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ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ 

Výsledky celého měření zpracujeme do protokolu měření. 

Protokol měření musí obsahovat: 

 Úkol – obsahuje konkrétní zadání měřené úlohy  

 

 Schéma zapojení – podle zadání zvolit vhodnou 

metodu měření a podle toho zvolit nejvhodnější 

schéma zapojení 

 

 Měřené přístroje – specifikovat měřený přístroj, 

např. typ, jmenovité hodnoty, výrobní číslo atd. 

 Měřicí přístroje – specifikovat všechny použité 

měřicí přístroje – ampérmetry, voltmetry, 

wattmetry, osciloskopy atd., uvedeme jejich typ, 

měřicí rozsahy, třídu přesnosti a výrobní číslo 

 Pomocné přístroje – specifikovat všechny ostatní 

přístroje, např. regulační rezistory, regulační 

autotransformátory atd., uvedeme jejich typ, 

jmenovité hodnoty a výrobní číslo 

 Zdroje – specifikovat použité zdroje, uvést jejich 

typ a výrobní číslo 

 

 Tabulky naměřených a vypočtených hodnot – 

sestavit tak, že v prvním sloupci jsou hodnoty 

nastavované veličiny, v dalších sloupcích hodnoty 

naměřených veličin a v posledních sloupcích jsou 

hodnoty vypočtených veličin. 
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 Příklady výpočtů pro zvolený řádek tabulky – příklad výpočtu provést pro 

jmenovité hodnoty. Např.: Jestliže měříme převod transformátoru, který má na štítku 

hodnoty jmenovitého napětí 50 V, 220 V, provedeme příklad výpočtu z naměřených 

hodnot pro 50 V. 

 

 Postup práce – popsat konkrétní postup měření 

 

 Grafy – musí popisovat vztahy mezi veličinami, 

které mohou být lineární nebo nelineární. Např. 

závislost R = f (I) znamená, že na svislé ose je 

závislá veličina, tedy R a na vodorovné ose bude 

nezávislá veličina, tedy I. 

 

 Zhodnocení – je závěrem měření a zpracování 

výsledků měření. Postupně odpovědět na všechny 

jednotlivé body zadání, zhodnotit použitou metodu 

měření, přesnost měření. Dále zhodnotit, zda 

naměřené hodnoty odpovídají předpokládaným, teoretickým hodnotám. (Nejčastější 

chybou je, že se zhodnocení zaměňuje s postupem práce.)  

 

Příklad nevhodného zhodnocení!!! 

Měření se mi velmi líbilo, probíhalo v pořádku a dopadlo podle očekávání. 

 

V praxi se můžete setkat s různými typy protokolů a technických zpráv. S rozvojem 

měřicí a výpočetní techniky se možnosti vyhodnocování výsledků měření neustále 

vyvíjejí.   

 


