
Hedef Ölçüm Belirsizliğinin Ayarlanması 
Ölçüm sonuçları sadece ölçüm bel�rs�zl�ğ� (ÖB) güven�l�r ve amaçlanan kullanım �ç�n yeter�nce küçük b�r 
büyüklüğe sah�pse amaca uygundur. Hedef ölçüm bel�rs�zl�ğ�, bel�rl� b�r ölçüm hedef� �ç�n tanımlanan 
kabul ed�leb�l�r en yüksek bel�rs�zl�kt�r. 

Uygunluk değerlend�rmes�nde ölçüm bel�rs�zl�ğ�, korunacak olan �lg�l� alanlara (kamu sağlığı veya 
endüstr�yel ver�ml�l�k g�b�) uygunluktan sapmaların bel�rlenmes�n� sağlayacak kadar küçük olmalıdır. Çok 
küçük b�r bel�rs�zl�k gereks�z pahalı ölçümler�n kullanılması anlamına geleb�lecekken, çok büyük b�r 
bel�rs�zl�k gerekl� korumayı sağlamayacaktır.  

Eurachem/CITAC ‘Sett�ng and Us�ng Target Uncerta�nty �n Chem�cal Measurement’ kılavuzu, sonucun 
amaçlanan kullanımına dayanarak bel�rs�zl�k �ç�n üst sınırların nasıl ayarlanacağına da�r öner�lerde bulunur 
[1]. 

MU'�n kararlara etk�s� kurgusal b�r senaryoda göster�lm�şt�r. 

Bay Re�s, meyve suyu üret�c�s�ne portakal satmayı planlayan b�r 
ç�ftç�d�r. Meyve suyu üret�c�s�, t�yabendazol pest�s�t kalıntıları ve 
Br�ks dereces� �ç�n portakalları kontrol eder (Br�ks derces�,    
portakal suyu tatlılığının b�r ölçüsünü sağlar). Üret�c�, sadece      
1 mg kg-1 altındak� t�yabendazol kalıntılarına sah�p ve Br�ks 
dereces� 55 °Bx üzer�ndek� portakalları kabul eder, Br�ks dereces� 
65 °Bx üzer�nde �se daha fazla ödeme yapar.  

Bay Re�s, müşter�n�n portakalları kend� laboratuvarında da kontrol 
ett�ğ�n� b�lerek, üret�c�ye göndermeden önce portakallarını anal�z 
ett�rmek �ç�n Laboratuvar C �le sözleşme yaptı. 

Pest�s�t kalıntı anal�zler� pahalı olmasına rağmen, Bay Re�s     
Laboratuvar C tarafından sağlanan sonuçlardan çok memnun 
kaldı. 

Üret�c�, portakalları kabul ett� ancak beklenenden daha az      
ödemeye karar verd�. 

Meyve suyu üret�c�s�ne sorduktan sonra, her �k� laboratuvarın 
ayrıntılı sonuçları karşılaştırıldı. Bu, sonuçların metroloj�k 

olarak uyumlu olmasına rağmen,        portakal f�yatında farklı kararları 
destekled�kler�n� gösterd�. 

Laboratuvar C tarafından gerçekleşt�r�len t�yabendazol kalıntılarının ölçümü, ölçümler� 
gereğ�nden daha pahalı hale get�ren aşırı derecede düşük b�r bel�rs�zl�kle �l�şk�l�d�r. 
Bununla b�rl�kte, Br�ks sev�yes�n�n tay�n� �le �l�şk�lend�r�lm�ş bel�rs�zl�k, çok uygunluk 
kararlarını vermek �ç�n gereğ�nden fazla bel�rs�zl�k yaratacak şek�lde çok büyüktür. 

Laboratuvar C: 
Tiyabendazol: (0,592 ± 0,019) mg kg-1 (k = 2; %95) 
Brix: (70 ± 25) °Bx (k = 2; %95)  
(k bel�rt�len güven�l�rl�k sev�yes� �ç�n kapsam faktörüdür) 

Meyve Suyu ret c s n n Laboratuvarı: 
T�yabendazol: (0,51 ± 0,20) mg kg-1 (k = 2; %95) 
Br�x: (61,2 ± 1,1) °Bx (k = 2; %95) 
(k bel�rt�len güven�l�rl�k sev�yes� �ç�n kapsam faktörüdür) 



Ölçüm belirsizliği (ÖB), maksimum kabul edilebilir bir değerden (yani, hedef MU) daha küçükse, ölçüm 
sonuçlarısadece amaçlanan kullanım için uygundur. 

Müşter� veya düzenley�c� hedef ölçüm bel�rs�zl�ğ�n� tanımlamasa b�le, laboratuvar ölçümün kullanım amacına 
uygun olup olmadığına karar vermek �ç�n tanımlamalıdır. Eurachem/CITAC kılavuzu [1], hedef ölçüm 
bel�rs�zl�ğ�n� tanımlamak �ç�n ölçüm kal�te gerekl�l�ğ�n�n farklı göstergeler�n�n kullanılmasını önermekted�r. 
Hedef ölçüm bel�s�zl�ğ�n� tanımlamak �ç�n kullanılan b�lg�ler, uyumlu hale get�r�lmes� en muhtemel olandan 
daha az yeterl�l�ğe sah�p ver� �le desteklenenlere doğru sunulmaktadır. Aşağıdak� şek�l, bu h�yerarş�y� # 1'den    
# 9'a kadar olan sayılarla göstermekted�r. 

Eurachem/CITAC Kılavuzunda tar f ed len hedef ölçüm bel rs zl ğ n  tanımlamak  ç n yaklaşımlar, 
u

tg
 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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