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ÚLOHA Č.4 

DĹŽKOMERY – MERANIE DĹŽKOVÝCH ROZMEROV SO STANOVENÍM NEISTÔT MERANIA 

1. Zadanie: 

Absolútnou meracou metódou merať zvolený rozmer súčiastky 

a) 10× na tom istom mieste plochy za nezmenených podmienok, 

b) 10× na rôznych miestach tej istej plochy. 

2. Cieľ merania: 

Oboznámiť sa s podstatou merania dĺžkových rozmerov absolútnou metódou na Abbého alebo 
univerzálnom dĺžkomere a so spracovaním nameraných hodnôt v súlade s teóriou o chybách a neistotách pri 
meraní. 

3. Použité ozna čenie: 

 zadanie a) zadanie b) 

nameraná hodnota     

systematická chyba     

korigovaná hodnota     

počet meraní     

výberový priemer     

smerodajná odchýlka jedného merania     

smerodajná odchýlka radu meraní    

štandardná neistota typu A    

rozšírená neistota 1    

koeficienty rozšírenia (1, 2, 3, 4)   

pravdepodobný maximálny rozmer 2    

pravdepodobný minimálny rozmer 2    

maximálna nepresnosť merania    

štandardná neistota typu B 3    

celková štandardná neistota merania    

celková rozšírená neistota merania 4    

výsledok merania     

    
1 pre normálne rozdelenie s pravdepodobnosťou 95,45% 
2 pre normálne rozdelenie s pravdepodobnosťou 99,73% 
3 pre rovnomerné rozdelenie 
4 pre normálne rozdelenie s pravdepodobnosťou 99,73% 
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4. Kľúčové slová: 

absolútna meracia metóda, dĺžkomer, systematická chyba, korekcia, normálne (Gaussovo) rozdelenie 
pravdepodobnosti, smerodajná odchýlka, štandardná neistota merania, neistota typu A, neistota typu B, 
rozšírená neistota merania, výsledok merania 

5. Úvod: 
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6. Objekt merania: 

  

  

 

7. Metóda merania: 

  

8. Meracie prístroje a pomôcky: 

 výrobca 
výrobné 

(inv.) číslo 
merací 
rozsah 

najmenší 
dielik 

Abbého dĺžkomer         

univerzálny dĺžkomer         

Pomôcky: konzervačná súprava 

Schéma dĺžkomera: 
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9. Podmienky merania: 

  

10. Postup merania: 

• očistiť a odkonzervovať dotyky meracieho prístroja a meracích plôch súčiastky, 

• zapnúť osvetľovaciu časť meracieho prístroja, zistiť funkčnosť a nastaviť nulu, 

• vykonať merania podľa zadania a zapísať hodnoty do pripravených tabuliek, 

• vypnúť osvetľovaciu časť prístroja, očistiť a nakonzervovať jeho funkčné časti a meranú súčiastku, 

• z nameraných hodnôt v súlade s teóriou o chybách a neistotách merania určiť pre zadanie a) 

- výberový priemer, 

- smerodajnú odchýlku jedného merania, 

- smerodajnú odchýlku radu vykonaných meraní, 

- štandardnú neistotu typu A, 

- rozšírenú neistotu typu A, 

- výsledok merania so zohľadnením známych systematických chýb a príslušnej neistoty merania, 

• z nameraných hodnôt v súlade s teóriou o chybách a neistotách merania určiť pre zadanie b) 

- výberový priemer, 

- smerodajnú odchýlku, 

- pravdepodobný maximálny a minimálny rozmer súčiastky, 

- maximálnu nepresnosť merania podľa protokolu o presnosti použitých meracích prostriedkov, 

- štandardnú neistotu typu B, 

- celkovú štandardnú neistotu, 

- celkovú rozšírenú neistotu, 

- výsledok merania so zohľadnením známych systematických chýb a príslušnej neistoty merania, 

• zakresliť spoločný graf výsledkov merania pre zadanie a) a b), 

• zakresliť postavenie stupníc v zornom poli špirálového mikroskopu pre ľubovoľnú meranú hodnotu. 

11. Výsledky merania a ich spracovanie: 

Tabuľka pre zadanie a): Tabuľka pre zadanie b): 

i   i   

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   

8   8   

9   9   

10   

 

10   
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Spracovanie nameraných hodnôt pre zadanie a): 

 

 

Spracovanie nameraných hodnôt pre zadanie b): 
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Graf výsledkov merania: 

 Mierka: 
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Postavenie stupníc prístroja pre ľubovoľnú meranú hodnotu: 

 

12. Záver a zhodnotenie merania: 

Čo sa zistilo pri meraní rozmeru opakovane na jednom mieste za nezmenených podmienok? Čo sa zistilo pri 
meraní rozmeru na rôznych miestach plochy súčiastky? Čo spôsobilo, že smerodajná odchýlka pri meraní v 
zadaní a) je menšia ako smerodajná odchýlka pri meraní v zadaní b)? 
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