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Podstawowa definicja

Niepewność pomiaru – to parametr związany z
wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut
wartości, który w uzasadniony sposób można
przypisać wielkości mierzonej

Ocena liczbowa niepewności będzie różna w zależności
od przyjętej definicji i metody szacowania
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Niepewność standardowa (ang. standard uncertainty) – niepewność
wyniku pomiaru wyrażona przez odchylenie standardowe.

u 
Złożona niepewność standardowa (ang. combined standard
uncertainty) - to niepewność standardowa wyniku pomiaru, określana, gdy
wynik ten jest zależny od wielu wielkości składowych, równa pierwiastkowi
kwadratowemu z sumy wyrazów będących wariancjami lub kowariancjami
innych wielkości z wagami zależnymi od tego jak wynik pomiaru zmienia
się wraz ze zmianami tych wielkości.
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Niepewność rozszerzona (ang. expanded uncertainty) – to wielkość
określająca przedział wokół wyniku pomiaru, od którego to przedziału
oczekuje się, że obejmuje dużą część rozkładu wartości, które w
uzasadniony sposób można przypisać wartości wielkości mierzonej.

U  k  uc
gdzie: k – współczynnik rozszerzenia, zastosowany jako mnożnik złożonej niepewności standardowej w celu otrzymania
niepewności rozszerzonej, zwykle 2  k  3

. Jeżeli brak jest specjalnych wymagań przyjmuje się k=2

co odpowiada

poziomowi ufności ponad P=95%.

Wiarygodny wynik pomiaru jest reprezentowany przez przedział wyznaczony
na określonym poziomie ufności

P xˆ  U  x  xˆ  U   1  
gdzie: 1-a jest poziomem ufności, który określa prawdopodobieństwo, że wyznaczony przedział zawiera prawdziwą wartość
wielkości mierzonej. Zdarzenie przeciwne, gdy wyznaczony przedział nie obejmuje prawdziwej wartości wielkości mierzonej, jest
mało prawdopodobne, zatem zazwyczaj przyjmuje się a<0,05
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Graficzna interpretacja niepewności pomiaru

niepewność rozszerzona
złożona niepewność standardowa
Wiarygodny wynik pomiaru
jest reprezentowany przez
przedział wyznaczony na
określonym poziomie
ufności. gdzie 1-a jest
poziomem ufności,

P xˆ  U  x  xˆ  U   1  
wartość prawdziwa
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Metody obliczania wartości liczbowej niepewności standardowej

Metoda typu A (ang. type A evaluation of
uncertainty). Jest to metoda obliczania
niepewności za pomocą analizy statystycznej serii
pojedynczych obserwacji.
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Metody obliczania wartości liczbowej niepewności standardowej

Metoda typu B (ang. type B evaluation of uncertainty). Jest to metoda obliczania
niepewności sposobami innymi niż analiza serii obserwacji. Ocena niepewności
metodą typu B jest wykonywana na podstawie osobistego doświadczenia
eksperymentatora, uzyskanego w czasie poprzednich pomiarów, danych
literaturowych (normy, charakterystyki metrologiczne przyrządów pomiarowych
podawane przez producentów, poradniki itp.), wyników uzyskanych w czasie
wzorcowania oraz rozkładu prawdopodobieństwa przyjętego przez obserwatora.
Szacowanie niepewności metodą typu B może być wykonywane m. in. w
przypadku wykonania pojedynczego pomiaru lub braku widocznego rozrzutu w
serii pomiarów.
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Metody obliczania wartości liczbowej niepewności standardowej
Celem podziału metod obliczania niepewności na typ A i typ B jest
wskazanie dwóch różnych sposobów obliczania składowych
niepewności. Oba typy obliczenia są oparte na rozkładach
prawdopodobieństwa i wykorzystuje się w nich pojęcie odchylenia
standardowego. Niepewność standardowa typu A jest obliczana z
funkcji gęstości prawdopodobieństwa otrzymanej przez eksperyment z
obserwowanego rozkładu. Niepewność standardowa typu B korzysta z
danych spoza obecnie wykonywanego pomiaru i jest wyznaczana na
podstawie założonej funkcji gęstości prawdopodobieństwa, opartej na
stopniu zaufania w to, że zajdzie analizowane zdarzenie.
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Postacie rozkładów wykorzystywane dla celów szacowania
niepewności standardowej metodą B

trójkątny;

b 6
niepewność
standardowa

prostokątny (jednostajny);
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Budżet niepewności dla pomiaru dwupunktowego
średnicy wałka mikrometrem
Pytania kontrolne:
Co to jest niepewność pomiaru?
Co to jest niepewność standardowa?
Co to jest niepewność rozszerzona?
Co to jest współczynnik rozszerzenia?
Co to jest wariancja?
Co to jest odchylenie standardowe i czym
rózni się od odchylenia standardowego
eksperymentalnego?
Czym różni się odchylenie standardowe od
odchylenia standardowego średniej
arytmetycznej?
W jaki sposób uzyskać informację o postaci
rozkładu prawdopodobieństwa badanej cechy
populacji (np. wyniku pomiaru)?
Co jest miarą błędów przypadkowych?
Kiedy istnieje potrzeba uwzględniania w
wyznaczaniu niepewności pomiaru członu
związanego z kowariancją zmiennych?
Omów konsekwencje oddziaływania
centralnego twierdzenia granicznego rach.
prawd. na ……….
„Błędy się sumują” – co to znaczy i jak to
rozumiesz?
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Przykładowe funkcje gęstości prawdopodobieństwa rozkładu
jednostajnego – J, normalnego – N oraz ich splotu – JN
Praktyczną konsekwencją CTG jest to, że w przypadku
gdy jego założenia są spełnione, w szczególności, gdy
niepewność pomiaru jest zdominowana przez rozrzut
wyników pomiarów w serii to uzasadnionym pierwszym
przybliżeniem przy obliczaniu niepewności rozszerzonej
U=ku, jest przyjęcie dla k wartości wynikającej z
rozkładu normalnego.


 f (x)  1
i



Prezentowany przykład dotyczy odmiennej sytuacji –
dominuje udział składowych z rozkładu jednostajnego
(np. MPE przyrządu pomiarowego)

Metoda dokładna

Metoda przybliżona

Ud=kJN ∙ uc

Up=k ∙ uc

Różnica
U p

 U  1 100%
d



kJN(90%)=1.555

0.198

k90% =1.64

0.209

+5 %

kJN(95%)=1.685

0.215

k95% =2

0.255

+19 %

kJN(99%)=1.891

0.241

k99% =3

0.382

+59 %

2

2

uc  u A  u B  0.025 2  0.125 2  0.1275

U  k  uc
uA = 0.025mm – rozkład normalny,
uB = 0.125mm – rozkład jednostajny.

Współczynnik rozszerzenia k jest wartością zmiennej standaryzowanej splotu rozkładów składowych. Jego
znajomość przy zadanym poziomie prawdopodobieństwa pozwala uniknąć przybliżonych metod obliczania
niepewności rozszerzonej pomiaru tym samym zwiększa dokładność jej oszacowania.

Obliczona w sposób ścisły wartość współczynnika rozszerzenia kJN(P) dla różnych
stosunków niepewności standardowych rozkładu jednostajnego - uB i normalnego - uA

2

U  k JN  u B  u A
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Skrócony „przepis” obliczania i wyrażania niepewności

•
Opisanie zasady, metody i warunków pomiaru, zdefiniowanie
wielkości mierzonych.
•
Wyrażenie związku między wielkością mierzoną i wielkościami
wejściowymi xi, od których zależy, postać funkcji, czyli funkcję pomiaru
pośredniego, nazywaną niekiedy modelem pomiaru. Funkcja ta powinna
zawierać wszystkie wielkości, włączając w to poprawki i
oddziaływania, które mogą wnosić znaczące składowe do niepewności
pomiaru.

xˆ  f xˆ1, xˆ2 , xˆ3,..., xˆi ,...xˆn 1, xˆn 
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Skrócony „przepis” obliczania i wyrażania niepewności
•
Wyznaczenie estymat wartości wielkości wejściowych albo
na podstawie analizy statystycznej serii obserwacji, albo za pomocą
innych metod. Dysponując serią pomiarów wielkości wejściowej xi
jako jej wynik przyjmuje się (zgodnie z zaleceniami Przewodnika)
estymator wartości oczekiwanej, którym jest średnia arytmetyczna z
serii pomiarów obliczana ze znanej zależności:
1 n
xˆi    xij
n j 1

•
Obliczenie wyniku pomiaru to jest estymaty wielkości mierzonej
z zależności funkcyjnej, dla wartości wielkości wejściowych równych
estymatom xi.
xˆ  f ( xˆ1 , xˆ2 , xˆ3 ,...xˆi ,...xˆn1 , xˆ n , )
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Skrócony „przepis” obliczania i wyrażania niepewności
•
Obliczenie niepewności standardowych u(xi) estymat wartości wielkości
wejściowych. Dla estymat wyznaczonych na drodze statystycznej analizy serii
obserwacji niepewności standardowe oblicza się metodą typu A. Dla estymat
wyznaczanych innymi metodami niepewności standardowe u(xi) oblicza się metodą
typu B. Na tym etapie należy pamiętać także o oszacowaniu niepewności
standardowych dla poprawek. Dla pojedynczego wyniku pomiaru, uzyskanego na
podstawie serii obserwacji, niezależnie od rozkładu prawdopodobieństwa jakiemu
podlega wielkość wejściowa, niepewność standardową obliczamy z zależności:
n
1
2
  x j  xˆi 
n  1 j 1

u ( xi ) 

Natomiast niepewność standardową wartości średniej stanowi odchylenie standardowe
eksperymentalne średniej obliczane z zależności :
n
u xi  

1
2
  x j  xˆi 
n  n  1 j 1

natomiast dla niepewności szacowanych metodą B z zależności:
u xi  
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Skrócony „przepis” obliczania i wyrażania niepewności
•
Obliczenie kowariancji związanych z estymatami wartości
wielkości wejściowych skorelowanych. Estymatę kowariancji
wyznaczamy w przypadku równoczesnego pomiaru, co najmniej
dwóch, wartości wielkości wejściowych xi i xj. Dla pojedynczego
pomiaru i n niezależnych par obserwacji obliczamy ją z zależności:
n
1
u xi , x j  
   xik  xˆi   x jk  xˆ j 
n  1 k 1

oraz dla wartości średniej:
u xˆi , xˆ j  
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Skrócony „przepis” obliczania i wyrażania niepewności

•
Obliczenie złożonej niepewności standardowej wyniku
pomiaru na podstawie niepewności standardowych i kowariancji
związanych z estymatami wartości wielkości wejściowych:
2
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Skrócony „przepis” obliczania i wyrażania niepewności

•

Obliczenie niepewności rozszerzonej

U  k  uc

służącej do wyznaczenia przedziału P xˆ  U  x  xˆ  U   1  
który powinien obejmować dużą część rozkładu wartości, które można
w sposób uzasadniony przypisać wartości wielkości mierzonej.
Współczynnik rozszerzenia k, zwykle mieszczący się w zakresie od 2
do 3. Wartość k wybiera się na podstawie żądanego poziomu ufności.
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Skrócony „przepis” obliczania i wyrażania niepewności

•
Podanie wyniku pomiaru wraz z niepewnością
rozszerzoną. Do wyniku pomiaru należy dołączyć także opis
sposobu wyznaczania niepewności standardowych i
niepewności złożonej. Zalecanym jest zestawienie w postaci
budżetu niepewności.

np. A=52,093 ± 0,013 m; k=2.
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Uwaga !

Tzw. Przewodnik jednoznacznie definiuje sposób szacowania
niepewności pomiarów dla przypadków, kiedy wynik pomiaru
jest skalarem.
Co zrobić w przypadku, kiedy wynik pomiaru jest
funkcjonałem lub wynika z przekształceń operatorowych ?
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Dziękuję za uwagę
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