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ÚLOHA Č.3 

PRACOVNÉ MERADLÁ DIGITÁLNE - ZBER DÁT A VYHODNOTENIE VÝSLEDKU MERANIA 

1. Zadanie: 

Merať zvolený rozmer súčiastky 30x posuvným meradlom a 30x mikrometrickým meradlom na rôznych 
miestach tej istej plochy. Z nameraných hodnôt určiť výsledok merania ako odhad meranej veličiny (výberový 
priemer) a ďalšie štatistické ukazovatele podľa postupu merania. Zakresliť graf priebehu meraní a histogram. 

2. Cieľ merania: 

Naučiť sa využívať počítačovú podporu pre zber dát a zistiť výsledok merania ako konkrétny dĺžkový 
rozmer. 

3. Použité ozna čenie: 

 pre posuvné meradlo pre mikrometer 

menovitý rozmer   

horná hraničná odchýlka   

dolná hraničná odchýlka   

horný hraničný rozmer   

dolný hraničný rozmer   

veľkosť tolerančného poľa   

stred tolerančného poľa   

počet meraní     

nameraná hodnota     

výberový priemer     

medián     

smerodajná odchýlka     

maximálna nameraná hodnota     

minimálna nameraná hodnota     

variačné rozpätie     

horný kvantil (kvantilová medza +3s)     

dolný kvantil (kvantilová medza -3s)     

medzikvantilové rozpätie     

maximálna nepresnosť meradla     

výsledok merania     
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4. Kľúčové slová: 

smerodajná odchýlka, histogram, pravdepodobnosť, normálne (Gaussovo) rozdelenie pravdepodobnosti, 
koeficient rozšírenia, neistota merania, výsledok merania, štatistický softvér 

5. Úvod: 
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6. Objekt merania: 

  

  

 

7. Metóda merania: 

  

  

8. Meracie prístroje a pomôcky: 

 (typ) výrobca 
výrobné 

(inv.) číslo 
merací 
rozsah 

najmenší 
dielik 

digitálne posuvné meradlo         

digitálny mikrometer         

stojanček na mikrometer       

zbernica       

počítačová stanica       

štatistický softvér       

Pomôcky: konzervačná súprava 
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Schéma prepojenia meradiel s PC: 

 

9. Podmienky merania: 

  

  

10. Postup merania: 

• očistiť a odkonzervovať dotyky meradiel a meracích plôch súčiastky, 

• zistiť funkčnosť meradiel a nastaviť nulu, 

• prepojiť meradlá s PC a inicializovať meranie v štatistickom programe, 

• na základe výkresovej dokumentácie doplniť potrebné údaje do "masky dielu" a "masky znaku", 
konkrétne menovitú hodnotu, hornú a dolnú hraničnú odchýlku, 

• vykonať merania, 

• očistiť a nakonzervovať meradlá a merané objekty, 

• zo zadaných hodnôt vypočítať 

- hornú a dolnú hraničnú hodnotu, 

- veľkosť tolerančného poľa, 

- stred tolerančného poľa, 

• z nameraných hodnôt pre obe meradlá vypočítať 

- výberový priemer, 

- medián, 

- smerodajnú odchýlku, 

- variačné rozpätie, 

- horný a dolný kvantil (kvantilové medze ±3s), 

- medzikvantilové rozpätie, 

- výsledok merania, 

• v grafoch zakótovať príslušnú menovitú hodnotu, hornú a dolnú hraničnú odchýlku, hornú a dolnú 
hraničnú hodnotu, veľkosť a stred tolerančného poľa, výberový priemer, medián, maximálnu a minimálnu 
nameranú hodnotu, variačné rozpätie, kvantilové medze a medzikvantilové rozpätie, 

• overiť zhodnosť vypočítaných hodnôt s výsledkami zo štatistického programu. 
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11. Výsledky merania a ich spracovanie: 

Tabuľka nameraných hodnôt: 

 

prilepiť tabuľku nameraných hodnôt 

 

Spracovanie zadaných hodnôt: 
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Spracovanie nameraných hodnôt: 

 

 

 



  

Kaťuch P., Kováč J.: Metrológia v strojárstve. Laboratórne úlohy - pracovné listy - úloha č.3 7 

Grafické znázornenie výsledkov: 

 

prilepiť grafy výsledkov pre posuvné meradlo 

 

prilepiť grafy výsledkov pre mikrometer 
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12. Záver a zhodnotenie merania: 

Aké sú hodnoty meraných veličín? Je rozdiel medzi smerodajnými odchýlkami získanými posuvným 
meradlom a mikrometrom? 
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