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Příloha A: Zjednodušené výkresy komory 

 
 

Obr. A - 1: Půdorys komory (rozměry v milimetrech)  [3] 
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Obr. A - 2: Řez A-A (rozměry v milimetrech)  [3]
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Příloha B: Vliv na horní teplotní mez, teplotní rozsah a přesnost u termočlánků 

Tab. B-1: Horní teplotní mez ve °C (°F) holých drátů v závislosti na průměru drátu [21] 

 

Tab. B-2: Horní teplotní mez OMEGACLAD ve °C (°F) v závislosti na průměru opláštění [21] 

 
Tab. B-3:Teplotní rozsah a přesnost běžných termočlánků [23] 
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Příloha C: Rozmístění přístrojů v požární komoře 

 
Obr. C - 1: Rozmístění přístrojů v požární komoře (rozměry v mm) 
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Obr. C - 2: Umístění radiometru od hranice (rozměry v mm) 

 
Obr. C - 3: Výškové umístění trubice pro odběr vzorku na ur čení koncentrace plynů (rozměry v mm) 
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Obr. C - 4: Umístění vysílače a detektoru přístroje optické hustoty kouře (rozměry v mm) 

 
Obr. C - 5: Výškové rozmístění termočlánků v požární komoře na stěně (rozměry v mm) 
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Obr. C - 6: Rozmístění termočlánků v požární komoře na stropě (rozměry v mm) 
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Příloha D: Postupy měření 
 
Postup při měření pomocí úst

Na ploše si spusťte ikonu AMR Control 5.13

Po spuštění této ikonky se objeví tabulka o 4 polích. Z
druhou položku Terminal. Otev
ovládání ústředny počítačem. Na úst
odečtu naměřených hodnot na 10 s. Tento interval se dá libovoln
měnit.  

Pro změnu intervalu si na úst
šipku doprava => zmáčkneme
šipek najeďte na pole Zyklus (tmav
šipek si nastavte požadovaný interval ode
pomocí ON PROG. Tímto zp
hodnoty do počítače zapisovaly, musí být v
a Speichern. Pokud tomu tak není a je zde 
PROG. 

Pro spuštění měření stiskněte tla
Start. V tom okamžiku by se m
zapisovat hodnoty ve zvoleném 
intervalu a na ústředně se rozsvítí kontrolky START a COM a bliká kontrolka REC. Pokud se 
tak nestalo, zkuste v následující tabulce zmá

Pokud i to nepomůže, zkontrolujte nastavení na úst

Pro zastavení měření stiskněte tla
START a COM svítit a REC blikat.

Naměřená data zůstanou zobrazená v
All => a uložte naměřené hodnoty do programu Microsoft Office Excel. Všechny hodnoty se 
uloží do jednoho sloupce. Pro jejich rozt
záložku Data => zvolte Text do sloupc
středník a tabulátor => Dokonč
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pomocí ústředny ALMENO 5690-2 

te ikonu AMR Control 5.13 

ní této ikonky se objeví tabulka o 4 polích. Z nich zvolte 
. Otevře se nám další tabulka pro 

čem. Na ústředně je nastavený interval 
ených hodnot na 10 s. Tento interval se dá libovolně 

nu intervalu si na ústředně zvolte PROGRAMMIER-Menüs =>Zeiten, Zyklen
kneme ON PROG a tmavě se nám označí některá položka 

te na pole Zyklus (tmavě se nám označí) znovu zmáčkněte ON PROG a pomocí 
šipek si nastavte požadovaný interval odečtu hodnot. Zvolenou hodnotu potvrdíte op

PROG. Tímto způsobem lze měnit i např. aktuální čas, datum, atd. Aby se 
e zapisovaly, musí být v  menu Zeiten, Zyklus zatrhnuto 

Speichern. Pokud tomu tak není a je zde -, musíte to u příslušné položky zm

ení stiskněte tlačítko 
tom okamžiku by se měly začít 

zapisovat hodnoty ve zvoleném časovém 
 se rozsvítí kontrolky START a COM a bliká kontrolka REC. Pokud se 

následující tabulce zmáčknout tlačítko Disconnect a znovu 

že, zkontrolujte nastavení na ústředně. 

ěte tlačítko Stop. V tom okamžiku přestanou kontrolky na úst
START a COM svítit a REC blikat. 

stanou zobrazená v tabulce. Pro jejich uložení zvolte záložku Edit 
ené hodnoty do programu Microsoft Office Excel. Všechny hodnoty se 

uloží do jednoho sloupce. Pro jejich roztřídění označte sloupec s hodnotami a použijte 
Text do sloupců => Typ zdrojových dat - Oddělovač
okončit. 
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>Zeiten, Zyklen => 
která položka => pomocí 
te ON PROG a pomocí 

tu hodnot. Zvolenou hodnotu potvrdíte opět 
as, datum, atd. Aby se 

menu Zeiten, Zyklus zatrhnuto √: Cont 
íslušné položky změnit pomocí ON 

 se rozsvítí kontrolky START a COM a bliká kontrolka REC. Pokud se 
a znovu Connect.  

estanou kontrolky na ústředně 

tabulce. Pro jejich uložení zvolte záložku Edit => Copy 
ené hodnoty do programu Microsoft Office Excel. Všechny hodnoty se 

hodnotami a použijte 
lovač => Oddělovače - 
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Pro další měření si musíme tabulku vy

 

Pokud chcete získat větší znalosti pro ovládání úst
nastudovat návod k použití.  
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ení si musíme tabulku vyčistit. Zvolíme opět záložku Edit => 

tší znalosti pro ovládání ústředny ALMENO 5690
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 Clear.  

edny ALMENO 5690-2, je nutné si 
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Postup při měření optické hustoty kou

Na ploše spusťte ikonu Měření optické hustoty

Po startu tohoto programu se zobrazí tabulka s
světla, zvolený rozsah, optická hustota a teploty uvnit
detektoru a zdroje světla. Aby se optická hustota za
vypočítávat, musíte zmáčknout tla
nastavíte referenci pro výpočet optické hustoty). Tla
Resetovat zmačkněte v okamžiku, kdy je vy
na přístroji a paprsek je správn
Zaškrtnutím pole Tepl. komp
kompenzace intenzity podle kalibra

Před zahájení ukládání dat je vhodné si vyplnit parametry 
měření pro pozdější lepší orientaci. Pak si zvolíme 
odečtu. Tento interval volíme tak, aby byl
s časovými intervaly ostatních m
Almeno a Evidence vážných dat). 

Pro zahájení ukládání dat měř
Pokud necháme zaškrtnuté generovat název automaticky
vytvoří se název podle aktuálního data a 
měření. Soubor je pak uložen do 
Pokud chceme název souboru zadat sami, m
zapsat do textového pole. Pro ukon
stačí stisknout tlačítko Stop. 
 
 
 
Během měření lze bez přerušení m
např. pro slovní popis dějů a zobrazovat nam

intenzita světla, opická hustota, teplota d
a korekční koeficient teplotní kompenzace. Aby se nám data vykreslila do 
grafů, musíme zmáčknout tlač
OD (optické hustoty). Pro viditelnost všech nam
přizpůsobit měřítko. To uděláme stisknutím tla
Pokud zaškrtneme pole Automatické m
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ptické hustoty kouře 

ení optické hustoty kouře.   

Po startu tohoto programu se zobrazí tabulka s měřenými údaji. V ní je zobrazena intenzita 
tla, zvolený rozsah, optická hustota a teploty uvnitř 

by se optická hustota začala 
čknout tlačítko Resetovat (tím 

e referenci pro výpočet optické hustoty). Tlačítko 
okamžiku, kdy je vyčištěna optika 

ístroji a paprsek je správně nastaven pomocí zrcátka. 
Tepl. komp. se zapne teplotní 

kompenzace intenzity podle kalibračních dat. 

ed zahájení ukládání dat je vhodné si vyplnit parametry 
jší lepší orientaci. Pak si zvolíme interval 

. Tento interval volíme tak, aby byl shodný 
asovými intervaly ostatních měřících zařízení (ústředna 

Almeno a Evidence vážných dat).  

ěření se stiskne tlačítko Start. 
generovat název automaticky, 

í se název podle aktuálního data a času počátku 
ení. Soubor je pak uložen do složky Temp na disku C. 

Pokud chceme název souboru zadat sami, můžeme jej 
zapsat do textového pole. Pro ukončení ukládání dat měření 

erušení měnit interval odečtu, ukládat poznámky 
ějů a zobrazovat naměřená data. Poznámku 

vložíme, když vyplníme textové 
políčko (pod Vložit poznámku) 
a stiskneme tlačítko Vložit. Tato 
vložená poznámka je pak připsána do 
datového souboru a také zobrazena 
v grafu jako svislá čára s popiskou. 
Naměřená data lze během měření 
zobrazovat do grafů nebo tabulky. Pro 
zobrazení dat do tabulky stiskněte 
tlačítko Tabulka. V tabulce jsou 
zobrazena ve sloupcích čas odečtu, 

tla, opická hustota, teplota detektoru a zdroje světla 
ní koeficient teplotní kompenzace. Aby se nám data vykreslila do 

knout tlačítko Graf INT (intenzity světla) nebo Graf 
Pro viditelnost všech naměřených dat je nutné 
ěláme stisknutím tlačítka Přizpůsobit měřítko. 
Automatické měřítko, přizpůsobuje program 
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ní je zobrazena intenzita 

tu, ukládat poznámky 
ená data. Poznámku 

) 

ipsána do 
ena 

popiskou. 
ěření 

 nebo tabulky. Pro 
ěte 

tabulce jsou 
čtu, 
ětla 

ní koeficient teplotní kompenzace. Aby se nám data vykreslila do 
Graf 

ených dat je nutné 
. 

sobuje program 
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měřítko grafu automaticky tak, aby byla stále všechna data viditelná. 
může měnit výběrem a označením hodnoty pod 
 
Kalibrování zařízení provedete v záložce 
Kalibrace, kde postupujete podle p
pokynů. Ke kalibraci musíte nastavit vysíla
detektor tak, aby jste dosáhli co nejvyšší intenzity 
a dále potřebujete filtry, které se 
detektor zařízení a to podle př
pokynů.  
 
Pokud chcete získat větší znalosti pro ovládání úst
nastudovat návod k použití.   
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ítko grafu automaticky tak, aby byla stále všechna data viditelná. Časová osa graf
čením hodnoty pod údajem Časové měřítko graf

ízení provedete v záložce 
, kde postupujete podle předepsaných 

. Ke kalibraci musíte nastavit vysílač a 
detektor tak, aby jste dosáhli co nejvyšší intenzity 

ebujete filtry, které se umisťují na 
ízení a to podle přesně předepsaných 

tší znalosti pro ovládání ústředny optické hustoty kou
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asová osa grafů se také 
ítko grafů. 

edny optické hustoty kouře, je nutné si 
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Postup při měření úbytku hmotnosti v

Na ploše si spusťte ikonku Evidence vážních dat.

Po spuštění se objeví tabulka Evidence vážních dat. Je
se ve spodní části tabulky aktuální hmotnost, která odpovídá údaji zobrazenému na displeji 
panelu. V případě, kdy váha prop

 
Pokud je váha ustálená. Je zobrazený údaj hmotnosti zelený, pokud ne, pak je 

nastavenými na ústředně Almeno a programu pro zaznamenávání 
optické hustoty. Po vyplnění 
objeví se Karta vážení. Pro lepší p
Položky 1 název měření, pro zp

 
Hodnoty jsou při spuštění záznamu hodnot automaticky ukládány do složky. Ta má 
označení a je uložena do složky aktuální roku a m

Naměřené hodnoty můžeme sledovat a zobrazovat bu
grafu. V průběhu záznamu hodnot program vykresluje graf v

Spuštění měření 
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ení úbytku hmotnosti v čase 

te ikonku Evidence vážních dat. 

ní se objeví tabulka Evidence vážních dat. Je-li váha propojená s
ásti tabulky aktuální hmotnost, která odpovídá údaji zobrazenému na displeji 

, kdy váha propojená není, zobrazí se Nespojeno.  

Pokud je váha ustálená. Je zobrazený údaj hmotnosti zelený, pokud ne, pak je 
 
Pro spuštění měření klikněte na ikonku s hodinami. Otev
tabulka, pomocí které se nastaví časový interval ukládání. 
Časový interval volte takový, aby byl shodný s

 Almeno a programu pro zaznamenávání 
ění časového intervalu dejte Uložit a 

objeví se Karta vážení. Pro lepší přehled je dobré vyplnit např. do 
ení, pro zpětné dohledání. 

 
Pro spuštění měření stiskněte tlač
okamžiku stisknutí tlačítka začíná záznam hodnot 
a ikonka hodin zezelená. Pro zastavení m
stiskněte ikonku hodin (opět zšedne).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ní záznamu hodnot automaticky ukládány do složky. Ta má 
ení a je uložena do složky aktuální roku a měsíce. 

žeme sledovat a zobrazovat buď v tabulkové form
hu záznamu hodnot program vykresluje graf v časové závislosti. 

Záznam hodnot 

Hodnoty nejsou 
zaznamenávány
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li váha propojená s počítačem, zobrazí 
ásti tabulky aktuální hmotnost, která odpovídá údaji zobrazenému na displeji 

Pokud je váha ustálená. Je zobrazený údaj hmotnosti zelený, pokud ne, pak je červený.  

hodinami. Otevře se 
asový interval ukládání. 

vý interval volte takový, aby byl shodný s intervaly 

te tlačítko Uložit. Od 
číná záznam hodnot 

. Pro zastavení měření opět 
 

ní záznamu hodnot automaticky ukládány do složky. Ta má číselné 

tabulkové formě, nebo ve formě 
asové závislosti.  

Hodnoty nejsou 
zaznamenávány 
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Hodnoty uložené ve složce lze exportovat do úpravy csv. 
Všechny hodnoty se uloží do jednoho s
roztřídění označte sloupec s hodnotami a použijte záložku 
Data => zvolte Text do sloupc
a tabulátor => Dokončit. Pro lepší použitelnost dat pro vykreslování grafu, je vhodné ješt
rozdělit sloupec s hmotností. Pro odd
budete mít číselné hodnoty a v

Základní prvky pro ovládání vyhodnocovací jednotky vah

Spuštění a vypínání vyhodnocovací jednotky vah provedete následujícím tla
Pokud chcete vyhodnocovací jednotku vypnout, musí být tla

Pokud se nám při zapnutí váhy 
Tímto tlačítkem můžete dále nastavovat ru
Ruční nulu lze nastavit, pokud je váha ustálena a je v

Na panelu lze nastavit Táru. Tla
Při nastavení Táry se nám aktuální hmotnost, která je na váze nastaví jako 0. 
Pokud na váhu přidáme další zatížení, zobrazí se p
V počítači je hmotnost zobrazena v
NET. 

Při stisknutí následujícího tlačítka se na krátkou dobu ukáže aktuální hodnota Táry.

 

Pro získání větších znalostí k ovládání vyhodnocovací jednotky váhy, je nutné si nastudovat 
návod k obsluze.   
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Hodnoty uložené ve složce lze exportovat do úpravy csv. 
Všechny hodnoty se uloží do jednoho sloupce. Pro jejich 

hodnotami a použijte záložku 
Text do sloupců => Typ zdrojových dat - Oddělovač => Odd

. Pro lepší použitelnost dat pro vykreslování grafu, je vhodné ješt
hmotností. Pro oddělení pak použijte mezeru a tabulátor. V

íselné hodnoty a v dalším sloupci kg.  

Základní prvky pro ovládání vyhodnocovací jednotky vah 

vyhodnocovací jednotky vah provedete následujícím tlač
Pokud chcete vyhodnocovací jednotku vypnout, musí být tlačítko stisknuto po dobu min. 3s.

i zapnutí váhy objeví error, smažeme jej pomocí tohoto tlač
nastavovat ruční nulu a zároveň funguje jako 

ní nulu lze nastavit, pokud je váha ustálena a je v rozsahu ± 2 % z maximálního rozsahu.

. Tlačítko na nastavení Táry je následující. 
nám aktuální hmotnost, která je na váze nastaví jako 0. 

idáme další zatížení, zobrazí se přesná hmotnost vloženého zatížení. 
i je hmotnost zobrazena v políčku Netto a na vyhodnocovací jednotce svítí kontrolka 

stisknutí následujícího tlačítka se na krátkou dobu ukáže aktuální hodnota Táry.

tších znalostí k ovládání vyhodnocovací jednotky váhy, je nutné si nastudovat 
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Oddělovače - čárka 
. Pro lepší použitelnost dat pro vykreslování grafu, je vhodné ještě 

lení pak použijte mezeru a tabulátor. V jednom sloupci 

vyhodnocovací jednotky vah provedete následujícím tlačítkem.  
ítko stisknuto po dobu min. 3s. 

, smažeme jej pomocí tohoto tlačítka.  
 funguje jako ESC. 

maximálního rozsahu. 

nám aktuální hmotnost, která je na váze nastaví jako 0.  
esná hmotnost vloženého zatížení. 

ku Netto a na vyhodnocovací jednotce svítí kontrolka 

ítka se na krátkou dobu ukáže aktuální hodnota Táry. 

tších znalostí k ovládání vyhodnocovací jednotky váhy, je nutné si nastudovat 

→T← 

→0← 

 

←T 
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Návod pro ovládání analyzačního systému pro měření CO, CO2 a O2 ve spalinách  

Nejdříve zapněte jistič v malé rozvodnici, který je umístěn vedle vyhřívaného filtru 32 C. 
Jeho sepnutím dojde k zapnutí vyhřívání filtru, spuštění chlazení vymražovací jednotky 
a spuštění peristaltiky. Po přibližně 3 minutách se rozsvítí zelená kontrolka „READY“ a po 
dalších 3 minutách je dosaženo požadované teploty 5 °C.  

Přesvědčte se, že jsou odvodní hadice peristaltického čerpadla svedené do odpadní nádoby 
a že není zaslepen vstup do trubice pro odběr vzorku umístěné v komoře. Dále zkontrolujte, 
že je trojcestný ventil v analyzační skříni v poloze „VZOREK“ a jehlový ventil „REGULACE 
ODBĚRU“ je uzavřen.  

Pokud by byl analyzátor zcela vypnutý, nebo by došlo k výpadku elektrické energie, je nutné 
jej nechat 2 hodiny stabilizovat. Teprve potom je možné měřit. 

Nyní můžete zapnout čerpadlo v analyzační skříni (zelený vypínač). Ověřte, že je nastaven 
průtok 1 l/min. Pokud tomu tak není, nastavte požadovaný průtok pomocí „REGULACE 
BYPASSU“. 

Nulování analyzátoru doporučuji provádět před každým měřením. Kalibrování je vhodné 
provádět v okamžiku, kdy se na přístroji ukazují nesmyslné hodnoty, nebo po uplynutí 
předepsané doby od poslední kalibrace. Doporučený interval kalibrace od výrobce je jednou 
za jeden až dva týdny. Obecně však platí, že čím častěji je kalibrace prováděna, tím jsou 
výsledky přesnější. Při intenzivním měření v komoře je pak lepší provádět kalibraci častěji. 

Jako nulovací plyn je používán N2 (přibližně 99,99 %) a kalibrační plyn je směs plynů 
CO 4,56 obj. %, O2 4,63 obj. %, CO2 17,96 obj. % a N2 72,85 obj. %. 

Postup při nulování 

� Vypněte čerpadlo vzorku (zelený vypínač). 
� Přepněte trojcestný ventil na panelu analyzační skříně do polohy „KALIBRACE“. 
� Otevřete tlakovou láhev s nulovacím plynem a na regulátoru lahve nastavte tlak 0,5 až 

1 bar. 
� Přepněte ventil „NULOVACÍ PLYN“ do pozice „1“ a příslušným tlakovým regulátorem 

na panelu nastavte průtok analyzátorem 1 l/min. Průtok nastavujte pouze příslušným 
regulátorem pro nulovací plyn, který je umístěný ve spodní části analyzační skříně. Ventil 
u průtokoměru nechte v nastavené poloze. Nebudete pak muset znovu seřizovat průtok 
vzorku. 

� Stiskněte tlačítko „ZERO“. Tím se dostanete do režimu manuální kalibrace. Kanál, 
u kterého se bude provádět nulování, je označen ztmaveným kurzorem. U nulování je 
nastaveno, že se provádí naráz pro všechny komponenty. 

� Stiskněte tlačítko „ENT“ a vyčkejte stabilizace hodnot na displeji analyzátoru. Kurzor se 
přesune doprava k číselným hodnotám, které budou vynulovány. Po krátké stabilizaci 
zmačkněte ještě jednou „ENT“ a všechny kanály jsou vynulovány. 

� Přepněte ventil do polohy „0“ a zavřete hlavní ventil na láhvi s nulovacím plynem. 
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� Pokud nebudete kalibrovat, přepněte trojcestný ventil do polohy „VZOREK“ a zapněte 
čerpadlo. 

Postup při kalibrování 

� Čerpadlo musí být vypnuto a trojcestný ventil na panelu analyzační skříně je v poloze 
„KALIBRACE“. 

� U kanálu O2 je nutné změnit měřící rozsah. Pro změnu stiskněte tlačítko „MODE“. Tím 
vstoupíte do uživatelského režimu. Kurzor musíte mít na pozici „Changeover of Range“ 
(změna rozsahu) a stiskněte „ENT“. Objeví se obrazovka „Channel Selection“ (výběr 
kanálu). Vyberte kanál číslo 3 pro O2 a potvrďte volbu tlačítkem „ENT“. Kurzor se 
přemístí doprava a pomocí šipek nahoru nebo dolu vyberete rozsah 0-10 vol % a opět 
potvrďte tlačítkem „ENT“. Nyní můžete u tohoto kanálu provést kalibraci. 

� Otevřete tlakovou láhev s kalibračním plynem a na regulátoru lahve nastavte tlak 0,5 až 
1 bar. 

� Přepněte ventil „KALIBRAČNÍ PLYN“ do pozice „1“ a příslušným tlakovým 
regulátorem na panelu nastavte průtok analyzátorem 1 l/min. Průtok nastavujte pouze 
příslušným regulátorem pro nulovací plyn, který je umístěný ve spodní části analyzační 
skříně. Ventil u průtokoměru nechte v nastavené poloze. Nebudete pak muset znovu 
seřizovat průtok vzorku. 

� Stiskněte tlačítko „SPAM“. Tím se dostanete do režimu manuální kalibrace. Kanál, 
u kterého se bude provádět nulování, je označen ztmaveným kurzorem. Kalibrování se 
provádí pro každý kanál samostatně. 

� Postupně pro jednotlivé kanály stiskněte tlačítko „ENT“ a vyčkejte stabilizace hodnoty na 
displeji analyzátoru. Kurzor se přemístí doprava k příslušné číselné hodnotě. Po krátké 
stabilizace zmačkněte ještě jednou „ENT“ a kanál je kalibrován na hodnotu z kalibračního 
plynu. 

� Po nakalibrování všech kanálů přepněte ventil do polohy „0“ a zavřete hlavní ventil na 
láhvi s kalibračním plynem. 

� Přepněte trojcestný ventil zpět do polohy „VZOREK“. 
� U kanálu O2 je nutné opět změnit měřící rozsah. Pro změnu stiskněte tlačítko „MODE“. 

Kurzor musíte mít na pozici „Changeover of Range“ (změna rozsahu) a stiskněte „ENT“. 
Objeví se obrazovka „Channel Selection“ (výběr kanálu). Vyberte kanál číslo 3 pro O2 
a potvrďte volbu tlačítkem „ENT“. Kurzor se přemístí doprava a pomocí šipek nahoru 
nebo dolů vyberete rozsah 0-25 vol % a opět potvrďte tlačítkem „ENT“.  

� Zapněte čerpadlo (zelený vypínač). 
� Pro kyslík je ještě nutné provést kalibraci vzduchem. Při ní necháváte zapnuté čerpadlo. 

Stiskněte tlačítko „SPAM“ a vyberete si kanál číslo 3 pro O2. Dále stiskněte tlačítko 
„ENT“ a kurzor se přesune doprava. Volbu potvrďte opět tlačítkem „ENT“ a hodnota O2 

se upraví na 20,94 obj. %. 
� Nyní je analyzátor nakalibrován. 

Pokud chcete získat větší znalosti pro ovládání anylzačního systému, je nutné si nastudovat 
návody pro obsluhu. 
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Příloha F: Příklad výpočtů standardních nejistot
 

Příklad výpočtu standardní nejistoty typu A na termočlánku T7 ve 25. minutě 

Směrodatnou odchylku vypočteme ze vztahu: 

( )

( ) =
−

−
==
∑

=

1
1

2

nn

xx

su

n

i
i

A

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )11010

66,837366,832,9266,839,8166,833,8166,8369 22222

−⋅
+−+−+−+−+−=  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =−+−+−+−+−+ 22222 66,839,8966,837,8266,834,9366,836,8966,838,82
 

4902,2
90

91,580

90

94,3892,087,9428,3574,064,11393,721,357,592,214 ==+++++++++=  

 

Jednotlivé nejistoty pro časové intervaly 5 minut jsou uvedeny v tabulce níže: 

čas (minuty) 0 5 10 15 20 25 

standardní nejistota typu A 0,5858 1,0936 5,0105 1,4779 2,8936 2,4902 

 

čas (minuty) 30 35 40 45 50 55 

standardní nejistota typu A 1,4479 1,3459 1,1415 0,5858 1,0936 5,0105 

 

Standardní nejistota udává interval, ve kterém leží pravá hodnota měřené veličiny s poměrně 

malou pravděpodobností (asi 95 %). Proto se určuje tzv. rozšířená nejistota a to ze vztahu: 

xux ukU ⋅=  

xU …rozšířená nejistota 
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xu …nejistota měření 

uk … koeficient rozšíření 

Koeficient rozšíření udávají tyto hodnoty: 

k = 2 pro rozšíření na 95 % pravděpodobnosti 

k = 3 pro rozšíření na 99,7 % pravděpodobnosti 

Pro další výpočet jsem si zvolila k = 2, pak je standardní nejistota 

9804,44902,22 =⋅=⋅= xux ukU  

Příklad výpočtu standardní nejistoty typu A na termočlánku S5 ve 25. minutě   

Směrodatnou odchylku vypočteme ze vztahu: 

( )
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−

−
==
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1
1

2
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xx
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i
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )11010

64,906,7764,902,10164,904,8864,908,8564,9074 22222

−⋅
+−+−+−+−+−=

     

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =−+−+−+−+−+ 22222 64,901,9964,903,9264,903,10264,909,9764,908,87

 

==+++++++++=
90

96,857

90

57,7176,296,13571,5207,804,17051,11102,543,2389,276

 

0876,3=  

Jednotlivé nejistoty pro časové intervaly 5 minut jsou uvedeny v tabulce níže: 

čas (minuty) 0 5 10 15 20 25 

standardní nejistota typu A 1,1107 2,0101 6,4687 2,0195 3,6449 3,0876 
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čas (minuty) 30 35 40 45 50 55 

standardní nejistota typu A 1,5054 1,3401 1,1219 1,0475 1,0314 0,9988 

Standardní odchylka se vypočte ze vztahu: 

1752,60876,32 =⋅=⋅= xux ukU
 

Příklad výpočtu standardní nejistoty typu A na Fotometru ve 25. minutě 

Směrodatnou odchylku vypočteme ze vztahu: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =−+−+−+−+−+ 22222 219,021,0219,0189,0219,0229,0219,0253,0219,0251,0

 

( ) =⋅=⋅+++++++++=
−−

90

1052,134

90

1081,09156,1124,1061,4776,669,1301,2684,7 44

 

0001495,0=  

Jednotlivé nejistoty pro časové intervaly 5 minut jsou uvedeny v tabulce níže: 

čas (minuty) 0 5 10 15 20 25 

standardní 
nejistota typu A 

0,000155 0,008562 0,009161 0,010744 0,010051 0,012193 

 

čas (minuty) 30 35 40 45 50 55 

standardní 
nejistota typu A 

0,007421 0,005181 0,004323 0,003705 0,003593 0,003456 
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Standardní odchylka se vypočte ze vztahu: 

000299,00001495,02 =⋅=⋅= xux ukU  

Příklad výpočtu standardní nejistoty typu A na analyzátoru plynů ve 25. minutě u CO2 

Směrodatnou odchylku vypočteme ze vztahu: 
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=+++++++++=
90

4761,00169,00225,00729,00256,03249,00784,001,00036,02025,0

 

116828,0
90

2334,1 ==  

Jednotlivé nejistoty pro časové intervaly 5 minut jsou uvedeny v tabulce níže: 

čas (minuty) 0 5 10 15 20 25 

standardní 
nejistota typu A 

0,003769 0,039328 0,200320 0,094396 0,113957 0,116828 

 

čas (minuty) 30 35 40 45 50 55 

standardní 
nejistota typu A 

0,083745 0,069219 0,057595 0,044405 0,041422 0,031912 

 

Standardní odchylka se vypočte ze vztahu: 

233656,0116828,02 =⋅=⋅= xux ukU  
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Příklad výpočtu standardní nejistoty typu A na analyzátoru plynů ve 25. minutě u CO 

Směrodatnou odchylku vypočteme ze vztahu: 
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( ) =⋅+++++++++=
−

90

1025,625,056,225,049,021,176,504,025,081,0 4

 

004462,0
90

1087,17 4

=⋅=
−

 

Jednotlivé nejistoty pro časové intervaly 5 minut jsou uvedeny v tabulce níže: 

čas (minuty) 0 5 10 15 20 25 

standardní 
nejistota typu A 

0,000469 0,002247 0,002463 0,000966 0,003222 0,004462 

 

čas (minuty) 30 35 40 45 50 55 

standardní 
nejistota typu A 

0,004411 0,004864 0,004051 0,003837 0,003850 0,002938 

 

Standardní odchylka se vypočte ze vztahu: 

008924,0004462,02 =⋅=⋅= xux ukU  
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Příklad výpočtu standardní nejistoty typu A na analyzátoru plynů ve 25. minutě u O2 

Směrodatnou odchylku vypočteme ze vztahu: 
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125233,0
90

4095,1 ==  

Jednotlivé nejistoty pro časové intervaly 5 minut jsou uvedeny v tabulce níže: 

čas (minuty) 0 5 10 15 20 25 

standardní 
nejistota typu A 

0,003898 0,032926 0,201693 0,100644 0,121065 0,125233 

 

čas (minuty) 30 35 40 45 50 55 

standardní 
nejistota typu A 

0,093442 0,079176 0,064340 0,048366 0,044898 0,032813 

 

Standardní odchylka se vypočte ze vztahu: 

250466,0125233,02 =⋅=⋅= xux ukU  
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Příklad výpočtu standardní nejistoty typu A na radiometru ve 25. minutě  

Směrodatnou odchylku vypočteme ze vztahu: 
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367778,0
90

173,12 ==  

Jednotlivé nejistoty pro časové intervaly 5 minut jsou uvedeny v tabulce níže: 

čas (minuty) 0 5 10 15 20 25 

standardní 
nejistota typu A 

0,011566 0,110051 0,267882 0,102572 0,381007 0,367778 

 

čas (minuty) 30 35 40 45 50 55 

standardní 
nejistota typu A 

0,071094 0,049266 0,029191 0,035196 0,023655 0,019607 

 

Standardní odchylka se vypočte ze vztahu: 

735556,0367778,02 =⋅=⋅= xux ukU  
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Příklad výpočtu standardní nejistoty typu A na váze ve 25. minutě  

Směrodatnou odchylku vypočteme ze vztahu: 
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10049,0016,0681,1369,14,0136,3681,1001,0225,06,3 3

 

011623,0
90

10158,12 3

=⋅=
−

 

Jednotlivé nejistoty pro časové intervaly 5 minut jsou uvedeny v tabulce níže: 

čas (minuty) 0 5 10 15 20 25 

standardní 
nejistota typu A 

0,000333 0,010503 0,083847 0,080637 0,028771 0,011623 

 

čas (minuty) 30 35 40 45 50 55 

standardní 
nejistota typu A 

0,006332 0,004258 0,004127 0,004187 0,004069 0,004070 

Standardní odchylka se vypočte ze vztahu: 

023246,0011623,02 =⋅=⋅= xux ukU  

 
 


