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Jaký zvolit interval mezi kalibracemi, je 
základní otázka při zajišťování přesnosti mě-
ření, a tudíž oboru metrologie, která provází 
tento obor po celou dobu jeho historie a ni-
kdy ho provázet nepřestane. Problematice se 
věnuje mnoho odborných článků i knih. Velká 
většina norem a mezinárodních dokumentů je 
obecná, ale metrolog organizace hledá co nej-
jednodušší, ale ještě vyhovující modus vivendi, 
a zajímají jej proto zkušenosti a rady z literatu-
ry. Základním postulátem přitom je, že chyba 
měření se v době od poslední kalibrace může 
měnit dopředu neznámým způsobem, může se 
zvětšovat nebo i zmenšovat, ale nejistota měře-
ní od poslední kalibrace jen roste [5].

Následující úvahy jsou psány především 
z pohledu kontroly měřicích přístrojů, které 
používají elektronické obvody. To nemusí být 
jen elektronické měřicí přístroje, ale i mnoho 
přístrojů a měřicích sestav, často s převodníky 
neelektrických veličin, včetně počítačových 
systémů pro nejrůznější měření. Takové pří-
stroje obsahují tisíce součástí, z nichž každá 
ovlivňuje spolehlivost přístroje jinak.

Nejméně problematická z hlediska přes-
nosti měření je úplná havárie, která znemož-
ní použití přístroje (porucha). Nejproblema-
tičtější jsou tzv. metrologické poruchy, kdy je 
přístroj zdánlivě v pořádku, ale jeho metrolo-
gické vlastnosti jsou (jedna nebo více) mimo 
očekávanou specifikaci.

Většina metrologů v nejrůznějších orga-
nizacích musí ve své denní praxi vyhledávat 
co nejjednodušší a přitom vyhovující postup 
stanovení data příští kalibrace, aby se vzniku 
těchto metrologických poruch předcházelo.

Základní situace při rekalibraci a její 
důsledky

V principu existují tři možnosti. Při reka-
libraci lze zjistit, že je buď:
1. vše v pořádku, nebo
2. přístroj se blíží k hranici specifikace, nebo
3. přístroj je mimo specifikaci.

V případě 1 ekonom položí otázku, zda 
nebyla rekalibrace provedena zbytečně brzy.

V případě 2 půjde o oblast, kdy je potřeb-
né a možné udělat nápravná opatření.

V případě 3 je už pozdě a je nutné řešit 
následky. V případě, že taková situace nasta-
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ne v kalibrační laboratoři, je řešen problém 
od poslední rekalibrace přístroje. Když byla 
dostatečně podrobně prováděna mezilhůtová 
kontrola, může být doba, po kterou mohlo být 
měřeno špatně, zkrácena z doby od posled-
ní kalibrace na dobu kratší, počítanou od po-
sledního mezilhůtového porovnání.

Problémem mnoha materiálů pojednáva-
jících o stanovení kalibračních intervalů mě-
řicích přístrojů je jejich obecnost a u mnoha 
z nich i (jen zdánlivá) vědeckost. Existují též 
počítačové programy pro predikci kalibrační-
ho intervalu (např. Predictor) a vznikl i nový 
obor, tzv. prediktivní metrologie.

V současnosti je třiapůlmístný kvalit-
ní digitální multimetr s dvaceti rozsahy pro 
pět měřených veličin prodáván za cenu od 
50 korun (v roce 2015). Za podobnou cenu 
není možné zajistit kalibraci a je na uživate-
li, aby podle toho, jak přístroj používá, zvo-
lil rozsah a interval rekalibrace nebo i koupi 
nového přístroje. Pokrok v posledních něko-
lika letech umožnil, že velmi kvalitní šesti-
apůlmístné digitální multimetry se prodáva-
jí za ceny pod 30 000 korun.V mnoha pří-
padech lze tudíž, zejména pro pracoviště 
výrobní kontroly, použít šestiapůlmístný di-
gitální multimetr i tam, kde z hlediska přes-
nosti sice vystačí jen třiapůl- až pětapůlmíst-
ný přístroj, ovšem, s podstatně větší pravdě-
podobností, že výkonnější digitální multimetr 
ani po dlouhé době nevybočí ze specifikace 
požadované pro dané měření.

Doporučení výrobců

Většina výrobců elektronických měřicích 
přístrojů doporučuje, aby jejich přístroje byly 
kalibrovány každých dvanáct měsíců, a to 
bez ohledu na skutečnou dobu jejich provo-
zu. Kritérium dvanácti měsíců bylo stanove-
no již před zavedením moderní elektroniky do 
přístrojů. Bylo přijato v USA společně nor-
malizačním orgánem ANSI (American Nati-
onal Standards Institute) a sdružením výrob-
ců SAMA (Scientific Apparatus Makers As-
sociation) v dokumentu ANSI Z236.1 v roce 
1983 [6]. U nás začalo být používáno až mno-
hem později.

Firma Agilent Technologies, nejznáměj-
ší a největší výrobce elektronických měři-

cích přístrojů, uvádí v dokumentu Applica-
tion Note: Setting and Adjusting Instrument 
Calibration Intervals [7] z pohledu výrobce, 
že dobře vyhovující interval rekalibrace je 
jeden rok; ten vyhovuje kompromisu mezi 
cenou a nepohodlím rekalibrace a potřebou 
udržovat přístroj v rozsahu jeho specifikace. 
Dobře stanovený počáteční kalibrační inter-
val také zmenšuje rizika pocházející z nepřes-
ného měření a chybného rozhodnutí dobrý/ 
/vadný. V minulosti většina výrobců stano-
vovala jako maximální interval mezi kalib-
racemi dobu dvanácti měsíců. U toho v pod-
statě zůstalo – dvanáct měsíců je nejčastěji 
se vyskytující interval i v současnosti. Patrná 
je snaha prodloužit doporučený interval mezi 
kalibracemi na 24 nebo 36 měsíců. Jde o je-
den z hlavních přínosů nové generace kon-
strukce výrobků. Proces stanovení kalibrační-
ho intervalu má u výrobce dva hlavní kroky: 
prvním je kontrola údajů ze servisů po ce-
lém světě, a je-li údajů k dispozici dostatek, 
ve druhém kroku se provedou podrobné sta-
tistické analýzy, na jejichž základě je možné 
upravit rekalibrační interval. Kalibrační labo-
ratoř má situaci jednodušší, protože analyzu-
je data z kalibrací a mezilhůtových porovnání 
konkrétního přístroje, který má v laboratoři.

Normy a mezinárodní dokumenty

Základní dokument pro akreditované ka-
librační laboratoře týkající se určování kali-
bračních intervalů měřicích přístrojů ILAC-
-G24:2007 [8] je přehledný, ale zůstává 
v obecné rovině. Také normy a mezinárod-
ní dokumenty z oblasti kvality zmiňují sta-
novení intervalů mezi kalibracemi. Jmenuj-
me např. dokumenty ISO 9001, ISO 17025, 
ANSI/NCSL Z540 (norma USA) i MIL-
-STD-45662 A (stará vojenská norma USA 
z roku 1962, používaná ale celosvětově). 
Všechny tyto dokumenty požadují, aby, jest-
liže je to nezbytné pro zajištění platných 
výsledků, byla měřicí zařízení kalibrována 
v určitých intervalech nebo před použitím 
a udržována tak, aby byla zajištěna přijatel-
ná spolehlivost měření (spolehlivost měření 
je definována jako pravděpodobnost, že mě-
řidlo bude splňovat požadovanou specifikaci 
po celou dobu používání).

Počáteční volba kalibračních intervalů

Pokyny pro stanovení kalibračních inter-
valů měřicích přístrojů ILAC-G24:2007 se 
jako základní dokument platný pro akredi-
tované kalibrační laboratoře týkají přede-

Článek je po statích [1] až [4] pátou částí volného seriálu celkem sedmi příspěvků troji-
ce autorů na vybraná témata související s měřením fyzikálních veličin, zejména elektric-
kých, a jeho vyhodnocováním. Jsou v něm uvedena základní hlediska a příklady stano-
vení časového intervalu mezi za sebou následujícími kalibracemi. Jako zdroj informace 
jsou použity dokumenty týkající se akreditovaných kalibračních laboratoří, u nichž je vel-
mi důležité, aby měřily stále v rámci jimi deklarovaných přesností.
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vším etalonů, ale lze je použít i pro pracov-
ní přístroje. Protože pokyny platí pro všech-
ny obory, musí být pokyny ILAC obecné. 
Při počátečním rozhodnutí o časovém inter-
valu mezi kalibracemi odborníci vycházejí 
zejména z doporučení výrobce přístroje, ale 
i s uvážením:
– očekávaného rozsahu použití a složitosti 

obsluhy,
– vlivu prostředí,
– požadované nejistoty měření,
– maximální přípustné chyby (např. ze stra-

ny orgánů legální metrologie),
– možností nastavení (změn nastavení) jed-

notlivého přístroje,
– vlivu měřené veličiny (např. vlivy vyso-

kých teplot na termočlánky),
– shromážděných nebo zveřejněných údajů 

o stejných nebo obdobných zařízeních.

Metody přezkoumávání kalibračních 
intervalů

Jakmile je zavedena rutinní kalibrace, 
mělo by být možné upravovat kalibrační in-
tervaly za účelem optimalizace vztahu rizik 
a nákladů. Je pravděpodobné, že bude zjiš-
těno, že intervaly zvolené na počátku nepo-
skytují z mnoha různých důvodů požadované 
optimální výsledky. „Inženýrská intuice“, na 
jejímž základě byly stanoveny počáteční ka-
librační intervaly, ani systém udržující pevné 
kalibrační intervaly bez přezkoumání nejsou 
považovány za dostatečně spolehlivé, a pro-
to nejsou doporučovány.

V dokumentu ILAC – G24:2007 [8] jsou 
jako základní metody přezkoumávání správ-
nosti volby kalibračního intervalu přístro-
je uvedeny metoda automatického seřízení, 
metoda kontrolního schématu, metoda doby 
provozu, metoda kontroly během činnosti 
způsobem „černé skříňky“ a souhrnně další 
statistické přístupy. První čtyři z uvedených 
(skupin) metod jsou následně stručně charak-
terizovány. Co se týče dalších statistických 
přístupů, jsou zájemci odkazováni na [8].

Automatické seřízení (staircase)
Princip metody automatického seřízení 

spočívá v tom, že při každé kalibraci přístro-
je v rámci pravidelné rekalibrace je jeho ná-
sledný kalibrační interval buď prodloužen, 
je-li zjištěno, že se přístroj pohybuje v rám-
ci zvoleného ochranného pásma, jehož mez 
může být např. 60 nebo 70 % maximální pří-
pustné chyby požadované u daného měře-
ní, nebo zkrácen, jestliže je zjištěno, že se 
přístroj dostal mimo rámec dané maximální 
přípustné chyby. Tato metoda „schodišťové“ 
odezvy umožňuje rychle dospět k vhodnému 
nastavení intervalů mezi rekalibracemi a lze ji 
snadno uskutečňovat bez velkého administra-
tivního úsilí. Mnoho výrobců umožní jedno-
duše vytvořit ochranné pásmo tím, že udáva-
jí i specifikaci pro úroveň pravděpodobnosti 
99 %, a je-li tato specifikace použita pro mě-
ření s nejistotou požadovanou s 95% úrovní 

pravděpodobnosti, automaticky, bez jakých-
koliv přepočtů, vzniklo ochranné pásmo.

Kontrolní schéma
Metoda kontrolního schématu v zásadě 

funguje tak, že jsou vybrány významné ka-
librační body a příslušné výsledky jsou za-
znamenány a dále sledovány v čase. Z poří-
zených záznamů se počítá rozptyl výsledků 
a drift, z nichž lze poté vypočítat optimální 
kalibrační interval. Problém je definovat vý-
znamné kalibrační body při měření ve vel-
kém rozsahu s mnoha typy přístrojů. Jestliže 
je ale přístroj používán např. ve výrobní lin-
ce v omezeném rozsahu svých možností, je 
výběr významných kalibračních bodů mno-
hem snazší. Nejvíce je tento postup vhodný 
pro etalony typu jednohodnotové míry, kde 
obvykle není podstatná původní specifika-
ce přesnosti nastavení etalonu, ale důležité 
je sledování aktuální hodnoty a jejího drif-
tu v čase.

Doba provozu
Metoda založená na sledování doby pro-

vozu byla obvyklá u elektronických přístro-
jů z bývalého SSSR, v nichž bylo vestavěno 
počítadlo hodin, po které byl přístroj v cho-
du. Jde o určitou variaci předchozích metod. 
Základní metoda zůstává beze změny, ale ka-
librační interval je vyjádřen v hodinách cho-
du přístroje namísto v kalendářních měsí-
cích. Přístroj je vybaven indikátorem uplynu-
lé doby chodu a je vrácen k rekalibraci, když 
údaj indikátoru dosáhne stanovené hodnoty. 
Příklady přístrojů vhodných k použití meto-
dy doby provozu jsou termočlánky používa-
né při extrémních teplotách, pístové měřiče 
tlaku plynů, přístroje náchylné k mechanic-
kému opotřebení (např. měřidla délky) apod.

Významnou teoretickou předností meto-
dy rekalibrace v závislosti na době provozu 
je skutečnost, že počet provedených kalibrací, 
a tudíž i náklady na kalibrace závisejí přímo 
úměrně na době, po kterou je přístroj použí-
ván (popř. v chodu). Vedle toho je automa-
ticky sledováno využití přístroje. S použitím 
automatické kontroly je však v praxi spoje-
no mnoho nedostatků. Obvykle tuto kontrolu 
nelze použít u pasivních zařízení (např. zesla-
bovačů) nebo etalonů (odpor, kapacita atd.) 
a neměla by se používat, je-li o přístroji zná-
mo, že vykazuje drift nebo zhoršuje své vlast-
nosti, i když je uložen, když je s ním manipu-
lováno nebo když je vystaven mnoha krátkým 
cyklům typu zapnuto/vypnuto. Pro elektro-
nické přístroje proto doba provozu není vhod-
ným určujícím parametrem.

Kontrola během činnosti způsobem „čer-
né skříňky“

Metoda kontroly přístroje při použití kon-
trolních vzorků („černé skříňky“) je určitou 
variací metod automatického seřízení a kon-
trolního schématu. Vhodná je zejména pro 
složité přístroje nebo výrobní měřicí sesta-
vy, u nichž je často nenahraditelná. Kritické 

parametry měřicího zařízení jsou kontrolo-
vány s velkou četností (jednou denně i čas-
těji) přenosným kalibračním přístrojem nebo, 
jestliže je to možné, s použitím „černé skříň-
ky“ vytvořené specificky pro kontrolu vybra-
ných parametrů. Je-li takto zjištěno, že daný 
přístroj udává hodnotu mimo maximální pří-
pustnou chybu, je vrácen k úplné rekalibraci. 
Významnou předností metody je skutečnost, 
že je uživateli v maximální možné míře do-
stupná a že prověří nejen vlastní přístroj, ale 
i celou měřicí sestavu, včetně kabeláže a dal-
ších možných problémů, např. vlivem zemně-
ní, elektromagnetického rušení v provozních 
podmínkách nebo dálkového ovládání atd. Je 
velmi vhodná pro přístroje ve výrobních lin-
kách, neboť poskytuje výsledek téměř v reál-
ném čase a umožňuje zabránit propuštění 
vadných výrobků. Úplná kalibrace je prove-
dena až tehdy, když je zjevné, že je potřebná. 
Zdrojem problémů může být nesprávný výběr 
kritických parametrů a návrh „černé skříňky“. 
Přestože jde o metodu teoreticky velmi spo-
lehlivou, je ale mírně nejednoznačná, neboť 
přístroj může vykazovat poruchu u určitého 
parametru, který není s „černou skříňkou“ 
měřen. Dále také platí, že charakteristiky sa-
motné „černé skříňky“ – která má vlastně pro 
měření funkci etalonu – nemusí být trvale 
konstantní. Příklady přístrojů vhodných k po-
užití této metody jsou měřidla hustoty (rezo-
načního typu), platinové odporové teploměry 
(ve spojení s metodami na bázi kalendářní-
ho času), dozimetry (včetně zdroje) a měřiče 
hladiny hluku (včetně zdroje).

Výběr z některých dokumentů pro 
akreditované laboratoře

Nalézt technicky odůvodněná doporučení 
dob do rekalibrace je velmi obtížné. Je tudíž 
vhodné porozhlédnout se po dokumentech 
akreditačních orgánů platných pro kalibrač-
ní laboratoře, neboť u akreditovaných labo-
ratoří je správná kalibrace používaných zaří-
zení základním požadavkem a z toho plyne 
i nutnost pečlivého posouzení intervalů mezi 
opakovanými kalibracemi.

Stav v České republice

V našem státě byla dokumentace pří-
strojů psána jednotně podle ČSN 35 6506 
[9], schválené 6. 9. 1983, nahrazené v roce 
1997 normou ČSN EN 61187 [10] podle 
IEC 1187:1993. Požadavky na dobu mezi 
rekalibracemi nebyly zpočátku uváděny vů-
bec, později začala být chápána doba platnos-
ti specifikace jako omezená na dobu záruky, 
která byla určena obecnými předpisy a byla 
obvykle půl roku.

V národním podniku Tesla Brno, který 
byl u nás hlavním výrobcem elektronických 
měřicích přístrojů, byl okolo roku 1980 za-
veden i program spolehlivosti s výpočty spo-
lehlivosti přístrojů a životnostními zkouška-
mi. Nikdy ale na základě tohoto programu 
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nebyly stanoveny intervaly mezi kalibrace-
mi ani metody jejich úpravy a doba platnos-
ti specifikace nebyla stanovena ani normami 
řady ČSN 35 65xx, které se týkaly měřicích 
přístrojů (a byly dosti podrobné).

Zákon č. 35/1962, o měrové službě (plat-
ný od roku 1962 do roku 1991), kterým byl 
(teprve) zrušen zákon č. 16/1872 ř. z. z doby 
Rakouska-Uherska, definoval vybraná stano-
vená měřidla a doby platnosti jejich ověření 
a pokusil se nepříliš úspěšně mimo regulova-
nou oblast stanovit i hlavní podnikové etalony 
s povinností opakovaného ověření, bez kon-
kretizace požadovaného intervalu mezi ově-
řeními. V současné době je u nás mimo sta-
novená měřidla jen na uživateli, aby správně 
a vhodně určil rekalibrační interval. Proto je 
dále v tomto článku probírán přístup v zahra-
ničí, kde lze najít konkrétnější údaje, který-
mi se může uživatel a podnikový metrolog při 
svém rozhodování o prvním stanovení doby 
rekalibrace inspirovat.

Výběr z přístupů používaných v zahraničí

Ve Velké Británii byly podrobně uvedeny 
obecné zásady stanovení intervalů mezi ka-
libracemi v roce 1993 v kapitole 6 dokumen-
tu [11], vypracovaného za spoluautorství teh-
dejší organizace NAMAS (National Measure-
ment Accreditation Service), ještě s odkazy na 
normy ISO 10012-1:1992 a BS 5718-1:1992.

V USA bylo kritérium doby dvanácti mě-
síců do další rekalibrace stanoveno již zmí-
něnou normou ANSI Z236.1-1983 [6] ještě 
před zavedením moderní elektroniky do pří-
strojů. S odkazy na tuto normu se lze setkat 
v mnoha dokumentech, zejména původem 
z Ameriky (např. v Mexiku). Později akredi-
tační orgán American Association for Labo-
ratory Accreditation (A2LA, www.a2la.org) 
v USA v dokumentu R205 Specific Require-
ments: Calibration Laboratory Accreditation 
Program (rev. 2001) zmiňuje formální poža-
davky na kalibrační intervaly. Intervaly mezi 
rekalibracemi musí být stanoveny tak, aby 
bylo s určitou pravděpodobností zajištěno, 
že měření provedená na konci kalibračního 
intervalu nejsou mimo tolerance. Metoda vy-
užívaná k nastavení kalibračních intervalů by 
měla být založena na dokumentovaném zjiš-
tění parametrů sledovaného etalonu.

Akreditační orgán státu Singapur SAC 
(Singapore Accredication Council) uveřej-
nil v rámci údržby tamního celostátního sys-
tému akreditace laboratoří SINGLAS (Sin-
gapore Laboratory Accreditation Scheme), 
části Accreditation Scheme for Laboratories, 
dokument Technical Note MET 001 Specific 
Requirements for Calibration and Measure-
ment Laboratories [12], obsahující zajímavá 
doplňková kritéria ukazující na správnou la-
boratorní praxi (GLP). Dokument nabízí úpl-
nější pohled vycházející z názoru, že akredi-
tace kalibrační laboratoře není omezena jen 
na posouzení samotných precizních přístro-
jů, ale může se týkat i poměrně velkých ne-

jistot podle typu práce a vybavení laborato-
ře. Kalibrace je jen jedním z prvků činnosti 
laboratoře, který sám o sobě není dostatečný 
k zajištění přesnosti měření. Ta je dána také 
výběrem a instalací etalonu, mezilhůtový-
mi kontrolami, kalibracemi a správnou prací 
s přístroji. Poměr nejistot při kalibraci by měl 
být mezi 4 : 1 až 10 : 1, ale minimálně 2 : 1.

V Hongkongu v Číně je používán akre-
ditační systém HOKLAS (Hong Kong La-

boratory Accreditation Scheme), spravovaný 
organizací Hong Kong Accreditation Service 
(HKAS). Dokument HOKLAS Supplemen-
tary Criteria No. 2 [13] obsahuje mj. poža-
davky na kalibraci elektrických a elektronic-
kých měřicích zařízení včetně doporučených 
dob do rekalibrace (Appendix B Calibration 
Requirements For Electrical And Electronic 
Measuring Equipment). Zde je třeba zdůraz-
nit, že doporučené doby do rekalibrace podle 
systému HOKLAS jsou obecně považovány 
za maximální přípustné a v každém jednotli-
vém případě je požadováno, aby byla splně-
na také tato kritéria:
– zařízení je kvalitní a osvědčené, odpovída-

jící stability,
– laboratoř má vybavení, personál a odbor-

né znalosti k provádění odpovídající vnitř-
ní kontroly,

– existuje-li podezření na přetížení nebo ne-
správnou činnost či údaj o tom, že jedno 
či druhé nastalo, zařízení bude zkontrolo-
váno ihned a poté opakovaně v poměrně 
krátkých časových intervalech tolikrát, až 
je možné prokázat, že jeho stabilita neby-
la narušena.
Jestliže uvedená kritéria nejsou splněna, 

je třeba stanovit kratší rekalibrační intervaly 
než uvedené v dokumentu. Doba do rekalib-
race může být prodloužena jen ve zvláštních 

případech, kdy laboratoř má prokázánu mi-
mořádnou schopnost zajistit interní kontrolu 
a uspěla při prověřování odborné způsobilos-
ti v programu mezilaboratorních porovnání. 
Doporučené maximální doby do rekalibrace 
vybraných elektrických a elektronických mě-
řicích přístrojů podle systému v HOKLAS 
jsou pro základní orientaci a možnost porov-
nání s požadavky některých dalších jiných 
akre ditačních orgánů uvedeny v tab. 1.

Egyptský akreditační orgán EGAC (Egyp-
tian Accreditation Council, http://egac.gov.
eg/) vydal v roce 2006 pod označením R02L 
zajímavý dokument, nyní již neplatný a běž-
nými (elektronickými) technikami nedostup-
ný. V něm bylo uvedeno, že rekalibrační in-
terval se stanovuje na základě nejméně tří 
předchozích kalibrací, které musí prokázat, 
že etalon je stabilní, a musí být zvolen tak, 
aby se etalon do uplynutí rekalibračního in-
tervalu nedostal mimo specifikaci. Jestliže to 
historie etalonu prokáže, může být doporuče-
ná maximální doba do rekalibrace (viz tab. 1) 
prodloužena. Rekalibrační interval musí být 
zkrácen, když mezikalibrační kontroly a vý-
sledky předchozích kalibrací indikují, že by 
se etalon dostal mimo specifikace, a může být 
prodloužen, jen jestliže libovolná mezikalib-
rační kontrola a výsledky předchozích kalib-
rací indikují, že etalon během nově stanove-
né doby do rekalibrace nepřekročil dané spe-
cifikace. Počítačové kalibrační sestavy musí 
být kalibrovány. Není-li měřicí zařízení od-
dělitelné od sestavy, musí být sestava kalib-
rována jako celek, staticky nebo dynamicky. 
Lze-li měřicí zařízení vyjmout ze sestavy, je 
kalibrováno konvenčními způsoby a kalibra-
ce musí být doplněna verifikací sestavy včet-
ně výpočetní části. Protože tento dokument 
EGAS R02L stanovoval podstatně podrob-

Tab. 1. Nejdelší doby mezi kalibracemi a mezilhůtovými porovnáními (v rocích) vybraných 
elektrických a elektronických měřicích přístrojů/zařízení podle akreditačních orgánů v někte-
rých světadílech (země/orgán); evropské země včetně ČR nevydaly konkretizovaný dokument, 
tj. vychází se pouze z obecných zásad uvedených v ILAC-G24:2007 [8]

Typ přístroje Asie (Honkong, 
Čína/HOKLAS)

Afrika (Egypt/EGAC) Austrálie (Nový 
Zéland/IANZ)

kalibrace porovnání kalibrace porovnání kalibrace porovnání
multimetry 1 1 1
referenční zdroje 
stejnosměrné (DC)

1 1

děliče napětí DC 1 5
etalony napětí AC/DC 2 1 5
mosty RLC 5 3 1 3 1
etalony kapacity (C) 5 1 3 1 3 1
etalony indukčnosti (L) 5 1 3 1
etalony odporu (R) 5 1
vysokofrekvenční 
zeslabovače

3 3 1 3 1

etalony 
vysokofrekvenčního 
výkonu

3 1

generátory signálu 1
zdroje šumu 2
zapisovače 5 ≤0,5 5 ≤0,5
poměrové 
transformátory

10 5
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nější požadavky než mezinárodní dokumen-
ty, byl v roce 2010 zrušen.

Za jedno z nejzdařilejších shrnutí požadav-
ků na akreditované kalibrační laboratoře elek-
trických a elektronických přístrojů lze označit 
dokument vydaný australským akreditačním 
orgánem NATA (National Association of Tes-
ting Authorities) jako NATA Technical Note 7 
[14]. V dokumentu je uvedeno, že elektronic-
ké přístroje lze použít jako referenční etalony 
tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:
1. Přístroj je velmi kvalitní se známou histo-

rií přesnosti a spolehlivosti.
2. Přístroj je kalibrován pravidelně, v přede-

psaných časových intervalech, vhodnou 
akreditovanou kalibrační laboratoří nebo 
národním metrologickým institutem, který 
je signatářem mezinárodní dohody o uzná-
vání výsledků měření.

3. V kalibrační laboratoři je přinejmenším 
jeden další přístroj nebo referenční etalon 
odpovídající kvality pro mezilhůtová po-
rovnání.

4. Pravidelná vzájemná porovnání referenční-
ho etalonu a dalším etalonem jsou provádě-
na v předepsaných časových intervalech za 
účelem udržovat známou historii přesnosti.

5. Má-li etalon funkci automatické kalibra-
ce proti interní referenci v přístroji (funk-
ce AutoCal), je tato používána podle do-
poručení výrobce a její správnost je vali-
dována klasickou kalibrací.
Obdobné požadavky lze nalézt také v doku-

mentech jiných akreditačních orgánů, např. no-
vozélandského IANZ (International Accredi-
tation New Zealand), který je uvádí v doku-
mentu [15], bod 6.2, a také v části Appendix 2 
Calibration Intervals (výtah viz tab. 1).

Závěr

Bouřlivý vývoj součástkové základny, pro-
nikání elektroniky do měření ve všech obo-
rech a zavádění měřicích systémů s počítači 
stále více zdůrazňují potřebu správně stanovit 
rekalibrační intervaly. Na jedné straně pod-
statně roste spolehlivost jednotlivých součás-
tek, na druhé ale složitost nových přístrojů. 
S růstem hustoty integrace sice dochází k od-
dělení mnoha obvodů od vnějšího prostředí, 
současně však nové techniky stále menších 
prvků, zejména technika MOS, zvyšují ná-
chylnost k poruchám v důsledku elektrosta-
tického výboje (ESD).

Gordon Moore nalezl v roce 1965 do-
dnes platné empirické pravidlo, které říká, 
že „počet tranzistorů, které mohou být umís-
těny na integrovaný obvod, se při zachování 
stejné ceny přibližně každých osmnáct měsí-
ců zdvojnásobí“.

Moorův zákon ukazuje následující směr 
vývoje:
– stále rostoucí stupeň elektronizace jakého-

koliv měření,
– kde je to jen trochu možné, převede se mě-

řená veličina na elektrický signál a dále se 
zpracovává elektronicky,

– vývoj se zaměřuje více na komfortnost 
a spolehlivost měření, požadavků na zvy-
šování přesnosti je méně,

– obsluha přístrojů je stále jednodušší, ko-
rekce zavádí elektronika,

– multifunkční a multirozsahové přístroje 
jsou čím dál četnější.
Moderní multifunkční a multirozsahový 

přístroj má:
– tisíce součástí, z nichž mnohé jsou integro-

vané obvody,
– v jednom integrovaném obvodu je nyní až 

1010 prvků,
– v měřicím přístroji je nyní něco mezi asi 

102 až 1010 elektrických prvků, z nichž jen 
podstatně menší část ovlivňuje metrologic-
ké parametry (10 až 103 prvků).
S růstem integrace a složitosti neklesá 

metrologická spolehlivost přístrojů, proto-
že současně velmi pokročila technika a pro 
metrologicky důležitá místa v zapojení pří-
stroje jsou k dispozici mnohem kvalitněj-
ší prvky.

Rozvoj elektronizace přístrojů předbíhá 
možnosti při upřesňování a konkretizaci doby 
mezi kalibracemi. Proto převážná část doku-
mentů zůstává jen v obecné rovině, jak uka-
zuje např. [16].

Zjednodušeně lze konstatovat, že pro běž-
né použití elektronických měřicích přístrojů 
má být doba do první rekalibrace určena po-
dle doporučení výrobce, ale ne delší než je-
den rok. Nejdříve po třetí kalibraci, tj. obvyk-
le za dva roky od první kalibrace, je možné 
vyhodnotit vlastnosti přístroje podle histo-
rie kalibrací a podle toho i upravit rekalib-
rační interval.

Jestliže je elektronický přístroj ve výrobní 
lince, měly by být k dispozici kontrolní vzor-
ky se známými parametry v rozsahu kontro-
lovaného výrobku, umožňující rychlou kont-
rolu přístroje včetně vlivu přívodů a ovládání 
při zabudování do linky.

Je-li elektronický přístroj zařazen jako eta-
lon kalibrační laboratoře, měla by laboratoř 
mít i další přístroj srovnatelné přesnosti a pro-
vádět a vyhodnocovat mezilhůtové kontroly 
(tj. vzájemné porovnání s tímto druhým pří-
strojem v době mezi kalibracemi).

K podrobnějšímu studiu a k orientaci 
v problematice volby intervalu mezi kalibra-
cemi lze doporučit pramen [5], kde jsou shr-
nuty a popsány nejzajímavější aktuální publi-
kace věnované této oblasti metrologie.

Ve zbývajících dvou částech seriálu bude 
pojednáno o současné roli kalibračních la-
boratoří a bude popsána reálná úloha kalib-
race stopek.
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