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Wyznaczenie niepewności pomiaru w badaniach 
geometrycznych i defektoskopowych odkuwek  

metodą ultradźwiękową 
 

Determination of measurement uncertainty in geometrical 

and defectoscopic tests of forgings using  

the ultrasonic method 
 

Streszczenie 

Wyznaczanie niepewności pomiaru jest konieczną częścią kaŜdej procedury pomiarowej. Omówiono metodę 

wyznaczania niepewności pomiaru w badaniach defektoskopowych odkuwek metodą ultradźwiękową. Wskaza-

no na znaczenie procedur pomiarowych metodą ultradźwiękową analizy źródeł błędów przypadkowych. Przed-

stawiono sposób wyznaczania niepewności standardowej przy pomiarach bezpośrednich i pośrednich, budŜet 

niepewności oraz uwagi związane z wyborem współczynnika rozszerzenia k, przy wyznaczaniu niepewności 

rozszerzonej, dla badań cech geometrycznych i defektoskopowych odkuwek, metodą ultradźwiękową. 

 

Abstract 

Determination of measurement uncertainty is a necessary part of every measurement procedure. The paper dis-

cusses the method of determining the measurement uncertainty in defectoscopic tests of forgings using the ultra-

sonic method. The significance of measurement procedures using the ultrasonic method and analysis of sources 

of random errors were pointed out. The method for determining standard uncertainty for direct and indirect 

tests, the uncertainty budget and remarks related to selection of the expansion coefficient k for determination 

of expanded uncertainty for geometric properties and defectoscopic tests of forging using the ultrasonic method 

have been presented. 

Słowa kluczowe: badania ultradźwiękowe, niepewność pomiarowa, niepewność standardowa, niepewność  

rozszerzona 

Keywords: ultrasound testing, measurement uncertainty, standard uncertainty, expanded uncertainty 

 

 

1. WSTĘP 
 
 Określenie niepewności pomiarów ultra-

dźwiękowych jest nieodzownym elementem 

akredytacji laboratorium i oznacza proces po-

twierdzenia, Ŝe wybrana metoda spełnia wy-

magania dotyczące jej zastosowania oraz jest w 

stanie wykryć badaną nieciągłość z odpowied-

nią precyzją i dokładnością. Błędne wyniki 

powodują dezinformacje, co moŜe prowadzić 

do podejmowania nieprawidłowych decyzji.  

  

1. INTRODUCTION 
 

 The determination of uncertainty of ultra-

sonic measurement is a indispensable part 

of laboratory accreditation and denotes a pro-

cess of confirmation, that the selected method 

fulfills the requirements pertaining to its appli-

cation and is capable of detecting the studied 

discontinuity with the appropriate precision 

and accuracy. Erroneous results cause misin-

formation that may lead to incorrect decisions 

being made. 
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Laboratoria powinny stosować udokumento-

wane metody badań, które są wiarygodne i nie-

obciąŜone błędami systematycznymi. Między-

narodowa Norma [1] zaleca posługiwanie się 

terminem niepewność pomiarowa zdefinio-

wanym jako parametr charakteryzujący wąt-

pliwości dotyczące wartości wyniku pomiaro-

wego. W opracowaniu wykorzystano  podsta-

wowe wiadomości ze statystyki niezbędne 

w szacowaniu niepewności. Terminologia, któ-

ra została uŜyta w niniejszym artykule jest 

zgodna z PN-EN ISO/IEC 17025 (2005). 

 

 

2. OCENA NIEPEWNOŚCI POMIARÓW 
 
 Niepewność pomiaru jest to parametr 

związany z wynikiem pomiaru, charakteryzują-

cy rozrzut wartości, które moŜna w uzasadnio-

ny sposób przypisać wartości mierzonej [1]. 

Przyjęto, dla niepewności pomiarów ultradź-

więkowych, Ŝe parametrem takim będzie od-

chylenie standardowe albo jego wielokrotność. 

Niepewność (ang. uncertainty) wielkości x 

oznaczana jest symbolem u(x). Metody pomia-

rowe, w ogólnym ujęciu moŜna podzielić na 

bezpośrednie i pośrednie. W metodzie pośred-

niej korzysta się z wyników pomiarów bezpo-

średnich w odniesieniu do poszczególnych 

wielkości mierzonych.  

 Na wynik pomiaru wpływa wiele czynni-

ków o charakterze losowym. Oznacza to, 

Ŝe niepewność nie jest wielkością prostą skła-

dającą się tylko z jednego czynnika. W rze-

czywistości niepewność jest funkcją wielu 

składowych zmiennych losowych. Mówimy 

wtedy, Ŝe niepewność pomiaru (lub metody) 

jest niepewnością złoŜoną składającą się z po-

szczególnych niepewności cząstkowych. W ce-

lu obliczenia niepewności złoŜonej naleŜy 

stworzyć tzw. budŜet niepewności, który jest 

zestawieniem wszystkich zidentyfikowanych 

niepewności cząstkowych [2]. 

 

 

3. OKREŚLENIE NIEPEWNOŚCI PO-
MIARÓW PRZY WYZNACZANIU 
WYSOKOŚCI ODKUWKI  

 
• Niepewność standardowa u1 związana z 

pomiarami wysokości odkuwki 

Laboratories should use documented test me-

thods that are reliable and not burdened with 

systematic errors. International Standard [1] 

recommends using the term measurement un-

certainty, defined as a parameter quantifying 

doubts in regard to the result of measurement. 

Basic knowledge of statistics necessary for 

estimating uncertainty has been made use of in 

this work. The terminology that is used in this 

article is conformant with PN-EN ISO/IEC 

17025 (2005). 

 

 

 

2. MEASUREMENT UNCERTAINTY 

EVALUATION 

 
 Measurement uncertainty is a parameter 

related to the result of measurement, denoting 

the dispersion of values, which may be justifia-

bly assigned to the measured value [1]. It is 

accepted that for ultrasonic measurement un-

certainty, that such a parameter will be stan-

dard deviation or its multiple. The uncertainty 

of quantity x is designated as symbol u(x). 

In general, measuring methods can be divided 

into direct and indirect. The indirect method 

makes use of the results of direct measurements 

in relation to individual measured quantities.  

 Many factors of a random nature influence 

the result of measurement. This means that 

uncertainty is not a simple quantity, comprised 

of only one factor. In reality, uncertainty is 

a function of many component random vari-

ables. Thus, it is said that measurement uncer-

tainty (or method uncertainty) is a combined 

uncertainty comprised of individual partial 

uncertainties. For the purpose of calculating 

combined uncertainty, a so-called uncertainty 

budget, which is a list of all identified partial 

uncertainties, must be created [2]. 

 

 

 

 

3. DETERMINATION OF MEASURE-

MENT UNCERTAINTY DURING DE-

TERMINATION OF FORGING HEIGHT  

 

• Standard uncertainty u1 related to forging 

height measurements 
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Wykonano serię bezpośrednich pomiarów 

wysokości odkuwek dla serii J. Przez K ozna-

czono wielkości mierzonych wysokości odku-

wek dla tych samych wielkości qjn, tak Ŝe kaŜ-

dą serię uzyskano w warunkach powtarzalno-

ści, a pomiędzy seriami występują warunki 

odtwarzalności, odchylenie standardowe od-

twarzalności sR wynosi: 
 

- średnia w j -tej serii wynosi: 
 

∑
=

==
n

n
jnj q

n
q

1

_

8,80
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gdzie:  

jnq  - wartość pojedynczego wyniku oznacze-

nia, 

n  - liczba uzyskanych wyników; 

 

- odchylenie standardowe w j -tej serii wynosi: 
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gdzie:  

jnq  - wartość pojedynczego wyniku oznacze-

nia, 

jq  - średnia arytmetyczna z uzyskanych wy-

ników, 

n  - liczba uzyskanych wyników; 

 

-  odchylenie standardowe powtarzalności dla 

serii niezaleŜnych wyników pomiarów ta-

kich, Ŝe kaŜdą serię uzyskano w warunkach 

powtarzalności wynosi: 

 

7,0/
1

2 == ∑
=

n

n
nr jss  

7,01/1 == rsu  

 

• Niepewność standardowa u2 wynikająca 
z rozdzielczości defektoskopu ultradźwię-
kowego USN 60 

 

003,0)32/(2 =∆= au  

gdzie:  

a    - rozdzielczość defektoskopu ultradźwię-

kowego. 

A series of direct measurements of forging 

height were conducted for series J. K desig-

nates the quantities of measured forging 

heights for these same quantities qjk, so that 

each series is obtained under conditions of re-

peatibility, and reproducibility conditions are 

present between series, and the reproducibility 

standard deviation sR is equal to: 
 

- the mean in the j –th series is equal to: 
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where:  

jnq  - value of single designation result, 

n  - number of obtained results; 

 

- the standard deviation in the j –th series is 

equal to: 
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where:  

jnq  - value of single designation result, 

jq  - arithmetic mean from obtained results, 

n  - number of obtained results. 

 

 

- repeatability standard deviation for a series 

of independent measurement results such that 

each series was obtained under conditions of 

repeatability: 

 

7.0/
1

2 == ∑
=

n

n
nr jss  

7.01/1 == rsu  

 

 

• Standard uncertainty u2 resulting from 

the resolution of the USN 60 ultrasonic  

defectoscope 
 

003.0)32/(2 == au ∆  

where:  

a - resolution of the ultrasonic defectoscope. 
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• Niepewność standardowa u3 związana 
niepewnością wzorca nr 1 

 

25,0/3 == nUu w  

gdzie: 

V

V
U w

∆
=  - niepewność związana z niepewno-

ścią wzorca, 

V  - średnia prędkość fali ultradźwiękowej 

podłuŜnej,  

V∆ - odchyłka fali ultradźwiękowej podłuŜnej. 

 

• Niepewność standardowa u4 związana 
z próbką odniesienia (odkuwką) 

 

( ) 03,0/4 =∆= stfpo VVu  

gdzie: 

stV  - średnia prędkość fali ultradźwiękowej 

podłuŜnej, 

fpoV∆ - róŜnice prędkości fali ultradźwiękowej 

podłuŜnej na próbce odniesienia. 
 

• Niepewność standardowa u5 wynikająca 
z docisku głowicy 

 

( ) 005,099,99/5 == Wu δ  

gdzie: 

Wδ - róŜnica wskazań spowodowana siłą doci-

sku głowicy. 
 

• Niepewność standardowa u6 związana 
z oświetleniem i ustawieniem ekranu 

 

17,0)600/(6 =∆= Lu  

gdzie: 

L∆  - odchyłka równomierności natęŜenia 

oświetlenia. 

 

Standardowa niepewność złoŜona uc dla 
pomiarów wysokości odkuwki  

 

 PoniŜszy wzór jest postacią ogólnego wzo-

ru zawierającego pod pierwiastkiem sumy kwa-

dratów samych niepewności. Z zasady propa-

gacji Gaussa wynika, Ŝe wariancja złoŜona jest 

równa sumie wariancji składowych, co jest 

równowaŜne stwierdzeniu, Ŝe niepewność zło-

Ŝona podniesiona do kwadratu jest sumą kwa-

dratów niepewności cząstkowych (w teorii błę-

dów niepewności podniesione do kwadratu 

odpowiadają wariancjom). 

• Standard uncertainty u3 linked to the un-

certainty of master No. 1 
 

25.0/3 == nUu w  

where:  

V

V
U w

∆
=  - uncertainty related to master un-

certainty, 

V  - mean speed of longitudinal ultrasonic 

wave,  

V∆ - deviation of longitudinal ultrasonic wave. 

 

• Standard uncertainty u4 related to refe-

rence sample (forging) 
 

( ) 03.0/4 == stfpo VVu ∆  

where:  

stV  - mean speed of longitudinal ultrasonic 

wave, 

fpoV∆ - differences of longitudinal ultrasonic 

wave speeds on the reference sample. 
 

• Standard uncertainty u5 resulting from 

ultrasonic head pressure 
 

( ) 005.099,99/5 == Wu δ  

where: 

Wδ - difference in indications caused by head 

pressure. 
 

• Standard uncertainty u6 related to lighting 

and screen positioning 
 

17.0)600/(6 == Lu ∆  

where: 

L∆  - deviation of lighting intensity deviation. 

 
 
Standard combined uncertainty uc for for-

ging height measurements  
 

 The below formula is a form of a general 

formula with the sum of the squares of the un-

certainties themselves under a square root. 

According to Gauss’s propagation principle, 

the combined variance is equal to the sum 

of component variances, which is equivalent 

to the statement that combined uncertainty 

raised to its square is the sum of the squares 

of partial uncertainties (in error theory, uncer-

tainties raised to their square correspond 

to variances). 
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Uzyskana w ten sposób złoŜona niepewność 

standardowa jest niepewnością wyraŜoną w po-

staci względnej, najczęściej w ujęciu procen-

towym (współczynnik zmienności): 
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1 =+++++= uuuuuuuc  

 

Niepewność rozszerzona U 

 

 Ostatnim etapem liczenia niepewności jest 

jej odpowiednie rozszerzenie, tak, aby odpo-

wiadała rozszerzonemu przedziałowi ufności . 

W tym celu naleŜy pomnoŜyć złoŜoną niepew-

ność standardową przez współczynnik rozsze-

rzenia k. Przyjęto, stosując pewne przybliŜenie, 

Ŝe jego wartość wynosi 2. Mając tak obliczoną 

niepewność, wynik pomiaru moŜna przedsta-

wić w sposób następujący: 

 

%53,176,0*2 ==∗= cukU  

gdzie: 

k - współczynnik rozszerzenia. 

 

 

4. OSZACOWANIE NIEPEWNOŚCI 
PRZY BADANIACH ULTRADŹWIĘ-
KOWYCH 
 

Zakres roboczy metody badań ultradźwię-

kowych określają nam: poziom rejestracji 

i kryteria akceptacji, jakie naleŜy stosować 

w przypadku głowic fal poprzecznych (podają 

normy [3, 4]). Zakres ten moŜna określić, jako 

zakres stosowania, w którym moŜna osiągnąć 

akceptowalną poprawność i precyzję. W przy-

padku badań ultradźwiękowych w badanych 

odkuwkach dolna granica zakresu roboczego 

odpowiada zwykle poziomowi rejestracji. 

 BudŜet niepewności wyznaczenia długości 

nieciągłości oszacowano według tej samej me-

todyki jak dla wysokości odkuwki: 

 

• Niepewność nn związana z wyznaczaniem 
nieciągłości 

 
- średnia długość nieciągłości 

8,1
_

=nq  

The combined standard uncertainty obtained 

in this manner is an uncertainty expressed in 

a relative form, most often as a percentage 

(variation coefficient). 
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Expanded uncertainty U 

 

 The last stage of calculating the uncer-

tainty is its appropriate expansion so that 

it corresponds to the expanded confidence in-

terval. For this purpose, the combined stan-

dard uncertainty is to be multiplied by expan-

sion coefficient k. It was accepted, through 

the use of a certain approximation, that its 

value is equal to 2. With uncertainty calculated 

as such, the result of measurement may be pre-

sented as follows: 

%53.176.0*2 ==∗= cukU  

where: 

k - expansion coefficient. 

 

 

4. ASSESSMENT OF UNCERTAINTIES 

DURING ULTRASONIC TESTS 
 

 The working scope of the ultrasonic testing 

method is determined by: the level of registra-

tion and acceptance criteria that are to be used 

in the case of transverse wave heads (as given 

in standards [3, 4]). This scope can be speci-

fied as the scope of application within which 

acceptable correctness and precision can 

be achieved. In the case of ultrasonic tests 

on the tested forgings, the lower threshold 

of the working scope usually corresponds 

to the level of registration. 

 Uncertainty budget for determination 

of the length of discontinuity was estimated 

similarly as for the forging height.  

 

• Uncertainty nn related to the determination 

of discontinuities: 
 

- average length of discontinuity 

8.1
_

=nq  
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-  odchylenie standardowe w n-tej serii wynosi: 
 

98,0=ns  

-  odchylenie standardowe powtarzalności dla 

serii niezaleŜnych wyników pomiarów  ta-

kich, Ŝe kaŜdą serię uzyskano w warunkach 

powtarzalności wynosi: 
 

98,0=rs  

98,01/ == rn sn  

 

• Niepewność nd związana z rozdzielczością 
defektoskopu ultradźwiękowego 

 
Do niepewności moŜna zaliczyć: 

-  nieliniowość podstawy czasu – norma do-

puszcza dla aparatów posiadających aktual-

ny atest – 2%, 
-  nieliniowość toru Y dopuszcza - 5%. 

 

• Niepewność ng związana z głowicą ultra-
dźwiękową 

 
Głowice posiadające atest wg normy mogą 

mieć: 

- odchyłkę kata załamania ±2°, 

- przesuniecie środka głowicy do 2 mm, 

- odchyłkę częstotliwości f = ±10%, 

- odchyłkę pola bliskiego ±15%, 

- odchyłkę średnicy skutecznej przetwornika 

±10%. 

 Szacunkowo moŜna przyjąć, Ŝe powyŜsze 

usterki głowicy powodują błąd 2%. 
 
• Niepewność nw1 związana z wzorcem Nr 1  
 

Dla podstawowego wzorca Nr 1 norma do-

puszcza odchyłkę prędkości fali ultradźwięko-

wej 30 m/s. Stanowi to: 
 

%5,0100
5920

30
1 ≈∗=

∆
=

V

V
nw  

 

• Niepewność nwob związana z wyborem 
obszaru badania 

 

� wybrany zgodnie z normą  0%,  

� wybrany przez klienta 3%. 

- the standard deviation in the n-th series is 

equal to: 

98.0=ns  

- repeatability standard deviation for a series 

of independent measurement results such that 

each series was obtained under conditions 

of repeatability: 

98.0=rs  

98.01/ == rn sn  

 

• Uncertainty nd related to the resolution 

of the ultrasonic defectoscope: 
 

The following are among uncertainties: 

-  non-linearity of time base - for apparatus 

with a current attestation, the standard 

permits - 2%, 

-  acceptable non-linearity of path Y – 5%. 

 

• Uncertainty ng related to the ultrasonic 

head: 
 

Heads possessing attestations in accordance 

with the standard can have: 

- angle of refraction deviation ±2°, 

-  shifting of the middle of the head to 2 mm, 

-  frequency deviation f = ±10%, 

-  near field deviation ±15%, 

- effective transducer diameter deviation 

±10%. 

In estimation, it can be accepted that the above 

head uncertainties produce an error of 2%. 

 

• Uncertainty nw1 related to master No. 1  

 
For the basic master No. 1, the standard  

accepts an ultrasonic wave speed deviation 

of 30 m/s. This is: 
 

%5.0100
5920

30
1 ≈∗==

V

V
nw

∆
 

 

• Uncertainty nwob related to selection of 

the test area 
 

� selected according to standard 0%,  

� selected by the client 3%. 
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• Niepewność no związana z odczytu (para-
laksa) 

 

Błąd odczytu w zaleŜności od oświetlenia  

i ustawienia ekranu moŜe wynosić nawet 2%. 
 
• Niepewność np związana z przeniesienia 

pomiaru 
 

Błąd przeniesienia pomiaru (grubości) zaleŜy 

od chropowatości powierzchni badanej odkuw-

ki i moŜe wynosić od 0,1 mm do 0,5 mm 

(w przypadku kucia na młotach do 1,0 mm): 
� dla grubości odkuwki 99,99 

%5,0%100
99,99

5,0
≈⋅ , 

� dla grubości odkuwki 999  

%05,0%100
999

5,0
≈⋅ . 

 
• Niepewność ndg związana z dociskiem 

głowicy 
 
Siła docisku moŜe spowodować róŜnice wska-

zań róŜniących się od 0,1 mm do 0,3 mm: 
� dla grubości odkuwki 99,99  

%3,0%100
99,99

3,0
≈⋅ , 

� dla grubości odkuwki 999   

%03,0%100
999

3,0
≈⋅ . 

 
• Niepewność npb związana z parametrami 

badania 
 
Wpływ parametrów badania moŜe spowodo-

wać błąd od 1% do 5%. 
 
• Niepewność nwpb związana z warunkami 

przebiegu badania 
 
MoŜe spowodować błąd : 
� warunki laboratoryjne – 1%, 
� warunki terenowe – 3%, 
� warunki ekstremalne – 5%. 
 
• Niepewność nwpb związana z kwalifika-

cjami personelu nkp 
 

W zaleŜności od kwalifikacji i doświadczenia: 

• Uncertainty no related to readout (parallax 

error) 
 

Error in readout depending on lighting and 

screen settings may reach up to 2%. 

 

• Uncertainty np related to measurement 

transfer 

 
The measurement transfer error is dependent 

on the coarseness of the surface of the tested 

forging and may be within 0.1 mm to 0.5 mm 

(in the case of hammer forging, up to 1.0 mm): 

� for forging thickness 99.99 

%5.0%100
99.99

5.0
≈⋅  , 

� for forging thickness 999  

%05.0%100
999

5.0
≈⋅ . 

 

• Uncertainty ndg related to head pressure 

 

 
The force of pressure may cause differences in 

indications varying from 0.1 mm to 0.3 mm: 

� for forging thickness 99.99   

%3.0%100
99.99

3.0
≈⋅ , 

� for forging thickness 999   

%03.0%100
999

3.0
≈⋅ . 

 

• Uncertainty npb related to test parameters  

 
The influence of test parameters may produce 

an error from 1% to 5%. 

 

 

• Uncertainty nwpb related to test course con-

ditions  

 
May cause an error of: 

� laboratory conditions – 1%, 

� field conditions – 3%, 

� extreme conditions – 5%. 

 

• Uncertainty nwpb related to personnel quali-

fication nkp  

 
Depending on qualifications and experience: 
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-  II stopień >12 miesięcy praktyki 10%, 

-  II stopień minimum 5 lat praktyki 5%, 

-  II stopień więcej niŜ 10 lat praktyki 2%. 

 

W przypadku pomiarów pośrednich nieskore-

lowanych złoŜona niepewność standardowa 

Nu(n) (combined standard uncertainty) jest 

niepewnością wyników pomiarów pośrednich  

N = f(n1, n2, n3,...,nk,....nK), gdzie symbole n1, 

n2, n3,...,nk,..nxK oznaczają K wielkości mierzo-

nych lub szacowanych. Jest ona obliczana (wy-

znaczana) z prawa przenoszenia niepewności 

pomiaru (tzn. gdy kaŜdą z wielkości n mierzy 

się niezaleŜnie) niepewność złoŜoną wielkości 

Nu szacujemy przy pomocy wzoru: 

-  II degree > 12 months of practice 10%, 

-  II degree, minimum of 5 years practice 5%, 

-  II degree, more than 10 years practice 2%. 

 

In the case of un-correlated indirect measure-

ments, the combined standard uncertainty  

Nu(n) is the uncertainty of indirect measure-

ment results N = f(n1, n2, n3,...,nk,....nK), where 

symbols n1, n2, n3,...,nk,..nxK designate mea-

sured or estimated quantities. It is calculated 

(determined) from the law of measurement un-

certainty transfer (i.e. when each of the quanti-

ties n is measured independently). The com-

bined uncertainty of quantity Nu is estimated 

using the formula: 

 

2222222222

1

222

ikpwpbpbdgpoobpowgdnu nnnnnnnnnnnnnN ++++++++++++=  

 

II stopień >12 miesięcy praktyki 
 

II degree > 12 months of practice 
 

%07.13110155.05.02035.02598.0 2222222222222 =++++++++++++=uN  

 
II stopień minimum 5 lat praktyki II degree, minimum of 5 years practice 

 

%80.915155.05.02035.02598.0 2222222222222 =++++++++++++=uN  

 
II stopień więcej niŜ 10 lat praktyki II degree, more than 10 years practice 

 

%65.812155.05.02035.02598.0 2222222222222 =++++++++++++=uN  

 
Niepewność rozszerzona UT (expanded uncer-

tainty) jest miarą pewnego „przedziału ufności" 

otaczającego wynik pomiaru pośredniego i sza-

cowania. Oczekuje się, Ŝe w przedziale tym jest 

zawarta duŜa część wartości, które w rozsądny 

sposób moŜna przypisać wielkości mierzonej 

lub szacowanej. Wartość UT oblicza się mno-

Ŝąc złoŜoną niepewność standardową przez 

bezwymiarowy współczynnik rozszerzenia k: 
 

kNU uT ⋅=  
 

II stopień >12 miesięcy praktyki 

1,26207,13 =⋅=TU % 

II stopień minimum 5 lat praktyki 

6,19280,9 =⋅=TU % 

Expanded uncertainty UT is the measure of 

a certain „confidence interval” surrounding 

the result of the indirect measurement and es-

timate. It is expected that this interval contains 

a large share of values, that can reasonably 

be assigned to the measured or estimated 

quantity. Value UT is calculated by multiplying 

the combined standard uncertainty by a non-

dimensional expansion coefficient k: 
 

kNU uT ⋅=  
 

II degree > 12 months of practice 

1.26207.13 =⋅=TU % 

II degree, minimum of 5 years practice 

6.19280.9 =⋅=TU % 
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II stopień więcej niŜ 10 lat praktyki  

3,17265,8 =⋅=TU % 

 

 Ponowne oszacowanie niepewności wy-

magane jest w przypadku wprowadzenia istot-

nych zmian czynników krytycznych (czynniki 

związane z metodą badań ultradźwiękowych 

lub laboratorium, które wpływają na wynik 

pomiaru, np. defektoskop ultradźwiękowy, 

głowice, wzorzec, próbki odniesienia, techniki 

liczenia itp.). 

 

 

5. PODSUMOWANIE 
 
 Wyznaczona niepewność pomiaru pozwala 

uwiarygodnić wyniki badań ultradźwiękowych. 

W procesie pomiarów ultradźwiękowych wiel-

kości pomiarowe są zmiennymi losowymi. 

Wyniki jakie bezpośrednio są otrzymywane 

podczas pomiarów ultradźwiękowych, są tylko 

wskazaniami układu defektoskop-głowica  

i reprezentują pojedyncze realizacje tych 

zmiennych losowych w chwili pomiaru. KaŜdy 

wynik pomiaru powinien być podawany wraz  

z jego wyznaczoną niepewnością. Niepewności 

pomiaru daje punkt wyjścia do doskonalenia 

procedur badawczych. 

II degree, more than 10 years practice  

3.17265.8 =⋅=TU % 

 

 Re-estimation of uncertainties is required 

in the case of introduction of significant 

changes, critical factors (factors related to 

the ultrasonic test method or laboratory influ-

encing the result of measurement, e.g. ultra-

sonic defectoscope, heads, master, reference 

samples, calculation techniques, etc.) 

 

 

 

5. SUMMARY 

 
 The determined uncertainty of meas-

urement enables to make the results of ultra-

sonic test reliable. During the ultrasonic meas-

urements, the measured quantities are random 

variables. The results that are directly obtained 

during ultrasonic measurements are only indi-

cations of the defectoscope-head system and 

represent individual realizations of these ran-

dom variables at the time of measurement. 

Every measurement result should be given 

along with its determined uncertainty. Mea-

surement uncertainty is the starting point for 

improvement of the method. 
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