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Teemad

• Kuidas hinnata ja esitada mõõtetulemust 
(viga, hälve, mõõtemääramatus, 
mõõtetulemus)

• Juhuslikud vead (juhuslik suurus, hinnangud) 

• Mõõtetäpsuse piirid



Mõõdame: 

• füüsikalist suurust

• katselisel teel

• tehnilise vahendite abil 

Mõõtmine on füüsikalise suuruse võrdlemine katselisel teel 

teise suurusega, mille väärtus on võetud ühikuks. 

Mõõtmine on protsess, 

mis koosneb etappidest: 

• Ettevalmistus

• Mõõtmine

• Tulemuste töötlus

Mis on mõõtmine



Mõõteseade - võrdlust teostav füüsikaline seade

Mõõtesuurus (measurand/измеряемая в.) -mõõtmise objektiks olev suurus,

on füüsilise objekti omadus

Mõjur (influence/влияющая в.) ei ole mõõtesuurus kuid mõjutab mõõtetulemust

(temperatuur, õhurõhk, ...)

Mõõtetulemus ( result ,реультат )- mõõtmise teel saadud mõõtesuuruse hinnang

Mis on mõõtmine



Mõõteprintsiip - mõõtmise aluseks olev füüsikaline efekt

Mõõteprotseduur- toimingute jada, juhendmaterjal, algoritm

Mõõtemeetod- võrdluse aluseks olev füüsikaline nähtus

Katsetaja, operaator - koostab, juhib, haldab, loeb

Etalon - mõõtesuuruse ühiku füüsiline realisatsioon+

Mis on mõõtmine



Objektiivsus - mõõtmine ei sõltu vaatlejast

• kes mõõdab (isik)

• kuskohas mõõdetakse (koht)

• kuidas mõõdetakse (seadmed)

• millal mõõdetakse (aeg)

Mis on mõõtmine



objekti mudel (lisainfo)

• aprioorne info

• täpsustused, lisamõõtmised

• erinevad objekti mudelid

mõju objektile
• viiakse kokku objekt ja mõõtevahend

• mõõtevahend koormab objekti

Mudel võimaldab interpreteerida tulemusi.

Mõõtmisel on eesmärk, mis määrab täpsuse.

Mis on mõõtmine



Mõõtmisel küsime midagi (mida ei tea) ja saame vastuse (mõõtetulemuse)

Suuruse väärtus (value,значение) -suuruse koguse väljendus tema ühikutes

Arvväärtus on esitatav numbrite jadana
• mõõtetulemused on ratsionaalarvud (n/m)

• lõpliku pikkusega kümnend/kahendarvud

• irratsionaalarvud (tähistusega: π, √2) ei saa olla tulemuseks

väärtusi saadakse: 
• omistamisega  (primaaretalon)

• mõõtmisega –mõõtetulemus

𝑀 = 𝑐 ∗ 𝑀𝑜

arvväärtus ühik

4,3 V

Mis on mõõtmine



Mõõtetulemus on mittetäielik info mõõtesuuruse kohta.

Mõõtetulemus ei ole võrdne mõõtesuurusega !

• mõõteseade ei ole täiuslik, komponendid hajuvad 

• etaloni väärtus on ligikaudne 
• mõõtesuurus ei ole täpselt määratud (resistor: R, C) 

• mõõteseade koormab mõõtesuurust 

• mõjuvad häired ja mürad (keskkond, temperatuur, ..) 

• mõõtemeetod on ligikaudne

Kõik mõõtmised on ebatäpsed, seda ebatäpsust saab hinnata.

Mis on mõõtmine



Mõõtmisel küsime midagi (mida ei tea) ja saame vastuse (mõõtetulemuse)

Subjektiivne hindamine

• Head andmed (mida ootasime, mis on kooskõlas ettekujutusega )
• Halvad andmed (mitteootuspärased )

Ekse (outlier, выбросы)

andmepunkt, mis ei sobi teiste andmetega 

põhjus: aparatuur, inimene, häire, mudel, ...

Mõõtetulemuse hindamine



Ajalooliselt esimesena kasutati mõistet viga –

iseloomustab lähedust tõelisele väärtusele

mõõteviga = mõõtetulemus - tõeline väärtus = Xm – Xt (error,погрешность)

viga (e. absoluutne viga) on märgiga ja ühikuga suurus:

+3 cm, -0,001 mV, +5C

Mitte midagi ei ole valesti vea korral ! 

Tõeline väärtus Xt on teadmata (selle leidmine on mõõtmise eesmärgiks), 

on teoreetiline mõiste, selle määramine ei ole põhimõtteliselt teostatav.

„Tõeline väärtus“ (e. mõõtesuuruse täpne väärtus) on olemas, 

kuid seda on ebamugav kasutada

Mõõtetulemuse hindamine



Hälve - lähedus väärtusele mida saab arvutada või mõõta

mõõtehälve = mõõtetulemus – tugiväärtus = Xm - Xt

Hälbe saab määrata kui tugiväärtuseks valida 

• mõõtmiste keskväärtus, siis saame juhusliku hälbe 
• teise (täpsema) mõõtevahendiga leitud hinnang (nn. leppeväärtus)

Mõõtehälbe Δ saab katseliselt määrata („kalibreerimine“). 

Kui eeldada et Δ =const (sellel seadmel, antud mõõtepiirkonnas), 

siis saab hälvet hiljem kasutada teistes mõõtmistes  (correction C)
Xt = Xm +(- Δ)= Xm + C

Mõõtetulemuse hindamine



Mõõteriista maksimaalset lubatud hälvet/viga kirjeldab 

piirviga (accuracy) max|Δ| < Δp

Ehk  „lubatud viga, riistaviga, näiduhälve“

Mõõtesuuruse väärtust Xt kirjeldatakse:

• kahe võrratusega: Xm-Δp ≤ Xt ja Xt ≤ Xm+Δp (P=1)

• punktina intervallis X = Xm ± Δp

mõõtesuuruse graafiline esitus mõõtetulemuse ja piirveana

Xm-Δp    Xm Xm+Δp 

Mõõtetulemuse hindamine



Suhthälve , suhteline viga - viga mõõdetava suuruse X suhtes, ühikuta, %

0,001, 0,25%, 2x10-6, ...

Suhteline viga iseloomustab hästi mõõtmise kvaliteeti:

Δ=1 cm; X=1 m --> δ=1%

Δ =1 cm; X=1 km --> δ=0,001%

Taandatud viga 

mõõtepiirkonna Xp suhtes on abs. vea teine väljendusviis sest Xp=const.

Δ = γ*Xp kasutatakse osutmõõteriistadel

δ =
Δ

𝑋

γ=
Δ
𝑋𝑝

Mõõtetulemuse hindamine



Hälve - lähedus väärtusele mida saab arvutada või mõõta

mõõtehälve = mõõtetulemus – tugiväärtus = Xm - Xt

Kui suuruse Xt väärtusele on mitmeid hinnanguid, 

siis tulemused võivad olla kooskõlas või vasturääkivad.

Näide: Suurust mõõdetakse kahe mõõtevahendiga

MV1

MV2

Xm1 ±Δ1 

Xm2 ±Δ2

Xt

X1

X2
Hinnangutes on ühisosa, intervallid lõikuvad ,

ehk |Xm1-Xm2|‹ Δ1+Δ2

tulemused on omavahel kooskõlas.

Mõõtetulemuse hindamine



MV1

MV2

Xm1 ±Δ1 

Xm2 ±Δ2

Xt

X1

X2

Puudub ühisosa - tulemused ei ole omavahel kooskõlas 

põhjused:

• üks mõõteriist ei ole töökorras

• ei mõõdeta sama suurust

• mõõtmistingimused erinevad

Mõõtetulemuse hindamine



Tekkepõhjuste järgi

• subjektiivsed vead (eksperimentaatori vead: vale lugem, hooletus)

• objektiivsed vead

- instrumentaalne viga –mõõtevahendi (seadme) viga

- mõõtemeetodi viga –on seotud mõõtmiste läbiviimisega
mõõdetakse teist lähedast suurust, ADM viga diskreetsusest

Esinemise seaduspärasuse järgi

• süstemaatilised vead jäävad mõõtmise ajal konstantseks või muutuvad

teadaoleva seaduspärasuse järgi 

kellaajast (temperatuurist) sõltuv viga
avastatakse kalibreerimisel

mõõtetulemust saab korrigeerida

Juhuvead

• korduvatel mõõtmistel on tulemus mitteennustatav

Mõõtevigade liigitus



Mõõtmistingimuste järgi

• põhiviga - viga normaaltingimustel (temp. 20 0C±5 0C,toitepinge: 220 V±5%)

• lisaviga - veakomponent mis lisandub põhiveale 

kui tingimused väljuvad normaaltingimustest

Mõõtevigade liigitus



Muutumise järgi

• staatilised vead, viga muutumatu signaali mõõtmisel

• dünaamilised vead, dX/dt0

Vea tekke koha järgi

• anduri viga, muundamise viga, ülekande viga, ...

Mõõtevigade liigitus



kui sama suuruse X korduvatel mõõtmistel sama mõõtevahendiga, 

või sama tüüpi kuid erineva mõõtevahendiga

saame erinevad mõõtetulemused: Xm1, Xm2, Xm3, ...

siis mõõtetulemus Xm on juhuslik suurus

Mõõtetulemustest Xmi (i=1, 2, ...) mitte ükski üksik mõõtetulemus ei ole 

rohkem esinduslik kui mingi teine 

• ei tohi valida suvaliselt nn. „parimaid“ 

• kõik sisaldavad sama informatsiooni 
• ei ole teada et üks on lähedasem „tõelisele“ väärtusele

X

Juhuslikud vead
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Korratavus (percision)
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kaks probleemi: erinevus tegelikust ja tulemuste hajumine

Täpsus –mõõtetulemuse lähedus tõelisele väärtusele.

Korratavus – mõõtetulemuse hajumise kirjeldus.

Juhuslikud vead



Viga mis jääb mõõtmise kordamisel muutumatuks )ei vähene 

keskmistamisega) , kuid  avastada, hinnata, vältida (raske!)

Tuntud päritoluga , kontrollitava suurusega viga

• temperatuur, deformatsioon, maakera kumerus, arvutuste ligikaudsus, ...
• saab arvestada parandustena

Tuntud päritoluga, tundmatu suurusega viga

• mõõteriista viga (instrumentaalne viga, osutmõõteriistal „null nihkes“)

• on teada piirveana

Tundmatud vead
• mudeli viga

Süstemaatilise vea vähendamine:

• täpsemad mõõtevahendid

• mitu erinevat mõõtevahendit
• asendusmeetod (kordamine erinevas olukorras)

• paranduste arvutus (lisainfo)

süstemaatiliste vigade avastamiseks ja elimineerimiseks: muuda tingimusi, 

mõõda korduvalt (erinevad meetodid ja protseduurid)

Süstemaatilised vead 



Mõõtetäpsust piiravad

aine diskreetne iseloom

• aatomid 10-10 m

• laeng (elektronid) e=1,610-19 C

kvantefektid (muutused portsukaupa)

• energia ΔE=hv, h=6,6210-34 J/Hz

• magnetvoo kvant Φ=2,0610-15 Wb

termodünaamiline müra

• osakeste soojusliikumine

Mõõtetäpsuse piirid 



Termomüra (thermal noise)

Vabade elektronide kaootiline soojusliikumine

• 1928 Johnson, Nyquist

• Müravõimsus (valge müra) P=4kT*Δf

Iga kadudega keskkond (R≠0, T>0) genereerib kiirgust

mis on võrdeline T-ga ja ei sõltu keskkonnast (R)

Mõõtetäpsuse piirid 



Toatemperatuuril 20 0C = 293 K on müra 

4x10-21 W/Hz = -174 dBm/Hz (sat-tv, mobiiltelefonid)

Omavahel on seotud allika temperatuur T ja müra võimsus P

• Jahutamine

Energeetiline tundlikkuse lävi Wo=3,510-20 J (+20C )

Kui mõõtevahendile antakse sisendisse sellise energia, siis signaal sellest on 

võrdne signaaliga mürast (100% viga).
See on põhimõtteline piir (ühekordsel mõõtmisel).

Reaalne mõõtevahend on alati halvem.

Saab mõõta ka täpsemini, aga tuleb teha kordusmõõtmisi.

Mõõtetäpsuse piirid 



Mõõtemääramatus (1)

Mõõtmise eesmärgiks on saada hinnang suuruse väärtusele ja otsustus

selle väärtuste kvaliteedi kohta. 

Praktilistel mõõtmistel tekivad probleemid:
• mõõdetakse mitu suurust ja nendest arvutatakse soovitava 

(mõõte)suuruse väärtus V=aXbXc,  K=Vv/Vs,  R=V/I, ...

• erineva valdkonna füüsikalistel suurustel on erinevad mõõteprotseduurid 

ja parameetrid, puudus ühtsus optika, elekter, soojus, mehaanika, ...

• kasutatakse mõistet “tõeline väärtus” mis on teadmata 
ja sellest tulenevat mõistet “viga” 

• ebaselged: eeldused, lihtsustused, tingimused ,

lineaarsus, t0-sõltuvus, normaaljaotus, ... 



Püstitati eesmärk tagada mõõtmisel: 

• universaalsus, üks ühtne mõõtmiste kvaliteedi hindamise meetod

ja ühtne tulemuste esitamise meetod.

• ühtne statistiline lähenemine  kõikidele mõõteprotseduuridele 
• selgus ja läbipaistvus eeldustes, toimingutes, hinnangutes: 

arusaadavad, jälgitavad, korratavad 

selleks võeti kasutusele uus mõiste mõõtemääramatus
( measurement uncertainty неопределенность  измереня )

et anda hinnangut mõõdetava suuruse väärtusele. 

Mõõtemääramatus (2)



Mõõtemääramatus (uncertainty,неопределенность)

Mõõtemääramatus u(x) on suurus mis kuulub mõõtetulemuse juurde ja mis

iseloomustab selle mõõtesuuruse x võimalikke väärtusi.

Hinnatakse mõõtetulemuse mitteteadmist.

Hindamise aluseks on kogu teadaolev info, kõik mitteteadaolevad mõjud 

põhjustavad mõõtetulemuse hajumise, mis omistatakse mõõdetavale suurusele.

On vaja et mõõtemääramatus :
• oleks kasutatav kõikidel mõõtmistel

• võimaldaks komponentide andmetest arvutada summaarse

• on esitatav usaldusvahemikuna U(X) teadaoleva usaldustõenäosusega

Xm =Xm±U(x) 

Mõõtemääramatus (3)



Mõõtemääramatus (4)

Xm =Xm±U(x) 

Mõõteväärtus

mõõtemääramatus

Mõõtetulemuseks võib olla mitu väärtust x1, x2, ...

milliseid kõiki võib omistada mõõdetavale suursele X ning see on 

kooskõlas meie ettekujutusega mõõdetavast suurusest X



Mõõtemääramatus

• on hinnang olemasoleva info alusel, kuid see hinnang võib ka muutuda 

kui saame mõõtmisest lisainformatsiooni.

• on mõõtetulemuse omadus, ei ole mõõtevahendi omadus!

• on  väärtuste piirkond, mille sees iga tulemus on vastuvõetav 
kui mõõtetulemus  (“täpsemalt ei tea”) 

• iseloomustab kui palju ja kuidas hajub mõõtetulemus 

• on hinnang olemasoleva info alusel, kui muutub info, 

võib muutuda ka selle mõõtmise mõõtemääramatus; 

Mõõtemääramatus (5)



Mõõtemääramatus (6)

Mõõtemääramatususe allikad.

• mõõtesuuruse puudulik defineerimine 

• mõõteobjekti mittevastavus defineerimisele 

• keskkonnamõjud 

• piiratud tundlikkus 
• etalonide, konstantide ebatäpsused 

• eeldused … 

Mõõtemääramatus kui hinnang on esitatav

• standardhälbe kujul u(X) „standardmääramatus“

• intervallhinnang U(X) „laiendmääramatus“ (usaldusvahemik ja -tõenäosus)

Mõõtetulemus (näiteks: 14,50 V ± 0,5 V) koosneb 

mõõtesuuruse arvväärtustest ja ühikust ning 
mõõtemääramatuse arvväärtustest ja ühikust



Mõõtemääramatus (7)
Ülesanne: vedeliku taseme määramine

Mõõdetakse vedeliku samba kõrgust

Mõõtetulemust mõjutavad

• Temperatuur (vedeliku paisumine, anuma paisumine)
• Anuma mõõtmete ebatäpsus

• Vedeliku taseme anduri ebatäpsus

• Anuma kuju (ei ole korralik silinder)

• Jne…..

Sisendid on ebatäpsed, kui palju see mõjutab väljundit ?



Mõõtemääramatus (8)


