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Stručná analýza chyb v procesu měření 

 
 Každé měření je proces, na kterém se podílí: měřený objekt, měřený přístroj a 

operátor. Měření vždy probíhá v určitém čase, při vhodně definovaných podmínkách a 

v určitém prostředí. Všichni tito činitelé více nebo méně ovlivňují proces měření. Proto 

nemůže být měření v žádném případě dokonale přesné. Vzniklé nepřesnosti vyjadřuje chyba 

měření. 

 Celková chyba měření se skládá z elementárních složek, kterých může být několik. 

Jsou to zejména: 

a) nedokonalosti smyslů operátora 

b) nepřesnosti měřicích přístrojů 

c) působení vnějších vlivů při měření 

d) neidentičnost podmínek měření 

e) ovlivňování měřeného objektu měřicím přístrojem. 

Jak ukazují zkušenosti, má jedna část těchto vlivů náhodný charakter a přispívá ke 

vzniku náhodné složky chyby. Druhá část ovlivňuje měření jistým pravidelným způsobem a 

podílí se na tvorbě systematické složky celkové chyby. Kromě těchto chyb mohou vzniknout 

hrubé chyby v důsledku omylů a nepozornosti operátora, nebo vady přístrojů v procesu 

měření. Oblast, ve které se chyba nachází se označuje jako toleranční pole. 

 Chyba měřené veličiny x je pak definována jako rozdíl mezi skutečnou a naměřenou 

hodnotou této veličiny: 

     Δ = xa –xn 
Kde Δ je chyba měření 

       xa – skutečná hodnota 

       xn  - naměřená hodnota  

 

Pro naměřenou hodnotu platí   xs  ≤   xn , nebo xn  ≤   xs , odkud vyplývá, že chyba 

může mít kladné nebo záporné znaménko. 

Jiný způsob vyjádření chyby měření dostaneme z poměru absolutní chyby k naměřené 

hodnotě. Je označována jako poměrná či relativní chyba. Je to bezrozměrné číslo a bývá 

vyjádřena v procentech. Dostaneme: 
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Zavedení relativní chyby má smysl jen u fyzikálních veličin, pro které je jednoznačně 

definována nulová hodnota. 

Když hovoříme o přesnosti měřicích přístrojů, máme na mysli vlastnost přístroje, která 

v sobě zahrnuje jak správnost, tak i stálost (reprodukovatelnost) při měření dané veličiny. 

Názorný příklad těchto pojmů je nakreslen na obrázku 1. 

 

Převládá-li u dané metody náhodná složka chyby, musíme měření opakovat několikrát. 

Nejpravděpodobnější hodnotou (za předpokladu normálního rozdělení) je aritmetický průměr 

z naměřených hodnot. 
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Obr.1. Údaje na přístroji: 

a - nesprávné, ale reprodukovatelné 

b – správné, ale nereprodukovatelné 

c – přesné 
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