
Chyba z nesprávné délky pásma                                                                            
( též: „ … z nesprávné délky měřítka“ ) 

… patří ke skupině systematických vlivů.  

Pro kontrolu správnosti měřických přístrojů a pomůcek jsou zřizovány tzv. 
komparační základny ( KZ ). 

Pásmo se porovná se správnou délkou ( přiloží se k příslušným ryskám ).          
Délky se při kalibraci (komparaci) odečítají na 0,001 m. 

Pokud pásmo není opatřeno výrobním číslem, označí se pro tento účel značkou.  

Porovnání by mělo být uskutečněno za podmínek, které jsou na každém pásmu poblíž 
jeho počátku červeně vyznačeny: za teploty 20° C  a napínací síly 50 N u současných pásem 
kovových, popř. 20 N u lehkých pásem z plastu. Stará ocelová pásma se napínala silou 100 N.  

O výsledku kalibrace … písemný protokol ( kde, kdy a kdo pásmo přezkoušel ). 
 

Mohou nastat tyto tři možnosti: 
 

• Pásmo je kratší, než správná délka. 

Kratším pásmem naměříme delší délku. Například, bylo-li by 30-metrové pásmo     
o 10 mm kratší, naměřili bychom mezi ryskami KZ hodnotu délky: 30,010 m. 

Opravu počítáme podle známé zásady:  MÁ BÝTI  -  JEST    ⇒  oprava:   – 10 mm   
  

• Pásmo je stejně dlouhé, jako správná délka. 

Oprava je v tomto případě nulová  (  0 mm ). 
  

• Pásmo je delší, než správná délka. 

Delším pásmem naměříme kratší délku. Například, bylo-li by 30-metrové pásmo     
o 10 mm delší, naměřili bychom mezi ryskami KZ hodnotu délky: 29,990 m. 

Opravu počítáme podle známé zásady:  MÁ BÝTI  -  JEST    ⇒  oprava:   + 10 mm  

 

Chyba z nesprávné délky …  je pro měřiče a výsledky jeho práce nebezpečná. 

Její hodnota totiž vzrůstá s měřenou délkou. Při délkách přesahujících 3 klady 
pásma by už výše popisované příklady pásem vedly k odchylkám větším jak  3 cm … 

Naštěstí tato systematická chyba patří do podskupiny chyb, které lze zjistit a vyloučit, 
a to v tomto případě zavedením opravy. 

 

V oboru geodézie se vždy věnovalo, a při zavádění nových měřických 
metod se stále věnuje mnoho úsilí na poznávání systematických vlivů, které by 
v případě zanedbání ohrozily správnost našich měření. 

Profesionální zásada:    Před finálním zpracováním                                            
oprostit měřené veličiny od všech známých systematických vlivů.     


