Hedef Ölçüm Belirsizliğinin Ayarlanması
Ölçüm sonuçları sadece ölçüm belrszlğ (ÖB) güvenlr ve amaçlanan kullanım çn yeternce küçük br
büyüklüğe sahpse amaca uygundur. Hedef ölçüm belrszlğ, belrl br ölçüm hedef çn tanımlanan
kabul edleblr en yüksek belrszlktr.
Uygunluk değerlendrmesnde ölçüm belrszlğ, korunacak olan lgl alanlara (kamu sağlığı veya
endüstryel vermllk gb) uygunluktan sapmaların belrlenmesn sağlayacak kadar küçük olmalıdır. Çok
küçük br belrszlk gereksz pahalı ölçümlern kullanılması anlamına geleblecekken, çok büyük br
belrszlk gerekl korumayı sağlamayacaktır.
Eurachem/CITAC ‘Settng and Usng Target Uncertanty n Chemcal Measurement’ kılavuzu, sonucun
amaçlanan kullanımına dayanarak belrszlk çn üst sınırların nasıl ayarlanacağına dar önerlerde bulunur
[1].
MU'n kararlara etks kurgusal br senaryoda gösterlmştr.
Bay Res, meyve suyu üretcsne portakal satmayı planlayan br
çftçdr. Meyve suyu üretcs, tyabendazol pestst kalıntıları ve
Brks dereces çn portakalları kontrol eder (Brks derces,
portakal suyu tatlılığının br ölçüsünü sağlar). Üretc, sadece
1 mg kg-1 altındak tyabendazol kalıntılarına sahp ve Brks
dereces 55 °Bx üzerndek portakalları kabul eder, Brks dereces
65 °Bx üzernde se daha fazla ödeme yapar.
Bay Res, müşternn portakalları kend laboratuvarında da kontrol
ettğn blerek, üretcye göndermeden önce portakallarını analz
ettrmek çn Laboratuvar C le sözleşme yaptı.

Pestst kalıntı analzler pahalı olmasına rağmen, Bay Res
Laboratuvar C tarafından sağlanan sonuçlardan çok memnun
kaldı.
Üretc, portakalları kabul ett ancak beklenenden daha az
ödemeye karar verd.

olarak uyumlu olmasına rağmen,
destekledklern gösterd.

Meyve suyu üretcsne sorduktan sonra, her k laboratuvarın
ayrıntılı sonuçları karşılaştırıldı. Bu, sonuçların metrolojk
portakal fyatında farklı kararları

Laboratuvar C:
Tiyabendazol: (0,592 ± 0,019) mg kg-1 (k = 2; %95)
Brix: (70 ± 25) °Bx (k = 2; %95)
(k belrtlen güvenlrlk sevyes çn kapsam faktörüdür)
Meyve Suyu ret c s n n Laboratuvarı:
Tyabendazol: (0,51 ± 0,20) mg kg-1 (k = 2; %95)
Brx: (61,2 ± 1,1) °Bx (k = 2; %95)

(k belrtlen güvenlrlk sevyes çn kapsam faktörüdür)

Laboratuvar C tarafından gerçekleştrlen tyabendazol kalıntılarının ölçümü, ölçümler
gereğnden daha pahalı hale getren aşırı derecede düşük br belrszlkle lşkldr.
Bununla brlkte, Brks sevyesnn tayn le lşklendrlmş belrszlk, çok uygunluk
kararlarını vermek çn gereğnden fazla belrszlk yaratacak şeklde çok büyüktür.

Ölçüm belirsizliği (ÖB), maksimum kabul edilebilir bir değerden (yani, hedef MU) daha küçükse, ölçüm
sonuçlarısadece amaçlanan kullanım için uygundur.
Müşter veya düzenleyc hedef ölçüm belrszlğn tanımlamasa ble, laboratuvar ölçümün kullanım amacına
uygun olup olmadığına karar vermek çn tanımlamalıdır. Eurachem/CITAC kılavuzu [1], hedef ölçüm
belrszlğn tanımlamak çn ölçüm kalte gerekllğnn farklı göstergelernn kullanılmasını önermektedr.
Hedef ölçüm belszlğn tanımlamak çn kullanılan blgler, uyumlu hale getrlmes en muhtemel olandan
daha az yeterllğe sahp ver le desteklenenlere doğru sunulmaktadır. Aşağıdak şekl, bu hyerarşy # 1'den
# 9'a kadar olan sayılarla göstermektedr.

Eurachem/CITAC Kılavuzunda tar f ed len hedef ölçüm bel rs zl ğ n tanımlamak ç n yaklaşımlar,
utg ve Utg, sırasıyla, hedef standart ve gen şlet lm ş bel rs zl kler fadel eder.
(çemberler n altındak sayılar Kılavuzun bölümler n tanımlar)
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