
MenetelmMenetelmään tarkkuusn tarkkuus

�� Mittauksen oikeellisuus: Useista mittauksistaMittauksen oikeellisuus: Useista mittauksista
saatujen tulosten keskiarvon yhtsaatujen tulosten keskiarvon yhtääpitpitäävyysvyys
mitattavan suureen sovitun tosiarvon kanssa.mitattavan suureen sovitun tosiarvon kanssa.

�� Toistotarkkuus: Toisistaan riippumattomienToistotarkkuus: Toisistaan riippumattomien
tunnetuissa olosuhteissa saatujentunnetuissa olosuhteissa saatujen
mittaustulosten keskinmittaustulosten keskinääinen paikkansapitinen paikkansapitäävyys.vyys.

(Analyyttisen ja kliinisen kemian laadunvarmistussanasto,(Analyyttisen ja kliinisen kemian laadunvarmistussanasto,
EURACHEMSUOMI, 1996)EURACHEMSUOMI, 1996)
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OikeellisuusOikeellisuus

�� Sertifioitu referenssimateriaaliSertifioitu referenssimateriaali
�� JJääljitettljitettäävyys, epvyys, epäävarmuus ilmoitettuvarmuus ilmoitettu

�� VertailumittauksetVertailumittaukset



ToistettavuusToistettavuus
Mittaustuloksen toistuvuus: Saman mitattavan suureen
peräkkäisten mittaustulosten paikkansapitävyys, kun
mittaukset suoritetaan samoissa mittausolosuhteissa.

Toistuvuusolosuhteet: Olosuhteet, joissa lyhyellä aikavälillä
saadaan samoista testauskohteista toisistaan
riippumattomia testaustuloksia saman tekijän toimesta
käyttäen samaa menetelmää ja samaa laitteistoa samassa
laboratoriossa.

(Analyyttisen ja kliinisen kemian laadunvarmistussanasto,
EURACHEMSUOMI,1996)

esim. r = 2,8 sr ( sr = sisäinen hajonta, 95% todennäköisyystasolla,
oletuksena normaalijakauma)



UusittavuusUusittavuus

SFS 3700: Mittauksen uusittavuus: Saman
mittaussuureen mittaustulosten yhtäpitävyys, kun
mittaukset suoritetaan muuttuneissa olosuhteissa.

Huomautuksia: Hyvä uusittavuuden esitys sisältää
muuttuneiden olosuhteiden spesifioinnin. Muuttuneisiin
olosuhteisiin voi kuulua mittausperiaate,
mittausmenetelmä, havainnoitsija, mittauslaite,
referenssinormaali, paikka, käyttöolosuhteet, aika.

( )nssR rL /8.2 22 +=



MenetelmMenetelmään tarkkuus tiedossan tarkkuus tiedossa

�� R ja r mainittu menetelmR ja r mainittu menetelmäästandardissastandardissa

�� Laboratorion osoitettava ettei toistettavuus jaLaboratorion osoitettava ettei toistettavuus ja
uusittavuus kahdessa mittauksessa ylituusittavuus kahdessa mittauksessa ylitää
standardinstandardin R:aR:a jaja r:ar:a kuin korkeintaan kerrankuin korkeintaan kerran
kahdessakymmenesskahdessakymmenessää tapauksessatapauksessa



Tulosten tulkintaTulosten tulkinta

Standardi ISO 4259, nestemStandardi ISO 4259, nestemääiset polttoaineetiset polttoaineet

Ylitys jos tulos > raja + 0,59 R (95 %Ylitys jos tulos > raja + 0,59 R (95 %
luotettavuustaso, yksittluotettavuustaso, yksittääinen tulos)inen tulos)



�� Rikkipitoisuus, raja 10Rikkipitoisuus, raja 10
ppmppm

�� ISO 20846ISO 20846
�� Bensa R = 0,1749X + 0,96Bensa R = 0,1749X + 0,96
�� Diesel R = 0,1120X + 1,12Diesel R = 0,1120X + 1,12

�� BensaBensa ⇒⇒ 11,6 ppm11,6 ppm
�� DieselDiesel ⇒⇒ 11,3 ppm11,3 ppm
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MittausepMittausepäävarmuusvarmuus
�� ””toptop downdown””

Voidaan laske kVoidaan laske kääyttyttääen R:n ja r:n arvoja jaen R:n ja r:n arvoja ja
sertifioitua referenssimateriaaliasertifioitua referenssimateriaalia
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HUOMHUOM

�� Ei tarvitse selvittEi tarvitse selvittääää kaikkiakaikkia
epepäävarmuustekijvarmuustekijööititää tarkastitarkasti

�� Laskut helppojaLaskut helppoja
�� Oikeellisuus varmistettavaOikeellisuus varmistettava



BOTTOM UPBOTTOM UP

�� EURACHEM/CITAC GuideEURACHEM/CITAC Guide
�� VirhelVirheläähteet selvitethteet selvitetääään ja lasketaann ja lasketaan

kokonaisepkokonaisepäävarmuusvarmuus



HUOMHUOM

�� Voidaan soveltaa kaikkiin menetelmiinVoidaan soveltaa kaikkiin menetelmiin
�� Arvio epArvio epäävarmuuteen vaikuttavistavarmuuteen vaikuttavista

tekijtekijööististää –– menetelmmenetelmään kehitysn kehitys
�� Aikaa vievAikaa vievää –– tarkkuutta vaativatarkkuutta vaativa



HORWITZHORWITZ
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BRIXBRIX



Bensiini hBensiini hööyrynpaineyrynpaine

�� IlmaIlma--saturoitu ( 0saturoitu ( 0ºº C)C) bensiini mitataanbensiini mitataan
37,8 asteessa (5 ml,37,8 asteessa (5 ml, hhööyry:nesteyry:neste, 4:1), 4:1)

�� Ongelma :Ongelma :
�� Mittaus voidaan tehdMittaus voidaan tehdää vain kerran/nvain kerran/nääyteyte
�� r ?r ?

•• mitattu s = 0,37mitattu s = 0,37 kPakPa,, rrstandardinstandardin vaatimusvaatimus =1,6=1,6 kPakPa))
�� kontrollinkontrollinääyte ?yte ?

•• SyklopentaaniSyklopentaani 68,368,3 kPakPa
•• NN--PentaaniPentaani 107,4107,4 kPakPa
•• 2,22,2-- DimetyylibutaaniDimetyylibutaani 37,837,8 kPakPa


