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1. въведение
Известно е, че изменението на температурата 

от приетата за нормална по време на измерване  
на ППКМД (20+0,5°С) води до появата на тем-
пературни грешки. С цел да се установи дали 
неспазването на това условие води до повишаване 
на неопределеността от измерването, по-голямо 
отклонение от плоскопаралелност и как влияе 
върху резултата от измерването е извършен из-
мервателен експеримент като са проведени серия 
от тестове, при които са направени промени свър-
зани с температурата (понижаване от 1°C до 3°C).

2. Обект на измерване
Извършено е калибриране на ППКМД с номи- 

нален размер 50 mm. Използван e еталон с клас на 
точност „0” и отклонение от номинален размер (от 
свидетелство за калибриране) + 0,20 µm. Измер-
ванията са проведени в лаборатория за измерване 
на дължина към Института по отбрана „Професор 
Цветан Лазаров”. Измерванията са извършени 
по сравнителен контактен метод на измерване, 
като са приложени методи на статистиката за 
извършване на анализ. Направени са съществени 
промени, свързани с температурата, като входна 
влияеща величина. 

3. Измерване при температура на 
заобикалящата среда 20 + 0,5°C. 
Проведени са 63 серии по 10 измервания. 

Обработката на данните от измерванията е из-
вършена в следната последователност:

3.1. Изключване на грубите грешки от резул-
татите на многократните наблюдения. За целта е 
приложен критерият на Райт, подходящ за брой 
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наблюдения n>20, според който резултатът от 
измерването yi не принадлежи на разпределе- 
нието на разглежданата съвкупност от резултати 
(т.е. съдържа груба грешка) със зададена вероят-
ност, ако [1]: 
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където: tγ е коефициент на доверителна вероят-
ност; yi е установената стойност на случайната 
величина при отделното (единично) наблюдение;  

y  - средноаритме-тична стойност от n броя на-
блюдения; S(y) - средно квадратично отклонение 
на резултатите от наблюденията (0,011 µm); γ – 
доверителна вероятност. 

При нормално разпределение се приема 
γ=0,9973, при което tγ=3. [1]

Екстремните стойности на yi (в µm) са изклю-
чени от резултатите, представени в Таблица 1. 

3.2. Систематични грешки не са известни и 
съответно не са изключвани от резултатите на 
наблюденията.

3.3. Стойностите на yi от Таблица 1 за извър-
шената проверка по критерий на Райт са предста-
вени на числовата ос във вид на точки (фиг. 1).
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3.4. За определяне на вида на разпределе-
нието на резултатите е построена хистограма. За 
построяването ѝ размахът на резултатите от на-
блюденията Δy=ymax-ymin  е разделен на m еднакви 
интервали с дължина d:

m
m

yyd µ004,0
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−−
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−
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За всеки интервал е определена относител-
ната честота  fj  на попадане на резултатите от 
наблюденията в него. 

n
v

f j
j =  , (3)

където vj е абсолютната честота на попадане на 
резултатите от наблюденията в j-тия интервал 
(j=1÷11).Резултатите, разпределени в 11 интер-
вала с широчина d=0,004 µm, са представени в 
Таблица 2.

По така получените стойности на vj е постро-
ена хистограма на разпределението (фиг. 2).

Хистограмата и графичният запис на фиг. 2 
дават основание да се предположи наличието на 

нормалния закон на разпределение. За проверка 
на хипотезата за вида на разпределението на 
резултатите от наблюденията при n≥50 е използ-

ван критерий 
2χ  на Пирсън, който е валиден 

за всички закони на разпределение, изразен с 
формулата: [1] 
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където:
V е опитната абсолютна честота на попадане 

на резултатите от наблюдението в j-тия интервал;
'V  - теоретичната абсолютна честота на 

попадане в j-тия интервал при предполагаемия 
закон на разпределение.
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1 0,017 1,536 26 0,012 1,541 
2 0,011 1,542 27 0,014 1,539 
3 0,012 1,541 28 0,027 1,526 
4 0,015 1,538 29 0,014 1,539 
5 0,018 1,535 30 -0,005 1,558 
6 0,023 1,530 31 -0,035 1,588 
7 0,031 1,522 32 0,026 1,527 
8 0,018 1,535 33 0,020 1,533 
9 0,018 1,535 34 0,016 1,537 

10 0,027 1,526 35 0,009 1,544 
11 0,028 1,525 36 0,011 1,542 
12 0,016 1,537 37 0,020 1,533 
13 0,014 1,539 38 0,022 1,531 
14 0,018 1,535 39 0,019 1,534 
15 0,013 1,540 40 -0,003 1,556 
16 0,018 1,535 41 0,028 1,525 
17 0,017 1,536 42 0,023 1,530 
18 0,017 1,536 43 0,024 1,529 
19 0,018 1,535 44 0,021 1,532 
20 0,010 1,543 45 0,013 1,540 
21 0,013 1,540 46 0,035 1,518 
22 0,016 1,537 47 0,032 1,521 
23 0,007 1,546 48 0,016 1,537 
24 0,019 1,534 49 0,017 1,536 
25 0,015 1,538 50 0,015 1,538 

 

Таблица 1. Резултати от извършената 
проверка по критерий на Райт

Таблица 2. Абсолютна честота на попадане в 
границите на интервала [a; b] 

Интервал 
j 

Граници на 
интервала  
[a; b], µm  

Абсолютна честота ν(j) 
(брой измерени резултати 
/y/ във всеки интервал /d/)  

a  
(над)  

b  
(до 

вкл.) 

Графичен 
запис 

Числен  
запис 

1 +0,032 +0,035 || 2 
2 +0,028 +0,032 ||| 3 
3 +0,024 +0,028 |||| 4 
4 +0,020 +0,024 ||||| | 6 
5 +0,016 +0,020 ||||| ||||| ||||| | 16 
6 +0,012 +0,016 ||||| ||||| | 11 
7 +0,008 +0,012 |||| 4 
8 +0,004 +0,008 | 1 
9 0,000 +0,004  0 
10 -0,004 0,000 | 1 
11 -0,008 -0,004 | 1 

 

 фиг. 2
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където:
d – широчина на интервала;
n – обем на извадката;
S(y) – средно квадратично отклонение на 

извадката;
yj – стойност на величината в средата на j-тия 

интервал.

Стойностите на функцията )(zf  са взети от 
таблица [1] в зависимост от стойността на zj.

Получените резултати и тяхната обработка са 
представени в Таблица 3.

Критичната област на критерия 
2χ  т.е. облас-

тта, при която издигнатата хипотеза се отхвърля, 

е определена от условието: βχχ β =≥ )( 22P ,  
където β е зададено ниво на значимост. Стойност-

та на 3,242 =βχ  е определена по таблица [1], в 
зависимост от зададеното ниво на значимост β 
(0,002) и броя на степените на свобода g.

g = m – r – 1= 11 – 2 – 1 = 8 (7)

където:
m – броят на интервалите;
r – броят на параметрите на закона на разпре-

деление.  

3,2498,19 22 =≤= βχχ  (8)

Стойността на 
2χ   не е в критичната област 

на критерия. Следователно издигнатата хипотеза 
за нормален закон на разпределение се приема.

При проверката за отклонение от равнинност 
(плоскопаралелност) са извършени същият брой 
измервания в четирите крайни (ъглови) точки на 
калибрираната краищна мярка. 

Средноаритметичната стойност tv от наблю-
денията се приема за резултат от проверката за 
плоскопаралелност: tv=0,24 µm.

При анализа на неопределеността е използван 
схематичния ред за подреждане на величините, 
оценките, средноквадратичните неопределе-
ности, коефициентите на чувствителност  и 
приносите за неопределеност в таблица наречена 
„Бюджет на неопределеност”. [2]

Съгласно математически модел на измерва-
нето е изготвен „бюджет” на неопределеността 
(Таблица 4).

Оценени са ефективните степени на свобо-
да Veff  на комбинираната средно-квадратична 
неопределеност:  Veff = 98,58. В зависимост от 
степените на свобода [3] се определя и стандарт-
ният коефициент на доверителен интервал k=2, 
съответстващ на ниво на достоверност прибли-
зително 95%. 

Измерената стойност на ППКМД  50 mm при 
температура на заобикалящата среда 20 + 0,5 °C 
е: 50,000 02 mm с разширена неопределеност 
u=0,000 18 mm и отклонение от плоскопара-
лелност tv=0,24 µm. ППКМД отговаря на клас 

j jy  yy j −  
)(yS
yy

z j
j

−
=  )(zf  V’ V V – V’ 2)'( VV −  

'
)'( 2

V
VV −  

1 0,033 0,014 1,27 0,1714 3,12 2 -1,12 1,25 0,40 

2 0,030 0,011 1,00 0,2420 4,40 3 -1,40 1,96 0,45 

3 0,026 0,007 0,63 0,3332 6,06 4 -2,06 4,24 0,70 

4 0,022 0,003 0,27 0,3814 6,93 6 -0,93 0,86 0,12 

5 0,018 -0,001 -0,09 0,3980 7,24 16 8,76 76,74 10,60 

6 0,014 -0,005 -0,45 0,3521 6,40 11 4,60 21,16 3,31 

7 0,010 -0,009 -0,87 0,2621 4,77 4 -0,77 0,59 0,12 

8 0,006 -0,013 -1,18 0,1942 3,53 1 -2,53 6,40 1,81 

9 0,002 -0,017 -1,55 0,1109 2,02 0 -2,02 4,08 2,02 

10 -0,002 -0,021 -1,91 0,0656 1,19 1 -0,19 0,04 0,03 

11 -0,006 -0,025 -2,27 0,0289 0,53 1 0,47 0,22 0,42 

 2χ =19,98 

 

Таблица 3. Проверка на издигнатата хипотеза
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на точност „0” при допустимо отклонение от 
среден размер 0,25 µm и клас на точност „2” по 
отклонение от плоскопаралелност (при допусти-
мо 0,12 µm) [4].

4. Измерване при понижаване 
температура на заобикалящата среда 
от 1 °C до 3 °C (20 + 3 °C).
Аналогично на т. 2 обработката на резултатите 

е извършена в същата последователност. 
Резултатите от наблюдението са представени 

на числовата ос във вид на точки (фиг.3).
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Размахът на резултатите от наблюденията 
Δy=ymax-ymin  е разпределен в 15 интервала с 
широчина d=0,006 µm. 

 фиг. 4

По получените стойности на vj е постро-
ена хистограма на разпределението (фиг. 4). 
Хистограмата и графичният запис на фигурата 
предполагат наличието на нормален закон на раз-
пределение. За проверка на хипотезата за вида на 
разпределението на резултатите от наблюденията 
отново е използван критерият на Пирсън. При            

g = 15 – 2 – 1 = 12 (9)

312 =βχ

3172,26 22 =≤= βχχ  (10)

Стойността на 2χ  не е в критичната област 
на критерия. Следователно издигнатата хипотеза 
за нормален закон на разпределение се приема. 

Резултатът от измерването за проверка на 
плоскопаралелност е:  tv=0,29 µm

Бюджетът на неопределеността за размер  
50 mm при t = 20 + 3 °C е представен в Таблица 5.

Измерената стойност на ППКМД  50 mm при 
понижаване температура на заобика-лящата сре-
да от 1 °C до 3 °C е: 50,000 02 mm с разширена 
неопределеност U=0,000 23 mm и отклонение 
от плоскопаралелност tv=0,29 µm.

Резултатите от измерванията, както и обоб-
щените данни от извършеното изследване са в 
резултат от изчисления на базата на математи-
ческия модел на измерването и са представени 
в Таблица 5.

5. Изводи
В резултат на извършения експеримент и 

анализ е установено, че понижаването на темпе-
ратурата до 3 °C от приетите за нормални условия 

Таблица 4. Бюджет на неопределеност за размер 50 mm при t = 20 + 0,5 °CТаблица 4. Бюджет на неопределеност за размер 50 mm при t = 20± 0,5 °C 
Величи-

на, Xi 
Оценка xi,  

mm 
Средноквадратична 
неопределеност u(xi) 

Вероятностно 
разпределение 

Коефициент на 
чувствителност 

Ci 

Принос на 
неопределеността ui(y), 

mm 
δl 0,000 016 0,000 001 556 нормално 1 0,000 001 556 
ls 50,000 00* 0,000 075 000 нормално 1 0,000 075 000 
δld 0 0,000 030 619 триъгълно 1 0,000 030 619 
δlc 0 0,000 028 868 правоъгълно 1 0,000 028 868 
α.δt 0 0,000 000 332 правоъгълно -50,0 -0,000 016 599 
δα.?t 0 0,000 000 236 - -50,0 -0,000 011 800 
δlv 0 0,000 009 238 правоъгълно -1 -0,000 009 238 
lx 50,000 02        0,000 088 873 

        
разширена 

неопределеност 0,000 18 

 
* Отклонението от номинален размер на еталона е взето предвид при изчисляването на 

средноаритметичното отклонение на всяка една от направените серии измервания.
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при измерване (20+0,5°С), води до по-голямо 
отклонение от плоскопаралелност (с ≈ 20%) и 
значително повишаване на неопределеността от 
измерването (с ≈ 30%). 

Компенсирането на температурните грешки, 
възникнали вследствие на измене-ние на темпера-
турата на заобикалящата среда по математически 
път, е процес свързан със загуба на много време, 
изисква високо квалифициран персонал и е пред-
поставка за възникване на субективни грешки. 

Ето защо за достигане на максимална точност 
при извършване на измерванията и последващия 
анализ на резултататите е от изключително зна-
чение спазването на температурния режим и оп-
ределения алгоритъм на измерване и изчисление.
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Таблица 5. Бюджет на неопределеност за размер 50 mm при t = 20 + 3 °C

Величина, 
Xi 

Оценка xi,  
mm 

Средноквадратична 
неопределеност u(xi)  

Вероятностно 
разпределение 

Коефициент на 
чувствителност Ci 

Принос на 
неопределеността ui(y), 

mm 
δl      0,000 019 0,000 002 610 нормално 1 0,000 002 610 
ls 50,000 00* 0,000 075 000 нормално 1 0,000 075 000 

δld 0 0,000 030 619 триъгълно 1 0,000 030 619 
δlc 0 0,000 028 868 правоъгълно 1 0,000 028 868 
α.δt 0 0,000 000 332 правоъгълно -50,0 -0,000 016 599 

δα.? t 0 0,000 001 410 - -50,0 -0,000 070 500 
δlv 0 0,000 009 238 правоъгълно -1 -0,000 009 238 
lx 50,000 02        0,000 112 844 

        
разширена 

неопределеност 0,000 23 
 

Таблица 5. Резултати от измерванията
 

t, °C 
Измерена 

стойност, mm 
Разширена 

неопределеност, U, mm 
 

V eff 
Отклонение от 

плоскопаралелност, mm 
20 ± 0,5 50,000 02 0,000 18 98,58 0,000 24 
20 ± 3,0 50,000 02 0,000 23 256,23 0,000 29 
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ИССЛЕдОвАНИЕ вЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРы НА  
РЕзУЛьТАТы ИзМЕРЕНИЯ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛьНых 

КОНЦЕвых МЕР дЛИНы

Невена Радоева
ИO „Профессор Цветан Лазаров”, 1592 София, бул. „Профессор Цветан Лазаров” №2,

e-mail: n.radoeva@di.mod.bg

Резюме: Выполнен измерительный эксперимент – калибровка плоскопараллельных концевых мер 
длины, с номинальным размером 50 мм. Проведена серия тестов в широком температурном диапазоне. 
Проделан анализ полученных результатов с применением методов статистики. Проведенный эксперимент 
является частью исследования, направленного на анализ воздействия влияющих факторов на измерительный 
процесс.

Ключевые слова: плоскопараллелные концевые меры длины, неопределенность, бюджет 
неопределенности.


