
 

2.1 Прямі вимірювання 

Результатом прямих вимірювань є низка значень вимірюваної ве-
личини х, яку складають результати одиничних вимірювань (спостере-
жень) xi: 
 (х1, х2,…, хn), (3) 
де n – число вимірювань. У математичній статистиці набір (3) зазвичай 
називають серією результатів вимірювань. 

2.1.1 Випадкові похибки 

У багатьох навчальних лабораторних завданнях вимірювання ви-
конують за випробуваними методами та з допомогою добре знаних при-
ладів. У цьому разі систематичні похибки можна або зовсім не врахову-
вати, або таке врахування здійснюється з допомогою поправок, значення 
яких наведено в описі роботи. Тоді основним джерелом похибок є не-
правильні дії дослідника чи непередбачуваний випадок, отже опрацю-
вання результатів вимірювання потрібно здійснювати за таким алгорит-
мом. 
1 Якщо це потрібно, то задля врахування відомих систематичних по-

хибок внести до результатів (3) поправки. 
2 Уважно розглянути одержані результати вимірювань. Якщо деякі з 

них помітно відрізняються від інших (наприклад, у 3 чи більше ра-
зів), то їх слід вилучити як промахи. За вказівкою викладача з метою 
точного визначення промахів можна скористатися методом, поданим 
у п. 2.1.2. Остаточно визначити кількість вимірювань n. 

3 За формулою (2) вирахувати середнє арифметичне значення резуль-
тату вимірювання x . 

4 Відшукати та занести до таблиці вимірювань абсолютні похибки 
кожного вимірювання ix (і = 1, 2, …n), які визначає співвідношення  

 xi = x  — xi, (4) 
де xi – результат і-го вимірювання. З огляду на те, що надалі використо-
вуватимуться лише квадрати ix , знак цих величин у таблиці вимірю-
вань можна не наводити. 
5 За формулою  
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обчислити середньоквадратичну похибку серії вимірювань xS . 
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6 Визначити бажану надійність результату серії вимірювань, яка 
дорівнює ймовірності  того, що істинне значення х вимірюваної вели-
чини потрапляє до інтервалу 
 ( x  - x, x  + x), (6) 
де x - абсолютна похибка серії вимірювань. Інтервал (6) має назву 
довірчого, а значення x – меж цього інтервалу. Надійність звичайно 
виражають у частках одиниці або у відсотках.  

Для переважної більшості навчальних дослідів надійність може бу-
ти обраною такою, що дорівнює 0,7 (70 %). 

7 Лабораторному навчальному експерименті звичайно притаманне 
невелике число вимірювань (n  10). З огляду на це межі довірчого інте-
рвалу, тобто абсолютну похибку серії вимірювань x, можна визначити 
за допомоги коефіцієнту Стьюдента t(n): 
 x = t(n) xS . (7) 
Коефіцієнти Стьюдента, як функції обраної надійності та кількості 
вимірювань n, для деяких значень n, що найчастіше зустрічаються в на-
вчальному експерименті подані в таблиці 1. 

Таблиця1 Коефіцієнти Стьюдента 

n - 1 
( )t n  

 
0,5 0,7 0.8 0,9 0,95 0,99 

1 1,00 2,0 3,1 6,3 12,7 63,7 
2 0,82 1,3 1,9 2,9 4,3 9,9 
3 0,77 1,3 1,6 2,4 3,2 5,8 
4 0,74 1,2 1,5 2,1 2,8 4,6 
5 0,73 1,2 1,5 2,0 2,6 4,0 
6 0,72 1,1 1,4 1,9 2,4 3,7 
7 0,71 1,1 1,4 1,9 2,4 3,5 
8 0,71 1,1 1,4 1,9 2,3 3,4 
9 0,70 1,1 1,4 1,8 2,3 3,3 
10 0,70 1,1 1,4 1,8 2,2 3,2 
50 0,68 1,1 1,3 1,7 2,0 2,7 
100 0,68 1,0 1,3 1,7 2,0 2,6 

8 Записати результат вимірювань у стандартному вигляді: 
 x = x   x (). (8) 
Запис (8) означає, що істинне значення величини х потрапляє до довір-
чого інтервалу ( x  – x, x  + x) з надійністю . 
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9 Визначити точність вимірювань. Для цього насамперед слід об-
числити відносну похибку вимірювання x, що дорівнює  відношенню 
абсолютної похибки вимірювання до дійсного значення величини: 
 x = x/ x . (9) 
Відносну похибку як правило виражають у відсотках.  

Мірою точності вимірювань є число, обернене до модуля віднос-
ної похибки. Наприклад, коли відносна похибка вимірювань дорівнює 
0,01 % (10-4), точність вимірювання є 104. 

2.1.2 Вилучення надмірних похибок 

Іноді в серії вимірювань величини х зустрічається аномальний ре-
зультат ха, що доволі сильно відрізняється від усіх інших, проте заздале-
гідь не ясно, чи є ця аномалія результатом надмірної похибки, або, на-
впаки, саме це значення величини, містить найцікавішу інформацію про 
досліджуване явище. Тоді для того щоб впевнитися в тому, що похибка є 
надмірною й зазначене ха можна відкинути, слід застосувати один з 
так званих критеріїв відкидання.  

Найпростішим з цих критеріїв є критерій Шовене. Процедура за-
стосування критерію Шовене містить такі операції. 

1 Обчислити x  та xS  з урахування всіх результатів вимірювання. 
2 Визначити кількість  стандартних похибок , на яку аномальний 

результат ха відрізняється від x : 

 a

x

x x
S




 . (10) 

3 Обчислити ймовірність Р0 того, що результат вимірювання може 
відрізнятися від x  на  або більшу кількість стандартних похибок. Це 
можна зробити або з використанням стандартних опцій наукових редак-
торів персональних комп’ютерів, або з допомогою таблиць інтегралу 
похибок Р() (табл. 2).  

В останньому випадку маємо 
 Р0 = 100 - Р(). (11) 

4 Якщо добуток nР0, де n - кількість вимірювань, менший від 
50 %, то аномальний результат ха слід вилучити із серії вимірювань. 

Зазначимо, що з огляду на порівняно мале число вимірювань у ла-
бораторному експерименті (n   10), в більшості випадків можна обме-

                                                        
 При першому читанні цей підрозділ можна випустити. 
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житися першими двома операціями і вважати похибку надмірною та 
відкидати ха вже при   0,68. 

Таблиця 2 Інтеграл похибок 

τ P, % τ P, % τ P, % τ P, % 
0,0 0,0 0,8 57,63 1,6 89,04 2,4 98,36 
0,1 7,97 0,9 63,19 1,7 91,09 2,5 98,76 
0,2 15,85 1,0 68,27 1,8 92,81 2,6 99,07 
0,3 23,58 1,1 72,87 1,9 94,26 2,7 99,31 
0,4 31,08 1,2 76,99 2,0 95,45 2,8 99,49 
0,5 38,29 1,3 80,64 2,1 96,43 2,9 99,63 
0,6 45,15 1,4 83,85 2,2 97,22 3,0 99,73 
0,7 51,61 1,5 86,64 2,3 97,86 3,5 99,95 

Ані критерій Шовене, ані якийсь інший критерій відкидання не да-
ють змоги однозначно стверджувати, що даний аномальний результат є 
неправильним (промахом). Тому за наявності в наборі даних кількох 
результатів, що відрізняються від інших на значну величину, слід нада-
вати перевагу іншим методам, зокрема використовувати так звані роба-
стні оцінки. Робастною називають процедуру відшукання x  та х, що є 
нечутливою до структури масиву результатів вимірювань. Ідея такого 
роду оцінок полягає у визначенні тих x , для яких х є мінімальною. 

2.1.3 Систематичні похибки 

В умовах лабораторного практикуму систематичні похибки зви-
чайно враховують шляхом внесення в результат вимірювання різних 
поправок (якщо джерело похибки та результат його дії відомий) , або з 
допомогою аналізу діючих факторів, що спричинюють появу цих похи-
бок. До таких чинників належать: похибки приладу (похибки відліку та 
округлення, похибки показів), похибки вимірювань та обчислень. 

При урахуванні систематичних похибок виникає проблема їх 
об’єднання з випадковими. Найчастіше її розв’язують шляхом рандомі-
зації систематичної похибки. Сутність цієї процедури полягає в тому, що 
як значення систематичної похибки (наприклад, приладу) береться деяка 
випадкова похибка, яку можна відшукати для всієї сукупності приладів 
(вимірювань, обчислень) даного виду та класу при тому самому (даному) 
вимірюванні. 

Розглянемо систематичні похибки, що найчастіше зустрічаються в 
лабораторному практикумі, та способи їхньої рандомізації. 
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Оцінка систематичної похибки вимірювань вим, тобто такої, що 
виникає за рахунок впливу постійно діючих факторів в процесі експери-
менту (наприклад, сили тертя, електричних і магнітних полів, 
суб’єктивних помилок експериментатора та ін.), є досить складною і 
вимагає ретельного аналізу умов конкретного досліду, додаткових роз-
рахунків та вимірювань. В умовах лабораторного практикуму цю похиб-
ку або взагалі неможливо відшукати, або її значення давно встановлено 
та зазначено на установці. 

Похибка показів пок, яку пов’язано з тим, що покази будь-якого 
приладу завжди відрізняються від істинного значення вимірюваної ве-
личини за рахунок різних недоліків у його конструкції та неточності ро-
боти його вузлів та механізмів. Для її визначення слід знати точність 
вимірювального приладу, яку характеризує зведена похибка xп, що до-
рівнює відношенню його граничної похибки xгр до нормувального зна-
чення xнорм: 
 xп = xгр/ xнорм. (12) 
Під нормувальним розуміють умовно прийняте значення, яке, як прави-
ло, дорівнює максимальному значенню величини, вимірюваної з допо-
могою цього приладу (верхній границі діапазону вимірювань, довжині 
шкали та ін). Звичайно зведену похибку виражають у відсотках.  

У більшості сучасних вимірювальних приладів значення граничної 
похибки хгр зазначено в паспорті приладу.  

Стрілкові електровимірювальні прилади за ступенем точності поді-
ляють на сім класів 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0, які вказано на його 
шкалі відповідною цифрою, вміщеною в коло. Тоді, якщо, наприклад, 
амперметр має клас точності 1,0 (xп = 0,01) та однобічну шкалу з верх-
ньою границею 10 А (xнорм =10 А), його гранична похибка дорівнює xгр 
= xпxнорм = 0,0110 = 0,1 А. 

Виходячи з граничної похибки можна визначити рандомізовану си-
стематичну похибку пок  
 пок = хгр/3. (13) 

Похибка відліку від виникає при округленні результатів при зчиту-
ванні його зі шкали приладу (для цифрових приладів відсутня). Похибку 
відліку розподілено рівномірно в межах  d від значення, до якого вико-
нується округлення, де d - ціна поділки шкали приладу. Тому, як визна-
чає теорія ймовірності, значення від подає співвідношення  

 від 12
d

  . (14) 
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Сумарна стандартна систематична похибка прямих вимірювань 
дорівнює рандомізованій сумарній приладовій (інструментальній) похи-

бці 2 2
пр пок від    , та визначається формулою 

 пр( )t   , (15) 

де t() – коефіцієнт Стьюдента при безкінечному числі вимірювань. 
Зазначимо, що у багатьох навчальних лабораторних роботах при-

ладову похибку пр можна вважати такою, що дорівнює подвійній ціні 
найменшої поділки шкали приладу. 

При непрямих вимірюваннях на кінцевий результат сильно впли-
вають також систематичні  похибки обчислень обч, що їх розглянуто в 
п. 2.4. 

Порядок розрахунків при визначенні похибки результату з ураху-
ванням невилученої систематичної похибки має бути таким. 

1 Виконати опрацювання результатів вимірювань за пунктами 1 – 6 
п. 2.1.1, відшукати середньоквадратичну похибку серії вимірювань 

xS і за формулою (7) – абсолютну випадкову похибку, яку тепер по-
значатимемо як (x)вип. 

2 Порівняти систематичну похибку  зі середньоквадратичною похи-
бкою серії вимірювань xS : 

 якщо xS  0,8, то невилучену систематичну похибку можна не вра-
ховувати, тобто в цьому випадку абсолютну похибку результату ви-
мірювань x визначає формула (7); 

 якщо xS > 8, то абсолютну похибку результату вимірювань x ціл-
ком визначає невилучена систематична похибка, тобто x = ; 

 нарешті, якщо 0,8  xS < 8, то систематичні похибки слід врахову-
вати. При цьому порядок розрахунку має бути наступним: 
 обчислити сумарну середньоквадратичну похибку серії вимірю-

вань S : 

 2 23 xS S   , (16) 

 визначити коефіцієнт k: 

 
вип

3x

xk
S




 



, (17) 

 обчислити сумарну абсолютну похибку серії вимірювань 
 x =k S , (18) 

 записати результат вимірювань у стандартному вигляді 
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 x = x   x (), (19) 
 за формулою (9) обчислити відносну похибку x та визначити то-

чність вимірювань. 
 
 


