
Esimerkki mittausepävarmuuden arvioinnista Nordtestin oppaan TR537 mukaisesti: 

Nordtestin oppaassa kuvataan useita erilaisia laskentavaihtoehtoja laboratorion sisäisen uusittavuuden 

(satunnaisvirhe) ja laboratorion/menetelmän harhan (systemaattinen virhe) arviointiin. Alla olevassa 

kuvitteellisessa esimerkissä mittausepävarmuus arvioidaan laitteen optimaaliselle mittausalueelle (tässä 

tapauksessa 20-250 µg/l) käyttämällä laskentaan rutiininäytteiden rinnakkaismittausten tuloksia ja yhtä 

synteettistä kontrollinäytettä, joka on samalla varmennettu vertailumateriaali. Mittausepävarmuus 

lasketaan prosentteina. Optimaalista mittausaluetta pienemmissä pitoisuuksissa (<20 µg/l) 

mittausepävarmuus tulisi arvioida erikseen absoluuttisena arvona yksikössä µg/l. 

Vaihe Toiminto Fosfaattifosfori luonnonvedestä SFS-EN ISO 15681-2 mukaisesti 

1 
Määritä mitattava 
suure, pitoisuusalue 
ja tavoite-
epävarmuus. 
Valitse suhteellinen 
tai absoluuttinen 
epävarmuuden 
arviointi 

Fosfaattifosforin (ortofosfaatin) massapitoisuus luonnonvedessä. 
Mittausalue 20-250 µg/l. Lasketaan suhteellinen mittausepävarmuus. 
Asiakkaan vaatimus epävarmuudelle on enintään ±10 %.  

   

2 
Määritä sisäisen 
uusittavuuden 
osatekijä u(Rw) 
A: Kontrollinäytteen 
avulla 
B: Ottamalla 
huomioon vaiheet, 
jotka eivät sisälly 
kontrollinäytteen 
mittaukseen 

A: Kontrollinäytteen, joka on varmennettu vertailumateriaali, 
mittaustulosten keskihajonta sRw = 2,39 % pitoisuustasolla ~25 µg/l. 
Tuloksia on mitattu eri päivinä kahdeksan kuukauden aikana yhteensä 
123 kpl. 
 
B: Kontrollinäytteen matriisi on homogeenisempi kuin todellisten 
luonnonvesinäytteiden. Tämän vuoksi tehtiin rinnakkaismittauksia 
erilaista luonnonvesinäytteistä, joiden pitoisuudet vaihtelivat 
mittausalueella 20-241 µg/l. 
Lasketaan rinnakkaismittauksista sarjakohtaiset keskihajonnat ja näistä 
yhdistetty keskihajonta. 
 
Rinnakkaissarjojen lkm: 65 kpl 
Rinnakkaismittausten lkm: 2 – 4 kpl/sarja 
Pitoisuuden vaihteluväli eri näytteillä: 20,2 – 241 µg/l 
Yhdistetty keskihajonta sr = 2,11 % 
 

𝑢(𝑅𝑤) =  √𝑠𝑅𝑤
2 + 𝑠𝑟

2 = 3,19 % 

  

   

3 
Määritä laboratorion 
ja menetelmän 
harhaan liittyvät 
u(bias) osatekijät 
 
 
 
 

Vertailumateriaalin (CRM) varmennettu pitoisuus on sertifikaatin 
mukaan 25 ± 0,5 µg/l (k=2). Kyseessä on sama näyte, jonka 
mittaustuloksia tarkasteltiin kohdassa 2A. Mittaustulosten keskiarvo on 
25,18 µg/l (n=123). Näin ollen harha (bias) on +0,18 µg/l tai 0,71 %. 
 
Harhan arviointiin käytettyjen mittaustulosten hajonta, sbias = 2,39 % 
(tässä tapauksessa sama kuin kohdassa 2A laskettu keskihajonta). 
 
Vertailumateriaalin varmennetun pitoisuuden epävarmuus saadaan 
jakamalla luottamusväli ilmoitetulla kattavuuskertoimella (k). Näin 

ollen varmennetun pitoisuuden epävarmuus 𝑢(𝑐𝑟𝑒𝑓) =  
0,5 µ𝑔/𝑙

2⁄ =

0,25 µ𝑔/𝑙 eli suhteellisena arvona 1,00 %. 
 

   



4 
Muuta osatekijät 
standardiepävarmuu
ksiksi u(x) 
 
 
 

𝑢(𝑅𝑤) = 3,19 % 

𝑢(𝑏𝑖𝑎𝑠) =  √𝑏𝑖𝑎𝑠2 + (
𝑠𝑏𝑖𝑎𝑠

√𝑛
)

2

+ 𝑢(𝑐𝑟𝑒𝑓)
2

 

=  √(0,71 %)2 + (
2,39 %

√123
)

2

+ (1,00 %)2 = 1,24 % 

   

5 
Laske yhdistetty 
standardiepävarmuu
s, uc 

 
 
 

𝑢𝑐 = √𝑢(𝑅𝑤)2 + 𝑢(𝑏𝑖𝑎𝑠)2 

= √(3,19 %)2 + (1,24 %)2 = 3,43 % 

   

6 
Laske laajennettu 
mittausepävarmuus, 
U = 2 · uc 

 
 
 

𝑈 = 2 ∙ 3,43 ≈ 7 % 

 


