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بررسی عملکرد ترازوهای حساس آزمایشگاهی در شرایط محیطی متفاوت و محاسبه عدم قطعیت 

 ناشی از شرایط محیطی
  1زارع زاده، مجید

 اداسُ کل استاًذاسد استاى ّشهضگاى، اداسُ اٍصاى ٍ همیاس ّا، تٌذسػثاس1

 

چکیده 
است، تِ .... یکی اص هطکالت هْن ٍ اساسی دس تشاصٍّای حساس ٍ دلیك آصهایطگاّی، ٍاتستگی ٍ حساسیت صیاد آًْا تِ ضشایط هحیطی هاًٌذ سطَتت، دها ٍ فطاس ٍ

ٍیژُ دس هکاى ّای خغشافیایی گشم ٍ هشطَب کِ تغییشات صیادی دس ضشایط هحیطی، حتی دس طَل یک سٍص، سٍی هی دّذ، کِ دس تشخی هَاسد تا تَخِ تِ حساسیت 
ّای فشاٍاى ًتایح تَصیي ایي دستگاُ ّا، ایي تغییشات تاػث هی ضَد ایي تشاصٍّا تِ اضتثاُ خاسج اص سشٍیس اػالم ضًَذ ٍ ًیاص تِ کالیثشاسیَى داضتِ تاضٌذ، دس حالی 

 هذل  Mettler Toledoدس ایي همالِ تِ تشسسی ػولکشد تشاصّای حساس . کِ هی تَاى تا هحاسثات سیاضی ٍ تحلیل ّای آهاسی اًتمال ًتایح تَصیي سا تشآٍسد ًوَد
KA30-3/pًتایح حاصل اص تَصیي تَسط سٍش ّای .  دس دها، سطَتت ٍ فطاس هحیطی هتفاٍت پشداختِ ضذُ است ٍ هٌحٌی اًتمال ًتایح تَصیي آًْا سسن ضذُ است

 تحلیل ضذُ اًذ ٍ ػذم لطؼیت ًتایح تَصیي ًیض تش اساس سٍش ّای هذٍى ٍ استاًذاسد ّای هلی ٍ تیي الوللی هشتَطِ  Mini Tabآهاسی آصهَى فشض ٍ ًشم افضاس 
 .  هحاسثِ ٍ دس ًظش گشفتِ ضذُ اًذ

 

Investigation of operation High precision balances in different environment conditions 

and calculation of uncertainty to arias environment conditions 
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Abstract  
 

One of major problem in High Precision Balances are Depending of them to environment conditions e.g. 

humidity, temperature, pressure,… especially in warm and wet places that have too much changing in 

environment conditions, even in period a day, regard to the high sensitivity of the weighting machines, 

operators have made them out of service by mistake, whereas can estimate the shift in results by mathematics 
calculation and statistical analysis. This paper have been investigated the operation of Mettler Toledo High 

Precision Balance KA30-3/p Models in different temperatures, humidifies, environment pressures, and have 

been draw the shift graph of weighing results. The results of weighting have been analyzed by statistical 
methods and Hypothesis testing and Mini Tab software, and uncertainty of weighting results have been 

calculated by codified methods and National and international standards.       
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 قدمه م

 کٌتشل ٍ ًگْذاسی فشایٌذ ػلتکالیثشاسیَى هدذد تِ      

گیشی کِ تا ٍسیلِ ی اًذاصُ گیشی اًدام هی  ّای اًذاصُ

ًسثت تِ صهاى  هؼوَال ػذم لطؼیت ٍسیلِ.ضَد الصم است

اػتثاس اًذاصُ . ٍ تا استفادُ ّای هکشس اص آى افضایص هی یاتذ

هشتَط تِ تحمیمات تستگی تِ دسستی تشآٍسد  گیشی ّا

دست آهذُ  پذیذُ ّای تحت هطالؼِ ٍ ػذم لطؼیت ّای تِ

پاساهتشّای اصلی دس فشایٌذ کالیثشاسیَى تشاصٍّای .داسد

حساس ٍ دلیك ػثاستٌذ اص همذاس همیاس،خطی تَدى، 

. ]2ٍ1[تکشاسپزیشی، اثش تاسگزاسی خاسج اص هشکض ٍ پسواًذ

تشای اًدام تَصیي تا ایي تشاصٍّا، لثل اص ضشٍع تکاس، 

دس ایي تیي .تدْیض تایذ تا هحیط پیشاهًَص تِ تؼادل تشسذ

ّوَاسُ تغییشات دها،فطاس ٍ سطَتت ًسثی هحیط 

آصهایطگاُ تاػث تغییش دس کالیثشاسیَى تدْیضات حساس 

ایي هطکل، تِ ٍیژُ دس هٌاطمی کِ تغییشات .تَصیي هی ضَد

آب ٍ َّایی صیادی ٍخَد داسد ٍ کٌتشل ٍ پایص ضشایط 

دس .هحیطی سخت ٍ ّضیٌِ صاست، سخت هی تاضذ

تشاصٍّای حساس ّوَاسُ تغییشات ضشایط هحیطی هی 

تا تشسسی تغییشات . تَاًذ تاػث تغییش دس ًتایح تَصیي ضَد

پاساهتشّای ٍاتستِ هی تَاى ضشایة تصحیح، ػذم لطؼیت 

ٍ ضشایة ّوثستگی تیي پاساهتشّای ٍاتستِ ٍ ًتایح تَصیي 

تِ هٌظَس تشسسی تدذیذپزیشی، ّوضهاى .سا هحاسثِ ًوَد

 هذل Mettler Toledoتَصیي تا دٍ تشاصّای حساس 

KA30-3/p تَصیي هختلف تا ٍصًِ 40 ٍ تشسسی ًتایح 

    .  صَست پزیشفتE2ّای هختلف سدُ 

 روش انجام کار  

تا تَخِ تِ هَاسد رکش ضذُ ٍ اّویت هَخَد دس صهیٌِ تغییشاتی 

کِ دس تَصیي ّای حساس ٍ تا دلت تاال ًیاص است،دس اتتذا 

ضشایط هحیطی هَسد ًظش اص لحاظ یکٌَاختی، ایضٍلِ تَدى ٍ 

کویت ّای تاثیش گزاس دها، فطاس ٍ . خاتدایی َّا تشسسی ضذ

سطَتت ًسثی اتاق آصهَى، دس صهاى ّای هتفاٍت تشسسی ٍ 

تِ کوک ایي کاس ػالٍُ تش تشسسی تَصیغ دها، فطاس ٍ . کٌتشل ضذ

سطَتت ًسثی هی تَاى ًَع ػذم لطؼیت ّای هَخَد دس ایي 

 ساػتِ ٍ گستشُ 4لزا دس یک تاصُ صهاًی . پاساهتشّا سا تشسسی کشد

 دلیمِ ای اطالػات هَسد ًظش تِ کوک دستگاُ سٌدص 15ّای 

 .پایص ٍ ثثت ضذ

 تخویي پاساهتشّای هتغیش دس هحیط آصهایطگاُ دس یک سٍص- 1خذٍل

 %سطَتت hPaفطاس  oCدها  ساػت سدیف

1 10:00 21 1005 56 

2 10:15 21 1005 56 

3 10:30 21 1005 56 

4 10:45 21 1005 56 

5 11:00 21 1005 56 

6 11:15 21 1005 56 

7 11:30 21 1005 56 

8 11:45 21 1005 56 

9 12:00 21 1005 56 

 
 هطاّذات ٍ ًتایح دس چٌذیي سٍص اص فصَل هختلف ًطاى اص     

یکٌَاختی تَصیغ پاساهتشّای سِ گاًِ داضت ٍ هی تَاى تِ کوک 

ایي دادُ ّا ػذم لطؼیت هستطیلی تَصیغ ّا سا تشآٍسد 

تا تَخِ تِ ایٌکِ هیاًگیي پاساهتشّای دها، فطاس ٍ . ]3ٍ4[ًوَد

سطَتت ًسثی ثاتت است، هی تَاى اص هیاًگیي آًْا تشای هحاسثِ 

 .استفادُ ًوَد... ػذم لطؼیت آصهَى، چگالی َّای آصهایطگاُ ٍ 

اص آًدائیکِ چگالی َّا دسٍى آصهایطگاُ دس ًتایح تَصیي ٍ اثش 

ضٌاٍسی تاثیش داسد، ساتطِ هَخَد دس ایي صهیٌِ تش  اساس هشاخغ 

 :]1[تِ ضکل صیش دس ًظش گشفتِ ضذ

(1)
     

t

thP r
a






15.273

)061.0exp(009.03488.0
           

aρ  چگالی َّا  تشحسة Kg/m3 ،P فطاس تاسٍهتشی تش حسة 

hPa  ، hr ،سطَتت ًسثی َّا تش حسة دسصذ t دهای َّا 

  .oCتشحسة 

تِ هٌظَس تشسسی دلیك ًتایح تَصیي ًیاص تِ هحاسثِ همذاس 

ضتاب گشاًص دس هحل آصهایطگاُ است، لزا تِ کوک ساتطِ 

ٍ هحاسثِ ػشض خغشافیایی ٍ استفاع ًسثت تِ سطح  (2)
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دسیا هی تَاى  ضتاب گشاًص صهیي دس هحل آصهایطگاُ سا 

 .]1[هحاسثِ ًوَد

( 2   ) 

 Ө،  ِػشض خغشافیایی تش حسة دسخ h استفاع ًسثت تِ سطح 

m/Sگشاًص هحل تش حسة   g   دسیا تش حسة هتش، 
پس اص  . 2

اًدام صیشساخت ّای الصم  ٍ هحاسثات هَسد ًظش، تَصیي تا 

تٌْا .  ٍ دس ضشایط یکساى اًدام ضذE2ٍصًِ ّای سدُ 

پاساهتشّای هتغیش فطاس، دها ٍ سطَتت ًسثی دس هحیط آصهایطگاُ 

تَد ٍ سؼی ضذ ایي پاساهتشّا دس هحیط آصهایطگاُ ثاتت تالی 

تا تَخِ تِ ایٌکِ حدن ٍصًِ ّا دس ًتایح تَصیي ٍ اثش . تواًٌذ

ضٌاٍسی تاثیش داسد، حدن ٍصًِ ّا تَسط کَلیس دیدیتال تا 

 تشآٍسد ضذ ٍ خشم ٍالؼی ٍصًِ ّا هحاسثِ mm001/0دلت 

 1ٍ 500،100،50،10،5، 1000تَصیي ٍصًِ ّای تا خشم . ضذ

 صَست پزیشفت Pa/91/01333 لاتل سدیاتی تِ E2گشهی سدُ 

ٍ ایي فشآیٌذ دس ضشایط یکساى ٍ تغییش پاساهتشّای فطاس، دها ٍ 

سطَتت ًسثی دس سٍصّای هختلف سال اًدام ضذ، تا تذیي 

ٍسیلِ تتَاى تاثیش تغییشات پاساهتشّای یاد ضذُ سا دس فشآیٌذ 

 .  تَصیي تحلیل ًوَد

 عدم قطعیت و محاسبه ضرایب حساسیت

تَخِ تِ اّویت هحاسثِ ػذم لطؼیت دس هحاسثات دلیك ٍ دس 

 ضشایة حساسیت ٍ ػذم لطؼیت ّای BMCًظش گشفتي 

تِ کوک هشاخغ هَخَد هی . پاساهتشّای تاثیشگزاس هحاسثِ ضذ

تَاى ضشایة حساسیت سٍاتط هَخَد دس فشآیٌذ تَصیي سا 

( 1)ضشایة حساسیت هَخَد دس ساتطِ . ]3ٍ4[تذست آٍسد

 .تشای چگالی َّا تِ ضکل صیش هی تاضٌذ

نتایج تجربی در شرایط متفاوت
 

                                                
1 Best Measurement Capability  

تا تَخِ تِ سٍاتط هَخَد دس تخص لثل هی تَاى ًتایح دادُ ّای 

تا تَخِ تِ دادُ . هَخَد دس آصهایص سا تحلیل ٍ تشسسی ًوَد

ّای فشاٍاى ٍ تَصیي ّای هتفاٍت، دادُ ّای هَخَد تشای ٍصًِ 

Kg 1 چگالی  (1)تش اساس ساتطِ . هَسد تحلیل لشاس هی گیشد

تا . َّای آصهایطگاُ ٍ ػذم لطؼیت آى تخویي صدُ هی ضَد

هی تَاى ضتاب گشاًص هحیط آصهایطگاُ سا  (2)تَخِ تِ ساتطِ 

تا تَخِ تِ استفاع کن ضْش تٌذػثاس ٍآصهایطگاُ اص . هحاسثِ ًوَد

 هتش است، ٍ ػشض خغشافیایی ضْش 10سطح دسیا کِ دس حذٍد 

 دسخِ هی تاضذ همذاس ضتاب گشاًص تشاتش تا  27تٌذسػثاس کِ 

m/s
ػذم لطؼیت هشتَط تِ اثش .  تخویي صدُ ضذ79/9 2

  .ّیستشصیس هحاسثِ هی ضَد

o، دهای%60دس سطَتت ًسثی Kg 1ًتایح تَصیي ٍصًِ -2خذٍل 
C22 

 Kpa 108ٍ فطاس 

فطاس  Kgتاس هشدُ Kgتَصیي سدیف

Kpa 

سطَتت  oCدها

 %ًسثی 

1 99998/0 00002/0- 108 22 60 

2 99998/0 00002/0- 108 22 60 

3 99993/0 00003/0- 108 22 60 

4 99942/0 00011/0- 108 22 62 

تا تَخِ تِ ایٌکِ اهکاى داضت دادُ ّایی دس ایي ًتایح خاسج اص 

، ٍخَد داضتِ تاضذ،اص گستشُ فٌی، یا دس اصطالح دادُ پشت

تا تَخِ تِ ایٌکِ .  استفادُ ضذgآصهَى گشاب ٍ تؼییي ضشیة 

هطخص ضذ دادُ ّای پشت دس اًذاصُ گیشی ّا ٍخَد ًذاسد ٍ 

 هی تاضذ، تِ هٌظَس تشآٍسد 30تؼذاد ًتایح تَصیي کوتش اص 

                                                
2 Outlier data 

hg 622 10086.3)2sin0000058.0sin0053024.01(780327.9  
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 10تا تَخِ تِ  .  استفادُ هی ضَدtفَاصل اطویٌاى اص تَصیغ 

تا سطح اطویٌاى .  دسخِ آصادی ٍخَد داسد9ًتیدِ آصهَى، لزا 

 .]5 [ هی تاضذ26/2 تشاتش است تا tهمذاس %  95

(       3                 )𝑋  ± 𝑡𝑐  .
s

 n
 

اص آًدائیکِ آصهَى ّوضهاى تا دٍ تشاصٍی یکساى ٍ دس ضشایط 

یکساى صَست پزیشفت، تایذ ًطاى داد کِ ًتایح تا ّش دٍ تشاصٍ 

لزا دادُ ّای . دس ضشایط یکساى اختالف هؼٌاداسی ًذاضتِ تاضٌذ

ًتایح ًطاى داد کِ دس . هَخَد تا آصهَى فشض سٌدص هی ضًَذ

دادُ ّای آصهَى تا ّش دٍ دستگاُ داسای % 95سطح اطویٌاى 

لزا هی تَاى تش صحت ٍ سیستواتیک . ًتایح یکساًی ّستٌذ

 دس ایي آصهَى فشض تِ p-valueهمادیش . تَدى ًتایح تکیِ کشد

تا اًدام آصهَى فشض . p ٍ 11/0=p=24/0تشتیة ػثاست است 

تش سٍی هیاًگیي ًتایح تَصیي هتَخِ اختالف هؼٌاداس تیي 

هیاًگیي دها ٍ فطاس هحیط افضایص داضت ًسثت تِ ضشایط 

دس .  هی ضَینα=05/0ٍ % 95هحیطی هؼوَلی دس سطح اطویٌاى 

 ٍ p=008/0 تشاتش است تا p-valueایي آصهَى همذاس 

015/0=p . تشسسی پشاکٌذگی دس ًتایح تَصیي اص اّویت صیادی

تشخَسداس است، صیشا پشاکٌذگی هی تَاًذ ًطاًِ کوی دلت ٍ 

ػذم لطؼیت صیاد دس ًتایح تاضذ، لزا هدذدا اص آصهَى فشض 

% 95آصهَى فشض ًطاى داد، دس سطح اطویٌاى . استفادُ هی ضَد

 ٍ05/0=α تفاٍت هؼٌاداسی تیي اًحشاف هؼیاس همادیش تَصیي ،

هیاًگیي دها ٍ فطاس هحیط افضایص داضت ًسثت تِ ضشایط 

 ، ٍخَد داسد ٍ پشاکٌذگی p=006/0هحیطی هؼوَلی، تا همذاس 

اها تیي اًحشاف هؼیاس .  هطَْد است6دس ًتایح تَصیي خذٍل 

 .همادیش اًذاصُ گیشی فَق تفاٍت هؼٌاداسی ٍخَد ًذاسد

 نتایج

اص آًدائیکِ یکی اص سٍش ّای هْن ٍ اساسی دس استماء کیفیت 

هحصَالت ٍ آصهَى ّا، صحت ػولکشد دستگاُ ّا هی تاضذ، 

ّوَاسُ تایذ تِ ًگْذاسی صحیح ٍ استفادُ هٌاسة اص اتضاس ّای 

کیفیت فشایٌذی تصادفی . هَخَد دس اًذاصُ گیشی دلت ضَد

ًسیت، تلکِ تا سختی، هواسست ٍ دلت دس اًدام اصَل کاسی 

دس صَست ػذم تَخِ تِ هثاحثی کِ هی تَاًذ . تذست هی آیذ

دس کیفیت هحصَل، خذهات ٍ آصهَى اّویت داسًذ، هی تَاًذ 

تا تَخِ تِ هحاسثات ٍ . تِ کلی یک فشایٌذ سا صیش سَال تثشد

تحلیل ّای آهاسی هی تَاى ًتایدی سا تذیي گًَِ دس ًظش گشفت 

 :کِ

  تا افضایص سطَتت ًسثی دس هحیط آصهایطگاُ، پسواًذ

یا اثش ّیستشصیس، هَخَد دس تشاصٍی حساس دس 

 .حیي تَصیي هٌفی هی گشدد

  تا افضایص پاسهتشّای دها، سطَتت ًسثی ٍ فطاس

هحیطی، ػذم لطؼیت ًاضی اص چگالی َّا کاّص هی 

 .یاتذ

  افضایص فطاس، دها ٍ سطَتت ًسثی هی تَاًذ تاػث

افضایص هحسَس دس ػذم لطؼیت ًتایح تَصیٌت ضَد 

ٍ پشاکٌذگی دادُ ّا سا دس تَصیي ّای حساس 

 .افضایص دّذ
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