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Näide 2.3. Mõõtesuuruse 100-kordsel sõltumatul mõõtmisel numbernäidikuga 
massimõõtevahendi abil fikseeriti näiduseadisel järgmised diskreetsed arvväärtused xi, mis on 
toodud tabelis 2.1. 

Tabel 2.1. Mõõtmisel saadud diskreetsed arvväärtused xi, nende esinemiste arv mi, tõenäosus 
P(xi) ja jaotusfunktsioon F(xi). 

xi mi P(xi) F(xi) 

1 2 3 4 

35.80 1 0.01 0.01 

35.81 2 0.02 0.03 

35.82 4 0.04 0.07 

35.83 10 0.1 0.17 

35.84 21 0.21 0.38 

35.85 23 0.23 0.61 

35.86 19 0.19 0.8 

35.87 12 0.12 0.92 

35.88 5 0.05 0.97 

35.89 2 0.02 0.99 

35.90 1 0.01 1 

 

Iga i-ndas arvväärtus esines mõõtmistel mi korda. Tekib küsimus: „Missugune nendest 
arvväärtustest tuleks antud n-kordsel mõõtmisel võtta mõõtetulemuse aluseks?“ 

Antud juhul mitte ükski arvväärtus tabeli esimeses tulbas üksikuna võttes ei iseloomusta 
mõõtevahendi abil saadud mõõtetulemust tervikuna. Seda iseloomustab antud juhul kogu 
saadud arvväärtuste kogum koos üksikute arvväärtuste esinemise sagedusega. Võttes iga i-nda 
arvväärtuse suhtelise esinemise sageduse mi/n selle lugemi esinemise tõenäosuseks P(xi), 
saame täita tabeli kolmanda veeru. Võrreldes tabeli esimese veeruga annab kolmas veerg 
meile antud mõõtevahendi abil saadud ja tabeli kujul esitatud diskreetsete arvväärtuste 
tõenäosusjaotuse. Selle tõenäosusjaotuse võime avaldada ka graafiliselt, jaotusspektrina, 
joonis 2.1. 
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Joonis 2.1. Diskreetsete arvväärtuste tõenäosusjaotus. 
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Joonis 2.2. Diskreetsete arvväätuste jaotusfunktsioon. 

 

3.3. Mõõtemääramatus 

Meil pole teada mõõdetava suuruse tõeline väärtus (kui oleks, siis poleks mõõtmised 
tarvilikud) ning seda tõelist väärtust ei anna ka suure arvu kordusmõõtmiste keskmistamine. 
Maksimum, mida saab nõuda, on mõõtmistest leitud mõõdetava suuruse mingi arvatav 

parim hinnang – näiteks kordusmõõtmistel on selleks aritmeetiline keskmine – ning 

teatav intervall selle parima hinnangu ümber, millesse etteantud usaldusnivooga kuulub 
mõõdetava suuruse tõeline väärtus. Seega, mõõtmistulemuseks ei ole mitte punkt arvsirgel, 
vaid mõõtmistulemuseks on lõplik lõik reaalteljel, mis määrab mõõdetava suuruse 

võimalike väärtuste diapasooni. Olukorda illustreerib joonis 3.2. 



 

 

Joonis 3.2. Suuruse parim hinnang, tõeline väärtus ning mõõtemääramatus. 

Võimalike väärtuste diapasooni võib anda algus- ja lõpp-punktiga xmin ja xmax. Tavalisem ja 
levinum on siiski anda lõigu keskpunkt, milleks valitakse mõõdetava suuruse parim hinnang 

Nx  ning lõigu poollaius u(x). Seda poollaiust u(x) nimetatakse mõõtemääramatuseks 
(mõõtemääramatuse tähis u on tulnud ingliskeelsest terminist uncertainty). 

Mõõtemääramatus on mõõtmistäpsuse mõõduks: mida suurem on lõigu poollaius u, seda 
väiksem on mõõtmistäpsus. Enamasti on mõõtmistel statistiline iseloom ning koos 
mõõtemääramatusega on tarvis anda ka usaldusnivoo p(u), millega mõõdetav suurus 

usaldusintervalli [ ])(),( xuxxux NN +−  satub. Mõõtmine on korrektselt sooritatud, kui on 

leitud kolm arvu: Nx , u(x) ja p(u). 

Mõõtmisteooria ülesandeks on põhjendada ja anda eeskirjad parima hinnangu Nx , 
mõõtemääramatuse u(x) ja usaldusnivoo p(u) leidmiseks. 

Uue standardi järgi on oluline erinevus määramatuse ja mõõtmisvea mõistete vahel: 

Määramatus ≠≠≠≠ viga. 

Viga on mõõtmistulemuse ja mõõdetava suuruse tõelise väärtuse vahe, on seega juhusliku 
suuruse konkreetne realisatsioon. Kuna tõelist väärtust ei ole võimalik teada, siis pole ka viga 
praktikas võimalik leida. 

Mõõtemääramatus peegeldab seda, et meil puuduvad täpsed teadmised mõõtesuuruse 
väärtuste kohta. Ka pärast teadaolevate süstemaatiliste mõõtehälvete kõrvaldamist on 
mõõtmistulemus ikkagi vaid mõõtesuuruse väärtuse hinnang, ja seda määramatuse tõttu, mis 
on tingitud juhuslikust mõõteveast ja süstemaatiliste mõõtevigade “mittetäielikust” 
korrigeerimisest. Mõõtmistulemus võib osutuda väga lähedaseks mõõtesuuruse väärtusele 
(mida pole küll võimalik täpselt teada), kuid samal ajal võib sellel mõõtmistulemusel olla 
üsna suur määramatus. 

Mõõtmistulemuse määramatus koosneb paljudest komponentidest, mis jagatakse kahte 

tüüpkategooriasse: 

A- tüüpi määramatus, mida hinnatakse statistiliste meetodite abil 

B- tüüpi määramatus, mida hinnatakse muul viisil. 

Nende kahe põhitüübi koosmõjul tekkiv mõõtemääramatus kannab nime 



Liitmääramatus, ka C-tüüpi määramatus. 

Kasutatakse veel ka standardmääramatuse mõistet. Standardmääramatus on standardhälbe 
kujul väljendatud mõõtmistulemuse määramatus. 

Määramatuse komponentide A ja B gruppi jagamise eesmärgiks on nende hindamise kahe 
erineva viisi rõhutamine, mitte aga erineval viisil saadud komponentide iseloomu erinevuse 
näitamine. Mõlemad hinnangud põhinevad tõenäosusjaotusel ja mõlemal viisil saadud 

määramatuse komponendid esitatakse dispersioonhinnangu või standardmääramatuse 
(standardhälbe hinnangu) abil. Põhiline ja oluline erinevus on selles, et A-tüüpi 

mõõtemääramatus saadakse vahetult mõõtmistulemustest nende statistilise töötluse 

tulemusel, kuna B-tüüpi mõõtemääramatuse leidmisel kasutatakse kaudsel viisil 

hangitud/teadaolevat tõenäosuslikku informatsiooni. (Näiteks on teada, et mõõteriista vea 
jaotust võib käsitleda ühtlase seaduse kohaselt). 

 

3.3.1. A-tüüpi mõõtemääramatus 

A-tüüpi mõõtemääramatus on statistilist tüüpi mõõtemääramatus, mille suurust saab 
vähendada mõõtmiste arvu suurendades, kordusmõõtmisi sooritades ja tulemusi keskmistades. 
A-tüüpi mõõtemääramatus on tekitatud juhuslike mõjurite poolt, mis võivad kallutada 
mõõtmistulemust kord ühele, kord teisele poole, suurendada ja vähendada üksikmõõtmist. A-
tüüpi määramatuse põhjustavad: 1) mitmesugused häirivad tegurid mõõtmisel (näit 
välistingimused), 2) objekti enda muutlikkus (nii valmistamise ebatäpsus kui objekti ajaline 
muutumine),  jne. 

Näide 3.4. Stomatoloogiakabinetis kaalutakse hambakulda. Kabinet paikneb vanas majas, 
kus põrand pisut kõigub, kui seda mööda kõndida. Tundlikke kaale on raske tasakaalustada. 
Iga mõõtmine annab isesuguse tulemuse. 

A-tüüpi mõõtemääramatuse hindamine toimub nii nagu juhusliku suuruse statistilisel 

hindamisel. A-tüüpi mõõtemääramatuse tähis on Au . 

Niisiis, tehakse N  mõõtmist ja leitakse aritmeetiline keskmine (mis ühtlasi võetakse ka 

mõõdetava suuruse parimaks hinnanguks, kui seda ei ole vaja täiendavalt korrigeerida 

teadaoleva suurusega süstemaatilise vea tõttu) 
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Seejärel hinnatakse mõõdetud suuruse aritmeetilise keskmise standardhälve valemiga:  
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3.3.2. B-tüüpi mõõtemääramatus 

Laias laastus on B-tüüpi mõõtemääramatus igasugune mõõteprotsessis ilmnev määramatus, 

mis ei ole statistiliselt vähendatav. B-tüüpi mõõtemääramatuse tähis on Bu . 

Esmajoones kuuluvad B-tüüpi mõõtemääramatuse alla vead, mis on tingitud 
mõõteinstrumendi piiratud võimalustest. Kui hoolikalt ja täpselt ka poleks valmistatud 
mõõteriist või mõõtevahend, millega me mõõtmist teostame, alati on ka sellel olemas mingi 
(juhuslikku laadi) viga, mis on selle konkreetse mõõteriista puhul küll muutumatu ja püsiv 
suurus, kuid mis muutub ühelt mõõteriistalt teisele samuti juhuslikult. See – mõõteriista viga 
– on viga etaloni suhtes. Korduvatel mõõtmistel see viga on esindatud täpselt ühel ja samal 
moel (kuna mõõtmised teeme ühe ja sama mõõteriistaga) ja korduvad mõõtmised tema 
suurust ei kahanda. Käesoleva kursuses seomegi  B-tüüpi mõõtemääramatuse konkreetse 
riistaveaga. 

Näide 3.5. Praktikumis kasutatava nihiku (joonis 3.3) põhiviga (ehk riistaviga) on 
mm.05.0=∆o  S.t eeldatakse, et mõõteriistast tingitud viga ühekordsel mõõtmisel ∆x = x – xt 

jääb piiridesse  

 .oo x ∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆ <<−  

 

Joonis 3.3. Nihik. 1 – põhiskaala; 2 – noonius; 3 – mõõdetav detail.  Nihiku põhiviga on 
kantud mõõteriistale. (Toodud joonisel on see 0.1 mm. Praktikumis kasutakse kaks korda 
täpsemat riista põhiveaga 0.05 mm.) 

Valmistajatehas garanteerib, et mõõteriista tegelik viga ei välju neist piirest.  

Üldiselt eeldatakse, et (konkreetse) mõõteriista viga on jaotunud ühtlaselt lõigul 

[ ]
oo ∆+∆− , , s.o mõõteriista vea jaotustihedus on ühtlane jaotus keskväärtusega nullis (lõigu 

otspunktid on seetõttu oa ∆−=  ja ob ∆= )  ning standardhälbega 
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See standardhälve võetaksegi B-tüüpi mõõtemääramatuseks: 
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3.3.3. Liitmääramatus 

Mõõtmistulemuse standardmääramatust, mis on saadud A ja B komponentide liitumise 
tulemusel, nimetatakse liitmääramatuseks (combined uncertainty). Tema arvuline väärtus 
võrdub positiivse ruutjuurega liitdispersioonist, mis saadakse kõikide dispersiooni 
komponentide liitmisel 

 .        (3.10) 

 

3.7. Studenti test ning mõõtetulemuse laiendmääramatus 

Usaldusnivoole p  vastav mõõtmistulemuse paiknemise intervall on esitatav kujul 

 [ ] .)()()()( 11 pxuptxxxuptxP NNNNNN =+<<− −−     (3.20) 

Siin suurus )(1 ptN −  on (Studenti) t-kordaja – parandustegur etteantud usaldusnivoo p  ja 

1−N  vabadusastme korral. Valemit (3.20) nimetatakse Studenti testiks. 

Suurte N -ide korral läheb Studenti jaotus üle standardiseeritud normaaljaotuseks. Tabelis 1 

toodud Studenti t-kordaja tabelist on näha, et näiteks 30,4%)95(2 →t  ja 09,4%)73,99(9 →t  

jne. Erinevus on oluline alas 30<N  ja väga oluline alas 10<N . 



Tabel 3.1. Studenti t-kordaja väärtused )( ptν  sõltuvalt vabadusastmete arvust 1−= Nν  ja 

soovitavast usaldusnivoost p . 

Vabadusastmete 

arv 1−= Nνννν  

Osa p  protsentides 

 68,27
(I)

 90 95 95,45
(I)

 99 99,73
(I)

 

1 1,84 6,31 12,71 13,97 63,66 235,80 

2 1,32 2,92 4,30 4,53 9,92 19,21 

3 1,20 2,35 3,18 3,31 5,84 9,22 

4 1,14 2,13 2,78 2,87 4,60 6,62 

5 1,11 2,02 2,57 2,65 4,03 5,51 

6 1,09 1,94 2,45 2,52 3,71 4,90 

7 1,08 1,89 2,36 2,43 3,50 4,53 

8 1,07 1,86 2,31 2,37 3,36 4,28 

9 1,06 1,83 2,26 2,32 3,25 4,09 

10 1,05 1,81 2,23 2,28 3,17 3,96 

11 1,05 1,80 2,20 2,25 3,11 3,85 

12 1,04 1,78 2,18 2,23 3,05 3,76 

13 1,04 1,77 2,16 2,21 3,01 3,69 

14 1,04 1,76 2,14 2,20 2,98 3,64 

15 1,03 1,75 2,13 2,18 2,95 3,59 

16 1,03 1,75 2,12 2,17 2,92 3,54 

17 1,03 1,74 2,11 2,16 2,90 3,51 

18 1,03 1,73 2,10 2,15 2,88 3,48 

19 1,03 1,73 2,09 2,14 2,86 3,45 

20 1,03 1,72 2,09 2,13 2,85 3,42 

25 1,02 1,71 2,06 2,11 2,79 3,33 

30 1,02 1,70 2,04 2,09 2,75 3,27 

35 1,01 1,70 2,03 2,07 2,72 3,23 

40 1,01 1,68 2,02 2,06 2,70 3,20 

45 1,01 1,68 2,01 2,06 2,69 3,18 

50 1,01 1,68 2,01 2,05 2,68 3,16 

100 1,005 1,660 1,984 2,025 2,626 3,077 

∞  1,000 1,645 1,960 2,000 2,576 3,000 

 

Laiendmääramatus U saadakse liitmääramatuse u(y) korrutamisel katteteguriga k: 

)()( yukyU ⋅= .        (3.21) 

 

Näide 3.17. Laua pikkust mõõdeti 100 korda nihikuga põhiveaga 0,05 mm. Laua pikkuse 
mõõtmise aritmeetiline keskmine oli 184,872 mm, empiiriline standardhälve oli 0,18 mm. 
Leida laua pikkus ning vastav laiendmääramatus usaldusnivool 95%. 

Laua pikkuse aritmeetiline keskmine on 184,872 mm. A-tüüpi määramatus on 
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Laua pikkuse B-tüüpi määramatus on tingitud nihiku põhiveast, mis eeldatavasti allub 
ühtlasele jaotusele: 

mm0289,0
3

mm 05,0

3
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∆
=xuB . 

Laua pikkuse koondmääramatus on seega 

mm 034,00289,0018,0 2222 =+=+= BAC uuu . 

 

Kaudmõõtmised 

Kaudmõõtmiste puhul, kui otsitav suurus leitakse arvutustehte abil,  
tuleb teada veel kolme valemit: 

 

Arvutusvalem Liitmääramatuse arvutusvalem 
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Üldine liitmääramatuse arvutamine käib osatuletiste kaudu: 
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Kui mõne sisendsuuruse vahel esineb korrelatsioon, on määramatuste arvutusvalem veidi 
keerulisem. 

 

 


