
Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba.

Absolutní chyba

Absolutní chyba ∆ přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného
čísla A a přibližného čísla a

∆ = |A− a|.
Je třeba rozlišovat dva případy:

• Známe-li číslo A, vypočítáme absolutní chybu ∆ snadno podle vzorce výše.

• Číslo A neznáme, což nastává nejčastěji. V takovém případě je vhodné zavést
místo neznámé teoretické absolutní chyby ∆ její odhad.

Odhad absolutní chyby přibližného čísla ∆a se nazývá libovolné číslo, které není
menší než absolutní chyba. Potom

∆ = |A− a| ≤ ∆a.

Odtud plyne,že číslo A vyhovuje nerovnostem

a−∆a ≤ A ≤ a + ∆a.

Stručně budeme psát A = a±∆a.

Příklad 1: Určete odhad absolutní chyby čísla a = 3.14, které nahrazuje číslo π.
Protože platí nerovnost

3.14 ≤ π ≤ 3.15,

je |a− π| < 0.01, můžeme tedy položit ∆a = 0.01.

V praxi je vhodné volit za ∆a to z čísel, které je za daných podmínek co možná
nejmenší.

Absolutní chyba (nebo odhad absolutní chyby) charakterizuje přesnost výpočtu nebo
měření nedostatečně. Např. při měření dvou vzdáleností jsme dostali tyto výsledky:
l1 = 1000.8m ± 0.1m a l2 = 50.2m ± 0.1m. Ačkoliv odhad absolutní chyby je v obou
případech stejný, je první měření hodnotnější než druhé. Přesnost měření charakterizuje
absolutní chyba, odpovídající jednotce délky, tzv. relativní chyba.

Relativní chyba

Relativní chyba δ přibližného čísla a se nazývá poměr absolutní chyby ∆ k absolutní
hodnotě příslušného přesného čísla A (A 6= 0)

δ =
∆
|A| .

Odtud plyne ∆ = |A|δ.
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Odhad relativní chyby přibližného čísla a se nazývá libovolné číslo δa, které není
menší než relativní chyba čísla a. Tj.

∆
|A| ≤ δa,

a tedy ∆ ≤ |A|δa.

Za odhad absolutní chyby čísla a můžeme tedy vzít číslo ∆a = |A|δa. Poněvadž v
praxi je A ≈ a, můžeme použít vzorec ∆a = |a|δa.

Známe-li odhad relativní chyby δa můžeme najít horní a dolní meze přesného čísla
A. To, že přesné číslo A leží mezi čísly a(1− δa) a a(1 + δa), se zapisuje takto

A = a(1± δa).

Příklad 2: Při měření vzdálenosti jsme dostali výsledek l = 29.25m. Máme určit
horní a dolní mez přesné vzdálenosti, víme-li, relativní chyba výsledku je 0.001.

Řešení: δ = 0.001, a tedy ∆ = lδ
.
= 0.03m. Proto je 29.22m ≤ l ≤ 29.28m.

Základní zdroje chyb

Chyby, se kterými se setkáváme, lze v podstatě rozdělit do čtyř skupin:

• Chyby související s tím, že v matematcké analýze se vyskytují nekonečné procesy.
Funkce vyskytující se v matematických vzorcích jsou často určeny nekonečnými
posloupnostmi nebo řadami (např. sin x = x − x3

3! + x5

5! − ...). Navíc dovedeme
některé problémy řešit jen udáním nekonečného procesu, jehož limita je hledaným
řešením. Protože obecně nelze nekonečný proces popsat konečným počtem kroků,
musíme se zastavit u jistého členu posloupnosti, který považujeme za dostatečně
blízký hledanému řešení. Takové přerušení procesu ovšem způsobí tzv. zbytkovou
chybu.

• Chyby způsobené tím, že v matematických formulích se vyskytují číselné para-
metry, jejichž hodnotu lze určit jen přibližně.

• Chyby související s číselnou soustavou, v níž čísla zapisujeme. Už při vyjádření ra-
cionálních čísel v desítkové nebo dvojkové soustavě může být vpravo od desetinné
čárky nekonečný počet číslic. Při výpočtech můžeme zřejmě použít jen konečného
počtu těchto číslic. Tak vzniká chyba zaokrouhlení. Položíme-li např. 1

3 = 0.333,
bude chyba ∆ = 4 · 10−4.

• Chyby vznikající početními operacemi, které s přibližnými čísly provádíme.Provádíme-
li s přibližnými čísly početní úkony, přenášejí se chyby výchozích čísel v jisté míře
i do výsledku.

2



Vztah mezi relativní chybou a počtem platných číslic přibližného čísla

Jestliže přibližné číslo má n platných míst, bude relativní chyba δ tohoto čísla spl-
ňovat nerovnost

δ ≤ 1
αm

(
1
10

)n−1

,

kde αm je první platná číslice čísla a.

Za odhad relativní chyby čísla a můžeme vzít číslo

δa =
1

αm

(
1
10

)n−1

. (1)

Předpokládáme-li, že přibližné číslo je správně zaokrouhleno, platí prakticky vzorec

δa =
1

2αm

(
1
10

)n−1

. (2)

Příklad 3: Určete odhad relativní chyby, nahradíme-li číslo π čísly 3, 3.1, 3.14, 3.141,
3.142, 3.1415 a 3.1416.

π=3.141592653589793. . .
Řešení: V našem případě je αm = 3. n je počet platných cifer. Např. pro 3.14 je n = 3.
Podle vzorce (2) tedy platí

δa =
1

2 · 3 · 102 =
1

600
.
= 0.0017.

Pokud si nejsme jisti, že číslo 3.14 dále nepokračuje číslicí větší než 5, použijeme ”pe-
simističtější” vzorec (1) pro odhad relativní chyby:

δa =
1

3 · 102 =
1

300
.
= 0.0033.

Tj. skutečná relativní chyba v žádném případě nepřesáhne δa.

Tabulka 1:
Přibl. hodnota 1. odhad rel. chyby 2. odhad rel. chyby Skutečná rel. ch.
3 0.17 0.33 0.04
3.1 0.017 0.033 0.013
3.14 0.0017 0.0033 0.0005
3.141 0.00017 0.00033 0.00019
3.142 0.00017 0.00033 0.00013
3.1415 0.000017 0.000033 0.000029
3.1416 0.000017 0.000033 0.000002
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Příklad 4: Na kolik desetinných míst (popř. platných cifer) je třeba určit číslo π, aby
relativní chyba byla nejvýše 0.001?

Řešení:
1

3 · 10n−1 ≤ 0.001,

tj. 10n−1 ≥ 1000
3 , tj. n ≥ 4.

Odpověď: Aby relativní chyba byla nejvýše 0.001, postačí uvažovat 3.141. Z tabulky
1 vyplývá, že relativní chyba je 0.00019 < 0.001. Dále se nemusíme zabývat tím, že
další číslicí je 5 a tedy lepší aproximací by evidentně bylo číslo 3.142.

Příklad 5: Na kolik desetinných míst (popř. platných cifer) je třeba určit číslo π, aby
relativní chyba byla nejvýše 0.0001?

Řešení:
1

3 · 10n−1 ≤ 0.0001,

tj. 10n−1 ≥ 10000
3 , tj. n ≥ 5.

Odpověď: Aby relativní chyba byla nejvýše 0.0001, postačí uvažovat 3.1415. Z ta-
bulky 1 vyplývá, že relativní chyba je 0.000029 < 0.0001. Dále se nemusíme zabývat
tím, že další číslicí je 9 a tedy lepší aproximací by byla hodnota 3.1416.

Příklad 6: Určete odhad relativní chyby, nahradíme-li hodnotu sin 1◦ čísly 0.01745,
0.0175 a 0.0174.

sin 1◦=0.017452406437. . .
Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce 2:

Tabulka 2:
Přibl. hodnota 1. odhad rel. chyby 2. odhad rel. chyby Skutečná rel. ch.
0.01745 0.0005 0.001 0.00014
0.0175 0.005 0.01 0.0027
0.0174 0.005 0.01 0.0030

Příklad 7: Na kolik platných číslic je třeba určit hodnotu sin 1◦, aby relativní chyba
byla nejvýše 0.001?

Řešení:
1

1 · 10n−1 ≤ 0.001,

tj. 10n−1 ≥ 1000, tj. n ≥ 4.
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Odpověď: Aby relativní chyba byla nejvýše 0.001, postačí uvažovat 0.01745. Z ta-
bulky 2 vyplývá, že relativní chyba je 0.00014 < 0.001. Jen pro zajímavost se podívejme
do tabulky 2 na relativní chyby pro čísla 0.0174 a 0.0175. Zjistíme, že relativní chyba
přesáhla požadovanou maximální hodnotu a tedy užití čtyř desetinných míst není do-
statečné.

Poznámka: n není počet destinných míst, ale platných číslic.
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