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NIEPEWNOŚĆ ROZSZERZONA JAKO MIARA 
NIEDOKŁADNOŚCI W POMIARACH  

WYBRANYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH 
 
 

W pracy zaprezentowano proces wyznaczania budżetu niepewności w pomiarach 
wybranych wielkości elektrycznych w procesie wzorcowania multimetru. Badania 
przeprowadzono na zaprojektowanym i zrealizowanym stanowisku pomiarowym, które 
obejmowały wzorcowanie napięć stałych oraz przemiennych, rezystancji jak również 
prądów stałych i przemiennych. W oparciu o zaproponowane równanie pomiaru prze-
prowadzono analizę wpływu poszczególnych składowych budżetu niepewności na nie-
pewność rozszerzoną wyniku pomiaru. W pracy przedstawiono metrologiczną interpre-
tację uzyskanych wyników pomiarów oraz sformułowano szereg wniosków końcowych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: niepewność rozszerzona, budżet niepewności, spójność pomia-
rowa, metoda Monte Carlo 
 

1. WSTĘP 
 
Życie człowieka nierozerwalnie związane jest z pomiarami. Niezależnie od 

faktu jaką wielkość mierzymy, niezbędny jest zdefiniowany system miar w ob-
rębie którego wszyscy mogą funkcjonować. 

System działa właściwie tylko wtedy, gdy jego użytkownicy korzystają  
z tych samych jednostek miar, a miary te mają wspólne źródło lub źródła, które 
są sobie równoważne i porównywalne. Przekazywanie jednostek miar od źródła 
do użytkowników nosi nazwę wzorcowania. 

Przy przekazywaniu jednostki miary istotna jest kwestia wiarygodności 
otrzymanego wyniku. Zdolności pomiarowe używanych przyrządów są ograni-
czone, tak samo jak wykorzystywane metody. Nie można uwzględnić wszyst-
kich zmiennych. 

W celu określenia miary wpływu tych czynników na wynik końcowy wyzna-
cza się tzw. niepewność pomiaru. Określa się ją na podstawie budżetu niepew-
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ności, który uwzględnia wybrane czynniki mogące mieć wpływ na wynik po-
miaru. Tematyka wyznaczania budżetu niepewności jest poruszana w wielu 
pracach np. [1, 2]. 

Celem tej pracy jest wyznaczenie budżetu niepewności przy przekazywaniu 
jednostek miar wielkości elektrycznych za pomocą multimetru. Obiektem badań 
był multimetr FLUKE 8846A. Szczegółowe parametry badanego przyrządu są 
określone w dokumencie [3].  Uzyskane rezultaty pozwalają na określenie wiel-
kości wchodzących w skład tego budżetu oraz jego właściwości. 

Pozwala to na uwzględnienie odpowiedniego czynnika, zwanego współczyn-
nikiem rozszerzenia, w celu uzyskania żądanego poziomu ufności. 

 
2. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE 

 
W szeregu dokumentach znaleźć można różnorodne definicje pojęć, związa-

nych z pomiarami, wzorcowaniem oraz wyznaczaniem niepewności rozszerzo-
nej wyniku pomiaru. W celu usystematyzowania procesu poznawczego, poniżej 
zaprezentowano definicje pojęć, które będą wykorzystywane przez autorów w 
dalszej części pracy. Ma to na celu uniknięcie niejednoznaczności przy stosowa-
niu określonych sformułowań. Głównym dokumentem, w oparciu o który będą 
definiowane określone pojęcia, jest  słownik [4]. 

Dokument ten definiuje pomiar jako proces doświadczalnego wyznaczenia 
jednej lub więcej wartości wielkości, które w zasadny sposób mogą być przypo-
rządkowane wielkości. Warunkiem koniecznym prawidłowego pomiaru jest 
określenie procedury pomiarowej, odpowiedniego układu pomiarowego oraz 
odpowiedniego sposobu zapisu wyniku pomiaru. 

Pod pojęciem procedury pomiarowej, zgodnie z [4], rozumie się szczegółowy 
opis pomiaru pozostający w zgodności z jedną lub więcej zasad pomiaru oraz  
z daną metodą pomiarową, rozumianą jako ogólny opis logicznego uporządko-
wania działań wykonywanych przy pomiarze, oparty na modelu pomiaru i za-
wierający sposób obliczeń niezbędnych do otrzymania wyniku pomiaru. Według 
tego samego dokumentu układem pomiarowym jest zbiór obejmujący jeden lub 
więcej przyrządów pomiarowych, a często inne urządzenia, w tym jakiekolwiek 
odczynniki i zasilanie, połączone i przystosowane do generowania wartości 
wielkości zmierzonej w określonych przedziałach wielkości określonych rodza-
jów. Wynik pomiaru to zbiór wartości wielkości przyporządkowany menzuran-
dowi, czyli wielkości, która ma być zmierzona, wraz z każdą dostępną informa-
cją mogącą mieć znaczenie. 

W niniejszej pracy podczas badań stosowano dwie metody pomiarowe. 
Pierwszą z nich była metoda bezpośredniego porównania, polegająca na porów-
naniu wartości zadawanej z wzorca z wartością odczytaną z urządzenia badane-
go. Druga z metod jest wariantem metody podstawieniowej, która polega na 
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pomiarze zadanej wartości wielkości za pomocą urządzenia badanego, a następ-
nie na pomiarze tej samej wielkości za pomocą miernika wzorcowego i porów-
nanie wyników. 

W ramach przeprowadzanych badań wyznaczono wartość błędu, który będzie 
wielkością mierzoną,  który definiowany jest jako różnica pomiędzy wartością 
zmierzoną a wartością wielkości odniesienia. 
 

3. BUDŻET NIEPEWNOŚCI 
 

Pod pojęciem niepewności pomiaru należy rozumieć nieujemny parametr 
charakteryzujący rozproszenie wartości wielkości przyporządkowany do menzu-
randu, obliczony na podstawie uzyskanej informacji. Budżet niepewności jest 
zestawieniem niepewności pomiaru, składników tej niepewności pomiaru oraz 
sposobu ich obliczania i składania [4]. Skonstruowany budżet niepewności po-
zwala uwzględnić wszystkie składowe niepewności pomiaru oraz współczynniki 
wrażliwości jakie zostały przyjęte do obliczeń. Zawiera dane dotyczące rozkładu 
prawdopodobieństwa poszczególnych składowych, a także metodę obliczania 
niepewności złożonej i wyniku wzorcowania. Pozwala na określenie, które skła-
dowe są dominujące oraz na analizę czy w czasie wykonywania procedury po-
miarowej nie popełniono błędu. 

W rozdziale tym zawarto informacje o potencjalnych źródłach niepewności 
przy wzorcowaniu wybranych wielkości elektrycznych za pomocą multimetrów. 
Poza tym opisano szczegółowo jak z metody pomiarowej uzyskać równanie 
pomiarowe oraz jak uwzględnić poszczególne źródła niepewności w równaniu 
pomiarowym. Ponadto zawarto informacje o sposobie obliczania niepewności 
złożonej dwiema metodami: metodą propagacji niepewności, zwaną niekiedy 
metodą klasyczną, oraz metodą polegającą na wyznaczeniu przedziału rozsze-
rzenia, będącego miarą niepewności. 

W metodzie klasycznej występuje wiele źródeł niepewności mogących mieć 
wpływ na niepewność złożoną pomiaru. W celu ich usystematyzowania podzie-
lono je na dwie kategorie, ze względu na metody ich obliczania: metodę typu A 
oraz metodę typu B. 

Metoda typu A wyznaczania niepewności pomiaru polega na wyznaczaniu 
wartości składowej niepewności pomiaru za pomocą statystycznej analizy war-
tości wielkości zmierzonych otrzymanych w zdefiniowanych warunkach pomia-
ru. Wartość tej niepewności może być wyznaczona z zależności (1): 

   






n

1i

2
iA xx

1nn
1u         (1) 

gdzie: n – liczebność próby, xi – wartość i–tej próbki, x   wartość średnia  
z populacji. 
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Metoda typu B wyznaczania niepewności pomiaru polega na wyznaczaniu 
wartości składowej niepewności pomiaru za pomocą środków innych niż metoda 
typu A wyznaczania niepewności pomiaru. Przy wyznaczaniu niepewności tą 
metodą można korzystać z wiedzy opartej na informacji związanej z autoryta-
tywnymi opublikowanymi wartościami wielkości, związanej z wartością wielko-
ści certyfikowanego materiału odniesienia, uzyskanej ze świadectwa wzorcowa-
nia, otrzymanej z klasy dokładności legalizowanego przyrządu pomiarowego lub 
otrzymanej z wartości granicznych oszacowanych na podstawie osobistego do-
świadczenia [4]. Szczegółowy opis wyznaczania wartości niepewności typu A  
i B jak również wartości niepewności złożonej uc znajduje się, między innymi, w 
publikacjach [5] i [6]. 

W celu prawidłowego wyznaczenia wartości niepewności złożonej należy 
wyznaczyć równanie pomiaru. Realizuje ono cel wzorcowania, którym w tym 
konkretnym przypadku jest błąd pomiędzy wartością wielkości zmierzonej przez 
wzorcowany przyrząd, a wartością wielkości wzorca odniesienia. Każda zmien-
na w równaniu pomiarowym jest źródłem niepewności typu A lub typu B  
o określonej funkcji rozkładu gęstości prawdopodobieństwa i odchyleniu stan-
dardowym. Uwzględnienie lub pominiecie niektórych składowych budżetu, bez 
uzasadnienia, w równaniu pomiarowym może powodować przeszacowanie lub 
niedoszacowanie niepewności uzyskanych wyników. W celu łatwiejszej analizy 
budżet niepewności przedstawia się w postaci tabelarycznej. 

Końcowym etapem określenia niepewności wyniku pomiaru jest wyznacze-
nie niepewności pomiaru rozszerzonej, czyli iloczynu standardowej niepewności 
pomiaru złożonej i współczynnika rozszerzenia, czyli czynnika większego niż 
jeden. Opis wyznaczania tych wielkości można znaleźć w [5]. 

Dokument [7] wyznacza nowy standard obliczania niepewności pomiaru. 
Zgodnie z jego wykładnią miarą niepewności pomiaru jest przedział rozszerze-
nia, który definiowany jest na dwa sposoby. Pierwsza definicja stanowi, że jest 
to probabilistycznie symetryczny przedział, poza granicami którego istnieje jed-
nakowe prawdopodobieństwo wartości dla wielkości wyjściowej. Druga defini-
cja, że jest to najkrótszy ze wszystkich możliwych przedziałów związanych  
z tym samym prawdopodobieństwem rozszerzenia. 

Wyznaczenie przedziału rozszerzenia w oparciu o pierwszą definicję zakłada, 
że prawdopodobieństwo wartości po obu jego stronach jest jednakowe. Jeżeli 
przyjmiemy, że prawdopodobieństwo rozszerzenia wynosi 0,95, to granice prze-
działu wyznaczają kwantyle rozkładu G –1(0,025) oraz G –1(0,975). Umownie 
przedział ten można oznaczyć, jako: 

    975,0G,025,0GI 11
sym

       (2) 
Wyznaczanie przedziału rozszerzenia w oparciu o drugą definicję nakazuje 

przyjęcie najmniejszego przedziału ze zbioru wszystkich przedziałów dla tego 
samego prawdopodobieństwa. Dla prawdopodobieństwa rozszerzenia 0,95 bę-
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dzie to przedział o wartościach granicznych, dla których różnica wartości górnej 
G–1( + 0,95) i dolnej G–1() będzie najmniejsza. Umownie przedział ten można 
zapisać, jako: 

         minG95,0G,95,0G,GI 1111
min      (3) 

Zalecana przez dokument [7] numeryczna procedura obliczania przedziału 
rozszerzenia dla prawdopodobieństwa 0,95, w oparciu o metodę Monte Carlo, 
przewiduje liczbę losowań M = 10000. Każda z wyznaczonych 10000 wartości 
stanowi element zbioru możliwych wartości rozkładu wielkości wyjściowej. Po 
uporządkowaniu elementów tego zbioru w postaci rosnącego ciągu wartości  
i przypisaniu każdemu z nich kolejnego prawdopodobieństwa, począwszy od 
p = 0,0001, a skończywszy na p = 1, granice przedziału rozszerzenia, zgodnie  
z pierwszą definicją, wyznaczają wartości reprezentowane przez element o nu-
merze 250 i 9750. W przypadku realizacji drugiej definicji otrzymamy 500 prze-
działów rozszerzenia dla prawdopodobieństwa 0,95. Będą to kolejne przedziały 
pomiędzy parami elementów zbioru o numerach od 1 i 9501 do 500 i 10000. 
Spośród nich należy wybrać najmniejszy. 

 
4. BADANIA EKSPERYMENTALNE 

 
Celem niniejszej pracy było wyznaczenie budżetu niepewności wybranych 

wielkości przy wzorcowaniu multimetru. Badania obejmowały wzorcowanie 
wybranych wielkości elektrycznych takich jak napięcie stałe i przemienne, rezy-
stancja oraz prąd stały i przemienny. W niniejszej pracy przeprowadzono wzor-
cowanie multimetru oraz dokonano analizy danych statystycznych uzyskanych 
w warunkach laboratorium wzorcującego. 

Przeprowadzone badania pozwoliły sprawdzić, jaki wpływ mają parametry 
techniczno-metrologiczne badanego multimetru na poszczególne składowe bu-
dżetu niepewności. Drugim problemem, poruszonym w pracy był wpływ tych 
parametrów na kształt funkcji rozkładu gęstości prawdopodobieństwa niepewno-
ści złożonej. 

Punkty pomiarowe zostały dobrane w taki sposób, aby każdy z nich posiadał 
inną rozdzielczość i wartość wielkości względem zakresu pomiarowego przy-
rządu badanego. W tabeli 1 przedstawiono wybrane punkty pomiarowe. 

 
Tabela 1. Zestawienie punktów pomiarowych w procesie wzorcowania multimetru 
 

wielkość zakres punkt rozdzielczość % zakresu 
UDC 1 V 0,3 V 0,000001 30% 
UAC 100 mV 90 mV 0,0001 90% 
Rezystancja 1 kΩ 1 kΩ 0,000001 100% 
IDC 100 mA 50 mA 0,0001 50% 
IAC 400 mA 360 mA 0,001 90% 
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W badaniach wykorzystano kalibrator INMEL 7000, który był źródłem na-
pięć i prądów, multimetr Wavetek 1281, stanowiący wzorzec dla pomiarów 
wybranych wielkości, oraz rezystor jednomiarowego o wartości 1 k wraz  
z komorą pomiarową, służącą do stabilizacji temperatury pracy rezystora. 

Badania przeprowadzono w układach pomiarowych, których widoki przed-
stawiono na rysunkach 1 i 2. 

 

 
 

Rys. 1. Stanowisko pomiarowe do pomiaru napięć i prądów 
 

 
 

Rys. 2. Stanowisko pomiarowe do pomiaru rezystancji 
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W celu prawidłowej oceny niepewności rozszerzonej należy sformułować 
równanie pomiarowe. Zakładając, że wielkością mierzoną będzie błąd pomiaru, 
równanie to jest dane zależnością (4): 

wzrodzm XX          (4) 
gdzie:  – błąd pomiaru, Xzm – wartość zmierzona przez wzorcowany przyrząd, 
Xod – wartość zmierzona przez wzorzec pomiarowy lub wartość poprawna wzor-
ca (dla rezystora), r – czynnik związany z rozdzielczością przyrządu badanego, 
wz – czynnik związany z błędem wzorca pomiarowego. 

Każdy ze składników równania pomiarowego wprowadza swój udział do bu-
dżetu niepewności. Niepewności związane z wartościami zmierzonymi wynikają 
z rozrzutu wyników pomiaru. Jako, że wielkości te można uznać za nieskorelo-
wane, to ich wypadkowa niepewność będzie równa niepewności związanej  
z rozrzutem różnic wartości wielkości zmierzonej i wartości wielkości odniesie-
nia. Niepewność ta dana jest zależnością (5): 

        
2n

1i
odzmiodizmodzm XXXX

1nn
1XXu 






    (5) 

gdzie: n – liczba pomiarów. Przyjęto, że n = 10, Xzm i – i–ty wynik pomiaru war-
tości wielkości zmierzonej, Xod i – i–ty wynik pomiaru wartości odniesienia. 

Na stanowiskach pomiarowych przedstawionych na rys. 1 oraz rys. 2 prze-
prowadzono pomiary wybranych wielkości elektrycznych w punktach zestawio-
nych w tabeli 1. Uzyskane wartości wyników pomiarów, dla wszystkich bada-
nych wielkości, są zawarte w pracy [8]. 

W przypadku pomiarów napięć i prądów pomiar polegał na zadaniu wartości 
wielkości z kalibratora, który pełnił rolę źródła sygnału, a następnie odczytanie 
wartości z wyświetlaczy multimetru badanego i wzorcowego. Wynik pomiaru 
stanowiła różnica pomiędzy wskazaniami przyrządu badanego i wzorcowego. 

Pomiar rezystancji polegał na bezpośrednim pomiarze rezystora jednomiaro-
wego znajdującego się w komorze pomiarowej, stabilizującej temperaturę rezy-
stora. Wartość wielkości zmierzona odczytywana była z badanego multimetru, 
natomiast wartość odniesienia ze świadectwa wzorcowania opornika. 

Jak już wspomniano, w pracy porównano dwie metody wyznaczania niepew-
ności rozszerzonej: metodę klasyczną, opartą na wykorzystaniu prawa propaga-
cji niepewności oraz metodę z wykorzystaniem propagacji funkcji rozkładu 
prawdopodobieństwa, realizowaną z wykorzystaniem metody Monte Carlo. Ze 
względu na ramy publikacji ograniczono się do przedstawienia wyników pomia-
rów oraz wartości niepewności rozszerzonej dla pomiaru napięcia stałego, dla 
punktu pomiarowego 0,3 V. 

W celu wyznaczenia niepewności wyniku pomiaru z wykorzystaniem prawa 
propagacji niepewności należy skorzystać z zależności (6): 
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       wz
22

3r
22

2odzm
22

1 ucucXXucu      (6) 
gdzie: c1 – c3 są współczynnikami wrażliwości, które wyznacza się jako pochod-
ne cząstkowe równania pomiarowego dla wszystkich zmiennych.  

W tabeli 2 przedstawiono budżet niepewności dla pomiaru napięcia stałego  
w punkcie pomiarowym równym 0,3 V. 
 
Tabela 2. Budżet niepewności dla punktu 0,3 V przy pomiarze napięcia stałego 
 
Symbol wiel-

kości Xi 
Estymata 
wielkości 

xi 

Niepewność 
standardowa 

u(xi) 

Rozkład 
prawd. 

Współczynnik 
wrażliwości 

ci 

Udział nie-
pewności ui(y) 

od
_

zm
_

XX   
–0,0000037 0,000000464 normalny 1 0,000000464 

r  0 0,000000289 prostokąt. 1 0,000000289 

wz 0 0,00000196 prostokąt. 1 0,00000196 
  –0,0000037    0,00000204 

 
Niepewność rozszerzona obliczona została na podstawie niepewności złożo-

nej oraz współczynnika rozszerzenia, który przyjęto dla przedziału ufności rów-
nego ok. 95%, i który wynosi k = 2. Po przemnożeniu i zaokrągleniu ostateczny 
wynik pomiaru ma postać: 

.V)0000041,00000037,0(        (7) 
Numeryczne szacowanie niepewności, oparte o metodę prawa propagacji 

rozkładów, wymaga obliczeń numerycznych. Na rys. 3 przedstawiono dane wej-
ściowe oraz wynik obliczeń, z wykorzystaniem metody Monte Carlo. 

 

 
Rys. 3. Funkcja gęstości splotu rozkładów składowych 
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Jak można zauważyć, funkcja wyjściowa u() różni się od rozkładu normal-
nego, kształtem przypomina trapez. Może to wynikać z faktu, że niektóre z roz-
kładów są dominujące w stosunku do pozostałych. Na podstawie tak uzyskanego 
przebiegu można w sposób bezpośredni odczytać niepewność rozszerzoną  
z danych wygenerowanych przez oprogramowanie komputerowe. Jest ona rów-
na, dla przedziału ufności równemu 95%, połowie różnicy między skrajnymi 
wartościami tego przedziału, zakładając, że został on wyznaczony poprzez od-
cięcie skrajnych wartości z obydwu stron charakterystyki. Dla badanego punktu 
pomiarowego wynik dany jest zależnością (8): 

.V)0000035,00000037,0(        (8) 
W analogiczny sposób wyznaczono budżety niepewności, obydwiema meto-

dami, dla pozostałych wielkości zawartych w tabeli 1. 
 

5. PODSUMOWANIE 
 

W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne związane z tematyką wzor-
cowania, wyznaczania błędów oraz niepewności. W sposób szczegółowy omó-
wiono podstawowe definicje związane z wykonywaniem pomiarów oraz wzor-
cowaniem Celem pracy było przeprowadzenie wzorcowania multimetru 
FLUKE 8846A dla wybranych wielkości elektrycznych. Analiza procedury 
wzorcowania pozwoliła na omówienie najważniejszych pojęć, w tym wyszcze-
gólnienie metod pomiarowych, możliwych do uzyskania wyników pomiarów 
oraz pojęć związanych z niepewnością pomiarów. 

Zaprezentowano podział niepewności na niepewność typu A oraz typu B,  
a następnie przeanalizowano czynniki będące źródłami tych niepewności. W tek-
ście przedstawiono sposób wyznaczania równania pomiarowego oraz wyznacze-
nia składników budżetu niepewności, a także metody wyznaczania niepewności 
złożonej za pomocą prawa propagacji niepewności i prawa propagacji rozkładów. 

W ramach badań eksperymentalnych, przeprowadzonych na zaprojektowa-
nym i wykonanym stanowisku pomiarowym, przeprowadzono pomiary dla 
wybranych wielkości elektrycznych. Pomiary wykonano w Pracowni Pomiarów 
Wielkości Elektrycznych Zespołu Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego 
Urzędu Miar w Poznaniu. Obiektem badań był multimetr cyfrowy FLUKE 
8846A. Badania przeprowadzono w pięciu punktach pomiarowych dla różnych 
rozdzielczości, wartości wielkości oraz funkcji pomiarowych badanego multi-
metru. Dla uzyskanych wyników pomiarów sporządzono budżety niepewności 
oraz oszacowano niepewności rozszerzone dwiema metodami.  

Wyniki badań przedstawiono w formie tabeli oraz wykresów z odpowiedni-
mi komentarzami. Celowym jest rozszerzenie badań eksperymentalnych dla 
innych wielkości, szerszego zakresu badanych multimetrów oraz większej ilości 
punktów pomiarowych co pozwoliłoby na szerszą analizę zagadnienia. 
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THE EXPANDED MEASUREMENT UNCERTAINTY AS AN INACCURACY 
MEASURE IN MEASUREMENTS OF SELECTED ELECTRICAL QUANTITY 

 
 

The work presents the process of determining the uncertainty budget of selected 
electrical values during calibration of multimeter. 

The aim of this work was to analyze the effect of individual components of the 
budget uncertainty, and if they have an impact on the shape of the probability density 
function of the combined uncertainty. These objectives were realized through calibration 
of examined multimeter. In addition compared the method of propagation of uncertainty 
and method of propagation of distributions and checked, method of propagation 
of uncertainty can be used in calibration multimeter. The measurement results were 
completed with a presentation of uncertainty budgets. 
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