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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي
 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 يـدي، تول شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظـايف  يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                 
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 



 ج 

  

  استانداردتدوين كميسيون فني 
  »گيري هاي اندازههاي كاليبراسيون دستگاه راهنماي تعيين بازه «

  
  نمايندگييا / سمت و  : رئيس
  مقصود، بري

  )ليسانس فيزيك(
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  ايران
    :دبير

  طارمي، مجتبي
  )ليسانس متالورژي(

  صومه طارمي، مع
  )فوق ليسانس فيزيك(

  شركت چدن پارس
  

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 
  ايران

    اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  برقعي، سيد مجيد
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  كرج
  شوقي، مهدي

  )فوق ليسانس شيمي(
  صبور، عباس

  )مهندسي مكانيك(
  حدمحمدي ليواري، ا

  )فوق ليسانس فيزيك(
  همرنگ، شيما

  )ليسانس فيزيك(

  شركت آروين سيستم
  

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 
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  2    مجددهدف از كاليبراسيون       4
  4     هاي زماني كاليبراسيون انتخاب اوليه بازه      5
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  پيش گفتار
 آن نـويس  پـيش  كـه " گيـري  هـاي انـدازه  كاليبراسـيون دسـتگاه   هاي زماني بازهراهنماي تعيين  "استاندارد

يكصد و  در و شده تدوين و تهيه ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد مؤسسة(توسط  مربوط هاي دركميسيون
 قرار تصويب مورد 4/8/89 مورخاندازه شناسي، اوزان و مقياسها  استاندارد ملي كميتة اجالسسي و پنجمين 

 تحقيقـات  و اسـتاندارد  مقررات مؤسسـة  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ، است گرفته

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
ين، بنـابرا  . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

OIML D10:2007,Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring 
instruments 
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  مقدمه
 2شناسي قانوني المللي اندازه سازمان بينو  1المللي تاييد صالحيت آزمايشگاه سازمان بينتوسط  اين استاندارد

  .ه استين صورت منتشر شده اب مطرح ومشترك به صورت 
  :توجه به موارد زير الزم است

  .ي تاييد صالحيت نيستبرعهده نهادهاآنها  3آموزش به آزمايشگاهها در مورد نحوه اداره امور -
براساس نيازهاي منحصر بفرد آزمايشگاه و  ،در اين استاندارد غيرمشروحيا  مشروحانتخاب اجراي هر روش  -

  . برعهده هر آزمايشگاه است بطور مجزا هاارزيابي ريسك آن
ن نتيجه ارزيابي كارآمدي روش انتخاب شده براي اجرا و عواقب و پيامدهاي تصميمات گرفته شده بعنوا -

  .روش انتخابي برعهده آزمايشگاه است

                                                 
 1-ILAC 

2-OIML 
3- Run business 
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  گيري هاي اندازه كاليبراسيون دستگاه هاي بازهراهنماي تعيين 

  و دامنه كاربرد هدف   1
 به ويژه آزمايشگاههاكليه كاليبراسيون براي  هاي زماني بازههدف از تدوين اين استاندارد ارائه روشهاي تعيين 

دسترس و  در اين استاندارد روشهاي در. باشد كاليبراسيون هستند، مي حال استقرار سيستم كه دريي آنها
  .كاليبراسيون ارائه شده است هاي زماني بازهشناخته شده براي ارزيابي 

 ،قابل رديابيگيري مطمئن و  نتايج اندازه بدست آوردنيك آزمايشگاه در  توانايي استمراريك امر مهم در 
استانداردهاي مرجع يا ) مجددكاليبراسيون (متوالي هاي  ن كاليبراسيوناي است كه بي تعيين بيشينه دوره

به اين امر المللي متفاوتي  استانداردهاي بيندر . مجاز شده باشداز آنها گيري استفاده  اندازه تجهيزاتكاري و 
  :، براي مثالاشاره شده است

  :زير است شامل الزامات 1386سال :17025سي  اي آي-ايزو-استاندارد ملي ايران
در مورد كميتها يا مقادير كليدي دستگاهها، در مواردي كه اين خصوصيت تأثير مهمي در نتايج  2-5-5بند 

  .هاي كاليبراسيون ايجاد گردد داشته باشد، بايد برنامه
هرگاه عملي باشد، كليه تجهيزات تحت كنترل آزمايشگاه كه به كاليبراسيون نياز داشته باشد  8- 5- 5بند 
گذاري، كد گذاري يا به نحوي ديگر مشخص شود تا وضعيت كاليبراسيون آنها از جمله تاريخ  با برچسببايد 

اند و تاريخ كاليبراسيون مجدد يا معيارهاي انقضاي آخرين كاليبراسيون معلوم  آخرين باري كه كاليبره شده
  .باشد
ها و از جمله تجهيزات مورد استفاده در  ها و كاليبراسيون كليه تجهيزات مورد استفاده در آزمون 1-6- 5بند 
كه تأثيرمهمي بر روي درستي يا اعتبار نتيجه آزمون، ) مثال در مورد شرايط محيطي(هاي فرعي  گيري اندازه

آزمايشگاه بايد برنامه و . برداري داشته باشند بايد پيش از بكارگيري كاليبره شده باشد كاليبراسيون يا نمونه
  .براي كاليبراسيون تجهيزات خود داشته باشداي  دهروش اجرايي برقرار ش

گيري  استفاده، كاليبراسيون، كنترل و نگهداري استانداردهاي اندازه ،اين برنامه بايستي شامل سيستمي براي انتخاب -يادآوري
  .ها باشد كاليبراسيون ها و استفاده براي انجام آزمون گيري و آزمون مورد استفاده به عنوان استاندارد اندازه مواد مرجع مورد و

  :شامل الزامات زير است 1380:، سال9001ايزو -استاندارد ملي ايران
  :گيري بايد كه حصول اطمينان از معتبر بودن نتايج ضروري باشد تجهيزات اندازه درمواردي 6-7بند
هاي  بازه، درالمللي يا ملي نگيري بي گيري قابل رديابي به استانداردهاي اندازه اندازه بوسيله استانداردهاي - الف

، بايد   زماني مشخص يا پيش از استفاده، كاليبره يا تصديق گردد و هرگاه چنين استانداردهايي موجود نباشد
  .مبناي مورد استفاده براي كاليبراسيون يا تصديق ثبت گردد

روشهاي ارائه . گيري متمركز شده است ندازهكاليبراسيون دستگاههاي ا هاي زماني بازهاين استاندارد بر روي تعيين  -يادآوري
مناسبي براي استانداردهاي مرجع، كاري و غيره كه تحت كنترل آزمايشگاه  صورتبه تواند  شده در اين استاندارد همچنين مي

  .، بكار رودهستند
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  مراجع الزامي          2
بدين . ها ارجاع داده شده استبه آنران ايمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي 

  . ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود
در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  

ها ارجاع داده شده ريخ انتشار به آندر مورد مداركي كه بدون ذكر تا. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .هاي بعدي آن مورد نظر استآخرين تجديد نظر و اصالحيه است، همواره 

  :استاندارد الزامي است ايناستفاده از مراجع زير براي 

  شناسي  ها و اصطالحات پايه و عمومي اندازه ، واژه1378 لسا: 4723استاندارد ملي ايران شماره  2-1
الزامات عمومي براي احراز صالحيت آزمايشگاه ، 1386سال :17025سي  اي آي-ايزو- رد ملي ايراناستاندا  2-2

  هاي آزمون و كاليبراسيون
الزامات فرايندهاي - گيري هاي مديريت اندازه سيستم ،1386سال :10012ايزو - استاندارد ملي ايران  2-3

  گيري گيري و تجهيزات اندازه اندازه

  الزامات- سيستم هاي مديريت كيفيت ، 1388 لسا: 9001شماره ايزو -راناستاندارد ملي اي 2-4
2-5 ANSI/ASQC B1-B3-1996: Quality Control Chart Methodologies  

2-6 Montgomery, D. C.: Introduction to Statistical Quality Control John Wiley & Sons, 4th ed., 
2000 

2-7 Methods of reviewing calibration intervals Electrical Quality Assurance Directorate 
Procurement Executive, Ministry of  Defense United Kingdom (1973) 

2-8 Establishing and Adjustment of Calibration Intervals NCSL Recommended Practice RP-1, 1996 

2-9 Pau, L.F.: Périodicité des Calibrations Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, 
Paris, 1978 

2-10 Garfield, F.M.: Quality Assurance Principles for Analytical Laboratories AOAC Int., 3rd 
Edition, 2000 

2-11 Lepek, A.: Software for the prediction of measurement standards NCSL International 
Conference, 2001   

  

 تعاريف و اصطالحات  3

ها و اصطالحات  ، واژه1378سال:4723استاندارد مليدر  تعيين شدهاصطالحات و تعاريف در اين استاندارد 
  .داردكاربرد  شناسي پايه و عمومي اندازه

  مجددهدف از كاليبراسيون  4
  :عبارت است از مجددهدف اصلي از كاليبراسيون 

قطعيت  گيري و عدم برآورد انحراف بين مقدار مرجع و مقدار بدست آمده با استفاده از دستگاه اندازهود بهب -
  ؛شود در اين انحراف، در زماني كه عمال از دستگاه استفاده مي
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  و ؛بدست آمده از دستگاهگيري  اندازهقطعيت  ماز عداطمينان  -
تواند ترديدي در نتايج  گيري كه در دوره انقضاء مي زهعدم وجود هر نوع تغييري در دستگاه انداتاييد  -

  .بدست آمده، ايجاد كند
  .است “انجام آن تناوب”و “ زمان انجام آن”يكي از مهمترين تصميمات در مورد كاليبراسيون 

توسط بايد وجود دارد كه ها  بين كاليبراسيونپذيرفته شده بازه زماني  تعيين عوامل تأثيرگذار بسياري در
  :مهمترين عوامل عبارتند از .دنايشگاه در نظر گرفته شوآزم

  شده توسط آزمايشگاه؛ اظهارگيري موردنياز يا  قطعيت اندازه عدم -
  ؛شده باشداز محدوده بيشينه خطاي مجاز خارج  كهگيري  يك دستگاه اندازهاستفاده از  ريسك -
 ب بودن دستگاه در يك دوره زماني طوالنيگيري وقتي كه نامناس تصحيحات ضروري اندازهانجام هزينه  -

  ؛شود مشخص مي
  نوع دستگاه؛-
  و رانش؛ فرسودگيگرايش به  -
  توصيه سازندگان؛ -
  ؛تعداد دفعات و شدت استفاده از دستگاه -
  ؛)شرايط آب و هوا، ارتعاش، تابش يونساز و غيره(شرايط محيطي  -
  راسيون قبلي؛هاي بدست آمده از نتايج كاليب داده روند تغييرات -
  نگهداري و استفاده؛ سوابق -
  ؛گيري استانداردهاي مرجع يا ساير وسايل اندازهمقايسه با در مكرر بررسي  -
  ؛بازه زمانيدر اين  ي ميانيها و كيفيت بررسيتعداد  -
  ؛ وريسك آنو  دستگاه حمل و نقلنحوه  -
  .سطح آموزش كاركنان -

هاي  در بازه، ودشناديده گرفته  هاي كاليبراسيون تخمين بازه واند درت اگرچه هزينه كاليبراسيون معموال نمي
هاي  قطعيت افزايش در عدمباشد هزينه باالي كاليبراسيون  دليله بتر كه ممكن است ظاهرا  طوالني
  .دهد مي كاهشرا خدمات  گيري و كيفيت اندازه ،گيري يا ريسك باالتر اندازه
كافي درست و هاي  رياضي و آماري پيچيده است كه به داده فرآيندن يك هاي كاليبراسيو تعيين بازه فرآيند

هاي كاليبراسيون فقط يك روش  بازهو تنظيم  برقراريبراي . كاليبراسيون نياز دارد فرآيندمورد نظر در حين 
نطور كه هما. ل اجرا در سراسر جهان وجود ندارد و اين نياز به درك بهتر از تعيين بازه كاليبراسيون داردقاب

گيري مناسب نيست، بعضي از روشهاي  هاي اندازه براي تمام گستره دستگاهفقط يك روش آل  بطور ايده
ها در اين استاندارد آمده  بازه كاليبراسيون و قابليت آنها براي انواع مختلف دستگاه بازنگريتر تعيين و   ساده
سال :10012ايزو - استاندارد ملي ايران مثال(با جزئيات بيشتر در استانداردهاي خاصي اين روشها  .است

، يا در مجالت علمي مربوط )7-2(و  )8-2(و  )9- 2(مثال مراجع (يا بوسيله سازمانهاي فني مطمئن  )1386
آنها  مجددكاليبراسيون و تنظيم  هاي زماني بازهتوان براي انتخاب اوليه  از اين روشها مي. منتشر شده است
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يافته يا روشهاي پذيرفته شده  روشهاي آزمايشگاهي توسعهاز  توان ميهمچنين  .ودبراساس تجربه استفاده نم
  . دكراستفاده  گذاري شده باشند كه اين روشها مناسب و صحه توسط آزمايشگاه در صورتي

نتايج . نمايدمستند  كند، ي را كه استفاده مييآزمايشگاه بايد روشهاي مناسبي را انتخاب كرده و آنها
 هاي زماني بازهها براي گرفتن تصميمات اساسي بعدي براي تعيين  سوابق دادهون بعنوان كاليبراسي

  . آوري شوند كاليبراسيون دستگاهها بايد جمع
، آزمايشگاه بايد سيستمي براي اطمينان از مناسب بودن كاليبراسيون تعيين شده هاي زماني بازهاز غير ه ب

ها  كاليبراسيون در فواصلو وضعيت كاليبراسيون آنها كه  ر حال كارگيري د استانداردها و دستگاههاي اندازه
-ايزو-از استاندارد ملي ايران 3-3- 6- 5و  10-5-5هاي به بند(داشته باشد  گيرند، مورد استفاده قرار مي

 .)مراجعه كنيد 1386:سال ،17025سي   اي آي

  كاليبراسيون هاي زماني بازهانتخاب اوليه   5
  :كاليبراسيون براساس عوامل زير است بازه زمانيدر تعيين گيري اوليه  تصميم

  هاي سازنده دستگاه؛ توصيه -
  ؛تعداد دفعات و شدت استفاده از دستگاه -
  محيطي؛ شرايطتأثير  -
  گيري؛ قطعيت مورد نياز در اندازه عدم -
  ؛)شناسي قانوني اندازه توسط بعنوان مثال(بيشينه خطاي مجاز  -
  دستگاه؛هر ) دريا تغيير (تنظيم  -
   ؛ و)ها مثال اثر دماي باال بر ترموكوپل(شده گيري  تأثير كميت اندازه -
  .آن يا مشابه همان دستگاه خصوصدر يا تعميم يافته هاي منتشر شده  داده -

ها، يا  گيري اندازه باره در كافيداراي تجربه  ي انجام شود كهگيري بايد توسط شخص يا اشخاص تصميم
مورد استفاده در ساير  هاي زماني بازهاصي كه قرار است كاليبره شوند و همچنين از دستگاههاي خ

 كه زماني مدتبرآوردي از براي هر دستگاه يا گروهي از آنها بايد  .داشته باشد،انجام شود آزمايشگاهها
  .بعمل آيدماند،  ميبيشينه خطاي مجاز بعد از كاليبراسيون باقي محدوده دستگاه احتماال در 

  كاليبراسيون هاي زماني بازه بازنگريروشهاي   6
كاليبراسيون بايد تا حد امكان  هاي زماني بازهشود، تنظيم  انجام  متعارفكه كاليبراسيون به صورت  درصورتي

احتمال دارد كه . باشد ،ها همانطور كه در مقدمه بيان شد ريسكها و هزينه لدر جهت بهينه نمودن تعاد
يه طوري انتخاب شوند كه نتايج مطلوب و مناسب را به چند دليل نداشته باشند، براي اول هاي زماني بازه

  :مثال
  ها كمتر از آنچه كه مورد انتظار است قابل اطمينان باشند؛ ممكن است دستگاه -
  نحوه استفاده برخالف انتظار باشد؛ -
  ؛ وباشد هاي خاصي كافي گاهانجام كاليبراسيون محدود بجاي كاليبراسيون كامل براي دستممكن است  -
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هاي  بازهتر شدن  نشان دهنده آن باشد كه طوالنيتواند  كاليبراسيون مجدد دستگاهها ميحاصل از رانش  -
  .پذير است امكانبدون افزايش ريسك كاليبراسيون  زماني
است مبني  هشد انتخاب  يمتفاوت يروشها. وجود داردهاي كاليبراسيون  اي از روشها براي تجديد بازه گستره

  :اينكه آيا بر
  ؛)يا نوعسازنده مثال بوسيله مدل (كنند يا گروهي  ها به طور مستقل كار مي دستگاه -
  ؛شوند از كاليبراسيون خارج مي يا نحوه استفاده و رانش ناشي از گذشت زمان بر اثرها  دستگاه -
  دهند؛ ها انواع ناپايداريهاي متفاوتي را نشان مي دستگاه -
  ها دستخوش تنظيمات هستند؛ و گاهدست -
   . ضميمه شوند سابقه كاليبراسيون دستگاههااهميت دارد كه به هستند و  موجودها  داده -

هاي  بازهداراي و سيستمي كه  نمايد مي ينيعتهاي اوليه كاليبراسيون را  بازه كه" مهندسي شَم" اصطالحبه 
شود و بهمين دليل نيز توصيه  ه كافي معتبر بررسي نميبه انداز بعنوان منبع ،استبدون تجديد نظر  ثابت
  .گردند نمي

  )يتقويم( "پلكاني"تنظيم خودكار يا : 1روش 

بيشينه خطاي  80%كه دستگاه در محدوده  شود در صورتي كاليبره مي متعارفوقتي يك دستگاه به صورت 
كه خارج از بيشينه  يا در صورتي يابد ميش گيري قرار گرفته باشد بازه بعدي افزاي مجاز مورد نياز براي اندازه

ها را ايجاد كرده و به  تواند تنظيم سريع بازه اين پاسخ پلكاني مي. يابد خطاي مجاز باشد فاصله كاهش مي
 .آساني بدون تالش انجام شود

نياز  ها كه شوند امكان وجود اشكال در نشاندهي گروهي از دستگاه كه سوابق نگهداري و استفاده مي هنگامي
  . به اصالح فني يا نگهداري پيشگيرانه دارند مشخص خواهد شد

داشتن و  كنند ممكن است مشكل يكنواخت نگه هاي آنها بطور مستقل عمل مي عيب سيستمهايي كه دستگاه
  .است يپيشرفته و مفصل ريزي متعادل ساختن حجم كار كاليبراسيون باشد و اين امر نيازمند به برنامه

 يمربوط به تعداد زياددر نهايت ريسك . دار مناسب نيست روش با درنظر گرفتن يك بازه كرانه بكارگيري اين
  .هاي صادر شده، قابل پذيرش نيست گواهينامه يگيري تعداد زياد ها يا باز پس دوباره كاري

  )زماني- تقويمي( 1چارت كنترل: 2روش 
است و در نشريات به خوبي توضيح داده  )SQC2(يكي از مهمترين ابزار كنترل كيفيت آماري  كنترل چارت

نقاط مهم و حائز اهميت : كند اصوال اين روش بصورت زير كار مي). )5-2(و  )6-2(مثال مراجع (شده است 
ها، پراكندگي نتايج و همچنين  از اين رسم. كاليبراسيون انتخاب شده و نتايج بر حسب زمان رسم مي شود

ها  يانگين رانش در سراسر يك بازه كاليبراسيون يا در حالتي كه دستگاهشود، رانشي كه م محاسبه ميرانش 
مخصوصا در حالتي (استفاده از اين روش مشكل است  .بسيار پايا هستند يك رانش در سراسر چند بازه است

هاي خودكار  تواند تنها براي پردازش داده و مي) شود، بسيار مشكل است هاي پيچيده استفاده مي كه دستگاه
كه بتوانيم محاسبات را شروع كنيم نياز مند بدست آوردن اطالعات قابل توجهي از  قبل از اين. استفاده شود

                                                 
1-Control chart 
2-Statistical Quality Control 
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مجددا دستيابي به حجم كار متعادل شده مشكل . قواعد تغييرپذيري دستگاه يا دستگاههاي مشابه هستيم
، گذاري محاسبات شده بدون صحه هاي كاليبراسيون از آنچه شرح داده اگرچه انحراف قابل مالحظه بازه. است

ي را تعيين از نظر تئوري بازه كاليبراسيون كارآمدتوان حداقل  قابليت اطمينان مي، با محاسبه مجاز است
نتايج نشان خواهد داد كه آيا محدوديتهاي مشخصات سازنده معقول است پراكندگي همچنين محاسبه . كرد

   .علت رانش كمك كند تواند در نشان دادن و تحليل رانش موجود مي
  مدت زمان استفاده: 3روش 

برحسب  كاليبراسيون،ماند اما بازه  روش پايه بدون تغيير باقي مي. از روشهاي قبلي است متفاوتاين روش 
دهنده تاريخ  دستگاه به يك نشان. شود نه نسبت به ماههاي تقويم استفاده بيان مي ختلف موردم هاي ساعت

رسد دستگاه براي كاليبراسيون فرستاده  دهنده به آن مقدار خاص مي نيكه نشانانقضاء مجهز است و زما
، ترازوهاي فشار براي باالهاي مورد استفاده در دماهاي  ترموكوپل دستگاهها، شاملهايي از اين  نمونه. شود مي

تئوري مزيت  از نظر.است) كه در معرض سايش مكانيكي هستند ييها يعني دستگاه(هاي ابعاد  فشار گاز، گيج
شود و بنابراين هزينه كاليبراسيون بطور مستقيم با  مهم اين روش اين است كه تعدادي كاليبراسيون انجام مي

  .كند گيرد تغيير مي مدت زماني كه دستگاه مورد استفاده قرار مي
ي خودكار اگرچه مضرات عملي بسياري از يك بررس. بعالوه يك بررسي خودكار از عملكرد دستگاه وجود دارد

  :وجود دارد كه شامل موارد زير است
بكار  )مقاومت، خازن و غيره(يا استانداردها ) ها كننده مثال تضعيف(براي دستگاههاي غيرفعال  تواند نمي -

  برده شود؛
كه كنار گذاشته شده يا  كه براي يك دستگاه كه معلوم شده رانش دارد يا خراب شده، وقتي نبايد زماني -

  ود يا در معرض يك تعداد از اتصاالت كوتاه قرار دارد استفاده نمود؛ش جابجا مي
هاي مناسب باال است، و چون كاربران ممكن است در آنها مداخله كنند،  سنج هزينه اوليه تهيه و نصب زمان -

  شود؛ ناظر مورد نياز است كه موجب افزايش هزينه مي
انقضاي بازه كاليبراسيون آگاهي نداشته باشد، رسيدن به يك  از تاريخ) كاليبراسيون(تا زماني كه آزمايشگاه  -

  .جريان آرام كار،توسط روشهاي ذكر شده باال،بسيار مشكل است
  بررسي در حين كار، يا آزمون جعبه سياه: 4روش 

. است آزمون 1كنسولهايهاي پيچيده يا  است و مخصوصا براي دستگاه 2و  1از روشهاي  متفاوتاين روش 
ي مهم مكررا بوسيله اسباب كاليبراسيون يا ترجيحا بوسيله يك جعبه سياه كه مخصوصا براي پارامترها

اگر ). يكبار در روز يا حتي اغلب بيشتر(بررسي پارامترهاي انتخاب شده ساخته شده است بررسي مي شود 
براي  دستگاهي بوسيله جعبه سياه تشخيص داده شود كه خارج از بيشينه خطاي مجاز است آن دستگاه

  .گردد ارسال مي كاليبراسيون كامل
براي . فراهم شده است بيشترين دسترسي كاربر به  دستگاهمهمترين مزيت اين روش اين است كه 

ي كه از نظر جغرافيايي از آزمايشگاه كاليبراسيون جدا شده، بسيار مناسب است زيرا يك يدستگاهها

                                                 
1-Console 
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گيري براي  در تصميم اين روشدشواري . ، انجام مي شودكه الزم شناخته شود كاليبراسيون كامل تنها وقتي
  .پارامترهاي بحراني و طراحي جعبه سياه است

تواند در بعضي از  بسيار مطمئن است ولي اندكي مبهم است زيرا دستگاه ميروش اگرچه از نظر تئوري اين 
تواند ثابت  عبه سياه خود نميبعالوه مشخصات ج. گيري نشده بوسيله جعبه سياه مردود شود پارامترهاي اندازه

  .باقي بماند
هاي  دماسنج؛ )نوع تشديدي(ها  سنج چگالي :هايي كه اين روش براي آنها مناسب است  مثالهايي از دستگاه

شامل (سنج  ؛ و تراز صوتي)شامل منبع(سنج  ؛ تشعشع)در تركيب با روشهاي تاريخ تقويم( مقاومتي پالتيني
  ).منبع

  آماريساير روشهاي : 5روش 
روشهاي  نيز مي توانند يكي از روند بكار مينوع دستگاه  ازروشهايي كه بر تحليل آماري يك دستگاه مستقل 

افزاري مناسب مورد استفاده قرار  شوند كه در تركيب با ابزارهاي نرم جالب مي وقتياين روشها . ممكن باشند
 )11- 2(در مرجع  A.Lepekرياضي آن بوسيله  افزاري و سابقه  يك مثال از يك چنين ابزار نرم. مي گيرند

  .شرح داده شده است
تواند به كمك  هاي كاليبراسيون مي وقتي كه تعداد زيادي از دستگاههاي مشابه كاليبره مي شوند، بازه

  .ارايه شده است )9-2( در مرجع L.Fpau توسطي با جزئيات كامل يمثالها.روشهاي آماري مرور شود
  روش مقايسه

شويم باشد  هايي كه با آنها مواجه مي آلي كه مناسب تمام دستگاه تواند روش ايده از اين روشها، نمي چكداميه
كه آيا آزمايشگاه  بعالوه بايد توجه داشت كه روش انتخاب شده تحت تاثير اين). به جدول يك مراجعه كنيد(

مل ديگري وجود داشته باشد كه ممكن است عوا. داري با برنامه را دارد قرار خواهد گرفتهقصد معرفي نگ
بر روي شكل سوابقي كه در پي   روش انتخاب شده بطور پي. روش انتخابي آزمايشگاه را تحت تاثير قرار دهد

  .گذارند قرار است بايگاني شوند تاثير مي
  هاي كاليبراسيون مقايسه روشهاي تجديد بازه-1جدول

 1روش  
  "پلكاني"

 2روش
  "كنترل چارت"

  3روش
ان مدت زم"

  "كاربرد

  4روش
  "جعبه سياه"

  1 5روش

ساير روشهاي 
  آماري

  متوسط  باال  متوسط  باال  متوسط  قابليت اطمينان
  باال  كم  متوسط  باال  كم  سعي در اعمال
  بد   متوسط  بد  متوسط  متوسط  توازن حجم كار

قابل اجرا بودن در 
  وسايل ويژه

  كم  باال  باال  كم  متوسط

در دسترس بودن 
  دستگاهها

  متوسط  باال  متوسط  توسطم  متوسط

 .آيدبندي بهتري بدست ميافزار مناسب استفاده شود طبقه كه يك نرموقتي-1
  


