpaiзИ ДЛя a.циTиBнoТ тa мyльтипдiкaтивнoТ склa.цoвих llrсTpyMrlrTаЛьlIol

пoxибки, якi oписytоться piвняннями:

ANa ,"oв*ffi 2" ьp2, (1)
кs,oк,4[1'.-;р)

,2uo

kS'nRгr{аt
AN. = ^-lul.Lч*" 2n соAР, Q)

2r'U n

ДеSro-iнтегpальнaсТp),"N4oBauщливiстьфoтoлioлу;r-вiДстаньвiдджеpелaсвiтлa.цoлoвеpxнi.
ш{o oсвiтлroеться; R.. - oпip кoЛa зBopoTнь-oгЬ зв'язкy; n - poЗpяДнiсть A{ГI; O - к).ToBa шви.цкiсть

(iнфopмaтивниЙ ,,upu'..d), t - iu.; B - КУT' Щo xapaктеpиЗyе кoнфiг1paцiro дiaфpaгми

TaxoМеTpичнoгoIIеprTBopIoBaчa;a-Пap1YеTpМo,цyЛяTopa'rцo'Bхo,циTЬДocкЛaДyTaхoМеTpичнoгo
tlеpеTBoploBava; l - "'ni i"i'ou; к - *oЬ6iui*, npЬ.,opuiйнoстi; AB : р-р' - BеJrичинa вi,цхилення

TеopеTичIro Зa.цaнoгo кyra р (гo:roвнa BпЛиBнa BеЛичиI{a' щo нaйбiльIIIr BПЛиBaс нa pезyЛЬТaT

СTAI{ДАPTИзAцIЯ, MЕТPoЛoГIЯ I CЕPTИФIкAЦIЯ
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вимiproвaння) вiд нoмiнaльнoгo знaчен}iЯ кvТa [3n, шto Bиникa€ зa paxyнoк iснyвaння
сисTеMaTИчI{их ефектiв, якi ПpoяBЛя}oTЬся пiд чaс BиГoТoBЛення дiaфpaгми Зa paХyHoк

oбмеrкениx BЛaсTиBoсTей пpилaдiв' Щo BикopисToB}'юТЬся .r;rя il виготoвленнi.
Хapaктеpистики змiни aДитивнoТ Та MyЛЬTиIlлiкaтивнoi скЛaДoBих iнстpyментaльноТ

пoxибки ЗB oбеpтaлЬ}lиx ПapaМетpiв PС' щo oПисyloTЬсЯ BиpaЗaми (1) i (2), вiдпoвiднo,
ПpеДсТaBЛенi нa pис. 1.
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a) б)
Pис. 1. Хapaктеpистики змiни iнстpyментaпЬних ск,rla.цoBих пoхибки: a) aдитивнa пoхибкa ЗB;

б) мультиплiкaTиBнa пoхибкa ЗB

BиклaДення oсtloBIioго мaтеpiaлy
{ля кopегyвaння iнстpyMеHTrшЬних скЛaДoBих пoхибки ЗB пpoпонyсTЬсЯ ПoДaBати нa вxiД

BикopисТoByBaIIoгo ЗB певнi тестoвi сиГнaЛи (aдитивнi, мyльтиплiкaтивнi .lи змiшaнi), якi
пiдсyмoвyroться з вхiДним iнфopмaЦiйним сиГнaЛoМ со. Зa знaченtlяМи Bиxi,цних сиГI]zl'tiB No, Nl,
N:, Щo BиMipюIoTься ЗB oбеpталЬНиx ПapaМетpiв PC сТa€ МorttЛиBиМ Bизнaчення oцiнoк Дiйснoго
зItaченнЯ вxiДногo сиГнary б зa фopмyлaми:

б=Е@;
г ANzo 

'

ANtо

ANro = N1 -N6l
AN26 =N1 -N6,

Де @ - ЗнaченнЯ TесToBoГo сиГ}rаЛy; Е - мoДель oПеpaТopa кopеГyBaнHя] ANlo, AN:o - piзницi
мirк знaченнями виxiДних сигнaлiв ЗB з нaклaдеIlиМ ТесTоBиM сиГнaЛoм нa вxiДний сигнaл Ni,
N2 тa без нaклaДенoГo TесToBoГo сигнaлy N9.

oпеpaтop кеpеГуBaНHЯ Е дoзвoляс BиЗHaЧиТи зHаЧеHHЯ oшiнки BХi,цНoГo сИГHiLПy б uеpез
Знaчення TесToBoгo сигнany @. Bизнaчення piзниць AN16 Ta AN26 [oЗBoЛяс BикJIIOчиTI{ aДиTиBнy
скЛaДoBy пoхибки, a вiДнoснa МoДеЛЬ oПеpaТopa Е ДoЗBoЛЯ€ BикoHaTи кopеГyBaнHя
мyльтиплiкaТиBнoТ скЛa.цoBoi пoхибки ЗB.

!ля ЗB oбеpтaльниx пaрaметpiв як з лiнiйнolo' Taк i нелiнiйноro функцiсro ПеpеТBopеннll
сПpaBеДЛиBa Taкa п4o.цеЛЬ:

б=Ес0m' Q)
Де (t)m - ЗнaЧеHHЯ мipи вxiлнoГo сиГHaJIу.
BикоpистoвyЮчи TеopеTичI{y Мo,целЬ ЗB тa Знaчel{itЯ мipи вхiднoгo сиГнaЛy (Dnr Мoжнa

зДiйснrовaти кopегyBaн}iЯ Пoхибки вимiproвaння виxiДнoгo сиГHaЛy N, tшЛяxoм BBе.ценIUI

ПoПpaвки' ЯкЦo кopеГyсTЬсЯ сyмapнa сиcTеMaTиЧнa пoхибкa без fi пoдiлy нa aдитивну i
мyльтиплiкaTиBнy склaдoвi [3, 7].

lля кoрегyBaннЯ як aДиTиBHoТ' так i мyльTиПЛiкaТиB}lоi склa.цoвиx iнстpуменTаJlЬI{их
пoхибoк ЗB неoбхiднo BикoIIyBaTи l{aДЛиlllкoвi (дoлaткoвi) вимiplоBaн}tЯ З BикopисTaннЯМ
знaченt{я мipи вхiдноГo сиГIrаЛy. Пpи uьoмy pезyЛЬTaT вимiproвaннЯ З BикopисTaнIiЯМ ЗнaЧенI{я
TесToBoГo сиГнzшy (знa.rення мipи) тa без ньoгo, B зaГzшьIloмy виглядi Мo)I(нa ЗaПИСaТИ сисТеMoro

[i,]Е 00в tr ][.1]2 0 1Б -r ]в !,2

[.i'Pад

i l'l

(a)

(s)

(6)

. lN1 :f(со)+ANa +f(со)AN,,';
ДBoх DlBнянЬ: <. 

INz:f(O''')+ANa+f(со.)AN-2,
(8)
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.цr f(со) - фyнкцioнaльниiт зB'яЗoк мilк вхiДнoю тa вихiднoю BrЛичинoю ЗB, f(со.)

фyнкцioнaльний зв'язoк мiлt вxi.цним TестoBиM сигHaЛoМ тa виxiДнoro велининою ЗB' AN.2 -

мyльтиплiкaтиB}Ia скЛаДoвa пoхибки ЗB, Щo Bиникaс пpи подаui нa вхiД ЗB oбеpтaльниx пapaмещiв

тесТoBoГo сиГHaJ]y (зpaзкoвoго си гнalry ).

Poзглянемo BиПa.цoк кoли пiд чaс Ira.цJIиIlIкoвиx вимiprоBaнЬ BеJIичини f(со) i знaчення мipи f(tо.)

пеpпrий pеЗyЛЬTaT вимiproвaння Nr мiстить тiльки aДИTI4BI1у пoxибкy, щo oписyеTься виpaзoм (l),

Дp'ryИi\prЗyЛЬтaT вимipЬвaння N2 с BиМipювaнI{JIМ Знaченttя мipи f(оl.), Щo вiДпoвi,цнo дo [6] мoже

o","рu',"" нoмiнaлiним piвнянням пеpеTBopеlIня ЗB (пpи нoмiнa'тьниx Знaче}UIx BпЛиBIIиX

вели.lин), цей pезyльтu, ,uno* мiстить лиurе aДИT|IBIIу скЛa.цoBy пoхибки, тpетiй pеЗynьTaT

вимiprовaння N3 е вимiproBaIlltяМ BerтИЧИHуI (rо)' шo мiстить ЯК aДИTИBHУ, тaк i мультиплiкaтивнy

cкдaДoвi пoxибки' щo oписyloTЬся Bиp€LЗaМи (1) тa (2), вiдпoвiднo, i .lетвеpтий 
.pезyльтaт 

N+ с

вимipювaнняМ ЗI{aЧеI{ня мipи f(rо.) (вимipювaнняМ TестoBoгo сигнaлy), Щo Taкo)к MlсTитЬ a.циTиBI{y

.гu 

'y,"',n,iкaтивнy 
пoхибки. Пiд чaс пеpIшoТ пapи вимiproвaть (пpи вiдсyгнoстi мyльтиплiкaтивноi

поxибки), ЗнaченIIЯ впливнoТ BеJ]ичиIIи Ap пpиймaеTЬся piBHиМ нyлrо (Ap1 : 0). Пpи TprтЬoMy

вимiprовaннi тестoвoгo сиГI{aJIy f(сo.), знauенI{я BПЛиBнoi величини AB пpиймемo piвнorо 
^р, 

: 0.5(р

- p"). l Пpи чrTBrpTo'у ",*ipйвaннi 
вxiднoТ величини f(со), знavенHя BП.пиB}IoТ вели.rини AB

пpиймемo piвним 
^Fз 

:Ф - B"). BpaxoB}.toчи BицеBикJIa.ценr ЗaПиIIIrМo pеЗyЛьTaти IIa.цЛиIпкoBиx

вимipювaнь обеpтaльниx пapaметpiв y виглялi систеMи piвнянь:
/ a\

ksoRqC[ 
" !.t* u B, 

]

Nl =Г(tо)+ANа = 
'' 

,|,, 
o ,2n +ANu:

r.Uо

Nz =f(rо-)+ANа =Nno. *o*. =щ**щ2nсо+ANu;
Lw 0r

Nз = ANu + f(rо) + f(о)AN.2 = ANu +

=ANа+

кs9кq4[ag't
\- -Чfffl,".[J,_,,!J.

B2)
4)

,t(,-t

Haстyпним rTaПoM в кopекцii iнстpyментaльниx пoxибок ЗB € зHaхo.цження piзниць мiiк

o'p''u"'*, в (9) pезyль,*Z.^вимiproвaнь Nz, Nз, Na тa пеplшиM TеopеTичним (iдеa.пiзoвaним)

pеЗyЛьTaToМ N1. B pезyльтaтti знaхo.цження piзниць сисTеМa piвrrянь (9) нaбyде BигЛяДy:

,2Uо

AN3' = N3 _*' = ч*#,".[}tв_ в,

N+ = ANu +f(ol*)(l+lш.)= м" +ш"".[l-Чff#,".(в-р, )J =

=o*"*)ffi2"[r*!tu$da2".(B-p,)) (e)

( в п2)
ks.Rсdl airоt +aL 

I

\ ' - J'tn

r'Uo

ANo,=No-N =чff$Щz"'[r-

ks.Rсd[a*o,-.+.l
\ " - )эn

--"u'

( rl п,)
ks.Rqdlarоlt+a} 

]\ .. - ) 2". Apr =0;
r'Un

kSro}сcat 
2" 

'1B 
_ B,

2r'U n

,1"

AB
2

t-

^0з 
= AP.

,2U o
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Як ви.цнo iз системи piвнянь (10), в pезультaтi ПpoBеДен}Iя нaДЛиIIIкoBих вимiprовaнь y
BищеЗaЗнaЧений спoсiб, З pеЗyЛЬTaTiв вимiprовaнь пoвнiсттo BиЛyraсTЬся aДиTиBtla скЛa,цoBa

iнсщ1ъlентauьнoТ лoхибки ЗB, щo Пpе.цсTaBЛеI]a нa pис 1, a.

{ля кopегрaння МуЛЬTипдiкaтивнoi склaдoвoТ пoхибки ЗB з системи piвнянь (10) виведемo

кopеГyBaЛьI{ий кoефiцiснт lм , який зaпиrпемo у виглядi:

n., = 2ANз 
I

ANzt - дN+i. 
(l l)

Кopегрaльний кoефiцiснт (11) хapaкTеpиЗy€ Пеpеpax}Tloк ЗIIaчеIIнЯ мipи со. B зHaчеHtIя oЦiнки

вxiднoгo сигнaJry б: nм = б/0', .

Maтетaтичнa МoдеЛЬ кoефiцiснтa кopег}tsarrня (11) с пpиклa:foм змiшaнoГo кopеГ},вaння. Пеpеxiд
Дo ЗнaхoД}l(енItя piзниць мirк знaченняМи Bих1Дних

сигнaцiв ЗB з нaклaдениM TесToBиМ сигH€l,.Ioм тa без

нЬoгo ANu = Ni - Nj ДoзBoЛJlС BикЛIoчиTи a.циTиBtIy

скЛa,цoBy пoxибки' a сaмi цi ЗнaЧеI{IUI пpиблизнo

дopiвнтoють вимipяним BеЛичиI{aМ N1, ANц : N1 .

Пеpехiл ,Ito вимipювaння вiднotшень циx piзниuь

дoЗBoЛяс ефективнo кopег}tsaTИ мyльтиплiкaтивнy
скЛaДoBy пoхибки ЗB.

Пoмнol*tивtпи МyЛЬTиtlЛiкaтивну склaДoвy пoxибки,

щo oПисуrTЬся piвнянням (2) нa кopег1ъaльний
кoефiцiснт (l1)' oтpимa€Mo pеЗyЛЬтaт вимiproвaння iз

ЗМенlIIеIloю скЛaДoBoro мультиплiкaтивнoi пoхибки.
Хapaктеpистикa змiни вiдкopегoвaнoТ мyльтиплiкaтивнoi
склaДoвoi пoхибки ЗB зa Дoпoмoгoro рiвняtъ (10) в (11)

зо@кэнaнapис.2'
Як виДно з pl,lc.2, пiД чaс кopе,Г},Balrня

пoюбюl вогra мdоrtе гloвнiсшо вlulу-иrтся"

Для пеpевipки пpaцездaтнoстi кopегyBaЛьIroгo
коефiцiснтa збiльIпимo BеЛичинy вi.цxилення впливнoi
BrIfu|ЧИHИ Р вiД свoгo нoмiнaльнoгo ЗнaченнЯ B чoTиpи
paЗa. Пpи ЦЬoМy хapaктеpисTикa змiни

нaбyле BиГЛЯ.цy' Щo ПpеДсTaBleниЙнapиc. З a.
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Pис. 2. ХapaктеpисTики змiни стaтичнoТ
хаpaКТеpисТикa та вiДкopегoвaнoi
мyльтиплiкaтивнoi пoхибки пpи
вiдxиленнi впливнoТ величини B

мультиплiкaтивнoТ пoхибки ЗB
N'дNn
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Pис. 3. Xapaктеристики змiни: a) aнaлiтиннoгo piвняння ПеpетBopеIrня oбеpтальних пapaметpiв тa
мyльтиплiкaтивнoТ склa.цoвoТ пoxибки пpи збiльtпеннi вiдxилення впливнoТ BеJrичи}tи вi.ц нoмiнaльнoгo

ЗнaЧrl{}lя y чoтиpи pазa; б) piзниui мiяс пiДвищеIlolo MyЛЬTиплiкaтивнoю пoxибкoro i стaтичнoro
хapaкTеpистикoтo ЗB

.{ля зменrпеII!{я BПЛиBy мyльтиплiкaTиBнoТ скJIaдoBoТ пoхибки ЗB пoмнolкимo iJ зHaЧення нa
кopегyBil]IЬ}rий кoефiuiсI]Т, Щo oПисy€TЬсЯ piвнянням (11). B pезyльтaтi кopегyBaI{I{я pезyЛЬTaTy

BиМipIoBaнI{Я oТри\1a€}1o ХapaкTеpисTики зМiни фyнкцiТ ПереTBоpеIIIIя Ta ЗМенlllенoi
МyЛЬTиПЛiкaтивнoi пoхибки ЗB, щo ПpеДсTaBЛенi нa pис. 4.
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Pиc. 4. Хapaктеpистики змiни фyнкuii
IlеpеTBopеtlllя тa вiдкopегoвaнoТ вiд
мультиплiкaтивнoi склa.цoвoТ пoхибки ЗB
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Pис. 5. Хapaктеpистикa змiни вi,цхилення
вiдкopегoвaнoi мyльтиплiкaтивнoi пoхибки ЗB

стaтичнoТ хapaктеpисTики

oбеpтaльних пapaМетplB
Як Ьиднo З pИc. 4, вiдкopегoвaнa мультиплiкa.ГИB:нa Пoхибкa ЗB нaбaгaтo ЗМе[tIIIеI{a в пopiвняннi з

pИс. з a, i мaйже IIoBTopIor TеoprTичнy стaтичнy xapaктеpисTикy. Piзниця B Пoкaзax мiяt теopетиuнoю

сTaTичнoIo xapaкTrpисTикoю i BiДкopеГoBalrolo N4yЛьTиплiкaтивнoro пoхибкoro ЗB гщлишrеrаrащс.5.
З pис. 5, виднo, щo piзниця B Пoкaзaх скЛaДaс 150 вiднoсних.цесяTкoBиx iМгryЛЬсiв в Дiaпaзoнi

.,onu.iu вiд 0 дo 100 paдlс' Maксимaльне зI{aченнЯ виxiднoгo cиЗнary ЗB пpи ЦЬolrтy скЛa,цaе 600000

вi.цнoсних ДесяTкoBиХ iмпyльсiв. Зве.ценa МyЛЬTипЛiкaTиBЕIa пoхибкa ЗB' UJo ЗяBЛЯ€ться пiсля

кopег}.BaннЯ MyЛЬтипЛiкaTиBIroТ Пoхибкa скJlaДar lитлe О,025 Yo._Poзpaxyнки 
ПoкtlЗyloTЬ' щo ЗнaчеI{Ixl вiдкopеговaнoТ звеДеноТ MynЬтиIIЛiкaTиBrroТ пoхибки (0,025

o/o) е нiбaraтo МеHII]ИМ (y 833 paзa) вiд знaнення ЗBе.цеIroi МyЛЬTиПЛiкaтиBнoТ Пoxибки (20,83 Yo), якa

Bиникar B pеЗyЛЬTaTi збiльшrеннi вiДхилення BПЛиBIroТ BеЛичини B y нoтиpи paзa вiд свoгo

номiнaльнoгo ЗнaчеHня (pис.3 б). oтже, кopег}ъaЛьний кoефiцiенT' Щo oПисyсться piвнянням (l1),

Дo3BoЛJIс ефективнo зМеHIII}tsaTи мyльтиплiкaтивнy пoxибкy ЗB нaвiть пpи ЗIraчнoМy вiдxиленнi

BПЛиBних "",,",' вiд нoмiнaльниx ЗнaчеItЬ IIIЛЯxoМ ДoМIloя{еl{HJI I{a нЬoго pеЗyЛьTaTу вимiprовaння.

Bисновки. Зaпpoпoнoвaнa МеTo.цoЛoгiя кopегyвalНЯ aДИТИBHoТ i мyльтиплiкaтивнoТ cкЛa.цoBиx

iнсщyментaлЬтIoТ Пoxибки ЗB тa iТ мaтемaтиlний aпapaт ДoзBoЛяIоTЬ зМенIIryBaTи aбo вилyraти

uд"i^"'у i мyльтиплiкaTиB}Iy склaдoвi пoxибoк ЗB, rцo MaIoTЬ як лiнiйнy, тaк i нелiнiйнy ф1нкuitо
ПеpеTBopеIUI. Пpoведенi .цoслiДlкення xapaкTеpисTик змiн aдитивнoi i мyльтиплiкaтивнoТ поxибoк ЗB

oбЪpтaлiниx пapaмещiв, з BикopисTaнняM oПеpaтopa (кoефiцiснтa) кopеГyBaннЯ тa без l{Ьoгo'

цoй-' 
","o*y 

ефективнiстЬ МеToДoJIогii кopегрaння MyЛьтипдiкaтивнoi склa.цoвoТ пoxибки i
BиЛ)ДIення aдитивнoi скJIaДoBoi пoхибки Пpи Bикo}raннi на,цлиlпкoвиx вимipтoванЬ З BикopисTalIняM

no"фiцi."'u кopегyвaня, щo oПисyсться МaTеМaTичItиМи Mo.цеЛяMи (10) i (11). Зaпpoпoнoванi

мaтемaтичнi мoделi ДoЦiльнo BикopисToB}tsaТИ дЛЯ вимiproвaльнoгo кoнTpoЛтo змiн i дегpaдaцiй
pеальнoТ фyнкцiТ ПеprтBopенI{ll' Цo Мo)к),TЬ BИHИКaТИ в пpoцесi експлyaтaшiТ ЗB, в пopiвняннi з

нoмiнaльнolо фyнкцiею пеpетвopення ЗB.
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