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Streszczenie 
 

W pracy przedstawiono podsumowanie badań symulacyjnych algorytmu 
różnicowego systemu korekcji dynamicznej pomiaru metodą ‘w ciemno’. 
Taka metoda może być stosowana w przypadkach gdy własności dyna-
miczne torów pomiarowych nie są dokładnie znane i stosowanie szerego-
wych korektorów o ustalonych parametrach nie jest możliwe. Metoda ta 
wykorzystuje do korekcji szeregowej wyniki pomiaru tej samej wielkości 
przez dwa równoległe tory pomiarowe o nieznanych, ale różnych, własno-
ściach dynamicznych. Przedstawione w pracy badania, potwierdziły, że 
metoda symulacji komputerowej jest efektywna dla określania praktycz-
nych warunków stosowania korekcji ‘w ciemno’. 
 
Słowa kluczowe: korekcja błędu dynamicznego, symulacja komputerowa. 
 

Dynamic Error Correction by Equivalence 
Method of the Measurement with Two Channels 
- Summary of Simulation Experiments 

 
Abstract 

 
A summary of simulation experiments of a differential algorithm for 
dynamic measurement error correction with the “blind method” is  
presented in the paper. This correction method can be applied in cases, 
where the dynamic properties of measurement channels are not fully 
known, thus the use the serial correctors with fixed parameters is not 
possible. This method uses for serial correction measurement results of the 
same value, collected by two parallel measurement channels of unknown 
but different dynamic properties. A number of simulation experiments has 
been conducted in order to identify practical applicability conditions of 
this correction method. First, simulation for measurement channels  
modelled as the first and second order inertial objects were conducted. 
Next, experiments of the ”blind” correction for measurement channels 
with periodical nonstationary have been conducted. In these experiments, 
measurement channels were modeled as first order nonstationary differential 
equations.The conducted experiments shown, that the computer simuation 
is an effective method for identyfying practical applicability conditions of 
the “blind method” correction, for the stationary measurement channels, 
and for nonstationary ones, every case has to be investigated separately. 
 
Keywords: dynamic error correction, simulation experiments. 
 
1. Wstęp - opis metody 
 

Metoda korekcji dynamicznego błędu pomiaru, nazywana me-
todą „w ciemno”, może być stosowana w takich przypadkach, gdy 
własności dynamiczne korygowanych torów pomiarowych nie są 
dostatecznie dokładnie znane i stosowanie szeregowych korekto-
rów o ustalonych parametrach nie jest możliwe. Metoda ta wyko-
rzystuje do szeregowej korekcji wyniki pomiaru tej samej wielko-
ści realizowanego przez dwa równoległe tory pomiarowe o nie-
znanych, ale różnych, własnościach dynamicznych. Ogólny sche-
mat takiego systemu korekcji przedstawiono na rysunku 1.  

 

 
 
Rys. 1.  Struktura systemu realizującego korekcję dynamiczną metodą ‘w ciemno’ 
Fig. 1.  Block diagram of the „blind” dynamic error correction system 

 
Integralną częścią procesu korekcji, jest identyfikacja własności 

dynamicznych torów pomiarowych. Jedną z metod takiej identyfi-
kacji, stosowaną przez autora niniejszej pracy, jest metoda ‘strojo-
nego modelu’, w której współczynniki korektorów, w każdym  
z dwóch torów pomiarowych, są tak przestrajane, aby uzyskać jak 
najmniejszą odległość pomiędzy ich skorygowanymi wynikami  
w sensie przyjętej normy (i). To minimum odległości występuje 
tylko w przypadku dobrego dostrojenia korektorów do torów 
pomiarowych. W takim algorytmie procesu korekcji identyfikacja 
własności dynamicznych obu torów i właściwa korekcja zachodzą 
równocześnie.  

Aby wynik korekcji był prawidłowy niezbędne jest aby obydwa 
tory miały takie same własności statyczne a ich własności dyna-
miczne były różne. Przedstawiony algorytm procesu korekcji 
może być realizowany programowo na zarejestrowanych wcze-
śniej wynikach pomiarów, ale dla korekcji w czasie rzeczywistym, 
może to być program realizowany w procesorze sygnałowym 
(DSP). W obu tych zastosowaniach tory pomiarowe powinny być 
uzupełnione o przetworniki A/C. Jako skorygowany wynik pomia-
ru wielkości U(t) przyjmuje się wielkość Yi będącą średnią skory-
gowanych wyników w obu torach pomiarowych (Y1,i i Y2,i).  
Z opisu przedstawionej metody korekcji wynika, że może ona być 
także nazwana metodą równoważności pomiaru dwoma równole-
głymi torami.  

Ponieważ opisana korekcja może zachodzić na drodze progra-
mowej (obliczeniowej), autor przyjął założenie, że wyniki badań 
symulacyjnych systemu korekcji mogłyby być zastosowane dla 
określenia, dla jakich właściwości rzeczywistych torów pomiaro-
wych stosowanie tej metody korekcji dynamicznej pomiaru ma 
sens. W niniejszej pracy przedstawiono podsumowanie wykona-
nych badań symulacyjnych dla torów pomiarowych stacjonarnych 
i niestacjonarnych 

 
2. Badania symulacyjne systemu korekcji 

dynamicznej dla torów pomiarowych  
stacjonarnych 

 
W badaniach wstępnych określono parametry symulacji takie 

jak np. język, metoda i krok całkowania oraz różniczkowania 
numerycznego, częstotliwość próbkowania, metoda optymalizacji 
parametrycznej, długość słowa przetwornika A/C [1, 2]. Parame-
try te były stosowane we wszystkim późniejszych badaniach 
symulacyjnych. 

Jako pierwsze wykonywano badania symulacyjne systemu ko-
rekcji metodą ‘w ciemno’ dla torów pomiarowych modelowanych 
jako obiekty inercyjne pierwszego i drugiego rzędu. Na podstawie 
wyników tych badań starano się określić zakresy wartości parame-
trów korygowanych torów pomiarowych (np. wartość stosunku 
obu stałych czasowych lub stosunku stałych czasowych do okresu 
mierzonego sygnału), takich dla których realizacja cyfrowa korek-
cji metodą ‘w ciemno’ była by akceptowalna [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
Stwierdzono, że metoda symulacji komputerowej jest efektywna 
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dla tego zadania. Jako kryterium oceny jakości korekcji przyjęto 
wskaźnik skuteczności Q, który określał, ile razy maksymalna 
chwilowa wartość błędu dynamicznego została zmniejszona  
w wyniku korekcji w odniesieniu do pomiaru bez korekcji. Dla 
torów pomiarowych modelowanych jako obiekty pierwszego  
i drugiego rzędu przyjęto jako akceptowalną dla praktycznej 
realizacji, skuteczność korekcji na poziomie 50 [6, 9, 10, 12]. 
Wyniki badań pozwoliły określić, dla różnych postaci modeli 
torów pomiarowych, wnioski ogólne wiążące wartości własności 
dynamicznych obu torów z uzyskiwaną skutecznością korekcji. 
Najlepszą skuteczność korekcji (Q500) osiągano oczywiście dla 
torów dynamicznie „złych”, ale także „dobry” tor można było zna-
cząco skorygować (poprawić dynamikę pomiaru) torem „złym”. 

W wykonywanych równolegle badaniach rzeczywistego syste-
mu korekcji stwierdzono, że główną przyczyną różnic pomiędzy 
wynikami pracy rzeczywistego systemu a wynikami symulacji, 
jest trudność uzyskania w systemie rzeczywistym jednakowego 
wzmocnienia w obu torach pomiarowych. Badania symulacyjne 
dla torów pomiarowych modelowanych jako obiekty pierwszego  
i drugiego rzędu wykonano więc powtórnie [12, 17, 18, 19],  
z równoczesną identyfikacją w procesie korekcji także własności 
statycznych obu torów pomiarowych. Zwiększanie ilości identyfi-
kowanych parametrów torów pomiarowych pociągało zawsze za 
sobą zmniejszanie uzyskiwanych wartości skuteczności korekcji. 
Aby ocenić wpływ błędów numerycznych pochodzących od sto-
sowanych metod optymalizacji i stosowanego języka symulacyj-
nego wykonano badania porównawcze [18] które potwierdziły 
poprawność stosowanych narzędzi numerycznych. Wykonywano 
także badania symulacyjne dla różnych przypadków korekcji gdy 
postać modelu (I lub II rząd) toru pomiarowego nie była znana 
[12]. W wielu badaniach uzyskano „dopasowanie” postaci korek-
tora do postaci toru pomiarowego. Stwierdzono jednak, że przy 
„niedopasowaniu” postaci modeli toru i korektora, skuteczność 
korekcji zawsze była mniejsza niż dla przypadków gdzie znajo-
mość postaci modeli torów pomiarowych była pełna. Uzyskiwane 
wartości skuteczności Q zawsze jednak były znacząco większe od 
jedności, a więc korekcja dynamiczna zachodziła i badania symu-
lacyjne, także w tym przypadku, mogły być narzędziem dla dobo-
ru najbardziej korzystnych warunków dla praktycznej realizacji tej 
korekcji. 
 
3. Badania symulacyjne systemu korekcji 

dynamicznej dla torów pomiarowych  
niestacjonarnych 

 
Jako kolejne przeprowadzono badania symulacyjne korekcji  

‘w ciemno’ dla modeli torów pomiarowych z niestacjonarnością 
okresową. Wyniknęło to z faktu, że taki problem niestacjonarności 
występuje często w dynamicznych pomiarach temperatury [11, 14]. 

W pierwszych badaniach tory pomiarowe zamodelowane były 
w postaci niestacjonarnych równań różniczkowych pierwszego 
rzędu. Współczynniki dynamiki torów (współczynniki przy pierw-
szej pochodnej w równaniu), miały postać: składowa stała plus 
sinusoidalna składowa zmienna (parametry: amplituda i faza)  
o częstotliwości sygnału wejściowego (sygnał sinusoidalny). 
Tylko dla tego prostego przypadku (pierwszy rząd i jedna, pierw-
sza harmoniczna składowej zmiennej) konieczne było obliczenie, 
w procesie optymalizacji parametrycznej, wartości sześciu para-
metrów szeregowych korektorów. Gdy w badaniach stosowano 
wartości parametrów współczynników dynamiki analogiczne jak 
dla torów pomiarowych stacjonarnych, to prawie we wszystkich 
wynikach badań symulacyjnych takich systemów korekcji  
‘w ciemno’ uzyskiwano wartości skuteczności Q niewiele poniżej 
50 [13]. Pomimo obniżonej skuteczności korekcji wykonano 
kolejne badania symulacyjne, których celem było określenie 
wpływu parametrów torów pomiarowych na skuteczność korekcji. 
W badaniach tych uzmienniano w jednym z torów wartości skła-
dowej stałej oraz wartość amplitudy i przesunięcia fazowego 
składowej zmiennej współczynnika dynamiki. Poliharmoniczny 
sygnał mierzony zamodelowano w postaci trapezu. Wyniki badań 

potwierdziły przydatność metody symulacji dla określania prak-
tycznych warunków skutecznej korekcji metodą „w ciemno” [15], 
ale brak możliwości wyciągnięcia z tych wyników wniosków 
ogólnych podobnych jak dla torów stacjonarnych sugerował, że 
każdy przypadek niestacjonarności trzeba rozpatrywać indywidu-
alnie.  

Zbadano więc jako następny szczególny przypadek korekcji to-
rów niestacjonarnych: dwa równoległe tory pomiarowe mają to 
samo wzmocnienie, ale i tą samą wartość składowej stałej współ-
czynnika dynamiki. Różnią się więc tylko parametrami składowej 
zmiennej, które w badaniach uzmienniano [16]. Wartości parame-
trów symulacji i wymuszenia przyjęto identyczne jak w poprzed-
nich badaniach. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że 
wartości skuteczności korekcji są oczywiście niższe niż dla po-
dobnego przypadku stacjonarnego i zależą od wielkości niestacjo-
narności (stosunku amplitudy składowej zmiennej dynamiki do 
wartości składowej stałej), oraz że zmiana wartości amplitudy 
składowej zmiennej współczynnika dynamiki wpływa na skutecz-
ność korekcji w podobny sposób jak zmiana wartości stałej cza-
sowej dla torów stacjonarnych. Dodatkowym wnioskiem była 
konstatacja, że wpływ zmian fazy na wartość skuteczności korek-
cji w badanych przypadkach jest niewielki.  

Ten szczególny wniosek, choć niepotwierdzony w badaniach 
innych algorytmów korekcji ‘w ciemno’, zasugerował wykonanie 
kolejnych badań, w których współczynniki dynamiki poszczegól-
nych torów miałyby postać: składowa stała plus składowa zmien-
na w postaci amplitud kolejnych (do trzeciej) harmonicznych 
częstotliwości podstawowej sygnału mierzonego. Składowa 
zmienna nie uwzględniałaby więc przesunięć fazowych kolejnych 
harmonicznych. Jednocześnie w badanym przypadku harmoniczne 
częstotliwości podstawowej sygnału mierzonego występowałyby 
więc zarówno w sygnale jak i we współczynnikach dynamiki 
torów pomiarowych, nie zwiększając błędów numerycznych  
(w sensie ilości optymalizowanych parametrów korektorów). 
Badania te miały dać odpowiedź na pytanie jak „głęboko”, do 
której harmonicznej, należy modelować współczynnik dynamiki 
torów pomiarowych przy sygnale poliharmonicznym. Uzyskane 
wyniki pozwoliły stwierdzić że modelowanie współczynnika 
dynamiki torów niestacjonarnych co najwyżej do drugiej harmo-
nicznej jest wystarczające w aspekcie uzyskiwania pożądanych 
efektów korekcji [20]. 

Podsumowując wyniki badań symulacyjnych dla torów pomia-
rowych z niestacjonarnością okresową należy podkreślić, że sy-
mulacja komputerowa jest efektywną metodą dla określania prak-
tycznych warunków stosowania korekcji ‘w ciemno’, ale dla 
torów pomiarowych niestacjonarnych każdy przypadek należy 
badać oddzielnie. 
 
4. Podsumowanie 
 

W niniejszej pracy przedstawiono przebieg i wyniki badań sy-
mulacyjnych przeprowadzonych na systemie korekcji błędu dy-
namicznego metodą równoważności pomiaru dwoma równole-
głymi torami, zwaną też metodą „w ciemno”. Metoda ta może być 
stosowana w takich przypadkach, gdy własności dynamiczne 
korygowanych torów pomiarowych nie są dostatecznie dokładnie 
znane i stosowanie szeregowych korektorów o ustalonych parame-
trach nie jest możliwe. Badania symulacyjne przeprowadzono dla 
torów pomiarowych modelowanych jako obiekty stacjonarne 
pierwszego i drugiego rzędu i jako obiekty pierwszego rzędu  
z niestacjonarnością okresową. Przedstawione wyniki wykazały 
skuteczność metody symulacji komputerowej dla określenia wa-
runków praktycznej, cyfrowej realizacji takiej korekcji. Dla torów 
pomiarowych stacjonarnych uzyskiwano wysokie wartości sku-
teczności korekcji dynamicznej w szerokim zakresie zmian wła-
sności dynamicznych tych torów. Dla torów pomiarowych niesta-
cjonarnych uzyskiwane wartości skuteczności były nieraz dużo 
niższe, ale właśnie te badania zasługują na szczególną uwagę, bo 
prezentowana metoda korekcji dynamicznej jest dla większości 
przypadków pomiarów niestacjonarnych metodą jedyną.  
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Wyniki przedstawionych badań symulacyjnych nie zostały nieste-
ty jak dotychczas potwierdzone na rzeczywistych torach pomiaro-
wych najprawdopodobniej ze względu na brak, zainteresowania lub 
zapotrzebowania na taką korekcję błędu dynamicznego pomiaru. 
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alne informacje dotyczące problemów teoretycznych i praktycznych związanych z szacowaniem niepewności wyników pomiarów.  
W dziale znajdują się: 
 aktualne informacje o publikacjach dotyczących niepewności wyników, 
 informacje o przedsięwzięciach naukowo–technicznych i edukacyjnych, o tematyce związanej z niepewnością, 
 dokumenty dotyczące niepewności, 
 pytania do ekspertów (FAQs).  

Zapraszamy: 
 autorów opublikowanych prac dotyczących niepewności o nadsyłanie tekstów do zamieszczenia w tym dziale, 
 organizatorów przedsięwzięć naukowo – technicznych lub edukacyjnych do nadsyłania informacji o imprezach planowanych lub odbytych, 
 zainteresowanych zagadnieniami szczegółowymi do nadsyłania pytań do ekspertów.  

Materiały mogą mieć formę plików lub linków do źródeł. Warunkiem zamieszczenia w tym dziale strony internetowej PAK materiałów 
lub linków jest przysłanie do redakcji PAK pocztą zwykłą zgody właściciela praw autorskich na takie rozpowszechnienie. 
Zamieszczanie  i pobieranie materiałów i informacji w tym dziale strony internetowej jest bezpłatne. Redakcja PAK będzie nadzorować 
zawartość działu, ale za szczegółowe treści merytoryczne odpowiadają autorzy nadsyłanych materiałów. 
 

  Tadeusz SKUBIS 
Redaktor naczelny Wydawnictwa PAK  
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