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Meranie teploty, bežne sa využíva Celziova stupnica [°C]

Teplota popisuje stav určitého systému TT [K]
(0 K = −273.15 °C)
Teplo je forma energie QQ [J]

Q = c.m (t – t0) [J]

C = merná tepelná kapacita [J.kg-1.K-1]
m = hmotnosť [kg]
t – t0 = rozdiel pôvodnej a konečnej teploty telesa

Tepelná energia – vzniká premenou z iného druhu energie 
(mechanickej, chemickej, jadrovej, elektrickej...)

Schopnosť organizmu zachovať si stálu teplotu 
tela bez ohľadu na zmeny teploty prostredia

Termostatické centrum – hypotalamus

Normálna teplota (36 – 37)°C

Zlyhanie termoregulácie: 

• 35°C a menej 

• 41°C a viac

Horný limit 
prežitia

Zlyhanie srdca, 
poškodenie mozgu

Horúčkovité 
ochorenie, ťažká 
práca, cvičenie

Normálny rozsah

Hypotermia

Dolný limit prežitia
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Tepelnáá výmenaa vv organizmeme:
- Radiáciaa (a ((žiarenieiei )
- Kondukciaa (a (((vedenieiei ,e, teplotnýý spád)
- Konvekciaa (a ((prúdenieiei )
- Evaporáciaa (a (((vyparovanieiei )
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Teplota sa dá merať len nepriamo - cez známe 
fyzikálne javy, ktoré preukazujú závislosť iných 
fyzikálnych veličín od teploty
Závislosť zmeny objemu kvapalín, zmeny vodivosti 
termistora, merného odporu vodičov a polovodičov od 
teploty, vlnovej dĺžky tepelného IR žiarenia od 
teploty...
Metódy merania podľa kontaktu s organizmom: 
- invazívne

- neinvazívne – kontaktné, bezkontaktné

TTelesná teplota – rôzna podľa miesta merania, 
v priebehu dňa, vek, osoba

Miesta merania: 
◦ Podpazušie (36-37)°C
◦ Pod jazykom
◦ Ucho 
◦ Rektum

◦ Rozoznávame dve kategórie metód pri meraní teploty –
kontaktnú a radiačnú termometriu. 



rozťažnosť kvapalín (ortuť, lieh...)

VV = VV0VV0·(1++ααvsvs··ΔΔt)

V – zmena objemu kvapaliny pri zmene teploty o Δt
Vo – objem kvapaliny pri začiatočnej t
αvs – koeficient objemovej rozťažnosti kvapalín

Kŕčok (zúženie prierezu kapiláry) má za úlohu udržať maximálnu 
dosiahnutú teplotu
Pri poklese teploty zúženie kapiláry spôsobí odtrhnutie 
ortuťového stĺpca od ortuti v rezervoári - uchová výšku stĺpca na 
nameranej maximálnej teplote
ortuť mechanicky strasieme späť do rezervoára

využíva závislosť elektrického odporu vodiča 
alebo polovodiča (termistor) od teploty

RR=RR00 .(1+ + ··t)

R0 – odpor vodiča (termistora) pri t0
R – odpor vodiča (termistora) pri teplote t
α – teplotný súčiniteľ odporu

odporové teplomery – t sa zvyšuje keď R stúpa
termistor – t sa zvyšuje keď R klesá

využíva bimetalový pásik zložený z dvoch kovov s rôznymi 
teplotnými rozťažnosťami
kovy sú pevne spojené, pri zmene teploty dochádza ku 

rôznemu rozpínaniu kovov
Ohyb kovu – pohnutie ručičky

l l = = lollo·· (1++αα··ΔΔt)

l - zmena dĺžky pri zmene teploty o Δt
Lo - dĺžka pri t0
α - koeficient dĺžkovej rozťažnosti kovov



využíva termoelektrický jav, zmenou teploty dvoch rôznych 
kovov sa mení vzniknuté termoelektrické napätie

žiarenie telies do okolia, na bezkontaktné meranie teploty

rozloženie teplotného poľa na povrchu telesa vyžarovaním 
infračervenej energie

Wienov zákon hovorí, že maximálna vlnová dĺžka žiarenia 
absolútne čierneho telesa je nepriamo úmerná jeho 
termodynamickej teplote T (K)

kde b je konštanta, b = 2.897 768 5(51) × 10–3 m K a T je termodynamická teplota



Spektrálna citlivosť kamery – 7,5 μm – 14 μm 

https://mividagringa.com/2018/10/13/termografia-complemento-para-la-
mamografia/comment-page-1/

Na rozdiel od telesnej teploty vyjadrujeme teplotu 
povrchovú v relatívnych hodnotách alebo formou 
teplotných spádov (gradientov)

Teplota jadra - meriame tam, kde krv zo srdca 
priteká najkratšou cestou

Miestna teplota kože - 13 bodov – základná 
diagnostika – prekrvenie, napr. obnovenie ciev po 
chirurgií, Raymondova choroba 

Teplota miestnosti

Vonkajší  - rozdiel medzi teplotou kože a miestnosti
- Informuje o veľkosti výdaja tepla do okolia

Vnútorný - rozdiel medzi teplotou jadra a kože
- indikátor tepelného transportu v organizme

Z ich pomeru vypočítame hodnoty kožnej cirkulácie 
v príslušnej oblasti
Reaktivita termoregulačných centier, výdaj tepla z 
kože, poruchy v krvnom zásobovaní kože, 
vazomotorické účinky liekov, revaskularizácia, 
regenerácia
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