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ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА 

 
 
Стандардна девијација показује расподелу резултата мерења око средње вредности, али не указује на 

облик расподеле. У табели 1 су дате вредности за 50 поновљених одређивања концентрације 

нитратних јона у воденом раствору.  

Табела 1. Резултати 50 одређивања концентрације нитратних јона, у g ml-1. 

0,51 0,51 0,51 0,50 0,51 0,49 0,52 0,53 0,50 0,47 

0,51 0,52 0,53 0,48 0,49 0,50 0,52 0,49 0,49 0,50 
0,49 0,48 0,46 0,49 0,49 0,48 0,49 0,49 0,51 0,47 
0,51 0,51 0,51 0,48 0,50 0,47 0,50 0,51 0,49 0,48 
0,51 0,50 0,50 0,53 0,52 0,52 0,50 0,50 0,51 0,51 

 

 

У табели 2 је приказано колико се пута јавља свака појединачна вредност у популацији 

(фреквенција): вредност 0,46 μg ml −1 се појављује једном, вредност 0,47 μg ml −1 се појављује три 

пута... Средња вредност свих мерења је 0,500 μg ml −1, а стандардна девијација 0,0165 μg ml−1. 

Хистограм на слици 1 показује да се резултати расподељују симетрично око средње вредности. 

Већина резултата се групишу око средње вредности. 

 

 

Концентрације нитратних јона у табелама 1 и 2 имају одређене вредности, због ограничености 

методе одређивања. Теоријски концентрација може имати било коју вредност, само што фреквенција 

(учесталост) појављивања различитих вредности није иста. Популацију чине све могуће вредности 

концентрације нитратних јона са укупним бројем њихових понављања. Под условом да нема 

систематски грешака средња вредност популације треба да одговара правој вредности. Непрактично 

је и неизводљиво одређивати бесконачно пута концентрацију нитратних јона у раствору.  

Табела 2. Фреквенција појављивања 
појединачних концентрација нитратних јона. 

Концентрација нитратних јона 

(g ml
−1

) 
Фреквенција

0,46 1
0,47 3 
0,48 5
0,49 10
0,50 10
0,51 13
0,52 5 
0,53 3 

 

Слика 1. Расподела измерених вредности 
концентрације нитратних јона. 
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Уместо тога, може се урадити добра процена свих величина популације. Средња вредност узорка 

даје процену тачне вредности, а стандардна девијација, s, је процена за  вредност. Задовољавајући 

број вредности за узорак је 10 до 15. Преко тог броја се не добијају значајно бољи резултати, а 

повећава се обим рачуна. Да би се извршила адекватна процена, непоходно је знати каква је 

расподела вредности мерења око централне вредности. Расподела вредности популације се може 

графички представити приказивањем зависности вероватноће или фреквенције појављивања 

вредности у функцији од тих вредности. Вероватноћа појављивања неке вредности је:   M
P V

N
 , 

где је V посматрана вредност, P(V) вероватноћа појављивања вредности, N је величина популације, M 

је фреквенција појављивања вредности у популацији. Овакав график се назива расподела 

вероватноће (probability distributions). У суштини, расподела вероватноће може имати било какав 

облик, што зависи од природе система. Срећом, системи у физичкој хемији се најчешће могу 

приказати помоћу једне од две расподеле.  

 

 

Биномна расподела  

 

Биномна расопдела се примењује за популацију у којој вредности представљају број понављања 

неког исхода у односу на фиксан броја покушаја. Математички израз за биномну расподелу је: 

     !
, 1

! !
N XXN

P X N p p
X N X

   
 

 (1) 

где је P(X,N) вероватноћа да се догоди дати исход X пута за време N покушаја, p је вероватноћа да се 

тај исход догоди у једном покушају. Ако се баца један новчић пет пута, P(2,5) даје вероватноћу да ће 

се два пута од пет бацања пасти глава.  

Напомена: Једначину 1 не треба памтити, само је треба препознати и знати употребити. 

Права средња вредност популације у биномној расподели је: 

N p    (2) 

Реално ширење резултата око праве средње вредности дато је варијансом: 

 2 1N p p      (3) 

или стандардном девијацијом: 

 1N p p      (4) 

Биномна расподела се користи само за популације чији чланови имају дискретне вредности. 
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Пример 1. 

Угљеник има два изотопа, 12C и 13C, са релативном заступљеношћу од 98,89% и 1,11%. (a) Одредите 

средњу вредност и стандардну девијацију за број 13C атома у молекулу холестерола. (б) Која је 

вероватноћа да се пронађе молекул холестерола (C27H44O) без атома 13C? 

Поступак: 

(a) Вероватноћа налажења изотопа 13C у молекулу холестерола се покорава биномној расподели, где 

је X фреквенција појављивања изотопа 13C, N је број C атома у молекулу холестерола, p је 

вероватноћа налажења изотопа 13C. Просечан број изотопа у молекулу холестерола је: 

1,11%
27 0,300

100%
N p       

Стандардна девијација је: 

 27 0,0111 1 0,0111 0,172       

(б) Пошто је просечан број изотопа 13C по молекулу холестерола мањи од једносг атома, већина 

молекула холестерола неће имати ни један изотоп 13C.  

Вероватноћа да молекул холестерола нема ни један изотоп 13C, односно да од 27 покушаја имамо 0 

погодака дат је изразом: 

     27 0027!
0, 27 0,0111 1 0,0111 0,740

0! 27 0 !
P

    
 

 

Одговор: Вероватноћа да молекул холестерола не садржи изотоп 13C је 74,0%. 

 

 
Гаусова нормална расподела за популацију 

 

Популације се сматрају континуалним, ако чланови те популације могу имати било коју вреднст. 

Најчешћа крива која се користи за описивање понашања система је Гаусова или нормална расподела. 

Фреквенција појављивања вредности X је дата изразом: 

   2

22

1
exp

22

X
f X


 

  
   

    
 (5) 

где је стандардна девијација популације: 

2___

1

N

i
i

X X

N
 

  
 


 (6) 

Напомена: Једначину 5 не треба памтити, само је треба препознати. 
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Нормална расподела има облик симетрично обликованог звона, крајеви звона асимптотски теже 

нули, али никада не додирују апсцису. Због тога теоријски увек постоји нека вероватноћа, макар 

мизерна, да се било која вредност појави приликом одређивања вредности неке величине. Облик 

нормалне расподеле је одређен параметрима  и . Свака нормална расподела има један максимум 

чији положај одговара  вредности, око кога су симетрично распоређене остале вредности мерења. 

Колико ће бити ,,расипање'' резултата мерења зависи од . Ако је  већа нормална дистрибуција је 

шира са нижим максимумом (слика 2), при чему површина испод криве остаје иста.  

Слика 2. Нормална расподела за: а)  = 0 и 2 = 25; б)  = 0 и 2 = 100; в)  = 0 
и 2 = 400. 

 

Пошто нормална дистрибуција зависи само од параметара  и , она има увек облик звона и 

површина испод криве, односно вероватноћа појављивања резултата између било које две границе 

дефинисане овим параметрима је увек иста. 68,25% вредности нормалне дистрибуције ће бити 

распоређено у оквиру граница   , независно од тога колике су заиста величине  и . Може се 

другачије рећи, вероватноћа да је тачна вредност у интервалу   1· износи 68,25 %. табела T.2. 

Границе Гаусове расподеле у овиру којих се могу јавити вредности дефинисане су изразом: 

Xi =   z· (7) 

Таблице вероватноће се користе за одређивање вероватноћe појављивања резутата у оквиру 

дефинисаних граница. 
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Пример 2. 

Количина аспирина у таблетама аналгетика одређеног произвођача прати норману расподелу, са 

параметрима  = 250 mg и 2 = 25. Приликом случајног одабира таблета са производне траке, колики 

проценат таблета ће садржати количину аспирина између 243 mg и 262 mg. Област Гаусове 

расподеле обухваћена овим границама је на слици 3 осенчена сивом бојом. 

 

Слика 3. Осенчени део површине испод криве Гаусове расподеле представља део таблета које имају 
масу аспирина између 243 mg и 262 mg. 

Поступак: 

Да би смо одредили проценат таблета које ће се налазити између 243 mg и 262 mg, морамо прво 

одредити колики проценат таблета има испод 243 mg и колики проценат таблета има изнад 262 mg 

аспирина преко величине z уз помоћ једначине: 

X
z





  (8) 

z за леву границу биће: 

243 250 7
1, 4

5 5
лево

лево

X mg mg mg
z

mg mg



  

      

262 250 12
2, 4

5 5
десно

десно

X mg mg mg
z

mg mg



  

      

Из табеле Т.1 се могу очитати проценти за одговарајуће z вредности. Табела Т.1 је направљена за 

једнострану нормалну расподелу, тј. када треба одредити проценат испод или изнад неке границе 

(вредности) Гаусове расподеле. Ако је z позитивна, то значи да се вредности из табеле (P) односе на 

удео површине изнад (десно на скали) од наведене границе, а ако је вредност z негативна, онда се 

проценат односи на вредности испод задате границе (лево). Читамо удео површине испод криве у 

колони 0,00. Очита се вредност за одговарајуће z и онда се помножи са 100%. 
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За 1, 4левоz    проценат површине је 0,0808. 8,08 % таблета има количину аспирина испод 243 mg. 

За 2, 4левоz   проценат површине је 0,0082. 0,82 % таблета има количину таблета изнад 262 mg. 

Наведени проценти таблета се односе на површине Гаусове криве које нису осенчене на слици 3. 

Осенчени проценат површине испод Гаусове криве се добија: 100,00% – 8,08% – 0,82 % = 91,10%. 

Одговор: 91,10% таблета ће имати количину аспирина између 243 mg и 262 mg.  

 

 

Интервал поузданости за популацију 

 

Ако насумице изаберемо један члан из популације која ће бити његова вредност? Постављено 

питање је веома важно за било коју анализу. Расподела вероватноће популације може обезбедити 

одговор на ово питање. Већ је поменуто да се 68,26% резултата чије вредности подлежу нормалној 

расподели налази у области  ± 1·s. Одговор на питање са почетка је да је вероватноћа 68,26% да се 

вредност насумично извученог члана популације налази у опсегу  ± 1·s. Уопштено можемо писати 

да се вредност члана популације са нивоом поузданости z налази у опсегу: 

Xi =   z· (9) 

Вредности записане на начин као у једначини 9 се називају интервал поузданости за појединачни 

члан популације. Интервал поузданости може бити наведен за било који ниво поузданости, али се 

најчешће у извештајима наводи за 95% ниво поузданости. Интервал поузданости је опсег добијених 

резултата око средње вредности популације који се може објаснити случајним грешкама. Највећа,  

+ z· и најмања  − z· вредност интервала поузданости се називају границе поизданости. 

 

Пример 3. 

Наведите 95% интервал поузданости за количину аспирина у таблети аналгетика извучене из 

популације таблета са параметрима  = 250 mg и 2 = 25. 

Поступак: 

Према табели Т.2 z вредност за ниво поузданости од 95 % има вредност 1,96. Интервал поузданости 

је онда: Xi =   z· = 250 mg  1,96·5 mg = 250 mg  9,8 mg ≈ 250  10 mg. 

Одговор: Несигурност заокружујемо на једну значајну цифру Xi = 250  10 mg 
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Знамо да нула није значајна цифра, јер нити иза нити испред ње стоји децимални зарез. 

Такође можемо предвидети опсег у коме се може наћи средња вредност у односу на појединачно 

измерену вредност:  = Xi  z· (10) 

 

Пример 4. 

Стандардна девијација за количину аспирина серије мерења на таблетама аналгетика је 7 mg. Једна 

таблета је насумично извучена и утврђено је да садржи 245 mg аспирина. Који је 95% интервал 

поузданости за средњу вредност популације? 

Поступак: 

 = Xi  z· = 245 ± (1,96)·(7) = 245 mg ± 14 mg 

Одговор: Постоји 95% вероватноће да се права средња вредност масе аспирина нађе у интервалу 

231–259 mg. 

 

Интервал поузданости се може представити и преко средње вредности узорка: 

___ z
  = X   

N

 
  (11) 

Стандардна девијација средње вредности је: 

___

N
X

    
 

 (12) 

 

Пример 5. 

Нађите 95% интервал поузданости за таблете аналгетика из примера 4, ако је средња вредност 

садржаја аспирина за анализу пет таблета из популације 245 mg.  

Поступак: 

1,96 7
  = 245  mg = 245 6

5
mg 

   

Одговор: 95 % интервал поузданости за средњу вредност популације је између 239 и 251 mg 

аспирина.  

 

Као што се могло и очекивати, интервал поузданости заснован на средњој вредности пет чланова 

популације је мањи него када се интервал рачуна у односу на појединачно мерење. Са повећањем 

броја мерења смањује (побољшава) се интервал поузданости. Континуалне величине је неопходно 

приказати континуалном кривом. Најчешће коришћени модел је нормална или Гаусова дистрибуција 

(Gaussian distribution).  
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Расподела вероватноће за узорак (t-расподела) 

 

Када нисмо у могућности да проучавамо читаву популацију или када не можемо предвидети 

математички облик расподеле вероватноће популације, морамо одредити расподелу вероватноће на 

ограниченом броју чланова популације (на узорку).  

Фреквенцију појављивања вредности у функцији од тих вредности се за ограничен број мерења 

приказују хистограмима. Расподела вероватноће узорка није идеално симетрична, али постоји 

одређени степен симетричности у односу на вредност са највећом учесталошћу. Хистограм 

расподеле вероватноће узорка представља апроксимацију нормалне дистрибуције популације и може 

се фитовати функцијом нормалне расподеле (слика 4). Што је већи број чланова популације, то је 

крива са слике 4 сличнија Гаусовој распдели.  

 

Пример 6. 

У табели 3 је дата фреквенција појављивања појединачних вредности у узорку. Одредите 95% 

интервал поузданости за ове вредности, ако је средња вредност 3,095 g варијанса 0,0012 g. 

 

 

Слика 4. Хистограм фреквенције појављивања 

вредности масе и апроксимација Гаусове криве (пуна 

линија). 

 

На слици 4 се види да мерења приближно подлежу 

нормалној расподели. 

 

Табела 3. Фреквенција расподеле 

података. 

Интервал (g) Фреквенција 

2,991–3,009 2 

3,010–3,028 0 

3,029–3,047 4 

3,048–3,066 19 

3,067–3,085 15 

3,086–3,104 23 

3,105–3,123 19 

3,124–3,142 12 

3,143–3,161 13 

3,162–3,180 1 

3,181–3,199 2 

Укупан бр. мерења              100 
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Системи који су под утицајем различитих неодређених грешака расподела њигових резултата 

приближно одговара Гаусовој расподели. Овај услов је испуњен и ако индивидуални извори 

неодређених грешака не подлежу нормалној расподели. Главно је да су извори неодређених грешака 

међусобно независни и сличних вредности, тако да ни један извор грешке не диктира коначну 

расподелу. Навели смо да расподела вредности из узорка личи Гаусовој кривој, али није права 

Гаусова крива, већ крива студентове t-расподеле чији је математички израз: 

____

X
t

s

N


  (13) 

Да би се вредности из узорка покоравале t-расподели узорак мора припадати популацији чији се 

чланови покоравају Гаусовој расподели. Графици Гаусове и t-расподеле су слични. Код t-расподеле 

проценат вредности је мањи у централном делу, а ,,крила'' су израженија него код Гаусове расподеле 

(слика 5). То значи да ће већи број вредности бити даље од средње редности код узорака него у 

целокупној популацији из које је извучен тај узорак. Расподела вероватноће појављивања неке 

вредности нема стандардни облик, већ облик зависи од конкретног узорка. Што је број степени 

слободе (ν = N – 1) већи то се t-крива по облику више приближава Гаусовој кривој. Када број степени 

слободе тежи бесконачности. 

 

 

Слика 5. Криве студентове t-расподеле за различит број степени 

слободе. ν је број степени слободе. Када ν → ∞, Гаусова и t-крива 

су индентичног облика. 

Поређењем хистограма са кривом нормалне расподеле на слици 4 види се да 
__

X  и 2s  представљају 

адекватну процену   и 2 . Када би било могуће анализирати сваки појединачан узорак једнаке 
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величине за дату популацију, просечна средња вредност и варијанса свих тих узорака би била једнака 

  и 2  популације. Без обзира што 
__

X  и 2s  за било који појединачни узорак највероватније неће 

бити једнак   и 2 , они ипак представљају добру процену за   и 2 . 

За разлику од популације стандардна девијација узорка има у имениоцу свог израза члан 1N  : 

2_

1

1

N

i
i

x X
s

N


  
 




 (14) 

N је величина узорка (број чланова у узорку, број резултата). Именилац у изразу за стандардну 

девијацију узорка се назива број степени слободе. Број степени слободе  1N    показује колико 

има променљивих чија вредност не зависи од других величина. Ако узорак има N  вредности 

1 2 3 1( , , ... , )N NX X X X X , а познате су нам 1N   вредност, вредност NX  се може добити из 1N   

вредности и средње вредности. На пример, ако узорак садржи 5 чланова и ако знамо вредности за 

четири члана 1 2 3 4( , , , )X X X X  и средњу вредност 
__

X 
 
 

, пету вредност можемо одредити према 

формули: 
__

5 1 2 3 4( )X N X X X X X      . 

 

 

Интервал поузданости за узорак 

 

Раније уведен појам интервала поузданости има сврху да изрази највероватнију вредност средње 

вредности популације, , када је стандардна девијација популације позната, . Пошто 2s  има улогу 

адекватног проценитеља 2 , за очекивати је да је за интервал поузданости узорка довољно у 

једначини 7 заменити  са s. Међутим, јављају се две компликације због којих је немогуће извршити 

трансформацију једначине 7 на поменути начин. Прво компликација је да се не може дефинисати 2s  

за појединачни члан популације. Када је  непознато, није могуће одредити интервал поузданости за 

 на основу вредности само једног члана популације. Друга потешкоћа је у томе што су z вредности 

из табеле Т.2 намењене за криву нормалне расподеле, која је функција   и 2 . Вредност за 2s  било 

ког насумично одабраног узорка се значајно може разликовати од 2 . Да би се урачунала 

несигурност приликом процењивања вредности 2 , z вредност из једначине 7 је замењена 

променљивом t, где је t  z за све нивое поузданости.   

___ t
  = X   

N

s 
  (15) 
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Вредности t за различите нивое поузданости дати су у табели Т.3. Види се да се вредност за t 

смањује са повећањем броја мерења и приближава се вредности z када N тежи бесконачности.  

У табели Т.3 се t вредности гледају за одговарајући ниво поузданости и одговарајући број степени 

слободе. Узет је број степени слободе као један од параметара, јер у једначини 15 за интервал 

поузданости фигурише s у чијем изразу постоји број степени слободе. 

 

Пример 7. 

Наведите 95% интервал поузданости за вредности из табеле 3.  

Поступак: 

Средња вредност је 3,117 g, а стандардна девијација 0,051 g. Пошто се узорак састоји из седам 

мерења, број степени слободе је 6. t вредност за седам степени слободе и ниво поузданости од 95 % 

је 4,13. 

4,13 0,051
  = 3,117 g   =3,117 0,047 g

7

g 
   

  = 3,12 0,05g   

Одговор: Вредност за  се може јавити у интервалу од 3,07 g до 3,17 g. 

 
 

Лог-нормална расподела 
 
Постоје узорци чији се чланови не расподељију по нормалној расподели око централне вредности. 

Међутим, график зависности фреквенције у функцији од логаритма вредности има облик нормалне 

дистрибуције око логаритма централне вредности. Кажемо да је у питању лог-нормална расподела. 

Структура лог-нормалне расподеле је графички приказана на слици 6. Обично се користи природан 

логаритам за рад са величинама које подлежу лог-нормалној расподели, али би било логаритам са 

било којмо другом основом био подједнако добар. 

 

Слика 6. Приказ расподеле вредности променљиве која подлеже лог-нормалној расподели (а) у 
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оригиналниј скали и (б) у логаритамској скали. 

 

Лог-нормална расподела је могућа само за позитивне вредности, Xi > 0. Осим што је асиметрична 

њена средња вредност је геометријска, стандардна девијација је мултипликативна, интервал 

поузданости се креже од  :  и  · . Згодно је из расподеле логаритамских вредности посматране 

величине (облик нормалне расподеле) наћи средњу вредност  log logc   и стандардну девијацију 

логаритамских вредности  log logc  . Раније смо видели да су за нормалну раподелу границе 

интервала поузданости популације (једначина 9): 

лева граница: log log log log log log logz
c c z

z z
     


         

десна граница: log log log log log log logz z
c cz z                 

 

Када антилогаритујемо, у оригиналној скали добијамо: 

Лева граница   
z




 (16) 

десна граница   z   (17) 

Средња вредност у логаритамској скали за расподелу променљиве X: 

   
1_______

1 2
log 1 2 1 2

log log ... log 1
log log logN N

N N

X X X
X X X X X X X

N N
   

           

 1 2log log N
NX X X      (18) 

Антилогаритомвањем једначине видимо да је средња вредност величине која се покорава лог-

нормалној расподели заиста геометријска средина: 

 

 1 2
N

NX X X      (19) 

Математички израз за лог-нормалну расподелу је: 

   2

22

ln1
exp , 0

22

X
f X X


 

  
   

    
 (20) 

Напомена: Једначину 20 не треба памтити, само је треба препознати. 

Код лог-нормалних расподела јасно видимо разлику између моде, медиане и средње вредности 

(слика 7). Мода је величина која се најчешће добија од свих резултата. Медијана се налази на 

позицији тако да дели површину испод криве расподеле на два једнака дела. Ове три величине се на 

графику нормалне расподеле поклапају и зуузимају централне позиције на графику. Што је 
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стандардна девијација већа разлика између наведене три величине је већа, а несиметричност криве 

расподеле је израженији.  

 

Слика 7. Лог-нормална расподела. 

 

Пример 8. 

Концентрација антитела у људском серуму показује лог-нормалну расподелу. Када се фреквенција 

прикаже у функцији од концентрације антитела добија се асиметричан график (Слика 8а), међутим 

када се фреквенција прикаже у функцији логаритма концентрација антитела добија се облик нормале 

расподеле (Слика 8б). 

 

 

Слика 8. (а) Приближно лог-нормална расподела серумског имуниглобулин М 

антитела код мушкараца. (б) Резултати под (а) приказани у функцији од логаритма 

концентрације. 

 

Поступак: 

Пошто се са хистограма види да је број вредности много већи од 30, у питању је популација. 

Користићемо ознаке, правила и једначине за популацију. Расподела логаритма концентрација има 

средњу вредност logc = 0,15 и стаднардну девијацију  = 0,20. Користићемо једначину 9 за интервал 
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поузданости: Xi =   z·. То значи да 68% (z = 1) логаритамских вредности концентрација лежи у 

интервалу од 0,15 – 0,20 = −0,05 до 0,15 + 0,20 = 0,35. Антилогаритмовањем, долазимо до закључка 

да је 68% вредности концентрација у интервалу од 0,0510 0,89   до 0,3510 2, 24 . 

Одговор: 
__

0,3510 1, 41C   . 

 

Користан линк: https://sisu.ut.ee/measurement/uncertainty 


