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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem obvykle provádějí technické komise ISO.
Každý člen ISO zajímající se o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být
v této komisi zastoupen. Práce se
zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce
spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech otázkách elektrotechnické
normalizace.
Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými v části 2 Směrnic ISO/IEC.
Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní
normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.
Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikování libovolného patentového práva nebo všech
patentových práv.
ISO 21748 byla připravena technickou komisí ISO/TC 69, Aplikace statistických metod, subkomisí SC
6 Metody a výsledky měření.
Toto první vydání ruší a nahrazuje ISO/TS 21748:2004, která byla technicky revidována.
Úvod
Pro interpretaci výsledků je znalost nejistot výsledků měření základním požadavkem. Bez
kvantitativních posouzení nejistoty není možné rozhodnout, zda pozorované rozdíly mezi výsledky
vykazují větší než experimentální variabilitu, zda zkušební jednotky vyhovují specifikacím nebo zda
došlo k porušení zákonných ustanovení, jejichž základem je předpis určitých mezí. Bez informací
o nejistotě existuje reálné riziko buď nadhodnocení, nebo podhodnocení výsledků. Nesprávná
rozhodnutí přijatá na takovém základě mohou vést ke zbytečným výdajům v průmyslu,
neoprávněným soudním žalobám nebo nepříznivým zdravotním nebo sociálním důsledkům.
Od laboratoří akreditovaných podle ISO 17025 a návazných systémů se proto vyžaduje hodnocení
nejistoty měření pro výsledky měření a zkoušek a, kde je to potřebné, tuto nejistotu zaznamenávat.
Pokyn pro vyjadřování nejistoty v měření (Guide to the expression of uncertainty in measurement)
(GUM), publikovaný v ISO/IEC jako dokument ISO/IEC Pokyn 98-3:2008 je široce přijatý normalizovaný
postup. Používá se však v situacích, kdy je k dispozici vhodný model procesu měření.
V mezilaboratorních studiích prováděných v souladu s ISO 5725-2:1994 se však využívá velmi široké
rozmezí normalizovaných zkušebních metod. Tato mezinárodní norma uvádí vhodnou a ekonomickou
metodologii pro odhadování nejistoty spojené s výsledky těchto metod, která plně vyhovuje
příslušným principům GUM, přičemž využívá údajů získaných při provádění metody v rámci
mezilaboratorní studie.
Obecný model použitý v této mezinárodní normě vyžaduje, aby
●

●

odhady opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a pravdivosti použité metody získané pomocí mezilaboratorní
studie v souladu s ISO 5725-2:1994 byly k dispozici z publikované informace o použité zkušební metodě. Ty
poskytují odhady vnitrolaboratorních a mezilaboratorních složek rozptylů spolu s odhadem nejistoty spojené
s pravdivostí metody;
laboratoř stvrdila provedením kontroly svého vlastního vychýlení a své vlastní preciznosti, že její realizace
zkušební metody je v souladu se stanovenou výkonností této zkušební metody. Tím potvrzuje, že publikované
údaje jsou použitelné na výsledky získané laboratoří;

●

jakékoliv vlivy působící na výsledky měření, které nebyly přiměřeně pokryty mezilaboratorní studií, byly
identifikovány a byl kvantifikován rozptyl spojený s výsledky, který mohl vzniknout působením těchto vlivů.

Kombinací odpovídajících odhadů způsobem předepsaným v GUM se získá odhad nejistoty.
Obecný princip využití údajů o reprodukovatelnosti při hodnocení nejistoty je někdy nazýván
„modelem shora dolů“.
K otestování správného pochopení metody je často rovněž užitečné porovnat rozptýlení výsledků
získaná při mezilaboratorní studii s odhady nejistot měření získanými použitím postupů v GUM. Při
dané konzistentní metodologii pro odhadování stejného parametru pomocí dat získaných
z mezilaboratorní studie, budou taková porovnání mnohem efektivnější.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma obsahuje návod pro
●
●

hodnocení nejistot měření pomocí údajů získaných ze studií realizovaných v souladu s ISO 5725-2:1994;
porovnávání výsledků mezilaboratorní studie s nejistotami měření (MU – measurement uncertainty) získanými
pomocí platných zásad šíření nejistoty (viz kapitolu 13).

ISO 5725-3:1994 poskytuje další modely pro studie mezilehlé preciznosti. Ačkoliv se stejný obecný
přístup může aplikovat při použití těchto rozšířených modelů, hodnocení nejistoty pomocí těchto
modelů není zahrnuto do této mezinárodní normy.
Tato mezinárodní norma je použitelná na všechny oblasti měření a zkoušek, kde se má stanovit
nejistota, která je spojena s výsledkem, který se má určit.
Tato mezinárodní norma nepopisuje aplikaci údajů o opakovatelnosti bez údajů o reprodukovatelnosti.
Tato mezinárodní norma předpokládá, že poznané nezanedbatelné systematické vlivy jsou
napraveny, buď aplikací číselné korekce jako součástí metody měření, nebo vyšetřením
a odstraněním příčiny vlivu.
Doporučení této mezinárodní normy jsou určena zejména jako návod. Uznává se, že – ačkoliv
předložená doporučení mají vytvářet přínosný přístup k hodnocení nejistoty pro mnoho různých
záměrů – je možno zvolit i jiné vhodné přístupy.
Obecně, jsou-li v textu této normy zmínky o výsledcích, metodách a procesech měření, lze příslušný
text rovněž aplikovat na výsledky, metody a proces zkoušek.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

