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ون ل کالیبراسیاصومبانی و 

تجهیزات اندازه گیري

١

،کالیبراسیون؛ انجام دستاوردهاي و ضرورت اهداف

کالیبراسیون؛ انجام مراحل
ست آنها؛یه شناسنامه و لیاندازه گیري و ته زاتیتجه يگذار کد.١
ون؛یبراسیاندازه گیري از نظر کال زاتیتجه يطبقه بند.٢
ون؛یبراسین دوره تناوب کالییتع.٣
ن حد مجاز خطا؛ییتع.۴
بره کننده؛یانتخاب کال.۵
برچسب  و یز، صدور گواهیتجه ين خطایتعیون، یبراسیکال اتیعمل(ون یبراسیکال.۶

؛)ونیبراسیون، نصب برچسب کالیبراسیکال
ون؛یبراسیج کالینتااعمال .٧
.ونیبراسیسوابق کال يثبت و حفظ و نگهدار.٨

کارگاههدف از برگزاري 
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 نبود و تاوس معنوي و مادي نیاز همراه و دارد سازگاري انسان سرشت با که است مقوله اي کیفیت
  يبرا تالش دور يگذشته ها از دلیل همین به .آورد بوجود وي براي دشواري هایی می تواند آن

 ودهب انسانی جوامع در مطرح موضوعی راه این در موجود دشواري هاي رفع و کیفیت به رسیدن
 کیفیت قابت،ر دنیاي گسترش با زیرا است گذاشته فراتر پا نیاز رفع مرحله از واژه این امروزه .است
 و یفیتک کنترل است بدیهی .گفت سخن جهانی بازارهاي در آن با می شود که است زبانی تنها

  نگاهی در و نگوناگو کمیت هاي اندازه گیري روش فراگیري .است استوار اندازه گیري بر آن تضمین
.است خواسته این به نیل براي راهی دستگاه ها، کالیبراسیون وسیع تر

مقدمه

٣

 به تیابیدس اینکه به توجه با .دارد را خود شناختی اندازه ویژگی هاي و فنی ویژگی هاي دستگاه هر
  طرحم بحث این می گردد، ارزیابی مطمئن اندازه گیري هاي و آزمون ها انجام طریق از برتر کیفیت
:که می شود
می باشد؟ اندازه گیري چگونه مطمئن اندازه گیري  
مطمئن ه گیريانداز به منجر می تواند دستگاهی، جدید تکنولوژي از استفاده یا تجهیزات بودن نو آیا 

شود؟
  با .می بخشد یتکیف دستگاه ها خروجی نتایج به دوره اي و صحیح کالیبراسیون تنها که اینست پاسخ
  نیاز صورت در تا هستیم دستگاه شناختی اندازه ویژگی هاي یافتن دنبال به کالیبراسیون انجام

  از فنی، الزامات بخش در کیفیت مدیریت استانداردهاي اغلب .دهیم انجام را الزم اصالحات
.نموده اند الزام آنرا و برده نام تجهیزات کالیبراسیون

۴

مقدمه
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 ه گیريانداز زاتیتجه ژهیو به دیتول زاتیتجه تمام يبرا یخاص تیاهم تیریمد ياستانداردها
ISO استاندارد 6-7 بند در مثال عنوان به .هستند لیقا :است آمده ٩٠٠٠

:دیبا اندازه گیري زاتیتجه است ازین مورد معتبر نتایج از نانیاطم حصول که یهنگام”

 ياستانداردها ربراب در قیتصد ای ونیبراسیکال مورد استفاده  از شیپ ای مشخص فواصل در :الف
  باشند؛ اشتهد را ین المللیب و یمل ياستانداردها تا یابیرد تیقابل که رندیگ قرار اندازه گیري

  مورد قیتصد ای ونیبراسیکال يبرا که ییمبنا ستندین موجود ییاستانداردها نیچن که یهنگام
“.شود ثبت دیبا ردیمی گ قرار استفاده

۵

مقدمه

.بر حسب نیاز تنظیم و تنظیم مجدد گردند) ب

.یین باشدمورد شناسایی قرار گرفته باشند تا وضعیت کالیبراسیون آنها بتواند قابل تع) ج

.در برابر تنظیماتی که نتایج اندازه گیري را نامعتبر می کند محافظت گردند)د

.و انبارش محافظت گردند ير و نگهداریتعم، ییجابجا یدر ط یب و خرابیدر برابر آس) ه

.تشده اس تاکیدبر ضرورت کالیبراسیون تجهیزات  نیز ١٧٠٢۵ ISO/IECدر استاندارد  همچنین

۶

مقدمه
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ت اندازه گیريیاهم

 لیقا یرياندازه گ زاتیتجه ژهیو به دیتول زاتیتجه تمام يبرا یخاص تیاهم تیریمد ياستانداردها•
هستند؛

شروع می شود که اندازه گیري آغاز می شود؛ ییعلم از جا•

وجود ندارد؛ یشرفتیچ گونه پیبدون اندازه گیري امکان بررسی ه•

ک جامعه است؛ی شرفتیزان پین مییتع يبرا یار خوبیار بسیمعتوان اندازه گیري •

.ستیسر نیم يبشر امروز يبرا یزندگبدون اندازه گیري •

٧

اصول اندازه گیري

له اندازه گیري درست انتخاب شود؛یوس•

له اندازه گیري درست نصب شود؛یوس•

شود؛ يله اندازه گیري درست نگهداریوس•

له اندازه گیري درست بکار گرفته شود؛یوس•

.بره شودیله اندازه گیري درست کالیوس•

٨
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د دانستیبا

.بدون اندازه گیري حاصل نمی شود یشرفتیچ گونه پیه ینه علمیزمچ یدره•

.حاصل نمی شود یدرست جهیچ اندازه گیري بدون ابزار مناسب، نتیدره•

.حاصل نمی شود یدرست جهیچ ابزار اندازه گیري نتیون از هیبراسیبدون کال•

.ستین یکاف یون شرط الزم است ولیبراسیکال•

٩

Calibrationکالیبراسیون       

 یا ندازه گیريا سیستم یا دستگاه یک نشان دهی میان مشخص شرایط تحت که عملیاتی مجموعه 
 لحاص اندازه گیري استانداردهاي از که آن متناظر مقدار و مرجع ماده یا مادي سنجه یک مقدار

)4723 ملی استاندارد( .می کند برقرار رابطه اي می شود،
  با .میکن نییتع ینشانده به نسبت را الزم حیتصح زانیم که می دهد اجازه ونیبراسیکال
  نییتع زین ذارگ ریتاث يت هایکم اثر رینظ يگرید یشناخت اندازه خواص است ممکن ونیبراسیکال

 مقایسات انجام بوسیله را مرجع مواد یا دستگاه کارآمدي ویژگی هاي کالیبراسیون واقع در .شود
.می کند مشخص مستقیم

١٠



Mostafa Dastmardi

Mdastmardi@yahoo.com ۶

ضرورت کالیبراسیون

 وژیکیمترول پارامترهاي دقت و صحت کنترل منظور به موثر نظامی ایجاد واقع در کالیبراسیون
 تاثیرفرایند یتکیف بر آنها عملکرد که است تجهیزاتی کلیه و اندازه گیري وسایل و آزمون دستگاه هاي

  مورد هانیج استانداردهاي با شده انجام اندازه گیري هاي تطابق از اطمینان منظور به که می باشد گذار
.می گیرد قرار استفاده

١١

بره شوندید کالیکدام دستگاه ها با

 دهش اشاره آن از استفاده به ییاجرا يروش ها در و می رود کار به اندازه گیري يبرا که يله ایوس هر
                      .دارد ونیبراسیکال ای دقت و صحت نییتع به ازین است،

  قابل غیر حوادث ،فرسودگی زمان، گذشت .شوند کالیبره دوره اي طور به باید اندازه گیري دستگاه هاي
  تایید نیازمند و هرفت سوال زیر استانداردها تا آنها نتایج ردیابی قابلیت تا می شوند باعث پیش بینی،

 .می گردد تگاهدس ضمیمه و شده صادر کالیبراسیون گواهی شده کالیبره تجهیزات براي .باشند مجدد
 مورد دهنده نشان عنوان به صرفاً است ممکن  آنها از برخی .نیست الزم تجهیزات تمام کردن کالیبره
  کار به سازيآشکار و تشخیصی ابزار عنوان به است ممکن تجهیزات دیگر انواع .گیرند قرار استفاده

  مورد آزمون فرایند در موثر عوامل یا و محصول پذیرش قابلیت تعیین براي وسیله اي گاه هر .بروند
.ندارد ضرورت آن کالیبراسیون نگیرد قرار استفاده

١٢
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کالیبراسیون اصلیاهداف 

.براي اطمینان از قرائت هایی که از دستگاه صورت می گیرد -1

.خوانده شده از دستگاه مقادیر درستیبراي تعیین  -2

 راسیونکالیب نهایی هدف( مرجع استانداردهاي به دستگاه ردیابی قابلیت استقرار براي -3
).است شده عنوان ردیابی قابلیت برقراري

 صالحیت یدتای یا مرجع استانداردهاي به نسبت آزمون تحت اندازه گیري وسیله خطاي تعیین -4
.است آن عملکرد

١٣

(Traceability) یردیاب قابلیت

تا آن جنتای ردیابی قابلیت وجود باشد داشته باید اندازه گیري یک که ویژگی مهمترین  
.می باشد المللی بین سپس و ملی استانداردهاي

ایجنت دقت و درستی شود بیان اندازه گیري ها کلیه قطعیت عدم و اطمینان سطح وقتی 
.می گردد تضمین اندازه گیري

مرجع هاي با رياندازه گی یک نتیجه یا استاندارد یک مقدار دادن ارتباط قابلیت  ردیابی قابلیت  
  .دارند نمعی قطعیتی عدم همگی که مقایسه ها پیوسته زنجیره طریق از بین المللی یا ملی

.می باشد ردیابی قابلیت برقراري راه تنها کالیبراسیون

١۴
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)در کالیبراسیون(نتایج اندازه گیري  ردیابی قابلیتاستقرار 

  قطعیت معد اعالم محاسبه آن قطعیت عدم و کالیبراسیون مرجع دستگاه نام تعیین بوسیله
 اندازه گیري یجهنت بر گذار اثر محیطی شرایط بیان نیز و کالیبراسیون نتایج براي اندازه گیري

  .می یابد استقرار کالیبراسیون نتایج ردیابی قابلیت

١۵

ونیبراسیکال يدستاوردها

؛يریح در اندازه گیصحج درست و ینتابه دست آوردن •
؛ينه و دوباره کاریهزکاهش •
شتر؛یب يبهره ور•
؛یو حقوق یقیحق يدعاودر  ییجوابگو•
ت؛یریمد ياستانداردها ي هایاخذ گواه يازهایاز ن یکی•
د کننده؛یتولحقوق مصرف کننده و  تضییعاز  يریجلوگ •

١۶
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ونیبراسیمراحل انجام کال

ست آنها؛یه شناسنامه و لیاندازه گیري و ته زاتیتجه يگذار کد.١
ون؛یبراسیاندازه گیري از نظر کال زاتیتجه يطبقه بند.٢
ون؛یبراسین دوره تناوب کالییتع.٣
ن حد مجاز خطا؛ییتع.۴
بره کننده؛یانتخاب کال.۵
ون، یبراسیکالب و برچس یز، صدور گواهیتجه ين خطایتعیون، یبراسیکال اتیعمل(ون یبراسیکال.۶

؛)ونیبراسینصب برچسب کال
ون؛یبراسیج کالینتااعمال .٧
.ونیبراسیسوابق کال يثبت و حفظ و نگهدار.٨

١٧

ونیبراسیمراحل انجام کال

ست آنهایه شناسنامه و لیاندازه گیري و ته زاتیتجه يکد گذار. 1

ه اي داده ا مشخصیک کد یست شده و به هر یک لید وارد یاندازه گیري با زاتیتجهتمام •
.شود

.کرد ییز را شناسایتجهد به گونه اي باشد که بتوان بدون احتمال خطا یکد با•

.ه کردیز اندازه گیري شناسنامه تهیهر تجه يبرا•

١٨
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ونیبراسیمراحل انجام کال

ونیبراسیاز نظر کال زاتیتجه يطبقه بند -2
تریه ر،یگ مقطر بآ ،کانتر یکلن مانند .ندارند ونیبراسیکال به ازین و نبوده ریگ اندازه که یزاتیتجه 

    ..دارند قرار گروه نیا در جوش يمار بن و یسیمغناط همزن ،دماسنج بدون
از  توانمی گروه نیا در .شوند برهیکال کاربر توسط دیبا استفاده از قبل بار هر که یزاتیتجه  

 را زاتیتجه هگون نیا یفیک کنترل و ونیبراسیکال یآموزش دوره دیبا کاربر .برد نام متر PH يدستگاه ها
  .بگذراند
سازنده یا رانیا یصنعت قاتیتحق و استاندارد موسسه دیتائ مورد يواحدها توسط دیبا که یزاتیتجه 
 فور و اتورانکوب ،یسنج حجم لیوسا ،اتوکالو ترازو، .شوند برهیکال مشخص زمانی دوره هاي در کاربر یا و

.دارند قرار گروه نیا در که هستند یینمونه ها

١٩

ونیبراسیمراحل انجام کال
ونیبراسین دوره تناوب کالییتع -3
کاري  را که   و تأییدهاي  مکرر هزینه بر است  و استفاده ي  پیوسته ي  تجهیزات  را ناممکن  می سازد

 رقرار شودبنابراین  باید تعادلی  در این  میان  ب. تجهیزات  مزبور در آن  به  کار می رود متوقف  کرد
 : تأیید مؤثرند که  مهم ترین  آن ها به  شرح  زیر است پریودعوامل  بسیاري  در تعیین  

 ؛ تجهیزات نوع
 ؛تجهیزات سازنده ي  توصیه ي 
؛پیشین کالیبراسیون هاي  از آمده  به دست  داده هاي  روند 
 ؛تعمیر و نگه داري  ثبت شده ي  سوابق
 ؛کاربرد دشواري  و گستردگی
 ؛ رانش و فرسودگی  به  گرایش  میزان
؛اندازه گیري تجهیزات  دیگر با متقابل  مقایسه ي  پریود  
 ؛) غیره و ارتعاش  ، رطوبت دما،( محیطی  شرایط
ِ اندازه گیري در نظر مورد درستی .

٢٠
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ونیبراسیمراحل انجام کال
ونیبراسین دوره تناوب کالییتع -3

انتخاب  اولیه   فواصل  زمانی  تأیید ) الف
ی  استمبناي  تصمیم  اولیه  در تعیین  فاصله  زمانی  تأیید عموماً بر اساس  شم  مهندس
عواملی  که  باید در نظر گرفته  شوند عبارتند از  :

  توصیه  سازنده  تجهیزات
  گستردگی  و دشواري  استفاده
  تأثیر محیط
 درستیِ موردنظر در اندازه گیري 

٢١

ونیبراسیمراحل انجام کال
ونیبراسین دوره تناوب کالییتع -3
  بازنگري  فواصل  زمانی  تأیید  ) ب

اساس  بر فقط  و تأیید زمانی ِ فواصل  بازنگري  بدون  که   قبلی نظام باشد استوار ی مهندس شم 
؛ نیست اطمینان  قابل  کافی  اندازه ي  به 
 داشته  ودوج تأیید زمانی  فواصل  تنظیم  امکان  باید ، عادي روال  به  تأیید برقراريِ از پس  

؛شود برقرار بهینه  تعادلی  هزینه ها، و انطباق  عدم  بروز احتمال  میان  تا باشد
می کند، ب ایجا را تأیید زمانیِ فواصل  کردن  طوالنی تر انسانی  نیروي  یا مالی  کمبود اگر   

 در زیادي   هزینه ي می تواند ندارند را الزم  درستیِ که  اندازه گیري  تجهیزات  به کارگیري  ولی
.باشد داشته  بر

  " پلکانی" یا خودکار تنظیم  :1 روش
تأیید عدي ب فاصله ي  گیرد قرار  خطا محدوده ي  در  دستگاهی اگر )کالیبراسیون( تأیید هر در 

؛ یافت خواهد کاهش  فاصله  باشد  خطا محدوده ي  از خارج  اگر و می یابد افزایش 
 باشد داشته  پی  در را زمانی  فواصل  سریع  تنظیم  می تواند " پلکانی" روش  این.

٢٢
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ونیبراسیمراحل انجام کال
ونیبراسین دوره تناوب کالییتع -3
نمودار کنترل روش : 2روش 

می کنند یم ترس زمان  به  نسبت  را نتایج  کرده  انتخاب  تأیید هر از را مشابه  کالیبراسیون  نقاط  ، روش این  در. 
؛می شوند محاسبه  حاصل  نمودارِ روي  از رانش  و پراکندگی  مقادیر

 به  معموالً را رانش چند در ایدارپ بسیار تجهیزات  مورد در و تأیید زمانیِ فاصله ي  یک  در میانگین  مقدار صورت 
.می کنند محاسبه  تأیید، زمانی  فاصله ي 

تقویمی  زمان  روش :3روش 
لیت قاب و پایداري  میزان  شباهت  و ساختاري  شباهت  مبناي  بر اندازه گیري  تجهیزات  ابتدا ، روش این  در 

؛می شوند گروه بندي  می رود انتظار آن ها از که  اطمینانی 
 مبناي  بر ابتدا می شود داده  اختصاص  گروه  هر به  که  تأییدي  زمانی  فاصله ؛ است مهندسی  شم
 چنانچه گروه  به  دبای زیرگروه  این  ندارد گروه  آن  اقالم  سایر با مشابهی  وضعیت  تجهیزات  از خاصی  زیرگروه 

.دارد دیگري  تأیید زمانی  فاصله ي  که  شود منتقل  دیگري 

٢٣

ونیبراسیمراحل انجام کال
ونیبراسین دوره تناوب کالییتع -3

مدت بهره گیري   روش : 4روش
دستگاه   ، بر حسب  ساعات  کارکرد فاصله ي  زمانی  تأیید، به  جاي  زمان  سپري  شده ي  تقویمی

بیان  می شود
این روش به شرح زیر است معایب:

 و خازن ها مقاومت ها، مانند( غیرفعال  استانداردهاي  یا اندازه گیري  تجهیزات  مورد در نمی توان  را روش  این 
؛برد کار به  ) آن امثال 

 نباید روش   این از می شود کیفی  افت  یا رانش  دچار جابه جایی  هنگام  یا غیرفعال  حالت  در اندازه گیري  دستگاه 
؛شود گرفته  نظر در باید تقویمی  شده ي  سپري  زمان  ، حال هر در .کرد استفاده 

گاه آزمایش زیرا ، است دشوارتر بسیار کار انجام  براي  منظم  و مشخص  روالی  به  دست یابی  ، روش این  در 
.ندارد اطالعی  می یابد خاتمه  تأیید زمانی  فاصله ي  که  تاریخی  از کالیبراسیون 
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ونیبراسیمراحل انجام کال
ونیبراسین دوره تناوب کالییتع -3

)   جعبه ي  سیاه(آزمون  در حال  خدمت  : 5روش  
 تجهیزات  مشخصات  مورد در سودمندي  اطالعات  کامل  تأییدهاي  میان  فاصله ي  در می تواند روش  این 

؛دهد دست  به  تأیید برنامه ي  بودن مناسب  مورد در رهنمودي  آن  بر افزون  و آورد، فراهم  اندازه گیري 
 ؛ است مناسب  پیچیده   دستگاه هاي براي  ویژه  به  و 2 و 1 روش هاي  از دیگري  صورت  روش  این
 جعبه ي " یک  با کالیبراسیون  تجهیزات  وسیله ي  به  )روز در بار چند یا یک ( مکرر طور به  مهم  پارامترهاي 

؛می شود بررسی  ) یادشده پارامترهاي  نظارت مخصوصِ( " سیاه
 تأیید براي  زبورم دستگاه  ، است نامنطبق  اندازه گیري  دستگاه  که  شود معلوم  سیاه  جعبه ي  از استفاده  با چنانچه 

؛می شود ارسال  کامل 
 قرار ران کارب دسترس  در ممکن  زمان  بیش ترین  در اندازه گیري  تجهیزات  که  است  آن  روش  این  بزرگ  مزیت 

.دارد

٢۵

ونیبراسیمراحل انجام کال
ونیبراسین دوره تناوب کالییتع -3
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زیتجه ين حد مجاز خطاییتع -4
اخط مجاز حد فاقد یروش اگر و دارد کار روش و مربوطه استاندارد به یبستگ خطا مجاز حد  

.کند نییتع را مجاز حد لیدل ارائه با مسئول مقام کی دیبا و ستین کامل باشد
مجاز حد انبعنو مجاز يخطا نیکوچکتر .می شود استفاده روش نیچند يبرا دستگاه کی از اگر  

.می شود محسوب خطا

٢٧

ونیبراسیمراحل انجام کال

ونیبراسیمراحل انجام کال

بره کنندهیانتخاب کال يارهایمع -5
ت؛ینوع کم
 ز؛یتجهنوع
حد مجاز خطا؛
ون؛یبراسینه کالیهز
است سازمان؛یس
ون معتبر؛یبراسیداشتن مجوز کال
بره کننده؛یتخصص کال
بره کننده؛یتجربه و شهرت کال
بره کننده؛یکال ينحوه همکار
بره کننده؛ یزان اعتماد به کالیم
بره کنندهیدر دسترس بودن کال.
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ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا

بره کردنیمراحل کال -6
:بره کردنیکال ي ها برايازمندیحداقل ن

ز؛یتجه یشناسائ -1
ون؛یبراسیروش معتبر کال -2
ط؛یشرابره کننده واجد یکال -3
ز مناسب؛یتجه يریبکارگ -4
؛ المللین یب ياستاندارهابه ) Traceability( یابیت ردیقابل -5
مناسب؛ یطیمحط یشرادارا بودن  -6
ز؛یتجه ين خطاییتع -7
ون؛یبراسیکال یصدور گواه -8
ون؛یبراسیصدور برچسب کال -9

.ونیبراسینصب برچسب کال -10

٢٩

ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا

زیتجه ییشناسا   -  6-1
:شود صمشخ ریز موارد دیبا مرحله نیا در است زیتجه ییشناسا ونیبراسیکال در قدم نیاول
؛يریاندازه گ تیکم
دستگاه؛ مشخصه کد
دستگاه؛ نام
دستگاه؛ يکار گستره ای اندازه گیري گستره
دستگاه؛ يریپذ کیتفک
زین ینف مشخصات ریسا و ییجابجا ،يدار انبار کار، یطیمح طیشرا سازنده، نام است بهتر  

.شود مشخص
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ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا

ونیبراسیروش کال   -  6-2
 اثبات بتوان دیبا .اشدب شده شناخته معتبر منبع ای استاندارد کی با مطابق دیبا ونیبراسیکال روش•

.است مجاز حد در آن دقت ای تیقطع عدم و یدرست و اجراست قابل عمل در روش نیا که کرد

  دیبا یلو گرفت بکار را شگاهیآزما خاص روش می توان ستین دست در يمعتبر استاندارد اگر•
 .کرد اجرا را (validation) اعتباردهی  مراحل تمامی

٣١

ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا

بره کنندهیکال – 6-3
.اشدب کردن برهیکال مجوز يدارا ای تیصالح دیتائ يدارا و دهید را الزم يآموزش ها دیبا کننده برهیکال
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ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا

ز مناسبیتجه   6-4
.دار داشته باشیون را در اختیبراسیاز کالیمورد ن زاتیتجهد تمام یبره کننده بایکال

.ز تحت آزمون باشدیتجهبرابر  10تا  3د حداقل یبا يت قرائت استاندارد کاریو قابل یدرست

٣٣

ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا

یابیت ردیقابل   6-5

  یا ملی مراجع با رياندازه گی یک نتیجه یا و استاندارد یک مقدار دادن ارتباط قابلیت ردیابی، قابلیت
  زنجیره .ی باشدم دارند معین قطعیتی عدم همگی که مقایسه ها پیوسته زنجیره طریق از المللی بین

.گویند ردیابی زنجیره را مقایسه ها ناگسسته
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ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا

ونیبراسیر گذار بر کالیتاث یطیمحط یشرا 6-6
دما؛
فشار؛
رطوبت؛
نور؛
صدا؛
لرزش؛
ذرات معلق در هوا؛
ان هوا؛یجر
 س؛ یمغناط الکتروامواج
ط اندازه گیري؛ یمحب یترک

٣۵

ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا

ن خطاییتع    6-7

:م کردیتقساندازه گیري را به دو قسمت  يمی توان خطا

حیتصحقابل  يخطا

حیتصحر قابل یغ يخطا
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ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا

ن خطاییتع    6-7

سه کردیمقاک هدف یبه  يراندازیانواع خطا را می توان با ت یبررس

:د بایبا يراندازیت

(precision)دقت 

(accuracy)صحت 

.ردیپذانجام 

.ورد نظرستم نسبت به مبدا میک سی ي هایان خروجیم یکینزد :و صحت یدرست

.گریکدیستم نسبت به یک سی ي هایخروج یکینزد :دقت
٣٧

ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا

ن خطاییتع    6-7
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ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا

ن خطاییتع    6-7

  می تواند روشمند يخطا .است error) (systematic مند روش خطاي یک تصحیح قابل خطاي
:بصورت

 ثابت)Constant Error ( ایو

ر ییمتغ)Proportional Error (باشد.

.سندیی نورا معموالً در مقابل اعداد قرائت شده م) حیتصحا ی(روشمند  يون خطایبراسیکال یدر گواه

٣٩

ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا

ن خطاییتع    6-7
 ورط به و زیادي حدود تا که عواملی .می شوند ایجاد خطا روشمند منابع توسط روش مند خطاي

 خوانده مقادیر می شوند باعث عوامل این .می گذارند اثر نتیجه بر انقطاع و تغییر بدون و یکنواخت
.رندبگی فاصله اندازه گیري استاندارد قراردادي واقعی مقدار از اندازه گیري دستگاه از شده

  شرایط از محیطی شرایط عددي ثابت اختالف :از عبارتند خطا آورنده بوجود روشمند منابع جمله از
 .اندازه گیري نتیجه بر اثرگذار و حساس قطعات فرسودگی  و مرجع

 یکاي حسب بر که می شود گفته روش مند خطاي روش مند، منابع از حاصل خطاي مقدار به
.دکر تصحیح آنرا باید روش مند خطاي اثبات و بروز صورت در .می شود بیان اندازه گیري
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ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا

خطا نییتع    6-7
random( یتصادف يخطا کی حیتصح قابل ریغ يخطا Error( یخطائ یتصادف يخطا .است  
  :شامل هک می شوند ظاهر نشده یبین پیش و یتصادف صورت به اندازه گیري یک در که است

.می باشد...و تشعشع صدا، سرو لرزش، هوا، جریان
ن خطا یا. اندبه حداقل رس يگرفتن و استفاده از فنون آمار میانگینرا می توان با  یتصادف يخطاها

:مانند. ان می شودیگوناگون ب ي ها بصورت هایدر گواه

  در ده ازهاند کیاز یپ در یپ اندازه گیري جینتا نیب یکینزد زانیم :Repeatability يریپذ تکرار
.باشد شده انجام کسانی طیشرا
  در ده اندازه کی يرو اندازه گیري جینتا نیب یکینزد زانیم به :Reproducibility يریپذ دیتجد
.می شود گفته متفاوت طیشرا

  که( را ریمقاد یپراکندگ که اندازه گیري جهینت به مربوط يپارامترها :Uncertainty تیقطع عدم:
  .می کند مشخص )داد نسبت ده اندازه به یمنطق بطور  توانیم

۴١

ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا
یصدور گواه  6-8
 در گواهینامه کالیبراسیون مطابق الزامات استاندارد  اطالعات  ثبت شدهISO باید شامل  موارد  ١٠٠١٢

:  زیر باشد
؛ شرح  و شناسه ي  انحصاريِ تجهیزات
؛تاریخ  انجام  هر تأیید
؛نتایج  کالیبراسیونِ به دست آمده 
 ؛کالیبراسیون  به  صورت  انطباق  یا عدم  انطباق  با یک  الزام  ارائه  می شود در برخی  موارد نتیجه
؛شناسه ي  روش اجراییِ تأیید
؛حدود تعیین شده  براي  خطاي  مجاز
؛ مرجع  مورد استفاده  در کالیبراسیون  براي  دست یابی  به  قابلیت  ردیابی
؛ شرایط  محیطی  مربوط  و شرحی  در مورد هر گونه  اصالحات  الزم  در این  خصوص
؛ شرحی  در مورد عدم  قطعیت هاي  موجود در زمان  کالیبراسیون  تجهیزات
؛هر گونه  محدودیت  در کاربرد
 ؛انجام دهنده ي  عملیات  تأیید) یا افراد(مشخصات  فرد
  و سایر مدارك  مرتبط)  مانند شماره  سریال(شناسه   انحصاري  گواهی نامه   کالیبراسیون .  
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ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا

۴٣

ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا
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ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا
ونیبراسیصدور برچسب کال 6-9
استانداردهاي ،اندازه گیري و تست هاي دستگاهکلیهوضعیتشدنخصشم برايهاب چس بر•

دهندهنشانها  چسب بر .رود می  بکارآزمون  سیستماي  اجزا ویدکیتجهیزات شامل گیري اندازه
 سرویسشخص و مجددسرویس انجامزمان و آنانجامزمان ودستگاهروي بر  شده انجام سرویس

.باشد میکننده
 دیدقابل  راحتی  بهکه شود می نصبدستگاه ازمحلی روي بر و بوده براق جنساز ها برچسب•

 آنجعبهروي بر یا وآویزان دستگاه ازامکان عدم صورت در و شودنصبدستگاهجلو در ترجیحاً باشد،
.شودنصب

 آزمایشگاه ،گیرد صورت مجاز افراد توسط باید فقطدستگاه از جسببرکردنجدا و نصب•
است آنکنترلمسئولکالیبراسیون

۴۵

ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا
ونیبراسینصب برچسب کال 6-10

:انواع برچسب کالیبراسیون
•CALIBRATION  LABEL

•CALIBRATION  LABEL WITH   LIMITATION

•“Calibrated as part of” label

•INACTIVE     LABEL

•HOLD  TAG

•(NCR)NO  CALIBRATION REQUIRED

•( CBU )CALIBRATION  BEFORE  USE
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  ونیبراسیکال جینتا اعالم -7

 دسته سه هب مجاز يخطا يمبنا بر یشناخت اندازه و ونیبراسیکال نظر از را اندازه گیري زاتیتجه
:کرد يطبقه بند ریز

باشد مجاز خطاي مساوي یا کمتر آمده بدست يخطا :قبول.
می شود برآورده دستگاه توسط شناختی اندازه الزامات از برخی که هنگامی :مشروط.

و می شود اعالم مردود دستگاه مجاز، خطاي از دستگاه خطاي بودن بیشتر صورت در :مردود  
  نیا در . شودنمی رعایت دستگاه توسط شناختی اندازه الزامات حداقل که است معنی این به این

.کرد استفاده اندازه گیري يبرا دستگاه از دینبا مورد

۴٧

ونیبراسیکال يمراحل اقدام برا

ونیبراسیسوابق کال يثبت و حفظ و نگهدار -8
:د حفظ شودیکه با یونیبراسیمدارك کال

 ز؛یتجهشناسنامه
 ؛يریاندازه گ زاتیتجهفهرست
ون؛یبراسیکال یگواه
ون؛یبراسیبرچسب کال
بره کننده؛یت کالید صالحیتائ
ونیبراسیست سوابق کالیل.
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.است بشر زندگی اساسی اصل برداشت و کاشت قانون
.اید تهکاشرا برداشت می کنید که در گذشته بذر آن را  محصولیشما امروز 

تریسی برایان

روزافزون موفقیت آرزويبا 

۴٩

.است بشر زندگی اساسی اصل برداشت و کاشت قانون
.اید تهکاشرا برداشت می کنید که در گذشته بذر آن را  محصولیشما امروز 

تریسی برایان

روزافزون موفقیت آرزويبا 


