
 

  قطعیت در انطباق استفاده از عدم
  سیتک درباره /در این بروشور به معرفی راهنماي یوراکم

 پردازیم نحوه ارزیابی انطباق با یک حد مشخصه یا حد نظارتی می
  مقدمه. 1

استفاده  -حدود نظارتی یا حدود مشخصاتبرآورده شدن یا نشدن گیري درباره  یعنی تصمیم-ارزیابی انطباق  دروقتی نتایج آزمون 
شکل زیر آشکار است؛  (v)و  (i)هاي  ارزیابی انطباق براي حالت .بایست لحاظ شود گیري نتایج آزمون نیز می قطعیت اندازه شوند، عدم

اطر خ هاي دیگر، به در حالت. گیرند قطعیتشان آشکارا باال یا پایین مقدار حد قرار می گیري همراه با بازه عدم بدین معنا که نتایج اندازه
  .گیري آشکار نیست کند، نحوه تصمیم پوشانی می قطعیت با مقدار حد هم اینکه بازه عدم

  
  به نواحی پذیرش و رد نیاز داریم

کند یا خیر، به قانون تصمیمی نیاز داریم که بر  از مقدار حد متابعت می (iv)و  (iii)، (ii)هاي  براي قضاوت درباره اینکه آیا نتایج حالت
یک ناحیه پذیرش و  gدر قانون تصمیم به کمک نوار محافظ محاسبه شده . شود گذاري می هاي مرتبط به تصمیم غلط پایه ریسک پایه

اگر . گیري درون ناحیه پذیرش باشد، مشخصات برآورده شده، نتیجه آن انطباق است اگر مقدار اندازه. شود یک ناحیه رد تعریف می
. شود نامیده می» حد تصمیم«بین این دو ناحیه  فصل مشترك. ه رد باشد، نتیجه عدم انطباق خواهد شدشده در ناحی گیري مقدار اندازه

تر یا برابر  شده در ناحیه پذیرش، احتمال پذیرش صحیح بزرگ گیري شود که براي یک مقدار اندازه معموال نوار محافظ طوري انتخاب می
 پذیرش سادهبه این حالت . تواند استفاده شود نیز می g=0ه باشید که نوار محافظ توجه داشت. باشد αبا مقدار اطمینان تعریف شده 

  .گویند می
  قانون تصمیم

واحی پذیرش و رد تعیین شده باشند، باید داراي متدي باشد که به درستی مستندسازي شده و بر اساس آن مکان ن گیري تصمیمقانون 
اطمینان باالي  ،درون حدود مشخصات) 1ی که ده اندازه براي مقدار ،P ،ال پذیرشآل باید در این سند به سطوح احتم به طور ایده

قرار ) احتمال پایین رد غلط(اطمینان باالي رد صحیح  ،خارج از حدود مشخصات) 2و یا ) احتمال پایین پذیرش غلط( پذیرش صحیح
  .اشاره شده باشد ،گیرد می

  اطالعات الزم براي ارزیابی انطباق
  :براي ارزیابی انطباق الزم است اطالعات زیر

 ده؛ تعریف دقیق اندازه 
 اي که حد باال یا پایین و یا هردو را بیان کند؛ مشخصه 
 قانون تصمیم؛ 
 شده گیري مقدار اندازه: 
 شده در حد یا حدود گیري گیري براي مقدار اندازه قطعیت اندازه عدم.   

حد کنترل 
 باال

(i)  
شده  گیري مقدار اندازه
حد بیرون : باالي حد

 قطعیت از بازه عدم

(ii)  
شده  گیري مقدار اندازه
حد درون : باالي حد

 قطعیت ازه عدمب
 

(iii)  
شده  گیري مقدار اندازه

  : در حد
حد درون بازه 

 قطعیت عدم
 

(iv)  
شده  گیري مقدار اندازه

  : زیر حد
  حد درون بازه 

 قطعیت عدم
 

(v)  
شده  گیري مقدار اندازه

  : زیر حد
  حد بیرون بازه 

 قطعیت عدم
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 پایینحد  حد باال
 ناحیه مشخصات

 ناحیه رد ناحیه پذیرش ناحیه رد

 نوناق  وو باالین یاپ دح هیاپ رب شریذپ و در یحاون و (g) ظفاحم ياهراون
 .دنک یم نایب اراطمینان باالي پذیرش صحیح  هک یمیمصت

  حیحص شریذپ رب زکرمت اب یلاثم
  .فوالد تحویل داده شده به مشتريبچ  در Ni کسر جرمی نیکل،  ده اندازه
قطعیت  طعیت شامل عدمق این عدم. u=0.1% Niقطعیت استاندارد،  عدم .U=0.2% ،Ni، k=2 (95%)  قطعیت عدم

  .قطعیت آنالیز است برداري براي بچ مربوطه و عدم نمونه
  .است Ni%18.0تا حد باالي  Ni%16.0ناحیه مشخصه از حد پایین   مشخصه

  قانون تصمیم 
  اطمینان باالي پذیرش صحیح

تصمیم  (α=0.05) %95 یبیرقتبا سطح اطمینان  ناوت یم نآ ساسا ربکسر جرمی است که  ،پذیرش هرتسگ
  .بچ داراي کسر جرمی باالي حد پایین و پایین حد باال است هک گرفت

 به k=1.64مقدار و با  )تسا هدش درگ الاب فرط هب ددع ،نانیمطا يارب( 1.64u ͌ 0.17%ل محافظ به شکنوار هر   نوار محافظ
  .شود براي توزیع نرمال محاسبه میطرفه  یک %95دست آمده از چندك باالي 

  .تا یک رقم اعشارپس از گرد کردن . Ni %17.8تا  Ni %16.2  ه پذیرشناحی
 Ni %16.1  شده گیري مقدار اندازه

  

یرش پایین زیر حد پذ Ni %16.1شده،  گیري اندازهمقدار 
بچ . این یعنی در ناحیه رد قرار دارد و. است 16.2%

پذیرش اگر قانون تصمیم به شکل  :نکته .است نامنطبق
 %18تا  %16بین شد، یعنی ناحیه پذیرش  بیان می ساده

  .توانست به شکل منطبق گزارش شود د، آنگاه بچ میبو
  
  
  حیحص در رب زکرمت اب یلاثم

  کسر جرمی ماده ممنوعه در نمونه  ده اندازه
  urel=35%قطعیت استاندارد نسبی  عدم  قطعیت عدم

  .است Lu ،2 ng/gباال، حد   مشخصه
  قانون تصمیم 

  صحیح رداطمینان باالي 
غلظت ماده ممنوعه باالي حد در نظر گرفته  ،باشد %95شتر یا برابر با احتمال مقدار غلظت باالتر از حد، بی رگا

  .خواهد شد
 يارب-الاب یبسن تیعطق مدع رطاخ هب( .تسا ng/g 1.6 ،لامرن گلُع زیتورض ف اب حیحص دربراي  gنوار محافظ   نوار محافظ

  ).دینیبب ار [1]  4ت لاح ،هطوبرم اينماهر رد A تسویپ تریشب تایئزج
 ng/g 3.6  پذیرش دح

 ng/g 3.3  شده گیري مقدار اندازه

به  .است ng/g 3.6زیر حد پذیرش  ng/g 3.3، شده گیري مقدار اندازه
نمونه منطبق . گیرد عبارت دیگر این مقدار در ناحیه پذیرش قرار می

اگر در این حالت . فرض نوع توزیع بسیار مهم است :نکته .است
و نمونه نامنطبق  ng/g 3.2ذیرش شد، حد پ توزیع نرمال فرض می

  .شد می
  
  

  رتشیب ياه یندناوخ/رتشیب تاعالطا
[1] A. Williams and B. Magnusson (eds.) Eurachem/CITAC Guide: رد تیعطق مدع تاعالطا زا هدافتسا يامنهار 
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 حد باال

 ناحیه پذیرش ناحیه رد

 یمیمصت نوناق هیاپ رب شریذپ و در یحاون و (g) ظفاحم راون
 .دنک یم نایب ارصحیح  دراطمینان باالي  هک


