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POKYNY PRO MĚŘENÍ LABORATORNÍCH ÚLOH 

 
Cílem laboratorních cvičení je prohloubení a ověření teoretických vědomostí. Pro úspěšné zvládnutí 
plánované látky je třeba se seznámit s těmito organizačními zásadami a pokyny ke studiu: 

1. Studijní skupina je při cvičení zpravidla rozdělena na čtyři pracoviště, kde je plánována práce pro 
4-5 studentů. 

2. Na každém pracovišti jeden člen skupiny zastává pro dané měření funkci vedoucího, jehož 
povinností je převzít a předat pracoviště, organizovat zapojení a měření úlohy.  

3. Na každém pracovišti je měřicí stůl, měřené stroje, skříňka s měřicími přístroji, regulační rezistory 
a propojovací vodiče. Při převzetí a předání pracoviště je povinností vedoucího zkontrolovat 
skřínku s měřicími přístroji, zda je úplná, přístroje a ostatní zařízení nepoškozené. Zjištěné 
nedostatky je třeba ihned oznámit učiteli. Rovněž je třeba oznámit, dojde-li k poškození přístroje 

nebo k jiné závadě v průběhu měření. 
4. Povinností studenta je řádně se na cvičení připravit ze skript, návodů, přednášek nebo jiné 

odborné literatury. Na začátku cvičení učitel prověří připravenost studentů a zároveň upřesní 
měření (rozsah měření, způsob napájení a zatěžování apod.). Poté studenti samostatně zapojují 
úlohu a po zkontrolování učitelem mohou měřit. Po skončení měření je třeba předložit učiteli 
výsledky ke kontrole a teprve na jeho pokyn mohou rozpojit úlohu, uklidit a předat pracoviště. 

5. Před každým měřením se studenti seznámí s měřeným strojem a použitým zařízením a zapíší si 
jejich štítkové hodnoty. 

6. Měřicí přístroje (systém a rozsah) se volí podle měřené veličiny, štítkových hodnot měřeného 
stroje a předpokládaného průběhu tak, aby se měřilo přibližně ve dvou třetinách stupnice. V 
některých případech je třeba kontrolovat vnitřní odpor a vlastní spotřebu přístroje. 

7. Posuvné rezistory se volí podle jmenovitých hodnot měřených strojů a podle požadavků měření. 
Kontroluje se jejich velikost i proudové zatížení. Při zapojování děliče napětí je třeba uvažovat 
celkový proud protékající rezistorem.  

8. Propojovací vodiče musí mít dostatečný průřez. Nejdříve se zapojuje proudový obvod, potom se 
připojí paralelní napěťové obvody. Má-li stroj vyvedené napěťové svorky, měří se napětí přímo 
na nich. 

9. Přístroje a rezistory je třeba rozmístit přehledně, aby se jejich údaje daly dobře číst resp. ovládat. 
Vedle sebe se zpravidla umisťují přístroje, vztahující se k jednomu stroji. 

10. Před připojením napětí se musí pod vedením učitele zkontrolovat zapojení přístrojů (včetně 

jejich polarity) i správné polohy jezdců rezistorů (při maximálním odporu jezdec nejdále). 
11. Po připojení napětí se kontrolují výchylky přístrojů a správná funkce rezistorů i ostatních zařízení. 

Důležitým požadavkem je bezpečnost práce během celého měření. Obvody se mohou rozpojovat 
a přepojovat jen bez napětí. 
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