
Ez a cikk a JCGM 104 kódjelű kiadvány szövege egyes részleteinek felhasználásával 
készült. Összeállította, és a szövegrészleteket fordította Bánkuti László  

 
 

A GUM kiegészítései és egyes kapcsolódó dokumentumok áttekintése. 
 
 

Közel két évtizede, 1993-ban készült el és került kiadásra az „Útmutató a mérési 
bizonytalanság kifejezéséhez”. ami kétségkívül a metrológia egyik legfontosabb 
dokumentuma. Angol elnevezése „Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement”, 
rövid elnevezése: GUM.  
 
Az Útmutatót hét nemzetközi szervezet közösen dolgozta ki, amelyek 1997-ben 
megalakították a Metrológiai Útmutatók Vegyes Bizottságát. A Bizottság angol elnevezése 
Joint Committee for Guides in Metrology, röviden: JCGM. Az együttműködő hét nemzetközi 
szervezet: az International Electrotechnical Commission (IEC), az International Federation of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), az International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC), az International Organization for Standardization (ISO), 
az International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), az International Union of 
Pure and Applied Physics (IUPAP), és az International Organization of Legal Metrology 
(OIML). 
 
A JCGM keretében működik a „Mérési bizonytalanság kifejezése” munkacsoport (Working 
Group on Expression of uncertainty in measurement), amelynek a feladata az, hogy 
előmozdítsa a GUM használatát, továbbá az, hogy a GUM széles körű alkalmazása érdekében 
készítsen kiegészítéseket és egyéb kapcsolódó dokumentumokat. A dokumentumok „Mérési 
adatok értékelése (Evaluation of measurement data)” közös cím alatt, mint 
dokumentumsorozat készültek és készülnek.1 
 
Ebben a cikkben a GUM kiegészítéseit tekintjük át. Az egyes kiegészítések témakörén belül a 
tájékozódást a kapcsolódó dokumentum tartalmának tömör ismertetésével szándékozunk 
elősegíteni. Tekintettel arra, hogy a kiegészítések többsége magyar nyelven még nem 
hozzáférhető, vagy csak tervezet stádiumában létezik, a tájékozódás megkönnyítése céljából 
közöljük az eredeti, angol nyelvű címüket is. 
 
Bár a GUM a metrológia minden területén való alkalmazhatóság igényével készült, vannak 
olyan helyzetek, amikor a GUM nem, vagy csak korlátozottan használható. Ez a helyzet 
egyebek között, ha 
- a mérésfüggvény nem lineáris, 
- a bemenő mennyiségek valószínűségeloszlása aszimmetrikus, 
- a bizonytalanság járulékok közelítőleg sem azonos nagyságúak, és 
- a kimenő mennyiség valószínűségeloszlása aszimmetrikus, vagy nem Gauss illetve t-
eloszlás. 
 
Néha nehéz előre megmondani, hogy adott esetben fennállnak-e a GUM alkalmazhatóságának 
feltételei. A legfontosabb ilyen feltételek, hogy 
-  az eredő bizonytalanság az összetevők kombinálásával adódjon

                                                

, 
-  minden jelentős összetevőt sikerüljön azonosítani, 

 
1 A dokumentumsorozatról szóló tájékoztatás angol nyelven a Google weboldalán található, JCGM keresőszóval.  



- az összes bizonytalanság-összetevő, bármilyen forrásból származzon is, megfelelő 
pontossággal standard bizonytalansággá legyen konvertálható, 
- a bizonytalanság-összetevők statisztikailag legyenek függetlenek, kivéve azt, amikor a 
kölcsönös függésükre vonatkozó engedmények vannak, 
- a négyzetek összegzése olyan eloszláshoz vezessen, amely közel van a normálishoz, 
úgyhogy az eredő bizonytalanságot egy kiterjesztési tényezővel megszorozva legyen 
előállítható egy közelítőleg ismert konfidenciaszintű kiterjesztett bizonytalanság; 
- a bizonytalanságnak ne legyen olyan domináns összetevője, amelynek a 
valószínűségeloszlása nem kezelhető. 
 
A JCGM dokumentumsorozatának kódja a 100-as sorszámmal kezdődik, és olyan 
dokumentumoknál tartalmazza az évszámot is, amelyet már elfogadtak és közzétettek.  
 
JCGM 100:2008.  
„Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement 
(GUM)”  
Mérési adatok értékelése – Útmutató a mérési bizonytalanság kifejezéséhez 
 
Ez a dokumentum a GUM 1993. évi első kiadásának a tartalmat jelentősen nem változtató, 
javított kiadása. A GUM ismertetésétől itt eltekintünk, mert azzal számos, korábban megjelent 
közlemény részletesen foglalkozik, és az Útmutató magyar nyelven is hozzáférhető. Csupán 
az alapgondolatát kíséreljük meg tömören kifejteni: 
 
A mérés véletlen és rendszeres hibájának, valamint a mérendő mennyiség értéke legjobb 
becslésének együttes megadása olyan megközelítés, amit már a GUM bevezetése előtt is 
gyakran alkalmaztak. A GUM azonban a mérésről való gondolkodás egy másik módját 
kínálja. Ahelyett, hogy a mérés eredményét a mérendő mennyiség legjobb becslésével, a 
rendszeres hibával és a véletlen hibával adná meg, a GUM megközelítése az, hogy a mérés 
eredménye: a mérendő mennyiség legjobb becslése a hozzá társított mérési bizonytalansággal 
együtt. Nem lehet megállapítani, mennyire ismert a mérendő mennyiség „lényegében véve 
egyedüli” valódi értéke, hanem csak azt lehet tudni, mennyire hisszük azt ismertnek. A mérési 
bizonytalanságot ezért úgy lehet leírni, mint annak a mértékét, mennyire erősen hiszi az 
ember, hogy ismeri ezt az egyedüli valódi értéket. Ez a bizonytalanság a mérendő mennyiség 
nem teljes ismeretéből ered. A „hit” kifejezés azért fontos, mert a metrológiát egy olyan 
tartományba vezeti át, amelyben a hit fokát kifejező valószínűség révén kell értelmezni, és 
mennyiségileg meghatározni a mérési eredményeket.   
 
JCGM 104. 
„Evaluation of measurement data – An introduction to the “Guide to the expression of 
uncertainty in measurement” and related documents” 
Mérési adatok értékelése – Bevezetés az „Útmutató a mérési bizonytalanság kifejezéséhez” 
című és a hozzá kapcsolódó dokumentumokhoz   
 
A Bevezetést a JCGM azzal a céllal dolgozta ki, hogy a GUM alkalmazása révén elősegítse a 
mérési bizonytalanság megalapozott értékelését, továbbá, hogy bevezesse a GUM 
Kiegészítéseit (GUM Supplements)2 és a JCGM által kidolgozott egyéb dokumentumokat.  
 

                                                 
2  A Kiegészítés szó egy önálló dokumentumfajtát jelent, ezért nagybetűvel írjuk. 



A Bevezetés főként azokra a mérésekre irányul, amelyeknél a mérendő mennyiségek olyan 
folytonos változókkal jellemezhetők, mint például a hosszúság, az idő és az anyagmennyiség. 
A Bevezetés, nem kizárólagosan, a következő területekre vonatkozik: 
- tudományos tevékenységekre és általános tudományágakra,  
- ipari tevékenységekre és általános tudományágakra,  
- ipari kalibráló, vizsgáló és ellenőrző laboratóriumokra, és olyan laboratóriumokra, amelyek 
az egészségüggyel, biztonsággal és környezetvédelemmel foglalkoznak, és  
- értékelő és akkreditáló szervezetekre.  
 
JCGM 105. 
„Evaluation of measurement data – Concepts and basic principles” 
Mérési adatok értékelése – Koncepciók és alapelvek 
 
Ebben a dokumentumban megtalálhatók a valószínűségelméletnek azok az alapvető 
koncepciói és elvei, amelyek aláhúzzák a mérési bizonytalanság értékelésére és kifejezésére 
vonatkozó új megközelítést. A mérési bizonytalanság a VIM-ben úgy van meghatározva, mint 
nem-negatív paraméter, amely a mérendő mennyiségnek a felhasznált információ alapján 
indokoltan tulajdonított értékek szóródását jellemzi.  
 
A bizonytalanságértékelésben a véletlen változó valószínűségeloszlásának két jellemzőjét 
használják, ezek:  
- az eloszlásfüggvény, amely argumentumának minden értékére megadja, hogy a változó 
kisebb vagy egyenlő az adott értékkel, és  
- a valószínűség-sűrűségfüggvény, ami az eloszlásfüggvény deriváltja. 
 
A mérési modellben a bemenő mennyiségre vonatkozó ismeretet gyakran a legjobb becslés és 
a hozzá társított standard bizonytalanság formájában adják meg.  Ha bármely két észlelési 
eredmény (kijelzés érték) függ egymástól, akkor az információ egy, a köztük levő kapcsolat 
erősségére jellemző mértékkel, a kovarianciával bővül. Ha a két észlelési eredmény 
egymástól független, akkor kovarianciájuk nulla. 
 
A mérési adatok értékelése a bemenő mennyiségekre vonatkozó elérhető ismeret (más szóval 
a rendelkezésre álló információ) felhasználásából áll. Ez az ismeret a bemenő mennyiségek 
valószínűségeloszlásaiban testesül meg. Az értékelés maga a kimenő mennyiség 
valószínűségeloszlásának tömör leírására korlátozódhat. 
 
A bemenő mennyiségre vonatkozó ismeretet ismételt kijelzés értékekből (A-típusú 
bizonytalanságértékelés), tudományos megfontolásból, vagy a mennyiség lehetséges értékeire 
vonatkozó egyéb információból lehet megszerezni (B-típusú bizonytalanságértékelés). 
 
A mérési bizonytalanság A-típusú értékelésekor  gyakran feltételezik, hogy a bemenő 
mennyiséget legjobban leíró eloszlás, ha a mennyiség értéke (függetlenül kapott) ismételt 
kijelzés-értékekből számítható, a Gauss eloszlás. Ekkor a mennyiség várható értéke a kijelzett 
értékek átlagával, szórása pedig az átlag szórásával egyenlő. 
  
A B-típusú bizonytalanságértékelésnél gyakran csak annyi a rendelkezésre álló információ, 
hogy a mennyiség értéke egy megadott [a; b] tartományon belül van. Ilyen esetben a 
mennyiségre vonatkozó ismeretet egyenletes eloszlással lehet jellemezni az  a és a b határok 
között.  
 



Ha már megtörtént a bemenő mennyiségeknek a megfelelő valószínűségeloszlással való 
jellemzése, és ha kialakították a mérési modellt, akkor a kimenő mennyiség 
valószínűségeloszlását ez az információ teljes mértékben meghatározza. 
 
Gyakran van szükség egy olyan tartományra, amely adott valószínűséggel tartalmazza a 
kimenő mennyiség értékét. Az ilyen tartományt megbízhatóság tartománynak nevezik, és azt 
a kimenő mennyiség valószínűségeloszlásából lehet levezetni. Az adott valószínűség neve: 
megbízhatósági valószínűség. 
 
Az érzékenységi együtthatók leírják, hogy a kimenő mennyiség becslését hogyan 
befolyásolják a bemenő mennyiségek becsléseiben bekövetkező kis változások.  
 
JCGM 101:2008. 
„Evaluation of measurement data – Supplement 1 to the “Guide to the expression of 
uncertainty in measurement” – Propagation of distributions using a Monte Carlo method” 
Mérési adatok értékelése – 1. számú Kiegészítés az „Útmutató a mérési bizonytalanság 
kifejezéséhez” című dokumentumhoz – Eloszlások terjedése a Monte Carlo módszer 
használatával. 
 
Az eloszlások terjedése (vagy átterjesztése) voltaképpen nem más, mint a kimenő mennyiség 
valószínűségeloszlásának a meghatározása a bemenő mennyiségek valószínűségeloszlásaira 
vonatkozó információból.  
 
A bemenő mennyiségek véletlen változók, amelyeknek valamilyen valószínűségeloszlása van. 
Ezek az eloszlások vagy ismertek, vagy a rendelkezésre álló információ alapján 
tulajdoníthatók a bemenő mennyiségeknek. A kimenő mennyiség valószínűségeloszlását a 
bemenő mennyiségek eloszlásaiból lehet meghatározni. Az eljárást a hibaterjedés törvényének 
analógiájára az eloszlásterjedés törvényének nevezik. 
 
A Monte Carlo szimulációs eljárás (röviden: MCM) általános közelítésmód ahhoz, hogy 
megkapjuk a kimenő mennyiség eloszlásfüggvényét. Ennek a közelítésmódnak a lényege a 
bemenő mennyiségek valószínűségsűrűség-függvényeiből való ismételt mintavétel, és a 
mérési modell kiértékelése minden egyes mintavétel esetén.  
 
Minthogy a kimenő mennyiség sűrűségfüggvénye magában hordozza az kimenő mennyiségre 
vonatkozó összes ismert információt, a kimenő mennyiség bármely tulajdonsága, így például 
a várható értéke, a varianciája, és a megbízhatósági tartománya, a sűrűségfüggvény 
használatával közelítően meghatározhatók. A kiszámított eredmények minősége javul, ahogy 
nő a mintavételek száma. 
 
A Monte Carlo módszert régóta, több szakterületen alkalmazzák. Nagyszámú véletlenszám 
generálásán alapuló, számítógépes szimulációs technika. A szimuláció során a valóságról 
alkotott modellt a számítógépen „lejátsszuk”. A mérési modellnek megfelelően nagyszámú, 
megismételt mérést szimulálunk, és a bemenő mennyiségek értékeit a hozzájuk rendelt 
eloszlásoknak megfelelően véletlenszerűen generáljuk.  
 
A kimenő (mérendő) mennyiség, mint valószínűségi változó, eloszlásának 
(eloszlásfüggvényének, vagy sűrűségfüggvényének) meghatározása a bemenő mennyiségek 
eloszlásából analitikus vagy numerikus módszerrel történhet. Végül a kimenő mennyiség 
eloszlásából történhet a mérési bizonytalanság számítása.  



 
A módszer elméleti sűrűségfüggvények helyett empirikus sűrűségfüggvényeket alkalmaz. A 
matematikai statisztika alaptétele szerint az empirikus eloszlás nagy mintaszám esetén jól 
közelíti az elméleti eloszlást. A kimenő mennyiség empirikus eloszlásából számítják ki a 
mérési bizonytalanságot. Az eljárás lépései: 
1. ) a mérés matematikai modelljének megalkotása  
2. ) minden egyes bemeneti mennyiségre N véletlenszám generálása 
3.) a mérés egyenletének kiértékelése az N számú pontban, 
4.) a mérendő mennyiségre kapott N számú értékből a bizonytalanság kiszámítása.  
 
JCGM 102 
„Evaluation of measurement data – Supplement 2 to the “Guide to the expression of 
uncertainty in measurement” – Models with any number of output quantities” 
Mérési adatok értékelése - 2. számú Kiegészítés az „Útmutató a mérési bizonytalanság 
kifejezéséhez” című dokumentumhoz – Modellek tetszőleges számú kimenő mennyiséggel 
 
Ahhoz, hogy a tetszőleges számú kimenő mennyiséget tartalmazó mérési modellek esetén a 
kimenő mennyiségek becsléseihez társított bizonytalanságokat és kovarianciákat értékelni 
lehessen, mind a GUM felfogását, mind a Monte Carlo szimulációs módszert ki kell bővíteni. 
 
A bizonytalanságterjedés szabálya, ami a GUM egyik fő alkotóeleme, sikeresen kifejezhető 
mátrix formában, ha olyan mérési modellre alkalmazzák, amelynek csak egyetlen kimenő 
mennyisége van. A mátrixos kifejezés előnye, hogy alkalmas a szoftveralkalmazás alapjaként, 
és kiterjeszthető általánosabb típusú mérési modellekre is.  
 
A GUM főleg olyan egyváltozós modellekkel foglalkozik, amelyekben egyetlen skaláris 
kimenő mennyiség van. A metrológia mind több területén fellépnek azonban olyan modellek, 
amelyeknél a kimenő mennyiségek száma egynél több. Ez a Kiegészítés általánosítja a 
bizonytalanságterjedés szabályát az ilyen modellekre, amelyekre az jellemző, hogy a kimenő 
mennyiségek korreláltak, mert közös bemenő mennyiségektől függnek. Az általánosítás révén 
előállíthatók a kimenő mennyiségek becslései, a becslésekhez társított standard 
bizonytalanságok és a becsléspárokhoz társított kovarianciák, vagy kölcsönös 
bizonytalanságok.  
 
Ez a Kiegészítés tartalmazza a Monte Carlo módszer általánosítását ahhoz, hogy megkapják a 
többváltozós modell kimenő mennyiségeinek együttes valószínűségeloszlásának diszkrét 
reprezentációját, ami a kimenő mennyiségek és az azokhoz társított bizonytalanságok és 
kovarianciák becsléséhez használható. 
 
JCGM 103 
„Evaluation of measurement data – Supplement 3 to the “Guide to the expression of 
uncertainty in measurement” – Modelling” 
Mérési adatok értékelése - 3. számú Kiegészítés az „Útmutató a mérési bizonytalanság 
kifejezéséhez” című dokumentumhoz – Modellkészítés 
 
Először a bemenő mennyiségeket és a kimenő mennyiségeket összekapcsoló mérési modellt 
kell kialakítani. A kimenő mennyiségek száma egynél nagyobb is lehet. A modell vagy 
elméleti, vagy gyakorlati alapon, vagy mindkét alapon megfogalmazható, és általában a 
metrológia adott szakterületétől függ. A modellt ki kell egészíteni további bemenő 
mennyiségeket képező tagokkal, amelyek a mérésre gyakorolt véletlen és rendszeres 



hatásokat írják le. A JCGM 103 útmutatást nyújt ezeknek a járulékos hatásoknak a 
kezeléséhez. 
 
A JCGM 103 a mérési modellek szélesebb területét öleli fel, mint a GUM, a szerint 
osztályozva a mérési modelleket, hogy 
a) a benne szereplő mennyiségek valósak vagy komplexek-e 
b) a mérési modell az általános formát ölti-e, vagy a mérésfüggvénnyel fejezhető-e ki, és 
c) egy vagy több kimenő mennyiség van-e. 
 
Az (a) csoportban a komplex mennyiségek elsősorban az elektromosság területén fordulnak 
elő, valamint az akusztikai és az optikai metrológiában. A (b) csoportban, mérésfüggvény 
esetén, a kimenő mennyiség közvetlenül egy olyan képlettel van kifejezve, amely magába 
foglalja a bemenő mennyiségeket, és általános mérési modell esetén a kimenő mennyiséget a 
bemenő mennyiségekkel felírt egyenlet megoldása adja. 
 
A metrológia különféle szakterületeiről vett példák szemléltetik a JCGM 103 különféle 
szempontjait. Az e példák kezelésekor végzett, számszerű elemzésre vonatkozó útmutatást is 
találunk.  
 
Ugyancsak a JCGM 103 tárgyalja az úgynevezett többfokozatú mérési modelleket, 
amelyeknél a megelőző fokozat kimenő mennyiségeiből a következő fokozat bemenő 
mennyiségei lesznek. 
 
 JCGM 106  
„Evaluation of measurement data - The role of measurement uncertainty in conformity 
assessment”.  
Mérési adatok értékelése – A mérési bizonytalanság szerepe a megfelelőségértékelésben 
 
Számos mérést annak az eldöntése céljából végeznek, hogy a kérdéses mennyiség (kimenő 
mennyiség vagy mérendő mennyiség) értéke megfelel-e az előírt követelményeknek. 
Egyedüli skaláris mennyiség esetében az ilyen követelmény általában határértékek 
készletének vagy tűréshatároknak az alakját ölti, amelyek meghatározzák a mennyiség 
megengedett értékeinek a tartományát. Azt a mennyiséget, amely belül van ezen a tűrési 
tartománynak nevezett tartományon, megfelelőnek, a kívül levőt nemmegfelelőnek nevezik.  
 
A mért mennyiség lehetséges értékeit egy kimenő valószínűség-sűrűségfüggvénnyel jelenítik 
meg, amelyet a legjobb becslésnek elfogadott várható érték és a hozzá társított standard 
bizonytalanságnak elfogadott szórás jellemez. Annak a valószínűsége, hogy a mennyiség 
megfelel a specifikációnak, kiszámítható, ha adott a kimenő valószínűség-sűrűségfüggvény és 
adottak a tűréshatárok. 
 
A kérdéses mennyiség értékének bizonytalansága folytán a specifikációnak való megfelelőség 
mérési eredmények alapján történő eldöntésében mindig fennáll a hiba kockázata. Ezek a 
hibák két típusba sorolhatók: a megfelelőnek elfogadott mennyiség lehet ténylegesen 
nemmegfelelő, és a nemmegfelelőként elutasított mennyiség lehet ténylegesen megfelelő. 
 
Az elfogadható mért értékekre (szemben a valódi értékekkel) egy elfogadási tartományt 
definiálva az elfogadási/elutasítási hibák egyensúlyba hozhatók úgy, hogy minimalizálják a 
döntési hibákkal járó költségeket. Ez a Kiegészítés a megfelelőség és a kétféle típusú hiba 
valószínűsége kiszámításának technikai problémáival foglalkozik abban az esetben, ha adott a 



kimenő valószínűség-sűrűségfüggvény alakja, és ha adottak a tűréshatárok és az elfogadási 
tartomány határai. 
 
A Kiegészítés útmutatásokat és eljárásokat nyújt annak a valószínűségnek a kiszámításához, 
hogy egy mennyiség megfelel az előírt követelményeknek, ha adottak a mennyiség mérésének 
az eredményei. Az eljárások akkor alkalmazhatók, ha fennállnak a következő feltételek: 
- a kérdéses mennyiség (a mérendő mennyiség) egyedüli skaláris mennyiség, amely a 
részletek kellő mértékig van definiálva ahhoz, hogy egyetlen értékkel ésszerűen jellemezhető 
legyen; 
- a mennyiség lehetséges értékeinek tartományát (vagy ilyen tartományok készletét) a 
határértékek készlete meghatározza; 
- a mennyiség mérhető, és a társított mérési bizonytalanságot a GUM elveivel összhangban 
lehet értékelni; 
- a mennyiség lehetséges értékeinek ismerete a mérés után elfogadhatóan jellemezhető egy 
Gauss valószínűség-sűrűségfüggvénnyel. 
 
Ez a Kiegészítés felhasználható olyan elfogadási tartomány kiszámításához, amely 
meghatározza a mennyiség elfogadható mért értékeinek tartományát. Az elfogadási határokat 
úgy lehet megválasztani, hogy azok kiegyenlítsék a nemmegfelelő mennyiségek 
elfogadásával (vevő kockázata) vagy a megfelelő mennyiség elutasításával (a gyártó 
kockázata) járó kockázatot.  
 
A döntési problémáknak két típusa van. Az első típusú probléma útmutatást ad olyan 
elfogadási határok beállításához, amelyek az egyedüli mért mennyiségre biztosítják a 
minimális megfelelőségi valószínűséget. A döntési problémák második típusa a mennyiség 
ésszerű lehetséges értékeiről szóló prior információt használja fel olyan elfogadási határok 
felállításához, amelyek elfogadható konfidenciaszintet biztosítanak az átlagra, ha nagyszámú 
vizsgálati mérést végeznek. 
 
A Kiegészítés az eljárások szemléltetése céljából részletes példákat tartalmaz. 
 
 JCGM 107 
„Evaluation of measurement data - Applications of the least-squares method”. 
Mérési adatok értékelése – A legkisebb négyzetek módszerének alkalmazása. 
 
A legkisebb négyzetek módszerét széles körben alkalmazzák olyan esetekben, amikor ismert 
(vagy feltételezhető) az észlelési eredmények és a becsülendő paraméter közötti függvény 
alakja. Ez a függvényalak vagy az adatokra felállított modellből következik, vagy önkényesen 
is megválasztható abból a célból, hogy más számításokhoz megfelelő interpolációs képlet 
álljon rendelkezésre.  
 
Az ilyen jellegű problémáknál egy alapvető elméleti összefüggés áll fenn egy független 
változó és egy függő változó között. Ez az összefüggés képezi a paraméter-beszabályozási 
vagy görbeillesztési probléma alapját. A megfelelő mérési modellben a bemenő mennyiségek 
független változó mért értékei, és a kimenő mennyiségek a függő változók. 
 
A kimenő mennyiségek a kívánt paramétereket reprezentáló mennyiségek. A mérési modellt a 
bemenő mennyiségekből kapott kimenő mennyiségeknek a legkisebb négyzetes eljárással 
történő kinyerésének módja határozza meg. 
 



Kalibráláskor a független változó mért mennyiségértékei általában az etalon által előállított 
értékek. A függő változó lehet a független változó értékére adott kijelzés érték. A 
görbeillesztés speciális esete a kalibrálás, ami tehát a szokásos legkisebb négyzetes eljárás egy 
általánosított változata. 
 
A feladat a paraméterek (sőt néha a paraméterek számának) becslése a mért mennyiségérték 
párokból és a megfelelő kijelzés értékekből. Ezek a párok, a hozzájuk társított standard 
bizonytalanságokkal, és ha alkalmas, kovarianciákkal együtt, képezik a beszabályozás 
bemenő adatait. 
 
Azok a tipikus mérési problémák, amelyekre a JCGM 107 alkalmazható, a következők: (a) 
lineáris vagy nemlineáris görbeillesztési problémák, és (b) általános modellek illesztése 
paraméterek becsléséhez, fizikai folyamatokban. A JCGM 107 használhatósága nem 
korlátozódik a görbeillesztésre, hanem konvolúciós problémáknál, fizikai állandók 
beszabályozásánál és kulcsösszehasonlítások3 adatainak értékelésénél  is alkalmazható. 
 
Összegzés. 
 
A GUM kiegészítéseit és egyéb, kapcsolódó dokumentumokat tartalmazó sorozatnak e cikk 
keretében való bemutatása csupán általános jelleggel tájékoztat arról, hogy az érdeklődő hol 
találja meg a számára fontos témakört. Ez a tájékoztatás volt cikkünk célja, amely, magyar 
nyelven, valamivel több információt nyújt, mint a JCGM aktuális weboldala. A sorozatot nem 
a kidolgozási időpontok, hanem a logikai sorrend alapján állították össze, és cikkünk is ehhez 
alkalmazkodik.   

 
- vége - 

 

                                                 
3 A kulcsösszehasonlítások a nemzeti etalonok összehasonlító mérései. 


