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Předmluva

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

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas
alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.



ISO 11843-7 vypracovala technická komise ISO/TC 69 Aplikace statistických metod, subkomise SC
6 Metody a výsledky měření.

Pod společným názvem Detekční schopnost sestává ISO 11843 z následujících částí:

Část 1: Termíny a definice●

Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace●

Část 3: Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace●

Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou●

Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace●

Část 6: Metodologie pro.stanovení kritické hodnoty a minimální detekovatelné hodnoty pro měření●

s Poissonovým rozdělením pomocí normální aproximace
Část 7: Metodologie založená na stochastických vlastnostech šumu přístroje●

 

Úvod

Řada norem ISO 11843 je založena na pravděpodobnostním rozdělení redukované stavové proměnné
(měřené veličiny) pro lineární i nelineární kalibraci. Pozornost je Implicitně, i když někdy explicitně
zaměřena na nejistotu spojenou s odhadem měřené odezvy, jejíž příčinou je při analýze pomocí
přístrojů převážně základní šum. Je-li množství vzorku na úrovni minimální detekovatelné hodnoty, lze
pro mnohé analytické přístroje, ne-li pro většinu z nich, považovat základní šum za prvotní příčinu
nejistoty. Metodu v této části ISO 11843 je možno, v rámci její oblasti působnosti, realizovat
opakovaným měřením na reálných vzorcích, což pomáhá zlepšit celkové životní prostředí, jelikož takto
prováděné opakování šetří čas a energii.

ISO 11843-7 se zabývá matematickým popisem pravděpodobnostního rozdělení odezvy pomocí
matematicky dobře popsaného náhodného procesu. Tento popis bezprostředně vede k minimální
detekovatelné hodnotě. Pro vyjádření vztahu mezi odezvou a měřenou veličinou lze použít lineární
i nelineární kalibrační funkce. Tím je zajištěna kompatibilita s ISO 11843-2 a ISO 11843-5.

Definice a použitelnost minimální detekovatelné hodnoty jsou popsány v ISO 11843-1 a ISO 11843-2,
definice a použitelnost profilu preciznosti jsou popsány v ISO 11843-5. Profil preciznosti vyjadřuje, jak
se mění preciznost v závislosti na redukované stavové proměnné. ISO 11843-7 upřesňuje praktické
použití základních pojmů z ISO 11843 pro případ, kdy v analýze pomocí přístrojů má převažující vliv
šum pozadí.

Minimální detekovatelná hodnota xd se obecně vyjadřuje ve stejných jednotkách jako redukovaná
stavová
proměnná. Je-li kalibrační funkce lineární, lze směrodatnou odchylku nebo variační koeficient odezvy
odhadnuté v této části ISO 11843 lineárně transformovat na směrodatnou odchylku nebo variační
koeficient redukované stavové proměnné, které lze následně použít k odhadu minimální
detekovatelné hodnoty xd.

Je-li kalibrační funkce nelineární, je nutno profil preciznosti odezvy z této části ISO 11843
transformovat na profil preciznosti redukované stavové proměnné, jak je to popsáno v ISO 11843-5.
V této situaci lze pro tento účel použít ustanovení ISO 11843-5 bez sebemenších úprav.

1 Předmět normy

Při měření pomocí analytických přístrojů je vždy přítomen šum pozadí, bez ohledu na to, zda je
v přístroji vzorek či ne. Tato část ISO 11843 se týká matematických metod pro odhadování minimální



detekovatelné hodnoty pro případ, kdy převažujícím zdrojem nejistoty měření je šum pozadí.
Minimální detekovatelnou hodnotu lze přímo a matematicky odvodit ze stochastických charakteristik
šumu pozadí.

Stanovuje základní metody jak
získat stochastické vlastnosti šumu pozadí;●

použít tyto stochastické vlastnosti k odhadu směrodatné odchylky (SD) nebo variačního koeficientu (CV)●

odezvy;
počítat minimální detekovatelnou hodnotu na základě takto získané směrodatné odchylky nebo variačního●

koeficientu.

Metody popisované v této části ISO 11843 jsou užitečné při ověřování detekce určité látky různými
druhy
měřicích zařízení, u nichž na výstupu přístroje převažuje šum pozadí nad ostatními zdroji nejistoty
měření. Tyto metody lze zvolit při absorpční spektrometrii v oblasti viditelného a ultrafialového
spektra, atomové absorpční spektrometrii, atomové fluorescenční spektrometrii, luminiscenční
spektrometrii, kapalinové chromatografii a plynové chromatografii.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


