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1. Úvodní informace

Úvod do praktické fyziky
NOFY055, 0/2 Z
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Hlavní cíle semestru
Naučit se:
• správně zapisovat výsledky fyzikálních měření či simulací

– chyba měření, jednotky, příprava na fyzikální praktikum
• statisticky vyhodnocovat získané údaje

– pravděpodobnost, rozdělení náhodných veličin, průměry, odchylky
• používat počítače k analýze a prezentaci dat

– výpočty, automatizace, tvorba grafů

Úvod do praktické fyziky
Podmínky pro získání zápočtu

1. Úspěšné absolvování dvou testů během semestru:
• každý test 0–15 bodů, celkem je nutné získat aspoň 16 bodů
• termíny budou všas oznámeny

Velmi doporučuji po každém semináři vypracovat seminární úlohy

2. Měření a jeho chyba

Měření a jeho chyba
Měření

Snaha o zjištění skutečné hodnoty x0 dané veličiny x

Chyba
Výsledky měření nebo pozorování jsou vždy zatíženy chybou (σx)

statistická je důsledkem náhodných fluktuací, které se popisují metodami matematické statistiky
systematická vzniká v důsledku chybných kalibrací, interpretací apod., zatěžují stejným způsobem

výsledek každého nezávisle opakovaného měření
hrubá vzniká hrubým zásahem do procesu měření, její velikost významně převyšuje rozptyl chyby

statistické (např. 3σx)
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Výsledek měření
Nedílnými součástmi fyzikálního výsledku jsou odhad skutečné hodnoty dané veličiny a jeho nejistota

• Výsledek měření veličiny x
skutečná hodnota x0
její odhad µ̃x
jednotka [x]

číselná hodnota {x} = µ̃x

[x]
• Nejistota:

statistická (A) nejčastěji zpracování složek nejistoty, které mají svůj původ v náhodných jevech,
σA

ostatní (B) zpracování ostatních složek nejistoty, σB
kombinovaná standardní nejistota: σ2

C = σ2
A + σ2

B

relativní chyba ηx =
σx

µ̃x
=

σx

µ̃x
· 100 %

Zápis výsledku měření
výsledek měření x = µ̃x ± σx x = ({µ̃x} ± {σx}) [x]

Příklad: měřenou veličinou budiž rychlost v, potom

µ̃v = 11 m · s−1

{v} = 11

[v] = m · s−1

σv = 2 m · s−1

ηv =
2 m · s−1

11 m · s−1
.
= 0,2 = 20 %

Finální zápis výsledku:

v = (11± 2)m · s−1

Alternativní forma zápisu nejistoty

Následující způsoby zápisu jsou ekvivalentní:

v = (1,1234± 0,0005)m · s−1

v = 1,1234(5)m · s−1

Pokud se chyba měření ve výsledku neudává, předpokládá se implicitně, že je menší než polovina
řádu za poslední platnou číslicí výsledku. Zápis v = 1,4 m · s−1 tedy znamená, že:

1,35 m · s−1 < v0 < 1,45 m · s−1

Platné číslice
• Nejistotu (chybu) uvádíme na jednu platnou číslici

– nejvýše na dvě
• Výsledek zaokrouhlíme v řádu poslední platné číslice nejistoty
• Platné číslice (PC): všechny číslice s výjimkou nul před první nenulovou číslicí.

Příklady:
15,2 3 PC
15,20 4 PC

0,00152 3 PC
0,001520 4 PC

1520 ?
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