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Preambul
Cunoa terea incertitudinii de m surare a rezultatelor încerc rilor este de o importan
fundamental

pentru laboratoare, clien ii acestora

i pentru toate institu iile care

utilizeaz aceste rezultate în scop comparativ.
Laboratoarele competente cunosc performan a metodelor lor de încercare

i

incertitudinea asociat rezultatelor m sur rilor.
Incertitudinea de m surare este o m sur foarte important a calit ii rezultatelor sau a
metodelor de încercare. Suplimentar m sur rilor sunt reproductibilitatea, repetabilitatea,
robuste ea i selectivitatea.
Clien ii ar trebui s poat s fac posibil utilizarea maxim a serviciilor laboratorului.
Un laborator acreditat de încerc ri dezvolt

proceduri corespunz toare în vederea

colabor rii cu clien ii s i. Depinzând de situa ie, clien ii sunt interesa i dac :
•

rezultatele m sur rilor sunt de încredere

i dac

ele pot fi completate cu o

declara ie privind incertitudinea lor;
•

poate fi f cut o declara ie de conformitate privind produsul încercat, atunci când
incertitudinea este cunoscut ;

•

dac rapoartele de încerc ri sunt corecte faptic, utile i complete pentru clien ii
laboratorului.

Raportarea incertitidinii de m surare poate preocupa unii clien i i autorit ile publice
pentru care conceptul incertitudine de m surare nu este unul familiar.
Nivelul de incertitudine care este acceptat trebuie s

fie decis în func ie de scopul

urm rit, decizia ajungând s fie luat ca urmare a consult rilor cu clientul.
Uneori poate fi acceptat

o incertitudine de m surare mare, uneori este cerut

o

incertitudine de m surare mic .
Întelegerea conceptului de incertitudine de m surare în încerc ri s-a schimbat
considerabil în ultimii ani. Specifica iile standardului ISO/IEC 17025 detaliaz cerin ele
privind estimarea incertitudinii de m surare i cum ar trebui s fie aceasta declarat în
rapoartele de încercare.
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SCOP
Acest document descrie modul în care conceptul de incertitudine de m surare ar trebui
s fie introdus, luând în considerare situa ia actual a capacit ii de în elegere.
S-a realizat c în perioada implement rii standardului ISO/IEC 17025, va fi nevoie de
un ghid corespunz tor specific sectoarelor.
Totu i, armonizarea aplic rii principiilor incertitudinii de m surare la încerc ri între
diferite discipline, sectoare industriale

i economice trebuie s

r mân

obiectivul

principal.
DREPT DE AUTOR
Aceast publica ie a fost dezvoltat de c tre Comitetul ILAC pe Probleme Tehnice de
Acreditare i aprobat de c tre Adunarea General a ILAC din 2001.

Traducerea din limba Englez : P un Victori a
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1. Incertitudinea de m surare din standardul ISO/IEC 17025
ISO/IEC 17025 furnizeaz

mai multe detalii

i informa ii privind incertitudinea de

m surare decât predecesorul s u, Ghidul ISO/IEC 25.
Permite o varietate de abord ri în ceea ce prive te estimarea incertitudinii de m surare
în încerc ri:
-

laboratoarele trebuie s utilizeze metode de evaluare corespunzatoare;

-

trebuie luate în considerare toate componentele care pot influen a incertitudinea
de m surare (trebuie f cut cel pu in o încercare pentru identificarea surselor i
dac este posibil estimarea acestora);

-

va fi efectuat

o estimare rezonabil

bazat

pe metode existente cunoscute

(incluzând, de exemplu, validarea informa iei);
-

specificarea limitelor surselor majore de incertitudine prin metode bine
recunoscute, nu implic o ac iune special din partea laboratorului;

-

experien a acumulat privind metoda i scopul m sur rii poate servi ca baz ;

-

nu este necesar întotdeauna s utiliz m calcule riguroase din punct de vedere
metrologic i calcule statistice valabile.

2. Defini ii
În acord cu “Vocabularul Interna ional de Termeni Fundamentali

i Generali din

Metrologie“, incertitudinea de m surare este un parametru, asociat rezultatului unei
m sur ri, care caracterizeaz dispersia valorilor i care în mod rezonabil este atribuit
m surandului. Acest parametru poate fi o abatere standard sau pe de alt

parte un

interval în care este indicat un domeniu sigur de încredere.
Este important s se ia în considerare nu numai o singur m surare, dar i rezultatul
general al m sur rii.
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În acest caz incertitudinea de m surare ia în considerare toate componentele încerc rii.
Unele dintre ele pot fi ob inute prin interpretarea statistic

a împr

tierii rezultatelor

seriei de m sur ri.
Alte componente trebuie s

fie calculate prin metode complementare (planuri de

e antionare, experien , etc).
Rezultatele încerc rii trebuie s

fie cea mai bun

aproximare fa

de valoarea

adev rat . Statistic efectele factorilor aleatorii si sistematici contribuie la incertitudinea
de m surare a rezultatelor încerc rii. Dac este posibil, acestea din urm trebuie s fie
eliminate utilizând, de exemplu, factori de corec ie.
3. Factori care contribuie la incertitudinea de m surare
Ar trebuie acordat aten ie diferi ilor factori care pot contribui la incertitudinea extins
de m surare (nu to i sunt relevan i în toate cazurile).
Câteva exemple sunt prezentate mai jos:
1. defini ia m surandului
2. e antionare
3. transport, stocare i manipularea probelor
4. prepararea probelor
5. condi ii de mediu i de m surare
6. personalul care efectueaz încerc ri
7. diferen e în ceea ce prive te procedura de încercare
8. mijloace de m surare
9. etaloane pentru etalonare sau materiale de referin
10. software i/sau, în general, metode asociate cu m surarea
11. incertitudinea rezultat din corec ia rezultatului m sur rii ca efect sistematic.
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4. Politica privind implementarea conceptului de incertitudine
Incertitudinea de m surare va fi luat

în considerare când procedurile de încercare

i/sau rezultatele încerc rii sunt comparate unele cu altele sau cu specifica iile.
Este important

în elegerea conceptului incertitudinii de m surare pentru a permite

alegerea metodelor de încercare care sunt corespunz toare scopului. Incertitudinea
extins a m sur rii trebuie s fie în concordan

cu cerin ele date.

Aspectele economice legate de metode vor fi luate mereu în considerare.
In conformitate cu ISO/IEC 17025, laboratoarele de încerc ri trebuie s

raporteze

incertitudinea estimat acolo unde este specificat de metod , unde s-a cerut de c tre
client

i/sau unde interpretarea rezultatului ar putea fi compromis

de lipsa de

cunoa tere a incertitudinii.
Acesta ar trebui s fie cel pu in cazul în care rezultatele încerc rii sunt comparate cu
alte rezultate ale încerc rii sau alte valori numerice, cum ar fi specifica iile.
In orice caz

laboratoarele trebuie s

cunoasc

incertitudinea asociat

rezultatelor

m sur rilor indifferent dac este raportat sau nu.
Ca o regul general , implementarea conceptului incertitudine de m surare trebuie s
mearg în aceea i direc ie cu implementarea standardului ISO/IEC 17025. ILAC poate
accepta excep ii pentru anumite domenii tehnice unde incertitudinea de m surare este
dificil de aplicat. Pentru acele domenii ILAC va promova

i sus ine dezvoltarea de

documente ghid i exemple de lucru.
ILAC consider

c , acolo unde este necesar i relevant, declararea incertitudinii de

m surare în rapoartele de încercare va deveni o practic r spândit în viitor (a se ine
seama de ISO/IEC 17025 5.10.3.1.c).
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Anumite încerc ri sunt complet calitative i înc sunt oferite argumente referitoare la
cum se aplic

incertitudinea de m surare în astfel de cazuri. O abordare este s

estim m rezultatele cu o probabilitate fals pozitiv sau fals negativ .
Publicarea estim rii incertitudinii de m surare în ceea ce prive te rezultatele calitative,
este recunoscut ca fiind un domeniu în care se cer tot mai multe ghiduri.
ILAC, într-o prim

etap , se va concentra pe introducerea incertitudinii de m surare

pentru rezultatele cantitative ale încerc rii.
5. Ghid privind implementarea
Implementarea conceptului de incertitudine de m surare va fi legat de implementarea
standardului. Pentru început, este necesar s

accept m urm toarele puncte

fundamentale:
1. Declara ia incertitudinii de m surare, pentru scopuri comparative, trebuie s
con in suficiente informa ii;
2. GUM i ISO/IEC 17025 vor forma documentele de baz , dar vor fi necesare
interpret ri specifice sectoarelor;
3. Pentru inceput, se consider

numai incertitudinea de m surare, în cazul

încerc rilor cantitative. Strategia de manipulare a rezultatelor calitative trebuie
s fie dezvoltat de c tre comunitatea tiin ific .
4. Cerin a fundamental

trebuie s

fie estimarea incertitudinii extinse, sau

identificarea componentelor majore, ca urmare a încerc rii de a estima m rimea
lor i m rimea incertitudinii compuse;
5. Fundamental pentru estimarea incertitudinii de m surare este s
cuno tintele existente. Ar trebui s

utiliz m

fie utilizate informa iile experimentale

existente (h r i, tabele, grafice de control al calit ii, valid ri, teste de
performan , materiale de referin

certificate, manuale etc);

6. Când se utilizeaz o metod standard de încercare exist trei cazuri:
atunci când utiliz m metode standardizate de încercare, care con in
ghiduri de evaluare a incertitudinii,
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încerc ri s

fac

mai mult decât s

urmeze procedura de evaluare a

incertitudinii prezentat în standard;
dac într-un standard, se stipuleaz un tip de incertitudine de m surare
pentru rezultatele încerc rii, se permite laboratoarelor s o declare, dac
pot demonstra conformitatea total cu metoda de încercare;
dac

un standard include, implicit, incertitudinea de m surare în

rezultatele încerc rii nu este necesar o ac iune ulterioar .
Laboratoarele de încerc ri nu trebuie s fac mai mult decât s ia în considerare i s
aplice informa ia în leg tur cu incertitudinea din standard, de exemplu, s men ioneze
nivelul de incertitudine aplicabil, sau s

urmeze procedura care se aplic

pentru

estimarea incertitudinii.
Standardele care specific metodele de încercare vor fi analizate privind estimarea i
declararea incertitudinii rezultatelor încerc rii, iar acestea vor fi revizuite în consecin
de c tre organiza iile de standardizare.
7. În diverse domenii tehnice, accentuarea cerut

pentru estimarea incertitudinii,

poate fi diferit . Factorii care trebuie lua i în considerare includ:
bunul sim ;
influen a incertitudinii de m surare asupra rezultatului (o mai bun
însu ire a determin rilor);
însu ire;
clasificarea gradelor de libertate în determinarea incertitudinii de
m surare.
8. În anumite situa ii poate fi suficient s raport m numai reproductibilitatea;
9. Cînd estimarea incertitudinii de m surare este limitat , orice raportare a
incertitudinii trebuie f cut clar.
10. Nu trebuie s fie dezvoltate ghiduri noi acolo unde exist ghiduri utilizabile.
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