dr. Samo Kopač,
Urad RS za meroslovje, MGRT

Vloga in pomen nacionalne meroslovne inštitucije
za ključna merjenja v državi

Merjenja že ves čas igrajo ključno vlogo v našem
življenju in so osnova za sprejemanje odločitev.
Kakovost in učinkovitost procesov je ključno
odvisna od merjenj.

Včasih je od meritev in odločitev, sprejetih na
njihovi podlagi, odvisno naše življenje!

Za mednarodno primerljivost skrbi Nacionalni meroslovni sistem
Urad RS za meroslovje:
- skrbi za točna in mednarodno primerljiva merjenja v RS
- Izvaja naloge nacionalnega meroslovnega inštituta,
- Izvaja naloge centralne inštitucije za zagotavljanje točnih meritev na
reguliranem področju (zakonska merila),
- Je centralna inštitucija za zagotavljanje ustrezne čistoče izdelkov iz plemenitih
kovin,
- izvaja naloge inšpekcijskega nadzora
1991:
Urad RS za standardizacijo in meroslovje - Ustavni zakon za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, (Ur.l. RS št.
1/1991)  meroslovje prepoznano kot državotvorna naloga
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Zakonska merila
Uporaba SI enot

Izdelki iz plemenitih kovin
Predpakirani izdelki
Uporabniki

NACIONALNI ETALONI
NACIONALNI ETALON

INSTITUCIJA, KI
VZDRŽUJE
NACIONALNI ETALON

NACIONALNI ETALON

masa

Urad RS za meroslovje

čas in frekvenca

prostornina

Urad RS za meroslovje

električne veličine

množina snovi: plemenite kovine

Urad RS za meroslovje

ionizirajoče sevanje

dolžina

Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo

TERMODINAMIČNA
TEMPERATURA

množina snovi: organske spojine zlasti
maščobne kisline, steroli, biofenoli,
tokoferoli, voski, triacilgliceroli,
stigmastadieni/v bioloških materialih in hrani

množina snovi: bioanalize nukleinskh
kislin, zlasti na področju GSO in
mikroorganizmov/v bioloških in drugih
materialih

množina snovi: anorganske nekovine in
njihove spojine mangan, žarilna izguba,
netopne in glavne komponente/v mineralnih
vezivih in maltah

množina snovi: anorganske nekovine in
njihove spojine, sumarni parametri, pH,
strupenost/v vodi

Univerza na
Primorskem –
Znanstveno
raziskovalno središče
Koper
Nacionalni inštitut za
biologijo

Zavod za gradbeništvo
Slovenije

Kemijski inštitut

INSTITUCIJA, KI
VZDRŽUJE
NACIONALNI ETALON
Slovenski institut za
kakovost in meroslovje
Slovenski institut za
kakovost in meroslovje
Institut Jožef Stefan
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za
elektrotehniko

množina snovi: kemijski elementi v
sledovih/v organskih in anorganskih
materialih

Institut Jožef Stefan

množina snovi: organske spojine

Univerza na
Primorskem –
Znanstveno
raziskovalno središče
Koper

zlasti maščobne kisline, steroli, biofenoli,
tokoferoli, voski, triacilgliceroli,
stigmastadieni/v bioloških materialih in
hrani

množina snovi: bioanalize nukleinskh
kislin, zlasti na področju GSO in
mikroorganizmov/v bioloških in drugih
materialih

množina snovi: anorganske nekovine
in njihove spojine mangan, žarilna izguba,
netopne in glavne komponente/v
mineralnih vezivih in maltah

Nacionalni inštitut za
biologijo
Zavod za gradbeništvo
Slovenije

POSLANSTVO NMS – VSESPLOŠNO UPOŠTEVANJE
MEROSLOVNIH NAČEL


Osnovna meroslovna načela sicer veljajo za vsakršno meritev,
še posebej pa je ključno, da se jih upošteva tudi v zdravstvu, saj
je razumevanje rezultatov meritev in analiz ključno pri
odločitvah, od katerih je odvisno naše zdravje in naše življenje.

Uporaba/nabava ustreznih meril in metod
 Merila in merilne metode primerne namenu
uporabe
 Določiti zahteve za merjenja  zahteve za merila
 „preslaba“ merila – večja tveganja neustreznih
odločitev
g
 „predobra“ merila – previsoki stroški
?
?

Sledljivost merilne opreme in rezultatov meritev
meroslovna sledljivost
lastnost merilnega rezultata, ki omogoča navezavo rezultata na referenco skozi dokumentirano
neprekinjeno verigo umeritev/kalibracij, od katerih vsaka prispeva k merilni negotovost

Merilna oprema mora biti sledljiva do SI enot






ustrezno kalibrirana /
Fizikalna veličina
dolžina
umerjena
potrjena ustreznost za namen masa
čas
električni tok
uporabe
temperatura
preden se jo da v uporabo. množina snovi
svetilnost

Enota SI

Oznaka

meter
kilogram
sekunda
amper
kelvin
mol
kandela

m
kg
s
A
K
mol
cd

Podajanje rezultatov:
merilna negotovost

rezultat meritve

izmerjena vrednost

Merilna negotovost
merilna negotovost
nenegativni parameter, ki označuje
raztros vrednosti veličine, ki so na
podlagi uporabljenih podatkov
pripisane merjencu
(dvom v veljavnost merilnega rezultata)

U

izmerek
prava vrednost





Razumevanje in upoštevanje rezultata in merilne
negotovosti pri odločitvah, pri postavljanju diagnoz…
Merilna negotovost vpliva na odločitve o skladnosti!
izmerjena vrednost

območje skladnosti

merilna negotovost

odločitev:
skladno
neskladno
??

Usposobljenost „odločevalcev“ za razumevanje
rezultatov meritev in njenega vpliva na sprejete
odločitve!

V SLOVENIJI JE VZPOSTAVLJEN USTREZEN IN
MEDNARODNO PRIMERLJIV SISTEM
ZAGOTAVLJANJA ZANESLJIVIH MERJENJ
V SISTEM SO VKLJUČENE INŠTITUCIJE Z VISOKO
USPOSOBLJENIMI STROKOVNJAKI (VEČINOMA
RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE), KI ZNAJO IN LAHKO
POMAGAJO PRI OPREDELJEVANJU USTREZNIH MERJENJ,
MERIL, METOD… PRIMERNIH ZA DOLOČEN NAMEN
UL, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO  INŠTITUCIJA S
STROKOVNJAKI NA PODROČJU MERJENJA TEMPERATURE
(NNE)  TEMA TEGA WEBINARJA



NAMEN TEGA WEBINARJA JE:


predstaviti merjenja na področju temperature (človeškega
telesa)



ozavestiti o ustreznem izvajanju meritev, pričakovanih
rezultatih in odločitvah, ki se sprejmejo na njihovi podlagi



ozavestiti odločevalce, da ne bodo postavljali nerealnih (in
dragih) zahtev



predstaviti zmožnosti na tem področju in nekako dati usmeritve
za nakup opreme, ki bo ustrezala namenu in dajala pričakovane
rezultate

