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Pracovný postup: 
Pred príchodom na praktické cvičenie si preštudujte teoretický základ pre danú tematiku. 
Pred príchodom na praktické cvičenie vyplňte časť Fyzikálny princíp merania (toto je 
povinné!) 

Na praktickom cvičení: 
1. Pracujte v skupinách po 2 – 3 študentoch, podľa inštrukcií vášho vyučujúceho.
2. Odmerajte teplotu miestnosti tm izbovým teplomerom, ako aj ostatné mikroklimatické

faktory.
3. Digitálnym lekárskym teplomerom odmerajte teplotu tela tt vyšetrovanej osoby v axile.
4. Pripravte vyšetrovanú osobu na meranie: pred meraním je potrebné zložiť z rúk šperky,

hodinky a pod.
5. Kontaktným teplomerom Checktemp 1 (návod nižšie) odmerajte teplotu kože ti

(i=1,2...8) na stanovených miestach (obrázok 1) na chrbte oboch rúk vyšetrovanej
osoby. Pred samotným meraním teplomer kalibrujte.

6. Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky.
7. Ak sa teplomer  Checktemp 1 nevypol automaticky, vypnite ho (pravý prepínač na

zadnej stene prepnite do pozície "OFF").
8. Vypočítajte strednú teplotnú úroveň, vnútorný aj vonkajší teplotný spád pre obidve

ruky.
9. Termokamerou odmerajte teplotu v bodoch 3 a 8 na vybranej ruke.
10. Vypočítajte rozdiel teplôt medzi bodmi  3 a 8. Výsledok porovnajte s výsledkom

získaným bodovým teplomerom.
11. Zhrňte svoje výsledky.
12. Odpovedajte na otázky.
13. Odovzdajte vyplnený a dokončený protokol.

Obrázok 2. a) predná strana a senzor,   b) zadná strana prístroja s 
vypínačom (ON/OFF) vpravo a prepínačom režimu (RUN/TEST) vľavo, 
c) zadná strana prístroja s automatickou kalibráciou (vypínač ON/OFF).
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Návod pre použitie Bodového teplomera Checktemp1 

1) Zapnite teplomer (pravý prepínač na zadnej stene teplomera prepnite do pozície "ON"
na teplomere s dvomi prepínačmi, stlačte modré tlačidlo vľavo na zadnej stene
teplomera na prístroji s automatickou kalibráciou).

2) Ak používate prístroj s automatickou kalibráciou, počkajte, kým sa prístroj nakalibruje
(na displeji sa má objaviť "CAL" a "- 0 -") a spustí meranie (na displeji sa má objaviť
teplota prostredia).

3) Ak používate prístroj s dvomi prepínačmi, spustite test teplomera (t.j. prepnite ľavý
prepínač na zadnej strane do pozície "TEST"), po chvíli by sa malo na displeji zobraziť
"0°C". Keď sa tak stane, prepnite teplomer do režimu merania  (pozícia ľavého
prepínača "RUN" - na displeji sa má objaviť teplota prostredia).

4) Teplotu odčítajte z displeja vždy až vtedy, keď sa jej hodnota počas 10 s nezmení (platí
pre oba teplomery).

5) Začnite merať v jednotlivých bodoch chrbta ruky.

Návod pre použitie termokamery Thermal REVEAL Pro 

1) Zapnite termokameru podržaním prostredného tlačidla (Obr. 3a).
2) Zvoľte mód pre zobrazenie teploty bodu - stlačte prostredné tlačidlo: MENU > MODES

> FULL FRAME (obrázok 3b).
3) Farebná škála musí byť nastavená na spektrum - stlačte ľavé tlačidlo FILTERS >

SPECTRA.
4) Zamierte kameru tak, aby bola vzdialená najmenej 30 centimetrov od ruky a aby kurzor

na obrazovke ležal na bode 3, a  8 zvolenej ruky.
5) Zaznamenajte nameranú teplotu príslušného bodu do tabuľky.

Úplný návod je dostupný na (v anglickom jazyku): 
https://static1.squarespace.com/static/54d4e995e4b08c8065ddef4c/t/570e7e7ff699bb1e46
71e3dc/1460567680755/Reveal-English.pdf 

Obrázok 3. ThermalREVEAL Pro. Prebraté z: https://www.istores.sk/img.asp?stiid=67389. 
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Návod pre použitie termokamery SEEK Thermal Compact Pro (s tabletom): 

1) Zapnite tablet, spustite aplikáciu "Seek Thermal"  a počkajte na spárovanie
s kamerou (Obr. 4a).

2) Zvoľte mód pre zobrazenie teploty bodu - na spodu v strede musí byť ikona CD
disku alebo donutu, ak nie je, tak ju zvoľte (Obr. 4b).

3) Farebná škála musí byť nastavená na spektrum - stlačte ikonu troch kartičiek  a
následne zvoľte > SPECTRA (Obr. 4c).

4) Zamierte kameru tak, aby bola vzdialená najmenej 30 centimetrov od ruky a aby
kurzor na obrazovke ležal na príslušnom meracom bode.

5) Termokameru treba RUČNE zaostriť JEMNÝM!!! pootočením okrúhleho čierneho
okraja objektívu. V žiadnom prípade sa NEdotýkajte šošovky (zlatý disk v
strede)(Obr. 5)!

6) Následne počkajte asi 5 sekúnd a zaznamenajte nameranú teplotu.

Úplný návod je dostupný na (v anglickom jazyku): 
https://static1.squarespace.com/static/54d4e995e4b08c8065ddef4c/t/578ffdb39de4bb6
5def57ef8/1469054389523/Compact+Series+User+Manual+160720.pdf  

Obrázok 4. SEEK Thermal Compact Pro. 

Obrázok 5. Zaostrovanie termokamery. 
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