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KONTROLA CEJCHOVÁNÍ MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ 

 

Při kontrole (ověřování) cejchování zjišťujeme, zda měřicí přístroj vyhovuje uvedené 

třídě přesnosti. Průběh ověřování i dobu, za kterou se musí ověřování přístrojů opakovat, 

uvádí normy. 

 

1. Ověřování voltmetru 

 

Ověřovaný voltmetr zařazujeme paralelně k přesnému přístroji. Pokud ověřujeme více 

voltmetrů, zařadíme je všechny paralelně. 

 

 

 

2. Ověřování ampérmetru 

 

Ověřovaný ampérmetr zapojujeme do série s přesným ampérmetrem. Opět můžeme 

ověřovat více stejných ampérmetrů zapojených sériově. 

 

 

Postup: 

 Na ověřovaném přístroji nastavujeme hodnoty napětí (proudu) a na přesném 

přístroji odečteme skutečné hodnoty napětí (proudu). 

 Zjistíme absolutní chybu. 

 Stanovíme korekci. 
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Korekce – je záporně vzatá absolutní chyba: 

       

Korekční křivka – je závislost korekce na výchylce měřicího přístroje, dva body 

křivky se vždy spojí rovnou čarou, takže výsledná křivka je lomená čára 

Z korekční křivky nebo z tabulky určíme maximální hodnotu korekce bez ohledu na 

znaménko |     |. 

Relativní chybu ověřovaného přístroje určíme ze vztahu: 

   
|     |

  
    

kde XR je největší hodnota měřicího rozsahu 

Relativní chyba se zaokrouhlí na nejbližší vyšší hodnotu z řady třídy přesnosti. Tak 

zjistíme, jestli přístroj vyhovuje uvedené třídě přesnosti. 

 

Příklad: 

Pomocí přesného voltmetru s třídou přesnosti 0,1jsme ověřovali voltmetr s třídou 

přesnosti 1, který má rozsah 120V. Naměřené hodnoty jsou v tabulce. Vypočtěte korekci, 

sestrojte korekční křivku a ověřte, zda voltmetr odpovídá uvedené třídě přesnosti. 

 

VX VN 

0 0 

20 20,3 

40 40,6 

60 59,8 

80 80,2 

100 99,5 

120 119,8 
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Řešení: 

Vypočítáme absolutní chyby a korekce pro jednotlivé výchylky: 

                          

              

VX VN V XkV 

0 0 0 0 

20 20,3 -0,3 0,3 

40 40,6 -0,6 0,6 

60 59,8 0,2 -0,2 

80 80,2 -0,2 0,2 

100 99,5 0,5 -0,5 

120 119,8 0,2 -0,2 

 

Určíme maximální korekci: 

|     |        

Vypočteme relativní chybu: 

   
|     |

  
    

   

   
            

Voltmetr vyhovuje uvedené třídě přesnosti 1. 
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Korekční křivka: 
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