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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této
komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 5725-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 69 Aplikace statistických
metod, subkomise SC 6 Metody a výsledky měření.

Pod společným názvem Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření sestává ISO
5725 z následujících částí:

–    Část 1: Obecné zásady a definice

–    Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované
metody měření

–    Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření

–    Část 4: Základní metody pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření

–    Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření

–    Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi.

ISO 5725, části 1 až 6 společně ruší a nahrazují ISO 5725:1986, která tím byla rozšířena tak, aby
pokryla i pravdivost (navíc k preciznosti) a mezilehlé podmínky preciznosti (navíc k podmínkám
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti).

Přílohy A tvoří nedílnou součást této části ISO 5725. Přílohy B a C je pouze informativní.



Úvod
0.1 K popisu přesnosti metod měření používá ISO 5725 dvou termínů – „pravdivost“ a „preciznost“.
„Pravdivost“ se týká těsnosti shody mezi aritmetickým průměrem velkého počtu výsledků zkoušek
a pravou nebo přijatou referenční hodnotou. „Preciznost“ se týká těsnosti shody mezi výsledky
zkoušek.

0.2 Obecné úvahy o těchto pojmech jsou uvedeny v ISO 5725-1, a proto se v této části ISO 5725 již
neopakují. ISO 5725-1 je třeba studovat společně se všemi dalšími částmi ISO 5725 včetně této,
protože podává základní definice a obecné zásady.

0.3 Tato část ISO 5725 se týká výhradně odhadování, prostřednictvím směrodatných odchylek,
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Ačkoliv se za jistých okolností používá pro odhad preciznosti
jiných druhů experimentů (jako je experiment s rozdělenými úrovněmi), tato část ISO 5725 se těmito
experimenty nezabývá, jelikož jsou spíše předmětem ISO 5725-5. Tato část ISO 5725 rovněž
neuvažuje žádné mezilehlé míry preciznosti mezi dvěma uvedenými základními měrami; ty jsou
předmětem ISO 5725-3.

0.4 Za určitých okolností se údaje získané z experimentu provedeného pro odhad preciznosti použijí
rovněž pro odhad pravdivosti. Odhadováním pravdivosti se však tato část ISO 5725 nezabývá;
všechna hlediska odhadování pravdivosti jsou předmětem ISO 5725-4.



1 Předmět normy
1.1 Tato část ISO 5725

–    rozšiřuje obecné zásady, které se musí dodržovat při navrhování experimentu pro numerický
odhad preciznosti metod měření pomocí mezilaboratorního experimentu se spoluprací laboratoří;

–    poskytuje podrobný praktický popis základní metody, kterou je možno běžně použít při
odhadování preciznosti metody měření;

–    poskytuje návod pro všechny pracovníky, kteří se podílejí na navrhování, provádění nebo analýze
výsledků zkoušek pro odhadování preciznosti;

POZNÁMKA 1 Modifikace této základní metody pro zvláštní účely jsou uvedeny v dalších částech ISO
5725.

Příloha B podává praktické příklady odhadování preciznosti metod měření pomocí experimentu.

1.2 Tato část ISO 5725 se týká výhradně takových metod měření, které vedou k měření na nějaké
spojité stupnici a které jako výsledek zkoušky udávají jedinou hodnotu, i když tato jediná hodnota
může být výsledkem výpočtu z množiny pozorování.

1.3 Předpokládá, že při návrhu a provádění experimentu preciznosti se dodržují všechny zásady
stanovené v ISO 5725-1. Základní metoda používá ve všech laboratořích stejný počet výsledků
zkoušek, přičemž každá laboratoř analyzuje tytéž úrovně zkoušených vzorků; jde tedy o vyvážený
experiment s jednoduchými úrovněmi. Základní metoda se používá na postupy, které byly
normalizovány a běžně se používají ve větším počtu laboratoří.

POZNÁMKA 2 Ukázky vyvážených rovnoměrných souborů výsledků zkoušek jsou uvedeny ve
zpracovaných příkladech, ačkoliv v jednom příkladu byl zaznamenán různý počet replik v políčkách
výsledků (nevyvážený návrh) a v jiném některé údaje chybějí. Z těchto důvodů se experiment,
původně navržený jako vyvážený, může změnit v nevyvážený. Berou se v úvahu i vybočující a odlehlé
hodnoty.

1.4 Za vhodný základ pro interpretaci a analýzu výsledků zkoušek s přibližně normálním rozdělením
se přijal statistický model článku 5 z ISO 5725-1:1994.

1.5 Základní metoda popsaná v této části ISO 5725 bude (obvykle) odhadovat preciznost metody
měření:

a)   požaduje-li se určení směrodatných odchylek opakovatelnosti a reprodukovatelnosti jak jsou
definovány v ISO 5725-1;

b)   jsou-li použité materiály homogenní nebo lze-li vliv heterogenity zahrnout do hodnot preciznosti;
a

c)   je-li použití vyváženého návrhu s jednoduchými úrovněmi přijatelné.

1.6 Tentýž postup lze použít k tomu, aby se stanovily předběžné odhady preciznosti metody měření,
která dosud nebyla normalizována nebo která se běžně neužívá.

 



 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


