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:موضوع ارائه

گيري  هاي اندازهدستگاهزماني كاليبراسيون هاي بازهراهنماي تعيين 

((  ISIRI 12964 ))                                      



گفتارپيش 
"ـريدسـتگاه هـاي انـدازه گيزماني كاليبراسـيون بازه هاي راهنماي تعيين "استاندارد 

ات صنعتي مؤسسة استاندارد و تحقيق)كـه پـيش نـويس آن دركميسيون هاي مربوط توسط 
د اندازه ايران تهيه و تدوين شده و در يكصد و سي و پنجمين اجالس كميتة ملي استاندار

اد تصويب قرار گرفته است ، اينك به استنمورد 89/08/04مورخ مقياس ها شناسي، اوزان و 
ايران،  قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسـة اسـتاندارد و تحقيقـات صنعتي3بند يك مادة 

مي براي حفظ همگا. ، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ميشود 1371مصوب بهمن ماه 
و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علـوم و خـدمات،
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي 

ربوط اصالح و تكميل ايـن استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني م
اي استانداردهتجديد نظر بنـابراين، بايد همواره از آخرين . مورد توجه قرار خواهد گرفـت 

.  ملي استفاده كرد



دستگاه هاي اندازه گيريكاليبراسيون بازه هاي راهنماي تعيين 

هدف و دامنه كاربرد -1

اي كليه زماني كاليبراسيون بربازه هاي هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روشهاي تعيين 
در . يباشدبه ويژه آنهايي كه در حال استقرار سيستم كاليبراسيون هستند، مآزمايشگاه ها 

بازه هاي زماني اين استاندارد روشهاي در دسترس و شناخته شده براي ارزيابي 
دست يك امر مهم در استمرار توانايي يك آزمايشگاه در ب. ارائه شده استكاليبراسيون 
ه بين است كدورهايي مطمئن و قابل رديابي، تعيين بيشينه اندازه گيري آوردن نتايج 

هيزات  استانداردهاي مرجع يا كاري و تج( كاليبراسيون مجدد)متوالي كاليبراسيون هاي 
به اين متفاوتيبين المللي در استانداردهاي . استفاده از آنها مجاز شده باشداندازه گيري 

.استامر اشاره شده 



مراجع الزامي -2

.مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است
اريخ در صورتي كه به مدركي با ذكر ت. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود

ن انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايرا
نظر و در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجديد. نيست

:  استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است. بعدي آن مورد نظر استاصالحيه هاي 

اندازه شناسي و اصطالحات پايه و عمومي واژه ها ،1378سال :4723استاندارد ملي ايران شماره 2-1

،الزامات عمومي براي احراز صالحيت آزمايشگاه  1386سال :17025آيايسي -ايزو-استاندارد ملي ايران2-2
كاليبراسيونهاي آزمون و 

الزامات فرايندهاي  -اندازه گيريمديريت سيستم هاي ،1386سال :10012ايزو -استاندارد ملي ايران2-3
اندازه گيريو تجهيزات اندازه گيري 

الزامات-،سيستم هاي مديريت كيفيت 1388سال :9001ايزو شماره -استاندارد ملي ايران2-4



تعاريفاصطالحات و -3

واژه ،1378سال:4723در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف تعيين شده در استاندارد ملي
. كاربرد دارداندازه شناسي و اصطالحات پايه و عمومي ها 

هدف از كاليبراسيون مجدد -4

: هدف اصلي از كاليبراسيون مجدد عبارت است از

دازه انبهبود برآورد انحراف بين مقدار مرجع و مقدار بدست آمده با استفاده از دستگاه -
ميشوددر اين انحراف، در زماني كه عمال از دستگاه استفاده عدم قطعيت و گيري 

دستگاهبدست آمده از عدم قطعيت اندازه گيري اطمينان از -

اند كه در دوره انقضاء ميتواندازه گيري تاييد عدم وجود هر نوع تغييري در دستگاه -
.  ترديدي در نتايج بدست آمده، ايجاد كند



”  تناوب انجام آن“و ” زمان انجام آن“از مهمترين تصميمات در مورد كاليبراسيون يكي 
راسيون ها كاليبعوامل تأثيرگذار بسياري در تعيين بازه زماني پذيرفته شده بين . است

: ازمهمترين عوامل عبارتند. وجود دارد كه بايد توسط آزمايشگاه در نظر گرفته شوند

؛موردنياز يا اظهار شده توسط آزمايشگاهعدم قطعيت اندازه گيري -

ارج كه از محدوده بيشينه خطاي مجاز خاندازه گيري ريسك استفاده از يك دستگاه -
؛شده باشد

ر يك  وقتي كه نامناسب بودن دستگاه داندازه گيري هزينه انجام تصحيحات ضروري -
؛دوره زماني طوالني مشخص ميشود

؛نوع دستگاه-

؛گرايش به فرسودگي و رانش-

؛توصيه سازندگان-

تعداد دفعات و شدت استفاده از دستگاه؛-



(شرايط آب و هوا، ارتعاش، تابش يونساز و غيره)محيطي شرايط -

روند تغييرات داده هاي بدست آمده از نتايج كاليبراسيون قبلي-

استفادهسوابق نگهداري و -

اندازه گيريبررسي مكرر در مقايسه با استانداردهاي مرجع يا ساير وسايل -

زمانيمياني در اين بازه بررسي هاي تعداد و كيفيت -

آننحوه حمل و نقل دستگاه و ريسك -

.  سطح آموزش كاركنان-

رفته شود، در كاليبراسيون ناديده گبازه هاي اگرچه هزينه كاليبراسيون معموال نميتواند در تخمين 
عدمدر كه ممكن است ظاهرا به دليل هزينه باالي كاليبراسيون باشد افزايشتر هاي طوالنيبازه

.ميدهدكاهش و خدمات را گيري اندازهيا ريسك باالتر، كيفيت گيري هاي اندازهقطعيت



زماني كاليبراسيون بازه هاي انتخاب اوليه -5

:اوليه در تعيين بازه زماني كاليبراسيون براساس عوامل زير استتصميم گيري 

دستگاهسازنده توصيه هاي -

دستگاهتعداد دفعات و شدت استفاده از -

محيطيتأثير شرايط -

اندازه گيريمورد نياز در عدم قطعيت -

(قانونياندازه شناسي بعنوان مثال توسط )بيشينه خطاي مجاز -

دستگاههر ( يا تغيير در)تنظيم -

(ترموكوپل هامثال اثر دماي باال بر )شده اندازه گيري تأثير كميت -

. آنمنتشر شده يا تعميم يافته در خصوص همان دستگاه يا مشابه داده هاي -



ر باره بايد توسط شخص يا اشخاصي انجام شود كه داراي تجربه كافي دتصميم گيري 
ه هاي بازخاصي كه قرار است كاليبره شوند و همچنين از دستگاه هاي ، يا اندازه گيري ها

ا  براي هر دستگاه ي. داشته باشد،انجام شودآزمايشگاه ها زماني مورد استفاده در ساير 
اي گروهي از آنها بايد برآوردي از مدت زماني كه دستگاه احتماال در محدوده بيشينه خط

. مجاز بعد از كاليبراسيون باقي ميماند، بعمل آيد



زماني كاليبراسيون بازه هاي بازنگري روشهاي -6

زماني بازه هاي درصورتي كه كاليبراسيون به صورت متعارف انجام شود، تنظيم 
انطور همهزينه ها و ريسك ها كاليبراسيون بايد تا حد امكان در جهت بهينه نمودن تعادل 

ند كه زماني اوليه طوري انتخاب شوبازه هاي احتمال دارد كه . كه در مقدمه بيان شد، باشد
:مثالنتايج مطلوب و مناسب را به چند دليل نداشته باشند، براي 

؛كمتر از آنچه كه مورد انتظار است قابل اطمينان باشنددستگاه ها ممكن است -

؛نحوه استفاده برخالف انتظار باشد-

ه هاي دستگاممكن است انجام كاليبراسيون محدود بجاي كاليبراسيون كامل براي -
باشدخاصي كافي 

والني طميتواند نشان دهنده آن باشد كه دستگاه ها رانش حاصل از كاليبراسيون مجدد -
. زماني كاليبراسيون بدون افزايش ريسك امكانپذير استبازه هاي شدن تر 



تي متفاوروش هاي . براي تجديد بازههاي كاليبراسيون وجود داردروش ها از گستره هايي 
: انتخاب شده است مبني بر اينكه آيا

؛(ا نوعمثال بوسيله مدل سازنده ي)به طور مستقل كار ميكنند يا گروهي دستگاه ها -

خارج بر اثر رانش ناشي از گذشت زمان و يا نحوه استفاده از كاليبراسيوندستگاه ها -
ميشوند

؛متفاوتي را نشان ميدهندناپايداري هاي انواع دستگاه ها -

هستنددستخوش تنظيمات دستگاه ها -

ه ضميمدستگاه ها موجود هستند و اهميت دارد كه به سابقه كاليبراسيون داده ها -
مايد و اوليه كاليبراسيون را تعيين مينبازه هاي كه "شَم مهندسي"به اصطالح . شوند

افي ثابت بدون تجديد نظر است، بعنوان منبع به اندازه كبازه هاي سيستمي كه داراي 
.  دليل نيز توصيه نميگردندبه همين معتبر بررسي نميشود و 



:روش های انجام کالیبره

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

حدوده وقتي يك دستگاه به صورت متعارف كاليبره ميشود در صورتي كه دستگاه در م
افزايش قرار گرفته باشد بازه بعدياندازه گيري بيشينه خطاي مجاز مورد نياز براي %80

اين پاسخ .مييابد يا در صورتي كه خارج از بيشينه خطاي مجاز باشد فاصله كاهش مييابد
.م شودرا ايجاد كرده و به آساني بدون تالش انجابازه ها پلكاني ميتواند تنظيم سريع 

(  زماني-تقويمي)كنترل چارت:2روش 

است و در نشريات به (SQC)آماريكنترل چارت يكي از مهمترين ابزار كنترل كيفيت 
:اين روش بصورت زير كار ميكنداست، اصوال خوبي توضيح داده شده 



از . شودنقاط مهم و حائز اهميت كاليبراسيون انتخاب شده و نتايج بر حسب زمان رسم مي
ين رانش ، پراكندگي نتايج و همچنين رانش محاسبه ميشود، رانشي كه ميانگرسم هااين 

يك رانش در بسيار پايا هستنددستگاه ها در سراسر يك بازه كاليبراسيون يا در حالتي كه 
تگاه دسمخصوصا در حالتي كه )استفاده از اين روش مشكل است . سراسر چند بازه است

اده هاي دو ميتواند تنها براي پردازش ( پيچيده استفاده ميشود، بسيار مشكل استهاي 
دست قبل از اين كه بتوانيم محاسبات را شروع كنيم نياز مند ب. خودكار استفاده شود

.  ستيممشابه هدستگاه هاي آوردن اطالعات قابل توجهي از قواعد تغييرپذيري دستگاه يا 
ازه باگرچه انحراف قابل مالحظه . مجددا دستيابي به حجم كار متعادل شده مشكل است

محاسبات، مجاز است، با صحه گذاري كاليبراسيون از آنچه شرح داده شده بدون هاي 
ي را تعيين محاسبه قابليت اطمينان ميتوان حداقل از نظر تئوري بازه كاليبراسيون كارآمد

ات  مشخصمحدوديت هاي همچنين محاسبه پراكندگي نتايج نشان خواهد داد كه آيا . كرد
.ندسازنده معقول است و تحليل رانش موجود ميتواند در نشان دادن علت رانش كمك ك



مدت زمان استفاده :3روش 

ازه روش پايه بدون تغيير باقي ميماند اما ب. قبلي استروش هاي اين روش متفاوت از 
ماه هاي ه مختلف مورد استفاده بيان ميشود نه نسبت بساعت هاي كاليبراسيون، برحسب 

ه به آن دستگاه به يك نشاندهنده تاريخ انقضاء مجهز است و زمانيكه نشاندهند. تقويم
.مقدار خاص ميرسد دستگاه براي كاليبراسيون فرستاده ميشود

سياهبررسي در حين كار، يا آزمون جعبه :4روش 

ل كنسوپيچيده يا دستگاه هاي است و مخصوصا براي 2و 1اين روش متفاوت از روشهاي 
است آزمون هاي 

به سياه كه بوسيله اسباب كاليبراسيون يا ترجيحا بوسيله يك جعمكر را مهم پارامترهاي 
كبار  ي)مخصوصا براي بررسي پارامترهاي انتخاب شده ساخته شده است بررسي مي شود 

ود كه  اگر دستگاهي بوسيله جعبه سياه تشخيص داده ش(. در روز يا حتي اغلب بيشتر
.  رددخارج از بيشينه خطاي مجاز است آن دستگاه براي كاليبراسيون كامل ارسال ميگ



ساير روشهاي آماري :5روش 

يز مي كه بر تحليل آماري يك دستگاه مستقل از نوع دستگاه بكار ميروند نروش هايي 
ب با وقتي جالب ميشوند كه در تركيروش ها اين . توانند يكي از روشهاي ممكن باشند

.مناسب مورد استفاده قرار مي گيرندنرم افزاري ابزارهاي 



سپاس از توجه شما


