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Резюме: В настоящия доклад се разглежда измерването, като експериментален процес за получаване на
стойности за големините на разнообразните свойства на обектите. На основа на съвременните виждания
за измерването e направен опит за определяне на някои общи, по-главни метрологични принципи (без
претенция за изчерпателност), валидни за прилагане на измерванията в различни области на изследванията
и практиката. На основа на преглед на отделни елементи, формиращи и формулиращи измерването се
подчертава тяхното основно значение и смисъл, които биха подпомогнали за правилното за интерпретиране
на измервателния процеси, разграничаване на „измерването“ от други изследователски дейности на
свойствата на явленията, телата и веществата.
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1. Въведение
На всеки етап от човешкото развитие се
търсят отговори на въпроси, които в най-голяма
степен и по-пълно да разкрият същностните
свойства на обектите от заобикалящата ни реалност. Получаването на обективна информация
за тях е необходима за формиране на логическа
свързана система от данни за големините на
свойствата на обектите от заобикалящия ни
свят. Намирането и уточняване на отговор
по тези проблеми е една от целите за позадълбочено вникване в същността, в разкриването на свойствата на обектите, както и в
установяването на различните обобщения и
информация при охарактеризирането на даден
обект. Обикновено, този отговор е валиден за
даден етап от развитие на познанието.
Многообразното приложение на измерванията в научната и практическата дейност
на човека от една страна расте непрестанно.
То налага конкретизация, основаваща се на
специфичните закономерности на съответната
практическа и научна област.
От друга страна метрологията, като наука
за измерването, определя общите съвременни
теоретични постановки, отнасящи се до измерването. В доклада се разисква и е направено
обобщение на някои основни постановки,
които са общо приложими, независимо за какво
измерване се отнасят, включително и за каква
е големината на предявената неопределеност
на измерване и в каква област измерването се
прилага и извършва.

2. Кратък преглед на дефиниране
на измерването
Теоретичните основи на метрологията са
пряко свързани с други фундаментални науки
(физика, химия, биология, математика и др.),
установили природните закономерности и
количествени съотношения между свойствата
на обектите. Нейните основни положения са
изградени и се развиват в зависимост и под
влияние на научните постижения на тези
науки. Разкриването на редица нови свойства
на материята, количествените закономерности
в различни области на науката и практиката
въздействат за разширяването на приложенията
на измерването и имат отношение върху формирането на основните положения на измерването
и пряко върху съдържанието на неговото
дефиниране.
В тясно теоретичен план фундаменталната
метрология би трябвало да съдържа знания,
теоретични и емпирични обобщения за измерването. Открояването на тези теоретични постановки и обобщения е затруднено, тъй като те
трябва да обхващат знания и да се приложими
за различни области на природознанието, като
физиката, техниката, химията, физикохимия,
биологията, медицина, а в последно време
значителни усилия се влагат за обективизиране
на множество други свойства, които все още
се изследват чрез различните сетива и се
правят оценки за тях. При разширяване на
обхвата на измерванията в различните области
едно от условията за правилното прилагане
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на измерването в конкретната област е да се
отчетат основните и задължителни елементи на
измерването.
При кратък преглед на дефинирането на
измерването в последните 50 години се установява, че в различни периоди то е променяно
и промяната във възгледите за него са в зависимост от развитието на природните науки и
знанията за свойствата на обектите. Примери
затова са опеределенията, давани различни
публикации, включително предишните издания
на Международния речник по метрология
(VIM 1, VIM 2). Така например измерването е
дефинирано: 1. „Познавателен процес, който се
състои в сравняване на дадената величина чрез
физически експеримент с известна величина,
приета за единица“ [3] 2. „Определяне на
стойността на физическа величина по опитен
начин чрез технически средства“
3. „Съвкупност от действия, които имат за цел
да се определи стойност на дадена величина“. [2].
От този кратък преглед следва, че измерването е разглеждано твърде отдавна като експериментално действие, включващо само сравняването, и предимно отнасящо и позоваващо се на
физическите и техническите науки, с използване
на технически средства.
Независимо от тази ограниченост, и сега
в съвременната международна дефиниция за
измерването се съдържа част от основните
елементи, дадени в дефинициите, цитирани погоре в текста. От сравнението на дефинициите
следва, че измененията са последица от разширяване на възможността различни свойства
на обектите, които на определени етапи са
охарактеризирани само качествено да бъдат
измерени т.е. да имат големина, изразена по
установените правила на метрологията на
съответния етап.

3. Същност на измерване,
общоприети характеристики
На настоящия етап международната метрологична общност обяснява смисъла на измерването, разширявайки значително възгледа си
за неговата същност и приложимост в науката и
практиката (квантови ефекти, химия, медицина,
биология, биохимия, изучаване свойствата на
храни и много други). Международния речник
по метрология- VIM 3, 2007 [1], ръководен
документ и приложим от всеки с специалист,
занимаващ се с измервания, отчита тези тен-
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денции и дава следната дефиниция на измерването:
„Процес на експериментално получаване
на една или повече стойности, които могат да
бъдат логично приписани на дадена величина».
От съдържанието на определението биха
могли да се направят следните изводи и да се
очертаят някои общо приложими метрологични
принципи, които са валидни за конкретните
области на прилагане на измерванията:
1. Подчертава се, че това е процес представляващ взаимосвързани и взаимодействащи се дейности, които превръщат входните
елементи в изходни.
Теорията и практиката доказват, че да се
получат стойности, които логично могат да
се препишат на дадена величина (свойство с
големина) са необходими множество действия,
които са с експериментален и теоретичен
характер.
Целта на тези взаимосвързани действия е
получаване на логична приписана стойност/
стойности на измерваната величина, която заедно
с подходяща друга информация, да представлява
резултата от измерването.
Резултатът от измерването, е изходният
елемент от този процес. Входните елементи
на процеса измерване са величината, която ще
се на измерва, влияещите величини. Математическата зависимост между всички величини,
участващи в измерването, се дава в модела на
измерване, съставянето и представянето на който
е една предварителна и важна дейност, която е
част от измерването.
За разлика от първоначалните представи, за
да отговори на потребностите на практиката за
измерването сега обхваща не само сравняването, но и преброяването.
От дефиницията и свързаните допълнителни
информации [1] следва, че неотменни атрибути
на измераненото са:
• Описание на величината.
Задължително, необходимо условие е свойството да е с големина (количество). Международната символика, приета в метрологията
за изразяването на големината на свойството,
е да се използва множеството на числата и
международно приет референтен елемент
(reference). Cъгласно новите възгледи в метрологията [1] референтният елемент (reference) при
това изразяване може да е:
а) единица за измерване (величина, приета
по споразумение),

б) процедура за измерване,
в) референтен материал или
г) комбинация от тях.
От това следва, че се дават по-широки
възможни начини за изразяване на величината,
включително и ординалните величини, като целта
е да се изразят количествено свойства на обекти
в биологията, микробиологията, химията и др.
Подчертава се, че за изразяването на величините се прилагат точни, правила, приети по
международни споразумения.
(Международна система величини, Международна система за единици за измерване,
процедури за измерване, които са експериментално потвърдени, обикновено международно приети и стандартизирани, както и
вещества и материали, определени и отговарящи на изискванията за референтни или сертифицирани референтни материали.
За да се проведе измерването, описанието
на подлежащата за измерване величина, доколкото е възможно трябва да е пълно и тя да е подробно описана по начин, който се съобразява
с предвиденото използване на резултата от
измерване. В тази фаза, за да се извърши това,
се изискват освен общите знания, но и специфични, конкретни за областта. Описанието
без ограничаване, обикновено съдържа данни
за нейния вид, за състоянието на явлението, за тялото или веществото, за и съответните компоненти, за факторите, оказващи
влияние и за възможни промени и взаимодействия про време на експеримента. Изпълнението на това предо ст авя възможно стта резултатът от измерване да бъде използван по предназначение. В определени случаи
резултатът от измерване на величината може да
е съотносим само за конкретна процедура.
• Определяне на процедурата за измерване.
Процедурата изисква познания за принципа за
измерване, за метода за измерване, за модела
на измерване. Тя подробно описва начинът на
извършване на отделните действия на оператора. В резултат на нейното изпълнение би
трябвало е да се удовлетворяват поставените
цели към измерването – получаването на логично приписани стойности на измерваната величина с установени присъединени неопределаности. В процеурата обкновено се дава
интервала на измерване и целевата неопределеност на измерване, както и други специфични характеристики. Тя включва всички подготвителни действия, сравняване или преброя-

ване и обработката на индикациите – изходни
данни от измервателната система, всякакви
други обработки на данните и на наличната
информация, за да се получи крайния резултат
от измерване.
• Калибрираната измервателна система.
Измервателната система може да се състои от
единично средство за измерване. В най-общия
случай тя се състои от средства за измерване,
устройства, реактиви и др. За да бъде определена като измервателна, тя би трябвало да предоставя информация, която може да се използва
за получаване на измерените стойности на
величини в определени интервали, за величини от
определени видове.
Функционирането на системата е в съответствие с определена процедура за измерване,
при определените в нея условия за измерване.
Изискването системата да е калибрирана налага едно задължително предварително действие, което се извършва върху системата. Без калибриране тя не може да изпълнява измервателните си функции по предназначение. Намесата на действието калибриране [1] от своя
страна предполага наличие на еталон / калибратор, който реализира величината. Тази
практическа реализация (еталон) е чрез измервателна система, материална мярка, референтен материал. Възможни са три процедури
за нея: а) възпроизвеждане на единицата
за измерване съгласно определение, б) създаване на еталонно средство на основа на стабилно и възпроизводимо явление, в) приемане
на определена материална мярка като еталон.
Към матералната мярка може да се отнесе и
референтния елемент [1] Посочените реализации се използват за референтни елементи за
да се получат измерени стойности на величина
и присъединени неопределености на измерване
за други величини от същия вид, използвайки
действието калибриране на измервателна система или на еталони. Изискването за калибрирана измервателна система не се изчерпва с
наличието на еталон. Допълнителни елементи
за тази предварителна част от измерването
е извършване на калибрирането (действие)
при определени конкретни условия на измерване, при което се установява зависимост
между стойностите на величините с техните
присъединени неопределености на измерване,
получени чрез еталоните и съответстващите
индикации с присъединените неопределености
на измерване. След този първи етап следва
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втори, като част от калибрирането – съществен
и пряко свързан с крайния резултат от измерване- установяването на зависимостта за получаването на резултат от измерване от индикацията (сигнала) на измервателната система.
За действието калибриране също се изисква
определена процедура с конкретно описани
еталон/еталони, материали, реактиви и други
устройства, необходими за прилагането й, условия, конкретните операции, включително и
обработка на данните. Наличието на множество
публикации за калибрирането на измервателните системи подпомага специалистите, но
в практиката все още има някои колебания и
объркване на калибрирането с други метрологични действия като настройване, проверка на
калибрирането, градуиране и др. В някои случаи
не се отчита, че то има две разновидности, които
се равнопоставени и се прилагат в зависимост
от техническата реализация на измервателната
система и на функциите, които тя изпълнява. В
тази връзка калибрирането би могло да се раздели
на два вида:
а) индикацията (сигнала от измервателната
система) и резултатът от измерване, се изразяват с един и същ референтен елемент (например
една и съща единица, реферетен материал
или другите установени начини). Пример:
калибриране на шублер – индикацията и измерваната величина се изразяват чрез една и съща
единица за дължина (милиметър, микрометър
и т.н.), подобен е случая с калибрирането на
везната. Целта на този вид калибриране е да
се установи изместването при измерването на
еталона с измервателната система, подлежаща
на калибриране от неговата стойност, дадена от
сертификата. Представянато е чрез изместването или чрез корекционен множител;
б) индикацията (сигнала от измервателната
система) и резултатът от измерване, не се
изразяват с един и същ референтен елемент.
Например от измервателната система се
получават индикации за измерваната величинаабсорбция, а целта на измерването е получаване
на стойности за концентрация на даден компонент в разтвор). Това е често срещан случай
при калибриране на спектрофотометри, атомноабсорбционни спектрометри и други химикоаналитични измервателни системи. Обикновено резултатът от калибриране се изразява
със зависимостта y = f(x) между индикациите,
получени при измерване на калибраторите
(еталони) – yi и съответните им стойности на
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величината хi на еталоните/калибраторите от
техния сертификат. При разглеждания случай
референтния елемент на индикацията и референтния елемент на измерваната величината
са различни (индикацията е изразена с единицата за абсорбция, а измерваната величина
концентрация, изразена със съответната
единица за нея). Възможни начини за изразяване на резултатите от калибрирането: изявление, калибровъчна крива/диаграма, функция,
таблица. Рзгледаният пример демонстрира,
експерименталното определяне на калибрационната зависимост. Съвремените измервателни системи чрез подходящ софтуер предоставят в графичен вид зависимостта, като в
допълнение могат да дадат и други характеристики за нея (например степента на нелинейност и др). Получаването на крайния
резултат на измерваната величина на обекта /
пробата се основава на вече установената калибровъчна диаграма/графика и експериментално получената индикация при измерване
на пробата/ обекта. (обратна задача).
Независимо от вида на калибрирането, то е
неотменна, предварително осъществяване част
от процеса на измерване.
Не трябва да се пропуска и друга изключително важна роля на действието калибриране, свързана с постиганета на единството на
резултатите от измерванията. Това е осигуряването на метрологична проследимост на
резултата от измерване.

2. Резултат от измерване
Крайната цел на измерването е да се получат и препишат логични стойности на измерваната величина, като същевременно към тях
се указва цялата налична информация, свързана
с измерването. Същата е необходима за предвидената предварителна употреба на този резултат
от измерване.
Представителността на различните получени стойности на измерваната величина на
обекта може да е различна. Тя е в зависимост от въздействието на множество фактори, включително и от избраната процедура на измерване. За оценяването на представителността и логичността на данните се използват множество разнообразни статистическите методи за анализ, съобразени с модела на
измерване, функцията на измерване.
Най-общо и приемливо за повечето практически случаи е резултатът от измерване да

се изразява чрез една единствена стойност на
измерената величина и неопределеността на
измерването. [4], [5].
В [5] авторите детайлно разглеждат различните подходи, които се използват за представяне на резултатите от измерванията, тяхното
оценяване (класически подход, подход на
неопределеността, IEC подход, хибриден подход).
Целта на измерването в подхода на неопределеността са основава на това, че информацията от измерването позволява само приписване на интервал от логични стойности на
измерваната величина, въз основа на допускането, че при измерването не са направени
грешки по причини на човека, а не е свързана
с определянето на истинска стойност. Известен
факт на основа на теорията при обработката на
данните от измерването е, че и при използване
на възможно най- съвременни и точни методи и
измервателни системи интервалът на логичните
приписани стойности на измерваната величина
не е възможно да се сведе до една единствена
стойност.
Допълнително, включената към резултата
информация, би могла да намали обхвата на
интервала от стойности, които могат да бъдат
разумно приписани на измерваната величина и
да се намали неопределеността на измерването.

4. Изводи
От представеното разглеждане на измерването могат да се направят някои изводи:
1. Измерването е експериментален процес,
съдържащ в себе си сравнение или преброяване.
Той е приложим само за свойства на явление,
тяло или вещество с големини, изразени с число
и референтен елемент т.е величини.
2. Целта е получаване на приписани логични
стойности на измерваната величина.
3. Използва се измервателна система, способна да предоставя информация на база, на
която, да се получат стойности на измерваната
величина.
4. За да се проведе измерването, е необходимо спазването на определени приети международно договорености / споразумения за :
- избора на използваните референтни елементи за изразяване на величините (единици за измерване или/ , процедури за измерване, или /и референтни материали);
- еталоните / референтните материали за
калибриране на измервателната система,

включително и за осигуряване на метрологична проследимост на резултата от
измерване;
- подробното познание за свойството,
състоянието на явлението на тялото,
веществото, което ще се измерва, за да бъде
тя адекватно описана;
- прилагане на валидни, потвърдени/
валидирани методи и процедури за измерване, включително и за калибрирането;
- прилагане на международно общоприети
методи за изразяване и изчисляване на
резултата от измерване.
Забележка: В доклада не се разглежда
участието на специалист и неговата компетентност.
В перспектива всеки един от посочените
елементи може да бъде обект на присъщите
за метрологията теоретични изследвания (изследванията за усъвършенстване на системата за единици SI; изследвания за уточняване
и намаляване на неопределеността на конвенционалните стойности на различни константи,
включително и на фундаменталните; създаване
на съвременни, стабилни еталони на основа на
квантовите ефекти и свойства на материята;
въвеждане на нови методи и средства за прецизиране на резултатите от измерванията в конкретните области на приложение на измерванията). Предизвикателство пред метрологията е
откриването на методи, измервателни системи,
еталони, чрез които редица свойства без големини биха се превърнали във величини; изследвания за създаване на прецизна измервателна
техника; разширяване и задълбочаване на знанията за резултата от измерване, за истинската
стойност и други, свързани с логичното приписване на стойностите на измерваната величина.
Метрологията, като наука за измерването,
обхващаща научните и практическите аспекти на измерването, приложима за всички области на природознанието и практиката има интердисциплинарен характер.
От друга страна нейните основни положения
са изградени и са се развивали на основа на
постигнато в изследванията на фундаменталните
науки, разкриващи закономерностите на явленията, в свойствата на материалния свят, което се
очаква и в бъдеще да продължи.
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Abstract: This paper has been considered the measurement as an experimental process for obtaining values of
quantyties of the various object properties. Based on contemporary views on the measurement has been present an
attempt to define some common metrological principles (not exhaustive) that have been valid for the application of
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