
Termometria - merací hárok 
Meno a priezvisko študenta: Dátum: 
Študijný program: Študijná skupina:  
Spolupracoval som s:  Meno vyučujúceho:     

Podpis vyučujúceho:  

Názov: Termometria 

Podmienky merania a konštanty (doplňte hodnoty a správne fyzikálne jednotky!): 
Atmosférický tlak p = ............mmHg = ...........kPa 
Teplota miestnosti tm =  
Relatívna vlhkosť vzduchu φrel =  

Objekt merania (spolužiak):   

Meno: 

Vek: 

Pohlavie:

Telesná teplota  (hodnota a fyz. jednotka): tt =  

Tabuľka č.1: Namerané a vypočítané hodnoty  
bodovým teplomerom.  

Bod číslo 
Ľavá ruka 

 ti [°C] 
Pravá ruka 

ti[°C] 

 1 
2
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 tmax 
tmin 

Tabuľka č. 2: Porovnanie hodnôt nameraných bodovým teplomerom a termokamerou. 

Bod 
číslo 

Ľavá ruka Pravá ruka 

Bodový 
teplomer[°C] 

Termokamera 
[°C] 

Bodový 
teplomer[°C] 

Termokamera 
[°C] 

3 
8 

t8-t3 

Obrázok 1. Rozmiestnenie teplotných 
bodov na chrbte ruky.  
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Meno a priezvisko študenta: Dátum: 
Študijný program: Študijná skupina:         
Spolupracoval som s: 
Meno vyučujúceho: 

Termometria 

Úlohy: 
1. Odmerajte telesnú teplotu (tt) spolužiaka.

2. Na chrbte obidvoch rúk zmerajte povrchovú teplotu určených ôsmich bodov t1-t8 (obr. 1).

3. Z nameraných hodnôt vypočítajte pre každú ruku strednú teplotnú úroveň ts, vonkajší Δtex

a vnútorný Δtin teplotný spád.

4. Termokamerou odmerajte teplotu v bodoch 3 a 8 na pravej a ľavej ruke.

5. Na vybranej ruke vypočítajte rozdiel teplôt t8-t3 namerané termokamerou aj bodovým

teplomerom. Výsledky porovnajte.

Prístroje a pomôcky: bodový teplomer Checktemp1, lekársky teplomer, termokamera 

....................... 

Základné pojmy a fyzikálny princíp:  

Termistorový teplomer (fyzikálny princíp): 

Lekársky kvapalinový teplomer (fyzikálny princíp): 

Termokamera (fyzikálny princíp): 

Infračervené žiarenie (vysvetliť pojem): 

Wienov posuvný zákon (vysvetliť): 

Podmienky merania a konštanty (doplňte hodnoty a správne fyzikálne jednotky): 
Atmosférický tlak p =  
Teplota miestnosti tm =  
Relatívna vlhkosť vzduchu φrel =  

 

5b 

1b 
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Meno a priezvisko študenta: Dátum: 
Študijný program: Študijná skupina:         
Objekt merania (spolužiak):  Inicály: Vek: Pohlavie:

Telesná teplota  (hodnota a fyz. jednotka): tt =  

Tabuľka č.1: Namerané a vypočítané hodnoty  
bodovým teplomerom.  

Bod číslo 
Ľavá ruka 

 ti [°C] 
Pravá ruka 

ti[°C] 

 1 
2
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 tmax 
tmin 

Tabuľka č. 2: Porovnanie hodnôt nameraných bodovým teplomerom a termokamerou. 

Výpočty (dosadenie, výsledok, jednotka!): 
Stredná teplotná úroveň ruky: 

ľavá ruka: 

pravá ruka: 

Bod 
číslo 

Ľavá ruka Pravá ruka 

Bodový 
teplomer[°C] 

Termokamera 
[°C] 

Bodový 
teplomer[°C] 

Termokamera 
[°C] 

3 
8 

t8-t3 

2b 

𝑡 𝐿
𝑡 𝐿 𝑡 𝐿

2
 

𝑡 𝑃
𝑡 𝑃 𝑡 𝑃

2
 

1b 

4b 

Obrázok 1. Rozmiestnenie teplotných 
bodov na chrbte ruky.  

6b 
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Meno a priezvisko študenta: Dátum: 
Študijný program: Študijná skupina:         

Teplotné spády: 
Telo - povrch (vnútorný teplotný spád): 

ľavá ruka: 

pravá ruka: 

Povrch - okolie (vonkajší teplotný spád): 

ľavá ruka: 

pravá ruka: 

Vlnová dĺžka emitovaného žiarenia:  
λmax – vlnová dĺžka pri maximálnej intenzite žiarenia emitovaného telesom 
Ts – stredná teplotná úroveň ruky (v kelvinoch!) 
b = 2,9 ꞏ 10–3 mꞏK 

ľavá ruka:     𝜆  

pravá ruka:   𝜆  

Záver (vyznačte správne tvrdenie):  

Stredná teplotná úroveň bola na pravej ruke vyššia/nižšia/rovnaká ako na ľavej ruke.  

Vnútorný teplotný spád bol na pravej ruke vyšší/nižší/rovnaký ako na ľavej ruke.  

Vonkajší teplotný spád bol na pravej ruke vyšší/nižší/rovnaký ako na ľavej ruke. 

Rozdiel nameraných teplôt medzi bodmi 3 a 8 na ľavej ruke bol väčší pri meraní bodovým 

teplomerom / termokamerou / nebol pozorovaný. 

Rozdiel nameraných teplôt medzi bodmi 3 a 8 na pravej ruke bol väčší pri meraní bodovým 

teplomerom / termokamerou / nebol pozorovaný. 

Vlnová dĺžka pri maximálnej intenzite žiarenia emitovaná povrchom pravej ruky je ....... µm, 

čo zodpovedá/nezodpovedá oblasti infračerveného žiarenia. Vlnová dĺžka pri maximálnej 

intenzite žiarenia emitovaná povrchom ľavej ruky je ....... µm, čo zodpovedá/nezodpovedá 

oblasti infračerveného žiarenia. 

2b 

7b

∆𝑡 𝐿  𝑡 𝐿 𝑡  

∆𝑡 𝑃  𝑡 𝑃 𝑡  

2b 

∆𝑡 𝐿  𝑡 𝑡 𝐿  

∆𝑡 𝑃  𝑡 𝑡 𝑃  

4b 
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Meno a priezvisko študenta: Dátum: 
Študijný program:                    Študijná skupina:         
Diskusia (podmienky merania, kalibrácia, rozdiely medzi rukami/metódami): 

Odpovedajte na otázku: 
Č. otázky: 

Literatúra: 

Počet bodov: Podpis vyučujúceho:  

max.: 43 bodov 

3b 

6b 

Termometria 5/5


	SK_2019_Termometria_postup.pdf
	SK_2019_Termometria_meraci_harok.pdf
	SK_2019_Termometria.pdf



