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PŘESNOST MĚŘENÍ, CHYBY MĚŘENÍ 

 

Skutečnou hodnotu měřené veličiny nelze měřením, případně výpočtem přesně 

zjistit. Měření ovlivňuje řada skutečností, např. nedokonalost měřicích přístrojů a prostředků, 

nedostatečné znalosti a zkušenosti osob provádějících měření, vnější vlivy – teplota, vnější 

elektromagnetické pole, atd. 

Přesnost měření je v podstatě dána vyhodnocením nepřesnosti měření, tedy chybou 

měření. Výsledek měření je tím přesnější, čím je chyba měření menší. 

Chyby měření dělíme podle vzniku na: 

 Chyby metody - způsobené zjednodušováním zapojení, vztahů pro výpočet, 

vlivem vlastní spotřeby měřicího přístroje, atd. 

- lze je vyčíslit a výsledek měření korigovat 

 

 Chyby přístrojů - způsobené nedokonalostí měřicích přístrojů, dovolená 

chyba měřicího přístroje je dána jeho třídou přesnosti 

 

 Chyby experimentátora - způsobené lidským faktorem – nesprávnou volbou 

metody měření, chybným zapojením přístrojů, nesprávnou volbou měřicího 

rozsahu, chybným čtením na stupnici, atd. 

 

Chyby měření dělíme podle charakteru na:  

 Chyby systematické - vyskytují se pravidelně, opakují se a zkreslují výsledek 

bez ohledu na počet uskutečněných měření 

- Lze je vyčíslit, určit znaménko a výsledek korigovat 

 

 Chyby nahodilé - vyskytují se náhodně, lze je zjistit opakovaným měřením 

- výsledek měření určíme aritmetickým průměrem: 

  
           

 
 

- kde X je hodnota měřené veličiny 

       n je počet provedených měření 

 

 Hrubé chyby – způsobené nepozorností, vyrušením, zcela se liší od ostatních 

výsledků měření. Tyto hodnoty vyloučíme a nepočítáme s nimi. 
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Chyby měření analogovými měřicími přístroji: 

 Absolutní chyba - je rozdíl naměřené a skutečné hodnoty měřené veličiny 

         

kde XN je naměřená hodnota 

       XS je skutečná hodnota 

POZN.: Skutečnou hodnotu nelze přesně zjistit, proto ji nahradíme hodnotou, 

kterou určíme podstatně přesnějším měřením. 

Jednotka absolutní chyby je dána jednotkou měřené veličiny. 

 

 Relativní chyba – je rovna velikosti absolutní chyby vztažené ke skutečné 

hodnotě měřené veličiny, udává se v procentech 

 

   
  
  
    

kde X  je absolutní chyba 

       XS  je skutečná hodnota 

Absolutní i relativní chyba může nabývat záporných i kladných hodnot. 
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Příklad: 

Měřili jsme napětí tužkové baterie dvěma voltmetry: Dílenským s třídou přesnosti 2,5 jsme 

naměřili hodnotu 1,49 V a laboratorním voltmetrem s třídou přesnosti 0,5 jsme změřili 

1,507V. Určete absolutní i relativní chybu měření. 

Řešení: 

          

           

         (          )            

   
  
  
    

      

     
               

Absolutní chyba měření je -0,017 V a relativní chyba je -1,128 %. 
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