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• Мерење је присутно у скоро свакој људској активности, нпр. 

индустрији, трговини, науци, здравству, безбедности и заштити 

животне средине. 

• Мерна несигурност је повезана са сваким мерењем. 

• Мерна несигрност игра кључну улогу у оцењивању квалитета и 

стандардима за квалитет.

• У оцењивању усаглашености вероватноћа доношења неисправне 

одлуке засноване на мерењу и менаџмент ризика консеквенци може 

бити одређена.

• Пошто толеранције које се примењују у индустријској производњи 

постају све строжије, улога мерне несигурности постаје све важнија 

када се оцењује усаглашеност са овим толеранцијама. 

Основни принципи и основе
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• Ни једно мерење није тачно. Када се мери величина, исход зависи од 

мерног система, поступка мерења, вештине оператера, услова средине 

и осталих утицаја.

• Чак и уколико се величина мери неколико пута, у већини случајева сваки 

пут ће се добити различита вредност показивања.

• Расипање вредности показивања ће се односити на то колико је добро 

изведено мерење. Њихова средња вредност даје процену праве 

вредности величине која би генерално требало да буде поузданија него 

вредност појединачног показивања.

• Није могуће навести колико је добро позната права вредност мерене 

величине, већ само колико се поуздано верује да је позната. Мерна 

несигурност може бити описана као мера колико чврсто неко верује да 

зна праву вредност величине. Ова несигурност осликава непотпуно 

познавање мерене величине.

Основни принципи и основе
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• JCGM документи и остала литература

• Ланац следивости
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Основни принципи и основе

4
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Основе ...    - JCGM документи и остала литература

Заједнички комитет за Упутства у метрологији (JCGM):

• Међународни биро за тегове и мере (BIPM)

• Међународна електротехничка комисија (IEC)

• Међународна федерација клиничке хемије и 

лабораторијске медицине (IFCC)

• Међународна сарадња у акредитацији лабораторија

(ILAC)

• Међународна организација за стандардизацију (ISO)

• Међународна унија за чисту и примењену хемију

(IUPAC)

• Међународна унија за чисту и примењену физику (IUPAP)

•Међународна организација за законску метрологију (OIML)
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JCGM 100
Упутство за изражавање 
несигурности у мерењима

(GUM)

Додатак 1 - Ширење
расподела коришћењем

Monte Carlo методе
JCGM 102

Додатак 2 – Модели са било 
којим бројем излазних 

вредности
(необјављено) JCGM 103

Додатак 3 - Моделовање
(необјављено)

Процена података мерења

Тaкође у плану, али необјављено:

• JCGM 105 – Концепти и основни принципи

• JCGM 106 – Улога мерне несигурности у оцењивању усаглашености

• JCGM 107 – Примена методе најмањих квадрата

Скинути са: http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html

JCGM 104
Увод у GUM

и сродна документа

Основе ...    - JCGM документи и остала литература
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JCGM 100
Упутство за изражавање 

несигурности у мерењима
(GUM)

JCGM 101
Додатак 1 - Ширење

расподела коришћењем
Monte Carlo методе

за
• могуће је тачно ручно прорачунати према Упутству

против
• потребна је линеаризација математичког модела

за
• није потребна линеаризација математичког модела 
• показује расипање (ФГВ) резултата

против
• захтева софтвер за практичну примену
• даје незнатно различите резултате сваки пут кад се 
почне са прорачуном

Основе ...    - JCGM документи и остала литература
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Остала литература:

• Изражавање несигурности и поверења у мерењу

(UKAS M3003)

http://www.ukas.com/library/Technical-Information/Pubs-Technical-Articles/Pubs-List/M3003.pdf

• Међународни речник метрологије – Основни и општи 

појмови и сродни термини (VIM, 3. издање, 

JCGM 200:2008)

http://www.bipm.org/en/publications/guides/vim.html

• Метрологија укратко, 3. издање

http://www.euramet.org/index.php?id=mis

Основе ...    - JCGM документи и остала литература
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Основни принципи и... – Ланац следивости

Методе мерења

• Показивање

Величина (предмет)  се сам користи да изазове 
дати одзив.

• Компензација

Симултано директно поређење
(нулта методa)

• Замена

Вредност величине 
је одређена 
коришћењем 
еталона и вршењем 
алтернативних 
очитавања

• Разлика

Одређивање разлике величине (диференцијална 
метода).
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Ланац следивости – веза са основним величинама

Пример
Метар је дужина пута у вакууму коју пређе 

светлост током временског 
интервала од 1 / 299 792 458 секунде. 

мерења дужине ласерском 
интерферометријом

компаратор 
дужине

Мерна шипка 

висина стола

Основни принципи и... – Ланац следивости
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Основни принципи и основе
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Основе ...  - Дефиниције у VIM-у

2.26  мерна несигурност

Ненегативни параметар који карактерише дисперзију 

вредности величине које се приписују мереној 

величини, на основу коришћених информација

Напомена: Дефиниција у GUM-у односи се на стару VIM 

дефиницију из 1993:

параметар, повезан са резултатом мерења, који карактерише 

дисперзију вредности које би се разумно могле приписати мереној 

величини
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1.1 величина

својство појаве, тела или супстанције где својство има 

вредност која се може изразити као број и референца

1.19 вредност величине

Број и референца који заједно изражавају вредност 

величине

2.3 мерена величина

величина намењена мерењу

Основе ...  - Дефиниције у VIM-у
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1.1 величина

својство појаве, тела или супстанције где својство има вредност која се 

може изразити као број и референца

Основе ...  - Дефиниције у VIM-у

дужина, l полупречник, r полупречник круга А, rА или r(А)

таласна дужина, λ таласна дужина натријум D зрачења, λD или λ
(D:Na)

енергија, Е кинетичка енергија, Т кинетичка енергија честице i у датом систему, 
Тi

топлота, Q топлота испаравања узорка i воде, Qi

количина наелектрисања, Q количина наелектрисања протона, е

електрична отпорност, R електрична отпорност отпорника i у датом 
електричном колу, Ri

концентрација количине супстанце 
честица В, сВ

концентрација количине супстанце етанола у 
узорку вина i , ci (C2H5OH)

бројна концентрација честице В, СВ бројна концентрација еритроцита у узорку 
крви i, С (Erys:Bi)

Чврстоћа по Роквелу (оптерећење од 150 
kg), HRC (150 kg)

Чврстоћа по Роквелу С узорка челика i , HRCi 

(150 kg)
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1.1 величина

својство појаве, тела или супстанције где својство има 

вредност која се може изразити као број и референца

1.19 вредност величине
број и референца који заједно изражавају вредност 
величине

2.3 мерена величина

величина намењена мерењу

Основе ...  - Дефиниције у VIM-у
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2.16 грешка мерења

грешка

вредност мерене величине минус референтна 

вредност величине

Основе ...  - Дефиниције у VIM-у
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2.19 случајна грешка мерења 

случајна мерна грешка

случајна грешка

компонента грешке мерења која се у поновљеним 

мерењима мења на непредвидив начин

НАПОМЕНА 2 Случајне грешке мерења серије поновљених мерења 

формирају расподелу која се може описати њеним очекивањем и њеном 

варијансом (квадрирана стандардна девијација).

НАПОМЕНА 3 Случајна грешка мерења једнака је грешки мерења 

минус систематска грешка мерења.

Основе ...  - Дефиниције у VIM-у

19



2.17 Систематска грешка мерења

систематска грешка

компонента грешке мерења која у поновљеним 

мерењима остаје константна или се мења на 

предвидив начин

НАПОМЕНА 2 Систематска грешка мерења и њен узрок, могу бити 

познати или непознати. Корекција може бити примењена у сврху 

компензације за познату систематску грешку. 

НАПОМЕНА 3 Систематска грешка мерења једнака је грешки мерења 

минус случајна грешка мерења.

Основе ...  - Дефиниције у VIM-у
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2.21 поновљивост мерења

поновљивост

прецизност мерења под скупом услова поновљивости

мерења 

2.20 услов поновљивости мерења

услов поновљивости

услов мерења, из скупа услова мерења који 

обухватају исти поступак мерења, исте извршиоце, 

исти мерни систем, исте радне услове и исту локацију, 

и поновљена мерења на истом или сличним

предметима у кратком временском периоду

Основе ...  - Дефиниције у VIM-у
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2.25 репродуктивност мерења

репродуктивност

прецизност мерења под условима репродуктивности

мерења

2.24 услов репродуктивности мерења

услов репродуктивности

Услов мерења, из скупа услова који обухватају 

различите локације, извршиоце, мерне системе и 

поновљена мерења на истом или сличним 

предметима 
НАПОМЕНА 1  Различити мерни системи могу радити по различитим 

поступцима.

Основе ...  - Дефиниције у VIM-у
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Основни принципи ...  - Бајесова статистика

Уобичајена статистика

Вредност мерене величине се претпоставља да је 

непозната константа и мерни подаци су случајне 

променљиве.

Бајесова статистика

Мерни подаци су константе и вредност мерене 

величине је случајна променљива. Расподела 

вероватноће вредности мерене величине описује степен 

поверења у све могуће вредности које могу бити 

приписане вредности мерене величине. 
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Основе ...  - Функције густине вероватноће (PDF)

уобичајена статистика

вероватноћа се схвата као релативна учесталост    

појаве посматраног случајног догађаја у бесконачном 

низу опита изведених под идентичним условима. 

Бајесова статистика

вероватноћа се схвата као степен поверења или као 

могућност претпоставке, условљене свим битним 

информацијама о претпоставци које су на располагању.
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Функција густине вероватноће описује расположиво 
знање о величини.

Основе ...  - Функције густине вероватноће (PDF)
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Основе ...  - Функције густине вероватноће (PDF)
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Nesigurnost merenja
Principi

Dr Veljko Zarubica, dipl.fizičar
Direktor laboratorije za etaloniranje i validaciju, analysis d.o.o

Profesor fizike na fakultetu strukovnih studija Tehnikum Taurunum 2



Cilj i zahtevi

Da se razmotre:

 Princip procene nesigurnosti

 Izvori informacija o nesigurnosti

 Mogući pristupi proceni nesigurnosti

Nesigurnost merenja izražava opseg vrednosti koje se 
razumno mogu pripisati rezultatu
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Pregled

 Nesigurnost – definicija

 Nesigurnost – zašto i kada

 Terminologija

 Pristupi za procenu nesigurnosti

 Zaključci

4



Greška nasuprot mernoj nesigurnosti

Greška: razlika između pojedinačnog rezultata i najbolje 

procene prave vrednosti

Nesigurnost: kvantifikacija sumnje u rezultat merenja

5



Referentna vrednost
najbolja procena prave 

vrednosti

Vrednost (y); Razlika; Nesigurnost (U )

Merena vrednost

yyR

Razlika
(greška)

y+Uy-U

Opseg nesigurnosti
y – U  …  y + U

Vrednost
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Definicija merne nesigurnosti (1)

“Nenegativni parametar koji karakteriše disperziju vrednosti 

veličine koje se pripisuju merenoj veličini, na osnovu 

korišćenih informacija”

(VIM 3; ISO/IEC Guide 99:2007)

rezultat =  vrednost ± nesigurnost

(0,51 ± 0,07) mg/g
Vrednost je između: 0,44 mg/g i 0,58 mg/g 

(npr. granice, opseg, interval)

Napomena: Parametar može biti, na primer:
(i) standardna devijacija (ili njen umnožak);
(ii) polu-širina intervala sa navedenim nivoom poverenja.
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Zašto nam je potrebna nesigurnost? (1)

 To je sastavni deo svakog rezultata merenja

Potkrepljuje rezultate i obezbeđuje transparentnost!

 Poboljšava znanje o postupku merenja

Identifikuje glavne izvore nesigurnosti – način da se poboljša 

postupak merenja

 Omogućava upoređivanje rezultata

Prikazuje saglasnost sa granicama (zakonskim ili ugovornim) i 

uspostavlja kriterijume za prihvatanje

 To se zahteva u ISO/IEC 17025: 2005 – Akreditacija
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Nesigurnost rezultata pokazuje kvalitet merenja*)

 U laboratoriji  dokumentuje na transparentan način

postupak merenja

 Za krajnjeg korisnika  daje rezultat sa odgovarajućim 

poverenjem

Dobro dokumentovana nesigurnost je vaša najbolja 
odbrana u diskusijama!

*) ne merenje sa najmanjom mogućom nesigurnošću

Zašto nam je potrebna nesigurnost? (2)
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Merena veličina

Merena veličina = pojedinačna veličina koja se meri

[GUM B.2.9 (1995)]

Merena veličina = veličina namenjena merenju

[VIM 3  (ISO/IEC Guide 99:2007)]

Primer

Ukupni sadržaj NO3
- (mg/g) u laboratorijskom uzorku (biljni 

materijal) u odnosu na njegovu suvu masu
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Y merena veličina

u(y) standardna nesigurnost (tip A i B)

uc(y) kombinovana nesigurnost

U(y) proširena nesigurnost

k faktor obuhvata (daje određeni nivo poverenja za proširenu 
nesigurnost)

Budžet nesigurnosti pregled proračuna nesigurnosti

NesigurnostNesigurnost: : oznakeoznake
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Model merenja i budžet nesigurnosti

Model merenja

Matematički odnos između svih veličina za koje se zna da su uključene 

u merenje

Budžet nesigurnosti

Izjava o mernoj nesigurnosti, o komponentama te merne nesigurnosti, i 

o njihovom izračunavanju i kombinovanju.

Napomena: budžet nesigurnosti treba da obuhvata model merenja, 

procene i merne nesigurnosti pridružene veličinama u modelu merenja, 

kovarijansama, tip korišćene funkcije gustine verovatnoće, stepene 

slobode, tip procene merne nesigurnosti, i faktor obuhvata.

VIM3 – ISO 99 (2007)12



Procena- tip A i tip B 

Tip A procena merne nesigurnosti

Procena komponente merne nesigurnosti statističkim analizama vrednosti 

merene veličine dobijenih pod definisanim mernim uslovima.

Tip B procena merne nesigurnosti

Procena komponente merne nesigurnosti dobijena načinima različitim od 

procene merne nesigurnosti tipa A (npr. uverenja o etaloniranju; 

podaci proizvođača)

VIM3 – ISO 99 (2007)
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Standardna merna nesigurnost u(x)

Merna nesigurnost izražena kao standardna devijacija

Kombinovana standardna merna nesigurnost uc (y)

Standardna merna nesigurnost koja je dobijena korišćenjem pojedinačnih 

standardnih mernih nesigurnosti pripisanih ulaznim veličinama u modelu 

merenja

Proširena merna nesigurnost U = k · uc (y)

Proizvod kombinovane standardne merne nesigurnosti i faktora većeg od 

broja jedan (termin “faktor’”odnosi se na faktor obuhvata)

Terminologija
VIM-3 (ISO/IEC Guide 99:2007)
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Kada treba da procenite merne nesigurnosti?

 Kada se uvodi procedura u vašoj laboratoriji

 Tokom validacije / potvrđivanja procedure

 Kada se bitan faktor u proceduri promeni (instrument, 

operator, tip uzorka, matriks …)

 Pojedinačna procena nije potrebna za svaki 

pojedinačno dobijeni rezultat !

15



 U slučaju da laboratorija mora da se usaglasi sa
propisima  da sledi odgovarajući dokument

 U slučajevima da nema raspoloživih smernica:

(i) Koristite zdrav razum pri određivanju učestalosti

(ii) Pratite podatke iz kontrolne karte

Koliko često je potrebna ponovna Koliko često je potrebna ponovna 
procena nesigurnosti procena nesigurnosti ??

16



Razumevanje merenja!

“…Procena nesigurnosti nije ni rutinski ni čisto 

matematički posao; ona zavisi od detaljnog 

poznavanja prirode merene veličine i

postupka merenja…”

[GUM § 3.4.8]
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Određivanje nitrata jonskom 

hromatografijom u biljnom materijalu

Tretman uzorka

• Vaganje uzorka, m

• Ekstakcija, R

• Priprema rastvora 
uzorka, VNO3-

• Razblaživanje 
rastvora uzorka, fdi

Priprema standardnog
rastvora, Cst

Instrumentalno merenje, 
ANO3-

Instrumentalno merenje, 
Ast

Korišćenje jednačine 
modela za računanje 

rezultata, wNO3-

Primer postupka merenjaPrimer postupka merenja
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Mogući izvori nesigurnosti

Određivanje nitrata jonskom 

hromatografijom u biljnom materijalu

wNO3

Koncentracija

standarda, Cst

Prinos, R

Signal 
uzorka, ANO3

Čistoća

Masa standarda

Zapremina, 
VNO3

etaloniranje vage

Uverenja
laboratorijsko

g stakla

Temperatura

etaloniranje 
vage

Etaloniranje

instrumenta

Signal
standarda Ast

Stabilnost signala

Razblaživanje 
uzorka, 

VNO3, fdi

Masa 
uzorka, m

ORM

Skup operacija
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GUM principi

 Procenjivanje nesigurnosti zahteva dobro 
razumevanje postupka merenja

 Procenjivanje nesigurnosti zahteva identifikaciju 
najvažnijih izvora nesigurnosti

 Dobra procena se može napraviti ukoliko se 
koncentrišete na najveće doprinose

 Dobra procena nesigurnosti za datu metodu 
(određeni postupak merenja) može se sa 
pouzdanošću primeniti i na naredne 
rezultate dobijene tom metodom u istoj 
laboratoriji; pod pretpostavkom da je ovo 
opravdano odgovarajućim podacima iz kontrole 
kvaliteta. 

20



Doprinosi nesigurnosti (1)

 Priprema uzorka unutar laboratorije
 Reprezentativnost ispitnog uzorka (nehomogenost predmeta)
 Nekompletna ekstrakcija analizirane supstance iz uzorka
 Delimična razgradnja analizirane supstance tokom pripreme
 Gubici analizirane supstance iz uzorka (isparavanje; 

sakupljanje na zidu suda)
 Kontaminacija uzorka (reagensima, od sudova, iz vazduha..)

U hemijskim merenjima: 
priprema uzorka je često jedan 

od najvećih doprinosa 
nesigurnosti!

21



Doprinosi nesigurnosti (2)

Etaloniranje instrumenata

 Standardi/etaloni imaju nesigurnosti

 Proces etaloniranja nosi neku nesigurnost

Samo merenje

 Ponovljivost merenja

 Pomak instrumentalnih parametara

 Prenošenje uzorka (efekat memorije)

 Smetnje izazvane nepotpunom selektivnošću

 Nepotpuno poznavanje uticaja uslova spoljašnje sredine na 

odziv instrumenta
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Doprinosi nesigurnosti (3)

Uzorak

 Ograničena stabilnost nasuprot vremenu (npr. promene u 
sadržaju kiseonika u vodi; razgradnja hrane)

 Ograničena količina

 Ograničena nerastvorljivost

Analitičar

 Veština i prosuđivanje operatera

Napomena: grube greške operatera nisu deo nesigurnosti

23



Izvori nesigurnosti

mernih podataka (eksperimenti ponavljanja)

 iskustva sa ili opšte poznavanje ponašanja i osobina bitnih 
materijala i instrumenata 

 specifikacija proizvođača

 podataka iz uverenja o etaloniranju i drugih uverenja

 nesigurnosti pripisane referentnim podacima preuzetim iz 
priručnika

 podataka iz validacije i kontrole kvaliteta

Podaci korišćeni kao ulazni za merenje dobijeni iz: 

U merenjima u hemiji podaci iz validacije mogu biti među najvažnijim 
izvorima podataka

24



Mogući pristupi proceni nesigurnostiMogući pristupi proceni nesigurnosti

1. Pristup sa modelovanjem (prema GUM-u)

2. Empirijski pristup

Korišćenje podataka iz:

 Validacije koju vrši jedna laboratorija

 Podataka iz kontrole kvaliteta

 ILC / PT izveštaja

25



Pristup sa modelovanjem Pristup sa modelovanjem (1)(1)

Pristup sa modelovanjem (prema GUM-u)

Jednačina modela opisuje funkcionalnu zavisnost između ulaznih
veličina (x) i izlazne veličine (y) [merene veličine]

y = f (x1, x2, ....., xn)

[GUM 4.1.1]
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wNO3- sadržaj nitrata u uzorku (mg/g)

Cst koncentracija nitrata u standardnom rastvoru (mg/L)
ANO3- jačina signala (površina pika) rastvora uzorka
Ast jačina signala (površina pika) standardnog rastvora 
VNO3- zapremina rastvora uzorka ( L )
m masa osušenog uzorka (g)
fdi faktor razblaženja (nema jedinicu); 
R faktor prinosa (uporedite sa pripremom uzorka)

R
f

mA

VA
Cw

1
di

st

NONO

stNO

33
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Pristup sa modelovanjem Pristup sa modelovanjem ((22))

Određivanje nitrata 

jonskom 

hromatografijom u 

biljnom materijalu
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 Često nisu lako modelovana

 Definicija merene veličine može biti problematična

 Doprinosi nesigurnosti ne mogu lako da se kvantifikuju

Zbog :

 toga što je često teško izdvojiti analiziranu supstancu iz 
matriksa

 smetnji od drugih jedinjenja u uzorku

 toga što su uzorci često nehomogeni

Pristup sa modelovanjem Pristup sa modelovanjem (3)(3)
problemi sa merenjimaproblemi sa merenjima u hemijiu hemiji
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Mogući empirijski pristupi procene Mogući empirijski pristupi procene 
nesigurnostinesigurnosti

Empirijski pristup

Korišćenje podataka iz:

 Validacije u okviru laboratorije

 Podataka iz kontrole kvaliteta

 ILC / PT izveštaja

Empirijski pristup je koristan gde su rezultati izloženi bitnim, ali 

nepredvidivim uticajima i gde je izvođenje složenog matematičkog 

modela nepraktično. 
29



Studije validacije i verifikacije određuju sledeće parametre:

Preciznost; Pomerenost; Linearnost; Granicu detekcije; Selektivnost i 

specifičnost; Postojanost ili otpornost

Npr.: preciznost pokriva istovremeno širok spektar izvora nesigurnosti

Pomerenost je procenjena korišćenjem referentnih materijala ili 
obogaćivanjem.
Postojanost definiše osetljivost određenog parametra na male 
varijacije.

Validacija unutar laboratorijeValidacija unutar laboratorije
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Preciznost merenja: bliskost slaganja između izmerenih vrednosti 
veličine dobijenih ponovljenim merenjima istih ili sličnih predmeta, pod 
određenim uslovima

Ponovljivost merenja: preciznost merenja pod uslovima 
ponovljivosti merenja

Reproduktivnost merenja: preciznost merenja pod uslovima 
reproduktivnosti merenja

Preciznost/ ponovljivost/ reproduktivnost
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 Ne zaboravite

Ponavljanje merenja 2, 10 ili100 puta daje vam
samo ponovljivost ili reproduktivnost unutar 
laboratorije tokom vremena!
(ne kombinovanu nesigurnost)

PreciznostPreciznost/ / ponovljivostponovljivost/ / reproduktivnostreproduktivnost
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Podaci iz kontrole kvaliteta dobijeni tokom dugog vremenskog perioda 
pružaju kombinovanu procenu nesigurnosti koja se javlja iz mnogo 
mogućih izvora

QC podaci uključuju efekat nekoliko izvora nesigurnosti istovremeno.

QC podaci su najbolja procena ukupne preciznosti: raspodela rezultata 
za tipične uzorke analizirane više puta tokom dugog vremenskog 
perioda, koristeći različite analitičare i opremu gde je to moguće.

Podaci iz kontrole kvalitetaPodaci iz kontrole kvaliteta
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ILC / PT : serija merenja različitih laboratorija daje rezultate iz 
velikog broja nezavisnih merenja pod različitim uslovima i daje 
standardnu devijaciju s tih merenja.

ILC daju informacije o ponovljivosti i reproduktivnosti, mogu takođe da 
daju i procenu merenja pomerenosti.

Podaci iz ispitivanja osposobljenosti (PT) mogu se iskoristiti da 

obezbede  preliminarnu procenu nesigurnosti i za proveru procenjene 

nesigurnosti

VAŽNO je identifikovati i proceniti dodatne nesigurnosti povezane sa 
faktorima koji nisu adekvatno obuhvaćeni ILC/ PT studijama.

ILC / PT rezulatatiILC / PT rezulatati
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Neće svi izvori nesigurnosti dati značajan doprinos kombinovanoj 
nesigurnosti.

Odluka da li doprinos nesigurnosti može biti zanemaren zasnovana je 
na:

Relativnoj veličini najvećeg i najmanjeg doprinosa
 Njegovom efektu na iskazanu nesigurnost
 Zahtevima korisnika i/ili regulativama

Napomena: veliki broj pojedinačnih neznačajnih doprinosa može zbirno 
dati značajan doprinos ukupnoj nesigurnosti

Značaj doprinosa nesigurnostiZnačaj doprinosa nesigurnosti
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Saopštavanje rezultata i nesigurnosti

wNO3- = (0,51 ± 0,07) mg/g (*)

(*) 
iskazana nesigurnost je proširena nesigurnost
izračunata korišćenjem faktora obuhvata k = 2, koji
daje nivo poverenja od približno 95%

Faktor obuhvata (za normalne raspodele)

k = 1 (nivo poverenja ≈ 68 %)

k = 2 (nivo poverenja ≈ 95 %)

k = 3 (nivo poverenja ≈ 99 %)
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Modelovanje

Sve komponente se procenjuju posebno i pojedinačne procene 
nesigurnosti se kombinuju, primenjujući zakon širenja 
nesigurnosti

Empirijski pristup

Iz QA podataka dostupnih u laboratoriji

Kombinovani pristup

U praksi se koristi kombinovani pristup (npr. pojedinačna procena 
nesigurnosti + podaci iz validacije + podaci iz ILC)

Procena nesigurnosti u praksiProcena nesigurnosti u praksi
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VAŽNO

Merna nesigurnost ne podrazumeva sumnju u validnost merenja

Baš nasuprot tome

Znanje o nesigurnosti podrazumeva veće poverenje u validnost 
rezultata merenja

Merna nesigurnost u praksiMerna nesigurnost u praksi
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Nesigurnost je usvojena i prihvaćena od ...

 Nacionalnih metroloških instituta i BIPM-a

 ISO/IEC 17025: 2005 (zahtevana za akreditaciju)

 IUPAC, OIML i akreditacione zajednice kao što je EA i ILAC

 CEN usvaja ove koncepte
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Statistika i terminologija

Fizika i merenja

1



• Statistika za procenu nesigurnosti

• Nesigurnost rezultata na osnovu ISO-GUM-a

• Statistika za proučavanje performansi metoda

• Ponovljivost, reproduktivnost unutar laboratorije…

• Statistika za međulaboratorijsko poređenje (ILC), 

program ispitivanja osposobljenosti (PT)

Statistika, zašto i kada?

2



Statistika za procenu nesigurnosti

3



Normalna raspodela, nazvana i Gausova raspodela
je neprekidna raspodela verovatnoće i može se blisko
aproksimirati krivom nazvanom „normalnom krivom
raspodele“

-4 -2 μ 2 4

U
č
e
s
ta

lo
s
t

± 1 σ

± 2 σ

Funkcija može biti opisana sa  i .
Populacija: svi mogući dostupni podaci, takvi da  i  mogu 
da se izračunaju
Uzorak: samo deo populacije je poznat, tako da x i s mogu 
biti određeni kao procene od  i 

n beskonačnost

Statistika za procenu nesigurnosti
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Pojedinačna opažanja su raspodeljena oko najbolje
procene srednje vrednosti, sa opsegom koji zavisi od
preciznosti

nsntCI /*)1*05.0(*%95 

Procena srednje vrednosti (m) leži unutar intervala 
poverenja - Confidence Interval (CI), sa verovatnoćom
(1-a), imajući “n-1” stepeni slobode: (gde je n = broj 
ponavljanja)

Interval poverenja
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Vrednost je u 
granicama

Očekivanje

Procenjena standardna 
devijacija:

3/)( axus 

 aa 

1/(2a)

2a(=  a)

X

axy 

Može se pretpostaviti da je jednako verovatno da 
vrednost leži bilo gde unutar intervala

Pravougaona raspodela
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“Verovatno je da je vrednost negde u tom opsegu”
Pravougaona raspodela je obično opisana u vidu: srednja 
vrednost i opseg (±a)

Sertifikati ili druge specifikacije daju granice gde bi mogla biti 
vrednost, bez preciziranja nivoa poverenja (ili stepena slobode).

Lmgaxu /16.13/23/)( 

Primer:
Koncentracija kalibracionog standarda je navedena kao (1000  2) 
mg/L Pretpostavljajući pravougaonu raspodelu, standardna 
nesigurnost je:

Primer pravougaone raspodele
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6/)( axus 

Raspodela koja se koristi
kada je napomenuto da su
verovatnije vrednosti bliske
centru opsega nego one
bliske granicama

Procenjena standardna
devijacija:

2a (=a)

1/a

x

axy 

Trougaona raspodela
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Vrednosti bliske x su verovatnije od onih bliskih granicama

Dostupna informacija koja se tiče vrednosti je manje 
ograničena nego za pravougaonu raspodelu.

Primer (volumetrijsko posuđe od stakla)

Proizvođač navodi zapreminu normalnog suda od
(100 ± 0.1) mL na T = 20° C.

Nazivna vrednost je najverovatnija!
Pretpostavljajući trougaonu raspodelu standardna nesigurnost
je:

mLaxu 04.06/1.06/)( 

Ako ste nekad u nedoumici, koristite pravougaonu raspodelu

Primer trougaone raspodele

11



Tip A procena nesigurnosti: 

statistička analiza serije opažanja. 

Tip A standardna nesigurnost se zasniva na 

eksperimentima i kvantifikovana je u vidu standardne 

devijacije merenih vrednosti

Tip B procena nesigurnosti:

drugim načinima od statističkih metoda

(prethodni eksperimenti, podaci iz literature, informacije 

proizvođača, procene stručnjaka)

Različita procena nesigurnosti
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Proširena nesigurnost, U, je dobijena množenjem
kombinovane standardne nesigurnosti faktorom
obuhvata k::
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uobičajeno k = 2

Kada nema korelacije među ulaznim veličinama
kombinovana standardna nesigurnost je 
procenjena kao kvadratni koren iz kombinovane 
varijanse prema zakonu širenja nesigurnosti: 

Prema GUM-u...

13



2
2

2
1 )()()( xuxuYu 

)(

)(

21

21

xxY

xxY





Y = f (x1, x2, ....., xn)

 2
2

2
)()( i

i

c xu
x

f
Yu 














22

2

2

2

1

1

)(.....)()()( 





































 n

n

C xu
x

Y
xu

x

Y
xu

x

Y
Yu

)/(

).(

21

21

xxY

xxY




2

2

2

2

1

1 ()()(



















x

xu

x

xu

Y

Yu

Zakon “širenja nesigurnosti”
bez korelacija
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Kako odabrati faktor obuhvata (k) ?

stepeni 
slobode

Nivo 
poverenja

5 90%

10 93%

20 94%

54 95%

stepeni 
slobode

k=t

5 2.6

10 2.2

20 2.1

54 2.0

95% Nivo poverenja Faktor obuhvata, 
k=2
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Ali šta je

4.2 ?

Rezultat je dat sa nesigurnošću

• Standardna devijacija ?
• Pravougaoni interval?
• Trougaoni interval?
• Interval poverenja sa/bez definisanog # stepeni slobode?
• Interval poverenja sa definisanim # stepeni slobode?
• Kombinovana nesigurnost? uc

• Proširena nesigurnost? U;  Da li je “k” definisano?

CCd= (21.0 ± 4.2) mg/kg

Izveštavanje rezultata sa nesigurnošću?
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s
- podatak daje instrument
- izračunato iz (instrumentalnih) 
ponavljanja
- odnosi se na jedan rezultat

1. Jedno merenje sa nekoliko instrumentalnih ponavljanja:

sx Result

0. Eksperimentalno merenje  nesigurnost (tip A) !

Standardna devijacija
jednog merenja

Rezultat
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izlaz slučajni broj (xi)

5.70

5.94

5.82

5.80

5.08

6.73

6.30

4.92

5.75

5.32

6.82

5.79

5.80

3.66

5.04

5.51

6.46

6.28

5.46

4.74

74.0)( ixs

65.5x

17.0
)(

)( 
n

xs
xs i

Instrument

Standardna devijacija
n nezavisnih merenja
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Lab A Lab B

Posle procene 
nesigurnosti

Lab A Lab B

Bez procene 
nesigurnosti

(samo preciznost)

Lab A Lab B

10.5

11.5

11.0

12.0

12.5

m
g 

kg
-1

vrednost

± 1 s ± U

Da li su ovi rezultati različiti?
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Merenje sadržaja Cd u biljkama
3 ragrađena uzorka

1. digestija : 20.5 mg/kg

2. digestija : 21.0 mg/kg

3. digestija : 21.5 mg/kg

srednja vrednost
[Cd] = 21.0 mg/kg

(srednja vrednost  stdev)  CCd = (21.0 ± 0.5) mg/kg
(srednja vrednost  stdev/koren(n) CCd = (21.0 ± 0.3) 
mg/kg
(srednja vrednost  95% CI) CCd = (21.0 ± 1.2) mg/kg, sa
n = 3

t(0.05,2)= 4.3

(Tradicionalni) statistički pristup
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GUM pristup

srednja vrednost  proširena nesigurnost
CCd= (21.0 ± 4.2) mg/kg, sa k = 2

Proračun budžeta nesigurnosti  kombinovana nesigurnost
(uključujući doprinose svih poznatih parametara)

1. digestija : 20.5 mg/kg

2. digestija : 21.0 mg/kg

3. digestija : 21.5 mg/kg

sr.vrednost [Cd] = 21.0 mg/kg

kombinovana nes. uc = 2.1 mg/kg

Merenje sadržaja Cd u biljkama
3 ragrađena uzorka

21



Statistika za proučavanje performansi metoda

22



Tačnost? Pomerenost? Preciznost?

ne da ne

ne da da

ne ne ne

da ne da

(rasejanje)

    



    



Najbolja procena 

“prave vrednosti”

Preciznost: Bliskost slaganja između pokazivanja ili vrednosti merene
veličine dobijenih ponovljenim merenjima istog ili sličnog predmenta
pod određenim uslovima [VIM-2007]

Preciznost   Rasejanje   nesigurnost 

Pomerena i precizna?
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Bliskost slaganja između izmerene vrednosti veličine
i stvarne vrednosti veličine merene veličine (VIM-
2007)

• Tačnost ne može biti izražena kao brojčana vrednost [*]

• Termin ne treba koristiti za istinitost (Bliskost slaganja između 
srednje vrednosti beskonačnog broja ponovljenih izmerenih 
vrednosti veličine i referentne vrednosti veličine) – koja se još 
naziva i pomerenost (bias) (VIM-2007)

Da biste bili tačni trebalo bi da imate
•malu pomerenost
•visoku preciznost (malo rasipanje)

Tačnost

24



Preciznost zabeležena pod nizom uslova 
ponovljivosti merenja:

 ista laboratorija, analitičar, oprema, vreme (kratak     
interval)(VIM-2007)

Obično se koristi za proučavanje varijacija 
unutar partije ili među ponovljenim merenjima. 

Preciznost unutar analize→ ponovljivost,r

Ponovljivost,r
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Preciznost zabeležena pod posrednim uslovima preciznosti:

- ista laboratorija, isti postupak merenja i ponovljena 
merenja u vremenu mogu se nazvati
reproduktivnošću unutar laboratorije, Rw

Preciznost u uslovima reproduktivnosti merenja:

- različita laboratorija, analitičar, oprema, vreme,  ista 
metoda

- mogu se nazvati međulaboratorijskom 
reproduktivnošću, R

Obično se koristi za proučavanje varijacija merenja vršenih 
između laboratorija. (Reproduktivnost prema ISO 3534 -1)

Reproduktivnost,R
26



Statistika za Statistika za 
međulaboratorijsko poređenjemeđulaboratorijsko poređenje (ILC), (ILC), 
program ispitivanja osposobljenostiprogram ispitivanja osposobljenosti

(PT)(PT)

27



Ocena performansi:
0 <|Z|< 2 : dobro
2 <|Z|< 3 : upozoravajuće  preventivne mere

|Z|> 3 : nezadovoljavajuće  korektivne mere

((TradicionalnoTradicionalno) Z) Z--rezultatrezultat

"" s

xx
Z

reflab 


Razlika  razdaljina  tačnost

• Ciljna performansa (tj. 5%)
• Referentna nesigurnost (nazivna vrednost)
• reproduktivnost međulaboratorijskog 
poređenja

“Normalizovano” nasuprot ...

28



EnEn--rezultatrezultat premaprema GUMGUM--uu

)(
22

reflab

reflab

UcUc

xx
En






“Normalizovano” nasuprot ...

Ocena performansi:
0 <|En|< 1 : dobro
|En|> 1 : nezadovoljavajuće  korektivne mere

proširenih kombinovanih nesigurnosti
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6 4

6 5

6 6

6 7

6 8

6 9

7 0

7 1

7 2

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6

Ponavljanja 1 2 3 4 5 6

Viale 1 66 68 67 69 70 69

2 66 67 68 68 68 69

3 71 67 68 69 68 70

4 66 68 67 68 68 69

5 67 67 66 69 69 68

6 65 67 67 69 68 69

7 67 68 68 68 69 69

8 67 66 66 68 68 69

9 67 67 66 69 68 69

10 66 65 67 68 69 68

11 67 67 69 68 68 70

12 67 68 69 69 68 69

13 67 67 68 69 68 68

14 67 68 68 69 68 69

15 65 66 65 68 68 67

ZBIRNO

Grupe Broj Sum Sr.vredn.Varijansa

1 6 409 68.2 2.2

2 6 406 67.7 1.1

3 6 413 68.8 2.2

4 6 406 67.7 1.1

5 6 406 67.7 1.5

6 6 405 67.5 2.3

7 6 409 68.2 0.6

8 6 404 67.3 1.5

9 6 406 67.7 1.5

10 6 403 67.2 2.2

11 6 409 68.2 1.4

12 6 410 68.3 0.7

13 6 407 67.8 0.6

14 6 409 68.2 0.6

15 6 399 66.5 1.9

ANOVA

Izvor varijacija SS df MS F P-vrednost F crit

Među grupama 26.2 14 1.87 1.34 0.207 1.83

Unutar grupa 104.8 75 1.40

Total 131.0 89

Rlimit =2* 2 * sR

rlimit = 2* 2 * sr

stdev ponovljivosti sr 1.18 =sqrt(MSW)

stdev reproduktivnostisR 1.21 =sqrt((MSB-MSW)/N)

(n ponavljanja)

Anova jedan faktor

Suma 
kavdrata

SS

Sredinja 
vrednost 
kvadrata

MS

Stdev reproduktivnosti : Ls
r

s
R

s 
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Budžet nesigurnostiBudžet nesigurnosti
KorakKorak--popo--korak korak 

uputstvouputstvo
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 RSD stdev value description

?? 0,02 2,46 X1

3,0% ?? 4,32 X2

?? 0,11 6,38 X3

2,3% ?? 2,99 X4

 RSD stdev value description

0,8% 0,02 2,46 X1

3,0% 0,13 4,32 X2

1,7% 0,11 6,38 X3

2,3% 0,07 2,99 X4

 RSD stdev value description

0,8% 0,02 2,46 X1

3,0% 0,13 4,32 X2

1,7% 0,11 6,38 X3

2,3% 0,07 2,99 X4

?? ?? 0,557 Result

 Model:  Y = X1 * X2 / (X3 * X4) deo 1
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 RSD stdev value description X1 X2 X3 X4

0,8% 0,02 2,46 X1 2,46 2,46 2,46

3,0% 0,13 4,32 X2 4,32 4,32 4,32

1,7% 0,11 6,38 X3 6,38 6,38 6,38

2,3% 0,07 2,99 X4 2,99 2,99 2,99

?? ?? 0,557 Result


RSD stdev value description X1 X2 X3 X4

0,8% 0,02 2,46 X1 2,48 2,46 2,46 2,46

3,0% 0,13 4,32 X2 4,32 4,45 4,32 4,32

1,7% 0,11 6,38 X3 6,38 6,38 6,49 6,38

2,3% 0,07 2,99 X4 2,99 2,99 2,99 3,06

0,557 Result 0,562 0,574 0,548 0,544

x+Dx

 diff 0,005 0,017 -0,009 -0,013 0,001

sumsq(diffi)

4,2% 0,024

 Model:  Y = X1 * X2 / (X3 * X4) deo 2

  
i ic yyu

2
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 Model:  Y = X1 * X2 / (X3 * X4) deo 3

RSD stdev value description X1 X2 X3 X4

0,8% 0,02 2,46 X1 2,48 2,46 2,46 2,46

3,0% 0,13 4,32 X2 4,32 4,45 4,32 4,32

1,7% 0,11 6,38 X3 6,38 6,38 6,49 6,38

2,3% 0,07 2,99 X4 2,99 2,99 2,99 3,06

4,2% 0,024 0,557 Result 0,562 0,574 0,548 0,544

diff 0,005 0,017 -0,009 -0,013 0,001


index 3,7% 50,8% 16,1% 29,4% 100,0%

sum

  




i i

i

yy

yy
index

2

2)(
X1

X2

X3

X4

Glavni doprinos :

• Tip B?
• Tip A?
• Ponavljanja?
• Mnogo posla?
• Kontrolne karte?
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Законска мерна јединица је јединица чија је употреба прописана Уредба 
о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове 

употребе (“Службени гласник РС”, број 43/2011).
Законске мерне јединице у Републици Србији су:

мерне јединице међународног система јединица 
(SI), основне и изведене јединице,

децимални умношци и делови јединица (SI),
друге јединице наведене у Уредби,

комбиноване мерне јединице.

Правила употребе и писања мерних јединица и физичких величина 
прописана су Законом о метрологији („Службени гласник РС“, број 
30/2010) и Уредба о одређеним законским мерним јединицама и 
начину њихове употребе („Службени гласник РС”, број 43/2011) а 

документована у стандардима SRPS ISO 31 и SRPS ISO 1000.

Fizika i merenjaFizika i merenja

Fizičke veličineFizičke veličine
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