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Belirsizlik 5N+1K
Nedir ?
Ölçüm belirsizliği “ ölçüm sonu
onucu ile birlikte verilen ve ölçüm değerleriinin dağılımını
gösteren bir özelliktir”.
Ölçüm sonucunun kalitesinin bir gö
göstergesidir.
Metroloji sözlüğündeki tanımı; Ölç
Ölçüm sonucu ile beraber yer alan ve ölç
lçülen büyüklüğe
makul bir
şekilde karşılık gelebilecek değerllerin dağılımını karakterize eden parametredir.
Neden?
Ölçüm sonuçlarının bulunabileceğ
eği aralığı doğru olarak belirlemek ölçüm sonucunun
s
güvenilirliği
açısından önemlidir. Ölçüm belirs
sizliği olarak ifade edilen bu aralık, ölçüm sonuçlarının kalitesini
ve güvenilirliğini gösteren en önemlili parametredir.
Ölçüm belirsizliği:
•
•
•
•
•

Ölçüm sonuçlarının dağılımını
nı gösteren bir değerdir.
Ölçüm sonucuna göre karar olu
oluştururken önemlidir.
Ölçüm sonuçlarını karşılaştırıırken önemlidir.
Limitlere uygunluğa karar veriirken çok önemlidir.
Tam tersine ölçümün valide ed
edilmiş metotla yapıldığını ve güvenilirlik düzeyini gösterir.
gö

Ne zaman?
Bir ölçüm metodu ile yapılan ölçüm s
sonucunun raporlanmasından önce ölçüm sistemi ile yapılan ölçüm
sonucunun belirsizliği. Hesaplanmalıdır.
alıdır. Kalibrasyon yapan laboratuar kalibrasyon sonunda
onunda belisizliği
hesaplamalıdır. Analiz metodunun vali
alidasyonu tamamlandıktan sonra belirsizliği hesapla
aplanmalıdır.

Nasıl ?
Metot validasyonu
sonucu elde
edilen
veriler
ve
analizde
kullanılan
ullanılan
kalibrasyon
standartlarının belirsizliklerinden,
diğer
deneysel
işlem
sırasında
yapılan
ölçüm
değerlerinin
belirsizlikleri
kullanılarak hesapla
anmalıdır. Ölçüm belirsizliği kaynaklarının doğru olarak belirlenmesi ve
değerlendirmesi belli bir deneyim gerrektirmektedir.
Ölçüm belirsizliği konusunda eğitim
m almış yeterli bilgi ve deneyime sahip person
nel tarafından tüm
belirsizlik kaynakları sistematik olarakk incelenip değerlendirilerek hesaplanmalıdır.
Laboratuvarın ölçüm belirsizliği hesap
plamak için bir prosedürü olmalıdır. Belirsizliğe
etki eden tüm faktörler incelenmeli ve katkısı değerlendirilmelidir
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Metot validasyon
hesaplanmalıdır

verilerine

ve

metot

parametrelerine

bağlı

olarak

belirsizlik

değerleri

Ölçüm belirsizliği kaynaklarının doğru olarak belirlenmesi ve değerlendirmesi belli bir
deneyim gerektirmektedir.
Kim?
Metot Validasyonu ve Ölçüm belirsizliği konusunda eğitim almış yeterli bilgi ve deneyime
sahip personel tarafından hesaplanmalıdır.
Ölçüm belirsizliğinin doğru tahmin ve hesaplanması belli bir deneyim ve uzmanlık gerektirir.
Belirsizlik ile raporlanmış sonucun yorumlanması?
Laboratuvarın raporladığı sonuç çoğunlukla bir limit değerle karşılaştırılarak

bir karar verilir.

Sonucun belirsizlik olmadan raporlanmasında karar vermek kolaydır. Limitin maksimum veya minimum
olarak verilmesine göre , sonuç uygun veya uygun değil kararı verilebilir.
Sonuç belirsizlikle birlikte verildiğinde karar vermek daha zordur. Bu durumda sonucun
değerlendirilmesinde aşağıdaki durumlar ile karşılaşabiliriz.

Metot performans/Spesifikasyon Limiti
12.25±0.05

Max.Limit (10ug/g)

10.02±0.05

10.05±0.05

9.98±0.05

Riskli Aralık

9.95±0.05

Kesin karar verilebilir (belirsizlik önemsiz)
9.25±0.05

Karar verilebilir , belirsizlik değeri önemli
Kesin karar verilemez

37

1- Yeşil çubukla gösterilen durumlarda sonuç ve ±belirsizlikle birlikte limit çizgisini kesmediği
durumlarda kesin olarak uygun veya uygun değil kararı verilebilir.
2-Turuncu çubukla gösterilen durumlarda gene sonuç ve ±belirsizlikle birlikte limit çizgisini kesmediği
durumlarda kesin olarak uygun veya uygun değil kararı verilebilir. Bu durumda belirsizliğin doğru
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hesaplanmış olması önemlidir.
3- Kırmızı çubukla gösterilen durumlarda sonuç ve ±belirsizlikle birlikte limit çizgisini kestiği için kesin
olarak uygun veya uygun değil kararı verilemez.
Bu durumda
nasıl karar verileceğinin şartnamede veya yönetmelikte belirtilmesi gerekir. Karar
verirken risk analizi yapılarak karar verilmelidir.
Risk paylaşımı üç şekilde olabilir.
1-Riskin üretici tarafından üstlenilmesi
2-Riskin tüketici tarafından üstlenilmesi
3-Riskin eşit paylaşımı
Hangi risk seçeneğinin seçileceği riskin taraflarda oluşturacağı zarara göre karar verilebilir.
1- Riskin üretici tarafından üstlenilmesi: Ürünün uygun olmamasının tüketicide oluşturacağı zarar üretici
riskinden daha yüksek olduğu durumlarda risk üretici tarafından üstlenilir.
2- Riskin tüketici tarafından üstlenilmesi: Ürünün uygun olmamasının üreticide oluşturacağı zarar
tüketici riskinden daha yüksek olduğu durumlarda risk tüketici tarafından üstlenilir.
3- Risk her iki taraf içinde aynı düzeyde ise

risk eşit paylaşılır.

1- Riskin üretici tarafından üstlenilmesi halinde karar kriteri:
a) Limit değer max. Olarak verilmişse sonuca belirsizlik eklendikten sonra elde edilen değer limitten
küçük olmalıdır.
b) Limit değer min. Olarak verilmişse sonuçtan belirsizlik çıkarıldıktan sonra elde edilen değer limitten
büyük olmalıdır.

limit

a)Min Limit

g: the “guard
band”

Kabul
b)Max. Limit

kabul

Ret
g

Ret
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2- Riskin tüketici tarafından üstlenilmesi halinde karar kriteri:
a) Limit değer max. Olarak verilmişse sonuçtan belirsizlik çıkarıldıktan sonra elde edilen değer limitten
küçük olmalıdır.
b) Limit değer min. Olarak verilmişse sonuca belirsizlik eklendikten sonra elde edilen değer limitten büyük
olmalıdır.

limit

a)Max.

g: the “guard
band”

Kabul

Ret

b)Min.

Kabul

3- Risk her iki taraf içinde aynı karar kriteri:

Ret

Belirsizlik dikkate alınmadan

karar verilir.
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