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Streszczenie 
 

Program „LabMet” służy do opracowywania i gromadzenia wyników 
pomiarów. Umożliwia on wyznaczenie niepewności dla jednej lub wielu 
obserwacji w pomiarach bezpośrednich jak: napięcia, prądu, czasu i czę-
stotliwości oraz pomiarze pośrednim – rezystancji. Do zalet programu 
należą: prosta obsługa, duża odporność na błędy użytkowania, możliwość 
tworzenia własnej bazy danych mierników, możliwość archiwizacji wyni-
ków obliczeń, możliwość rozbudowy programu o następne moduły. 
 
Słowa kluczowe: niepewność standardowa, złożona niepewność standar-
dowa, niepewność rozszerzona. 
 

Software for evaluation of the measurement 
uncertainty 

 
Abstract 

 
The program „LabMet” is a specialistic program for development and 
stockpiling of measurement results. It enables evaluating the measurement 
uncertainty for one as well as many observations, for direct measurements 
of: voltage, time and frequency, and indirect measurement – of resistance. 
The program was equipped with a serial decision model, which increased 
its fault tolerance. A legible graphical interface makes use of the program 
easy. The program has assisting functions: Help and Tutorial (available 
along with the main program as the text files in the RTF format). In the 
paper the way of using the program and its destination are described. Figs. 
1 - 4 with individual options of the menu display the main screen of the 
program. In Fig. 5 an example of the effect of the serial decision-making 
structure is shown. Fig. 6 contains the computational zoom for the chosen 
measurement. The presentation of measurement results is depicted in  
Fig. 7. The Labmet program enables storing results of calculations on  
a disk as the text files. Moreover, the program cooperates with a system 
printer enabling the printing of results in the process. They are the  
advantages of the program. The other advantages are: the simplicity and 
great fault tolerance of the use, the possibility of creating  the own  
database of meters, the possibility of archiving calculation results, the 
expendability of the program by next modules. 
 
Keywords: standard uncertainty, combined uncertainty, complex  
uncertainty. 
 
1. Wstęp 
 

Program LabMet jest przeznaczony do opracowywania wyni-
ków pomiarów, a w szczególności do wyznaczania niepewności. 
Powstał on z myślą o zastosowaniu go, jako narzędzia dydaktycz-
nego wspomagającego proces nauczania Metrologii, na wszyst-
kich kierunkach studiów pierwszego stopnia na Wydziale Elek-
trycznym ZUT. Sama idea napisania programu zrodziła się jeszcze 
w 2007 roku. Zgodnie z założeniem miał to być wówczas program 
dydaktyczny. Wersja testowa powstała pod koniec 2008 r., po 
czym prace nad programem zawieszono. Powrócono do nich 
w ubiegłym roku. Istniejąca wersja programu została przedstawio-
na na XI Sympozjum Niepewność Pomiarów, które odbyło się 
w Świnoujściu w lutym 2012 r. Celem prezentacji było wykrycie 

ewentualnych błędów i niedociągnięć programu, oraz przedysku-
towanie w szerszym gronie kwestii natury moralno-dydaktycznej 
dotyczących celowości udostępniania programu ogółowi studen-
tów. Zaowocowało to głównie zmianą kwalifikacji programu na 
narzędzie wspomagające. Zmiana ta podyktowana była trudno-
ściami w ustaleniu zakresu jego funkcji dydaktycznych. Zmienio-
no też nazwę programu z roboczej Laborka na brzmiącą poważ-
niej LabMet. 

 
2. Opis programu 
 

Po przeanalizowaniu wniosków płynących z dyskusji nad pro-
gramem autor zdecydował się na całkowitą zmianę interfejsu 
graficznego programu. Spowodowane to było również po części 
zmianą środowiska programistycznego z Borlanda Turbo C++, 
w którym została napisana wersja testowa, na MS Visual Studio 
2010, wymuszoną przez zmianę systemu operacyjnego. W efekcie 
tego program zyskał nową szatę graficzną i został bardziej upo-
rządkowany, co przyczyniło się do zwiększenia komfortu pracy 
z nim. Obecna wersja programu nosi oznaczenie 1.0. 

LabMet składa się, podobnie jak pierwowzór, z okna głównego, 
które jest widoczne przez cały czas jego pracy i okien pomocni-
czych (potomnych) – wyświetlanych czasowo w zależności od 
potrzeb i fazy działania. Całkowitej zmianie uległ wygląd i funk-
cja okna głównego, w którym pierwotnie wyświetlano wyniki 
pomiarów i obliczeń. Program zachował natomiast klasyczny 
układ głównego menu tekstowego, które zawiera cztery elementy: 
Plik, Mierniki, Pomiar, Pomoc.  

Menu Plik składa się z pięciu standardowych pozycji: Nowy, 
Otwórz, Zapisz, Drukuj i Zakończ, dostępnych z niego lub poprzez 
typową kombinację klawiszy Ctrl+litera.  

Menu Mierniki (rys. 1) służy do zarządzania bazą mierników 
używanych w pomiarach. Zawiera ono dwie opcje: Szukaj w bazie 
i Dodaj nowy – a ta z kolei dwie następne: Analogowy i Cyfrowy 
umożliwiające wprowadzanie parametrów nowych mierników 
wykorzystywanych w pomiarach. 
 
 

 
 
Rys. 1.  Widok menu Mierniki 
Fig. 1.  The menu Mierniki 
 

Za pomocą menu Pomiar dokonuje się wyboru typu wykony-
wanego pomiaru. Zachowano tu pierwotny (jak w wersji testowej) 
podział na: Bezpośredni i Pośredni. Ograniczono natomiast liczbę 
możliwych pomiarów do: Napięcia, Prądu, Czasu i Częstotliwości 
– bezpośredni (rys. 2) i Rezystancji – pośredni (rys. 3). 

 
 

 
 

Rys. 2.  Widok menu Pomiar bezpośredni 
Fig. 2.  The menu Pomiar bezpośredni 
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Rys. 3.  Widok menu Pomiar pośredni 
Fig. 3.  The menu Pomiar pośredni 

 
W menu Pomoc znalazły się typowe opcje, jak: Samouczek, 

Pomoc i informację o programie i jego autorze (O programie). 
Samouczek zawiera krótką lekcję posługiwania się programem 
z opisem krokowym wykonywanych czynności. W opcji Pomoc 
zawarto, w postaci haseł, informacje o typach i metodach wyzna-
czania błędów i niepewności, a także regułach ich zapisu. 

Po uruchomieniu programu aktywna jest tylko pierwsza 
i ostatnia opcja menu głównego, czyli Plik i Pomoc. Aby odblo-
kować Mierniki i Pomiar należy z menu Plik wybrać opcję Nowy. 
Czynność ta może być też wywołana przez kombinację klawiszy 
Ctrl+N, o czym informuje użytkownika stosowny komunikat 
znajdujący się bezpośrednio pod paskiem menu programu (rys. 4).  

 
 

 
 
Rys. 4.  Widok początkowy ekranu głównego 
Fig. 4.  The start view of the main window 

 
Spowoduje to pojawienie się w oknie głównym programu ru-

bryk, w które należy wpisać informacje o: temacie, osobie wyko-
nującej i prowadzącej ćwiczenie etc. Po zatwierdzeniu wprowa-
dzonych danych na ekranie komputera pojawi się nowe okno 
kontrolne zawierające wprowadzone informacje (rys. 5). 

 
 

 
 
Rys. 5.  Ono kontrolne z danymi o wykonującym pomiar 
Fig. 5.  The control window with a user data 

 
Po odblokowaniu menu Mierniki i Pomiar zyskuje się dostęp do 

opcji przedstawionych na rys. 1, 2 i 3, umożliwia to tym samym 
przejście do meritum działania programu, czyli wyboru odpo-
wiedniego typu pomiaru, oraz wprowadzenia danych pomiaro-
wych i wykonania obliczeń.  

Sposób postępowania jest identyczny dla wszystkich obsługi-
wanych typów pomiarów, stąd też w artykule przedstawiono opis 
tylko dla jednego z nich – pomiaru napięcia.  

Aby wybrać wspomniany pomiar należy za pomocą myszki 
w menu Pomiar zaznaczyć opcję Bezpośredni, a następnie  
w rozwinięciu kolejnego stopnia menu opcję Napięcia (rys. 2). 
Spowoduje to wyświetlenie w centrum ekranu nowego okna,  
w tym wypadku zatytułowanego Pomiar napięcia, służącego do 
wyboru i/lub ustalenia parametrów miernika, którym wykonano 

pomiary, oraz wprowadzenia wartości wykonanych obserwacji,  
a następnie wykonania obliczeń niepewności pomiaru. 

W celu zwiększenia odporności na błędy użytkownika w pro-
gramie zastosowano szeregowy model decyzyjny. W praktyce 
oznacza to, że kolejna opcja będzie dostępna dopiero po spełnie-
niu wymagań opcji bieżącej. Najczęściej polega to na dokonaniu 
wyboru za pomocą przycisku radiowego, lub wybraniu elementu 
z listy rozwijalnej (rys. 6).  

 
 

 
 

Rys. 6.  Szeregowy model decyzyjny na przykładzie wyboru parametrów miernika 
Fig. 6.  The serial decision model on the example of selection of meter parameters  

 
Czynność taka generuje tak zwane zdarzenie, które powoduje 

odblokowanie (i ewentualne wyświetlenie) następnej opcji wybo-
ru. Taka struktura decyzyjności ma na celu ograniczenie liczby 
błędów wywoływanych przez użytkownika programu i doskonale 
sprawdza się w praktyce.  

Całość procesu opracowywania wyników została podzielona na 
kilka mniejszych fragmentów. Ma to swoje odzwierciedlenie 
w podziale okna głównego pomiaru na tak zwane okna grupujące.  

W pomiarze napięcia występuje pięć takich okienek. Są to ko-
lejno: Wybór miernika, wybór parametrów miernika (Analogowy, 
Cyfrowy, Wybór z listy), Liczba obserwacji, Wprowadzanie warto-
ści obserwacji, Wyniki pomiaru i niepewności. W momencie startu 
widoczne jest tylko pierwsze z nich. Okienka grupujące (poza 
pierwszym) zawierają przycisk Zatwierdź, który kończy proces 
wyboru i blokuje dostęp do bieżącego okienka, odsłaniając jedno-
cześnie następne. Pełne okno pomiaru napięcia pokazano na rys. 7. 

 
 

 
 

Rys. 7.  Okno pomiaru napięcia 
Fig. 7.  The voltage measurement window 

 
Pierwszym okienkiem (licząc od góry) jest Wybór miernika. 

Służy ono określeniu typu miernika użytego do pomiaru. Jak 
widać na rys.7 możliwy jest wybór pomiędzy miernikiem analo-
gowym, cyfrowym lub z listy (edytowalnej w menu głównym 
programu – rys. 1). Wyboru dokonuje się za pomocą przycisku 
radiowego. 
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W zależności od dokonanego wyboru poniżej otworzy się ko-
lejne okno zatytułowane: Analogowy, Cyfrowy lub Z_listy, które 
służy do wyboru parametrów użytego miernika.  

W tym przypadku, ponieważ wybrano miernik analogowy, na-
leży podać kolejno takie parametry jak: klasa, zakres, jednostka 
i maksymalna liczba działek. W przypadku miernika cyfrowego 
będą to natomiast: zakres, jednostka, rozdzielczość, składnik  
multiplikatywny i addytywny niepewności. W przypadku, gdy 
wybrano opcję Z_listy program skomunikuje się z utworzoną bazą 
danych mierników celem pobrania z niej niezbędnych informacji 
o danym przyrządzie. 

Po zatwierdzeniu parametrów wybranego miernika dostęp do 
obu używanych wcześniej okien zostanie zablokowany. Ich od-
blokowanie jest możliwe tylko po zresetowaniu pomiaru lub 
wybraniu nowego pomiaru z menu Pomiar.  

Jednocześnie z zatwierdzeniem parametrów miernika poniżej 
wyświetli się kolejne, trzecie już okno służące do wprowadzenia 
liczby obserwacji n. W przypadku, gdy n > 1 obok pola z liczbą 
obserwacji pojawią się dwa przyciski radiowe za pomocą, których 
należy wybrać wartość współczynnika rozszerzenia k (do wyboru 
jest wartość k = 2 lub 3).  

Zatwierdzenie liczby obserwacji n (i ewentualnie współczynni-
ka k) spowoduje zablokowanie bieżącego okienka i wyświetlenie 
poniżej okna odpowiedzialnego za wprowadzanie wartości obser-
wacji. Wprowadzanie następuje szeregowo i wymaga osobnego 
zatwierdzania każdej podanej wartości. Ma to na celu umożliwie-
nie obsługującemu weryfikację i ewentualną bieżącą korektę 
wartości odczytów. Po wprowadzeniu ostatniej wartości w okien-
ku pojawi się przycisk Wykonaj obliczenia, jego kliknięcie spo-
woduje zablokowanie okienka i wyczyszczenie pól edycyjnych.  

Wówczas wyświetli się ostatnie już okienko Wyniki pomiaru 
i niepewności (rys.8). Może ono przyjmować dwie postacie zależ-
ne od liczby wykonywanych obserwacji. Dla n > 1 postać okienka 
będzie taka jak na rys.8a. Pojawią się w nim następujące wartości: 
napięcie średnie Vsr, wartości wszystkich n obserwacji (okno 
rozwijalne), niepewność standardowa tupu A – uA, niepewność 
standardowa typu B – uB, niepewność złożona uC, niepewność 
rozszerzona U.  

W przypadku, gdy n = 1 okno będzie miało postać jak na 
rys.8b. Zostanie w nim wyświetlona wartość zmierzonego napię-
cia V0 i niepewność aparaturowa Uap (jest to wartość graniczna 
wynikająca z dokładności przyrządu pomiarowego). 

 
 

a)   
 

      
  b)  
 

 
 

Rys. 8.  Wyświetlanie wyników pomiaru i obliczeń dla: a) n >1 obserwacji,  
b) n = 1 obserwacji 

Fig. 8.  Display of measurement and calculation results for: a) n >1 observations,  
b) n = 1 observation 

 
Podobnie wygląda obsługa dla innych zaimplementowanych 

w programie typów pomiarów. 
 
 

3. Podsumowanie 
 

Program LabMet został napisany w całości przez autora artyku-
łu. Jego głównym przeznaczeniem jest opracowywanie i groma-
dzenie wyników dla pomiarów bezpośrednich i pośrednich. Posia-
da on możliwość wyznaczania niepewności zarówno dla jednej jak 
i wielu obserwacji. Procedury wyznaczania niepewności są oparte 
na zaleceniach zawartych w Przewodniku. W wyznaczaniu nie-
pewności standardowej typu B posłużono się niepewnością apara-
turową zastosowanych w pomiarze przyrządów. W przypadku 
wykonania w pomiarze jednej obserwacji program wyznacza dla 
pomiaru tylko niepewność aparaturową.  

Program LabMet wyposażono w szeregowy model decyzyjny, 
co znacznie zwiększa jego odporność na błędy wywołane przez 
pomyłki użytkownika i wpływa na komfort pracy. Czytelny inter-
fejs graficzny znacznie ułatwia jego obsługę. Program posiada 
funkcje wspomagające typu Pomoc i Samouczek. Są one dostępne 
wraz z programem głównym w postaci osobnych plików teksto-
wych w formacie RTF, co umożliwia ich bezproblemowy wydruk. 

Labmet posiada też możliwość archiwizacji danych na dysku 
lub drukarce systemowej. 

W stosunku do wersji testowej przedstawionej na XI Sympo-
zjum Niepewność Pomiarów w Świnoujściu, w programie LabMet 
zredukowano liczbę okien otwierających się podczas działania 
programu. Zwiększyło to znacznie jego czytelność i komfort 
obsługi przyczyniając się także do uproszczenia procedur progra-
mowych. Autor postanowił zachować natomiast budowę moduło-
wą programu, pozwalającą na jego prostą i szybką modyfikację. 

Przedstawienie na XI Sympozjum wersji testowej programu 
wywołało burzliwą dyskusję dotyczącą głównie aspektu dydak-
tycznego tego typu oprogramowania i celowości udostępniania go 
studentom. Zgadzając się z większością wygłoszonych opinii 
autor postanowił ograniczyć funkcyjność programu do zaledwie 
pięciu najpowszechniejszych pomiarów, w tym: napięcia, prądu, 
czasu, częstotliwości i rezystancji.  

W chwili obecnej nie planuje się natomiast dodania do progra-
mu opcji komunikacji z miernikami za pomocą interfejsów, gdyż 
wpłynęłoby to negatywnie na funkcję dydaktyczną programu,  
w praktyce sprowadzając interakcje użytkownika do kilku kliknięć 
myszką.  

Z uwagi na modułową budowę dodanie tego typu funkcji nie 
stanowi natomiast problemu z programistycznego punktu widze-
nia i mogłoby być zaimplementowane w wersji komercyjnej 
programu. 

Kolejnym ograniczeniem będzie także udostępnienie go studen-
tom tylko na miejscu w laboratorium w tak zwanej drugiej serii 
ćwiczeń, po opanowaniu przez nich umiejętności wyznaczania 
i prawidłowego zapisywania niepewności pomiaru.  

Od października bieżącego roku autor planuje też bezpłatne 
udostępnienie do testów programu w wersji z ograniczeniami (bez 
możliwości zapisu danych i tworzenia bazy mierników). Program 
będzie można pobrać ze strony Zakładu Metrologii KSiP ZUT. 

Uwzględniając powyższe należy jednak stwierdzić, że wprowa-
dzanie tego typu oprogramowania w procesie dydaktycznym ma 
swój sens i stanowi pewien etap rozwoju metrologii, która biorąc 
pod uwagę dynamiczny rozwój samego sprzętu pomiarowego nie 
powinna pozostawać w tyle także pod względem informatycznym. 
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