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METROLOGIE, VÝZNAM MĚŘENÍ, ZÁKLADNÍ POJMY 

 

Metrologie – je vědní obor, který se zabývá měřením fyzikálních a technických 

veličin, resp. jejich mírami 

Veličina - fyzikální (kvalitativní) vlastnost tělesa nebo jevu, např.: 

 Elektrický proud  I 

 Elektrické napětí  U 

 Hmotnost   m 

 Síla    F 

 Čas    t 

 

Hodnota veličiny - číslo, které vyjadřuje velikost (kvantitu) fyzikální veličiny ve 

zvolených jednotkách 

- získává se měřením nebo výpočtem z naměřených hodnot, např.:  

5 A, 7 A, 10 A, 15 A 

Mezinárodní soustava jednotek SI – byla přijata na 11. Generální konferenci pro 

míry a váhy v roce 1960 ( Pozn.: ZAE 1. Ročník) 

Měření – soubor všech experimentálních úkonů, které vedou ke zjištění hodnoty 

měřené veličiny 

Měřicí prostředky – soubor všech přístrojů, zařízení a pomůcek, s jejichž pomocí 

provádíme měření 

 

 

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ 

 

 Člověk nemá smysly pro zjišťování elektrických a magnetických veličin 

 Elektrický signál se může měřit, převádět, zpracovávat, zaznamenávat i přenášet 

 Možnost automatizace měření 

 Možnost převádět neelektrické veličiny na elektrické 
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ETALONY – NORMÁLY 

 

 Jsou přesné měřicí prostředky, které představují základní elektrotechnické jednotky 

 Musí zabezpečit uchování a reprodukci dané jednotky 

Primární etalony   

- základní mezinárodní normály  

- mají nejvyšší dosažitelnou přesnost 

- jsou uloženy v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy BIPM v Paříži 

Sekundární etalony 

- odvozují se od primárních etalonů a jsou číselně odstupňovány: 

 Řád 0 – státní etalony – v ČR jsou uloženy v Praze 

 Řád 1 – ověřovací etalony – slouží pro kalibrování a ověřování laboratorních 

měřicích přístrojů a pro velmi přesná laboratorní měření 

 Řád 2 – hlavní etalony měrových středisek 

 

Normály musí splňovat tyto požadavky: 

 Musí věrně realizovat definovanou jednotku 

 Nesmí měnit svou velikost vlivem teploty ani času 

 Musí být snadno použitelný i kontrolovatelný 

 

Normály základních elektrotechnických veličin: 

 Normál elektrického proudu 

 Normál elektrického napětí 

 Normál elektrického odporu 

 Normál elektrické kapacity 

 Normál vlastní indukčnosti 

 Normál vzájemné indukčnosti 
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Odporový normál 
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