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ج  

  خدا به نام

  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و تحقيقات استاندارد مؤسسة الزامات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اسـتانداردهاي ملـي    نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(

مؤسسـات   و مراكـز  نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  اسـت  ريتجا و فناوري

نـويس   پـيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

از  پـس  و مـي شـود   ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيين طضواب رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد سهمؤس كه مربوط استاندارد

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
المللـي   بـين  كميسـيون  1

(IEC)الكتروتكنيك 
(OIML)قانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2

4رابـط  تنهـا  عنوان به و است 3
كس كـد  كميسـيون  

(CAC)غذايي 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5

  .شود مي بهره گيري بين المللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

كنندگان،  مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين ايترع با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اجـراي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ

اسـتاندارد،   عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري

 فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه

 ها آزمايشگاه محيطي، -زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، ةدر زمين

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

 آنهـا  عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط ازاحر صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي

 .است سهمؤس اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                 
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2- International Electro technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission 
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د  

  كميسيون فني تدوين استاندارد

  » روش آزمون –چين الياف مصنوعي غير يكسره  تعدادتعيين  –نساجي « 

  سمت يا نمايندگي  رئيس

  شركت پلي اكريل اصفهان  محمود،  آذر نسب

 ) نساجيمهندسي  فوق ليسانس( 

  :دبير 

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  گلناز، موسوي 

  )هندسي نساجي ليسانس م( 

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء 

  سبالن پارچهشركت   مهدي، آقا لطفي 

 )مهندسي نساجي ليسانس ( 

  ومعادن وزارت صنايع  ليدا،  بيگدلي

 ) ليسانس شيمي( 

  شركت نساجي حرير  جاللي ، بابك

 ) نساجيمهندسي ليسانس ( 

  آزمايشگاه كوثر  حميد، حجتي پور 

 ) نساجيمهندسي ليسانس ( 

  كارخانجات ارم  ، مهدي روستا

 ) نساجيمهندسي ليسانس (

  شركت مهندسي مشاورين شايانيك  شهبازي ، سارا

  ) نساجيمهندسي ليسانس ( 

  الياف شركت  علي رضا، كراسه 

  ) نساجيمهندسي فوق ليسانس ( 

   آزمايشگاه كوثر  رضا، كمالي مياب 

 ) نساجيمهندسي ليسانس ( 

  سه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانموس  ابراهيم، وحداني 

 ) نساجيمهندسي ليسانس  فوق( 
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ه  

  پيش گفتار

نخسـتين بـا در سـال     " روش آزمـون  –چين الياف مصنوعي غير يكسره  تعدادتعيين  –نساجي  "استاندارد 

توسـط  موسسـه اسـتاندارد و    اين استاندارد بـر اسـاس پيشـنهادهاي رسـيده و بررسـي      . تدوين شد   1367

  بار مورد تجديد نظـر قـرار گرفـت و در      دومين  و تأييد كميسيون هاي مربوط براي قات صنعتي ايران تحقي

  مـورخ    پوشـاك و فـرآورده هـاي نسـاجي و اليـاف     كميته ملـي اسـتاندارد    جالس ا دويست و سي و دومين 

انين و مقررات موسسـه  قانون اصالح قو 3يك ماده اين استاندارد به استناد بند اينك  .تصويب شد   26/8/87

  .شود ، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي1371استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

هاي ملي و جهاني در زمينـه صـنايع، علـوم و خـدمات      براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

هد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميـل ايـن   استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خوا

بنـابراين،  . استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهـد گرفـت  

  .بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

  .است  1373سال :  2962اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است مĤبع و امن

   روش آزمون تعداد چين -الياف مصنوعي غير يكسره  1373سال :  2962استاندارد ملي ايران شماره  -1

2- ASTM D 3937 – 07: 1982   Standard Test Method for Crimp Frequency of manufactured 

Staple fibers 
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  روش آزمون –چين الياف مصنوعي غير يكسره  تعدادتعيين  –نساجي 

  هدف و دامنه كاربرد  1

براي  استاندارداين . باشد  چين الياف مصنوعي غير يكسره ميتعداد ، تعيين اين استاندارد هدف از تدوين 

  . شند كاربرد دارد با شكل سينوسي مياي بوده و دارهايي كه به صورت دو بعدي  كليه چين

توانند چين الياف را تحـت تـأثير قـرار     هاي مصنوعي مي فرآيندهاي توليد نخ يا عمليات انجام شده بر روي نخ – 1يادآوري 

راينـدهاي  آن ، قبل از فتعداد هاي ريسيده شده نسبت به  بنا بر اين تعداد چين الياف نخ. ند نك تغيير ايجادها  آندر داده يا 

  .باشد  تاوتفممي تواند توليدي يا عملياتي 

  .واژه چين ، جعد ، فر و موج نيز گفته مي شود  – 2يادآوري 

  مراجع الزامي  2

  هـا ارجـاع داده شـده     مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايـران بـه آن  

  .شود  اندارد ملي ايران محسوب ميبدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين است. است 

ها و تجديد نظرهـاي بعـدي    در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحيه

ها ارجـاع   در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست 

  .ها مورد نظر است  هاي بعدي آن د نظر و اصالحيهداده شده است ، همواره آخرين تجدي

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 

2-1 ASTM D 123 Terminology Relating to textiles 

2-2 ASTM D 1776 Practice for conditioning and testing textiles 

2-3 ASTM D 2258 Practice for sampling yarn for textiles 

2-4 ASTM D 3333 Practice for sampling manufactured staple fibers, sliver, or tow for 

testing 

2-5 ASTM D 4849 Terminology Relating to yarns and fibers 

  اصطالحات و تعاريف  3

  :د رون ر به كار ميزيو تعاريف در اين استاندارد اصطالحات 

   1چين  1- 3

است كه در الياف كوتاه به طور ) سه بعدي ( يا در فضا ) دو بعدي ( ليف در يك صفحه  خصوصيتي از

در الياف مصنوعي تجعد به وسيله فرآيند ريسندگي خاص ، يا عمليات مكانيكي . شود  طبيعي مشاهده مي

  .شود  د مييا به وسيله ساختار دو جزئي الياف ايجا) ايجاد فر و موج با جعبه تراكمي ( روي دسته الياف 

                                                 
1- Crimp 
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   1تعداد چين  2- 3

  .باشد  تعداد چين در يك سانتي متر يا اينچ از الياف يا دسته الياف مي

  دسته الياف  3- 3

  اي واحد از الياف هم جهت بر هم منطبق  اي است كه به صورت توده تعداد الياف مصنوعي غير يكسره

  .باشند  مي

  آزموناصول   4

در روش اول تك ليف با بزرگ نمـايي كـم بـه عنـوان آزمونـه      . رد ها سه روش وجود دا براي تهيه آزمونه

  ودـاده مي شـ ـوان آزمون استفـاف به عنـه اليـدر روش دوم از دست) . ح ـروش ارج( ردد ــگ انتخاب مي

و در روش سوم تصاوير الياف مورد اسـتفاده قـرار   ) غير يكسره مناسب است  اليافوس ـراي نمونه تاپـب( 

  .مي گيرد 

  روش اول   4-1

در اين روش آزمونه تهيه شده از الياف مصنوعي غير يكسره را بر روي يك سطح مخملي با پرزهاي كوتاه 

  هـا كـامالً بـاز     ليـف چـين  با كشيدن سپس . شوند  ها در امتداد طول آزمونه شمارش مي قرار داده و چين

كشيده شده ليف طول ر واحد بچين سپس تعداد . شود  د و طول ليف بدون چين اندازه گيري ميونش مي

  .شود  مياندازه گيري 

  روش دوم   4-2

. شـوند   شـمارش مـي  اند  تهيه شدهدسته الياف كه به صورت  يهاي در اين روش تعداد چين از روي آزمونه

  .شود  اندازه گيري ميها  آنطول سپس تعدادي از الياف به طور تصادفي از دسته الياف انتخاب و 

  روش سوم   4-3

تصـوير آزمونـه تهيـه شـده     از روي  ها هاي ميكروسكوپ قرار داده و چين در اين روش ليفي را در بين الم

  .گردد  طول كشيده شده آزمونه مانند روش اول اندازه گيري مي. شود  شمرده مي

  .گردد  به مير طول اندازه گيري شده الياف محاسدشمره شده ، هاي  چينتعداد هاي فوق  ر هر يك از روشد –يادآوري 

  وسايل   5

  مورد آزمونبا پرزهاي كوتاه با رنگي متفاوت با رنگ الياف  ، سطح مخملي  1- 5

پايين دنير ، ذره بين نوري براي شمارش چين الياف با  10نمايي كمتر از  با بزرگ ، ذره بين  2- 5

  )در روش اول ( و اندازه گيري طول الياف 

  )براي روش سوم ( بر برا 10نمايي  با بزرگ ، پروژكتور  3- 5

  ميلي متر )  25 × 75( با ابعاد  ، هاي ميكروسكوپ الم  4- 5

  انبرك نوك تيز   5- 5

                                                 
1- Crimp frequency 
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  با تقسيمات ميلي متري  ،خط كش   6- 5

  نمونه برداري  6

  نمونه بهر  1- 6

  طرفين ذي نفع كاالي مورد نظر يا بر طبق توافق هاي  ويژگياستاندارد طبق  راها  تعدادي از محموله

، به عنوان نمونه بهر براي  ASTM D 2258يا  ASTM D 3333هاي موجود در استانداردهاي  وافقمانند ت

  .يد بردارآزمون به صورت تصادفي 

    نمونه آزمايشگاهي  2- 6

كاالي مـورد  هاي ويژگي استانداردهاي را بر طبق عدل ها از هر محموله موجود در نمونه بهر ، تعدادي از 

به صورت )  2-2-6و  1-2-6طبق بند ( ، به عنوان نمونه آزمايشگاهي ي نفع طرفين ذنظر يا طبق توافق 

  .تصادفي انتخاب كنيد 

در صورتي كه . آزمايشگاهي از هر محموله در نمونه بهر برداشته شوند  يهاتعداد يكسان از نمونه ترجيحاً 

تصـادفي  ، به صـورت  شود  هتداشهاي آزمايشگاهي از هر محموله در نمونه بهر برنمونه تعداد نا مساوي از 

  .تعداد نمونه هاي آزمايشگاهي هر محموله را تعيين كنيد 

  .گرمي از واحدهاي نمونه گيري آزمايشگاهي تهيه كنيد  50نمونه ، الياف غير يكسره براي   2-1- 6

  .تميز و يكنواخت دارد انتخاب كنيد يك متر از سر فتيله را كه ظاهري ، فتيله يا تاپس براي   2-2- 6

   آزمونه  3- 6

ها در روش اول و سوم به  آزمونه. آزمونه به صورت تصادفي انتخاب كنيد  25از هر نمونه آزمايشگاهي 

اگر انحراف معيار استاندارد محاسبه شده . باشد  صورت تك ليف و در روش دوم به صورت دسته الياف مي

تايي از همان  ههاي د زمون را در گروهباشد ، آذي نفعان آزمونه بيش از مقدار توافق شده بين  10براي 

ها بيشتر  معيار استاندارد براي همه آزمونهيابد تا جايي كه انحراف  واحد نمونه گيري آزمايشگاهي ادامه مي

  .ها انجام شود  از مقدار توافقي نباشد ، آزمون بر روي تعداد مشخصي از آزمونه

از هر آزمونه )  5-5طبق بند ( تفاده از انبرك در روش اول به صورت تصادفي و با دقت با اس  3-1- 6

  .ليف برداريد  25

از هر نمونه )  5- 5طبق بند ( در روش دوم به صورت تصادفي و با دقت با استفاده از انبرك   3-2- 6

   .دسته الياف برداريد  25

ر آزمونه از ه)  5-5طبق بند ( در روش سوم به صورت تصادفي و با دقت با استفاده از انبرك   3-3- 6

  . ليف برداريد  25

  آماده سازي   7

  .د باش مي 948ها طبق استاندارد ملي ايران  آماده سازي نمونهشرايط محيطي استاندارد براي 

  روش آزمون   8
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  .مورد آزمون قرار دهيد  948ها را پس از آماده سازي طبق استاندارد ملي ايران  نمونه  8-1

  )روش ارجح ( روش اول تك ليف   8-2

بـه  با نيروي سرانگشـت  را )  7طبق بند ( و آماده سازي شده )  1-3-6طبق بند ( زمونه هاي تهيه شده آ

  .قرار دهيد  بر  روي صفحه مخملي ها از بين نروند ، اي كه چين صورت موازي به گونه

  روش دوم دسته الياف  8-3

با نيروي سر انگشت بـه  را )  7 طبق بند( و آماده سازي شده )  2-3-6طبق بند ( آزمونه هاي تهيه شده 

  .قرار دهيد  ، بر روي صفحه مخمليبه گونه اي كه چين ها از بين نروند صورت موازي 

  روش سوم تصوير ليف   8-4

بدون تـأثير گـذاري بـر    را )  7طبق بند ( و آماده سازي شده )  3-3-6طبق بند ( آزمونه هاي تهيه شده 

روي پروژكتور قرار داده و تصوير الم تهيه شده را بر . قرار دهيد  هاي ميكروسكوپ ها بر روي الم روي چين

  .آن را روي يك سطح صاف سفيد به دست آوريد مشاهده كنيد 

  شمارش چين ها  8-5

)  1طبق شكل ( ها را در امتداد طول آزمونه شمرده و ثبت نماييد  ها تعداد چين در كليه روش  1- 8-5

  .يا توزيع چين را يادداشت نماييد هر گونه اختالف فاحش در يكنواختي 

 50اگر طول الياف بيش از . ميلي متر بشماريد  50ها را در طول حداقل  تا حد امكان چين  2- 8-5

  .ميلي متري بريد  50ها را در طول هاي تقريباً  توان قبل از شمارش آن ميلي متر باشد مي

  .ها مناسب باشد  چينند براي شمارش تعداد توا مي) برابر  10كمتر از ( بزرگ نمايي كم  – 1يادآوري 

  .باشد  ذكر است كه شكل چين الياف مصنوعي در امتداد ليف همواره يكنواخت نمي قابل – 2يادآوري 
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x . .  . 3   2  1                 x      . .  .4       3        2   1  

  

  

  
  23  10  

  

  
  16  10  

  
  21  10  

  

  ش چينشمايي از نحوه شمار - 1شكل 

  اندازه گيري طول الياف  8-6

ها يك طرف ليف را با انگشت يك دست نگه داشته و با دست ديگر ليف را  در كليه روش  1- 8-6

يك ليف را خارج نموده و اين كنيد از هر دسته الياف  در صورتي كه از روش دوم استفاده مي. صاف كنيد 

ن را به عنوان نماينده آن دسته الياف در نظر ليف را بر روي صفحه مخملي مناسب قرار داده و طول آ

  .گرفته و اندازه گيري نماييد 

طـول   سـپس  بر روي صفحه مخملي منتقل كنيد و المكنيد ليف را از روي  اگر از روش سوم استفاده مي

  . طول تصوير ايجاد شده نبايد اندازه گيري شود . آن را اندازه گيري نماييد 

ط كش را بر روي صفحه مخملي قرار داده و يك انتهاي ليف را با خها  كليه روش براي  2- 8-6

سپس انتهاي ديگر ليف را با استفاده از انبرك . استفاده از انبرك بر روي صفر خط كش منطبق نماييد 

ها  قرار دهيد بايد توجه كرد كه انبرك، ها كامالً باز شوند  اي كه چين در امتداد خط كش به گونهديگري 

  .دو سر انتهاي ليف قرار گيرند  دقيقاً در

  .ميلي متر بخوانيد  1از روي خط كش طول آزمونه كشيده شده را با دقت   2-1- 8-6

  .ها ادامه دهيد  مونهآزبراي ساير  6-8و  1- 8شمارش و اندازه گيري را طبق بندهاي   8-7

  محاسبات   9

  محاسبه  2يا  1مول ميلي متر طبق فر 25چين بر  1/0چين هر آزمونه با دقت  تعداد  9-1

  :شود  مي

  1 (  
L

CF
25

×=  
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  2 (  
L

 C 
=F  

F :  ؛ميلي متر  25تعداد چين در  

C : ؛هاي شمارش شده  تعداد چين  

L : طول كشيده شده آزمون بر حسب ميلي متر .  

  .سبه نماييد چين را براي هر نمونه آزمايشگاهي و براي هر بهر محاتعداد ميانگين   9-2

در صورت نياز انحراف معيار يا ضريب تغييرات را براي هر نمونه آزمايشگاهي و براي هر بهر يا   9-3

  .هر دو مورد محاسبه كنيد 

  گزارش آزمون  10

  :هاي زير باشد  گزارش آزمون بايد داراي آگاهي

  ؛ 2962روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره   10-1

  چين براي هر نمونه آزمايشگاهي ، هر محموله هر بهر ؛اد تعدميانگين   10-2

  هر نوع اختالف فاحش مشاهده شده در شكل چين الياف گزارش شود ؛  10-3

  انحراف معيار ، ضريب تغييرات براي محموله ، بهر و نمونه آزمايشگاهي ؛  10-4

  روش تهيه آزمونه ؛  10-5

  ؛) در صورت لزوم ( نمايي  بزرگ  10-6

  .خ انجام آزمون تاري  10-7
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  پيوست الف

  )اطالعاتي ( 

  دقت آزمون

تواند براي تأييـد كاالهـاي تجـاري مـورد      چين الياف مصنوعي غير يكسره ميتعداد روش آزمايش تعيين 

 باشـد و  مـي استفاده قرار گيرد اما بايد در نظر داشت كه دقت نتايج به دست آمده بين آزمايشگاهي پايين 

  .شود  پيشنهاد ميارائه شده در كليات اي طبق روش  مقايسه هاي در اين موارد آزمون

  كليات

اي انجـام   هاي مقايسه بين دو آزمايشگاه ديده شود بايد آزموندر صورتي كه اختالفاتي بين نتايج آزمايش 

حـد  در بايـد  . ها وجود داشته است يا خيـر   شود تا به طور آماري مشخص شود آيا اختالف آماري بين آن

آزمـون انجـام شـود و    سـپس  يكسان و به تعداد مساوي انتخاب شده و و با بهر يكنواخت ونه ها نمامكان 

قبل مشخص شده است مورد مقايسه قرار گيـرد  نتايج حاصل از دو آزمايشگاه با يك سطح اطمينان كه از 

جـه  هـاي آمـاري اصـالح گـردد و نتي     معني داري مشاهده شود با اسـتفاده از روش در صورتي كه اختالف 

  .اي آزمايشات بعدي قرار گيرد مبن

هاي  براي بررسي اختالف وگرفته مورد استفاده قرار ، روش آزمون ارايه شده براي كنترل كيفيت محصول 

چـين   ا خصوصـيات يـ اين روش براي كارهاي تحقيقاتي كه اختالف كم و . گردد  اصلي چين پيشنهاد مي

  .شود  هاد نمينپيش،شود را شامل مي ها شامل دامنه نوسان و ساير شاخص
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  بپيوست 

  )اطالعاتي ( 

  1يبدقت و ار

چين بـر ايـنچ در    15/1آزمون انجام شده ، اختالفات نبايد از  25در مقايسه دو ميانگين به دست آمده از 

و توسـط يـك   هـا توسـط يـك آزمايشـگر      ي كه كليه آزمونصورتدر . مورد بيشتر باشد  100مورد از  95

احتمـال رخـداد   ها به صـورت تصـادفي انتخـاب شـوند ،      و آزمونهشده يكسان انجام آزمايشگاهي دستگاه 

  .وجود دارد اختالفات بيشتر تحت شرايط مختلف 

 6مـاده و در   5هـا بـه صـورت تصـادفي از      انجـام شـد و نمونـه    1980آزمون درون آزمايشگاهي در سال 

نمونـه  شد كه هر يك از هـر  مايشگر استفاده در هر آزمايشگاه از دو آز. آزمايشگاه مورد آزمون قرار گرفت 

  .زمونه را آزمايش كردند آ 25

، بيان شده است كه به چين بر واحد طول از روي نتايج اختالفات به دست آمده انحراف معيارها به عنوان 

  :باشد  شرح زير مي

  :براي هر نمونه مقايسه 

  )ر اينچ تعداد چين د(   07/2  محاسبات انجام شده توسط يك آزمايشگر

  )تعداد چين در اينچ (   49/0  ون آزمايشگاهيمحاسبات انجام شده در

  )تعداد چين در اينچ (   9/1  بين دو آزمايشگاهمحاسبات انجام شده 

  :بين نمونه هاي متفاوت مقايسه 

  )تعداد چين در اينچ (   78/0  محاسبات انجام شده توسط يك آزمايشگر

  )تعداد چين در اينچ (   49/0  درون آزمايشگاهيمحاسبات انجام شده 

  )اينچ در چين تعداد (   35/2  محاسبات انجام شده بين دو آزمايشگاه

معني دار مي باشد كه اختالف محاسبه شده %  95در صورتي اختالف بين دو ميانگين در سطح اطمينان 

  .باشد  1برابر يا بيشتر از اختالف بحراني بيان شده در جدول 

بـا در نظـر گـرفتن ايـن     . قابـل بيـان مـي باشـد     ول تنها بر طبق يك روش خاص در واحد طتعداد چين 

  .چين وجود ندارد تعداد محدوديت ، در اين روش انحرافي براي بيان 

                                                 
1- Bias 
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  اختالفات بحراني 1- الفجدول 

  تعداد مشاهدات

  از هر ميانگين

توسط يك 

  آزمايشگر

در يك 

  آزمايشگاه
  بين دو آزمايشگاه

        جنسي تكنمونه مقايسه 

5  57/2  9/2  01/6  

10  81/1  27/2  73/5  

25  15/1  78/1  56/5  

50  81/0  58/1  5/5  

        جنسينمونه چند مقايسه 

5  35/3  62/3  45/7  

10  82/2  13/3  23/7  

25  45/2  8/2  09/7  

50  31/2  68/2  04/7  

      960/1  =t 

  .محاسبه شده است  t=  96/1اختالف بحراني بر اساس  –ياد آوري 
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