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прив’язана до державних еталонів, тобто відбудеться її децентра-
лізація, що забезпечить значний економічний ефект. 

Очікується поява можливості створення порівняно недорогих 
квантових еталонів і робочих ЗВ на основі практичного використання 
ефекту високотемпературної надпровідності, що послужить початком 
нового періоду в розвитку фундаментальної і практичної метрології. 

 
 

ГЛАВА 4. ПОХИБКИ ВИМІРЮВАНЬ 
 
4.1. Види похибок та причини їх виникнення 
 
Практична корисність будь-якого вимірювання визначається 

зазначенням його похибки, тобто кількісної характеристики відхилення 
результату вимірювання від істинного значення вимірюваної ФВ. 
Виникнення похибок вимірювань обумовлено впливом різноманітних 
за фізичною природою факторів, що супроводжують вимірювання. 
Традиційний аналітичний підхід до визначення похибок полягає в 
їх поділі на складові, кожна з яких зумовлена певними факторами. 
Це дозволяє досліджувати джерела складових похибки, проводити 
необхідні експерименти, в тому числі допоміжні вимірювання, і, як 
наслідок, визначати властивості похибки та з необхідною точністю 
оцінити її складові. Знаючи властивості й оцінки складових, можна 
правильно врахувати їх при оцінці повної похибки, а також за 
необхідності ввести поправку в результат вимірювання й (або) 
організувати вимірювальний експеримент так, щоб звести окремі 
складові, а з ними й повну похибку до допустимого значення. Для 
підвищення об’єктивності оцінки похибок вимірювань і визначення 
шляхів їх зменшення, з метою покращання якості вимірювань, 
необхідно знати джерела (причини) виникнення різних складових 
повної похибки вимірювань і закономірності їх змінювання. 

При вимірюванні ФВ слід чітко розмежувати два поняття: 
істинні значення ФВ та результати їх вимірювань. 

Істинне значення ФВ – це значення, що ідеально відображає 
властивості об’єкта як у кількісному, так і в якісному відношеннях. 
Істинні значення не залежать від засобів нашого пізнання і є 
абсолютною істиною, до якої наближається спостерігач, намагаючись 
виразити її як числове значення. 

Результат вимірювання є продуктом пізнання спостерігача і 
приблизною оцінкою значення шуканої величини. Результати залежать 
від методів вимірювання, технічних засобів, властивостей органів 
чуття спостерігача, зовнішнього середовища й самих ФВ. 
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Похибка результатів вимірювання – це число, що показує можливі 
межі невизначеності значення вимірюваної величини. 

Результат вимірювання є продуктом пізнання спостерігача і 
приблизною оцінкою значення шуканої величини. Результати залежать 
від методів вимірювання, технічних засобів, властивостей органів 
чуття спостерігача, зовнішнього середовища й самих ФВ. 

Абсолютною похибкою ЗВ називається різниця між показанням 
засобу вимірювань та істинним значенням вимірюваної величини 
за відсутності методичних похибок і похибок від взаємодії засобу 
вимірювань із об’єктом вимірювання: 

,QAi   (4.1) 
де Ai – показання засобу вимірювань; 

Q – істинне значення вимірюваної величини. 
Проте у метрологічній практиці вимірювань частіше доводиться 

мати справу не з істинними величинами, а з дійсними значеннями 

ÄA  вимірюваних величин, визначених розрахунковим або експе-

риментальним шляхом за допомогою точніших зразкових засобів 
вимірювань. 

Абсолютна похибка дорівнює: 
.

Ai AA   (4.2) 

Відносною похибкою ЗВ називається відношення абсолютної 
похибки засобу вимірювань до істинного або дійсного значення 
вимірюваної величини, виражене у відсотках: 

% 100
Q

A
 , або % 100

ДA


 . (4.3) 

Приведеною похибкою ЗВ називається відношення абсолютної 
похибки до розмаху шкали засобу вимірювань, яке виражене у 
відсотках: 

%, 100
N


  (4.4) 

де N – розмах шкали засобу вимірювань. 
Зауважимо, що при імітаційному методі повірки засобу вимі-

рювання у формулі (4.4) замість шкали N підставляється нормоване 
значення шкали, яке відповідає градуювальним характеристикам. 

Варіацією називається найбільша різниця між двома показниками 
ЗВ, коли одне й те саме дійсне значення вимірюваної величини 
досягається в результаті її збільшення чи зменшення: 

ЗМЗБ ААВ  . (4.5) 
Крім того, похибки засобів вимірювань поділяються на статичні й 

динамічні. 



Клименко Л. П., Пізінцалі Л. В., Александровська Н. І., Євдокимов В. Д. 

66 

Статичні похибки мають місце при вимірюванні величини після 
закінчення перехідних процесів в елементах та перетворювачах ЗВ. 

Динамічні похибки з’являються при вимірюванні змінних величин і 
зумовлені інерційними властивостями ЗВ. 

Статичні похибки, у свою чергу, поділяються на випадкові та 
систематичні. При технічних вимірюваннях ФВ як на процес вимі-
рювання, так і на вимірювану величину діють чинники, виникнення 
яких має стохастичний характер за непередбаченої інтенсивності. 
Чинники впливу як з’являються, так і зникають несподівано, їх 
виникнення неможливо передбачити у заданому інтервалі часу. 

Загалом випадкові похибки слід розглядати як випадкову функцію 
часу вимірюваної величини та зовнішніх чинників. Особливість 
випадкової похибки полягає у тому, що вона змінюється випадково 
при повторних визначеннях однієї й тієї самої величини. Крім того, 
не завжди можна встановити причину виникнення випадкових похибок 
та передбачити їх інтенсивність. При розробці нових засобів 
вимірювання інтенсивність появи більшості чинників цієї групи 
вдається виявити і звести до загального рівня, так що вони більш-
менш однаково впливають на формування випадкової похибки. Проте 
деякі з них можуть проявлятися надмірно (наприклад, зміна напруги 
у мережі електроживлення) і призводити до того, що похибка 
перевищуватиме допустимі межі. Такі похибки у складі випадкових 
називаються грубими. До них слід віднести і похибки з вини спосте-
рігача, зумовлені його станом: правильність за шкалою, точність 
записів результатів вимірювань тощо. 

Систематичні похибки у загальному випадку є функцією 
вимірюваної величини, чинників впливу (температури, вологості та ін.), 
конструктивних характеристик ЗВ та методів вимірювань. Їх 
особливість полягає в тому, що вони або постійні за величиною, 
або ж закономірно змінюються при повторних вимірюваннях однієї 
й тієї самої величини. 

Систематична похибка ЗВТ залишається постійною або ж 
закономірно змінюється, тому її завжди можна врахувати при кінцевих 
результатах вимірювання. 

Систематичні похибки визначаються при повірках та атестаціях 
зразкових та робочих ЗТВ, а в результатах вимірювання враховуються 
як поправки з протилежним знаком. Поправка у кожній цифрованій 
точці шкали чисельно дорівнює систематичній похибці і обернена 
до неї за знаком. 

Систематичні похибки як функцію вимірюваної величини можна 
показати у вигляді суми похибок схеми, яка визначається самою 
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структурою ЗВ, та технологічних похибок, обумовлених похибками 
виготовлення елементів цього засобу. 

Похибки схеми і технологічні похибки можна розглядати як 
систематичні лише при вимірюванні постійної вимірюваної величини 
за допомогою одного зразка ЗВ. У загальній же масі вимірювань 
ФВ за допомогою багатьох ЗВ одержані систематичні похибки слід 
відносити до класу випадкових. 

Похибки схеми і технологічні похибки суттєво і принципово 
відрізняються. Якщо перші впливають на характер зміни по шкалі 
сумарної похибки всіх ЗВ, то технологічні похибки індивідуальні 
для кожного зразка ЗВТ, тобто їх значення для кожного приладу в 
одній і тій самій точці різні. 

Слід пам’ятати, що характеристики елементів ЗВТ змінюються 
при їх експлуатації в екстремальних умовах або агресивному сере-
довищі. Це відбувається з двох причин: природні процеси старіння 
та зносу елементів ЗВ, навіть якщо їх експлуатація відбувається в 
умовах, близьких до умов градуювання. Ці причини можна віднести 
до інструментального виявлення нестабільності характеристик. 

Крім того, необхідність регламентування додаткових похибок 
може зумовлюватися суттєвими змінами зовнішніх умов експлуатації 
ЗВ порівняно з умовами проведеного градуювання. Цю причину 
можна вважати методичною, вона зумовлена мінливістю навко-
лишнього середовища. 

Всі ці обставини спричиняють зміну відхилення статичної харак-
теристики у той чи інший бік від градуювальної характеристики 
(рис. 4.1). Якщо ширина смуги зростає пропорційно зростанню 
вхідної величини х, а при х = 0 вона також дорівнює нулю, то така 
похибка називається мультиплікативною, тобто такою, що розрахована 
шляхом множення, або похибкою чутливості, незалежно від того, 
випадкова ця похибка чи систематична. Мультиплікативна похибка 
описується рівнянням: 

)(xfm  . (4.6) 

Смуга, обмежена прямими '
xS  та ''

xS , (рис. 4.1, а), є областю 

невизначеності і характеризується похибкою чутливості. 
Адитивною називається похибка, яка має стале значення по всій 

шкалі (рис. 4.1, б). 
Значення похибок ЗВ установлюється відповідно до стандартів і 

вимог при нормальних умовах їх використання, а також при відхиленні 
впливових величин від нормальних значень. Під нормальними 
розуміють такі умови використання ЗВ, за яких величини, що 
впливають на процес вимірювання (температура, вологість, тиск, 
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частота, напруга, зовнішні магнітні поля, вібрація тощо), мають 
нормальні значення. Останні встановлюються стандартами або 
вказуються у технічних умовах для відповідних ЗВ як номінальні 
значення з відхиленнями. Наприклад, температура повинна становити 
20 ± 2 °С; тиск – 101 325 Па; вологість – не перевищувати 80 %; 
напруга – 220 + 10 В та ін. 

 

  
а б 

Рис. 4.1. Похибки засобів технічних вимірювань: 
а – мультиплікативна, б – адитивна 

 
Відповідно до стандарту, нормальні умови застосування ЗВТ – 

це умови, за яких величини, що виявляють зовнішній вплив, мають 
нормальні значення або перебувають у межах нормального інтервалу 
значень. Похибка, властива засобам технічного вимірювання, що 
працюють у нормальних умовах використання, називається основною 
і нормується межами допустимої основної похибки. Тільки тоді, коли 
основна похибка не перевищує допустимих меж, засіб вимірювальної 
техніки допускається до використання за призначенням. 

Межі допустимої основної похибки засобів технічних вимірювань 
задаються у вигляді абсолютних, відносних та приведених похибок. 

Основна похибка засобу вимірювання задається формулою, за 
якою визначаються межі допустимої абсолютної похибки: 

a , (4.7) 
або межі приведеної відносної основної похибки: 

%, 100
Н


  (4.8) 

де Δ – межа допустимої основної абсолютної похибки; 
δ – межа приведеної допустимої основної похибки; 
XH – номінальне значення вимірюваної величини (розмах шкали 

приладу). 
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Додатковою називається похибка, властива засобам вимірювальної 
техніки, які використовуються для вимірювання за умови відхилення 
впливових величин від їх нормальних значень. 

Основні та додаткові похибки визначаються межами допустимих 
основних та додаткових похибок і задаються формулами або ж 
встановлюються за таблицями граничних допустимих абсолютних 
та приведених похибок для різних номінальних значень і впливових 
величин. 

Клас точності – узагальнена характеристика засобу вимірювальної 
техніки, що визначається границями його допустимих основних і 
додаткових похибок, а також іншими характеристиками, що впливають 
на його точність, значення яких регламентуються стандартами на 
окремі види засобів вимірювань. 

Історично склалося так, що усі засоби вимірювань, крім кутових 
та довжин, поділені на класи точності. 

Той чи інший клас точності присвоюється засобам вимірювальної 
техніки на основі визначеної для них основної похибки та способу 
її виявлення. Якщо основна похибка виражена в одиницях вимірюваної 
величини за формулою (4.8), то клас точності позначається порядковим 
номером з ряду чисел. ЗВ з більшою межею основної похибки 
присвоюється клас точності з більшим порядковим номером, а з 
меншою межею похибки – менший номер. Клас точності ЗВ 
характеризує їхні точнісні властивості, але не є безпосереднім 
показником точності вимірювання, оскільки точність залежить від 
методу, умов проведення вимірювань, розмаху шкали приладу та 
ін. Наприклад, якщо межі допустимої основної похибки становлять 
±0,5 дБ, то клас точності позначається так: кл. 0,5 дБ. 

ЗВ, межі допустимих основних похибок яких задані у вигляді 
приведених похибок за формулою (4.8), присвоюються класи точності 
з такого ряду чисел: К = [1; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0]·10п; де п = 
1; 0; –1; –2; – 3... 

Класи точності відповідно до стандарту, як правило, виводяться 
на шкалу приладів. Промислові прилади мають такі класи точності: 
0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3; 4. Для окремих видів ЗВ вибирається ряд чисел 
не більше 5. 

При вимірюванні величин у відсотках клас точності на шкалі 
приладу обводиться колом. 

Для встановлення похибок ЗВ він періодично повіряється зраз-
ковими засобами, які за класом точності на декілька класів вищі. 

Причини виникнення похибок: недосконалість методів вимірювання, 
технічних засобів, органів чуттів спостерігача, зміна умов проведення 
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експерименту. Зміна умов проведення досліджень може впливати 
на ФВ, технічні засоби і самого спостерігача. 

Кожна із наведених причин виникнення похибок зумовлена 
багатьма чинниками, під впливом яких формується загальна похибка 
вимірювання. Їх можна об’єднати у дві великі групи. 

1. Чинники, що з’являються нерегулярно і зникають несподівано 
або проявляються з непередбачуваною інтенсивністю. До них належать: 
перекоси елементів приладів за їх напрямними, нерегулярні зміни 
моментів в опорах, зміна зовнішніх умов та умов навколишнього 
середовища, послаблення уваги спостерігача тощо. Складова сумарної 
похибки, яка виникає під впливом цих чинників, – випадкові похибки 
вимірювань. 

2. Чинники постійні або такі, що закономірно змінюються у 
процесі вимірювання ФВ. До них належать методичні похибки, 
зміщення стрілки приладу та недосконалість елементів (пружних) 
ЗВ. Складові сумарної похибки, що виникають під дією чинників 
другої групи, – систематичні похибки вимірювань. 

 
 
4.2. Класифікація похибок вимірювання 
 
Похибки вимірювань розрізняють за такими ознаками: за джерелом 

виникнення; за закономірністю або характером змінювання (в часі 
або за ансамблем); за формою або способом відображення кількісних 
характеристик похибки вимірювань (рис. 4.2). 

Цілком природно виділити складові похибки та їх джерела від-
повідно до основних структурних елементів процесу вимірювання. 
Виходячи з цього, як джерела похибок вимірювань, слід розглядати 
метод вимірювання і засіб ЗВТ, а також оператора (суб’єкта). Згідно з 
цим виділяють методичну, інструментальну та суб’єктивну складові 
похибки вимірювань. 

Методична складова похибки вимірювання у загальному випадку 
зумовлена недосконалістю методу вимірювання, вона не залежить 
від властивостей ЗВТ. 

Конкретизуємо джерела методичних похибок для прямих і непрямих 
(опосередкованих, сукупних і сумісних) вимірювань. 

До найбільш поширених методичних похибок прямих вимірювань 
належать: 

1. Похибка, обумовлена неадекватністю фізичної моделі об’єкта 
вимірювання (ОВ) реальному об’єкту та задачі вимірювання. Експе-
риментатор мусить чітко відрізняти фактично вимірювану величину 
за прийнятою фізичною моделлю ОВ від тієї ФВ, що реально 
відтворює досліджувану властивість ОВ і підлягає вимірюванню. 
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Рис. 4.2. Класифікація похибок вимірювань за джерелом 

виникнення 
 
Наприклад, при вимірюванні на виході будь-якого ОВ змінної 

напруги її форма прийнята синусоїдною, у той час як реальний 
сигнал не є синусоїдним і містить вищі гармоніки. Тому якщо від-
повідно до прийнятої фізичної моделі ОВ для вимірювання амплітуди 
або змінної напруги на виході ОВ використати вольтметр, призначений 
для вимірювання синусоїдної напруги, то в результат вимірювання 
буде внесена методична похибка, обумовлена дією вищих гармонік, 
наявних у реальному сигналі ОВ. 

Невідповідність прийнятої фізичної моделі ОВ, що називають 
пороговою невідповідністю, викликає одну з принципово неусувних 
складових методичної похибки, яка обмежує досяжну точність 
вимірювання. Це спричиняється тим, що фізична модель ОВ визначає 
вимірювану величину, а звідси – вибір методу вимірювання і ЗВТ. 

2. Похибка, яка зумовлена зміною залежності між вимірюваною 
і проміжною величинами, якщо при вимірюваннях використовується 
проміжне перетворення ЗВТ. 

3. Похибка передавання розміру вимірюваної величини від ОВ 
до ЗВТ, тобто фізичне з’єднання ЗВТ з ОВ, не завжди здійснюється 
так, щоб розмір вимірюваної величини був однаковий на виході ОВ 
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і на вході ЗВТ. Наприклад, таку похибку можуть вносити з’єднувальні 
проводи між ОВ і ЗВТ. 

До характерних методичних похибок, які є специфічними для 
непрямих вимірювань, належать: 

1. Похибка обчислювань, у тому числі похибка алгоритмів або 
програм обчислювань. 

2. Похибка, обумовлена тим, що функції (функціонали) обчислю-
ються, як безперервні, а реально вони є дискретними (вимірювання 
здійснюються при дискретних значеннях ФВ-аргумента). 

Відмітною особливістю методичних похибок вимірювань є те, 
що вони, як правило, неконкретні, і тому не можна одержати будь-
яких узагальнених кількісних оцінок. Враховуючи це, методичні 
похибки звичайно не нормуються і не вказуються в технічній 
документації, а повинні оцінюватися експериментатором при реалізації 
вибраного методу вимірювань з урахуванням конкретних умов 
експлуатації ЗВТ. Така оцінка досить складна і часто потребує 
ґрунтовного експериментального дослідження прийнятого методу 
вимірювань. Якщо метод апробований протягом тривалого часу, то 
його похибки можуть бути встановлені і записані в паспорт методу. 
Складання подібних атестаційних паспортів похибок стандартних 
методів вимірювань є одним із важливих завдань сучасної метрології. 

Інструментальна (приладова, апаратурна) складова похибки 
вимірювання обумовлена властивостями (або недосконалістю) ЗВТ, 
які використовуються при вимірюванні, що призводить до різних 
складових похибки. 

Суб’єктивна (або особиста) складова похибки вимірювання 
залежить від індивідуальних властивостей експериментатора (суб’єкта), 
що виконує вимірювання, а точніше, від його психофізіологічних 
якостей, зокрема, від недосконалості органів чуттів, які беруть участь 
у визначенні результату вимірювання (зору, слуху, швидкості реакції 
на сигнал), від здатності до концентрації уваги, від ступеня стомленості 
і т. ін. Велику роль відіграє кваліфікація експериментатора. 

Суб’єктивна похибка вимірювання характерна тільки для аналогових 
вимірювальних приладів. Вона має два різновиди. 

Першим різновидом суб’єктивної похибки вимірювань є похибка 
відліку, яка обумовлена округленням показників під час їх відліку 
оператором зі шкали аналогового вимірювального приладу. Вона 
проявляється в тому, що однаковий показник приладу, який, наприклад, 
дорівнює 84,3 поділки, один оператор зчитує правильно, другий  
як 84,0, третій  як 84,5 і т. д. 

Другим різновидом суб’єктивної похибки вимірювань є похибка 
паралакса, обумовлена взаємним розташуванням ока експериментатора, 
стрілки вказівника і шкали аналогового вимірювального приладу. 
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Очевидно, такі похибки не можуть бути заздалегідь передбачені 
і вказані в технічній документації аналогових вимірювальних приладів. 
У цифрових вимірювальних приладах операція округлення виконується 
автоматично, а похибка округлення, що виникає при цьому, називається 
похибкою квантування, вона нормується і вказується в технічному 
описі приладу. 

Зменшення або виключення суб’єктивної складової похибки 
вимірювання досягають застосуванням спеціальних типів шкал, 
наприклад дзеркальних, використанням цифрового відліку й авто-
матизацією одержання результату вимірювання. 

Таким чином, суб’єктивні похибки вимірювань поки що не можуть 
бути оцінені кількісно, а тому вони не входять у математичну модель 
повної похибки вимірювань. Їх треба зменшувати або виключити, 
але про них слід завжди пам’ятати під час відліку оператором 
показників зі шкали аналогового вимірювального приладу. 

 
 
4.3. Оцінка результатів прямих вимірювань 
 
Залежно від розв’язуваної задачі, прямі вимірювання можуть 

проводитися з одноразовими і багаторазовими спостереженнями. 
Прямі одноразові вимірювання є найбільш розповсюдженими у 
практиці технічних вимірювань, оскільки точність їх результатів у 
звичайних умовах, як правило, достатня, і водночас вони відріз-
няються простотою вимірювального експерименту, високою про-
дуктивністю (числом вимірювань за одиницю часу) та незначними 
витратами, для їх проведення не ставляться високі вимоги до 
кваліфікації експериментатора. За цими показниками вони значно 
перевищують інші методи вимірювань. Прямі багаторазові вимірювання 
застосовуються у тому разі, коли необхідно забезпечити підвищену 
точність результатів вимірювань, яка досягається за рахунок зменшення 
випадкової складової похибки вимірювань усередненням (статистичною 
обробкою) результатів спостережень вимірюваної величини того 
самого розміру. Їх доцільно проводити тоді, коли випадкова похибка 
результату вимірювань є переважною порівняно із систематичною. 
Багаторазові вимірювання відрізняються підвищеними складністю, 
трудомісткістю і витратами, тому їх доцільність мусить бути 
переконливо обґрунтованою. Найчастіше вони застосовуються, 
наприклад, при виконанні наукових експериментів і проведенні 
метрологічних робіт. Особливості в організації вимірювального 
експерименту при виконанні одноразових і багаторазових прямих 
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вимірювань визначають відмінність у методиках оцінки їх резуль-
татів і похибок. 

Для прямих одноразових вимірювань характерні дві головні 
особливості: 

1. Із множини можливих відліків результату вимірювання вико-
ристовується лише один. 

2. Потрібен певний обсяг апріорної інформації та її ретельний 
аналіз. 

Ця інформація стосується всіх компонентів процесу вимірювання: 
властивостей фізичної моделі об’єкта вимірювання, методу вимірю-
вання і ЗВТ, умов виконання вимірювання, кваліфікації експери-
ментатора. Аналіз усієї цієї апріорної інформації виконується перед 
проведенням прямих одноразових вимірювань, і від його повноти 
залежить вірогідність результату вимірювання. Основні етапи цього 
аналізу: 

1. Слід з’ясувати фізичну сутність досліджуваної властивості 
об’єкта вимірювання, звернувши особливу увагу на вимірюваний 
параметр. 

2. Визначити впливні величини і заходи, спрямовані на зменшення 
їх впливу (термостатування, екранування або компенсація електричних 
і магнітних полів тощо). 

3. Прийняти рішення на користь тієї чи іншої методики виконання 
вимірювань. 

4. Вибрати ЗВТ, при цьому переконатися у справності, в тому 
числі метрологічній, вибраного ЗВТ і наявності вірогідної інформації 
про його НМХ. 

5. Оцінити похибку взаємодії ЗВТ з ОВ та динамічну похибку. 
6. Дослідити застосований метод вимірювання з метою оцінки 

методичної похибки. 
7. Оцінити можливу похибку експериментатора, якщо вона істотна. 
Вибір методу вимірювання і ЗВТ проводиться так, щоб вилучити 

або зменшити до найменших значень методичну похибку, похибку 
взаємодії і динамічну похибку, тобто щоб похибка вимірювання 
визначалася тільки статичною похибкою ЗВТ (основною і додатковою, 
якщо вона є, складовими). 

Наведені етапи підготовки до виконання вимірювань у якійсь 
мірі справедливі і для інших методів вимірювань, але особливої 
ретельності вони потребують при одноразових вимірюваннях, де 
роль одного відліку результату вимірювання надзвичайно висока. 

Результат одноразового вимірювання є випадковим числом, і 
жоден з його окремих відліків не дає повного уявлення про таке число, 
а отже, і про вимірюваний параметр. Тому вже на етапі одержання 
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відліку ЗВТ (тобто результату вимірювання) виникає дефіцит вимі-
рювальної інформації, що деякою мірою може бути поповнений 
тільки за рахунок апріорної інформації. І в цьому процесі багато що 
залежить від того, яка апріорна інформація використовується. 
Практично при вимірюваннях мають місце два випадки: 

1. Є тільки інформація про клас точності ЗВТ, що використо-
вується, і умови виконання вимірювань. 

2. На підставі накопиченого досвіду подібних вимірювань можуть 
бути відомі закон розподілу ймовірностей результатів вимірювань 
даної ФВ, характеристики не вилучених систематичних і випадкових 
складових похибки вимірювань. 

У першому випадку при оцінці похибки вимірювань ураховуються 
розсіяння (розкид) результатів вимірювань і поправка, обумовлені 
лише властивостями застосованого ЗВТ. Границі, в яких знаходиться 
значення вимірюваної величини, установлюються через єдиний відлік 
показників ЗВТ шляхом обчислення абсолютної інструментальної 
похибки результату вимірювання. Для її оцінки визначають границі 
допустимої абсолютної основної похибки (за класом точності) і 
додаткових похибок (за даними в технічній документації), які 
об’єднують за тим чи іншим правилом і одержують статичну похибку 
ЗВТ. Звичайно, ця похибка і береться за границі довірчого інтервалу 
результату вимірювання. Проте для підвищення їх вірогідності слід 
оцінити (і за необхідності врахувати) останні дві складові інстру-
ментальної похибки вимірювань (динамічну похибку та похибку 
взаємодії), а також методичну похибку. 

Постійно зростаючі вимоги до точності прямих вимірювань 
задовольняються не тільки за рахунок підвищення точності заново 
створених ЗВТ, але й використанням більш ефективних методів 
обробки результатів вимірювань, наприклад статистичної обробки 
багаторазових вимірювань (або прямих вимірювань із багаторазовими 
спостереженнями). 

Головна особливість багаторазових вимірювань, на відміну від 
одноразових, полягає в одержанні і використанні великого обсягу 
апостеріорної вимірювальної інформації. Це не означає, що 
необхідність в аналізі апріорної інформації відпадає. Такий аналіз 
обов’язково передує багаторазовому вимірюванню і має ту саму 
мету, що й при одноразових вимірюваннях, але з тією відмінністю, 
що при багаторазових вимірюваннях розподіл ймовірностей їх 
результатів установлюється експериментально. Визначення результату 
і похибки вимірювань з багаторазовими спостереженнями ґрунтується 
на статистичних оцінках, або навпаки, статистичні оцінки одержують 
на підставі багаторазових рівноточних вимірювань. Методика обробки 
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результатів прямих вимірювань із багаторазовими незалежними 
спостереженнями включає в себе наступні основні етапи: 

1. Аналіз апріорної інформації і підготовку до проведення бага-
торазових вимірювань. 

2. Виконання вимірювальної процедури. Експериментально 
одержують «n» незалежних результатів спостережень вимірюваного 
розміру ФВ. Вимірювальна процедура може бути організована по-
різному. Якщо зміною вимірюваної величини в часі можна знехтувати, 
то всі результати спостережень найпростіше одержати шляхом 
багаторазових (послідовних у часі) вимірювань даної величини тим 
самим ЗВТ. Якщо ж із апріорної інформації можна зробити висновок, 
що за час такої процедури вимірювана величина буде істотно 
змінюватися, то її вимірюють одночасно (паралельно) декількома ЗВТ, 
кожний з яких дає один із незалежних результатів спостережень. У 
цьому випадку дещо порушується одна з умов рівноточності 
вимірювань, але це вимушений захід, і вживається він досить рідко. 
А зменшити ефект від використання не одного, а декількох ЗВТ 
можна їх ретельним попереднім відбором. 

Обробка результатів декількох серій спостережень 
Інколи за умовами вимірювального експерименту багаторазові 

спостереження (вимірювання) ФВ незмінного розміру проводяться 
в декілька етапів, розтягнутих у деякому тривалому інтервалі часу, 
або серії (групи) вимірювань цієї ФВ одержують за різних умов, із 
використанням різних ЗВТ і залученням для проведення експериментів 
фахівців різної кваліфікації. Очевидно, точність окремих серій 
результатів спостережень, одержаних у процесі проведення таких 
експериментів, буде неоднаковою. Серії називаються однорідними, 
якщо їх результати спостережень (значення фізичної величини) 
підлягають однаковому закону розподілу ймовірностей і задовольняють 
критерій однорідності. У протилежному випадку серії спостережень 
вважаються неоднорідними. В подальшому допускається, що 
результати спостережень усіх серій підлягають нормальному закону 
розподілу. 

Задача об’єднання результатів декількох серій спостережень 
Задача обробки результатів декількох серій спостережень (вимі-

рювань) полягає в тому, щоб, використовуючи увесь масив експе-
риментальних даних, одержати найкращу оцінку істинного значення 
вимірюваної величини. Така задача називається об’єднанням результатів 
спостережень. Важливо відрізняти ситуації, за яких об’єднання 
результатів спостережень є виправданим, від тих, за яких воно 
недопустиме. Так не має рації задача об’єднання результатів 
спостережень різних за розміром ФВ. 
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Задача об’єднання результатів спостережень розв’язується в два 
етапи: 

1. Здійснюється перевірка однорідності і рівноточності серій 
результатів спостережень між собою. Вона є обов’язковою, оскільки 
визначає вибір методу сумісної обробки результатів декількох серій 
спостережень. Перевірка зводиться до оцінки допустимої різниці між 
середніми арифметичними значеннями (перевірка на однорідність) і 
СКВ (перевірка на рівноточність, або на розкид, розсіювання) 
результатів вимірювань окремих серій. Якщо обидва види відмін-
ностей, які оцінюються за певними критеріями, допустимі, то ці серії 
вимірювань можна розглядати як єдину сукупність експериментальних 
даних і статистично оброблювати як прямі вимірювання з багато-
разовими спостереженнями. 

2. Якщо проведена перевірка на однорідність показала недопус-
тимість цього припущення, то необхідно виконати такі дві операції. 
По-перше, переконатися у тому, що в процесі проведення експе-
рименту розмір вимірюваної ФВ не змінювався. По-друге, оцінити 
границі систематичних похибок, які мали місце при одержанні кожної 
серії результатів спостережень. Використовуючи оцінки границь 
систематичних похибок, слід ввести відповідні поправки в експери-
ментальні дані, внаслідок чого різниця між середніми арифметичними 
значеннями серій стає допустимою, а одержаний ряд виправлених 
результатів вимірювань – однорідним. 

 
 
4.4. Повірка засобів вимірювань 
 
Повірці підлягають ЗВТ, що перебувають в експлуатації, випус-

каються з серійного виробництва, ремонту та у продаж, видаються 
напрокат, на які поширюється державний метрологічний нагляд, а 
саме ті, які застосовують під час: 

– робіт із забезпечення охорони здоров’я; 
– робіт із забезпечення захисту життя та здоров’я громадян; 
– контролю якості та безпеки продуктів харчування і лікарських 

засобів; 
– контролю за станом навколишнього природного середовища; 
– контролю безпеки умов праці; 
– геодезичних і гідрометеорологічних робіт; 
– торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем 

(споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), 
у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, телекомуні-
каційних послуг та послуг поштового зв’язку; 
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– податкових, банківських і митних операцій; 
– обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і 

теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком 
внутрішнього обліку, який ведуть підприємства, організації та фізичні 
особи – суб’єкти підприємницької діяльності; 

– робіт, пов’язаних із державною реєстрацією земельних ділянок 
і нерухомого майна; 

– робіт із забезпечення технічного захисту інформації, необхідність 
якого визначено законодавством; 

– робіт, що виконують за дорученням органів прокуратури та 
правосуддя; 

– робіт з оцінювання відповідності продукції, процесів, послуг; 
– реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів; 
Повірці також підлягають: 
– вихідні і робочі еталони метрологічних центрів та територіальних 

органів; 
– вихідні еталони підприємств і організацій; 
– ЗВТ, що застосовують під час державних випробовувань, 

державної метрологічної атестації та повірки ЗВТ, а також для 
калібрування ЗВТ для інших підприємств, організацій, а також для 
фізичних осіб. 

Повірку ЗВТ проводять територіальні органи, уповноважені на її 
проведення. Якщо територіальні органи за відсутністю відповідних 
еталонів не можуть провести повірку окремих типів ЗВТ, то повірку 
цих ЗВТ проводять наукові метрологічні центри, уповноважені 
(акредитовані) на її проведення. 

Повірку проводять посадові особи територіальних органів і 
наукових метрологічних центрів – державні повірники, атестовані у 
порядку, встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ. 

Повірку ЗВТ із застосуванням державних і вторинних еталонів 
проводять наукові метрологічні центри та територіальні органи, в 
яких зберігаються відповідні еталони. Її виконують учені – зберігачі 
цих еталонів. 

Повірку ЗВТ під час експлуатації та випуску з виробництва і 
ремонту можуть виконувати повірочні лабораторії підприємств і 
організацій, уповноважені (акредитовані) на її проведення (далі – 
повірочні лабораторії). 

Повірку проводять працівники цих лабораторій, атестовані як 
повірники у порядку, встановленому нормативно-правовим актом 
ЦОВМ. 

Повірку ЗВТ із застосуванням первинних еталонів проводять 
повірочні лабораторії підприємств і організацій, у яких зберігають 
первинні еталони. Повірку проводять учені – зберігачі цих еталонів. 
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Повірку ЗВТ, які призначено для ввезення на територію України 
партіями, проводять під час їх випуску з виробництва повірочні 
лабораторії іноземних виробників, уповноважені (акредитовані) на 
її проведення. 

Відповідно до міжнародних угод України, можна визнавати 
результати повірки, проведеної в іноземних державах. Порядок 
визнання результатів такої повірки встановлює ЦОВМ. 

Діяльність повірочних лабораторій підлягає державному 
метрологічному нагляду. 

Повірку ЗВТ здійснюють згідно з методиками повірки, викла-
деними в окремих документах і затвердженими за встановленим 
ЦОВМ порядком, або викладеними у відповідних розділах експлуа-
таційних документів на ЗВТ. 

ЗВТ визнають придатними до застосування, якщо результати 
повірки підтверджують їх відповідність метрологічним і технічним 
вимогам до цих ЗВТ, встановленим у нормативних чи експлуатаційних 
документах. 

ЗВТ, які застосовують для спостереження за зміною ФВ без 
відображення їх значень з унормованою похибкою (як індикатори), 
повірці не підлягають. На такі ЗВТ та їх експлуатаційні документи 
має бути нанесена позначка «І». 

 
Таблиця 4.1 

Види повірки вимірювальної техніки та вимоги до них 
Види повірки 

вимірювальної техніки
Вимоги до повірки вимірювальної техніки 

Первинна 
Їй підлягають ЗВТ під час випуску з виробництва і 
ремонту, під час уведення ЗВТ в експлуатацію, ЗВТ, що 
ввозять з-за кордону партіями 

Періодична 
Їй підлягають ЗВТ, які перебувають в експлуатації, у тому 
числі ті, які видають напрокат 

Позачергова Її проводять до закінчення міжповірочного інтервалу 

Інспекційна 
Її проводять під час здійснення державного метрологічного 
нагляду, щоб перевірити придатність ЗВТ до застосування 

Експертна 
Її проводять у разі виникнення спірних питань щодо 
метрологічних характеристик, придатності до застосування 
і правильності експлуатації ЗВТ 

 
Контроль за придатністю таких ЗВТ до застосування здійснюють 

за порядком, встановленим користувачем. 
ЗВТ, які застосовують у складі вимірювальних каналів вимі-

рювальних і вимірювально-інформаційних систем або автоматизованих 
систем керування технологічними процесами, можна окремо не 
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повіряти, якщо це передбачено затвердженими у встановленому 
порядку методиками повірки вимірювальних каналів цих систем. 

Заявники оплачують роботи, пов’язані з проведенням на госп-
розрахункових засадах усіх видів повірки відповідно до порядку, 
встановленого КМ України. 

Підприємства, установи та організації, фізичні особи – суб’єкти 
підприємницької діяльності, які експлуатують, виробляють, ремон-
тують, продають і видають напрокат ЗВТ, що підлягають повірці, 
зобов’язані своєчасно подавати зазначені ЗВТ на повірку. 

Переліки ЗВТ, що перебувають в експлуатації і підлягають повірці, 
складають їх користувачі (за винятком фізичних осіб, що не є 
суб’єктами підприємницької діяльності) і подають на погодження 
до наукових метрологічних центрів, територіальних органів та 
повірочних лабораторій, які будуть проводити повірку. Порядок 
складання та погодження цих переліків ЗВТ встановлено нормативно-
правовим актом ЦОВМ. 

ЗВТ, які призначено для застосування в побутовій сфері для 
власних потреб, подають на періодичну та позачергову повірку за 
бажанням їх власника. Це положення не стосується ЗВТ, результати 
вимірювань якими застосовують для розрахунків за спожиті для 
побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду. 

Повірку ЗВТ мають забезпечувати наукові метрологічні центри, 
територіальні органи та повірочні лабораторії безвідмовно (відповідно 
до погоджених переліків ЗВТ, які перебувають в експлуатації і 
підлягають повірці, і (або) письмового звернення). 

У разі відсутності умов, необхідних для проведення повірки, 
науковий метрологічний центр, територіальний орган або повірочна 
лабораторія зобов’язані зазначити іншу найближчу організацію, що 
може здійснити повірку. 

ЗВТ подають на повірку укомплектованими, разом з необхідними 
допоміжними пристроями та, за вимогою наукового метрологічного 
центру, територіального органу або повірочної лабораторії, експлуа-
таційними документами, свідоцтвами про попередню повірку чи 
державну метрологічну атестацію. 

Умови проведення повірки 
Повірку ЗВТ можна проводити: 
– у стаціонарних або пересувних повірочних лабораторіях; 
– безпосередньо на підприємствах, у цьому випадку державних 

повірників (повірників) відряджають на підприємства; 
Під час проведення повірки ЗВТ на місцях їх виготовлення, 

ремонту або експлуатації заявники повинні: 
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– забезпечувати у разі потреби доставку робочих еталонів та 
допоміжних засобів повірки, які належать науковим метрологічним 
центрам, територіальним органам або повірочним лабораторіям, до 
місця повірки і у зворотному напрямку; 

– надавати необхідні нормативні, експлуатаційні та інші доку-
менти; 

– відряджати допоміжний персонал та надавати приміщення, 
необхідні для проведення повірки; 

– забезпечувати необхідні умови повірки (температуру і вологість 
навколишнього повітря, захист від зовнішніх електромагнітних 
полів тощо) та дотримання вимог техніки безпеки і санітарних норм 
(освітленість робочих місць для проведення повірки, наявність 
заземлення, вентиляції тощо); 

– забезпечувати зберігання робочих еталонів і допоміжних 
засобів повірки, які належать науковим метрологічним центрам, 
територіальним органам або повірочним лабораторіям; 

– надавати у разі застосування пересувної повірочної лабораторії 
місце стоянки та забезпечувати під’єднання її до мереж електро-, 
газо- і водопостачання, каналізації, а також забезпечувати збережність 
цієї лабораторії. 

Якщо для проведення повірки на місцях виготовлення, ремонту 
або експлуатації ЗВТ необхідно застосовувати стаціонарні робочі 
еталони, то заявники повинні мати зазначені еталони та надавати їх 
у розпорядження державних повірників (повірників). 

Первинна повірка. Під час випуску з виробництва допускається 
проводити вибіркову первинну повірку ЗВТ, якщо це передбачено 
відповідним нормативним документом або методикою повірки. 
Позитивні результати вибіркової первинної повірки поширюються 
на всі ЗВТ з партії, яку подають на повірку. 

Первинну повірку проводять на місці виготовлення (ремонту) 
ЗВТ, у наукових метрологічних центрах, територіальних органах 
ЦОВМ або в повірочних лабораторіях. Місце проведення повірки 
визначають наукові метрологічні центри, територіальні органи або 
повірочні лабораторії, які проводять повірку. 

Для проведення первинної повірки на місці виготовлення 
(ремонту) засобів вимірювальної техніки у заявників організують 
контрольно-повірочні пункти (КПП) територіальних органів або 
повірочних лабораторій. 

КПП створюють згідно зі спільним наказом підприємства-заявника 
та територіального органу або повірочної лабораторії. Діяльність 
КПП регламентують положенням про КПП, затвердженим керівниками 
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підприємства-заявника та територіального органу або повірочної 
лабораторії. 

Якщо щоденний випуск ЗВТ з виробництва (ремонту) не забезпечує 
постійного завантаження одного державного повірника, то КПП 
можна не організовувати. У цьому разі порядок проведення повірки 
визначають згідно з договором підприємства-заявника із терито-
ріальним органом або повірочною лабораторією. 

Первинну повірку ЗВТ проводять за договором чи письмовим 
зверненням заявника, яке подають до організації, що проводить 
повірку, або керівнику КПП. 

Періодична повірка. ЗВТ, які зберігають та не використовують, 
можна не піддавати періодичній повірці. У цьому випадку ЗВТ 
треба піддавати позачерговій повірці безпосередньо до введення в 
експлуатацію, продаж або видача напрокат. 

ЗВТ, що перебувають в експлуатації, у тому числі й ті, яких 
видають напрокат, підлягають періодичній повірці через встановлені 
міжповірочні інтервали. 

Періодичну повірку можна проводити на території заявника, 
наукового метрологічного центру, територіального органу або 
повірочної лабораторії. Місце проведення повірки визначає науковий 
метрологічний центр, територіальний орган або повірочна лабораторія, 
зважаючи на економічні чинники, можливість транспортування 
еталонів, допоміжного обладнання та ЗВТ, що повіряють, погоджуючи 
це рішення із заявником. 

Періодичну повірку проводять у календарні терміни, встановлені 
переліком ЗВТ, які перебувають в експлуатації та підлягають повірці, 
або за письмовим зверненням заявників. 

Порядок подання фізичними особами, які не є суб’єктами під-
приємницької діяльності, – власниками ЗВТ, результати вимірювання 
якими застосовують для здійснення розрахунків за спожиті для 
побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду, на 
періодичну повірку цих засобів, встановлює КМ України. 

Тривалість перебування ЗВТ на повірці, за умови їх подання 
відповідно до переліку засобів вимірювальної техніки, які перебувають 
в експлуатації та підлягають повірці, або письмового звернення, не 
повинна перевищувати 15 робочих днів після оплати за повірку (за 
винятком ЗВТ, тривалість повірки яких, згідно з методикою повірки, 
перевищує цей термін). 

Якщо ЗВТ призначено, щоб вимірювати (відтворювати) декілька 
ФВ, і (або) він має кілька діапазонів вимірювання, але його 
застосовують для вимірювання (відтворення) меншої кількості ФВ 
або не в усіх діапазонах (чи якщо ЗВТ застосовують лише в окремій 
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частині діапазону вимірювання), то за письмовим зверненням заявника 
під час періодичної повірки таких ЗВТ дозволено контролювати 
їхні метрологічні характеристики лише щодо зазначених ФВ і 
діапазонів (частин діапазонів) вимірювання. У таких випадках 
свідоцтво про повірку оформлюють обов’язково. У свідоцтві про 
повірку роблять відповідний запис щодо особливостей застосування 
таких ЗВТ. 

Позачергова повірка. Позачергову повірку проводять у таких 
випадках: 

– за потреби заявника пересвідчитися у придатності повірочного 
тавра до застосування; 

– у разі пошкодження відбитка або втрати свідоцтва про повірку; 
– у разі застосування ЗВТ як комплектувальних, якщо час, що 

минув після останньої повірки, перевищує половину міжповірочного 
інтервалу; 

– у випадку продажу (відправлення) споживачеві ЗВТ у тому 
випадку, коли час, що минув після останньої повірки, перевищує 
половину міжповірочного інтервалу; 

– під час уведення в експлуатацію ЗВТ, які пройшли первинну 
повірку (за потреби). 

Оформлення результатів первинної, періодичної та позачергової 
повірки 

Результати вимірювання та інші дані, отримані під час проведення 
повірки, має бути задокументовано відповідно до методики повірки. 

На вимогу заявника йому надають засвідчену копію протоколу 
повірки, якщо його складання передбачено методикою повірки. 

Позитивні результати первинної, періодичної та позачергової 
повірки ЗВТ засвідчують відбитком повірочного тавра на ЗВТ і 
(або) свідоцтвом про повірку чи записом із відбитком повірочного 
тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів. Порядок 
засвідчення зазначають у методиці повірки ЗВТ конкретного типу. 

За погодженням із заявником дозволено оформлювати одне 
свідоцтво про повірку на декілька однотипних ЗВТ із обов’язковим 
зазначенням загальної кількості та заводських номерів усіх повірених 
ЗВТ. 

Якщо доступ до вимірювального механізму (органів регулювання) 
ЗВТ пломбують, відбиток повірочного тавра ставлять на пломбу. 
Відповідну вимогу щодо необхідності нанесення відбитка повірочного 
тавра на пломбу наводять у методиці повірки і (або) в експлуатаційних 
документах. 

Якщо одержані під час повірки дані наводять на зворотному 
боці свідоцтва про повірку, то відразу після закінчення наведеної 
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інформації їх повинен підписати вчений-зберігач еталону або 
державний повірник (повірник) та затвердити печаткою або відбитком 
повірочного тавра. 

Якщо одержані під час повірки дані наводять у додатку до 
свідоцтва про повірку, усі сторінки додатка повинні бути пронумеровані 
та мати позначення номера свідоцтва, до якого складено додаток. У 
свідоцтві про повірку має бути посилання на додаток із зазначенням 
кількості сторінок у ньому. Дані, отримані під час повірки та наведені 
у додатку, відразу після закінчення наведеної інформації повинен 
підписати вчений-зберігач еталону або державний повірник (повірник) 
та затвердити печаткою або відбитком повірочного тавра. 

Форму і розміри повірочних тавр та тавр-гасників, порядок 
їх зберігання, обліку і застосування встановлено в ДСТУ 3968. 
ДСТУ 2708:2006. 

Якщо відбиток повірочного тавра або пломбу пошкоджено чи 
свідоцтво про повірку втрачено, то ЗВТ вважають неповіреним. 

Якщо в результаті повірки ЗВТ визнають непридатним до 
застосування, то вчений-зберігач еталону або державний повірник 
(повірник) анулює свідоцтво про повірку і (або) гасить попередній 
відбиток повірочного тавра чи робить відповідний запис в експлуа-
таційних документах. 

Анулювання результатів повірки одного ЗВТ, які наведено у 
свідоцтві про повірку, оформлене на декілька однотипних ЗВТ, 
здійснюють, закреслюючи номер відповідного ЗВТ, про що треба 
засвідчити підписом ученого-зберігача еталону або державного 
повірника (повірника) та печаткою (або відбитком тавра-гасника). 

На ЗВТ, що визнані непридатними до застосування за результатами 
повірки, оформлюють довідку про непридатність, яку видають заявнику 
на його вимогу. 

Інспекційна повірка. Інспекційну повірку ЗВТ проводять у 
порядку, встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ. 

За бажанням представників підприємств, організацій та фізичних 
осіб – суб’єктів підприємницької діяльності інспекційну повірку 
можна проводити за їх присутності. 

Результати інспекційної повірки оформлюють довідкою, яку 
підписують державні повірники (повірники). Форму довідки про 
результати інспекційної повірки встановлюють у технічному завданні 
на проведення державного метрологічного нагляду. 

Експертна повірка. Експертну повірку проводять за письмовою 
заявою державних органів (суду, прокуратури тощо) або юридичних 
та фізичних осіб. У заяві має бути зазначено мету експертної повірки і 
причину, що зумовила її проведення. 
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Під час проведення експертної повірки ЗВТ можуть бути присутні 
замовники, а також представники зацікавлених сторін. 

За результатами експертної повірки складають висновок, який 
затверджує керівник наукового метрологічного центру, територіального 
органу або повірочної лабораторії, і його надають заявникові. 

Один примірник висновку треба зберігати в тій організації 
(науковому метрологічному центрі, територіальному органі або 
повірочній лабораторії), яка проводила експертну повірку. 

Примітка. Якщо експертну повірку проводять на замовлення 
слідчих та судових органів, то висновок оформлюють відповідно до 
вимог цих органів. 

 
 
ГЛАВА 5. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ 

ЛІНІЙНИХ ТА КУТОВИХ РОЗМІРІВ 
 
5.1. Плоскопаралельні кінцеві міри довжини 
 
Міра – це ЗВ, призначений для відтворення величини одного 

або декількох розмірів з необхідною точністю. Розрізняють однозначні, 
багатозначні міри і набір мір. 

Однозначні міри відтворюють ФВ одного розміру. 
Багатозначні міри відтворюють декілька однойменних величин 

різного розміру (масштабні лінійки). 
Набір мір – це спеціально підібраний комплект мір, які засто-

совуються не тільки окремо, а й у різних поєднаннях, з метою 
відтворення ряду однойменних величин різного розміру. 

За конструктивними ознаками міри діляться на штрихові і кінцеві. 
Штрихові міри – пластини або диски, на площини яких нанесено 

штрихи. 
Розмір у штрихових мірах визначається відстанню між серединами 

штрихів. 
Штрихові міри довжини – це вимірювальні лінійки, складені 

метри, рулетки. 
Вимірювальну лінійку виготовляють у вигляді сталевої стрічки; 

на її поверхні наносять одну або дві шкали з ціною поділки 0,5 або 
1,0 мм. 

Рулетка – це сталева стрічка, намотана на вісь циліндричного 
футляра. На поверхні стрічки нанесено штрихову шкалу. Рулетки 
виготовляють довжиною 1; 2; 5; 10; 20; 30 і 50 м. Їх застосовують у 
різних галузях народного господарства, там, де не вимагається 
високої точності вимірювання. 


