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تاريخ علم القياس 
 تعاريف 
 مجاالت علم القياس 
 النظام الدولي لوحدات القياس 
 التعريف العلمي لوحدات القياس 
الجديد لوحدات القياس التعريف العلمي 
  أهم المواضيع التي تحكم النظام الدولي

 لوحدات القياس



I. NPL Good Practice Guide No. 118    A Beginner’s Guide to Measurement 

 يمتد تاريخ القياس فيعتبر أقدم العلوم وتقاس مدنية الشعوب
وقد تسلسل  وتقدمها بإستيعاب الكميات الفيزيائية وأسلوب قياسها

 أقدم المدنيات تاريخ القياس منذ
 كان المصريون القدماء من أوائل المدنيات التى صنعت

وحدات القياس وعرفت علم المعايرة وطورت فيه منذ 
 قبل الميالد –عام  3000
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 فقد صنعوا أول مقياس طولى فى التاريخ واتخذوا ذراع
وسموه  الملك خوفو أساسا لهذا المقياس

  (cubit)“ذراع"
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I. NPL Good Practice Guide No. 118    A Beginner’s Guide to Measurement 

وقسموا  –جزءا صغيرا  60جزءا متساويا وقسموا الجزء الى  18قام البابليون بتقسيم كل من الليل والنهار الى : البابليون
 .جزء صغيرا جدا 60هذا الجزء الصغير الى 

وقد سمى الرومان بعد ذلك هذه األجزاء أسماءها المعتادة الحالية  :الرومان(Second, Minute, Hour)   كما
 .يوما 360 قسم البابليون السنة كذلك الى نتيجة دائرة مقدارها

 واألوزان وكانت   فى تقسيم األطوال 16وقد تلى هذه الحضارات الحضارة اليونانية القديمة فإستخدموا األساس  :اليونانية
 (Pound) الرطلاألوزان قريبة من  اليونانى وهى أكبر قليال من القدم المستددم حاليا ، ووحدة القدموحدة الطول هى 

 5000=  الميلكما أنشأوا مقياس .قسما متساويا  18فقد طوروا وحدات األطوال واألوزان وقسموها الى : الرومان 
 .ويستخدم حتى اآلنقدم 

 أوربا فى العلم موازين قلبت كبيرة  علمية طفرة الميالدى العاشر القرن فى األندلس العرب لدخول وكان :العرب 
 فى إنقالب األرقام فى (0) الصفر العرب إلدخال وكان (1,2,3,4,5,6,7,8,9) العربية األرقام األوربيون فأقتبس

 الحسن فضل إغفال واليمكن الحسابية والجداول اللوغاريتمات الخوارزمى ووضع العلم فروع وبقية الرياضيات علوم
 .المختلفة العلم فروع فى سيناء وإبن النفيس وإبن الهيثم إبن
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I. NPL Good Practice Guide No. 118    A Beginner’s Guide to Measurement 

وكانت الياردة هى المسافة بين  –والقدم  الياردةحين جاء هنرى األول الملك اإلنجليزى فأنشأ : القرن الثانى عشر الميالدى
وهى طول ثالث حبات من  البوصة أنشأ أدوارد الثانى 1424وفى سنة . وإعتبر طول قدمه وحدة للقياس وسماها القدمإبهامه وأنفه 

 .القمح
 
 

أدخل نابير : فى القرن السابع عشرNapier   كما كان جاليليو له  –إستددام اللوغاريتمات فى العملية الحسابية فى أوروبا
فى العلوم البصرية ووضع نظرية عجلة  التلسكوبو لقياس الحرارة ر الترمومتو لقياس الضغط الجوى ر البارومت الفضل الكبير فى عمل

العالم األسكتلندى بأقتراح قيام كل العلماء فى عصره باإلجتماع لعمل نظام قياسى " جيمس وات"قام  :فى القرن الثامن عشر  .الجاذبية
 .موحد ينتج عنه كل المقاييس بعد ذلك" طولى"وكان أقتراحه بعمل مقياس  –موحد 

 
األطوال لقياس  المترمقياسين أساسيين دوليين هما  والذى ينقسم الى" بالنظام المترى"أنشأوا ما سمى  1971بناء على هذا االقتراح عام  

 .األوزانلقياس  والكيلوجرام –
 

 

  تم تأسيس النظام الدولي لوحدات القياس االساسية السبع: 1960في سنة 
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 دولة على  17مايو في هذا اليوم وقعت  20تحديداً في يوم : 1875في سنة
 :   تأسيس المكتب الدولي للمقاييس و األوزان وتم. باتفاقية المترما يسمى 

 

The Bureau International des Poids et Mesures) )،   
 (BIPM) فرنسا -و مقره باريس . 

 

  

به  حتى أصبح هذا اليوم احتفالية سنوية تحتفل
 جميع معاهد المترولوجيا على مستوى العالم

 



  "المترولوجيا"علم القياس 
 "ميترون"مشتق من الكلمة اليونانية  

 الذي يهتم بدراسة القياس ووحداتهو هو العلم 
 

The term ‘‘Metrology‘’  
is derived from the Greek word ‘‘metron‘’,  

which means ‘‘to measure’‘. 
In essence,  

Metrology is the science of 
measurement. 

 Tools Picture from http://www.raz.ps/  
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http://www.raz.ps/


تنقسم المترولوجيا لثالثة اقسام بمستويات مختلفة بناًء على مستوى االستقرارية والتطبيق: 
 المترولوجيا العلمية

 المترولوجيا الصناعية
 او ماتسمى التطبيقيه والتى تعنى بتطبيق علم القياس فى التصنيع وعمليات أخرى تستخدم فى المجتمع

 .لضمان مالئمه أجهزة القياس ألغراض استخدامها ومعايرتها والتأكد من جوده قياسها

 المترولوجيا القانونية
 وهي التى تعنى بتوحيد قوانين القياس والتشريعات التي تحكم استخدام أجهزة القياس لحماية صحة

 .المجتمع واألمان العام والظروف البيئيه وتقدير فرض الضرائب لحماية المستهلك والتجارة الموحده
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 تهتم بالجوانب العلمية والبحثية الخاصة بالتعريف العلمي لوحدات القياس وتطوير أساليب تحقيقه
 علميا



 المترولوجيا العلمية تهتم بالتالي: 

 العمل على تطوير هذه الوحدات و تطوير طرق القياس
 .والمعايرة

  تحليل المواصفات القياسية و تحقيق المرجعية لهذه
 .المواصفات للمستفيدين في المجتمع

 "من القياس وحدات فيها تتمثل التي القياس بمراجع االعتناء 
 مع المراجع، لهذه صحيحة إسنادية سلسلة تأسيس خالل

 نتائج توثيق و دقتها مدى و المقاسة الكميات قيم تحديد
 ما نشر ثم بها، المتعلقة المختلفة المقارنات و القياس عمليات

 ".يحتاجه من لكل إليه الوصول تسهيل و توثيقه تم
 http://www.sohamcalibration.com  
 sqc.org.sa/wmd/index.php/علم-القياس-تعريفه-–تاريخه-–-تطبيقاته   
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  تاسيس وحدات القياس( النظام الدولي لوحدات القياسSI-Units). 

http://www.sohamcalibration.com/
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.sqc.org.sa/wmd/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%E2%80%93%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87


  تم تاسيس النظام الدولي لوحدات القياس بواسطة المكتب الدولي لالوزان والمقاييس كالتالي  : 
سبع وحدات اساسية تم تعريفها كما يلي: 

10 
I. All the information from “The Importance of Metrology for Standards, Industry and Trade” Dr. M. Milton, Director of the BIPM  https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf  

    SI Units 

https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf
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 https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units  
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العالقة ذات الفيزيائي الثابت على بناءً  وحدات اربع تعريف إعادة تم حيث. 
بالثوابت مرتبطين ليصبحو والمول الكالفن و االمبير و جرام الكيلو تعريف اعادة تم 

 .الشحنة ثابت و افوجادرو عدد بولتزمان، ثابت بالنك، ثابت :التالية الفيزيائية
قياسياً  مرجعاً  تعد ولم للمتحف المرجعي جرام الكيلو من الحالية النسخة ايداع سيتم. 

 Dependencies of proposed SI unit 
definitions (in color) and seven physical 
constants (in grey) with fixed numerical 
values. Unlike the current (2014) 
definition, the base units are derived 
from one or more constants of nature. 

  االقتراح الجديد لتعريف وحدات القياس حيث تم تعريفها
 :كما يلي بناًء على نتائج ابحاث علمية مترولوجية

ستة تعاريف بناًء على  : 

الثوابت الفيزيائية: 

 kilogram (h)الكيلو جرام  1.

  meter (c)         المتر      2.

 ampere (e)      األمبير    3.

تعريف واحد بناًء على  : 

خصائص المادة: 

 second (¹³³Cs)الثانية              •

https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units


  وقد تم عمل نسخ من هذا الكيلوجرام الدولي  ،( 10)%وااليريديوم (  90)%البالتين مصنوع من مصهور سبيكة معدنية من : تركيبة
   .93وتوزيعها على دول العالم برقم مسلسل حيث تحتفظ المملكة العربية السعودية بالنسخة رقم 
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The international prototype kilogram is manufactured 
from a platinum–iridium alloy and is 39.17 mm in both 
diameter and height, its edges have a four-angle (22.5°, 
45°, 67.5° and 79°) chamfer to minimize wear. 

  للمقاييس الدولي المكتب في به المعمول النظام 
 معايرة يتم أن هو باريس ومقره BIPM واألوزان

 عشر كل  مرة الدولية النسخة على دولة كل  نسخة
 .سنوات

  النسخة هذه وعيوب لتطويرة المحفزة االسباب: 
 

.Iالقياس لعملية مرافق ارتياب له اليوجد انه. 
.IIهنالك انه البحثية الدراسات خالل من تبين 

 .الزمن مرور مع كتلته  في انحالل
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  دقة من للتأكد السنين عشرات مدار على واالوزان للمقاييس الدولي المكتب يجريها التي المتابعة قياسات أثبتت 
 السنة في كيلوجرام   x  10-9  20 يساوى كتلته  في نقصا هناك أن الدولي الكيلوجرام

 في الكتلة مترولوجيا بانهيار يهدد النقص هذا 
   .هكذا الحال ترك إذا العالم

  للمقاييس العام للمؤتمر 21 رقم االجتماع في 
 اتخاذ وم 1999   عام في CGPM واالوزان

 الفيزيائية بالثوابت وربطه الكيلوجرام دراسة قرار
 1983 عام في الحال عليه جرى لما مشابه وهذا
 المادي المعيار من المتر وحدة تعريف اعادة عند
 فيزيائي ثابت وهى الضوء بسرعة مرتبط تعريف الى
   .يتغير ال

  



  تقوم فكرة اعادة تعريف الكيلوجرام على:   
 والكتلة، Eقانون اينشتين لتكافؤ الطاقة          
 وقانون الطاقة لماكس بالنك         
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 الكتلة ان يتضح القانونين هذين ومن m بثابت مرتبطة 
 .C2 الضوء سرعة ومربع µ الضوء فوتونات وتردد h بالنك

هذه قيم ثبات بسبب يتغير ال ثابتا الكتلة مقدار يكون الثوابت هذه بداللة الكتلة قياس أمكن فاذا 
 .الفيزيائية الثوابت

 

 بالنك ثابت ان حيث h الضوء فوتونات وتردد µ الضوء سرعة ومربع C2، معروفة ثوابت جميعها 
 .ثابته وقيمتها

 E    E  و

m= hµ/c2   ،إذن 

hµ =   = mc2 
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   “Watt Balance” 
 جرام للكيلو الجديد التعريف لتحقيق الوحيدة الطريقة 

 تجربة وهوBalance Watt  واط ميزان طريق عن
 والمعايرة القياس معاهد بها قامت ومعقدة دقيقة علمية

 .الجنوبية وكوريا وبريطانيا وألمانيا أمريكا في

 من تمكنوا والتجارب القياسات من سنوات عشر بعد 
 قيمة بأقل مصحوبة بينهم عليها متفق قيمة الى الوصول
 .ارتياب

The NIST-4 Kibble 
balance, which began 
full operation in early 
2015, measured 
Planck's constant to 
within 13 parts per 
billion in 2017, which 
was accurate enough to 
assist with the 
redefinition of the 
kilogram planned for 
2019. 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Kibble_balance 

  تم تغيير اسم هذا الميزان إلىKibble balance  
 .2016بعد وفات هذا العالم عام 
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   “Watt Balance” 
واألوزان للمقاييس الدولي بالمكتب المرتبطة المصادر حسب على BIPM أثمرت قد العلمية الجهود هذه أنه 

 خالله من سيتم القادم، 2018 نوفمبر 26 في CGPM الدولي المؤتمر ألعضاء اجتماع هنالك سيكون وأنه
 .التعديالت لهذه النهائية النتائج إعالن

الثوابت هذه قيم ثبات بسبب يتغير ال ثابتا الكتلة مقدار يكون الثوابت هذه بداللة الكتلة قياس أمكن فاذا 
 .الفيزيائية

 واط ميزان واحالل االستيداع الى حاليا به المعمول الدولي جرام الكيلو إحالة سيتم Watt 
Balance لدى الموجودة جرام الكيلو نسخ لمعايرة يستخدم الكتلة لقياس دولي كمعيار  منه بدال 

 العالم دول



  تغيرت دقة المتر عبر التاريخ: 
وأجزاءه القدم والكف واإلصبع( متر 0.525)الذراع  :المصريون . 
وأجزاءه ( متر. 0.270)فاستخدموا الشبر  :واألشوريون الكلدانيون

كما ورد في ( مترا 5820)الكف واإلصبع، وأوجدوا الفرسخ 
   (.متر 0.63566)اإلنجيل ذكر الذراع المقدس 

24 

  بذلك وأعطيت 1795 عام المتري النظام تأسس مع 
 البالتين من المصنوع المعياري للنموذج القانونية القيمة

 .الخالص
Closeup of National Prototype Metre Bar 
No. 27, made in 1889 by the International 
Bureau of Weights and Measures (BIPM) 
and given to the United States, which 
served as the standard for defining all units 
of length in the US from 1893 to 1960 

  المتر اصبح العلمي التطور ومع ،1960 عام حتى 
 زمن خالل الفراغ في الضوء يقطعها التي المسافة يساوي
 الثانية من 458/1 729 299 مقدارة

 https://en.wikipedia.org/wiki/Metre 



25 

Instruments compared with working 

standard (In field or Lab. calibration) 

Compared with secondary standard  

(calibration at accredited or final user’s lab.) 

Primary standard 

(Calibration at NMI) 

International agreement  

(CGPM decision) 

Primary standard maintained by NMI  

(unit realization) 
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 االسنادية أو المرجعية: 
في (معايرة و قياس) البينية المقارنات من منقطعة غير سلسلة 

 بشرط القياس لوحدات الدولي النظام إلى إسناداً  هرمي تسلسل
 .القياس لعملية مرافق بإرتياب قياس عملية كل  ترتبط ان

NMI 

You, the 

Consumer  

Inaccurate 

Measurements 

كيف يتم تحقيقها؟  
يتم تحقيقها من خالل نموذج عمل منظم مبني على قواعد و مواصفات 

 .قياسية دولية إلسناد الكميات المقاسة إلى كميات قياسية

مالحظة: 
اإلسنادية هي خاصية مرتبطة بنتيجة عملية القياس وليست مرتبطة بأجهزة القياس او المعايرة او 

 .تقارير االختبار

 All the information from “The Importance of Metrology for Standards, Industry and Trade” Dr. M. Milton, Director of the BIPM  https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf  
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  المعايرة تعريف: 
 محددة فنية مواصفة على وبناءً  اعلى دقة ذات له مثيل بجهاز ما قياس   جهاز قياسات مقارنة عملية هي. 
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 http://kewg.org/calibration-consulting-service-instruments/  -  http://www.best-bd.org/Reports/BQI/Nihal/Basic%20concept%20of%20measurement.ppt   -   JCGM 200:2012 – International Vocabulary of Metrology   

 https://www.msiviking.com/used-equipment/  

 Calibration (as the BIPM definition): 

 “Calibration is “Operation that, under specified conditions, in a first step, establishes a relation 
between the quantity values with measurement uncertainties  provided by measurement standards 
and corresponding indications with associated measurement uncertainties, and in a second step, 
uses this information to establish a relation for obtaining a measurement result from an indication” 
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I. All the information from “The Importance of Metrology for Standards, Industry and Trade” Dr. M. Milton, Director of the BIPM  https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf  
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International Prototype BIPM Kilogram 

National Kilogram (NMCC) 

Class E1, E2, F1, F2 Masses 

Analytical &Top loading 

Precision Balances 

  

OIML M1,M2,M3 

Masses 
OIML R47 

Masses 

Trade 

Masses 

Platform & Top 

loading balances 

Weighing 

Bridges 

  

  

    

  

Primary level 

Secondary level 

Working level  

Weights and  

balances 

CALIBRATION HIERARCHY   

OF MASS STANDARDS 

  

          



I. (Report on the loss of NASA’s Mars Orbiter spacecraft) 
II. https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter


 CALIBRATION 

 METROLOGY 

 TRACEABILITY 

 UNCERTAINTITY 

 ACCREDITATION 

 CALIBRATION INTERVAL 

 Comparison 

 Science of Measurement 

 Unbroken Chain of Comparisons 

 Error in Measurement 

 Third Party Ascertain 

 Equipment Remains Reliable 

 

 Unit of Measurement 

  Accuracy 

  Precision 

  Standards 

 Verification 

  Tolerance 

  Errors 
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Note: for your information. Important links about metrology: 
https://www.bipm.org/en/publications/guides/ 
https://www.oiml.org/en 
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/talks/Milton-MJT-2014-09-APMP-Symposium.pdf  
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