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Liste over aktuelle og kommende standarder 

Dette dokument indeholder en opdateret liste over alle de danske og internationale standarder på det stat
stiske område, og som er relevante for virksomheder og personer, der arbejder med kvalitetsstyring, mål
teknik og procesforbedring. Standarderne er listet i ISO 

Tabellens opbygning og indhold 

Søjle 1 Betegnelse  
Betegnelsen viser dokumentets tilhørsforhold: 

ISO Betegnelse for en ISO standard. Anvendes i listen til alle de ISO dokumenter, som 
menteret som dansk standard. Forkortelsen benyttes også til at betegne de ISO arbejdsdokumenter, som 
findes i listen, men som endnu ikke er godkendte. 

DS/INF Betegnelse på et dansk dokument, der ikke findes andre steder. INF har kun opl

DS/ISO Betegnelse på en dansk standard, som er fuldstændig identisk med den tilsvarende ISO standard. 
Standarden kan være oversat til dansk, men det vil altid være den engelske tekst, der er gældende i de ti
fælde, hvor der kan være tvivl om tolkningen. 

ISO/TR (teknisk rapport) er et dokument med et oplysende/undervisningsmæssigt indhold, 

ISO/TS (teknisk specifikation) er et dokument med et indhold, som har samme regel

som en standard, men med en kortere leve

DS/EN ISO  

Betegnelse på en dansk standard, der er ligeledes er identisk med en ISO standard, og hvor ISO
også er godkendt som Europæisk Stan
dard findes i alle Europæiske lande. 

 

Søjle 2 Nummer  

Standardens udgivelsesnummer. Numre fra et op til fem cifre. Der er eksempler på, at flere forskellige sta
darder har samme udgivelsesnummer, som dele af en serie. De vil da tillige være forsynet med et del
nummer.  

I enkelte tilfælde vil et rettelsesblad (Technical Corrigendum) eller et senere udgivet tillæg (Addendum) have 
samme nummer, som den oprindelige standard. Nummeret vil da være efterfulgt af et ord eller et antal bo
staver og et nummer, der forklarer sammenhængen. 

 

 

Søjle 3 Status  

I denne søjle er der for hvert dokument angivet en betegnelse, der forklarer den øjeblikkelige status: 

P  Dokumentet er en gældende DS og/eller ISO standard, TR, TS, INF, mv. 

T  Dokumentet er trukket tilbage 

C  Rettelsesblad (Technical Corrigendum)

Amd  Tillæg (Addendum)  
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Dette dokument indeholder en opdateret liste over alle de danske og internationale standarder på det stat
stiske område, og som er relevante for virksomheder og personer, der arbejder med kvalitetsstyring, mål

knik og procesforbedring. Standarderne er listet i ISO -nummer orden.  

Tabellens opbygning og indhold  

Betegnelsen viser dokumentets tilhørsforhold:  

ISO Betegnelse for en ISO standard. Anvendes i listen til alle de ISO dokumenter, som 
menteret som dansk standard. Forkortelsen benyttes også til at betegne de ISO arbejdsdokumenter, som 
findes i listen, men som endnu ikke er godkendte.  

DS/INF Betegnelse på et dansk dokument, der ikke findes andre steder. INF har kun opl

DS/ISO Betegnelse på en dansk standard, som er fuldstændig identisk med den tilsvarende ISO standard. 
Standarden kan være oversat til dansk, men det vil altid være den engelske tekst, der er gældende i de ti

om tolkningen.  

ISO/TR (teknisk rapport) er et dokument med et oplysende/undervisningsmæssigt indhold, 

ISO/TS (teknisk specifikation) er et dokument med et indhold, som har samme regel

som en standard, men med en kortere leve- tid,  

Betegnelse på en dansk standard, der er ligeledes er identisk med en ISO standard, og hvor ISO
også er godkendt som Europæisk Stan- dard. Dette betyder, at man kan være sikker på, at en identisk sta
dard findes i alle Europæiske lande.  

Standardens udgivelsesnummer. Numre fra et op til fem cifre. Der er eksempler på, at flere forskellige sta
darder har samme udgivelsesnummer, som dele af en serie. De vil da tillige være forsynet med et del

et rettelsesblad (Technical Corrigendum) eller et senere udgivet tillæg (Addendum) have 
samme nummer, som den oprindelige standard. Nummeret vil da være efterfulgt af et ord eller et antal bo
staver og et nummer, der forklarer sammenhængen.  

I denne søjle er der for hvert dokument angivet en betegnelse, der forklarer den øjeblikkelige status: 

Dokumentet er en gældende DS og/eller ISO standard, TR, TS, INF, mv. 

Dokumentet er trukket tilbage  

Rettelsesblad (Technical Corrigendum)  

Statiske metoder                             1/11 

Doku-Nr.: FAST ST-1 

Dette dokument indeholder en opdateret liste over alle de danske og internationale standarder på det stati-
stiske område, og som er relevante for virksomheder og personer, der arbejder med kvalitetsstyring, måle-

ISO Betegnelse for en ISO standard. Anvendes i listen til alle de ISO dokumenter, som endnu ikke er imple-
menteret som dansk standard. Forkortelsen benyttes også til at betegne de ISO arbejdsdokumenter, som 

DS/INF Betegnelse på et dansk dokument, der ikke findes andre steder. INF har kun oplysende indhold.  

DS/ISO Betegnelse på en dansk standard, som er fuldstændig identisk med den tilsvarende ISO standard. 
Standarden kan være oversat til dansk, men det vil altid være den engelske tekst, der er gældende i de til-

ISO/TR (teknisk rapport) er et dokument med et oplysende/undervisningsmæssigt indhold,  

ISO/TS (teknisk specifikation) er et dokument med et indhold, som har samme regel-definerende indhold 

Betegnelse på en dansk standard, der er ligeledes er identisk med en ISO standard, og hvor ISO-standarden 
dard. Dette betyder, at man kan være sikker på, at en identisk stan-

Standardens udgivelsesnummer. Numre fra et op til fem cifre. Der er eksempler på, at flere forskellige stan-
darder har samme udgivelsesnummer, som dele af en serie. De vil da tillige være forsynet med et del-

et rettelsesblad (Technical Corrigendum) eller et senere udgivet tillæg (Addendum) have 
samme nummer, som den oprindelige standard. Nummeret vil da være efterfulgt af et ord eller et antal bog-

I denne søjle er der for hvert dokument angivet en betegnelse, der forklarer den øjeblikkelige status:  

Dokumentet er en gældende DS og/eller ISO standard, TR, TS, INF, mv.  



 
         Danske og internationale standarder

 
 

Version: 1 © 2011 Metrologic ApS

 

NW!, CO, DIS, DTS og FOl S er betegnelser på ISO arbejdsdokumenter på de forskellige stadier i udvikli

gen - nævnt i den orden de opstår i: 

NWI  Arbejdsdokument i en arbejdsgruppe, under en teknisk komite. Det er en standards før

 skitse.  

CD  Officielt forslag til en standards indhold fra en teknisk komite under ISO. 

DIS  Internationalt ISO forslag til afstemning om en ISO

DTS  Internationalt ISO forslag til afstemning om en ISO Tekni
Hvis vedtagelse, så trykning og offentliggørelse som en ISO Teknisk Specifikation. 

FDIS  Sidste udviklingstrin af ISO
vil den blive trykt og offen

 

Søjle 4 Udgave nr.  

Udgave nummeret er ikke særligt entydigt. Der er mange eksempler på, at man flere gange anvender sa
me udgave nummer sammen med samme udgivelses
betegnelsen. Udgivelsesdatoen (årstallet) er en mere sikker identifikation. 

 

Søjle 5 Udgivelsesår 

Udgivelsesåret er det årstal, hvor den formelle godkendelse som dansk standard til udgivelse er sket. På 
forsiden af hvert dokument er angivet en dato for godken
ret på en ISO-standard, (langt) senere udgives med identisk tekst som DS/EN ISO og med en ny DS
Vær opmærksom på, at DS eller DS/EN ISO
de ISO-standard og /eller CEN –standard.

 

Søjle 6 ISO titel 

Standardens originale titel i ISO. 

 

Søjle 7 Dansk titel 

Den danske titel er angivet i de tilfælde, hvor standarden er udgivet eller vedtaget udgivet som Dansk Sta
dard. 

 

Farver 
Lilla: Standarden er trukket tilbage, men indeholder informationer, der ikke findes i andre standarder
 
Gul: Standarden vil blive trukket tilbage i løbet af 2011
 
Rød: Fejloversættelse   
  

Danske og internationale standarder – Statiske metoder

Metrologic ApS Doku

NW!, CO, DIS, DTS og FOl S er betegnelser på ISO arbejdsdokumenter på de forskellige stadier i udvikli

nævnt i den orden de opstår i:  

Arbejdsdokument i en arbejdsgruppe, under en teknisk komite. Det er en standards før

Officielt forslag til en standards indhold fra en teknisk komite under ISO. 

Internationalt ISO forslag til afstemning om en ISO-standards tekniske indhold og udseende. 

Internationalt ISO forslag til afstemning om en ISO Teknisk Specifikations indhold og udseende. 
rykning og offentliggørelse som en ISO Teknisk Specifikation. 

Sidste udviklingstrin af ISO-standarden til international ISO afstemning 
vil den blive trykt og offentliggjort som en ISO Standard.  

Udgave nummeret er ikke særligt entydigt. Der er mange eksempler på, at man flere gange anvender sa
me udgave nummer sammen med samme udgivelses- nummer, fordi der er sket andre formelle ændringer i 

gnelsen. Udgivelsesdatoen (årstallet) er en mere sikker identifikation.  

Udgivelsesåret er det årstal, hvor den formelle godkendelse som dansk standard til udgivelse er sket. På 
forsiden af hvert dokument er angivet en dato for godkendelse. Det hænder, at ”samme” DS dokument bas

standard, (langt) senere udgives med identisk tekst som DS/EN ISO og med en ny DS
Vær opmærksom på, at DS eller DS/EN ISO-standarden altid her en anden (senere) dato end den tilsvare

standard. 

 

Den danske titel er angivet i de tilfælde, hvor standarden er udgivet eller vedtaget udgivet som Dansk Sta

et tilbage, men indeholder informationer, der ikke findes i andre standarder

Gul: Standarden vil blive trukket tilbage i løbet af 2011 
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Arbejdsdokument i en arbejdsgruppe, under en teknisk komite. Det er en standards første  

Officielt forslag til en standards indhold fra en teknisk komite under ISO.  

standards tekniske indhold og udseende.  

sk Specifikations indhold og udseende. 
rykning og offentliggørelse som en ISO Teknisk Specifikation.  
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Udgave nummeret er ikke særligt entydigt. Der er mange eksempler på, at man flere gange anvender sam-
nummer, fordi der er sket andre formelle ændringer i 

Udgivelsesåret er det årstal, hvor den formelle godkendelse som dansk standard til udgivelse er sket. På 
delse. Det hænder, at ”samme” DS dokument base-

standard, (langt) senere udgives med identisk tekst som DS/EN ISO og med en ny DS-dato. 
standarden altid her en anden (senere) dato end den tilsvaren-

Den danske titel er angivet i de tilfælde, hvor standarden er udgivet eller vedtaget udgivet som Dansk Stan-

et tilbage, men indeholder informationer, der ikke findes i andre standarder 
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ISO ”roadmap”. Oversigt over de vigtigste statistikstandarde
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ISO ”roadmap”. Oversigt over de vigtigste statistikstandarder.  
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Statistiske standarder 
måleusikkerhed 
 
ISO Guide 98 / DS 13005 Retningslinier for at udtrykke måleusikkerhed (GUM)
 
ISO 14253-2 PUMA metoden 
 

ISO 5725 serien: Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af mål
resultater  
 
ISO 5725-1: Generelle principper og definitioner
 
ISO 5725-2: Grundlæggende metode til bestemmelse af re
diseret målemetode 
 
ISO 5725-3: Mellemliggende mål for præcisionen af en standar
 
ISO 5725-4: Grundlæggende metode til 
 
ISO 5725-5: Alternative metoder 
 
ISO 5725-6: Praktisk brug af værdier for nøjag
 
ISO 22971: Praktisk vejledning i brug af ISO 5725
stisk analyse i forbindelse med resultater for interlaboratoriel repeterbarhed og reproducerbarhed
 
 
ISO 21748 Guide til brugen af estimater for
med estimering af måleusikkerhed
 
ISO 21749 Måleusikkerhed for  metrologiske anvendelser: Simple gentagelser og nested eksperimenter
 
ISO TR 12888 Udvalgte illustration
 
ISO TR 14468: Udvalgte illustrationer af 
 
 

Standarder til brug I forbindelse med 

Detektionevne serien 
 
ISO 11843-1: Termer og definitioner
 
ISO 11843-2: Metodik i forbindelse med lineær kalibrering
 
ISO 11843-3: Metodik til bestemmelse af påvisningsgrænsen for en responsvariabel uden brug af kalibr
ringsdata 
 
ISO 11843-4: Metodik til sammenligning 
 
ISO 11843-5: Metodik i forbindelse med lineær og ikke lineær kalibrering
 
ISO 11843-6: Metodik for bestemmelse af kritisk værdi og mimimum sporbare værdier i Poisson målinger
 
ISO 11843-7: Metodik baseret på varierende instrumental støj
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tandarder til anvendelse i forbindelse med 

Retningslinier for at udtrykke måleusikkerhed (GUM) 

ISO 5725 serien: Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af mål

le principper og definitioner  

Grundlæggende metode til bestemmelse af repeterbarhed og reproducerbarhed for en standa

Mellemliggende mål for præcisionen af en standardiseret målemetode

Grundlæggende metode til bestemmelse af en standardiseret målemetodes korrekthed

 til bestemmelse af præcisionen af en standardiseret målemetode

Praktisk brug af værdier for nøjagtighed 

Praktisk vejledning i brug af ISO 5725-2:1994 ved forsøgsplanlægning, implementering og stat
stisk analyse i forbindelse med resultater for interlaboratoriel repeterbarhed og reproducerbarhed

il brugen af estimater for repeterbarhed, reproducerbarhed og korrekthed
estimering af måleusikkerhed  

ISO 21749 Måleusikkerhed for  metrologiske anvendelser: Simple gentagelser og nested eksperimenter

illustrationer af studier over måleudstyrs repeterbarhed og reproducerbarhed

Udvalgte illustrationer af alternative overensstemmelsesanalyser 

Standarder til brug I forbindelse med kalibrering mv. 

1: Termer og definitioner 

forbindelse med lineær kalibrering 

: Metodik til bestemmelse af påvisningsgrænsen for en responsvariabel uden brug af kalibr

4: Metodik til sammenligning af den mindste detekterbare værdi med en given værdi

etodik i forbindelse med lineær og ikke lineær kalibrering 

Metodik for bestemmelse af kritisk værdi og mimimum sporbare værdier i Poisson målinger

Metodik baseret på varierende instrumental støj 
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forbindelse med estimering af 

ISO 5725 serien: Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og 

peterbarhed og reproducerbarhed for en standar-

diseret målemetode 

bestemmelse af en standardiseret målemetodes korrekthed 

bestemmelse af præcisionen af en standardiseret målemetode 

2:1994 ved forsøgsplanlægning, implementering og stati-
stisk analyse i forbindelse med resultater for interlaboratoriel repeterbarhed og reproducerbarhed 

korrekthed I forbindelse 

ISO 21749 Måleusikkerhed for  metrologiske anvendelser: Simple gentagelser og nested eksperimenter 

tyrs repeterbarhed og reproducerbarhed 

 

: Metodik til bestemmelse af påvisningsgrænsen for en responsvariabel uden brug af kalibre-

den mindste detekterbare værdi med en given værdi 

Metodik for bestemmelse af kritisk værdi og mimimum sporbare værdier i Poisson målinger 
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ISO 11095 Lineær kalibrering ved brug af referencematerial
 

 
Standarder til brug for procesanalyse, processtyring og kapabilitetsan
lyser 
ISO 11462-1 Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) 
aktiviteter 
 
ISO 11462-2: Retningslinjer for implementering af statistisk processtyring (SPC) 
tøjer og teknikker 
 

Kontrolkort (SPC-kort) standarder
ISO 7870-1: Generel vejledning 
 
ISO 7870-2: Shewhart kontrolkort (erstatter 
 
ISO 7870-3: Godkendelseskort (erstatter ISO 7966 i 2013)
 
ISO 7870-4: Kumulative kort (erstatter ISO TR 7871 i 2012)
 
ISO 7873: Kontrolkort til aritmetisk gennemsnit med advarselsgrænser
 
 

Kapabilitets standarder
Statistiske metoder i procesledelse 
ISO 22514-1: 
 
ISO 22514-1: Generelle principper og metoder
 
ISO 22514-2: Metoder til beregning af procesperformance og kapabilitet for målte kvalitetsegenskaber
statter ISO 21747 i 2012) 
 
ISO 22514-3: Analyse af maskinperformance for målevæ
 
ISO 22514-4: Beregning af proceskapabilitet og performancemål
 
ISO 22514-5: Beregning af proceskapabilitet for alternative data
 
ISO 22514-6: Statistisk proceskapabilitet for karakteristikker der følger 
 
ISO 22514-7: Måleprocessers kapabilitet
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d brug af referencematerialer 

tandarder til brug for procesanalyse, processtyring og kapabilitetsan

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) - Del 1: Forudsætninger og 

for implementering af statistisk processtyring (SPC) - 

kort) standarder 
 

2: Shewhart kontrolkort (erstatter ISO 8258 i 2013)  

t (erstatter ISO 7966 i 2013) 

4: Kumulative kort (erstatter ISO TR 7871 i 2012) 

Kontrolkort til aritmetisk gennemsnit med advarselsgrænser (udgår i 2011)

Kapabilitets standarder 
Statistiske metoder i procesledelse -  Kapabilitet og performance   

Generelle principper og metoder 

Metoder til beregning af procesperformance og kapabilitet for målte kvalitetsegenskaber

Analyse af maskinperformance for måleværdier på (diskrete) emner

Beregning af proceskapabilitet og performancemål 

5: Beregning af proceskapabilitet for alternative data 

Statistisk proceskapabilitet for karakteristikker der følger en multivariat 

Måleprocessers kapabilitet 
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tandarder til brug for procesanalyse, processtyring og kapabilitetsana-

Del 1: Forudsætninger og 

 Del 2: Katalog over værk-

(udgår i 2011) 

Metoder til beregning af procesperformance og kapabilitet for målte kvalitetsegenskaber (er-

rdier på (diskrete) emner 

en multivariat normal fordeling 
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Standarder til statistisk 
 
ISO 2602 Statistisk fortolkning af prøvningsresultater. Estimation af middelværdi. Konfidensinterval

 
ISO 2854 Estimationsmetoder og test for middelværdier og
 
ISO 3207 Bestemmelse af et statistisk toleranceinterval
 
ISO 3301 Sammenligning mellem to middelværdier i tilfælde af parede observationer
 
ISO 3494 Styrke af test vedrørende middelværdier og varianser
 
ISO 5479 Test for afvigelse fra normalfor
 
ISO 11453 Prøvninger og konfidensintervaller for relative hyppigheder
 
ISO 16269-4: Påvisning og behandling af outliere
 
ISO 16269-6: Bestemmelse af statistiske toleranceintervaller
 
ISO 16269-7: Median - Estimation og konfidensintervaller
 
ISO 16269-8: Bestemmelse af prediktionsinterval
 

Standarder til brug ved stikprøveinspektion
Vejledning i valg og brug af system til godkendelsesinspektion af enkelte emner i et parti
 
ISO 8550-1: Godkendelsesinspektion
 
ISO 8550-2: Måling med alternativ variatio
 
ISO 8550-3: Måling med kontinuert variation
 
ISO 24153: Metoder til tilfældig stikprøvetagning og randomisering
 

ISO 2859 Serien: Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation
ISO 2859-1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniv
på hinanden følgende partier 
 
ISO 2859-2: Stikprøveplaner opstillet efter utilfredsstillende kvalitet (LQ) for inspektion af enkeltstående pa
tier 
 
ISO 2859-3: Procedurer for overspringelse af på hinanden følgend
 
ISO 2859-4: Stikprøveplaner til vurdering af overensstemmelse med givne kvalitetsniveauer
 
ISO 2859-5: System af sekventielle stikprøveplaner opsti
inspektion af på hinanden følgende partier
 
ISO 2859-10: Introduktion til ISO 2859
 
Andre standarder for stikprøveinspektion
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statistisk fortolkning af data 

Statistisk fortolkning af prøvningsresultater. Estimation af middelværdi. Konfidensinterval

Estimationsmetoder og test for middelværdier og varianser 

Bestemmelse af et statistisk toleranceinterval 

ISO 3301 Sammenligning mellem to middelværdier i tilfælde af parede observationer

vedrørende middelværdier og varianser 

Test for afvigelse fra normalfordeling 

Prøvninger og konfidensintervaller for relative hyppigheder 

Påvisning og behandling af outliere 

Bestemmelse af statistiske toleranceintervaller 

Estimation og konfidensintervaller 

Bestemmelse af prediktionsinterval 

Standarder til brug ved stikprøveinspektion 
Vejledning i valg og brug af system til godkendelsesinspektion af enkelte emner i et parti

: Godkendelsesinspektion 

Måling med alternativ variation 

Måling med kontinuert variation 

Metoder til tilfældig stikprøvetagning og randomisering 

Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation
Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for 

Stikprøveplaner opstillet efter utilfredsstillende kvalitet (LQ) for inspektion af enkeltstående pa

Procedurer for overspringelse af på hinanden følgende partier 

Stikprøveplaner til vurdering af overensstemmelse med givne kvalitetsniveauer

System af sekventielle stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for 
inspektion af på hinanden følgende partier 

Introduktion til ISO 2859-systemet af stikprøveplaner 

stikprøveinspektion 
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Statistisk fortolkning af prøvningsresultater. Estimation af middelværdi. Konfidensinterval 

ISO 3301 Sammenligning mellem to middelværdier i tilfælde af parede observationer 

Vejledning i valg og brug af system til godkendelsesinspektion af enkelte emner i et parti 

Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation 
godkendelse (AQL) for inspektion af 

Stikprøveplaner opstillet efter utilfredsstillende kvalitet (LQ) for inspektion af enkeltstående par-

Stikprøveplaner til vurdering af overensstemmelse med givne kvalitetsniveauer 

llet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for 
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ISO 8422: Stikprøveplaner for sekventiel stikprøveudtagning ved måling med alternativ variation
 
ISO 13448-1: Procedurer for godkendelsesinspektion
- Vejledning i APP-metoden 
 
ISO 13448-2: Procedurer for godkendelsesinspektion baseret på princippet om allokerin
-  Samordnede enkeltstikprøveplaner for godkendelsesprøvning v
 
ISO 14560: Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation 
i afvigende enheder per million enheder
 
ISO 18414: Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med alternat
ner med godkendelsestal nul til kontrol af udgående kvalitet baseret på et kreditprincip
 
ISO 21247: Kombinerede stikprøveplaner for godkendelsesprøvning med accepttal nul og proceskontrolpr
cedurer for produktgodkendelse 
 
ISO 28801 Prøveudtagningsegenskaber 
kategoriseret efter producents risikokvalitet (PRQ) og forbrugers risikokvalitet (CRQ)
 
 

ISO 3951 Serien: Metoder for stikprøveinspektion ved måling med ko
variation 
ISO 3951-1: Specifikation af enkelte stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for
godkendelse (AQL) for inspektion af på hinanden følgende partier vedr. en kvalitetsparameter og en AQL
værdi 
 
ISO 3951-2: Generel specifikation for 
(AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier gældende for uafhængige kvalitetsegenskaber
 
ISO 3951-3: Dobbelt-stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQ
hinanden følgende partier 
 
ISO 3951-4: Procedurer for vurdering af erklærede kvalitetsniveauer
 
ISO 3951-5: Sekventielle stikprøveplaner opsti
ved måling af kontinuert variation (kendt standardafvigelse)
 
 
ISO 8423: Stikprøveplaner for sekventiel stikprøveudtagning ved måling med kontinuert variation (kendt 
standardafvigelse) 
 
 

Statistiske forhold i forbindelse med stikprøveudvælgelse fra bulkmateriale
ISO 11648-1: Grundlæggende principper
 
ISO 11648-2: Stikprøveudtagning fra materialer på partikelform
 
ISO 10725: Stikprøveplaner og procedurer for godkendelsesinspektion af bulkmaterialer
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Stikprøveplaner for sekventiel stikprøveudtagning ved måling med alternativ variation

Procedurer for godkendelsesinspektion baseret på princippet om allokering af prioriteter (APP) 

Procedurer for godkendelsesinspektion baseret på princippet om allokerin
Samordnede enkeltstikprøveplaner for godkendelsesprøvning ved måling med alternativ variation

Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation - Specificeret kvalitetsniveau 
i afvigende enheder per million enheder 

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation 
ner med godkendelsestal nul til kontrol af udgående kvalitet baseret på et kreditprincip

Kombinerede stikprøveplaner for godkendelsesprøvning med accepttal nul og proceskontrolpr
 

Prøveudtagningsegenskaber - Dobbelt prøveudtagningsplan med minimal prøvningsstørrelse 
kategoriseret efter producents risikokvalitet (PRQ) og forbrugers risikokvalitet (CRQ)

Metoder for stikprøveinspektion ved måling med ko

1: Specifikation af enkelte stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for
godkendelse (AQL) for inspektion af på hinanden følgende partier vedr. en kvalitetsparameter og en AQL

Generel specifikation for enkelt stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse 
(AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier gældende for uafhængige kvalitetsegenskaber

stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQ

Procedurer for vurdering af erklærede kvalitetsniveauer 

ekventielle stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion
ariation (kendt standardafvigelse) 

Stikprøveplaner for sekventiel stikprøveudtagning ved måling med kontinuert variation (kendt 

Statistiske forhold i forbindelse med stikprøveudvælgelse fra bulkmateriale
æggende principper 

Stikprøveudtagning fra materialer på partikelform 

Stikprøveplaner og procedurer for godkendelsesinspektion af bulkmaterialer
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Stikprøveplaner for sekventiel stikprøveudtagning ved måling med alternativ variation 

baseret på princippet om allokering af prioriteter (APP) 

Procedurer for godkendelsesinspektion baseret på princippet om allokering af prioriteter (AAP) 
ed måling med alternativ variation 

Specificeret kvalitetsniveau 

iv variation - System af stikprøvepla-
ner med godkendelsestal nul til kontrol af udgående kvalitet baseret på et kreditprincip 

Kombinerede stikprøveplaner for godkendelsesprøvning med accepttal nul og proceskontrolpro-

Dobbelt prøveudtagningsplan med minimal prøvningsstørrelse 
kategoriseret efter producents risikokvalitet (PRQ) og forbrugers risikokvalitet (CRQ) 

Metoder for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert 

1: Specifikation af enkelte stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for 
godkendelse (AQL) for inspektion af på hinanden følgende partier vedr. en kvalitetsparameter og en AQL-

enkelt stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse 
(AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier gældende for uafhængige kvalitetsegenskaber 

stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på 

godkendelse (AQL) for inspektion 

Stikprøveplaner for sekventiel stikprøveudtagning ved måling med kontinuert variation (kendt 

Statistiske forhold i forbindelse med stikprøveudvælgelse fra bulkmateriale 

Stikprøveplaner og procedurer for godkendelsesinspektion af bulkmaterialer 


