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 گفتارپیش

های محصوالت  الکتریکي و به خصوص مهندسي و آزمونهای دیگر حوزه درارزیابي انطباق در مورد در زمان ویرایش اول، کار 

 کرد.ميپیروی   ASME B89.7.3.1-2001مکانیکي انجام شده است و سند از اصول مندرج در 

Compliance و Conformity معموال از واژه  سازیسازمان جهاني استاندارد .نزدیک به هم هستند هایصطالحا

conformity کنداستفاده مي; ASME "شامل تواند ميحال  نیا باانطباق  يابیارز .ردیگيرا در نظر م "مطابقت با مشخصات

 ،انطباق يابیارز خصوص راکم دریو یراهنما نیا باشد.و صدور مجوز  يا بازرسمحصول ت آزمونها، از تیاز فعال یاگسترده فیط

. )به عنوان مثال مشخصات، رواداری، اسناد نظارتي یا شوديمربوط مبا حدود مجاز  یریگاندازهانطباق نتایج  بررسي اساسا  به

 حدودا انطباق ب خصوص در ،ماتیدر رابطه با تصم "باقانط يابیارز" ای "انطباق"هایاصطالحراهنما از  این نیبنابرا (قانونيحدود 

شده غالبا  به عنوان  اظهار حدود با یریگاندازه جهی، انطباق نتISO / IEC 17025 استاندارد در .کندياستفاده م ،اعالم شده

 شود.ياستفاده م "انطباق یهانیب" یمبنا

 ILACانطباق ) یهاهیانیو ب یریگمیتصم قواعد مرتبط با یمربوط به رهنمودها توسعهجهت در نظر گرفتن  ، ویرایش نیا

G8 انطباق  يابیدر ارز یریگاندازه قطعیت عدم نقش – یریگاندازه یهاداده ارزشیابي( و((JCGM 106 اصالح شده است. 

 دوم عبارتند از: شیرایعمده در و راتییتغ

 شده است.از اختصارات و نمادها اضافه  يستیل 

 شده است. يمعرف رشیپذ حد دهیا 

 غیر باینری گیریتصمیم قواعد)گاهي اوقات  .دهنديرا ارائه م غیرقطعي ایمشروط  جیکه نتا یریگمیتصم قواعد 

 شوند(نامیده مي

 ت.شده اس يموارد نامتقارن معرف يبرخ ینرمال برا-لگاریتمي عیاستفاده از توز 

 پیوست C ست.شده ااضافه  ویژهو  يجهان هایریسک يمعرف جهت 
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 اسامی مخفف و نمادها
 راهنما آمده است. نیدر ا واقع شدهو عالئم  اسامي مخففاختصارات، به شرح زیر 

 ASME کایآمر نیمهندس کیانجمن مکان IEC المللي کمیسیون الکتروتکنیکي بین

المللي کتابشماره استاندارد بین  ISBN و مقیاس اوزان يالملل نیدفتر ب BIPM 

 يالمللي در شیم دیابي بینقابلیت رانجمن  ISO استانداردسازی جهاني سازمان

 تجزیه

CITAC 

راهنمای بیان -گیریهای اندازهارزیابي داده IUPAC المللي شیمي محض و کاربردی اتحادیه بین

 گیریعدم قطعیت اندازه

GUM 

 و پایه مفاهیم  شناسياندازه المللي بین واژگان

 مرتبط واژگان و عمومي

VIM سيشناکمیته مشترك راهنماها در اندازه JCGM 

    

 g محافظ نوار s انحراف استاندارد

 k ضریب پوشش SG نرمال -لگاریتميانحراف استاندارد داده 

 n هاگیریتعداد اندازه Xi گیری شدهمقدار اندازه

 XEXP(X)=E expتایع نمایي                     u عدم قطعیت استاندارد

 P نامنطبقیا  منطبق احتمال % relu سبينعدم قطعیت استاندارد 

 L انطباق یحد مجاز برا UF ضریب عدم قطعیت

 lL پایین مجازحد  U عدم قطعیت گسترده

 uL باال جازمحد   
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 مقدمه  1

طعیت ق ای به انطباق یا عدم انطباق با یک مشخصه اشاره دارد یا خیر، مالحظه عدمگیری درباره این که آیا نتیجهجهت تصمیم

برای ارزیابي  گیری، سناریوهای نوعي حاصل مربوط به نتایج اندازه1باشد. شکل گیری در استفاده از آن نتیجه ضروری ميازهاند

نتیجه را  ، ±U ،گستردهدهد. خطوط عمودی، عدم قطعیت انطباق با حد باالی مشخصه را )برای مثال، غلظت آنالیت( نشان مي

 دهد که احتمالمي ده اشاره داشته و نشاناحتمال استنباطي مقدار اندازه چگاليتابع دهند و منحني مربوطه نیز به نشان مي

ازه نزدیک به دو انتهای ب خیلي بیشتر از محل قرارگیری آن گستردهده نزدیک به مرکز بازه عدم قطعیت قرارگیری مقدار اندازه

 که دارد وجود باالیي احتمال (ii) ر وضعیت حالت. دباشدبه طور منطقي آشکار مي (v) و(i) های وضعیت در حالت است.

 خصوص به و شرایط به بستهد. گیر مي قرار گسترده قطعیت عدم بازه درون حد، که چند هر شود، واقع حد باالی دهاندازه مقدار

د )و یا کم به اندازه کافي کم باش است ممکن نادرست گیریتصمیم یک احتمال غلط، گیریتصمیم با مرتبط خطرات به بسته

نادرست بدون اطالعات بیشتر  گیریاحتمال تصمیم (iii). در وضعیت حالت نباشد( که یک تصمیم عدم انطباق را توجیه کند

،  (ii)ایهدر وضعیت جهیسه نت نیاستفاده از ا .اشتباه باشد یریگمیبراساس خطرات مرتبط با تصم دیکه با ،است %50برابر با 

(iii)  و (iv)ستین ریدر مورد انطباق امکان پذ یریگمیتصم یبرا. 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 ارزیابی انطباق با یک حد باال :1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه زیر حد:

بازه عدم حد خارج از 

 قطعیت گسترده

 نتیجه زیر حد:

بازه عدم حد درون 

 قطعیت گسترده 

 نتیجه روی حد:

بازه عدم حد درون 

 قطعیت گسترده

 نتیجه باالی حد:

بازه عدم حد درون 

 قطعیت گسترده

 نتیجه باالی حد:

بازه عدم قطعیت حد خارج از 

 گسترده
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 دامنه 2

که  داده شده گیریاندازه جینتا توسط ،انطباق خصوصبدون ابهام در  ماتیتصم جهتمناسب  یارهایمع نییتع برایراهنما  نیا

 اعدقو نیا .است "یریگمیتصم قواعد"مفهوم  انطباق يابیارز اصلي دیکل رود.به کار مي ،است قطعیتاطالعات عدم  همراهبه 

 کردن لحاظ و مشخصهو حد یا حدود  شو عدم قطعیت یریگاندازه نتیجه پایهبر  محصول کی رد ای رشیپذ یبرا های الزمتوصیه

 کند.ارائه مي را غلط یریگمیسطح قابل قبول احتمال تصم

مربوط به  هایکاربرد تعدادی از. ردیگيرا در نظر نم چندتایي هایدهازهاندبر اساس  یریگمیسند موارد مربوط به تصم نیا

 [2,1]شود.مي افتیمنابع  در چندتایي ده هایاندازهانطباق 

 نمونه از حاصل گیریاندازه قطعیت عدم سهم رود، کار به ماده یک از شده آزمایش دسته یا بهر تمام برای انطباق تصمیم وقتي

کند مي فرض راهنما این باشد، داشته اشاره برداری نمونه الزام به ضمني طور به دهاندازه که جا هر باشد.  ممه تواندمي برداری

ر یک د اند. راهنمای بیشتر درباره عدم قطعیت نمونه برداریهای ناشي از نمونه برداری نیز در عدم قطعیت لحاظ شدهکه مؤلفه

 [3] راهنمای جداگانه آورده شده است

 

 اریفتع 3

راهنمای  [4] (VIM) شناسي اندازه در عمومي واژگان و پایه المللي بین واژگان از عموما  راهنما این در شده استفاده هایحاصطال

 ASME منبع از دیگر اضافي واژگانکند. تبعیت مي ILAC G8 [6]و  [5] (GUM) گیریبیان عدم قطعیت در اندازه

B89.7.3.1-2001.1 [7] ترین تعاریف استفاده شده در این سند در پیوستی مهمخالصهند. ااقتباس شده D ارائه شده است. 
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 تصمیم قواعد 4

  کلیات 4-1

 پایهبر  لمحصو کی رد ای رشیپذ یبرا های الزمتوصیه قواعد نیا .است "یریگمیتصم قواعد"مفهوم  انطباق يابیارز اصلي دیکل

غلط ارائه  یریگمیسطح قابل قبول احتمال تصم لحاظ کردن و تش و حد یا حدود مشخصهو عدم قطعی یریگاندازه نتیجه

در نظر گرفتن عدم ای که چگونگي قاعدهکند: گونه تعریف ميرا این گیریتصمیم قواعد ISO/IEC 17025استاندارد  .کندمي

، موارد مربوط، در خواهدمي نیهمچن   ISO / IEC 17025 .[8]هنگام ارائه بیانیه انطباق با الزامات مشخص است، قطعیت

 ILAG G8  [6]  , JCGM 106 [9] , Eurolab Report .توافق شود یاستفاده با مشتر مورد یریگمیتصم قواعد

بر اساس دهد. را ارائه مي الزامات و انطباق با یریگمیتصم قواعدبر  یمرور WADA TD2019DL [11]و  [10] 1/2017

رش گیری در ناحیه پذیشوند که اگر نتیحه اندازهطوری تعیین مي "ناحیه رد "یک  و "ناحیه پذیرش "یکی ریگمیتصم قاعده

رش نواحي پذی دودحبیان خواهد شد.  "نامنطبق"محصول  ،بیان شده و اگر در ناحیه رد قرار بگیرد "منطبق"قرار گیرد، محصول 

 شود.ه ميدنامی "حد پذیرش"

 آل ایده طور به که ،باشد رد یا پذیرش نواحي محل تعیین جهت مناسب مستند متد دارای بایستمي گیریتصمیم قاعده یک

 (خارج از حدود مشحصات باشد.2 و یا مشخصات حدود درون (1ه داندازه مقدار قرارگیری برای احتمال قبول قابل سطح شامل

( 2 التحکه  يدر حالدر خصوص پذیرش غلط وجود دارد، ي و احتمال کم حیصح رشیدر پذ یيباال احتمال( 1 حالت، نجایدر ا

 شود.در رد غلط را شامل مي کميو احتمال  حیرد صح در یيباال احتمال

 .شوديانجام می ریگمیتصم قاعدهاعمال  هنگام شگاهی/ رد به طور معمول توسط آزمارشیپذ نواحي نییتع

 ؛تواند شاملهمچنین مي گیریتصمیم قاعده

 ؛حدمجاز در  تیطعحداکثر عدم ق 

 ب نرمال-لگاریتمي ای نرمال، به عنوان مثال يفرض عیتوز کی(وستیپ رای اطالعات بیشتر A ؛دیمراجعه کن ) 

 انطباق ؛ يابیشده قبل از ارز یریگاندازه ریکوتاه کردن مقاد ایگرد کردن  یبرا یقواعد 

 ایبه عنوان مثال آشامل شده،  جینتا فاده از تکرارها )در صورت وجود( و روش استیریگاندازهتکرار  ازیتعداد مورد ن 

 مقایسه گردند. حدودها با میانگین آن ایبه صورت جداگانه مطابقت داشته باشند  دیبا جینتا

 ؛ های پرتدادهبا  واجههم یهاروش 

 ؛ ل(/قبو)رد مشروط است میتصم ي، وقتینریبا ریغ یریگمیتصم قاعده در خصوص شتریاقدامات ب یبرا هایيروش 

 ؛را در پي دارد ياضاف یهایریگاندازه به ازیمشروط ن جهیکه در صورت نت يروش 

 بازه رواداری/خارج از در بازه رواداری، رد/ قبول، به عنوان مثال نامنطبق/ منطبقدر مورد نحوه گزارش  یيها هیتوص ،

 مشخصات؛بازه مشخصات/خارج از  بازه در 

 انطباق استفاده شده است. هیانیکه در ب یریگمیتصم اعدهق انیدرباره نحوه ب یيهاهیتوص 
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 ساده رشیاستفاده از پذ قبول با/با رد یریگمیتصم قاعده 4-2

 :ه دهدانطباق را ارائ گیری قاطع در خصوصمیتصم کیشده که  میتنظ یابه گونه یریگمیتصم قاعده، طیاز شرا یاریبس یبرا

که یک نتیجه درون شود، به طوریياستفاده م رشیپذ حدودمشخصات به عنوان  حدوداز  ،حالت نیترسادهدر  .(قبول یا رد)

 2همانطور که در شکل  .[6]شوديم دهینام "مشترك ریسک" ای "ساده رشیپذ" حالت نیا شود.منطبق در نظر گرفته مي حد،

، اشدب رشیپذ ناحیه در یریگاندازه جهیاگر نت .باشندمي برابر یا یکدیگر و رد رشیمناطق پذحالت  نیا در نشان داده شده

 (iv) هایحالت باال،با حد  ،1مراجعه به شکل با  شود.نامیده مي (رد) نامنطبق ،باشدرد  ناحیه( و اگر در قبول) محصول منطبق

در نظر گرفته  رشیپذ ناحیه موارد در شتریدر ب ،(iii) حالت .رد هستند ناحیهدر  (ii)و  (i) هایو حالت ،رشیپذ ناحیهدر  (v)و 

ول قابل قب جهت ،در خصوص آنقضاوت  و  ،یریگاندازه تیعدم قطعبه محاسبه  ، معموال  الزامقاعده نیاستفاده از ا یبرا شود.مي

 یریگندازها ریمقاد یبرا ساده رشیبا استفاده از پذ یریگمیتصم در حال، نیبا ا است.اشتباه  یریگمیتصم ریسک نگه داشتن

مراجعه  C وستیپ جهت کسب اطالعات بیشتر به -.دارد وجود اشتباه گیریتصمیم ریسک %50تا حد،  کیبه  کیشده نزد

 کنندهکننده و مصرفدیتول خطر - دیکن

 

 ساده با حد باال. رشیپذ یو رد برا رشیپذ واحین: 2شکل 

 برابر با حد مشخصات است رشیپذ حد

 

 محافظ  نوارز با استفاده ا قبول/رد یریگمیتصم قاعده 4-3

 کیبه  منجر توانديساده م رشیاست، پذ ادیز تیعدم قطع يوقت ای به حد مجاز کینزد اریشده بس یریگاندازه ریمقاد یبرا

، طیشرا نیا . در استاغلب به اطمینان بیشتر در رد یا قبول محصول نیاز  و نادرست شود میاز تصمباال قابل قبول  ریغ ریسک

مقدار  کیبسیار بعید است که ، 3bبه عنوان مثال، در شکل  مشخص شود. 3شکل  همانندتواند يو رد م رشیمناطق پذ

 دهینام "محافظ نوار" رشیپذ ناحیه یانتها و اتمشخص حد نیب ،gفاصله نامنطبق باشد.  ،رشیپذناحیه شده در  یریگاندازه

 دقواع فیتعر یبرا و منحصر ساده يمحافظ روش یهارنوااستفاده از  شود.مي نادرست میکاهش خطر تصمکه منجر به  شوديم

ستفاده ا یریگمیتصم یتواند برايکه م کندمشخص ميرا  رشیمنطقه پذ کی ،نوار انتخاب اندازه ;کنديفراهم م یریگمیتصم

تا  15%حدود  از کمتر نسبي قطعیتکه عدم  مواردیدر  استاندارد خواهد بود. قطعیتاز عدم  يمضرب g نوار، به طور کلي .شود

 گیریمیاحتمال تصم ،u1.64 با محافظ برابر نوار است رشیپذ نییپا ایحد باال  کی وندر قا یشده دق یرگیاندازه مقدار و 20٪

 توانمي حیبه طور صر زیرا ن نوارضریب . استα=1%  اشتباه احتمال یبه معنا ،u2.33با  برابر محافظ نوارو  α =5% اشتباه

، در این حالت احتمال کرد میتنظ گسترده تیعدم قطع يعنی 2u یتوان رويمحافظ را م نوار وان مثالبه عن .کرد میتنظ
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ساده  رشیپذحالت  نیا، شود میصفر تنظ یتواند رويم همچنینمحافظ  نوار خواهد بود. α=2.5%گیری اشتباه برابر با تصمیم

رد و  هایریسکو  A وستیپ درمحافظ  نواراندازه  نییتع .دیمراجعه کن 2-4به بخش -شود يم دهینام "خطر مشترك" ای

 شده است. توضیح دادهبه ترتیب  Cدر پیوست  گیریتصمیم غلط رشیپذ

 

 ؛ حیباال از رد صح نانیالف( اطم یو رد برا رشیپذنواحی نسبت   ،. شکلباالحد  کی باو رد  رشیپذ نواحی :3شکل 

 شود.یمحافظ گفته م وارن g. به فاصله حیصح رشیباال از پذ نانی( اطمب

 است رشیحد پذ رشیمنطقه پذ یباال یانتها

شکل ، دنکنيم میتنظ محصول کی از بیکنترل ترک جهترا به عنوان مثال  نییمحدوده باال و پا ،یک مشخصهموارد  يدر بعض

احتمال باالیي وجود  که ،اندانتخاب شده یابه گونه ی محافظهانوار، دهد ينشان م یمورد نیچن یو رد را برا رشیمناطق پذ 4

 .است حیصح رشیباال از پذ نانیاطم روش باعث نیا ،ده درون حدود مشخصات قرار بگیردداشته باشد تا اندازه

 یرقطعیغ ایمشروط  جیبا نتا یریگمیتصم قواعد 4-4

ه ک یيبه طور معمول در جا د.نباش "يرقطعیغ" ای "مشروط" رد/قبولتواند شامل احتمال يم یریگمیتصم هایروشاز  يبرخ

 نیاز ا ILAC G8 [6] .(را ببینید 1( در شکل (ivو  (iii)،  (ii) هایحالت) باشد گسترده تیعدم قطعون حد مشخصات در

ممکن است به عنوان  (ii) حالت، 1در شکل . به عنوان مثال کنديم ادی "ینریبا ریغ" گیریمیتصم قاعده کیبه عنوان  حالت

 یریگمیتصم قاعده کی، از سوی دیگر شوند.در نظر گرفته  "مشروط قبول"به عنوان  (iv) و (iii) هایحالت و "مشروط رد "

 . کند یگذاربرچسب "غیر قطعي"عنوان  به را حالتسه  نیا ممکن است

 کند.مي های بیشتر را فراهممشروط یا غیر قطعي آزمون رخداد در صورت  گیریمیتصم قاعده کیاز موارد،  یاریدر بس

ILAC G8  و رد مشروط است رشیاز پذ های بیشترمثالشامل. 
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 یروش دو مرحله ا کیمشخص کردن  یریگمیتصم قاعده 4-5

که در آن  کننديرا اتخاذ م یادو مرحله روش کی یریگمیتصم قواعداز  ي، برخو یا رد اشتباه رشیپذ هایریسککاهش  جهت

 ISOنوع در  نیاز اعمومي  یادو مرحله روشیک شود. يانجام م يرقطعیغ هه با نتایجمواجدر صورت  شتریب یهایریگاندازه

 .[12] شرح داده شده است

 يابیارز نهیکاهش هز منظورمثال  به . در هر مرحله ندارند کسانی یریگاندازه متدهایبه استفاده از  یازین یيهاروش نیچن

 "یرغربالگ"اغلب به عنوان تست  عمل نی)ا م قطعیت نسبتا بزرگ انجام دادگیری کم هزینه با عدتوان یک اندازهمي انطباق

باشد، روشي تاییدی جهت بدست آوردن نتایج با عدم قطعیت حد  کیبه  کینزد ای يرقطعیغ هیاول جهیاگر نت ،شود( يشناخته م

 موارد که ي، در حالشونديم یریگمیتصم کم نهیو با هز يکاف نانیآزمون با اطم اقالماکثر بنابراین  شود.تر استفاده ميکوچک

 .دنشويم یریگمیتصم شتریب نانیتر و با اطمنهیپرهز آزمون  کیبا  نزدیک حدود

تک  یهاتر از روشدهیچیو پدارد انتخاب شده  ویژه مراحل  بستگي به یاچند مرحله هایروشدر  و یا رد غلط رشیاحتمال پذ

 است. يفعل یراهنما دامنهخارج از  یاچند مرحله یهاروش یبرا های انطباقلاحتما. است یامرحله

 

  

 مشخصات. ناحیه کی یو رد برا رشیپذ نواحی  :4شکل 

 حدود مشخصات و مقدار مرتبط با  یهاتیموقع

 دهد ینشان مرا  حیصح رشیباال از پذ نانیاطم یبرا ،و رد رشیپذ نواحی
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 و رد رشیپذ حدودانتخاب  5

بر و   کند برآورده را گیریتصمیم قاعده الزامات که شودمي انتخاب طوری و دارد بستگي قطعیت عدم مقدار به محافظ رنوا اندازه

 گیریتصمیم قاعده وقتي مثال، برای. است Lبه حد  کینزد و یریگاندازه بدست آمده از استاندارد قطعیتعدم  مقدار یمبنا

باشد، آنگاه اندازه نوار محافظ برابر با  2u عالوه به حد از بزرگتر بایستمي شده مشاهده مقدار انطباق، عدم برای که کندمي بیان

2u  پذیرشو ناحیه L+2u   .است 

 بایستمي ،L ده بزرگتر از حدمقدار اندازهکه این (P) احتمال که کند بیان اینگونه انطباق عدم برای گیریتصمیم قاعده اگر

حد  باالی ده اندازه مقدار که آن احتمال که ،شودطوری انتخاب مي  L+g رای مقدار مشاهده شدهب gگاه باشد، آن %95حداقل 

L  باشد. %95قرار بگیرد 

 ده کمتر ازاحتمال وجود داشته باشد، که مقدار اندازه %95 حداقل بایستمي که باشد این گیریتصمیم قاعده اگر مشابه، طور به

L گاه باشد، آنg شده مشاهده رمقدا یک برای L-g گیرد، قرار حد زیر دهاندازه مقدار که آن احتمال که شوديم انتخاب طوری 

 .باشد 95%

در بعضي  عدم قطعیت استاندارد است. uکه در اینجا  خواهد بود uضرب ساده از  کی، gموارد اندازه باند محافظ  شتریدر ب

به مقدار  رشیپذ حد ،يبه طور کلاستفاده شود.  uیست از مضربي از باکه مي گیری ممکن است بیان کندتصمیم قاعدهموارد، 

در بعضي موارد اندازه باند  .خواهد داشت يبستگده اندازه محتمل ریمقاد عیدانش در مورد توز نیز وخواسته شده   (P)احتمال

 اند.داده شدهتوضیح    Aپیوست  در نوعي موارد از بعضيباشد.  uممکن است یک تابع پیچیده از  gمحافظ 

 

 استاندارد قطعیتعدم  یمقدار قابل قبول برا یک نییتع 6

 خواهد باالتر نادرست شده قضاوت هاینمونه نسبت، باشد ترکیشده به حد نزد یریگمقدار اندازهتر و بزرگ uهر چه مقدار 

اگر مقدار  ;در نظر نگرفته شده باشد يفظباند محا چیه يوقت ،یيحد باال کیانطباق با  يابیارز به عنوان مثال، در مورد. رفت

با  .(%0.1)در حدود  است زیناچ اریاشتباه بس یریگمیتصم ریسکگاه آن ،باشدحد  تر ازپایین 3uاز  شیبشده  یریاندازه گ

 2uبر با برا (L)گیری شده با حد وقتي مقدار اندازه :کندافزایش پیدا مي ریسک (L)گیری شده به حد نزدیک شدن مقدار اندازه

تر کوچک uخواهد بود. به طور کلي هر چه میزان  %50 ریسکاست  (L) و زماني که مطابق با حد %2.3 ریسکفاصله دارد 

های آنالیز و ای انتخاب شود که هزینهباید به گونه uباشد هزینه آنالیز بیشتر خواهد شد. بنابراین در حالت ایده آل مقدار 

 ه را به حداقل ممکن برساند.گیری اشتباهای تصمیمهزینه

ده همراه با حداکثر و یا حد/حدود مجاز اندازه [13]حداکثر( يعنیهدف ) یریگاندازه قطعیتعدم ، يلیتحل یهانهیاز زم يدر بعض

،  [14]گیری هدف در خصوص تنظیم و استفاده از عدم قطعیت اندازه Eurachem/CITACتعریف شده است. راهنمای 

دم عدهد. گیری هدف، زماني که از سمت مشتری تنظیم یا تعریف نشده را پیشنهاد ميدم قطعیت اندازهچگونگي تعریف ع

 دهاندازهغلظت  یشده برا فیتعر رشیحد پذ کی از، یا راهنما(2-1-5)بخش  دهمجاز اندازه بازهعرض از تواند يهدف م قطعیت

 .راهنما(4-1-5)بخش  تعریف شودکننده  دیتولیا مصرف کننده گیری اشتباه قابل قبول تصمیم ریسکبر اساس 
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 پیشنهادات 7

 :شوند لحاظ ذیل بایست موارد، ميیا خیر رد شود/پذیرش آیتم گیری درباره این که آیا یکبرای تصمیم

a) ( کنترل شونده را ارائه دهد.هادهاندازه) يژگیمجاز از و نییپا ایای وجود داشته باشد که حدود باال مشخصه 

b)  و ; 1گیریقطعیت اندازهعدم 

c) گیری در ارتباط با پذیرش یا رد محصول بر اساسقطعیت اندازهگیری که توصیف کند، چگونه عدمتصمیم قاعده 

 شد. مشخصه و نتیجه اندازه گیری لحاظ خواهد

 قابل سطح حداقل آل ایده طور به که رد، یا پذیرش نواحي تعیین برای مناسب مستند متد با همراه باید گیریتصمیم قاعده

 روش اجرایي باید، همچنین گیریتصمیم قاعده .کند بیان را گیردمي قرار مشخصات حدود درون دهاندازه که احتمالي قبول

 (.دینیرا بب 4.1)بخش کند ارائه نیز را انحرافي هایداده و تکراری هایگیریاندازه با مواجهه

اندازه  .ناحیه پذیرش یا رد ممکن است به وسیله نوارهای محافظ مناسب تعیین شودگیری، اندازه تصمیم قاعدهضمن استفاده از 

 محدودهدر  دهاندازه باید که يو حداقل سطح قابل قبول احتمال یریگاندازهعدم قطعیت  اطالعاتاستفاده از محافظ با  نوار

 یخطا عیتوزکه  جایيدر  ایثابت است  ا بیتقر تیعدم قطع در آن که جیموارد را یبراد. نشو، محاسبه ميباشد مشخصات

 نوارمحاسبه  یتواند برايم ،(L) در حد تیعدم قطعمتناسب با مقدار واقعي است،  ،با انحراف استاندارد سیستماتیک فرضي

 .توضیح داده شده است( Aپیوست  3-1در موارد ) محافظ استفاده شود

 .شود پیوست بایستمي نیز شده استفاده گیریمیمتص قواعد مرجع انطباق، دهيگزارش هنگام عالوه، به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نمونه به عنوان مثال یک بچ از تولید در عوض تنها گردد، برداری مشخص ميده با توجه به شرایط نمونهکه مقدار اندازهبرداری، وقتيز جمله سهم فرآیند نمونها 1

 آزمایشگاهي
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 و حد پذیرش محافظ نوار اندازه : تعیینAپیوست 

و به موارد  گیری برآورده شودتصمیم قاعدهشود که الزامات طوری انتخاب مي رشیحد پذ در پي آن،و  gاندازه باند محافظ 

 ;زیر بستگي دارد

 ;مقدار عدم قطعیت -1

سطح قابل معادل آن، حداکثر  ای) گیردقرار مي مشخصاتده درون حدود که اندازه P ل قبول احتمالسطح قابحداقل  -2

 و  ;(گیردحدود مشخصات قرار نميدر ده اندازه احتمال که مقدارقبول 

 دهاندازه محتمل مقادیر توزیع درباره موجود دانش -3

.  [15]در نظر گرفته شود نرمالتواند ها مي، توزیع دادهباشد ٪20 تا ٪15استاندارد کمتر از  قطعیت نسبيکه عدم  جایي در

از  kمقدار باشند، مشخص  یثر آزادوم یهادرجه اگر. در پایین خواهد بود 1bو  1aهای حالت همانند،  kuبرابر با  gاندازه 

 امااست از صفر  شتریب یریگهمشخص شده مقدار انداز کهها در جایيآید. در بقیه حالتبدست مي 2همانند حالت  ، t عیتوز

و  عیاز شکل توز gاندازه  نباشد. بنابراین مناسبنرمال  عیتوز ممکن است ،است ٪20از  شتریاستاندارد بنسبي  قطعیتعدم 

 دریتواند مورد استفاده قرار گيکه م ياحتمال عیتوز یتعداد ، . در مراجعشود يم نییتع  4و  3همانند حالت  pمقدار مورد نظر 

 يبزرگ به ينسب تیعدم قطع یبرا یاسهیقابل مقا جینتاکه  [9]و گاما [16]، بتا[15]نرمال-لگاریتمي ، به عنوان مثالجود داردو

 JCGM 101: 2008توان در يم را بر اساس دانش موجود عیتوز نییتع یبرا شتریب یيراهنما دهد.ارائه ميرا   ٪50تا 

 يخوب یهانهیزمپس ،مثبت است ریمقاد میشامل ضرب/تقس تیکم محاسبه مقدار یمعادله برا مدل که يهنگام. [17]افتی

 .[15]وجود داردشرح داده شده  4همانطور که در مورد  نرمال-لگاریتمي عیاستفاده از توز  یبرا

 در دسترس استاستاندارد  قطعیتعدم  - 1a حالت

 در  یا  نیز  kو مقدار  شد خواهد  ku محافظ برابر با نوار ندازها ،٪20استاندارد کمتر از  قطعیت نسبيعدم  یحالت، برا نیدر ا

ه دست ، بشوديفرض م نرمال، که معموال  دهاندازه به نسبت داده شده  ریاحتمال مقاد عیاز توزیا  تعیین شده یریگمیتصم قاعده

 [5].آمده است G ،GUM پیوستتواند مناسب باشد، در حالت مياین  آن تحت که شرایطي و فرض این خواهد آمد. اساس

استاندارد  تیاگر عدم قطع ) ...... کند که:اشاره مي G2.3و در بخش  شده گذاری پایه مرکزی حد قضیه از استفاده اساس بر فرض

 ،بر اساس چند مشاهده ، ارزشیابي فقطA نوع استاندارد به دست آمده از  به طور عمده تحت تأثیر مؤلفه عدم قطعیت، u مرکب

 اولین نگیرد، قرار مستطیلي، توزیع اساس بر ، ارزشیابيB نوع یا تحت تأثیر مؤلفه عدم قطعیت استاندارد به دست آمده ازو 

 توزیع مقدار از استفاده کند،مي فراهم pای را با سطح اطمینان ، که بازه Uگسترده قطعیت عدم محاسبه برای منطقي تقریب

 (است. kبرای  نرمال

برابر با سطح اطمینان  مقدار نینرمال است، ا با یتقر عیکه توز نیشود. با فرض اياستفاده م k=2مقدار ، از واردم از بسیاری در

 که مقدار آن احتمال اساس، این . برگیردميقرار  x±2uده در بازه مقدار اندازه ،x و برای مقدار مشاهده شدهاست  %95تقریبي 

حد باال، همانطور که  کیانطباق با  لیارائه دلجهت  ،حالت نیتردر متداول است. %97.7تقریبا باشد،  x+ 2uاز  کمتر دهاندازه

 g=+2uدر  محافظ نوار مقدار تنظیم معادل ،انطباق عدم اضعوارائه دلیل  جهت و k=2فرض  و شده داده نشان 3 در شکل

در  حد است. فرای ،اطمینان %97.7حداقل  با دهاندازه مقدار آنگاه کند، تجاوز  g از حد به عالوه ،اگر مقدار مشاهده شدهاست. 
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-به تصمیم ،(k=1.64uاطمینان)یعني  %95در  طرفه یک معناداری هایآزمون های بر پایهنتیجه این وضع در مقایسه با تصمیم

 تری منجر خواهد شد.های عدم انطباق غلط کم

 های آماری درافزاریا نرم  را مي توان از جداول k اه مقدارها در دیگر سطوح اطمینان مهم باشد، آنگچنانچه به کارگیری تصمیم

 آورد. دست به مناسب اطمینان سطح

 معموال   در بهترین حالت تنها یک تقریب است، لذا Uمقدار  که آنجایي از، شودمي اشاره G1.2 ،GUM بخش در حال، این با

 ای( کار خردمندانه%96و  %94اطمینان  سطح مثال برای (هم به نزدیک و مشابه اطمینان سطوح بین تمایزگذاری جهت تالش

خصوص مشکل  باالتر، به ای %99اطمینان  سطوح با هایبازه به رسیدن که کندمي اشاره GUMعالوه،  به آید، نمي نظر به

 باشد.مي

 باشدبیان شده در دسترس می K پوششی ضریب با گسترده قطعیت عدم-1bحالت 

U  را بر مقدار K وشده  بازبیني مقدار از استفاده با را محافظ نوار مقدار و کرده ( تقسیم2شده )معموال  ئهاراK  با متناسب 

 تعیین کنید. ،1aحالت  همانند آن،  کاربرد

 هستند دسترس مؤثر در آزادی درجات با همراه استاندارد قطعیت عدم-2حالت 

با درجات آزادی مشخص  t توزیع از شوند، داده نسبت دهاندازه به ندتوانمي که مقادیری که است این جاری فرض حالت، این در

 ،خواهد بود kuاندازه باند محافظ استفاده کنید.  kپوشش  ضریب جهت t عیتوز یبرا  %95تبعیت کرده و از حد باال یک طرفه 

 .نشان داده شده است  3 با حد باال در شکل مطابقتیک مثال در خصوص 

 تعداد از استفاده ضمن که جایگزین رویکرد. بحث شده است G4و  G3های در بخش یشتریب اتیبا جزئ یو درجه آزاد t عیتوز

 .[19]و کاکر و جونز  ارائه شده است ویلیامزآقایان  توسط کند،مي اجتناب مربوطه مشکالت از مؤثر آزادی درجات

 هستند دسترس در ها توزیع و منفرد های مؤلفه -3حالت 

 مقدار و معلوم بوده ورودی متغیرهای احتمال های توزیع چنانچه شود،مي بیان آنجا شود. درمي بحث G1.4بخش  در حالت این

تواند با ده مياندازهبه  شده داده نسبت مقادیر احتمال توزیع آنگاه باشد، مرتبط ورودی هایکمیت این با خطي طور به دهاندازه

نتایج  و انجام داد احتمال عیتوز انتشار جهتتوان با استفاده از روش مونت کارلو يکار را م نیا. ه شودها محاسبترکیب این توزیع

، [20] مونت کارلو عی، توزکانولوشناستفاده معمول از روش  یبرارود. به کار مي ازیمورد ن نانیاطمسطح محاسبه  یبرارا  عیتوز

-يزیع لگاریتموتدهد که ينشان م هاحالتاز  یاریبسدر  ادیاحتمال ز بهمقایسه شود و های شناخته شده دیگر باید با توزیع

ای از مقادیر مجموعهکه  یریگمدل اندازه هر یبرا  [17]ذکر است که روش مونت کارلو  انیشا نرمال یک تناسب خوب است.

 دهد، قابل کاربرد است.ده نسبت ميورودی را به اندازه

 : توزیع های نامتقارن4حالت 

شود، مي توزیع نامتقارن صورت به ورودی کمیت یک آن در که حالتي توضیح، G5.3، GUM صطالح های عمومي بخشدر ا

را تحت تاثیر  Uمحاسبه  است ممکن اما ،دهدنمي قرار تأثیر را تحت u این وضع، محاسبه) کند کهارائه شده است. اشاره مي

 هستند: گیری الزمهای اطمینان نامتقارن برای تصمیمکه در آن بازه به طور کلي، سه وضعیت مهم وجود دارند قرار دهد(
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a) دهوقتي توزیع )فرضي( اندازه، X، پوآسون با تعداد درجات آزادی کم( عیتوز رینامتقارن باشد )نظ يبه طور ذات ; 

b) باشد ثابت( 2 و ٪20( بزرگتر از 1 ياستاندارد نسب قطعیتعدم  يوقت ; 

c) دهکه پاسخ اندازه يهنگام،X  ،نزدیک به  مشاهده شده یهااست )به عنوان مثال غلظت يکیزیف تیبه محدود کینزد

 .(دنصفر باش

سطح اطمینان  حدود ،شونداستفاده مي موجود عینشان دادن عدم تقارن توز یبرا هاکه داده ي، هنگامbو a هایدر حالت

 کم تعداد با رادیواکتیویته هایگیریاندازه در مثال برای،  a،تیوضع نیاولدر باال محاسبه شود.  3تواند مانند حالت مي

 .شودمي مشاهده شده آشکارسازی رویدادهای

محدود  ویژهبازه  کیبه  ریمتغ کی فیکه تعر يوقت ایو  نییتع ای صیبه حد تشخ کیهای نزدرییگدر اندازه، Cحالت سوم، 

، پیوست 20به مرجع[د یاستفاده کن شده کوتاه عیتوز از باشد حالت ممکن است الزم نیدر ا،  شودمشاهده مي شده باشد،

F رجوع شود[. 

ت نسب ایمعادله شامل محصول  مدل و مثبت و مدل شناخته شده ،ده، مقدار اندازهيلیتحل یهایریگاز اندازه یاریبس یبرا

 شود.استفاده مي ،ب استکه اغلب مناس ،نرمال-توزیع لگاریتمي c  و bهای . سپس برای حالتمثبت است ریمقاد

از  توان با استفادهيرا م ی پذیرشهامحدوده است نرمال-لگاریتمي، دهقابل انتساب به اندازه ریمقاد عیتوز نکهیبا فرض ا

 UF  [21,3] محاسبه کرد گسترده تیعدم قطع ضریب

FU=exp(KSG)                                                                              1 معادله 

        (%50) 0.5کمتر از  reluبرای  ،های طبیعي()لگاریتم، است  eloge انحراف استاندارد در فضای GSکه در جایي

lreu≈ SG   محاسبه کرد شکل زیرتوان به يرا م قطعیتعدم  بیو ضر [15]است: 

FU≈exp(K urel)                                                                              2 معادله 

 .است سطح اطمینان مورد نظرنرمال استاندارد در  عیباال توز مقدار k پوشش بیکه در آن ضر

 بنابراین برابر است با:  حیباال از رد صح نانیاطمسطح  یبرا رشیپذ یحد باال

LU × FU                                                                                  3 معادله   

 برابر است با:  حیصح پذیرشباال از  نانیاطمسطح  یبرا رشیپذ یحد باالو 

   LU / FU                                                                                  4 معادله   

 محاسبه کرد:به صورت زیر توان يرا م حیباال از رد صح نانیاطمسطح  جهتحد باال  یباند محافظ برا

g=LU × FU - LU                                                                                5 معادله   
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را ببینید(. و 3a )شکل  افتیخواهد  شیافزا حیصح جهت رد ،حد باال یمحافظ برا نواراندازه  ،نرمال عیبا توز سهیدر مقا

نوان عبه  ، است نرمال-لگاریتمي عیعدم تقارن توز لیدل بهرا ببینید( که 3b  صحیح کاهش خواهد یافت)شکلبرای پذیرش 

و  0.3 بابرابر  RELUو  L=100 ،K=1.64نرمال با یک حد باال -مثال نوارهای محافظ برای یک توزیع نرمال و لگاریتمي

منجر به عدم قطعیت  به ترتیب 0.5و  0.3 نسبي  اردآمده است. عدم قطعیت استاند 1به ترتیب در جدول  نسبي،0.5

 شوند.مي %100و  %60 گسترده

  ينسبزیاد  قطعیتعدم  در نرمال -لگاریتميو  نرمال عیحد باال با فرض توز یبرا رشیپذ حدود  – 1جدول 

 حد باال حدود پذیرش

UL 

عدم قطعیت 

استاندارد نسبي، 

RELU 

 فرض توزیع

 پذیرش صحیح رد صحیح

 نرمال 0.3 100 51 149

 نرمال-لگاریتمي 0.3 100 61 164

 نرمال 0.5 100 18 182

 نرمال-لگاریتمي 0.5 100 44 227

 

 برای توزیع نرمال عبارت است از: حدود پذیرش، elrU با در نظر گرفتن

)elru K-L(1  و)elru L(1+K 

 نرمال:-و برای لگاریتمي

))elru K-L(exp(  و))elru L(exp(K 

 (exp(x) یبا استفاده از گسترش معمول برا) توان گسترش دادنرمال معادالت را مي-ی توزیع لگاریتميبرا

 

    𝐿(1 − 𝐾𝑢𝑟𝑒𝑙 +
(−𝐾𝑢𝑟𝑒𝑙 )

2

2
+ 𝐿(1و     ⋯ + 𝐾𝑢𝑟𝑒𝑙 +

(𝐾𝑢𝑟𝑒𝑙 )
2

2
+ ⋯ ) 

از  استفاده باشند، مورد نظر  elruKاز  فراتر شرایط يوقت .است معادله در گسترش فراتر شرایط انگریب "......"که در آن 

 ،رشیمحاسبه حد پذ بیضر شیافزا،  k=1.64و  RELU  %20=در  .[15]در نظر گرفته شود دیبا نرمال-لگاریتمي عیتوز

1)  در مقایسه با استفاده از ٪5حدود  حیرد صح یبرا + 𝐾𝑢𝑟𝑒𝑙 )بود خواهد. 

 .آورده شده است 3، مثال B پیوستدر  نرمال-لگاریتمي عیوزاز استفاده از ت یانمونه
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 هامثال: Bپیوست 

  A   پیوست در 1b حالت برای گیریتصمیم قاعده یک کارگیری به -1 مثال

بیان  Kبا یک مقدار  و ، سر و کار دارد،وجود داشته باشد گسترده قطعیتکه عدم  يتیوضع اب،  A پیوستدر  1b حالت

 .باشد  .Ni ٪18.0 تا ٪16.0 از در محدوده دینوع فوالد ضد زنگ با کی یبرا کلین يجرمکسر است.  شده

 

 یمشتر داده شده به لیفوالد تحو )بچ(دسته کیدر  کلین جرميکسر  دهاندازه

 .U=0.2%Ni,k=2 (95%)، مطلقعدم قطعیت گسترده  عدم قطعیت

 u=0.1%Niعدم قطعیت استاندارد 

 قطعیتو عدم دسته  ینمونه بردار تیقطع عدممولفه   هر دوشامل  قطعیتعدم  نیا

 .تجریه است

 است Ni%18.0تا حد باال  Ni%16.0نییمشخصات از حد پا ناحیه مشخصات

 قاعده تصمیم

 "اطمینان باال از پذیرش صحیح"

   %95 حداقلکه با سطح اطمینان کسر جرمي در جایي بازه ،ناحیه پذیرش

 (α=0.05)و  نییباالتر از حد پا يکسر جرم یدارا ()بچدسته بتوان تصمیم گرفت

 .باشد، ميباال است تر از حدپایین

 

 شده است.فرض  نرمالده اندازه ریمقاد عیتوز توزیع

طرفه مقدار باال یک از1.64 برابر با  kبا مقدار  1.64u≈0.17%هر نوار محافظ برابر با  نوار محافظ

 شود.برای توزیع نرمال محاسبه مي 95%

 Ni%17.8  تا Ni%16.2 رقم اعشار. کیپس از گرد کردن به ناحیه پذیرش  یه پذیرشناح

 Ni%16.1 دهمقدار اندازه

 

-را نشان مي حیصح رشیباال از پذ نانیبا اطم نییپا حدود باال و مشخصات  یو رد برا رشیپذ نواحي  یهاتیموقع 4شکل 

 دسته نامنطبق است.است.  Ni%16.2رش تر از حد پذیو پایین Ni%16.1ده دهد. مقدار اندازه

 منطبق دسته و %18.0تا  %16.0 رشی، منطقه پذشود انیب  ساده رشیپذ گیری به صورتمیتصم قاعده اگریادآوری: 

 .خواهد بود
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 A   پیوست در 2 حالت برای گیریتصمیم قاعده یک کارگیری به - 2مثال 

در  ، سر و کار دارد،دنوجود داشته باش ندارد و تعداد درجات آزادی موثراستا قطعیتکه عدم  يتیوضع اب A پیوستدر  2 حالت

 .باشد 200ng/g ریز دیبا تیغلظت آنال ،دیتول دسته از کی

 

  .یداده شده به مشتر لیتحو دیدسته تول کیدر  تیآنال کیاز  جرمي یکسر دهاندازه

-های برآمده از نمونهلفه، عدم قطعیت موu=2.2ng/gمطلق  استانداردعدم قطعیت  عدم قطعیت

، است یریگاندازه 9بر اساس  قطعیتعدم  سهم غالب در .شودبرداری را نیز شامل مي

به  نسبت داده شده  ریتوان فرض کرد که مقاديمدرجه آزادی است و  8که به معنای 

 .کننديم یرویپ t عیاز توزده اندازه

 .است 200ng/gحد مجاز باال  مشخصات

 مقاعده تصمی

 "اطمینان باال از پذیرش صحیح"

باشد، دسته  200ng/gباالتر از  %95اگر مقدار کسر جرمي با احتمال بیشتر از 

 شود.نامنطبق در نظر گرفته مي

 شده است.فرض  نرمالده اندازه ریمقاد عیتوز توزیع

 8و  tای توزیع بر %95از مقدار باال یک طرفه  1.86برابر با  kنوار محافظ با مقدار  نوار محافظ

 ku=1.86×2.2=4.1ng/gشود:درجه آزادی محاسبه مي

 204.1ng/g ناحیه پذیرش

 203.7ng/g دهمقدار اندازه

 

، دهدرا نشان مي حیصح ردباال از  نانیبا اطم نییپا حدود باال و مشخصات  یبرا ،و رد رشیپذ نواحي  یهاتیموقع 3aشکل 

 دسته منطبق است. یعني در منطقه پذیرش است و  204.1ng/gپذیرش  زیر حد 203.7ng/gده، مقدار اندازه

 و دسته  است 200ng/g مجازمقدار برابر با  رشی، حد پذشود انیساده ب رشیپذ گیری به صورتمیتصم قاعده اگریادآوری: 

 است. امنطبقن
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 A   پیوست در 4 حالت برای گیریتصمیم قاعده یک کارگیری به - 3مثال 

 هیدر تجززیاد  ينسب قطعیت عدمبه علت حالت عدم تقارن  نیدر ابا توزیع نامتقارن سر و کار دارد.   Aدر پیوست  4حالت 

 است نرمال-لگاریتمي با یتقر قطعیت عدم عیو توز باشدمي ماده ممنوع کیکنترل  ،لیو تحل

 

 نمونه. کیماده ممنوع در  کی جرمي از کسر  دهاندازه

 .است relu ،35%استاندارد نسبي ت عدم قطعی عدم قطعیت

 است. 2ng/g، برابر با ULحد مجاز باال  مشخصات

 قاعده تصمیم

 "اطمینان باال از پذیرش صحیح"

باشد، غلظت ماده  ""%95≤ باالی حد مجاز  ،احتمال قرارگیری مقدار غلطتاگر 

 خواهد شد. تلقيممنوعه باال 

 شده است.فرض  رمالن-لگاریتميده اندازه ریمقاد عیتوز توزیع

 UFز فاکتور عدم قطعیت با استفاده اتواند ميمحافظ  نوار نرمال-لگاریتمي عیتوز یبرا نوار محافظ

، از مقدار باال یک 1.64برابر با  relexp (Ku≈ UF ; k(محاسبه شود،  2از معادله 

 .دهدرا مي 1.78relexp (1.64u≈ UF=(مقدار  urelاز توزیع نرمال و  %95طرفه 

 :محاسبه کرد ریتوان به صورت زيرا م حیرد صح یبرا g باند محافظ

g=Lu× Fu- Lu =1.6ng/g 

 

 3.6ng/g ناحیه پذیرش

 3.3ng/g دهمقدار اندازه

 

 دهد،را نشان مي حیصح ردباال از  نانیبا اطم نییپا حدود باال و مشخصات  یبرا ،و رد رشیپذ نواحي  یهاتیموقع 3aشکل 

 نمونه منطبق است.یعني در منطقه پذیرش است و  ، 3.6ng/gتر از حد پذیرش پایین، 3.3ng/gده همقدار انداز

 3.2ng/gفرض نوع توزیع بسیار مهم است. اگر در حالت توزیع نرمال فرض شود، حد پذیرش پایین تر و برابر با  یادآوری:

-توزیع نیب یاسهیمقا 5. در شکل L+g=L(1+ku)=2(1+1.64×0.35)=3.2، نخواهد بود منطبقو نمونه خواهد بود 

 نشان داده شده است.نرمال -لگاریتميو  احتمال نرمال های
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 حدمقدار  کی یاحتمال برا یهاعیسمت راست توز: 5شکل 

2ng/g  یبرا %35 ياستاندارد نسب قطعیتبا عدم 

  تفاوت نرمال-نرمال و لگاریتي یهاعیتوز

 دهد.را نشان مي شودیم رشیمختلف پذ حدودمنجر به که باال  دنباله در

 رسم شده است. یبصر سهیکمک به مقا یبرا 0.05 چگاليبا  يافق چین خط
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 کننده کننده و مصرفریسک تولید Cپیوست 

 مقدمه

ها اهنماز رآن است. برخي ا مربوط به تیقطع عدمبا توجه به نتیجه و  یریگمیتصم قواعدراهنما مربوط به استفاده از  نیا بدنه

-فکننده و/یا مصرتنظیم قاعده تصمیم مورد نظر جهت کنترل ریسک تولید برایهایي ، شامل توصیهILAC G8 [6]همچون 

 دهد.ئه ميارا "جهاني"و  "ویژه"کننده، و ریسک ریسک تولیدکننده و مصرفتوضیح مختصر از  ککننده هستند. این پیوست ی

 کنندهریسک تولید کننده و مصرف

 یاریدر بس يها به خوبآن اگر چه، شونديم يناش دیتول ندیفرآ تیریهستند که از مد يمیکننده مفاهو مصرف دکنندهیتول سکیر

 ریسک" ،دیتول طیمح کیدر . محصوالتاز "يرشیپذبرداری نمونه"به عنوان مثال، در ، دنشويمو استفاده انطباق اعمال  طیاز شرا

. شوديده مکنندیتول یبرا یرضروریغ نهیامر منجر به هز نیا رایزقابل پذیرش است محصوالت  غلطرد فقط احتمال  "کنندهدیتول

 یکننده کاالمصرف کی نکهیاحتمال ا ;استنامنطبق محصوالت  غلط رشیاحتمال پذ "کنندهمصرف سکیر"، بیترت نیبه هم

 .کند افتیدر ،عبور کرده يرا که از بازرس يوبیمع

ده ش دیمحصوالت تول مربوطه به ریمقاد عیتوز  -"ندیفرآ عیتوز" -باال ينشان داده شده است. منحن هازنيگمانه 6در شکل 

برای مثال، مقدار دوز دارویي یک دارو،  ;ده استمهم اندازه هایيژگیواز   يمربوط به برخ ریمقاداست.  دیتول ندیفرآ کیتوسط 

یک مشخصه  یبرا و باال نییپا حدود مجاز uLو  lL ،يدنینوش کیدر  غلظت الکل ای، یيمحصول غذا کی شده یبندوزن بسته

ر نوا چیه يعنی -گیردا یکي در نظر ميرحدود پذیرش و  مجاز حدود نیکند که ايشکل فرض م نی، ايسادگ یبرا ;هستند

 نامنطبق است.در شکل  Aمقدار  .منطبق و خارج از آن نامنطبق است Luو  lL. یک محصول بین حدود وجود ندارد محافظي

مقدار مشخصه  نیمحصوالت با ا آزمون دراست که ممکن است  یریگاندازه جینتا عیتوز،  A نامنطبقبا مقدار  همراه عیتوز

 Aمحصول در  کینادرست  رشیپذ زانیم قسمت نیا ;  استپذیرش  ناحیه در از توزیع  سایه دارقسمت  باشد.مشاهده شده 

 نامنطبق است.محصول  رشیاحتمال پذو کننده مصرف سکینمونه از ر کی ، کهاست

اما این احتمال وجود دارد که نتایج  .در بازه حدود مجاز است B. مقدار دهد يرا نشان م کنندهدیتول سکیر 6در شکل  Bمقدار 

 خارج از حدود مشخصات باشند، این قسمت ریسک تولیدکننده است. (Bدر مقدار  جینتا یبرا عیتوز سایه دار)بخش 

کند يرا فرض م یندیفرا که، و مصرف کننده است دکنندهیتول هایریسک یبرا يفوق بر اساس مدل سنت حاتیتوض ادآوری:ی

 یریگاندازه جینتا عیکه منجر به توز یریگاندازه یخطا عیتوز و متعاقبا  کند،يم دیتول Bو  Aمانند  يواقع ریبا مقاد يکه محصول

ها و قطعیت، عدمدهاندازه ریبا مقاد ریاخ های. دیدگاهاست یمدل نظر کی نیا. شوديم استفاده یریگمیتصم یشود برايم

 دگاهید نیا. شونديشروع متوان در نظر گرفت، ها ميگیری و احتماالتي که به وسیله آناطالعات محدود درباره فرآیند و نتیجه

 شود.يم يبررس ریبه طور خالصه در ز یبعد

 یانو جه ویژه هایریسک

با  Aمرتبط با مقدار  جینتا نسبت، دار نشان داده شده است هیبه صورت سا 6در شکل  ،ظاهرا سازگار یریگاندازه جینتاانتشار  

احتمال ، Aدر مورد مقدار  ;است "ویژه ریسک"نمونه از  کی نیامشخص شده است.  ،آن مقدارو مشخصه محصوالت  توجه به 

به . است Aمقدار  یمصرف کننده برا ویژه ریسک کی نیادر یک مقدار است،  ،ا محصولارتباط ب درغلط انطباق گیری میتصم
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 یکننده برادیتول ویژهریسک  است، و نشان داده شده Bمقدار  یبرا عیدار توز هیبخش سادر  کنندهدیتول سکی، ربیترت نیهم

 است. B مقدار

ده از مشخصه داده ش يمقدار واقع کی یبرا یریگاندازه جیتان عیفقط به توز با یاست که تقر نیا ویژه ریسکمهم  يژگیو کی

ده هانداز مقدار به وابسته ،ویژه ریسکاز  شگاهیبرآورد آزمااست،  یریگاندازه جهینتآزمون،  شگاهیزماآ کیاز منظر وابسته است و 

 ترکوچک قطعیتعدم  يوقتت(، آیتم آزمون )که محصول اس یبرا ،هر مقدار داده شده یبرااست.  یریگاندازه قطعیتو عدم 

 خواهد بود. ترکم ویژه ریسکباشد 

 

 

د کننده و یا فرآینتولید شده توسط تولید مورد نظر دهمقدار اندازه باالیی، . شکل توزیعکنندهو مصرف دکنندهیتول سکیر :6شکل 

دهد. برای جزییات بیشتر را نشان می Bو  A در حدود  المده اقاندازه ریمقاد عیهمراه با توز uL  و lLود حد نیمجاز ب گستره بادیگری را 

 متن را ببینید.

 ریبا مقاد -محصوالت- آزمون اقالم رایز، کندينم فینادرست هر نوع را توص ماتیتصم ي، احتمال کلویژه ریسکحال،  نیبا ا

 ریسک شود.يم دهینام "يجهان ریسک" که وجود دارد احتمال مهم دوم کی نیبنابرا. خود را دارند ویژه ریسکهر کدام  ،مختلف

-رفمص ، ریسک جهانيکنندهمصرفاست. در مورد ریسک  دیتول عینادرست گرفته شده در کل توز ماتیتصماحتمال  يجهان

محصول  ممکن  ریهمه مقاد یبرا ویژه هایریسک تلفیق ; است رشیپذ در خصوص نادرست گیریتصمیماحتمال  تلفیق، کننده

ریسک  زا يهمه موارد ناش تلفیقاز  تولیدکننده يجهان ریسک، بیترت نیبه همشوند. ها وزن دهي ميوب وقوع آنبا تنانامنطبق 

 است. uLو  lLمقادیر مختلف بین کننده در دیتول ویژه

 عیتوز یبرا. گرددها محاسبه ميدر هر مقدار ممکن و ضرب در احتمال وقوع آن ویژههای یادآوری: ریسک جهاني از مجموع کلیه ریسک

ل(، )چگالي احتما شوديم نیگزیجا ،ندیفرآ عیتوز فیتوص يبا ارتفاع منحن ، وقوع احتمال نشان داده شده است، 6مداوم مانند آنچه در شکل 

 آورده شده است.. JCGM 106 [9]گردد. اطالعات ریاضي برای مثال در گیری ادغام ميو مجموع فرآیند و توزیع اندازه
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 نگونهیا ژهویکه خطر  يدر حالاست،  ندیفرآ عیتوز به يجهان ، بستگي شدید ریسکيو جهان ویژه هایریسک نیب تفاوت مهمیک 

 توانديقط مکننده فمصرف ریسک جهاني ،کنديم دیتول منطبقکه فقط محصول  دیتول ندیفرآدر ، هیفرض . مثال به عنوانستین

 ادیتمال زبا اح فیضع اریبس ندیفرا کی یبرا ،به طور مشابه. وجود ندارد يرسباز از نامنطبقامکان عبور محصول  رایز، باشد صفر

 خواهد بود. ادیکننده نسبتا  زمصرف جهاني سکیرنامنطبق مواد  دیتول

تر راحت ونآزم شگاهیآزما دلیل نیبه هماست و  ناشناساغلب  ،ندیفرآ کیشده توسط  دیتول ریمقاد عی، توزآزمون شگاهیآزما یبرا

خصوص  به -کوچک نگه داشته شوند ویژه هایریسک، اگر نیعالوه بر اکند. مياعتماد  يجهان سکیر بیشتر از  ،ویژه یسکربه 

بر این اساس   ،ILAC G8 [6]. کوچک نگه داشته خواهند شد زین يجهان هایریسک -با کوچک نگه داشتن عدم قطعیت

 حفظ یبرا یریگمیتصم ، قاعدهوجود ندارد یریگمیتصم قواعد میتنظ یبرا یگرید یمبنا چیهدر جایي که   ،کندتوصیه مي

 .شود میتنظباید  در سطح کم کنندهمصرف ویژهریسک 

 یریگاندازه جهینت کی یبرا ویژه ریسک

 یریگاندازه جیو نتا دیتول ندیفرآ کیاز  يناش ریمقاد  یبرا ینظر عیبر اساس توز 6در شکل  يکل حاتیدر باال ذکر شد که توض

 داده شده مشاهده شده ریمقاد عیتوز بعدیمورد  ;هستند ندیفرآ کی خارج شده ازمحصوالت  یبرا  "يواقع مقادیر" ياولاست. 

و ممکن است ، دارد تیبا عدم قطع یریگاندازه جیفقط نتا ،آزمون شگاهیآزما کیدر عمل، مقادیر اقالم آزمون است. ، (واقعي)

فقط   آزمون شگاهیآزما نیبنابرا. داشته باشد یتجار ای يعیخواه طبرا  ندیفرآ کیانتظار از  مورد ریدر مورد مقاد ياطالعات يگاه

 . بزند نیتخم ،ها دارندکه آن ياطالعات را از يو جهان ویژه هایریسکتواند يم

کم  دنیفرآ عیتوز با عرض سهیدر مقا قطعیت عدم که يوقت ای ،دارد وجود يفیضع اطالعات تنها ،دیتول ندیفرآ در مورد يوقت

به  نهات ،مربوط . ریسکزد نیتخم ياندازه کاف به مربوط به آن عیو توز یریاندازه گ قطعیتتوان از عدم يرا م ویژه ، ریسکاست

یکسان  6در نواحي سایه دار شکل  B و  Aاست. این حالت برای مقادیر  فراتر از مقدار مجاز مربوطه تیعدم قطع عینسبت توز

 است.

ظر در ن یتواند برايمآزمون  ویژهبرای یک قلم  ویژهریسک ، وجود دارد ندیفرآ عیدر مورد توز يکه اطالعات قابل توجه يهنگام

برآورد  یژهو هایریسکتواند يمکه  ،محاسبه شود ندیفرآ عیبر اساس توز ، که قلم آزمون شده منطبق است يگرفتن احتمال قبل

   JCGM 106جزییات کامل در  ;ستیحاضر ن یراهنما دامنهکامل در  راه چاره کی -قابل مالحظه يگاه- دهد رییشده را تغ

 آورده شده است. [9]
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 تعاریف -Dپیوست 

یا  ASME B89.7.3.1-2001 [7] ،VIM [4] ، GUM [5] ،ILAC G8 [6] موجود در فیبر اساس تعار ریز فیتعار

ISO/IEC 17025 [8]  .است 

 گیریای اندازهده: کمیت مورد نظر براندازه

مشمول  ریمقاد عیاز توز يرود بخش بزرگيانتظار م که یریگاندازه نتایج  که یک بازه از  ،مقادیر کمیتعدم قطعیت گسترده: 

 کندرا تعریف  نسبت داده شودده تواند به اندازهيبه طور معقول م که

 شود ينسبت داده م دهاندازه کیطالعات مرتبط موجود به ا ریکه به همراه سا تیکم ریاز مقاد یامجموعهگیری: نتیجه اندازه

 شود. يم انیب تیعدم قطع بازه کیو ده مقدار اندازه کیبه عنوان  يبه طور کل یریگاندازه جهینت کی: یادآوری

را  خصمش الزام کیانطباق با  انیهنگام ب، یریگاندازه تیعدم قطع چگونگي در نظر گرفتنکه  ایقاعده: یریگمیتصم قاعده

 کندتوصیف مي

 مشخصه است کیمجاز  ریمشخص شده از مقاد نییپا ای(: حد باال رواداریحد مشخصات )حد 

 مشخصه است کیمجاز  ریمقاد بازه(: رواداری ناحیهمشخصات ) ناحیه

 گیری شده استاندازهمجاز  تیکم ریمشخص شده از مقاد نیی: حد باال و پارشیحد پذ

 مشخصات استحد همان  رشیکه در آن حد پذ یریگمیتصم قاعده کیساده:  رشیپذ

ه ، کیریگمیتصم قاعدهمشخص و  یریگاندازه ندیفرا کی یمشخصه، برا کی ری(: مجموعه مقادرشیپذ بازه)رشیپذ ناحیه

 شودمي منطقه است نیدر ا یریگاندازه جهینتدر زماني که محصول  رشیمنجر به پذ

 در، که منجر به یریگمیتصم قاعدهمشخص و  یریگاندازه ندیفرا کی یمشخصه، برا کی ریاد(: مجموعه مقرد بازه)رد  ناحیه

 شودمي منطقه است نیدر ا یریاندازه گ جهینتدر زماني که محصول 

 است رشیپذ حد متناظرمشخصات و  حد نیب بازه : نوار محافظ
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