
SENSOR LAB.
Lecture 3

Military Production Ministry
Training Sector

Eng. Ahmed Saeed Eladly
http//:Madiadly.webs.com

Lecture 3

الطرق االساسیة للقیاس

1



المعاملة اإلحصائیة  لألخطاء العشوائیة   1.

الطرق االساسیة للقیاس

:  المعاملة اإلحصائیة  لألخطاء العشوائیة 
و أفضل ). أكثر من عشـر قراءات (للحصول على أقل خطأ فأنة یجب أخذ أكبر عدد من القراءات 

:قیاس ھو ما كان انحرافة  المعیاري  قلیال 
:المتوسط الحسابي للقیاس 

nعدد القرءات/ مجموع القرءات = المتوسط الحسابي 
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:االنحراف المعیاري للقیاس 

  
  

iالقیمة المقاسة في التجربة  رقم 1x:     حیث 
             n  .... عدد التجارب الكلیة.

:للقیاس ) المعیاریة (القیمة المقاسة - 3
X = x m +∆ x m
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االنحراف المعیاري 2.

الطرق االساسیة للقیاس

مثال على االنحراف المعیاري

احسب االنحراف المعیاري .الجدول التالي یبین نتائج قرأة مستشعر الحرارة بالدرجة السیلیزیة 
.والتباین لنتأئج القیاس

Trial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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مربع االنحراف المعیاري= Varianceالتباین 

deviation.php-http://easycalculation.com/statistics/standard
ھذا الموقع االلكتروني یقوم بحساب المتوسط الحاسبي واالنجراف المعیاري

Temp. 50.23 50.75 49.12 50.44 49.10 49.89 51.01 48.98 50.33 50.76



المعایرة 3.

الطرق االساسیة للقیاس
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المعایرة 3.

الطرق االساسیة للقیاس

:معایرة أجھزة القیاس 
  

:  أجھزة المعایرة تتمیز عن أجھزة القیاس باآلتى 
.درجة دقة أجھزة المعایرة تتمیز عن درجة دقة أجھزة القیاس  بعشر مرات - 1
.معدل معایرة   أجھزة القیاس یساوى أربع مرات معدل معایرة أجھزة المعایرة- 2
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:وتتم المعایرة بالمقارنة 
) .إمام (وھو ذو قیمة ثابتة ) : ابتدائي (مرجع قیاسي أولى - 1
.وھو عبارة عن جھاز مشابة لجھاز القیاس ولكن ذودرجة دقة أعلى : مرجع قیاسي ثانوي - 2
.وھو لقیاس ظاھرة مركبة من عدة عناصر : مرجع قیاسي ثانوي متعدد العوامل - 3



وحدات القیاس 4.

الطرق االساسیة للقیاس

:وحدات القیاس 
:كاالتى ) مستنتجة من الرئیسیة( وتنقسم إلى  وحدات رئیسیة وأخرى ثانویة 

الرمزالوحداتالظاهرة
kgالكیلو جرامالكتلة
mالمترالطول
Secالثانیةالزمن

درجة كلفندرجة الحرارة
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kدرجة كلفندرجة الحرارة
Aاألمبیرالتیار الكهربي
cdالكاندیالشدة االستضاءة
molالمولالوزن الجزیئى



وحدات القیاس 4.

الطرق االساسیة للقیاس

) :أمثلة (الوحدات الثانویة : ثانیا 

الرمزالوحدةالظاهرة
Nالنیوتنالقوة
Nالنیوتنالوزن
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Nالنیوتنالوزن

Paباسكالالضغط واالجهاد



وحدات القیاس 4.

الطرق االساسیة للقیاس

:مضاعفات الوحدات : ثالثا 
الرمزاالسمقیمة المضاعف

1012teraT

109gigaG

106megaM
103kiloK
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10kiloK
102hectoh
10decada

10-1decid
10-2centic
10-3milliM
10-5Microu
10-9nanon
10-12Picop

10-15Femton

10-18aftoa



تحلیل النتائج 5.

الطرق االساسیة للقیاس

:تحلیل النتائج إحصائیا
:قبل الدخول في تحلیل النتائج أحصائیاً یجب التعرف على بعض المصطلحات الھامة

خاصة عند  تكرار (وتطلق على المتوسط الحسابى للقیاس ) : المعیاریة(القیمة  القیاسیة - 1
، وھى تحوى أقل نسبة خطأ ، لذا یطلق علیھا القیمة الحقیقیة للقیاس ) التجربة أكبر عدد من المرات 

.
أما الریبة فھى دالة " فألخطا یكون دالة في تجربة . فھى تختلف عن الخطا   : ریبة القیاسات - 2

في الجھاز نفسة ، فھى مدى انحراف القیمة المقاسة بالجھاز عن القیمة الحقیقیة  وبمستوى ثقة معین 
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في الجھاز نفسة ، فھى مدى انحراف القیمة المقاسة بالجھاز عن القیمة الحقیقیة  وبمستوى ثقة معین 
.



الریبة 6.

الطرق االساسیة للقیاس

:تحلیل النتائج إحصائیا
االسكندریة –فیقال مثال أن الریبة في مواعید قیام قطار القاھرة :  مستوى الثقة في القیاس - 3
% 99,7سـاعة واحدة بمسوى ثقة یبلغ ± تكون ) عدم قیامة في میعادة أو عدم وصولة في میعادة (
وقیمة الریبة ھنا % 99,7أى أنك سوف تجد القطار على المحطة لو وصلــت مبكرأ ساعة بنسبة . 

.یقال لھا الریبة القصوى
) .الریبة االنحرافیة المعیاریة أو القیاسیة % (67ثلثى ساعة بمستوى ثقة ± وتكون الریبة - 
) .الریبة االحتمالیة % (50ثلث ساعة بمستوى ثقة± وتكون الریبة - 
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) .الریبة االحتمالیة % (50ثلث ساعة بمستوى ثقة± وتكون الریبة - 
.وھى تمیز بقیمة وأشارة ثابتة للقیاس ) :االنحیاز(الربیة المنتظمة - 4
  



الریبة 6.

الطرق االساسیة للقیاس

  
.وھى تتمیز بقیم وأشارات متغیرة للقیاس : الریبة العشوائیة  - 5
  

یسمى ریبة الجزء أما ریبة أآلجزاء المركبة فلھا (لكل جزء ریبة : الریبة المركبة لألجزاء - 6
:طریقتان للحساب

  
:المجموع الجبري لریبة األجزاء ) أ      
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:المجموع الجبري لریبة األجزاء ) أ      

الجزر التربیعى لمجموع المربعات) ب
  

.ھي عدد القیاساتnھي رقم القیاس وiحیث     
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التكراریة 7.

الطرق االساسیة للقیاس

)  لذا تستخدم لألجزاء المعتمدة على بعضھا البعض ( والطریقة األولى تعطى انطباعا زائدا عن الحقیقي 
).لذا تستخدم لألجزاء الغیر معتمدة على بعضھا البعض ( والطریقة الثانیة تعطى أنطاعا أقل من الحقیقي 

فأن التكراریة تتعرف 1975لسنة 5233طبق للتوحید القیاسي البریطاني رقم :تكرار أجھزة القیاس - 7
ونعرف كقیمة . بأنھا قدرة الجھاز على أعطاء نفس النتیجة عند تكرار التجربة تحت نفس ظروف التشغیل 

).حیث أن الریبة تأخذ اإلشارة (بأنھا نصف الریبة 
:تحدید تكراریة الجھاز 

:عند تحدید تكراریة الجھاز فأنة یجب األخذ في أالعتبار العناصر اإلحصائیة التالیة 
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:عند تحدید تكراریة الجھاز فأنة یجب األخذ في أالعتبار العناصر اإلحصائیة التالیة 
)  العینة  العشوائیة المنتظمة (نظام أخذ العینة - 1           
≥   والقیاسات المكررة ) كلما زاد كلما كانت النتائج أفضل (حجم العینة - 2          

مرة فتكون ذات   30< مرة تكون ذات حجم كبیر أما أذا كانت 30            
.حجم صغیر            
عادة ما یؤخذ في القیاس االنحراف المعیاري أي بمستوى (مستوى الثقة - 3           

% )  67ثقة 
یمكن تحدید التكراریة باستخدام العدید من الطرق ، وسنكفى بذكر- 4

أو الكبیرة     ) 30>(عند كل من العینات الصغیرة ) ستودنت(طریقة              
)  ≤30. (



التكراریة 7.

الطرق االساسیة للقیاس

:اإلحصائیة " ستودنت " طریقة 
( )  االنحراف المعیاري t (x" " ( ستودنت" معامل ) = R(التكراریة  

:حیث 
=  االنحراف المعیاري

  
=  االنحراف المعیاري للعینة 
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=  االنحراف المعیاري للعینة 

  N= )عدد التجارب ( حجم العینة 
 x=قراءة القیاس  

=  المتوسط الحسابي للقراءات  
f= عند تكرار نفس القراءة 
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التكراریة 7.

الطرق االساسیة للقیاس

:جداول ستودنت

N=10

مستوى الثقة90%95%98%99%99.73%99.9%

 tمعامل ستودنت1.832.232.823.253.964.78
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N=20
مستوى الثقة90%95%98%99%99.73%99.9%

 tمعامل ستودنت1.732.092.542.863.363.88



التكراریة 7.

الطرق االساسیة للقیاس

رام ، وتم تسجیل الفروق في الوزن فكانت 250میزان تم معایرتھ بوزن دقیق :مثال 
  + :10.5–8.5 ،+9.5 ،+9.0، -10.0، +9.5 ، +10.0،+10.0 ، -8.0

  
%.95عند مستوى ثقة Rاوجد التكراریة 

:الطریقة 
.Sواالنحراف المعیاري للعینة Xحدد المتوسط الحسابي للقیاسات- 1
.       حدد االنحراف المعیاري للجھاز   - 2
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.       حدد االنحراف المعیاري للجھاز   - 2
.وعدد القراءات % 95عند مستوى الثقة  tحدد من الجدول قیمة –3
.R= t.حدد التكراریة   - 4
  

:       دقة الجھاز
الدقة لجھاز القیاس ھي قدرتة على بیان القیمة الحقیقیة للقیاس تحت ظروف تشغیل محددة وعند مستوى     

:وتحدد قیمتھا بناء على التكراریة واالنحیاز. ثقة معین 
  

22 URA 



اسئلة 8.

الطرق االساسیة للقیاس

احسب االنحراف المعیاري لنتائج تجربة قیاس االزاحة بواسطة المقاومة المتغیرة وذلك عن طریق 1.
.سم10+نتائج لقیمة المقاومة عندما تكون االزاحة 10استخراج 
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%.95احسب التكراریة لنفس التجربة عند مستوى ثقة 2.
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THE END

المبادئ األساسیة للقیاس والمعایرة
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