
 

 

روش ووضته گسارش 
خواظ کلي گسارش -1

    گضاسػ ًْؽتَ ايي اعت کَ تْعيلَ آى  يک فشد ًتايح ّ خضئيات يک کاس، هؾاُذٍ يا آصهايؼ سا 
هْضْع گضاسػ ُش چَ تاؽذ، تغياس . تشاي قضاّت يا تقوين گيشي دس اختياس ديگشاى قشاس هي دُذ

َ اي ًْؽتَ ّ تٌظين ؽْد کَ تيؾتشيي اعالػات سا دس کوتشيي زدن هٌتقل  هِن اعت کَ گضاسػ تگًْ
گضاسؽگش توام خضئيات سا تذّى ُيچگًَْ اعتٌثاط . کٌذ، ضوي ايٌکَ کاهل ّ تذّس اص تسشيف تاؽذ

تا تْخَ تَ اُويت گضاسػ . ؽخقي آّسدٍ ّ عپظ دس خاي خْد تَ تسث ّ تسليل آًِا هي پشداصد
ًْيغي ّ ًقؾي کَ دس صًذگي ؽغلي ُش فشدي داسد، خْب اعت کَ ًْؽتي گضاسؽِاي آصهايؾگاٍ سا 

. الاقل تؼٌْاى توشيٌي تشاي آيٌذٍ خذي تگيشين
اگش اص کاغز کالعْس اعتفادٍ هي کٌيذ، زتي الوقذّس .       يک گضاسػ خْب تايذ تويض ّ هشتة تاؽذ

. اختقاؿ دُيذ... ففسَ ي اّل سا تَ ًام گضاسػ، ًام ًْيغٌذٍ ّ . دس يک عشف آى تٌْيغيذ
َ اي تٌْيغيذ کَ تتْاى تشازتي دس هْسد آى قضاّت کشد ًتايح تايذ ّاضر ّ تشازتي دس ففسَ . تگًْ

ُش ؽکل يا خذّلي دس يک . ؽواسٍ داؽتَ تاؽٌذ" قغوتِاي هدضا تايذ عشفقل ّ ازتواال. ديذٍ ؽًْذ
دس ًْؽتي تي هثاالت ًثاؽيذ، . اگش گضاسػ دعت ًْيظ اعت. خاي هتي تايذ آدسط دادٍ ؽذٍ تاؽذ

. خْاًايي يک افل هِن دس گضاسػ ًْيغي اعت
 دس . عؼي کٌيذ ايي افْل سا دس زذ اهکاى دس گضاسؽِاي آصهايؾگاٍ کَ هي ًْيغيذ تکاس تثشيذ

. قغوتِاي تؼذ خضئيات تيؾتشي اص گضاسػ ًْيغي آصهايؾگاٍ آّسدٍ ؽذٍ اعت

 
گسارش آزمايطگاه -2

 ّ 2، آصهايؼ 1آصهايؼ "      ُش آصهايؼ ؽاهل دّ يا چٌذ آصهايؼ کْچکتش اعت کَ تقْست هثال
دس اتتذاي . ًتايح ُش کذام اص آًِا تايذ دس قغوت ُاي هغتقل اص ُن ًْؽتَ ؽًْذ. هؾخـ ؽذٍ اًذ... 

گضاسػ ؽشذ هختقشي دس هْسد کل آصهايؼ تذُيذ ّ عپظ آصهايؾِاي هختلف سا تَ تشتية رکش 
. کٌيذ

    تشاي ُش کذام اص آصهايؼ ُا تْضير کْتاُي اص ًسٍْ ي اًدام ّ ُذف آى تٌْيغيذ ّ آًگاٍ ًتايح سا 
تشاي . زتي الوقذّس عؼي کٌيذ توام اعالػات سا دس يک خذّل تياّسيذ. دس يک يا چٌذ خذّل تياّسيذ

خلْ آى هؾخـ کٌيذ کَ اػذاد صيش يا " استفاع"اگش هي ًْيغيذ " هثال. ّازذ سا رکش کٌيذ" کويت ُا زتوا
... سّتشّي آى دس خذّل تش زغة هتش ُغتٌذ يا عاًتيوتش ّ 
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3-10*4 
 

004/0 523/1=n 
 

آصهايؼ هشتْط هي ؽْد تَ . خذّل تاال هثال عادٍ اي اص يک خذّل کاهل تشاي يک آصهايؼ اعت

(. n=)اًذاصٍ گيشي ضشية ؽکغت تا اعتفادٍ اص اًذاصٍ گيشي ػوق ظاُشي ّ ػوق زقيقي 

توام اػذاد ُوشاٍ تا خغاُايؾاى آّسدٍ .       دقت کٌيذ کَ ّازذ اًذاصٍ گيشي دس تاال رکش ؽذٍ اعت
گشفتَ ؽذٍ کَ ( mm01/0) کؼ ّسًيَ داس  دس هْسد ػوق ُا خغاي اًذاصٍ گيشي خغاي خظ. ؽذٍ اًذ

تشاي ُش کذام اص هقاديش ضشية . تشاي ُوَ ي اًذاصٍ گيشي ُا هؾتشک اعت ّ دس تاال ًْؽتَ ؽذٍ اعت
خغاي ػوق ُا هساعثَ ّ دس خلْ آى ( mm01/0)ؽکغت تذعت آهذٍ اعت، خغاي هٌتقل ؽذٍ اص 

.  تذعت هي آهذ تيؼ اص عَ سقن تؼذ اص هويض خايض ًيغت0008/0اگش خغا "  هثال.ًْؽتَ ؽذٍ اعت
 522/1 تَ 52166/1" هثال. دس ززف کشدى سقوِاي تؼذي قْاػذ گشد کشدى اعتفادٍ ؽذٍ اًذ" ضوٌا

 دس صيش عتْى ضشية ؽکغت هساعثَ ّ  هياًگيي، اًدشاف هؼياس ّ خغاي اتفاقي . گشد هي ؽْد

َ ي خغا دس تخؼ تؼذ تْضير )هقذاس ًِايي ضشية ؽکغت تَ ُوشاٍ خغاي آى . آّسدٍ ؽذٍ اًذ هساعث
تَ ايي تشتية ُش کغي تا اّليي ًگاٍ ًتيدَ ي . دس يک خؼثَ دس گْؽَ ًْؽتَ ؽذٍ اعت (دادٍ هي ؽْد

. ًِايي آصهايؼ سا هي تيٌذ
َ ايذ  َ ي خغاُايي کَ د سخذّل ًْؽت       دس اداهَ تا هؾخـ کشدى يک تيتش هي تْاًيذ خضئيات هساعث

آيا هقذاس تذعت آهذٍ قاتل قثْل اعت؟ اگش ايي هقذاس تا . دس آخش تش سّي ًتيدَ تسث کٌيذ. تياّسيذ
هقاديش تذعت آهذٍ اص سّػ ُاي ديگش هتفاّت اعت، آيا اختالف دس هسذّدٍ ي خغاي هساعثَ ؽذٍ 

َ ي خغا؟ زتوا " اعت؟ اگش ًيغت ػلت ازتوالي چيغت؟ ّخْد خغاُاي عيغتواتيک يا اؽتثاٍ دس هساعث
تا .  تذعت آّسديذÅ 1/0اگش خغاي اًذاصٍ گيشي يک عْل هْج سا  " هثال. تَ زذّد خغاُا دقت کٌيذ

دس . دقت اعت کَ تؼيذ هي ًوايذ% 001/0ازتوال قْي اؽتثاُي هشتکة ؽذٍ ايذ صيشا ايي هؼادل زذّد 
تَ هؼٌي " تخاعش داؽتَ تاؽيذ کَ خغاي کوتش لضّها. قاتل قثْل اعت% 1تغياسي اص آصهايؾِا دقت 

اگش تشاي آصهايؼ الصم اعت ًوْداس . تلکَ تسليل ًتيدَ تذعت آهذٍ اُويت داسد. آصهايؼ تِتش ًيغت
دقت کٌيذ کَ . تکؾيذ آى سا تش سّي کاغز هخقْؿ سعن کٌيذ ّ دس اًتِاي گضاسػ اضافَ کٌيذ

هسْسُا تايذ عْسي هقياط تٌذي ؽًْذ کَ اص زذاکثش فضاي ففسَ . هسْسُا ًام ّ ّازذ داؽتَ تاؽٌذ
 تغييش هي کٌٌذ، هسْس اص ففش 61/1-82/1تؼٌْاى هثال اگش اػذاد هسْس دس هسذّدٍ ي . اعتفادٍ ؽْد

َ اي دسخَ تٌذي کٌيذ کَ تَ ػٌْاى هثال اص 1يا   سا 85/1 تا 60/1 دسخَ تٌذي ًکٌيذ، تلکَ تگًْ
يا هؾاتَ آى هؾخـ کٌيذ ّ * ُش کذام اص ًقاط تذعت آهذٍ سا سّي ًوْداس تا يک ػالهت . تپْؽاًذ

ؽية ّ ػشك . اگش قشاس اعت کَ ايي ًقاط سّي يک خظ تاؽٌذ، تِتشيي خظ سا هؾخـ ّ سعن کٌيذ
فِن ًوْداس تا خاي " افْال. اص هثذاء ساکَ تشّػ کوتشيي هشتؼات زغاب کٌيذ دس يک گْؽَ تٌْيغيذ

. هوکي تايذ هغتقل اص تْضيسات هتي تاؽذ ّ تتْاى تا يک ًگاٍ توام اعالػات سا اص آى گشفت
 
 

 

محاسبه ي خطا -3
َ ي ديذ، ػذم تٌظين . تاؽذ (هٌظن)ى اعت اتفاقي يا عيغتواتيک ک   خغا هن ػْاهل اتفاقي ًظيش صاّي

اػذاد تذعت آهذٍ ًاؽي اص ايٌگًَْ ػْاهل . هْخة خغاي اتفاقي هي ؽًْذ... دقيق، ًْيض، " کاهال
. (الثتَ اگش تؼذاؽاى صياد تاؽذ)تْصيؼي گاّعي زْل يک ًقغَ ي هياًگيي تؾکيل هي دٌُذ " هؼوْال

خغاُاي عيغتواتيک ًاؽي اص هسذّديتِاي دعتگاُي، ػادات فشد آصهايؾگش يا ُش ػاهل ديگشي اعت 
ػادت آصهايؾگش دس خْاًذى اػذاد سّي . کَ تَ يک فْست دس توام ًتايح آصهايؾي اثش هي گزاسد

َ ي خاؿ، هْاصي ًثْدى ًْس دس آصهايؾي کَ ًْس تايذ کاهال هْاصي تاؽذ، تکفام " خظ کؼ اص يک صاّي



 

 

ًثْدى ًْسي کَ تايذ ػلي االفْل تکفام تاؽذ، هسذّديت فشهْلي کَ تا آى هساعثَ هي کٌيذ، دسخَ تٌذي 
ايٌگًَْ خغا تا . ُوگي ػْاهلي ُغتٌذ کَ هْخة خغاي عيغتواتيک هي ؽًْذ..دعتگاٍ اًذاصٍ گيشي ّ 

کؾف . تکشاس آصهايؼ کؾف ّ تقسير ًوي ؽْد ّ گاُي تا زذّد صيادي هقذاس ّاقؼي سا تغييش هي دُذ
    دس .ػْاهل خغاي عيغتواتيک ّ تقسير آى تغياس هِن ّ ًؾاى دٌُذٍ تْافق آصهايؾگش تشکاس اعت

ّ دس هْسد  (تيؾتش خغاي اتفاقي)آصهايؾِايي کَ اًدام هي دُيذ خغاُا سا تا خاي هوکي هي کٌيذ 
. ػْاهل خغاي عيغتواتيک ّ سّػ ُاي تِثْد تسث کٌيذ

 
 
خطاي اوجام مکرر يک آزمايص -

هقذاس .  آصهايؼ تشاي اًذاصٍ گيشي يک کويت تذعت آهذٍ اًذn دس x1,x2,…,xn     فشك کٌيذ اػذاد 
هستول تشيي خغا، ًاؽي اص .  سا ًضديکتشيي ّ هستول تشيي ػذد تشاي هقذاس ّاقؼي هي گيشًذهياًگيي 

   اعت کَ  پشاکٌذگي اػذاد زْل کَ تَ ػلت ػْاهل اتفاقي تْخْد آهذٍ اعت، هغاّي  

.  تؼذاد آصهايؼ اعتnاًسشاف هؼياس ّ 
 
 اوتقال خطا-

َ ي . تاؽذ...  ّ x ّy  تاتؼي اص هتؼيشُاي z    فشك کٌيذ   ّ x اص سّي zدس ايي فْست دس هساعث
y ّ  ... َخغاي آًِا تzاگش تاتغ تقْست .  هٌتقل هي ؽْدz=f(z,y,…) تاؽذ، تا يک 

: ديفشاًغيل گيشي خْاُين داؽت

  

 :تقْست صيش زغاب هي کٌٌذ" خغاي هٌتقل ؽذٍ هستول تش سا هؼوْال
                                                      

(1                                                                    )

 

                 
دس ايي فْست . اعت...   ّ x ّ y زافلضشب هتغيشُاي fيک زالت خيلي هِن ّقتي اعت کَ تاتغ 

: تقْست صيش دس هي آيذ (1)

                                          

:  ًتيدَ هي ؽْد…z=xnymّ اگش داؽتَ تاؽين 

                               

. دس هساعثَ خغاُا تکاس هي سًّذ" ايٌِا سّاتظ تغياس هِوي ُغتٌذ کَ هکشسا



 

 

 
خطاي کلي آزمايص ها -

 5     فشك کٌيذ تشاي صاّيَ هيٌيون اًسشاف ًْسي تا عْل هْج هؾخـ اص يک هٌؾْس سا دس 
 :آصهايؼ، هقاديش صيش تذعت آّسدٍ تاؽين

 

37°,25´ 37°,22´ 37°,31´ 37°,15´ 37°,18´ m= δ

 
 

.  اعت´22,°37 هياًگيي آًِا يؼٌي mδهستول تشيي هقذاس تشاي 
 هي تاؽذ هٌتِا خغاُاي اتفاقي ديگشي ّخْد داسًذکَ هْخة پشاکٌذگي اػذاد ´1    دقت اًذاصٍ گيشي 

اگش .  تؼذاد اًذاصٍ گيشي اعتn اًسشاف هؼياس ّ σ اعت کَ ايي خغا هؼادل . تذعت آهذٍ ؽذٍ اًذ

َ ي اًذاصٍ گيشي  ( ´1)ايي هقذاس خغا اص دقت   اًذاصٍ گيشي کوتش تْد خغاي کل ُواى خغاي ّعيل
هي تاؽذ ّ اگش تضسگتش تْد، خْد 

 تٌاتشايي هقذاس هيٌيون اًسشاف تشاتش = 3´: دس هْسد هثال گفتَ ؽذٍ.  خغاي اًذاصٍ گيشي اعت 

 . =37°,22±´3´اعت تا 

 ًْؽت، اگش ايي 37° ّ 22´ سا تقْست mδ اعت هي تْاى هقذاس 3´   دقت کٌيذ چْى هقذاس خغا 
ايي . º37  ّ 20´: دس آى فْست هي ؽذ ًْؽت.  تْد سقن آخش تي هؼٌي تْد5´هقذاس خغا تيؾتش اص 
.  ًْؽت786×103سا تايذ تَ فْست ± 750 تا دقت 785615ػذد " قاػذٍ کلي اعت هثال

َ ي هيٌيون  فشك کٌيذ اکٌْى تخْاُين ضشية ؽکغت هٌؾْس سا تشاي ايي عْل هْج تا داؽتي ايي صاّي
: فشهْل آى چٌيي اعت. اًسشاف زغاب کٌين

  

 
:  تذعت هي آيذn تا ايي فشك ُا هقذاس ´A=59°,31´±5: فشك کٌيذ.  صاّيَ سأط هٌؾْس اعتAکَ 

n=1.5075886 توام اسقام ايي ػذد تا هؼٌي ًيغتٌذ ّ تايذ تا هساعثَ خغا ديذ کَ تا چٌذ سقن اػؾاس 
: هقذاس خغا سا تذعت هي آّسين. هي تْاى ػذد سا ًْؽت

  

  

  

 
Aδّ   δ(δm) تش زغة سادياى ُغتٌذ .



 

 

: تٌاتشايي دس کل خْاُين داؽت

  

 .n=1/508±0/0002تٌاتشايي 
 ُوشاٍ تا خغاي آى سا تذعت آّسدٍ ّ عپظ  δm    تَ ايي تشتية ها اتتذا تا اًدام چٌذ آصهايؼ هقذاس 

.  زغاب ًوْدينnاًتقال ايي خغا سا تَ 

 گشفت  سا هؼادل n سا تذعت آّسد ّ آًگاٍ خغاي nُا هقذاس δm      هي تْاى تشاي ُش کذام اص 

تايذ هقايغَ کشد کَ ايي هقذاس خغا اص " الثتَ تؼذا.  اعتn اًسشاف هؼياس اػذاد تذعت آهذٍ تشاي σکَ 
. کوتش ًثاؽذ δm´( 1) تش اثش خغاي اًذاصٍ گيشي nهقذاس خغاي هٌتقل ؽذٍ تَ 

 
 
 
 
 
خطا در کطيدن خط با روش کمتريه مربعات -

ػثْس هي کٌذ اص سّػ کوتشيي ...  ّ (x2,y2) ّ (x1,y1)     تشاي سعن تِتشيي خغي کَ اص ًقاط 
 ػشك اص هثذأ تاؽذ دس ايي سّػ تَ ايي فْست h ضشية صاّيَ ّ mاگش . هشتؼات اعتفادٍ هي ؽْد

: تذعت هي آيٌذ
 

                  ّ                     

 
 

 تَ ايي عشيق اهکاى پزيش اعت تَ دليل m ّ h، هساعثَ LRدس هاؽيي ُاي زغاب کاعيْ، دس هذ 
ايي پشاکٌذگي هْخة خغا دس هقذاس . خغاُاي هختلف ًقاط دس زْالي خظ تذعت آهذٍ پشاکٌذٍ ؽذٍ اًذ

m ّ hايي خغاُا تا سّاتظ صيش هساعثَ هي ؽًْذ.  هي ؽْد :

  

  

                                                                     
 :تغْسيکَ

di=yi-mxi-h           ,       
  

                  
ُوچٌيي .  سا زغاب کٌيذm ّ h تَ هاؽيي زغاب هي تْاًيذ (x1,y1)تا دادى هقاديش صّج ُاي هشتة 

 تا هاؽيي زغاب هساعثَ n-1σ ّ تشازتي:  تشازتي تذعت هي آيذ صيشاDهقذاس 

. هي ؽْد


