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 ویرایش قبلی از زمان راتییتغ

 :یجزئ اصالحات

-بازه فیتعر یبرا که پوشش ضریب با اشتباه  جادیاز ا یریجلوگ یبرارا  ،k محافظ نوار ضریب برای . عالمت مورد استفاده1

 .دیکن نیگزیجا  wkشود را با استفاده می یریگاندازه جینتاپوشش هنگام گزارش  یها

 (5نه  3) یآزاد حیدرجات صح انیب یبرا C.6مثال  حی. تصح2

 یدرجات آزاد یبرا جاماندهاصطالحات  ی، معرفD.4. اصالح معادله 3

 یفدو طرفه، حذف معادله اضا رشیفواصل پذ یپوشش برا ضریب بدست آوریدر روش  4مرحله  حی. تصح4
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 مقدمه

 یز نظر فنا وکنند یکار م تیفیک ستمیسبا  مطابق نکهیاثبات ا برای ونیبراسیو کال آزمون یهاشگاهیآزما که عمومیالزامات 

 :ISO / IEC 17025 استاندارد ، درو باید برطرف نمایند هستند یمعتبر فن جینتا بدست آوردنو قادر به  ،تیصالح یدارا

 ،ریدهد و در موارد اختالف در تفسیم لیرا تشک شگاهیآزما یالمللنیب اراعتب یمبنا یالمللنیاستاندارد ب نی. اداردجود و 2017

 .خواهد ماند یمعتبر باق هادر همه زمان همچنان

شود. به طور یالزامات و رهنمودها ارائه م هایخط مشی در قالب ILACتوسط  یاهداف اعتباربخش یبرا یاضاف یهاییراهنما

بر الزامات مندرج در  یمرور "انطباق یهاهیانیو ب یریگمیتصم قواعدمربوط به  یرهنمودها" ILAC G8: 09/2019 ، خاص

ISO/IEC 17025: 2017   دهد که چگونهیم حیو توض ،شود(ینم تکرار نجای)در ا را دارد، انطباق است هایبیانیهکه مربوط به 

 "میرمستقیغ" ای "میمستق"با استفاده از روش  (دی)و با توانیچگونه م نکهیو ا شوندتوانند انتخاب یم یریگمیتصم قواعداز  یبرخ

 دهد.یکار شده را ارائه م هایمثالاز  یتعداد محدود نیهمچن .را در نظر گرفت قطعیتعدم 

-میتصم قواعددر مورد  انیو مشتر گزارانانونقها ، شگاهیآزما ارزیابان، یبرا یکل یمرور ارائه " "ILAC-G8 از این راهنماهدف 

وطه مرب اتی، اما خوانندگان را به ادبکندپایه ورود نمی اتیاضیآمار و ر به مباحث اتیجزئ نیو انطباق با الزامات است. ا یریگ

ود دانش خود در آنها ممکن است ملزم به بهب انیها، پرسنل و مشترشگاهیاز آزما یبدان معناست که برخ نیدهد. ایارجاع م

 مطالباز  یبرخ  ، UKAS LAB 48 یسند راهنما نیمرتبط شوند. ا یو آمارها یریگمیتصم دهعقا هایریسکرابطه با 

 .دهدیم ائهار ندیکمک به آن فرآ یرا برا یاضاف ییراهنما یهاکننده و مثال یبانیپشت

 یرا، بلکه بباشدنمی یریگمیتصم یاحتمال یوهایام سنارتم پوشش، اما هدف هستندکامال متنوع  نجایمطالب ارائه شده در ا

، قالب و ساختار دنباشمی متنوعدر عمل انطباق  یریگمیتصم یوهایسنار تیماه جا کهاز آننشان دادن اصول مختلف است. 

 .هستندا متنوع تعمد زیها نمثال

 یبعد یاهمثال. شودیآغاز م، پردازدیم یریگمیتصم قاعده فرضی مختلف یوهایمثال که به سنار نیسند با چند نیا یمتن اصل

 .شودیم فیمناسب تعر یریگمیتصم قواعدمختلف محاسبه و  طیشرا یبرا ویژه  سکیدهد که چگونه احتمال انطباق و رینشان م

 نیو همچن آورده شده دهد،یرا ارائه م یاصل یاز اصطالحات مورد استفاده در مثالها یاکه واژه نامه وستیپ نی، چنددر نهایت

که  یطیبا استفاده از توابع صفحه کاربرگ اکسل استاندارد در شرا ،سکیمحاسبه احتمال انطباق و ر یاز چگونگ یکل ینما کی

)همان روش  t عیبر اساس توز  PDF کی ای( PDF) یاحتمال گاوس یتابع چگال کیتوان توسط یم ار یریگاندازه تیعدم قطع

ه مثال ارائه شد نیاز چند یبانیپشت یبرا یمطالب بعد .، ارائه شده استکرد فیمچنان معتبر است( توصها ه PDF ریسا یبرا

 .ستین ازیاغلب به طور معمول مورد ن ریسک،احتمال و  یابیحال، همانطور که مشاهده خواهد شد، ارز نیاست، با ا
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 است "صحه گذاری شده"روش  کیاستاندارد آزمون : 1مثال 

 در تا حد زیادی گستره این مثال، برای .شودمیانجام  "صحه گذاری شده" یروش ای رویهاز آزمون با استفاده از  یخاص انواع

اصول )مثالً براساس  "شده رفتهیپذ یصنعت" یها( تا روشISO 5725از  یروی)مثالً پ یلیتحل صحه گذاری شدهکامالً  یهاروش

 پایدار است.شده موقت(  رفتهیپذ قانونی

 کیبه عنوان مثال  باشد، حیاستاندارد گنجانده شده است ممکن است روشن و صر ایروش  کیدر  قطعیتکه عدم  یادرجه

 یریگاندازه تیعدم قطع برای بدست آوردن شگاهیآزما ویژهعوامل  نیاز به ترکیب یممکن است به سادگ تیعدم قطع روش

به  .معموالً روشن است یریگاندازه تیدر نظر گرفتن عدم قطع چگونگیمورد در  یریگمیموارد، تصم نیدر ا .کند انیبرا  نهایی

 قیمعموالً از طر یریگاندازه تیعدم قطع،  خاک و آب( MCERTS1 آزمون)مانند  قانونی یطیمح آزمون نهیعنوان مثال، در زم

( که در طول شگاهیآزما ایش و/)رو گرایش( و تجدیدپذیری ایو/ یریدقت )تکرارپذ یشده برا فیتعر یعملکرد یهامشخصه

شار انت آزمون)مانند  گرید طی، در شرااز سوی دیگر. شده است ایجادهای عمده در عدم قطعیت هستند، گذاری اینکه توزیعصحه

از  ای هیانیهمراه با ب  ،کندکه از ارائه نتایج ساده پرهیز می گیریو یک قاعده تصمیم قطعیتاز عدم  یترقیدق یابی( ارزدود

تر، یلک یبه معنا شده(. یابیارز قیدق یریگاندازه تیشده و عدم قطع یریگمقدار اندازه یعنی) ، مورد نیاز است.مقدار حد مربوطه

در  ونیبراسیکال ای آزمون گزارشخود را در  میتصم، متعهد شود نکهیا یبه جامشتری  را دارد که تیمز نی( اری)اخ کردیرو نیا

  .بگیردخود  راحتی و کاربرد بنابر جهیخود را درباره قابل قبول بودن نت میتصم تواندکند، میت ثب گیریزمان اندازه

 ایکه آ کند یبررس دیبا شگاهیصورت آزما نیدر استاندارد در نظر گرفته نشود، در ا قطعیت، ممکن است عدم رگید هایحالتدر 

ده ش فیتوص رویکردممکن است از همین طور ، ریخ ای ردیگب مورد توجه قرار میبه طور مستق تیخواهد عدم قطعیم یمشتر

 های ارائه شده بعدی استفاده کند.مثال و  C مهیدر ضم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
-یفراهم مرا  یفیک الزامات نیتأم جهت کسب و کارها  یچارچوب برابرنامه،  نی. اکندمینظارت  نامهیبرنامه صدور گواهکه بر   ولز انگلستان و  ستیز طیآژانس مح 1
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 جهیدر نت عدم قطعیتآزمون بدون  یویسنار: 2مثال 

 منوط به وون آزم انجام طیشرا ریتحت تأث جهینت ،وجود ندارد. در عوض جهیدر نت قطعیتآزمون، عدم  یوهایاز سنار یدر برخ

 .است یریگاندازه تیعدم قطع

نوع  اویح دیبا، بسته بندی شکستنی لهیوس کیحمل و نقل  یبرا ،یبسته بندآزمون  جهت که دیبه عنوان مثال، فرض کن

ز نظر ا یو بطر انداخته شدهزمین ، یمشخص، قبل از باز کردن بسته بند طیو سپس در شرا ،باشد یا شهیش یاز بطر یخاص

 .شودمی یبررس یدگید بیآس

 شود: فیتعر ریممکن است به شرح ز یریگمیتصم قاعدهو  مشخصات

 :یا شهیش یبطر کی یحاو یبسته بند یدرست آزمونبرای  مشخصات

 :سالم بماند ریز طیدر شرا دیشده با یبسته بند یبطر

 متر. 1.05متر تا  0.99در محدوده  ℎارتفاع  -

 سلسیوس. درجه 23تا  18در محدوده  𝑇دما  -

 یریگمیتصم قاعده

 . شود جادیتواند ایم، شده است یابیارز شگاهیکه قبال توسط آزما ،یریگهانداز تیعدم قطع قاعده برای در نظر گفتن نیچند

 برای مثال:

 متر1.05   یعنی) باشد 𝑇و  ℎ یساده برا رشیپذ یارهایمطابق با مع یریگاندازه طیشکسته نشود و شرا یگر بطر: ا"قبول"

≤ ℎ ≤0.99  سلسیوسدرجه  18متر؛ ≤ 𝑇 ≤ 23  به شرط نی( ، همچنسلسیوسدرجه𝑢 (ℎ) ≤ 0.5 متر،  یسانت

(𝑇) ≤ 0.5 C ) 

 "رد"در غیر این صورت 

که  است ایقاعده ، "ساده رشیپذ"به اصطالح  یریگمیتصم قاعده کی، همانطور که در باال نشان داده شد، دیتوجه داشته باش

 ریگیمیتصم قاعده کیاست. به طور جداگانه،  رواداری بازههمان  ، شده( رفتهیپذ یریگاندازه ری)دامنه مقاد رشیذپ بازهدر آن 

 تیعدم قطع رایز گیرد،را در بر نمی ISO / IEC 17025: 2017 یف شده دررتع گیریمیتصم قاعده کیالزامات  ، ساده رشیپذ

 (دیمراجعه کن E وستیبه پ شتریبحث ب یشود. )براینظر گرفته نم در میرمستقیغ ای میبه طور مستق یریگاندازه

 :مثال برای، شود انیب آزمون طیشرا یاحتمال انطباق برا از نظر تواندیم گیریمیقاعده تصماز طرف دیگر، 

 ؛ داشته باشدوجود   𝑇و  ℎبرای شرایط آزمون  cp > 99% ،شکسته نشود و احتمال انطباق یبطر اگر :"قبول"

 (دیمراجعه کن C وستیبه پ cpمحاسبه  ی)برا               "رد"صورت  نیا ریغ رد
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 ردیبگ دهیرا ناد "قطعیتعدم "خواهد یم شگاهیاز آزما یآزمون که در آن مشتر یویسنار :3مثال 

 "عیتقطعدم " نظر گرفتن بدون در را  بخواهد، بیانیه انطباق شگاهیآزما از یمشتر احتمال این وجود  دارد که مواقع از  برخیدر 

 .ارائه دهد

 :ILAC-G8 و نه توسط  ISO / IEC 17025: 2017توسط نه  یمیتصم نیچن جهیاز نت تایید صالحیت شده،گزارش 

 ای میطور مستقبه ) قطعیتعدم چگونگی به حساب آوردن  گیری انطباق،باشد، بلکه در هنگام تصمیممجاز نمی09/2019

 رندیگیمرا در نظر ن قطعیتکه عدم  قواعدی نامناسب بودن  ییدر مورد چرا شتریب حیتوض ی)براباشد. می مورد نیاز (میرمستقیغ

 .(دیمراجعه کن E وستیبه پ

 نیاز به معین کردن درخواست مشتری برای انجام این فرآیند دارد. شگاهیآزما نیبنابرا

چند ناشناخته یا مدون نشده( در مورد  قابلیت اطمینان )هر  یانتظارات یمعموالً دارا انیخوشبختانه، در عمل اکثر مشتر

 مورد نظر خودبرابر مشخصات  1000 ای 100، 10 تیاز عدم قطع مشتریان واقعا ایآ ،هستند گیری مورد درخواست خوداندازه

 خواهند بود؟ یراض

 مثال

 N 10 تا یبارها یکند که نخ برایاعالم م یمشتر  .داردنخ  یک نمونه از آزمون پارگی تصمیم به انجام آزمایشگاه، دیفرض کن

ر الزامی د چیه ،مربوطه آزمون در استاندارد رایز ، ردیبگ دهیرا ناد "تیعدم قطع"که   خواهداز آزمایشگاه می باید سالم بماند و

 ذکر نشده است. تیقطع عدم مورد

ا ر قطعیتعدم ، بر طبق تایید صالحیتشان یریگمیتصم گزارش جهتدهد، پاسخ می شگاهی، آزمابازنگری قرارداد نیدر ح

رده اند ، آنها قبالً ثابت کاندآزمونی که تایید صالحیت شده ی، برادهدیم حیتوض نیهمچن شگاهیآزما نیا، گرفت دهیتوان نادینم

، نیکرد. همچن یرگیزهاندا( ٪95 باً یتقر با سطح اطمینان  ، 2  =k) N 0.1 از بهتر  تیتوان با عدم قطعیکه بار اعمال شده را م

 .اعمال شود N 10.1شده  یریگبار اندازه کیتا  کندیم شنهادیپ شگاهی، آزماغلط رشیپذ ریسککاهش  یبرا

 یبرا تقطعیکه عدم  بود، در واقع قبالً تصور کرده کننده تایید صالحیت شدهفراهم کیکند که، در انتخاب یم دییتأ یمشتر

 میصمکند که تیم دییتأ نیهمچن یمشتربوده است،  یراض طیشرا نیتحت ا یریگاندازهاز انجام  نیآزمون مناسب است و بنابرا

 خواهد.یرا م قبول/رد، ینریبا

 ............ممکن است جهینت ،حالت نی، در ا نیبنابرا

 .بماند یباق سالم N 10.1تحت بار  منطبق، و مشخصات گزارش شده: نخ  توافق

 گسترده تیبماند، و عدم قطع یسالم باق N 10.1اگر نخ تحت بار اعمال شده  "قبول": گزارش شده ریگیمیتصم قاعدهتوافق و 

 (.٪95 بایتقر سطح اطمینان یبرا، k = 2نباشد ) N 0.1شده بزرگتر از  یریگاندازه بار

 گزارش شده: ماتیتصم

 قبول: بماند یباق سالم  L = 10.1 Nبار  اعمال با  نخ
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 رد: ببیندآسیب   L = 10.1 N بار اعمال با  نخ

 محاسبه کرد  (C.2 پیوست)توان با استفاده از یرا م جهینت نیا یاحتمال انطباق برا

𝑝𝑐 = 1 − NORM.DIST (10،10.1،0.1 / 2  ،TRUE) = 0.97725 

 ( C.7 پیوست)در  ( PFA) غلط رشیمثال احتمال پذ برای

𝑃𝐹𝐴 = 1 - 𝑝𝑐 = 2.3% 
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 کندیرا ذکر نم یریگاندازه تیاستاندارد آزمون عدم قطع:  4ل مثا

امر وجود دارد: ممکن است  نیا یبرا یادیز لیدالاینکه استاندارد انجام آزمون اشاره به عدم قطعیت نکند، اتفاق معمولی است. 

 سندگانیممکن است نو یلیبه دال باشد. "قطعیتچارچوب عدم "استفاده گسترده از  و  GUM( 1995) قبل ازاستاندارد 

ص مشخ زاتیبا تجه آزمونحاصل شده در انجام  قطعیتخود را در مورد عدم  اتیفرض ایداده باشند که الزامات  حیاستاندارد ترج

 استاندارد واقعا دارای ضعف باشد.ممکن است  ای ،نکنند انیبرا 

و چه  می، چه مستقیریگاندازه تیکه عدم قطع دخواهنمی ILAC-G8: 09/2019و  ISO / IEC 17025: 2017، یلیبه هر دل

 (.شناختی داردقابلیت ردیابی اندازه ،انطباق میتصم کهاینتر از همه )مهم در نظر گرفته شوند میرمستقیغ

ر مثال شده د فیتوص تیمشابه وضع ،تیوضع ، اینحال نی، با اکندیم جادیرا ا یمسئله مشکل نیرسد ایدر نگاه اول به نظر م

 .ردیبگ دهیرا ناد "قطعیتعدم "خواهد یم شگاهیاز آزما یاست که در آن مشتر یبلق

 مثال

 زاتیکه سلسله مراتب تجه را  "ABC123"شده در استاندارد  فیتوص ونیبراسیکال ،شودیخواسته م شگاهیاز آزما دیفرض کن

 اما ، نجام دهدا، کندیمشخص م "مجاز یخطاحداکثر " ای شرایطرا از نظر  زاتیتجه "درستی"کند و الزامات یم فیرا تعر

 دهیناد"را  "قطعیتعدم " شگاهیاست آزما لیدارد که مایم ظهارا یکند. مشتریرا ذکر نم یریگاندازه تیعدم قطع ،استاندارد

 در استاندارد وجود ندارد. قطعیتعدم  الزامی برای چیه رایز "ردیبگ

مربوطه  یهایریو اندازه گ باشدمی "درستی" الزامات یکند که قادر به برآورده سازیم دییتأ شگاهی، آزمابازنگری قرارداد نیدر ح

 .گرفت دهیتوان نادیرا نم یریگاندازه تیانطباق تحت اعتبار آنها، عدم قطع بیانیه یدهند، اما برایرا انجام م

 یشگاهیآزما زاتیوجود داشته باشد که تجه ینامطلوب تیممکن است وضع ،دهد که در موارد خاصیمبیشتری  حیتوض شگاهیآزما

د رانش مانن یعوامل لیکه به دل یریگاندازه تیاما عدم قطع ،دناستاندارد باش الزامات ( مطابقماندهیباق ی)خطا "درستی"از نظر 

 دهد.یم شیرا افزا غلط رشیپذ تمال، احوجود دارد یریگاثرات اندازه ریابزار و سا

اکثر و مقدار حد ستیدر استاندارد ن درستی الزام شدهبزرگتر از  یریگاندازه تید، در مورد آنها عدم قطعدهیم حیتوض شگاهیآزما

 کند.یفراهم م یمشتر برای راگیری ملزم شده برای هر اندازه( ٪95 با سطح اطمینان = k  2) گسترده تیعدم قطع

کند یم دییتأ نیهمچن یاست. مشتر ها مناسب الزامات آن یریگاندازه تیعدم قطع یشنهادیپ حدودکند که یم دییتأ یمشتر

 خواهد.یرا مقبول/رد ، ینریبا میکه تصم

 ... حالت نی، در ا نیبنابرا

 :گزارش شده توافق و مشخصات

 شده است. فیتعر ABC123 استاندارد در درستی الزامات  همان طور که توسط رواداریو  ونیبراسیکال

 :ی گزارش شدهگیرمیتصم قاعدهتوافق و 
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 = k) یریگاندازه گسترده تیمطابقت دارد و عدم قطع آزمونمربوط به استاندارد  درستیدهد که با الزامات ینشان م "قبول"

 .ستین ABC123 استاندارد از Xشده در جدول  فیتعر درستیاز الزامات  شتربی ، اندازه نظر از( ٪95 با سطح اطمینان تقریبا 2
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 PC ≥ 95٪قاعده تصمیم گیری  دو طرفه، رواداری حد: 5مثال 

 ٪0.5از  شتریب دینبا ونیبراسیکال یخطاها"است که  نیمگاپاسکال ا 2مبدل فشار  یبرا ، )مشخصات( یمشتر رشیپذ یارهایمع

 نکرده است.را مشخص  یریگمیتصم قاعده مشتریاما  "باشد کل گستره یاسم

 کند:یم شنهادیرا پ ریزگیری تصمیم هقاعد شگاهیآزما نیبنابرا

داشته  وجود با مشخصات خطا انطباق احتمال ٪95حداقل  ی، وقتونیبراسیکالگیری شده اندازه: در هر فشار گیریقاعده تصمیم

 .خواهد شدگزارش  "رد"صورت به عنوان  نیا ری. در غشودمیگزارش  "قبول" ،باشد

 :کردگزارش  ریرا به شرح ز ونیبراسیکال جیاز نتا یتوان مجموعه ایسپس م

 مگاپاسکال باشد 2، اسمی کل گستره  ±0.5%از شیب دینبا ونیبراسیکال ی: خطاهامشخصات

 وجود با مشخصات خطا انطباق احتمال ٪95حداقل  ی، وقتونیبراسیکالگیری شده اندازهدر هر فشار  :گیریقاعده تصمیم

 .خواهد شدگزارش  "رد"صورت به عنوان  نیا ری. در غشودمیگزارش  "قبول" ،داشته باشد

  𝑈 (𝑒) = 0.004 MPa = 0.2%FS برابر است با:  𝑒 یبرا یریگاندازه تیعدم قطع

سطح اطمینان است و  k = 2پوشش  بیدر ضر ضرب ،استاندارد قطعیتبر اساس عدم  U(e  )گزارش شده گسترده قطعیتعدم 

 انجام شده است. UKASمطابق با الزامات  قطعیتدم ع ارزشیابیکند. می فراهم را ٪95 تقریبی

 نتایج:

 

 :شودیمحاسبه م طریق فرمول زیرمبدل از  ی، خطاrefPدر هر فشار مرجع، 

 

 شود  دار خوانده شده به مرجع استفاده میقاز  این فرمول برای تصحیح م

 محاسبه شده است.   =FS0.1u%  استاندارد قطعیت مبدل با عدم یخطا از یریگهر اندازه یمثال احتمال انطباق برا نیدر ا

mailto:UKASPublications@ukas.com
http://www.ukas.com/


12 

 Mohamad.ghaemi1994@gmail.com                                 های انطباق       گیری و بیانیهقواعد تصمیم

Thames, TW18 3HR -upon-United Kingdom Accreditation Service 2 Pine Trees, Chertsey Lane, Staines

  UKASPublications@ukas.comemail:     Publications requests    www.ukas.comWebsite:  

© United Kingdom Accreditation Service. UKAS copyright exists on all UKAS publications.  

LAB 48 Edition 3 

 شود.(  ارزیابی میC.3از )پیوست MPa  = 1.995 indPیمثال، احتمال انطباق برا برای

 

 (دیمراجعه کن C وستیبه پ محاسبات نیا اتیجزئ ی)برا
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 (JCGM106 7.3.3 Ex 2) پایین طرفه کی رواداریحد : 6مثال 

 قرار گرفته تحت آزمون مخرب(B)  یدگیدر برابر ترک مقاومت آن یریگاندازه برایبا استفاده از آب تحت فشار  ،یظرف فلز کی

 ،باشد. مشخصات ظرفمی  𝑢 = 8.6 kPa استاندارد قطعیتبا عدم   𝑏=509.7 kPaگیری برابر با است. بهترین برآورد اندازه

 باشد.، میاست یدگیر برابر ترکمقاومت د نییکه حد پا، 𝐵≥ 490 kPaملزم به 

 

 (دیمراجعه کن C.2 وستی)به پبرابر است با:  𝑐𝑝احتمال انطباق  نیبنابرا

 

 .است %99ظرف  نیمثال احتمال انطباق ا برای 

 (C.7) گیری اشتباه برابر است با:گاه احتمال تصمیمباشد، آن ظرف قبول مبنی برتصمیم انطباق اگر 

 

 تعریف شود: 𝑃𝐹𝐴یا  P𝑐 از منظرگیری انطباق ممکن است برای تصمیم ،احتمالیگیری تصمیم قواعد

 رد: در غیر این صورت 𝑐𝑝% 95≤که در زمانی قبول گیری:قاعده تصمیم

 یا معادل آن

 رددر غیر این صورت  ;𝑃𝐹𝐴≤5%در زمانیکه  قبول گیری:قاعده تصمیم

 گزارش شود: ریممکن است به صورت ز جهینت نیا

 "کندرا برآورده می P𝑐≥95% رشیپذ ارمعی که ٪99، با احتمال انطباق قبول"

 یا معادل آن
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 " کند یرا برآورده م 𝑃𝐹𝐴≤5% رشیپذ ارمعی که ٪1 غلط رشی، با احتمال پذقبول"

 شده است 𝑏 = 495.2 kPaدر مقابل فرض کنید که 

 در این حالت 

 

 گزارش شود: ریممکن است به صورت ز جهینت نیابنابراین 

 سازد.را برآورده نمی P𝑐≥95%که معیار پذیرش  %73با احتمال انطباق فقط رد: 

 یا 

 .باشدنمی 𝑃𝐹𝐴قادر به برآورده کردن الزامات رد: 
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 (JCGM106 7.3.3 Ex 1) باال طرفه کی رواداریحد : 7مثال 

𝑢  =استاندارد  قطعیتبا عدم  V5.47-=  𝑏𝑣 برابر با نیتخم نی، بهترشده است یریگزنر اندازه ودید کیولتاژ شکست 

0.05V باشد.می 

 که حد باالی ولتاژ شکست است،  دارد. 𝑉𝑏=−5.40 Vمشخصات دیود، الزام به داشتن 

 

 ارائه شده است، در جایی که: Cبا بازه احتمال  PDFتوسط بخشی از  ،cP ،احتمال انطباق

 

 است ٪92 ودید نیق ااحتمال انطبا ،مثال برای

 (C.7) گیری اشتباه برابر است با:گاه احتمال تصمیمتصمیم انطباق مبنی بر قبول باشد، آناگر 

 

 تعریف شود، برای مثال: 𝐴𝐹𝑃یا  𝑐P از منظر ،گیری انطباق ممکن است، برای تصمیماحتمالیگیری تصمیم قواعد

 (0.95𝑐P ;  <5 %)𝐴𝐹𝑃≤  که در زمانی ،قبولگیری: قاعده تصمیم

 )0.90𝑐P ;  >10 %)𝐴𝐹𝑃≥در زمانی که  رد                        
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 .است 2"تعیین نشده "صورت نیا ریدر غ

 گزارش شود: ریمثال باال ممکن است به صورت ز یبرا جهینت نیا

 سازد.برآورده نمی را (P𝑐≤0.90) یا رد   (P𝑐≥0.95)که معیار پذیرش  %92: با احتمال انطباق تعیین نشده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
UNDETERMINED2 
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 maxPFA ≤ PFA قبول در زمان قاعده تصمیم گیری: ،باال طرفه کرواداری یحد : 8مثال 

 ست.ا مجاز ٪0.5تا  غلط رشیداده شد، احتمال پذ حیطور که قبالً توضزنر همان ودیولتاژ شکست د آزموندر  دیفرض کن

های انجام شده برای ولتاژ شکست گیریبرای همه اندازه و ،𝑢 = 0.05 V،کسانی یریگاندازه تیعدم قطع دیفرض کن نیهمچن

 توسط این سیستم است.

 (D.3 پیوست) تعیین کنیم.  maxPFA%0.5=با  متناسب )u𝐴( رشیپذ یحد باال یمقدار ثابت برا کی میتوانیحالت م نیدر ا

 

 .کرداستخراج ( D.1 پیوستداول )ج از ایتوان محاسبه یرا م ازیمحافظ مورد ن نوار بیضر

 

 بنابراین

Au=-5.53 

 

 شود.به عنوان نوار محافظ شناخته می 𝑈𝑇و  𝑈𝐴 منطقه بین 

در بازه  جهینت ایکه آ ،است نیانیاز مورد  چیز تمام، شودانجام  (𝑢 = 0.05V عدم قطعیت )با یریگهر اندازه یاکنون وقت

 .باشدمی ودید کی قپذیرش انطبا یبرا (bV ≥-5.53) رشیپذ

 تعریف شود، برای مثال: 𝑈𝐴یا  𝐴𝐹𝑃یا  𝑐P از منظرگیری انطباق ممکن است گیری ممکن، برای تصمیمتصمیم قواعد

 رد: در غیر این صورت 𝑃𝐹𝐴<0.5% (𝑝𝑐≥0.995)که  ، زمانیقبولگیری: قاعده تصمیم

 یا معادل آن

شود یم فیتعر UTباال  رواداریحد  منظررود، که از یفراتر نم رشیپذ یاز حد باال شده یریگکه مقدار اندازه زمانی در ،قبول

 ردصورت  نیا ریشود در غ می محاسبه ٪99.5از احتمال انطباق حداقل  نانیاطم یبرا محافظ نوار کیو 
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 گزارش شود: ریممکن است به صورت ز جینتا

 یا معادل آن % 𝑃𝐹𝐴≤0.5 با   قبول

 رود  یفراتر نم رشیپذ یشده از حد باال یریازه گ، مقدار اندقبول

 یا 

 ستین  𝑃𝐹𝐴الزامات  نیقادر به تأم ، رد
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  PFA ≤ PFAmax قبول در زمان قاعده تصمیم گیری: ،باال طرفه کرواداری یحد : 9مثال 

قطر بزرگتر از  یشاخه ها ه است.شد یمتر طراح یلیم 50هرس شده درخت تا قطر  یهاخرد کردن شاخه یبرا یدستگاه

 کلیپر کیاو از  نیبنابرارخ دهد.  اوقات از ٪10از  شتریاتفاق ب نیندارد ا تمایلدستگاه  مالکاما ، کنندیدستگاه عبور م قیطر

 .کندیمتر استفاده میلیم 𝑢 = 5استاندارد  تیبا عدم قطع ، قطر یریگاندازه یساده برا

 ؟استفاده شود دیبا از نوار محافظ یچه اندازه ا ، گریبه عبارت د ای؟ لحاظ شودشده  یریگاندازه قطر رایب دیبا یتیچه محدود

اتفاق  (شاخه بزرگ کیخرد کردن  برای تالش مثال عنوان به) پذیرش غلط اوقات، از ٪10فقط  که  است لیما دستگاه مالک

 بیفتد.

=0/1maxPF 

=50mmuTحد باالی رواداری 

 (D.3بنابراین )پیوست 

 

 بدست می آید.( D.1) از با محاسبه ای D وستیبا استفاده از جدول پ 𝑘 مقدار

 

 از این رو

 

  .را قبول کندمیلی متر یا کمتر  43.5قطر  شده باگیری های اندازهفقط باید شاخهدستگاه، مالک 

 ، به عنوان مثال:شود  فیتعر PFA منظرممکن است از انطباق  میتصم یبرا احتمالی، گیریمیتصم قواعد

 رددر غیر این صورت  % 𝑃𝐹𝐴<10متر با میلی 43.5گیری شده کمتر از که قطر اندازهزمانی قبول: گیریقاعده تصمیم
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 maxPFA ≤ PFA قبول در زمان قاعده تصمیم گیری: ،پایین طرفه کرواداری یحد : 10مثال 

، میرا دار شریپذ یما آمادگ یعنی، میرا رد نکن منطبقکه موارد بالقوه  میاشعالقه مند ب شتریبما ، ممکن است طیشرا یدر بعض

 یریگاندازه جینتا گسترهآرام است، که در آن  رشیاصطالحاً پذ یویسنار کی نیباشد. )ا ادیز غلط  رشیاگر احتمال پذ یحت

 است(. دهاندازه رواداری گسترهاز  شتریب ،قابل قبول

دهد. سنگ یرا انجام م هیاول یهر نمونه سنگ معدن، درجه بند یظاهر یچگال یریگ با اندازهطال یمعدنچ کی برای مثال، 

 در متر مکعب است. لوگرمیک 19320معمول  یچگال یمعدن طال دارا

 رشیپذ ادیمرتبط با احتمال ز یهانههزی ،خود ندیمرحله از فرآ نیاست که در ا خرسندارزش بالقوه سنگ معدن، او  لیبه دل

 را تحمل کند. ٪99.5حداکثر تا  ،طغل

 شود، به عنوان مثال: فیتعر cP ای 𝐴𝐹𝑃 منظرممکن است از  انطباق میتصم نیا یبرا  یاحتمال گیری قواعد تصمیم

 رد: در غیر این صورت 𝑃FA ≤%99.5 کهزمانی ،قبولگیری: قاعده تصمیم

 یا معادل آن

 دردر غیر این صورت  ،𝑐P%0.5≤ کهزمانی ،قبول

 برابر بااستاندارد مرتبط  قطعیتمتر مکعب با عدم در  لوگرمیک 16900 برابر با. یظاهر یچگال یمثال، اگر نمونه دارا برای

 (C.2کند که )یمحاسبه م یمعدنچ باشد،  متر مکعب لوگرمیک 1000

 

 (C.7و )

 

 

 

 گزارش شود: رینمونه خاص ممکن است به صورت ز نیا جهینت
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 ای "٪99.5از  کمتر غلط رشی، با احتمال پذپذیرش  انطباق "

 "٪0.5، با احتمال انطباق حداقل پذیرش  انطباق "

  متر مکعب داشته باشددر  لوگرمیک 1000مربوط  قطعیتبا عدم  متر مکعبدر  لوگرمیک 16500 یظاهر یاگر نمونه دوم چگال

 :کند کهیمحاسبه م یمعدنچ

 

 ش شود:صورت گزار نیممکن است به ا جهینت نیا

 " PFAناتوانی از برآورده کردن الزامات ، به عنوان نامنطبق ،رد"

 یا

 "٪0.5احتمال انطباق کمتر از  به دلیل، ، به عنوان نامنطبقرد "

 کی یعنی، در نظر بگیردمحافظ  نوار کیتواند یم یمتر مکعب باشد، معدنچ لوگرمیک 1000 شهیهم قطعیت فرآیند اگر عدم 

 (D.1و  D.2محاسبه کند )با استفاده از  maxPF%99.5=متناسب با   LA نییحد قبول پا یمقدار ثابت را برا

 

 رو نیاز ا

 

 

جهت  آزمون انجام ،تمام آنچه الزم است ،متر مکعب(در  لوگرمیک 𝑢 = 1000 عدم قطعیت )با یریگاکنون هنگام انجام هر اندازه

  شود. رفتهیپذ شتریب یدرجه بند یبرا اینمونه تا( 3g mk16744 ≥ 𝜌 (است  رشیدر بازه پذ جهینت ایآ کهمشخص شدن  این

 زیر تعریف شود: منظراز  ،انطباق ممکن است میتصم یبرا یاحتمال گیریمیتصم قاعده کی نیبنابرا
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 روادارید ، که بر اساس حتر باشدبیش 𝐿𝐴 پایین رشیشده از حد پذ یریگمقدار اندازه کهزمانی، قبول گیری:تصمیم عدهقا

  ردصورت  نیا ریدر غ ، شودیم فیتعرشده،  استفاده ٪0.5از احتمال انطباق حداقل  نانیاطم یمحافظ که برا نوار و   LT نییپا

 تواند مانند باال باشد.یانطباق مربوطه م هیانیب

 "شودمییا بیشتر  گیردمیرا در بر  نییپا رشیحد پذ گیری شده،اندازه، مقدار قبول"
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  maxPFA ≤ PFA قبول در زمان قاعده تصمیم گیری: طرفه، کرواداری ی باال حد: 11مثال 

 (JCGM106 8.3.3.2 Ex 1) 

 یزریمانند رادار و تفنگ ل ییهابا استفاده از دستگاه سیرانندگان توسط پلزیاد  ، سرعتهاقانون بزرگراه یاجرا راستای در

 با دیشود، بایمجاز، که احتماالً منجر به حضور در دادگاه م ریسرعت غ برگ جریمهصدور  یبرا میتصم شود.یم یریگاندازه

 شود. اذحد مجاز سرعت اتخنقض از  ییباال نانیاطم

 150تا  50 بازه در 𝑢(𝑣)/𝑣=2%   یاستاندارد نسب قطعیترا با عدم  جادهسرعت در  یریگرادار داپلر، اندازه کیبا استفاده از 

بع تا کیبازه با  نیشده در ا یریگسرعت اندازهدر خصوص است که دانش  نیفرض بر اداد. انجام  توانیدر ساعت م لومتریک

 مشخص شده است. 0.02و انحراف استاندارد  𝑣 از نرمال چگالی احتمال 

 کی یشود تا برا میتنظ دی( بارشی)حد پذ 𝑥𝑎𝑚𝑣 ایسرعت آستانه چه km/h= 100 0 𝑣حداکثر سرعت  یبرا  طیشرا نیدر ا

 ؟ باشد ٪99.9حداقل  بودن سرعت،  𝑣 0 تر ازبیش احتمال (𝑥𝑎𝑚𝑣≥𝑣(شده  یریسرعت اندازه گ

ملزم  گیریاندازه، غلط یقانون گردیپ ریسکبه حداقل رساندن  یرانندگان است. برا سرعت مربوط به بازه رواداریمثال،  نیدر ا

 وجود داشته باشد. 0.999CP=براین در حد پذیرش باید احتمال انطباق حداقل است، بنا0.001maxAPF=به 

 شود، به عنوان مثال: فیتعر CP ای APF منظرممکن است از  انطباق میتصم نیا یبرا یاحتمال گیریمیتصم قواعد

 :   یا معادل آنرد: در غیر این صورت % 𝑃𝐹𝐴≤0.1 کهزمانی پیگرد قانونیگیری: قاعده تصمیم

 رد: در غیر این صورت 0.999CP≤ کهزمانیپیگرد قانونی گیری: قاعده تصمیم

 .(است %99.9حداقل  𝑣 0احتمال اینکه )،𝑥𝑎𝑚𝑣≥𝑣گیری شده سرعت اندازه کهزمانی پیگرد قانونیگیری: قاعده تصمیم

 

 

 (D.2و )است  km/h = 100 0 𝑣رانندگان  زیاد سرعت نییحد پا

 

 از این رو

 

 ابراینبن
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 یی، سرعت شناسارندیگیقرار م یقانون گردپی تحت اشتباه طور به رانندگان از ٪0.1به طور متوسط فقط  نکهیاز ا نانیاطم یبرا

 در ساعت باشد. لومتریک 107از  شیب دیشده با

بر ساعت و بیشتر با   کیلومتر 107یک نوار محافظ است و این تضمین را می دهد که سرعت ( km/h ≤ 𝑣 ≤ 107 km/h 100بازه)

 .استمحدودیت سرعت را نقض کرده  CP%99.9=اطمینان حداقل 
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 (JCGM106 7.4دو طرفه ) رواداری : حدود12مثال 

از  تربیشو   s2mm 12.5/از   ترکمدرجه سلسیوس نباید   100در دمای  40گرید SAEگرانروی کینماتیک یک نمونه روغن 

/s2mm 3.16  .گیریاندازه نیتخم نیشود، بهتریم یریگاندازه درجه  100نمونه در  کینماتیک  یگرانروباشد /s2mm 6.13 

 باشد.می s2= 1.8 mm 𝑢/استاندارد مرتبط  قطعیتعدم  با 

 

 شودینشان داده م Cدر بازه  تابع چگالی احتمالاز  یاحتمال انطباق با بخش

 (C.3 پیوست)

 است ٪66نمونه روغن  نیا یانطباق برااحتمال  ،مثالبراب 

 (C.7) برابر است با: غلط  رشیاحتمال پذ منطبق اعالم کند، را  نمونهکه  شوداتخاذ  یمیاگر تصم

 

 شود، به عنوان مثال: فیتعر 𝐴𝐹𝑃  ای C𝑝 منظرانطباق ممکن است از  میتصم نیا یبرا ، یاحتمال گیریمیتصم قواعد

 رددر غیر این صورت  CP  0.6≤که کهزمانی ،قبولگیری: قاعده تصمیم

 یا

 رددر غیر این صورت 𝑃𝐹𝐴≤40% که  زمانی، قبولگیری: قاعده تصمیم

 صورت گزارش شود: نیممکن است به ا جهینت نیا

 %66احتمال انطباق  با، منطبق

 یا

 %34، با احتمال پذیرش غلط منطبق
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 شد:یحاصل مبه این صورت باشد، در عوض احتمال انطباق  s2= 2.2 mm u/ ،استاندارد همراه قطعیتحال، اگر عدم  نیبا ا

 

 است( ٪58نمونه روغن ) نیا یاحتمال انطباق برا ،مثال برای

  برابر است با: غلط  رشیاحتمال پذ منطبق اعالم کند، را نمونه که  شوداتخاذ  یمیاگر تصم

 

 باشد: ریبه شرح ز  هجی، ممکن است نتیریگمیتصم قاعدهبا استفاده از همان 

 %58با احتمال انطباق تنها  ،نامنطبق

 یا

 نیست  𝑃𝐹𝐴 الزامات  نی، قادر به تأمنامنطبق

 یاحتمال ریمقاد یبرا یگاوس عیتوز شنهادیپ تر ازاستیودنت مناسب 𝑡 عیدهد که توزینشان م قطعیتعدم  ارزشیابی  دیفرض کن

 (یدرجه آزاد 𝜈 = 3است )داشتن  یریگاندازه

 (C.6 مهی)ضم توان بدست آوردرا میباال، اکنون احتمال انطباق  یمثال اصل یبرا

 

 (.کندیم رییتغ ردبه  قبولانطباق از  می، تصمیشنهادیپ احتمالی گیریمیتصم قاعدهحالت، طبق  نی)که در ا
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با  "مقید"پذیرش ساده  :2، قاعده تصمیم گیری  w=2u:1، قاعده تصمیم گیری دو طرفه رواداری : حدود13مثال 

u ≤umax 

 )𝑈𝑇≤ ( 𝑟=1.5) ≤ 𝐿𝑇 (1.9=نمونه در محدوده  کی یبرا ، را𝑟سطح  یزبر، ماده کی یبرا مشخصاتکه الزامات  دیفرض کن

  .کندیمشخص م

 ....ممکن است در نظر گرفته شود یاحتمال یریگمیتصم قاعدهدو 

همه  منطبق برایقبول به عنوان  ، مثال برای. بازه رواداریدر هر طرف  max𝑢= 2 𝑤محافظ  نوار کی: 1گیری قاعده تصمیم

 𝑤−  𝑈𝑇= ( 𝑈𝐴)(و  𝐿𝐴 ) =𝑤+  𝐿𝑇( حدود)با  𝑈𝐴≤𝑟≤ 𝐿𝐴 در جایی که  𝑟نتایج 

 .است 𝑟 ≤ 1.8 ≥1.6  برابر با ، ناحیه پذیرش=u 0.05 استاندارد قطعیتعدم  با

 

 یا معادل آن       : 𝑢 0.05≥و  )𝑈𝑇=𝑈𝐴≤ ( 𝑟) ≤ 𝐿𝑇=𝐿𝐴(: پذیرش ساده 2گیری صمیمقاعده ت

 )𝑢4)/𝐿𝑇−𝑈𝑇=(𝑅𝑈𝑇(  (TUR)≥2عدم قطعیت آزمون  نسبتو  )𝑈𝑇=𝑈𝐴≤ ( 𝑟) ≤ 𝐿𝑇=𝐿𝐴(پذیرش ساده 

 𝑢 = 0.05با  𝑟 یشده احتمال یریگاندازه ریاز مقاد یبرخ جینتا

 

 که: دیته باشتوجه داش

-اندازه ریتمام مقاد برای "باشدنمی ٪2.3 از که بیشتر  𝑃𝐹𝐴"به عنوان توان را میگیری تصمیم: ریسک 1گیری قاعده تصمیم

 کرد انیب 𝑟 ≤ 1.8 ≥1.6شده  یریگ

 توانند اعمال شوند(یم 1.645تر از  کیمحافظ بار نوارهای ،نیست ٪5از  بیشتر که    𝑃𝐹𝐴 ی)برا

 است 2گیری قاعده تصمیمباالتر از  ، کردن رد زانیم - 1گیری ه نصمیمقاعد

-اندازه ریتمام مقاد برای "باشدنمی ٪50 که بیشتر از  𝑃𝐹𝐴"به عنوان توان گیری را می: ریسک تصمیم2گیریقاعده تصمیم

 کرد انیب 𝑟 ≤ 1.9 ≥1.5شده  یریگ
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 پایین نگه داشتن میزان یا اهمیت ،𝑃𝐹𝐴 پایین نگه داشتن تیال به اهمممکن است به عنوان مث یریگمیتصم قاعدهانتخاب 

 .بستگی داشته باشدرد 
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 گسسته( یهایریگاندازه یانطباق برا ماتیاز سطوح )تصم یبازرس:  14مثال 

 هیقض بر اساس دو فرض است: تیقطع عدم ارزشیابی یبرا، GUM (LPU)3 پایه انتشار عدم قطعیتشکل، قانون  نیتردر ساده

و : شودیدر نظر گرفته م یگاوس "یورود" ریمقاد بیترک یاحتمال برا یتابع چگال "خروجی" یعنیشود، یاعمال م یحد مرکز

 .است یورود ریمقاد هایانسیمجموع وار ،استاندارد( تی)مربع عدم قطع یدر خروج انسیوار

 یگاوس عیاز توز یمقدار نییمعموالً تع ،مشخصات کیمحاسبه احتمال انطباق با  شود،یدو فرض اعمال م نیکه ا یهنگام

 دارد. یاست که با مشخصات همپوشان "یخروج"

توان از آن یم شهیاست که هم "کینزد یبه اندازه کاف" ایشود یاعمال م شهیهم GUM LPUشود که یغالباً اشتباه تصور م

ه )ب. وجود دارد قطعیتعدم  شینما ایدرک بهتر  جادیا یبرا یمختلف یهاو روش تسین گونه نی، اقتیدر حق. استفاده کرد

 (.نییپا یبا درجه آزاد Aغالب نوع های برای توزیع Welch-Satterthwaite رویکرد عنوان مثال 

GUM یعموم در چارچوب ارزشیابی یهاروش ریاعمال شود و به سا گرید هایوضعیتدهد تا یاجازه م GUM دهد. یه ماجاز

 .الزم است ریبرجسته شده ز حالتدر  یکردیرو نیچن

 انطباق سناریو و یریگاندازه مثال

، وان مثالبه عن. رونده از سطوح مجزا داشته باشد شیپ اسیگسسته در مق ریتواند فقط مقادیم یریگاندازه کیکه  دیفرض کن

 مرجع. اسیمق در برابر سهیمقا زمان محو شدن رنگ در یبصر یابیارز

 شده است. انیقابل قبول ب سطوحمشخصات انطباق از نظر 

 :aمثال 

 " 𝑚 "سطح  ،یریگاندازه جهینت یاست که وقت یشود و به گونه ایم نییمجاور تع یهاسطح حل ییکاماًل با توانا قطعیتعدم 

 ( وجود داردm+1، )m(، m-1) "صحیح" سطحاز ، احتمال برابر است

 .خواهد بود bو aنیب ایح ودر سط قمنطب جهینت کی: مشخصات

 ییکامالً توسط توانا دیبا یریگاندازه تی، عدم قطعنیعالوه بر ا، شودیساده اعمال م رشیپذ قاعده کی :یریگمیتصم قاعده

m( ،m+1 )(، m-1) "صحیح" سطح از ، احتمال برابرباشد سپس mگیری سطح اگر نتیجه اندازه شود. نییحل سطوح مجاور تع

 دارد. وجود

 :یمثال عدد

 شده باشد فی( تعر....4.0، 3.5، 3.0، 2.5، 2.0، 1.5، 1.0، 0.5، 0به صورت ) اسیمق دیفرض کن

 هستند. 2.5 ای 2.0،  1.5 منطبق ریمقاد یعنیباشد،  2.0±0.5 دیبا جهیاست که نت نیمشخصات ا دیفرض کن نیهمچن

 است 1.5 یریاندازه گ جهیکه نت دیحال فرض کن

 ساده(. رشیپذ اری)معاست  "منطبق" جهیمشخصات است، نت بازه در جهینت نیه ااز آنجا ک

                                                           
law of propagation of uncertainties1 
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مرتبط با آنها وجود  ریسک یابیارز یبرا هیچ الزامی (ISO 17025: 2017)درارائه شود،  شگاهیبه آزما گیریمیتصم قاعدهاگر 

 .شودگزارش  "منطبق"به عنوان  ریگیمیتصم قاعده از نظر مشخصات مرتبط و  د به صورت ساده توانیم جهینت. ندارد

مشاهده  هجینت یبرا ...شودیم نییتع ریبه شرح ز ریسک، شود فیتعر شگاهیتوسط آزما گیری قاعده تصمیم اگر وجود نیبا ا

 هانیا. به همان اندازه محتمل است قطعیتوجود دارد که با توجه به دانش ما از عدم  احتمالی "یواقع"سه مقدار  ، (1.5شده )

 نیبنابرا .ستین منطبق (1.0) یگریو دمنطبق هستند  ( 2.0و  1.5دو مورد  ) احتمالی، ریمقاد نی( هستند. از ا2.0،  1.5،  1.0)

 .است ٪33.3 یعنی 3/1کاذب  رشپذی احتمال و ٪66.7 یعنی 3/2احتمال انطباق 

به  قطعیتکه با توجه به دانش ما از عدم  "یواقع" احتمالیحالت، سه مقدار  نیبود. در ا 2.0 جهیکه نت دیدر عوض فرض کن

احتمال انطباق  نیبنابرا مطبق هستند، هر سه  احتمالی، ریمقاد نیاز ا باشند، می (2.5،  2.0،  1.5)، اندازه محتمل هستند کی

 .است 100٪

. شود نییل سطوح مجاور تعحل و فص ییکامالً توسط توانا قطعیتدارد که عدم  یبستگ تیواقع نیاحتمال انطباق البته به ا نیا

)اگرچه ممکن است در  ستنی طرح قابل "٪100" یتواند بزرگتر باشد، ادعایم تیوجود داشته باشد که عدم قطع یدیاگر ترد

 (.باشد "٪100 باًیتقر"عمل 

اندازه  کیبه  قطعیتکه با توجه به دانش ما از عدم  "یواقع" احتمالیبود، سه مقدار  2.5 جهی، اگر نتهافرضیه کامل بودن یبرا

 یعنی 3/2احتمال انطباق  نی. بنابراهستند منطبقدو مورد  احتمالی، ریمقاد نی. از اباشندمی( 3.0،  2.5،  2.0محتمل هستند )

 .است ٪33.3 یعنی 3/1کاذب  رشپذی احتمال و 66.7٪

 .است =PFA 22% یعنی 𝑐𝑝= 78%احتمال انطباق،  ،مثال نیا منطبق جیهمه نتا یبه طور متوسط، برا

 وجود داشته باشد.. زین یگرید یوهایممکن است سنار

 :Bمثال 

 از سطح مجاور است: شتریدو برابر ب m است که سطح مشاهده شده یبه حد قطعیتتفاوت که عدم  نی( با اaدر مورد مثال )

(𝑚−1)=0.25, (𝑚)=0.5, 𝑝(𝑚+1)=0.25 

 .داده شده است منطبق نتایج یسپس برا یمثال عدد

 

 است. 𝐴𝐹𝑃 =17% یعنی 𝑐𝑝= 83%احتمال انطباق   ،مثال نیا منطبق جیهمه نتا یبه طور متوسط، برا

 :Cمثال 

 (2.0،  1.5داند )یمشخصات فقط دو سطح قابل قبول را مجاز ماکنون تفاوت که  نی( با اaدر مورد مثال )

 داده شده است.منطبق نتایج  یبرا یمثال عددسپس 
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 :Dمثال 

 (2.0،  1.5داند )یمشخصات فقط دو سطح قابل قبول را مجاز ماکنون تفاوت که  نی( با اbمورد مثال ) در

 نتایج منطبق داده شده است. یسپس برا یمثال عدد

 

 𝑃𝐹𝐴 = 25٪ یعنی P𝑐= %75مثال، احتمال انطباق   نیا منطبق جیهمه نتا یبه طور متوسط، برا
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 نامه : واژهA پیوست

 است. ISO / IEC Guide 98-4: 2012 (JCGM 106)با  مطابق سند نیاصطالحات استفاده شده در ا
UT حد باالی انطباق 
LT حد پایین انطباق 

C شودیم فیتوص "مشخصات" ای "رواداری" منظر، که معموالً از دهاندازه منطبق ریانطباق، مربوط به مقاد بازه 
UA حد باالی پذیرش 
LA حد پایین پذیرش 

A شده است رفتهیپذ دهاندازه با انطباق برای نشان دادنکه  گیریاندازه ریمقاد متناسب با رشیپذ بازه 
Y شودیاستفاده م ده اندازه کینشان دادن  یکه برا یریمتغ 
𝜂 ده ری که مقادیر احتمالی اندازهیمتغY کندرا توصیف می 

mY  دهاندازهار از مقد گیریاندازهبرآورد 
mU,u  دهاستاندارد مرتبط با مقدار اندازه قطعیتعدم 

PFA شودیشناخته م "مصرف کنندگان ریسک"اوقات به عنوان  ی، گاهغلط رشیاحتمال پذ 
PFR  شودیشناخته م "کنندگان تولید ریسک"اوقات به عنوان  ی، گاهغلط رد احتمال 

CP احتمال انطباق 
wK شودیاستفاده م یریگاندازه تیعدم قطع از ضربمحافظ  نوار فیتعر یبرامحافظ،  ضریب نوار .uwW=K 

 نیشود(. ایاستفاده م نجایرو در ا نیشود )از ایمحافظ استفاده م نوار ضریبنشان دادن  یبرا عموما K: از نماد اطیاحت

 جهینت کی یپوشش برا بازه نییتع )به عنوان مثال،گسترده قطعیتعدم  جادیا یکه برا یپوشش ضریببا  دینبا ضریب 

  اشتباه گرفته شود. ،شودیاستفاده م (یریگاندازه

 

رد  ای رشیپذ با توجه به  یریگاندازه تیعدم قطع چگونگی در نظر گرفتنکه  مدون قاعده قاعده تصمیم

 کند.گیری را توصیف  میقلم، الزامات مشخص داده شده و نتیجه اندازه کی

 یساده به خود رشیپذ شود.انطباق تعریف می بازه همان  ،رشیپذ بازهکه در آن  یطیشرا پذیرش ساده

 داده شده است( حیتوض E وستی)همانطور که در پ ستین یریگمیتصم قاعده کیخود 

با هدف محدود  تی، معموالً به صورت چند برابر عدم قطعرشیحد انطباق و حد پذ نیب بازه  نوار محافظ

 شود.یم فیتعر غلط رشیکردن احتمال پذ
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 و مشخصاتی ریگاندازه جینتا:  Bپیوست 

 کی یاحتمال ریدهد که مقادیاحتمال را م نی، اشده فیتوص (PDFاحتمال ) یتابع چگال کیتوسط  احتمال عیتوز، مثال برای

 .بازه مشخص شده قرار داشته باشد کیدر  Yده  اندازه

راهنماها  ری)و سا GUMهمانطور که در   ،هاتیبا استفاده از قانون انتشار عدم قطع قطعیت،عدم  کهها در جایی یریگاندازه یبرا

انتظار ( با نرمال ای) یگاوس عیتوز کیمعموالً ده اندازه یاحتمال برا عیتوز .شده است یابیارز، (  شرح داده شدهM3003مانند 

mY  وmu است.. 

 

 

 تابع چگالی احتمال گاوسی: 1شکل 

 :شده است فیتوص زیر است که توسط تابعگاوسی   تابع چگالی احتمال ، PDF تیوضع نیا در

 

 دههاندازاز  𝜂 یاحتمال ریمقاد یبرا

 کنیم. ارزیابیده با برخی از مشخصات را مطابقت داشتن مقدار اندازه احتمال، میتوانیدانش م نیبا ا
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 .کرد فیتعر، نشان داده شده است ریز یهاهمانطور که در شکل C رواداری بازه منظر توان از یمشخصات را م

 

 

 است ودحد نیا نیب انطباق ری. مقادنییدو طرفه با هر دو حد باال و پا رواداری بازه کی: 2شکل 

 

 

 برابر با مقدار حد است ایکمتر  Yانطباق  ریحد باال مقاد کی ی: برا3شکل 

 

 

 برابر با مقدار حد است ایبزرگتر  Yنطباق ا ریمقاد نییحد پا کی ی: برا4شکل 
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 ریسکاحتمال انطباق و  C:پیوست 

 بوجود آمدن تواند منجر بهیکه م ده هستنداندازه منطبق رینشان دهنده مقاد ، رندیگیقرار م بازه رواداریدر که  Y ریمقاد

 است  CP احتمال انطباق ، شده فیتعر ریمقاد نیکه با ا PDF ری، سطح زیوساگ عیتوز یشود. برا یریگاندازه جهینت

 

اندازه  جهیتواند با نتیکه مده اندازه منطبق ریاست و مقاد رواداری بازه در  PDFدار  هیمنطقه سا ریمثال، در شکل ز برای

است که به ده اندازه منطبق ریغ رینشان دهنده مقاد هیکه منطقه بدون سا یدر حال. دهد یرا نشان مد مرتبط باش یریگ

 نسبت داد. زین یریگاندازه جهیتوان به نتیم بیترت نیهم

 

 شودیحد باال مشخص م کیاست که با  رواداری بازهشده در  یریمقدار اندازه گ کی: 5شکل 

 که، در جاییمحاسبه کرد  اکسل درNORM.DIST تابعتوان با استفاده از یرا م گاوسی PDF  مشخص یانتگرال ها

 

 برابر است با:حد باال  کی یاحتمال انطباق برا نیبنابرا

 

 برابر است با: نییپا حد  یک یبه طور مشابه، احتمال انطباق برا

 

 نیز برابر است با:محدوده دو طرفه  کی یاحتمال انطباق برا نیبنابرا
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  دیفرض کن، نشان داده شده در باال حالتمثال، در  برای

 

 عبارتند از: یدرجه آزاد 𝜈با  𝑡 عیتوز یه احتمال انطباق برامحاسب یمعادالت مربوطه برا

 حد باال کی یاحتمال انطباق برا

           

  نییحد پا یاحتمال انطباق برا

 

 حد دو طرفه کی یو احتمال انطباق برا

 

             : که دیفرض کن به عنوان مثال، در مورد نشان داده شده در باال

 بنابراین
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به عنوان  شود.می ریامکان پذ جهینت یک رد ای رشیپذ یبرا گیریمیمرتبط با تصم سکیر یابیارز ،از احتمال انطباق یبا آگاه

است، در نظر  یکمتر واداریرحد  یکه مشخصات آن دارا اقالم، یهایژگیاز و یبرخ یریگرا بر اساس اندازه یمیمثال، تصم

به مقدار  کینزد mY گیری شدهاندازهمقدار  یوقت کند، تعریف می 𝐿𝑇[ :𝐶,∞ (را برای ارییک بازه یک طرفه رواد 𝐿𝑇 .دیریبگ

 است: ریامکان پذ ویحالت دو سنار نیقرار داد. در ا حد ریتوان هم باال و هم زیرا م PDFاز  بخشی باشد، حد

.a است.بازه راداری شده در  یریگمقدار اندازه m≤ YLT 

 

 شودیم فیتعر نییحد پا کیکه با  بازه رواداری کیشده در  یریگزه: مقدار اندا6شکل 

. ندارند انطباق( وجود دارد که هی)منطقه بدون ساده اندازه یبرا احتمالی یریمقاد هرچند  دهد.انطباق را نشان می ،mYمقدار 

 (.PFAدهد ) یرا نشان م غلط رشیذاحتمال پ هیبدون سااتخاذ شود، ناحیه  هیناح نیبا ا در جهت انطباق قلم یمیاگر تصم
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.b است. بازه رواداریشده خارج از  یریگمقدار اندازه mY >LT 

 

 شودیم فیتعر نییحد پا کیکه با  ،بازه رواداریشده در خارج از  یریگ: مقدار اندازه7شکل 

 یمیاگر تصم .که انطباق دارد وجود داردده اندازه یبرا احتمالی ریحال مقاد نیبا ا ،ندارد انطباق قلمدهد که ینشان م 𝑚Yمقدار 

 ( است.PFR) غلطدار نشان دهنده احتمال رد  هی، منطقه سامبنی بر نامنطبق بودن، اتخاذ شود

 "ننده کدیتول ریسک ویژه"و  "کنندهمصرف ریسک ویژه" غلطو رد  رشیاحتمال پذ ، طیشرا یکه در برخ دیتوجه داشته باش

 یتکه وق یدر حال ،شودمی نهیهزمتحمل  کننده است که شده باشد، مصرف رفتهیپذ غلطبه  ییکاال یوقت -ودشیم دهینام

 .شودمی نهیهزمتحمل  کننده است که دیتول نیشود، ایرد مغلط به  ییکاال

 دهد:یمرتبط را نشان م "ویژه" ریسکاحتمال انطباق و  نیرابطه ب نیها همچن مثال نیا

C.7                                  است( قابل استفاده شده، رشیپذ انطباق ی که)فقط در صورت                        PFA=1-Pc       

C.8                                  است( استفادهقابل  رد شده، انطباق ی که)فقط در صورت                                 PFR=Pc    

           که( دیفرض کن aحالت در  مثال ، برای

 بنابراین

 

 یعنی   

  غلط برابر با: رشیگرفته شود، احتمال پذ "رشیپذ" یبرا یمیتصم حالت نیاگر در ا

 

  شود "منطبق" 𝑚Y جهیتواند منجر به نتیمده اندازه یبرا یاحتمال نامنطبق رمقادی از ٪5، یاز نظر آمار رایز
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  میباال ما داشته باشدر ( bدر حالت  دین، فرض کبیترت نیبه هم

 یعنی

 

  غلط برابر با: ردگرفته شود، احتمال  "رد" یبرا یمیتصم حالت نیاگر در ا

 

  شود "نامنطبق" 𝑚Y جهیتواند منجر به نتیمده اندازه یبرا یاحتمال منطبق رمقادی از ٪5، یاز نظر آمار رایز

ان که به عنوده اندازه ریمقاد یرا برا ییهاتیتوان محدودی، مغلط یریگمیتصم ریسک به حداقل رساندن ایمحدود کردن  یبرا

 .کنندیم فیرا تعر A رشیپذ بازه کیها تیمحدود نیشوند، قرار داد. ایرد م ای رفتهیپذ ،منطبق

 محافظ است نوار  ،رواداری بازهو  رشیپذ بازه نیب اختالف

 

 محافظ مرتبط نوارهایبا  "گیرانهسخت" رشیذپ بازهو  𝐶 بازه رواداری: 8شکل 

 𝑥𝑎𝑚𝐴𝐹𝑃آن، انتخاب  یبه جا ای ،کندیم نییتعرا  𝑥𝑎𝑚𝐴𝐹𝑃  هر دو مقدار 𝐿𝐴 ایو/ 𝑈𝐴 رشیپذ بازه حدود یریانتخاب محل قرارگ

 نی، به همداشته باشد تواندمی برای تصمیم پذیرش 𝐴𝐹𝑃 است که یمقدار نیبزرگتر 𝑥𝑎𝑚𝐴𝐹𝑃 کند.یم نییرا تع رشیپذ حدود

 .داشته باشد برای تصمیم رد تواندیم PFRاست که  یمقدار نیبزرگتر 𝑥𝑎𝑚𝑅𝐹𝑃، بیترت

شود )مطابق یانتخاب م جهینت رشیپذ یبرا یریگمتصمی در نانیاطم  ٪95 حداقل جادیا یمحافظ برا نوار از فرم مشترک کی

 مرتبط( به عنوان مثال mu استاندارد تیبا عدم قطع mYده اندازهمقدار  کیبا 

برابر  همربوط محافظ نوارطرفه،  کی بازه رواداری کی یبرا باشد، 𝑥𝑎𝑚𝐴𝐹𝑃 5 =%شود که یانتخاب م یابه گونه رشیپذ حدود

 رواداریحد  کیبا  یبه طور قابل توجه PDFطرف  کیکه فقط  وقتی ،کسانیاحتمال پوشش  یبرا است. mu= 1.645 𝑤 با

قابل  یاگر همپوشان شود.یدو طرفه اعمال م رواداری بازه کی یبرا یکسان طرفه کیمحافظ  نوار ضریب ،داشته باشد یهمپوشان

 دنبال کرد. توانمی محافظ مناسب نوار ضریب کی جادیا یرا برا D پیوستشده در  نیی، روش تعاز هر دو حد رخ دهد یتوجه

به شود، یم یریگدر هر بار اندازه 𝑚𝑢از  یمتفاوت مقداربه طور بالقوه منجر به  یریگدازهکه ان یطیدر شرا، دیتوجه داشته باش

( به  PFRیا  PFA)از این رو  CPارزیابی  ادیبه احتمال زافتد، اتفاق می ونیبراسیکال یوهایمعموالً در سنارمواردی که مانند 
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به  توانیمتفاوت است و نم ی( به صورت مورد𝑃𝐹𝑅 ای) 𝑃𝐹𝐴مربوط به  بازه، یطیشرا نیدر چن. صورت موردی ضروری است

 (.𝑚𝑢 یابیو ارز یریگقبل از انجام اندازه یعنیکرد ) فیتعررا  یحد قبول ینیب شیپ صورت

 اسبه ( مح𝑅𝐹𝑃 ای) 𝐴𝐹𝑃گزارش  یبرا نشود. فیتعر  𝑚𝑢از نظر  ایشود  فیبه دلخواه تعر نوار محافظ کی، اگر بیترت نیبه هم

CP الزم است. 

 دیولت آزمونمانند  یریگاندازه یوهایسنار یهمانطور که معموالً براباشد، شده  ثابت تشخیص داده تیحال، اگر عدم قطع نیبا ا

واند محاسبه تیثابت م رشیحد پذ کیسپس ، افتدی، اتفاق مندیخود فرا ریتحت تأث تیکه در آنها عدم قطع ییوهایسنار ریسا ای

 باشد. max𝐴𝐹𝑃 مربوط بهشود که 

 یک نتیجه منحصرمورد توجه نباشد. که به عنوان ممکن است 𝑃𝐹𝐴  قیدق مقداراوقات  ی، گاهیعمل یهاتیدر موقع

 در بازه پذیرش باشد، ایجاد شود. mYاینکه مقدار  تنها الزام با و maxPFA≤PFA باتواند پس انطباق می
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  wkار محافظ: ضریب نوDپیوست 

 طرفه کیمشخصات 

. کرد نییاستاندارد تع تیتوان به عنوان چند برابر عدم قطعیباند محافظ را م کی ازیطرفه، اندازه مورد ن کیمشخصات  یبرا

.uww=K محافظ  نوار ضریبکه  ییجاwK یبرا PDF  آید:زیر بدست می حل معادله گاوسی از 

 

 است صورت نیا به با استفاده از توابع کاربرگ اکسل

 

 از این رو

 

 یگاوس PDF کیحد و  کی یبرا max𝐴𝐹𝑃انتخاب شده  ریمقاد یمحافظ برا نوار ضرایبجدول 

 

 ، برای مثالاست T.INVمربوطه  اکسل، تابع 𝑡 عیبر توز یمبتن یها PDF یبرا

 

-یاستفاده م نجایرو در ا نیشود )از ایده مباند محافظ استفا ضریبنشان دادن  ی)متأسفانه( معموالً برا K: از نماد احتیاط

-اندازه جهینت کی یپوشش برا بازه نییتع یبرا)گسترده قطعیتعدم  جادیا یکه برا  پوشش ضریببا  دینبا ضریب نیشود(. ا

 شود اشتباه گرفته شود. یاستفاده م (یریگ
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 مشخصات دو طرفه

 فواصل دو طرفه اعمال شود. یمحافظ برا ارنو جادیا یتواند برایطرفه اغلب م کیمحافظ  نوار ضریب

 انجام داد. یبررس کی، غلط رشیپذ ریسکمحافظ با حداکثر  نوار یاز سازگار نانیاطم یتوان برایم

 است: ریبه شرح ز ندیفرا نیا

1-, uU, TL, TmaxPFA را شناسایی کنید 

هر کدام که مناسب است( با  C.6یا  C.3با  C.7از  ) با استفادهدیمشخصات دو طرفه محاسبه کن کی یرا برا 𝐴𝐹𝑃ابتدا، -2

)/2LT-U=(Tmy 

 کرد فیتعر maxPFAمطابق با  رشیپذ بازه کیتوان ینم نصورتیدر ا باشد، PFA> maxPFAاگر -3

 دیمحاسبه کنهر کدام که مناسب است(  D.4 ای D.1با استفاده از (  طرفه را کیمحافظ  نوار بیضر.... صورت  نیا ریدر غ -4

5-  .uw+KL=TLA  و برا دیمحاسبه کنرا(یاستفاده بعد ی  .uwK-U=TUA دیمحاسبه کن  را) 

6- PFA دیمشخصات دو طرفه محاسبه کن کی یرا برا(  با استفاده ازC.7  باC.3 ای C.6 باهر کدام که مناسب است ) 

L=Amy 

 یگسترش نم رشیمقدار در حد پذ کی یرافراتر از هر دو حد ب 4توجهی به طور قابل PDFپس باشد،   PFA ≈maxPFAاگر -7

 مناسب است.ی شنهادیپ  maxPFAمشخصات دو طرفه در  ی( براD.4 ای D.1طرفه ) کیمحافظ  نوار ضریب نیبنابرا. ابدی

ضریب  قیمحاسبه دق است. ازیمحافظ متفاوت مورد ن نوار یک ضریب باشد،  maxPFAبه مراتب بزرگتر از  PFA اگر در عوض -8

 یجیدرت شیبا افزا ... به عنوان مثال دیآیبدست م یشکل از نظر تجرب نیو احتماالً به بهتر ستیروش ساده ن کی ظنوار محاف

wK  یعنیشود،  دایپ یقابل قبول بازه که  یتا زمان 6و  5و تکرار مراحل   maxPFA ≈PFA  

 میدار ازین گاوسی با مشخصات زیر  PDF یبرا maxPFA= 0.050به  که دیمثال، فرض کن برای 

=4LT 

4-=UT 

u=1 

 باشدمی maxPFA= 0.050 ،شویماست متوجه می 2LT-U=(Tmy/(در این حالت وقتی که 

 وجود دارد maxPFA= 0.050 یمحافظ برا نوار کی، نیبنابرا

 با: است برابر طرفه کیمحافظ  ضریب نوار

 

                                                           
 شود. کتهید طیهمه شرا یتواند از قبل برا یدارد و نم یبه کاربرد بستگ "قابل توجه بودن"درباره  یریگمیتصم 4
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 :میکنیمحاسبه مرت است به این صو L=Amy که یمشخصات دو طرفه، وقت کی یرو، برا نیاز ا

0.05000 PFA= 

 .میمشخصات دو طرفه استفاده کن یطرفه برا کیمحافظ  ضریب نواراز  میتوانیماست،   maxPFA ≈PFAاز آن جابی 

 میکنیم دایبا دنبال کردن مراحل مشابه، اکنون آن را پ است، u=2که  دیدر عوض فرض کن

 

 میکنیمحاسبه م گونهاین ت، اس 𝐿𝐴=  𝑚𝑦 یمشخصات دو طرفه، وقت یو برا

0.05926 PFA= 

 باشد maxPFAبه مراتب بزرگتر از  PFA میریبگ میکه ممکن است تصم

-یمتوجه مدر این زمان ، میرا تکرار کن دیو محاسبات مربوط به هر مقدار جد میده شیکوچک افزا یهاشیرا با افزا 𝑤𝑘اگر 

 که:  میشو

 

 .میمحافظ مناسب انتخاب کن ضریب نوار کیدهد یبه ما اجازه م
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 رندیگیرا در نظر نم یریگاندازه تیکه عدم قطع یریگمیتصم قواعدمشکل : Eپیوست .

را در  یریگاندازه تی( که عدم قطع7.3) گیریمیتصم قاعده  کیبه  ازین ISO / IEC 17025: 2017انطباق تحت  هایبیانیه

 را طباقانتوان میعدم قطعیت گرفتن  دهیبا نادکند، درخواست  یاگر مشترکنند یاستدالل م از مردم یبرخ، دارد. ردیگینظر م

نجام ا یکار "یانجام ندادن کار"با  دیتوانیکه شما م استاعتقاد کامالً متناقض  کی نیرسد که ایاما به نظر م  ;کرد "حساب"

 اطاعت کرد؟( "جهت توقف قرمز چراغ  کی"از  "جهت توقف قرمزعدم اطاعت از چراغ "توان با یم ای)آ دیده

 یرمشت " رایمجاز است زکار  نیکنند که ایاستدالل م زین گرید یبرخ  رویکرد، نیدر ا یو منطق یعالوه بر تناقض دستور

ان داده مثال ساده نش کیاستدالل نادرست است که با  کی زین نیا "کندیرا قبول م قطعیتگرفتن عدم  دهیهمراه با ناد ریسک

 د شد.خواه

 میتصم قاعده کیبه عنوان  ،یریگاندازه در نظر گرفتن عدم قطعیتساده بدون  رشیپذ ،یفرض یلیبه دال دیفرض کن-

اعالم شده است و عدم  رواداری بازهشده در  یریگهمقدار انداز که یوقتقبول،  :شده باشد فیقابل قبول تعر گیری

 ندارد یریگمیدر روند تصم ینقش تیقطع

 0.5شده برابر با  یریگوجود دارد و مقدار اندازه 1± رواداری کی ویژه،  یریگاندازه کی یبرا که دیکن فرض نیهمچن 

 است.

  یم اعالم قبول، یریگاندازه تیبدون در نظر گرفتن عدم قطع جهینت نیاست، بنابرا رواداری بازه از آنجا که مقدار در 

 شود

 شوند ...یم قبولیمنجر به  قاعده نیبا توجه به ا ریز یریگاندازه یوهایدر واقع، تمام سنار

 

𝑢 = 0.1  ،  = 100%،در نظر گرفتن عدم قطعیت ساده بدون  رشیپذ قاعدهطبق  قبولu 

 

mailto:UKASPublications@ukas.com
http://www.ukas.com/


45 

 Mohamad.ghaemi1994@gmail.com                                 های انطباق       گیری و بیانیهقواعد تصمیم

Thames, TW18 3HR -upon-United Kingdom Accreditation Service 2 Pine Trees, Chertsey Lane, Staines

  UKASPublications@ukas.comemail:     Publications requests    www.ukas.comWebsite:  

© United Kingdom Accreditation Service. UKAS copyright exists on all UKAS publications.  

LAB 48 Edition 3 

 

𝑢 = 2  ،𝑝𝑐 = 37% ،در نظر گرفتن عدم قطعیت ساده بدون  رشیپذ قاعدهطبق  قبولu 

 

 

𝑢 = 10  ،𝑝𝑐 = 8% ،در نظر گرفتن عدم قطعیت بدون ساده  رشیپذ قاعدهطبق  قبولu 
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 تیعدم قطع در نظر نگرفتندر صورت و  باشدممکن میبه صورت مکرر  (گرید سناریوی ی)و تعداد نامحدود وهایسنار نیهمه ا

 .خواهد بودمتفاوت  ، ریسک در هر حالت یریگاندازه

 یلکه وقتنشده است، ب فینه تنها تعر ریسک رایز ،رفتیرا پذ "قطعیتگرفتن عدم  دهیمرتبط با ناد سکیر"توان ینم نیبنابرا

 .ستین فیقابل تعر، ریسک گرفته شود دهینادعدم قطعیت 

را  قطعیتعدم "کنند یحال ادعا م نیو در ع "اجازه نخواهد داده شد یاتفاق نیدر عمل چن"توان ادعا کرد که یدر دفاع نم

 ."رندیگیم دهیناد

، ابدیخواهد ادامه یهنوز هم م و نشده  فیتعر ریسک، نیاست که ا دهیفهم یتر، مشیفرض تیوضع نیدر ا ،دیکن بعالوه فرض

د مانن یمیتصم نیندارد( چنوجود  یموجه لیهنوز دل یبرخ یاگر )برا "؟قانونیهدف  کدام یبرا"که  دیآیم شیل پواس نیا

گزارش شود ...  درستبه طور  دیبا یریگمی، تصمجهینادرست نت انیاز ب یریجلوگ یبرا باشد،پس از آن مجاز  ، هاحالتهمه 

 به عنوان مثال:

 نانیاز اطم یسطح چیه انی، که به موجب آن امکان بگیردرا نادیده می تیعدم قطع ،ساده رشیپذ قاعده: یریگمیتصم قاعده"

 "وجود ندارد یریگمیمرتبط با تصم ریسک ای

 ریگیمیاساس تصم جلوه دادنموجب نادرست  جمله نیا یانیاامر استقبال شود، اما حذف قسمت پ نیرسد که از ایبه نظر نم

 .شودمی

 "زه شناختیاندا"انطباق از نظر  گیریمیتصم نیچن جهیکه نت ،است نیا یریگاندازه تیگرفتن عدم قطع دهیناد ، شتریب عواقب

، ونیبراسید کالمانن یبعد یریگاندازه تیلهر فعا یبرا یابیرد تیقابل هیته یتوان از آن برا ی، به عنوان مثال نمستین یابیقابل رد

 استفاده کرد. نامهیصدور گواه ای ی، بازرسآزمون

برقرار  مرتبط یهاتیها و عدم قطعیریگاز اندازه ناگسسته یا رهیزنج از طریق جهینت رایز ،شناختی ندارداندازه یابیردیت قابل

ای که به هر طریقی، مستقیم یا اس بیانیه انطباق با استفاده از قاعدهده بر اسبرای اندازه PDFایجاد یک  ی. از نظر آمارنیست

 ، ممکن نیست.گیردغیر مستقیم، عدم قطعیت را در نظر می

 دهیناد را یریگمیدر روند تصم یریگاندازه تیعدم قطع که ساده رشیپذ"مانند  قواعدیتوجه داشت که  دیبا نیدر آخر، همچن

 ISO / IEC 17025: 2017 فیبا تعر زین "شودگزارش می گیریمیتصم جهیهمراه با نت یریگازهاند تیاما عدم قطع گیرد،می

 نقش نداشته است. یریگمیصمدر روند ت قطعیتعدم  رایز ستیسازگار ن گیریمیتصم قاعدهاز 

 رشیپذ یبرا یقبل میمشود ، اما در تص ارزشیابی سکیممکن است اجازه دهد که بعداً ر یریگمیپس از تصم تیگزارش عدم قطع

 ریسک بدون در نظر گرفتن گیریمیاست که تصم یتینشان دهنده وضع نیبنابرا -صورت  نیا ریدر غ اینگذاشته است  ریتأث

 .شده استاتخاذ 

 …راه حل

دم ز عا یاست که درک کاف لیدل نیبه ا ردیبگ دهیناد "را قطعیتعدم "خواهد یم شگاهیاز آزما یمشترکه  یطی، در شرااغلب

قاد ها اعت یریگدر مورد مناسب بودن اندازه یحال معموالً مشتر نیخواهند. با ایرا ندارند تا متوجه شوند چه م ریسک ای قطعیت

 ، وجود دارد.است از اندازه بزرگ بیشآن  تیکه عدم قطع باره هدفیدر یضمن دهیا کی، گرید ارتبه عب -ندارد  یچندان

 .ردیگیرا در نظر م یریگاندازه تیعدم قطع "هدف" از آن یو استفاده کم جادیا
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 تیاستفاده کرد به شرط آنکه همراه با محدود رشیپذ بازه ییشناسا یبرامبنایی توان به عنوان یساده م رشیپذ یارهایاز مع

 حدا ب توافق ای یریگاندازه تیعدم قطع یحد باال کی بر توافقبه عنوان مثال با  استفاده شود، قطعیتمشخص شده در عدم 

 (.TURآزمون ) تینسبت عدم قطع

 شگاهیزماآ برای مثال،شود.  یبررس آن یو مشتر شگاهیآزما نیب دیاست که با یموضوع یریگاندازه تیعدم قطع حدود یتوافق برا

 یهایریگاندازه یاحتمال تیعدم قطع یرا برا یریمقاد و یک آزمایشگاه تایید صالحیت شده استاشاره کند که ممکن است 

 کرده اند ... نییتع یدیکل

 به طور خالصه:

 ISO / IECمناسب تحت  یریگمیتصم قاعده کی، یریگاندازه تیبدون درنظرگرفتن عدم قطع  ،ساده رشیمانند پذ ایقاعده

 .ستین 2017 :17025

 تاس دهیاف یب یاز نظر فنشناختی، اندازه  یابیردقابلیت بدون و  فیقابل تعر ریسکبدون ، حالت نیدر بهتر ، 

 قابل  یزیرا بعنوان چ یمعن یب میتصم ز وضعیت یک آزمایشگاه تایید  صالحیت شده، کهحالت، استفاده ا نیدر بدتر

 کند بیاعتمادتر از آنچه هست تصو

ر نظ با یکدیگر برای در که ، زمانیمعتبر گیریمیتصم قاعده کیاز  یتوانند بخشیم ،ساده رشیپذ یارهایر اساس معب قواعدی

 :باشد طیشرا نیتحت اشوند، گیری استفاده میگرفتن عدم قطعیت اندازه

 در صورت لزوم م شناختیاندازه یابیرد تقابلی( کیتوان یرا فراهم کند PDF جادیرا ا )کرد 

 داشته باشد.وجود  گیریمیتصم جهیدر نت فیقابل تعر ریسک کی 
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