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Základy fyzikálních měření - cvičení. 

Postup výpočtu. 

1. Hodnoty měření. 

a1 = 15,6 cm; a2 = 16,5 cm; a3 = 14,7 cm; a4 = 17,4 cm; a5 = 16,2 cm;  

a6 = 16,1 cm; a7 = 16,5 cm; a8 = 17,5 cm; a9 = 15,9 cm; a10 = 16,8 cm; 

i = 10. 

2. Aritmetický průměr   (počítáme o jedno místo navíc, než bylo 

měřeno). 

   
          

 
 

  
                                                 

  
 

         

 

3. Odchylka každého měření      . 

                                            

                                           

                                          

                                            

                                            

 

4. Průměrná odchylka     . 
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5. Průměrnou odchylku     zaokrouhlíme na jednu platnou 

číslici, tj. první nenulová číslice zleva. 

                   

 

6. Aritmetický průměr naměřených hodnot   zaokrouhlíme  

na stejný počet desetinných míst, jako má průměrná odchylka. 

                   

 

7. Relativní odchylka měření     . Přesnost měření vyjádřena 

v procentech. 

   
  

  
       

   
   

    
                

 laboratorní měření s výsledkem do 1 jsou dostatečně přesné 

 provozní měření ve výrobě od 1 do 5 jsou dostatečně přesné.  

 

8. Výsledkem měření je … zápis: 

      ±    
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Příklad č. 1 

Z následujících hodnot měření vypočítejte relativní odchylku měření. 

a1 = 8,6 km; a2 = 9,5 km; a3 = 8,7 km; a4 = 7,9 km; a5 = 8,2 km;  

a6 = 9,1 km; a7 = 7,5 km; a8 = 6,5 km; a9 = 8,3 km; a10 = 7,8 km; 

 

Příklad č. 2 

Z následujících hodnot měření vypočítejte relativní odchylku měření. 

a1 = 0,632 m; a2 = 0,527 m; a3 = 0,735 m; a4 = 0,641 m; a5 = 0,821 m;  

a6 = 0,716 m; a7 = 0,695 m; a8 = 0,841 m; a9 = 0,593 m; a10 = 0,810 m; 

 

Příklad č. 3 

Z následujících hodnot měření vypočítejte relativní odchylku měření. 

a1 = 78,6 km; a2 = 69,5 km; a3 = 68,7 km; a4 = 77,9 km; a5 = 78,2 km;  

a6 = 79,1 km; a7 = 67,5 km; a8 = 76,5 km; a9 = 78,3 km; a10 = 69,8 km; 

 

Příklad č. 4 

Z následujících hodnot měření vypočítejte relativní odchylku měření. 

a1 = 0,6 dm; a2 = 0,5 dm; a3 = 0,7 dm; a4 = 0,9 dm; a5 = 0,7 dm;  

a6 = 0,8 dm; a7 = 0,7 dm; a8 = 0,9 dm; a9 = 0,8 dm; a10 = 0,8 dm; 

 

Příklad č. 5 

Z následujících hodnot měření vypočítejte relativní odchylku měření. 

a1 = 18,6 m; a2 = 18,5 m; a3 = 18,7 m; a4 = 17,9 m; a5 = 18,2 m;  

a6 = 18,1 m; a7 = 17,7 m; a8 = 17,5 m; a9 = 18,3 m; a10 = 17,8 m; 


