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:معرفی شرکت کنندگان
نام و نام خانوادگی، پست سازمانی، تحصیالت•
میزان آشنایی قبلی با موضوع دوره آموزشی•
هدف از شرکت در این دوره•

:معرفی مدرس دوره
مصطفی دستمردي•
برنامه ریزي و تحلیل سیستم ها –کارشناسی مهندسی صنایع •
صنایع –کارشناسی ارشد مهندسی صنایع •
صنایع -دکتري مهندسی صنایع •

0912 5446045 

info@Dastmardi.ir 

www.Dastmardi.ir

@Dastmardi 
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سیستم اثربخش 
اندازه گیري 

فرآیندهاي تجهیزات اندازه گیري
اندازه گیري 

Method 

Validation

Metrological 

confirmation
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Calibration کالیبراسیون

مقادیر و رياندازه گی وسیله توسط شده داده نشان مقادیر بین رابطه ي و می شود انجام مشخصی شرایط تحت که عملیات از مجموعه اي 
ISO) .می نماید مشخص را مرجع استاندارد توسط کمیت آن متناظر Guide 99)  

محاسبه منظور به )امعلومن عدم قطعیت با دیگري و معلوم عدم قطعیت با یکی( است اندازه گیري وسیله یا سیستم دو مقایسه کالیبراسیون 
  .است نامعلوم آن عدم قطعیت که وسیله اي عدم قطعیت

می باشد شده تایید مرجع با مطابقت در اندازه گیري وسیله صحت تعیین ،کالیبراسیون.
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قابلیت ردیابی اندازه شناختی
 (Metrological traceability)
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 با یريگ اندازه یک ي نتیجه یا استاندارد یک مقدار دادن ارتباط قابلیت
 که ها همقایس ي پیوسته ي زنجیره طریق از المللی بین یا ملی هاي مرجع

.دارند معین قطعیتی عدم همگی

(Metrological traceability) قابلیت ردیابی اندازه شناختی 
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واحدهاي اندازه شناسی قانونی

آزمایشگاه هاي آزمون

آزمایشگاه هاي کالیبراسیون 
اعتباردهی شده

آزمایشگاه هاي اندازه شناسی ملی

SI
استانداردهاي 

اولیه

استانداردهاي ثانویه

استانداردهاي مرجع

استانداردهاي کاري

تجهیزات اندازه گیري و آزمون
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(Metrological traceability)قابلیت ردیابی اندازه شناختی  
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True valueمقدار واقعی 
معین  مقدار مطابق با تعریف یک کمیت ویژه.
ناپذیر تعیین عتیطبی واقعی، مقادیر دیگر بعبارت است، مشخص کامال که معین ویژه کمیت یک تعریف با مطابق است مقداري 

.می شود داده نمایش Xt با و دارند

Reference Value مرجع  مقدار
منظمی از مقادیر پیوسته یا گسسته که بنا به قرارداد، به عنوان مرجع تعریف می شود  مجموعه.
با refX اندازه گیري ارب چندین متوسط با دقیق تر اندازه گیري دستگاه یک توسط مرجع اندازه دیگر بعبارت می شود، داده نمایش 

.شود محاسبه

Nominal Valueمقدار نامی 
دهد ي مشخصه یک دستگاه  که راهنمایی براي استفاده از آن به دست می مقدار تقریبی یا گرد شده.
نشانه گذاري شده روي یک مقاومت استاندارد:  مثال

آشنایی با مفاهیم پایه -1
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Errorخطا 

،مقدار کمیت اندازه گیري شده منهاي کمیت مرجع

Correction تصحیح

جبران اثر سیستماتیک برآورد شده؛

Correction Factorضریب تصحیح 

شود یگیري ضرب م ي یک اندازه ي تصحیح نشده عددي که براي جبران خطاي سیستماتیک در نتیجه.

آشنایی با مفاهیم پایه -1
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کالیبراسیون اصلی اهداف
.براي اطمینان از قرائت هایی که از دستگاه صورت می گیرد -1
.براي تعیین درستی و عدم قعطیت مقادیر خوانده شده از دستگاه -2
).است شده عنوان ابیقابلیت ردی برقراري کالیبراسیون نهایی هدف( مرجع استانداردهاي به دستگاه قابلیت ردیابی استقرار براي -3
                 .تاس آن عملکرد صالحیت تایید یا مرجع استانداردهاي به نسبت آزمون تحت اندازه گیري وسیله خطاي تعیین -4
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مراحل انجام کالیبراسیون
ست آنها؛یه شناسنامه و لیزات اندازه گیري و تهیتجه يگذار کد1.
ون؛یبراسیزات اندازه گیري از نظر کالیتجه يطبقه بند2.
ون؛یبراسین دوره تناوب کالییتع3.
ن حد مجاز خطا؛ییتع4.
بره کننده؛یانتخاب کال5.
؛)ونیبراسیبرچسب کال ون، نصبیبراسیو برچسب کال یز، صدور گواهیتجه ين خطایون، تعییبراسیات کالیعمل(ون یبراسیکال6.
ون؛یبراسیج کالیاعمال نتا7.
.ونیبراسیسوابق کال يثبت و حفظ و نگهدار8.
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ست آنهایه شناسنامه و لیزات اندازه گیري و تهیتجه يکد گذار. 1

.ا مشخصه اي داده شودیک کد یست شده و به هر یک لید وارد یزات اندازه گیري بایتمام تجه•
.کرد ییز را شناساید به گونه اي باشد که بتوان بدون احتمال خطا تجهیکد با•
.ه کردیز اندازه گیري شناسنامه تهیهر تجه يبرا•
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ونیبراسیزات از نظر کالیتجه يطبقه بند -2
 همزن دماسنج، ونبد تریه ر،یگ مقطر آب کانتر، یکلن مانند .ندارند ونیبراسیکال به ازین و نبوده اندازه گیر که یزاتیتجه•

    ..دارند قرار گروه نیا در جوش يمار بن و یسیمغناط
 .برد نام متر PH يدستگاه ها از می توان گروه نیا در .شوند برهیکال کاربر توسط دیبا استفاده از قبل بار هر که یزاتیتجه•

  .بگذراند را زاتیتجه گونه نیا یفیک کنترل و ونیبراسیکال یآموزش دوره دیبا کاربر
 حجم لیوسا اتوکالو، ترازو، .شوند برهیکال مشخص زمانی دوره هاي در صالحیت داراي مراکز توسط دیبا که یزاتیتجه•

.دارند قرار گروه نیا در که هستند یینمونه ها فور و انکوباتور ،یسنج
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ونیبراسین دوره تناوب کالییتع -3
 کار به   آن در مزبور تجهیزات  که  را کاري  و می سازد ناممکن  را تجهیزات  پیوسته ي  استفاده ي  و است  هزینه بر مکرر تأییدهاي 

 به  آن ها مهم ترین  که  دمؤثرن تأیید پریود تعیین  در بسیاري  عوامل  شود برقرار میان  این  در تعادلی  باید بنابراین  .کرد متوقف  می رود
  :است  زیر شرح 

 ؛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.
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ونیبراسین دوره تناوب کالییتع -3
انتخاب  اولیه   فواصل  زمانی  تأیید ) الف

تمبناي  تصمیم  اولیه  در تعیین  فاصله  زمانی  تأیید عموماً بر اساس  شم  مهندسی  اس
عواملی  که  باید در نظر گرفته  شوند عبارتند از :

توصیه هاي سازنده دستگاه؛
تعداد دفعات و شدت استفاده از دستگاه؛
تأثیر شرایط محیطی؛
عدم قطعیت مورد نیاز در ؛
 ؛)بعنوان مثال توسط اندازه شناسی قانونی(بیشینه خطاي مجاز
 هر دستگاه؛) یا تغییر در(تنظیم
 ؛ و)مثال اثر دماي باال بر ترموکوپل ها(تأثیر کمیت  شده
داده هاي منتشر شده یا تعمیم یافته در خصوص همان دستگاه یا مشابه آن.
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  بازنگري  فواصل  زمانی  تأیید  ) ب
“پلکانی " یا خودکار تنظیم  :1 روش�
 کنترل  نمودار روش :2روش�
 تقویمی  زمان  روش :3روش �

 بهره گیري  مدتِ روش :4روش�

 )سیاه  جعبه ي ( خدمت  حال  در آزمون  :5 روش �
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1روش 
پلکانی

2روش 
لنمودار کنتر

3روش 
هاستفاد مدت

4روش 
جعبه سیاه

5روش 
رویکردهاي آماري سایر

متوسطزیادمتوسطزیادمتوسطاطمینان قابلیت

زیادکممتوسطزیادکمبه کار رفته تالش و کوشش

بدمتوسطبدمتوسطمتوسطتنوع دستگاه ها

کمزیادزیادکممتوسطعملی بودن براي تجهیزات خاص

متوسطزیادمتوسطمتوسطمتوسطمیزان دسترسی به دستگاه
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زیتجه ين حد مجاز خطاییتع -4
مقام کی دیبا و ستین کامل باشد خطا 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
ودمی ش محسوب خطا مجاز حد بعنوان مجاز يخطا نیکوچکتر .می شود استفاده روش نیچند يبرا دستگاه کی از اگر.
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بره کنندهیانتخاب کال يارهایمع -5

ت؛ینوع کم
ز؛ینوع تجه
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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براسیون تجهیزاتیعملبات انجام کال -6
:بره کردنیکال ي ها برايازمندیحداقل ن

ز؛یتجه یشناسائ -6-1
ون؛یبراسیروش معتبر کال -6-2
ط؛یبره کننده واجد شرایکال -6-3
ز مناسب؛یتجه يریبکارگ -6-4
ن المللی؛ یب يبه استاندارها) Traceability(قابلیت ردیابی  -6-5
مناسب؛ یطیط محیدارا بودن شرا -6-6
ز؛یتجه ين خطاییتع -6-7
ون؛یبراسیکال یصدور گواه -6-8
ون؛یبراسیصدور برچسب کال -6-9
.ونیبراسینصب برچسب کال -6-10
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زیتجه ییشناسا   -  6-1

:شود مشخص 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
شود مشخص زین یفن مشخصات ریسا و ییجابجا ،يدار انبار کار، یطیمح طیشرا سازنده، نام است بهتر.
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ونیبراسیروش کال   -  6-2
 عمل در روش نیا که ردک اثبات بتوان دیبا .باشد شده شناخته معتبر منبع ای استاندارد کی با مطابق دیبا ونیبراسیکال روش•

.است مجاز حد در آن دقت ای عدم قطعیت و یدرست و اجراست قابل
  ه گذاريصح  مراحل تمامی دیبا یول گرفت بکار را شگاهیآزما خاص روش می توان ستین دست در يمعتبر استاندارد اگر•

(validation) کرد اجرا را.  

بره کنندهیکال – 6-3
.باشد کردن برهیکال مجوز يدارا ای تیصالح دیتائ يدارا و دهید را الزم يآموزش ها دیبا کننده برهیکال
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ز مناسبیتجه   6-4
.ار داشته باشدیون را در اختیبراسیاز کالیزات مورد نید تمام تجهیبره کننده بایکال

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

قابلیت ردیابی   6-5

 زنجیره طریق از لیالمل بین یا ملی مراجع با اندازه گیري یک نتیجه یا و استاندارد یک مقدار دادن ارتباط قابلیت قابلیت ردیابی،
.ویندگ ردیابی زنجیره را مقایسه ها ناگسسته زنجیره .می باشد دارند معین عدم قطعیتی همگی که مقایسه ها پیوسته
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ونیبراسیر گذار بر کالیتاث یطیط محیشرا 6-6
دما؛
فشار؛
رطوبت؛
نور؛
صدا؛
لرزش؛
ذرات معلق در هوا؛
ان هوا؛یجر
س؛ یامواج الکترو مغناط
ط اندازه گیري؛ یب محیترک

ن خطا تجهیزاتییتع    6-7

:م کردیاندازه گیري را به دو قسمت تقس يمی توان خطا

حیقابل تصح يخطا

حیر قابل تصحیغ يخطا
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یصدور گواه  6-8

 هر آن موجب به که .باشد داشته امر این مراعات عدم براي موجهی دالیل آزمایشگاه که آن مگر باشد، زیر اطالعات حاوي حداقل باید گزارش هر -7-8-2-1
:می رسد حداقل به استفاده سوء یا تفاهم سوء گونه

؛)"کالیبراسیون گواهینامه" مثال( عنوان یک
آزمایشگاه؛ آدرس و نام  
موقت تتسهیال در یا آزمایشگاه، دائمی تسهیالت از دور محل هاي در یا مشتري مرکز در که زمانی جمله از آزمایشگاهی، فعالیت هاي انجام محل 

  می شوند؛ انجام فعالیت ها پرتال یا
گزارش؛ پایان از واضح شناسایی و شده شناخته کامل گزارش یک از بخشی عنوان به آن اجزاي تمام که فرد به منحصر شناسایی
مشتري؛ تماس اطالعات و نام
شده؛ استفاده روش کردن مشخص
اقالم؛ وضعیت لزوم صورت در و اقالم )ابهام بدون شناسایی( توصیف یک
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یصدور گواه  6-8
باشد؛ مهم نهاآ کاربرد و نتایج اعتبار براي امر این هرگاه نمونه برداري تاریخ و کالیبراسیون، مورد اقالم یا قلم دریافت تاریخ
آزمایشگاهی؛ فعالیت انجام تاریخ هاي یا تاریخ
گزارش؛ صدور تاریخ
است؛ کالیبراسیون مورد اقالم به مربوط فقط نتایج که این بر مبنی بیانیه اي
اندازه گیري؛ یکاهاي با همراه اقتضا، صورت در نتایج
،آزمون؛ روش هاي از شده حذف بخش هاي یا انحرافات، اضافات
کردن؛ گزارش براي مجاز اشخاص یا شخص شناسایی
می باشد خارجی دهندگان ارائه از که نتایجی روشن شناسایی.
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یصدور گواه  6-8

درصد مثال( اندازه ده از نسبتی صورت به یا اندازه ده واحد همان با شده ارائه اندازه گیري نتایج اندازه گیري عدم قطعیت( 
ISO/IEC با مطابق :یادآوري Guide  املش تک شده اندازه گیري کیمیت مقدار یک عنوان به عمومی طور به اندازه گیري نتیجه یک 99

می شود اندازه گیري عدم قطعیت یک و اندازه گیري واحد
است؛ شده انجام کالیبراسیون آن تحت و می گذارد اثر اندازه گیري نتایج بر که )محیطی شرایط مثال عنوان به( شرایط
پیوست به( هستند قابل ردیابی مترولوژیکی صورت به اندازه گیري ها چگونه اینکه بر مبنی بیانیه اي A ؛)شود مراجعه
بودن؛ موجود صورت در تعمیر، یا تنظیم هر از بعد و قبل نتایج
؛)کنید نگاه 6-8-7 بند به( مشخصات یا الزامات با انطباق بیانیه  لزوم، صورت در
؛)کنید نگاه 7-8-7 بند به( باشند الزم گاه هر تفسیرها، و نظرها

 توافق مشتري با مواردي در جز به کالیبراسیون فاصله مورد در توصیه اي هیچ نباید کالیبراسیون برچسب یا کالیبراسیون گواهینامه یک -7-8-4-3
.باشد شده
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ونیبراسیصدور برچسب کال 6-9
 ویدکیتجهیزات شامل گیري اندازهاستانداردهاي ،اندازه گیري و تست هاي دستگاهکلیهوضعیتشدنخصشم برايهاب چس بر•

 انجامزمان و آنانجامزمان ودستگاهروي بر شده انجام سرویس دهنده نشان ها  چسب بر .رود می بکار آزمون سیستماي اجزا
.باشد میکننده سرویسشخص و مجددسرویس

نصبدستگاهجلو در ترجیحاً  باشد، دید قابل راحتی  بهکه شود می نصبدستگاه ازمحلی روي بر و بوده براق جنساز برچسب ها•
.شودنصب آنجعبهروي بر یا وآویزان دستگاه ازامکان عدم صورت در و شود

است آنکنترلمسئولکالیبراسیون آزمایشگاه ،گیرد صورت مجاز افراد توسط باید فقطدستگاه از جسببرکردنجدا و نصب•
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)شناختی اندازه تایید( ونیبراسیکال جینتا اعالم -7

:ردک يطبقه بند ریز دسته سه به مجاز يخطا يمبنا بر یشناخت اندازه و ونیبراسیکال نظر از را اندازه گیري زاتیتجه
باشد مجاز خطاي مساوي یا کمتر آمده بدست يخطا :قبول.
می شود برآورده دستگاه توسط شناختی اندازه الزامات از برخی که هنگامی :مشروط.
حداقل هک است معنی این به این و می شود اعالم مردود دستگاه مجاز، خطاي از دستگاه خطاي بودن بیشتر صورت در :مردود 

.کرد هاستفاد اندازه گیري يبرا دستگاه از دینبا مورد نیا در .نمی شود رعایت دستگاه توسط شناختی اندازه الزامات
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Linearity) اندازه گیري بودن خطی مطالعه Study)

.خیر یا تاس کرده تغییر اندازه گیري مقادیر سراسر در ما اندازه گیري صحت که می گوید ما به خطی اندازه گیري مطالعه یک•
.خیر یا می باشد صحت یک داراي  مقادیرتمامی براي ما اندازه گیري آیا که سئوال این براي است جوابی بودن خطی مطالعه•
.می باشد مطالعه مورد نمونه مرجع مقدار و شده اندازه گیري مشاهدات میانگین بین آزمونی اندازه گیري، مطالعه یک•
.نماییم سهمقای واقعی مقادیر با را خود اندازه گیري جواب چطور که است سئوال این براي جوابی اندازه گیري ابزار صحت مطالعه•
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 (Linearity Study)مطالعه خطی بودن اندازه گیري 
تفاوت مقدار گرایش در تمام کستره کاري یک سیستم 

گرايش بيشتر

ميانگين مقدار مشاهده شده ميانگين مقدار مشاهده شده

گرايش كمتر
مقدار مرجعمقدار مرجع

بدون گرايش

گرايش

مقدار مرجع

ميانگين مقدار مشاهده شده
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 .است شده آورده ذیل جدول در پارچه 5 از یک هر تکرار بار 10 نتایج .است شده استفاده پارچه 5 بلوك گیج یک از کولیس یک صحت محاسبه براي :مثال
.نمایید محاسبه را اندازه گیري ابزار صحت

Part Ref. Value Reading Value Part Ref. Value Reading Value Part Ref. Value Reading Value Part Ref. Value Reading Value Part Ref. Value Reading Value

1 2 2.7 2 4 5.1 3 6 5.8 4 8 7.6 5 10 9.1

1 2 2.5 2 4 3.9 3 6 5.7 4 8 7.7 5 10 9.3

1 2 2.4 2 4 4.2 3 6 5.9 4 8 7.8 5 10 9.5

1 2 2.5 2 4 5 3 6 5.9 4 8 7.7 5 10 9.3

1 2 2.7 2 4 3.8 3 6 6 4 8 7.8 5 10 9.4

1 2 2.3 2 4 3.9 3 6 6.1 4 8 7.8 5 10 9.5

1 2 2.5 2 4 3.9 3 6 6 4 8 7.8 5 10 9.5

1 2 2.5 2 4 3.9 3 6 6.1 4 8 7.7 5 10 9.5

1 2 2.4 2 4 3.9 3 6 6.4 4 8 7.8 5 10 9.6

1 2 2.4 2 4 4 3 6 6.3 4 8 7.5 5 10 9.2

1 2 2.6 2 4 4.1 3 6 6 4 8 7.6 5 10 9.3

1 2 2.4 2 4 3.8 3 6 6.1 4 8 7.7 5 10 9.4



Mostafa Dastmardi

41www.Dastmardi.ir

1. Open the worksheet GAGELIN.MTW.

2. Obtained the process variation (14.1941, Confidence Level 99%, 5.15) from a Gage R&R study using the ANOVA method.

Minitab displays the process variation in the Session window (Total Variation row of the Study Var (6 * SD) column).

3. Choose Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage Linearity and Bias Study.

4. In Part numbers, enter Part.

5. In Reference values, enter Master.

6. In Measurement data, enter Response.
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Constant 0.73667 0.07252 0.000
Slope -0.13167 0.01093 0.000

Predictor Coef SE Coef P
Gage Linearity

S 0.239540 R-Sq 71.4%

Average -0.053333 0.040
2 0.491667 0.000
4 0.125000 0.293
6 0.025000 0.688
8 -0.291667 0.000

10 -0.616667 0.000

Reference Bias P
Gage Bias

Gage name:                         
Date of study:                         

Reported by:                         
Tolerance:                         
Misc:                         

108642

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

Reference Value

Bi
as

0

Regression
95% CI

Data
Avg Bias

Gage Linearity and Bias Report for Response
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:نتایج تفسیر

.است %0.4 حدود در اندازه گیري تجهیز این (Bias) گرایش متوسط مقدار
.می باشد %13 حدود در فرایند استاندارد انحراف به بودن خطی خطایی نسبت
.می کند رد را نتایج (Bias) گرایش همستگی نا فرض خط شیب و مبدا از ارز براي P-Value بودن صفر

 هاY محور موازي و عمودي آمده بدست خط چه هر برعکس می باشدو تر مناسب اندازه گیري سیستم باشد هاX محور با موازي و افقی نمودار از آمده بدست خط چه هر :نکته
.است تر مناسب نا اندازه گیري سیستم باشد
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1. Open the worksheet GAGELIN.MTW.

2. Choose Assistant > Regression > Simple Regression.

3. In Y Column, enter Ref. Value.

4. In X Column, enter Reading Value.

5. Choose Type of Regression Model, linear
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significant (p < 0.05).
The relationship between Ref. Value and Reading Value is statistically

Yes No

0 0.05 0.1 > 0.5

P < 0.001

regression model.
99.09% of the variation in Ref. Value can be explained by the

Low High

0% 100%

 R-sq = 99.09%

increases, Ref. Value also tends to increase.
The positive correlation (r = 1.00) indicates that when Reading Value

-1 0 1
Perfect Negative No correlation Perfect Positive

1.00

108642

9

6

3

Reading Value

Re
f. 

Va
lu

e

causes Y.
A statistically significant relationship does not imply that X
 
or range of values for Ref. Value.
settings for Reading Value that correspond to a desired value
predict Ref. Value for a value of Reading Value, or find the
If the model fits the data well, this equation can be used to
   Y = - 0.7860 + 1.141 X
relationship between Y and X is:
The fitted equation for the linear model that describes the

Y: Ref. Value
X: Reading Value

Is there a relationship between Y and X?
Fitted Line Plot for Linear Model

Y = - 0.7860 + 1.141 X

Comments

Regression for Ref. Value vs Reading Value
Summary Report

% of variation explained by the model

Correlation between Y and X
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4.98 4.8969 (4.3420, 5.4518)
5.3 5.2621 (4.7075, 5.8166)

5.62 5.6272 (5.0729, 6.1815)
5.94 5.9924 (5.4382, 6.5466)
6.26 6.3576 (5.8032, 6.9119)
6.58 6.7227 (6.1682, 7.2773)

6.9 7.0879 (6.5330, 7.6428)
7.22 7.4530 (6.8976, 8.0085)
7.54 7.8182 (7.2621, 8.3743)
7.86 8.1834 (7.6264, 8.7403)

2.1 1.6104 (1.0452, 2.1756)

8.18 8.5485 (7.9906, 9.1065)
8.5 8.9137 (8.3546, 9.4728)

8.82 9.2789 (8.7185, 9.8392)
9.14 9.6440 (9.0822, 10.206)
9.46 10.009 (9.4458, 10.573)
9.78 10.374 (9.8093, 10.939)

2.42 1.9756 (1.4121, 2.5390)
2.74 2.3407 (1.7789, 2.9026)
3.06 2.7059 (2.1455, 3.2663)
3.38 3.0711 (2.5119, 3.6302)

3.7 3.4362 (2.8783, 3.9942)
4.02 3.8014 (3.2444, 4.3584)
4.34 4.1666 (3.6104, 4.7227)
4.66 4.5317 (3.9763, 5.0872)

X Predicted Y 95% PI

1 08642

1 2

1 0

8

6

4

2

0

Reading Value

Re
f. 

Va
lu

e

Y: Ref. Value
X: Reading Value

Prediction Plot

dashed lines show the 95% prediction interval.
The red fitted line shows the predicted Y for any X value. The blue

To obtain additional predicted values, right-click the graph and use the crosshairs tool.

Regression for Ref. Value vs Reading Value
Prediction Report
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