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NIEPEWNOŚĆ POJEDYNCZEGO POMIARU WYKONANEGO 

PRZYRZĄDEM CYFROWYM 

Streszczenie. W artykule opisano procedurę obliczania niepewności wyniku 

pojedynczego pomiaru wykonanego za pomocą przyrządu cyfrowego. Formalizacja tej 

procedury oparta jest na analizie procesu kwantowania, który stanowi podstawę pomiaru 

w przyrządzie cyfrowym. Rozważania zilustrowano liczbowo wykorzystując woltomierz 

z podwójnym całkowaniem jako przykładowy przyrząd cyfrowy. Rozpatrzono wpływ 

opisanej formalizacji na liczbę miejsc znaczących wyniku pomiaru zapisanego w postaci 

przedziałowej.   

Słowa kluczowe: kwantowanie, błąd pomiaru, niepewność pojedynczego wyniku pomiaru   

UNCERTAINTY OF A SINGLE MEASUREMENT PERFORMED  

BY A DIGITAL INSTRUMENT 

Summary. The paper describes a procedure of uncertainty calculation of a single 

measurement result performed by a digital instrument. Formalization of this procedure is 

derived from the analysis of a quantization process which is the basis of a digital 

measuring instrument activity. Considerations are illustrated with an example in which a 

dual-slope AD converter has been analysed. Influence of the described formalization on 

the number of significant digits of the single measurement result written in an interval 

form is  discussed. 

Keywords: quantization, measurement error, uncertainty of a single measurement result 

1. WSTĘP 

Podstawą pomiaru wykonywanego przy użyciu przyrządu cyfrowego jest kwantowanie 

realizowane przez przetwornik analogowo/cyfrowy. Polega ono na porównaniu wielkości 

mierzonej ze wzorcem o strukturze kwantowej będącym zestawem elementarnych wzorców, 

nazywanych kwantami, o jednakowych wartościach wielokrotnie mniejszych od zakresu 

pomiarowego kwantyzatora [1]. Właściwości wzorca o strukturze kwantowej powodują, że 

wynik kwantowania ma postać przedziału liczbowego, określonego przez wartość kwantu. 
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Wnioski płynące z analizy kwantowania stanowią punkt wyjścia do metrologicznej 

interpretacji tego przedziału, co prowadzi z kolei do specyficznej formalizacji opisu procesu 

pomiaru realizowanego przez przyrząd cyfrowy. Formalizacja ta pozwala na zbudowanie 

modelu pojedynczego wyniku pomiaru opisującego związki między błędami powstającymi  

w procesie przetwarzania wielkości mierzonej na wynik cyfrowy, a także obejmuje 

matematyczną definicję niepewności, będącą podstawą wyznaczenia przedziału liczbowego 

reprezentującego wynik pomiaru. 

Można wskazać trzy podstawowe błędy charakterystyczne dla procesu przetwarzania 

realizowanego przez przyrząd cyfrowy: błąd próbkowania, błąd kwantowania i błąd wzorca, 

spowodowany niejednorodnością kwantów [2]. W artykule opisano mechanizm powstawania 

tych błędów i związki zachodzące między nimi na przykładzie woltomierza z podwójnym 

całkowaniem. Opisano właściwości tych błędów oraz wyznaczono rozkład błędu całkowitego, 

na podstawie którego obliczono niepewność wyniku pomiaru. Uzyskanie wartości 

niepewności pozwala na zapis wyniku pomiaru w postaci przedziałowej. Analiza tego rodzaju 

zapisu prowadzi do istotnego wniosku dotyczącego związku między opisaną metodą 

dochodzenia do przedziałowej postaci wyniku pomiaru cyfrowego a właściwą liczbą miejsc 

znaczących użytych do zapisu tego wyniku.  

2. MATEMATYCZNY OPIS PROCESU KWANTOWANIA 

Kwantowanie jest tego rodzaju pomiarem, w trakcie realizacji którego wielkość mierzona 

jest porównywana ze wzorcem o strukturze kwantowej. Wzorzec taki powstaje przez złożenie 

(zsumowanie) kwantów o jednakowych wartościach, w związku z czym wynik kwantowania 

musi wskazywać liczbę kwantów, których łączna wartość jest najbliższa wartości wielkości 

mierzonej odpowiednio dla przyjętej procedury ich porównywania [1]. Ziarnistość wzorca 

składającego się z kwantów powoduje, że związek między prawdziwą wartością wielkości 

mierzonej u a sumą wartości przyporządkowanych jej kwantów może być opisany jako 

przedział liczbowy: 

  qnuqn qq 1 ,  (1) 

 

gdzie nq liczba kwantów uzyskanych w efekcie realizacji kwantowania, a q wartość kwantu. 

Ilustruje to rys.1, gdzie na osi liczb rzeczywistych R zaznaczono granice przedziału, w którym 

mieści się wartość wielkości kwantowanej u. 
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Rys. 1. Graficzna ilustracja wyniku kwantowania  

Fig. 1. Graphical interpretation of  a quantization result 
 

Oznaczając jako: 

 qnu q


  (2) 

wskazanie mianowane kwantyzatora, będące wskazaniem wyrażonym w jednostkach 

wielkości kwantowanej, nierówność (1) można zapisać w postaci: 

 quuu 


,  (3) 

skąd, po przekształceniu, uzyskuje się 

 quu 


0 .  (4) 

Kwantowy charakter wzorca powoduje, że występuje różnica między wartością wielkości 

u a wskazaniem u


, która stanowi błąd kwantowania. Zgodnie z wyrażeniem (4) błąd ten 

może być zdefiniowany jako: 

 uue


:    (5) 

i przyjmuje wówczas wartości z przedziału od 0 do q. 

Przekształcenie definicji (5) pozwala na uzyskanie matematycznego opisu wyniku 

pomiaru w postaci wyrażenia: 

 euu 


,  (6) 

zgodnie z którym prawdziwa wartość wielkości mierzonej jest sumą wskazania mianowanego 

oraz wartości błędu kwantowania. Biorąc pod uwagę, że wartość prawdziwa nie jest znana,  

a prawdopodobieństwo jej wystąpienia można uznać za jednakowe w każdym punkcie 

zakresu pomiarowego, błąd ten może być opisany w kategoriach probabilistycznych [3]. 

Znajomość rozkładu błędu umożliwia wyznaczenie niepewności wyniku kwantowania. 

Współcześnie stosowana interpretacja niepewności wymaga, aby rozkład błędu był 

symetryczny, co oznacza, że wartość oczekiwana błędu jest równa zeru. Zależność (4) 

wskazuje, że w rozpatrywanej sytuacji błąd kwantowania ma wartość oczekiwaną różną od 

zera, czyli zawiera składową systematyczną. Należy zatem dokonać odpowiedniej korekcji 

wskazania, która, zgodnie z wyrażeniami (5) i (6), może być opisana równaniem:  

  eEuu 


ˆ ,  (7) 
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gdzie û  oznacza ocenę wartości wielkości mierzonej uzyskaną przez dodanie do wskazania 

wartości oczekiwanej błędu E(e).  

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w przewodniku [4], niepewność może być określona 

przez wskazanie przedziału, w którym – z zadanym prawdopodobieństwem – mieści się 

prawdziwa wartość mierzonej wielkości. Po wykonaniu kwantowania i korekcji uzyskuje się 

ocenę û , która jest najlepszym przybliżeniem wartości prawdziwej, gdyż z oceny tej usunięto 

wszystkie składniki o charakterze systematycznym. Wynika stąd wniosek, że w przypadku, 

gdy wynik pomiaru ma być reprezentowany przez przedział liczbowy, to ocena powinna 

określać środek tego przedziału. W takim przypadku niepewność U należy zdefiniować jako 

liczbę taką, że  

   ,ˆPr pUuu   (8) 

gdzie Pr oznacza prawdopodobieństwo, przy czym na ogół przyjmuje się, że poziom ufności 

p = 0,95.  

Gdy uwzględni się definicję błędu (5), wartość niepewności U można obliczyć 

wykorzystując wyrażenie: 

   ,
1

pdeeg
F

U

U




  (9) 

w którym g(e) jest funkcją opisującą rozkład błędu, symetryczną względem osi rzędnych  

i całkowalną w sensie Riemanna. F jest równe 1, w przypadku gdy rozkład błędu opisuje 

funkcja gęstości prawdopodobieństwa lub histogram częstości. Natomiast dla histogramu 

liczności zachodzi: 

    .deegF 




   (10) 

Zgodnie z zależnością (8) można powiedzieć, że gdy znana jest wartość niepewności U, 

to nierówność: 

 UuuUu  ˆˆ   (11) 

spełniona jest z prawdopodobieństwem p. Oznacza to, że prawdziwa wartość wielkości 

mierzonej u mieści się, z podanym prawdopodobieństwem, w przedziale o środku równym 

ocenie û  i promieniu o wartości U. Zatem wynik pomiaru można zapisać w postaci 

przedziału liczbowego: 

  UuUuu  ˆ,ˆ .  (12) 

Dotychczasowe rozważania prowadzono uwzględniając jedynie błąd kwantowania.  

W praktyce występuje wiele źródeł błędu i w takiej sytuacji model (6) wyniku pomiaru musi 
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mieć nieco inną, niż dotychczas, interpretację. Mianowicie, błąd e jest wówczas traktowany 

jako błąd całkowity wyniku pomiaru, uzyskiwany przez złożenie błędów cząstkowych. Jak 

pokazano to w pracy [1], każdą z wartości błędu całkowitego daje się uzyskać przez dodanie 

wartości błędów cząstkowych, zgodnie z zależnością: 

 Ieeee  21 ,  (13) 

gdzie I jest liczbą wszystkich wyodrębnionych błędów cząstkowych. W przypadku gdy błędy 

te są opisywane probabilistycznie, rozkład błędu całkowitego otrzymuje się splatając rozkłady 

błędów cząstkowych. Ewentualne związki między błędami można wówczas opisać za pomocą 

współczynników korelacji [4].  

3. BŁĘDY WOLTOMIERZA Z PODWÓJNYM CAŁKOWANIEM 

Jako przedmiot przykładowej analizy wybrano często stosowany w praktyce woltomierz 

wykorzystujący przetwornik A/C z podwójnym całkowaniem, gdyż realizowane przez niego 

przetwarzanie A/C można uznać za typowe dla przyrządów cyfrowych. Schemat przetwornika 

pokazano na rysunku 2.  
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Rys. 2. Schemat przetwornika A/C z podwójnym całkowaniem  

Fig. 2. Scheme of dual-slope AD converter 

Przed rozpoczęciem pomiaru przełącznik P jest w pozycji 1, co powoduje rozładowanie 

kondensatora C. Po zmianie położenia przełącznika do pozycji 2 rozpoczyna się faza 

próbkowania napięcia mierzonego Ux połączona z jego przetwarzaniem na ładunek 

gromadzony przez kondensator. Czas próbkowania Tp określony jest przez parametry części 

cyfrowej przetwornika, składającej się z generatora impulsów wzorcowych o okresie Tw oraz 

licznika i jest równy iloczynowi pojemności licznika Nq oraz okresu Tw. Zależność ta wynika 

z faktu, że po przepełnieniu licznika, wskazywanym sygnałem P, układ sterujący przełącza 

przełącznik w pozycję 3, a tym samym kończy się faza próbkowania i rozpoczyna 
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kwantowanie pobranej próbki. Po zakończeniu próbkowania ładunek zgromadzony na 

kondensatorze opisuje zależność: 

 .p wq

xx TN
R

U
T

R

U
Q    (14) 

W fazie kwantowania kondensator jest rozładowywany stałym prądem Iref  = Uref/R 

pobieranym ze źródła odniesienia Uref, co powoduje przetworzenie tego ładunku na odcinek 

czasu Tx, który poddawany jest kwantowaniu. Liczba kwantów czasu wskazywana przez 

licznik po zakończeniu kwantowania wynosi nq, a zatem ładunek odprowadzany  

z kondensatora w fazie kwantowania wynosi nqTwUref /R. Kwantowanie kończy się z chwilą 

rozładowania kondensatora, co oznacza, że ładunek doprowadzony w fazie próbkowania jest 

równy ładunkowi odprowadzonemu z kondensatora w fazie kwantowania. Uwzględniając 

podane zależności oraz wzór (14), uzyskuje się wyrażenie opisujące wskazanie kwantyzatora: 

 .
ref

q

x

q N
U

U
n   (15) 

Kwantowanie rozpoczyna się chwilą przepełnienia licznika. Błąd kwantowania ma 

rozkład jednostajny w przedziale od 0 do q [2], a po skorygowaniu składowej systematycznej 

mieści się w przedziale od – q/2 do + q/2. Odchylenie standardowe błędu kwantowania  

w odniesieniu do wejścia woltomierza opisuje zależność: 

 
32

q
kqU  ,      (16) 

gdzie współczynnik 

 
wTN

U
k

q

z          (17) 

uzyskuje się jako stosunek zakresu napięciowego Uz do zakresu kwantowania czasu. Wynika 

to stąd, że analiza procesu kwantowania odbywa się w dziedzinie czasu, a jej wyniki należy 

odnieść do napięcia jako wielkości mierzonej. Mówiąc o kwancie, ma się zasadniczo na myśli 

kwant czasu, jednak rozpatrując błędy pomiaru napięcia można mówić o „kwancie” napięcia. 

Ma on charakter pozorny, gdyż fizycznie nie występuje. Uzyskuje się go przez pomnożenie 

kwantu czasu przez współczynnik (17) i jest określany jako rozdzielczość lub wartość 

najmniej znaczącego bitu.  

Drugim podstawowym błędem procesu kwantowania jest błąd wzorca powodowany 

rozrzutem kwantów czasu, który w rozpatrywanym przypadku jest związany z losowymi 

właściwościami impulsów wzorcowych. Skutkiem tego są różnice w czasie trwania 

poszczególnych kwantów, które są sumowane w liczniku. Różnice te kumulują się dając  
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w efekcie błąd opisywany probabilistycznie [2]. Odchylenie standardowe błędu napięcia 

powodowanego tym zjawiskiem można opisać jako: 

 TwqU nk  w ,  (18) 

gdzie odchylenie standardowe błędu kwantu czasu (impulsu wzorcowego), przy założeniu że 

rozrzut względny ma rozkład jednostajny w zakresie od –ε do +ε, wynosi: 

 
3

w

Tw

T
  .  (19) 

Trzecie źródło błędu przetwornika z podwójnym całkowaniem związane jest z wpływem 

rozrzutu impulsów wzorcowych na błąd próbkowania, gdyż impulsy te również służą do 

odmierzania czasu próbkowania. Podczas próbkowania licznik zlicza impulsy zegarowe od 0 

do stanu przepełnienia. Rozrzut czasu próbkowania powoduje, że ładunek zgromadzony na 

kondensatorze po każdym próbkowaniu jest nieco inny. Zgodnie ze wzorem (14), ładunek 

kondensatora opisuje w takim przypadku zależność: 

` 
p

~~
T

R

U
Q x ,  (20) 

gdzie p

~
T  oznacza czas próbkowania zakłócony rozrzutem impulsów wzorcowych. Ładunek  

w fazie kwantowania zamieniany jest na odcinek czasu xT
~

 poddawany kwantowaniu, taki że  

 p

refref

~
~

~
T

U

U

U

RQ
T x

x  .   (21) 

Biorąc pod uwagę, że nominalny czas próbkowania Tp jest sumą Nq impulsów 

wzorcowych, a rozrzut jednego impulsu o czasie trwania Tw określa wzór (19), odchylenie 

standardowe błędu próbkowania opisuje wyrażenie: 

 Twq

x

U N
U

U
k 

ref

p  .     (22) 

Przetworniki A/C używane w przyrządach cyfrowych cechuje występowanie większej 

liczby źródeł błędu [5, 6] niż te, które zostały tu opisane. Rozszerzenie analizy nie wnosi 

jednak istotnych elementów do przedmiotu rozważań i błędy te zostały w niej pominięte. 

4. NIEPEWNOŚĆ WYNIKU POMIARU WYKONANEGO WOLTOMIERZEM 

Zgodnie ze wzorem (13) błąd całkowity wyniku pomiaru napięcia jest w rozpatrywanej 

sytuacji sumą trzech błędów o odchyleniach standardowych opisanych zależnościami (16), 
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(18) i (22). Wzór (18) wskazuje, że błąd wzorca zależy od wskazania nq kwantyzatora, a (22), 

że błąd próbkowania jest proporcjonalny do wartości napięcia mierzonego. Oznacza to, że 

błąd całkowity jest funkcją tego napięcia i niepewność wyniku pomiaru musi być obliczana 

zależnie od punktu pracy na charakterystyce woltomierza.  

Gdy w modelu błędu (13) występuje wiele błędów o zbliżonych wartościach, rozkład 

błędu całkowitego jest zbliżony do normalnego, co ilustruje histogram pokazany na rys. 3.  

 

 

Rys. 3. Rozkład całkowitego błędu wyniku pomiaru uzyskanego przy użyciu przykładowego 

woltomierza z podwójnym całkowaniem dla napięcia mierzonego Ux = 9 V 

Fig. 3. Resultant error distribution of a measurement result obtained by using the exemplary dual-slope 

 voltmeter for the measured voltage Ux = 9 V 

Jednak przydatność zależności (16), (18) i (22) do analitycznego obliczenia odchylenia 

standardowego błędu całkowitego jest niewielka, gdyż błąd wzorca i błąd kwantowania są 

skorelowane, a ponadto współczynnik korelacji zależy od punktu pracy na charakterystyce 

woltomierza (można to wykazać przy użyciu eksperymentu symulacyjnego opisanego  

w dalszym ciągu  pracy). W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wyznaczenie 

zależności niepewności w funkcji wartości mierzonego napięcia. Można to zrobić w sposób 

symulacyjny, wykorzystując znane parametry błędu kwantowania i rozrzutu impulsów 

wzorcowych. Na rysunku 4 pokazano tego rodzaju zależność dla przykładowego rozwiązania 

woltomierza z podwójnym całkowaniem.   
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Rys. 4. Zależność niepewności całkowitej wyniku pomiaru w funkcji napięcia mierzonego dla 

przykładowego woltomierza z podwójnym całkowaniem 

Fig. 4. Resultant uncertainty dependence of the measurement result in function of the measured 

voltage for the exemplary dual-slope voltmeter 

Załóżmy, że stosowany jest woltomierz o zakresie od 0 do 10 V, a użyte w nim napięcie 

wzorcowe Uref  = 10 V. Wynik pomiaru kodowany jest na 4 pozycjach dziesiętnych, a zatem 

licznik ma pojemność Nq = 104 impulsów. Dla takich parametrów jednemu kwantowi czasu 

odpowiada „kwant” napięcia qU  = 10/104 V = 10–3 V, równy co do wartości rozdzielczości 

woltomierza. Przyjmijmy ponadto, że czas próbkowania Tp = 20 ms, co oznacza, że należy 

użyć generatora impulsów wzorcowych o częstotliwości: 

fw = 104/20·10–3 = 0,5 MHz. 

Tym samym nominalny czas trwania impulsu wzorcowego wynosi Tw = 1/fw = 2 μs. 

Przyjmijmy, że generator cechuje się rozrzutem impulsów o rozkładzie jednostajnym  

w zakresie od – ε do + ε, ε = 5.10–3 Tw.   

Eksperyment symulacyjny realizowany jest dla 9 wartości napięcia mierzonego  

w zakresie od 1 do 9 V z krokiem co 1 V. Dla każdej z tych wartości wyznaczany jest 

histogram błędu całkowitego obejmujący 100 000 wartości błędu. Każda z wartości błędu 

uzyskiwana jest dla napięcia różniącego się losowo od punktu pracy nie więcej niż o 5%. 

Najpierw obliczany jest okres próbkowania jako suma Nq zaburzonych impulsów wzorco-

wych (ich czas trwania zmienia się losowo, zgodnie z podanymi parametrami), a następnie, na 

podstawie wzoru (21), odcinek czasu, na który przetwarzane jest napięcie. Odcinek ten jest 

kwantowany przy użyciu zbioru kwantów tworzonych z zaburzonych impulsów wzorcowych. 

Uzyskana liczba jest mnożona przez wartość kwantu napięcia i odejmowana od wartości 

napięcia mierzonego. 

Zależność pokazana na rysunku 4 daje się linearyzować, przy czym uzyskana prosta ma 

postać: U(Ux)= a + bUx, gdzie a = 0,512·10–3 V, b = 0,305·10–4. Taka aproksymacja pozwala 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 

6 

7 

x 10 -4 U [V] 

Ux [V] 
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wyodrębnić dwie składowe niepewności: addytywną – niezależną od wartości mierzonego 

napięcia i multiplikatywną – proporcjonalną do tej wartości.  

Przyjmijmy dla przykładu, że wykonano pomiar opisanym woltomierzem i uzyskano 

wskazanie nq = 5275.  Po pomnożeniu wskazania przez wartość „kwantu” napięcia i korekcji 

składowej systematycznej błędu kwantowania otrzymuje się następującą ocenę wyniku 

pomiaru napięcia: 

  V.2755,5V105,52755,0ˆ 3  

Uqx qnU  

Do zapisu niepewności należy użyć 2 miejsc znaczących, gdyż błędy przyrządu 

cyfrowego mogą być identyfikowane dość dokładnie [7]. Składowa addytywna niepewności, 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc znaczących, wynosi 0,51·10–3 V, natomiast składowa 

multiplikatywna 0,305·10–4·5,2755 V = 0,16·10–3 V. Niepewność, która jest ich sumą, ma 

wartość U(5,2755) = 0,67·10–3 V. Zatem, wynik w postaci przedziałowej należy zapisać jako: 

    V.27617,5,27483,5ˆ,ˆ  UUUUU xxx  

Zapis ten oznacza, że prawdziwa wartość mierzonego napięcia mieści się w podanym 

przedziale z prawdopodobieństwem równym 0,95. 

5. PODSUMOWANIE 

Realizacja pomiaru na zasadzie kwantowania przez przyrząd cyfrowy wymaga 

zastosowania wzorca o strukturze kwantowej. Budowa takiego wzorca implikuje 

przedziałowy opis wyniku pomiaru (1), który może zostać wykorzystany jako podstawa 

utworzenia ciągu formalizacji prowadzących do określenia funkcjonału (9), pozwalającego na 

obliczanie niepewności pojedynczego wyniku pomiaru. Końcowym efektem przedstawionego 

rozumowania jest zapis wyniku pomiaru w postaci przedziału liczbowego utworzonego wokół 

oceny wyniku i o promieniu równym niepewności. 

Przedstawiony przykład liczbowy pokazuje interesującą właściwość wyniku w postaci 

przedziałowej. Mianowicie, liczba miejsc znaczących użytych do zapisu tego przedziału jest 

większa, niż wynika to z zaleceń podanych w pracy [8]. Przyczyna tego tkwi zarówno  

w korekcji składowej systematycznej błędu, jak i we właściwościach opisanej procedury 

wyznaczania niepewności. Biorąc jednak pod uwagę, że wszystkie etapy dochodzenia do 

przedziałowego zapisu wyniku pomiaru mają dobre uzasadnienie formalne, a także podstawy 

fizyczne wynikające z analizy procesu kwantowania, można uznać, że użycie takiej liczby 

miejsc znaczących jest uprawnione.   
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Abstract 

The basis of a measurement process performed by a digital instrument is quantization 

consists in comparising the measured quantity with a standard composed of elementary 

standards which have the same values considerably less than the range of the instrument. In 

this case the measurement result can be presented as it is shown in Fig. 1 and described by the 

interval (1), where q is the quantum value and nq is the number of quanta assigned to the 

measured quantity. Defining uncertainty of a measurement result in probabilistic categories 

by using Eq. (9) one can obtain expression (10) which enables calculation of the uncertainty 

U on the base of description of  the quantization error e in the form of probability density 

function g(e). Having uncertainty calculated the measurement result can be written in the 

interval form (11).  

To illustrate properties of the described procedure, the exemplary digital instrument, 

based on dual-slope AD converter shown in Fig. 2, has been taken into consideration. Three 

error sources have been taken into account: the quantization error, the error caused by 
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differences in quantum values and the error connected with instability of the standard pulse 

generator. Exemplary values of the AD converter parameters have been taken and, on the 

basis of them, the dependence of the uncertainty result in relation to the value of the measured 

voltage has been determined and shown in Fig. 4. Using the obtained relation, uncertainty of 

the arbitrary taken measured value has been calculated and written as the interval form. 

 

 


