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Práce kalibrační laboratoře se v současné 
době už po celém světě řídí týmiž zásadami 
popsanými v normě EN ISO/IEC 17025:2005 
[6]. Sjednocen je také způsob uvádění výsled-
ků měření, a to na základě dokumentu zná-
mého jako GUM (Guide to the expression 
of uncertainty in measurement, [7]) a z něj 
odvozených pokynů [8]. Těmito dokumenty 
se musí řídit kalibrační laboratoře, ale o je-
jich zásadách by měl mít správnou představu 
i každý uživatel měřidla. Následující text je 
psán z pohledu metrologa působícího v obo-
ru elektrických veličin, ale i z pohledu pro-
nikání elektroniky do všech oblastí lidského 
života, tedy i do měření, a tyto dokumenty 
jsou proto platné obecněji.

Pravidelné kalibrace elektronických mě-
řicích přístrojů a systémů jsou nutné nejen 
vzhledem k obecným požadavkům na návaz-
nost měření, ale také vzhledem k velkému po-
čtu a širokému sortimentu součástek použitých 
v zapojení elektronických zařízení, která mo-
hou zpětně ovlivnit jejich parametry. Konzis-
tentních výsledků a důvěry ve vykazované vý-
sledky měření lze dosáhnout jen s patřičným 
uvážením všech příspěvků k nejistotě měření. 
Účelem článku je přiblížit problematiku uži-
vatelům výsledků kalibrací, kteří pracují s vý-
sledky kalibrací zadaných externě, i pracovní-
kům činným v profesionální laboratoři, která 
začíná hodnotit možné zdroje nejistot a učí se, 
jak nejistoty měření formulovat.

Normativní požadavky na kalibrační 
laboratoře

Každá laboratoř má zájem produkovat 
kvalitní výsledky, ale přitom má zájem i na 
zachování rozumných postupů řízení labo-
ratoře a tím také přiměřených nákladů. Ně-
kdy jsou postupy řízení laboratoře uvedeny 
v obecné rovině, jako tzv. správná laborator-
ní praxe, přičemž pro akreditované laborato-
ře základní zásady správné laboratorní pra-
xe shrnuje již zmíněná norma ČSN EN ISO/ 
/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Vše-
obecné požadavky na způsobilost zkušeb-
ních a kalibračních laboratoří. Jde o hlav-
ní normu, kterou používají zkušební a kalib-
rační laboratoře.

Normy pro zkoušení a pro akreditaci pro-
šly vývojem trvajícím déle než půl století. 

Měření a jeho vyhodnocení VI:  
kalibrační laboratoře v současnosti

Snahou bylo a je určit základní požadavky, 
jejichž splnění charakterizuje dobrou práci la-
boratoře, a to co možná v obecné formě, aby 
mohly platit mezioborově. Citlivé a správné 
použití norem ušetří laboratoři mnoho let zís-
kávání zkušeností.

Direktivní metrologické systémy

Některé dřívější vnitrostátní sousta-
vy norem, které předcházely normě ISO/ 
/IEC 17025:1999, byly ve snaze normalizo-
vat obor metrologie až nadmíru normativní. 
Natolik, že jsou označovány jako direktiv-

ní metrologické systémy. Například ve Vel-
ké Británii to  byl dokument Namas M10, 
v tehdejším SSSR obsáhlá skupina metrolo-
gických norem GOST 8000. Také u nás byla 
snaha zavést novou skupinu norem věnova-
nou metrologii. Byla zavedena třída norem 
99 (poslední v číslování ČSN). V této sku-
pině dosud zůstalo asi sedmnáct norem, ale 
žádná z nich není z oboru elektrických veli-
čin. Předchůdcem byla také evropská norma 
EN 45001, která byla po vydání normy ISO/ 
/IEC 17025 stažena.

Elektrické veličiny účinně odolávaly sna-
hám o metrologickou normalizaci zejména 
proto, že rychlý vývoj přesnosti měření a eta-
lonů obvykle znemožňoval konzervovat stav 
zatříděním požadavků do soustavy norem.

Akreditace: garance hodnověrnosti 
výsledků

Norma EN ISO/IEC 17025:2005, stejně 
jako ostatní normy v oboru řízení jakosti vy-
dávané ISO, vyžaduje pravidelné interní au-
dity a očekává neustálé zlepšování. Navíc se 

očekává, že laboratoř bude držet krok s vě-
deckým a technickým pokrokem v přísluš-
ných oborech.

V porovnání s jinými akreditačními nor-
mami série ISO 17000 (a na rozdíl od větši-
ny norem ISO pro systémy managementu) je 
třetí stranou při auditu (hodnocení) laborato-
ře obvykle národní organizace odpovědná za 
akreditaci. Stručně řečeno, akreditace se liší 
od certifikace přidáním institutu třetí strany 
(akreditační orgán), která vedle fungování la-
boratoře v rámci schváleného dokumentova-
ného systému řízení jakosti garantuje technic-
kou způsobilost laboratoře v oblastech speci-
fických podle rozsahu akreditace.

Aby akreditační orgány mohly uznávat 
národní akreditace mezinárodně, organizace 
ILAC (International Laboratory Accredita-
tion Cooperation) vypracovala metody hod-
nocení akreditačních orgánů mezi sebou na-
vzájem a zakotvila je v normě ISO (směrni-
ce ISO/IEC Guide 58, posléze norma ISO/ 
/IEC 17011:2004 Conformity assessment – 
General requirements for accreditation bo-
dies accrediting conformity assessment bo-
dies [9]). Regionální kooperace a řízení prá-
ce nezbytné k dosažení vzájemného uznávání 
akreditací jsou zajištěny v jednotlivých geo-
politických oblastech, jako je Evropské spo-
lečenství, Asijsko-pacifická oblast, Ameri-
ka atd., po celém světě. Příslušnými regionál-
ními orgány (všechny pracují pod zastřešením 
ILAC) jsou organizace EA (European co-
-operation for Accreditation), APLAC (Asia 
Pacific Laboratory Accreditation Coopera-
tion), SADCA (Southern African Develop-
ment Community Cooperation in Accredita-
tion) a IAAC (Inter American Accreditation 
Cooperation).

Akreditované laboratoře: charakter 
a úskalí činnosti

Národní metrologický systém České re-
publiky v oblasti kalibračních laboratoří za-
hrnuje více než 100 kalibračních laboratoří 
akreditovaných Českým institutem pro akre-
ditaci (ČIA). Akreditované kalibrační labora-
toře jsou ve východní Evropě novým jevem 
posledních dvaceti let. Zajišťují metrologic-
ké služby (kalibrace) jako placenou službu. 
V každé zemi EU je jen jeden národní akre-
ditační orgán a je používáno jednotné hledis-
ko posuzování na základě stejné normy (ISO/ 
/IEC 17025). Služby akreditovaných labo-
ratoří v různých zemích jsou ekvivalentní 
(multilaterální dohoda EA). Průměrná akre-
ditovaná laboratoř není velká, má asi čtyři 

Článek je po statích [1] až [5] šestou částí volného seriálu celkem sedmi příspěvků tro-
jice autorů na vybraná témata související s měřením fyzikálních veličin, zejména elek-
trických, a jeho hodnocením. Je věnován celosvětově uznávaným zásadám správné la-
boratorní praxe v kalibračních laboratořích založeným na obecně platné normě ISO/ 
/IEC 17025 v současném znění.

Obr. 1. Sir John Percival Madsen, Gerald Li-
ghtfood a Rayner Hebblewhite (zleva), hlavní 
iniciátoři  konceptu  akreditace  kalibračních 
laboratoří a jeho realizace
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pracovníky. Převážná část kalibrací je pro-
váděna v rozsahu přesností, které mají refe-
renční etalony laboratoře. Referenční etalony 
jsou v současné době na celém světě srovna-
telných typů a přesností (většinou pocháze-
jí od monopolních dodavatelů metrologic-
kých zařízení).

Akreditace je potvrzení třetí stranou ne-
závislosti, objektivity a odborné způsobilosti 
laboratoře k vykonávání kalibrací. Akreditač-
ní orgán je třetí stranou mezi laboratoří a zá-
kazníkem. Princip akreditace se prosadil nad 
direktivními metrologickými systémy v nere-
gulované sféře měření v celosvětovém měřít-
ku. Akreditace nezaručuje správnou činnost 
laboratoře, pouze potvrzuje schopnost labo-
ratoře plnit stanovená kritéria.

Dozor třetí stranou (akreditace) je v eko-
nomických podmínkách tržního hospodářství 
vytvářejícího tlaky na zvyšování produktivi-
ty nezbytným nástrojem k zajištění jakosti 
kalibrací. Jde ale o to, aby dozor směřoval 
ke kontrole a ke zlepšování vlastní technické 
vyspělosti laboratoře a nepreferoval formál-
ní požadavky, které kvalitu měření neovliv-
ní. Proto je úloha dozoru nezastupitelná, není 
však všelékem. Problémem dozoru může být 
jeho formálnost z hlediska technické proble-
matiky měření. Základní slabinou akreditace 
je zajištění úrovně posuzování technických 
požadavků. To je obvykle založeno na práci, 
znalostech a zkušenostech externího technic-
kého posuzovatele. Úloha technického posu-
zovatele při akreditaci (jehož služby využívá 
akreditační orgán za účelem posouzení spe-
ciálních technických problémů) je pro úro-
veň posuzování laboratoří rozhodující. Exter-
ní posuzovatel by měl zajišťovat v první řadě 
odbornost, ale současně i nezávislost a neměl 
by mít žádný zájem na výsledku posouzení. 
Kvalita akreditace proto závisí především na 
kvalitě odborných posuzovatelů. Jejich vý-
běr je tím obtížnější, čím je stát menší, čím 
menší má technickou základnu hospodářství 
a čím je obor měření speciálnější. Omezují-
cími jsou i hlediska konkurence a možnosti 
přenosu informace mezi laboratořemi. Posu-
zovatel posuzuje vždy s určitou subjektivitou.

Proč a jak to vše vzniklo?

O zrod systému akreditace kalibračních la-
boratoří se zasloužili zejména sir John Per-
cival Madsen, hlavní iniciátor vzniku systé-
mu, Gerald Lightfood, strojní inženýr, paten-
tář, statistik a posléze ředitel organizace NATA 
(National Association of Testing Authorities), 
a Rayner Hebblewhite, strojní inženýr, učitel 
na vojenské akademii (obr. 1). Sir J. P. Mad-
sen dal systému vědecko-technické základy,  
G. Lightfood eleganci rodilého Angličana, pa-
tentáře a normalizátora a R. Hebblewhite vojen-
ský řád. Účelem bylo dát v době druhé světové 
války laboratořím v Austrálii návod k udržení 
jakosti nutné pro vojenskou výrobu (obr. 2).

Nejzajímavější osobností, která položila zá-
klady systému akreditace, byl sir J. P. Madsen 

(1879–1969), fyzik a inženýr, který se narodil 
roku 1879 v Austrálii jako nejstarší ze šesti dětí 
přistěhovaného dánského zeměměřiče. Vzdělá-
ní získal na University of Sydney, kde poté od 
roku 1901 přednášel matematiku a fyziku. Již 
tehdy se věnoval studiím vztahujícím se k ra-
dioaktivitě a rentgenům. V letech 1920 až 1949 
pracoval na pozici profesora elektrotechniky. 
Řídil tvorbu výukových kurzů elektrotechni-
ky v souladu se svým pevným přesvědčením, 
že úspěch v praxi závisí na pevném základu 

znalostí teorie a vědeckých postupů. Nevěno-
val už tehdy zbytečně čas informacím snadno 
dostupným z knih a časopisů, ale soustředil se 
na praxi. Když vypukla druhá světová válka, 
J. P. Madsen vedl australský příspěvek ke spo-
jeneckému vývoji radaru a inicioval vznik sys-
tému pověřených laboratoří. Zároveň neúspěš-
ně navrhl zřízení a udržování národních etalonů 
měr a vah Austrálie v rámci australské vládní 
organizace CSIR (Council for Scientific and 
Industrial Research). Protože neprosadil péči 
o ně v rámci CSIR, udržoval etalony v National 
Etalon Laboratory se sídlem v areá lu univerzi-
ty. Jeho energie, představivost, vytrvalost a pře-
svědčivost měly hluboký a trvalý vliv na mno-
ho aspektů australského života a ve spolupráci 
s ostatními již jmenovanými osobnostmi trva-
le ovlivnil i vývoj metrologie po celém světě.

První subjekty s laboratorní akreditací zří-
zené podle zkušeností ze druhé světové vál-
ky byly akreditovány organizacemi NATA 
v Austrálii (1947) a Telarc SAI Ltd na Novém 
Zélandu (1973). Jinde podle tohoto modelu 
vznikly po roce 1968 organizace Namas (Na-
tional Measurement Accreditation Service, 
nyní United Kingdom Accreditation Service 
– UKAS) ve Velké Británii, FINAS (Finnish 
Accreditation Service) ve Finsku, DANAK 
(Danish Accreditation and Metrology Fund) 
v Dánsku a následně mnoho dalších, včetně 
ČIA. Systém akreditace se stal celosvětovým.

Kategorie kalibračních laboratoří

Kalibrační laboratoře lze kategorizovat 
podle různých hledisek, z nichž základní jsou 

zaměření činnosti a počet kmenových pracov-
níků (pokrytých oborů měření).

Podle zaměření činnosti se kalibrační la-
boratoře dělí na:
– laboratoře pro běžnou praxi (shop level 

floor), což je převážná část kalibračních 
laboratoří v průmyslu (resp. ekonomice); 
hlavním znakem je zde použití komerčně 
dostupných etalonů a etalonových zaříze-
ní s úrovní přesnosti danou jejich specifi-
kací,

– vědecké laboratoře, což jsou kalibrační la-
boratoře s menší nejistotou, než poskytu-
jí komerční zařízení, s unikátními etalony 
vzniklými vlastním vývojem; typicky jsou 
to některá pracoviště národních metrolo-
gických institutů.
Podle počtu pracovníků (oborů měření) se 

kalibrační laboratoře dělí na:
– velmi malé: jeden až dva pracovníci pro je-

den nebo i několik oborů činnosti; poměr-
ně častý stav,

– malé: jeden až tři pracovníci na jeden obor,
– velké: asi tři až pět pracovníků na jeden 

obor,
– velmi velké: více než pět pracovníků na je-

den obor.
Členění podle počtu pracovníků (oborů) 

je připomenuto zejména proto, že má vel-
ký vliv na způsob, jakým mají být v labo-
ratoři rozepsány požadavky normy na jed-
notlivé pracovníky. Čím větší je laboratoř 
a čím vyšší deklaruje technickou úroveň, 
tím varia bilnější může být řešení. Pro ilu-
straci jsou jako krajní kategorie následně 
charakterizována malá pracoviště zaměřená 
na rutinní kalibrační činnosti v praxi a vel-
ká, popř. vědecká laboratoř.

Nevelká laboratoř zaměřená na praxi

Malá či velmi malá laboratoř zaměřená 
na běžnou praxi má typicky tyto vlastnosti:
– jednodušší/zjednodušený systém doku-

mentace,
– základem je externě navazovaný etalon 

(etalony),

Obr. 2. Hrozba  invaze  Japonců do Austrálie  podnítila  v  roce 1942  zformulování  zásad, na 
kterých je systém akreditace laboratoří dodnes založen
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– laboratoř pracuje s nejistotami vycházejí-
cími ze specifikace etalonu,

– kalibrační schopnosti (Calibration and 
Measurement Capability – CMC) labora-
toře jsou odvozeny z kalibrací a specifika-
ce etalonu, odchylky CMC od takto defi-
novaných hodnot nejsou obvyklé,

– rekalibrační interval je kratší, obvykle je-
den rok, pro nedostatek prostředků na me-
zilhůtová porovnání,

– laboratoř má obvykle jednoho signátora 
(technicky odpovědná osoba),

– laboratoř sleduje časovou historii driftu 
etalonu jen na základě externích kalibrací.

Velká, popř. vědecká laboratoř

Velká či vědecká laboratoř je v porovnání 
s nevelkými pracovišti typická tímto:
– má pracovníky ve funkci garantů oboru 

(veličiny),
– má větší počet signátorů,
– používá současně několik metod validace,
– věnuje se více studiu a vzdělávání,
– očekává se u ní vyspělejší systém hodno-

cení metrologických parametrů zařízení.

Podíl akreditovaných kalibračních 
pracovišť v zahraničí

Na obr. 3 a obr. 4 jsou bez dalšího komen-
táře ukázány podíl akreditovaných kalibrač-
ních pracovišť v činnosti největšího světové-
ho výrobce elektronických měřicích přístro-
jů, firmy Agilent, a toutéž firmou uváděná 
souvislost mezi požadavky na kvalitu a ná-
klady. U nás je v porovnání se zahraničím 
přeakreditováno.

Jak má pracovat akreditovaná laboratoř?

Základní podmínky pro správnou činnost 
kalibrační laboratoře lze na omezeném pro-
storu v rámci tohoto článku shrnout takto:
– stabilita prostředí: před tím, než labora-

toř začne hodnotit složky nejistoty mě-
ření nebo stabilitu kalibračního zařízení, 
musí být shromážděny údaje umožňující 
posoudit, nakolik je prostředí laboratoře 
(v nejširším slova smyslu) stabilní; může 
jít o údaje jednoduché, např. časové řady 
hodnot teploty a relativní vlhkosti ovzdu-
ší v laboratoři, nebo složitější až složité, 
získané opakovaným měřením a sledová-
ním vlastností zařízení a přístrojů v rámci 
jejich hodnocení,

– školení zaměstnanců: školit je nutné všech-
ny pracovníky, kteří provádějí měření i vy-
hodnocení shromážděných údajů; k tomu 
by měli být všichni pracovníci laboratoře 
řádně vyškoleni a vyhodnoceno jejich chá-
pání úkolů, které jim jsou přiděleny,

– návaznost etalonů: všechny etalony po-
užívané pro kalibraci mají být metrologic-
ky navázány na etalony vyšších řádů,

– stanovení nejistoty: měly by být zváže-
ny všechny možné zdroje nejistoty, po-

čínaje kolísáním napětí střídavé napájecí 
sítě a konče všemi nestabilitami měřicích 
přístrojů a dalších zařízení; zdroje nejis-
toty typu různých možných zdrojů ruše-
ní, např. elektromagnetickým polem, lze 
zanedbat teprve tehdy, až se prokáže, že 
nejistota vzniklá jejich vlivem je zanedba-
telná,

– specifikace: nejčastějším zdrojem 
údajů pro stanovení nejistot mě-
ření jsou specifikace, které však 
musí být řádně zváženy a zkon-
trolovány při kalibraci; úroveň 
pravděpodobnosti uvádějí vý-
robci u specifikací jen výjimeč-
ně, a není-li úroveň pravděpodob-
nosti výrobcem uvedena, mělo by 
se předpokládat obdélníkové roz-
dělení,

– dokumentace: akreditace je co do 
dokumentace založena na dvou 
základních zásadách:

– řekni a zapiš, co děláš,
– dělej to, co jsi řekl,
 vše v rozsahu požadavků ČSN 

EN ISO/IEC 17025:2005; bez 
dokumentace by nešlo o dobré řízení, 
ale o chaos, neboť bez záznamů by neby-
lo možné dosáhnout pořádku a prokázat 
odpovědnost; v oblasti dokumentace lze 
snadno sklouznout do nebezpečné pasti 
přebujelé administrativy v důsledku lákavé 
možnosti velmi snadno kopírovat téměř li-
bovolný obsah (klávesy CtrlC/CtrlV), čímž 
se do dokumentace často dostávají úplné 
nesmysly.
Uvedená témata představují jen stručný 

nástin náplně důkladné analýzy kalibrační 
laboratoře, kterou je doporučováno provést 
„nanečisto“ ještě před oficiálním zahájením 
procesu akreditace.

Výsledky měření, chyby a nejistoty

Výsledky měření, chyby a nejistoty jsou 
stěžejní pojmy při většině diskusí na té-
mata kalibrace a kalibrační laboratoře. Je 
tedy vhodné je zde alespoň stručně přiblí-
žit, byť pravděpodobně půjde o připome-
nutí již běžně známých termínů a postupů 
(podrobněji viz např. [4] a tam uvedené  
prameny).

Chyby měření

Výsledek měření je ovlivněn mnoha zdroji 
chyb, z nichž některé mohou naměřenou hod-
notu zvětšit, ale jiné naopak zmenšit. Snahou 
jakékoliv metrologické laboratoře je, aby tyto 
chyby byly malé, ale nikdy nemohou být nu-
lové. Úkolem pro všechny kalibrační labora-
toře je zjistit počet těchto chyb a jejich mož-
nou velikost. Při měření se vyskytují tři typy 
chyb – chyby náhodné, systematické a hrubé 
– definované takto:
– náhodné chyby vznikají z neznámých nebo 

nepoznaných příčin a jsou zjistitelné jen při 
opakovaných měřeních se stabilním a kon-
zistentním (bezesporným) nastavením mě-
řicího řetězce; v důsledku přítomnosti ná-
hodných chyb nebudou naměřené hodno-
ty („čtení“) při opakovaném měření vždy 
stejné; není-li vliv způsobující chybu zřej-
mý, spadá chyba do kategorie náhodných 
chyb (Pozn.: Náhodné chyby nelze kvan-

tifikovat bez stabilního prostředí a konzi-
stentní měřicí techniky!),

– systematické chyby se týkají zařízení po-
užívaných při měření vnitřních nebo vněj-
ších vlivů na zařízení; příklady jsou vlivy 
a účinky zatížení, termoelektrické napětí, 
drift, svodové proudy, vnější rušení a šum,

– hrubé chyby jsou způsobeny lidmi a mo-
hou být odstraněny přísnou kontrolou prá-
ce s odpovídajícím školením; příklady jsou 
chybný výklad výsledků, nesprávné úpra-
vy, použití přístroje nevhodného pro da-
nou měřicí úlohu, chyby v záznamu údaje 
a chyby při výpočtu; všem uvedeným a jim 
podobným chybám se lze vyhnout řádným 
vyškolením a pečlivostí při práci.

Zdroje nejistoty při měření
Nejistota ve výsledcích měření může být 

ovlivněna mnoha faktory. Hlavní a většinou 
významné z nich bývají tyto:
– referenční etalony a měřicí zařízení: ne-

jistota jejich kalibrace, dlouhodobý drift, 
rozlišení, vliv elektromagnetického ruše-
ní, citlivost na změny během přepravy a při 
manipulaci,

systém řízení jakosti 
podle ISO 9000 nebo bez 

jakéhokoliv průkazu
≈ 80 %

Obr. 3. Podíl pracovišť podle úrovně akredita-
ce při zajišťování kalibračních služeb (zdroj: 
Agilent)
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Obr. 4. Souvislost mezi požadavky na kvalitu měření 
a náklady (zdroj: Agilent)

po
ža

da
vk

y 
na

 k
va

lit
u,

 n
ák

la
dyakreditace třetí 

stranou akreditace 
podle 17025

některé parametry, 
bez ochranného 
pásma

vlastní 
prohlášení

ve shodě se 17025

ve shodě se Z540

všechny parametry, 
ochranné pásmo

procedury Agilent 
MET/CAL®

základem systému řízení jakosti je norma ISO 9000

základní kalibrace vybrané 
parametry

všechny 
parametry



35AUTOMA 6/2015

snímače a měřicí technika

– nastavení parametrů při měření: kabely, 
stínění, ohřev a doba ohřevu, termoelek-
trická napětí, měřicí sondy,

– postup při měření: doba měření, počet mě-
ření, klimatizace, stav etalonů a zařízení,

– okolní prostředí: teplota a vlhkost vzduchu 
a jejich kolísání, elektromagnetické vlivy, 
přechodové jevy v napájení.

Klasifikace nejistot
Metoda hodnocení nejistoty typu A je me-

toda hodnocení nejistoty měření statistickou 
analýzou řady naměřených hodnot, např. sta-
novením standardní odchylky.

Metoda hodnocení nejistoty typu B je me-
toda hodnocení nejistoty měření jiným způ-
sobem než statistickou analýzou řady pozo-
rování, např. na základě specifikace přístroje 
zveřejněné výrobcem.

Metody určování nejistoty
Nejčastějšími zdroji nejistoty výsledků 

uváděnými komerčními kalibračními labo-
ratořemi jsou zveřejněné specifikace jimi po-
užívaných přístrojů. Tato metoda je pro labo-
ratoře provádějící pouze „jednoduché měře-
ní“ nejvhodnější.

Za jednoduché měření lze považovat jaké-
koliv hodnocení, které je provedeno v rozsa-
hu specifikace použitého etalonu. Nejistota 
výsledku stanovená na základě specifikace 
použitého etalonu je považována za nejis-
totu typu B.

Statistické metody vyžadují provedení 
série měření ve stanoveném časovém obdo-
bí. Jde o metody nejrobustnější a vhodné pro 
všechny laboratoře, které vyžadují, aby jimi 
uváděné nejistoty měření byly brány jako 
nanejvýš věrohodné. Jde o nejistotu typu A.

Rozdělení pravděpodobnosti spojené 
s nejistotou měření

Výsledek měření se nachází uvnitř urči-
tého intervalu hodnot měřené veličiny. Graf 
četnosti výskytu naměřených hodnot v rám-
ci daného interval může mít různý tvar, který 
popisuje rozdělení nejistoty měření typu B. 
Znalost tvaru rozdělení nejistoty typu B je po-
slední z údajů, které jsou potřebné k určení 
standardní nejistoty měření. V praxi se uplat-
ňují čtyři základní typy rozdělení:

– normální,
– obdélníkové,
– trojúhelníkové,
– tvaru U.

Při opakovaném měření má graf četnosti 
výskytu naměřených hodnot tvar víceméně 
blízký tvaru normálního rozdělení pravděpo-
dobnosti (obr. 5). Normální rozdělení namě-
řených hodnot je obvykle spojeno s nejistotou 
typu A (dělitel při přepočtu nejistoty na stan-
dardní nejistotu má hodnotu jedna).

Obdélníkové rozdělení pravděpodobnosti 
se používá tam, kde je rovná pravděpodob-
nost výskytu naměřené hodnoty vyskytují-
cí se v závazných limitech specifikací. Tento 
typ rozdělení je obvykle spojen se specifika-
cemi výrobce. Není-li o rozdělení nic podrob-
něji známo, dokument GUM [7] doporuču-
je po užít obdélníkové rozdělení. Předpoklad 
obdélníkového rozložení umožní laboratoři 
chybovat na konzervativní straně, tedy uvést 
nejistotu větší, než je skutečná. Je-li třeba 
převést specifikaci s předpokládaným obdél-
níkovým rozložením nejistoty na standardní 
nejistotu typu B, hodnota specifikace se vy-
dělí druhou odmocninou ze tří (tab. 1).

Shrnuto: pro praxi je nejdůležitější nor-
mální rovnoměrné rozdělení pravděpodob-

nosti (obr. 6). Trojúhelníkové rozdělení 
a rozdělení tvaru U nejsou v tomto článku 
probírána, protože vyžadují hlubší znalosti 
statistických metod, které jsou nad rámec to-
hoto textu, a v praxi jsou méně častá.

Standardní nejistoty

V procesu stanovování nejistoty musí být 
brány v úvahu složky jednotlivě reprezentu-
jící všechny významné příspěvky k nejistotě 
měření, obecně s různým rozdělením pravdě-
podobnosti. Poté, co jsou definovány všechny 
složky nejistoty, je třeba každou z nich vydě-
lením příslušným přepočítacím koeficientem 
přepočítat na tzv. standardní nejistotu. Do-
kument GUM [7] stanovuje pro nenormální 
rozdělení pravděpodobnosti korekční fakto-
ry uvedené v tab. 1.

Například výrobce jako specifikaci přes-
nosti multimetru při měření napětí 100 V uvá-
dí údaj ±0,5 V. Je-li třeba toto obdélníkové 
rozdělení převést na standardní nejistotu, je 
nutné hodnotu 0,5 V vydělit druhou odmoc-
ninou ze tří (≈ 1,732 1); pro standardní nejis-
totu se tak získá hodnota 0,289 V.

Kombinovaná nejistota

Poté, co byly všechny příspěvky k nejis-
totě převedeny na standardní nejistoty, musí 
být tyto dílčí standardní nejistoty převede-
ny na jednotnou měrnou jednotku. Posled-
ním krokem výpočtu celkové nejistoty je ur-
čení geometrického součtu dílčích standard-
ních nejistot. Každá ze složek se umocní na 
druhou, takto získané komponenty se sečtou 
a odmocnina ze součtu je brána jako celková 
standardní nejistota (kombinovaná nejistota) 
U. Při dílčích standardních nejistotách (slož-
kách) např. U1, U2 a a U3 tedy

2
3

2
2

2
1 UUUU          (1) 

 

 (1)

Tab.  1.  Přepočítací  koeficienty  k  určení  standardní  nejistoty  při  nenormálních  rozděleních 
pravděpodobnosti

Rozdělení 
pravděpodobnosti 

Přepočítací koeficient (dělitel)
jmenovitá hodnota číselné vyjádření

obdélníkové √3 1,732 1

trojúhelníkové √6 2,449 5

tvaru U √2 1,414 2

Obr. 5. Při opakovaném měření má graf četnosti naměřených hodnot tvar víceméně odpovídající 
tvaru normálního rozdělení pravděpodobnosti (vlevo); čím je měření přesnější, tím je průběh 
rozdělení „špičatější“ (na obrázku vpravo): průběh 1 znamená přesnější měření než průběh 2 
nebo 3 (y – měřená veličina, ym – střední hodnota)
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Obr. 6. Nejdůležitější pro praxi jsou normální rozdělení (a), platné při většině měření v prů-
myslu, a rovnoměrné rozdělení (b), pro své jasně určené hranice často používané u specifikací 
(σ – směrodatná odchylka, T – polovina intervalu specifikace, symetrický případ)
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Rozšířená nejistota se získá vynásobením 
kombinované nejistoty U faktorem k, který 
je v převážné většině případů roven dvěma 
(k = 2, odpovídající úrovni pravděpodobnos-
ti 95 %). Tato rozšířená nejistota je uvedena 
jako nejistota měření.

Dokumentace

Je důležité, aby všechny kroky výpočtu 
konečné hodnoty nejistoty měření byly zdo-
kumentovány.

Základní algoritmus stanovení nejistoty 
měření je na ukázán na obr. 7. V bližším de-
tailu se postupuje po těchto krocích:
– sestavení modelu měření,
– sestavení seznamu všech možných příspěv-

ků k nejistotě měření,
– rozhodnutí o jednotce (absolutní nebo re-

lativní pro vyjádření složek),
– určení velikosti složek nejistoty a jejich 

rozdělení pravděpodobnosti,
– převedení složek na standardní nejistotu 

s použitím vhodných dělitelů,
– výpočet celkové standardní nejistoty (geo-

metrický součet složek vyjádřených jako 
standardní nejistoty),

– výpočet rozšířené nejistoty měření vynáso-
bením celkové standardní nejistoty koefi-
cientem k podle požadované úrovně prav-
děpodobnosti (obvykle k = 2).
Požadovaný dokument může mít jedno-

duchou podobu tabulky v programu Excel 
popisující všechny složky nejistoty. Akredi-
tovaná laboratoř takový dokument musí mít 
pro stanovení svých možností, vyjádřených 
jako kalibrační schopnosti (CMC), ačkoliv 
pro akreditaci kalibračních laboratoří toto 
není v normě ISO/IEC 17025 jmenovitě po-
žadováno. Obsah dokumentu by měl být v la-
boratoři pravidelně kontrolován a aktualizo-
ván tak, aby vždy odrážel skutečný stav za-
řízení, schopnosti personálu, platné postupy 
a obecně jakékoliv provedené změny. Přitom 
je vždy třeba brát v úvahu, že vzhledem k po-
užívanému principu sčítání složek nejistoty 
je vliv složek nejistoty menších než velikost 
dominantní složky (složek) velmi malý (za-
nedbatelný).

Shrnutí

Při vyjadřování nejistoty v metrologii elek-
trických veličin je třeba brát v úvahu mnoho 
faktorů. Předložený článek je jen stručným 
přehledem, v jehož rámci není možné byť jen 
zmínit všechny problémy metrologie elektric-
kých veličin při kalibracích v praxi. Snahou 

autorů bylo umožnit čtenáři nahlédnout ně-
které techniky a problémy tohoto oboru a na-
bídnout mu náměty ke kritickému zamyšlení.

Norma EN ISO/IEC 17025 [6] 
v kap. 5 shrnuje dlouhodobé zkušenosti a na-
bízí osvědčené způsoby, jak organizovat prá-
ci laboratoře. Je to pomůcka pro laboratoře, 
její použití při akreditaci je jejím druhotným 
využitím. Je-li podle ní proveden akreditač-
ní nebo zákaznický audit, je věcí každé la-
boratoře, jak při posuzování sebe sama po-
hled zvenčí využije. Norma vychází z meto-
dy vytvořené v průběhu druhé světové války 
v Austrálii a dále 50 let celosvětově prově-
řované a zdokonalované. Systém akreditace 
kalibračních laboratoří vytvořený s jejím vy-
užitím čerpá ze zkušeností několika genera-
cí metrologů a je celosvětově platný. Článek 
se snaží ukázat technickou podstatu, která se 

ale nyní často skrývá a překrývá jen mnohdy 
formálním plněním požadavků při auditech 
a při akreditaci. Základní znalosti o systému 
akreditace by měl mít i každý ze zákazníků 
akreditované laboratoře.

V příští, sedmé a závěrečné části seriálu 
bude popsána reálná úloha kalibrace stopek.
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y    Dobře vybavená laboratoř 
na Fakultě elektrotechnické 
ČVUT v Praze

Společnost Huawei ve spolupráci s Agen-
turou pro podporu podnikání a investic Czech-
Invest a Fakultou elektrotechnickou ČVUT 
v Praze zorganizovala ve středu 27. květ-
na 2015 představení a prohlídku laboratoře 
pokročilých síťových technologií ČVUT FEL. 
Laboratoř je určena pro výuku předmětů zamě-
řených na informatiku a komunikace (ICT) od 
roku 2012 a studenti zde mají možnost praco-

vat s nejrůznějšími přístroji předních výrobců 
(Cisco, HP, Huawei, Juniper, MikroTik). V la-
boratoři probíhají průběžná školení, výuka, 
testování a laboratorní úlohy a simulace třeba 
interoperability mezi různými systémy. Spo-
lečnost Huawei Technologies laboratoř vybavi-
la např. síťovými směrovači AR1220, přepínači 
3700, 5700 nebo firewal ly Eudemon. V plánu 
je další rozšíření technologických platforem 
i rozsahu spolupráce.

Prohlídka laboratoře se konala v rámci dru-
hého ročníku série akcí na podporu podnikatel-
ského prostředí s názvem Týden investic, který 
v Praze i v mnoha dalších místech po celé Čes-

ké republice pořádá agentura Czech Invest. 
Součástí akce byla také ukázka přenosu vi-
deozáznamu prostřednictvím simulovaného 
prostředí internetu z kamery do PC.

Škola má díky spolupráci s firmou Hua-
wei a dalšími dodavateli přístup k lepšímu 
vybavení, které by si ze svého rozpočtu jen 
těžko pořídila. Studenti, budoucí absolven-
ti, získají možnost vyzkoušet si nabyté zna-
losti v prostředí praxe, a tudíž i šanci na lep-
ší profesní uplatnění v budoucnosti. A firma 
má možnost „vychovat si“ budoucí zaměst-
nance, zajistit, že noví pracovníci budou do-
statečně prakticky vzdělaní. (ed)


