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Mõõtmine ja 
Mõõtemääramatus
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Mõõtmine
• Mõõtmine on operatsioonide kogum, mille 

eesmärgiks on mõõtesuuruse (mõõdetava 
suuruse) väärtuse määramine

• Mõõtesuuruseks võib olla:
– Mõne keha mass
– Nikli protsendiline sisaldus teraseproovis
– Kolesterooli sisaldus piimaproovis (mg/kg)
– Plii sisaldus uuritavas joogivees (µg/l)
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Mõõteväärtus, -viga ja -määramatus

Mõõte-
väärtus

yyT

Mõõteviga

∆∆∆∆ = y - yT

y+Uy-U

Määramatuse piirid
y – U  …  y + U
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Määramatuse vahemik

• Määramatuse vahemik on alati seotud tõenäosusega:
Tõeline väärtus asub selles vahemikus teatava 
tõenäosusega

• 100% tõenäosus on üldiselt võimatu
– Ja kui tahta väga kõrget tõenäosust, läheb määramatuse 

vahemik nii laiaks, et mõõtmine kaotab mõtte

• Tavalisimad tõenäosused:
– Standardmääramatus (u): ca 68%
– Laiendmääramatus k=2 tasemel (U, k=2): ca 95%

• Eeldades normaalajotust
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Mõõtetulemus

• Kirjutusviis:

Kütuse benseenisisaldus on
Cbenseen = (32 ± 6) mg/kg, k = 2, norm.

• Kujutab endast mõõtetulemuse esitust ja tähendab 
järgmist:

• Benseeni tõeline sisaldus uuritud kütuses asub 
vahemikus 26 … 38 mg/kg tõenäosusega ca 95%
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Mõõtemääramatus

• Mõõtemääramatus (e. määramatus) on 
mõõtetulemusega seotud parameeter, mis 
iseloomustab mõõdetavale omistamiseks 
mõistlike väärtuste jaotust

• Määramatus ei tähenda valesti mõõtmist!
– Ka kõige korrektsematel ja täpsematel 

mõõtmistel on määramatus
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Eesmärgile vastavus
• Erinevat sorti mõõtmiste määramatused võivad 

olla erinevad kordades
– Sulamite koostise korral on sageli oluline, et 

komponentide sisalduste määramisel suhtelised 
laiendmääramatused oleksid ±0.N .. 1%

– Saasteainete jälgede määramisel keerukates objektides 
võib suhteline laiendmääramatus näiteks ±50% olla 
suurepärane tulemus

• Kõik sõltub analüüsi eesmärgist
• Tulemus peab vastama eesmärgile (Fitness for

Purpose)
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Eesmärgile vastavus: näide
• Plii lubatud piirsisaldus joogivees on 10 µg/l
• Labor sai joogivee proovi analüüsil tulemuseks 

0.8 ± 0.6 µg/l (95% usaldusnivool)
– Suhteline määramatus 75%!

• Küsimus:
– kas selline kõrge määramatusega tulemus on 

vastuvõetav?
• Vastus:

– Kui analüüsi eesmärgiks on selgitada, kas analüüsitud 
vesi on joogiks kõlblik, siis on tulemus täiesti 
vastuvõetav

– Kui eesmärgiks on selgitada, kas plii sisaldus vastava 
veevõtukoha vees on võrreldes eelmise aastaga 
muutunud ja eelmisel aastal oli tulemus näiteks 1.2 ±
0.7 µg/l, siis ei ole vastuvõetav
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Mõõtemääramatus: kirjandusallikad
Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement; BIPM, IEC, IFCC, 
ISO, IUPAC, IUPAP, OIML; ISO: Geneva, 1993.

Eesti keeles:  Mõõtemääramatuse väljendamise juhend. Inglise keelest 
tõlkinud Viktor Vabson. Riigi Metroloogiakeskus, Tartu, 1996.

Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, 2nd ed.; Ellison, S. L. R.; 
Rösslein, M.; Williams, A., Eds.; EURACHEM/CITAC, 2000.

Saadaval veebist:    http://www.eurachem.org/

Nordtest Report TR 537. Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty
in Environmental Laboratories. B. Magnusson, T. Näykki, H. Hovind, M. Krysell

(saadaval aadressilt http://www.nordtest.org/register/techn/tlibrary/tec537.pdf)

Rein Laaneots, Olev Mathiesen, Mõõtmise Alused, TTÜ Kirjastus, Tallinn 2002

Ivo Leito, Anu Viitak, Kvaliteeditagamine analüütilises keemias, TTÜ Kirjastus, 
Tallinn, 2007
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Määramatuse hindamisel:

• Üks olulisemaid asju on terve mõistus
• Tuleb kasutada kogu mõeldavat infot, mis olemas 

on
• Mõnedel standardiseeritud testmetoodikatel on 

standardi poolt ette antud, milline on määramatus, 
kuid see saab olla eeskätt väga standardiseeritud 
metoodikate puhul.

Väga sageli valitaksegi 
määramatuse hindamise meetod 

selle järgi, mis info on olemas
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Määramatuse allikad
• Määramatuse korrektse hindamise puhul tuleb 

kaaluda kõiki võimalikke määramatuse allikaid

– Võime näha ära, millised on metoodika juures 
põhilised määramatuse allikad, on analüütilise 
keemiku üks olulisemaid kompetentsuse 
kriteeriumeid

• Kvantitatiivselt arvesse võtta tuleb neid 
määramatuse allikaid, millel on märgatav kaal

Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, 2nd ed.; Ellison, S. L. R.; 
Rösslein, M.; Williams, A., Eds.; EURACHEM/CITAC, 2000.

Saadaval veebist:    http://www.eurachem.ul.pt/ 3.09.2010 12

– Proovi mitte-esinduslikkus
• Võib olla tõsine probleem, kui analüüsitakse näiteks

– Mulda
– Puuvilju
– Muda
– Pooltahkeid kütuseid
– Looduslikku vett

• Üldiselt ei ole suur probleem, kui analüüsitakse
– Joogivett
– Homogeenseid vedelikke

– Proovivõtmise määramatus võetakse tulemuse juures 
arvesse vaid siis, kui tulemus esitatakse kogu 
analüüsiobjekti kohta

• Kui tulemus esitatakse proovi kohta, siis ei võeta

Määramatuse
allikadProovivõtmine
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Proovi ettevalmistus
– Proovi ebahomogeensus

• Sama olukord, mis proovi mitte-esinduslikkusega

– Analüüdi mittetäielik eraldamine proovist
• Eriti probleemne, kui

– Tuleb määrata madalaid sisaldusi
– Analüüdi omadused on maatriksi omadustega sarnased

• Näide: Pestitsiidide määramine puuviljades

Proovi ettevalmistus on sageli olulisim määramatuse 
allikas, aga sageli väga raskesti hinnatav

Määramatuse
allikad
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Pestitsiidide näide
• Pestitsiidide määramine puuviljades
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Määramatuse
allikad
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Ehk on küsimus lihtsalt
saagise arvväärtuses?

• Küsimus: OK, Madal saagis.
Aga me saame ju saagise määrata ja saagisega 
korrigeerida.
Seega, ehk ei olegi määramatus lõppkokkuvõttes 
palju suurem?

• Vastus: Reeglina, mida madalam saagis, seda 
halvem proovi ettevalmistuse reprodutseeritavus
– St, kõrge on ka saagise määramatus
– Seega, ka saagisega korrigeerides saadakse ikka kõrge 

määramatus

Määramatuse
allikad
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Proovi ettevalmistus
– Analüüdi lagunemine

– Lagunemine on seda probleemsem, mida madalam on 
sisaldus!

MikroobidJahToitained, bioaktiivsed ühendid

NO3
–: redutseerub; 

NO2
–: oksüdeerub; 

NH4
+: oksüdeerub, 

mikroobne lagunemine

Mõned jahLihtsad ioonid

OksüdeerumineJahAlkenid, amiinid, askorbiinhape, ...

Oksüdeerumine, 
hürdolüüs, mõnel juhul 

mikroobid
Üldiselt ei

Alkaanid, areenid, tavalised 
karboksüülhapped, PAH-id, 

Klorosüsivesinikud, …

–EiElemendid

Kuidas?Laguneb?Analüüdi tüüp

Määramatuse
allikad
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Proovi ettevalmistus

• Derivatiseerimise-komplekseerimise reaktsioon ei kulge 
lõpuni

– Võib olla väga oluline
• Fotomeetrias

– Nitrit, fosfaat, …

• Vedelik-kromatograafias
– Nt Fluorestsents- või MS-detektori jaoks
– Aminohapped, amiinid, …

• Gaasikromatograafia
– Et tõsta lenduvust
– Näiteks hüdroksü-, karboksü- ja amino-ühendid

Määramatuse
allikad
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Proovi ettevamistus
• Saastumine võib olla probleemiks, kui

• Määratakse madalaid sisaldusi ja
• Analüüt on levinud aine

Õhutihedad ühendused, 
kuivatustorud, 
eriaparatuur

Kõrge puhtusega 
lahustid, kuivad 

materjalid
Vesi

LaminaarkapidBioanalüüsBiogeensed ained (amino-
happed, amiinid, …)

Eriaparatuur, “online”-
mõõtmised

Kõrge puhtusega 
gaasid, kõrge 

puhtusega vesi

Õhu komponendid:
O2, CO2, …

Klaasi ei kasutata (kvarts 
või plastmass), 
“Cleanroom”-id

Puhaste ainete, 
pooljuhtide jne 

puhtus

Levinud elemendid: Si, Al, Fe, 
Na, Ca, …

VastuabinõudAnalüüsi-
näitedAnalüüt

Määramatuse
allikad
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Proovi ettevalmistus

• Analüüdi lendumine
– Võib olla probleemiks

• Lenduvate orgaaniliste ühendite (volatile organic compounds, 
VOCs) määramisel

• Mõned elemendid (B, Si, Se, … also Zn, Fe …)

– Enamasti oluline just jälgede määramisel

• Analüüdi adsorbeerumine
– Anumate seintel

• Kõrge polaarsusega ühendid
• Elemendid: Hg

– Enamasti jälgede määramisel

Määramatuse
allikad
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Vedelike mahu mõõtmine

• Mõõtnõude täpsus on küllaltki kõrge

• Mõõtnõudest tulenev määramatus on oluline 
põhiliselt kahel juhul:
– Täppis-analüüs

• Standardlahuste valmistamine ja nende kontsentratsiooni 
määramine, nt tiitrimise jaoks

• Sulamite jt materjalide koostise määramine

– Töö väikeste ruumaladega
• Mõni kuni mõnisada mikroliitrit
• Automaatpipetid ja täppis-süstlad on paremad kui tavalised 

klaasnõud
• Sageli on kaalumine mõttekam kui mahumõõtmine

Määramatuse
allikad
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Mahumõõtmine
• Põhilised määramatuse allikad mahu mõõtmisel:

– Mõõtnõu kalibreerimise määramatus
– Korduvus
– Temperatuuriefektist põhjustatud määramatus
– Rakenduse-spetsiifilised määramatuse allikad

• Süstemaatiline efekt lõpp-punkti määramisel
• Probleemid meniski nägemisega (tumedate lahuste korral)
• …

Määramatuse
allikad
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Kaalumine
• Kaasaegsed elektroonsed kaalud on väga täpsed
• Kui

– Kaalutakse korrektsete töövõtetega tehniliselt korras 
kaaluga ainekogust massiga vähemalt mõnisada mg (jutt 
on 4-kohalisest kaalust)

• siis
– Kaalumise määramatus enamasti rolli ei mängi

Seda ei tohi mõista üleskutsena lohakalt kaaluda!

Kaalumise määramatus pole probleemiks ainult siis, 
kui kaalumine on tehtud korrektselt!

Määramatuse
allikad
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Kaalumine
• Kaalumine kui määramatuse allikas muutub 

oluliseks, kui
– Kaalutakse väikesi masse (300 mg ja alla)
– Proovides on lenduvaid või hügroskoopseid komponente
– Proovid on väga kuivad ja tekivad elektrostaatilised

häired

• Määramatuse allikad kaalumisel:
– Korduvus
– Ümardamine
– Kalibreerimine
– Mittelineaarsus
– Elektrostaatilised häired, muu ebastabiilsus

Määramatuse
allikad
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Kalibreerimine
• Suurem jagu analüüsimeetodeid eeldab analüüdiga 

kalibreerimist
• Määramatuse allikad:

– Lahuste valmistamine (kaalumine, mahumõõtmine)
– Lisandid standardainetes
– Aparaadi omadused võivad muutuda kalibreerimise ja 

mõõtmise vaheaegadel (aparaadi triiv)

• Need allikad on sageli meetodi-spetsiifilised
– Enamasti piisavalt olulised, et neid arvesse võtta, aga 

üldiselt mitte domineerivad

Määramatuse
allikad
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Mõõtmine ise
• Ebapiisav selektiivsus

– Kaht tüüpi efektid:
• 1. Segav aine käitub analüüdiga sarnaselt

– Saadakse kõrgendatud tulemused

• 2. Segav aine häirib metoodika mõnda etappi
– Näiteks fotomeetrias kompleksi moodustumist
– Olenevalt olukorras saadakse kõrgendatud või alandatud tulemused

– See on suuresti valideerimise küsimus, kuid sageli on 
raske saavutada seda, et segaja täielikult puuduks

• Siis tuleb võimalikku segamist määramatuses arvestada

– Väga raske kvantiseerida

Määramatuse
allikad
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Määramatuse allikad
• Näidu korduvus

– Alati olemas, meetodispetsiifiline

• (Mõõteseadme omaduste triiv)
– Võib arvesse võtta kas mõõtmise või kalibreerimise 

juures

• Mäluefektid
– Analüüt eelmisest proovist panustab alanüütilisse

signaali
– Väga meetodispetsiifiline

• Paljude meetodite jaoks olematu

– Väga raske kavntiseerida

Määramatuse
allikad
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Määramatuse allikad

• Kõiki neid allikaid tuleb kaaluda
• Neid millel on mõju, tuleb kvantitatiivselt hinnata

See on sageli kõige raskem asi 
keemilisel analüüsil!

Määramatuse
allikad
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Määramatuse allikate arvestamine
• Määramatuse allikad ei pea olema tingimata kõik 

individuaalselt arvestatud
– Võivad olla arvesse võetud üldisemate parameetrite 

kaudu
– On väga oluline osata näha, milliseid määramatuse 

alliakid millised parameetrid arvesse võtavad

• Näide:
– Laborisisene pikaajaline korratavus võtab arvesse 

kõiki korduvuse liike, erinevatel päevadel tehtud 
standardlahuste varieeruvust jne
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Mõõdis, mõõteväärtus

• Mõõdis yi on üksikmõõtmisel saadud 
mõõteväärtus, näiteks mõõteriista näit ühekordsel 
lugemi võtmisel või ühe tiitrimise tulemus

• Mõõteväärtuse parimaks hinnanguks 
normaaljaotusele alluvate mõõdiste yi puhul on 
enamasti nende mõõdiste aritmeetiline keskmine
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Jaotusfunktsioonid

• Mõõteväärtused on matemaatilise statistika 
seisukohalt juhuslikud suurused

• Juhuslikke suurusi kirjeldavad 
jaotusfunktsioonid
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Standardhälve
• Normaaljaotusele alluvaid korduskatsete 

(mõõdiste) väärtusi yi saab statistiliselt töödelda ja 
leida vastav standardhälve s(y), mida 
nimetatakse ka eksperimentaalseks 
standardhälbeks (vanemas kirjanduses on seda 
nimetatud ruutkeskmiseks hälbeks).
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Aritmeetilise keskmise standardhälve

• Eelmisel slaidil oli mõõdise (üksikmõõtmise) 
standardhälve

• Mõõdiste aritmeetilise keskmise standardhälve:

n

ys
ys

)(
)( =
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Student’i ehk t-jaotus
• Kordusmõõtmiste käigus saadud normaaljaotusele 

alluvate mõõdiste aritmeetiline keskmine on 
samuti juhuslik suurus

• See suurus allub Student’i ehk t-jaotusele
• Sarnane normaaljaotusele, aga laiemate 

“sabadega”
– Sabad on seda laiemad, mida vähem on 

kordusmõõtmisi
– Kordusmõõtmiste arvu lähenedes lõpmatusele, 

läheneb t-jaotus normaaljaotusele

• Sellel on olulised tagajärjed mõõtetulemusele 
usaldusnivoo omistamisel
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Standardmääramatus

• Kui mõõtemääramatus on väljendatud 
standardhälbe kujul, siis nimetatakse seda 
standardmääramatuseks

• Tähistatakse u(y)

• Standardmääramatus võrdub vastava 
standardhälbe absoluutväärtusega ja 
normaalajotusele alluvate suuruste korral 
väljendab määramatust 68% tõenäosusega
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Laiendmääramatus
• Standardmääramatus väljendab (normaaljaotuse 

korral) määramatust 68% usaldusnivool

• Enamasti ei anta tulemust standardmääramatusega 
vaid laiendmääramatusega

• Selle saamiseks korrutatakse uc katteteguriga k

U = uc × k

• Normaalajotuse korral:

• k = 2            usaldusnivoo ca 95%
• k = 3            usaldusnivoo ca 99%
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Absoluutne ja suhteline määramatus
• Absoluutne määramatus on määramatus, mis on 

esitatud samades ühikutes, mis mõõtesuurus
Cbenseen = (32 ± 6) mg/kg, k = 2, norm

• Suhteline määramatus on absoluutne 
määramatus jagatud mõõteväärtusega
– Suhteline määramatus võib olla esitatud ühikuta 

suurusena või protsendina
– Ülaltoodud näites vastavalt: 0.19 ja 19%
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Määramatuse A ja B tüüpi hinnangud

• Eksperimentaalse standardhälbe kaudu 
väljendatud standardmääramatuse hinnangut 
nimetatakse standardmääramatuse A-tüüpi 
hinnanguks

• Kõiki selliseid määramatuse hinnanguid, milles ei 
kasutata statistilisi meetodeid, nimetatakse 
määramatuse B-tüüpi hinnanguteks
– Standardlahuste kontsentratsioonid
– Andmed seadmete passidest
– Eksperthinnangud

• Kahjuks on sageli info jaotuse kohta puudulik…
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Ristkülikjaotusega määramatus

• Nimetatakse ka Ühtlane jaotus

• See on mõistlik eeldada olukorras, kus määramatus on 
antud kujul

± a

• ja meil pole suuruse jaotuse kohta midagi teada

• Sel juhul:         

3

a
u =
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Kolmnurkjaotusega määramatus

• See on mõistlik eeldada olukorras, kus määramatus on 
antud kujul

± a

• ja meil on tõsine alus arvata, et väärtused jaotuse keskel 
on tõenäolisemad

• Sel juhul:         

• Ristkülikjaotuse eeldamine on “ohutum” kui 
kolmnurkjaotuse eeldamine!

6

a
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Korduvus

• Samadel tingimustel läbi viidud 
kordusmõõtmiste standardhälve iseloomustab 
mõõtmiste korduvust

• Kui korduvus on ainsaks oluliseks määramatuse 
allikaks, siis võibki mõõtemääramatuse esitada 
kordusmõõtmiste standardhälbena

• Enamasti see siiski nii ei ole!

EVS 758:1998   Metroloogia. Terminid ja määratlused
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Korratavus

• Muudetud tingimustel läbi viidud 
kordusmõõtmiste standardhälve iseloomustab 
mõõtmiste korratavust

• Muudetud võib olla:
– Analüüsi tegija
– Labor
– Analüüsi aeg
– …

• See, mida on muudetud, tuleb korratavusele 
juurde märkida 
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Korratavus ja süstemaatilised efektid

• Korratavus erinevalt korduvusest võtab arvesse ka 
mõnesid süstemaatilisi efekte

• Näide:
– Kui tiitrimisel iga päev valmistatakse uus titrant, siis 

päevasiseselt on titrandi kontsentratsiooni “viga” 
süstemaatiline efekt: nihutab kõiki tulemusi 
samasoonaliselt

– Päevadevahelise korratavuse jaoks aga on tegemist 
juhusliku efektiga

• seda muidugi juhul, kui erinevatel päevadel valmistatud 
titrandi kontsentratsioon kõigub juhuslikult
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Kogutud standardhälve

• Eriti kasulik on korduvust ja korratavust hinnata 
pika aja jooksul saadud andmetest kogutud 
standardhälbe abil

• Olenevalt eksperimendi püstitusest, saab nii 
hinnata nii korduvust kui ka korratavust
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Kogutud standardhälve

• Üldvalem:

• Tähistused:
– k on päevade arv
– s1, s2 jne on vastavate päevade standardhälbed
– n1, n2 jne on vastavate päevade paralleelmõõtmiste arvud
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Kogutud standardhälve

• Juhul, kui mõõtmised on tehtud paljudel päevadel ning 
igal päeval on tehtud kaks paralleelmõõtmist, lihtsustub 
üldvalem selliseks:

• Tähistused:
– k on päevade arv
– xi1 ja xi2 on i-nda päeva paralleelmõõtmiste tulemused
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Otsemõõtmine

• Kui mõõteväärtuseks on mõõtevahendi näit (või 
näitude keskmine), siis räägitakse otsemõõtmisest

• Otsemõõtmine on näiteks lihtne kaalumine, kella 
vaatamine, …
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Kaudmõõtmine
• Kui mõõtetulemus on saadud mitme 

sisendsuuruse väärtustest arvutuse teel, siis 
mõõtetulemust käsitatakse väljundsuurusena

• Sellist mõõtmist nimetatakse kaudmõõtmiseks

• Näide:  Nitriti määramine fotomeetrilisel meetodil
• Sisendsuurused:

– Kaalumisandmed
– Lahuste kontsentratsioonid
– Neelduvuse väärtused
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Liitstandardmääramatus
• Väljundsuuruse määramatuse hindamisel võetakse 

arvesse kõigi sisendsuuruste 
standardmääramatused

• Niiviisi hinnatud väljundsuuruse 
standardmääramatust nimetatakse 
liitstandardmääramatuseks

• Tähistatakse uc(y)
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Liitstandardmääramatuse leidmine
• Kui väljundsuurus avaldub:

• Siis:

• Sisendsuuruste määramatused tuleb teisendada 
standardmääramatusteks!
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Liitstandardmääramatuse leidmine
• Kui väljundsuurus avaldub:

• Siis:
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Liitstandardmääramatuse leidmine
• Üldjuhul:

• Siis:
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Liitstandardmääramatuse leidmine

• Oluline märkus: eelmiste slaidide valemid 
kehtivad vaid mittekorreleeruvate sisendsuuruste 
korral!
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Mõõtetulemuse esitamine

• Mõõtetulemuse võib esitada
– Mõõteväärtus ja liitstandardmääramatus
– Mõõteväärtus ja laiendmääramatus
– Vahemik, milles asub tõeline väärtus teatud 

tõenäosusega
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Mõõtetulemus

• Mõõtetulemuse esitus:

Kütuse benseenisisaldus on
Cbenseen = (32 ± 6) mg/kg, k = 2, norm.

• Kujutab endast mõõtetulemuse esitust ja 
tähendab järgmist:

• Benseeni tõeline sisaldus uuritud kütuses asub 
vahemikus 26 … 38 mg/kg tõenäosusega 95%

EVS 758:1998   Metroloogia. Terminid ja määratlused
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Tulemuse jaotus

• Millal võime eeldada normaaljaotust?
• Peavad olema täidetud tingimused:

– 1. Mudelis pole olulisi mittelineaarsusi
– 2. Kehtib üks järgnevast:

• On üks põhiline määramatuse allikas, mille kohta on teada, 
et ta allub normaaljaotusele ja tema vabadusastmete arv on 
üle 30

• On vähemalt kolm võrreldava kaaluga põhilist määramatuse 
allikat
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Tulemuse jaotus

• Kui tulemus ei allu normaaljaotusele, siis on 
põhjuseks enamasti vabadusastmete ebapiisav arv

• Sel juhul ei vasta k = 2 tase 95% usaldusnivoole
• Selleks, et saada 95% usaldusnivood, on vaja 

standardmääramatust korrutada vastava t-
koefitsiendiga

• Lihtsalt “k = 2” tasemel võib tulemust alati esitada
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Mille kohta tulemus kehtib?

• Tulemus võib olla esitatud:
– Vaid laboratoorse proovi kohta (tsisternist võetud 

pudelitäis vedelikku, põllult võetud mullaproov)
– Üldkogumi kohta (kogu tsisterni vedelik, kogu muld 

antud põllult)

• Esimesel juhul proovi mitte-esinduslikkusest 
tulenev määramatus arvesse ei lähe

• Teisel juhul läheb ka proovi mitte-
esinduslikkusest tulenev määramatus arvesse


