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Tematická oblast Měřící přístroje a měření veličin 



Měření a měřící přístroje a jejich  
rozdělení 



Definice měření 

    V životě , ve vědě, v technice sledujeme a 
chceme popsat různá chování objektů. K tomu 
slouží fyzikální veličiny. Tyto veličiny chceme 
popsat a k tomu slouží jednotky těchto veličin. 
Jakékoliv měření můžeme tedy charakterizovat 
jako získávání informace. Aby tato informace 
byla pravdivá, je třeba ji srovnat s normálovým 
stavem. Můžeme tedy říci, že měření je 
porovnávání neznáme hodnoty se známou.  



   K přesnému posouzení potřebujeme měřící 
prostředky. V případě elektrických měření 
zjišťujeme neznámou veličinu pomocí 
elektrických prostředků. Toto je v současnosti 
velmi důležité, protože: 

- Člověk nemá smysly pro zjišťování 
elektrických či magnetických veličin 

- Elektrický signál se lehce zpracovává 

- Moderní elektrické přístroje umožňují měření 
i neelektrických veličin  



• Měřící prostředek je veškeré zařízení, které je 
určené k uskutečnění měření 

• Měřící přístroje jsou prostředky, které slouží k 
převodu měřené veličiny na údaj, který nese 
informaci o měřené veličině 

• Měřící převodník je prostředek, který slouží k 
převodu měřené veličiny na jinou nebo na jinou 
hodnotu téže veličiny 

• Analogový měřící přístroj – výchylku převádí 
pozorovatel na měřenou hodnotu, zpracování 
probíhá spojitě 

• Číslicový měřící přístroj – výsledek se zobrazí na 
displeji jako číslo, zpracovává se digitální signál 
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