
Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin 

Viz oskenovaný text 

http://physics.ujep.cz/~ehejnova/UTM/materialy_studium/chyby_meridel.pdf 

Jaké měřidlo je vhodné zvolit?  

Pravidla:  

Přesnost měřidla má být pětkrát až desetkrát vyšší, než je požadovaná 

přesnost měření. 

Např. chceme-li změřit průměr drátu 3 mm s přesností řádově jednotky 

procent (tj. abs. chyba by měla být cca 0,03 mm (1 %), volíme 

mikrometr, který umožňuje měřit délku s přesností 0,01 mm.  

Chybu měření nelze zmenšit tak, že budeme zvyšovat počet měření.  

Důvod: Směrodatná odchylka charakterizuje jen část chyb měření 

(náhodné chyby). Zdrojem chyb je ale i samotné měřidlo a přesnost 

měřidla je vždy omezená. Opakovaným měřením veličiny týmž 

měřidlem celkovou přesnost měření nezvýšíme. Abychom přesnost 

měření zvýšili, museli bychom použít jiné měřidlo.  

Dále je třeba uvážit, že přesnost měření mohou ovlivňovat i 

systematické chyby.   
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Charakteristiky měřicích přístrojů 1 

Rozlišujeme přístroje: 

 indikační - hodnotu měřené veličiny udávají polohou ukazatele na 

stupnici (teploměr, voltmetr,…)  

 registrační - zaznamenává trvale měřenou veličinu (barograf,…) 

 digitální (teploměr, voltmetr,…) – dnes je to převážná část přístrojů  





Cvičení: Jaká je citlivost a konstanta voltmetru? 



Charakteristiky měřicích přístrojů 3 

4. přesnost měřidla – charakterizuje schopnost měřidla udávat za 

stanovených podmínek měření hodnoty blízké skutečné hodnotě měřené 

veličiny. Zahrnuje chyby systematické i náhodné.   

Přesnost měřidla se vyjadřuje třídou přesnosti. Jejím uvedením 

výrobce měřidla zaručuje, že jeho chyby (systematické i náhodné) 

nepřekročí stanovenou mez.      



Určování chyb vybraných měřidel 

Pro různé druhy měřidel je způsob určování přesnosti a označování třídy 

přesnosti různý → státní normy. 

Chyba měřidla se udává jako mezní chyba (význam je analogický jako 

u mezní chyby určené ze směrodatné odchylky → s pstí P, která je 

blízká 1, nevybočí naměřené hodnoty z intervalu, který kolem střední 

hodnoty měřené veličiny vymezuje chyba měřidla. 

Pravidlo:  

Chybu měřidla odhadneme zpravidla hodnotou 1 nebo 1/2 dílku stupnice 

přesnost měření. 

Podrobněji o měření základních veličin viz Brož, J. Základy fyzikálních 

měření I, str. 76 a dále. 



Měření délky 

 Pásové měřítko – u měřítek v délce 1 až 3 m  je chyba 1 mm, pro  

delší měřítka obvykle 10 mm. 

 Posuvné měřítko – vhodné pro měření kratších délek (150 až 200 

mm), chyba je obvykle 0,05 až 0,1 mm (existuje i digitální verze s 

možností připojení na počítač). 

 Mikrometr – vhodný pro měření délek do 100 mm, chyba je obvykle 

0,005 až 0,01 mm existuje i digitální verze s možností připojení na 

počítač). Hlavní stupnice je nejčastěji dělena po 0,5 mm, otočný 

bubínek pevně spojený s mikrometrickým šroubem má stupnici 

dělenou na 50 dílků. 

 Indikátorové hodinky (úchylkoměr) – chyba  0,01 až 0,001 mm 

 Katetometr, ultrazvukový dálkoměr, laserový dálkoměr 

Při výběru měřidla je vždy nutno zvážit, zda pro velmi přesné měření 

dokážeme zaručit např. stálé podmínky měření a zda měřený rozměr 

svou povahou odpovídá vybranému stupni přesnosti měřidla (např. 

průměr drátu z výrobních důvodů kolísá → stačí měřit použít posuvné 

měřítko).      



Měření délky 

Čtení na stupnici s noniem 

 

 

 

 

 

 

Dílky nonia jsou kratší než dílky hlavní stupnice, zpravidla odpovídá deset dílků 

nonia devíti dílkům hlavní stupnice → každý dílek nonia je menší o 1/10 

nejmenšího dílku stupnice (jestliže splývají počátky obou stupnic, kryje se desátý 

dílek nonia s devátým dílkem stupnice (viz obr.).  

Při měření slouží okrajový (počáteční) dílek nonia jako odečítací ryska.  

Příklad 

Viz obr. - počáteční (nulová) ryska nonia je mezi 7 a 8 a čtvrtá ryska nonia splývá 

s ryskou hlavní stupnice – odečítáme údaj 7,4.  



Měření délky 

Posuvné měřítko 

http://fyzweb.cz/materialy/aplety_hwang/vernier/ruler/vernier_cz.html 

http://fyzweb.cz/materialy/aplety_hwang/vernier/ruler/vernier_cz.html


Jaký údaj je na posuvném měřítku? 



Mikrometr 



Jaký údaj ukazuje mikrometr? 



Indikátorové hodinky (úchylkoměr) 



Katetometr 



Ultrazvukový dálkoměr 



Laserový dálkoměr 



Měření času 

Všechny metody měření času jsou založeny na počítání cyklů periodických dějů o 

známé délce periody → kmity v mechanických nebo elektrických soustavách 

(případně periodické děje spojené s vyzařováním energie z elektronových slupek 

atomů). 

 Mechanické stopky – rozlišovací schopnost obvykle v rozmezí od 0,1 do 1,0 

sekundy. Vždy je nutno brát v úvahu reakční dobu experimentátora, která je 

0,2 až 0,3 s! 

 Elektrické stopky 

 Světelná brána (odpadá chyba pozorovatele)  



Měření hmotnosti - vážení 



Měření teploty 

Kapalinové teploměry 



Bimetalový teploměr 

Který ze dvou kovů má větší koeficient teplotní roztažnosti? 



Odporové teploměry 

Změna elektrického odporu s teplotou 

Kovové: odpor s teplotou roste 

Používané kovy: Ni, Pt 

Polovodičové (termistory): 

odpor s teplotou klesá 



Který teploměr má větší citlivost, platinový (modrý) nebo niklový (zelený)? 



Při jakých teplotách je NTC termistor (negastor) citlivější, při nižších nebo vyšších? 



Určení chyby elektrických měřicích přístrojů 

Výrobce udává třídu přesnosti el. měřicího přístroje. 

Označuje se čísly 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5. Toto číslo vyjadřuje relativní 

mezní dovolenou chybu (v %) – je-li přístroj použit za vztažných podmínek 

(např. poloha přístroje, teplota, frekvence,…), výrobce zaručuje, že v 

rozmezí měřicího rozsahu přístroje nepřekročí celková (tj. systematická i 

náhodná) chyba měřené veličiny mezní dovolenou chybu.   

    





Příklad 

Určete mezní dovolenou chybu a relativní chybu pro tyto naměřené 

údaje: U = 90 V a 35 V. 



Digitální měřidla 





Určení celkové chyby přímých měření 



Samostatně prostudujte 

• Chyby nepřímo měřených veličin – viz studijní opora fyzikální praktikum 

A (str. 5 -7) 

http://physics.ujep.cz/~ehejnova/PraktikumA/Fyz_praktikum_A.pdf 

+ odkaz „Nepřímá měření“ na http://physics.ujep.cz/~ehejnova/ 

• Metody měření 

http://physics.ujep.cz/~ehejnova/UTM/materialy_studium/metody_mereni.pdf 

• Lineární regrese   

http://physics.ujep.cz/~ehejnova/UTM/materialy_studium/linearni_regrese.pdf 

• Zásady pro vypracování protokolu 

http://physics.ujep.cz/~ehejnova/UTM/materialy_studium/protokol_zasady_vyp

racovani.pdf 

• Ukázka vzorového protokolu 

http://physics.ujep.cz/~ehejnova/PraktikumA/Vzor_protokol.htm 
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