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3 Úvodní cvičení 

1 ÚVODNÍ CVIČENÍ 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

Sezámení studentů s programem a organizací cvičení. 
Bezpečnostní školení pro práci s přístroji v laboratoři. 

 
 

 

MOTIVACE: 

Co je to metrologie? 

Slovo metrologie vzniklo z řeckého slova „metron“ (řecké metron znamená 
měřidlo, logos = slovo, řeč). Obecně lze tedy říci, že se jedná o vědu o 
měření. 

Metrologie má zcela zásadní význam v celé řadě lidských činností. Tyto 
činnosti souvisejí se základními funkcemi lidské společnosti a s jejími 
potřebami jejím dalším rozvojem. Je také vědní disciplínou nezbytnou pro 
ostatní vědní disciplíny, výzkum a vývoj, produkci, realizaci produktů a trhu 
atd. a to jak z národního, ale také z mezinárodního pohledu. 

S metrologií se setkáváme v každodenním životě i v rámci průmyslu a 
všech ostatních odvětvích. Běžně potřebujeme měřit: 

• hmotnost a množství všeho co nakupujeme (jídlo, pohonné 
hmoty,…) 

• je nutné měřit čas, 

• přesné měření délky, 

• spotřebu energií (elektrické energie, vody, plynu, …) 

• teplotu (ovzduší, těla,…) 

• atd. 

Více na: 

http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb10/terminologie.pdf 

 
  

http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb10/terminologie.pdf
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4 Úvodní cvičení 

1.1 PROGRAM A ORGANIZACE CVIČENÍ 

1. Cvičení 
Úvodní cvičení, seznámení studentů s programem a organizací cvičení, bezpečnostní 
školení pro práci s přístroji v laboratoři. 

2. Cvičení 
Praktické ukázky práce se základními měřidly (posuvné měřítko, mikrometr, kalibry, 
číselníkový úchylkoměr, koncové měrky). 

3. Cvičení 
Základy vyhodnocování výsledků měření - procvičování. 

4. Cvičení – úloha č. 1 
Kontrola agresivity potu. 

5. Cvičení – úloha č. 2 
Přímá a nepřímá metoda měření. 

6. Cvičení – úloha č. 3 
Kontrola rozměrové přesnosti otvorů. 

7. Cvičení – úloha č. 4 
Kontrola kuželů. 

8. Cvičení – úloha č. 5 
Kontrola vnějšího závitu (třídrátková metoda). 

9. Cvičení – úloha č. 6 
Kontrola ozubeného kola. 

10. Cvičení – úloha č. 7 
Kontrola kalibrů pro kontrolu děr. 

11. Cvičení – úloha č. 8 
Kontrola drsnosti. 

12. Cvičení  
Doměření a dopracování protokolů, konzultace k probrané látce (ukázka využití 
interference světla pro posouzení rovinnosti optické plochy). 

13. Cvičení 
Závěrečný písemný test. 

14. Cvičení 
Udělení klasifikovaného zápočtu. 

Při měření jednotlivých úloh jsou studenti rozděleni do skupinek a měří v rámci této skupiny. 
Výjimkou je první úloha, kdy si každý student identifikuje svou agresivitu potu. Počty skupin 
se může v průběhu semestru měnit. Jednotlivé měřicí úlohy jsou různě obtížné. 
Studenti jsou povinní vybavit se do cvičení z tohoto předmětu přezůvkami nebo návleky a 
pracovními rukavicemi pro metrologická měření. 
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5 Úvodní cvičení 

1.2 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

1.2.1 Bezpečnostní školení pro práci s přístroji v laboratořích 
Bezpečnost je jedním ze základních podmínek práce v laboratoři. Je tedy legislativně 
zabezpečena řadou norem, vyhlášek a předpisů, které je nutné dodržovat. 

Pro každý typ laboratoře platí specifické podmínky a povinností každého pracovníka v takové 
laboratoři je s těmito podmínkami se seznámit a beze zbytku je dodržovat. 

Pro práci v metrologické laboratoři platí tyto obecné zásady: 
• nespouštět měřicí zařízení, jehož činnost dostatečně neznáme, 
• pracovat pouze s těmi přístroji, se kterými Vám bylo dovoleno pracovat, 
• nesnímat ochranné kryty z měřicího zařízení, 
• veškerou manipulaci provádět v klidu, 
• používat všechny předepsané ochranné pomůcky, 
• udržovat okolí měřicího zařízení v čistotě a v pořádku, 
• pokud vznikne nějaká porucha na přístroji nebo pokud se měřicí zařízení v průběhu 

měření poškodí je student povinen ihned závadu hlásit, 
• uposlechnou příkazů instruktorů a dbát jejich pokynů. 

1.2.2 Další důležitou součástí dodržování bezpečnosti je také ochrana zdraví při práci. 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) je jedním z předpokladů pro 
řádný výkon výchovných a vzdělávacích funkcí školy. Jednou ze základních povinností 
univerzity a jejich vedoucích zaměstnanců je vytvářet vhodné podmínky pro bezpečnou a 
zdravotně nezávadnou práci. 

Tato povinnost se týká nejen zaměstnanců, ale i péče o ochranu zdraví studentů během výuky 
a v přímé souvislosti s ní a to na všech pracovištích a ve všech zařízeních univerzity. S 
přihlédnutím k rozdílné potřebě odborných znalostí budou studenti o bezpečnostních 
předpisech podle konkrétních podmínek informování na jednotlivých katedrách. Tento 
dokument je vstupním pokynem k všeobecným zásadám. 

V zájmu chránit zdraví své a zdraví ostatních osob je student zejména povinen: 
• student nesmí manipulovat, zapínat, vypínat, případně obsluhovat žádné stroje, 

přístroje a zařízení, které mu nebyly v rámci výuky přiděleny a s jejichž obsluhou 
nebyl seznámen, 

• musí dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, se kterými byl prostřednictvím 
vyučujícího (nebo vedoucího pracoviště) seznámen, 

• dodržovat zásady bezpečného chování ve společných prostorách univerzity, v 
učebnách, v laboratořích, v dílnách, na chodbách, na schodištích, v menze apod., 

• podrobit se přezkoušení znalostí v rozsahu předpisu nebo činnosti, pokud to stanoví 
bezpečnostní předpis nebo je to odůvodněno rizikem činnosti, 

• oznámit pedagogickému dozoru závady a nedostatky , které by mohly ohrozit 
bezpečnou práci, 

• neprodleně ohlásit pedagog. pracovníkovi (vedoucímu pracoviště) jakékoliv poranění, 
ke kterému došlo při plnění školních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi, 

• nepožívat alkohol před nástupem do výuky a během výuky, nezneužívat jiné omamné 
prostředky. 
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6 Doplňující zdroje 

2 DOPLŇUJÍCÍ ZDROJE 

[1] Směrnice rektora TUO_SME_07_002 - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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3 Praktické ukázky práce se základními měřidly 

1 PRAKTICKÉ UKÁZKY PRÁCE SE ZÁKLADNÍMI MĚŘIDLY 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

Seznámení studentů se základními měřidly vyskytujícími se především ve 
strojírenském průmyslu. 
Rozdělení měřidel. 
Konkrétní práce se základními měřidly jako například s posuvným 
měřítkem, mikrometrem, kalibrem, číselníkovým úchylkoměrem, 
koncovými měrkami. 

 
 

 

MOTIVACE: 

Trest smrti hrozil tomu, kdo zapomněl nebo zanedbal svoji povinnost 
zkalibrovat své měřidlo délky při každém úplňku. Takové bylo riziko 
královských architektů odpovědných za budování chrámů a pyramid pro 
faraony ve starém Egyptě tři tisíce let před naším letopočtem. První 
královský loket byl definován jako délka předloktí od lokte ke špičce 
nataženého prostředníčku vládnoucího faraona, plus šířka jeho ruky. Prvotní 
měření bylo přeneseno na černou žulu a do ní vytesáno. Pracovníkům na 
staveništích byly předány žulové nebo dřevěné kopie a architekti byli 
odpovědni za jejich udržování. 

 
 

 

CÍL: 

Základní jednotky SI soustavy. 

Odvozené jednotky SI soustavy. 

Názvy a značky násobných a dílčích předpon SI soustavy. 
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4 Praktické ukázky práce se základními měřidly 

1.1 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ MĚŘIDEL 

Měřidla se dělí z různých hledisek. Jedno ze základních dělení je podle způsobu měření: 
• absolutní – při této metodě měření jsou zjišťovány celkové rozměry a měřená hodnota 

se odečítá přímo z měřidla, 
• komparační – při této metodě se určují úchylky od jmenovitého rozměru, 
• toleranční – tato metoda určuje skutečnost, zda je vyhověno předpisu přesnosti 
• (nejsou-li překročeny hodnoty mezních rozměrů). 

Další dělení může být například podle charakteru zaznamenaného údaje: 
• analogové – naměřené údaje jsou spojitou funkcí měřené veličiny, 
• digitální (číslicové) – naměřené údaje jsou ve formě hodnoty (čísla).  

Na cvičení se budou rozebírat základní délková měřidla nejčastěji se vyskytující 
ve strojírenské praxi. 
Jsou to: 

• posuvné měřidlo, 
• třmenový mikrometr, 
• kalibr,  
• číselníkový úchylkoměr, 
• koncové měrky 

1.2 POSUVNÉ MĚŘIDLO 

Posuvné měřidlo patří mezi základní délková měřidla. Tímto měřidlem je možné měřit vnější 
rozměry, vnitřní rozměry a hloubka. Vyrábí se v různých variantách a velikostech. Jedná se o 
měřidlo absolutní. 

Podle rozdělení nonické stupnice je možné odečítat hodnoty s přesností 0,1 mm, 0,05 mm a 
0,02 mm. Digitální posuvná měřidla měří s přesností 0,01 mm. 

Přesnost měření může být ovlivněna silou přítlaku čelisti z důvodu, že na posuvném měřítku 
nemáme konstantní přítlak na měřenou součást. Takže síla přítlaku závisí na zkušenosti a 
cviku měřici osoby. 

Popis měřidla 
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5 Praktické ukázky práce se základními měřidly 

 
Obr. 1 - Popis posuvného měřidla 

 
Obr. 2 – Varianty ukazatele měřených hodnot 

 
Obr. 3 – Možnosti měření pomocí posuvného měřidla 
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6 Praktické ukázky práce se základními měřidly 

1.2.1 Princip nonia 
Nonius je pomocná stupnice na odečítání dílů vzdálenosti dvou sousedních čárek hlavní 
stupnice. 

Princip noniové stupnice s přesností 0,1 mm spočívá v tom, že 9 dílků základní stupnice je 
rozděleno na 10 dílků stupnice nonické. 

 
Obr. 4 – Ukázka nonické stupnice s přesností 0,1 mm 

Při čtení naměřených hodnot nejprve odečítáme celé milimetry. Jejich počet odečteme na 
hlavní stupnici vlevo od nulové rysky nonia. Poté odečítáme desetiny (setiny) milimetrů, 
jejichž počet určuje ryska stupnice nonia, která se nejpřesněji kryje s některou z rysek na 
hlavní stupnici. Oba rozměry – cele milimetry a desetiny nebo setiny milimetrů přečteme jako 
jeden rozměr. 

1.3 TŘMENOVÝ MIKROMETR 

Třmenový mikrometr slouží k přesnému měření převážně vnějších rozměrů. Měření pomocí 
mikrometru je založeno na principu mikrometrického šroubu. Pomocí tzv. řehtačky je 
dosaženo konstantního přítlaku mezi měřicími doteky. Díky této konstrukci je možno 
dosáhnout přesnosti měření 0,01 mm. 

Toto měřidlo se používá pro přesnější měření než posuvné měřidlo. Jeho hlavní nevýhodou je 
malý měřící rozsah a nutnost šetrného zacházení. 

Na štítku mikrometru je uveden měřicí rozsah a přesnost měřeni. Měřicí rozsah je dán 
mikrometrickým šroubem a obvykle bývá do 25 mm. To znamená, že měřicí rozsahy mohou 
být  
0 – 25 mm, 25 – 50 mm, 50 – 75 mm, apod. 

V pouzdře mikrometru bývá kalibrační tyčinka, jejíž délka mívá přesnou hodnotu nejnižší 
délky měřicího rozsahu. Mikrometrická měřidla obecně umožňují měření vnějších vnitřních 
rozměrů i hloubek. 

Popis měřidla 
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7 Praktické ukázky práce se základními měřidly 

 
Obr. 5 – Popis třmenového mikrometru 

 
Obr. 6 – Varianty ukazatele třmenového mikrometru 

1.3.1 Způsob odečítání 
Při měření je nutné dodržet následující postup: 

• obrobek se upne mezi měřící plochy, 
• mikrometrický šroub se šroubuje "řehtačkou" dokud "neprokluzuje", 
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8 Praktické ukázky práce se základními měřidly 

• mikrometr se zafixuje stavěcím kroužkem, 
• mikrometr se klouzavým pohybem sundá z obrobku, 
• odečte se hodnota. 

Mikrometr je důležité správně držet! 

Měřidlo se musí držet pouze za třmen nebo držet opřený o část dlaně pod palcem a palcem 
nebo ukazováčkem otáčet bubínkem se stupnicí nebo řehtačkou. Aby se vyloučili chyby při 
sériovém měření, způsobené teplem rukou, mikrometr se často upíná do přidržovacího 
stojánku. 

 
Obr. 7 – Příklad odečtení hodnoty třmenovým mikrometrem s přesností 0,01 mm 

 
Animace 1.1 Základní délková a absolutní měřidla 

1.4 KALIBRY 

Kalibry jsou měřidla pevná, která se používají pro toleranční měření. Jsou to tedy taková 
měřidla, jejichž použitím nezjistíme skutečný rozměr, ani úchylku od jmenovité hodnoty. 
Kontrolované kusy se pouze roztřídí na dobré, opravitelné a neopravitelné (zmetky). 

Rozdělení kalibrů: 
• pro kontrolu otvorů – válečkové, ploché, 
• pro kontrolu vnějších rozměrů – třmenové, 
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• pro kontrolu kuželovitosti – kuželové – vnitřní i vnější. 

Většina kalibrů má dobrou a zmetkovou stranu, které určuji mezní rozměry. Skutečny rozměr 
dobrého výrobku musí ležet mezi těmito rozměry. Při měřeni otvorů musí dobrá strana jít 
zasunout vlastní vahou, zmetková nesmí projit měřeným rozměrem. 

Kalibry se vyrábějí buď oboustranné, nebo jednostranné. Na každém kalibru je vždy 
vyznačen jmenovitý rozměr, toleranční značka a horní i dolní mezní úchylka v milimetrech. 
Zmetková strana musí být jednoznačně označena. Je to měření jednoduché a rychlé, proto se 
používá při sériové výrobě. 

 
Obr. 8 – Kalibry: a) oboustranný válečkový kalibr, b) oboustranný třmenový kalibr, c) jednostranný 

třmenový kalibr 

Norma vyžaduje jednoznačné odlišení zmetkové strany od strany dobré, např: 
• barevným označením zmetkové strany,  
• sražením hran zmetkové strany,  
• zkrácením měřicích ploch zmetkové strany,  
• výkružky nebo nákružky na zmetkové strany,  
• číselným nebo slovním označením. 
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Obr. 9 – Ukázka práce s kalibrem: 1 – dobrá strana kalibru, 2 – kontrolovaná součást na dobré straně 

kalibru, 3 – zmetková strana kalibru, 4 – kontrolovaná součást na zmetkové straně kalibru 

1.5 ČÍSELNÍKOVÝ ÚCHYLKOMĚR 

Číselníkové úchylkoměry jsou jednoduché měřicí přístroje pro přesné měření malých 
vzdáleností. Číselníkové úchylkoměry mohou být jednootáčkové, víceotáčkové nebo méně 
než jednootáčkové. 

Protože úchylkoměry mají jen malý zdvih (u setinových je to 10 až 30 mm) používají se 
převážně na komparační (porovnávací) měření ve spojení s tuhým měřicím stojanem. Nula je 
na stupnici posouvatelná a proto je možné nastavit relativní nulu ve kterékoliv poloze dotyku. 

 
Obr. 10 – Číselníkový úchylkoměr 

Na určení absolutního rozměru součástky pomocí číselníkového úchylkoměru a na jeho 
seřízení je jako první potřeba nastavit požadovaný předepsaný rozměr pomocí zhmotnělých 
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měr (např. koncových měrek) a potom nastavit ručičku na stanovenou úchylku (kalibrování) 
obr. 11. 

Komparátory jsou vhodné na nepřímé měření, při kterém se délkový rozměr určí výpočtem 
z hodnoty úchylky obrobku získané měřením. 

𝐿𝑤 = 𝐿𝐸 + 𝑋𝑎 

Přístroj se nastaví na jmenovitou hodnotu pomocí bloku koncových měrek tak, že na stupnici 
nebo displeji měřidla je nula. Blok koncových měrek se vymění za měřenou součástku, 
přičemž se zobrazí naměřená hodnota. výsledek měření je rovný součtu jmenovité hodnoty LE 
(rozměr bloku koncových měrek) a zobrazované naměřené hodnoty úchylky Xa (pozor na 
znaménko úchylky). 

 
Obr. 11 – Měření úchylkoměrem pomocí bloku koncových měrek (vlevo nastavení úchylkoměru, vpravo 

měření obrobku) 

Odečítání hodnoty se skládá ze 3 kroků: 
• Určí se hodnota na malé stupnici – hodnota dílku na malé stupnici přičemž, pokud 

ručička leží mezi dvěma dílky, tak je to dílek s menší hodnotou. Hodnoty dílků bývají 
celé mm, nebo jejich desetiny. 

• Určíme hodnotu na velké stupnici – hodnota dílu na velké stupnici. Hodnoty dílků 
bývají v setinách mm nebo jejich tisíciny. 

• Určení výsledné hodnoty – hodnoty odčítané na malé ve velké stupnici sečteme. 

 

1.6 KONCOVÉ MĚRKY 

Koncové měrky jsou kovové nebo keramické hranoly s garantovaným přesným délkovým 
rozměrem. Koncové měrky mají rovnoběžně lapované plochy s minimálními odchylkami 
rovnoběžnosti a rovinnosti mezi kterými je garantovaná vzdálenost několika desítek 
nanometrů (podle třídy přesnosti měrek). 
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Obr. 12 – Sada koncových měrek 

Koncové měrky tedy realizují určitou délku jako vzdálenost přesně broušených a lapovaných 
koncových ploch. Nejčastěji se používají měrky ve tvaru hranolků o průřezu 9x30 mm do 
jmenovité délky 10,5 mm a 9x35 mm nad 10,5 mm délky. Měřicí plochy jsou opracovány s 
vysokou přesností rozměrovou, drsnosti povrchu, rovinnosti a vzájemné rovinnosti. 

Měrky se vyrábějí v sadách s odstupňovanými rozměry. Na sestavení určitého rozměru se 
měrky skládají mezi sebou a vzniká tak blok měrek. Měrky se spojují nasáváním jedné 
očištěné měrky na druhou a adhezní síla je díky vysoké rovinnosti a nízké drsnosti udrží při 
sobě. Tento proces se nazývá nasávání. 

Spojení dvou měrek dokáže odolat síle až 1000 N. Při sestavování měrek je pravidlem, že se 
daný rozměr sestavuje z co nejmenšího počtu měrek a měly by být složené pouze na dobu 
nezbytně nutnou. 

Oddělují se podobně jako při skládání – posouváním vůči sobě. Nikdy se nesmí od sebe 
„odlepovat“ nebo odklápět od sebe. Může se tím znehodnotit povrch měrky. 

1.6.1 Postup při sestavení koncových měrek. 
Sestavení koncových měrek z dvou robustních koncových měrek: 

a) koncové měrky přiložíme na sebe měřicími plochami kolmo vůči sobě (obr. 13a), 
b) opatrným pootáčením a jemným přitlačením je navzájem spojíme (obr. 13b), 
c) postupně zarovnáváme jejich hrany do jedné roviny (obr 13c). 

 
Obr. 13 – Sestavení koncových měrek – dvě robustní měrky 
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Sestavení robustní koncové měrky s tenkou koncovou měrkou: 
a) konec tenké koncové měrky položíme na konec robustní koncové měrky (obr. 14a), 
b) rovnoměrně posouváme a jemně přitlačíme tenkou koncovou měrku, dokud se měřené 

plochy neshodují (obr. 14b). 

 
Obr. 14 – Sestavení koncových měrek – robustní a tenká koncová měrky 

Sestavení dvou tenkých koncových měrek: 
a) abychom se vyhnuli prohnutí tenké koncové měrky, použijeme robustní koncovou 

měrku jako oporu (obr. 15a), 
b) další tenkou koncovou měrku z jednoho konce rovnoměrně posouváme a jemně 

přitlačíme na tenkou měrku (obr. 15b),  
c) na závěr odebereme robustní koncovou měrku (obr. 15c). 

 
Obr. 15 – Sestavení koncových měrek – dvě tenké koncové měrky 

 
Obr. 16 – Ukázka poskládaných koncových měrek, 
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Animace 1.2 Koncové měrky 

1.7 POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ 

Přímá metoda měření - je to metoda, při níž je hodnota vyšetřované veličiny získána přímo 
v příslušných jednotkách. Není třeba u ní provádět výpočty. 
 

 

Audio 1.1 Přímá metoda měření 

 

Nepřímá metoda měření - je to taková metoda měření, při které z nějakého důvodu 
nemůžeme zjistit přímo hodnotu vyšetřované veličiny. Ke zjištění vyšetřované hodnoty je 
třeba provádět výpočty. 

 

 

Audio 1.2 Nepřímá metoda měření 

 

Komparační (porovnávací) metoda měření - tato metoda je založena na porovnávání 
hodnoty vyšetřované veličiny se známou hodnotou jiné veličiny téhož druhu. Komparační 
metody mohou být přímé nebo nepřímé. Měřicí prostředky, které aplikují komparační měřicí 
metody se nazývají komparátory. 

 

 

Audio 1.3 Komparační (porovnávací) metoda měření 
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2 CVIČENÍ SE VZTAHUJE K TĚMTO OTÁZKÁM 

• Principy měřidel. 
• Metrologie délky – základní délková měřidla, etalony délek, koncové měrky. 
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[4] http://www.klz.cz/Katalogy/Mahr/mahr_13_marPgage.pdf 
[5] Pernikář, J.: Technická měření, VUT Brno 2002 
[6] Pernikář, J.: Metrologie, VUT Brno 2003 
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3 Základní vyhodnocování výsledků měření 

1 ZÁKLADNÍ VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Seznámení studentů s chybami vyskytujícími se při měření. 
Druhy chyb. 
Konkrétní příklady na výpočet chyby měření. 

 
 

 

MOTIVACE: 

Představte si, že máte změřit průměr hřídele. Použijete posuvné měřítko a 
získáte určitou hodnotu. Pamětliví přísloví provedete ještě jedno měření. 
Ale zjistíte, že výsledek je jiný!!! Co dělat? Měřit ještě jednou, desetkrát 
nebo kolikrát ještě? Jaká je ta pravá hodnota? 

Jiná situace: Teorie praví, že ta a ta fyzikální veličina má nabývat určité 
hodnoty. Vaším úkolem je přesvědčit se o tom. Provedete měření. Velice 
pravděpodobně naměřená hodnota nebude stejná s teoretickou. Znamená to, 
že teorie neplatí?  

Pro odpověď na tyto otázky se musíme obrátit na teorii chyb. Ta nám 
umožní ohodnotit kvalitu měření a na výše uvedené otázky odpovědět. 
Základním axiomem, který musíme vždy podržet v paměti je: 

ŽÁDNÉ MĚŘENÍ NENÍ DOBRÝM MĚŘENÍM, POKUD NENÍ 
URČENA JEHO CHYBA. 

 
 

 

CÍL: 

Základy statistiky. 

Vyhodnocování naměřených hodnot. 

Matematické zákonitosti. 
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1.1 CHYBY MĚŘENÍ 

Pokud opakujeme měření stejné fyzikální veličiny za stejných podmínek několikrát za sebou, 
dostáváme zpravidla různé hodnoty. Měřené veličině ale přísluší pouze jediná správná 
hodnota. Každou odchylku naměřené hodnoty od pravé hodnoty nazýváme všeobecně chybou 
měření. 

Chyba měření ε je naměřená hodnota veličiny mínus referenční hodnota veličiny.  

𝜀 = 𝑦 − 𝑥0 

kde: 
ε absolutní chyba měření, 
y naměřená hodnota, 
x0 referenční hodnota veličiny. 

Problém je, že skutečnou hodnotu měřené veličiny neznáme a nemůžeme teda takto chybu 
spočítat. Pozor! Tabulková hodnota není skutečnou hodnotou! Je to také výsledek měření a 
jako takový známý jen přibližně. Stejně není skutečnou hodnotou teoretická předpověď: 
skutečnost muže být jiná než teorie předvídá. Teorie chyb proto musí skutečnou hodnotu 
odhadnout a také odhadnout přesnost tohoto odhadu. 

Jedno měření k odhadu chyby nikdy nestačí. Není totiž s čím srovnat tuto hodnotu. Z tohoto 
důvodu je nutné měřit vícekrát. Bylo by sice možné použít chybu danou přístrojem, ale další 
naměřená hodnota muže být jiná. Úkolem teorie chyb je tedy na základě souboru měření najít 
„nejlepší“ odhad skutečné hodnoty měřené veličiny. 

Kvalita měření se hodnotí pomocí této absolutní chyby, nebo častěji pomocí chyby relativní, 
která je definovaná jako poměr absolutní chyby měření a referenční hodnoty měřené veličiny. 

𝛿 = 𝜀
𝑥0
∙ 100 [%]  

kde: 
δ relativní chyba měření. 

Chyby měření mohou být způsobeny různými příčinami: 
• nepřesností měřidel (způsobené např. nedodržením tolerancí u jednotlivých součástek 

přístroje, chybami vzniklými při montáži přístroje, nevhodnou konstrukcí 
přístroje,…), 

• etalonem použitým na kalibraci měřidla nebo nesprávným seřízením měřidla, 
• měřicí silou, tlakem (může vyvolat deformaci měřeného objektu), 
• měřicí metodou, 
• vlivy prostředí, 
• operátorem (chyby zaviněné nedokonalostí lidských smyslů, chyby z nedbalosti, 

neopatrnosti, neznalosti). 

Chyby měření lze roztřídit podle několika hledisek. Základní rozdělení je na: 
• chyby systematické, 
• chyby hrubé, 
• chyby náhodné (nahodilé). 
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1.1.1 Hrubé chyby 
Hrubé chyby jsou většinou na první pohled viditelné, protože naměřená hodnota se výrazně 
liší od ostatních výsledků. Mohou být způsobeny: 

• omylem, 
• špatným zapsáním naměřené hodnoty, 
• nesprávným odečtením ze stupnice, 
• poruchou přístroje, 
• nesprávným postupem. 

Hodnoty zatížené prokazatelně hrubou chybou, se ze souboru naměřených hodnot vyloučí. 
V případě nerozhodnosti, je třeba před rozhodnutím o vyloučení (ponechání) v souboru 
provést otestování odlehlých hodnot, tj. podrobit testu odlehlosti. 

Testování hodnot, které jsou podezřelé, že by mohly být zatíženy hrubou chybou, se může 
provádět za předpokladu normálního rozdělení hustoty pravděpodobnosti. Postup při testování 
odlehlé hodnoty: 

• vypočítá se průměrná hodnota (hodnota výběrového průměru) 

�̅� =
1
𝑛
�𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

kde: 
xi výsledky jednotlivých měření 
n počet měření 

• výběrová směrodatná odchylka souboru 

𝑠(𝑥) = �∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛 − 1

 

• pro posouzení odlehlosti extrémních hodnot daného souboru jsou vybrány druhá a n-tá 
hodnota, přičemž platí (x2 < 𝑥� , xn >  𝑥� ). Pro tyto hodnoty se vypočítá normovaná 
hodnota (H2, Hn). Pro výpočet se použijí následující vzorce. 

𝐻2 = �̅�−𝑥2
𝑠(𝑥)

  nebo 𝐻𝑛 = 𝑥𝑛−�̅�
𝑠(𝑥)

 

• z tabulky se určí tabulková mezní hodnota H pro předem stanovenou pravděpodobnost 
p a rozsah výběru n. 

• na závěr se provede vyhodnocení této hodnoty. V případě, že H2 < H, potom hodnota 
x2 není zatížena hrubou chybou. V případě že Hn > H, pak hodnota xn je zatížena 
hrubou chybou a ze souboru naměřených hodnot se musí vyloučit.  

Tabulka mezních hodnot H pro zvolenou pravděpodobnost p a rozsah výběru n 

Rozsah 
výběru n 

Mezní hodnoty H pro pravděpodobnost p 
0,90 0,925 0,95 0,975 

3 1,15 1,15 1,15 1,15 
4 1,12 1,44 1,46 1,48 
5 1,60 1,64 1,67 1,72 
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6 1,73 1,77 1,82 1,89 
7 1,83 1,88 1,94 2,02 
8 1,91 1,96 2,03 2,13 
9 1,98 2,04 2,11 2,21 
10 2,03 2,10 2,18 2,29 
11 2,09 2,14 2,23 2,36 
12 2,13 2,20 2,29 2,41 
13 2,17 2,24 2,33 2,47 
14 2,21 2,28 2,37 2,50 
15 2,25 2,32 2,41 2,55 
16 2,28 2,35 2,44 2,58 
17 2,31 2,38 2,48 2,62 
18 2,34 2,41 2,50 2,66 
19 2,36 2,44 2,53 2,68 
20 2,38 2,46 2,56 2,71 
25 2,635 2,87 3,351 3,944 
30 2,696 2,928 3,402 3,988 
40 2,792 3,015 3,48 4,054 
50 2,86 3,082 3,541 4,108 
100 3,076 3,285 3,723 4,263 

1.1.1.1 Příklad 
Při měření tvrdosti byly naměřeny hodnoty HB: 

i HB 
1 163 
2 161 
3 165 
4 164 
5 180 

Hodnota pátého měření se výrazně liší od ostatních naměřených hodnot. Z toho usuzuji, že je 
potřeba tuto hodnotu otestovat na hrubou chybu. Pro určení hrubé chyby se bude uvažovat 
s pravděpodobností p = 95 %.  

�̅� =
1
𝑛
�𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 166,6 

𝑠(𝑥) = �∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛−1

=7,635 

𝐻5 = 𝑥5−�̅�
𝑠(𝑥)

=180−166,6
7,635

=1,755 

Z tabulky se určí mezní hodnota H pro n = 5 měření a pravděpodobnost p = 95 %. 

H = 1,67 

Z toho vyplývá 
1,76 > 1,67 
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Protože H5 > H je tím potvrzeno, že x5 je zatíženo hrubou chybou, je tedy nutné poslední 
měření ze souboru měření vyloučit.  

1.1.2 Systematické chyby 
Systematickou chybu nelze odstranit výpočtem. Projeví se až porovnáním daného měření 
s měřením provedeným jinou metodou, s měřením provedeným jinou osobou, s měřením 
provedeným jinými (lepšími) přístroje nebo jinými osobami. Je-li ovšem chyba již zjištěna, 
může se provést odpovídající korekce. V rámci fyzikálního praktika by měly být zvolené 
metody dostatečně vhodné a přístroje dostatečně kvalitní. 

Více o problematice systematických chyb v: 
Tichá, Š.; Adamec, J. Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. VŠB – TU 
Ostrava, 2008. strana 22 – 31. 

1.1.3 Náhodné chyby 
Náhodné chyby jsou dány ne úplně kontrolovatelnými vnějšími vlivy. Náhodná chyba vzniká 
úplně náhodně vzájemným působením: 

• obsluhy, 
• měřicího přístroje, 
• vlivy prostředí. 

Obecně se dá předpokládat, že takové vlivy jsou malé, že je jich mnoho a že přibližně se 
stejnou pravděpodobností zvyšují nebo snižují měřenou veličinu. Nestejnost výsledku měření 
se tedy interpretuje jako důsledek přítomností náhodných chyb. Metody teorie 
pravděpodobnosti využívané v teorii chyb umožňují tuto skutečnost kvantifikovat.  
Postup výpočtu náhodné chyby: 

• vypočítá se aritmetický průměr (výběrový průměr), který je základní charakteristikou 
výsledku měření 

�̅� =
1
𝑛
�𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

• výběrová směrodatná odchylka je nejčastější charakteristikou rozptylu naměřených 
hodnot 

𝑠(𝑥) = �∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛 − 1

 

• směrodatná odchylka rozptylu dílčích aritmetických průměrů se potom vypočítá ze 
vztahu 

𝑢𝐴 = 𝑠(�̅�) =
𝑠(𝑥)

√𝑛
= �

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛(𝑛 − 1)

 (𝑛𝑒𝑗𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑦𝑝𝑢 𝐴) 

Náhodná chyba se určuje na základě zvolené pravděpodobnosti a počtu provedených měření. 
Ve strojírenství se nejčastěji volí pravděpodobnost 95 %.  

Z tabulky Studentova rozdělení se podle počtu stupňů volnosti v = n - 1 (v levém sloupci n-1) 
a zvolené pravděpodobnosti (95 %) určí koeficient k. Například pro pravděpodobnost 95 % a 
10 měření je koeficient k = 2,262. 
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Tímto koeficientem se poté vynásobí směrodatná odchylka rozptylu dílčích aritmetických 
průměrů.  

Náhodná chyba (rozšířená nejistota): 
𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢𝐴 

Kritické hodnoty k Studentova rozdělení pro danou pravděpodobnost p 

v=n-1 pravděpodobnost p 
0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 0,95 0,99 0,999 

1 0,325 0,727 1,000 1,376 3,078 6,314 12,706 63,66 636,62 
2 0,289 0,617 0,816 1,061 1,886 2,920 4,303 9,925 31,598 
3 0,277 0,584 0,765 0,978 1,638 2,353 3,182 5,841 12,941 
4 0,271 0,569 0,741 0,941 1,533 2,132 2,776 4,604 8,610 
5 0,267 0,559 0,727 0,920 1,476 2,015 2,571 4,032 6,859 
6 0,265 0,553 0,718 0,906 1,440 1,943 2,447 3,707 5,959 
7 0,263 0,549 0,711 0,896 1,415 1,895 2,365 3,499 5,405 
8 0,262 0,546 0,706 0,889 1,397 1,860 2,306 3,355 5,041 
9 0,261 0,543 0,703 0,883 1,383 1,833 2,262 3,250 4,781 
10 0,260 0,542 0,700 0,879 1,372 1,812 2,228 3,169 4,587 
11 0,260 0,540 0,697 0,876 1,363 1,796 2,201 3,106 4,437 
12 0,259 0,539 0,695 0,873 1,356 1,782 2,179 3,055 4,318 
13 0,259 0,538 0,694 0,870 1,350 1,771 2,160 3,012 4,221 
14 0,258 0,537 0,692 0,868 1,345 1,761 2,145 2,977 4,140 
15 0,258 0,536 0,691 0,866 1,341 1,753 2,131 2,947 4,073 
16 0,258 0,535 0,690 0,865 1,337 1,746 2,120 2,921 4,015 
17 0,257 0,534 0,689 0,863 1,333 1,740 2,110 2,898 3,965 
18 0,257 0,534 0,688 0,862 1,330 1,734 2,101 2,878 3,922 
19 0,257 0,533 0,688 0,861 1,328 1,729 2,093 2,861 3,883 
20 0,257 0,533 0,687 0,860 1,325 1,725 2,086 2,845 3,850 
21 0,257 0,532 0,686 0,859 1,323 1,721 2,080 2,831 3,819 
22 0,256 0,532 0,686 0,858 1,321 1,717 2,074 2,819 3,792 
23 0,256 0,532 0,685 0,858 1,319 1,714 2,069 2,807 3,767 
24 0,256 0,531 0,685 0,857 1,318 1,711 2,064 2,797 3,745 
25 0,256 0,531 0,684 0,856 1,316 1,708 2,060 2,787 3,725 
26 0,256 0,531 0,684 0,856 1,315 1,706 2,056 2,779 3,707 
27 0,256 0,531 0,684 0,855 1,314 1,703 2,052 2,771 3,690 
28 0,256 0,530 0,683 0,855 1,313 1,701 2,048 2,763 3,674 
29 0,256 0,530 0,683 0,854 1,311 1,699 2,045 2,756 3,659 
30 0,256 0,530 0,683 0,854 1,311 1,697 2,042 2,750 3,646 
40 0,255 0,529 0,681 0,851 1,303 1,684 2,021 2,704 3,551 
60 0,254 0,527 0,679 0,848 1,296 1,671 2,000 2,660 3,460 
120 0,254 0,526 0,677 0,845 1,289 1,658 1,980 2,617 3,373 
+∞ 0,253 0,524 0,674 0,842 1,282 1,645 1,960 2,576 3,291 

kde: 
n počet měření 
v počet stupňů volnosti (v= n-1) 
p pravděpodobnost 
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Zaokrouhlování 
Jednu z nejčastějších odchylek od měření vytváří zaokrouhlování výsledků. 

• Zaokrouhlování se provádí zpravidla na 2 platné číslice. 
• Zaokrouhluje se podle matematických zákonitostí.  

Zápis výsledku 
(�̅� ± 𝑈) 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑎 

správný zápis nesprávný zápis 

(21,50 ± 0,02) jednotka 21,5 ± 0,02 jednotka 

(0,6 ± 0,3) jednotka 0,56 ± 0,3 jednotka 

(0,23 ± 0,06) jednotka 0,2341 ± 0,0567 jednotka 

(347 ± 9) jednotka 347,1 ± 9 jednotka 

((3,1 ± 0,1).105 ) jednotka 310000 ± 10000 jednotka 

1.1.4 Nejistoty měření 
Nejistota měření je parametr, který charakterizuje rozsah (interval) hodnot kolem výsledku 
měření. Tento interval můžeme odůvodněně přiřadit hodnotě měřené veličiny. Může se týkat 
výsledku měření, ale také hodnot odečtených na použitých přístrojích, hodnot použitých 
konstant, korekce atd., na kterých nejistota závisí. 

Ke správnému určení nejistoty je třeba použít pravděpodobnostní princip, kdy se předpokládá, 
že nejistota měření pokryje skutečnou hodnotu s předpokládanou pravděpodobností. Ve 
strojírenské praxi se nejčastěji pracuje s pravděpodobností 95 %.  

1.1.4.1 Druhy nejistot 
Standardní nejistota typu A (uA): mezi složky nejistoty typu A patří složky stanovené na 
základě statistického zpracování opakovaných měření. Složky nejistoty typu A jsou 
charakterizovány odhady rozptylů a směrodatných odchylek stanovených z opakovaných 
měření. Hodnota standardní nejistoty typu A s počtem měření klesá.  
Nejistota typu A se určí jako směrodatná odchylka rozptylu dílčích aritmetických průměrů: 

𝑢𝐴 = �
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛(𝑛 − 1)

  

Standardní nejistota typu B (uB): mezi složky nejistoty měření typu B patří složky 
stanovené jinými prostředky než statistickým zpracováním opakovaných měření. Složky 
nejistoty typu B jsou stanoveny z funkce hustoty pravděpodobnosti přisouzené měřené 
veličině na základě zkušenosti a dostupných informací.  

Způsoby určování standardní nejistoty typu B: 
• údaje nejistot uvedené v ověřovacích listech etalonů, stanovených měřidel, 

v kalibračních listech, certifikátech apod., 
• nejistoty uvedené ve výsledcích předchozích měření, 
• nejistoty určení tabulkových koeficientů, 
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• specifikace metrologických vlastností měřidel výrobců, 
• odhad na základě zkušenosti. 

K určení nejistoty typu B se používá následující postup: 
• vytipování možných zdrojů nejistot typu B, 
• určení standardní nejistoty typu B každého zdroje, 
• přepočet určených nejistot na odpovídající složky nejistoty měřené veličiny, 
• posouzení možnosti korelací mezi jednotlivými zdroji nejistot a v kladném případě 

odhad hodnoty hodnot korelačních koeficientů, 
• sloučení jednotlivých nejistot do výsledné standardní nejistoty typu B. 

Kombinovaná standardní nejistota (uc): v praxi se jen zřídka vystačí s jedním nebo druhým 
typem nejistoty samostatně. Pak je zapotřebí stanovit výsledný efekt kombinovaných nejistot 
měření obou typů, A i B. Výsledná kombinovaná nejistota se potom stanoví podle zákona 
šíření nejistot. 

Sloučení výsledných nejistot obou typů do kombinované nejistoty se provede pomocí vztahu: 

𝑢𝑐 = �𝑢𝐴2 + 𝑢𝐵2  

Rozšířená nejistota (U): definuje interval okolo výsledku měření, v němž se s určitou 
požadovanou úrovní konfidence nalézá výsledek měření. Rozšířená nejistota se získá 
z kombinované standardní nejistoty vynásobením příslušným koeficientem krytí, závislým na 
požadované úrovni konfidence a na efektivním počtu stupňů volnosti výstupní měřené 
veličiny. 

Rozšířená nejistota je dána vztahem: 
𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢𝑐 

kde k je koeficient rozšíření. 

Příklad na výpočet náhodné chyby u přímého měření 
Bylo provedeno deset měření určité délky l. Naměřené hodnoty jsou uvedené v následující 
tabulce. 

i li [mm] li - 𝑙[̅mm] (li - 𝑙)̅2 [mm] 
1 62,7 -0,043 0,001849 
2 62,77 0,027 0,000729 
3 62,71 -0,033 0,001089 
4 62,73 -0,013 0,000169 
5 62,76 0,017 0,000289 
6 62,72 -0,023 0,000529 
7 62,78 0,037 0,001369 
8 62,75 0,007 4,9 · 10-5 
9 62,77 0,027 0,000729 
10 62,74 -0,003 9 · 10-6 
 

�𝑙𝑖 = 627,43 
 

�(𝑙𝑖 − 𝑙)̅2 = 0,00681 

𝑙 ̅ =
𝑙1 + 𝑙2 + ⋯+ 𝑙10

𝑛
=

627,43
10

= 62,743 𝑚𝑚 
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𝑢𝐴 = �∑ �𝑙𝑖 − 𝑙�̅
2𝑛

𝑖=1
𝑛(𝑛 − 1)

= �0,00681
90

= 0,0086 𝑚𝑚 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢𝐴 = 2,262 ∙ 0,0086 = 0,019 =̇ 0,02 𝑚𝑚 
𝑘 = 2,262 

Naměřená délka včetně vyjádření rozšířené nejistoty A 

l = (62,74±0,02) mm 

Příklad na výpočet náhodné chyby u nepřímého měření 
Proveďte proměření potřebných parametrů optické čočky a vypočítejte poloměr zaoblení R. 

 

2*8

2 h
h

tR +=  

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 

i ti [mm] hi [mm] (ti - 𝑡̅)2 [mm] (hi - ℎ�)2 [mm] 
1 24 0,59 2,5 · 10-07 6,4 · 10-05 
2 24 0,58 2,5 · 10-07 4 · 10-06 
3 24 0,58 2,5 · 10-07 4 · 10-06 
4 23,995 0,58 2,03 · 10-05 4 · 10-06 
5 24 0,59 2,5 · 10-07 6,4 · 10-05 
6 24 0,59 2,5 · 10-07 6,4 · 10-05 
7 24 0,58 2,5 · 10-07 4 · 10-06 
8 23,995 0,57 2,03 · 10-05 0,000144 
9 24 0,58 2,5 · 10-07 4 · 10-06 
10 24,005 0,58 3,02 · 10-05 4 · 10-06 
 �𝑡𝑖

= 239,995 
�ℎ𝑖 = 5,82 �(𝑡𝑖 − 𝑡̅)2 = 7,25

∙ 10−5 
�(ℎ𝑖 − ℎ�)2

= 0,00036 

Výpočet hodnoty t 

𝑡̅ =
𝑡1 + 𝑡2 + ⋯+ 𝑡10

𝑛
=

239,995
10

= 62,743 𝑚𝑚 

𝑢𝐴(𝑡) = �
∑ (𝑡𝑖 − 𝑡̅)2𝑛
𝑖=1
𝑛(𝑛 − 1)

= �7,25 ∙ 10−5

90
= 0,000897 𝑚𝑚 

𝑈𝑡 = 𝑘 ∙ 𝑢𝐴(𝑡) = 2,262 ∙ 0,000897 = 0,00203 =̇ 0,002 𝑚𝑚 
𝑘 = 2,262 

 

S 

R 

h 

t 
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Zápis naměřené hodnoty t včetně rozšířené nejistoty A 
𝑡 = (62,743 ± 0,002) 𝑚𝑚 

Výpočet hodnoty h 

ℎ� =
ℎ1 + ℎ2 + ⋯+ ℎ10

𝑛
=

5,82
10

= 0,582 𝑚𝑚 

𝑢𝐴(ℎ) = �∑ �ℎ𝑖 − ℎ��
2𝑛

𝑖=1
𝑛(𝑛 − 1)

= �0,00036
90

= 0,002 𝑚𝑚 

𝑈ℎ = 𝑘 ∙ 𝑢𝐴(ℎ) = 2,262 ∙ 0,002 = 0,00452 =̇ 0,005 𝑚𝑚 
𝑘 = 2,262 

Zápis naměřené hodnoty t včetně rozšířené nejistoty A 
ℎ = (0,582 ± 0,005) 𝑚𝑚 

Výpočet poloměru čočky R 

𝑅 =
𝑡2

8 ∙ ℎ
+
ℎ
2

=
23,99952

8 ∙ 0,582
+

0,582
2

= 123,9972 𝑚𝑚 

𝑅 = 124 𝑚𝑚 

Výpočet chyby měření poloměru R je možné provést dvěma způsoby. 

1. Způsob 
Spočítá se poloměr zaoblení pro každou naměřenou hodnotu, která je funkcí poloměru R 
pomocí programu Microsoft Excel. 

i ti [mm] hi [mm] Ri [mm] (Ri - 𝑅�)2 [mm] 
1 24 0,59 122,3289 2,826928 
2 24 0,58 124,4279 0,174461 
3 24 0,58 124,4279 0,174461 
4 23,995 0,58 124,3762 0,133932 
5 24 0,59 122,3289 2,826928 
6 24 0,59 122,3289 2,826928 
7 24 0,58 124,4279 0,174461 
8 23,995 0,57 126,5482 6,441027 
9 24 0,58 124,4279 0,174461 
10 24,005 0,58 124,4797 0,22035 
 �𝑡𝑖

= 239,995 
�ℎ𝑖 = 5,82 �𝑅𝑖 = 1240,102 �(𝑅𝑖 − 𝑅�)2

= 15,97394 

𝑅1 =
𝑡12

8 ∙ ℎ1
+
ℎ1
2

=
242

8 ∙ 0,59
+

0,59
2

= 122,3289 𝑚𝑚 

𝑅� =
𝑅1 + 𝑅2 + ⋯+ 𝑅10

𝑛
=

1240,102
10

= 124,01 𝑚𝑚 

𝑢𝐴(𝑅) = �
∑ (𝑅𝑖 − 𝑅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛(𝑛 − 1)

= �15,97394
90

= 0,4213 𝑚𝑚 

𝑈𝑅 = 𝑘 ∙ 𝑢𝐴(𝑅) = 2,262 ∙ 0,4213 = 0,953 =̇ 1 𝑚𝑚 
𝑘 = 2,262 
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Zápis naměřené hodnoty t včetně rozšířené nejistoty A 
𝑅 = (124 ± 1) 𝑚𝑚 

2. Způsob 

Určí se parciální derivace funkčních závislostí vzorce na výpočet poloměru zaoblení dle 
obou proměnných t, h. 

𝜕𝑓
𝜕𝑡

=
𝜕𝑅
𝜕𝑡

=
2 ∙ 𝑡
8 ∙ ℎ

=
𝑡

4 ∙ ℎ
=

23,9995
4 ∙ 0,582

= 10,309 𝑚𝑚 

𝜕𝑓
𝜕ℎ

=
𝜕𝑅
𝜕ℎ

=
1
2
−

𝑡2

8 ∙ ℎ2
=

1
2
−

23,99952

8 ∙ 0,5822
= −212,0536 𝑚𝑚 

𝑢𝐴(𝑅) = ��
𝜕𝑅
𝜕𝑡

∙ 𝑠(�̅�)�
2

+ �
𝜕𝑅
𝜕ℎ

∙ 𝑠(ℎ�)�
2

= �(10,309 ⋅ 0,000897)2 + (−212,0536 ∙ 0,002)2 

𝑢𝐴(𝑅) = 0,4242 𝑚𝑚 
𝑈𝑅 = 𝑘 ∙ 𝑢𝐴(𝑅) = 2,262 ∙ 0,4242 = 0,9595 =̇ 1 𝑚𝑚 

𝑘 = 2,262 

Zápis naměřené hodnoty R včetně rozšířené nejistoty A 
𝑅 = (124 ± 1) 𝑚𝑚 

Dle uvedeného příkladu je zřejmé, že obě metody vedou ke stejnému výsledku, proto je 
jedno, kterou z uvedených metod zvolíte pro výpočet u nepřímé metody měření. 

1.2 POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ 

Definice dle TNI 010115 

Chyba měření – naměřená hodnota veličiny mínus referenční hodnota veličiny. 

 

 

Audio 1.1 Chyba měření 

 

Systematická chyba měření – složka chyby měření, která v opakovaných měřeních zůstává 
konstantní nebo se mění předvídatelným způsobem. 

 

 

Audio 1.2 Systematická chyba měření 

 

Náhodná chyba měření – složka chyby měření, která se v opakovaném měření mění 
nepředvídatelným způsobem. 

 

 

Audio 1.3 Náhodná chyba měření 
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Podmínka opakovatelnosti měření – podmínka měření ze souboru podmínek, který zahrnuje 
stejný postup měření, stejný obslužný personál, stejný měřicí systém, stejné pracovní 
podmínky, stejné místo, a opakování měření na stejném nebo podobných objektech v krátkém 
časovém úseku. 

 

 

Audio 1.4 Podmínka opakovatelnosti měření 

 

Opakovatelnost měření – preciznost měření ze souboru podmínek opakovatelnost měření. 

 

 

Audio 1.5 Opakovatelnost měření 

 

Podmínka reprodukovatelnosti měření – podmínka měření ze souboru podmínek, který 
zahrnuje různá místa, obslužný personál, měřicí systémy a opakování měření na stejných 
nebo podobných objektech. 

 

 

Audio 1.6 Podmínka reprodukovatelnosti 

 

Reprodukovatelnost měření – preciznost měření za podmínek reprodukovatelnosti měření. 

 

 

Audio 1.7 Reprodukovatelnost měření 

 

Přesnost měření – těsnost shody mezi naměřenou hodnotou veličiny a pravou hodnotou 
naměřené veličiny. 

 

 

Audio 1.8 Přesnost měření 

 

Nejistota měření – nezáporný parametr charakterizující rozptýlení hodnot veličiny 
přiřazených k měřené veličině na základě použité informace. 

 

 

Audio 1.9 Nejistota měření 

 

Vyhodnocení nejistoty měření způsobem A – vyhodnocení složky nejistoty měření 
statistickou analýzou naměřených hodnot veličiny získaných za definovaných podmínek 
měření. 
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15 Základní vyhodnocování výsledků měření 

 

 

Audio 1.10 Vyhodnocení nejistoty měření způsobem A 

 

Vyhodnocení nejistoty měření způsobem B – vyhodnocení složky nejistoty měření 
stanovené jiným způsobem než vyhodnocení nejistoty měření způsobem A. 

 

 

Audio 1.11 Vyhodnocení nejistoty měření způsobem 

 

Standardní nejistota měření – nejistota měření vyjádřená jako směrodatná odchylka. 

 

 

Audio 1.12 Standardní nejistota měření 

 

Kombinovaná standardní nejistota měření – standardní nejistota měření, která je získána 
použití individuálních standardních nejistot měření přidružených ke vstupním veličinám 
v modelu měření. 

 

 

Audio 1.13 Kombinovaná standardní nejistota 
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16 Cvičení se vztahuje k těmto otázkám 

2 CVIČENÍ SE VZTAHUJE K TĚMTO OTÁZKÁM 

• Chyby měření – druhy chyb a jejich výpočet. 
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3 1. měřená úloha – Kontrola agresivity potu 

1 1. MĚŘENÁ ÚLOHA – KONTROLA AGRESIVITY POTU 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Vysvětlit podobu protokolu. 
Seznámení studentů s 1. měřenou úlohou. 
Představit měřený přístroj. 

 
 

 

MOTIVACE: 

Mnohé činnosti jsou velmi náročné na čistotu rukou z hlediska obsahu 
množství agresivních látek obsažených v potu. Jedná se zvláště o pracoviště 
vakuové a polovodičové techniky, optiky, hodinářství, slaboproudé 
elektrotechniky, bižuterie, hudebních nástrojů, jemné mechaniky a dalších. 

Množství agresivních látek v potu se u jednotlivých pracovníků značně liší a 
u některých se dokonce mění v průběhu dne. 

 
 

 

CÍL: 

Statisticky vyhodnotit naměřená data. 

Vypočítat chybu měření. 

Vypočítat nejistotu měření. 
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4 1. měřená úloha – Kontrola agresivity potu 

1.1 PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ KOROZNÍ AGRESIVITY POTU RUKY 

Tento přístroj, který je podrobně popsán na obrázku 1, vyrábí firma „Služba výzkumu“ Praha. 
Je určený pro výběr pracovníků na pracovišti s velmi nároky na nízký obsah množství 
agresivních látek obsažených v potu. Agresivita potu určuje hlavně obsah kyselin a chloridů. 
Přístroj funguje na principu sériového ohmmetru. Základní částí přístroje jsou dvě elektrody 
umístěné na držadle, které je nutné při měření obejmout rukou. Na ruce nesmí být žádné 
kovové předměty. Naměřená hodnota v miliampérech se přiřadí podle výrobcem stanovené 
tabulky stavu, který určuje, zda má laborant pro práci s přístroji určené používat ochranné 
rukavice. 

 
Obr. 1 – Potoměr 

Hodnotící stupnice daná výrobcem 
0 – 20 Pot normální. 
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5 1. měřená úloha – Kontrola agresivity potu 

20 – 40 Pracovníka nelze připustit ke korozně citlivým operacím. 
40 – 60 Nebezpeční koroze téměř všech kovů. 
60 – 80 Pracovník nevhodný pro montáže. 
80 – 100 Nebezpeční koroze v pouhé přítomnosti pracovníka (bez přímého doteku). 

Za korozně citlivé operace je možné považovat: 
• manipulace s koncovými měrkami a jejich příslušenstvím, 
• u měřicích přístrojů – práce s dotyky, vedením a jinými proti korozi nechráněnými 

částmi. 

Správné by bylo provést měření s určitým časovým odstupem. Zjistilo by se nejspíš, že 
korozní agresivita potu rukou je rozdílná a závisí na úrovni stresu, psychické a fyzické 
pohodě či zdravotním stavu. 

1.2 ZADÁNÍ PROTOKOLU 

 

Úloha č. 1 

Kontrola agresivity potu 

Vypracovali: 

Jméno Příjmení Osobní číslo 

 

 
Datum:  

Studijní skupina:  

Zadání: 

Proveďte proměření agresivity potu rukou 

Postup práce: 

1. Zkontrolujte měřidla. 
2. Změřte hodnotu agresivity potu na pravé ruce. Opakujte 10x. 
3. Změřte hodnotu agresivity potu na levé ruce. Opakujte 10x. 
4. Naměřené hodnoty statisticky zpracujte a určete výslednou hodnotu sledované 

veličiny. 
5. Vyhodnoťte Vaši agresivitu potu dle přiložené stupnice. 
6. Zkontrolujte teplotu a vlhkost v laboratoři. 
7. Proveďte úklid pracoviště. 

Pomůcky a měřidla: 

a) měřidlo na měření agresivity potu 
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6 1. měřená úloha – Kontrola agresivity potu 

 
Animace 1.1 Měření agresivity potu 

Vypracování: 
Měření s potometrem je velmi jednoduché. Stačí pevně sevřít držadlo a měřicí přístroj ukáže 
výchylku odpovídající agresivitě potu. 

Naměřené hodnoty vepsat do tabulky, která může mít takovou podobu: 

i Li [mm] Pi [mm] 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

Vyčíslení výsledku měření: 

Levá ruka: 

𝐿� =
1
𝑛
�𝐿𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑢𝐴(𝐿) = �
∑ (𝐿𝑖 − 𝐿�)2𝑛
𝑖=1
𝑛(𝑛 − 1)

 

𝑈𝐿 = 𝑘 ∙ 𝑢𝐴(𝐿) 
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7 1. měřená úloha – Kontrola agresivity potu 

Zápis výsledku měření 
L = (L̅ ± UL) jednotka 

Pravá ruka 

𝑃� =
1
𝑛
�𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑢𝐴(𝑃) = �
∑ (𝑃𝑖 − 𝑃�)2𝑛
𝑖=1
𝑛(𝑛 − 1)

 

𝑈𝑃 = 𝑘 ∙ 𝑢𝐴(𝑃) 

Zápis výsledku měření 
P = (P̅ ± UP) jednotka 

Vyhodnocení výsledků podle stupnice. 

Závěr 
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2 CVIČENÍ SE VZTAHUJE K TĚMTO OTÁZKÁM 

• Chyby měření. 
• Nejistoty měření a jejich vyjadřování. 
• Principy měřidel. 
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3 2. měřená úloha – Přímá a nepřímá metoda měření 

1 2. MĚŘENÁ ÚLOHA – PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ METODA MĚŘENÍ 

 

 
 

STRUČNÝ OBSAH PŘEDNÁŠKY: 

Seznámení studentů s 2. měřenou úlohou. 
Vysvětlení přímého měření. 
Vysvětlení nepřímého měření 

 
 

 

MOTIVACE: 

Měření je kvantitativní (číselné) zkoumání vlastností předmětů (jevů, 
procesů), obvykle porovnáváním s obecně přijatou jednotkou. Výsledkem 
měření je tedy číslo, které vyjadřuje poměr zkoumané veličiny k jednotce. 
Význam měření je hlavně v tom, že: 

• charakterizuje měřenou veličinu významně přesněji než kvalitativní 
údaje (např. dlouhý, vysoký, těžký); 

• dovoluje měření opakovat a porovnávat; 

• výsledek lze zpracovávat matematickými prostředky, zejména ve 
vědách. 

 
 

 

CÍL: 

Statisticky vyhodnotit naměřená data. 

Vypočítat chybu měření. 

Vypočítat nejistotu měření. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pom%C4%9Br
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1.1 METODY MĚŘENÍ Z HLEDISKA VÝSTUPU 

Je možné rozeznávat 2 druhy metod: 
• přímou metodu měření, 
• nepřímou metodu měření. 

1.1.1 Přímá metoda měření 
Při použití přímé metody měření je výstupem přímo údaj hodnoty měřené veličiny 
v příslušných jednotkách. Je to tedy taková metoda měření, kdy je hodnota měřené veličiny 
získávána přímo, aniž je zapotřebí dodatečně provádět výpočty spočívající na závislosti 
měřené veličiny na veličinách jiného druhu. Příkladem může být měření rozměru posuvným 
měřidlem, třmenovým mikrometrem, atd. 

Mezi přímé metody měření patří také takové metody, při kterých se na stupnici odečítá nějaký 
konvenční údaj nebo kód (číselný). Takovou odečtenou hodnotu je potom potřeba převést na 
hodnotu měřené veličiny pomocí tabulek, grafů, atd. Tato hodnota udává přímo potřebný 
vztah mezi tabelizovaným (graficky zobrazeným) údajem a hodnotou měřené veličiny. 

Podle mezinárodního slovníku VIM lze za přímou metodu pokládat, při shodě druhu veličiny 
na vstupu a výstupu také takovou, kdy současně s hlavním měřením provádíme doplňující 
měření ovlivňujících veličin a podle nich korigujeme výsledek měření. 

Více je možné nastudovat v: 
Šindelář, Václav; Tůma, Zdeněk. Metrologie – její vývoj a současnost. Praha: Česká 
metrologická společnost Praha, 2002. 384 s. 

1.1.2 Nepřímá metoda měření 
Při nepřímé metodě měření je hodnota některé veličiny určována na základě výsledků 
přímých měření veličin jiných druhů. Tyto veličiny jsou s vlastní měřenou veličinou vázány 
známými závislostmi. 

Mezi nepřímé metody se počítá také takové metody, kterými se přímo měří veličina jiného 
druhu než ta, kterou chceme určit, ale ke konečnému vyhodnocení nestačí převodní tabulky 
nebo grafy a musíme použít výpočet. 

1.2 ZADÁNÍ MĚŘENÉ ÚLOHY 

 

Úloha č. 2 

Přímá a nepřímá metoda měření 

Vypracovali: 

Jméno Příjmení Osobní číslo 

 

 

Datum:  

Studijní skupina:  
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5 2. měřená úloha – Přímá a nepřímá metoda měření 

Zadání: 

Proveďte proměření rozměrů zadané součásti (optické čočky) s využitím přímé a nepřímé 
metody měření 

Postup práce: 

1. Zkontrolujte měřidla 
2. Změřte průměr D a tloušťky s1, s2  zadané součásti pomocí absolutního měřidla 

(posuvné měřidlo, mikrometr). Opakujte 10x 
3. Sférometrem změřte potřebné parametry pro stanovení poloměrů R tvarových ploch. 

Opakujte 10x 
4. Naměřené hodnoty statisticky zpracujte. 
5. Vypočtěte příslušné poloměry R1 a R2 tvarových ploch a narýsujte v měřítku danou 

součást. 
6. Ve zpracování nakreslete schémata měření. 
7. Zkontrolujte teplotu a vlhkost v laboratoři. 
8. Proveďte úklid pracoviště 

Pomůcky a měřidla: 

a) třmenové mikrometry 
b) posuvné měřítko 
c) číselníkový úchylkoměr 
d) optická čočka 
e) stojánek 
f) příměrná deska 
g) literatura 

 

2
h

h*8
tR

2

+=  

 

D
 

S 
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6 2. měřená úloha – Přímá a nepřímá metoda měření 

 

Animace 1.1 Měření přímé a nepřímé metody měření 

Vypracování: 
Naměřené hodnoty vepsat do tabulky, která může mít takovou podobu: 

i Di [mm] S2i [mm] s1i [mm] h1i [mm] h2i [mm] ti [mm] 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

Přičemž hodnoty h1 a h2 je potřeba vypočítat odečtením dvou hodnot. 

Vyčíslení výsledku měření (příklad pro hodnotu D): 

𝐷� =
1
𝑛
�𝐷𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑢𝐴(𝐷) = �
∑ (𝐷𝑖 − 𝐷�)2𝑛
𝑖=1
𝑛(𝑛 − 1)

 

𝑈𝐷 = 𝑘 ∙ 𝑢𝐴(𝐷) 
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7 2. měřená úloha – Přímá a nepřímá metoda měření 

Zápis výsledku 

D = (D̅ ± UD) jednotka 

Výpočet poloměrů zaoblení R1, R2 

Vychází se ze vzorce: 

𝑅 =
𝑡2

8 ∙ ℎ
+
ℎ
2

 

Dosazují se hodnoty: 

𝑅�1 =
𝑡̅2

8 ∙ ℎ1���
+
ℎ1���
2

 

𝑅�2 =
𝑡̅2

8 ∙ ℎ2���
+
ℎ2���
2

 

Nejistotu je možné vypočítat dvěma způsoby. 

Zápis výsledku 
R1 = (R̅1 ± UR1) jednotka 
R2 = (R̅2 ± UR2) jednotka 

Závěr 
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8 Cvičení se vztahuje k těmto otázkám 

2 CVIČENÍ SE VZTAHUJE K TĚMTO OTÁZKÁM 

• Chyby měření. 
• Nejistoty měření a jejich vyjadřování. 
• Principy měřidel. 
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3 3. měřená úloha – Kontrola rozměrové přesnosti otvorů 

1 3. MĚŘENÁ ÚLOHA – KONTROLA ROZMĚROVÉ PŘESNOSTI 
OTVORŮ 

 

 
 

STRUČNÝ OBSAH PŘEDNÁŠKY: 

Seznámení studentů s 3. měřenou úlohou. 
Druhy otvorů. 
Metody měření otvorů. 

 
 

 

MOTIVACE: 

Kontrola rozměrové a tvarové přesnosti otvorů patří ve strojírenské praxi 
k velmi častým úlohám. Při výběru metodiky (měřidel) je nutno přihlédnout 
k požadavkům na přesnost a nejistotu měření. 

Metody kontroly: 

• komplexní – pro tolerované otvory – kalibry, 

• dílčí. 

 
 

 

CÍL: 

Statisticky vyhodnotit naměřená data. 

Vypočítat chybu měření. 

Vypočítat nejistotu měření 
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4 3. měřená úloha – Kontrola rozměrové přesnosti otvorů 

1.1 MĚŘENÍ OTVORŮ 

1.1.1 Měření malých otvorů 
Do malých otvorů se počítají otvory do 5 mm. Měření malých otvorů patří k obtížnějším 
problematikám ve srovnání s měřením vnějších rozměrů se stejnou velikostí. Ještě obtížnější 
je měřit otvory do 1 mm. Měření otvorů může být dotykové nebo bezdotykové. 

Měření kuželovým měřidlem 
Tato metoda měření se velmi často používá k měření malých otvorů. Metoda je založena na 
kuželi o základně D a výšce V. 

Výhodou této metody je jednoduché měřidlo a snadné odečítání.  

Mezi nevýhody lze zařadit:  
• zjištění průměru pouze u ústí otvoru, 
• neumožnění určit odchylku geometrického tvaru, 
• úprava ústí může zkreslit výsledek měření. 

 
Obr. 1 – Kuželová metoda 

1.1.2 Měření pomocí dutinoměrů 
Dutinoměry patří mezi porovnávací měřidla určené k měření a kontrole rozměrové a tvarové 
přesnosti otvorů. Tato měřidla mají dotyky a číselníkový úchylkoměr. Jsou rozděleny do dvou 
základních skupin: 

• dvoudotykové dutinoměry, 
• třídotykové dutinoměry. 

Dvoudotykový dutinoměr 

Dutinoměr je měřidlo, u něhož se snímání provádí dvěma doteky, z nichž jeden je pevný 
(vyměnitelný), druhý pohyblivý, přičemž ustavení obou doteků do osy měřeného otvoru se 
děje pomocí středicího zařízení. Pohyblivým dotekem se přenášejí změny rozměrů 
mechanickým převodem na stupnici úchylkoměru. Seřizování dutinoměru na jmenovitou 
hodnotu se provádí pomocí kalibračních kroužků, mikrometru nebo vzorových otvorů. 

Měřidlo je vhodné pro zjišťování průměrů hlubokých otvorů. 

 

 D 

 D1 

 V
 

 V
1  α 
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5 3. měřená úloha – Kontrola rozměrové přesnosti otvorů 

 
Obr. 2 – Dutinoměr Subito 

Třídotykové dutinoměry 
• Měřidlo se dotýká stěn měřeného otvoru ve 3 bodech. 
• Měřicí dotyky jsou uspořádány s odstupem 120 °. 
• Měřicí systém ulehčuje manipulaci a zvyšuje přesnost měření ve srovnání 

s dvoudotykovým dutinoměrem. 
• Samostředění je zajištěno samostředěním měřidla. 
• Měřidla mohou být analogová i digitální. 
• Kromě měření průměrů umožňuje toto měřidlo také posoudit geometrický tvar 

kontrolovaného otvoru, tj. stanovit odchylku kruhovitosti, popř. válcovitosti a 
kuželovitosti otvorů. 

• Kontrola měřidla se provádí pomocí nastavovacího kroužku, který je zpravidla 
příslušenstvím sady. 

 
Obr. 3 – Třídotykový dutinoměr 

1.1.3 Měření velkých otvorů 
Velkými rozměry se ve strojírenství běžně rozumí rozměry nad 500 mm. Měřidla pro měření 
velkých rozměrů se svým principem v podstatě neliší od měřidel pro měření rozměru do 500 
mm. 

Mezi základní měřidla, která slouží k měření velkých otvorů, jsou zařazeny odpichy. Ty 
mohou být pevné nebo stavitelné. Pevné dotyky jsou na koncích opatřeny kalenými měřicími 
dotyky. Stavitelné odpichy jsou obvykle na jednom konci opatřeny mikrometrickým šroubem 
nebo číselníkovým úchylkoměrem. Tyto měřidla jsou zpravidla složeny z většího počtu dílů a 
tím je zajištěno zvětšení rozsahu měření. Měřidlo se dám tedy složit do různé rozsahy 
průměrů. 
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6 3. měřená úloha – Kontrola rozměrové přesnosti otvorů 

 
Obr. 4 – Měření mikrometrickým odpichem 

Při měření vnitřního průměru mikrometrickým odpichem je důležité vyhledat správnou 
polohu odpichu. Toho se dosáhne tím, že se nejprve v rovině radiální a pak axiální odpichem 
na straně čtecího zařízení kývá. 

Při kývání v radiální rovině se vyšroubovává bubínkem mikrometrická hlavice. Rozkmit 
měřidla se s vytáčením bubínku neustále zmenšuje, až při nalezení správné polohy úplně 
zmizí. Při kývání v axiální rovině je nutno točit s bubínkem mikrometrické hlavice tak, aby 
kývaní bylo možné za současného styku dotyku měřidla s měřenou součásti. Pak je možno 
načíst naměřený údaj. Důležitým úkolem při použití odpichů je eliminace deformace měřidla, 
proto se musí odpichy podkládat jak při nastavování (např. na délkoměru), tak i při měření. 
Podepření by mělo ve stejných bodech jak při nastavování tak i při měření (při měření 
rozměrů do 2000 mm podepření v tzv. Besselových bodech, tj. ve vzdálenosti ≅ 0,2113 L od 
okrajů odpichu). 

 
Obr. 5 – Vyhledávání správné polohy mikrometrického odpichu 

1.2 ZADÁNÍ MĚŘENÉ ÚLOHY 

 

Úloha č. 3 

Kontrola rozměrové přesnosti otvorů 

Vypracovali: 

Jméno Příjmení Osobní číslo 

 

 

Datum:  

Studijní skupina:  
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7 3. měřená úloha – Kontrola rozměrové přesnosti otvorů 

Zadání: 

Proveďte měření děr měřidly na otvory: 
1. měření kuželovým měřidlem, 
2. měření dvoudotykovým dutinoměrem Subito, 
3. měření třídotykovým dutinoměrem Mitutoyo, 
4. měření velkých otvorů mikrometrickým odpichem. 

Postup práce: 

1. Zkontrolujte měřidla, seznamte se s jejich funkcí. 
2. Proveďte měření kuželovým měřidlem. Opakujte 10x. 
3. Stanovte jmenovitý rozměr kroužku a proveďte nastavení porovnávacího měřidla 

(SUBITA) na jmenovitý rozměr. 
4. Proveďte měření v různých místech otvoru. Opakujte 10x. 
5. Proveďte měření téhož kroužku měřidlem MITUTOYO. Opakujte 10x. 
6. Proveďte měření velkého otvoru mikrometrickým odpichem. Opakujte 10x. 
7. Naměřené hodnoty statisticky zpracujte, vyhodnoťte případnou odchylku 

geometrického tvaru. 
8. Výsledky měření měřidly SUBITO a MITUTOYO porovnejte  
9. Zkontrolujte teplotu a vlhkost v místnosti  
10. Proveďte úklid pracoviště 

Pomůcky a měřidla 

a) mikrometry 
b) kuželové měřidlo na kontrolu otvorů 
c) dutinoměr SUBITO 
d) dutinoměr MITUTOYO 
e) mikrometrický odpich 
f) stojánek 
g) měřené vzorky 
h) literatura 
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8 3. měřená úloha – Kontrola rozměrové přesnosti otvorů 

 
Animace 1.1 Kontrola rozměrové přesnosti otvorů 

Vypracování: 
Pro každou metodu měření otvorů je potřeba vypočítat: 

�̅� =
1
𝑛
�𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑠(𝑥) = �∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛 − 1

 

𝑢𝐴 =
𝑠(𝑥)

√𝑛
= �

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛(𝑛 − 1)

 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢𝐴 

Zápis výsledky 
𝑥 = (�̅� ± 𝑈) 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑎 

Pří měření porovnávacím měřidlem je potřeba zapsat, na jakou hodnota bylo měřidlo 
nastaveno a do tabulky uvést pouze odchylky. 

K vyhodnocení případné odchylky geometrického tvaru použijte následující vzorec: 

Odchylka kruhovitosti: 

Δ𝑘 =
𝑑𝑚𝑎𝑥 − 𝑑𝑚𝑖𝑛

2
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9 3. měřená úloha – Kontrola rozměrové přesnosti otvorů 

 

Při porovná výsledků měření měřidly SUBITO A MITUTOYO je důležité uvědomit si: 
• rozdíl mezi dvoudotykovým a třídotykovým měřením, 
• rozdíl mezi absolutním a porovnávacím měřením, 
• jaká je přesnost obou měřidel, 
• možnost ustavení do osy při měření, 
• nastavení hodnot, 
• atd. 

Závěr 
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10 Cvičení se vztahuje k těmto otázkám. 

2 CVIČENÍ SE VZTAHUJE K TĚMTO OTÁZKÁM. 

• Chyby měření. 
• Nejistoty měření a jejich vyjadřování. 
• Principy měřidel. 
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3 4. měřená úloha – Kontrola vrcholového úhlu kuželů 

1 4. MĚŘENÁ ÚLOHA – KONTROLA VRCHOLOVÉHO ÚHLU 
KUŽELŮ 

 

 
 

STRUČNÝ OBSAH PŘEDNÁŠKY: 

Seznámení studentů se 4. měřenou úlohou. 
Metody měření kuželů. 

 
 

 

MOTIVACE: 

Morse kužel je velmi přesný způsob upínání nástroje v točivém stroji. Užívá 
se pro upnutí nástrojů, jako jsou vrtáky (v ručních či stolních vrtačkách 
nebo v soustruzích), výstružníky či frézy. Spočívá ve vložení kuželového 
zakončení nástroje do stejně tvarovaného otvoru v upínací hlavě. Morse 
kužel je tzv. samosvorný kužel. Když je nástroj upnut pomocí kuželu morse, 
drží jen třením. Díky samosvornosti kužele se nástroj nedá sundat tahem, 
ale musí se poklepat na jeho druhý konec. 

Výhodami tohoto mechanismu upínání jsou snadná vyměnitelnost nástroje a 
to, že uchycený předmět je neustále udržován ve středu osy otáčení, čímž je 
umožněna velmi přesná práce, na rozdíl od nástrojů uchycených ve 
standardních sklíčidlech, která jsou připevněna pomocí závitu. 

Vynalezl jej Stephen A. Morse, narozený v roce 1864 v USA. 

 
 

 

CÍL: 

Statisticky vyhodnotit naměřená data. 

Vypočítat chybu měření. 

Vypočítat nejistotu měření. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrt%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrta%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soustruh
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDstru%C5%BEn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%BEel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skl%C3%AD%C4%8Didlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stephen_A._Morse&action=edit&redlink=1
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4 4. měřená úloha – Kontrola vrcholového úhlu kuželů 

1.1 KONTROLA VRCHOLOVÉHO ÚHLU KUŽELŮ 

Určující parametry správného kuželového spojení závisí na parametrech: 
• vrcholový úhel α, 
• velký průměr kužele D, 
• malý průměr kužele d, 
• délka kužele L. 

Kontrola kuželů a jejich proměření se provádí mnoha metodami. Pro samotnou kontrolu 
kuželů existuji buď kalibry, nebo speciální přístroje, popř. se mohou použít pomocné 
způsoby. 

Při samotné kontrole je důležité si uvědomit, s jakou přesností potřebujeme měření provádět. 
Na základě toho se volí vhodná metoda. Aby se získal celkový obraz celé kuželové plochy, je 
vhodné použít komplexní kontrolu kuželů s použitím kuželových kalibrů a tušírovací barvy. 
Tato metoda je vhodná pro kontrolu vnějších i vnitřních kuželů při větších sériích. 

1.1.1 Kontrola vnitřního kužele pomocí dvou kuliček nestejného průměru 
Při této metodě se Abbého délkoměrem nebo hloubkoměrem změří hodnoty h1, h2 (L1, L2). 
K tomu, abychom vypočítali velikost vrcholového úhlu α je nutné naměřit další parametry: d1, 
d2. 

𝑠𝑖𝑛
𝛼
2

=
𝑑2
2 − 𝑑1

2
ℎ2 − ℎ1 −

𝑑2
2 + 𝑑1

2

 

 
Obr. 1 – Kontrola pomocí dvou kuliček nestejného průměru 

1.1.2 Kontrola vnějšího kužele pomocí dvou válečků stejného průměru 
Tato metoda je často používaná. Naměří se potřebné parametry a dosadí do vzorce. Tím se 
vypočítá vrcholový úhel α. Jde tedy o nepřímou metodu. 

𝑡𝑔
𝛼
2

=
𝑀2 −𝑀1

2𝐿
 

 

α 

h 1
 h 2

 

L 1
 

L 2
 

L  

d2 

d1 
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5 4. měřená úloha – Kontrola vrcholového úhlu kuželů 

 
Obr. 2 – Kontrola pomocí válečků stejného průměru 

1.1.3 Kontrola pomocí sinusového pravítka 
Při této metodě se vyčísluje odchylka od vrcholového úhlu. Pomocí číselníkového 
úchylkoměru se měří rovnoběžnost kužele s příměrnou deskou. Na základě této odchylky je 
možné vyčíslit velikost vrcholového úhlu α.  

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
𝐻
𝐿

 

 
Obr. 3 – Kontrola pomocí sinusového pravítka 

1.2 ZADÁNÍ MĚŘENÉ ÚLOHY 

 

Úloha č. 4 

Kontrola vrcholového úhlu kuželů 

Vypracovali: 

Jméno Příjmení Osobní číslo 

 

 

Datum:  

Studijní skupina:  

Zadání: 

 

M2 

M1 

α/2 

L  
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6 4. měřená úloha – Kontrola vrcholového úhlu kuželů 

1. Proveďte kontrolu vrcholového úhlu vnitřního kuželového kalibru metodou pomoci 
dvou kuliček nestejného průměru. 

2. Proveďte kontrolu vrcholového úhlu vnějšího kuželového kalibru metodou pomoci 
dvou válečků stejného průměru. 

3. Proveďte kontrolu vnějšího vrcholového úhlu kuželového pouzdra pomoci 
sinusového pravítka a číselníkového úchylkoměru. 

Postup práce: 

1. Zkontrolujte měřidla, seznamte se s jejich funkcí. 
2. Proveďte měření potřebných parametrů pro zjištění vrcholového úhlu vnitřního 

kuželového pouzdra (každé měření opakujte 10x), naměřené hodnoty statisticky 
vyhodnoťte. 

3. Vypočítejte příslušný vrcholový úhel. 
4. Proveďte měření potřebných parametrů pro zjištění vrcholového úhlu vnějšího kužele 

(každé měření opakujte 10x), naměřené hodnoty statisticky vyhodnoťte 
5. Vypočtěte příslušný vrcholový úhel  
6. Zjistěte vrcholový úhel zadaného redukčního pouzdra dle jeho označení (tab.) 
7. Proveďte potřebné výpočty pro nastavení sinusového pravítka na stanovený úhel 
8. Proveďte vlastní nastavení sinusového pravítka na daný úhel 
9. Proveďte stanovení odchylek vrcholového úhlu pouzdra pomoci číselníkového 

úchylkoměru (10x) 
10. Proveďte statistické vyhodnocení naměřených dat včetně stanovení vrcholového úhlu 

kužele a jeho porovnání s tabulkovou hodnotou. 
11. Ve vypracování nakreslete schémata měření a měřidel 
12. Zkontrolujte teplotu a vlhkost v laboratoři 
13. Proveďte úklid pracoviště 

Pomůcky a měřidla 

a) koncové měrky 
b) hloubkoměr 
c) měřicí kuličky 
d) měřicí válečky 
e) třmenové mikrometry 
f) stojánky 
g) kuželové pouzdro 
h) kuželový kalibr 
i) redukční pouzdro 
j) sinusové pravítko 
k) příměrná deska 
l) literatura 

Kontrola vrcholového úhlu vnitřního kužele pomocí kuliček nestejného průměru 

22

22
2

sin
12

12

12

ddhh

dd

+−−

−
=

α
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7 4. měřená úloha – Kontrola vrcholového úhlu kuželů 

 

Kontrola vrcholového úhlu vnějšího kužele pomocí dvou stejných válečků 

L
MMtg

22
12 −=

α  

 

Vrcholové úhly Morse kuželů 

Kužel Morse č. vrcholový úhel α 
2 2° 51′ 40″ 
3 2° 52′ 32″ 
4 2° 58′ 30″ 
5 3° 00′ 52″ 

Kontrola vrcholového úhlu vnějšího kužele pomocí sinusového pravítka 

L
H

=αsin  
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8 4. měřená úloha – Kontrola vrcholového úhlu kuželů 

Posunutí ručičky úchylkoměru o 1µm odpovídá úhlovému vyklopení sinusového pravítka o 
2´´. 

 
Animace 1.1 Kontrola vrcholového úhlu kuželů 

Vypracování: 
Je nutné naměřit všechny potřebné parametry pro uvedené metody a statisticky je vyhodnotit 
pomocí těchto vzorců: 

�̅� =
1
𝑛
�𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑠(𝑥) = �∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛 − 1

 

𝑢𝐴 =
𝑠(𝑥)

√𝑛
= �

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛(𝑛 − 1)

 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢𝐴 

Zápis výsledky 

𝑥 = (�̅� ± 𝑈) 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑎 

Výpočet jednotlivých vrcholových úhlů se provede pomocí uvedených vzorců. 
Nejistotu je možné vypočítat dvěma způsoby. 

Podrobnější popis výpočtu v: 

Závěr  
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9 Cvičení se vztahuje k těmto otázkám. 

2 CVIČENÍ SE VZTAHUJE K TĚMTO OTÁZKÁM. 

• Chyby měření. 
• Nejistoty měření a jejich vyjadřování. 
• Využití goniometrických funkcí při kontrole rovinného úhlu. 
• Kontrola kuželových ploch. 
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3 5. měřená úloha – Kontrola vnějšího závitu 

1 5. MĚŘENÁ ÚLOHA – KONTROLA VNĚJŠÍHO ZÁVITU 

 

 
 

STRUČNÝ OBSAH PŘEDNÁŠKY: 

Seznámení studentů s 5. měřenou úlohou. 
Parametry závitu vhodné k proměření. 
Metody měření různých parametrů závitu. 
Měřidla používaná k proměření jednotlivých parametrů závitu. 

 
 

 

MOTIVACE: 

Účel měření závitů: 

• Přesvědčit se, že boky závitu šroubu při našroubování příslušné 
matice dosedají na boky vnitřního zavitu matice v plné míře. Touto 
podmínkou je zajištěno minimální opotřebení závitu matice i šroubu, 
což je požadavkem šroubového spoje. 

• Zjistit případné opotřebení závitu šroubu, stanovit radiální vůli a 
vyhodnotit zda není závit (šroub) příliš opotřebený. 

 
 

 

CÍL: 

Statisticky vyhodnotit naměřená data. 

Vypočítat chybu měření. 

Vypočítat nejistotu měření. 

Problematiku závitů (jejich druhy, rozdělení,…). 
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4 5. měřená úloha – Kontrola vnějšího závitu 

1.1 KONTROLA ZÁVITU 

 
Obr. 1 – Metrický závit 

K proměření závitu se může použít komplexní kontrola, při které nelze vyhodnotit skutečné 
rozměry závitu. Vyhodnotí se pouze dodržení předepsané tolerance. K tomuto měření se 
používá hřebínkový nebo rolničkový kalibr. 

Pro dílčí kontrolu závitu, kdy jsou kontrolovány jednotlivé parametry závitu samostatně, se 
využívá mechanická nebo optická metoda. 

Výhoda optické metody: 
• kontrola se provádí při jediném upnutí šroubu, 
• vyšší přesnost měření. 

Nevýhoda: 
• zdlouhavá metoda, 
• závisí na kvalitě povrchu měřeného závitu. 

Výhoda mechanické kontroly: 
• kontrolu lze provádět přímo na obráběcím stroje, 
• měření je rychlejší, 
• dá se proměřit více parametrů závitu. 

Nevýhoda: 
• je nutné použít několik měřidel, 
• nižší přesnost v porovnání s optickou metodou. 

Metody kontroly jednotlivých parametrů závitu jsou popsány v následující tabulce. 

Měřený rozměr 
Vnější závit Vnitřní závit 

Mechanická 
metoda 

Optická 
metoda 

Mechanická 
metoda 

Optická 
metoda 

Velký průměr  
d, D 

mikrometr, 
délkoměr, 
úchylkoměr 
s rovinnými 
dotyky 

měřicí 
mikroskop 
s úhlovou měřicí 
hlavicí 

mikrometrický 
odpich, 
dutinoměr 
s kuželovými 
dotyky 

--- 

Malý průměr 
d1, D1 

mikrometr, 
úchylkoměr 

měřicí 
mikroskop 

měřicí klíny, 
základní měrky --- 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Metricky_zavit.jpg
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5 5. měřená úloha – Kontrola vnějšího závitu 

s nožovým 
dotykem 

s úhlovou měřicí 
hlavicí 

s oblými dotyky 

Stření průměr  
d2, D2 

mikrometr, 
délkoměr, 
úchylkoměr 
s měřicími 
drátky 
Mikrometr a 
výměnnými 
doteky 

měřicí 
mikroskop 
s úhlovou nebo 
revolverovou 
měřicí hlavici 

mikrometrický 
odpich nebo 
úchylkoměr se 
speciálními 
dotyky, 
délkoměr se 
speciálními 
měřicími dotyky 

měřicí 
mikroskop -
měření 
stínového 
obrazu nebo 
měření 
v osovém řezu 
závitovými 
nožíky 

Stoupání P závitové 
šablony, 

měřicí 
mikroskop 
s úhlovou nebo 
revolverovou 
měřicí hlavici 

závitové šablony 
-otisková 
metoda, 
délkoměr- 
speciální 
přídavné 
zařízení 

měřicí 
mikroskop -
měření 
stínového 
obrazu nebo 
měření 
v osovém řezu 
závitovými 
nožíky 

Vrcholový úhel 
α (úhel boků) závitové šablony 

měřicí 
mikroskop 
s úhlovou 
hlavicí 

závitové šablony 
– otisková 
metoda 

měřicí 
mikroskop -
měření 
stínového 
obrazu nebo 
měření 
v osovém řezu 
závitovými 
nožíky 

1.1.1 Kontrola stoupání závitu pomocí šablon 
Jde o rychlou kontrolu spíše informativního charakteru. Jednotlivé listy závitové šablony se 
přikládají k profilu závitu a kontrola se provádí na průsvit. 

 
Obr. 2 – Závitové šablony 

1.1.2 Kontrola středního průměru třídrátkovou metodou 
Tato metoda využívá měřicí drátky stanoveného průměru a mikrometr nebo přesnější 
komparační přístroje pracující na principu mechanickém, popř. elektrickém, Abbého 
délkoměr, univerzální délkoměr, atd. 
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6 5. měřená úloha – Kontrola vnějšího závitu 

Jedná se o nepřímé měření, kdy se naměří rozměr přes drátky Md2 a následně se dopočítává 
střední průměr závitu. Při měření je nutné zvolit správný průměr drátků a to na základě 
tabulky. Určujícím parametrem pro výběr drátků je stoupání závitu. 

 
Obr. 3 – Schéma měření třídrátkovou metodou 

 
Obr. 4 – Měřicí drátky 

1.2 ZADÁNÍ MĚŘENÉ ÚLOHY 

 

Úloha č. 5 

Kontrola vnějšího závitu 

Vypracovali: Jméno Příjmení Osobní číslo 
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7 5. měřená úloha – Kontrola vnějšího závitu 

 

 

Datum:  

Studijní skupina:  

Zadání: 

Proveďte kontrolu vybraných parametrů vnějšího závitu (závitového kalibru): 
1. velkého průměru pomoci mikrometru,  
2. stoupání a vrcholového úhlu pomoci závitových měrek, 
3. středního průměru závitu třídrátkovou metodou. 

Postup práce: 

1. Zkontrolujte pracoviště, seznamte se s měřicími přístroji. 
2. Změřte velký průměr závitu pomocí mikrometru (10x)a stanovte jeho stoupání 

pomoci závitových měrek. 
3. Z tabulek stanovte hodnoty průměrů potřebných měřicích drátků, rozměru přes drátky 

a středního průměr měřeného závitu. 
4. Proveďte vlastní měření rozměru přes drátky pomoci mikrometru (10x). 
5. Proveďte vlastní měření rozměru přes drátky pomoci univerzálního délkoměru ULM 

450 (10x).  
6. Naměřené hodnoty statisticky zpracujte a porovnejte s hodnotami tabulkovými. 
7. Ve vypracování nakreslete schémata měření. 
8. Zkontrolujte teplotu a vlhkost v laboratoři. 
9. Proveďte úklid pracoviště. 

Pomůcky a měřidla 

a) měřicí drátky 
b) závitové měrky 
c) třmenové mikrometry 
d) stojánek 
e) měřený vzorek 
f) univerzální délkoměr ULM450 - ZEISS 
g) literatura 

2122 2
cot

22/sin
11 kkgPdMdd d +−+






 +−=

α
α

 

222 2 kxMdd +−=  
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Rozměry přes drátky pro metrický závit – výběr 

Velký 
průměr d 

[mm] 

Stoupání 
P 

[mm] 

Průměr 
drátků dd 

[mm] 

Rozměr přes 
drátky Md2 

[mm] 

 Hodnota 
2x 

Teoretická 
hodnota d2 

[mm] 

k2 
tlak 

(0,1/0,02)N 
1 0,25 0,17 1,133 0,295 0,838 0,004/0,002 

1,2 0,25 0,17 1,332 0,294 1,038 0,004/0,002 
1,4 0,3 0,17 1,456 0,251 1,206 0,003/0,001 
2 0,4 0,25 2,145 0,405 1,74 0,003/0,001 
3 0,5 0,29 3,113 0,438 2,675 0,003/0,001 

3,5 0,6 0,355 3,596 0,486 3,110 0,003/0,001 
4 0,7 0,455 4,305 0,760 3,545 0,002/0,001 
5 0,8 0,455 5,153 0,673 4,013 0,002/0,001 
6 1 0,62 6,346 0,996 5,350 0,002/0,001 
8 1,25 0,725 8,282 1,094 7,188 0,002/0,001 
10 1,5 0,895 10,414 1,388 9,026 0,002/0,001 
12 1,75 1,1 12,650 1,787 10,863 0,002/0,001 
14 2,0 1,35 15,021 2,320 12,701 0,002/0,001 
16 2,0 1,35 17,021 2,320 14,701 0,002/0,001 
20 2,5 1,65 21,163 2,787 18,376 0,001/0,00 
22 2,5 1,65 23,163 2,787 20,376 0,001/0,00 
24 3 2,05 25,606 3,355 22,051 0,001/0,00 
27 3 2,05 28,605 3,554 25,051 0,001/0,00 
30 3,5 2,05 30,848 3,121 27,727 0,001/0,00 
 33 3,5 2,05 33,848 3,121 20,727 0,001/0,00 
36 4,0 2,55 37,591 4,189 33,402 0,001/0,00 
39 4,0 2,55 40,590 4,188 36,402 0,001/0,00 
42 4,5 2,55 42,832 3,755 39,077 0,001/0,00 
45 4,5 2,55 45,832 3,555 42,077 0,001/0,00 
48 5,0 3,2 50,025 5,273 44,752 0,001/0,00 

52,00 5,0 3,2 54,024 5,272 48,752 0,001/0,00 
56,0 5,5 3,2 57,267 4,839 52,428 0,001/0,00 
60,00 5,5 3,2 61,267 4,839 56,428 0,001/0,00 
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9 5. měřená úloha – Kontrola vnějšího závitu 

 
Animace 1.1 Kontrola vnějšího závitu 

Vypracování: 
Je nutné naměřit všechny potřebné parametry pro uvedené metody a statisticky je vyhodnotit 
pomocí těchto vzorců: 

�̅� =
1
𝑛
�𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑠(𝑥) = �∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛 − 1

 

𝑢𝐴 = 𝑠(�̅�) =
𝑠(𝑥)

√𝑛
= �

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛(𝑛 − 1)

 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢𝐴 

Zápis výsledky 

𝑥 = (�̅� ± 𝑈) 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑎 

Výpočet středního průměru závitu d2 se provede pomocí vzorce: 
𝑑2 = 𝑀𝑑2 − 2𝑥 

Nejistotu pro nepřímé měření je možné vypočítat dvěma způsoby. 

Závěr 
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1.3 UKÁZKA MĚŘENÍ 

 
Obr. 5 – Ukázka měření rozměru přes drátky s použitím mikrometru 
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2 CVIČENÍ SE VZTAHUJE K TĚMTO OTÁZKÁM. 

• Chyby měření. 
• Nejistoty měření a jejich vyjadřování. 
• Kontrola závitů – metody, měřidla 
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1 6. MĚŘENÁ ÚLOHA – KONTROLA VYBRANÝCH PARAMETRŮ 
OZUBENÉHO KOLA 

 

 
 

STRUČNÝ OBSAH PŘEDNÁŠKY: 

Seznámení studentů s 6. měřenou úlohou. 
Parametry ozubených kol. 
Způsob měření vybraných parametrů ozubeného kola. 
Měřidla používaná k měření určitých parametrů ozubených kol. 

 
 

 

MOTIVACE: 

Kontrolu ozubených kol provádíme z důvodu ověření správnosti všech 
rozměrů kola. Ověření správnosti všech rozměrů kola provedeme výpočtem 
hlavních rozměrů kol nebo podle normy ČSN stanovíme, zda je ozubené 
kolo vyhovující tzn. může být zařazeno do soukolí (více spoluzabírajících 
ozubených kol). Aby mohlo být ozubené kolo zařazeno do soukolí, musí být 
křivka profilu zubu evolventa nebo cykloida. 

Měření a kontrola ozubení je pro velký rozsah druhů a složitost tvarů 
ozubení rozsáhlá. Při výrobě ozubených kol je třeba věnovat pozornost 
obrobení tělesa, výrobě ozubení a montáž kol. Na ozubených převodech se 
vyžaduje přesnost a tichý rovnoměrný chod. Lícování ozubených kol je 
normalizované. 

 
 

 

CÍL: 

Statisticky vyhodnotit naměřená data. 

Vypočítat chybu měření. 

Vypočítat nejistotu měření. 

Problematiku ozubených kol. 
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1.1 KONTROLA OZUBENÝCH KOL 

 
Obr. 1 – Parametry ozubeného kola 

Parametry ozubeného kola 

Prvek Význam Prvek Význam 

D průměr roztečné 
kružnice t rozteč zubů 

Da 
průměr hlavové 
kružnice h výška zubu 

Df průměr patní kružnice ha výška hlavy zubu 

s 

tloušťka zubu měřená 
jako oblouk na roztečné 
kružnici 

hf 
výška paty zubu 

su šířka zubové mezery b šířka zubů 

K proměření ozubeného kola je možné použít komplexní kontrolu. Tato komplexní kontrola 
se může provádět buď jednobokým odvalem nebo dvoubokým odvalem. 

1.1.1 Kontrola některých dílčích parametrů ozubeného kola 

Kontrola tloušťky zubů 
Tato kontrola je důležitá pro zjištění, zda při záběru zubu bude dodržena stanovená vůle na 
dané osové vzdálenosti. Nevyužívá se pro přesná měření, protože je závislá na přesnosti 
hlavové kružnice. 

Měření tloušťky zubu se provádí: 
• na oblouku roztečné kružnice, 
• na sečně, 
• v konstantní tloušťce a výšce zubu. 

K měření se využívá speciální měřidlo – zuboměr. 

Měření tloušťky zubu sk v konstatní výšce hk 
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Obr. 2 – Schéma kontroly tloušťky zubu v konstantní výšce 

K tomu abychom mohli naměřit tento parametr, je důležité zjistit modul. Výhodou této 
metody je měření přímo na stroji a použití jednoduchého měřidla. Mezi nevýhody lze zařadit 
závislost měření na přesnosti průměru hlavové kružnice. 

Kontrola rozměru přes zuby M 
Tato metoda je nejrozšířenějším způsobem jak přímo stanovit boční vůli. Pro zjištění rozměru 
přes zuby je nutné nejprve stanovit, přes kolik zubů se bude měřit. Počet zubů z‘ se stanoví 
tak, aby dotyk měřicích ploch měřidla byl přibližně na roztečné kružnici. Tento počet se 
vyhledá v příslušné tabulce na základě skutečného počtu zubů ozubeného kola. 

 
Obr. 3 – Schéma kontroly rozměru přes zuby M 

1.2 ZADÁNÍ MĚŘENÉ ÚLOHY 

 

Úloha č. 6 

Kontrola vybraných parametrů ozubeného kola 

Vypracovali: 

Jméno Příjmení Osobní číslo 

 

 

Datum:  

Studijní skupina:  

Zadání: 

Proveďte kontrolu následujících parametrů ozubeného kola:  
1. tloušťky zubu sk v konstantní hloubce hk  mechanickým zuboměrem, 
2. rozměru přes zuby M talířkovým mikrometrem (popř.mikropassametrem, speciálním 
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měřidlem Zeiss). 

Postup práce: 

1. Seznamte se s měřidly a proveďte jejich kontrolu před vlastním měřením. 
2. Proveďte měření hlavového průměru (10x), určete počet zubů kola, vypočtěte modul 

a dle tabulek stanovte příslušné hodnoty potřebné pro měření. 
3. Proveďte vlastní měření parametrů sk, M (opakujte 10x) a naměřené hodnoty sestavte 

do tabulky. 
4. Naměřené hodnoty statisticky zpracujte. 
5. Proveďte srovnání výsledků měření s tabulkovými hodnotami a určete příslušné 

odchylky. 
6. Zkontrolujte teplotu a vlhkost v laboratoři. 
7. Proveďte úklid pracoviště. 

Pomůcky a měřidla 

a) ozubené kolo 
b) třmenové mikrometry 
c) posuvné měřítko 
d) zuboměr 
e) talířkový mikrometr (mikropassametr) 
f) literatura 

Kontrola tloušťky zubu v konstantní hloubce 

2
cos2απm

ks =  







 −=

4
sincos1 ααπmhk

 

 

Kontrola rozměru přes zuby 

( ) ( )[ ]αβααπ arctgzzmM −+−= cos5,0cos ´
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Hodnoty tloušťky zubu sk v konstantní výšce hk – výpis 

modul m hk [mm] sk [mm] modul m hk [mm] sk [mm] modul m hk [mm] sk [mm] 
1,0 0,7476 1,38 3,5 2,6165 4,8347 7,0 5,2230 9,7093 
1,25 0,9344 1,7338 3,75 2,8034 5,2017 7,5 5,6068 10,4029 
1,5 1,1214 2,0806 4,0 2,9903 5,5482 8,0 5,9806 11,0964 
1,75 1,3082 2,4273 4,25 3,1772 5,8950 9,0 6,7282 12,4834 
2,0 1,4951 2,7741 4,5 3,3641 6,2417 10,0 7,4757 13,8705 
2,25 1,6820 3,1209 4,75 3,5510 6,5885 11,0 8,2233 15,2575 
2,5 1,8689 3,4677 5,0 3,7379 6,9353 12,0 8,9709 16,6446 
2,75 2,0558 3,8144 5,5 4,1117 7,6283 13,0 9,7185 18,0316 
3,0 2,2427 4,1612 6,0 4,4834 8,3223 14,0 10,4661 19,4187 
3,25 2,4296 4,5079 6,5 4,8592 9,0158 15,0 11,2137 20,8057 

Hodnoty rozměru přes zuby Mm=1 pro jednotkový modul (m=1, α=20°) – výpis 

počet zubů 
z 

z′ Mm=1 
[mm] 

počet zubů 
z 

z′ Mm=1 
[mm] 

počet zubů 
z 

z′ Mm=1 
[mm] 

10 2 4,5682 36 5 13,7887 62 8 23,0092 
11 2 4,5822 37 5 13,8027 63 8 23,0232 
12 2 4,5962 38 5 13,8167 64 8 23,0372 
13 2 4,6102 39 5 13,8307 65 8 23,0512 
14 2 4,6242 40 5 13,8447 66 8 23,0652 
15 2 4,6383 41 5 13,8587 67 8 23,0792 
16 3 7,6044 42 5 13,8727 68 8 23,0932 
17 3 7,6184 43 6 16,8389 69 8 23,1072 
18 3 7,6324 44 6 16,8529 70 9 26,0734 
19 3 7,6464 45 6 16,8669 71 9 26,0874 
20 3 7,6604 46 6 16,8809 72 9 26,1014 
21 3 7,6744 47 6 16,8949 73 9 26,1154 
22 3 7,6884 48 6 16,9089 74 9 26,1294 
23 3 7,7024 49 6 16,9229 75 9 26,1434 
24 3 7,7164 50 6 16,9369 76 9 26,1574 
25 4 10,6825 51 6 16,9610 77 9 26,1714 
26 4 10,6965 52 7 19,9171 78 9 26,1854 
27 4 10,7105 53 7 19,9311 79 10 29,1515 
28 4 10,7245 54 7 19,9451 80 10 29,1655 
29 4 10,7385 55 7 19,9591 81 10 29,1795 
30 4 10,7526 56 7 19,9731 82 10 29,1935 
31 4 10,7666 57 7 19,9871 83 10 29,2975 
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32 4 10,7806 58 7 20,0011 84 10 29,2215 
33 4 10,7946 59 7 20,0151 85 10 29,2355 
34 4 13,7607 60 7 20,0291 86 10 29,2495 
35 5 13,7747 61 8 22,9952 87 10 29,2635 

z′ …  počet zubů, přes které se měří 
Hodnoty pro jiné moduly získáme vynásobením tabulkových hodnot pro m=1 modulem 

 

 

Animace 1.1 Kontrola vybraných parametrů ozubeného kola 

Vypracování: 
Nejprve je nutné naměřit potřebné parametry ke stanovení modulu zubu m. Modul se vypočítá 
ze vzorce: 

𝑚 =
𝐷𝑎
𝑧 + 2

 

kde  
z  je počet zubů 
Da průměr hlavové kružnice 

Následně se naměří všechny potřebné parametry pro uvedené metody a statisticky se 
vyhodnotí pomocí těchto vzorců: 

�̅� =
1
𝑛
�𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
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𝑠(𝑥) = �∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛 − 1

 

𝑢𝐴 = 𝑠(�̅�) =
𝑠(𝑥)

√𝑛
= �

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛(𝑛 − 1)

 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢𝐴 

Zápis výsledky 
𝑥 = (�̅� ± 𝑈) 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑎 

Závěr 

1.3 UKÁZKA MĚŘENÍ 

 
Obr. 4 – Ukázka měření zuboměrem 

 
Obr.  5 – Ukázka měření talířkovým mikropasametrem  
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2 CVIČENÍ SE VZTAHUJE K TĚMTO OTÁZKÁM 

• Chyby měření. 
• Nejistoty měření a jejich vyjadřování. 
• Kontrola ozubených kol. 
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1 7. MĚŘENÁ ÚLOHA – KONTROLA KALIBRŮ PRO KONTROLU 
DĚR 

 

 
 

STRUČNÝ OBSAH PŘEDNÁŠKY: 

Seznámení studentů se 7. měřenou úlohou. 
Způsob měření kalibrů. 
Měřidla používaná ke kontrole kalibrů. 

 
 

 

MOTIVACE: 

Kalibry jsou kontrolní měřidla, kterými kontrolujeme vyráběný rozměr nebo 
tvar.  

Při kontrole pomocí kalibrů se zjišťuje, jestli se skutečný rozměr nebo 
skutečný tvar vyrobeného obrobku liší od předepsaného rozměru nebo 
předepsaného tvaru. 

Tato měřidla umožňují rychlou kontrolu často se opakujících stejných 
rozměrů. Nevýhoda: Přesnost měření je závislá na stupni opotřebení kalibrů. 

 
 

 

CÍL: 

Statisticky vyhodnotit naměřená data. 

Vypočítat chybu měření. 

Vypočítat nejistotu měření. 

Problematiku kalibrů. 
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1.1 KONTROLA DÍLENSKÝCH MEZNÍCH KALIBRŮ 

Mezní kalibry patří mezi pevná měřidla. Těmito měřidly se kontroluje, zda je daný rozměr 
v předepsané toleranci. Za pomocí kalibrů se tedy zjistí poloha skutečného rozměru součásti 
v tolerančním poli, ale také jeho tvar a to jednoduchým, hospodárným a dostatečně přesným 
způsobem. 

Kalibry se dělí na dva základní typy: 
Netoleranční (tvarové) kalibry – používají se, pokud je stanoven jen jeden rozměr. Typickým 
představitelem jsou spároměry – jsou to ocelové lístky o tloušťkách 0,05 mm až asi 2 mm. 
Slouží ke kontrole vůle u kluzných vedení, ložisek, ventilů atd. Kalené ocelové lístky se 
mohou používat jednotlivě nebo spolu ve spojení.  

Toleranční (mezní) kalibry: 
• mají dobrou a zmetkovou stranu, 
• pomocí nich se zjišťuje, zda se rozměr kontrolované součásti nachází v dovolených 

mezích. 

Dělení kalibrů podle použití: 
• dílenské kalibry – pro výrobu, 
• porovnávací kalibry – pro kontrolu dílenských kalibrů, 

- pro kontrolu dobré strany nové, 
- pro kontrolu dobré strany opotřebené, 
- pro kontrolu zmetkové strany, 

• přejímací kalibry (při přejímce výrobků zákazníkem nebo v dílnách přejímacími 
orgány). 

Nové kalibry jsou ve výrobě používány do doby, kdy jejich opotřebení dosáhne poloviny 
dovoleného opotřebení, pak se z výroby stáhnou a jsou využívány hlavně ke konečné kontrole 
a to do úplného využití tolerance měřidla. 

Na obrázku a v následující tabulce jsou uvedeny vzájemné vztahy tolerance výrobků a 
tolerance dílenských a porovnávacích kalibrů. 
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5 7. měřená úloha – Kontrola kalibrů pro kontrolu děr 

 
Obr. 1 – Vzájemný vztah tolerance výrobků a tolerance dílenský a porovnávacích kalibrů na otvory 

Kalibr Rozměr 
měřidla 

Tolerance 

dílenský – dobrá strana nová DMR+z ± 0,5H 
dílenský – dobrá strana opotřebená DMR-y+α  
dílenský – zmetková strana HMR-α ± 0,5H, ± 

0,5Ho 
porovnávací – dobrá strana nová DMR+z ±0,5 Hp 
porovnávací – dobrá strana opotřebená DMR-y+α ±0,5 Hp 
porovnávací – zmetková strana HMR-α ±0,5 Hp 

Význam jednotlivých značení ke vztahům v tabulce: 
DMR – dolní mezní rozměr součásti 
HMR – horní mezní rozměr součásti, 
z – úchylka středu tolerančního pole dobrá strana kalibru na otvory vzhledem 

k DMR, 
z1 – chylka středu tolerančního pole dobrá strana kalibru na hřídele vzhledem 

k HMR, 
H – výrobní tolerance kalibru válečkového (plochého), 
Ho – výrobní tolerance kalibru s kulovými dotyky (odpichy), 
H1 – výrobní tolerance kalibrů na kontrolu hřídelí, 
Hp – výrobní tolerance porovnávacích kalibrů, 
y, (y1) – dovolená mez opotřebení dobré strany kalibrů na kontrolu otvorů (hřídelí), 
α, (α1) – pojistné pásmo pro vyrovnání chyb při kontrole rozměrů nad 180 mm kalibry na 

otvory (hřídele), pro rozměry do 180 mm  α=α1=0. 
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6 7. měřená úloha – Kontrola kalibrů pro kontrolu děr 

V tabulkách jsou uvedeny veškeré potřebné parametry, které závisí na druhu kalibru, 
jmenovitém rozměru a stupni přesnosti. 

1.2 ZADÁNÍ MĚŘENÉ ÚLOHY 

 

Úloha č. 7 

Kontrola kalibrů pro kontrolu děr 

Vypracovali: 

Jméno Příjmení Osobní číslo 

 

 

Datum:  

Studijní skupina:  

Zadání: 

Proveďte kontrolu dobré a zmetkové strany válečkového (plochého) kalibru: 
1. pomocí elektronického komparátoru TESLA, 
2. pomocí optimetru, 
3. pomocí projekčního optimetru ZEISS. 

Postup práce: 

1. Proveďte kontrolu přístrojů. 
2. Stanovte jmenovitý rozměr kalibru a nastavte jednotlivé měřicí přístroje na tento 

rozměr. 
3. Proměřte na jednotlivých měřících přístrojích obě strany kalibru (10x). 
4. Naměřené hodnoty zpracujte tabelárně a statisticky. 
5. Výsledky porovnejte s tabulkovými hodnotami, vyneste je graficky a rozhodněte, zda 

kalibr vyhovuje předepsaným parametrům. 
6. Zkontrolujte teplotu a vlhkost v laboratoři. 
7. Proveďte úklid pracoviště. 

Pomůcky a měřidla 

a) koncové měrky 
b) projekční optimetr ZEISS 
c) kapacitní komparátor TESLA 
d) optimetr 
e) kontrolovaný kalibr 
f) literatura 

 
 
Základní tolerance ISO – výpis 

Stupeň 
přesnosti 

 
IT2 

 
IT3 

 
IT4 

 
IT5 

 
IT6 

 
IT7 

 
IT8 

 
IT9 

 
IT10 

 
IT11 
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výrobku 
(kalibru) 

Počet 
tolerančních 

jednotek 
nestanoveno  

7i 
 

10i 
 

16i 
 

23i 
 

40i 
 

64i 
 

100i 

Rozsah 
jmenovitých 

rozměrů 
[mm] 

Základní tolerance [ m] 
T - součást 
H - kalibry 

10 - 18 2 3 5 8 11 18 27 43 70 110 
18 - 30 2,5 4 6 9 13 21 33 52 84 130 
30 - 50 2,5 4 7 11 16 25 39 62 100 160 
50 - 80 3 5 8 13 19 30 46 74 120 190 
80 - 120 4 6 10 15 22 35 54 87 140 220 
120 - 180 5 8 12 18 25 40 63 100 160 250 

 
Určení stupně přesnosti kalibru - výpis 

 
Kalibr 

Označení 
výrobní 

tolerance 
kalibru 

Stupeň přesnosti výrobku 
5 6 7 8 9 10 11 až 

12 
Stupeň přesnosti kalibru 

Válečkový a 
plochý 

H - IT2 IT3 IT3 IT3 IT3 IT5 

Odpich 
s kulovými 
plochami 

Hs - IT2 IT2 IT2 IT2 IT2 IT4 

Třmenový H1 IT2 IT3 IT3 IT4 IT4 IT4 IT5 
 
Tabulka hodnot z, y, z1, y1 [µm] - výpis 

rozsah 
průměrů 

[mm] 

stupeň přesnosti IT výrobku  
5 6 7 8 9 10 11 

z y z1 y1 z y z1 y1 z y z y z z z 
10 - 18 - - 1,5 1,5 2 1,5 2,5 2 2,5 2 4 4 8 8 16 
18 - 30 - - 1,5 2 2 1,5 3 3 3 3 5 4 9 9 19 
30 - 50 - - 2 2 2,5 2 3,5 3 3,5 3 6 5 11 11 22 
50 - 80 - - 2 2 2,5 2 4 3 4 3 7 5 13 13 25 
80 - 120 - - 2,5 3 3 3 5 4 5 4 8 6 15 15 28 
120 - 180 - - 3 3 4 3 6 4 6 4 8 6 18 18 32 
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8 7. měřená úloha – Kontrola kalibrů pro kontrolu děr 

 
Animace 1.1 Kontrola kalibrů pro kontrolu děr 

Vypracování: 
Jedná se o porovnávací měření. Na každém měřidle se proměří dobrá a zmetková strana 
kalibru. Naměřené hodnoty se statisticky zpracují pomocí těchto vzorců: 

�̅� =
1
𝑛
�𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑠(𝑥) = �∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛 − 1

 

𝑢𝐴 = 𝑠(�̅�) =
𝑠(𝑥)

√𝑛
= �

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑛(𝑛 − 1)

 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢𝐴 

Zápis výsledky 
𝑥 = (�̅� ± 𝑈) 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑎 

Grafické vyhodnocení naměřených výsledků 
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Závěr 

1.3 UKÁZKA MĚŘENÍ 

 
Obr. 2 – Kontrola přesnosti kalibru optimetrem 
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2 CVIČENÍ SE VZTAHUJE K TĚMTO OTÁZKÁM. 

• Chyby měření. 
• Nejistoty měření a jejich vyjadřování. 
• Kalibry – použití, jejich kontrola. 
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1 8. MĚŘENÁ ÚLOHA – DRSNOST POVRCHU 

 

 
 

STRUČNÝ OBSAH PŘEDNÁŠKY: 

Seznámení studentů s 8. měřenou úlohou. 
Druhy drsnosti. 
Metody měření drsnosti povrchu. 
Měřidla používaná k měření drsnosti. 

 
 

 

MOTIVACE: 

Drsnost povrchu lze označit jako jeden z nejdůležitějších parametrů tzv. 
integrity povrchu. Názvem integrita povrchu je nazýván soubor vlastností 
povrchové vrstvy, která byla změněna technologickým procesem a má 
rozdílné vlastnosti vzhledem k základnímu materiálu. Na drsnosti povrchu 
do značné míry závisí přesnost chodu strojních součástí, jejich hlučnost, 
doba záběru, ztráty třením, elektrická vodivost, přestup tepla, únavová 
pevnost, odolnost proti opotřebení, korozi a další vlastnosti. Základním 
předpokladem pro jakoukoliv klasifikaci povrchu nebo předpověď 
funkčního chování při daném způsobu zatěžování je tedy co nejpřesnější a 
nejúplnější popis jeho mikrogeometrie. 

 
 

 

CÍL: 

Vyhodnotit naměřená data. 
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4 8. měřená úloha – Drsnost povrchu 

1.1 DRSNOST POVRCHU 

Drsnost povrchu je definovaná jako souhrn nerovnosti povrchu s relativně malými 
vzdálenostmi vznikajících jako důsledek použité technologie výroby. 

V praxi se nejčastěji měří drsnost dotykovou metodou. Snímaný profil se skládá kromě složek 
drsnosti povrchu další složky (vlnitost a tvar), které je pro vyhodnocení drsnosti potřeba 
eliminovat filtrování. Po odfiltrování se získá profil drsnosti. 

Základní délka lr – délka ve směru osy x používaná pro rozpoznání nerovnosti 
charakterizujících daný profil. Základní délka a její velikost má zásadní význam pro 
vyhodnocování měření. Její volba se provádí nastavením mezní rozteče. 

Pro měření dotykovou metodou se nevyhodnocuje celá snímaná délka. Na začátku a na konci 
snímání dochází k nežádoucímu rušení, které je způsobeno rozběhem a doběhem snímače. 
Odstraněním těchto částí se získá vyhodnocovaná délka ln. 

 
Obr. 1 – Střední čára profilu 

Střední čára profilu m rozděluje skutečný profil tak, že v rozsahu základní délky je součet 
čtverců odchylek profilu od této čáry minimální.  

Největší výška výstupku profilu Rp – výška Zp největšího výstupku profilu v rozsahu 
základní délky lr. 

Největší hloubka prohlubně profilu Rv – hloubka Zv nejnižší prohlubně profilu v rozsahu 
základní délky lr. 

Největší výška profilu Rz – součet výšky Zp největšího výstupku a hloubky Zv nejnižší 
prohlubně v rozsahu základní délky lr. 

 
Obr. 2 – Parametry Rv, Rp, Rz 

Průměrná aritmetická úchylka profilu Ra – aritmetický průměr absolutních hodnot 
pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky lr. Vypovídací schopnost parametru Ra je nízká; Ra 

 

střední čára profilu 

L 

y i
 

x 

y 

0 
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nereaguje citlivě na extrémní výšky hrotů profilu a hloubky rýh profilu, z tohoto důvodu jeho 
vypovídací schopnost ve vztahu k funkci součásti je malá. 

 
Obr. 3 – Parametr drsnosti Ra 

Rz [µm] Ra [µm] lr [mm] ln [mm] 
0,025 – 0,1 0,006 – 0,02 0,08 0,4 
0,1 – 0,5 0,02 – 0,1 0,25 1,25 
0,5 - 10 0,1 – 2,0 0,8 4,0 
10 - 50 2,0 – 10,0 2,5 12,5 
50 - 200 10,0 – 80,0 8,0 40,0 

1.1.1 Kontrola drsnosti povrchu 
Metody porovnání s etalony drsnosti 
Tato metoda je založena na subjektivní porovnávání kontrolovaného povrchu s povrchem 
vzorkovým, u kterého je drsnost známá. Porovnávat se mohou jen povrchy, které jsou 
opracované stejnou nebo podobnou technologií. Výsledkem kontroly je zjištění, že 
kontrolovaná plocha je hladší nebo drsnější než vzorová. 

K porovnání se používají samotné etalony drsnosti nebo vzorkovnice drsnosti povrchu. 
Vzorkovnice jsou kazety, které jsou seřazené do jednotlivých kolekcí obsahující vzorky 
etalonů obrobené různými druhy opracování v různých stupních drsnosti. Porovnávání se 
vykonává hmatem a zrakem, přičemž hmat umožňuje přesnější rozlišení dvou drsností. Při 
kontrole zrakem je možné pomoci si lupou nebo se využívají porovnávací mikroskopy jako 
například Comparex Meopta (viz obr. 8) 

 
Obr. 4 – Vzorkovnice a jednotlivé vzorky drsnosti povrchu 
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Obr. 5 – Princip srovnávání drsnosti pomoc mikroskopu Comparex 

Měření metodou světelného řezu 
Při optickém způsobu měření drsnosti se využívá například metody světelného řezu. Pro 
měření touto metodou se využívá nejčastěji mikroskop Schmaltz. 

Při metodě světelného řezu je rovnoběžný svazek světelných paprsků omezený štěrbinou do 
tvaru velmi tenké světelné rovina a je promítaný optickým systémem pod úhlem 45° na 
měřený povrch. Průnikem této roviny s nerovnostmi povrchu vznikne obraz profilu šikmého 
řezu nerovnosti povrchu, který má většinou tvar vlny v tmavém poli mikroskopického obrazu. 
Z obrysu ostřejší strany tohoto obrazu se stanoví měřením pomocí okuláru hodnota parametru 
drsnosti. 

 
Obr. 6 – Princip měření drsnosti metodou světelného řezu 

 

 
 povrch etalonu  měřený povrch  
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Obr. 7 – Pohled do okuláru mikroskopu pro světelný řez 

Koeficient zvětšení k pro přístroj Schmaltz 

Zvětšení 7x 14x 30x 60x 
Koeficient 
zvětšení k 1,262 0,63 0,29 0,15 

Pro vyhodnocení se používá vztah: 
𝑅𝑧 = (𝑛𝑒𝑗𝑣𝑦šší 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑒𝑘 − 𝑛𝑒𝑗ℎ𝑙𝑢𝑏ší 𝑝𝑟𝑜ℎ𝑙𝑢𝑏𝑒ň) ∙ 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑣ě𝑡š𝑒𝑛í 

Dotyková metoda měření drsnosti 
Při dotykovém způsobu zjišťování drsnosti se po povrchu pohybuje měřicí dotyk s malým 
poloměrem hrotu, který je součástí snímače. Pohyb měřicího dotyku podél měřeného povrchu 
je motorický. Vychylování měřicího dotyku vyvolává změnu elektrických veličin, které jsou 
zachycovány a zpracovávány ve vyhodnocovací jednotce. Ta následně vyhodnotí 
předdefinované parametry. 

1.2 ZADÁNÍ MĚŘENÉ ÚLOHY 

 

Úloha č. 8 

Drsnost povrchu 

Vypracovali: 

Jméno Příjmení Osobní číslo 

 

 

Datum:  

Studijní skupina:  

Zadání: 

1. Stanovte drsnost povrchu zadané součásti a proveďte její klasifikaci srovnáním 
pomocí etalonu vizuálně a mikroskopem COMPAREX.  

2. Metodou světelného řezu na přístroji SCHMALTZ určete největší výšku profilu Rz 
v rozsahu základní délky lr. 

3. Změřte hodnotu Ra pomoci drsnoměrů SURTRONIC a SURFTEST. 

Postup práce: 

1. Proveďte kontrolu přístrojů. 
2. Stanovte drsnost pomocí etalonů vizuálně. 
3. Stanovte drsnosti mikroskopem COMPAREX. 
4. Stanovte pomocí tabulek hodnotu základní délky lr. 
5. Proveďte vlastní měření metodou světelného řezu a určete parametr Rz. 
6. Proveďte měření drsnoměry SURTRONIC a SURFTEST. 
7. Proveďte vyhodnocení měření a porovnání výsledků jednotlivých metod. 
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8. Ve vypracování nakreslete schémata měření a měřicích přístrojů. 
9. Kontrola teploty a vlhkosti v laboratoři. 
10. Proveďte úklid pracoviště. 

Pomůcky a měřidla 

a) etalony drsnosti 
b) mikroskop COMPAREX 
c) přístroj SCHMALTZ 
d) drsnoměr SURTRONIC 
e) drsnoměr SURFTEST 
f) měřené vzorky 
g) literatura 

 

 
Animace 1.1 Kontrola drsnosti povrchu 

Vypracování: 
Ve vypracování se provede měření určeného povrchu všemi metodami. 

Pro porovnání výsledků je možné použít vzorec: 

𝑅𝑎 =
1
4
𝑅𝑧 

Závěr 
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1.3 UKÁZKA MĚŘENÍ 

 
Obr.8 – Ukázka měření mikroskopem Comparex 

 
Obr. 9 – Ukázka měření mikroskopem Schmaltz 
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2 CVIČENÍ SE VZTAHUJE K TĚMTO OTÁZKÁM 

• Kontrola drsnosti povrchu. 
• Principy měřidel 
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3 DOPLŇUJÍCÍ ZDROJE 

[1] Tichá, Š.; Adamec, J. Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. VŠB – 
TU Ostrava, 2008. 

[2] Tichá, Š. Strojírenská metrologie – část 1. VŠB – TU Ostrava, 2004. 
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