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Zadavatel:
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Pracovní měřidlo nestanovené, nivelačnípřístroj
Ni 005A

Výrobní číslo:

000760

Použitý etalon

Nivelační přístroj H-05, l(L č, 40882l2017
Sada dvou nivelačních měřítek, |(L č. 41186 /2OI7
Teploměr, l(L č. B014-1(L-L0004-15
Ba rometr, l(L č. B014-1(L-L0004-15

Předpisy:

Kalibračním postupem
KP č.3l2012 Nivelační přístroje, rotačnílasery
Čstrt tso 17i23-2 optickó nivelačnípřístroje - Terénnípostupy
pro zl<oušenígeodetických a měříckých přístrojťr - Část 2:
Nivelačnípřístroje
E^-04/a2 N/i : 20]_3 IV]etodika vyjadřování nejistot měření při
kalibracích

Podmínky pro

kalibraci:

Místo kalibrace:

Laboratorní, teplota 20"C

t

0,5oC, tlak 9B8 hPa

l(alibračnílaboratoř, Ústecká 98, Zdiby

KalibraČnílistmŮže být rozšiřován v celkavérn počttt stran beze změn. Změny a cloptňky mohou být
provedeny poLlze laboratoři, kteró clokument vystovila.
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Výsledky měření:

Korel<ce z nevocjorovnosti záměrné příml<y: + 0,01 rnm/1_ m

Rclzšířená nejístota

tlěřeníje

L]vede ná rozŠÍřerrá nejistota

U = 0,03 rrrrl/1

rrl

měřeníje součinern standarc]ních nejistot nrěřerrí a

|<oeficientr_l

rozŠÍřeníl<= 2, l<terý při normálnínr rozděleníodpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně
95 %. Standardní nejistota měřeníbyla tlrčena v sr:uladr_t s dol<umentem EA-04l02r'A:201.3
lVl

etocl il<a vyjad řová rrí nej istot mě ře ní při ka l íbrac ích,

Poznárnka; Toto platí při dodrženívšeobecnýchpodmínek pro prováclěnívelrni
přesné a technické nivr:lar--e,

1lresné,

Dnel 1,1_?_.'20L7 kalilrr-aci provedl: Irrg. l. Untnov
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