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لكن تم قياسها و  يالترصاد ألل احتمالية(االكثر  )القيمة مضبوطةالنه القيمة أعلى  الحسابيط عمال المساحية يقدم الوسألر من ايالكث في الملخص:
يعطى صورة واضحة عن مدى تشتت االرصاد بعضها عن بعض  ال هو آخريعطى انطباعًا كاماًل عن مدى دقة هذه القياسات. بمعنى  هذا ال
لنفس الهدف  فيمكن ان يتم قياس كميتان ،دقيقغير  يق اودق بأنهيمكن الحكم عليه  من االرصاد ال حسوبالمالمتوسط لذلك فان  الواحدة.للكمية 

ة دق أكثرات القياسات الدقيقة لألعمال المساحية نكون بحاجة الى اجراء فيلذلك  الدقة،واحد ولكنهما مختلفتان من حيث  وسط حسابيلهما قيمة 
ثلث لدينا انه لكل نقطة من نقاط الم أيمره  15س كل نقطة هذه الورقة تم تحديد عدد ثالث نقاط لمثلث، حيث تم قيا في .ويمكننا الوثوق بها

لها  ومنها تم اخذ كل مجموعة من االرصاد وتحليلها احصائيا وإجراء اختبار الفروض (،Yللمحور ) إحداثي 15و (،Xللمحور ) ي( إحداث15)
االرصاد عند هذه المستويات، فعند زيادة  %(. نالحظ ان هناك تأثير واضح على دقة99.9% و98%، 95وذلك عند مستويات ثقة مختلفة )

ة ويات ثقمستوى الثقة يكون هناك مجال اوسع لقبول االرصاد والعكس صحيح، مما يدل على ان االرصاد المساحية الدقيقة تحتاج الى تحديد مست
 دقة. أكثراقل وذلك للحصول على قيم 

 

 .قبول االرصاد ،الفروضختبار ا احتمالية،يمة االكثر الق المساحية،االرصاد  الثقة، مستويات الكلمات المفتاحية:
 
 
 

 المقدمة .1

تتطلب  التياغلب المشاريع الهندسية وخاصة 

دقة عالية مرتبطة ارتباطا وثيقا باألعمال المساحية، 

ولذلك فان الغرض من تطوير االجهزة المساحية 

سبيل الوصول الى اعلى  في يأتيبمختلف انواعها 

ة لتحديد القيمة االكثر احتمالية درجة ممكنة من الدق

فيمكن ان يكون  فيللهدف المرصود، ولكن هذا ال يك

الجهاز المستخدم دقيق والراصد ليست لديه الخبرة 

الكافية عن كيفية القياس مما ينتج عنه ارصاد غير دقيقه 

، فالتخطيط للعملية المساحية واختيار الجهاز المناسب 

هذا مع األولى ولكن  المرتبة فيوكذلك الراصد تأتى 

كله ال يمكننا الحكم على هذه القياسات بأنها قياسات 

دقيقة ومالئمة للمشروع إال بعد اجراء عدة اختبارات 

 ,.Chen et al)على هذه القياسات لتحديد مدى دقتها

1990 & Dawod G., 2012) . 

تختلف دقة األرصاد من حيث نوع المشروع 

يث هنالك اعمال ال تتطلب المراد اجراء القياسات له ، ح

لدراسة  المبدئي المساحيدقة عالية كعمليات الرفع 

، ومنها ما يتطلب دقة  االستكشافالمنطقة او عمليات 

او مراقبة الحركة  األرضيعالية كإنشاء شبكات الضبط 

للمنشآت الكبيرة كاألبراج والجسور و غيرها. من هنا 

مشروع من تأتى ما اذا كانت هذه االرصاد مناسبة لل

فإذا كان المشروع ال يتطلب دقة عالية يمكن  عدمها،

 فياجراء القياسات العادية واالعتماد على الوسيط 

اعمال الرفع المساحي اما اذا كان المشروع يتطلب دقة 

عالية هنا تأتى اهمية اجراء اختبارات على االرصاد 

 المأخوذة للتأكد من مالئمتها للمشروع من عدمه.

نزعة المركزية تعتبر من اهم الطرق مقاييس ال

المستخدمة إليجاد القيم االكثر احتمالية للقياسات ولكن 

تحديد مدى مالئمة هذه  فيتظل هناك مشكلة الشك 

يمكن ان  الحسابياالرصاد للمشروع فالوسيط والوسط 

يعطينا القيمة المتوسطة لألرصاد ولكن ليست لهما 
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رصاد. للوصول الى القدرة على التنبؤ بمدى دقة هذه األ

األرصاد المأخوذة يمكننا  فيدرجة كبيرة من الثقة 

يعبر عن  الذي اإلحصائياالعتماد على مقياس التشتت 

 الحسابي الوســطمدى تقارب او تباعد االرصاد عن 

يمكننا تحديد مــــدى دقة هذه األرصاد. ولزيادة  وبالتالي

اختبار االرصاد يمكننا استخدام نظرية  فيمدى الثقة 

الفروض باستخدام فترات ثقة محددة وذلك للوصــــول 

على  العتمادالى درجة من الثقة يمكننا من خـــاللها ا

 (Dawod G., 2014االرصــــاد المـــــــأخوذة 

Charles, 2010 & .) 

 القياسات فينظرية االخطاء  .2

مهما بلغت دقة الجهاز المستخدم او طريقة 

الوصول الى القيمة الحقيقية ال يمكن  المساحيالرفع 

الية  )اخطاءللهدف ألن هنالك اخطاء مصاحبة لألجهزة 

وأخطاء المستخدمين  عيوب باألجهزة(،وجود ناتجة عن 

الراصد نفسه( وكذلك العوامل الشخص )ناتجة عن 

درجات  فيالجوية )ناتجة عن تقلبات الجو كالتغير 

ف بين اى (. لهذا فان هناك دائما اختالوالرياحالحرارة 

كميتين تم قياسهما لنفس الهدف ونتيجة لهذا االختالف 

 )القيمـــــةالبسيط يطلق على القيمـــــــ الدقيــــــــــقة بـ 

. (Most Probable valueاالكثـــــــر احتمـــــالية 

منها ما  انواع.تقسيم أخطاء الرصد الى عدة  كما يمكننا

وهو الذى يكون  (:Mistake) باألخطاء الجسيمةيسمى 

 أيالقياسات ويجب حذفه قبل إجراء  فيله تأثير واضح 

 Systematicعمليات حسابيه ، و االخطاء المنتظمة)

Errors وهى اخطاء ناتجة عن اختالف درجات :)

وغيرها  EDMالحرارة والمسافات المقاسة بأجهزة 

وهذه االخطاء يمكن معالجتها باستخدام بعض المعادالت 

 فيصحيحها قبل استخدام االرصاد الرياضية وت

وكذلك االخطــــاء ،  الحسابيةالعمليــــــــات 

(: وهى اخطاء ال Random Errorالعشــــــوائية )

يمكن التنبؤ بإشارتها فمكن ان تكون موجبة او سالبة 

، ويمكن تصحيحها )±( باإلشارةولهذا يعبر عنها 

ة باستخدام طرق نظريات االخطاء او الضبط بطريق

 Least Squareالمربعات الصغرى)

Adjustment.) 

 Most probableالقيمةة االكرةر احتماليةة 

Value 

القياسررررات  فرررريتعرررررف القيمررررة االكثررررر احتماليررررة        

 المسرراحية بأنهررا مجمرروع الكميررات المقاسررة للعينررة الواحرردة

 مقسومة على عدد االرصاد وتحسب من العالقة:

 X̅ =

∑ Xin
i=1

n
حيث   (1)                                                    

 ان:

 �̅� .القيمررة االكثررر احتماليررة :𝑋𝑖 المرصررودة،: القيمررة n :

 الرصدات. عدد

 :Varianceالتباين 

يستخدم للداللة على مدى تقارب القياسات او تباعدها 

عن القيمة االكثر احتماال مستخدما مربعات االخطاء 

رصاد المساحية ويمكن حسابه من المتبقية وعدد اال

 العالقة التالية.

S = √∑Vi2
n

i=1

𝑛 − 1⁄                               (2) 

 حيث إن:

S :التبرراين  ،𝑉𝑖أو مقرردار الخطررأ فرري  : االخطرراء المتبقيررة

 .الرصـــــد

 

 Standardللمتوسةةط  المعيةةار االنحةةرا  

Deviation of the Mean  

كثرررر احتماليرررة ال تعبرررر عرررن مررردى دقررررة القيمرررة اال      

عبرارة عرن عمليررة يرتم مرن خاللهرا حسرراب  فهرياالرصراد 

تررم قياسررها. لهررذا يلررزم  الترريالقيمررة المتوسررطة لألرصرراد 
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اسررتخدام مقيرراس التشررتت لتحديررد مرردى تقررارب او تباعررد 

 المعيرراريفكلمررا كرران االنحررراف االرصرراد عررن بعضررها، 

مكررن حسرراب حيررث يصررغير كانررت القياسررات اكثررر دقررة ، 

 مررررررررررررررررن العالقررررررررررررررررة:  المعيررررررررررررررررارياالنحررررررررررررررررراف 
 

S�̅� = ±

[
 
 
 
(√∑Vi2

n

i=1

𝑛 − 1⁄    ) × (𝑛)−0.5

]
 
 
 
  (3) 

 االرصاد المساحية فيمستويات الرقة 

ية االرصاد المساح فيإن تحديد مستويات الثقة         

ى االرصاد الدقيقة لتحديد مد فيله اهمية كبيرة وخاصة 

وب طلوبة لألعمال الهندسية. فاألسلدقة الملل اومالءمته

مثل هذه الحاالت وذلك بتطبيق  فييستخدم  االحصائي

بعض النظريات االحصائية كنظرية اختبارات الفروض 

تعتمد على سحب عينات وإجراء بعض العمليات  التيو

واالنحراف  الحسابياالحصائية كتحديد الوسط 

 لتياالفرق بين المعامالت  للعينة وحساب المعياري

 تعتمد على اجراء التينفرضها والقيمة المقابلة لها و

                       0Hاختبار الفرضية الصفرية 

(Null Hypothesis)  والفرضية البديلة

1(Alternative Hypothesis) H 

(Lehmann,1997). 

   :اختبارات الفروض

تعررررف اختبرررارات الفرررروض بأنهرررا احررردى طررررق         

المْبنيرررة علرررى اختبرررار فررررض او  حصرررائياالاالسرررتدالل 

ادعاء حول معلمة من معالم المجتمع معتمدة على بيانات 

 عينة مسحوبة من المجتمع. 

القياسرررات  فرررياالعتبرررار اسرررتخدامها  فررريولكرررن اذا اخرررذنا 

المسرراحية فيمكننرررا تعريفهررا علرررى انررره هرري احررردى طررررق 

المبنيرررة علرررى اختبرررار فررررض او  االحصرررائياالسرررتدالل 

ول معلمررة مررأخوذة مررن بيانررات عينررة فقررط دون ادعرراء حرر

ألن االرصررراد المسررراحية ال  كالمجتمرررع. وذلرررالنظرررر الرررى 

يمكن تحديد قيمة المجتمع فيها، لذلك هناك حالتين لتحديد 

 االرصاد. فيمستويات الثقة 

حالةةة ان دةةدد االرصةةاد  فةةيتقةةدير فتةةرث الرقةةة  

 n>30كبير 

 فريالمسرتخدمة تحدد فتررة الثقرة مرن الجرداول االحصرائية 

% 98 %،95الدراسات حيث يمكننرا اسرتخدام فتررة ثقرة 

حالة  فيو .αومنها يمكننا تحديد قيمة  خ.... ال% 99او 

 نستخدم المعادلة التالية 30من  أكبران عدد القياسات 

𝑃 = [�̅� − 𝑍𝛼/2.
𝑆

√𝑛
≤ 𝜇 ≤ �̅� + 𝑍𝛼/2.

𝑆

√𝑛
]

= (1 − 𝛼)                         (4) 

فإننررا  30حالررة ان عرردد االرصرراد اقررل او يسرراوى  فرريامررا 

 :نستخدم المعادلة التالية

𝑃 = [�̅� − 𝑡𝛼/2.
𝑆

√𝑛
≤ 𝜇 ≤ �̅� + 𝑡𝛼/2.

𝑆

√𝑛
]

= (1 − 𝛼)                          (5) 

، المعيرارياالنحراف  S، الحسابيالمتوسط  �̅�حيث ان: 

n  ،عررردد العينررراتα  ،مسرررتوى الثقرررةZ دول التوزيرررع جررر

 .المعياري تيجدول توزيع t ، الطبيعي

الرررررفض  منطقتررريويعتمرررد اتخررراذ القررررار علرررى تحديرررد  

او  المعيراري الطبيعريوالقبول من خالل منحنرى التوزيرع 

حالررة ان حجررم العينررة المررأخوذة  فرري المعيرراري ترريتوزيررع 

 صغير.

حالررة وقرروع القيمررة  فرريتقبررل  (:0Hالفرضةةية الصةةفرية  

 بول.ضمن منطقة الق

حالرة رفرض الفرضرية  فريتقبرل  (:1Hالفرضية البديلةة  

 الصفرية. 

 
 
 
 
 
 

 Data)القياسات(

Most probability value 
  )القيمة االكثر احتماال(

Variance 
 )التباين (

Hypothesis Testing 
=µ0H 
µ≠0H 

Distribution Curve 

Decision 
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 مخطط لعملية تحليل البيانات (:1ل رقم )الشك
 

 لبرنامج العمليا .3

في هذه الدراسة تم تحديد ثالث نقاط بالقرب من جامعة 

عمر المختار وذلك لتكوين شكل مثلث حيث كانت 

 متر. 33.35 ،52.83 ،50.21اطوال اضالع المثلث 

ومن ثم تم قياس االحداثيات االفقية لكل نقطة من النقاط 

 Total Sation)مرة وذلك باستخدام جهـــاز  15

TS02)  وإجراء التحليالتالقياسات ثم تم أخذ هذه 

االحصائية عليها للوصول الى القراءة األكثر دقة للنقاط. 

( يوضح المتوسط الحسابي لألرصاد المبدئية 2الشكل )

 بين النقاط المختارة. والمسافات االفقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحسابي لألرصاد الوسط (:2) رقم لالشك

 

 ت.االحداثيا والمسافات بينالمبدئية 

عدد االرصاد المستخدم في هذه  وبما ان

 30رصده لكل إحداثي وهو اقل من  15الدراسة هو 

عليه تم اعتبار ان االرصاد موزعه بشكل طبيعي حول 

الوسط الحسابي. حيث تكون االرصاد مقبولة اذا وقعت 

في المدى الواقع بين الوسط الحسابي مضافا له 

مطروحا منه  االنحراف المعياري و الوسط الحسابي

االنحراف المعياري و ترفض االرصاد الواقعة خارج 

. أي انه سوف يتم قبول االرصاد عند قاطهذه الن

% منها في منطقة  68مستوى ثقة معين في حال وقوع 

 القبول.

 

 النتائج  .4
( توضح االرصاد المتحصل عليها 6 – 1الجداول من )

 15بعدد  (C,B,A) والرأسية للنقاطلإلحداثيات االفقية 

وضح منحنيات ي (3الشكل )رصده لكل أحداثي. وكذلك 

التوزيع الطبيعي ألرصاد المأخوذة لكل إحداثي في 

 %. 95مستوى ثقة  والرأسي عنداالتجاهين االفقي 
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 (X)على المحور  (A)(: االحداثيات االفقية للنقطة 1جدول)

Hypotheses Testing 
Confidence 

Level 
Standard 
deviation 

Most Probability 
value 

Coordinates Station 

Low-Value Up-Value (α-1) X A 

2218.261 

 

2218.266 

  
95% 

0.004± 

 

2218.264 

 

2218.260 1 

2218.265 2 

2218.268 3 

2218.255 4 

2218.219 5 

2218.261 

 

2218.266 

 

98% 

 

2218.256 6 

2218.253 7 

2218.284 8 

2218.241 9 

2218.289 10 

2218.260 

 

2218.267 

 
99.9% 

2218.260 11 

2218.265 12 

2218.261 13 

2218.254 14 

2218.260 15 

 (y)على المحور  (A)(: االحداثيات االفقية للنقطة 2جدول)

Hypotheses Testing 
Confidence 

Level 
Standard 
deviation 

Most Probability 
value 

Coordinates Station 

Low-Value Up-Value (α-1) Y A 

800.110 800.114 95% 

 
 
 

±0.0038 
 
 
 
 

800.112 
 

800.113 1 

800.115 2 

800.106 3 

800.113 4 

800.109 5 

800.109 
 

800.115 
 

98% 

800.112 6 

800.104 7 

800.106 8 

800.115 9 

800.115 10 

800.108 
 

800.116 
 

99.9% 

800.114 11 

800.114 12 

800.113 13 

800.117 14 

800.113 15 
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 (y)على المحور  (B)االحداثيات االفقية للنقطة  (:4)جدول 
Hypotheses Testing Confidence Level Standard 

deviation 
Most Probability 

value 
Coordinates Station 

Low-Value Up-Value (α-1) Y B 

747.871 
 

747.874 
 

95% 

0.0034± 
 

747.873 
 

747.874 1 

747.871 2 

747.869 3 

747.872 4 

747.874 5 

747.870 
 

747.875 
 

98% 

747.871 6 

747.876 7 

747.869 8 

747.871 9 

747.873 10 

747.869 
 

747.876 
 

99.9% 

747.880 11 

747.868 12 

747.876 13 

747.876 14 

747.869 15 

 (x)على المحور  (C)االحداثيات االفقية للنقطة  (:5)جدول 
Hypotheses Testing Confidence Level Standard 

deviation 
Most Probability 

value 
Coordinates Station 

Low-Value Up-Value (α-1) X C 

2244.557 
 

2244.594 
 

95% 

0.034± 2244.575 

2244.503 1 

2244.593 2 

2244.573 3 

2244.593 4 

2244.593 5 

2244.553 
 

2244.598 
 

98% 

2244.562 6 

2244.582 7 

2244.600 8 

2244.625 9 

2244.522 10 

2244.539 
 

2244.612 
 

99.9% 

2244.596 11 

2244.588 12 

2244.612 13 

2244.554 14 

2244.540 15 

 (x)على المحور  (B)(: االحداثيات االفقية للنقطة 3جدول )
Hypotheses Testing Confidence Level 

Standard 
deviation 

Most 
Probability 

value 

Coordinates Station 

Low-Value Up-Value (α-1) X B 

2212.679 
 

2212.682 
 

95% 

0.0027± 
 

2212.680 
 

2212.680 1 

2212.681 2 

2212.679 3 

2212.678 4 

2212.687 5 

2212.678 
 

2212.682 
 

98% 

2212.681 6 

2212.682 7 

2212.679 8 

2212.683 9 

2212.679 10 

2212.677 
 

2212.683 
 

99.9% 

2212.678 11 

2212.680 12 

2212.675 13 

2212.680 14 

2212.681 15 
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 والتوصيات المناقشة .5

( انه عند اختبار 1نالحظ من الجدول رقم )     

 %،98 %،95الثقة  اتمستويالفروض عند 

 %،20% أن نسبة قبول االرصاد كانت 99.9و

وذلك يدل على ان  التوالي% على  40 %،20

لم ألنها  االرصاد سوف ترفض في جميع المستويات

% وهذا يدل على ان االرصاد ليست 68نسبة  تتجاوز

 ومناد دقيقة. دقيقة بدرجة كافية ليتم قبولها كأرص

( نالحظ ان االرصاد اجتازت االختبار 2الجدول رقم )

 %،373.% بنسبة 99.9 %،98عند مستوى 

% 95ولكن عند مستوى ثقة  التوالي% على 73.3

اقل من الحد المسموح  وهي% 46.7كانت النسبة 

 (B)نقطة الثانية ( يوضح ان ال3) والجدول رقم لقبولها.

عند  االرصاد تم قبول (X)على المحور االفقي 

% 73.3 بنسبة% 99.9و% 98مستويات ثقة 

% على التوالي ورفضت عند مستوى ثقة 86.7و

% لالزمة للقبول 68% ألنها لم تتجاوز نسبة 95

تم  (Y)وبالنسبة للنفس النقطة على المحور  االرصاد،

 86.7% بنسبة 99.9اد عند مستوى ثقة ـــقبول االرص

 الموضحة  رىـــــالثقة االخ مستويات ورفضت عند% 

 

 

ى عل (C)اما بالنسبة للنقطة االخيرة  .(4بالجدول رقم )

فإن االرصاد تم رفضها عند  (X)المحور االفقي 

مستوى ثقة  وقبلت عند% 98و% 95مستويات ثقة 

فإن  (Y)المحور  وعند %،80% بنسبة 99.9

االرصاد رفضت عند مستويات الثقة الثالث حيث نسب 

% على التوالي 66.7 %،60 %،53.3 كانت لهاقبو

% الالزمة لقبول االرصاد كما هو 68من  وهي اقل

 (.6( و )5موضح بالجدولين )

ضح من النتائج سالفة الذكر نالحظ ان هناك تأثير وا    

 مختلفة،على دقة االرصاد عند استخدام مستويات ثقة 

كون عند زيادة مستوى الثقة في االرصاد المأخوذة ي

ان هناك عالقة  أي االرصاد،هناك مجال اوسع لقبول 

  االرصاد فيعكسية بين مستويات الثقة والدقة المطلوبة 

فكلما كانت االرصاد دقيقة نحتاج الى مستوى ثقة اقل 

 هنالك عوامل لها تأثير مباشر باألرصاد ليتم قبولها.

م في دقة الجهاز المستخد والتي تتمثلعلى دقة االرصاد 

رة والحرااثناء الرصد كتأثيرات الرياح  والعوامل الجوية

، باإلضافة الى االخطاء الشخصية كعدم ضبط وغيرها

 صحيحة.الجهاز بصورة 

 (Y)على المحور  (C)الفقية للنقطة (. االحداثيات ا6جدول )

Hypotheses Testing 
Confidence 

Level 
Standard 
deviation 

Most 
Probability 

value 

Coordinates Station 

Low-Value Up-Value (α-1) Y C 

757.279 
 

757.418 
 

95% 

0.125± 
 

757.348 
 

757.427 1 

757.487 2 

757.190 3 

757.299 4 

757.199 5 

757.264 
 

757.434 
 

98% 

757.667 6 

757.401 7 

757.333 8 

757.227 9 

757.357 10 

757.215 
 

757.483 
 

99.9% 

757.327 11 

757.205 12 

757.329 13 

757.397 14 
757.388 15 
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800.112
0

20

40

60

80

100

120

800.095 800.1 800.105 800.11 800.115 800.12 800.125

منحنى التوزيع الطبيعي

Mean=800.112

-1S=800.108

+1S=800.116

 (A)دند النقطة(Y)االحداري االفقي منحنى التوزيع الطبيعي الرصاد

2218.264

0

20

40

60

80

100

120

2218.25 2218.255 2218.26 2218.265 2218.27 2218.275 2218.28

عيمنحنى التوزيع الطبي

MEAN 2218.264

-1S 2218.260

+1S2218.268

 (A)دند النقطة(X)االحداري االفقي منحنى التوزيع الطبيعي الرصاد

2212.680
0

20

40

60

80

100

120

140

160

2212.668 2212.672 2212.676 2212.68 2212.684 2212.688

mean=2212.683

-1S=2212.650

+1S=2212.716

 (B)دند النقطة(X)االحداري االفقي منحنى التوزيع الطبيعي الرصاد

747.873
0

20

40

60

80

100

120

140

747.860 747.865 747.870 747.875 747.880 747.885

منحنى التوزيع الطبيعي

MEAN=747.873

-1S=747.869

+1S=747.876

 (B)دند النقطة(Y)االحداري االفقي منحنى التوزيع الطبيعي الرصاد

757.348
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

756.8 757 757.2 757.4 757.6 757.8

منحنى التوزيع الطبيعي

Mean 757.348
-1S=757.223

+1S=757.473

 (C)دند النقطة(Y)االحداري االفقي منحنى التوزيع الطبيعي الرصاد

2244.575
0

2

4

6

8

10

12

14

2244.45 2244.5 2244.55 2244.6 2244.65 2244.7

منحنى التوزيع الطبيعي

Mean=2244.575

-1S=2244.541

+1S=2244.609

 (C)دند النقطة(X)االحداري االفقي منحنى التوزيع الطبيعي الرصاد

و الرأسي عند  X , Yالفقية ا اتوضح منحنيات التوزيع الطبيعي ألرصاد المأخوذة لكل إحداثيي (:3) رقم لالشك

 %. 95مستوى ثقة 
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الفروض  اختباراتمن ذلك يمكن مالحظة اهمية إجراء 

الطبيعي باستخدام مستويات ثقة  ومنحنيات التوزيع

مختلفة لتحديد مدى مالئمة االرصاد لدقة المطلوبة 

 للمشاريع، حيث يمكن القول بان المشاريع التي تحتاج

الى دقة عالية في االرصاد يمكن الوثوق بها فقط إذا 

% حيث إن 95اجتازت االختبارات عند مستوى ثقة 

ك أو خطأ تقدر هذا المستوى من الثقة يقابله نسبة ش

نسب الشك عند مستويات ثقة  من وأدق أفضلوهي 5%

 %.  99.9و% 98
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