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 به نام خدا 

 رانياستاندارد ا یباسازمان مل يیآشنا

و  استاندارد مؤسسۀ مقررات و نیقوان اصالح قانون 3 مادۀ کی بند موجب به رانیا یصنعت قاتیتحق و استاندارد مؤسسۀ

 یاستانداردها نشر و نیتدو ن،ییتع فهیوظ که است کشور یرسم مرجع تنها 1331ماه بهمن مصوب ران،یا یصنعت قاتیتحق

 .دارد عهده به را رانی( ای)رسم یمل

به  92/6/29مورخ  یادار یعال ین جلسه شورایکصد و پنجاه و دومی موجببه ران یا یقات صنعتیموسسه استاندارد و تحق نام

 جهت اجرا ابالغ شده است .  92/3/29مورخ  33333/996نامه شماره  یر و طییتغ رانیاستاندارد ا یسازمان مل

مؤسسات  و راکزم نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب یفن یها ونیسیدرکم مختلف یها حوزه در استاندارد نیتدو

، یدیتول طیبه شرا باتوجه و یمل مصالح با همگام یوکوشش شود یم انجام مرتبط و آگاه یاقتصاد و یدی،تولی،پژوهشیعلم

کنندگان، مصرف دکنندگان،یتول شامل ،نفع و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است یتجار و یفناور

س ینو شیپ  .شود یم حاصل یردولتیغ و یدولت ی،نهادها،سازمانهایتخصص و یمراکزعلم واردکنندگان، و صادرکنندگان

از  پس و شودیم ارسال مربوط یفن یها ونیسیکم یاعضا و نفع یذ مراجع به ینظرخواه یبرا رانیا یمل یاستانداردها

ران یا (ی)رسم یمل اندارداست عنوان به بیتصو درصورت و طرح رشته آن با مرتبط یمل تۀیدرکم شنهادهایپ و نظرها افتیدر

 .شود یم منتشر و چاپ

کنند  یم هیته شده نییتع ضوابط تیرعا با زین صالحیذ و مند عالقه یسازمانها و مؤسسات که ییاستانداردها سینو شیپ

ب ، ین ترتیبد  .شود یم منتشر و چاپ رانیا یمل استاندارد عنوان به ب ،یتصو درصورت و یبررس و طرح یمل تۀیدرکم

 یمل تۀیدرکم و نیتدو 3 شمارۀ رانیا یمل استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر شوندکه یم یتلق یمل ییتانداردهااس

 .باشد دهیرس بیتصو به دهدیم لیران تشکیاستاندارد ا یسازمان مل مربوط که استاندارد

(ISO)استاندارد  یالملل نیب سازمان یاصل یاعضا از رانیا استاندارد یسازمان مل
ک یالکتروتکن یالملل نیب ونیسی،کم 1

9
(IEC) 3یقانون یشناس اندازه یالملل نیب وسازمان

(OIML) کدکس  ونیسیکم2رابط تنها به عنوان و است

3ییغذا
(CAC)خاص یها یازمندین و یکل طیشرا به توجه ضمن رانیا یمل یاستانداردها نیدرتدو .کند  یم تیدرکشورفعال 

  .شودیم یریگبهره یالملل نیب یاستانداردها و جهان یصنعت و یفن ، یعلم یهاشرفت یپ نیآخر از کشور ،

 کنندگان ، حفظ مصرف از تیحما یبرا درقانون ، شده ینیب شیپ نیمواز تیبارعا تواند یران میاستاندارد ا یسازمان مل

 یبعض یاجرا ، یاقتصاد و یطیمح ستیز مالحظات و محصوالت تیفیازک نانیاطم حصول ، یعموم و یفرد یمنیا و سالمت

 یاستاندارد، اجبار یعال یشورا بیاتصوب ،یواردات اقالم ای و کشور داخل یدیتول محصوالت یبرا را رانیا یمل یاستانداردها از

-و درجه یصادرات یکاالها استاندارد یاجرا کشور، محصوالت یبرا یالملل نیب یبازارها حفظ منظور به تواند یم د. سازمانینما

در  فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به دنیبخش نانیاطم یبرا نیهمچن د .ینما یاجبار آنرا یبند

 ها شگاهی،آزما یطیمح ستیز تیریمد و تیفیک تیریمد یستمهایس یصدور گواه و یزیمم ، یمشاوره ،آموزش ،بازرس نۀیزم

 ضوابط براساس را مؤسسات و سازمانها نگونهیا رانیاستاندارد ا یسازمان مل سنجش ، لیوسا ( یون ) واسنجیبراسیکال و مراکز

آن  برعملکرد و اعطا آنها به تیصالح دییتأ نامۀیگواه الزم، طیشرا احراز صورت در و کندیم یابیارز رانیا تیصالح دییتأ نظام

 و گرانبها فلزات اریع نییتع سنجش ، لیسا و ( یون ) واسنجیبراسیکاها ،کالی یالملل نیب دستگاه جیترو .کند ینظارت م ها

 .است  سازمان نیا فیوظا گرید از رانیا یمل یاستانداردها سطح یارتقا یبرا یکاربرد قاتیتحق انجام
 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 گفتارشیپ
 

 -یبردارو نقشه ودتیکژئهای دستگاهآزمون  یبرا میدانی یهاروش –یکیاپت یهاک و دستگاهیاپت "استاندارد

 و هیتهاستاندارد ایران  یمل سازمانتوسط  مربوط یهاونیسیدرکم آن سینو شیپ که "ها یابزاویه:3قسمت 

مورخ  هاشناسی و اوزان و مقیاساندازه استاندارد یمل تۀیکم اجالس دویست و هفدهمیندر  و شده نیتدو

 مقررات مؤسسۀ و نیقوان اصالح قانون  3مادۀ کی بند اداستن به نکیاست،ا قرارگرفته بیتصو مورد 92/3/23

  .شودیمنتشر م رانیا یمل استاندارد عنوان ،به1331ماه بهمن مصوب ران،یا یصنعت قاتیتحق و استاندارد

خۀدمات،   و علۀوم  ع،یصۀنا  نۀۀ یزم در یجهان و یمل یها شرفتیوپ باتحوالت یهماهنگ و یهمگام حفظ یبرا

ن یۀ ا لیۀ تکم و اصالح یبرا که یشنهادیپ هر و شد نظرخواهد دیتجد لزوم مواقع در نرایا یمل یاستانداردها

 دین، بایبنابرا. گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط یفن ونیسینظردرکم دیتجد هنگام شود، ارائه استانداردها

 .کرد استفاده یمل یاستانداردها نظر دیتجد نیآخر از همواره

 

 :است ریز شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد نیا ۀیته یبرا که یمنبع و ماخذ
ISO 17123-3: 2001, Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and 

surveying instruments- Part 3: Theodolites  
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و  ژئودتیکهاي دستگاهآزمون  يبرا میدانی يهاروش –یکیاپت يهاک و دستگاهیاپت

 هايابزاويه :3قسمت  -ينقشه بردار

 هدف و دامنه کاربرد 0

 دقت یابین و ارزییتع یبرا یارفته شدهیپذ میدانی یها، ارائه روشین استاندارد ملین ایهدف از تدو

و  ارفمتع یساختمان یهایریگآن به هنگام استفاده در اندازه یزات جانبیو تجهها یابزاویه )تکرارپذیری(

 مزبور یریگاندازه هایدستگاه میدانی قیبه منظور تصد، عمدتا هان آزمونی. ااست های کارگاهییبردار نقشه

ها، به ن آزمونیباشد. ایر استانداردها میبرآورده ساختن الزامات سا و نظر از نظر تناسب برای کاربرد مورد

این  شوند.یشنهاد نمیهستند پ یترجامع یهاآزمون تاًیکه ماهعملکرد یا ارزیابی رش یپذ یهاعنوان آزمون

های ژئودزی های ویژه مانند سد و تونل و همچنین شبکههای مربوط به سازهگیریاستاندارد ملی برای اندازه

 کاربرد ندارد.

به ) یریگت اندازهیعدم قطع یابیند ارزیها در فرآن گامیاز اول یکیتوان به عنوان یرا م ین استاندارد ملیا

ن موارد یاز عوامل دارد. ا یبه تعداد یبستگ ،یریگجه اندازهیت نتی( قلمداد کرد. عدم قطع1اندازه ده ویژه

استانداردهای  پیوسته از ای، ردیابی )زنجیره(انهروز یری)تکرار پذیرید پذی، تجدپذیری )دقت(شامل: تکرار 

عدم  برای ISOین منابع خطا در راهنمایا .ن استممک منابع خطای یاز تمام ی جامعو برآوردالمللی( بین

(GUM)یریگت اندازهیقطع
 ، شرح داده شده است.9

به حداقل  و با هدفژه یو یزات جانبیاز به تجهیبدون ن ،کاربرد در محل مخصوص میدانی یهان روشیا

 اند.شدهن یو تدو یطراح یرساندن اثرات جو

 یمراجع الزام 1

ها ارجاع شده است. بدین ترتیب آن رراتی است که در متن این استاندارد به آنمدارک الزامی زیر حاوی مق

 محسوب می شود. ملی ایران جزئی از این استاندارد مقررات 

آن  بعدی تجدید نظرهای و هااصالحیه باشد، شده داده ارجاع انتشار تاریخ ذکر با مدرکی به که درصورتی

شده  داده ارجاع آنها به انتشار تاریخ ذکر بدون که مدارکی مورد ست.درنی ایران ملی استاندارد این نظر مورد

 . است نظر مورد آنها بعدی هایاصالحیه و تجدید نظر آخرین همواره است،

 :است الزامی استاندارد این برای زیر مراجع از استفاده

های بررسی صول کلی و روشا -گیری در ساختمانهای اندازهروش، 19633استاندارد ملی ایران شماره   1-0

 پذیرش ابعادی

                                                 
1- Measurand 

2- Guide to the expression of Uncertainty in Measurement 
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2-2 ISO 3534-1, Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: Probability and general 

statistical terms 

2-3 ISO 4463-1, Measurement methods for building — Setting-out and measurement — Part 

1: Planning and organization, measuring procedures, acceptance criteria 

2-4 ISO 7078, Building construction — Procedures for setting out, measurement and 

surveying — Vocabulary and guidance notes 

2-5 ISO 9849, Optics and optical instruments — Geodetic and surveying instruments — 

Vocabulary 

2-6 ISO 17123-1, Optics and optical instruments — Field procedures for testing geodetic 

and surveying instruments —Part 1: Theory 

2-7 GUM, Guide to the expression of uncertainty in measurement 

2-8 VIM, International vocabulary of basic and general terms in metrology 

 تعاريفو اصطالحات 3

 ISO 3534-1  ،ISO 4463  ،ISO 7077  ،ISOدر در این استاندارد، اصطالحات و تعاریف مشخص شده 

7078  ،ISO 9849  ،ISO 17123-1  ،GUM  وVIM رودبه کار می. 

 اتیکل 4

 الزامات 4-0

مورد استفاده گیری اندازه هایدستگاهدقت د مطمئن شود که ی، کاربر دستگاه بایش از شروع نقشه برداریپ

 باشد.یمناسب ممورد نظر،  یریگاندازه یبرا

باشند  یمات دائمیاز تنظ یاقابل قبول و شناخته شده یهاتید در وضعیآن با یزات جانبیو تجهها یابزاویه

ه شده توسط یوصه تیو استفاده از سه پا تجهیزات یراهنما یهاکه مطابق با روش مشخص شده در کتاب

 .باشدیم سازنده

، نییپاو سرعت باد  ی. آسمان ابراستان دما ی، بخصوص گرادییط آب و هوایها متاثر از شران آزمونیج اینتا 

شود ممکن است یکه کار انجام م یط خاص با توجه به محلیاست. شرا ییط آب و هواین شرایترمطلوب

 آن  یکه رو یو نوع سطح یریگدر زمان اندازه یواقع ییط آب و هوایشراشود یه میتوص. باشدر یتغم

با آنچه که در کار د یها باآزمون یط برای. انتخاب شراردیقرار گتوجه ز مورد ینشود، یانجام م یریگاندازه

 مراجعه شود(. ISO 7078و  ISO 7077شود هماهنگ باشد ) به ینظر  انجام م مورد یواقع یریگاندازه

نگونه ینه انجام ایاما هز هستند یجو تاثیراتاز  عاریباً یشگاه تقریانجام شده در آزما یاهج آزمونینتا

 یشگاهیآزما یهاباشد. به عالوه دقت آزمونینم یاکثر کاربران عمل یبرا رو نیاز ا ار باال است،یشات بسیآزما

 د.یآیبدست م میدانیط یاست که تحت شرا ییهاآزمون ار باالتر ازیبس
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)ریشه متوسط مربع خطاها( یک بار مشاهداتی استاندارد معیار انحراف به اصطالح، ها یابزاویهدقت  میزان

(HZ)افقی امتداد در)دایره به راست و چپ( تلسکوپ وضعیتجهت هر دو در مشاهده 
یک بار مشاهده یا  ، 1

 شود.بیان می (V)9قائمزاویه در  )دایره به راست و چپ( تلسکوپ وضعیت جهتهر دو در 

که دهد شرح میرا  قائمزوایای و  افقی امتداد هایگیری برای اندازهمختلف  میدانیدو روش  ن استاندارد،یا

شتر یرا انتخاب کند که با الزامات خاص پروژه، ب یید روش اجرایبا 3ارائه شده است. کارور 6و 3 هایدر بند

 مرتبط است.

 روش اول: روش آزمون ساده   4-1

   ISO 4463-1بابق اطم ،در محدوده انحراف مجاز مشخص شده یابزاویهاز دقت  یبرآورد ،دهروش آزمون سا

 .دهدیرا ارائه م

با کارور  همراهگیری  اندازه هایدستگاهدقت میزان  که آیااست  این ین روش آزمون معموالً به منظور بررسیا

 .مناسب استیری گاندازهگیری مشخص شده در اجرای الزامات دقت اندازهبا خود 

ار استاندارد ین انحراف معیها است. بنابرایریگاز اندازه یه تعداد محدودین روش آزمون ساده بر پایا

 یابیاگر ارز دهد.ط رتبه میزان دقت به دست آمده در استفاده عادی را نشان میمحاسبه شده فقمشاهداتی 

 ه یاز باشد توصیمورد ن میدانیط ی، تحت شراآنو تجهیزات جانبی گیری اندازه هایدستگاهاز  یترقیدق

 .اتخاذ شود است تردقیقکه شود روش آزمون کامل یم

 روش دوم: روش آزمون کامل  4-3

روش  ،میدانیط یآن در شرا یزات جانبیخاص و تجه یابزاویهدقت  یابین مقدار قابل دستین بهترییتع یبرا

 .ودش اتخاذد یباآزمون کامل، 

دو هر یکبار مشاهده در  قائمافقی یا زاویه  امتدادبه منظور تعیین انحراف معیار استاندارد  ،لروش آزمون کام

 است: )دایره به راست و چپ( تلسکوپوضعیت جهت 
sISO-THEO-V  وsISO-THEO-HZ     

 ر استفاده شود:ین موارد زییتع یممکن است برا ین روش اجرائیبه عالوه ا

و  یریگاندازهدستگاه ک یبا  ینقشه بردار اکیپک یتوسط ها یابویهزااز استفاده در دقت  زانیم -

 ؛ی مشخصآن در زمان یزات جانبیتجه

 در طول زمان؛ یریگاندازه دستگاهک یاز استفاده در دقت زان یم -

 یابیسه دقت قابل دستیمقا ییتوانابه منظور  یابزاویه ینچندهر کدام از از استفاده  دردقت زان یم -

 .به دست آمده مشابه میدانیط یرامربوط در ش

، به  sبه دست آمده، مشاهداتی ار استاندارد ینکه انحراف معین اییتع ی، برایآمار یهاآزموناز بهتر است 

دو نمونه آزمون متعلق به نکه یاا ی تعلق دارد،، σ، یریگاندازه دستگاه یار استاندارد تئوریجامعه انحراف مع

                                                 
1- Horizental 

2- Vertical 

3- Operator 
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)به  یا تغییر یافته است ، برابر با صفر هست δ، خطای شاخص عمودیکه نیا ایو  ،ک جامعه هستندی

 .استفاده شودمراجعه شود(  2-6و   2-3هایبند

 افقی امتدادهايگیري اندازه 5

 آزمون میدان يکر بندیپ  5-0

ن برای روش آزمون کامل( تقریباً در هما نشانه پنجبرای روش آزمون ساده و  نشانه چهار) ثابت هاینشانه

تا  یدر فواصل افق وباید قرار داده شود ی آن متر 939تا  199بین  هاصلدر ف قرار دارد دستگاهسطح افقی که 

مشاهده اشتباه  بدون نشانهبتواند از سطح باید ترجیحاً  هانشانهاین  وضع شود.منظم آرایش نقاط حد ممکن 

 .شود

 
 قیاف امتدادهايگیري اندازهپیکربندي آزمون براي  -0شکل

 هايریگاندازه  5-1

 شود. انجامباید گیری اندازهسری =m 1 روش آزمون ساده،برای 

 باید انجامشدید  اما نه تحت شرایط آب و هوائی مختلفگیری ندازهسری ا=m  2 روش آزمون کامل،برای 

 شود.

 .باشد (k) نشانه=t 3 یا =2t ها بااز جهت (j) سری=n 3 گیری باید شاملاندازه (i) سری هر

 سانتراژهنگام های مختلف، گیریاندازه سریبرای  یابزاویهبرای روش آزمون کامل، هنگام تنظیم کردن 

معیار انحراف  اصطالحسانتراژ که به قابل دستیابی  هایمبذول گردد. درستی دقت زیادیباید  روی نقطه

 به شرح زیر است:شود، بیان میمشاهداتی  استاندارد

 ،(وزش باد شدید) mm9تا  mm 1تراز شاقولی:

 (،شودمطابق دفترچه سازنده بررسی )تنظیمات باید  mm 3/9 :شاقول لیزری یا اپتیکی

 . mm  1:شاقول میله ای
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در جهت مشاهده شده  (mgon 3/1) 2″تا می تواند  mm 9 حد درعدم سانتراژ متر،  199در فاصله  هاییبانشانه -يادآوري

 است. تاثیر بیشتراین  هترفاصله کوتادر  .تأثیر گذارد

 وضعیتجهت های ساعت، و درعقربه حرکتدر جهت  تلسکوپI  توضعیجهت در  سریباید در هر ها نشانه

II  باید  تئقرا سریاز هر  پس مدرج. دایره مشاهده شوند های ساعتعقربهحرکت  خالفتلسکوپ در جهت

ی هایابزاویهدر مثال  برای، نباشدامکان پذیر  مدرجدایره . اگر چرخش فیزیکی تغییر کند º69 گراد ( 63)

 چرخانیده تریبراگگراد ( در  133)  º199ممکن است در حدود  یابزاویهمت پایین تر ، قسالکترونیکی

 .شود

 محاسبات   5-3

 روش آزمون ساده 5-3-0

،  xj,k,IIیا    xj,k,Iبا یک جهت  .استکمترین مربعات معادالت مشاهدات  همان ،گیریمقادیر اندازه ارزیابی

تلسکوپ  وضعیتیانگر جهت بII و I شود.، عالمت گذاری می  kاندیس تعداد نشانه با و j  اندیسبا  سری تعداد

 است.

 د:نشوتلسکوپ محاسبه می IIو  Iهای وضعیتها در اول از همه، مقادیر میانگین قرائت
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200

2

180 gonxxxx
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IIkjIkjIIkjIkj
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; j=1, 2, 3;  k=1, …, 4 (1)               

 :برابر است با 1نشانه شماره در جهت  تفاضل

1,,, jkjkj xxx   ;   j=1, 2, 3;  k=1, …, 4 (9)                                                                  

 

 عبارتند از:  kنشانه ه شماره ب سری n=  3ها حاصل از جهتمیانگین  مقادیر

3

321 kkk

k

xxx
x

,,,


 ;  k=1, …, 4 (3)                                                                           

 :آنها تفاضلاز 

kjkkj xxd ,,
 ;   j=1, 2, 3;  k=1, …, 4 (2)                                                                    

 :دهده میحسابی نتیج میانگینمقادیر  ، هاگیریاندازهاز  سریبرای هر 

4

4321 ,,,, jjjj

j

dddd
d


 ;   j=1, 2, 3 (3)                                                                   

 :شودمی نتیجه که از باقیمانده

jkjkj ddr  ,,
;   j=1, 2, 3;  k=1, …, 4 (6)                                                                     

 داشته باشد :زیر را باید شرایط  سریهر  ،خطاهای گرد کردنبه جز 
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kjr , ;   j=1, 2, 3 (3)                                                                                           

 :ازاست عبارت مجموع مربعات باقیمانده 
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j k

kjrr , (3)                                                                                               

 :ازست اعبارت  درجات آزادینشانه  =t 2 تا هاجهت سریاز  =3n برای

(2                                                                                         )    61413  

 جهت وضعیته در دو مشاهد سریگرفته شده در یک  xj,kجهت از  sمشاهداتی استاندارد  معیار و انحراف

 :به مقدار تلسکوپ

6

22 


rr
s


(19)                                                                                         

 روش آزمون کامل  5-3-1

امین  i. گیردصورت میکمترین مربعات معادالت مشاهدات  1سرشکنی بر اساس گیریارزیابی مقادیر اندازه

گذاری ، عالمت kاندیس تعداد نشانه با و  jاندیس با سریعداد ت ، xj,k,IIیا  xj,k,Iبا  امتدادگیری، یک اندازه سری

 باید جداگانه ارزیابی شود.گیری اندازه سری m=2تلسکوپ است. هر  وضعیتبیانگر جهت  IIو  Iشود. می

 شوند:تلسکوپ محاسبه می IIو  I وضعیت ها در جهتقرائت اول از همه، مقادیر میانگین
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; j=1, 2, 3;  k=1, …, 5 (11)                  

 :برابر است با 1نشانه شماره کاهش در جهت 

1,,, jkjkj xxx   ;   j=1, 2, 3;  k=1, …, 5 (19)                                                                 

 عبارتند از:  kنشانه  تعدادبه  سری n=  3ها حاصل از جهتن مقادیر میانگی

3

321 kkk

k

xxx
x

,,,


 ;  k=1, …, 5 (13)                                                                          

 :آنها تفاضلاز 

kjkkj xxd ,,
 ;   j=1, 2, 3;  k=1, …, 5 (12)                                                                   

 :آیدبه دست میحسابی  میانگینمقادیر ، هاگیریاندازهاز  سریبرای هر 

5

5,4,3,2,1, jjjjj

j

ddddd
d


 ;   j=1, 2, 3 (13)                                                               

   

 :شودمی نتیجه که از باقیمانده

jkjkj ddr  ,,
;   j=1, 2, 3;  k=1, …, 5 (16)                                                                     

 داشته باشد :زیر را باید شرایط  سریهر  ،خطاهای گرد کردنبه جز 
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k

kjr , ;   j=1, 2, 3 (13)                                                                                          

 :ازاست عبارت گیری اندازه سریامین  iمجموع مربعات باقیمانده 

                                                 
1- Adjustment 
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(13)                                                                                              

 :ازاست عبارت  درجات آزادی سریهر نشانه  =3t تا هاامتداد سریاز  =3n برای

(12  )                                                                                             81513  

عیت ضوجهت ه در دو اهدمش سریگرفته شده در یک  xj,kجهت از  siمشاهداتی استاندارد  معیار و انحراف

 :برابر باگیری اندازه سریامین  i، مجاز برای تلسکوپ

8

22 


i

i

i rr
s

  
(99)                                                                                          

میانگین حسابی قرائت ها در دو ) سریمشاهده در یک  افقی امتداد،  s، مشاهداتیانحراف معیار استاندارد 

در یک  m=2 گیری اندازههای  سریتلسکوپ( مطابق با این قسمت استاندارد ملی، از همه  وضعیتجهت 

 شود: درجه آزادی محاسبه می

324  i  (91)                                                                                                    

 برابر با:
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2
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s


(99)                                                                    

 sISO-THEO-HZ=s     (93)                                                                                                       

 يآمار يهاآزمون 5-4

 اتیکل 5-4-0

 شود.یه میکامل توص آزمونروش  یفقط برا یآمار یهاآزمون

افقی مشاهده  امتداد،  s،مشاهداتیانحراف معیار استاندارد با استفاده از  یآمار یهاج، آزمونیر نتایتفس یبرا

 انجام شود: دیبار یز تلسکوپ به منظور پاسخ به پرسش وضعیتدر دو جهت  سریدر یک 

د یاعالم شده توسط تول ،،کوچکتر از مقدار،  sمحاسبه شده،مشاهداتی ار استاندارد یانحراف معا یآ ف(ال

 است؟ ،ن شده ،ییش تعیا کوچکتر از مقدار از پیکننده 

هر نکه یافرض  با، مختلف یریگدو نمونه اندازه حاصل از، ~sو s،مشاهداتیار استانداردیا دو انحراف معیآ ب(

 ک جامعه هستند؟یهستند متعلق به  ،،کسان ی یدرجه آزاد یدارادو نمونه 

 :ر بدست آمده باشندیموارد ز ، ممکن است از~sو s،مشاهداتیار استاندارد یانحراف مع

 ؛متفاوت هایکنندهقرائت مشابه اما با گیری اندازه دستگاه با یریگدو نمونه اندازه -

 ؛متفاوت یهازمان درمشابه اما  گیریاندازه دستگاهبا گیری اندازهدو نمونه  -

 .مختلف گیریاندازه هایدستگاهبا گیری اندازهدو نمونه  -

 فرض  =  33 ی، درجه آزادیریگطرح اندازه مطابقو  α-1= 23/9نان یر، سطح اطمیز یهاآزمون یبرا

 .شودیم
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 يآمار يهانآزمو -0جدول 

 نيگزيجا يه هایفرض ه صفریفرض پرسش

 s≤ s> الف

 ~= ~≠ ب

 

 الفپرسش  5-4-1

افقۀی مشۀاهده در دو موقعیۀت     امتۀداد ،  s، مشۀاهداتی ار استاندارد یکند که انحراف معیان میب 1صفر هیفرض

 رد ،ر بۀرآورده شۀود  یۀ ط زیاگۀر شۀرا  ن فۀرض  یاست ا، ،ینظر ن شدهییش تعیمقدار از پ یوا مسایکوچکتر 

 :شودینم
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  (93  )  
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32

1946.
s

         
(93)                                   

201.s (93)                                                                                                                

 شود.یرد مه صفر یفرضنصورت، یر ایدر غ

 بپرسش  5-4-3

متعلۀق بۀه   ~sو sمشۀاهداتی  ار اسۀتاندارد  یۀ دهد کۀه انحۀراف مع  یدر مورد دو نمونه مختلف، آزمون نشان م

،تناظرمه صفر یفرضر. یا خیهستند  کجامعهی ~ر برآورده شود:یکه شرط ز یر صورتشود دی، رد نم 
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 (39)                                                                                                

 شود.یرد مه صفر یفرض ،نصورتیر ایدر غ

و بنابراین مقادیر آزمون درجه آزادی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد هاگیریاندازهتعداد متفاوتی از اگر 

),(متناظر  21F  و  2

 .کندمرجع آمار( تغییر میهای )برگرفته از کتاب  1

 

                                                 
1- Null hypothesis  
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 قائمگیري زواياي اندازه 6

 پیکربندي میدان آزمون 6-0

تعریف متری از ساختمان بلندی قرار داده شود. در این ساختمان، نقاط  39فاصله حدود باید در  یابزاویه

های ثابت شده بر دیوار ها و غیره( یا نشانههای آنتنآجرها، قسمت ها، گوشههای پنجرهشده خوب )قسمت

 د( را پوشش دهد.مراجعه شو 9درجه )به شکل  39حدود  قائمباید انتخاب یا  قرار داده شود تا بازه زاویه 

 

 

 
 قائمگیري زواياي پیکربندي آزمون اندازه -1شکل 

 

 هاگیري اندازه 6-1

. بۀرای هۀر درجۀه    هۀم دمۀا شۀود   با دمای محیط  گیریاندازه دستگاهگیری، اجازه دهید پیش از شروع اندازه

 است. یاز زمان مورد ندقیقه  دو، حدود یاب و دمای محیطی داخل جعبه زاویهسلسیوس اختالف دما

ها باید شۀامل  گیریاندازه سریباید انجام شود. ،  xj,kهای، گیریاندازهاز  سری m=1برای روش آزمون ساده، 

3=n سری(j)  2از جهت ها تا=t  نشانه(k) .باشد 

گیری تحت شرایط آب و هوائی مختلف امۀا  اندازه (i) هایگیریسری از اندازه m=2برای روش آزمون کامل، 

 (k)نشۀانه   t=2از جهۀت هۀا تۀا     (j)سۀری  n=3ها باید شامل گیریاندازه از سریهر . د باید انجام شودنه شدی

 باشد.

تلسکوپ بطور متوالی از نشانه شماره یک تۀا نشۀانه شۀماره چهۀار و در      I جهت وضعیتدر  سری n=2در هر 

نشۀانه   t=2انه شۀماره یۀک،   تلسکوپ بطور متوالی از نشانه شماره چهارتا نش IIوضعیت در جهت  سریهمان 

 باید مشاهده شود.

 محاسبه  6-3

 سریامین  iدر  .استکمترین مربعات معادالت مشاهدات  سرشکنی ،گیریمقادیر اندازه ارزیابی

، است تعداد نشانه k،اندیس  xj,k,II یا  xj,k,I)بطور معمول زاویه سمت الراس( با  قائمزاویه یک ها،  گیری اندازه

 سری m=2در روش آزمون کامل، هر  تلسکوپ است.وضعیت بیانگر جهت  IIو  Iشود. میگذاری  عالمت

 شود.به صورت جداگانه ارزیابی میگیری اندازه
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 اول از همه، مقادیر میانگین قرائت ها








 





2

400

2

360 ,,,,,,,,

,

gonxxxx
x

kjkjkjkj

kj

IIIIII



; j=1, 2, 3;  k=1, …, 4 (33)                  

تاثیر ندارد،  ، i تلسکوپ محاسبه می شوند. این مقادیر بر خطای شاخص عمودی، IIو I وضعیت در جهت

ها بصورت جداگانه محاسبه شود )فقط برای گیریاندازهاز  سریباید برای هر  ، i ،خطای شاخص عمودی

 شود(:روش آزمون توصیه می
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  (32)                      
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 عبارتند از:  kنشانه  تعدادبه  سری n=  3حاصل از  قائمزوایای مقادیر میانگین 

3

,3,2,1 kkk

k

xxx
x


;  k=1, …, 4 (33)                                                                               

 هانتیجه باقیمانده

kkjkj xxr  ,, ;   j=1, 2, 3;  k=1, …, 4              (36)            

 داشته باشد :زیر را باید شرایط  سریباقیمانده  ،خطاهای گرد کردنبه جز 
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 :ازاست عبارت گیری اندازه سریامین  iمجموع مربعات باقیمانده 
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kji rr , (33)                                                                                                

 :زااست عبارت  درجات آزادیدر هر حالت  ،نشانه =t 2تا زوایا سری =n 3برای 

(32)                                                                                                  8413 i 

kjx،قائم، زاویه  si ،مشاهداتیاستاندارد  معیار و انحراف ,
،  تلسکوپ، مجۀاز   جهت وضعیتمشاهده شده در دو

 مقدار:ها به گیریاندازهامین  iسریبرای 

8

22




i

i

i

i

rr
s


(29                                                                                         )  

 رود:فقط برای روش آزمون ساده به کار می 29و  21معادالت 

1  (21                                  )                                                                                

1ss  (29                                                                                                                 )  

 رود:ساده به کار میفقط برای روش آزمون  32تا  23معادالت 

شۀود، درجۀه آزادی عبۀارت    محاسبه مۀی گیری اندازه سری m=2، که از همه sبرای انحراف معیار استاندارد،

 است از:

324  i (23                                                                                        )             
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 m=2زاویه عمودی مشاهده شده در هر دو جهت موقعیۀت، کۀه از تمۀام    مشاهداتی و انحراف معیار استاندارد 

 شود، عبارت است از:محاسبه میگیری اندازه سری

432

4

1

2
4

1

2
4

1

2 
  i

i

i

i

i

i srr

s


(22                                                                    )  

ss VTHEOISO  (23                                                                                                    )  

 هاي آماريآزمون 6-4

 کلیات 6-4-0

 شود.های آماری فقط برای روش آزمون کامل توصیه میآزمون

 انجام شود: زیر باید با استفاده از مواردهای آماری برای تفسیر نتایج، آزمون

 و،  ره به چپ و راستیدامشاهده در هر دو جهت  قائمزاویه  ، s ،مشاهداتیانحراف معیار استاندارد  -

ه ، بۀ  sδ ،آنمشۀاهداتی  انحۀراف معیۀار اسۀتاندارد     ( و قۀائم )جهت دایره ،   δ،خطای شاخص عمودی -

 کنید(: مراجعه9جدول به های زیر)منظور پاسخ به پرسش

اعالم شۀده توسۀط    ،  ،کوچکتر از مقدارمتناظر،  s محاسبه شده،مشاهداتی انحراف معیار استاندارد الف( آیا 

 است؟  ،  تولید کننده یا کوچکتر از مقدار از پیش تعیین شده ،

گیری مختلف، با فۀرض اینکۀه   اندازه ، حاصل از دو نمونه~sو s، مشاهداتیب( آیا دو انحراف معیار استاندارد 

 ،  هستند متعلق به یک جامعه هستند؟  هر دو نمونه دارای درجه آزادی یکسان ،

 ، ممکن است از موارد زیر بدست آمده باشند:~sو  s،مشاهداتیانحراف معیار استاندارد 

 متفاوت؛ هایقرائت کنندها با مشابه امگیری اندازه دستگاهگیری با دو نمونه اندازه -

 های متفاوت؛مشابه اما در زمان گیریاندازه دستگاهبا گیری اندازهدو نمونه  -

 مختلف. گیریاندازه هایدستگاهبا گیری اندازهدو نمونه  -

 با صفر است؟مساوی ،  δ،  آیا خطای شاخص عمودی پ(

 فۀرض  =  39گیۀری، درجۀه آزادی   انۀدازه  طۀرح  مطۀابق و  α-1= 23/9های زیر، سطح اطمینان برای آزمون

 .شودمی 
 هاي آماريآزمون -1جدول 

 هاي جايگزينفرضیه فرضیه صفر پرسش

 s≤ s> الف

 ~= ~≠ ب

  ≠0=0 پ
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 پرسش الف 6-4-1

مشاهده در دو جهت موقعیت  قائمزاویه ،  s، مشاهداتیکند که انحراف معیار استاندارد بیان می 1فرضیه صفر

، است این فرض اگر شرایط زیر بۀرآورده شۀود رد     از پیش تعیین شده ،یا کوچکتر یا مساوی مقدار نظری 

 شود:نمی

 



 

2

1s (26)                                                                                                         

 
32

322

95.0 s   (23)                                                                                                       

1946322

950 .)(. x   (23)                                                                                                        

32

1946.
s   (22 )                                                                                                          

 201.s   (39  )                                                                                                              

 

 شود.در غیر اینصورت، فرضیه صفر رد می

 پرسش  ب 6-4-3

متعلق به یک ~sو sمشاهداتیانحراف معیار استاندارد دهد که در مورد دو نمونه مختلف، آزمون نشان می

جامعه هستند یا خیر. فرضیه صفر متناظر، ~شود در صورتی که شرط زیر برآورده شود:، رد نمی 

),(~),(







212

2

21

1




 F
s

s

F
(31)                                                                               

),(~),(
.

.

3232
3232

1
97502

2

9750

F
s

s

F
  (39)                                                                        

02232329750 .),(. F  (33)                                                                                            

022490
2

2

.~. 
s

s
 (32)                                                                                                

 شود.در غیر اینصورت، فرضیه صفر رد می

 پرسش  پ 6-4-4

این فرض اگر شرایط زیر برآورده برابر با صفر است. ،  δ، خطای شاخص عمودیکند که فرضیه صفر بیان می

 شود:شود رد نمی

  
2

1
 ts (33 )                                                                                                          

 329750.ts    (36)                                                                                                        

412 


s
s (33)                                                                                                             

                                                 
1- Null hypothesis  
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  042329750 .. t  (33)                                                                                                   

04.2
48


s

 (32 )                                                                                                         

30. s  
 شود.رد می فرضیه صفردر غیر اینصورت 

زادی و بنابراین مقادیر آزمون درجه آ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد هاگیریاندازهاوتی از فتعداد متاگر 

),(متناظر  21F  و  2

 و 1 
2

1
t کندمرجع آمار( تغییر میهای )برگرفته از کتاب. 
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 وست الفیپ

 (ی)اطالعات

 هاي افقی( امتداد) دهساازروش آزمون  یمثال

 هايریگاندازه  0-الف

 است. xj,k,II  و  xj,k,Iشده گیری اندازهر یمقادشامل ، 1-الف جدول 2تا  1های ستون


 لریم .: اسقرائت کننده

 وسیسلسدرجه  19، آفتابیهوا: 

 NN XXX 630401: دستگاهنوع و شماره 

  15-04-1999خ: یتار

 تقسیم می شود. درجه( 369)به جای  gon 299به  گیری اندازه امتداددایره  -ييادآور
 

 هاماندهیها و باقيریگاندازه –0-الف جدول

 
 

 محاسبات 1-الف

 ± gon999با  ± 139، 1د. در معادله نشومحاسبه میxj,k,II  وxj,k,I  هایگیریاندازهبا  xj,kمقادیر ، ابتدا

 (.مراجعه شود 1-الفدر جدول  3ونستبه )شود جایگزین می
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kjxیابد. این مقادیر کاهش مینشانه شماره یک  xj,1به جهت  xj,kمقادیر سپس  ,
  6)به ستون  9طبق معادله 

 شود.مراجعه شود( محاسبه می 1-جدول الف

kjxهش یافتهکا هایامتداد kxشامل مقادیر میانگین1-جدول الف 3ستون  ,
 است. مراجعه شود( 3)به معادله 

kjxو  kxاز مقادیر  dj,kهای تفاضل ,
 مراجعه شود( نتیجه  1-جدول الف 3تا  6)به ستون  9طبق معادله

 شود. می

ها، مقدار میانگین امتداداز  سریبرای هر 
jd  ازkjd ) 3طبق معادله ,




4

1

4
k

jkj dd در ستون  به خطوط  ,

 شود.محاسبه می مراجعه شود( 1-جدول الف 3

kjdبا مقادیر  و  ,
jd باقیمانده های ،kjr مراجعه شود( محاسبه  1-جدول الف 2)به ستون  6طبق معادله  ,

 شود.می

mgonسپس مجموع
2  

 3062 .r  شودمحاسبه می[ 3]طبق معادله  1 -جدول الف 19با مقادیر ستون. 

در هر دو جهت گیری اندازه سریشده در یک گیری اندازه xj,kجهت مشاهداتی انحراف معیار استاندارد 

 ر، به مقدا19، طبق معادله IIو  Iموقعیت 

mgon
mgon

s 0.1
6

30.6 2

  

ها در جدول ستون مجموع، (j =1, 2, 3)های امتداد سریبرای هر کدام از  محاسباتیهای به عنوان بررسی

 باید شرایط زیر را )به جز خطاهای گرد کردن( داشته باشد: 1-الف

عدد ) (3جمع ستون دو برابر ± gon)  999  ×µ شد بابرابر باباید  2به اضافه جمع ستون  3جمع ستون  -

 صحیح مناسب( باشد:
655.965 + 655.945 = 2  655.9550 

921.059 + 921.059 = 2  921.9490 

728.264 + 782.264 = = 2  782.2535 

دو برابر جمع  ±gon 400) باید برابر بابرابر مقدار جهت در نشانه شماره یک  2 منهای 3جمع ستون  -

 ب( باشد:عدد صحیح مناس )(  6ستون 

655.9550 – 4  310.4725 = 614.065 – 3  400 

921.0490 – 4  376.7465 = 614.063 – 3  400 

728.2535 – 4  42.0465 = 614.0675 + 0  400 

 باشد: 3باید برابر با جمع ستون  6و جمع ستون  3تفاضل بین جمع ستون  -
614.0651 – 614.065 = +0.0001 

614.0651 – 614.063 = +0.0021 

614.0651 – 614.0675 = -0.0024 

 مراجعه شود( باشد؛ 3باید برابر با صفر )به معادله  2جمع ستون  -

 باشد: 3مقدار در ستون  2باید برابر با سه برابر جمع  6مقدار در ستون  19جمع همه  -
614.065 + 614.063 + 614.0675  3  614.0651 

 اید برابر با صفر باشد:ب 3مقدار در ستون  19جمع همه  -
0.1 + 2.1 – 2.4 = -0.2 ;  0.0 
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 وست بیپ

 (ی)اطالعات

 افقی( امتداد) آزمون کامل ازروش یمثال

 هاگیرياندازه  0-ب

ها شماره یک گیریاندازه سریxj,k,II  و xj,k,I شدهگیری اندازهشامل مقادیر ، 1-بجدول  2تا  1های ستون

 .باشدمی چاپ نشده است( 2و  3 ، 9 های شمارهگیریاندازه سری)
 

 : اس. میلرقرائت کننده

 درجه سلسیوس 19، آفتابیهوا: 

 NN XXX 630401: دستگاهنوع و شماره 

  15-04-1999تاریخ: 

 
 يک سريهاماندهها و باقیگیرياندازه – 0-بجدول 
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 محاسبات  1-ب

 مراجعه شود( 1-بدر جدول  3)به ستون 11طبق معادله xj,k,II  وxj,k,I های گیریاندازهبا  xj,kمقادیر  ابتدا،

 شود. محاسبه می

kjxیابد. این مقادیر نشانه شماره یک کاهش می xj,1به جهت xj,k سپس مقادیر ,
  6)به ستون  19طبق معادله 

 شود.مراجعه شود( محاسبه می 1-بجدول 

kjxجهت های کاهش یافته  kxشامل مقادیر میانگین  1-بجدول  3ستون  ,
  مراجعه شود( 13)به معادله 

 است.

kjxو  kxاز مقادیر ،  dj,kهای تفاضل ,
 مراجعه شود( نتیجه  1-بجدول  3تا  6)به ستون  12طبق معادله

 شود.می

ها، مقدار میانگین از جهت سریبرای هر 
jd  ازkjd ) 13طبق معادله ,




5

1

5
k

jkj dd در  به خطوط  ,

 شود.محاسبه می مراجعه شود( 1-بجدول  3ستون 

kjdبا مقادیر  و  ,
jdهای ، باقیماندهkjr مراجعه شود( محاسبه  1-بجدول  2)به ستون  16طبق معادله  ,

 شود.می

22سپس مجموع

1 )(41.58 r  شود.محاسبه می (13طبق معادله ) 1 -بجدول  19با مقادیر ستون 

دو جهت  در هرگیری اندازه سریشده در یک گیری اندازه xj,kجهت مشاهداتی انحراف معیار استاندارد 

 ، به مقدار99طبق معادله ، 1شماره  سریمجاز برای  ،  IIو  Iموقعیت 

7.2
8

)(41.58 2

1



s  

ها در جدول ستون ، مجموع (j =1, 2, 3)های جهت سریبرای هر کدام از  محاسباتیهای به عنوان بررسی

 باید شرایط زیر را )به جز خطاهای گرد کردن( داشته باشد: 1-ب

عدد صحیح  )(  3دو برابر جمع ستون  ±180 g ) باید برابر با 2به اضافه جمع ستون  3ن جمع ستو -

 مناسب( باشد:
781 46 02 + 961 46 20 = 2  (781 46 11) + 1  180 

719 47 07 + 899 47 12 = 2  (719 47 9.5) + 1  180 

1016 24 02 + 836 23 46 = 2  (1016 23 54) + 1  180 

 

(  3جمع ستون ±360 ) باید برابر بابرابر مقدار جهت در نشانه شماره یک  پنج منهای 3جمع ستون  -

( :باشد )عدد صحیح مناسب 

781 46 11  - 5  (28 12 39.5) = 640 42 53.5 + 0  360 

719 47 9.5  - 5  (87 48 53) = 640 42 44.5 + 0  360 

1016 23 54  - 5  (147 08 10.5) = 640 43 1.5 + 0  360 

 

 باشد: 3باید برابر با جمع ستون  6و جمع ستون  3تفاضل بین جمع ستون  -
640 42 53.1 - 640 42 53.5 = -0.4 

640 42 53.1 - 640 42 44.5 = +8.6 
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640 42 53.1 - 640 43 1.5 = -8.4 

 مراجعه شود( باشد؛ 13باید برابر با صفر )به معادله  2جمع ستون  -

 باشد: 3مقدار در ستون  3باید برابر با سه برابر جمع  6مقدار در ستون  13جمع همه  -
640 42 53.5 + 640 42 44.5+ 640 43 1.5 3 (640 42 53.1) 

 رابر با صفر باشد:باید ب 3مقدار در ستون  13جمع همه  -
-0.4 + 8.6 - 8.4= -0.2 0 

 عبارت است از:گیری اندازه سرینتایج چهار 

721
 .s  

612
 .s  

023
 .s  

324
 .s  

 شوند: محاسبه می 99و  91، بر طبق معادالت ،  و درجه آزادی، s، کلیمشاهداتی انحراف معیار استاندارد 

22
4

1419 2




 .
)(.

s  

32  
22  .HZTHEOISOs  

 هاي آماريآزمون 3 -ب

 هاي آماري طبق پرسش الفآزمون 0-3-ب

2  

22  .s  

32  
201222 ..   

42  .  

که  s=2.2مشاهداتی کند انحراف معیار استاندارد از آنجائیکه شرط باال برقرار است، فرض صفر که بیان می

 شود.رد نمی 23سطح اطمینان %  بااست  =2 کوچکتر یا مساوی مقدار سازنده

 هاي آماري طبق پرسش بآزمون 0-3-ب

22  .s  

61  .~s  

32  

022
562

844
490

2

2

.
)(.

)(.
. 




  

022891490 ...   
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و  s=2.7مشاهداتی کند انحراف معیار استاندارد از آنجائیکه شرط باال برقرار است، فرض صفر که بیان می

61  .~s  رد نمی شود. 23سطح اطمینان %  بامتعلق به همان جامعه 
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 پپیوست 

 تی()اطالعا

 (قائم)زواياي روش آزمون دو مثالی از 

 هاگیرياندازه  0-پ

ن ساده یا روش آزمو برایxj,k,II  و xj,k,I دهشگیری اندازه قائمزوایای شامل ، 1-پجدول  2تا  1هایستون

 چاپ نشده است( 2و  3،  9های شماره گیریاندازه سری)روش آزمون کامل ها شماره یک گیریاندازه سری

 .اشدبمی
 

 : اس. میلرقرائت کننده

 درجه سلسیوس 19، آفتابیهوا: 

 NN XXX 630401: دستگاهنوع و شماره 

  15-04-1999تاریخ: 

 تقسیم می شود. درجه( 369)به جای  gon 299به گیری اندازهدستگاهدایره  -يادآوري
 

 هاماندهها و باقیگیرياندازه – 0-پجدول 
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 محاسبات  1-پ

 -gon299با  -369،  32شود. در معادله )فقط برای روش آزمون کامل( محاسبه می 1، قائمخطای ابتدا، 

 شود.جایگزین می

mgonmgon 21
12

600250600
1 .

...



  

kjxسپس مقادیر ,
 های اصلیگیریاندازهباxj,k,I  و xj,k,II 33شوند. در معادله محاسبه می ،369+ با gon299 + 

 شود.مراجعه شود( جایگزین می 1-جدول پ 6ستون  )به

kjxقائمزوایای kxشامل مقادیر میانگین  1-پجدول  3ستون  ,
  است. مراجعه شود( 33)به معادله 

kjxزوایای و kxتفاضل مقادیر میانگین،  rj,k هایباقیمانده ,
 جدول  3)به ستون  36طبق معادله بدست آمده

 د.هستنمراجعه شود(  1-پ

22سپس مجموع

1 2540 mgonr . ( محاسبه 33)طبق معادله  1 -پجدول  29تا  3 با مقادیر ستون

 شود.می

 سریشده در یک ری گیاندازه xj,k قائمزاویه مشاهداتی انحراف معیار استاندارد برای روش آزمون ساده، 

 :29و  32،  طبق معادله IIو  Iدر هر دو جهت موقعیت گیری اندازه

mgon
mgon

s 180
8

2540 2

.
.

  

 باشد.این نتیجه نهایی به دست آمده از روش ساده می

 سریشده در یک گیری اندازه xj,k قائمزاویه مشاهداتی برای روش آزمون کامل، انحراف معیار استاندارد 

، 29و  32، طبق معادله 1های شماره گیریاندازه سری، مجاز برای IIو  Iدر هر دو جهت موقعیت  گیریاندازه

 برابر است با:

mgon
mgon

s 180
8

2540 2

1 .
.

 

ها در جدول های ستون، مجموع (j =1, 2, 3)قائمزوایای برای هر کدام از محاسباتی های به عنوان بررسی

 گرد کردن( داشته باشد: باید شرایط زیر را )به جز خطاهای 1-پ

  3دو برابر جمع ستون  باید برابر با gon 299منهای چهار برابر  2به اضافه جمع ستون  3جمع ستون  -

 باشد:
350.7869 + 1249.2143 – 4  400 = 2  0.0060 

350.7866 + 1249.2139 – 4  400 = 2  0.0025 

350.7868 + 1249.2144 – 4  400 = 2  0.0060 

 

 باشد: 6باید بابر با دو برابر جمع ستون gon1699به اضافه  2و جمع ستون  3جمع ستون تفاضل بین  -
350.7869 + 1249.2143 – 4  400 = 2  350.78630 

350.7866 + 1249.2139 – 4  400 = 2  350.78635 

350.7868 + 1249.2144 – 4  400 = 2  350.78620 

 

 باشد: 3باید برابر با جمع ستون  3جمع ستون  و 3تفاضل بین جمع ستون  -
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350.78629 – 350.78630 = -0.0001 

350.78629 – 350.78635 = -0.0006 

350.78629 – 350.78620 = +0.0009 

 

 است. برابر با صفر  3در ستون  19جمع ستون  -

 عبارت است از:گیری اندازه سرینتایج 
S1 = 0.18 mgon;   1 = 0.12 mgon 

S1 = 0.12 mgon;   2 = 0.70 mgon 

S3 = 0.11 mgon;   3 = 0.42 mgon 

S4 = 0.21 mgon;   4 = 0.59 mgon 

                              = 0.46 mgon 

 

 محاسبه  23و  22 ، 23، بر طبق معادالت ، ،  و درجه آزادیsکلی،مشاهداتی انحراف معیار استاندارد 

 شوند: می

mgon
mgon

s 160
4

1030 2

.
.

  

32  
mgons HZTHEOISO 160.  

 هاي آماريآزمون 3 -پ

 هاي آماري طبق پرسش الفآزمون 0-3-پ

mgon10.  
mgons 160.  

32  
20110160 ...  mgonmgon  

               mgon120.  

 s=0.16 mgonمشاهداتی کند انحراف معیار استاندارد ست، فرض صفر بیان میباال برقرار نی از آنجائیکه شرط

 شود.میرد  23سطح اطمینان %  است با =mgon   0.1کوچکتر یا مساوی مقدار سازنده که 

 هاي آماري طبق پرسش بآزمون 0-3-پ

mgons 160.  

mgons 120.~   

32  
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01440

0250
490

2

2

.
.

.
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mgon

mgon  

022781490 ...   
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 مشاهداتی انحراف معیار استاندارد که کند از آنجائیکه شرط باال برقرار است، فرض صفر بیان می

s=0.16 mgon  وmgons 120.~   شود.رد نمی 23سطح اطمینان %  بامتعلق به همان جامعه 

 بق پرسش پهاي آماري طآزمون 3-3-پ

mgons 160.  

32  
mgon460.  

mgons 0230.  
0420230490 ...  mgonmgon  

               mgon050.  

 باکه برابر صفر است  قائمکند خطای شاخص از آنجائیکه شرط باال برقرار نیست، فرض صفر که بیان می

 شود.رد می 23طح اطمینان % س

 


