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  گفتارشیپ

نویس آن توسط مرکـز   که پیش“ کالیبراسیونهاي کالیبراسیون ـ اولین فاصله  ایجاد و تنظیم دوره”استاندارد 

ب یمـورد تـصو   23/1/89 ئت فنی مربوط، بررسی و در تاریخ    یاستاندارد دفاعی ایران تهیه و تدوین شده، توسط ه        

ي مؤسـسه آموزشـی و تحقیقـاتی صـنایع دفـاعی مـصوب            اساسـنامه ) 5 (ي  قرار گرفته است؛ اینک به استناد مـاده       

  .شود  استاندارد دفاعی ایران منتشر میعنوان مجلس شوراي اسالمی، به

ي صـنایع نظـامی، علـوم و          هـاي جهـانی در زمینـه          براي حفظ همگامی و هماهنگی بـا تحـوالت و پیـشرفت           

 که براي اصالح یا     ي خواهند شد و هرگونه پیشنهاد     يران، در مواقع لزوم بازنگر    یهاي دفاعی ا      خدمات، استاندارد 

 مورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت؛ بنـابراین بـراي مراجعـه بـه                  ي هنگام بازنگر   ود،ه ش یها ارا   تکمیل این استاندارد  

 .ها استفاده شودن  آيران بایستی همواره از آخرین بازنگریاستانداردهاي دفاعی ا

در تهیه و تدوین این سند سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود کشور، در حد امکـان بـین ایـن       

  .المللی و استانداردهاي ملی و دفاعی ایران و سایر کشورها هماهنگی ایجاد شود هاي بیناستاندارد و استاندارد

   :اند، به شرح زیر هستندکار رفتهه این استاندارد بهی تهيمنابع و مآخذي که برا

 نگـارش   ي ؛ مقـررات مربـوط بـه سـاختار و شـیوه     1387): تجدیـد نظـر سـوم    (001اسـتاندارد دفـاعی ایـران ـ     ــ  1

  .داردهاي دفاعی ایراناستان

2. NASA 1342: 1994; Reference Publication (Metrology-Calibration and Measurement 

Processes Guidelines) 

3. OIML D 10: 2007; Guidelines for the Determination of Calibration Intervals of Measuring 

Instruments.  

 4. NCSL RP-1: 1996; Establishment and Adjustment of Calibration Intervals Recommended 

Practice.  
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  مقدمه

 يریگ زات اندازهی و تجهي مرجع، کاريا استانداردهی متواليها ونیبراسین کالی بین حداکثر فاصله زمانییتع

بنـدهایی  .  استاطمینانبل  و قا یابی قابل رد  يریگ ج اندازه ید نتا ی تول يشگاه برا یما آز یی در حفظ توانا   یعامل مهم 

بـه فاصـله زمـانی بـین      1387: 9001 ایزو  دفاعی ایران ـ استاندارد و 1387: 17025زو ای  ایران ـ  دفاعیاستاندارداز 

الزاماتی که در این استاندارد مقـرر شـده اسـت، مطـابق بـا الزامـات تعیـین فاصـله                     . ها اختصاص دارد   کالیبراسیون

  .استها  یر استانداردکالیبراسیون، مشخص شده در سا

بــراي تعیــین فواصــل کالیبراســیون تجهیــزات تــست و  9001 و ایــزو 17025هــاي ایــزو  الزامــات اســتاندارد

 مشخـصات   محـدود کـردن   هـدف اصـلی آن   ی است که  از حقیقت  گیري ناشی  هاي اندازه  گیري و استاندارد   اندازه

 آزمـون  فراینـد ه شده براي استفاده از طریـق یـک      و پذیرفت  1 توسعه تولید  فرایند از طریق    ،محصوالت ساخته شده  

آزمـون و توسـعه بـزرگ    هاي  فرایندگیري در  هاي اندازه قطعیت  اگر عدم.استبول  در یک شرایط قابل ق    ،2تولید

است، احتمال خطر افـزایش بـیش از        ها   قطعیت  که یک عامل مهم در کنترل این عدم        اي باکالیبراسیون دوره  شود،

  . بودحد آن زیاد نخواهد

قطعیت و عوامل مؤثر در فاصله کالیبراسیون تجهیـزات شـرح داده شـده                موضوع رشد عدم   )ب (در پیوست 

  .است

ها را تسهیل و با تبادل اطالعات و تجارب بـه هماهنـگ     کارگیري این استاندارد همکاري میان آزمایشگاه      به

  .کند کردن استاندارد و اجراي آن کمک می

                                                           
1. Product Development Process  
2. Product Test Process  
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   هدف1

 هــا  اســتانداردونیبراســی کالفاصــله  اولــینمیجـاد و تنظــ ی اي بــراییهــا روش، ارایــهداردن اســتانیــهـدف از ا 

  . استيریگ زات اندازهیتجهو

  کاربرد ي  دامنه2

زمـون و   هـاي آ    موجـود در آزمایـشگاه     يریـ گزات انـدازه  یـ تجه و گیـري  هاي انـدازه   استاندارده  ین استاندارد کل  یا

  .دهد ی را پوشش مهاي تابعه سازمان  وت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلحنیروهاي مسلح و وزار سطح  درکالیبراسیون

  یمراجع الزام 3

   : استی کاربرد این استاندارد، الزاميجع زیر برااستفاده از مر

   .شناسی و اصطالحات مرتبط مفاهیم پایه و عمومی اندازه؛ 1389: 666 ایران ـ دفاعیـ استاندارد 1

  فی و تعاراصطالحات 4

، اصـطالحات و تعـاریف   )1 ( عالوه بر اصطالحات و تعاریف تعیین شده در مرجع الزامـی         ن استاندارد در ای 

   .رود کار می  بهزیر نیز

شگاه مورد استفاده ی آزماز دری تجه، که بعد از آنیونیبراسین کالیلون ای بی فاصله زمان:1نویبراسیکالفاصله ن  یلوا

   .يون بعدیبراسیرد تا کالیگ یقرار م

 برابـر اسـت بـا    يریـ گ ت مـورد انـدازه  یـ ک کم یـ  ي آزمـون بـرا    تیـ قطع  نسبت عـدم   :2ت آزمون یقطع ت عدم نسب

 يا اسـتاندارد اسـتفاده شـده بـرا        یـ براتور  ین کـال  ی معـ  قطعیـت   عـدم م بر   یز تحت آزمون تقس   ین تجه ی مع قطعیت  عدم

   . داشته باشندیکسانیب پوشش ید ضری بایها و مشخصات فن تیقطع عدم ؛آزمون

                                                           
1. Initial Calibration Interval 
2. Test Uncertainty Ratio 
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استاندارد . رود  کار می    و یا تصدیق عملکرد تجهیز دیگر به       اي  براي بازرسی دوره   تجهیزي که    :1وارسیارد  استاند

  .ارز و یا بهتر از تجهیز بازرسی شونده باشد ی همشناخت لحاظ اندازه  باید بهوارسی

  کاها، اختصاراتینمادها،  5

  تعریف        اختصار

NCR2        بدون نیاز به کالیبراسیون  

NPCR3       اي بدون نیاز به کالیبراسیون دوره  

TUR4        نسبت عدم قطعیت آزمون  

CBU5        قبل از استفاده کالیبراسیون  

  

  یالزامات کل 6

  اي تجهیزات مستثنی از کالیبراسیون دوره1ـ6

  :طور مثال  به.ستندی نياون دورهیبراسیمند کالازیزات نی از تجهیبعض

   .شوندی استفاده نمی کميهايریگ انجام اندازهي که برایاقالم •

   .بره شوندید قبل از استفاده کالیشوند اما با یندرت استفاده م ه که بیاقالم •

   ونیبراسی کال بهازیعنوان بدون نهن شده بیاقالم مع •

  .ه دارندیون اولیبراسیاز به کالی که فقط نیاقالم •

                                                           
1. Check Standard  
2. No Calibration Required 
3. No Periodic Calibration Required 
4. Test Uncertainty Ratio 
5. Calibration Before Use 
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   (NCR) ونیبراسیاز به کالی بدون ن1ـ1ـ6

  ا فقـط  یـ و گـر هـستند   یدت زایا متعلقات تجه یدهند   ی را انجام نم   ی مهم ی کم يها يریگ که اندازه  یزاتیتجه

  ک یـ  بـه    یابیـ  قابـل رد   RF يها رندهی مثال گ  يبرا. ستندیون ن یراسبیازمند کال یکنند، ن  ی کار م  عنوان اتصال دهنده  هب

زات یـ  از تجه  یبعـض  در موارد خاص ممکن است       . هستند زات تست خودکار  ی از تجه  یاستاندارد فرکانس و بعض   

NCRون باشندیبراسیازمند کالی بنا به درخواست استفاده کننده ن.  

   (CBU) ون قبل از استفادهیبراسی کال2ـ1ـ6

  : وجود دارد CBU يار برایدو مع

 .  ندارنديا ون دورهیبراسی به کاليازیوند و نبره شید قبل از هر بار استفاده کالی با کهیزاتیتجه )الف

 يبـرا . شـوند  یبار هم اسـتفاده نمـ      کیون حداقل   یسبرای کال یه معموالً در مدت فاصله زمان      ک یزاتیتجه )ب

 . ستیون نیبراسین فواصل کالیی تع بهيازیزات نین گروه از تجهیا

  (NPCR)  ندارنديا هون دوریبراسیکال که یزاتی تجه3ـ1ـ6

ـا در شـروع اسـتفاده ن        هـستند، ا   یون مـستثن  یبراسـ یم فواصـل کال   ین و تنظـ   یـی  از تع  NPCRزات  یتجه ازمنـد  یم

ن یـی  تع يهـات بـرا   ی از توج  یبعـض . ه نـشود   اشتبا NCR با   NPCRن عنوان   یبنابرا. م هستند یا تنظ یه  یون اول یبراسیکال

  :هستند ریز به شرح NPCRاقالم 

 . نداردی معلومیا خروجی و کند ی نميریگ  اندازه،زیتجه) الف

 ح اسـتفاده  یطور صـر  ه آن ب  ی خروج ای يریگ رد و از مقدار اندازه    ل کاربرد دا  له انتقا یعنوان وس ه ب ،زیتجه) ب

 .شود ینم

 . آن است2ا متعلقاتیبره شده یستم کالی س1ي اجزا،زیتجه) پ

                                                           
1. Component 
2. Function 
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  اسـتفاده کننـده    ي آن برا  یکند وخراب  ی مشخص کار م   یی و در محدوده کارا     است 1منیز خراب ا  یتجه) ت

 . آشکار است

ا یـ  2تـر یمک یـ له یوسـ هکند که مقـدار آن بـ   یجاد می را ا ی معلوم یوجا خر ی کند  می يریگ  اندازه ،زیتجه) ث

 .شود ی نشان داده مر مدت استفادهده دبره شی کال3جیگ

ر یمقـاد ان  یـ  ب يشـوند نـه بـرا      ی استفاده مـ   يملکردط ع ی نشان دادن شرا   يز تنها برا  ی تجه يها يریگ اندازه) ج

 يعدد

ک سـطح قابـل قبـول ثابـت مانـده         یز در   ی تجه يریگ دازهنان ان یت اطم ی قابل ،عمر کوتاه ک دوره   یبعد از   ) چ

 .است

  یکوانتم ـ یکی مانند مکانی اصليها استاندارد) ح

 بالفاصله کالیبره بایدکار بردن تجهیز وجود داشته باشد، تجهیز  یا بد به4اگر احتمال یا نشانه اضافه بارگذاري 2ـ6

   .نشان دهد پایداري آن کم نشده استکه اینتا کالیبره شود  ،تر شود و پس از آن در فواصل کوتاه

   :يادآوری

ون را از زمان    یبراسیشروع دوره کال  تواند   یشگاه م یشگاه ارسال شود، آزما   یون به خارج از آزما    یبراسی کال ي برا يزیهرگاه تجه 

  .ز قرار دهدیشروع به استفاده تجه

 ونیبراسین فاصله کالی اولنییتع 7

   :ر استی عوامل زيون بر مبنایبراسیاصله کالن فییه در تعی اوليریگ میتصم

 زیه سازنده تجهیتوص •

 
                                                           

1. Fail-Safe  
2. Meter  
3. Gauge  
4. Overloading  
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  استفاده 1شدتزان و یم •

 ...) ویرات فصلیارتفاع، تأث (طیات محی با مقتضي و سازگاریطیط محیر شرایتأث •

 يریگ از در اندازهی مورد نقطعیت عدم •

 )ین قانوشناسی اندازهان یاز طرف متولمشخص شده : مثال ( مجازيحداکثر خطا •

 فرد هدستگاه منحصر ب )ر درییا تغی (میتنظ •

 )ها باال بر ترموکوپلياثر دما: مثال ( شدهيریگ ت اندازهیر کمیتأث •

  مشابهزاتیا تجهیزات یرباره همان تجها مشترك دی منتشر شده يها داده •

 کارکنان •

  متقابل يها یتعداد بررس •

 بـر اسـاس     يبنـد  رتبـه . انـد  شنهاد شـده  یـ ر پ یت در ز  یلووب ا یترتون به یبراسین فاصله کال  ین اول یی تع يها روش

ک یـ انتخاب هر .  مدت انجام شده است ی طوالن يور  بهره نه و یهز  و ی، درست يریپذ نانه، انعطاف یب مالحظات واقع 

 بـه  یت دسترسیتجربه و توانا در پردازش اطالعات و قابل به کارکنان بای متناسب با بودجه، دسترس    دیها با از روش 

   .اشداطالعات ب

  زات مشابهیتجهبا ن یی تع1ـ7

ون بـر   یبراسـ ین فاصـله کال   ی باشـد، اولـ    ی قبل يها از مدل  يا روز شده  به ي نسخه ،دیز جد ی که تجه  يدر موارد 

ا یز مشابه یون تجهیبراسی فواصل کالتوان از ین می همچن.شود ن یی تعی قبليها ون مدلیبراسیکالل سوابق ی تحليمبنا

  . استفاده کردي و تکنولوژیگدیچیپ در ،ز همانندیتجه

                                                           
1. Severity  



  هاي کالیبراسیون ـ اولین فاصله کالیبراسیون ایجاد و تنظیم دوره  689استاندارد دفاعی ایران ـ 



  زاتی تجهگروه  بانیی تع2ـ7

ن یعنوان اولـ ه را بردهون یبراسی کالی فاصله زمانتوان یرد، میزات قرار گی از تجهيا  ردهد دریز جد یاگر تجه 

ون یبراسیل فواصل کالی تحلي برایکه اطالعات کاف يدر موارد. کار بردهد بیز جدی تجه ونیبراسی کال یفاصله زمان 

جـاد  ین مدل باشند، ایبا مشابه را که ممکن است از چند    یزات تقر ی از تجه  ییهاگروهد  یشگاه با ی آزما ،وجود ندارد 

، یگـ  دیـ چی، پيداری، پای کاربرد، درستاشتراك کارکرد،. شود یده میز نامی تجه ردهعنوان  ه ب يبندن گروه یا. کند

  . ز هستندی تجهردهف ی تعريها اری مع،ي و تکنولوژیطراح

  نمودار کنترل با ن یی تع3ـ7

صورت هون بیبراسین فاصله کالیو اول میکن یمشخص م وارسیک استاندارد ی ،زاتی تجهين روش برایدر ا

 يهـا  ل دادهیـ  بـر اسـاس تحل  يون بعـد یبراسـ یزمـان کال . شـود یمن یی تع )1ـ   الف (  يشنهادی جدول پ  ي برمبنا یفرض

 را در وارسـی  بـا اسـتاندارد   نظرز مورد یسه تجهیج مقاینتا .شود یم می نمودار کنترل، تنظي بر رووارسیستاندارد ا

 را  يون بعـد  یبراسـ ی خـارج شـود، کال      نمـودار  ارز از محـدوده اخطـ     یکه تجه قبل از آن   کنترل رسم کرده و   نمودار  

ن یده اولـ   قبل از مشاه   ون تا یبراسین کال ی شده از اول   يمدت زمان سپر  ون،  یبراسیکال فاصله    اولین .میکن ی م ینیب شیپ

. دهـد  یح نـامعلوم را نـشان مـ    ی علـت قابـل تـصح      ی کـه بررسـ    ی وقتـ  ، است  نمودار جه خارج از محدوده اخطار    ینت

 وارسـی رفته شـده اسـتاندارد   یرامون مقدار پذی پيریگ ند اندازهی فرآ)انحراف استاندارد (δ2±محدوده اخطار در    

ن یاولـ  )4ــ 7(هـاي بنـد      یا جـدول   )1ـ   الف (  با توجه به جدول      تواند  می شگاهین روش آزما  یدر ا . ده است برقرار ش 

  .دینمامشخص   رايا دوره انیم يهای بررس انتخاب و با توجه به آنون رایبراسیفاصله کال

ایجـاد و  ( 690  دفـاعی ایـران ـ   اسـتاندارد  در ،اطالعات الزم براي رسم و محاسبات مربوط به نمودار کنترل

  . توضیح داده شده است کامالً)سازي  بازنگري و بهینه ـي کالیبراسیونها تنظیم دوره
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   یل مهندسی تحل4ـ7

  اتی کل1ـ4ـ7

 و بـا    کنـد  را اتخاذ    یل مهندس یروش تحل ،  کارکنانل و مهارت    ی، تحل ی فن یی به توانا  د با توجه  یشگاه با یآزما

ن یـی ز را تعیـ ون تجهیبراسـ ین فاصـله کال یلـ  او،ن بنـد ی داده شده در اهاي جدولف و ینظر گرفتن الزامات و تعار   در

 یشـناخت   انـدازه  يهـا  یگـ  ژیـ  و هن شـد  یی تع ینان داشته باشد که در فاصله زمان      ید اطم یشگاه با ین آزما یهمچن. دینما

  . خواهد ماندی مجاز باقيز در محدوده خطایتجه

ن رده  ی با بـاالتر   هاتی کم یبایت رد ی قابل شود که ی م گفته یزاتیه به تج  هی اول ياستانداردها ن استاندارد، یدر ا 

 چنـد منظـوره   براتوری کـال کیـ مثال  يبرا. شودی مقرار بر ها  آنله  یوسه ب ین الملل یب  و ی مل ي به استانداردها  یدرست

شگاه محسوب شود، اما در ی آن آزما مرجع باشد و استانداردشگاهیآزماک ی یه درست ن رد ی باالتر ممکن است در  

   .ستیه نی اوليها استانداردءن استاندارد جزیا

هـا   آن يریگ ت اندازه یقطع ت و عدم  یشود که، مقدار کم    ی م گفته یزاتی به تجه   و انتقالی  هی ثانو يها استاندارد

ها ممکن است  شگاهیدر آزما. شود ین م ییت تع یه از همان کم   ی اول يسه با استانداردها  یا مقا یون،  یبراسیق کال یاز طر 

  . ز استفاده شودیاستاندارد مرجع ن عنوان ه تحتی ثانويها از استاندارد

ا یـ ،  ی سـنج  یون، درسـت  یبراسـ ی کال يطـور معمـول بـرا     هشود که ب   ی م گفته یزاتی به تجه  ي کار يها استاندارد

 ي کـار يهـا  اسـتاندارد . شـوند  یا مواد مرجع اسـتفاده مـ   ی،  يماد) ده اندازه (، سنجه يریگ اندازه يها ستمی س یبررس

 بـا   يه و کـار   یه، ثانو ی اول ها در سطوح   تیکم فهرست) 1 (درجدول .شوند یبره م یکاله  ی ثانو يها له استاندارد یوس هب

ه یه، ثانویاول (ين جدول رده استانداردید با توجه به ایها با شگاهیآزما. آمده است ها آن یبی تقر یمشخصات درست 

  . ندیز را مشخص نمایهر تجه) يو کار
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  ونيبراسيکال يها شگاهيزات آزماي استانداردها و تجه:۱جدول
  هاي کاري استاندارد  هاي ثانویه استاندارد  هاي اولیه استاندارد

  قطعیت عدم/ درستی  تجهیز/ کمیت  قطعیت عدم/ درستی  تجهیز/ کمیت  قطعیت عدم/ درستی  تجهیز/ کمیت
  DCولتاژ 

  سل استاندارد ـ 1
استاندارد حالت ـ 2

  جامد

ppm 31  ـ  
ppm 2 6/0 ـ  

  کالیبراتورـ 1
  متر مرجع مالتیـ 2

ppm 11 کالیبراتورـ 1  3 ـ  
  متر مرجع مالتیـ 2

  کمتر از
 ppm 60  

 AC ولتاژ

 ـ اسـتاندارد انتقـالی    1
AC-DC 

ـ استاندارد 2
 AC گیري اندازه

ppm 105  ـ  
  

ppm 18   

  ـ کالیبراتور1
  متر مرجع ـ مالتی2

  کالیبراتورـ ppm 50  1 کمتر از
  متر مرجع مالتیـ 2

  %05/0کمتر از 

 DC جریان

  کالیبراتورـ 1  %01/0  شنت
  متر مرجع مالتیـ 2

  کالیبراتورـ ppm 65  1 کمتر از
  متر مرجع مالتیـ 2

  %02/0کمتر از 

 AC جریان

  کالیبراتورـ 1  %02/0  شنت
  متر مرجع مالتیـ 2

  کالیبراتورـ 1  
  متر مرجع مالتیـ 2

  

  مقاومت
یک اهم ـ 1

  استاندارد
ـ ده کیلو اهم 2

  استاندارد

ppm 05/0   
ppm 15/0   

مقاومــــــــــــت 
  استاندارد

MΩ 100- Ω1  

ppm 11کالیبراتورـ 1  5/2  ـ  
  متر مرجع مالتیـ 2

  ppm 30 کمتر از

  خازن
اســــتاندارد مرجــــع 

  خازن
ppm 5   
001/0%  

  استاندارد خازنـ 1
استاندارد  ـ 2

  گیري اندازه

05/0%  
01/0%  

جعبــه دهــدهی ـــ 1
  خازن

  LCR METER ـ2

  %1کمتر از 

  سلف
  ییـ استاندارد القاکنا1  %02/0  قاکنائیاستاندارد ال

  LCR METERـ2
جعبه ـ 1  05/0%

  ییقاکناال دهدهی
  LCR METER ـ2

  %2کمتر از 
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 )ادامه (۱ جدول
  هاي کاري استاندارد  هاي ثانویه استاندارد  هاي اولیه استاندارد

  قطعیت عدم/ درستی  تجهیز/ کمیت  قطعیت عدم/ درستی  تجهیز/ کمیت  قطعیت عدم/ درستی  تجهیز/ کمیت
  فرکانس

 GPSـ 1

 سزیم ـ 2

13- E  ×10  1 کوارتزـ  
  ـ شمارنده فرکانس2

  E  ×10 ـ11
  E  ×10 ـ8

شمارنده ـ 1
  فرکانس

  کالیبراتورـ 2

  ppm 2 کمتر از

      dB 04/0  ------  ------  تضعیف کننده

 RF توان

  سنسور توان ـ 1
  RF  توانـ2
ــالیبراتور سنــسور  3 ـ ک ـ

  توان

------  
------  

------  
------  

      

 جرم 
  کیلو گرم ملی

  وزنه
E1 وزنه 

 مقایسه کننده

E2  
   

 

  وزنه
  

F1, F2 
  

 گشتاور
ــ 1  %02/0 ـ% 1  اهرم وزنه  -----   ــالیبراتور ـــ کــ

  گشتاور
  ترکتسترـ 2

  %1/0 ـ% 4/0
  
  %4/0 ـ% 5

  طول
انترفرومتــر بلــوك ـــ 1

  سنجه
انترفرومتــر بــا لیــزر ـــ 2

ـیم  ـین    ـ هل  نئـون و ماش
  يگیر اندازه

انترفرومتــر بــا لیــزر ـــ 3
 نئـون و میـز متـر     ـ هلیم

  نواري

  بلوك سنجهـ 1  
  استاندارد خطـ 2
  متر استانداردـ 3
  میز سطح صافـ 4
نـوري   سنج تختیـ  5

  مرجع

  k, 00 گرید
  
  

 00 گرید

  بلوك سنجه ـ 1
  سنجه حلقويـ 2
ـــ کــالیبراتور ســاعت  3

  ريگی اندازه
  میز سطح صافـ 4
کالیبراتور بلوك  ـ  5

  سنجه
  نوريسنج  تختیـ 6
  تراز دوقلوـ 7

 2 ,1 ,0 گرید

  
  
  

 2 ,1 ,0 گرید

  زاویه
  گرید کاري  بلوك زاویه  گرید آزمایشگاهی  بلوك زاویه  گرید کالیبراسیون  بلوك زاویه
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 )ادامه (۱ جدول
  هاي کاري استاندارد  هاي ثانویه استاندارد  هاي اولیه استاندارد

  قطعیت عدم/ درستی  تجهیز/ کمیت  قطعیت عدم/ درستی  تجهیز/ کمیت  قطعیت عدم/ درستی  تجهیز/ کمیت
  فشار

  ترازوي فشارـ 1
  اي مانومتر جیوهـ 2
  بارومترـ 3

001/0%  
001/0%  

05/0% 

  ترازوي فشارـ 1
  اي مانومتر جیوهـ 2
  بارومترـ 3
  کالیبراتور فشارـ 4

  %005/0 ـ% 05/0
  %005/0 ـ% 05/0

  %05/0 ـ% 1
 %05/0 کمتر از

  شارترازوي فـ 1
  فشارسنج مرجعـ 2
  

  %1/0کمتر از 
  %5/0کمتر از 

  

  نیرو
  نیروي استاندارد

  مرده  وزن  
  پروینگ رینگـ 1  

  لودسلـ 2
02/0% 

05/0% 

  پروینگ رینگـ 1
  لودسلـ 2

01/0%  
1/0%  

  دما و رطوبت
ــ 1 ــتــ ــاط ثابـ  نقـ

ITS90 
  منبع تابشـ 2

  جسم سیاه

ـ دماسنج مقـاومتی    1  %001/0 ـ% 005/0
  ستاندارد ـ پالتینی ا

 ـ ترموکوپل نـوع   2
R و S 

 ترموکوپل نـوع  ـ  3
B 
 

 پایرومتر نوريـ 4

  درجه سلسیوس1000تا

  
   درجه سلسیوس1500تا
  
  درجه سلسیوس1700تا

  
  درجه سلسیوس3000تا

ـ دماسنج مقاومتی 1
  ـ پالتینی کاري

  هاترموکوپلـ 2

  

ــ 1 ــت ــ ــاط ثابـ نقـ
  رطوبت

  %2 ـ% 5/98
°C 80°C-5 

   دماییمحیطـ 1  %2/0 ـ% 4/1
 (climate chamber)  

ــ2 ــتـ ــنج   رطوب س
  مرجع

2%  
  

  %5/0 ـ% 2

  محیط دماییـ 1
 (climate chamber)   

  سنج   رطوبتـ2

  %1 ـ% 4

  

   عوامل مؤثر2ـ4ـ7

  ف عوامل مؤثری تعر1ـ2ـ4ـ7

 ؛کنـد   فواصل کالیبراسیون تجهیز را مشخص مـی ، در بسیاري از تجهیزات، کارخانه سازنده     :توصیه سازنده تجهیز  

  :ها معتبر است که موارد زیر از طرف سازنده مشخص شده باشد در صورتی این توصیه

  )تیکم ( پارامتر1رواداري حدود )لفا
                                                           

1. Tolerance  



  هاي کالیبراسیون ـ اولین فاصله کالیبراسیون ایجاد و تنظیم دوره  689استاندارد دفاعی ایران ـ 



  . خواهند ماندی باقروادارير پارامترها در محدوده ی که در آن دوره مقادینی معی فاصله زمان)ب

  . خواهند ماندی باقروادارين پارامترها در ی معین فاصله زمانیکه در ا احتمال آن)پ

ت مـورد   یـ ک کم یـ  ي بـرا  يریـ گ  انـدازه  قطعیـت   عـدم از، حـداکثر    یـ  مـورد ن   قطعیـت   عـدم  :ازی مورد ن  قطعیت  عدم

 سـوم  یـک کثر  د حـدا  یـ ک آزمون با  ی مرجع در    يها زات و استاندارد  یت تجه یقطع   معموال عدم  . است يریگ اندازه

از جهت ی مورد نقطعیت عدمن استاندارد یدر ا. باشدون یبراسیز تحت کالیت تجهیقطع  ا عدم ی مجاز   يحداکثر خطا 

   .ان شده استیب) TUR (ت آزمونیقطع  عدم  صورت نسبتبهزات مختلف ین تجهی بیوستگیحفظ پ

ون یبراســین فاصــله کالیــیر تع و براســاس آن ددیــ مــشخص نما مناســب راTUR تیــ در هــر کمدیــشگاه بایــآزما

تـر   یتوانـد طـوالن    یون مـ  یبراسیتر باشد، فاصله کال   رگن نسبت بز  ی ا  است هرچه مقدار   یهی بد .دی نما يریگ میتصم

  داشـته يتر بـاال ی درسـت ،ونیبراسـ ی تحـت کال اتزیـ استاندارد نسبت به تجه   زات  ی هرچه تجه  گریبه عبارت د  . شود

ن یـ د در حفـظ ا    یـ شگاه با یـ آزما. دن داشته باش  يتر یون طوالن یبراسیند فاصله کال  توان یاستاندارد م  اتزید، تجه نباش

   .دینسبت تالش نما

 اعـالن شـده    یدرسـت  ( مجـاز  ي از نسبت حـداکثر خطـا      یکین مکا يها زات و استاندارد  ی در تجه  TURمقدار  

  . شود یز مرجع محاسبه مین تجهی معقطعیت عدمون به یبراسیز تحت کالیتجه)  سازندهتوسط

 اعـالن   یدرسـت  ( مجـاز  يا از نسبت حداکثر خطـ     یکی الکترومکان يها زات و استاندارد  ی در تجه  TURمقدار  

ز یـ تجه ) اعالن شده توسط سازنده    یدرست ( مجاز يون به حداکثر خطا   یبراسیز تحت کال  یتجه) شده توسط سازنده  

  . شود یمرجع محاسبه م

 اعالن  یدرست (نی مع يریگ  اندازه قطعیت  عدم از نسبت    یکی الکتر يتانداردهازات و اس  یدر تجه  TURمقدار  

 اعـالن شـده توسـط       یدرسـت  (نی معـ  يریـ گ  انـدازه  قطعیـت   عـدم ون به   یبراسی کال ز تحت یتجه) هشده توسط سازند  

   .شودیز مرجع محاسبه میتجه) سازنده
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  :1يادآوری

 مبنـا  DC ولتـاژ  يریگ  اندازهقطعیت عدممترها،  یها و مالت  براتوریکاره مانند کال  زات چند یه تج ازی مورد ن  قطعیت  عدمن  یی تع يبرا

  .قرار داده شود

  :2يادآوری

 يریـ گ ت انـدازه یـ قطع   عـدم  کـه يا ، گـستره  دارنديریگ ن گستره اندازهی که چند  یزاتی تجه ازیت مورد ن  یقطع  ن عدم یی تع يابر

   . مبنا قرار داده شود، دارديترکوچک

 از عوامـل    یکـ ی ،یکی مکـان  يزات و اسـتانداردها   یـ ون تجه یبراسـ ینامـه کال  یان شده در گـواه    یت ب یقطع   عدم :قطعیت  عدم

تـر باشـد   ز کوچـک  یـ ون تجه یبراسینامه کال یان شده در گواه   یت ب یقطع هر چه عدم  . باشد یون م یبراسیه فاصله کال  کنند نییتع

 يت حـداکثر خطـا   سـهولت در محاسـبات نـسب       ين استاندارد بـرا   یدر ا . تر باشد  یتواند طوالن  یز م یون تجه یبراسیفاصله کال 

ز یـ ون تجهیبراسـ یتـر باشـد، فاصـله کال   ن نـسبت بـزرگ  ین هرچه ایبرابنا. شود ی مبنا قرار داده م  ،تیقطع  ز به عدم  یمجاز تجه 

  .تر باشد یطوالنتواند  یم

ـ  (تر باشـد   کوچک يداری هرچه پا  :يداریپا وزاتیـ  اگـر تجه .تـر نمـود   یتـوان طـوالن   یون را مـ   یبراسـ یفاصـله کال  ) یکم  

ج ین نتــای، ســازش بــ مــدت باشــندینطــوال متفــاوت و یبــا فواصــل زمــان، ون نــامنظمیبراســی ســوابق کالي دارااســتانداردها

  .ز باشدی تجهيداری سنجش پاي برای مناسبيتواند مبنا یون میبراسیکال

ان شـده در  یـ  بیا درسـت یـ ت یـ قطع  ق عـدم  یـ  دق يهـا  متـر  یهـا و مـالت     براتوریزات مرجـع ماننـد کـال      ی از تجه  ياریدر بس 

 تیـ قابل ه،یـ م بـار و منبـع تغذ      یتنظـ بـودن،    یطـ ، خ ییب دما ی، ضر مدت  بلند يداری پا يها  مؤلفه ز شامل ی تجه یمشخصات فن 

نباشـد، از   صورت مجزا مشخص    ه ب يداری که پا  یزاتین در تجه  یبنابرا.  است یلون م یبراسی کال ي استاندارها به سازنده   یابیرد 

   .ون استفاده شودیبراسین فواصل کالیی تعهاي جدول در يداری پايجاه بیان شده در مشخصات فنی بیا درستی قطعیت عدم

  :يادآوری

  . مبنا قرار داده شودDC ولتاژ يداریمترها، پا یها و مالت براتوریزات چندکاره مانند کالی تجهيدارین پایی تعيبرا
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 .شـوند  یش مـ یاسـتفاده نادرسـت متحمـل فرسـا     و  کـارکرد  در اثر    يریگ زات اندازه ی تجه : استفاده شدتزان و   یم

  :يادآوری

کننـد   ین مـ ین مسئله تـأم ی کاهش ايرا برا...) کش، انبرك ودست (یلوازم کمک  متعلقات و    يسر کی ،زاتیسازندگان تجه 

اد یز زیزان استفاده از تجهی مای  استفاده نشود و  ین لوازم کمک  ی که از ا   يدر موارد . کند یز کمک م  ی درست ن  يریگک اندازه ی که به 

  . ون را کاهش دادیبراسید فاصله کالیباشد به همان نسبت با

نظر از استفاده   صرف که  هم وجود دارد    رانش با زمان   یکی و مکان  یکیمکان و الکترو  یکیکترزات ال یدر تجه 

 یدر بعـض  . سو رانـش دارنـد    کیشان به   یر واقع یون از مقاد  یبراسیزات بالفاصله بعداز کال   یهمه تجه . افتد یاتفاق م 

 قابـل  زان رانـش یـ  ميا تـا انـدازه  هـا    از استانداردیدر بعض.  موارد قابل توجه استیموارد رانش آهسته و در بعض 

  .ن کردییتعز ی نل مشخصات رانشیتوان از تحل ین را میون نخستیبراسی فاصله کالحداکثر.  استینیب شیپ

سات متقابـل  یـ  اتخـاذ کنـد کـه مقا      یداخلـ  يا دورهانیـ  م ی بررس ک برنامه ید  یگاه با شی آزما :يا دورهانی م یبررس

تواند رفتار  ی در نمودار کنترل مساتین مقای ايها ل دادهیثبت و تحل. شود یمه را شامل یه و ثانوی اوليهااستاندارد

ن رفتـار   یـ تـوان ا   یمـ ون  یبراسی فاصله کال   اولین نیی تع يبرا. ز را مشخص کند   یکوتاه مدت و بلند مدت خاص تجه      

اگـر در  . سه کردیا مق مجاز آنيا محدوده خطایز و یون تجهیبراسی کالنامهیگواه قطعیت عدموابسته به زمان را با   

مقـدار آن بـه    و  رانـش بـوده  يداراز یـ  تجهی مشخص شود که مشخصات انـدازه شـناخت       يادورهانی م يهایبررس

ن شده  ییون تع یبراسیک شده است، فاصله کال    ینزد مجاز   يا خطا ی و   ونیبراسیکال نامهی گواه تیقطع   عدم درصد85

دهنده  نشان ،جیتر و نتاها کوتاهیسات و بررسین مقای ایان فاصله زمهرچه.  مجدد شودبرهیز کالیهنظر و تج دیتجد

  . تر اتخاذ شودیتواند طوالن یون میبراسیز باشد، فاصله کالی تجهيداریپا

  :یادآوري

عنـوان  هصـورت از آن بـ      نیـ ز باشد کـه در ا     یشگاه ن یتواند خارج از آزما    یمه  ی اول يها استاندارد يبرا يا دورهانی م يها یبررس

   .ردیل قرار گی مورد تحليا دوره انی ميها یج مانند بررسینتا شود و نی تلقیشگاهین آزمایسات بیمقا
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لـرزش  دما، رطوبت، فـشار،      (یطیط مح ید شرا یون با یبراسیکال و  آزمون يها شگاهیآزما :ي نگهدار یطیط مح یشرا

 ير زمان کـار یاگر در غ  . ندون داشته باش  یبراسی وکال  آزمون اتی انجام عمل  ي برا يا ف شده و کنترل شده    یتعر ...)و

رات ییرا تغیز. تر شود د کوتاه یون با یبراسیشد فاصله کال  شتر با یرات ب ییل نباشد، هر چه تغ     تحت کنتر  یطیط مح یشرا

ش مشخــصات باعــث رانــ  مــؤثر بــوده ویکی و الکترومکــانیکــیزات الکتریــ از تجهياری بــر بــسیطــیط محیشــرا

رات ییـ صـد تغ  صـورت در  ون بـه  یبراسـ ین فاصله کال  یی تع هاي  جدوله در   ن مؤلف ی اثر ا  .شود یز م ی تجه یشناخت اندازه

  .نظر گرفته شودف شده درینسبت به مقدار تعر

 آن نقـل   و حمـل و ییجـا هجابـ شگاه کـه مـستلزم   یـ ز در خـارج از آزما   یـ تعداد دفعات اسـتفاده تجه     :شگاهیخارج از آزما  

   .دنظر گرفته شو درونیبراسین فاصله کالیید در تعی با، کهاستون یبراسیال از عوامل مؤثر در کاهش فاصله کشود، یم

 یطـ ی مح طیشـود، ممکـن اسـت در شـرا        یشگاه استفاده مـ   یز در خارج از آزما    ی که تجه  ی در مواقع  نیهمچن

شتر باشـد  یـ ط بین شـرا یـ  در ايرد که هر چه مدت زمان استفاده و نگهـدار        یقرار گ ار نامطلوب   یاستاندارد و بس  ریغ

   .تر شودد کوتاهیاون بیبراسیفاصله کال

   عوامل مؤثري بازنگر2ـ2ـ4ـ7

جاد شده در مورد ی سوابق ا)ن شدهییون تعیبراسیک سوم فاصله کالی (نیمع ید در فواصل زمانیشگاه بایآزما

 عوامـل مـؤثر فاصـله       يجـاد شـده بـرا     یرات ا ییـ از بـا توجـه بـه تغ       یـ  و در صـورت ن     کـرده  يعوامل مؤثر را بازنگر   

  . دین نمایی تعيدیون جدیبراسیکال

   یکیزات الکتری تجه3ـ4ـ7

  هی اولي استانداردها1ـ3ـ4ـ7

ن یهمچنـ . دیـ مـشخص نما   )1 ( جـدول   را مطـابق   یکـ یه الکتر یـ ل او يد اسـتانداردها  یـ شگاه با ی آزما یر فن یمد

 نیـ  اان شـده در یـ ون بیبراسـ ین فواصـل کال ییف عوامل مؤثر در تعی و با توجه به تعر یشگاه را بررس  یت آزما یوضع

  .دین نماییه را تعی اوليون استانداردهایبراسین فاصله کالی اول،)2 (رد و جدولاستاندا



  هاي کالیبراسیون ـ اولین فاصله کالیبراسیون ایجاد و تنظیم دوره  689استاندارد دفاعی ایران ـ 



  :دییر عمل نمایب زیترتبه ثبت و )2 (در جدول زیمشخصات تجه

  . شود مؤثر در جدول مشخصعواملط ی شرا)الف

  .شوداز ثبت یط مشخص شده در ستون امتیوزن شرا) ب

  .شود در جدول ثبت ي بعدکالیبراسیونخ یتار و  شدهل دوره محاسبه طومعادل  جدولاز در سطر آخری مجموع امت)پ

  يکيه الکتري اولياستانداردها ونيبراسين فاصله کالييتع :۲جدول
  :کد کالیبراسیون  :نام تجهیز
  :تاریخ کالیبراسیون  :مدل

  
  عوامل مؤثر

  :تاریخ کالیبراسیون بعدي  :شماره سریال

  
  امتیاز

  TUR 30% 10≥  3ـ10 3≤ شرایط
 18 12 6 وزن

 

  % 30پایداري  ppm / year>10 10ـppm / year<15 ppm / year15 شرایط
  18 12 6 وزن

 

  %10دوره اي  بررسی میان شش بار در دوره چهار بار در دوره دو بار در دوره شرایط
  6  4  2 وزن

 

  %20میزان و شدت استفاده  بار در سال 5تا  لبار درسا 10تا  بار در سال 10بیش از شرایط
  12  8  4 وزن

 

ــرایط محیطــــــــی   %±10 %±15 %±20  شرایط شــــــ
  6  4  2  وزن  %10نگهداري

  

    :جمع= طول دوره به ماه 
  

  :1یادآوري

 کـرده  ه سال را توصیه نماید و در تعیین آن تعریف این استاندارد را برآورددواگر سازنده تجهیز، فاصله کالیبراسیون کمتر از     

  . استفاده نماید)1 (ي تواند طبق توصیه سازنده عمل نماید و یا با توجه به شرایط عوامل مؤثر از رابطهیشگاه میباشد، آزما

  )ه سازنده به ماهی توص×60 (+ه سازنده به ماه یتوص=  طول دوره به ماه   )1 (

  :2يادآوری

صـورت  ون بـه یبراسـ یخ کالین تاریهمچن. تر گرد شودح بزرگیعدد صح به   ها  جدولله  یوسهون محاسبه شده ب   یبراسیفاصله کال 

  .سال ثبت شود/ ماه/ روز

 امتیاز
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ون یبراسـ ین فاصـله کال ی، اولاستر یط زیشرامشخصات و با  DCه ولتاژ   یاستاندارد اول  Xشگاه  یدر آزما : مثال

  .دیین نمایی تع)2 (را با استفاده از جدول

 .ت کندی را رعا10 تا 3با نسبت  TURشگاه در نظر دارد یآزماـ 1

 .است ppm/year 2ز ی تجهيداری پایاز مشخصات فنـ 2

 .دهد ی خود قرار مي در برنامه کاريا دوره انی میشگاه حداقل دو بررسیآزماـ 3

 .شود ی مینیب شی بار در سال پ5زان و شدت استفاده حداکثر یمـ 4

 . کار استيف شده برایط تعریصد شرا در15 کمتر از ير ساعات کاری در غیطیط محیرات شراییتغـ 5

  : شود یل میر تکمیصورت زهط ذکر شده جدول بیبا توجه به شرا

  )مثال (تعيين فاصله کاليبراسيون استانداردهاي اوليه الکتريکي: ۳ جدول
  :کد کالیبراسیون  DC REF STD:نام تجهیز

  1/2/89:تاریخ کالیبراسیون XXX:مدل
  

  عوامل مؤثر
  1/2/93:تاریخ کالیبراسیون بعدي XXX:ره سریالشما

  
  امتیاز

  TUR 30% 10≥  3ـ10 3≤ شرایط
 18 12 6 وزن

 
12  

  % 30پایداري  ppm / year>10 10ـppm / year<15 ppm / year15 شرایط
  18 12 6 وزن

  
18 

  %10دوره اي  بررسی میان شش بار در دوره چهار بار در دوره دو بار در دوره شرایط
  6  4  2 زنو

  
2 

میــزان و شــدت اســتفاده    بار در سال 5تا  بار درسال 10تا  بار در سال 10بیش از شرایط
  12  8  4 وزن  20%

  
12 

ــی  %±10 %±15 %±20  شرایط ــرایط محیطــــــ شــــــ
  6  4  2  وزن  %10نگهداري

  
4 

 48  : جمع= طول دوره به ماه 

  
  .شود ی انجام ميا دوره انی میبار بررسکیاه  م16ن شده و در هر ییز چهار سال تعیون تجهیبراسیدوره کال
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  یانتقال  وهی ثانوي استانداردها2ـ3ـ4ـ7

اعـالن   زی تجه کارخانه سازندهیها را بر اساس مشخصات فن  تی کم يریگن توان اندازه  ی بهتر شگاهیاگر آزما 

 مثـال اگـر   يبـرا . شـود  نیـی تعخانـه سـازنده   کار ید مطابق مشخصات فنیز بایون تجهیبراسین فاصله کالی، اول دینما

ان یـ  ب زیـ  از طرف کارخانه سـازنده تجه      ینین مع نایز با سطح اطم   یساله تجه  کی یدرست ای يریگ اندازه قطعیت  عدم

ن ی اولـ  نی بنـابرا  ،دیـ ن مشخـصات اعـالن نما     یـ  خود را بر اساس ا     يریگن توان اندازه  یشگاه بهتر یشده باشد و آزما   

  .ن شودییعساله ت کید یز بای تجهونیبراسیفاصله کال

 بـا  هی ثانوي استانداردهاونیبراسین فاصله کالید، اول ینماه سازنده استفاده ن   یز توص شگاه ا ی که آزما  يدر موارد 

  .شودی منیی تعن استانداردی از اهاستفاد

   :يادآوری

وجـود   RMS2 و حـسگر  1 را دارنـد در دو نـوع ترموکوپـل خـأل      AC ین رده درسـت   ی که باالتر  AC/DC ی انتقال ياستانداردها

  .استار مؤثر یون بسیبراسین فاصله کالیی در تعزان استفاده استاندارد نوع ترموکوپل خألیم. دارند

ن یهمچنـ . دیـ  مـشخص نما )1 ( جـدول  را مطـابق یکـ یه الکتریـ  ثانويردهاد اسـتاندا  یشگاه با ی آزما یر فن یمد

ن استاندارد و یان شده در ایون بیبراسین فواصل کالیی و با توجه به عوامل مؤثر در تع  یشگاه را بررس  یت آزما یوضع

  . دین نماییه را تعی ثانويون استانداردهایبراسین فاصله کالی، اول)4 (جدول

  :شودر عمل یب زیبه ترت  ثبت و)4 (در جدول زیمشخصات تجه

  .ط عوامل مؤثر در جدول مشخص شودی شرا)الف

  .از ثبت شودیط مشخص شده در ستون امتیوزن شرا) ب

                                                           
1. Vacuum Thermocouple Based AC/ DC Transfer Standards 
2. RMS Sensor Based AC/DC Transfer Standards 
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 در جدول ثبت    يون بعد یبراسی کال خی و تار   شده  طول دوره محاسبه   معادل از در سطر آخر جدول    یمتمجموع ا ) پ

   .شود

  يي و دمايکيه الکتريثانو ياستانداردهاون يبراسين فاصله کالييتع : ۴جدول 
  :کد کالیبراسیون  :نام تجهیز

  :تاریخ کالیبراسیون  :مدل
  

  عوامل مؤثر
  :کالیبراسیون بعديتاریخ   :شماره سریال

  
  امتیاز

  TUR 25% 10≥  3ـ10 3≤ شرایط
 6 4 2 وزن

 

  % 25پایداري  ppm / year>20 20ـppm / year<40 ppm / year40 شرایط
 6 4 2 وزن

 

  %15دوره اي  بررسی میان سه بار در دوره دو بار در دوره یک بار در دوره شرایط
 6/3 4/2 2/1 وزن

 

  %25میزان و شدت استفاده بار در سال50تا  بار درسال100تا  بار در سال 100بیش از شرایط
 6 4 2 وزن

 

  %10شرایط محیطی نگهداري %±10 %±20 %±30  شرایط
 4/2 6/1 8/0  وزن

  

    :جمع= طول دوره به ماه 
  

بـا  ون را یبراسـ ین فاصـله کال  ی، اولـ  اسـت ر  یـ ط ز یبا مشخـصات و شـرا     ع  متر مرج  یمالت Xشگاه  ی در آزما  :مثال

  .دیین نمایی تع)4 (استفاده از جدول

 .ت کندی را رعا10 تا 3با نسبت  TURشگاه در نظر دارد یآزماـ 1

 .است ppm/year 4ز ی تجهيداری پایاز مشخصات فنـ 2

 .دهد ی خود قرار مي در برنامه کاريا دوره انی میشگاه حداقل دو بررسیآزماـ 3

 .شود ی مینیب شیسال پ بار در 50زان و شدت استفاده حداکثر یمـ 4

 . کار استيف شده برایط تعری درصد شرا15 کمتر از ير ساعات کاری در غیطیط محیرات شراییتغـ 5

  :شود یل میر تکمیصورت زهط ذکر شده جدول بیبا توجه به شرا
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  )مثال (ثانويه الکتريکي و دمايي ياستانداردهاتعيين فاصله کاليبراسيون  : ۵جدول 
  :کد کالیبراسیون DMM: تجهیزنام

  10/2/89:تاریخ کالیبراسیون XXX:مدل
  

  عوامل مؤثر
  10/10/90:تاریخ کالیبراسیون بعدي  :شماره سریال

  
  امتیاز

  TUR 25% 10≥  3ـ10 3≤ شرایط
 6 4 2 وزن

  
4 

  % 25پایداري  ppm / year>20 20ـppm / year<40 ppm / year40 شرایط
 6 4 2 وزن

  
6 

  %15اي  ورهد بررسی میان سه بار در دوره دو بار در دوره یک بار در دوره شرایط
 6/3 4/2 2/1 وزن

  
4/2 

  %25میزان و شدت استفاده بار در سال50تا  بار درسال100تا  بار در سال 100بیش از شرایط
 6 4 2 وزن

  
6 

ــی   %±10 %±20 %±30  شرایط ــرایط محیطــــــ شــــــ
 4/2 6/1 8/0  وزن  %10نگهداري

  
6/1 

  20  :جمع= ول دوره به ماه ط
  

   یک بررسـ  یـ مـاه    هفـت د هـر    یشگاه با یبا توجه به برنامه آزما    ن شده و    یی ماه تع  20ز  یون تجه یبراسیدوره کال ن  یاول

  .  داشته باشديا دورهانیم

  ي کاري استانداردها3ـ3ـ4ـ7

. دیـ  مـشخص نما   )1 ( جـدول   را مطـابق   یی و دمـا   یکـ ی الکتر ي کـار  يد استانداردها یشگاه با ی آزما یر فن یمد

ن یـ ان شـده در ا    یـ ون ب یبراسین فواصل کال  یی و با توجه به عوامل مؤثر در تع        یشگاه را بررس  یت آزما ین وضع یهمچن

  .دین نمایی را تعيکار يون استانداردهایبراسین فاصله کالی، اول)6 (استاندارد و جدول

  :شودر عمل یب زیبه ترت  ثبت و)6 (ز در جدولیمشخصات تجه

  . عوامل مؤثر در جدول مشخص شودطی شرا)الف

  .از ثبت شودیط مشخص شده در ستون امتیوزن شرا) ب
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 در جدول ي بعدکالیبراسیونخ ی معادل طول دوره محاسبه شده و تاراز در سطر آخر جدولی مجموع امت  )پ

  .ثبت شود

  يي و دمايکي الکتريکار يون استانداردهايبراسين فاصله کالييتع: ۶جدول 
  :کد کالیبراسیون  :ام تجهیزن

  :تاریخ کالیبراسیون  :مدل
  

  عوامل مؤثر
  :تاریخ کالیبراسیون بعدي  :شماره سریال

  
  امتیاز

  TUR 15% 10≥  3ـ10 3≤ شرایط
 8/1 2/1  6/0 وزن

 

  %15پایداري   ppm / year>50 50ـppm / year<100 ppm / year100 شرایط
 8/1 2/1  6/0 وزن

 

  %20دوره اي  بررسی میان سه بار در دوره دو بار در دوره یک بار در دوره شرایط
 4/2 6/1 8/0 وزن

 

بــار در  200بــیش از شرایط
 سال

  %20میزان و شدت استفاده  بار در سال100تا بار درسال 200تا 

 4/2 6/1 8/0 وزن

 

  %10شرایط محیطی نگهداري %±15 %±25 %±35 شرایط
 2/1  8/0 4/0  وزن

  

  %20شگاه خارج از آزمای   بار درسال10<   بار در سال30 ـ 10   بار در سال30>  شرایط
 4/2 6/1 8/0  وزن

  

    :جمع= طول دوره به ماه 
  

. . . ان، مقاومـت، خــازن و  یـ  ولتـاژ، جر يهـا  تیـ د کمیــ تولي بـرا ي اسـتاندارد کـار  یشگاهیـ در آزما: مثـال 

ز ین تجه یشگاه در استفاده از ا    ی آزما ینیب شی و پ  براتوری کال ی، با توجه به مشخصات فن     است AAAبراتور مدل   یکال

  .دیین نمایی تع)6 ( با استفاده از جدولون آن رایبراسین فاصله کالیاول

 .ت کندی را رعا10 تا 3با نسبت  TURشگاه در نظر دارد یآزماـ 1

 .است ppm/year 50ز ی تجهيداری پایاز مشخصات فنـ 2

 .دهد ی خود قرار مي در برنامه کاريا هدور انی میشگاه حداقل سه بررسیآزماـ 3
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 .شود ی مینیب شی بار در سال پ100زان و شدت استفاده حداکثر یمـ 4

 . کار استيف شده برایط تعری درصد شرا15 کمتر از ير ساعات کاری در غیطیط محیرات شراییتغـ 5

 .ودش ی مینیب شیر سال پ بار د10ون در محل حداکثر یبراسیات کالیشگاه و انجام عملیخارج از آزماـ 6

  :شود ین مییون تعیبراسیل و فاصله کالیر تکمیصورت زون بهیبراسین فاصله کالییط فوق جدول تعیباتوجه به شرا

  )مثال (ييتعيين فاصله کاليبراسيون استانداردهاي کاري الکتريکي و دما: ۷جدول 
  :کد کالیبراسیون CALIBRATOR:نام تجهیز

  10/2/89:تاریخ کالیبراسیون AAA:مدل
  

  عوامل مؤثر
  21/1/90:تاریخ کالیبراسیون بعدي  :شماره سریال

  
  امتیاز

  TUR 10≥  3ـ10 3≤ شرایط
 8/1 2/1  6/0 وزن  15%

  
2/1 

  پایداري  ppm / year>50 50ـppm / year<100 ppm / year100 شرایط
 8/1 2/1  6/0 وزن  15%

  
8/1 

  ايدورهبررسی میان سه بار در دوره دو بار در دوره بار در دورهیک  شرایط
 4/2 6/1 8/0 وزن  20%

  
4/2 

  میزان و شدت استفاده بار در سال100تا بار درسال200تا  بار در سال 200بیش از شرایط
 4/2 6/1 8/0 وزن  20%

 
4/2 

 شرایط محیطی نگهداري %±15 %±25 %±35 شرایط
 2/1  8/0 4/0  وزن  10%

  
2/1 

  ایشگاهخارج از آزم   بار درسال10<   بار در سال30 ـ 10   بار در سال30>  شرایط
 4/2 6/1 8/0  وزن  20%

  
4/2 

 4/11  :جمع= طول دوره به ماه 
 

ک یـ  مـاه    سـه د هـر    یـ شگاه با یـ و با توجه به برنامـه آزما       ن شده یی روز تع  345ز  یون تجه یسبراین دوره کال  یاول

  .  داشته باشديا دورهانیم  یبررس

  هیزات مکانیکی  تج4ـ4ـ7

  هی اولي استانداردها1ـ4ـ4ـ7

ت ین وضـع یهمچنـ . دیـ  مـشخص نما )1 ( جـدول  را مطـابق یکیمکان يد استانداردهایشگاه بای آزما یر فن یمد
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 ن اسـتاندارد و جـدول  یان شده در ایون بیبراسین فواصل کالیی و با توجه به عوامل مؤثر در تع   یشگاه را بررس  یآزما

  . دین نماییه را تعی اوليون استانداردهایاسبرین فاصله کالی، اول)8(

  :شودر عمل یب زیبه ترت  ثبت و)8 (در جدول زیمشخصات تجه

  .ط عوامل مؤثر در جدول مشخص شودی شرا)الف

  .از ثبت شودیط مشخص شده در ستون امتیوزن شرا) ب

 در جـدول ثبـت   ي بعـد ونکالیبراسـی خ ی معادل طول دوره محاسبه شده و تار      از در سطر آخر جدول    ی مجموع امت  )پ

  .شود

  يکيه مکاني اوليون استانداردهايبراسين فاصله کالييتع :۸ جدول
  :کد کالیبراسیون  :نام تجهیز

  :تاریخ کالیبراسیون  :مدل
  

  عوامل مؤثر
  :تاریخ کالیبراسیون بعدي  :شماره سریال

  
   امتیاز

   %15عدم قطعیت  10≥ 7ـ10 5ـ7 3ـ5 3≤  شرایط
  6/12  08/10 56/7 04/5 52/2  وزن

 

  TUR 30% 10≥ 7ـ10 5ـ7 3ـ5 3≤  شرایط
 2/25 16/20 12/15 08/10 04/5  وزن

 

 بار 40بیش از   شرایط
  سال در

ــا ــار در 40ت  ب
 سال

 بـــار در30تـــا
 سال

ــا ــار در20تـ  بـ
 سال

ــار در10تـــا  بـ
 سال

  %30میزان و شدت استفاده 

 2/25 16/20 12/15 08/10 04/5  وزن

 

ــار در 10  بار در دوره8   بار در دوره6   بار در دوره4  بار در دوره2  شرایط  بــــ
  دوره

  %15ي ا دوره بررسی میان

  6/12  08/10 56/7 04/5 52/2  وزن

 

شرایط محیطـی نگهـداري       %±3 ± %6 ± %9  ± %12  %±15  شرایط
  4/8 72/6 04/5 36/3 68/1  وزن  10%

  

    :جمع= طول دوره به ماه 
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  : يادآوری

 کـرده  هن استاندارد را بـرآورد یف این آن تعریید و در تعیه نمای سال را توصدوون کمتر از   یبراسیز فاصله کال  یجهاگر سازنده ت  

  .دی استفاده نما)2(ط عوامل مؤثر از رابطه یا با توجه به شراید و یه سازنده عمل نمایتواند طبق توص یشگاه میباشد، آزما

  )ه سازنده به ماهی توص×84 (+ماه ه سازنده به یتوص= طول دوره به ماه    )2( 

 نیاولـ ر یـ ط زی با توجه به مشخصات و شـرا     .است E1د  یه جرم وزنه گر   ی استاندارد اول  یشگاهیدر آزما : مثال

  .دیین نمایی تع)8 (ون را با استفاده از جدولیبراسیفاصله کال

ن یـ  از اkg1عنـوان نمونـه وزنـه    هبـ . داردرا  E2د  یـ  بـا گر   يهـا  ون وزنـه  یبراسـ ی کال ییشگاه توانا ین آزما ی ا ـ1

، OIML R111 طبـق اسـتاندارد   E1د یـ  گرkg1 وزنـه   مجـاز يخطـا . اسـت  mg1/0±ت یقطع  عدميمجموعه دارا

mg5/0± د ین وزنه در گری هم مجازيخطا وE2، mg6/1± ن مقدار یبنابرا. استTUR است 16ف یطبق تعر. 

 .باشد یون آن میبراسینامه کالیگواهت یقطع   برابر عدمE1 ،5 دی گرkg1  مجاز وزنهيمقدار خطاـ 2

 در  یطـ یط مح یرات شـرا  ییتغ. وس است ی درجه سلس  20شگاه  ین آزما ی ا يف شده برا  ی تعر یطیط مح یشراـ  3

 یطـ یط محین شـرا یبنـابرا . اسـت وس ی درجـه سلـس  22 تـا  19ج ثبت شده در محـدوده       ی طبق نتا  ير ساعات کار  یغ

 .ردیگ یقرار مدرصد  ±12  در محدودهينگهدار

  . خود قرار داده استينامه کار را در بريا دورهانی می بررسشششگاه حداقل ی آزماـ4

  .شود ی مینیب شی بار در سال پ20زان و شدت استفاده کمتر از یمـ 5

  :شود یل میر تکمیصورت زهبط فوق جدول یبا توجه به شرا

 امتیاز
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  )مثال (تعيين فاصله کاليبراسيون استانداردهاي اوليه مکانيکي: ۹ جدول
  :کد کالیبراسیون  kg 1وزنه : نام تجهیز

  4/2/89:تاریخ کالیبراسیون E1: مدل
  

  عوامل مؤثر
  4/6/94:تاریخ کالیبراسیون بعدي  :شماره سریال

  
   امتیاز

   %15عدم قطعیت  10≥ 7ـ10 5ـ7 3ـ5 3≤  شرایط
  6/12  08/10 56/7 04/5 52/2  وزن

  
56/7 

  TUR 30% 10≥ 7ـ10 5ـ7 3ـ5 3≤  شرایط
 2/25 16/20 12/15 08/10 04/5  وزن

  
2/25 

بار در سال 40تا سالدر بار40از بیش  شرایط بار در سال 30تا  بار در سال 20تا    %30میزان و شدت استفاده  بار در سال 10تا 
 2/25 16/20 12/15 08/10 04/5  وزن

  
16/20 

  %15 دوره ايبررسی میان   بار در دوره10  بار در دوره8   بار در دوره6   بار در دوره4  بار در دوره2  شرایط
  6/12  08/10 56/7 04/5 52/2  وزن

  
7.56 

ــداري    %±3 ± %6 ± %9  ± %12  %±15  شرایط شــرایط محیطــی نگه
  4/8 72/6 04/5 36/3 68/1  وزن  10%

  
36/3 

 84/63  :جمع= طول دوره به ماه 
  

   یک بررسـ یـ  مـاه  نهد هر یشگاه باین شده و با توجه به برنامه آزمایی ماه تع64ز یون تجهیبراسی دوره کال نیاول

  .  داشته باشديا دورهانیم 

  ه ی ثانوي استانداردها2ـ4ـ4ـ7

 .شـود یم مـ  یتقـس  یکی و الکترومکـان   یکی مکـان  دسـته  به دو    یکیه مکان ی ثانو ي و ساخت استانداردها   یطراح

  . استزات متفاوت ین دو دسته از تجهی ايون برایبراسین فاصله کالییعوامل مؤثر در تع

  یکی استانداردها با ساختار مکان1ـ2ـ4ـ4ـ7

ن ی همچنـ ؛دیـ  مـشخص نما )1 ( جـدول  را مطـابق یکیه مکـان یـ  ثانويد اسـتانداردها یـ شگاه بای آزمایر فن یمد

ن استاندارد و یان شده در ایون بیبراسین فواصل کالییر در تع و با توجه به عوامل مؤث  یشگاه را بررس  یت آزما یوضع

  . دین نمایی را تعهیثانو يون استانداردهایبراسی فاصله کالنیاول، )10 (جدول

  :شودر عمل یب زیبه ترت  ثبت و)10 (ز در جدولیمشخصات تجه
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  .ط عوامل مؤثر در جدول مشخص شودی شرا)الف

  .از ثبت شودیط مشخص شده در ستون امتی وزن شرا)ب

 در جـدول ثبـت   ي بعـد کالیبراسـیون خ ی معادل طول دوره محاسبه شده و تار      از در سطر آخر جدول    ی مجموع امت  )پ

  .شود

  يکي مکانهيثانو يهاون استاندارديبراسين فاصله کاليي تع:۱۰جدول 
  :کد کالیبراسیون  :نام تجهیز

  :تاریخ کالیبراسیون  :مدل
  

  عوامل مؤثر
  :تاریخ کالیبراسیون بعدي  :سریالشماره 

  
  امتیاز

  % 15عدم قطعیت  10≥ 7ـ10 5ـ7 3ـ5 3≤  شرایط
 4/5 32/4 24/3 16/2 08/1  وزن

 

  TUR 20% 10≥ 7ـ10 5ـ7 3ـ5 3≤  شرایط
 2/7 76/5 32/4 88/2  44/1  وزن

 

 بــار در 80بــیش از   شرایط
  سال

بــــار 80تــــا
 درسال

بــــار 60تــــا
 درسال

ــا ــار 40تــ بــ
 درسال

ــا ــار 20تــ بــ
 درسال

  %25میزان و شدت استفاده 

 9 2/7 4/5 6/3 8/1  وزن

 

 بــــــار در 2   بار در دوره1  شرایط
  دوره

 بــــــار در 3
  دوره

 بــــــار در 4
  دوره

 بــــــار در  5
  دوره

  %20اي دورهبررسی میان

 2/7 76/5 32/4 88/2 44/1  وزن

 

 بــار در 20بــیش از   شرایط
  سال

 بار در  20 تا
  سال

 بار در  15 تا
  سال

 بــار در 10تــا
  سال

 بـــار در 5تــا 
  سال

  %10خارج از آزمایشگاه 

 6/3 88/2 16/2 44/1 72/0  وزن

  

شــرایط محیطــی نگهــداري    %±5 ± %10  ± %15  ±%20   %±25  شرایط
 6/3 88/2 16/2 44/1 72/0  وزن  10%

  

    :جمع= طول دوره به ماه 
  

علـت  بـه ...  و مرجعيها فشارسنج، يریگده، مانند ساعت اندازهیچی با ساختار پ   یکیه مکان ی ثانو ياستانداردها

رات نـامطلوب  ییـ زان اسـتفاده و تغ    یـ ون مثـل م   یبراسـ ین فواصـل کال   یـی  ساختار نسبت به عوامل مؤثر بر تع       یدگیچیپ

  ون یبراسـ ید فاصـله کال   یـ  با نیبنـابرا .  بـه رانـش دارنـد      يشتریـ  ب لیـ  داشـته و تما    يشتریـ ت ب ی حـساس  یطیط مح یشرا
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شگاه یـ آزما. داشته باشـند  ...  با ساختار ساده مانند وزنه، بلوك سنجه و        یکی مکان ي نسبت به استانداردها   يترکوتاه

 نـسبت   درصد30 تا 10 ساختار یدگیچی را با توجه به پ    زاتین نوع تجه  ی ا ين شده برا  ییون تع یبراسید فاصله کال  یبا

  .  کاهش دهد)10 (به دوره محاسبه شده با جدول

  : يادآوری

 کـرده  بـرآورده ن اسـتاندارد را   یف ا ین آن تعر  یید و در تع   یه نما ی سال را توص   2ون کمتر از    یبراسیز فاصله کال  یاگر سازنده تجه  

  .دی استفاده نما)3(ط عوامل مؤثر از رابطه یا با توجه به شراید و یه سازنده عمل نمایتواند طبق توصیشگاه میباشد، آزما

   )ه سازنده به ماهی توص×36 (+ه سازنده به ماه یتوص=  طول دوره به ماه   )3 (

ط ی با توجـه بـه مشخـصات و شـرا          .است 00د  یسنجه گر ه طول بلوك    ی استاندارد ثانو  یشگاهیدر آزما : مثال

  .دیین نمایی تع)10 (ون را با استفاده از جدولیبراسی فاصله کالنیاولر یز

 mm 100بلـوك سـنجه     عنوان نمونه   هب. ردرا دا  0د  یون بلوك سنجه گر   یبراسی کال ییشگاه توانا ین آزما ی ا ـ1

  طبق اسـتاندارد 00د یگر mm 100بلوك سنجه   مجازيخطا. است µm05/0±ت یقطع  عدمين مجموعه دارا  یاز ا 

ISO 3650 ،µm14/0±  0د ی در گربلوك سنجهن ی هم مجازيخطاو ،µm3/0± ن مقدار یبنابرا. استTUR   طبـق

 . است6ف یتعر

 .استون آن یبراسینامه کالیگواه قطعیت عدم برابر سه، 00د ی گرسنجهبلوك  مجاز يمقدار خطاـ 2

 در  یطـ یط مح یرات شـرا  ییتغ. وس است ی درجه سلس  20شگاه  ین آزما ی ا يف شده برا  ی تعر یطیط مح ی شرا ـ3

 یطـ یط محین شـرا یبنـابرا . اسـت وس ی درجـه سلـس  23 تـا  17ج ثبت شده در محـدوده       ی طبق نتا  ير ساعات کار  یغ

  .ردیگ یقرار مدرصد  ± 15 ده در محدوينگهدار

  . خود قرار داده استينامه کار را در بريا دورهانی می بررسچهارشگاه حداقل ی آزماـ4

 .شود ی مینیب شی بار در سال پ20زان و شدت استفاده کمتر از یمـ 5

 امتیاز
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  .شود ی مینیب شی بار در سال پپنجشگاه کمتر از یاستفاده در خارج از آزماـ 6

   :شود یل میر تکمیصورت زهط فوق جدول بیبا توجه به شرا

  )مثال (هاي ثانويه مکانيکيون استانداردتعيين فاصله کاليبراسي: ۱۱جدول 
  :کد کالیبراسیون  mm 100بلوك سنجه  :نام تجهیز

  4/2/89:تاریخ کالیبراسیون 00گرید : مدل
  

  عوامل مؤثر
  4/4/91:تاریخ کالیبراسیون بعدي  :شماره سریال

  
  امتیاز

  % 15عدم قطعیت  10≥ 7ـ10 5ـ7 3ـ5 3≤  شرایط
 4/5 32/4 24/3 16/2 08/1  وزن

  
08/1 

  TUR 20% 10≥ 7ـ10 5ـ7 3ـ5 3≤  شرایط
 2/7 76/5 32/4 88/2 44/1  وزن

  
32/4 

ــیش از  شرایط ــار 80ب  در ب
  سال

 در بـار  80تا
 سال

 بار در  60تا
 سال

ــا ــار در 40ت  ب
 سال

ــا ــار در 20ت  ب
 سال

  %25میزان و شدت استفاده 

 9 2/7 4/5 6/3 8/1  وزن

  
9 

 بـــــار در 2   بار در دوره1  شرایط
  دوره

ــار در 3  بـــ
  دوره

ــار در 4  بـــــ
  دوره

ــار در 5  بـــــ
  دوره

  %20دوره اي بررسی میان

 2/7 76/5 32/4 88/2 44/1  وزن

  
76/5 

 بـار در    20بیش از     شرایط
  سال

 بــار در20تـا 
  سال

 بـار در  15تا
  سال

ــا ــار در 10ت  ب
  سال

 بـــار در 5تـــا
  سال

  %10خارج از آزمایشگاه 

 6/3 88/2 16/2 44/1 72/0  وزن

  
6/3 

شــرایط محیطــی نگهــداري   %±5 ± %10  ± %15  ±%20   %±25  شرایط
 6/3 88/2 16/2 44/1 72/0  وزن  10%

  
16/2 

 92/25  :جمع= طول دوره به ماه 
  

ک یـ  مـاه    5د هـر    یـ شگاه با یـ نامـه آزما  ن شـده و بـا توجـه بـه بر          یـی  مـاه تع   26ز  یون تجه یبراسی دوره کال  نیاول

  .  داشته باشديا دورهانیم یبررس

  یکی استانداردها با ساختار الکترومکان2ـ2ـ4ـ4ـ7

. کننـد ی استفاده مـ يریگند اندازهی در فرآیکی و مکان  یکیسستم مشترك الکتر  یک س یزات از   ین نوع تجه  یا
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 ،یکـ یترونالک 1گنالیده سـ  دهنـ  شـکل   مـدارات  ،یالتیجی د يهاها، نشان دهنده  ، لودسل یکی الکترومکان يحسگرها

زان استفاده  ین قطعات هم با م    یا. کار رفته است  هن استانداردها ب  ی هستند که در ساختار ا     یقطعات...  و 2ها وسریترنسد

  . کنندیدا می پيدارینظر از استفاده، رانش و ناپاو هم صرف

   :1يادآوری

کنـد و مـدارات   یته کـار مـ  یسیـ هـا بـا الکتر   فشار که حـسگر آن     يریگ اندازه اتزیتجها  ی ها استاندارد يون برا یبراسیفاصله کال 

 ي بـرا یمدت، نقطه شـروع مناسـب   بلنديداریژه مشخصات پایو، بهزیتجه دارند، مشخصات سازنده یکیگنال الکترونی س يسازمناسب

 .شده اسـت  شنهادی پون سه سالهیبراسیفاصله کال)  فشاريترازو (هیاز نوع ثانو فشار  يریگزات اندازه یتجه يبرا. ون است یبراسین فاصله کال  ییتع

  .شودیشنهاد میپک تا دو سال ین ی بيترون کوتاهیبراسی فاصله کال،ر هستندیپذ  رانشکه یافراگمی دی خازنياستانداردها يبرا اما

  : 2يادآوری

 يا بـر ی، نقطه شـروع مناسـب   بلند مدتيداریژه پا یوز، به یرو مشخصات سازنده تجه   ی ن يریگ اندازه اتزیا تجه ی هااستاندارددر  

 ي بـرا امـا . شنهاد شـده اسـت  یـ پون سـه سـاله   یبراسیفاصله کال) هیاستاندارد ثانو  (نگینگ ر یپرو يبرا. ون است یبراسین فاصله کال  ییتع

  . شودیشنهاد میپ الدو س تا يترون کوتاهیبراسی فاصله کالی رانش ذاتيهایژگیل وی به دلی کششـ یها با سنجه مقاومتلودسل

  :3يادآوری

  .بره شوندی دوباره کالییجاهرو در صورت جابی نيریگزات اندازهیتجهشود  یه میتوص

 تین وضـع یهمچنـ . دیـ  مـشخص نما )1 ( جـدول   را مطابق  یکیه مکان ی ثانو يد استانداردها یشگاه با ی آزما یر فن یمد

 ن اسـتاندارد و جـدول  یان شده در ایون بیبراسیاصل کالن فویی و با توجه به عوامل مؤثر در تع   یشگاه را بررس  یآزما

  . دین نمایی را تعهیثانو يون استانداردهایبراسی فاصله کالنیاول، )12(

  :شودر عمل یب زیبه ترت  ثبت و)12 (در جدول زیمشخصات تجه

  .ط عوامل مؤثر در جدول مشخص شودی شرا)الف

  .از ثبت شودیط مشخص شده در ستون امتیوزن شرا) ب

                                                           
1. Signal Conditioner 
2. Transducers  
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 در جدول ي بعدکالیبراسیونخ ی معادل طول دوره محاسبه شده و تاراز در سطر آخر جدولی مجموع امت  )پ

  .ثبت شود

  يکيه الکترومکاني ثانوياستانداردهاون يبراسين فاصله کاليي تع:۱۲جدول 
  :کد کالیبراسیون  :نام تجهیز

  :تاریخ کالیبراسیون  :مدل
  

  عوامل مؤثر
  :تاریخ کالیبراسیون بعدي  :شماره سریال

  
  امتیاز

  TUR 20% 10≥  3ـ10 3≤ شرایط
 8/4 2/3 6/1 وزن

 

  %15دوره اي بررسی میان سه بار در دوره دو بار در دوره یک بار در دوره شرایط
 6/3 4/2 2/1 وزن

 

بـــار در  100بـــیش از شرایط
 سال

  %25میزان و شدت استفاده  بار در سال50تا  بار درسال100تا 

  6 4 2 نوز

 

شــرایط محیطــی نگهــداري      %±10   ±%20   ±%30  شرایط
 6/3 4/2 2/1  وزن  15%

  

  %25خارج از آزمایشگاه   بار درسال10تا    بار در سال20تا    بار درسال20بیش از   شرایط
 6 4 2  وزن

  

    :جمع= طول دوره به ماه 
  

  : يادآوری

 کرده برآوردهن استاندارد را یف این آن تعریید و در تعیه نمای سال را توصکیون کمتر از یبراسیز فاصله کال  یاگر سازنده تجه  

  .دی استفاده نما)4(ط عوامل مؤثر از رابطه یا با توجه به شراید و یه سازنده عمل نمایتواند طبق توص یشگاه میباشد، آزما

  )ه سازنده به ماهیص تو×24 (+ه سازنده به ماه یتوص=  طول دوره به ماه   )4 (

 نیاولر یط زیبا توجه به مشخصات و شرا. است براتور فشاری کال،ه فشاری استاندارد ثانویشگاهی در آزما:مثال

  .دیین نمایی تع)12 (ون را با استفاده از جدولیبراسیفاصله کال

ون یبراسـ یل کاییشگاه توانـا یـ ن آزمایـ ا. اسـت  درصـد 025/0 اعـالن شـده توسـط کارخانـه سـازنده           یدرست ـ1

 امتیاز



  هاي کالیبراسیون ـ اولین فاصله کالیبراسیون ایجاد و تنظیم دوره  689استاندارد دفاعی ایران ـ 



 . است4ش یآزما TURن ی، بنابرا.را دارد %1/0 ی مرجع با درستيها سنجفشار

 در  یطـ یط مح یرات شـرا  ییتغ. وس است ی درجه سلس  20شگاه  ین آزما ی ا يف شده برا  ی تعر یطیط مح یشراـ  2

 یطـ یط محین شـرا یبنـابرا . اسـت وس ی درجـه سلـس  24 تـا  18ج ثبت شده در محـدوده       ی طبق نتا  ير ساعات کار  یغ

 .ردیگ یقرار مدرصد  ±20 در محدوده يگهدارن

  . خود قرار داده استينامه کار را در بريا دورهانی می بررسدوشگاه حداقل ی آزماـ3

 .شود ی مینیب شی بار در سال پ50زان و شدت استفاده کمتر از یمـ 4

  .شود ی مینیب شی بار در سال پ10شگاه کمتر از یاستفاده در خارج از آزماـ 5

  :شود یل میر تکمیصورت زهط فوق جدول بیوجه به شرابا ت

  )مثال (ي ثانويه الکترومکانيکياستانداردهاتعيين فاصله کاليبراسيون : ۱۳جدول 
  :کد کالیبراسیون  کالیبراتور فشار: نام تجهیز

  5/2/89: تاریخ کالیبراسیون XXX: مدل
  

  عوامل مؤثر
  5/10/90: بعدي تاریخ کالیبراسیون   :شماره سریال

  
  امتیاز

  TUR 20% 10≥  3ـ10 3≤ شرایط
 8/4 2/3 6/1 وزن

  
2/3 

  %15دوره اي بررسی میان سه بار در دوره دو بار در دوره یک بار در دوره شرایط
 6/3 4/2 2/1 وزن

  
4/2 

  %25میزان و شدت استفاده  بار در سال 50تا  سال بار در100 تا  بار در سال100ش ازبی شرایط
  6 4 2 وزن

  
6 

شــرایط محیطــی نگهــداري      %±10   ±%20   ±%30  شرایط
 6/3 4/2 2/1  وزن  15%

  
4/2 

  %25خارج از آزمایشگاه   سال بار در10تا    بار در سال20تا   سال  بار در20بیش از   شرایط
 6 4 2  وزن

  
6 

 20  :جمع= طول دوره به ماه 
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ک یـ  مـاه  هفـت د هـر  یـ شگاه بایـ شده و با توجه بـه برنامـه آزما  ن  یی ماه تع  20ز  یون تجه یبراسیوره کال  د نیاول

  .  داشته باشديا دورهانیم  یبررس

   یکی مکاني کاري استانداردها3ـ4ـ4ـ7

. شـود یم مـ ی تقـس یکی و الکترومکـان   یکی به دو دسـته مکـان      یکی مکان يکار ي و ساخت استانداردها   یطراح

  . استزات متفاوت یدو دسته از تجهن ی ايون برایبراسین فاصله کالییعوامل مؤثر در تع

  یکی استانداردها با ساختار مکان1ـ3ـ4ـ4ـ7

ن یهمچنـ . دیـ  مـشخص نما   )1 (جـدول  را مطـابق     یکی مکـان  يکـار  يد اسـتانداردها  یشگاه با ی آزما یر فن یمد

دارد و ن استانیان شده در ایون بیبراسین فواصل کالیی و با توجه به عوامل مؤثر در تع  یشگاه را بررس  یت آزما یوضع

  . دین نمایی را تعي کاريون استانداردهایبراسی فاصله کالنیاول، )14 (جدول

  :شودر عمل یب زیبه ترت  ثبت و)14 (در جدول زیمشخصات تجه

  .ط عوامل مؤثر در جدول مشخص شودی شرا)الف

  .از ثبت شودیط مشخص شده در ستون امتیوزن شرا) ب

 در جدول ثبت    ي بعد کالیبراسیونخ  یول دوره محاسبه شده و تار      معادل ط  از در سطر آخر جدول    ی مجموع امت  )پ

  .شود
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  يکي مکاني کارياستانداردهاون يبراسين فاصله کاليي تع:۱۴جدول 
  :کد کالیبراسیون  :نام تجهیز

  :تاریخ کالیبراسیون  :مدل
  

  عوامل مؤثر
  :تاریخ کالیبراسیون بعدي  :شماره سریال

  
  امتیاز

 200بـــیش از    شرایط
 سال بار در

 بـار در  200تا
 سال

ــا ــار در150ت  ب
 سال

 بـار در  100تا
 سال

 بــار در 50تــا
 سال

  %35  میزان و شدت استفاده

 3/6 04/5 78/3 52/2 26/1  وزن

 

  %15قطعیت عدم 10≥ 7ـ10 5ـ7 3ـ5 3≤  شرایط
 7/2 16/2 62/1 08/1 54/0  وزن

  

 در ریـــک بـــا شرایط
 دوره

 در ردو بـــــا
 دوره

 در رســــه بــــا
 دوره

 در  رچهار بـا  
 دوره

ــا ــنج بـ  در رپـ
 دوره

 %15 اي دورهبررسی میان

 7/2 16/2 62/1 08/1 54/0  وزن

 

 بـار   40بیش از  شرایط
  در سال

ــا ــار در40ت  ب
  سال

  بـــار در30تـــا
  سال

ــا ــار در20ت  ب
  سال

  بــار در10تــا
  سال

 %25خارج از آزمایشگاه 

 5/4 6/3 7/2 8/1 9/0  وزن

  

شــرایط محیطــی نگهــداري  ±%10  ± %15 ± %20 %±25 %±30  شرایط
 8/1 44/1 08/1 72/0 36/0  وزن  10%

  

    :جمع= طول دوره به ماه 
  

علـت  به... و مرجع   يها فشارسنج،  يریگده، مانند ساعت اندازه   یچی با ساختار پ   یکی مکان ي کار ياستانداردها

رات نـامطلوب  ییـ تفاده و تغ  زان اسـ  یـ ون مثـل م   یبراسـ ین فواصـل کال   یـی  ساختار نسبت به عوامل مؤثر بر تع       یدگیچیپ

  ون یبراسـ ید فاصـله کال   یـ ن با یبنـابرا .  بـه رانـش دارنـد      يشتریـ ل ب یـ  داشـته و تما    يشتریـ ت ب ی حـساس  یطیط مح یشرا

شگاه یـ آزما. داشته باشند ...  مانند وزنه، بلوك سنجه و     ، با ساختار ساده   یکی مکان ي نسبت به استانداردها   يترکوتاه

 نـسبت   درصد30 تا 10 ساختار یدگیچی را با توجه به پ    زاتین نوع تجه  ی ا ي برا ن شده ییون تع یبراسید فاصله کال  یبا

  .  کاهش دهد)14 (به دوره محاسبه شده با جدول

کـه بـر   ...  سطح ویز صافیه، م ی مانند بلوك سنجه، بلوك زاو     ي در رده کار   یکیزات مکان ی از تجه  یدر برخ 

نامه یگزارش شده در گواه (زی تجهیقیمقدار حقت یک جهت رانش خواهند داشت، موقعیاثر شدت استفاده در 
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ن مقـدار   یو هر چه فاصله ا     ون مؤثر است  یبراسی فاصله کال  نیاولن  یی تع ي مجاز برا  يدر محدوده خطا  ) ونیبراسیکال

ن یبنـابرا .  داشـته باشـد    يتـر ه کوتـاه  یـ ون اول یبراسـ یکالد فاصـله    یـ ز با یـ ر باشـد، تجه   کمت مجاز   ي خطا ییاز حد نها  

 را تـا  )14 ( مجاز دوره محاسبه شده با جدول    ي در محدوده خطا   یقیت مقدار حق  ید با توجه به موقع    یشگاه با یآزما

   . درصد کاهش دهد30

 0د  یـ گر  و mm 1000 × 630 با ابعاد    یتیز سطح صاف گران   ی م ی تخت ي استاندارد کار  یشگاهیدر آزما : مثال

  .دیین نمایی تع)14 ( را با استفاده از جدولونیبراسی فاصله کالنیاولر یط زیبا توجه به مشخصات و شرا. است

ز طبـق  یـ  مجـاز م  ي و حـداکثر خطـا     ± mµ2/1ز  یـ ون م یبراسینامه کال یت گزارش شده در گواه    یقطع  عدمـ  1

نامـه  یگـواه  قطعیـت  عـدم  برابـر  پـنج ، زیـ م مجـاز  ي خطـا  حداکثرنینابراب.  است± ISO 8512-2، mµ6استاندارد 

 .استون آن یبراسیکال

 در  یطـ یط مح یرات شـرا  ییتغ. وس است ی درجه سلس  20شگاه  ین آزما ی ا يف شده برا  ی تعر یطیحط م ی شرا ـ2

 یطـ یط محین شـرا یبنـابرا . اسـت وس ی درجـه سلـس  25 تـا  18ج ثبت شده در محـدوده       ی طبق نتا  ير ساعات کار  یغ

 .ردیگ یقرار م درصد ±25 در محدوده ينگهدار

  . خود قرار داده استينامه کارر را در بيا دورهانی می بررسکیشگاه حداقل ی آزماـ3

 .شود ی مینیب شی بار در سال پ100حداکثر زان و شدت استفاده یمـ 4

  .نداردشگاه یاستفاده در خارج از آزماـ 5

  :شود یل میر تکمیصورت زهط فوق جدول بیبا توجه به شرا
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  )مثال (ي کاري مکانيکياستانداردهاتعيين فاصله کاليبراسيون : ۱۵جدول 
  :کد کالیبراسیون  میز سطح صافی: نام تجهیز

  5/2/89: تاریخ کالیبراسیون 0گرید : مدل
  

  ل مؤثرعوام
  5/3/90: تاریخ کالیبراسیون بعدي  :شماره سریال

  
  امتیاز

 200بـــیش از   شرایط
 سال بار در

 دربار   200تا
 سال

 بــار در 150تــا
 سال

 بار در  100تا
 سال

  دربــار 50تــا
 سال

  %35 میزان و شدت استفاده 

 3/6 04/5 78/3 52/2 26/1  وزن

  
04/5 

  %15قطعیت عدم 10≥ 7ـ10 5ـ7 3ـ5 3≤  شرایط
 7/2 16/2 62/1 08/1 54/0  وزن

  
62/1 

 در ریـــک بـــا شرایط
 دوره

 در ردو بـــــا
 دوره

 در رســـه بـــا  
 دوره

 در  رچهار بـا  
 دوره

ــا ــنج بـ  در رپـ
 دوره

 %15 اي دورهبررسی میان

 7/2 16/2 62/1 08/1 54/0  وزن

 
54/0 

 بـار   40بیش از  شرایط
  در سال

ــا ــار 40تــ بــ
  درسال

 بـــــار 30تـــــا
  درسال

ــا ــار 20تــ بــ
  درسال

 بــــار 10تــــا
  درسال

 %25خارج از آزمایشگاه 

 5/4 6/3 7/2 8/1 9/0  وزن

  
5/4 

شــرایط محیطــی نگهــداري  ±%10  ± %15 ± %20 %±25 %±30  شرایط
 8/1 44/1 08/1 72/0 36/0  وزن  10%

  
72/0 

 42/12  :جمع= به ماه طول دوره 
  

ک یـ  مـاه     شـش  س از د پ یشگاه با ین شده و با توجه به برنامه آزما       یی ماه تع  13ز  یون تجه یبراسی دوره کال  نیاول

  .  داشته باشديا دورهانیم یبررس

  یکی استانداردها با ساختار الکترومکان2ـ3ـ4ـ4ـ7

. کننـد ی استفاده مـ يریگند اندازهیآ در فریکی و مکان  یکیسستم مشترك الکتر  یک س یزات از   ین نوع تجه  یا

، یکـ یگنال الکترون ی سـ  ي، مدارات مناسب سـاز    یتالیجی د يهاها، نشان دهنده  ، لودسل یکی الکترومکان يحسگرها

زان اسـتفاده و هـم   ین قطعات هم با میا. کار رفته استهن استانداردها بی هستند که در ساختار ا   یقطعات... ها و مبدل

  . کنندیدا می پيداریرانش و ناپانظر از استفاده، صرف

ن یهمچنـ . دیـ  مـشخص نما   )1 ( جـدول   را مطـابق   یکی مکـان  يکـار  يد اسـتانداردها  یشگاه با ی آزما یر فن یمد
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ن استاندارد و یان شده در ایون بیبراسین فواصل کالیی و با توجه به عوامل مؤثر در تع  یشگاه را بررس  یت آزما یوضع

  . دین نمایی را تعي کارين استانداردهاویبراسی فاصله کالنیاول، )16 (جدول

  :شودر عمل یب زیبه ترت  ثبت و)16 (ز در جدولیمشخصات تجه

  .ط عوامل مؤثر در جدول مشخص شودی شرا)الف

  .از ثبت شودیط مشخص شده در ستون امتیوزن شرا) ب

 در جدول يعد بکالیبراسیونخ ی معادل طول دوره محاسبه شده و تاراز در سطر آخر جدولی مجموع امت  )پ

  .ثبت شود

  يکي الکترومکانيکار ياستانداردهاون يبراسين فاصله کاليي تع:۱۶جدول 
  :کد کالیبراسیون  : نام تجهیز

  :تاریخ کالیبراسیون  :مدل
  

  عوامل مؤثر
  :تاریخ کالیبراسیون بعدي  :شماره سریال

  
  امتیاز

  TUR 20% 10≥ 3ـ10 3≤ شرایط
 4/2 6/1 8/0 وزن

 

  %15اي  دوره یانبررسی م سه بار در دوره دو بار در دوره یک بار در دوره شرایط
 8/1 2/1 6/0 وزن

 

  %25میزان و شدت استفاده  بار در سال100تا  بار درسال200تا  بار در سال 200بیش از شرایط
 3  2 1 وزن

 

شرایط محیطـی نگهـداري      %± 15   %±25   %±35  شرایط
 8/1 2/1 6/0  وزن  15%

  

  %25خارج از آزمایشگاه   بار درسال20تا    بار در سال40تا    بار درسال40بیش از   شرایط
 3  2 1  وزن

  

    :جمع= طول دوره به ماه 
  

ر یط زیبا توجه به مشخصات و شرا . است گشتاوربراتور  ی کال  گشتاور ي استاندارد کار  یشگاهی در آزما  :مثال

  .دیین نمایی تع)16 ( جدولون را با استفاده ازیبراسی فاصله کالنیاول

ون گـشتاور  یبراسی کالییشگاه تواناین آزمایا . است درصد1/0سازنده  اعالن شده توسط کارخانه   ی درست ـ1
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  . است5ش یآزما TURن ی دارد، بنابرارا درصد5/0 یدرست با يها سنج

 در  یطـ یط مح یرات شـرا  ییتغ. وس است ی درجه سلس  20شگاه  ین آزما ی ا يف شده برا  ی تعر یطیط مح یشراـ  2

 یطـ یط محین شـرا یبنـابرا . اسـت وس ی درجـه سلـس  23 تـا  18ج ثبت شده در محـدوده       ی طبق نتا  ير ساعات کار  یغ

 .ردیگ یقرار مدرصد  ±15  در محدودهينگهدار

  . خود قرار داده استينامه کار را در بريا دورهانی می بررسیکشگاه حداقل ی آزماـ3

 .شود ی مینیب شیار در سال پ ب50زان و شدت استفاده کمتر از یمـ 4

  .شود ی مینیب شی بار در سال پ10شگاه کمتر از یاستفاده در خارج از آزماـ 5

  :شود یل میر تکمیصورت زهط فوق جدول بیبا توجه به شرا

  )مثال (ي کاري الکترومکانيکياستانداردهاتعيين فاصله کاليبراسيون : ۱۷جدول 
  :کد کالیبراسیون  گشتاورکالیبراتور : نام تجهیز

  5/2/89: تاریخ کالیبراسیون XXX: مدل
  

  عوامل مؤثر
  5/12/89: تاریخ کالیبراسیون بعدي  :شماره سریال

  
  امتیاز

  TUR 20% 10≥ 3ـ10 3≤ شرایط
 4/2 6/1 8/0  وزن

  
6/1 

  %15دوره اي بررسی میان سه بار در دوره دو بار در دوره  دوره یک بار در شرایط
 8/1 2/1 6/0 وزن

  
6/0 

  %25میزان و شدت استفاده  بار در سال100تا  بار درسال200تا  بار در سال 200بیش از شرایط
 3  2 1 وزن

  
3 

شرایط محیطـی نگهـداري      %± 15   %±25   %±35  شرایط
 8/1 2/1 6/0  وزن  15%

  
8/1 

  %25خارج از آزمایشگاه   سال بار در20تا    بار در سال40تا   سال  بار در40بیش از   شرایط
 3  2 1  وزن

  
3 

 10  :جمع= طول دوره به ماه 
  

ک یـ  مـاه    5د پـس از     یـ شگاه با یـ ن شده و با توجـه بـه برنامـه آزما          یی ماه تع  10زیون تجه یبراسیوره کال  د نیاول

   . داشته باشديا دورهانیم  یبررس



  هاي کالیبراسیون ـ اولین فاصله کالیبراسیون ایجاد و تنظیم دوره  689استاندارد دفاعی ایران ـ 



   و رطوبتییدما زاتیتجه 5ـ4ـ7

 يهـا  دماسـنج ا یـ  یتـال یجید يهـا  دهنـده  نـشان  ،ITS 90ت  نقـاط ثابـ   شاملیی دمايها زات و استانداردیتجه

 )کوره و حمـام    (یی دما يها طیمح،  ) ترموکوپل  و یشه، حسگر مقاومت  یع در ش  یدماسنج ما  (ها، حسگر یکیالکترون

  ون یبراســین فاصــله کالیــی تعي کــه بــرااســت) اه و المــپ اســتانداردیرومتر، جــسم ســیپــا (ی تابــشيهــاو ترمومتر

.  استفاده شود  )3ـ3ـ4ـ7 ( و )2ـ3ـ4ـ7 ( از بند  ي و کار   مرجع یکی الکتر يها دماسنج و   یتالیجیت د یابل با ق  ها دهندهنشان

   .ن استاندارد استفاده نشودی نقاط ثابت از ايا  دورهی بررسين برایهمچن

و  بـه تعـداد دفعـات    ینـ ی پالت ـ ی مقاومت يون حسگرها یبراسی کال یفاصله زمان  :ینی پالت ـ ی مقاومت ي حسگرها )الف

.  و ضـربه حـساس هـستند   یینوسانات دمازات به شدت نسبت به   ین نوع تجه  یا.  دارد ی استفاده بستگ  ییگستره دما 

ز را  یـ  حسگر، صحت تجه   یی گستره باال  يا استفاده در دماها   ی و   )یا حرارت ی یکیمکان (شوكن در صورت    یبنابرا

  .  قرار دادیسه گانه آب مورد بررسا نقطه ی) خ در فشار استانداردی مخلوط آب ويدما (خید در نقطه یبا

 برابـر   پـنج خ بـه    یـ  که رانـش از نقطـه        یا زمان ی سال   پنج  حداکثر  مرجع يون حسگرها یبراسی فاصله کال  نیاول

 یخ مـورد بررسـ    یـ د حداقل در فواصل شش ماهه با نقطه         یحسگر با . ، است ون حسگر برسد  یبراسی کال قطعیت  عدم

  . ردیقرار گ

 و در فواصـل شـش ماهـه بـا        شود نیی سال تع  دو يکار) ياستانداردها (يسگرهاون ح یبراسی فاصله کال  نیاول

  .ردی قرار گیخ مورد بررسینقطه 

  بـاال يپل و مدت استفاده در دماها   به نوع ترموکو  ها   ون ترموکوپل یبراسی کال ین فاصله زمان  ییتع :ها  ترموکوپل )ب

فاصـله  د،  شـون  یار مکرر استفاده مـ    یو بس  يکارحداکثر گستره    ي در دماها   که ییها  ترموکوپل يبرا.  دارد یبستگ

ن یـی  سال تع  4ش از   ید ب ی مرجع نبا  يها ون ترموکوپل یبراسین فاصله کال  یاول. ن شود ییتعتر    کوتاه ونیبراسی کال یزمان

 يهـا گـر را در محـدوده     یبره شـده د   ی کـال  دماسـنج ک  یانه و منظم ترموکوپل با      ی سال یبررسد  یشگاه با یآزما .شود



  هاي کالیبراسیون ـ اولین فاصله کالیبراسیون ایجاد و تنظیم دوره  689استاندارد دفاعی ایران ـ 



 يون بــرایبراسـ ین فاصــله کالیاولـ  .انجــام دهـد ) زیـ ون دو تجهیبراسـ ی کاليهــاقطعیـت  عـدم بــا متناسـب   (مـشخص 

  .ش از دو سال شودید بی نباي کارياستانداردها

 نادرسـت   ییجـا ها در اثر جابـ    یرد و ی قرار گ  یید دما یز در نوسانات شد   ی تجه ،ونیبراسیاگر در طول دوره کال    

د دوبـاره در کـل   یـ ز بایـ د مـشاهده شـود، تجه  یرات شـد یی تغ،يا ورهان دی ميهایا در بررسیمتحمل ضربه شود، و 

  .بره شودی کاليگستره کار

ش از پنج سال شود و      ید ب ی نبا شهیع در ش  ی ما يهادماسنجون  یبراسی فاصله کال  نیاول :شهیع در ش  ی ما يها  دماسنج )پ

  . شودیخ بررسیحداقل هر شش ماه در نقطه 

 هـاي   جـدول  و رطوبت بـا توجـه بـه          ییزات دما ی تجه يه و کار  ی ثانو ياون استاندارده یبراسی فاصله کال  نیاول

ن ی، بنـابرا  استز  یون مجدد تجه  یبراسی کال يه برا ی اول يریگ میک تصم ین شده   یی فاصله تع  .ن شود یی تع )20 ( و )18(

ط یا شـرا یـ ون را نـشان دهـد و   یبراسـ ینامـه کال یر گـواه یانحراف از مقاد ،يا دورهانی ميها ی که بررس  یدر صورت 

   .ن شودیید تعیون جدیبراسیبره و دوره کالیز مجدداً کالیابد، تجهیر یی تغيکار

  هی ثانوي استانداردها1ـ5ـ4ـ7

ن یهمچن. دی مشخص نما)1 ( جدول و رطوبت را مطابقییه دمای ثانويد استانداردهایشگاه بای آزما یر فن یمد

ن استاندارد و یان شده در ایون بیبراسین فواصل کالیی و با توجه به عوامل مؤثر در تع  یشگاه را بررس  یت آزما یوضع

  . دین نماییه را تعی ثانويون استانداردهایبراسی فاصله کالنیاول، )18 (جدول

  :دییر عمل نمایب زیبه ترت  ثبت و)18 (ز را در جدولیمشخصات تجه

  .ط عوامل مؤثر در جدول مشخص شودی شرا)الف

  . ثبت شودازیط مشخص شده در ستون امتیوزن شرا) ب



  هاي کالیبراسیون ـ اولین فاصله کالیبراسیون ایجاد و تنظیم دوره  689استاندارد دفاعی ایران ـ 



 در جدول ي بعدکالیبراسیونخ ی معادل طول دوره محاسبه شده و تاراز در سطر آخر جدولی مجموع امت  )پ

  .ثبت شود

   و رطوبتييه دماي ثانويون استانداردهايبراسين فاصله کاليي تع:۱۸جدول 
  :کد کالیبراسیون  :نام تجهیز

  :تاریخ کالیبراسیون  :مدل
  

  عوامل مؤثر
  :تاریخ کالیبراسیون بعدي  :ره سریالشما

  
  امتیاز

  TUR 25% 10≥ 3ـ10 3≤ شرایط
  12 8 4 وزن

 

  %25اي  دورهبررسی میان  بار در دوره8  بار در دوره6  بار در دوره4 شرایط
  12 8 4 وزن

 

ــیش از شرایط ــاعت 60بـــ  ســـ
 درسال

ــتفاده     ساعت در سال30تا  ساعت در سال60تا  ــدت اس ــزان و ش می
25%  

  12 8 4 وزن

 

  %25گستره کاري   گستره% 50تا   گستره% 75تا   گستره% 75بیش از   شرایط
  12 8 4  وزن

  

    :جمع= طول دوره به ماه 
  

 005/0 یبـا درسـت    )SPRT ( اسـتاندارد  ینـ ی پالت ـ ی حسگر مقاومت  یشگاهی آزما ییه دما یاستاندارد ثانو : مثال

 )18 (بـا اسـتفاده از جـدول   ز را یـ ون تجهیبراسـ ی فاصـله کال نیاولر  یط ز ی مشخصات و شرا    به با توجه . استوس  یسلسدرجه  

  .دیین نماییتع

 .ت خواهد کردی را رعاTUR ،4ز ین تجهی استفاده از اي خود برايشگاه در برنامه کاریآزماـ 1

 . خود قرار دهدي را در برنامه کاريا دورهانی می بررسهشتشگاه در نظر دارد یآزماـ 2

 . ساعت در سال باشد30ز یکند حداکثر استفاده از تجه ی مینیب شیشگاه پیآزماـ 3

 . آن خواهد بودي گستره کاردرصد 75ز در ین استفاده تجهیشتریبـ 4

  :شود یل میر تکمیصورت زهط فوق جدول بیبا توجه به شرا



  هاي کالیبراسیون ـ اولین فاصله کالیبراسیون ایجاد و تنظیم دوره  689استاندارد دفاعی ایران ـ 



  )مثال (ي و رطوبتيتعيين فاصله کاليبراسيون استانداردهاي ثانويه دما: ۱۹جدول 
  :کد کالیبراسیون   پالتینی ـحسگر مقاومتی : ام تجهیزن

  5/2/89: تاریخ کالیبراسیون XXX: مدل
  

  عوامل مؤثر
  5/6/92: تاریخ کالیبراسیون بعدي  :شماره سریال

  

  امتیاز

  TUR 25% 10≥ 3ـ10 3≤ شرایط
  12 8 4 وزن

  

8 

  %25دوره اي بررسی میان ره بار در دو8  بار در دوره6  بار در دوره4 شرایط
  12 8 4 وزن

  

12  

ــیش از شرایط ــاعت در60بـ   سـ
 سال

ــتفاده     ساعت در سال30تا  ساعت در سال60تا  ــدت اس ــزان و ش می
25%  

  12 8 4 وزن

  

12 

  %25گستره کاري   گستره% 50تا   گستره% 75تا   گستره% 75بیش از   شرایط
  12 8 4  وزن

  

8 

 40  :جمع= طول دوره به ماه 

  

ک یـ  روز   135د هـر    یـ شگاه با یـ ن شده و بـا توجـه بـه برنامـه آزما           یی ماه تع  40زیون تجه یبراسی دوره کال  نیاول

  .  داشته باشديا دورهانیم  یبررس

  ي کاري استانداردها2ـ5ـ4ـ7

. دیـ  مـشخص نما  )1 ( جـدول   و رطوبـت را مطـابق      یی دمـا  ي کـار  يد اسـتانداردها  یـ شگاه با یـ  آزما یر فن یمد

ن یـ ان شـده در ا    یـ ون ب یبراسین فواصل کال  یی توجه به عوامل مؤثر در تع       و با  یشگاه را بررس  یت آزما ین وضع یهمچن

  . دین نمایی را تعي کاريون استانداردهایبراسی فاصله کالنیاول، )20 (استاندارد و جدول

  :دییر عمل نمایب زیبه ترت  ثبت و)20 (ز را در جدولیمشخصات تجه

  .ط عوامل مؤثر در جدول مشخص شودی شرا)الف

  .از ثبت شودیط مشخص شده در ستون امتی وزن شرا)ب



  هاي کالیبراسیون ـ اولین فاصله کالیبراسیون ایجاد و تنظیم دوره  689استاندارد دفاعی ایران ـ 



 در جدول ي بعدکالیبراسیونخ ی معادل طول دوره محاسبه شده و تاراز در سطر آخر جدولی مجموع امت  )پ

  .ثبت شود

   و رطوبتيي دماي کاريون استانداردهايبراسين فاصله کاليي تع:۲۰جدول 
  :کد کالیبراسیون  :نام تجهیز

  :ریخ کالیبراسیونتا  :مدل
  

  عوامل مؤثر
  :تاریخ کالیبراسیون بعدي  :شماره سریال

  
  امتیاز

  TUR 20% 10≥ 3ـ10 3≤ شرایط
 8/4 2/3 6/1 وزن

 

  %20اي  دوره بررسی میان  بار در دوره6  بار در دوره4  بار در دوره2 شرایط
 8/4 2/3 6/1 وزن

 

ســـــاعت 150بـــــیش از شرایط
 درسال

ــتفاده     ساعت در سال50تا اعت در سال س100تا  ــدت اس ــزان و ش می
25%  

 6  4 2 وزن

 

  %25گستره کاري   گستره% 50تا   گستره% 75تا   گستره% 75بیش از   شرایط
 6 4 2  وزن

  

  %10خارج از آزمایشگاه    بار در سال20تا    بار در سال40تا   سال  بار در40بیش از   شرایط
 4/2 6/1 8/0  وزن

  

    :جمع= طول دوره به ماه 
  

  بـه بـا توجـه  .  اسـت ±5/1 مجـاز  يبـا خطـا   K نـوع  ترموکوپـل   یشگاهیـ  آزما یی دمـا  ياستاندارد کـار  : مثال

  .دیین نمایی تع)20 (ز را با استفاده از جدولیون تجهیبراسی فاصله کالنیاولر یط زیمشخصات و شرا

 .دت خواهد کری را رعاTUR  ،4ز ین تجهی استفاده از اي خود برايشگاه در برنامه کاریآزماـ 1

 . خود قرار دهدي را در برنامه کاريا دورهانی می بررسشششگاه در نظر دارد یآزماـ 2

 . ساعت در سال باشد80ز یکند حداکثر استفاده از تجه ی مینیب شیشگاه پیآزماـ 3

 . آن خواهد بودي گستره کار درصد75ز در ین استفاده تجهیشتریبـ 4

 .شود ی مینیب شی بار در سال پ35ه تا شگایز در خارج از آزمایاستفاده از تجهـ 5



  هاي کالیبراسیون ـ اولین فاصله کالیبراسیون ایجاد و تنظیم دوره  689استاندارد دفاعی ایران ـ 



  :شود یل میر تکمیصورت زهط فوق جدول بیبا توجه به شرا

  )مثال (ي و رطوبتيتعيين فاصله کاليبراسيون استانداردهاي کاري دما: ۲۱جدول 
  :کد کالیبراسیون  ترموکوپل: نام تجهیز

  5/2/89: تاریخ کالیبراسیون Type K: مدل
  

  عوامل مؤثر
  5/8/90: تاریخ کالیبراسیون بعدي  :شماره سریال

  
  امتیاز

  TUR 20% 10≥ 3ـ10 3≤ شرایط
  8/4 2/3  6/1 وزن

  
2/3 

  %20اي  دورهبررسی میان  بار در دوره6  بار در دوره4  بار در دوره2 شرایط
 8/4 2/3  6/1 وزن

  
8/4 

ســـــاعت 150بـــــیش از شرایط
 درسال

ــتفاده     ساعت در سال50تا ت در سال ساع100تا  ــدت اس ــزان و ش می
25%  

 6  4 2 وزن

  
4 

  %25گستره کاري   گستره% 50تا   گستره% 75تا   گستره% 75بیش از   شرایط
 6 4 2  وزن

  
4 

  %10خارج از آزمایشگاه    بار در سال20تا    بار در سال40تا    بار درسال40بیش از   شرایط
 4/2 6/1 8/0  وزن

  
6/1 

 6/17  :جمع= طول دوره به ماه 

  

    یک بررسـ ی روز 75د هر یشگاه باین شده و با توجه به برنامه آزمایی ماه تع  18زیون تجه یبراسی دوره کال  نیاول

  .  داشته باشديا دورهانیم



  هاي کالیبراسیون ـ اولین فاصله کالیبراسیون ایجاد و تنظیم دوره  689استاندارد دفاعی ایران ـ 



  )اطالعاتی(الف وست یپ

  فواصل کالیبراسیون پیشنهادي اولیه و متوالی

  هــايدســتگاه انداردهاي مرجــع و تعــدادي از اســتهــاي متــوالی کالیبراســیونفواصــل )1ـــ  الــف(جــدول در 

طور کلی در حداکثر زمـان مقتـضی مطـرح شـده و بـر               هتوجه شود که هر دوره ب     . است پیشنهاد شده    گیرياندازه

  :اساس معیارهاي مشخص زیر برآورده شده است

  .دستگاه مرغوب و به اندازه کافی پایدار است) الف

 . داردي راا ورهدانیم  ی براي انجام بررسیر کافکارکنان ماهقابلیت تجهیز و هم آزمایشگاه هم ) ب

د بالفاصـله  یـ ز بایـ ز وجود داشته باشـد، تجه   یکار بردن تجه  ها بد ب  ی يا نشانه اضافه بارگذار   یاگر احتمال   ) پ

 .  آن کم نشده استيداری نشان دهد پاکهنیتا ابره شود یکالتر  بره شود و پس از آن در فواصل کوتاهیکال

، حداکثر زمان پیشنهادي بین نخستین کالیبراسیون و اولین         »کالیبراسیون اولیه «زیر ستون   ) 1ـ  الف(در جدول   

هاي متـوالی اسـت    حداکثر زمان بین کالیبراسیون»کالیبراسیون متوالی «ستون  . دهدکالیبراسیون متوالی را نشان می    

 زمــان کالیبراســیون متــوالی تــوان بــراي مــدت کــه در دو کالیبراســیون اولیــه پایــداري دســتگاه مــشخص و مــی 

  .گیري کرد تصمیم

  ونيبراسي کاليها شگاهيزات آزماي تجهيون برايبراسي کاليفواصل پشنهاد: ۱ـ   الفجدول  
  تجهیز  هاي متوالی بین کالیبراسیون) سال(حداکثر فاصله 
  کالیبراسیون متوالی  کالیبراسیون اولیه

  کی  استاندارد سل
ک سـل  یـ ن نرخ رانـش در  یی تعياه برا  حداقل هر سه م    یسه داخل یمقا

سـپس  . بره شـود  یانه کـال  یطـور سـال   هک گروه الزم اسـت بـ      یدر  
  .  استی در گروه الزامیسه داخلیمقا

  کی

  کی  کی   DCاستاندارد حالت جامد ولتاژ 
  1حرارتی نوع يانه برای سالیحداکثر پنج سال با بررس   AC-DC یاستاندارد انتقال

 RMS نوع حسگر يدوسال برا

  پنج
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 )ادامه (۱ـ   جدول الف
  تجهیز  هاي متوالی بین کالیبراسیون) سال(حداکثر فاصله 
  کالیبراسیون متوالی  کالیبراسیون اولیه

 یسه داخلـ یـ مقا. جـاد شـد  یه ایـ که نرخ رانـش اول    بعد از آن   کی  مقاومت استاندارد
  انهیسال

  سه

  سه  انهی سالیسه داخلیمقا سه  خازن استاندارد
  سه  انهی سالیسه داخلیمقا سه  انداردالقاگر است

ــمارنده   ــتاندارد، شــ ــانس اســ فرکــ
  فرکانس

 مورد  یز و درست  ی به نوع تجه   یون بستگ یبراسیاما فاصله کال   کی
از باشـد،   یـ ز مـورد ن   یـ  ممکـن تجه   ین درست یاگر باالتر . از دارد ین

 يهـا  داده. از داشـته باشـد    یـ ون روزانـه ن   یبراسیممکن است به کال   
  .  شودیوسال بررس شده هر ديورآ جمع

  

  دو  دو self checkingت یبراتور با قابلیکال
ــال ــدون قابلیکـ ــبراتور بـ  selfت یـ

checking   
  دو  کی

  دو  ک ی  متر مرجع یمالت
  سه  انه مقاومت و تلفات برگشتی سالیبررس سه  ف کننده یتضع
   توانيها مرجع ، برايکی   RF توان يریگ ز اندازهیتجه

  سه سالستور ی ترمي حسگرهايبرا
   VSWRانه ی سالیبررس

  سه

  کی  کی  فانکشن ژنراتور
  دو  کی  گنال ژنراتوریس
  کی  کی  لوسکوپیاس

  هیاستاندارد ثانو ،کی  جرم 
  ياستاندارد کار ،کی

  پنج
  سه

  سه  کی  ترازو
  هیاستاندارد ثانو ،سه  بلوك سنجه

  ياستاندارد کار ،دو
  پنج

  چهار
  هیاستاندارد ثانو ،سه  هیسنجه زاو

  يتاندارد کاراس ،دو
  پنج

  چهار
  هی اول استاندارد،پنج  بارومتر

  دیآنروئ / یتالیجید ،کی
  پنج
  سه

  هیاستاندارد ثانو ،سه   فشاريترازو
  یافراگمی و دی خازنياستانداردها ،دو

  پنج
  سه
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 )ادامه (۱ـ   جدول الف
  تجهیز  هاي متوالی بین کالیبراسیون) سال(حداکثر فاصله 
  یبراسیون متوالیکال  کالیبراسیون اولیه

  کی  ياستاندارد کار ،کی  سنج مرجع  فشار
  عیما ،دو  مانومتر

  یکیمکان/ یتالیجید ،کی
  پنج
  دو

  پنج  انهی سالیسات داخلیمقا ،پنج  اهرم وزنه
  کی  ياستاندارد کار ،دو  براتور گشتاوریکال

  کی  ياستاندارد کار ،کی  ترکتستر
  پنج  انهی سالیسبازر ـ هیاستاندارد ثانو ،سه  ز سطح صاف یم

  پنج  انهی سالی بازرسـه یاستاندارد ثانو ،سه   مرجعيسنج نور یتخت
  کی  ياستاندارد کار ،کی  يریگ براتور ساعت اندازهیکال
  کی  ياستاندارد کار ،کی  براتور بلوك سنجهیکال

  کی  ياستاندارد کار ،کی  تراز دوقلو
  پنج  پنج    وزن مردهيرویاستاندارد ن

  سه  هیاستاندارد ثانو ،سه  نگینگ ریپرو
  دو  هیاستاندارد ثانو ،دو  لودسل

  پنج  سه   یی دمايها طیمح
 ینـــی پالتـ    ی مقـــاومتيهـــا حـــسگر
  استاندارد

 قطعیــت عــدمخ پــنج برابــر یــ کــه انحــراف نقطــه ی وقتــ یــا،پــنج
  ون شودیبراسیکال

  پنج

 یبررسـ . زود تـر شـد     هر کدام کـه    –ا صد ساعت استفاده      ی ،سه  ترموکوپل مرجع
  خ یانه در نقطه یلسا

  

لـ              یـ  نقطـه    یبررس ،پنج  شه مرجعیع در شیدماسنج ما ن یخ هـر شـش مـاه و بالفاصـله بعـد از او
  ونیبراسیکال

  پنج

  کی  کی   مرجع یکی الکترونيها دماسنج
  پنج   دو  سنج مرجع رطوبت

1. Thermal 
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  )اطالعاتی (بپیوست 

  کالیبراسیونعیت و عوامل مؤثر در تعیین فاصله زمانی قط رشد عدم

  قطعیت  رشد عدم1 ـب

وسـیله چنـد متغیـر تعیـین      هشود، حدود مقادیر پارامترهاي آن بـ  گیري کالیبره می وقتی که یک تجهیز اندازه    

گیـري،    انـدازه  فراینـد ، پایداري   ها گیري قطعیت تجهیزات مرجع، دقت اندازه     این متغیرها عبارتند از عدم     .شود می

 از مقـدار یـک   آگـاهی بالفاصله بعد از کالیبراسیون،     . م عملیات کالیبراسیون و غیره    مهارت نیروي انسانی در انجا    

بعـد از مـدتی،     . کـرد تعیـین    مناسـب   طـور    ه بـ  را تـوان آن     مـی   کـه  شـود    محدود می  پارامتر، در یک گستره مقادیر    

فاده و فشارهاي محیطی، هاي تصادفی ذاتی و تنوع استفرایندبه علّت  . شود هرحال، این گستره تقریباً نامعلوم می      هب

ان کالیبراسیون  این تغییرات تصادفی توزیع مقادیر اولیه پارامتر، در زم        .کند طور تصادفی تغییر می    همقادیر پارامتر ب  

بنـابراین محـدوده    . یابـد  گـذرد، پراکنـدگی مقـادیر پـارامتر افـزایش مـی            که زمان می   همچنان. دکن را پراکنده می  

  . کند شویم، رشد می که از زمان کالیبراسیون دور می تر کالیبره شده همچنانقطعیت مقدار هر پارام عدم
  

  
  

  قطعیت پارامتر  رشد عدم:1ـ بشکل 

   t 

 
( )tx  

) مقدار پارامتر ) btatx +=  

 قطعیت حد باالي عدم

 قطعیت  عدمپایینیحد 

 زمان از کالیبراسیون
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 شکل .شود تر می   نامطمئن گذرد که از زمان کالیبراسیون می     اطالع از مقدار یک پارامتر کالیبره شده همچان       

پراکنـدگی افزایـشی   . شـود  زمان معلوم می وسیله رانش خطی با هدهد که مقدار پارامتر ب    حالتی را نشان می    )1ـ  ب(

  .ین براي این نوع وابسته به زمان استقطعیت در حد باال و پای منحنی عدم

 گیـري  طعیت اندازهق شوند تا رشد عدم کالیبره می اي   در فواصل دوره  گیري   تجهیزات و استانداردهاي اندازه   

، ها قطعیت در این محدوده  با توجه به سطح مورد انتظار براي رشد عدم.قابل قبول محدودکنند  هاي   را در محدوده  

  . شود فاصله کالیبراسیون تعیین می

در . انـد  ی رسیدهقبول قطعیت قابل طور مستقل به محدوده عدم   هها ب  باید توجه داشت که بسیاري از آزمایشگاه      

کـه ممکـن اسـت بـه لحـاظ       طـوري  هود دارد، بـ هاي استاندارد تمایل به فواصل کالیبراسیون کوتاه وجـ     آزمایشگاه

  . اقتصادي قابل توجیه نباشد

  
  گیري اندازهقطعیت   رشد عدم:2ـ  بشکل 

اطمینان به آگاهی ما از مقـدار پـارامتر        . یت براي پارامتر نشان داده شده است      قطع رشد عدم  )1ـ  ب(در شکل   

وسـیله منحنـی توزیـع       ه بـ   )2ـ  ب(این اطمینان در شکل     . یابد میهش  گذرد کا  که از زمان کالیبراسیون می     همچنان

( )xf  
( )xf1

 

 ( )xf3  

( ) btatx +=  

( )3tx  

( )2tx  
( )1tx  

   t1 

   t2 

   t3 

   x 

   t 
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هرچه پراکندگی بیشتر باشـد، منحنـی بـازتر     .  نشان داده شده استt1 > t2 > t3هاي  اي شکل براي زمان زنگوله

 رواداري از  شدنناحیه سایه زده شده احتمال خارج. قطعیت پارامتر بزرگتر خواهد شد    خواهد شد، این یعنی عدم    

  .یابد که گذشت زمان از کالیبراسیون افزایش می یابد، همچنان این احتمال افزایش می. دهد پارامتر را نشان می

  
  قطعیت رانش و رشد عدم: 3ـ  شکل ب

هاي  رفتار یک پارامتر با گذشت زمان در اثر فرسودگی، ناپایداري و رانش از کالیبراسیون              )3ـ  ب (در شکل 

  . استقبلی نشان داده شده 

قطعیت را در یک محدوده معین       بنابراین فاصله کالیبراسیون تجهیز باید طوري تعیین شود تا بتوان رشد عدم           

  . کنترل نمود

    عوامل مؤثر در تعیین فاصله زمانی کالیبراسیون2ـ ب

گیري  زههاي متوالی استانداردهاي مرجع، کاري و تجهیزات اندا تعیین حداکثر فاصله زمانی بین کالیبراسیون

چنـدین  . اعتمـاد اسـت  گیري قابل ردیابی و قابـل   در حفظ توانایی آزمایشگاه براي تولید نتایج اندازه   عامل مهمی   

  :اند، براي مثال المللی این عامل را مدنظر قرار داده استاندارد بین

 رواداريي  محدوده

فرسودگی ناپایداري و 
رانش از کالیبراسیون 

 گذشته

زمان 
 استفاده

هاي  کالیبراسیون
احتمال مقدار  گذشته

 پارامتر ممکن
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  :  که شامل الزامات زیر است1387: 17025استاندارد دفاعی ایران ایزو 

ها، در مواردي که این خصوصیات تـأثیر مهمـی در           ها یا مقادیر کلیدي دستگاه    وردکمیتدر م : )2ـ5ـ5 (بند

  .شودهاي کالیبراسیون ایجاد  باید برنامه،نتایج داشته باشند

هرگاه عملی باشد،کلیه تجهیزات تحت کنترل آزمایشگاه که به کالیبراسیون نیاز داشـته باشـند               ): 8ـ5ـ5(بند  

ها از تاریخ آخرین    ي، یا به نحوي دیگر مشخص شوند تا وضعیت کالیبراسیون آن          گذاري، کدگذار باید برچسب 

  .اند و تاریخ کالیبراسیون مجدد یا معیارهاي انقضاي آخرین کالیبراسیون معلوم باشدباري که کالیبره شده

ده در انـدازه  مـورد اسـتفا    از جملـه ،ها ها و کالیبراسیون کلیه تجهیزات مورد استفاده در آزمون: )1ـ6ـ5(بند 

کـه تـأثیر مهمـی بـر روي درسـتی یـا اعتبـار نتیجـه آزمـون،          ) مـثالً در مـورد شـرایط محیطـی      (هاي فرعـی    گیري

آزمایـشگاه بایـد برنامـه و       . کارگیري کالیبره شـده باشـند     هکالیبراسیون یا نمونه برداري داشته باشند باید پیش از ب         

  .یزات خود داشته باشداي براي کالیبراسیون تجهروش اجرایی برقرار شده

  :یادآوري

گیري، مواد مرجـع مـورد      این برنامه بایستی شامل سیستمی براي انتخاب، استفاده، کالیبره، بررسی، کنترل و نگهداري استانداردهاي اندازه              

  .ها باشدالیبراسیونگیري و آزمون مورد استفاده در آزمون ها و کگیري، و تجهیزات اندازهعنوان استانداردهاي اندازهاستفاده به

  :  که شامل الزامات زیر است1387:9001 ایزو -استاندارد دفاعی ایران

  :گیري بایدکه حصول اطمینان از معتبر بودن نتایج ضروري باشد تجهیزات اندازهدر مواردي: )6ـ7 (بند

 بـین المللـی یـا ملـی، در     گیريگیري قابل ردیابی به استانداردهاي اندازهاستانداردهاي اندازه وسیلهبه) الف

 و هرگاه چنین استانداردهایی موجود نباشد، باید شودفواصل زمانی مشخص یا پیش از استفاده، کالیبره یا تصدیق 

  . ثبت گردد،مبناي مورد استفاده براي کالیبراسیون یا تصدیق

  :اي عبارت است ازاهداف کلی کالیبراسیون دوره
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گیري و عدم   دست آمده با استفاده از دستگاه اندازه       هار مرجع و مقدار ب    بهبود تخمین انحراف بین مقد    ) الف

 .شودقطعیت این انحراف در موقعی که دستگاه عمالً استفاده می

 .دست آورد هتوان بگیري میاطمینان دوباره به عدم قطعیتی که با دستگاه اندازه) ب

گیـري داده شـده در   بوده که بتواند در نتایج اندازه    گیري  که آیا هیچ تغییري در دستگاه اندازه      تأیید این ) پ

 .دوره گذشته تردیدي ایجاد کند یا خیر

چند وقت به چند وقـت      «و  » چه وقت انجام دادن آن    «یکی از مهمترین تصمیمات در خصوص کالیبراسیون        

 که آزمایشگاه گذارندها تأثیر میعوامل بسیاري برروي فاصله زمانی مجاز بین کالیبراسیون .است» انجام دادن آن 

  :مهمترین عوامل عبارتند از. ها را در نظر بگیردباید آن

 گیري مورد نیاز یا اعالن شده توسط آزمایشگاهعدم قطعیت اندازه) الف

  .گیري در حین استفاده از محدوده بیشینه خطاي مجاز خارج شودکه یک دستگاه اندازهاحتمال این) ب

مـدت در    شـود دسـتگاه بـراي یـک دوره طـوالنی     روري وقتی که مـشخص   هزینه اقدامات اصالحی ض   ) پ

 .وضعیت مناسب نبوده است

 نوع دستگاه) ت

 تمایل به فرسودگی و رانش) ث

 توصیه سازنده) ج

 استفاده) سختی(میزان و شدت ) چ

 ) غیره وسازشرایط اقلیمی، ارتعاش، تابش یون( شرایط محیطی) ح

 هاي قبلیسوابق کالیبراسیوندست آمده از  ه بروند اطالعات) خ

 سوابق نگهداري و تعمیر) د
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 گیريهاي اندازهتعداد بازرسی متقابل با سایر استانداردهاي مرجع یا دستگاه) ذ

 ايهاي میان دورهتعداد و کیفیت بازرسی) ر

 ریسک آن  هاي حمل و نقل وروش) ز

 ه دهنده خدماتیدرجه آموزش کارکنان ارا) ژ

طور عادي هزینه کالیبراسیون را نادیده گرفـت، امـا رشـد            هتوان ب فواصل کالیبراسیون نمی  اگر چه در تعیین     

  هـاي متـوالی ناشـی    عدم قطعیت یا احتمال ضرر و زیان زیـادي کـه از فاصـله زمـانی طـوالنی بـراي کالیبراسـیون               

  .سازدشود، پذیرش هزینه باالي کالیبراسیون را ممکن میمی

هـاي درسـت و   و نیازمنـد داده    ها یک عملیات پیچیده ریاضی و آمـاري       لیبراسیونتعیین فاصله زمانی بین کا    

بـه نظـر مـی رسـد یـک روش           . شـود دست آورده می  ههاي متوالی ب  کافی است که در جریان فرآیند کالیبراسیون      

 فهم بهتـر  این موضوع نیاز به. ایجاد و تنظیم فواصل کالیبراسیون وجود نداشته باشدفرد براي هعملی منحصرب جامع  

  . تعیین فواصل کالیبراسیون را ایجاد کرده است

هاي تحلیل فواصل کالیبراسیون، آزمایشگاه نیازمند کارکنان بـسیار باتجربـه و             براي طراحی و توسعه سیستم    

قطعیت  بر آموزش پیشرفته در آمار و تئوري احتمال، کارکنان باید با مکانیسم رشد عدم       عالوه. دیده است  آموزش

. گیـري و اصـول مهندسـی آشـنا باشـند           طور کلی بـا علـم انـدازه       هطور خاص و ب   هگیري ب  ات تست و اندازه   تجهیز

اي  داده   و پایگـاه   1هـا  ، سـاختار  آنهاي    دستورالعمل از و آگاهی    یزات کالیبراسیون و عملکرد مربوط    شناخت تجه 

   . الزامی است،سوابق کالیبراسیون

 ،عنـوان سـوابق   هیبراسـیون تجهیـزات، بایـد نتـایج کالیبراسـیون بـ           براي مبناي تـصمیمات آینـده فواصـل کال        

  .آوري و نگهداري شود جمع

                                                           
1. Formats  


