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  چکیده
تواند  می  گیري اندازهکند که نتیجه  است که محدوده مقادیري را معین می  گیري اندازهقطعیت یک عامل همراه با نتیجه  عدم

قرار  ،شده در محدوده تعیین شده  گیري اندازهدهنده سطح اطمینانی است که مقدار واقعی مورد  داشته باشد و مقدار آن نشان
مراکز از تمامی مراکز انجام کالیبراسیون و بسیاري  ،ISO/IEC 17025المللی نظیر  . مطابق با الزامات استاندارد بینگیرد می

   را گزارش نمایند.ها  آنمربوط به  قطعیت عدمیج آزمون، باید نتاهاي کالیبراسیون و  گواهینامهآزمایشگاهی در زمان صدور 
 است. این  GUM " گیري اندازهدر  قطعیت عدمراهنماي بیان "روش ارائه شده در  قطعیت عدمهاي رایج محاسبه  یکی از روش

تابع چگالی احتمال که  در مواردي بنا نهاده شده است. ،کند تبعیت می t فرض اینکه کمیت خروجی از توزیع نرمال یابا  روش
و همچنین در مواردي که مدل خطی براي سیستم  فاصله زیادي دارد tاز توزیع نرمال یا   گیري اندازهکمیت خروجی 

الزم را کارایی روش این دهد. اخیراً براي مواردي که  کارایی خود را از دست می GUMروش  ،کند کفایت نمی  گیري اندازه
کمیته مشترك براي راهنمایی در زمینه «کارلو توسط با استفاده از روش مونت  قطعیت عدمراهنمایی براي محاسبه  ندارد،

   منتشر شده است. (JCGM)» اندازه شناسی
بدین  شود.  با استفاده از روش مونت کارلو پرداخته می قطعیت عدم بر این اساس در این مقاله به تشریح نحوه ارزیابی و محاسبه 

محاسبه  در   روش نیهاي ا خواهد شد و کاستی حیتشر  GUM   جیبه روش را قطعیت عدممنظور ابتدا نحوه محاسبه 
عرفی قطعیت م به عنوان روشی نوین و بسیار کارآمد در محاسبه عدم   لوروش مونت کار در ادامهشود.  بیان می قطعیت عدم

مونت کارلو در محاسبه  و GUM اي بین روش مقایسهسپس  شود. روش بیان می با این  قطعیت عدمشده و مراحل محاسبه 
در پایان نیز یک مطالعه . شود یم انیب GUMروش مونت کارلو نسبت به روش  يها  یژگیارائه و و يریگ اندازه قطعیت عدم

با استفاده از روش     (AFM)  پ نیروي اتمی ومیکروسک در کالیبراسبون دستگاه   گیري اندازه قطعیت عدمتعیین  موردي جهت 
   شود. کارلو ارائه می  تمون

  ، روش مونت کارلو GUM، روش  گیري اندازه قطعیت عدمکالیبراسیون،  کلیدي: هاي واژه
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 مقدمه: - 1
است که   گیري اندازهقطعیت یک عامل همراه با نتیجه  عدم

  گیري اندازهکند که نتیجه  محدوده مقادیري را معین می
دهنده سطح اطمینانی  تواند داشته باشد و مقدار آن نشان می

شده در محدوده تعیین   گیري اندازهاست که مقدار واقعی مورد 
گیري و  قطعیت اندازه اهمیت عدم .گیرد قرار می ،شده

ردیابی براي تضمین کیفیت و قابلیت اطمینان  قابلیت
هاي تحلیلی به خوبی شناخته شده است. الزامات  آزمایش

هاي اجرایی ارزیابی  شامل روش، ISO/IEC 17025استاندارد 
 .[1] دباش ها می ردیابی در تجزیه و تحلیل و قابلیت قطعیت عدم

 قطعیت عدم نیتخم يبرا یالملل نیاجماع ب کی جادیبه منظور ا
راهنمایی را ، (ISO) سازمان جهانی استانداردسازي ،يریگ اندازه

منتشر نموده  1(GUM)گیري  قطعیت در اندازه براي بیان عدم
سر جهان ااي در سر این راهنما به صورت گسترده. [2]است

، GUMچارچوب ارائه شده در . [5–3]پذیرفته شده است 
استاندارد مربوط به متغیرهاي ورودي  قطعیت عدمترکیبی از 

باشد که با استفاده از یک تقریب خطی از معادله  می
یر گیري متغ اندازه قطعیت عدمیک برآورد کلی از گیري،  اندازه

فرض اینکه کمیت  بااین روش . [6]نماید  را تعیین می خروجی
 بنا نهاده شده است. ،کند تبعیت می tخروجی از توزیع نرمال یا 

  گیري اندازهکمیت خروجی در مواردي که تابع چگالی احتمال 
مواردي که  و همچنین در فاصله زیادي دارد tاز توزیع نرمال یا 

کند، روش  کفایت نمی  گیري اندازهمدل خطی براي سیستم 
GUM اخیراً براي  .[7,8] دهد کارایی خود را از دست می

راهنمایی براي کارایی الزم را ندارد، مواردي که این روش 
کارلو توسط با استفاده از روش مونت  قطعیت عدممحاسبه 

 شناسی کمیته مشترك براي راهنمایی در زمینه اندازه
(JCGM)2 روش مونت  راهنمااین که در  منتشر شده است

محاسبه  يبرا نیگزیروش جا کیبه عنوان  3(MCM) کارلو
شود. روش مونت کارلو یک روش عددي  بیان می قطعیت عدم

 يرهایمتغ يساز هیبا استفاده از شب یاضیحل مسائل ر يبرا
ی براي چارچوب عمل نیگزیجا کیو به عنوان  است یتصادف

GUM  است و در مواردي که این چارچوب غیر قابل اجرا و یا
   .]9[دشو باشد، به کار گرفته می اینکه اعتبار آن  نامشخص می

بر این اساس در این مقاله به تشریح نحوه ارزیابی و محاسبه 
شود.  با استفاده از روش مونت کارلو پرداخته می قطعیت عدم

قطعیت  نحوه محاسبه عدممقاله  بخش دومدر  بدین منظور ابتدا
در   روش این هاي و کاستی ،تشریح GUMبه روش رایج 

                                                        
1 - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement 
2 - Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM) 
3 - Monte Carlo Method (MCM) 

 در ادامه در بخش سوم،شود.  بیان می قطعیت عدممحاسبه 
روش مونت کارلو به عنوان روشی نوین و بسیار کارآمد در 

 قطعیت عدممعرفی شده و مراحل محاسبه  قطعیت عدممحاسبه 
 اي بین روش چهارم مقایسهدر بخش  شود. می ارائهبا این روش 

GUM ارائه و  يریگ اندازه تیقطع مونت کارلو در محاسبه عدم و
 تشریح  GUMروش مونت کارلو نسبت به روش  يها  یژگیو
در پایان نیز یک مطالعه موردي جهت تعیین  .دگرد یم

ون دستگاه میکروسکپ نیروي اتمی در کالیبراسی قطعیت عدم
(AFM) د.شو با استفاده از روش مونت کارلو ارائه می  

 

 :قطعیت عدمبراي محاسبه  GUMروش  - 2
 ستیابتدا بای GUMبه روش  قطعیت عدمبه منظور محاسبه 

کامل و  به صورت  گیري اندازهو کمیت مورد تجهیزات  ، روش
اساسی  هاي مطابق گامسپس باید  ،شفاف تعیین و تعریف شوند

 [9,11] نمود:زیر عمل ذکر شده در 
  

   گیري اندازهتعیین مدل ریاضی سیستم  :1گام
) و yده  (اندازه  گیري اندازهرابطه ریاضی میان کمیت مورد  

ها) که کمیت مورد Xiهاي ورودي یا   عوامل مؤثر بر آن (کمیت
  مشخص شود: ،ها وابسته است به آن  گیري اندازه

Y = f(X1, X2, … , Xn)                                   (1) 
 

توانند  فاکتورهاي تصحیح، که میو ها  باید همه کمیت f تابع
را  باشند،  گیري اندازهطعیت در نتیجه ق جزء معینی از ایجاد عدم

هاي تست و یا مقاالت و مدارك  در بعضی از روش شود. شامل
  .ممکن است این رابطه و عوامل مرتبط تعریف شده باشد ،علمی

  هاي ورودي تعیین بهترین تخمین کمیت :2گام
هاي ورودي معین  یک از کمیت بهترین تخمین هردر این گام 

در مواردي که یک سري از مشاهدات براي یک کمیت  .گردد می
بهترین تخمین معادل میانگین آن  ورودي در دسترس باشد،

 باشد. سري از مشاهدات می
  هاي ورودي استاندارد کمیت قطعیت عدمتعیین  :3گام 

ه عنوان یک متغیر هاي ورودي ب هریک از کمیتدر این مرحله 
، براي هریک  uxi قطعیت استاندارد، و عدم تصادفی فرض شده

معادل انحراف  ،قطعیت استاندارد د. عدمشو میها محاسبه  از آن
باشد. در صورتی  استاندارد میانگین براي یک متغیر تصادفی می

ري از مشاهدات از یک متغیر تصادفی در دسترس که یک س
  گیري اندازهقطعیت  براي تعیین عدمالزم محاسبات  ،باشد

 :است 2 هاي مرتبط با آن کمیت ورودي مطابق رابطه
 
  

(2)  
  X = 	

∑ X
n  
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u = 	
∑ (	X − X)
n(n − 1)  

  هاي ورودي محاسبه کواریانس کمیت :4گام 
باید کواریانس  ،نباشند هاي ورودي مستقلدر صورتی که کمیت

محاسبه شود.  هاي ورودي که مستقل نیستند،مربوط به کمیت
متغیرهاي ورودي مستقل بوده و همچنین در  از آنجا که معموالً

ها بر روي یکدیگر و در نتیجه  صورت عدم استقالل تأثیر آن
جهت  باشد،مقدار محاسبه شده براي کواریانس کوچک می

توان از انجام محاسبات مربوط به  یقطعیت کل م تخمین عدم
این مرحله در اکثر موارد صرفنظر کرد و فرض استقالل 

 هاي ورودي را پذیرفت. کمیت
  محاسبه ضریب حساسیت :5گام 

هاي ورودي را مطابق  هر یک از کمیت Ci ضریب حساسیت
  :محاسبه نمایید 3 رابطه

(3) C = 	
∂f(X , X ,… , X )	

n  
ها در  میزان تأثیر و یا سهم هر یک از کمیت  گیري اندازهبراي 
بر  4 کل باید تأثیر ضریب حساسیت مطابق رابطه قطعیت عدم
ک قطعیت استاندارد کمیت ورودي اعمال گردد. سهم هر ی عدم

  نشان داده می شود: uyi کل با قطعیت عدمها در  از کمیت
(4) uyi = Ci ×uxi       

  

  مرکب قطعیت عدممحاسبه  :6گام 
به   uc(y)مرکب استاندارد  قطعیت عدم،  uyi بعد از محاسبه

  گردد:محاسبه می 4رابطه  صورت
(4) u (y) =	 (u )  

  

  بسط یافته قطعیت عدممحاسبه  :7گام 
در یک گزارش آزمون   گیري اندازهقطعیت  اگر الزم باشد که عدم

شود، که این  میمحاسبه  نیز قطعیت بسط یافتهعدم درج گردد،
پذیرد.  انجام می  Y ± Uبه منظور فراهم ساختن یک فاصله کار

  گیري اندازهآورد که نتیجه این فاصله این اطمینان را فراهم می
قطعیت با یک احتمال مشخصی در این فاصله قرار دارد. عدم

قطعیت استاندارد مرکب در یک فاکتور بسط یافته، با ضرب عدم
  شود.  حاصل می 5 مطابق رابطه kپوششی 

(5) U = k × uc(y)  
  

 k .بر پایه سطح اطمینان مورد نیاز براي فاصله انتخاب شود
بسط یافته از یک  قطعیت عدمشود که براي گزارش  توصیه می

% استفاده شود که در صورت نرمال بودن 95سطح اطمینان 
ضریب  ،براي این سطح اطمینان ، گیري اندازهتغییرات نتیجه 

  .خواهد بود k = 2 پوششی
 

 
  GUMروش  به قطعیت عدمچوب محاسبه ر: چا1شکل

  

را نشان  GUMبه روش  قطعیت عدمچارچوب محاسبه  1شکل
گیري با متغیرهاي  این روش هنگامی که تابع اندازه. دهد می

است،  tخروجی نرمال یا  يورودي خطی و تابع توزیع متغیرها
یا نباشد، هنماید. اما وقتی این شرایط م نتایج دقیقی را ارائه می

گیري  اندازه قطعیت عدماین روش نتایج معتبري را در خصوص 
  نماید.  ارائه نمی

ها نتایج رضایت بخشی را ارائه  در آن GUMمواردي که روش 
  [9] عبارتند از: ،دهد نمی
  غیر خطی است؛  گیري اندازهزمانی که تابع 
 غیرهاي ورودي متقارن نیست؛تتابع توزیع م 
 قطعیت متغیرهاي ورودي سهم عدم|c1|u(x1), …. 

|Cn|u(xn) تقریباً یکسان نیست؛ و 
  تابع توزیع متغیر خروجیY نرمال یا ،t  نیست، یا آنکه این

 تابع توزیع متقارن نباشد.
محاسبه هاي موجود براي  در این موارد بهتر است از سایر روش

 ها روش گیري استفاده شود. یکی از بهترین قطعیت در اندازه عدم
روش  است، GUMکه مکمل و جایگزین مناسبی براي روش 

که در ادامه به تشریح نحوه محاسبه  ،باشد مونت کارلو می
  شود. با این روش پرداخته می قطعیت عدم

  

 :قطعیت عدمروش مونت کارلو براي محاسبه  - 3
به روش مونت کارلو در  قطعیت عدمچارچوب کلی محاسبه 

  نشان داده شده است.  2شکل 

  روش مونت کارلو هب قطعیت عدمچوب محاسبه ر: چا2شکل
  

مونت گیري به روش  در اندازه قطعیت عدمبه منظور محاسبه 
و   گیري اندازهتجهیزات  ، گیري اندازهابتدا بایستی روش  کارلو

به صورت کامل و شفاف تعین و تعریف   گیري اندازهکمیت مورد 
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هاي اساسی ذکر شده در زیر عمل  سپس باید مطابق گام .شوند
 [11 ,9] نمود:
   گیري اندازهتعریف مدل ریاضی سیستم : 1گام 

) و yده  (اندازه  گیري اندازهرابطه ریاضی میان کمیت مورد 
ها) که کمیت مورد Xiهاي ورودي یا   عوامل مؤثر بر آن (کمیت

  مشخص شود: ،ها وابسته است به آن  گیري اندازه
Y = f(X1, X2, …, Xn)                                   (6) 

  

  هاي ورودي به کمیت اختصاص توابع چگالی احتمال: 2گام 
  4دسترس توابع چگالی احتمال بر اساس دانش و اطالعات در  

. براي شود داده می اختصاص  Xi هاي ورودي  کمیت به
ست تابع ا الزم ،هاي ورودي که از هم مستقل نیستند کمیت

  .اختصاص داده شود  5توزیع احتمال مشترك
  جیورآوردن توابع چگالی احتمال کمیت خ: بدست 3گام 

ن یهاي ورودي از طریق مدل تعی توابع چگالی احتمال کمیت
 کمیتاحتمال منظور بدست آوردن تابع چگالی ه ب ،شده

انتشار  مونت کارلو سازي با استفاده از روش شبیه خروجی
بدین منظور براساس توابع چگالی احتمال مشخص د. نیاب می

هاي ورودي، تعدادي  شده در گام قبلی براي هر یک از کمیت
ها ایجاد  مطابق با تابع توزیع آن 6بار) Mزیادي اعداد تصادفی (

هاي  یک از کمیت شود. اعداد تصادفی ایجاد شده براي هر می
شود و  قرار داده میگیري  ورودي در مدل ریاضی سیستم اندازه

متغیر خروجی  براي (Y1, Y2, … , YM)مقدار  Mبر اساس آن 
Y تابع  ،آید. در نهایت بر اساس مقادیر بدست آمده بدست می

  آید. چگالی احتمال متغیر خروجی بدست می
   يریگ اندازه ستمیس قطعیت عدم نیی: تع4 گام

تعیین شده براي  با استفاده از تابع چگالی احتمالدر این مرحله 
مقدار تخمینی کمیت ( Y، امید ریاضیY کمیت خروجی

استاندارد نسبت  قطعیت عدم( Yانحراف استاندارد  ،)خروجی
 فاصله اطمینانی که در برگیرندهو  )متغیر خروجیبه  داده شده

Y با احتمالی مشخص شده است یا همان احتمال پوشش 
  شود. تعیین می

و مونت کارلو در ارزیابی  GUMروش  مقایسه - 4
 قطعیت عدم

قطعیت به روش مونت کارلو و  با آنکه در نحوه محاسبه عدم
هاي  تشابهاتی وجود دارند، اما در واقع تفاوت GUMروش 

                                                        
4 - Probability Density Function (PDF) 
5 - Joint Probability Density Function 

بزرگتر انتخاب شود، اطالعات معتبرتري درمورد توزیع  Mهر چه مقدار  - ٦
تر  شود ولی در عمل زمان محاسبات نیز طوالنی حاصل می Yکمیت خروجی 

در (یک میلیون مرتبه تکرار)، براي وقتی فاصله پوشش  M=106شود. غالباً  می
 مدنظر باشد، مقدار مناسبی است. %95سطح اطمینان 

توان  ها می اساسی در این دو روش وجود دارد که از مهمترین آن
 [13-11] به موارد زیر اشاره نمود:

  مونت کارلو، تابع توزیع کمیت خروجی روشدر Y ه ب
توابع  و  گیري اندازهاساس مدل ریاضی  و بر صورت عددي

شود و  ارائه می Xiهاي ورودي  چگالی احتمال کمیت
باشد. حتی  نمی t محدود به توزیع نرمال (گوسین) یا توزیع

ممکن است تابع توزیع و شکل آن شبیه در برخی از موارد 
، مستطیلی، tمثل نرمال، (یک از توابع توزیع متداول  هیچ

 نباشد. )مثلثی و....
 کلی ممکن است تابع چگالی احتمالی کمیت  چون بطور

 Yمتقارن نباشد، فاصله پوشش مربوط به  Yخروجی 
متقارن نیست.  Y الزاماً نسبت به بهترین مقدار تخمینی

قطعیت  این بدین معنی است که حد پایین عدم
بدست آمده با حد باالي آن نسبت به مقدار   گیري اندازه

 متقارن نباشد. ممکن است yبرآورد شده کمیت خروجی 
  چارچوبGUM  یک روش قطعی بر پایه ترکیب ریاضی

در حالی که  ،باشد احتمال متغیرهاي ورودي می  توزیع
روش مونت کارلو یک روش احتمالی بر پایه  ترکیبی از 

سازي  توزیع احتمال متغیرهاي ورودي به وسیله شبیه
 عددي است.

  دسته بندي عوامل ایجاد به  نیازيدر روش مونت کارلو
 نیست. Bو نوع  Aبه نوع  قطعیت عدم

  محاسبه ضرایب حساسیت به در روش مونت کارلو نیاز
نیست، بنابراین محاسبه یا تقریب عددي مشتقات جزئی 

 باشد. نیاز نمی  Xiبه  نسبت  Y= f(x)مدل ریاضی 
  

توان بیان نمود که روش  با توجه به موارد ذکر شده فوق می
گیري از کارایی  قطعیت در اندازه کارلو براي محاسبه عدممونت 

  برخوردار است.  GUMبه روش نسبت بیشتري  
 GUMهاي این روش نسبت به روش رایج  از مهمترین ویژگی

 [11,12,13] توان به موارد زیر اشاره نمود: می
  نیازي به استفاده از مشتقات جزئی مرتبه اول یا مراتب

ندارد. این امر فرایند  ائب حساسیتباالتر در محاسبه ضر
  گیري اندازههاي ریاضی  مدلدر  قطعیت عدممحاسبه 

 نماید. تر می سادهرا  پیچیده یا غیرخطی
 بخصوص مواقعی که تابع  ،هاي ریاضی غیرخطی براي مدل

(بطور  غیرنرمال Xiهاي ورودي  چگالی احتمال کمیت
 قطعیت عدم ي ازتر درست، برآورد مثال نامتقارن) باشد

 دهد. را ارائه می Yکمیت خورجی  استاندارد
  توان بطور مناسبی تابع چگالی احتمال  نمیبراي زمانی که

، تقریب زد tرا با توزیع نرمال یا  Yکمیت خروجی 
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تواند فاصله پوشش مناسبی را براي سطوح اطمینان  می
مشخص ارائه نماید. این امر در زمانی که تابع توزیع متغیر 

باشد، از اهمیت بیشتري برخوردار  ی نامتقارن میخروج
 است.

  براي فاصله اطمینان (فاصله پوشش) نیازي به معلوم بودن
 ضریب پوشش ندارد. 

تخمین بهتري از توان گفت روش مونت کارلو  میبطورکلی 
  دهد.  می ارائههاي غیرخطی  براي مدل Yمقدار کمیت خروجی 

 

 مطالعه موردي: - 5
گیري ابعادي  یک ابزار اندازه (AFM)میکروسکوپ نیروي اتمی 

گیري در ابعاد نانومتري در حوزه تحقیق و  است که براي اندازه
توسعه و همچنین تولید و بازرسی صنعتی کاربرد بسیار زیادي 

  براي کالیبراسیون تقاضابا گسترش استفاده از این ابزار،  دارد.
به منظور کالیبراسیون این دستگاه از . است یافته افزایشآن نیز 

نشان داده شده  3گریدهاي استاندارد (مشابه آنچه که در شکل 
المللی را  ردیابی به استانداردهاي مرجع بین است) که قابلیت

  شود.  د، استفاده میندار

  
 AFM: گرید استاندارد دو بعدي براي کالیبراسیون 3 شکل

  
هاي کوچک)  (قطر هر یک از دایرههاي این گریدها  طول گام

گیري مورد استفاده  باشد و با توجه به گستره اندازه نانومتري می
وجود دارند. در  هاي گریدهایی با طول گام متفاوت ،از دستگاه

قطعیت براي کالیبراسیون دستگاه  نحوه محاسبه عدمادامه 
با استفاده از گریدهاي استاندارد میکروسکوپ نیروي اتمی 

  یح خواهد شد.تشر
از یک گرید  AFMبه منظور کالیبراسیون دستگاه  مثال عددي:

استفاده شده است. نتایج  nm 189× 189استاندارد با ابعاد 
گیري بر روي این نمونه استاندارد در  بار اندازه 10مربوط به 

  باشد. می 2و  1مطابق جدول شماره  X, Yراستاي محور 
  

  xگیري در راستاي محور  اندازه 10: نتایج مربوط به 1جدول

  

  
  yگیري در راستاي محور  اندازه 10: نتایج مربوط به 2جدول 

  
  

گیري در راستاي دو محور  اندازهاز به توجه به نتایج بدست آمده 
X, Y کالیبراسیون دستگاه به قطعیت مربوط  خواهیم عدم می

یم. مطابق با یرا محاسبه نما (AFM)میکروسکوپ نوري اتمی 
 قطعیت ذکر گردید، مراحل محاسبه عدم 3آنچه که در بخش 

  باشد. به روش مونت کارلو به شرح زیر می این دستگاه
  

   گیري اندازه: تعریف مدل ریاضی سیستم 1گام 
ده) و عوامل  (اندازه  گیري اندازهرابطه ریاضی میان کمیت مورد 

بر اساس آنچه که در مراجع ) هاي ورودي مؤثر بر آن (کمیت
گیري در جهت  بر ذکر شده است براي اندازهتعلمی مع
 (AFM)به وسیله میکروسکوپ نیروي اتمی  X, Yمحورهاي 
 [16-15] است. 7رابطه  به صورت

  

퐿 	 = 푙 × + 	퐿 + 퐿 +

퐿  
  

گیري نمونه  بدست آمده از اندازه مقدار lxyدر این رابطه 
طول موج لیزر  Y ،λیا  Xاستاندارد مرجع در راستاي محور 

زاویه بین محور  cosθαشاخص انعکاس،  nمیکروسکوپ، 
پرتو نشانگر لیزر زاویه بین   cosθm، گیري و محور جابجایی اندازه

 Labbeگیري،  زاویه کجی بین نمونه و محور اندازه cosθtو آینه، 
شاخص تصحیح   Ldp، 7شاخص تصحیح مربوط به خطاي اب

شاخص  Lmf،  8پوسنج میکروسک طول مسیر مرده در تداخل
  .تصحیح ضریب انبساط حرارتی است

  
  هاي ورودي به کمیت اختصاص توابع چگالی احتمال: 2گام 

و  7هاي ورودي رابطه  مربوط به کمیت توابع چگالی احتمال 
قطعیت مطابق  مقادیر مربوط به هر یک از عوامل ایجاد عدم

 [19-17] باشد. می 3جدول شماره 
  

                                                        
7  - Abbe error 
8  - interferometer 

)٧( 
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 AFMگیري ابعادي با  : عدم قطعیت مربوط به اندازه3جدول
Source of 
uncertainty 

Probability 
distribution Value ± 

η Normal 0.25 ± 7.8 × 10−5 
λ  Normal 1 ± 1 × 10-13 
cos θa Rectangular ٠ ± 1 × 10−10 
cos θm Rectangular ٠ ± 2.0 × 10−1 
cos θt Rectangular ٠ ± 1.3 × 10−1 
Labbe Rectangular 0 ± 1.09 × 10−9 
Ldp   Rectangular 0 ± 9.0 × 10−10 
Lmf   Rectangular 0 ± 1.5 × 10−9 

  
  جیورتوابع چگالی احتمال کمیت خآوردن : بدست 3گام 

با  کمیت خروجیاحتمال منظور بدست آوردن تابع چگالی ه ب
توابع چگالی احتمال  ،سازي مونت کارلو استفاده از روش شبیه

 ها  تابع توزیع مشخص شده براي آن مطابقهاي ورودي  کمیت
یابند. بدین منظور براساس توابع چگالی احتمال  انتشار می

هاي ورودي،  براي هر یک از کمیت 3جدول مشخص شده در 
ها  اعداد تصادفی مطابق با تابع توزیع آنمیلیون بار  2 تعداد

اعداد تصادفی ایجاد شده براي هر یک از  شود. ایجاد می
(رابطه  يگیر هاي ورودي در مدل ریاضی سیستم اندازه کمیت

مقدار براي متغیر میلیون  2شود و بر اساس آن  قرار داده می )7
 مقادیر بدست آمده آید و با توجه به بدست می (Lxy)خروجی 

  شود. آن مشخص می، تابع چگالی احتمال Lxyبراي 
 (Lxy)ایجاد اعداد تصادفی و بدست آوردن متغیر خروجی  براي

ی از بهترین این نرم . یکچندین بسته نرم افزاري وجود دارد
. این ]7،10[دباش می GUM WorkBanchافزارها، نرم افزار 

نرم افزار توانایی انجام محاسبات الزم براي بدست آوردن 
و مونت کارلو دارد. بر  GUMمطابق هر دو روش  را قطعیت عدم

این اساس در این مقاله از این نرم افزار براي انجام محاسبات 
قطعیت کالیبراسیون دستگاه  الزم در بدست آوردن عدم

تابع  2و  1میکروسکوپ نیروي اتمی استفاده شده است. نمودار 
را در راستاي دو محور  (Lxy)توزیع احتمال براي متغیر خروجی 

X  وY د.نده نشان می  
  

   يریگ اندازه ستمیس قطعیت عدم نیی: تع4 گام
قطعیت استاندارد و عدم  عدمبراي  مقدار تخمین زده شده

%) کمیت خروجی 95قطعیت بسط یافته (در سطح اطمینان 
(LXY)،  است.  4مطابق جدول  

  

 AFMگیري دستگاه  : خالصه محاسبات عدم قطعیت اندازه4جدول 
  قطعیت عدم

  (LXY) بسط یافته
  عدم قطیت

  (LXY) استاندارد
  تخمین کمیت

 (LXY)خروجی 
  محور

  گیري اندازه
(-3.7 , +4.1) nm 1.9 nm 190 nm  x 
(-3.9 , +4.2) nm  2.1 nm 190 nm y 

  

  

  
 X در راستاي محور (Lx): تابع توزیع احتمال متغیر خروجی 1نمودار 

  

  
 Y راستاي محوردر  (Ly): تابع توزیع احتمال متغیر خروجی 2نمودار 

  
نیز مشخص شده است،  4همانطور که در جدول 

در این  روش مونت کارلو مطابقبسط یافته  هاي قطعیت عدم
د. علت این امر نباش داراي حد باال و پایین متفاوتی می مثال

 این است که (Lxy)عدم تقارن در تابع توزیع متغیر خروجی 
ارائه فاصله  است. نمایان 2و  1 نموداردر موضوع به وضوح 

براي تابع توزیع با  وششی مناسب در سطوح اطمینان مشخصپ
روش مونت کارلو  يها یکی از ویژگی ،متغیر خروجی نامتقارن

  است.  GUMنسبت به روش رایج 
میزان  گردد،مثال فوق را حل  GUMروش  مطابق با اگر

در  (Lyx) متغیر خروجیقطعیت استاندارد بدست آمده براي  عدم
 nm 1.53و  nm 1.42به ترتیب برابر  Yو  Xراستاي محور 

که این مقدار از مقدار بدست آمده به روش مونت کارلو  باشد می
صفر شدن مقدار ضریب . علت این امر است) کمتر 4(جدول 

گرفتن  از پس  cos θtو  cos θa ،cos θmحساسیت عناصر 
باشد. بنابراین عدم قطعیت ناشی  می 7معادله  درمشتقات جزئی 

قطعیت  شود و عدم قطعیت کل لحاظ نمی از این منابع در عدم
برآورد نادرستی از در این مثال،  GUMبه روش بدست آمده 

با توجه به موارد ذکر شده  .نماید ارائه میعدم قطعیت استاندارد 
ها مدل  در آنتوان گفت، در بسیاري از موارد عملی که  می

 با خطی یا متغیر خروجی، تابع غیریريگ ریاضی سیستم اندازه
روش مونت کارلو  د،ندار tتابع توزیع احتمال غیرنرمال یا غیر 

قطعیت در  براي عدم GUMتخمین بهتري را نسبت به روش 
  کند. گیري ارائه می اندازه
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 نتیجه گیري: -6
 گیري در اندازه قطعیت عدمترین روش هاي محاسبه  یکی از رایج

گیري با  این روش هنگامی که تابع اندازه ،است GUMروش 
خروجی نرمال  يمتغیرهاي ورودي خطی و تابع توزیع متغیرها

نماید. اما وقتی این شرایط  می است، نتایج دقیقی را ارائه tیا 
 قطعیت عدمیا نباشد، این روش نتایج معتبري را در خصوص مه

در این موارد بهتر است از سایر  .کند میگیري ارائه ن اندازه
استفاده شود. یکی  قطعیت عدمهاي موجود براي محاسبه  روش

ها که مکمل و جایگزین مناسبی براي روش  از بهترین روش
GUM .در مقایسه  این روش است، روش مونت کارلو می باشد

کارآیی از ، در شرایط زیر قطعیت عدمبا روش سنتی ارزیابی 
  : وردار استبرخبیشتر 

  تابع چگالی احتمال کمیت خروجی، نرمال یاt ؛نباشد   
  پیچیده باشد و نتوان آن   گیري اندازهمدل ریاضی سیستم

  ؛هاي خطی یا ساده جایگزین کرد را با مدل
 مشتقات  بدست آوردن باشد که به نوعی مدل ریاضی

  .دنباشبسیار دشوار جزئی از آن 
  هاي ورودي نامتقارن  کمیتتابع چگالی احتمال براي

 و ؛باشد
  هاي ورودي تقریباً  هاي استاندارد کمیت قطعیت عدمسهم

  .ها را یکسان فرض کرد یا نتوان آن ،یک اندازه نباشند
در توان گفت، در بسیاري از موارد عملی که  بر این اساس می

یري تابع غیرخطی یا متغیر گ ها مدل ریاضی سیستم اندازه آن
روش مونت  دارد، tخروجی تابع توزیع احتمال غیرنرمال یا غیر 

 قطعیت عدمبراي  GUMکارلو تخمین بهتري را نسبت به روش 
  کند. گیري ارائه می در اندازه

گیري هنگامی که  اندازه قطعیت عدمبررسی نحوه محاسبه 
چند متغیر خروجی با توابع توزیع احتمال   گیري اندازهسیستم 

  غیر یکسان دارد، از موضوعات جالب براي تحقیقات آتی است.
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Abstract: 

Uncertainty is a parameter, associated with the result of a measurement, that determines the range of values 

within which the true value of a measurand lies. The value of uncertainty is an indication of the confidence level 

that situates the actual quantity measured in a specified range. According to the requirements of international 

standards such as ISO/IEC 17025, all calibration centres and quantitative testing laboratories must report their 

corresponding uncertainty value in the calibration certificates and the test results. 

One of the common methods for calculating the uncertainty is GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in 

Measurement). This method assumes that the quantity outputs will follow the normal distribution and t-

distribution. GUM method loses its efficiency when the probability density function (PDF) for the output 

quantity departs appreciably from these distributions and also when a linearization of the model is an inadequate 

representation of a measuring system. Recently, a supplement to GUM using theMonte Carlo method by JCGM 

(Joint Committee for Guides in Metrology) has been issued when GUM method does not have the required 

efficiency. 

This paper discusses the importance of evaluation and calculation of uncertainty using the Monte Carlo method. 

First we explain the uncertainty calculation with the GUM method, and also show the limitations of GUM 

uncertainty framework. Then, the Monte Carlo method is introduced with the necessary steps taken to calculate 

the uncertainty measurement. In this respect the GUM and MonteCarlo methods are compared with the features 

of the Monte Carlo method expressed in relation to GUM method. Finally, a case study to determ the uncertainty 

of measurement in the calibration of an atomic force microscope instrument (AFM) using a Monte Carlo method 

is proposed. 

Key Words: calibration, uncertainty of measurments, GUM method, Monte Carlo method 

 


