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В с т у п 

 
При складанні звіту про результат вимірювання фізичної 

величини (physical size) необхідно подати кількісне зазначення 
якості результату так, щоб можна було правильно оцінити його 
надійність (reliability). Без такого зазначення результати вимірювань 
не можна порівняти ні між собою, ні з довідковими величинами, 
поданими у специфікації чи стандарті. Тому необхідно, щоб була 
легкоздійсненна, зрозуміла і загальноприйнята методика 
опрацювання результатів вимірювань на основі теорії невизначеності 
у вимірюваннях. 

Поняття невизначеності як кількісної характеристики є 
порівняно новим у вимірюваннях, хоча похибка та аналіз похибки 
давно використовуються в метрології. На сьогоднішній день 
загальновизнано, що, коли вже оцінені всі відомі й допустимі 
компоненти похибки і внесені відповідні поправки, все ще 
залишається невизначеність відносно істинності встановленого 
результату, тобто сумніви у тому, наскільки добре результат 
вимірювання відображає значення вимірюваної величини (measuring 
size). 

Так само як практично універсальне використання 
Міжнародної системи одиниць (SI) внесло узгодженість у всі наукові 
і технологічні вимірювання, так і всесвітня узгодженість в 
оцінюванні та вираженні невизначеності вимірювання повинна 
забезпечити належне розуміння і правильне використання широкого 
спектра результатів вимірювань в науці, техніці, торгівлі, 
промисловості. В еру світового ринку визначальним є те, щоб метод 
оцінювання і вираження невизначеності був однаковим у цілому 
світі, в результаті чого вимірювання, проведені в різних країнах, 
можна було легко порівняти. 

Ідеальний метод оцінювання і визначення невизначеності 
результату вимірювання повинен бути універсальним: придатним 
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для всіх видів вимірювань і для всіх типів вхідних даних, що 
використовуються у вимірюваннях. 

Величина, яка безпосередньо використовується для вираження 
невизначеності, повинна бути внутрішньо узгоджена: безпосередньо 
виведена з компонентів, які її утворюють, а також не повинна 
залежати від групування цих компонентів і від їх розкладу на 
субкомпоненти; повинна бути можливість прямого використання 
невизначеності одного результату як компонента оцінювання 
невизначеності іншого, в якому використовується перший результат.  

Далі, у багатьох галузях промисловості і торгівлі, а також у 
сферах здоров’я і безпеки часто необхідно подавати результат 
вимірювання з інтервалом, у якому, можливо, знаходиться більша 
частина розподілу значень, які обґрунтовано можуть 
характеризувати кількісно вимірювану величину. Таким чином, 
ідеальний метод оцінювання і визначення невизначеності повинен 
забезпечувати такий інтервал, зокрема, інтервал з ймовірністю 
охоплення або рівнем довіри, які реально відповідають йому. 

Цей навчальний посібник базується на методах, наведених у 
Рекомендації INC I (1980) «Вираження експериментальних невизна-
ченостей»  робочої групи з встановлення невизначеностей, яку 
скликало Міжнародне бюро мір і вагів (МБМВ) у відповідь на запит 
Міжнародного комітету мір і вагів (МКМВ). 

Невизначеність результату вимірювання у загальному випадку 
складається з кількох компонентів, які можна згрупувати у дві 
категорії, залежно від способу оцінювання їх числового значення: 
тип А – компоненти, оцінені статистичними методами; тип В – 
компоненти, оцінені іншими способами. 

Між поділом на тип А та тип В і поділом на «випадкові» і 
«систематичні» невизначеності, які раніше використовувалися, не 
завжди існує проста відповідність. Вираз «систематична 
невизначеність» (systematic uncertainty) може бути незрозумілим, 
його потрібно уникати. 
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 Кожний детальний звіт про невизначеності повинен містити 
повний перелік компонентів і для кожного з них – метод, який 
використовувався при одержанні його числового значення. 

Компоненти типу А характеризуються оціненими дисперсіями 
Si

2 (або оціненими «стандартними відхиленнями» Si) і числом 
степенів вільності. У випадку необхідності слід зазначати коваріації. 

 Компоненти типу В повинні характеризуватися величинами Uj
2, 

які можна розглядати як наближення до відповідних дисперсій, 
існування яких допускається. Величини Uj

2 можна розглядати як 
дисперсії, а Uj – як стандартні відхилення. При необхідності, 
коваріації повинні розглядатися аналогічно. 

Комбінована невизначеність повинна характеризуватися 
числовим значенням, одержаним при застосуванні звичайного 
методу для складання дисперсій. Комбінована невизначеність і її 
компоненти повинні виражатися у формі «стандартних відхилень». 

Якщо в окремих випадках для одержання загальної 
невизначеності комбіновану невизначеність необхідно множити на 
коефіцієнт, то коефіцієнт множення повинен бути завжди 
зазначений. 

З огляду на те, що Рекомендації INC I на сьогоднішній день є 
фактично стандартом вираження якості вимірювань у міжнародній 
практиці, необхідно впровадження їх положень в державні 
нормативні документи, а також вивчення їх у програмах вузів при 
підготовці бакалаврів та магістрів з метрології.  
  




