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Abstrakt 

 
Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání přesnosti měření indukčních a statických 

elektroměrů při různých provozních (klimatických) podmínkách, tj. takových, které se liší od 
referenčních podmínek vytvořených v laboratoři při kalibraci a ověřování elektroměrů. Je to 
především teplota, která je nejvýznamnější veličinou ovlivňující měření, a proto se především jejímu 
vlivu na přesnost měření budeme zabývat. Součástí práce je také vyhodnocení měření, které se opírá 
o naměřené hodnoty použitých vzorků elektroměrů. Měření na elektroměrech je provedeno 
v autorizovaném metrologickém středisku s úřední značkou K18. 
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Metrologie, měření, přesnost, chyby měření, rušivé vlivy, statický a indukční 
elektroměr, etalon, zkušební měřicí zařízení, zkoušení vybraných vzorků. 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

This bachelors thesis focuses on comparing the accuracy of the measurement of static electrical 
induction and at various operating (climatic) conditions, ie those that differ from the reference 
conditions created in the laboratory for calibration and verification of electricity meters. It's mainly 
temperature, which is the most important variable influencing the measurement and is therefore 
particularly its influence on measurement accuracy are discussed. The work also includes evaluation 
of the measurement, which is based on the measured value of the sample electric meters. Measurement 
of the meter is carried out in Authorized Metrological Center with an official mark K18.
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
 
A Ampér 
AC střídavý proud, střídavé napětí 
apod. a podobně 
cd Kandela 
Cu měď 
ČR Česká republika 
F Farad 
f kmitočet [Hz] 
H Henry 
h hodina 
Hz Hertz 
imp. impuls 
K Kelvin 
kap. kapitola 
kg kilogram 
km kilometr 
kV kilovolt 
kvar kilovar 
kW kilowatt 
kvarh kilovarhodina 
kWh kilowatthodina 
m metr 
mH milihenry 
min. minimálně 
N Newton 
např. například  
obr. Obrázek 
ot. otáčka 
rad radián 
resp. respektive 
s sekunda 
S Siemens 
t čas  
tab. tabulka 
tj. to je 
tzv. takzvaný 
v rychlost [m/s] 
V Volt 
W Watt 
°C stupeň Celsia 
Ω Ohm 
ω úhlová rychlost [rad/s] 
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1 Úvod 
 

Měření je spojeno již s dávnou historií lidstva a doprovází ho prakticky od nepaměti jeho 
historického vývoje. O měření ve smyslu dnešního chápání pak můžeme hovořit již u vyspělých 
starověkých civilizací, jak vyplývá z mnohých historických nálezů. Trest smrti hrozil tomu, kdo 
zapomněl nebo zanedbal svoji povinnost zkalibrovat své měřidlo délky při každém úplňku. Takové 
bylo riziko královských architektů odpovědných za budování chrámů a pyramid pro faraóny ve starém 
Egyptě tři tisíce let před naším letopočtem. První královský loket byl definován jako délka předloktí 
od lokte ke špičce nataženého prostředníčku vládnoucího faraóna, plus šířka jeho ruky. Prvotní měření 
bylo přeneseno na černou žulu a do ní vytesáno. Pracovníkům na staveništích byly předány žulové 
nebo dřevěné kopie a architekti byli odpovědni za jejich udržování. 

Může nám sice připadat, že jsme prostorově i časově velice vzdáleni od těchto prvopočátků, 
nicméně lidé od té doby vždy kladli velký důraz na správné měření. Relativně nedávno, v roce 1799 
byla v Paříži vytvořena desetinná metrická soustava uložením dvou platinových etalonů 
metru a kilogramu; to byl počátek dnešní Mezinárodní soustavy jednotek (soustava SI). 

Metrologie se stala přirozenou součástí našeho každodenního života. Dřevěná prkna i kávu 
nakupujeme podle velikosti a váhy; měříme odběr vody, elektřiny a tepla, a důsledky toho pociťujeme 
v našich peněženkách. Množství aktivních látek v lécích, měření krevního vzorku i účinek chirurgova 
laseru musí být zcela přesné, nemá-li být ohroženo zdraví pacienta. Je téměř nemožné najít něco, co 
by nebylo spojeno s váhou a mírou: doba slunečního svitu, rozměry hrudi, obsah alkoholu, hmotnost 
dopisů, teplota v místnosti, tlak v pneumatikách, ... atd.  

V současnosti i věda je zcela závislá na měření. Geologové měří otřesy, astronomové trpělivě 
měří světlo přicházející ze vzdálených hvězd a zjišťují tak jejich stáří, jaderní fyzikové jásají, když se 
jim podaří měřením miliontin sekundy nakonec potvrdit přítomnost některé nekonečně malé částice. 
Existence měřidel a schopnost používat je má zásadní význam pro to, aby vědci mohli objektivně 
dokumentovat dosažené výsledky. Věda o měření - metrologie - je patrně nejstarší vědou na 
světě a dovednost její aplikace je zásadní nutností prakticky u všech profesí na bázi vědy. 

 
Elektřina je součástí našeho každodenního života. S elektřinou vstáváme, s její pomocí 

pracujeme nebo studujeme, večerní zábava je v mnoha případech podporována také elektřinou. 
Elektřina je prostě všude kolem nás. Je to zboží každodenní potřeby. A jako takové je také musíme 
koupit a zaplatit. K tomu, aby se mohlo určit množství spotřebované elektrické energie a následně 
i cena, slouží elektroměry. Elektroměr je nezbytnou součástí každého řádného odběrného místa. 
Instaluje ho distributor a na základě změřených a zaznamenaných hodnot následně probíhá stanovení 
a vyúčtování spotřebované elektrické energie.  

Spektrum elektroměrů používaných v současné době je velmi pestré. Většina z nás zná 
„klasické“, indukční elektroměry s otáčejícím se kotoučkem. Uprostřed štítku na čelní stěně je výřez, 
kterým je vidět kotouč elektroměru, indikující otáčením odběr elektrické energie. Čím větší elektrický 
proud elektroměrem prochází, tím rychleji se kotouč otáčí. Na otáčející se kotouček je napojeno 
mechanické počítadlo, které přímo ukazuje spotřebovanou energii. Tyto přístroje jsou v poslední době 
ve velkém nahrazovány tzv. statickými elektroměry. Slovo statický zde znamená, že přístroj nemá pro 
zjištění spotřeby elektrické energie žádné pohyblivé části. Vývoj těchto elektroměrů je jedním 
z výsledků rozvoje moderních mikro-elektronických součástek. Ten také umožnil, že elektroměry 
mohou být rozměrově mnohem menší, než ty klasické. Již to nejsou elektromechanické přístroje, 
ale elektronická zařízení s možností integrace dalších funkcí.  
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2 Metrologie 
 
Metrologie je vědní obor, jehož náplní jsou znalosti o měření.  
 
Metrologie má zásadní význam pro vědecký výzkum, přičemž vědecký výzkum tvoří základ 

pro rozvoj samotné metrologie. Věda neustále rozšiřuje hranice možného, a fundamentální metrologie 
sleduje metrologické aspekty těchto nových objevů. Tak vznikají stále dokonalejší metrologické 
přístroje umožňující badatelům pokračovat v jejich objevech. Pouze ty oblasti metrologie, které se 
vyvíjejí, mohou být nadále partnerem pro průmysl a výzkum. [4] 
 

Metrologie plní tři hlavní úkoly: 
 
• Definování mezinárodně uznávaných jednotek měření, jako je například metr, 
• Realizace jednotek měření pomocí vědeckých metod, například realizace metru s využitím 

laserových paprsků, 
• Vytváření řetězců návaznosti při dokumentování přesnosti měření. 
 
 

2.1 Základní pojmy, definice a zkratky 

 
Etalon - materiální míra, měřidlo, referenční materiál nebo měřicí systém určený k definování, 
realizaci, uchování nebo reprodukci jednotky nebo jedné či více hodnot některé veličiny 
mající sloužit jako reference.

 
Kalibrace - soubor úkonů, jimiž se určí za stanovených podmínek vztah mezi hodnotami 
veličin udávaných měřidlem nebo měřicím systémem nebo hodnotami představovanými 
materializovanou [zhmotnělou, ztělesněnou] mírou nebo referenčním materiálem 
a odpovídajícími hodnotami, které jsou  realizovány etalony. 

Referenční podmínky - podmínky předepsané pro zkoušení funkční způsobilosti měřidla, 
nebo

 
pro vzájemné porovnání výsledků měření.

 
Měření - soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu určité veličiny. 

Metoda měření - logický sled operací obecně popsaných, které se provádějí při měření. 

Měřená veličina - konkrétní veličina , která je předmětem měření. 

Postup měření - soubor specificky popsaných činností, které jsou používány při blíže 
určených měřeních, podle dané metody měření.

 
Přesnost měření - těsnost shody mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřené veličiny. 

Výsledek měření - hodnota přičleněná určité měřené veličině, k níž se dospělo měřením. 

ČMI (v anglických textech CMI) - Český metrologický institut, národní metrologický ústav 
České republiky, anglicky se uvádí „Czech Metrology Institute“. 
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2.2 Historie metrické soustavy v českých zemích 

Na území Evropy došlo k rozvoji měrných soustav především na základě měr řeckých 
a římských.  

 
 ROK  UDÁLOST 
1268 Královské míry - nařízení krále Přemysla Otakara II. o tzv. obnovení měr a vah 

1358 Karel IV. - úprava měr, praktické rozšíření měr pražských 

1549 Ferdinand I. Habsburský - jednocení délkových a objemových měr a vah 

1644 Císařský patent Ferdinanda III. shrnující dřívější nařízení 

1765 Císařský patent Marie Terezie zavádí dolnorakouské míry a váhy 

1872 Zákon č. 16/1872 ř. z., jímž se vydával nový řád měr a vah 

1872 Cejchovní řád č. 171/1872 ř. z. (novelizace 1919 a 1940) 

1918 Československý ústřední inspektorát pro službu cejchovní 

1922 Československo přistoupilo k metrické konvenci 

1955 Zřízen Státní úřad pro míry, váhy a drahé kovy 

1962 Zřízen Úřad pro normalizaci a měření 

1962 Zákon č. 35/1962 Sb. o měrové službě 

1963 ČSN 01 1300 Zákonné měrové jednotky 

1963 Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb. o zajišťování správnosti 
měřidel a měření 

1966 Zřízen Metrologický ústav v Praze 

1967 Vyhláška ÚNM č. 102/1967 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb. 
o zajišťování správnosti měřidel a měření 

1968 Zřízen Československý Metrologický ústav v Bratislavě s pobočkou v Praze 

1975 Novelizace Zákona o měrové službě č. 57/1975 Sb. 

1979 Vyhláška o stanovených měřidlech č. 59/1979 Sb. 

1980 Soustava jednotek SI (1. 1. 1980) 

1990 Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. 

1991 Vyhláška č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii 

1991 Zřízen Státní metrologický inspektorát 

1993 Zákon č. 20/1993 Sb. ČNR o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické 
normalizace, metrologie a zkušebnictví 

1993 Zřízen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

1993 Zřízen Český metrologický institut (ČMI) 

1995 Obnova a rozšíření soustavy českých národních etalonů a metrologických služeb 

1996 ČMI přijat za přidruženého člena EUROMET 

1998 ČMI přijat za plnoprávného člena EUROMET 

2000 Novelizován zákon o metrologii 

3  



 

2.3 Měřicí jednotky 

Myšlenka metrické soustavy, tj. soustavy jednotek založené na metru a kilogramu, vznikla za 
Francouzské revoluce, kdy byly v roce 1799 vytvořeny dva platinové referenční etalony metru 
a kilogramu a uloženy ve Francouzském národním archivu v Paříži; později se jim začalo říkat 
archivní metr a archivní kilogram. Národní shromáždění pověřilo Francouzskou akademii věd 
vypracováním nové soustavy jednotek, určené pro celý svět, a v roce 1946 pak členské země Metrické 
konvence přijaly soustavu MKSA (metr, kilogram, sekunda, ampér). Soustava MKSA byla v roce 
1954 rozšířena o kelvin a kandelu, a celá soustava potom dostala název Mezinárodní soustava 
jednotek,  SI (Le Système International d'Unités). 

 
 

2.3.1 Základní jednotky SI 

V roce 1960 soustavu SI zavedla 11. Generální konference pro váhy a míry (CGPM): 
"Mezinárodní soustava jednotek SI je ucelená soustava jednotek schválených a doporučených 
CGPM."  

Soustavu SI tvoří sedm základních jednotek, které spolu s jednotkami odvozenými vytvářejí 
ucelený systém jednotek. Kromě toho byly pro používání spolu s jednotkami SI schváleny i některé 
další jednotky stojící mimo soustavu SI. [2] 

 
 

Tab.2.1  Základní jednotky SI 
Veličina Základní jednotka Značka 
délka 
hmotnost 
čas 
elektrický proud 
termodynamická teplota 
látkové množství  
svítivost 

metr 
kilogram 
sekunda 
ampér 
kelvin 
mol 
kandela 

m 
kg 
s 
A 
K 
mol 
cd 

 
 

Definice a realizace každé základní jednotky SI se postupně upravuje s tím, jak metrologický 
výzkum odhaluje možnosti přesnější definice a realizace jednotky. Příkladem může být vývoj definice 
jednotky délky.  

Definice metru z roku 1889 vycházela z mezinárodního prototypu z platin-iridia uloženého 
v Paříži. V roce 1960 byl metr nově definován jako 1 650 763,73 násobek  vlnové délky spektrální 
čáry kryptonu 86. Kolem roku 1983 již tato definice přestala dostačovat a bylo rozhodnuto metr nově 
definovat jako délku dráhy, kterou urazí světlo ve vakuu za časový interval 1/299 792 458 sekundy, 
vyjádřenou vlnovou délkou záření z hélium-neonového jódem stabilizovaného laseru. Tyto  nové  
definice  snížily  relativní  nejistotu  realizace  jednotky z 10-7 m na 10-11 m. 
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Definice základních jednotek SI 
 
Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy. 

Kilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, uchovávaného v Mezinárodním úřadě pro 
váhy a míry (BIPM) v Sévres. 

Sekunda je doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma 
hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133. 

Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma rovnoběžnými, přímými, nekonečně 
dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m, vyvolá 
mezi nimi stálou sílu rovnou 2 x 10-7 newtonu na 1 metr délky vodičů. 

Kelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody. 
Poznámka: Celsiova teplota t je definována jako rozdíl t = T – To mezi dvěma termodynamickými 
teplotami, kde To = 273,15 K. Interval nebo rozdíl teplot může být vyjádřen buď v kelvinech nebo ve 
stupních Celsia, označení  oC. 

Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je 
atomů v 0,012 kg nuklidu uhlíku 12C. Při udávání látkového množství je třeba elementární entity 
specifikovat; mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určená seskupení 
částic. 

Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření o kmitočtu 540 x 
1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián. 

 

 
2.3.2 Odvozené jednotky SI 

Odvozené jednotky SI jsou odvozeny od základních jednotek SI v souladu s fyzikální 
souvislostí mezi danými veličinami. Jsou vytvářeny ze základních jednotek použitím matematických 
značek pro násobení a dělení. Příklady jsou uvedeny v tab. 2.2. 

 

Tab.2.2  Příklady odvozených jednotek SI 
Odvozená veličina Odvozená jednotka Značka 
plocha čtvereční metr m2

objem krychlový metr m3

rychlost metr za sekundu m.s-1

zrychlení metr za sekundu na druhou m.s-2

úhlová rychlost radián za sekundu rad.s-1

úhlové zrychlení radián za sekundu na druhou rad.s-2

hustota elektrického proudu ampér na metr čtverečný A.m-2

intenzita elektrického pole volt na metr V.m-1

permeabilita henry na metr H.m-1

permitivita farad na metr F.m-1

Jas kandela na čtvereční metr cd.m-2
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2.3.3 Jednotky mimo SI 

 
Tab. 2.3 uvádí jednotky stojící mimo SI, které jsou povoleny k používání společně 

s jednotkami SI, jelikož se široce používají nebo se používají ve specifických oborech. 
 

Tab.2.3  Příklady povolených jednotek mimo SI 
Veličina Jednotka Značka Hodnota v jednotkách SI 
Čas 
 
 
rovinný úhel 
 
 
objem 
Hmotnost 

minuta 
hodina 
den 
stupeň 
minuta 
vteřina 
litr 
tuna 

Min 
h 
d 
o

´ 
´´ 
1 l 
t 

1 min = 60 s 
1 h = 60 min = 3600 s 
1 d = 24 h 
1o =  (π/180) rad 
1´ = (1/60) ° = (π/10 800) rad 
1´´ = (1/60)´ = (π/648 000) rad 
1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

1 t = 103 kg 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tab. 2.4 obsahuje příklady jednotek mimo SI, které jsou povoleny k používání ve specifických 
oborech. 

 
Tab.2.4  Příklady povolených jednotek mimo SI ve specifických oborech 

Veličina Jednotka Značka Hodnota v jednotkách SI 
délka 
rychlost 
 
hmotnost 
lineární hustota 
mohutnost optických systémů 
tlak kapaliny v lidském těle  
 
plocha  
plocha  
tlak  
délka  
průřez  

míle námořní 
uzel 
 
karát 
tex 
dioptrie 
milimetry rtuti 
      
ar 
hektar 
bar 
ångström 
barn 

 
 
 
 
tex 
 
mm  Hg 
 
a 
ha 
bar 
Å 
b  

1 námořní míle = 1852 m 
1 námořní míle za hodinu = 
= (1852/3600) m/s 
1 karát = 2x10-4 kg = 200 mg 
1 tex = 10-6 kg/m = 1 mg/m 
1 dioptrie = 1 m-1

1 mm Hg = 133,322 Pa 
 
1 a = 100 m2

1 ha = 104 m2

1 bar = 100 kPa = 105 Pa 
1 Å = 0,1 nm = 10-10  m 
1 b = 10-28 m2
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Tab. 2.5 uvádí jednotky mimo SI, které jsou povoleny k používání ve specifických oborech 
a jejichž hodnoty jsou určovány experimentálně. [2] 

 
Tab.2.5  Příklady povolených jednotek mimo SI určovaných experimentálně 

Veličina Jednotka Značka Definice V jednotkách SI 
energie 
 
 
 
 
hmotnost 
 
 
 

elektronvolt 
 
 
 
 
jednotka 
atomové 
hmotnosti 
 

eV 
 
 
 
 
u 
 
 
 

1 eV je kinetická energie 
jednoho elektronu 
procházejícího 
potenciálním rozdílem 1V 
ve vakuu 
1 u se rovná 1/12 zbytkové 
hmotnosti neutrálního 
atomu nuklidu 12C v 
základním stavu. 

1 eV =  
1,602 177 33 (49).10-19 J 
 
 
 
1 u =  
1,660 540 2 (10).10-27 kg 
 
 

 
 
 
 
2.3.4 Násobné a dílčí jednotky 

 
Tyto jednotky se tvoří pomocí předpon obvykle podle třetí mocniny deseti. Ve výjimečných 

případech je možno použít i předpon vyjadřující první nebo druhou mocninu deseti. Značka předpony 
se spojuje se značkou jednotky v jeden celek. Předpona se spojuje s názvem jednotky v jedno slovo. 
Není možné použít více než jedné předpony. 

 
Tab.2.6  Násobky jednotek SI 

název předpona násobek příklad použití původ překlad 
yotta Y 1024    
zetta Z 1021    
exa E 1018    
peta P 1015    
tera T 1012 TW    terawatt teras (řeč.) nebeské znamení
giga G 109 GJ     gigajoule gigas (řeč.) obr 
mega M 106 MN   meganewton megas (řeč.) velký 
kilo k 103 kV     kilovolt chilios (řeč.) tisíc 
mili m 10-3 mA    miliampér mille (lat.) tisíc 

mikro μ 10-6 μg      mikrogram mikros (řeč.) malý 
nano n 10-9 nm     nanometr nano (it.) trpaslík 
piko p 10-12 pF      pikofarad piccolo (it.) maličký 

femto f 10-15 fm     femtometr femton (švéd.) patnáct 
atto a 10-18  atten (dán.) osmnáct 

zepto z 10-21    
yokto y 10-24    
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Tab.2.7  Výjimečně povolované násobky jednotek SI 

název předpona násobek příklad použití původ překlad 
hekto h 102 ha     hektar hekaton (řeč.) sto 
deka da 101 dag   dekagram dekas (řeč.) desítka 
deci d 10-1 dl      decilitr decem (lat.) deset 
centi C 10-2 cm    centimetr centum (lat.) sto 

 
 

 
2.4 Mezinárodní metrologické organizace 

 
•  Mezinárodní úřad pro váhy a míry – (Bureau International des Poids et Mesures 

BIPM), který vznikl spolu s Metrickou konvencí, sídlí v Sevresu Paříže a je vědeckou 
institucí. 

 
•  Generální konference vah a měr – (Conference Generale des Poids et Mesures – 

CGPM) je vrcholným orgánem Metrické konvence a schází se každé čtyři roky a tvoří ji 
delegáti členských zemí. 

 
•  Mezinárodní výbor pro váhy a míry – (Comite International des Poids et Mesures 

CIPM), je řídícím orgánem mezi Generálními konferencemi, má 18 členů, volených na 
CGPM) 

 
•  Poradní výbory – (Comite Consutatif-CCx) jsou poradními výbory pro jednotlivé 

veličiny 
 
•  Mezinárodní organizace pro legální metrologii – (Organisation Internationale De 

Metrologie Legale – OIML) byla založena v roce 1955 a zabývá se speciálně legislativní 
zákonnou stránkou metrologie. [1] 

 
 

2.5 Domácí metrologické organizace 
 

•  ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
•  ČMI - Český metrologický institut 
•  ČIA - Český institut pro akreditaci 
•  ČNI - Český normalizační institut 
•  ČSN - Česká technická norma 
• Garant MPO (ministerstvo průmyslu a obchodu) 
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3 Vlastnosti statických a indukčních elektroměrů 
 
3.1 Popis a princip elektroměrů 

 
3.1.1 Indukční elektroměry 

 
Indukční měřicí ústrojí využívá hliníkový kotouček umístěný otočně ve vzduchové mezeře 

dvojice elektromagnetů. Vířivé proudy indukované v kotoučku elektromagnety společně 
s magnetickými poli těchto elektromagnetů vytvářejí pohybový moment. Proudovou cívkou pod 
kotoučem na dvouramenném jádře protéká měřený proud. Nad kotoučem je trojsloupkové jádro 
s napěťovou cívkou. Napěťová cívka má díky uzavřenému železnému jádru oproti proudové cívce 
velkou indukčnost, a proto je při činné zátěži sítě mezi magnetickými toky obou cívek fázový posun 
téměř 90°. Tyto magnetické toky vytvářejí podobně jako v jednofázovém indukčním motoru točivé 
magnetické pole, které otáčí kotoučem, kterým protékají vířivé proudy. Točivý moment je úměrný 
proudu v proudové cívce, tedy v měřené síti odběratele elektrické energie. Brzdicí magnet vytváří 
v kotouči vířivé proudy, které zabraňují tomu, aby se točil rychleji než to odpovídá odebíranému 
proudu a aby se setrvačností netočil i při poklesu nebo zastavení průtoku proudu. Otáčející se kotouč 
pohání bubínkové mechanické počitadlo s takovým (šnekovým) převodem, že údaj na počitadle 
odpovídá spotřebě elektrické energie v kWh. Konstanta elektroměru k udává, kolik otáček kotouče 
odpovídá 1 kWh a pro jednofázové bytové elektroměry bývá k = 375 a pro trojfázové elektroměry 
k = 75 r/kWh (75 otáček (rotací) na 1 kWh). Pomocí této konstanty můžeme vypočítat odebíraný 
výkon zapnutého spotřebiče. Trojfázový elektroměr pro čtyřvodičovou síť má tři magnetická ústrojí 
působící na dva hliníkové kotouče na společné svislé ose. 

Stejnosměrné proudy neindukují napětí a proto toto ústrojí nelze použít pro stejnosměrná 
měření, neměří ani stejnosměrné složky časově proměnných veličin. 

 

 
Obr. 3.1  Princip a konstrukce indukčního ústrojí - proud indukovaný jedním z elektromagnetů vytváří 

moment v interakci s polem druhého elektromagnetu 
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V obr. 3.1 je:  PC  proudová cívka,  
MOPC  magnetický obvod proudové cívky,  
NC  napěťová cívka,  
MONC magnetický obvod napěťové cívky,  
BM  brzdicí magnet,  
K   hliníkový kotouček. 

 
Konstrukce elektroměrů:  
 

- Napěťový elektromagnet je obvykle nad kotoučkem (jeho cívka má mnoho závitů tenkého 
drátu na středním sloupku E - jádra a tedy velkou indukčnost), 

- Proudový elektromagnet je pod kotoučkem pod napěťovým elektromagnetem (jeho cívka má 
malý počet závitů silného vodiče na krajních sloupcích E - jádra), 

- Kotouček prochází mezerou magnetického obvodu permanentního magnetu, který vyvozuje 
brzdicí moment. Změnou polohy tohoto magnetu lze měnit konstantu elektroměru kwh, 

- Hřídel elektroměru je přes převody připojen k mechanickému počítadlu otáček. 
 

Jsou-li oba proudy il a i2 harmonické, jsou i jimi vyvolané magnetické toky (přibližně) 
harmonické a střední hodnotu pohybového momentu lze vyjádřit vztahem: 

 

1 2 1 2' sin sinps m mM k k I Iω ψ ω= ⋅ ⋅Φ ⋅Φ ⋅ ≈ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ψ  

 
kde jsou : k'  a  k  konstanty závislé na konstrukci přístroje, 

Φlm  a   Φ2m   maximální hodnoty magnetických toků elektromagnetů,  
I1  a  I2    efektivní hodnoty proudů obou elektromagnetů,  
ψ  fázový rozdíl obou fázorů proudu, 
ω  kruhová frekvence magnetických toků a proudů. 

 
Dnešní indukční elektroměr je levný a relativně přesný přístroj, schopný pracovat řadu let 

(12 - 16) bez údržby v širokém pásmu změn zátěže a parametrů okolí. 
 

Indukční elektroměr nemá žádné direktivní pružiny, rovnováha při rovnoměrném otáčení 
je dána rovností pohybového a brzdicího momentu.  

 
Spotřeba energie ∆W za dobu měření je: 

 

 ∆W = kWh . ∆N                                                               
 

kde :  kWh  je konstanta elektroměru (Wh/otáčku),  
            ∆N   změna údaje počítadla (otáčky). 

 
Nevýhodou indukčních elektroměrů jsou velké chyby v obvodech s neharmonickými napětími 

a proudy, způsobené frekvenční závislostí přístroje. 
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3.1.1.1 Aktuálně používané typy 

 
• Elektroměry Křižík řady ET 32. a ET 42. 

 
Třífázové elektromechanické elektroměry typové řady ET 32. a ET 42. se používají na měření 

elektrické energie v třífázových soustavách v domácnostech, v průmyslu i v energetice s jmenovitým 
napětím do 500 V a frekvencí 50 Hz, nebo 60 Hz. Vyrábějí se pro zapojení přímé i nepřímé (přes 
měřicí transformátory proudu nebo přes měřicí transformátory proudu a napětí). Splňují požadavky na 
měření ve třídě přesnosti 2, nebo 1 podle normy IEC 620 53-11 a IEC 620 52-11 (watthodinové), 
ve třídě přesnosti 3 podle normy IEC 601 45 (varhodinové). 

Kromě jednosazbového provedení se vyrábějí ještě typy s přídavnými zařízeními pro sazbové 
měření, jako jsou: dvojsazbový, trojsazbový počítací strojek, měřič maxima, dvojsazbový počítací 
strojek s měřičem maxima, zařízení pro dodávku a odběr. Samostatnou skupinu tvoří vysílací 
elektroměry pro impulsní měření. 
 
Technické parametry : 
 

- Napěťový rozsah 3 x 220/380 V a 3 x 230/400 V 
- Přímé měření proudu 5 – 20 A, 10 – 40 A,  

10 - 60A, 20 – 100 A, 20 – 120 A 
- Nepřímé měření proudu x/5 A (x/1 A) 
- Třídy přesnosti: činná energie třída 1 nebo 2  

podle IEC 620 53-11 a IEC 620 52-11 
- jalová energie třída 3 podle IEC 601 45  
- Frekvence: 50 nebo 60 Hz 
- Jmenovitá rychlost kotouče při In : 40 ot/min. 
- Hmotnost otáčivého systému : 47 g 
- Pracovní teplota: -10 °C ... +50 °C  

 
 

Obr. 3.2  Indukční elektroměr Křižík 
 
 
 

• Elektroměry Actaris řady ACE 300  
 

Elektroměr řady ACE 300 je moderní, konstrukčně vyzrálý elektroměr. Je konstruován 
racionálně, z kvalitních materiálů, se zkušenostmi všech předchozích variant elektroměrů, vyráběn 
moderními technologickým postupy, s cíleným nasazením všech účastníků výrobního procesu dodat 
zákazníkovi špičkový výrobek. Elektroměr ACE300 je typem konstruovaným pro moderní technologii 
výroby a precizní způsob nastavování na specielních stanicích. Dosahuje tak velmi vyváženého 
nastavení cejchovní křivky s dlouhodobou stabilitou. 
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Technické parametry : 
 

- Jmenovité napětí: Un od 3 x 58/100 V do 3 x 290/500 V  
- Jmenovitý a mezní proud: Ib od 5 A do 50 A Imax 160 A  
- Verze připojení: 3-fázové 4-vodičové, 3-fázové 3-vodičové  
- Třídy přesnosti: činná energie třída 1 nebo 2 podle IEC 605 21  

 jalová energie třída 3 podle IEC 601 45  
- Frekvence: 50 nebo 60 Hz  
- Pracovní teplota: -40 °C ... +60 °C  
- Registry energie: jedno- nebo dvou-tarif  
- Pulsní výstup: S0 podle IEC 620 53-31 

 
 
 

 
            Obr. 3.3  Indukční elektroměr Actaris 

 
 
3.1.2 Statické elektroměry 

 
Princip měření je založen na vzorkování vstupního napětí a proudu, A/D převodem 

a digitálním násobením okamžitých hodnot. Vstupní proud je snímán přesným proudovým 
transformátorem odolným proti stejnosměrné složce a vstupní napětí odporovým děličem. Výsledkem 
násobení v integrovaném obvodu jsou impulsy, jejichž frekvence je úměrná procházejícímu výkonu. 
Impulsy jsou dále využity pro mechanické počitadlo nebo LCD zobrazovač - displej, kalibrační LED 
a řídí impulsní výstup S0.  
  

počítadlo EEPROM  
 

 
i

převodník proudů na napětí 

násobička 

převodník proudu na kmitočet f
i

mikropočítač μC 

u

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L1, L2, L3
přizpůsobovací členy 

 
 

Obr. 3.4  Blokové schéma elektronického impulsního elektroměru 
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Přizpůsobovací členy - slouží pro vytvoření činných a jalových složek napětí. Síťové napětí 
a odebírané proudy jsou transformovány na hodnoty vhodné k elektronickému zpracování. 
 
Převodník proudu na napětí – využitím Hallova jevu vytváří napěťový signál přímo úměrný proudu.  
 
HALLŮV senzor - je destička z polykrystalického křemíku se dvěma páry vývodů, proudového 
a napěťového, viz obr. 3.5.  

I
B

UH

+

-
 

Obr. 3.5  Hallův senzor 
 
Senzor využívá Lorentzovu sílu ( )mF Q B= ×v , kterou působí magnetické pole B  na pohybující se 

elektrický náboj, resp. proud I .  Při konfiguraci podle  obr. 3.6 se na jedné boční straně čidla hromadí  

kladný a na druhé boční straně záporný náboj. 

 

I

B+

-

+ + + +

- - - -

 
Obr. 3.6  Princip Hallova jevu 

 
Hallovo napětí  –  H HU R B= ⋅ ⋅ I ,   kde  HR    je tzv. Hallova konstanta. 

 
Aplikace: bezdotykové měření magnetické indukce B , bezdotykové měření proudu. 

 
Násobička - zesilovač, vytvářející proudový signál, úměrný součinu vstupních napěťových signálů, 
které reprezentují napětí a celkový proudový odběr, vytváří proudový signál úměrný činnému výkonu. 
 
Převodník proudu na kmitočet - generuje impulsní signály, jejichž kmitočty jsou úměrné činnému 
a jalovému výkonu odebíraných přes elektroměr. Údaj počitadla odebrané elektrické energie je pak 
úměrný počtu impulzů v souladu s konstantou elektroměru, např. 500 imp./kWh. 
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Mikropočítač - provádí výpočty spotřeby a řídí přepínání režimů elektroměru. Instalace 
mechanického počítadla je stanovená předpisem (stejně jako např. u výherních hracích automatů nebo 
registračních pokladen) kvůli bezpečnosti uchování informace pro vyúčtování, a to i v případě poruchy 
elektroměru. 
 
EEPROM - je paměť uchovávající naměřená data za stanovené období, která mohou být předána po 
vedení např. do počítače dodavatele elektrické energie, kde jsou naměřená data dále zpracovávána. 
 
Statické elektroměry mohou mít mnoho funkcí, např.: 
 

- měření maximální spotřeby, 
- více sazbové měření, 
- ukládání časového odběrového diagramu do paměti, 
- komunikace s počítačem, 
- datová komunikace po rozvodné síti. 

 
 
3.1.2.1 Aktuálně používané typy 

 
• Elektroměry Landis & Gyr  
 
Elektroměry ZME120AC měří spotřebu činné energie v třífázových čtyřvodičových sítích. 

Jsou vybaveny registry energie pro jeden nebo dvoutarif, jakož i kombinovanou kontrolní diodou 
a optickým rozhraním pro automatické odečítání údajů elektroměru. Jejich jednoduché funkce 
předurčují tyto elektroměry pro použití u malých odběratelů, obzvláště v domácnostech. Proto jsou 
energetickými závody instalovány u spotřebitele přímo na přívodním vedení a pravidelně odečítány, 
aby mohly spotřebiteli vyúčtovat odebranou energii. 
 
Technické parametry: 
 

- Napěťový rozsah 3 x 230/400 V  
- Jmenovitá frekvence 50 Hz 
- Proudový rozsah 5 – 60 (80, 100) A 
- Třída přesnosti 2 
- Impulsní výstup S0 – 500 imp./kWh (IEC 613 93) 
- Provozní teplota: od -25 °C do +70 °C 
- Optické sériové obousměrné rozhraní pro 

načítání zúčtovacích dat podle IEC 620 56-21 
- Příkon proudového obvodu při I = 5A : 0,1 VA 
- LCD displej 

 
 
    Obr. 3.7  Statický elektroměr Landis & Gyr 
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• Elektroměry Actaris řady ACE 3000 

 
Elektroměry řady ACE 3000 jsou vícefázové elektroměry s elektromechanickým registrem. 

Vyrobeny jsou pro domovní, komerční a průmyslové měření. Tyto elektroměry jsou ve verzi jedno-
tarif (typ 100) i verze dvou-tarif (typ 110) a ve čtyřech různých registračních módech. Dají se také 
použít také jako dvoufázové nebo jednofázové dle vlastností připojené sítě, vyhovují DIN standardům. 
Ergonomický tvar a pokrokový postup instalace umožňuje snadné nastavení a instalaci. Velikost, 
robustnost a ochrana elektroměru předurčuje elektroměr k dlouhotrvající životnosti, přesnému měření 
a odolání i těch nejhorších podmínek. Až dva volitelné impulsní S0 výstupy umožňují snadnou 
aktualizaci dat. Umožňují automatický odečet dat. 

 
Technické parametry: 

 
- Napěťové rozsahy: 3 x 220/380V a 3 x 230/400 V  
- Frekvence: 50 nebo 60 Hz  
- Proudové rozsahy: In 5A do Imax 100A  

pro přímé zapojení  
- Typy připojení: 3-fázové 4-vodičové,  

 3-fázové 3-vodičové, 2-fázové 3-vodičové  
- Třída přesnosti:  1 nebo 2  
- Jedno-tarif: ACE 3000 typ 100  
- Dvou-tarif: ACE3 000 typ 110  
- Provozní teplota: od -40 °C do +60 °C  
- Vyhovuje dle normy IEC 62053-21/ IEC 62052-11  
- EMC: vyniká v IEC standardech 

 
Obr. 3.8  Statický elektroměr Actaris 

 
 

3.2 Připojování elektroměrů 

 
3.2.1 Obecné zásady  

 
Měřicí zařízení se zásadně umisťuje do elektroměrových rozváděčů na elektroměrové desky 

nebo do společných rozváděčů s přístroji pro rozvod za elektroměrem. V tomto případě musí být 
rozváděč k tomuto účelu zkonstruován a typově schválen. Elektroměrová část a podružný rozváděč 
musí být konstrukčně i opticky odděleny. Provedeni elektroměrových rozváděčů musí splňovat 
bezpečnostní předpisy dané ČSN, zvláště pak opatřeni k zajištění ochrany před úrazem elektrickým 
proudem a musí mít vhodnou protikorozní ochranu. 

V bytových domech se umisťují elektroměrové rozvaděče na chodbě nebo na schodišti. 
Odbočení od hlavního domovního vedení je realizováno pro každé odběrné místo samostatnou 
odbočkou od hlavního domovního vedení. 
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U rodinných domů, které nemají charakter vícebytových domů, garáží, rekreačních objektů se 
umísťují elektroměrové rozvaděče vně objektu na trvale veřejně přístupném místě. Pokud bude objekt 
situován na nepřístupném pozemku, umisťuje se rozvaděč na hranici pozemku do pilíře v oplocení, 
případně na hranici pozemku v místě veřejně přístupném z vnější strany pozemku. Otevírání dvířek 
elektroměrového rozváděče pak musí být umožněno z vnější přístupné strany pozemku. 

Před elektroměrovým rozváděčem (přede dveřmi rozváděče) musí být volný prostor o hloubce 
minimálně 800 mm s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným terénem. Střed elektroměru má být 
ve výšce 1500 - 1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu. V technicky zdůvodněných 
případech (např. je-li více elektroměrů nad sebou) mohou být středy elektroměrů ve výši 
700 až 1700 mm od podlahy. 

Elektroměry se nesmějí montovat do společných skříní nebo výklenků s plynoměry! [7] 
 
 

3.2.2 Typizované zapojení elektroměrů 

 
 

Obr. 3.9  Příklad zapojení jednosazbového elektroměru 
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Obr. 3.10  Příklad zapojení dvousazbového elektroměru s jednopovelovým přijímačem HDO  

 
 

4 Potřebné pomůcky 
 
4.1 Požadavky na zkušební zařízení 

 
4.1.1 Měřicí stanice elektroměrů 

 
Měřicí stanice elektroměrů musí být vybavena etalonovým elektroměrem. Tento elektroměr 

může být zapojen do měřicího okruhu přímo anebo přes měřicí transformátory. Elektroměr 
a transformátory musí mít platný kalibrační list vydaný ČMI. Měřicí stanice jako celek musí mít platné 
osvědčení o funkční zkoušce.[3] Kalibrační listy použitých etalonů ani osvědčení o funkční zkoušce 
nejsou v této práci publikované, protože nesmějí být bez souhlasu laboratoře, která je vydala, dále 
rozmnožovány. Existenci kalibračních listů nevyvratitelně zaručuje udělená autorizace 
metrologickému středisku ve kterém měření proběhlo, jejíž kopie je přílohou č.IV. 

 
 

4.1.2 Ampérmetry 

 
Ampérmetry používané ke kontrole nastavených hodnot proudu musí mít v celém měřicím 

rozsahu chyby menší než hodnoty uvedené v tab. 4.1. Pokud se používají pro nastavení proudů při 
zkoušce náběhu elektroměrů, pak musí být kalibrovány v okolí těchto proudů. Ampérmetry musí mít 
platný kalibrační list.   
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4.1.3 Voltmetry 

 
Voltmetry používané na kontrolu nastavených hodnot napětí, musí mít v celém měřicím 

rozsahu chyby menší než hodnoty uvedené v tab. 4.1. Voltmetry musí mít platný kalibrační list. 
 
 

4.1.4 Wattmetry a varmetry 

 
Wattmetry a varmetry používané na kontrolu nastavených hodnot výkonu anebo nepřímo 

hodnoty účiníku, popřípadě hodnoty náběhového proudu, musí mít v celém měřicím rozsahu chyby 
menší než hodnoty uvedené v tab. 4.1. Wattmetry a varmetry musí mít platný kalibrační list. 

 
 

4.1.5 Fázoměry 

 
Fázoměry používané na kontrolu nastavených hodnot fáze, resp. účiníku, musí mít v celém 

měřicím rozsahu chyby menší než hodnoty uvedené v tab. 4.1 (pokud fázoměr ukazuje pouze hodnotu 
účiníku, musí se meze chyb ve stupních přepočítat na hodnoty účiníku). Fázoměry musí mít platný 
kalibrační list. 

 
 

4.1.6 Měřiče kmitočtu 

 
Měřič kmitočtu používaný na kontrolu kmitočtu, musí mít chybu měření 50 Hz menší než 

hodnoty uvedené v tab. 4.1. Měřič kmitočtu musí mít platný kalibrační list. 
 

 
Tab. 4.1  Meze chyb zkušebních a pomocných zařízení používaných při zkoušení elektroměrů. [3] 

Třída přesnosti ověřovaných elektroměrů 
Zařízení 

0,2S 0,5S a 0,5 1, 2 a 3 A a B C 

Ampérmetry ±0,5 % ±0,5 % ±1 % ±1 % ±0,5 % 

Voltmetry ±0,5 % ±0,5 % ±1 % ±1 % ±0,5 % 

Wattmetry ±0,5 % ±0,5 % ±1 % ±1 % ±0,5 % 

Fázoměry ±1 ° ±1 ° ±1 ° ±1 ° ±1 ° 

Měřič 
kmitočtu 

±0,1 Hz ±0,1 Hz ±0,1 Hz ±0,1 Hz ±0,1 Hz 

Teploměr ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C 

Vlhkoměr ±5 % RH ±5 % RH nepožaduje se nepožaduje se ±5 % RH 
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4.1.7 Vícefunkční etalonový elektroměr 

 
Nastavené hodnoty proudů, napětí, výkonů, fází a kmitočtu nemusí být měřeny samostatnými 

přístroji. Mohou být měřeny vícefunkčím etalonovým elektroměrem a zobrazeny na displeji nebo 
obrazovce počítače. V tomto případě však musí být etalonový elektroměr kalibrován i na tyto veličiny, 
což musí být doloženo platným kalibračním listem.  
 
 

4.2 Požadavky na pomocná zařízení 
 
4.2.1 Teploměr 

 
Teploměr používaný na kontrolu teploty v laboratoři, musí mít v rozsahu 18 °C až 25 °C 

chybu měření menší než hodnoty v tab. 4.1. Teploměr musí mít platný kalibrační list. [3] 
 
 
4.2.2 Vysokonapěťový zdroj 

 
Vysokonapěťový zdroj používaný na zkoušku izolace, musí dodávat střídavé sinusové napětí 

2 000V o kmitočtu 50 Hz a výkonu do 500 VA. Zdroj musí mít platný kalibrační list. 
 
 

4.2.3 Indikátor sledu fází 

 
Indikátor sledu fází používaný na kontrolu sledu fází na řadnici měřicí stanice, musí 

jednoznačně identifikovat sled fází. 
 
 

5 Podmínky při zkoušení  
 
5.1 Vymezení referenčních podmínek 

 
Při zkoušení elektroměrů musí být dodrženy všechny podmínky podle tab. 5.1. Mimo těchto 

specifikovaných podmínek nesmí být v laboratoři rušivé mechanické vibrace. [3] 
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Tab. 5.1  Referenční podmínky [3] 

Pro třídu přesnosti 
ověřovaných elektroměrů 

0,2S a 
0,5S 

0,5 1 
2 a 3     

(3-pouze 
jalové) 

A B C 

Teplota v laboratoři 23 °C ± 2 °C ± 2 °C ± 2 °C ± 2 °C ± 2 °C ± 2 °C ± 2 °C 

Vlhkost v laboratoři 60 % ± 15 % 
nespeci-
fikována 

nespeci-
fikována 

nespeci-
fikována 

nespeci-
fikována 

nespeci-
fikována 

nespeci-
fikována 

Svislá pracovní poloha 
(nepožaduje se 
u statických elektroměrů) 

nespeci-
fikována 

± 1 ° ± 1 ° ± 2 ° ± 0,5 ° ± 0,5 ° --- 

Referenční napětí ± 1,0 % ± 1,0 % ± 1,0 % ± 1,0 % ± 1,0 % ± 1,0 % ± 1,0 % 

Kmitočet 50 Hz ±0,15 Hz ±0,15 Hz ±0,15 Hz ±0,25 Hz ±0,25 Hz ±0,15 Hz ±0,15 Hz

Nastavený proud ± 2,0 % ± 2,0 % ± 2,0 % ± 2,0 % ± 2,0 % ± 2,0 % ± 2,0 % 

Symetrie napětí 1)  
u třífázových elektroměrů ± 1,0 % ± 1,0 % ± 1,0 % ± 1,0 % ± 1,0 % ± 1,0 % ± 1,0 % 

Symetrie proudů 2)  
u třífázových elektroměrů 

± 1,0 % ± 1,0 % ± 2,0 % ± 2,0 % ± 2,0 % ± 2,0 % ± 2,0 % 

Symetrie účiníku 3)  
u třífázových elektroměrů ± 2,0 ° ± 2,0 ° ± 2,0 ° ± 2,0 ° ± 2,0 ° ± 2,0 ° ± 2,0 ° 

Sinusový tvar vlny 
napětí 4) a proudu ± 2,0 % ± 2,0 % ± 2,0 % ± 3,0 % ± 3,0 % ± 2,0 % ± 2,0 % 

Magnetická indukce 
vnějšího původu 

(0,00 ± 0,05) mT 

1) Tj. odchylky velikosti fázových nebo sdružených napětí od střední hodnoty ze všech 3 fází. 
2) Tj. odchylky velikosti proudů v každé fázi od střední hodnoty ze všech 3 fází. 
3) Tj. rozdíly fázových úhlů mezi proudem a odpovídajícím fázovém napětí mezi fázemi navzájem 

(pro každý účiník, při kterém se elektroměry zkouší). 
4) Tj. odchylky od sinusového tvaru vlny vyjádřený činitelem nelineárního zkreslení. 

 
 

 

5.2 Chyby měření 

 
V praxi neexistuje měření, žádná měřicí metoda ani žádný měřicí přístroj absolutně přesný. 

Různé negativní vlivy, které se v reálném měřicím procesu vyskytují, se projeví odchylkou mezi 
naměřenou a skutečnou hodnotou sledované veličiny. Výsledek měření se nám tak vždy pohybuje 
v jistém ,,tolerančním poli“ kolem skutečné hodnoty, ale téměř nikdy nenastává ideální ztotožnění 
obou hodnot. S přiblížením se k nulové velikosti odchylky jsou nesmírné potíže i u realizace etalonů. 
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Výsledný rozdíl mezi oběma hodnotami je někdy tvořen i velmi složitou kombinací dílčích faktorů 
ovlivňujících měření. 

Za dlouhá léta používání bylo zvykem při vyhodnocování souborů naměřených hodnot 
pracovat s chybami. Chyby se vyjadřují v absolutních nebo relativních hodnotách. 
 
Jako chyba absolutní Δ(x) se označuje rozdíl mezi hodnotou naměřenou xm a skutečnou xs. 
 

m sx x x= −        (5.1) 
 
Podělíme-li absolutní chybu skutečnou hodnotou, dosáhneme poměrného vyjádření chyby, tj. chybu 
relativní  δx. 

m s
x

s s

x xx
x x

δ −
= =

      
(5.2)

 
  
 
5.2.1 Rozdělení chyb 

 
Podle jejich působení na výsledek měření lze chyby rozdělit na: 
 

- systematické 
- náhodné 
- hrubé 

 
Podle původu chyby: 
 

- chyby osobní 
- chyby měřidel 
- chyby metody měření 
- chyby způsobené okolními vlivy 

 
Systematické chyby jsou při stálých podmínkách také stálé co do velikosti i znaménka a svým 

působením ,,systematicky“ ovlivňují výsledek měření. Ke stanovení jejich velikosti postačí zpravidla 
vztah (5.1). Z hlediska uživatele měřicí techniky jsou systematické chyby sympatické tím, že je lze 
z velké části určit a jejich vliv je možné zmenšit např. pomocí korekcí, kompenzací apod. Takto 
se zpravidla podaří odstranit podstatnou část jejich negativního vlivu na měření, ale zůstane ještě 
zbytek, který lze označit jako nevyloučené (nevylučitelné) systematické chyby. Právě toto je jedna 
z oblastí, kterou mnohem lépe postihuje nový koncept nejistot měření. 

 
Náhodné chyby působí zcela nahodile, jsou těžko předvídatelné a nelze je vyloučit. Při 

opakování měření se mění jejich velikost i znaménko, jak odpovídá předpokládanému zákonu 
rozdělení. Pro určení jejich velikosti se vychází z opakovaných s použitím statistických metod 
odpovídajících patřičnému pravděpodobnostnímu modelu, reprezentovanému zákonem rozdělení 
příslušné náhodné chyby. V praxi velmi často jde o rozdělení normální – Gaussovo, které se používá 
ve většině aplikací. 
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Výsledek měření, stanovený ze souboru opakovaných měření realizovaných za stejných 
podmínek, je reprezentován aritmetickým průměrem získaným při n opakováních z hodnot 
x1, x2, ...xi, ...xn , (vztah 5.3) tj. 

 

1

1 n

i
i

x x
n =

= ∑
       

(5.3)
 

 
Náhodnou chybu v klasické teorii chyb nejčastěji zastupuje směrodatná odchylka výběrového 

souboru s, méně často směrodatná odchylka aritmetického průměru xs , získaná ze vztahů (5.4) a (5.5): 
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(5.5)

 
 

Obě směrodatné odchylky patřičným způsobem blíže charakterizují chování náhodných chyb. 
 
 

Hrubé chyby jsou z předchozího pohledu zcela nevyzpytatelné. Měření zatížené hrubou 
chybou znehodnotí celý experiment, a proto naměřené hodnoty, které výrazně ,,vybočují z řady“, což 
bývá velmi často projevem tohoto druhu chyby, se vyloučí z dalšího zpracování. Omezit riziko jejich 
výskytu lze důsledným dodržováním příslušných měřicích postupů, podmínek měření a pozorností 
obsluhy. Výsledná chyba měření je vyjadřována jako součet systematické a náhodné složky, což lze 
zapsat (5.6): 

 

( )x e ε= +         (5.6) 
 

a její maximální hodnotu je možné odhadnout jako (5.7): 
 

( )max 2sx x s= − +
          

(5.7)
 

 

kde systematická složka  e = x − xs a náhodná složka ε = s, popř. ε = 2s. Součinitel rozšíření 
směrodatné odchylky souvisí s pravděpodobností pokrytí intervalu a typem rozdělení. Dvojka u 
Gaussova rozdělení přísluší často užívané 95 % pravděpodobnosti. [7] 
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SYSTEMATICKÉ
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NÁHODNÉ 
CHYBY 

IDENTIFIKACE ROZBOR 

ODSTRANĚNÍ KOREKCE STATISTICKÝ POPIS 

Obr. 5.1  Základní metrologický přístup k chybám  
 
 
5.2.2 Původ chyb měření 

 
Celý proces měření se setkává s celou řadou nedokonalostí a problémů, které se zákonitě musí 

odrazit také ve výsledcích měření a chybách, podle původu je můžeme rozdělit do řady zdrojů. 
 

Chyby  osobní: 
 

- nedokonalost lidských smyslů, 
- dočasné oslabení lidských smyslů, 
- nezpůsobilost operátora. 
 

Nedokonalost lidských smyslů je zdrojem především chyb systematických, někdy však také 
(pojí-li se k nedokonalosti smyslů ještě i nezpůsobilost operátora) i chyb hrubých. K oslabení lidských 
smyslů může dojít z důvodu indispozice v důsledku stresu, únavy, nemoci apod. V tomto směru je 
nejdůležitější omezení citlivosti zraku a jeho rozlišovací schopnosti. Lidské oko je nejcitlivější na 
žlutou barvu, tato nejvyšší citlivost je však provázena velmi rychle se dostavující únavou oka. 
Dostatečně citlivé je lidské oko také na barvu zelenou, při této barvě se únava oka dostavuje 
mnohonásobně pomaleji. 

 
Chyby  měřidel: 
 

- Výrobní tolerance, 
- Opotřebení a vůle v mechanizmu měřidla, 
- Poškození měřidla, 
- Nedokonalost (nezpůsobilost) měřidla. 
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Tyto chyby jsou způsobeny především výrobními tolerancemi součástí, z nichž se měřidlo 
skládá. U starších měřidel k tomu přistupuje ještě chyba způsobená opotřebením těchto součástí 
a zvětšováním vůlí pohyblivých mechanických vazeb. Méně časté jsou principiální nedokonalosti 
měřidla (např. průtokoměry, anemometry apod.). Chyby měřidel jsou často způsobeny jejich 
nevhodnou volbou – výběrem měřidla s nižší citlivostí a přesností. Vhodnou prevencí před chybami 
měřidel je především pravidelná údržba a stanovení jejich způsobilosti pro dané měření. 

 
Chyby měřicí metody: 
 

- nevhodná metoda, 
- nesprávná aplikace metody. 
 

Chyby způsobené nevhodnou metodou plynou především z nepřizpůsobení tvaru, rozměru 
nebo jiných vlastností měřidla nebo jeho části tvaru, velikosti nebo jiným vlastnostem měřeného 
objektu. U délkových měřidel jde zejména o nesprávné měřicí doteky nebo o vyosení či sklonění 
měřicí hlavice. Důležitou vlastností systematických chyb vzniklých použitím nevhodné měřicí metody 
je poměrně snadná korekce naměřených hodnot. Příkladem nesprávné aplikace metody je použití 
nadměrné přítlačné síly, které někdy může vést k poškození měřeného objektu. 

 
Chyby  způsobené  okolními  vlivy: 
 

- teplota, tlak, vlhkost, 
- magnetické nebo elektrické pole, 
- vibrace. 
 

Prostředí, v němž probíhá měření, může výrazně ovlivnit jeho výsledek a někdy je zcela 
znehodnotit. Projevuje se především vliv teploty, tlaku, vlhkosti, magnetického či elektrického pole, 
vibrací, kmitočet elektrorozvodné sítě u indukčních měřicích přístrojů a spousta dalších faktorů 
působících z vnějšku na měřicí přístroj. Významná je především teplotní roztažnost měřených objektů, 
měřidel a normálů. Konvencí je proto např. pro srovnání výsledků měření délek stanovena teplota 
20 °C. Při této teplotě mají být všechna délková měřidla v předepsaných tolerancích. Teplota a vlhkost 
stanovená pro kalibrace a ověřování elektroměrů je uvedená v kap. 5.1. tab. 5.1.  
 
 

5.3 Vliv nereferenčních podmínek na přesnost měřidel 

 
5.3.1 Mechanické vlivy: 

 
- tření v ložiskách, 
- poloha přístroje, 
- otřesy. 
 

Opatření: hrotové uložení otočných částí, dodržování polohy přístroje, otřesuvzdorné přístroje 
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5.3.2 Teplotní vlivy 

 
Teplota je nejvýznamnější veličinou ovlivňující měření. S rostoucí teplotou se mění 

geometrické rozměry součástí, odpor měřicí cívky, odpor předřadníků a bočníků, magnetická indukce 
trvalých magnetů. Pro přesná měření nutno teplotu udržovat na stálé a známé hodnotě. Požadavky 
stálosti teploty mohou být velmi rozdílné. Náročné je zde měření délek, objemů, hustot a elektrických 
veličin. Menší nároky jsou v laboratořích na měření např. optických veličin. V laboratořích 
se požaduje udržovat teplotu na ±2 °C , ±1 °C, ±0,5 °C. Poslední tolerance je již dosti přísná a přitom 
pro některá měření nedostatečná. V takových případech se kromě makrotermostatizace (v celé 
laboratoři) přistupuje k lokální mikrotermostatizaci, kterou dosahujeme v užší toleranci v okolním 
prostoru stejné a známé teploty ±0,2 °C, ±0,1 °C nebo i ±0,05 °C. Pro lokální mikrotermostatizaci 
se příslušně menší prostor uzavírá. Vytápění místností je různé, parní, vodní, plynové, elektrické; 
vytápění malých prostorů se dnes děje jen elektricky. Při větrání pak nelze udržet bezprašnost.  

Pokud udržujeme teplotu i vlhkost, hovoříme o klimatizaci. (makro i mikro klimatizace). Zde 
jsou zabudovány filtry, které by měly zachycovat částice větší než 5 μm. Je tedy možno dodržet 
bezprašnost prostředí, teplotu i stálou vlhkost. Pro udržení konstantní teploty jsou termostaty, podobně 
jsou manostaty a humidostaty pro udržení konstantního tlaku vzduchu a jeho vlhkosti.  
 
Opatřeni: použití materiálů s malou teplotní závislostí odporu, vyjmuti zdroje tepla z měřicího 
přístroje, teplotní kompenzace – termistor. 
 
 
5.3.3 Přechodový odpor 

 
Přechodový odpor vzniká v místě rozebíratelného spojení dvou vodičů. Jeho velikost bývá 

běžně kolem 10-4 až 10-2 Ω, může však dosáhnout i jednotek ohmů. 
 
Opatření: zapojení měřicích přístrojů nebo rezistorů pomoci dvou dvojic svorek. 
 
 
5.3.4 Termoelektrické napětí 

 
Termoelektrické napětí vzniká v místě spojení dvou různých kovů při zahřátí místa spojení. 

Velikost napětí je jednotky a stovky mV. 
 
Opatření: měření při obou polaritách proudu, použití jednoho (stejného) kovu. 
 
 
5.3.5 Vnější elektrické pole 

 
Elektrické pole vzniká mezi dvěma vodivými místy o různém potenciálu. 
 
Opatření: elektrické stínění – vodivý obal přístroje se uzemní a indukovaný náboj se odvádí do země. 
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5.3.6 Vnější magnetické pole 

 
Magnetické pole vzniká kolem každého vodiče s proudem. Dalším zdrojem je magnetické pole Země. 
 
Opatřeni:  
a) feromagnetické stínění   –   přistroj se vloží do feromagnetického obalu, který odvede magnetický 

tok mimo přistroj, 
b) elektromagnetické stínění – přistroj se vloží do vodivého obalu ve kterém vnější magnetické pole 

indukuje vířivé proudy. Jejich magnetické pole ruší pole vnější. 
 
 

6 Popis zkoušek 
 
6.1 Povinné zkoušky 

 
Při ověřování elektroměrů musí být vykonány tyto činnosti a zkoušky: 
 
- vnější prohlídka, 
- zkouška pevnosti elektrické izolace, 
- zkouška chodu naprázdno, 
- zkouška náběhu, 
- zkouška přesnosti, 
- zkouška číselníku (displeje). 

 
 

6.2 Pořadí zkoušek 

 
 Zkoušky se vykonávají v pořadí podle kap. 6.1. Výjimkou je zkouška pevnosti elektrické 
izolace, která může být vykonána jako první. 

 
 

6.3 Příprava elektroměrů 

 
 Před vlastními metrologickými zkouškami musí být elektroměry teplotně stabilizovány 
v místnosti s teplotou (23 ± 5) °C po dobu nejméně 6 hodin. Totéž se provede před zkouškami při 
nereferenčních podmínkách. To znamená, že je nutné elektroměry jednou temperovat při teplotách pod 
bodem mrazu a podruhé při teplotách nad 40 °C. Tyto teploty reálně korespondují s teplotami, při 
kterých elektroměry pracují, jsou – li umístěné ve venkovních rozvaděčích. [3] 
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6.4 Příprava zkušebního zařízení 

 
Zkušební zařízení musí splňovat požadavky kap. 4. Před začátkem zkoušek musí být zkušební 

zařízení zapnuto nejméně po dobu uvedenou v návodu výrobce, nejméně však 30 minut. Blíže viz 
kap. 9.1.5. 

 
 

6.5 Oddělené zkoušení 

 
 Zkouška chodu naprázdno a zkouška náběhu mohou být provedeny na jiné měřicí stanici než 
zkoušky ostatní. 
 
 

6.6 Zapojení elektroměrů 

 
 Elektroměry musí být zapojeny podle schématu zapojení. Třífázové elektroměry musí být 
zapojeny tak, aby pořadí fází odpovídalo přímému sledu podle schématu zapojení. 
 
 

6.7 Ohřev elektroměrů 

 
 Před provedením zkoušky chodu naprázdno, zkoušky náběhu, zkoušky přesnosti a zkoušky 
číselníku, musí být pro dosažení pracovní teploty připojeny napěťové obvody elektroměrů 
na referenční napětí nejméně: 
 

- 30 min. pro elektromechanické (indukční) elektroměry, 
- 5 min. pro statické elektroměry. 

 
Jsou-li napěťové obvody elektroměrů během přestávek při provádění zkoušek přesnosti 

odpojeny více než 15 minut od elektrického napětí, pak se ohřev elektroměrů musí před pokračováním 
zkoušek zopakovat. 

 
 

6.8 Vnější prohlídka 

 
Zjišťuje se, zda: 

 
- označení elektroměru vyhovuje skutečnostem, na základě kterých lze považovat 

elektroměr za měřidlo schváleného typu, nebo za měřidlo uvedené na trh platným 
posouzením shody, 
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- elektroměr odpovídá popisu (včetně údajů na identifikačním štítku) v Certifikátu 
schválení typu měřidla, 

- elektroměr není zjevně poškozený, všechny nápisy jsou čitelné a není špinavý, 
- na elektroměrech s elektronickým displejem jsou po připojení do sítě na displeji viditelné 

všechny znaky. 
 
 
6.9 Zkouška pevnosti elektrické izolace 

 
 Provádí se sinusovým střídavým napětím s kmitočtem 50 Hz a efektivní hodnotou 2 000 V 
po dobu 1 minuty. Neprovádí se u elektroměrů s izolačním pouzdrem třídy ochrany II (na štítku je 
symbol dvojitého čtverečku). 
 
Zkušební napětí se přikládá: 
 

- u elektroměrů pro přímé připojení: mezi všechny proudové, napěťové a pomocné svorky 
(s napětím větším než 40 V) spojené dohromady a pouzdrem. Je-li pouzdro z izolantu, 
tj. jde-li o elektroměr s pouzdrem třídy ochrany II, pak se elektroměr položí na vodivou 
podložku, na kterou se připojí druhý pól vysokonapěťového zdroje, 

- u elektroměrů pro připojení přes měřicí transformátor (po provedení předcházejícího): 
mezi všechny svorky obvodů, které při provozu elektroměru nejsou galvanicky spojeny. 

 
Během zkoušky se sleduje, zda nevzniká elektrický přeskok, prskající výboj nebo průraz 

a indikátor průrazu nesignalizuje průraz. [3] 
 
 
6.10 Zkouška chodu naprázdno 

 
Zkouška chodu naprázdno se provádí za podmínek kap. 5.1 na elektroměrech s nasazeným 

víkem. U elektroměrů s více referenčními napětími nebo s celým rozsahem referenčních napětí 
se zkouška chodu naprázdno provádí při maximálním a minimálním napětí uvedeném na štítku. 
U elektromechanických elektroměrů s mechanickým číselníkem může být v záběru pouze bubínek 
nejnižšího řádu. Před zkouškou se elektromechanické elektroměry nastaví tak, aby značka na kotouči 
byla viditelná v okénku. 
 
 
 U elektromechanických elektroměrů se na napěťové obvody připojí tato napětí: 
 

- 80   % referenčního napětí, 
- 110 % referenčního napětí. 
 
Proudové obvody elektroměru napájeny nejsou (jsou rozpojeny). Doba zkoušky je nejméně 

15 min. pro každé napětí. Sleduje se otáčení kotouče. 
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U statických elektroměrů se na napěťové obvody připojí 115 % referenčního napětí. Proudové 
obvody elektroměru nejsou napájeny. Doba zkoušky t [v minutách] se vypočítá podle vztahu: 
 

max

610480
Pk

t
⋅

⋅
=

      
(6.1)

 
 

 kde k           je   konstanta elektroměru [imp/kWh, imp/kvarh], 
  Pmax     maximální činný resp. jalový výkon měřený elektroměrem [W, var]. 
  
 Doba zkoušky musí být delší než 15 minut, i když vychází podle uvedeného vztahu kratší. 
Sleduje se vydávání impulzů na zkušebním výstupu. [3] 
  
 

6.11 Zkouška náběhu 

 
1) Zkouška náběhu se provádí za podmínek uvedených v kap. 5.1 na elektroměrech 

s nasazeným víkem. 
 

2) Různá vyhotovení elektroměrů se zkouší za těchto podmínek: 
 

- Elektroměry s mechanickým číselníkem: U elektromechanických elektroměrů 
s mechanickým číselníkem nesmí být v záběru více jak dva bubínky. 

- Elektroměry s několika referenčními napětími: U elektroměrů s více referenčními 
napětími nebo s celým rozsahem referenčních napětí se zkouška náběhu provádí při 
maximálním a minimálním napětí uvedeném na štítku. 

- Elektroměry se dvěma základními proudy: U elektroměrů se dvěma základními 
proudy (např. 5//1A) se zkouška náběhu provádí při náběhovém proudu vypočítaném 
z menšího základního proudu. 

 
3) Zkouška náběhu se provede takto: Na napěťové obvody se připojí referenční napětí, 

do proudových obvodů se přivede proud Ist podle tab. 6.1. Účiník se nastaví roven jedné. 
Pro jalové elektroměry se nastaví induktivní fázový posun. Sleduje se otáčení kotouče 
resp. vydávání impulzů na zkušebním výstupu. Doba zkoušky t [v minutách] je nejdéle: 

 

stref IUmk
t

⋅⋅⋅
⋅

=
310120

                  
(6.2)

 
 

kde k  je konstanta elektroměru [ot/kWh resp. ot/kvarh nebo imp/kWh, 
resp. imp/kvarh], 

  m počet měřicích systémů, 
  Uref referenční napětí, 
  Ist náběhový proud  
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Tab. 6.1  Náběhové proudy v procentech ze základního (referenčního) proudu resp. jmenovitého 

proudu [3] 

Třída přesnosti 
Elektroměr 

0,2S 0,5S 0,5 1 2 
3 

(pouze jalové) 
Elektromechanický 
pro přímé připojení 

--- --- 0,4 % 0,4 % 0,5 % 1,0 % 

Elektromechanický 
pro připojení přes 
transformátor 

--- --- 0,2 % 0,2 % 0,5 % 1,0 % 

Statický pro přímé 
připojení  

0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,5 % 1,0 % 

Statický pro 
připojení přes 
transformátor 

0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % 

Třída 
Elektroměr 

A B C 

Činný pro přímé 
připojení 

0,5 % 0,4 % 0,4 % 

Činný pro připojení 
přes transformátor 

0,3 % 0,2 % 0,1 % 

 
 

 
6.12 Zkouška přesnosti 

 
1) Zkouškou přesnosti se zjišťují chyby elektroměrů při proudech podle tabulek uvedených 

v kap. 7.5. Zkouška přesnosti musí být provedena buď: 
 

- metodou snímání otáček kotouče anebo impulzů zkoušeného elektroměru, nebo 
- metodou odečtu údaje z číselníku zkoušeného elektroměru.  

 
Obě metody jsou podrobněji popsány v kap.8. 

 
2) Zkouška přesnosti se provádí za podmínek uvedených v kap. 5 na 

elektroměrech s nasazeným víkem. 
 

3) Chyby měření elektroměrů musí být zjištěny s nejistotami menšími než 1/4 mezí 
dovolených chyb podle tab. 7.1. Výjimkou jsou statické elektroměry třídy přesnosti 0,2S 
a statické jalové elektroměry třídy přesnosti 0,5, kde nejistoty měření musí být menší 
1/3 mezí dovolených chyb podle příslušných tabulek dovolených chyb. Nejistotami 
měření se zde však zabývat nebudeme. 
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4) Před začátkem měření chyby při daném nastaveném proudu je nutno vyčkat nejméně 5 s. 
 

5) U elektroměrů s mechanickým číselníkem může být při zkouškách prováděných metodou 
snímání otáček kotouče nebo impulzů zkoušeného elektroměru v záběru pouze bubínek 
nejnižšího řádu. Při metodě odečtu údaje číselníku mohou být v záběru nejvýše 2 poslední 
bubínky. 

 
6) Pro elektroměry s přídavným zařízením platí stejné zkušební podmínky a stejné meze 

chyb jako pro elektroměry bez přídavných zařízení. 
 

7) Speciální vyhotovení elektroměrů: tato vyhotovení jsou velmi specifická a v této práci 
se s nimi nebudeme blíže zabývat. Jsou to: 

 
- elektroměry s několika referenčními napětími, 
- elektroměry se dvěma základními proudy, 
- elektroměry s datovým rozhraním, 
- elektroměr s měřičem maxima anebo s vybavením pro průběhové měření. 

 
Výjimku tvoří vysílací elektroměry: U elektroměrů vybavených svorkami s výstupem impulzů 

pro dálkové měření energie musí být kromě všech uvedených zkoušek provedena dodatečná zkouška 
tohoto výstupu. Použitá zkušební stanice musí být vybavena elektronickým zařízením schopným 
přijímat ten typ impulzů, který elektroměr vysílá. Zkouška výstupu impulzů pro dálkové měření se 
provádí při referenčním napětí, základním proudu a účiníku 0,99. [3] 

 
 

6.13 Zkouška číselníku 

 
1) Zkouška číselníku se provádí pouze v případě, že zkouška přesnosti byla provedena 

metodou snímání otáček kotouče nebo impulzů zkoušeného elektroměru. Pokud byla 
použita při zkoušce přesnosti metoda odečtu údaje číselníku zkoušeného elektroměru, 
zkouška se neprovádí. 

 
2) Zkouška číselníku se provádí za podmínek podle kap. 5 na elektroměrech s nasazeným 

víkem. 
 

3) Při zkoušce číselníku se zjišťuje rozdíl chyb změřených: 
 

- pomocí otáček kotouče nebo impulzů zkušebního výstupu (systémová chyba), 
- pomocí údaje číselníku před a po definované dávce energie (absolutní chyba). 

 
Rozdílová chyba = absolutní chyba – systémová chyba 

 
 musí však být menší než dovolená rozdílová chyba v tab.7.2. 
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Zkouška číselníku se provádí podle metody odečtu číselníku zkoušeného elektroměru, při 
účiníku rovnajícím se jedné a při proudu 0,5Imax. Pokud na štítku elektroměru není vyznačen 
maximální proud Imax, pak se zkouška provádí při 1,2 násobku jmenovitého (základního) proudu 
vyznačeného na štítku. [3] 
 
 

7 Vyhodnocování naměřených výsledků 
 
7.1 Vnější prohlídka 

 
Kladným výsledkem vnější prohlídky je závěr: čistý nepoškozený elektroměr odpovídající 

schválenému typu. 
 
 

7.2 Zkouška pevnosti elektrické izolace 

  
Elektroměr je vyhovující, pokud během zkoušky nevznikl žádný elektrický přeskok, žádný 

praskající výboj nebo průraz. 
  
 

7.3 Zkouška chodu naprázdno 

  
 Elektroměr je vyhovující, pokud: 
 

- u elektromechanických elektroměrů kotouč nevykonal ani jednu kompletní otáčku, 
- u statických elektroměrů zkušební svítící dioda nebo výstup impulzů pro dálkové měření 

nevyslalo více jak jeden impulz(tj. buď žádný anebo pouze jeden).  
 
 

7.4 Zkouška náběhu  

 
Elektroměr je vyhovující, pokud: 
 
- u elektromechanických elektroměrů se kotouč elektroměru rozběhl a vykonal alespoň jednu 

kompletní otáčku, 
- u statických elektroměrů vyslala svítící dioda nebo výstup impulsů pro dálkové měření dva 

anebo více impulsů. 
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7.5 Zkouška přesnosti 

 
Elektroměr je vyhovující, pokud jsou zjištěné chyby měření elektroměru menší než meze chyb 

uvedené v tabulkách pro: 
 
- meze chyb pro jednofázové činné elektromechanické a statické elektroměry tříd přesností 

0,5, 1 a 2, 
- meze chyb pro jednofázové jalové elektromechanické a statické elektroměry tříd přesností 

2 a 3, 
- meze chyb pro třífázové činné elektromechanické a statické elektroměry tříd přesností 0,5 

(pouze pro elektromechanické elektroměry), 1 a 2, 
- meze chyb pro třífázové statické činné elektroměry tříd přesností 0,2S a 0,5S, 
- meze chyb pro třífázové jalové elektromechanické a statické elektroměry tříd přesností 

2 a 3, 
- meze chyb pro třífázové jalové statické elektroměry tříd přesností 0,5 a 1, 
- meze chyb pro jednofázové elektromechanické a statické činné elektroměry tříd přesností 

A, B a C, 
- meze chyb pro třífázové elektromechanické a statické činné elektroměry tříd přesností A, 

B a C.  
 

Elektroměry použité v této práci patří do kategorie třífázových činných elektromechanických 
a statických elektroměrů tříd přesností 0,5 (pouze pro elektromechanické elektroměry), 1 a 2. Pro tuto 
kategorii jsou platné meze chyb uvedené v tab. 7.1. 

 
 

7.6 Zkouška číselníku 

 
Elektroměr je vyhovující, pokud jsou zjištěné rozdíly chyb metodou snímání otáček kotouče 

anebo impulzů zkoušeného elektroměru a metodou odečtu údaje číselníku zkoušeného elektroměru při 
stejném proudu menší než největší dovolené hodnoty v tab. 7.2  

 
 

Tab. 7.2  Největší dovolený rozdíl chyb z údaje číselníku a z otáček kotouče (z impulzů svítící diody)[3] 

Elektroměr třídy 
přesnosti 

0,2S 
0,5S 
a 0,5 

1 2 
3 

(pouze 
jalové) 

A B C 

Dovolený rozdíl 
chyb ±0,15 % ±0,3 % ±0,5% ±1,0 % ±1,5 % ±0,4 % ±0,2 % ±0,1 % 
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Tab. 7.1  Meze chyb pro třífázové činné elektromechanické a statické elektroměry tříd přesností 0,51), 

1 a 2 [3] 

Pro přímé připojení 
Pro připojení přes měřicí 

transformátor Měření 
číslo 

Proud 
Proud ve 

fázích 
cos ϕ 

Třída př. 1 Třída př. 2 Třída př.0,5 Třída př. 1 Třída př. 2

12) 5(10) %Ib L1 - L2 - L3 1 ± 1,5 % ± 2,5 % ± 1,0 % ± 1,5 % ± 2,5 % 

2 50 %  Ib L1 1 ± 2,0 % ± 3,0 % ± 1,5 % ± 2,0 % ± 3,0 % 

33) 50 %  Ib L2 1 ± 2,0 % ± 3,0 % ± 1,5 % ± 2,0 % ± 3,0 % 

4 50 %  Ib L3 1 ± 2,0 % ± 3,0 % ± 1,5 % ± 2,0 % ± 3,0 % 

5 50 %  Ib L1 0,5 i 
nezkouší 

se 
nezkouší 

se 
± 1,5 % ± 2,0 % 

nezkouší 
se 

63) 50 %  Ib L2 0,5 i 
nezkouší 

se 
nezkouší 

se 
± 1,5 % ± 2,0 % 

nezkouší 
se 

7 50 %  Ib L3 0,5 i 
nezkouší 

se 
nezkouší 

se 
± 1,5 % ± 2,0 % 

nezkouší 
se 

8 100 %  Ib L1 - L2 - L3 1 ± 1,0 % ± 2,0 % ± 0,5 % ± 1,0 % ± 2,0 % 

9 100 %  Ib L1 - L2 - L3 0,5 i ± 1,0 % ± 2,0 % ± 0,8 % ± 1,0 % ± 2,0 % 

10 Imax. L1 - L2 - L3 1 ± 1,0 % ± 2,0 % ± 0,5 % ± 1,0 % ± 2,0 % 

1)   Třída přesnosti 0,5 pouze pro elektromechanické elektroměry. 
2)   Hodnota proudu v závorce platí pro elektromechanické elektroměry vyrobené do konce roku 1993. 
3)   U třívodičových elektroměrů se měření č. 3 a č. 6 vynechá. 

 
 
 

8 Metody měření 
 

Pro ověřování elektroměrů jsou povoleny pouze metody měření, kde je konvenčně pravá 
(etalonová) hodnota energie stanovena z údaje etalonového elektroměru. [3] 
 

Podle způsobu odečtu údaje energie zkoušeného elektroměru se metody s etalonovým 
elektroměrem dělí na: 
 

1. metodu snímání otáček kotouče resp. impulzů zkoušeného elektroměru 
 
2. metodu odečtu údaje číselníku zkoušeného elektroměru 
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8.1 Metoda snímání otáček kotouče resp. impulzů zkoušeného elektroměru 

 
 Zkušební stanice musí být vybavena optoelektrickým zařízením na snímání otáček kotouče 
nebo světelných impulzů diod nebo výstupních elektrických impulzů zkoušených elektroměrů. Dále 
musí být vybavena automatickým elektronickým zařízením, které spustí (při průchodu značky na 
kotouči anebo „nultým impulzem“ zkoušeného elektroměru) počítání otáček resp. impulzů 
zkoušeného elektroměru a současně měření energie etalonovým elektroměrem. 
 Po dosažení předem zvoleného počtu otáček kotouče resp. počtu impulzů zkoušeného 
elektroměru toto elektronické zařízení (při průchodu značky na kotouči anebo „posledním impulzem“ 
zkoušeného elektroměru) vypne počítání impulzů a současně i měření energie etalonovým 
elektroměrem. 
 Při měření etalonovým elektroměrem se jeho údaj nečte z číselníku, ale s výhodou se využívá 
vysoký kmitočet jeho výstupních impulsů. Doba měření se tak významně zkrátí. 
 

Relativní chyba měření δzk zkoušeného elektroměru se počítá podle vztahu: 
 

[ ]%1001 ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅
⋅

=
zket

etzk
zk kn

kn
δ

    
(8.1)

 
 

kde: nzk je  počet otáček (impulzů) zkoušeného elektroměru, 
 net  počet impulzů etalonového elektroměru, 

kzk konstanta zkoušeného elektroměru v ot/kWh, nebo ot/kvarh, 
resp. imp/kWh nebo imp/kvarh, 

ket konstanta etalonového elektroměru v ot/kWh, nebo ot/kvarh, 
resp. imp/kWh  nebo imp/kvarh. 

 
Automatické vyhodnocovací zařízení podle tohoto vztahu ihned po měření chybu δzk vypočítá 

a zobrazí. 
 
 Při metodě snímání otáček kotouče resp. impulzů zkoušeného elektroměru, je třeba uvážit, 
že elektrická práce se z definice rovná součinu výkonu a času, po který se měří. Právě z důvodu velmi 
krátkých časů měření se může stát, že nejistota měření převýší dovolený poměr nejistot a mezí chyb 
zkoušeného elektroměru podle kap. 6.12. bod 3, i když je použitý etalonový elektroměr velmi přesný. 
Příliš krátké doby měření se totiž projeví zhoršením rozlišovací schopnosti měření etalonovým 
elektroměrem - nejistota měření nemůže být lepší než rozlišovací schopnost.       
 Máme-li např. velmi kvalitní etalonový elektroměr s max. chybou 0,05 % a měříme-li při 
velkých proudech (výkonech) pouze na jednu otáčku zkoušeného elektroměru, můžeme ze znalosti 
konstant kzk a ket vypočítat počet impulzů net vyslaných etalonovým elektroměrem do 
vyhodnocovacího zařízení. Toto zařízení ovšem může (z logiky diskrétních signálů) zachytit 
o 1impulz více nebo o 1 méně, než by odpovídalo prošlé energii. Pokud nám pro určitý případ vyjde 
např. počet net 400 imp., je rozlišovací schopnost 1/400, tedy 0,25 %. Tuto položku je nutno též 
zahrnout (podle zásad v dokumentu EA 4/02 – Vyjadřování nejistot měření při kalibracích) do celkové 
nejistoty měření. Z uvedeného je zřejmé, že i s velmi dobrým etalonem můžeme při této metodě 
dosáhnout při velmi krátkých dobách měření značně nepřesných výsledků. 
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8.2 Metoda odečtu údaje číselníku zkoušeného elektroměru 

 
Tato metoda se nazývá také metoda dávkování energie, nebo vzhledem k dlouhé době trvání 

této zkoušky také metoda dlouhodobé zkoušky. Spočívá v tom, že se zkoušeným elektroměrem pustí 
přesné množství energie změřené etalonovým elektroměrem. 
 

Chyba Δzk zkoušeného elektroměru se vypočítá podle vztahu 
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kde: Eet     je  údaj etalonového elektroměru (velikost dávky energie) – může být odečten 
přímo z číselníku etalonového elektroměru nebo vypočítán z počtu 
net impulzů vyslaných etalonovým elektroměrem jako ne/ket, kde ket je 
konstanta etalonového elektroměru, 

E1zk údaj*) zkoušeného elektroměru po průchodu dávky energie, 
E2zk údaj*) zkoušeného elektroměru před průchodem dávky energie. 

 
Při této metodě se problém malé rozlišovací schopnosti a tím i zhoršení nejistoty měření 

projevuje více na straně zkoušeného elektroměru. Pokud máme např. poslední bubínek číselníku 
rozdělen na 100 dílků a obsluha stanice zapisuje údaj číselníku pouze na celé dílky, je zřejmé, že se 
v nejlepším případě dopouští chyby 0,5 dílku na začátku měření a 0,5 dílku na konci. Rozlišovací 
schopnost údaje Ezk je tedy celkem 1 dílek. Otočí-li se poslední bubínek dvakrát dokola, je rozlišovací 
schopnost 1/200, což je 0,5 %. Tuto položku je nutné také zahrnout (podle zásad v dokumentu EA 
4/02) do celkové nejistoty měření, která vychází takto jistě větší než 0,5 %. Pokud aplikujeme uvedený 
příklad na elektroměr třídy přesnosti 2, kde je podle podmínek kap. 7 dovolena nejistota měření (mimo 
proud 5 %) menší než 0,5 %, musí buď obsluha zapisovat údaj i na poloviny dílků anebo měřit 
minimálně na 3 otáčky posledního bubínku. 
 
*) Odečet může být proveden buď okem zkušené obsluhy anebo elektronicky přes optické nebo 

elektrické rozhraní. 
 
 

9 Měření indukčního a statického vzorku elektroměru 
 

1) Podmínky pro přípravu elektroměru 
 

Při repasi elektroměrů se používají chemické nebezpečné látky, proto se tato činnost musí 
provádět v odvětrávaných prostorách za dodržení všech bezpečnostních opatření. Zkoušky izolace se 
provádějí za referenčních podmínek uvedených v ČSN EN 62053. Použité čistící prostředky se 
likvidují podle nařízení vlády č. 473/2009 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky. 
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2) Měřidla a pomůcky pro přípravu elektroměru 
 

- zkušební zdroj VN 0 - 4 kV typu QA 071, výrobce ČSPLO n.p. s platným kalibračním 
listem, vybavený dalším příslušenstvím (propojovací vodiče a kabely), 

- nářadí potřebné pro čistění, opravy a seřizování elektroměrů, 
- nářadí potřebné pro zapojení, seřizování a regulaci elektroměrů,  
- čistící, mazací a konzervační prostředky (okena, technický benzín, líhobenzín, hodinářský 

kyselinoprostý olej, hadry - prachovky, štětce a další). 
 

 

9.1 Příprava elektroměrů ke zkoušce 

 
Důkladně očistit celý povrch elektroměru včetně průzoru a svorkovnic. Zkontrolovat všechny 

šrouby (závity a zářezy pro šroubovák) a ostatní součásti elektroměru (svorkovnice, propojovací 
můstky na svorkovnici, víka, kryty, průzory). Zkontrolovat přitažení svorkovnic k tělesu elektroměru 
a těsnost ostatních dosedacích ploch krytů. Případné vadné součásti vyměnit nebo opravit. 
 
 
9.1.1 Indukční elektroměr  

 
Odkrýt víko elektroměru, demontovat, vyčistit a vynulovat počítadlo. Odpojit příslušenství 

speciálních provedení elektroměrů (ovládací mechanismy přepínacích prvků tarifů, maxima apod.). 
Počítadlo demontovat a rozebrat (pozor na vymezovací plastovou podložku na hřídeli číselníku). 
Kovové části vymýt technickým benzínem, plasty vyčistit nasucho štětcem (benzín je naleptává). 
Počítadlo složit tak, aby zobrazovalo nulový stav a vyfoukat vzduchem. Třecí části hřídelí s kovovými 
částmi kostry jemně namastit hodinářským olejem, plastové samomazné části nemazat. Zkontrolovat, 
zda počítadlo nedrhne, zda neklade hnací kolo při přechodu z nul na devítky a zpět mechanický odpor, 
zda není žádná ze hřídelí ani kostra počítadla pokřivená a dále zkontrolovat mechanickou funkci 
přepínacích prvků (platí pro tarify a měření maxima). [5] 

 
Vyčistit měřicí systém elektroměru. Vyjmout ložiska, rozebrat a vymýt kovové části benzínem 

(pozor, v některých typech spodního ložiska je vložená miniaturní kulička), vysušit, zkontrolovat 
nezávadnost, ložisko jemně namastit řídkým hodinářským olejem a složit. Vyjmout kotouček, umýt 
pomocí štětce benzínem, vysušit vzduchem. Kostru elektroměru s cívkami vyčistit štětcem 
od magnetického prachu, dotáhnout elektrické spoje (pozor, neměnit nastavení regulačních prvků 
a šroubů), vyfoukat vzduchem. Zkontrolovat mezery jader cívek a magnetické brzdy, případně 
odstranit zmagnetované kovové špony. Zkontrolovat všechny regulační prvky elektroměru (šrouby - 
závity a zářezy pro šroubovák i nezávadnost magnetických a rezistenčních bočníků). 

 
Složit elektroměr. Vložit kotouček a ložisky vystředit vůli tak, aby kotouč ve svislé poloze 

nikde nedrhnul a otáčel se volně. Namontovat počítadlo (kontrola vůle mezi šnekem a hnacím kolem 
počítadla ve svislé poloze), připojit a zkontrolovat funkčnost příslušenství speciálních provedení 
elektroměrů (ovládací mechanismy přepínacích prvků tarifů, maxima apod.). Zkontrolovat vizuálně, 
zda se vodiče nebo svorky v elektroměru nedotýkají sebe navzájem ani kovových částí elektroměru 
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ani pouzdra. Zkontrolovat funkci zpětné brzdy elektroměru zda nedrhne. Vyčistit sklo (průzor) 
a těsnící plochy víka a víko elektroměru našroubovat. Zkontrolovat těsnost pouzdra. 
 
 
9.1.2 Statický elektroměr 

 
Odkrýt čelní víko elektroměru, opatrně vyčistit od prachu suchým štětcem displej a prostor 

pod čelním víkem. Celý prostor včetně displeje otřít čistým hadrem mírně navlhčeným v technickém 
lihu. 
 

Zkontrolovat vizuálně, zda se vodiče nebo svorky v elektroměru nedotýkají sebe navzájem. 
Vyčistit sklo (průzor) a těsnící plochy víka a víko elektroměru zaklopit.  
 

Na elektroměrech s elektronickým displejem zkontrolovat, zda jsou po připojení do sítě na 
displeji viditelné všechny znaky. Zkontrolovat těsnost pouzdra. 
 
 
9.1.3 Napěťová zkouška izolace  

 
Zkoušku pevnosti elektrické izolace provedeme zkušebním zdrojem QA 071 sinusovým 

střídavým napětím o frekvenci 50 Hz a efektivní hodnotou 2000 V. Zkušební napětí se musí postupně 
zvyšovat na požadovanou hodnotu s následným setrváním na této hodnotě po dobu 1 minuty, pak se 
plynule snižuje na nulu. Všechny elektroměry (indukční i statické) musí být zkoušeny s nasazeným 
víkem. Zkouška se neprovádí u elektroměrů s izolačním pouzdrem třídy ochrany II. 

U elektroměrů pro přímé měření se zkušební napětí přikládá mezi všechny proudové, 
napěťové a pomocné svorky (s napětím větším než 40 V) spojené dohromady a pouzdrem. Je-li 
pouzdro z izolantu, tj. jde-li o elektroměr s pouzdrem elektrické třídy II, pak se elektroměr položí na 
vodivou podložku, na kterou se připojí druhý pól vysokonapěťového zdroje. 

Během zkoušky se sleduje, zda nevzniká elektrický přeskok, praskající výboj nebo průraz 
a indikátor průrazu nesignalizuje průraz. 

 
 

9.1.4 Seřízení indukčního elektroměru 

 
 Všechny regulační prvky v elektroměru jsou lehce přístupné a manipulace s nimi se provádí 
pomocí běžného šroubováku. K seřízení elektroměru tedy nepotřebujeme žádné speciální nástroje. 
Regulační rozsahy mají širokou polohovatelnost a jejich vzájemné ovlivňování je zanedbatelné. 
Nastavenou polohu regulačních prvků není potřebné žádným způsobem fixovat. Jejich stabilita je 
odolná vůči nárazům a otřesům díky elastickým uložením, která vyvolávají dostatečná tření, aby 
nedocházelo ke změnám poloh regulačních prvků během jejich dopravy a provozu.   
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Obr. 9.1  Regulační prvky indukčních elektroměrů 

 
Seznam regulačních prvků podle obr. 9.1: 
 

1. regulace magnetem velkých zatížení, 
2. regulace fáze odporovou smyčkou, 
3. hrubá regulace malého zatížení, 
4. jemná regulace malého zatížení, 
5. vyrovnávání točivých momentů, 
6. vyrovnávání obráceného sledu fází, 
7. magnetická brzda pro zamezení chodu pod napětím. 
 

Regulace velkého zatížení se provádí natáčením brzdicího magnetu šroubem, který působí jako 
závitová převodovka. Celkový rozsah regulace je vyšší než 50 %. 
 
Regulaci fáze docílíme změnou polohy běžce na odporové smyčce. Běžec je na smyčce upevněný 
šroubem, a celý mechanismus je pak uložen v bakelitovém pouzdře. Každý hnací systém je vybaven 
jednou odporovou smyčkou. Celkový rozsah regulace je asi 12 % při cos ϕ = 0,5.  
 
Momentová regulace je tvořená nastavitelným magnetickým bočníkem na napěťovém jádře každého 
hnacího systému, které se ovládá natáčecí osičkou s drážkou pro šroubovák. Celkový rozsah regulace 
je 10 %.  
 
Magnetická brzda je umístěná vždy na horním hnacím systému, nastavuje se nahýbáním anebo 
posouváním ocelové brzdy, nasunuté na ose otáčecího systému. 
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9.1.5 Příprava měřicí stanice 

 
1. Zapnout stanici na zkoušení elektroměrů MTE – S10.10 vybavenou etalonovým elektroměrem 

ENZ 121.3. 
2. Spustit obslužné PC a program CAMCAL, který bude řídit průběh zkoušek. 
3. Elektroměry zavěsit na řadnici a zapojit napěťové a proudové obvody, případně i pomocné 

obvody podle návodu výrobce a „už.příručky SZS – stacionární zkušební stanice“.  
4. Zvolit kartu typu podle typu zkoušeného elektroměru. 

a) Zkontrolovat shodnost údajů v kartě typu a údajů na zkoušeném elektroměru (hladiny 
napětí, proudu, maximálního proudu, konstant elektroměru apod.), 

b) Pokud karta zkoušeného typu v databance neexistuje, musí se vytvořit, 
c) Kartu typu po kontrole uzavřít. 

5. Zvolit kartu průběhu měření podle typu a třídy přesnosti ověřovaného elektroměru a provést 
kontrolu průběhu měření. 
a) Body jednotlivých měření definovat pro zkoušené typy elektroměrů podle kap. 6 a 7 pro 

zkoušku chodu naprázdno, zkoušku náběhu, zkoušku přesnosti a zkoušku číselníku. 
b) V jednotlivých bodech zátěže kontrolovat nastavení zdroje výkonu, mezí chyb 

a minimální časy měření zkušebních bodů. 
c) Ve zkušebním bodě maximální zátěže - nadefinovat procentuální proudové nastavení 

podle In a Imax elektroměru dle skutečnosti. 
d) V bodech číselník nastavit zdroj na 100 % Un, 100 % In, faktor cosϕ = 1 a stanovit 

velikost dávky el. energie podle rozlišovací schopnosti číselníku tak, aby byla dodržena 
povolená nejistota měření, tj. maximálně 0,25 % z třídy přesnosti. Počet měření číselníků 
a nastavení zdroje vyplývá z tarifů a druhu číselníků podle karty typu. 

 
Obr. 9.2  Čtyřkvadrantní rozsah stacionární zkušební stanice  
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9.1.6 Vlastní provedení měření 

 
Měření vlivu nereferenčních podmínek na přesnost elektroměrů budeme realizovat na dvou 

vybraných vzorcích uvedených v tab. 9.1: 
 

Tab. 9.1  Vybrané štítkové hodnoty vzorků elektroměrů 
 Statický elektroměr Indukční elektroměr 

Výrobní číslo 84334258 6232760 
Výrobce Landis & Gyr ZPA Prešov 

Typ  ZME 120ACdr53 ET 416 - 2 
Napětí 3 x 230 / 400 V 3 x 230 / 400 V 
Proud 10 – 60 A 10 – 60 A 

Třída přesnosti 2 2 
Konstanta [r/kWh] 1000 120 

Úřední značka schválení TCM 221/04-4073 CS 22 12/77-287 
Rok výroby 2005 1993 

 
 
Postup: 
 

1. V programu CAMCAL zvolíme dříve připravený průběh měření podle typů zkoušených 
elektroměrů. 

2. Zadáme výrobní čísla zkoušených elektroměrů podle pozic na řadnici elektroměrů. Řadnice 
měřicí stanice disponuje deseti měřicími pozicemi. 

3. Zvolíme patřičný typ elektroměru podle štítkových údajů a vyhotovení zkoušených 
elektroměrů (napětí, proud, zapojení, třída přesnosti, přídavná zařízení…).  

4. Porovnáme maximální hodnoty proudu a napětí, které bude generovat zdroj výkonu během 
průběhu měření – automatický dotaz SZS. 

5. Doplníme další informace a texty měření, ke kterým nás vyzve SZS. Režim zkoušek probíhá 
do jisté míry automaticky podle vytvořeného průběhu měření. Metrolog provádějící zkoušku 
nesmí neoprávněně zasahovat do již probíhajícího měření. Pokud SZS potřebuje dodatečně 
doplnit nějaký údaj (např. stav číselníku apod.), pozastaví automaticky průběh měření 
a upozorní metrologa provádějícího měření na tzv. ruční zásah zvukovým signálem. 

6. Po dokončení měření ukončíme režim zkoušení, ukončíme program CAMCAL, vypneme 
obslužné PC i zdroj výkonu. Etalonový elektroměr zůstává zapnutý na napájecím napětí 
nepřetržitě.   

 
Tímto způsobem provedeme měření na vybraných vzorcích elektroměrů celkově 3 krát, 

pokaždé však budou měřidla vystavena jiným klimatickým podmínkám, a to: 
 

• A – prostředí referenční, teplota měření 23 ±2 °C, relativní vlhkost 60 ±15 %, 
• B – prostředí pod bodem mrazu, teplota měření  -4 ±2 °C, relativní vlhkost 40 ±10 %, 
• C – prostředí vyhřívané, teplota měření 48 ±2 °C, relativní vlhkost 15 ±10 %, 
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prostředí  A prostředí  B prostředí  C                    Podmínky:    
kZatížení: statický indukční statický indukční statický indukční 

5 % In L123 cos = 1 0,03 % 1,07 % -0,41 % -1,56 % 0,17 % 2,93 % 
10 % In L123 cos = 1 0,02 % 0,29 % -0,41 % -1,68 % 0,11 % 1,56 % 
50 % In L1-- cos = 1 -0,19 % 0,24 % -0,58 % -0,95 % -0,12 % 1,54 % 
50 % In L-2- cos = 1 0,26 % 0,78 % -0,35 % -0,99 % -0,04 % 1,70 % 
50 % In L--3 cos = 1 -0,29 % 0,00 % -0,49 % -1,87 % 0,02 % 1,45 % 

100 % In L123 cos = 1 0,13 % 0,33 % -0,21 % -0,88 % 0,13 % 1,26 % 
100 % In L123 cos = 0,5 0,09 % -0,53 % -0,27 % -0,12 % 0,18 % -1,41 % 
600 % In L123 cos = 1 0,31 % -0,99 % 0,03 % -1,97 % 0,29 % -0,17 % 

Jako příklad výpočtu je zvolen bod chyby číselníku při měření v prostředí B, tedy v prostředí 
pod bodem mrazu u indukčního elektroměru. Podle protokolu z měření, který je uveden v příloze č.II, 
vyhodnotila stacionární zkušební stanice SZS pro zvolený bod relativní chybu -0,24 % a chybu 
číselníku -1,60 %. Relativní chyba měření δzk zkoušeného elektroměru se počítá podle vztahu 8.1: 

Chyba Δzk zkoušeného elektroměru se vypočítá podle vztahu 8.2: 
 

 

 

Výpočet chyby číselníku: 

Výpočet relativní chyby zde provádět nebudeme, protože tuto chybu vypočítává SZS automaticky. 

 

 

Tabulka naměřených chyb elektroměrů vystavených různým klimatickým podmínkám: 

Protokoly s prvotně naměřenými hodnotami statického a indukčního elektroměru, které 
zkušební měřicí stanice poskytuje prostřednictvím obslužného PC, jsou uvedeny v příloze č.I a II. 

   

• Příklad výpočtu 

 

 

32,75 22,91 9,841 100 1 100 1,60 %
10 10zkδ −⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − ⋅ = − ⋅ = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Tab. 9.2  Naměřené chyby elektroměrů 
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9.1.7 Grafy průběhů teplot a vlhkostí při měření 

 
Obr. 9.3  Průběh teploty a vlhkosti v laboratoři při měření za podmínek prostředí A 
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Obr. 9.4  Průběh teploty a vlhkosti v laboratoři při měření za podmínek prostředí B 
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Obr. 9.5  Průběh teploty a vlhkosti v laboratoři při měření za podmínek prostředí C 
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9.1.8 Grafy naměřených chyb elektroměrů 
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Obr. 9.6  Graf naměřených chyb statického elektroměru 
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Graf naměřených chyb indukčního elektroměru
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Obr. 9.7 Graf naměřených chyb indukčního elektroměru 
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Graf naměřených chyb statického a indukčního elektroměru za odlišných klimatických podmínek
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Obr. 9.8  Graf naměřených chyb statického a indukčního elektroměru 



 

10 Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo seznámení se základními pojmy a definicemi z oblasti metrologie 
- zaměřené zejména na měření spotřeby elektrické energie elektroměrem, volby metody měření, chyb 
měření, zpracování naměřených výsledků, ale hlavně do schopnosti využít data z měření k následnému 
praktickému využití. 

Až do konce minulého století se spotřeba elektrické energie měřila téměř výhradně 
mechanickými indukčními elektroměry na Ferrarisově principu proměnlivého magnetického pole. 
Vzhledem k dlouhodobému používání jsou tyto elektroměry na konci svých vlastností a možností, 
a proto není možné jejich výrobu a technické vlastnosti dále zlepšovat. 

S rozvojem elektroniky se v devadesátých létech začaly používat elektronické elektroměry na 
principu využití elektronických součástek. Tyto elektroměry nemají žádné pohyblivé součástky, proto 
se také nazývají statické a s ohledem na své vlastnosti se začaly používat především u odběrů 
vyžadujících velkou přesnost měření, tj. u odběrů na úrovni vysokého a velmi vysokého napětí při 
nepřímém měření. S klesající cenou elektronických součástek a zvyšující se spolehlivostí se cena 
přibližuje cenám mechanických elektroměrů, a proto se elektronické elektroměry začínají využívat i u 
odběratelů odebírajících elektřinu z nízkého napětí tj. u maloodběratelů. V současné době jsou již 
standardně u maloodběratelů instalovány jednofázové i třífázové statické elektroměry.  

Z provedeného měření si ukážeme, zda-li trend výměn indukčních elektroměrů za statické má 
své opodstatnění, a také zjistíme, byla-li tato investice do nákupu statických elektroměrů ekonomicky 
výhodná. Elektroměry byly postupně vystavovány třem různým klimatickým podmínkám, a to při 
prvním měření podmínkám referenčním (teplota 23 ±2 °C a relativní vlhkost 60 ±15 %), při druhém 
měření podmínkám pod bodem mrazu (teplota -4 ±2 °C, relativní vlhkost 40 ±10 %) a při třetím 
měření podmínkám, kdy byly vyhřívány na teplotu blížící se 50 °C (teplota měření 48 ±2 °C, relativní 
vlhkost 15 ±10 %). Velikosti teploty a relativní vlhkosti nebyly voleny náhodně, ale tak, aby se co 
nejvíce blížily hodnotám, které se mohou běžně vyskytovat ve venkovních elektroměrových 
rozvaděčích vzhledem ke geografickému umístění naší republiky. 

Podívejme se tedy nejprve na naměřené hodnoty statického elektroměru, které jsou pro lepší 
názornost provedených měření graficky zpracované na obr. 9.6. Naměřené chyby ve všech třech 
klimatických podmínkách se pohybovaly v rozmezí od -0,58 % do +0,31 %, což je vzhledem ke třídě 
přesnosti 2 zkoušeného statického elektroměru vynikající výsledek. Podívejme se také na naměřené 
hodnoty indukčního elektroměru, které jsou graficky zpracované na obr. 9.7. Naměřené chyby ve 
všech třech klimatických podmínkách se pohybovaly v rozmezí od -2,97 % do +2,93 %, což je 
vzhledem ke třídě přesnosti 2 zkoušeného indukčního elektroměru výsledek dosti neuspokojivý. 
Rozeberme si naměřené hodnoty tohoto elektroměru detailněji. Před zkouškou elektroměru při 
referenčních podmínkách bylo měřidlo nejprve řádně vyčištěno a seřízeno podle kap. 9.1.1. 
a kap 9.1.4., a naměřené hodnoty se pohybovaly v rozmezí od -0,99 % do 1,07 %. Pro tuto zkoušku 
byl elektroměr vyhovující, a pokud by se jednalo o jeho kalibraci nebo ověření, byla by na něj 
vylepena kalibrační případně ověřovací značka, elektroměr by byl zaplombován a předán do užívání. 
Druhé měření probíhalo v prostředí, kdy byl elektroměr temperován a následně zkoušen při teplotách 
pod bodem mrazu, a naměřené chyby se pohybovaly v rozmezí od -2,97 % do -0,12 %. Z grafického 
znázornění je patrné, že se naměřené chyby při minusových teplotách posunuly v celém rozsahu 
zkoušky přibližně o 1,5 % – 2 % směrem do mínusu. Třetí měření probíhalo v prostředí, kdy byl 
elektroměr temperován a následně zkoušen při teplotách blížících se 50 °C, a naměřené hodnoty se 
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pohybovaly v rozmezí od  -1,41 % do +2,93 %. Z grafického znázornění je opět patrné, že se 
naměřené chyby  při  vyšších  teplotách  než  referenčních posunuly v celém rozsahu zkoušky také 
přibližně o 1,5 % – 2 %, ale směrem do plusových hodnot. Výjimkou je chyba při zkoušce fázového 
natočení cos φ = 0,5, kdy se naměřená chyba, resp. její směrování při nereferenčních podmínkách 
chová opačně. V grafu je to patrné z pře-křížení charakteristik. Jak již bylo uvedeno, chyby 
indukčního elektroměru byly při referenčních podmínkách vyhovující. Fakt, že při zkouškách 
v nereferenčních podmínkách vykazoval tento elektroměr poměrně velkou odchylku do mínusu 
(prostředí pod bodem mrazu) nebo do plusu (vyhřívané prostředí) je normální, a je také uvedeno 
výrobcem v technické dokumentaci elektroměru. V té pak výrobce uvádí, že pro teploty od -10 °C  do 
+50 °C je dovolená odchylka pro zátěž cosϕ = 1 < +0,05 % / °C a pro cosϕ = 0,5 < -0,08 % / °C. 
Všimněme si, že dovolená odchylka pro zatížení cosϕ = 0,5 má oproti zatížení při cosϕ = 1 opačné 
znaménko. To se při měření v celém rozsahu zatížení projeví již zmíněným překřížením naměřených 
charakteristik, jak je nejlépe vidět na obr. 9.7.  
 Co se nákupu statických elektroměrů a jejich výměny za indukční elektroměry z hlediska 
ekonomické návratnosti investice týká, proveďme si takovou úvahu. Budeme vycházet z předpokladu, 
že statický elektroměr v zásadě nemění velikost chyby měření za různých klimatických podmínek. 
Potom bude-li indukční elektroměr v prostředí s teplotou nižší než je referenční měřit stejný odběr 
jako elektroměr statický, musí bezpochyby naměřit menší spotřebu elektrické energie. Tady je výhoda 
na straně spotřebitele el. energie. Bude-li však situace opačná, tedy elektroměry budou umístěné 
v prostředí s vyšší teplotou než referenční, naměří indukční elektroměr vyšší spotřebu el. energie 
a výhoda je zde na straně dodavatele el. energie. Zde je třeba si uvědomit, jaká je spotřeba el. energie 
v létě a jaká v zimě. V zimě je např. již velmi brzy tma a musí se více svítit, ale hlavně jsou v chodu 
různá elektrická zařízení určená především na vytápění obytných a průmyslových objektů. Z toho je 
zřejmé, že při měření spotřeb el. energie indukčními elektroměry byla v ročním průměru výhoda na 
straně spotřebitele, protože odběry el. energie v zimě, kdy indukční elektroměry naměří menší 
spotřebu, jsou podstatně vyšší, než odběry v létě, kdy jsou naopak výhodné pro dodavatele el. energie. 
Další výhodou statických elektroměrů je jejich menší vlastní spotřeba a dokáží měřit nižší náběhové 
proudy, což se hlavně využívá při měření spotřebičů v domácnosti, které často pracují 
v pohotovostním režimu. Investice dodavatelů el. energie do nákupu statických elektroměrů je tedy 
velmi výhodná a ekonomicky velmi brzy návratná.  
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