Laboratorium Miernictwa Elektronicznego
Program ćwiczeń:
Statystyczna ocena wyników pomiarów

KMEiF

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest poznanie:
wybranych aspektów statystycznej analizy wyników serii pomiarów,
sposobów znajdowania i eliminacji wyników pomiarów obarczonych błędami grubymi,
sposobu oceny niepewności standardowej, maksymalnej i złożonej pomiaru,
sposobu analizy warunków i wyników pomiarów,
poprawnego zapisu wyników pomiaru.

Program ćwiczenia
1.

Pomiary wymiarów liniowych trójkątów
1.1. Zapoznanie się z narzędziami pomiarowymi i obiektami pomiarów
1.1.1. Zapoznać się z obsługą suwmiarki. Sprawdzić wskazanie i w razie konieczności
wyzerować (uwaga: pomiary niewyzerowanym narzędziem pomiarowym muszą być
korygowane przez wprowadzenie poprawki). Określić graniczną (maksymalną) niepewność
pomiaru i zakres pomiarowy suwmiarki. Zapamiętać numer przydzielonego do pomiaru
trójkąta. Numer ten jest numerem mierzącego (operatora) i dla potrzeb tego ćwiczenia jest jego
identyfikatorem – kluczem – tworzonej przez grupę laboratoryjną bazy danych zawierającej
wymiary liniowe mierzonych trójkątów oraz informację kto i jakie trójkąty pomierzył.
1.1.2. Wykonać pomiary wg zaleceń prowadzącego.
1.1.3. Zreorganizować tabele pomiarowe
1.1.4. Dokonać wstępnej oceny i analizy wyników pod kątem występowania błędów
grubych i w razie konieczności podjąć kroki w kierunku ich eliminacji, poprawienia lub
powtórzenia
1.2. Wyznaczenie parametrów statystycznych pomiarów wymiarów liniowych
1.2.1. Wyeliminować dla każdego pomiaru błędy grube.
1.2.2. Wyznaczyć współczynniki t-Studenta oraz niepewności graniczne wszystkich
wymiarów.
1.2.3. Dokonać analizy wymiarów liniowych (np. które z nich cechują się największym
rozrzutem i co może być tego przyczyną, czy istnieją relacje między wymiarami, itp).
1.2.4. Porównać wyliczone niepewności z wartością niepewności maksymalnej
(wzorcowania) Δx suwmiarki. Czy można pominąć tą wartość? Czy należy wyznaczyć
niepewność standardową całkowitą?
2.
Pomiary pól trójkątów
2.1. Wyznaczenie wartości pól trójkątów
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2.1.1. Wyznaczyć pole trójkąta czterema wzorami (trzy - używając podstawy i wysokości
oraz jeden – używając wzór Herona). Wykorzystać wartości średnie wymiarów liniowych oraz
pojedyncze wyniki pomiarów (a na podstawie serii danych wartości pól wyznaczyć średnie
pola, odchylenia standardowe oraz niepewności).
2.1.2. Dokonać analizy otrzymanych wyników i sprawdzić ich spójność. Które wartości
zostały wyznaczone z największą dokładnością? Jakie są przyczyny zmienności niepewności
pomiarów złożonych? Jaki jest związek między niepewnościami pomiarów bezpośrednich a
niepewnością złożoną? Czy niepewność w pomiarach pośrednich może być wyliczona w
oparciu o znajomość niepewności pomiarów bezpośrednich?
2.1.3. Ocenić czy wyniki obarczone są błędem systematycznym i jeśli tak, to co może być
jego przyczyną.
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Uwagi do wykonania ćwiczenia
1.

Tabele pomiarowe

W przypadku niesprawności bezprzewodowego systemu akwizycji danych pomiarowych,
wyniki pomiarów należy zapisywać do tabel o następującym formacie
Tabela 1. Zestawienie wyników pomiarów trójkątów Student Nr = Nr przydzielonego trójkąta (= ni)
Numer Numer
a
b
c
ha
hb
hc
Uwagi
Studenta trójkąta
Kl. gł.

Kl. pom.

ni

1

mm

mm

mm

mm

mm

mm

ni
2
Opis oznaczeń:
a, b, c – zmierzone wartości boków trójkąta,
ha, hb, hc – zmierzone wysokości trójkąta
Następnie na podstawie zebranych przez wszystkich studentów tabel należy stworzyć tabele dla
wszystkich trójkątów w formacie
Tabela 2. Zestawienie wyników pomiarów trójkąta Nr = Student Nr (=ni).
Nr
Nr
a
b
c
ha
hb
trójkąta Studenta
mm
ni

1

ni

2

mm

mm

mm

mm

hc

Uwagi

mm

⋮
̄x

sx
Opis oznaczeń:
a, b, c – zmierzone wartości boków trójkąta,
ha, hb, hc – zmierzone wysokości trójkąta
ā ,... h̄c – wartości średnie,
sa, …, shc -niepewności standardowe (pomiarów bezpośrednich)
Pa, …, PH – pola powierzchni trójkątów
sPa, …, sPH – niepewności złożone (pomiarów pośrednich)
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Wprowadzenie
Wymagane zasoby wiedzy
Przystępując do wykonania niniejszego ćwiczenia należy mieć opanowane następujące
zagadnienia:
 podstawy statystyki matematycznej,
 obsługa analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych a w szczególności:
◦ ustawianie funkcji przyrządów wielofunkcyjnych (multimetrów),
◦ dobór zakresów,
◦ odczyt wartości mierzonych,
◦ znajdowanie potrzebnych parametrów przyrządów,
◦ wyznaczanie niepewności wskazań,
◦ poprawny zapis ostatecznego wyniku pomiaru,
 sprawdzanie spójności wyników pomiarów,
 niepewności pomiarów pośrednich (metoda różniczki zupełnej i logarytmicznej).

1. Obiekt pomiaru
Wykonując pomiary chcemy poznać wartość interesującej nas wielkości np. długości. Tą
nieznaną wartość nazywamy wartością rzeczywistą. Wskutek pomiaru, który polega na porównaniu
(bezpośrednim lub pośrednim) wartości wielkości mierzonej z wielkością tego samego rodzaju
przyjęta za jednostkę czyli z wzorcem, otrzymujemy wartość zmierzoną, którą nazywa się surowym
wynikiem pomiaru. Pomiary możemy wykonywać jako bezpośrednie (np. długość boku trójkąta), w
których wynik odczytujemy ze wskazania przyrządu pomiarowego, lub też pośrednie (np. pole
trójkąta P=a·h/2), w których wynik jest efektem zastosowania zależności wyników pomiarów
bezpośrednich z wielkością nas interesującą.
Wynik pomiaru jest zawsze jedynie przybliżeniem wartości rzeczywistej mierzonej
wielkości. Miarą rozbieżności tych wartości jest błąd pomiaru określany jako różnica między
wynikiem pomiaru a rzeczywistą wartością mierzonej wielkości. Źródeł tego błędu może być wiele,
jak też jego charakter może być różny. Aby wykonać pomiar jak najdokładniejszy, należy mieć
świadomość źródeł błędów i je w miarę możliwości minimalizować jeszcze przed pomiarem. Jeśli
nie mamy odpowiedniej wiedzy przed pomiarem, wtedy czasem właściwa analiza wyników
pomiarów jest w stanie wskazać nam źródła błędów. Taką analizę jest łatwiej wykonać, znając
charakter błędów. Można tutaj wyróżnić błędy przypadkowe, tj losowe, niewielkie rozbieżności.
Błędy przypadkowe występują zawsze, zależą od różnych przypadkowych i nie dających się
uwzględnić czynników np. zmierzona suwmiarką wartość wysokości trójkąta zależy od tego jak
precyzyjnie uda się znaleźć długość odcinka, który jest rzeczywiście prostopadły do skojarzonej z
mierzoną wysokością podstawy trójkąta. W przypadku dużych rozbieżności, które są raczej rzadkie,
mówimy o błędach grubych lub inaczej omyłkach. Błędy grube powstają zwykle na skutek
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nieuwagi lub niestaranności mierzącego, najczęściej przy odczytywaniu lub zapisywaniu wyników
pomiarów, lub w wyniku nagłej zmiany warunków pomiaru. Dodatkowo możemy jeszcze mieć do
czynienia z błędami występującymi stale, które nazywa się systematycznymi. Błędy systematyczne
wynikają z niedoskonałości użytych przyrządów i zastosowanych metod pomiarowych. Można
redukować ich wartość stosując bardziej doskonałe i precyzyjne metody i przyrządy. Błędy
systematyczne o znanym charakterze, np. błąd wyzerowania suwmiarki, mogą być eliminowane
przez wprowadzenie odpowiedniej poprawki do wyniku.
Świadomość nieuchronności występowania błędu pomiarowego i zalecenia
Międzynarodowej Normy Oceny Niepewności Pomiaru, przyjęte również ustawowo w RP, zalecają
posługiwać się terminem niepewności pomiarowej, który lepiej odzwierciedla opisywane zjawiska.
Niepewność pomiarowa jest parametrem charakteryzującym wątpliwości dotyczące wartości
wyniku pomiarowego a miarą tej niepewności dla pomiarów bezpośrednich jest niepewność
standardowa pomiarów bezpośrednich u(x) (ang. uncertainty).
Pojedynczy pomiar bezpośredni lub pośredni daje nam informacje o wyniku pomiaru a na
podstawie danych producenta przyrządu możemy wyznaczyć graniczną niepewność wskazań
przyrządu. Są to tylko informacje uwzględniające warunki pracy i zasadę działania przyrządu a nie
warunków zewnętrznych. Pomiar taki jest wystarczający, jeśli mamy informacje o pozostałych
warunkach np. wiemy że występuje błąd systematyczny, wynikający np. z metody pomiaru, i na
podstawie analizy układu pomiarowego jesteśmy w stanie go wyznaczyć i uwzględnić, ponadto
jesteśmy pewni, że nie wystąpił błąd gruby a błędy przypadkowe są do pomięcia. Ale jeśli układ
pomiarowy (w tym obiekt pomiaru) nie są nam na tyle znane, aby dokonać ich analizy przed
pomiarem, wtedy należy wykonać serię pomiarów. Taka seria pomiarów, o ile jest wystarczająco
liczna, może dostarczyć nam wynik nawet lepszy niż pozwala na to dokładność przyrządu. Jednak
wykonanie takiej serii może nie być takie proste, ponieważ poszczególne pomiary serii powinny
być statystycznie niezależne, co nie zawsze jest łatwe do zrealizowania. Błędy przypadkowy, gruby
i systematyczny określa się właściwie w odniesieniu do serii pomiarów a nie pojedynczego
pomiaru.

2. Podstawy teoretyczne analizy serii wyników pomiarów
Poprawnie wykonana seria pomiarów statystycznie wzajemnie niezależnych zachowuje się
jak zmienna losowa o rozkładzie normalnym (Gaussa), który opisany jest następującą funkcją
gęstości prawdopodobieństwa
1
(x− μ )2
f (x )=
exp −
σ √2 π
2σ 2
gdzie:
x- wartość jaką może przyjąć zmienna (w naszym przypadku jest to wartość pomiaru)
µ - wartość oczekiwana (u nas wartość rzeczywista)
σ – odchylenie standardowe (dla nas to standardowa niepewność pomiaru)
Kształt tej funkcji to tzw. krzywa dzwonowa (rys. 1). Pole pod krzywą dla określonego zakresu
wartości x, stanowi wartość prawdopodobieństwa przyjęcia przez x wartości z tego zakresu. W
związku z tym, dla tego rozkładu, wyniki w pobliżu wartości oczekiwanej są najbardziej
prawdopodobne i są one tym bardziej skupione, im mniejszą wartość ma odchylenie standardowe.
Przykładowo 99,7% wyników mieści się w przedziale ±3σ wokół wartości oczekiwanej µ,
natomiast 95,5%. w przedziale ±2σ natomiast 68% w przedziale ±σ. Odchylenie standardowe jest
zatem miarą rozrzutu wartości x wokół wartości oczekiwanej µ.
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Rys. 1. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa rozkładu normalnego o parametrach µ=0, σ=0.5
(lewy wykres) oraz µ=1 σ=1 (prawy wykres).

3. Analiza wyników pomiarów i błędów
Dla wykonanej serii n pomiarów bezpośrednich wielkości fizycznej x, jeśli wyniki x1, x2, ....,
xn nie są takie same, estymatorem wartości rzeczywistej jest średnia arytmetyczna ze wszystkich
wyników pomiarów:
n
1
x
=
̄
∑x
n i=1 i
Przybliżenie to jest tym dokładniejsze, im bardziej liczna będzie seria pomiarów n. Estymatorem
odchylenia standardowego σ, jest wyrażenie:

√

n

1
s=u ( x )=
( xi −̄x )2
n−1 ∑
i=1
.
Zgodnie z teorią przedział ̄x ∓3 s zawiera 99,7% wartości wyników pomiarów, więc wyniki
wykraczające poza ten przedział jako mało prawdopodobne oraz bardzo odległe od wartości
oczekiwanej można uznać za wyniki obarczone błędem grubym. Kryterium na sprawdzenie czy i-ty
pomiar obarczony jest błędem grubym jest następujące
∣x i −̄x∣≥3 s
Jeśli tak jest, wtedy pomiar taki należy poprawić lub odrzucić i ponownie przeliczyć wartość
średnią. Procedurę powtarzamy, aż zestaw nie będzie zawierał wyników obarczonych błędami
grubymi.
Jeśli wartość średnia jest przybliżeniem wartości oczekiwanej (czyli, w przypadku
pomiarów, wartości rzeczywistej), to można traktować ją jak wartość zmierzoną. Chcąc określić
niepewność standardową tej wartości, należy użyć odchylenia standardowego średniej, którego
estymator określa wyrażenie:
s
s x̄=u( ̄x )=
√n
Niepewność rozszerzona (przypadkowa) określenia wartości średniej wyraża się zależnością
Δ p ̄x =U ( ̄x )=k s ̄x
gdzie współczynnik rozszerzenia k przyjmuje najczęściej wartości 3 lub 2 w zależności o poziomu
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ufności jaki chcemy nadać ostatecznemu wynikowi. Przy takim podejściu, przy założeniu, że nie
występuje błąd systematyczny i po wyeliminowaniu błędów grubych, ostateczny wynik pomiaru to
̄x ±3 s ̄x (przy poziomie ufności 0,997) lub ̄x ±2 s ̄x przy poziomie ufności 0,955.
Jeśli seria jest mało liczna tj poniżej 30 (n<30), wtedy zamiast rozkładu Gaussa stosuje się
rozkład t-Studenta. Sprowadza się to, do określania wartości k w zależności od poziomu ufności
oraz od liczności serii n, dlatego współczynnik rozszerzenia oznacza się wtedy jako tn,α (n-liczność
serii, α – poziom ufności)
Δ p ̄x =t n , α s ̄x
3.1. Pomiary pośrednie
Jeśli wykonujemy pomiary pośrednie poprzez uzyskiwanie serii wyników bezpośrednich,
wtedy wielkość mierzoną y, wyznacza się korzystając ze związku funkcyjnego
y= f ( x1 , x 2 ,… , x m )
gdzie symbole x1, x2, ..., xm oznaczają m wielkości mierzonych bezpośrednio. Dla wielkości tych
wyznacza się wartości ̄x 1 , ̄x 2 ,… , ̄x m oraz ich niepewności standardowe u ( ̄x 1 ), u( ̄x 2 ) ,… , u ( ̄x m ) .
Wynik (końcowy) pomiaru oblicza się wtedy ze wzoru
̄y = f ( ̄x1 , ̄x 2 ,… , x̄ m) .
Obliczając niepewność standardową pomiaru pośredniego, przy założeniu braku korelacji
pomiędzy wielkościami x (każdą wielkość mierzy się w innym, niezależnym doświadczeniu),
możemy określić złożoną niepewność standardową uc(y) pośrednich pomiarów
nieskorelowanych ze wzoru.
u c ( y)=

√

m

∑

(

2

)

∂ f ( ̄x 1 , ̄x 2 ,… , ̄x m)
u 2( x̄j )
∂xj

.
Przykładowo dla wzoru P= a·h/2, względna niepewność całkowita określenia pola P wynosi
δ P =√ δ 2̄a+δ 2̄h .
j =1

Jeśli pomiary są skorelowane (zawsze wtedy, gdy dane wielkości są mierzone bezpośrednio
za pomocą jednego zestawu doświadczalnego, w jednym doświadczeniu). W praktyce oznacza to,
że większość pomiarów to pomiary skorelowane. W takim przypadku wygodniej jest postępować
następująco. Wyniki yi oblicza się korzystając z kompletu wyników pomiarów bezpośrednich
y i= f ( x1, i , x 2,i ,… , x m ,i )
Seria wyników yi, uzyskanych w n pomiarach, stanowi próbkę podobnie jak w pomiarach
bezpośrednich. Przyjmuje się, że wynikiem pomiaru pośredniego jest ̄y , a złożona niepewność
standardowa wyniku wynosi

√

n

1
s ̄y =u c ( ̄y)=
( y i− ̄y )2
∑
n(n−1) i =1
.
Dalsze postępowanie jest analogiczne jak dla pomiarów bezpośrednich.
3.2. Błędy systematyczne
Błędy systematyczne są bardzo niebezpieczne ponieważ, jeśli nie wiemy o nich nic, to
prowadzą do złych wyników. Przykładowo jeśli suwmiarka przy pomiarach nie będzie wyzerowana
i tego nie zauważymy, wtedy wszystkie wyniki będą zafałszowane co doprowadzi do złych
wniosków. Dlatego ich wykrycie jest bardzo istotne. Na zauważenie błędu systematycznego
pozwala zmiana metody pomiaru, zatem sposób doboru metod pomiarowych i powtórzenia pomiaru
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musi być wybrany świadomie. Wykrycie wspomnianych błędów jest też możliwe przez
powtórzenie pomiarów po zmianie jednego z czynników wpływających na wynik, np. innym
narzędziem, w innej temperaturze, w innym miejscu, w przypadku pomiarów pośrednich przez
skorzystanie z innej zależności funkcyjnej miedzy wynikiem a wielkościami mierzonymi
bezpośrednio (w ćwiczeniu wyniki pomiaru pola trójkąta można określić z różnych wzorów - z
długości podstawy i wysokości lub tylko długości boków trójkąta – wzór Herona).

4. Informacje dodatkowe
Podsumowując podane wcześniej informacje można stwierdzić że, wynikiem wielokrotnego
pomiaru tej samej wartości wielkości x, realizowanego w tych samych warunkach, jest estymator tej
wartości będący średnią arytmetyczną uzyskanych wartości wielkości mierzonej x a niepewność
pomiaru zależy od celu pomiaru i żądanej dokładności pomiaru i może być wyznaczona jako
niepewność standardowa (dla k=1) bądź rozszerzona (która dla k = 3 nosi miano niepewności
granicznej oznaczanej zwykle jako Δ).
Ważny jest też sposób zapisu ostatecznego wyniku pomiaru, który dla interesującej nas
wielkości fizycznej jest zawsze związany z podaniem wartości, jednostki wielkości i niepewności.
Niepewność pomiaru powinna być podawana z dokładnością co najmniej 2 cyfr znaczących a
wartość zmierzonej wielkości tak, aby ostatnia cyfra rezultatu i niepewności należały do tego
samego rzędu. Niepewności standardowe powinny podawane być z użyciem nawiasów, a dla
niepewności rozszerzonych (np. niepewność suwmiarki podawana przez producenta) należy użyć
symboli ±.
Jeśli uzyskane wyniki pomiaru xi są takie same, lub wykonano pojedynczy pomiar, to
niepewność standardową można wyliczyć wykorzystując - niepewność wzorcowania zwaną też
niepewnością graniczną Δx (spotykane jest jeszcze określenie błąd graniczny) określaną przez
producenta przyrządu pomiarowego. Gdy brak innych dodatkowych informacji a znana jest klasa
przyrządu pomiarowego to niepewność standardowa może być wyliczona ze wzoru:
Δx
u ( x )=
√3
gdzie Δx może oznaczać rozdzielczość suwmiarki, albo dla woltomierza cyfrowego:
Δx=ΔU =c 1 U +c 2 U zakr
gdzie c1 i c2 oznaczają odpowiednio niepewność przetwarzania i niepewność dyskretyzacji a x (lub
dla napięcia U) wartość mierzoną, Uzakr – zakres. Jeśli występują oba typy niepewności (wynikająca
ze wskazań przyrządu oraz statystyczna) i wartości tych niepewności są takiego samego rzędu,
należy wyznaczyć niepewność standardową całkowitą równą pierwiastkowi z sumy kwadratów
niepewności składowych:

√

JG'IV-2012

2

( )

Δx
u ( x )= s +
√3
2
̄x
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Laboratorium Miernictwa Elektronicznego
Wprowadzenie teoretyczne:
Statystyczna ocena wyników pomiarów

KMEiF

Zadania i pytania kontrolne
1. Jakie są źródła błędów pomiarowych?
2. Co to jest niepewność pomiarowa?
3. Jak wyznacza się niepewność standardową pomiaru bezpośredniego?
4. Co to jest niepewność rozszerzona i złożona?
5. Na czym polega statystyczna ocena wyników pomiarowych?
6. Czy wartość niepewności złożonej zależy od liczby pomiarów bezpośrednich?
7. Jaka jest minimalna liczba pomiarów n, która ogranicza wartość niepewności standardowej
pomiarów suwmiarką do 0,1 wartości niepewności maksymalnej Δ suwmiarki?
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