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ABSTRAKT 

 
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi měření teploty. V úvodní části práce jsou popsány 

jednotlivé metody, včetně principů, na kterých jsou založeny. Jsou zde uvedeny vhodnosti jed-

notlivých metod, včetně vlastností teploměrů, které jsou na daných metodách založeny. V ex-

perimentální části práce je vyhodnoceno praktické měření teploty a návrh postupu stanovení 

teploty v čase kratším, než je odezva přístroje. 

Klíčová slova 

 

Teplota, teploměr, měření teploty, doba odezvy, časová konstanta 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This bachelor thesis deals with temperature measurement. The introduction describes the indi-

vidual methods including the principles on which the methods are based. Furthermore, it pre-

sents the suitability of these individual methods, including the properties of thermometers based 

on the given methods. The experimental part of the thesis evaluates the practical measurement 

of temperature and proposes the design methods of determining the temperature in a time much 

faster than the response time of the thermometer. 
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1 ÚVOD 
Potřeba měřit teplotu je zde již od dávných dob. Provází nás napříč různými odvětvími a čin-

nostmi od automobilního průmyslu až po vaření piva. Stejně jako bez měření času, se v každo-

denním životě neobejdeme ani bez měření teploty. Na základě znalosti venkovní teploty urču-

jeme, který oděv si oblékneme. V technické praxi je měření teploty nenahraditelné. Její znalost 

je základem ke správnému provedení úkonů nezbytných k bezporuchovému provozu strojů 

nebo ke zvýšení kvality výrobků. 

V současné době máme k dispozici velké množství přístrojů, které jsou schopny teplotu měřit. 

Tyto teploměry však pracují na různých principech a jejich konstrukce jsou velmi odlišné. Nej-

rozsáhlejší skupinou teploměrů jsou teploměry dotykové. U nich dochází ke kontaktu mezi tep-

loměrem a měřeným prostředím. Další skupinou jsou teploměry bezdotykové. Principů, na kte-

rých jsou dané teploměry založeny, je celá řada. Mezi nejrozšířenější teploměry patří teploměry 

skleněné nebo odporové. 

Požadavky na měření teploty se však neustále zvyšují. Je kladen velký důraz na průběžné zlep-

šování přesnosti a v neposlední řadě i na rychlost samotného měření. Zatímco standardní tep-

loměry pro měření venkovní teploty reagují na skokovou změnu teploty i déle než několik mi-

nut, u moderních přístrojů požadujeme rychlost odezvy v řádu milisekund a méně. Stejně vy-

soké nároky jsou kladeny i na jejich přesnost. 

Cílem této bakalářské práce je rešerše možností měření teploty zejména plynných a kapalných 

látek. V experimentální části práce stanovit dynamickou charakteristiku zvoleného teploměru 

a pokusit se navrhnout postup stanovení teploty v nižším čase, než je doba odezvy teploměru. 
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2 Základní pojmy  
Pro usnadnění orientace budou v této kapitole popsány a vysvětleny vybrané pojmy z oboru 

měření teploty. 

2.1 Teplota 

Teplota je fyzikální stavová veličina, která kvantitativně vyjadřuje zimu a teplo. Jedná se 

o jednu z mála veličin, kterou není možné měřit přímo. Měří se tedy za pomoci jiných přímo 

měřitelných fyzikálních veličin (roztažnost, elektrický odpor...).  Hovoří-li se o měření teploty, 

jedná se o měření nepřímé. [6] 

2.2 Teplotní stupnice 

Pro potřebu sjednocení naměřených hodnot bylo zapotřebí jednotné stupnice. Těch bylo vytvo-

řeno několik, ale výsledky v nich naměřené již lze mezi sebou navzájem porovnat. [21] 

Za základní stupnici je považována termodynamická teplotní stupnice. Tato stupnice byla defi-

nována na základě účinnosti vratného Carnotova cyklu. Za počáteční bod stupnice je považo-

vána absolutní termodynamická nula. Při této teplotě ustává pohyb částic. Jednotkou termody-

namické teplotní stupnice je kelvin [K]. Definice kelvinu proběhla přiřazením hodnoty 

T=273,16 K teplotě trojného bodu vody. Při této teplotě dochází k rovnovážnému stavu 3 sku-

penství (led, voda, pára). [18] 

Další teplotní stupnicí je stupnice Celsiova. Byla odvozena z termodynamické stupnice posu-

nutím o 273,15 K. Jednotkou Celsiovy stupnice je stupeň Celsia [°C]. Má dva charakteristické 

body, a to hodnoty 0 °C a 100 °C při normálním atmosférickém tlaku. Při 0 °C dochází ke 

změně mezi pevným a kapalným skupenstvím vody. Při 100 °C dochází ke změně mezi sku-

penstvím kapalným a plynným. Převod mezi stupnicí Celsiovou a termodynamickou se provede 

podle vztahu 

 𝑡 = 𝑇 − 273,15 Rov. 2.1 

 

kde 

t … teplota [°C] 

T … termodynamická teplota [K]. 

Dále taky platí, že rozdíl ve stupních Celsia je roven rozdílu v kelvinech. [6] 

Často používaná je také Fahrenheitova teplotní stupnice. Její jednotkou je stupeň Fa-

hrenheita [°F]. Pro přepočet na předem zmíněné stupnice lze použít vztah  

 𝑡´ =
9

5
𝑇 − 459,67 =

9

5
𝑡 − 32 

 
Rov. 2.2 

 

kde 

t´… teplota [°F] 

t … teplota [°C] 

T … termodynamická teplota [K]. [21] 
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Tato stupnice je definována třemi body, kdy teplota 0 °F odpovídá teplotě, kterou bylo dosaže-

nou smícháním chloridu amonného, vody a ledu.  Druhá teplota 30 °F odpovídá této směsi bez 

použití chloridu amonného. Třetí teplota 96 °F odpovídá teplotě zdravého člověka. [21] 

2.3 ITS 90 

Mezinárodní teplotní stupnice z roku 1990 (The International Temperatur Scale of 1990), zkrá-

ceně ITS 90, je mezinárodně přijatá teplotní stupnice pro praktické měření teploty od 0,65 K až 

do vysokých teplot měřitelných na základě Planckova vyzařovacího zákona. Je založena na 17 

pevně definovaných teplotních bodech, odpovídajícím rovnovážným stavům mezi fázemi vy-

braných látek. [6] 

Dle interpolačních přístrojů je rozdělena na 4 rozsahy definované tlakem páry helia, tlakem 

plynového teploměru, rovnicemi pro platinový odporový teploměr a Planckovým vyzařovacím 

zákonem. [6] 

2.4 Teploměr 

Teploměr je přístroj určený k měření teploty. Důležitou součástí teploměru je senzor teploty. 

Jedná se o prvek, který je v přímém kontaktu s měřeným prostředím. Pojmy jako snímač tep-

loty, teplotní čidlo, senzor teploty a teploměr jsou mnohdy považovány za ekvivalentní. Podle 

styku s měřený prostředím se teploměry dělí na dotykové a bezdotykové. Podle fyzikálního 

principu, na kterém jsou založeny, se dělí na odporové, dilatační, termoelektrické, polovodi-

čové s PN přechodem, radiační a mnoho dalších. [6] 

2.5 Statické vlastnosti teploměrů 

Tyto vlastnosti popisují chování teploměru v ustáleném stavu. Jednou z vlastností je statická 

charakteristika, která udává vztah mezi měřenou a výstupní veličinou. Ideální stav nastává, po-

kud je tato závislost lineární. Mezi další statické vlastnosti patří citlivost, práh citlivosti, dyna-

mický rozsah, reprodukovatelnost nebo rozlišitelnost. [6] 

U teploměrů je velmi často udávána takzvaná nejistota měření. Tato veličina slouží k vyjádření 

přesnosti měření. Zahrnuje vliv přístroje na nepřesnost tohoto měření. Dále se dělí na několik 

typů, z nichž každý typ zahrnuje jiný zdroj nepřesnosti. [6] 

2.6 Dynamické vlastnosti teploměrů 

Na rozdíl od statických vlastností, dynamické vlastnosti popisují chování teploměru při změně 

měřené a výstupní veličiny v čase. Tyto vlastnosti lze popsat diferenciálními rovnicemi prv-

ního, druhého, případně vyššího řádu. Graficky můžeme tyto vlastnosti zobrazit například pře-

chodovou charakteristikou, impulsní charakteristikou nebo rychlostní charakteristikou. [6] 

Přechodovou charakteristikou se rozumí odezva na jednotkový skok teploty. Většina výrobců 

uvádí dobu odezvy teploměru. Ta značí čas, za který odezva dosáhne 90 % nebo 95 % ustálené 

hodnoty.  Někteří výrobci teploměrů udávají u přístrojů takzvanou časovou konstantu τ. Časová 

konstanta je čas, za který odezva na skokovou změnu dosáhne 63,2 % ustálené hodnoty.  [6] 
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3 Dotykové měření teploty 

3.1 Dilatační teploměry 

Princip činnosti dilatačních teploměrů je založen na teplotní délkové roztažnosti pevných látek, 

zejména kovů a teplotní objemové roztažnosti kapalin a plynů. Tyto teploměry dále můžeme 

rozdělit do skupin podle konstrukce a náplně na několik typů. [5], [6] 

3.1.1 Tyčový dilatační teploměr 

Tyto teploměry využívají teplotní délkové roztažnosti dvou spojených dílů. Díly se liší teploním 

součinitelem délkové roztažnosti α, přičemž díl vyrobený z materiálu s velkým teplotním sou-

činitelem délkové roztažnosti je ve většině případů trubice. Díl z materiálu s malým teplotním 

součinitelem délkové roztažnosti tvoří tyč, která je v této trubici umístěna. Při zvyšování teploty 

se trubice vlivem roztažnosti prodlužuje. Nejčastěji používaným materiálem pro výrobu tyčo-

vých teploměrů jsou kovy (trubice) a porcelán, křemík nebo Invar (tyč). [6], [9] 

 

Obr. 3.1 Tyčový dilatační teploměr [9] 

 

Teplota se poté určí ze vztahu  

∆𝐿 = 𝐿 (α1 −  α2) ∆𝑡 Rov. 3.1 

 

kde 

∆L … prodloužení vlivem teploty [m] 

L … původní délka trubice [m] 

α1 … teplotní součinitel délkové roztažnosti trubice [K−1] 

α2 … teplotní součinitel délkové roztažnosti tyče [K−1] 

∆t … rozdíl teplot [°C], [K]. [6] 

Ze vztahu vyplývá že měřenou veličinou je délka prodloužení, která se převádí na teplotu, buď 

pomocí přepočtu nebo převodu na ukazatel. Tyčové teploměry nachází velké uplatnění v ter-

mostatech jako snímače regulátorů teploty nebo v zemědělství. Umožňují měřit teplotní rozsah 

až 1 000 °C. Mezi výhody patří snadná manipulace, konstrukce a nízká cena, naopak nevýho-

dou je menší přesnost měření (± 2 %). [6], [8], [9] 
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3.1.2 Bimetalický dilatační teploměr 

Stejně jako tyčové teploměry i bimetalické teploměry využívají teplotní roztažnost dvou kovů 

ze kterých jsou sestrojeny. Na rozdíl, od již zmíněných tyčových teploměrů, se však jedná o dva 

pásky, které jsou spolu spojeny podélně. Citlivost teploměru závisí zejména na rozdílu teplot-

ních součinitelů délkových roztažností. Čím větší je zmíněný rozdíl, tím větší je citlivost teplo-

měru. Materiály se dále volí vzhledem k provozním teplotám i v závislosti na tepelné a elek-

trické vodivosti nebo měrné tepelné kapacitě materiálů. Bimetalický pásek je vlivem zvyšující 

se teploty ohýbán na stranu dílu, který má menší součinitel teplotní délkové roztažnosti. Nej-

častější volbou je slitina Invar pro pásek s nízkou hodnotou součinitele teplotní délkové roztaž-

nosti a pro pásek s vysokým součinitelem teplotní délkové roztažnosti se jedná o měď, případně 

ocel pro vyšší teploty. [2], [5], [6], [17] 

Bimetalické teploměry se podle konstrukce můžou dělit na ploché (lineární), diskové, spirálové 

nebo šroubovicové. Pro ploché uspořádání se poloměr zakřivení pásku určí z rovnice 

1

𝑟
−

1

𝑟0
=

6 (1 + 𝑚)2 (𝛼1 − 𝛼2) (𝑡 − 𝑡0)

𝑠 [3 (1 + 𝑚)2 (1 + 𝑚 · 𝑛) (𝑚2 +
1

𝑚 · 𝑛)]
 Rov. 3.2 

 

kde 

r … poloměr zakřivení [m] 

𝑟0 … počáteční poloměr zakřivení [m] 

α1 … teplotní součinitel délkové roztažnosti [K−1] 

α2 … teplotní součinitel délkové roztažnosti [K−1] 

t … teplota [°C] 

t0 … počáteční teplota [°C] 

s … celková tloušťka obou pásků [m] 

m … poměr tlouštěk [–] 

n … poměr modulů pružnosti v tahu [–]. [6] 

 

Obr. 3.2 Schéma plochého bimetalického pásku [6] 

 

 

 

 

r 
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Za předpokladů že pásky mají stejnou tloušťku a hodnota n nemá podstatný vliv na zakřivení 

lze uvažovat n=1 pak za předpokladu R0=∞ platí  

𝑟 =
2𝑠

3 (𝛼1 − 𝛼2)(𝑡 − 𝑡0)
 Rov. 3.3 

 

kde 

r … poloměr zakřivení [m] 

α1 … teplotní součinitel délkové roztažnosti [K−1] 

α2 … teplotní součinitel délkové roztažnosti [K−1] 

t … teplota [°C] 

t0 … počáteční teplota [°C] 

s … celková tloušťka obou pásků [m]. [6] 

Dále pokud L2˃˃d2 platí pro vychýlení vztah 

𝑑 =
𝐿2

8𝑟
 Rov. 3.3 

 

kde 

r … poloměr zakřivení [m] 

L… délka [m] 

d … vychýlení [m]. [6] 

Bimetalická čidla se dají porovnat podle tzv. specifického zakřivení nebo ohebnosti, které je 

definováno jako změna zakřivení při změně teploty o 1 °C při uložení na obou koncích. Hod-

nota zakřivení je měřená uprostřed a hodnota k se určí ze vztahu 

𝑘 =

𝑠
𝑟

(𝑡 − 𝑡0)
 Rov. 3.4 

kde 

k … specifické zakřivení [K−1]  

r … poloměr zakřivení [m] 

t … teplota [°C] 

t0 … počáteční teplota [°C] 

s … celková tloušťka obou pásků [m]. [6] 

Bimetalické snímače najdou uplatnění ve dvoupolohových regulátorech teploty, bimetalických 

pojistkách a hlavně, jako snímače v teploměrech. Nejistota měření se zde pohybuje od ±1 % až 

do ±5 %. Dá se s nimi měřit v rozsahu od -100 °C do +500 °C. Odezve je větší než u tyčových 

teploměrů. Tyto teploměry jsou levné a konstrukčně jednoduché. [5], [6], [8], [9] 
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3.1.3 Tlakový (tenzní) dilatační teploměr 

Princip tlakových teploměrů je založen na objemové teplotní roztažnosti kapalin a plynů, která 

se převádí na tlak. Změna objemu kapaliny způsobuje pružnou deformaci, která je převáděna 

přes tlakoměr na teplotu. Podle druhu pracovní náplně můžeme tlakové teploměry dělit na ka-

palinové (pracovní náplní je kapalina nejčastěji rtuť nebo alkohol), parní (pracovní náplní je 

kapalina a její sytá pára) a plynové (dusík, helium). [5], [6], [8], [9] 

 

Obr. 3.3 Kapalinový tlakový teploměr [9] 

 

Konstrukce teploměru je mírně složitější než u předchozích typů dilatačních teploměrů a skládá 

se z teploměrové nádobky, kapiláry (někdy i zaslepená kapilára pro odstranění chyby měření) 

a tlakoměrného systému. Dle druhu náplně jsou jednotlivé součásti různě velké. Kapilára u par-

ních teploměrů může mít až 50 m. [5], [6], [8], [9] 

Teplota se poté získá na základě teplotní závislosti tlaku nasycených par ze vztahu  

log 𝑝𝑠 = 𝐴 −
𝐵

𝑇
+ 𝐶 log 𝑇 Rov. 3.5 

 

kde  

𝑝𝑠 … tlak nasycené páry [Pa] 

T … teplota [K] 

A, B, C … kapalinové konstanty [–] 

nebo u plynových teploměrů ze stavové rovnice. [5], [6] 

V závislosti na náplni lze měřit teplotu v rozsahu od -250 °C do 800 °C. Nejistota měření 

u všech typů je ±1 %. Teploměry najdou uplatnění zejména v laboratořích. Kvůli jejich neto-

xické náplni jsou plynové tlakové teploměry velmi vhodné pro použití v potravinářském, che-

mickém a farmaceutickém průmyslu. Po nahrazení tlakoměru je lze účinně použít například 

v termostatech. [6], [8] 
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3.1.4 Kapalinový (skleněný) dilatační teploměr 

Stejně jako tlakové kapalinové teploměry i skleněné teploměry využívají teplotní objemové 

roztažnosti kapalin. Závislost roztažnosti na teplotě sice není lineární, ale pro velmi malou od-

chylku od linearity se dá nahradit vztahem 

𝑉 = 𝑉0(1 + 𝛽∆𝑡) Rov. 3.6 

 

kde 

V … objem kapaliny po expanzi [m3] 

V0 … původní objem kapaliny [m3] 

β … teplotní součinitel objemové roztažnosti [K−1] 

∆t … rozdíl teplot [°C]. [6], [9], [10] 

Konstrukce skleněného teploměru je velmi jednoduchá. Skládá se z baňky, měřící kapiláry, 

obalové trubice, stupnice a v některých případech i expanzní baňky. Při změně teploty se mění 

objem kapaliny, která podle toho stoupá nebo klesá v kapiláře. Teplota se určí odečtením ze 

stupnice podle výšky kapaliny v kapiláře. [5], [6], [8], [10] 

 

 

 

Obr. 3.4 Skleněný teploměr  

 

Jako náplň skleněného teploměru se dříve hojně využívala rtuť ve vakuované kapiláře pro běžná 

měření a pro měření vyšších teplot rtuť v kapiláře s tlakovým dusíkem. Dnes se rtuť nahrazuje 

obarvenými alkoholy ve vakuované kapiláře. U náplní se často uvádí součinitel βr, což je tep-

lotní součinitel uvažující roztažnost skla. [6], [8], [17] 

Tab. 3.1 Teplotní rozsahy a součinitele roztažnosti pro vybrané kapaliny [6] 

Kapalina (náplň) Rozsah [°C] Součinitel 𝛽𝑟 (10-1) [𝐾−1] 

rtuť -38 až +600 1,6·10-4 

toluol -80 až +100 1,03·10-3 

pentan -200 až +30 1,145·10-3 

etanol -80 až +60 1,104·10-3 

 

Skleněné teploměry slouží k určování teploty mezi -190 °C až 600 °C (podle druhu náplně 

a jejího bodu tání a varu). Nejistota měření se pohybuje v rozmezí ±0,1 °C, kdy chyba vzniká 

kromě chybného čtení stupnice i špatnou polohou, tlakem nebo třeba již zmíněnou nelineární 

závislostí. Rozlišitelnost je až 0,001 °C. Mezi výhody patří velká dostupnost, nízká cena, jed-

noduchost a spolehlivost. Velkou nevýhodou je velmi malá mechanická odolnost. Odezvy skle-

něných teploměrů se pohybují v rozmezí od několika sekund do několika minut v závislosti na 

konstrukci a typu. Skleněné teploměry najdou uplatnění v laboratořích, lékařství nebo domác-

nostech. [6], [8], [17] 

baňka s kapalinou obalová trubice stupnice kapilára expanzní baňka 
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3.2 Elektrické teploměry 

Elektrické teploměry využívají změny vlastností (odpor, napětí…) materiálů při průchodu elek-

trického proudu. Dále je můžeme dělit na základě materiálů ze kterých jsou vyrobeny a vlast-

ností, jichž se využívá při určování teploty. [1], [6] 

3.2.1 Odporové kovové teploměry 

Princip odporových kovových teploměrů je založen na teplotní závislosti odporu. Ten u kovů 

se stoupající teplotou roste. Pro malé teplotní rozsahy je tato závislost téměř lineární a lze vy-

jádřit vztahem 

𝑅𝑡 = 𝑅0(1 + 𝛼𝑅𝑡) Rov. 3.7 

 

kde  

Rt … odpor při měřené teplotě [Ω] 

R0 … odpor při teplotě 0 °C [Ω] 

𝛼𝑅 … teplotní součinitel odporu [K−1] 

t … teplota [K]. [6], [18] 

Teplotní součinitel odporu α se stanoví ze vztahu  

𝛼𝑅 =
𝑅100 − 𝑅0

100𝑅0
 Rov. 3.8 

 

kde 

𝛼𝑅 … teplotní součinitel odporu [K−1] 

𝑅100 … odpor čidla při teplotě 100 °C [Ω] 

𝑅0 … odpor čidla při teplotě 0 °C [Ω]. [5], [6] 

Dalším velmi důležitým parametrem, který se u odporových čidel uvádí se označuje písmenem 

W a jeho hodnota se určí ze vztahu 

𝑊100 =
𝑅100

𝑅0
 Rov. 3.9 

 

kde 

𝑊100 … poměr odporů při teplotě 100 °C a 0 °C [–] 

𝑅100 … odpor čidla při teplotě 100 °C [Ω] 

𝑅0 … odpor čidla při teplotě 0 °C [Ω]. [5], [6] 

Pro větší rozsahy teplot, kde závislost odporu na teplotě už není zcela lineární, je nutné tyto 

vztahy upravit. Ve většině případů postačí nahradit lineární závislost závislostí druhého nebo 

třetího řádu. Nároky na materiál, ze kterého jsou čidla vyráběna jsou poměrně vysoké. Důležité 

je především, aby se daný materiál dal opatřit v čistém stavu, byl homogenní, teplotní součinitel 

odporu byl co možná nejvyšší a zároveň neměnný s časem a nesmí reagovat s prostředím ve 
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kterém se nachází, aby se zabránilo nekonstantnosti odporu při stálých teplotách. Z těchto dů-

vodů se odporová čidla vyrábějí nejčastěji z platiny, niklu nebo mědi.  [5], [6], [18] 

Tab. 3.2 Teplotní rozsahy, součinitele odporu a poměry odporů pro vybrané materiály [6] 

Materiál 𝛼𝑅·103 [K-1] Teplotní rozsah [°C] Poměr odporů W100 

platina 3,85 až 3,91 -20 až +850 1,3850 

nikl 6,17 až 6,75 -70 až +150 1,6180 

měď 5,18 až 5,27 -100 až +200 1,462 

 

Materiál snímače teploty 

Platinové snímače patří mezi nejrozšířenější, protože vlastnosti platiny velmi dobře uspokojují 

dříve popsané nároky na materiál odporového čidla teploty, zejména nízkou odchylku od linea-

rity odporu. Platinu lze opatřit ve velmi čistém stavu (99,999 %). Platinové snímače se pro 

použití v průmyslu dělí na základě norem do dvou tříd přesnosti (A, B) podle teplotních roz-

sahů. [6], [19] 

 

 

Niklové snímače jsou velmi citlivé a disponují rychlou odezvou. Jejich odchylka od linearity je 

oproti platině velká a jejich životnost je omezená kvůli nízké odolnosti vůči prostředí. [6], [19] 

Měděné snímače se běžně nevyrábějí díky své vysoké náchylnosti k oxidaci. Mohou však být 

použity k měření teploty měděného vinutí elektromotorů. [6], [19] 

Měřicí obvody 

Mezi požadavky kladené na měřicí obvody patří například minimalizace vlivu měřicího proudu, 

rychlá odezva, minimalizace vlivu odporu vedení a linearizace závislosti odporu na teplotě. 

Mezi nejčastější způsoby připojení měřicího čidla k měřicímu systému patří dvouvodičové, tří-

vodičové nebo čtyřvodičové zapojení.  [5], [6] 

Obr. 3.5 Odchylka od linearity čidla Pt100 [6] 
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Obr. 3.6 Třívodičové připojení k měřicímu systému [6] 

 

Čidlo odporového kovového snímače teploty může být vyráběno různými způsoby. Nejčastěji 

se setkáváme s drátkovou technologií, kdy měřicí odpor je tvořen stočeným platinovým drátem 

umístěným v keramice. Můžeme se však setkat i s odporem vyrobeným tenkovrstvou nebo tlus-

tovrstvou technologií. Tady se platinový odpor vytvoří na ploché korundové destičce technikou 

napařování a iontového leptání. [5], [6] 

3.2.2 Odporové polovodičové teploměry 

U polovodičových odporových teploměrů se stejně jako u kovových odporových čidel teploty 

využívá teplotní závislosti odporu. Odpor však na rozdíl od dříve zmíněných kovových odpo-

rových senzorů teploty s rostoucí teplotou klesá. Polovodičová čidla se dále dělí na termistory 

(negastory, pozistory) a monokrystalické odporové senzory. [6], [20] 

Termistory 

Termistor (thermally sensitive resistor) je odpor závislý na teplotě. Vyrábí se z polovodičových, 

nejčastěji keramických materiálů. Díky keramické technologii je lze vyrábět v mnoha tvarech 

(disk, destička, kapka…). [6] 

Negastory (NTC termistory) 

Negastory se vyznačují velkým záporným teplotním součinitelem odporu. Nejčastěji se vyrá-

bějí práškovou technologíí z oxidů kovů. Dále se zpevňují pomocí slinování za vysokých teplot. 

Běžně se jimi měří teplotní rozsah od -50 °C do 150 °C. [6], [20] 

Pokud zanedbáme ohřev negastoru od procházejícího proudu lze závislost odporu na teplotě 

vyjádřit vztahem 

𝑅𝑇 = D · exp (
𝐹

𝑇
) Rov. 3.10 

 

kde 

RT … odpor negastoru při teplotě T [Ω] 

D … konstanta závislá na geometrickém tvaru a materiálu negastoru [–] 

F … teplotní konstanta závislá na materiálu negasoru [–] 

T … termodynamická teplota [K].  [4] 

Výhodou negastorů je velmi rychlá odezva, velká citlivost, malé rozměry a levné pořizovací 

náklady. Nevýhodou je značná nelinearita závislosti odporu na teplotě, menší stabilita a časová 
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nestálost. Využití najdou pro méně náročná měření, zejména bodová měření teploty u malých 

nebo rychlých změn teploty. Používají se například ve výpočetní technice, vzduchotechnice 

nebo automobilovém průmyslu. [4], [15], [20] 

 

3.7 Teplotní závislost odporových teploměrů [20] 

 

Pozistory (PTC termistory) 

Na rozdíl od negastorů, pozistory disponují velkým kladným teplotním součinitelem odporu. 

Odpor u pozistorů nejprve s rostoucí teplotou mírně klesá, poté od tzv. Curieovy teploty strmě 

roste (až o několik řádů) a poté opět klesá. Nejsou zdaleka tak rozšířené jako negastory a vztahy 

pro výpočet teploty v závislosti na odporu jsou velmi komplikované. Používají se jako vratné 

pojistky, omezovače proudu nebo v regulátorech teploty. [6], [20] 

 

Obr. 3.8 Závislost odporu na teplotě pro NTC a PTC [22] 
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Monokrystalické odporové senzory 

Nejpoužívanějšími monokrystalickými senzory teploty jsou tzv. Si a SiC senzory. Jejich odpor 

ses rostoucí teplotou roste, jako u odporových kovových snímačů teploty. Teplotní rozsah je 

podobný jako u negastorů. [15], [20] 

Teplotní závislost se vztahuje k referenční teplotě, která je obvykle 25 °C a lze vyjádřit vztahem 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑟𝑒𝑓(1 + 𝐺𝛥𝑡 + 𝑄𝛥𝑡2) Rov. 3.11 

 

kde 

Rt … odpor při dané teplotě [Ω] 

Rref …odpor při referenční teplotě [Ω] 

G … koeficient lineárního členu [K−1] 

Q … koeficient kvadratického členu [K−2] 

𝛥𝑡 … t-tref [°C]. [6], [20] 

Výhodou monokrystalických senzorů jsou malé rozměry, otřesuvzdornost, nízká cena a dlou-

hodobá stabilita. Nevýhodou je nelinearita závislosti odporu na teplotě, která však není tak 

velká jako u negastorů a dá se se různými metodami korigovat. Využití najdou jako čidla v ter-

mostatech, automobilovém průmyslu nebo jako levnější náhražka platinových odporových tep-

loměrů. [15], [20] 

3.2.3 Termoelektrické články (termočlánky) 

Termočlánek je přístroj určený k měření teploty. Jeho princip je založen na tzv. Seebeckově 

jevu. V teplejší části termočlánku mají částice (nositelé náboje) větší energii než v části stude-

nější, proto difundují ve větším množstvím do části chladnější. Toto v termočlánku vyvolá elek-

trický proud. [6], [18], [23] 

 

Obr. 3.9 Seebeckův jev u termočlánku [6] 

Termoelektrický článek je vždy složen ze dvou vodičů (polovodičů) z různých kovových ma-

teriálů. Tyto vodiče jsou spolu na obou koncích vodivě spojeny. Termočlánkem protéká proud, 

pokud je teplota spojů různá. [5], [6] 
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Pro malý rozdíl teplot spojů se lze řídit vztahem 

E = α𝑠 · (𝑡𝐴 − 𝑡𝐵) Rov. 3.12 

 

kde  

E … termoelektrické napětí [V] 

α𝑠  … Seebeckův termoelektrický koeficient závislý na materiálech vodičů [µV· K−1] 

tA … teplota spoje A [°C] 

tB … teplota spoje B [°C]. [6] 

Požadavky na materiál jsou zejména lineární přírůstek termoelektrického napětí v závislosti na 

teplotě, odolnost proti vnějším vlivům a stabilitu při dlouhodobém používání. Termočlánky 

dále dělíme podle dvojice materiálu (dvojice jsou normalizovány), ze které jsou vyrobeny 

a označujeme je velkými písmeny abecedy (např.: Typ J, Typ S…). Tyto typy termočlánků se 

od sebe navzájem kromě dvojice materiálů liší třídou přesnosti, teplotním rozsahem a Seebec-

kovým koeficientem. [5] 

Tab. 3.3 Typy termočlánků a jejich složení, rozsahy a termoelektrické koeficienty [6] 

 

Typ 

 

Složení 

 

Teplotní rozsah [°C] 

Přibližná hodnota 

α při 100 °C 

Přibližná hodnota 

α při 1000 °C 

J Fe – CuNi -180 až +750 54 59 

K NiCr – NiAl -180 až +1350 42 39 

N NiCrSi – NiSiMg -270 až +1300 30 39 

S PtRh10 – Pt -50 až +1750 8 11 

B PtRh30 – PtRh6 +100 až +1820 1 9 

 

Termočlánky se nejčastěji užívají jako čidla teploty. Mezi výhody termočlánků patří velmi ši-

roký teplotní rozsah, vysoká přesnost a velmi rychlá odezva, která může být až v řádu setin 

sekundy v závislosti na zapojení. [5], [6] 

3.2.4 PN senzory teploty 

Princip PN senzorů teploty je založen na teplotní závislosti napětí PN přechodu v propustném 

směru. U některých polovodičů je tento vztah mezi napětím a teplotou při konstantním proudu 

téměř lineární. Nejistota měření se pohybuje od 0,6 do 2 %. Můžeme je dále dělit na diodové 

a tranzistorové. [5], [6] 

Diodové PN senzory 

Jedná se o senzory, které jsou vyrobeny z polovodiče a disponují jedním PN přechodem. Je-li 

dioda zapojena v propustném směru a je napájena zdrojem který poskytuje konstantní proud, 

pak s rostoucí teplotou bude napětí na PN přechodu klesat. [1], [7] 

 

 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Radek Tomšej 

Dynamické vlastnosti teploměrů 

 

25 

 

Pro diodu platí obecně známá Shockleyova rovnice, ze které lze vyjádřit teplotní závislost na-

pětí. Za předpokladu že měříme napětí přesným digitálním ampérmetrem, lze teplotu zjistit ze 

vztahu 

𝑘𝑝 = (
 𝜕𝑈𝐷

 𝜕𝑇
)

𝐼𝐷

 Rov. 3.13 

 

kde 

𝑘𝑝 … pokles napětí (konstanta linearity) [mV· K−1] 

 𝜕𝑇 … změna teploty [K] 

 𝜕𝑈𝐷 … změna napětí na PN přechodu [V] 

ID … proud na PN přechodu [A] [5], [6] 

 

Obr. 3.10 Teplotní závislost charakteristiky PN přechodu diody [6] 

 

Diodové senzory se nejčastěji vyrábí z křemíku (Si), germania (Ge) nebo slitiny galium-arsenid 

(GaAs). Například pro křemík je konstanta k v rozsahu od 2 do 2,5 mV/K. Nespornou výhodou 

je zde cena senzorů, jednoduchý vztah závislosti teploty na napětí a rychlá odezva. Ta je výrobci 

senzorů udávána menší než 10 ms. Rozměry diody jsou velmi malé (3-5 mm). Teplotní rozsah 

se pohybuje nejčastěji od -50 °C do 150 °C. V případě perfektní kalibrace diody, lze měřit již 

od 1 K. Díky tomu jsou velmi vhodná pro technická měření za velmi nízkých teplot. [1], [5]  

3.2.5 Výrobci elektrických teploměrů 

Mezi přední výrobce na světovém trhu se řadí firmy Hayashi Denko a Trerice. Jejich odporové 

teploměry a termočlánky se vyznačují zejména velmi rychlou dobou odezvy. Tato odezva se 

pohybuje i v řádu desetin sekundy. Na českém trhu jsou aktivní firmy Sensit nebo Intrax, které 

jsou schopny těmto světovým výrobcům konkurovat. [2], [6], [15] 

Tranzistorové PN senzory 

U tranzistorových PN senzorů je princip obdobný jako u diodových. Využívá se zde teplotní 

závislosti napětí na přechodu báze-emitor v propustném směru. Nevýhodou zde však je teplotní 

závislost proudu a jím způsobená odchylka od linearity. [6] 
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3.3 Speciální indikátory teploty 

Oproti dříve uvedeným teploměrům, se následující indikátory teploty používají pouze pro při-

bližné stanovení teplot těles. Přibližná teplota se určí na základě známé teploty (kritická tep-

lota), při níž dochází ke změně tvaru nebo barvy indikátoru. Nepřesnost měření je poměrně 

velká a závisí na prostředí o okolních vlivech (tlak, složení atmosféry, chemický vliv pro-

středí…). Tyto indikátory se dělí na vratné a nevratné, nebo podle počtu tzv. zvratů (počet 

změn). [5], [6] 

3.3.1 Keramické žároměrky 

Jedná se o nevratné indikátory, které působením teploty mění svůj tvar. Lze jimi přibližně ur-

čovat teplotu od 600 °C až do 2 000 °C. Žároměrky se nejčastěji vyrábějí ve tvaru šikmých 

trojbokých komolých jehlanů. Tyto jehlany působením teploty mění svůj tvar, ohýbají se a do-

tknou se vrcholem podložky, ke které jsou připevněny. Dále se vyrábějí ve tvaru kroužků, které 

působením teploty mění svůj průměr nebo ve tvaru tyčinek, které mění svůj průřez. Jsou vyro-

beny z oxidů křemíku a hliníku s příměsí jiných oxidů, například MgO, CaO nebo PbO. Použí-

vají se v keramickém průmyslu. Nepřesnost měření zde dosahuje ±15 °C.  [5], [6] 

 

Obr. 3.11 Keramické žároměrky [6] 

 

3.3.2 Tavné indikátory teploty 

Nejistota měření u tavných indikátorů může dosahovat až ±1 % z kritické teploty indikátoru. 

Patří sem teploměrové tablety, kapaliny, tužky nebo nálepky. [6] 

Teploměrové tablety se vyrábějí z keramických prášků. Lze jimi měřit teplotu od 40 °C do 

1 650 °C. Po dosažení jmenovité teploty dojde k roztavení teploměrové tablety. Jedná se o ne-

vratný typ indikátoru. [6] 

Teploměrové tužky vznikají stmelením keramického prášku a pojidla v rozsahu od 40 °C do 

1 371 °C. Po dosažení kritické teploty se značka nakreslená teploměrovou tužkou roztaví a ne-

vratně ztuhne. [5] 

Teploměrové kapaliny jsou stejně jako předchozí tavné indikátory vyráběny z keramických 

prášků, které jsou rozpuštěny v těkavé kapalině. Rozsah je stejný jako u teploměrných tužek. 

Při dosažení kritické teploty se stopa kapaliny rozteče. [6] 

Teploměrové nálepky na rozdíl od předchozích indikátorů, které měnili svůj tvar, mění při 

změně teploty svou barvu a jsou tzv. barvoměnné. Při změně teploty dojde k nevratné změně 

barvy nálepky. Nálepky se vyrábějí v menším teplotním rozsahu od 38 °C do 316 °C. [5], [6] 
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3.3.3 Kapalné krystaly 

Kapalné krystaly jsou látky organického původu. Vyznačují se teplotní závislostí své moleku-

lární struktury, nacházejí-li se mezi kapalnou a pevnou fází. U těchto indikátorů dochází v ur-

čitém teplotním rozsahu ke změně spektrálního indexu lomu. Při osvícení takového krystalu 

bílým světlem dojde k odrazu pouze určité barevné složky tohoto světla. Kapalné krystaly se 

nanášejí jako nátěr na černé nelesklé pozadí. Vyrábějí se v teplotním rozsahu od -30 °C do 

+120 °C. Pomocí termografického zpracování lze dosáhnout nejistoty měření až ±0,05 °C. [6] 

 

Obr. 3.12 Teploměrová nálepka s kapalnými krystaly [6] 
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4 Bezdotykové měření teploty 
V posledních letech se velmi rozšiřuje použití bezdotykových teploměrů, které jsou schopny 

měřit povrchovou teplotu těles. Tuto teplotu zjišťují na základě elektromagnetického záření, 

které těleso vysílá. Dříve se bezdotykové měření teploty uplatňovalo především v místech, kde 

bylo potřeba měřit vysoké teploty a nebylo možné použít dotykový teplotní senzor. Především 

se jednalo o oblast sklářství, metalurgie a chemický průmysl. Díky pokrokům na poli optiky 

a elektroniky je možné nyní měřit i teploty nižší než 0 °C. Tyto teploměry najdou své uplatnění 

zejména při měření tepelných ztrát nebo při kontrole potrubních systémů. [5] 

Mezi velké výhody bezdotykového měření patří zejména rychlá odezva (milisekundy), měřený 

objekt může být v pohybu (výrobní linka, rotující součásti), možnost bezpečného měření v ne-

bezpečných nebo nedostupných prostorách, možnost měřit velmi vysoké teploty a měřicí sys-

tém neovlivňuje měřené těleso. Naopak mezi nevýhody patří možnost měřit pouze povrchovou 

teplotu tělesa, vliv záření z okolních těles dopadajících na měřené těleso a nepřesnost měření 

vlivem prostředí mezi měřicím přístrojem a měřeným tělesem (kouř, prach…). [3]  

4.1 Princip 

Každé těleso, o teplotě vyšší než absolutní nula, vyzařuje infračervené záření, které odpovídá 

dané teplotě. Toto záření je složeno z několika různých vlnových délek. Záření s délkou od 2 

do 25 μm je označováno jako tepelné záření. [3] 

Tab 4.1 Vlnové délky a oblasti infračerveného spektra [5] 

Vlnová délka [μm] Oblast infračerveného spektra 

0,4 až 0,78 viditelná 

0,78 až 1 blízká 

1 až 3 krátkovlnná 

3 až 5 středovlnná 

5 až 25 dlouhovlnná 

 

 Intenzita tohoto vyzařování se spočítá ze vztahu 

Eℎ =
𝑑𝛷

𝑑𝑆
 Rov. 4.1 

 

Kde 

Eh … intenzita vyzařování [W · m−2] 

Φ … zářivý tok [W] 

S … plocha povrchu zdroje záření [m2] [5] 

4.2 Černé těleso 

Absolutně černé těleso je takové těleso, které pohlcuje veškeré záření všech vlnových délek 

dopadající na jeho povrch a které naopak vyzařuje maximální energii při každé vlnové délce. 

Černé těleso se značí dolním indexem 0. [6] 
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Intenzita vyzařování černého tělesa závisí podle Stefan-Boltzmannova zákona jen na jeho ab-

solutní teplotě a určí se ze vztahu 

𝐸0 = ∫ 𝐸0𝜆𝑑𝜆
∞

0

= σ𝑇4 Rov. 4.2 

 

kde 

𝐸0… intenzita vyzařování černého tělesa [W · m−2] 

𝐸0𝜆 … spektrální hustota intenzity vyzařování černého tělesa [W · m−3] 

𝜆 … vlnová délka [m] 

σ …  konstanta = 5,67.10-3 W m-2 K-4 

T … teplota [K]. [5] 

Závislost spektrální hustoty intenzity vyzařování černého tělesa na vlnové délce a teplotě nám 

vyjadřuje Planckův vyzařovací zákon 

𝐸0𝜆 =
2𝜋ℎ𝑐2

𝜆5 [𝑒𝑥𝑝 (
ℎ𝑐

𝑘𝑏𝜆𝑇
)]

 
Rov. 4.3 

 

kde  

𝐸0𝜆 … spektrální hustota intenzity vyzařování černého tělesa [W · m−3] 

h … Planckova konstanta  

c … rychlost světla ve vakuu [m · s−1] 

𝜆 … vlnová délka [m] 

𝑘𝑏 … Boltzmannova konstanta  

T … teplota [K]. [5] 

 

Obr 4.1 Spektrální hustota zářivého toku černého tělesa v závislosti na vlnové délce záření a 

teplotě zářiče [13] 
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4.3 Skutečné těleso 

Skutečné těleso, na rozdíl od černého, méně vyzařuje i pohlcuje. Jeho spektrální hustota inten-

zity vyzařování se určí ze vztahu 

𝐸𝜆 = ε 𝐸0𝜆 Rov. 4.4 

 

kde 

𝐸𝜆 … spektrální hustota intenzity vyzařování skutečného tělesa [W · m−3] 

ε … emisivita skutečného tělesa (je funkcí teploty a vlnové délky) [–] 

𝐸0𝜆 … spektrální hustota intenzity vyzařování černého tělesa [W · m−3]. [6] 

Upravením rovnice 4.4 lze emisivitu definovat jako poměr vyzařování tepelného zářiče a vyza-

řování černého tělesa při stejné teplotě. [6] 

Tab. 4.2 Emisivita v závislosti na typu povrchu [5] 

Typ povrchu Emisivita ε [-] 

Černé těleso 1 

Černý matový lak 0,99 

Voda 0,95 

Cihly 0,85 

Zoxidovaný ocelový plech 0,75 

Lesklý ocelový plech 0,25 

 

4.4 Pyrometry 

Pyrometry jsou přístroje užívané k bezkontaktnímu měření teploty. Dále se mohou dělit podle 

různých hledisek. Nejčastěji se dělí podle spektrální oblasti využitého záření na pyrometry 

úhrnné, spektrální, pásmové a barvové. [11] 

4.4.1 Pyrometry úhrnné  

Tyto pyrometry měří teplotu na základě Stefan-Boltzmannova zákona (vztah 2). Mohou proto 

vyhodnocovat tepelné záření v celém spektru. Emisivita nečerných těles a zářičů je závislá na 

materiálu, jakosti povrchu nebo teplotě. Z toho důvodu je její určení a korekce potřebných údajů 

na pyrometru velmi obtížná. [12] 

Úhrnné pyrometry proto zpravidla mívají nastavenou hodnotu emisivity na ε=1. Naměřená tep-

lota tedy odpovídá teplotě, kterou by mělo černé těleso, pokud by jeho zář byla stejná jako 

u tělesa skutečného. [6] 
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Skutečná teplota je dána vztahem 

𝑇𝑠 = 𝑇č √
1

𝜀

4

 Rov. 4.5 

 

kde 

𝑇𝑠 … teplota skutečného tělesa [K] 

𝑇č … teplota černého tělesa [K] 

𝜀 … emisivita. [–]. [6] 

Pro úhrnné pyrometry je typická velmi rychlá odezva (řádově 10-2 s). Vysokou citlivostí vhod-

nou zejména pro měření teploty těles s malými rozměry. Při měření v uzavřených prostorech 

bez odlesku lze očekávat velmi malou chybu měření. [12] 

4.4.2 Pyrometry monochromatické 

Pyrometry spektrální neboli monochromatické jsou založeny na závislosti spektrálního vyzařo-

vání tělesa při určité vlnové délce na teplotě. Jsou tedy schopné měřit pouze tepelné záření 

odpovídající jedné vlnové délce. Ve skutečnosti však nelze takový pyrometr vyrobit, a proto se 

vždy měří v úzkém rozsahu vlnových délek Δλ. [6] 

Pokud Δλ → 0 lze teplotu určit ze vztahu 

𝑇𝑠 =
𝑇č 𝑐2

𝑐2 + 𝜆𝑇č𝜀
 Rov. 4.6 

 

kde 

𝑇𝑠 … teplota skutečného tělesa [K] 

𝑇č … teplota černého tělesa [K] 

𝑐2 … druhá vyzařovací konstanta [m·K] 

𝜆 … vlnová délka [m] 

ε … emisivita [–]. [6] 

Spektrální pyrometry pracují nejčastěji v rozsahu od 800 °C do 3 000 °C. Vyznačují se jedno-

duchostí a robustností. [11] 

4.4.3 Pyrometry pásmové 

Využívají část spektra tepelného záření, která je užší než u pyrometrů úhrnných, ale zároveň 

podstatně větší než u pyrometrů monochromatických. Většina dnes vyráběných pyrometrů jsou 

právě pyrometry pásmové. Pokud je šířka měřeného pásma vlnových délek dostatečně široká 

(zajištěno při výrobě), lze pro praktický výpočet stejně jako u pyrometrů úhrnných použít Ste-

fan-Boltzmannův zákon (rovnice 4.2). K výhodám pásmových pyrometrů patří rychlá odezva 

a možnost měření teploty na malé ploše. [6], [12] 

Využití pásmových pyrometrů je zejména tam, kde se mezi měřeným tělesem a měřicím systé-

mem vyskytuje vodní pára nebo jiný plyn. [12] 
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4.4.4 Pyrometry poměrové 

Poměrové pyrometry se řadí mezi pyrometry barvové. Využívají záření ve viditelném spektru 

ve dvou vlnových rozsazích (zelené a červené světlo). Jsou velmi vhodné pro měření teploty 

zářičů, u nichž je emisivita neznámá ale konstantní. Poměrové pyrometry disponují výměnnými 

filtry (červeným a zeleným), pomocí nichž srovnávají jas vydávaný měřeným zářičem. [11] 

4.4.5 Konstrukce pyrometrů 

Vyrábějí se v přenosném i stacionárním provedení. Stacionární přístroje jsou napájeny síťovým 

napětím a v případě umístění do provozu s vysokou teplotou je nutné je chladit. Mohou být 

zaměřený na jeden bod, nebo mohou snímat širší oblast. Přenosné přístroje jsou napájeny bate-

rií. [5] 

4.5 Termovize 

U termovizní techniky se se pracuje ve dvou hlavních pásmech vlnových délek. Krátkovlnné 

pásmo má rozsah od 2 do 5 μm a dlouhovlnné od 7 do 13 μm. I přesto, že termovize pracuje 

v neviditelném spektru záření, si uživatel může na výstupu nastavit zobrazení určitého rozmezí 

teplot libovolnou barvou. Na rozdíl od pyrometrů lze termovizi využít i k odhalení poruch pod 

povrchem měřeného objektu. Objekt je ozařován tepelnými pulsy a následně snímán termoka-

merou. Teplo se šíří materiálem a v případě defektu dochází ke změně tohoto šíření. Změna je 

zaznamenávána zmíněnou termokamerou a následně vyhodnocena. Tato metoda se nazývá 

pulsní termografie. Druhou metodou je takzvaná Lock-in termografie. Tato metoda využívá 

odrazu tepelných vln od defektů a následné interference na povrchu tělesa. [6] 

Termovize najde uplatnění při odhalování tepelných ztrát u domů nebo různých přepravních 

kontejnerů a objektů. Dále se dá použít při kontrole kvality výrobků a bezpečném měření teplot. 

V poslední době se rozšiřuje její použití u bezpečnostních složek díky možnosti lokalizovat cíl 

na velkou vzdálenost nebo odhalit ohnisko požáru. [16] 

 

 

Obr. 4.2 Temovizní snímek [14] 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Radek Tomšej 

Dynamické vlastnosti teploměrů 

 

33 

 

5 Experimentální měření teploty 
Cílem experimentálního měření teploty bylo stanovit dynamickou charakteristiku vybraného 

teploměru, určit jeho dobu odezvy v různých prostředích a pokusit se navrhnout postup, jak 

stanovit výslednou teplotu v kratším čase, než je samotná odezva teploměru.  

Výrobci teploměrů označují dobu odezvy jako čas, kdy naměřená teplota odpovídá 90 % (95 %) 

celkové změny teploty. Ta se liší v závislosti na výrobci, technologii a typu měřicího přístroje. 

V následujících měřeních budu za odezvu přístroje považovat hodnotu odpovídající 90 % cel-

kové změny. 

Pro samotné měření byly vybrány dva teploměry. První teploměr je blíže nespecifikovaný od-

porový teploměr Pt100. V druhém případě se taktéž jedná o blíže nespecifikovaný termočlánek 

typu K.  

5.1 Měření 

Jak již bylo zmíněno dříve, jedním z cílů měření je určení odezvy teploměrů v různých prostře-

dích za určitých podmínek. Tato odezva bude tedy měřena ve vodě s mícháním, ve vodě bez 

míchání, v oleji bez míchání, a na vzduchu. Bohužel nebylo možné zajistit konstantní podmínky 

pro míchání v oleji a na vzduchu, proto tato měření probíhala pouze bez míchání. 

5.2 Použité přístroje 

Kromě již zmíněných teploměrů bylo nutné použít další přístroje a pomůcky. Číselný výstup 

měření byl zajištěn měřicí kartou NI-9219. Ohřev a míchání byl zajištěn magnetickou míchač-

kou MM-04. Pro měření s olejem byla míchačka nahrazena fritovacím hrncem. Pro určení vý-

sledné teploty měřené látky byl použit měřicí přístroj Chauvin Arnoux TK1000 s termočlánkem 

typu K. Fotografie a schéma měřicí sestavy jsou na následujících obrázcích. 

 

 

Obr. 5.1 Fotografie měřicí sestavy  
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Obr. 5.2 Schéma měřicí sestavy 

 

5.3 Postup měření 

Jako první bylo nutné do kádinky, ve které probíhalo samotné měření teploty, nalít vodu. Voda 

byla následně magnetickou míchačkou ohřáta na měřenou teplotu. Tato teplota byla kontrolo-

vána přístrojem TK1000. Po jejím dosažení bylo zapnuto snímání na počítači a následně byly 

oba teploměry vloženy do kádinky s médiem. Po ustálení naměřených hodnot na konečné tep-

lotě byly oba teploměry vyjmuty z kádinky a důkladně osušeny a ochlazeny zpět na přibližnou 

počáteční pokojovou teplotu. Při měření ochlazování na vzduchu nebyl teploměr osušen, mě-

ření je proto ovlivněno ulpělými zbytky média na teploměru. Ochlazování na teplotu přibližně 

0 °C probíhalo v kádince s vodou a ledem.  

5.4 Vyhodnocení měření 

Jako první se měřila odezva teploměrů ve vodě při míchání magnetickou míchačkou na rych-

lostní stupeň 9. Pro toto měření byly zvoleny dvě výstupní teploty a to přibližně 50 °C a 100 °C. 

Za počáteční teplotu byla považována teplota pokojová. Na obrázcích 5.3 a 5.4 lze vidět vy-

kreslení dynamické charakteristiky v grafu.  

 

Obr 5.3 – Odezva teploměrů při ponoření do míchané vody o teplotě 50°C. 

Při tomto měření v míchané vodě proběhlo vše bez větších komplikací. 
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Obr. 5.4 Odezva teploměrů při ponoření do míchané vody o teplotě 100 °C 

 

Při měření na výsledné teplotě přibližně 100 °C došlo k překřížení křivek pro termočlánek a od-

porový teploměr. Toto je způsobeno odlišnou kalibrací přístrojů a nerovnoměrností teplotního 

profilu v okolí měření. 

Po vyhodnocení naměřených dat ve vodě s mícháním byly určeny přibližné doby odezvy jed-

notlivých teploměrů. Tyto hodnoty byly zapsány do tabulky 5.1. 

Tab. 5.1 Doby odezvy při měření v míchané vodě 

 50 °C 100 °C 

Pt100 7,78 s 6,95 s 

Termočlánek K 0,6 s 0,91 

 

Průměrná doba odezvy teploměrů ve vodě s mícháním je tedy 7,37 sekund pro odporový tep-

loměr Pt100 a 0,76 sekund pro termočlánek typu K. 

Jako další byla měřena odezva přístroje ve vodě bez míchání. K tomuto měření bylo možné 

použít více výstupních teplot, včetně teplot, kdy výsledná změna teploty byla záporná. Tyto 

teploty byly 50 °C, 100 °C a 0 °C, kdy bylo ochlazováno z teploty okolí a v druhém případě 

z teploty 180 °C. Průběhy měření jsou vykresleny na následujících obrázcích 5.5, 5.6, 5.7 a 5.8. 
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Obr 5.5 – Odezva teploměrů při ponoření do nemíchané vody o teplotě 50 °C 

 

 

Obr 5.6 – Odezva teploměrů při ponoření do nemíchané vody o teplotě 100 °C 

Při těchto měřeních probíhalo vše dle očekávání. Křížení křivek je zde opět způsobeno rozdíl-

nou kalibrací přístrojů. U obrázku 5.6 lze vidět, že doba náběhu termočlánku je zde delší, a její 

náběh pozvolnější. Toto bylo pravděpodobně způsobeno ovlivněním neponořené části přístroje 

proudem vzduchu z okolí.  
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Obr 5.7 – Odezva teploměrů při ponoření do nemíchané vody o teplotě 0 °C 

 

 

Obr 5.8 – Odezva teploměrů při ponoření do nemíchané vody o teplotě 0 °C ze 180 °C 

Při měření ochlazování probíhalo vše podle očekávání. Ochlazovací křivky při měření ze 

180 °C na 0 °C byli ovlivněny množstvím oleje ulpělým na teploměru. Toto způsobilo poma-

lejší odezvu, a tedy delší dobu potřebnou k dosažení výsledné teploty. 
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Doby odezvy určené z naměřených dat jsou zapsány v tabulce 5.2 

Tabulka 5.2 - Doby odezvy při měření v nemíchané vodě 

 50 °C 100 °C 0 °C (z okolí) 0 °C (ze 180 °C) 

Pt100 7,35 s 8,16 s 13,14 s 25,34 s 

Termočlánek K 0,44 s 1,1 s 0,57 s 1,38 s 

 

Průměrné doby odezvy teploměrů ve vodě bez míchání jsou přibližně 9,55 sekund pro Pt100 

po zanedbání měření ze 180 °C do prostředí o teplotě 0 °C. Toto měření bylo znehodnoceno 

rozžhaveným olejem, který ulpěl na těle teploměru a zabránil okamžitému ochlazování teplo-

měru. U termočlánku se průměrná doba odezvy pohybovala kolem 0,7 sekund. Měření z oleje 

zde bylo taktéž zanedbáno. 

Dále byly měřeny odezvy teploměrů v oleji bez míchání. Díky skutečnosti, že byl použit olej, 

bylo možné dosáhnout vyšších výstupních teplot, a to až 180 °C. Vykreslené závislosti teploty 

na čase jsou zobrazeny na obrázcích 5.9, 5.10, 5.11 a 5.12. 

 

Obr 5.9 – Odezva teploměrů při ponoření do oleje o teplotě 50 °C 

 

 

Obr 5.10 – Odezva teploměrů při ponoření do oleje o teplotě 100 °C 
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Tato měření proběhla dle očekávání. Pozvolnější nárůst teploty je způsoben menším součinite-

lem přestupu tepla než u vody. 

 

Obr 5.11 – Odezva teploměrů při ponoření do oleje o teplotě 150 °C 

 

 

Obr 5.12 – Odezva teploměrů při ponoření do oleje o teplotě 180 °C 

 

Z důvodu bezpečnosti měření se tato měření uskutečnila na otevřeném prostoru. Proud vzduchu 

z okolí tak způsobil ovlivnění teploměru Pt100 na obr. 5.11 a termočlánku na obrázku 5.12. 

Zpracováním naměřených údajů byly získány jednotlivé doby odezvy teplotních čidel, které 

jsou uvedeny v tabulce 5.3. 

Tabulka 5.3 - Doby odezvy při měření v oleji 

 50 °C 100 °C 150 °C 180 °C 

Pt100 63,3 39,9 s 56,18 s 55,04 s 

Termočlánek K 5,64 3,18 s 2,92 s 3,55 s 
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Průměrné spočítané doby odezvy teploměrů v oleji jsou přibližně 55,85 sekund pro odporový 

teploměr a 3,82 sekund pro termočlánek typu K. Tyto hodnoty jsou vyšší než u vody, zejména 

z důvodu nižšího součinitele přestupu tepla. 

Jako poslední byla měřena odezva teploměrů na vzduchu. Očekávaná doba odezvy je zde mno-

hem vyšší než u předchozích měření. Vzduch v tomto případě nezvládá ochlazovat teploměr 

dostatečně rychle. Charakteristické teploty tohoto měření byly stanoveny na 50 °C, 100 °C 

a 150 °C. Z těchto teplot bylo ochlazováno až na výslednou teplotu, která se shodovala s poko-

jovou teplotou.  Závislosti teploty na čase s naměřených údajů jsou graficky znázorněny na 

obrázcích 5.13, 5.14, 5.15. 

 

Obr 5.13 – Odezva teploměrů na vzduchu z teploty 50 °C 

 

 

Obr 5.14 – Odezva teploměrů na vzduchu z teploty 100 °C 
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Obr 5.15 – Odezva teploměrů na vzduchu z teploty 180 °C 

 

Měření na vzduchu byla ovlivněna zejména nestálým teplotním profilem okolí a velkým množ-

stvím ulpělých zbytků vody a oleje na teploměrech. Další faktor, který tato měření ovlivnil, byl 

součinitel přestupu tepla, který je u vzduchu o hodně menší než u vody nebo oleje. Při měření 

zobrazeném na obrázku 5.14 se projevila u termočlánku setrvačnost, kdy naměřená teplota 

v jednom okamžiku klesla pod skutečnou teplotu okolí.  

Po následném zpracování číselných údajů byly vyhodnocené doby odezvy zapsány do ta-

bulky 5.4. 

Tabulka 5.4 - Doby odezvy při měření na vzduchu 

 50 °C 100 °C 150 °C 

Pt100 349,46 s 550,34 s 382,4 s 

Termočlánek K 7,06 s 8,74 s 62,24 s 

 

Při měření na vzduchu se doba odezvy u odporového teploměru pohybovala přibližně kolem 

427 sekund a 7,9 sekund u termočlánku typu K při zanedbání měření ze 150 °C, kdy měření 

bylo velmi ovlivněno ulpělou vrstvou oleje na snímači. Měření na vzduchu není příliš objek-

tivní. Výsledné hodnoty jsou ovlivněny zejména nestálými teplotními profily okolního vzdu-

chu. 

5.5 Nepřesnosti, nejistoty, ovlivňující faktory 

U některých měření je zřejmé, že počáteční (nebo koncová) teplota naměřená na teploměrech 

se od sebe liší. Toto je způsobeno špatnou kalibrací přístroje a zejména faktem že měřicí oblast 

termočlánku byla velká a nebylo možné ji celou ponořit do měřeného prostředí. V tomto pří-

padě zbývající část měřila teplotu nad měřeným prostředím, tedy jinou, než kterou měřila po-

nořená část. 

Dále u některých měření, zejména při určování odezvy na vzduchu, má velký vliv pozůstatek 

původního média na částech teploměru. Skrze toto médium se teplo odvádí pomaleji než na 

částech, kde toto médium není. Toto má za následek zpožděný náběh křivky. 

 

24

44

64

84

104

124

144

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

T
ep

lo
ta

 [
°C

]

Čas [s]

Pt100

Te močláne  K



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Radek Tomšej 

Dynamické vlastnosti teploměrů 

 

42 

 

5.6 Zobrazení odezvy pro bezrozměrnou teplotu 

Bezrozměrná teplota je označení pro veličinu, která vznikne jako podíl změny od výchozí tep-

loty a rozdílem výchozí a konečné teploty. Nabývá hodnot 0 až 1. Pomocí této metody lze 

měření mezi různými teplotami sjednotit a porovnat je. Výrobci teploměrů většinou uvádějí 

dobu odezvy pro proudící vodu. Z tohoto důvodu bude zobrazení s bezrozměrnou teplotou po-

užito u měření v míchané vodě. Pro porovnání u teploměru Pt100 bude zobrazení bezrozměrnou 

teplotou provedeno i u měření v oleji.  

 

Obr 5.16 – Odezvová křivka Pt100 pro měření v míchané vodě pomocí bezrozměrné teploty 

 

Z obrázku 5.16 je zřejmé, že náběh teploměru Pt100 je velmi podobný pro obě měření. Vyplývá 

z něj, že náběh pro větší teplotní skok je o něco málo rychlejší než u skoku menšího. 

 

 

Obr 5.17 – Odezvová křivka termočlánku K pro měření v míchané vodě pomocí bezrozměrné 

teploty 

 

Na rozdíl od odporového teploměru, se bezrozměrné zobrazení teploty u termočlánku neosvěd-

čilo (obr. 5.17). Doba odezvy je velmi rychlá stejně jako ovlivnění teploměru vnějším prostře-

dím. Prokazuje tedy velkou citlivost tohoto teploměru, nicméně znemožňuje vyvození jiných 

závěrů.  
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Obr 5.18 – Odezvová křivka Pt100 pro měření v oleji pomocí bezrozměrné teploty 

 

I u měření v oleji na obrázku 5.18 jde vidět, že odezvové křivky vypadají přibližně stejně. 

Drobné odchylky jsou způsobené velikostí teplotního skoku a nepřesnostmi spojenými s tep-

lotním profilem okolí a interakcí teploměru s nádobou, v níž se měření provádělo. 

5.7 Tečna v inflexním bodě 

Za účelem rychlejšího stanovení teploty, než je doba odezvy teploměru byl nalezen inflexní 

bod křivek na obrázcích 5.16 a 5.18, tedy u křivek pro měření v míchané vodě a oleji. Detailní 

pohled na inflexní bod u těchto křivek je zobrazen na obrázcích 5.19 a 5.20. 

 

Obr 5.19 – Odezvová křivka Pt100 pro měření v míchané vodě – detail v okolí inflexního 

bodu 

 

Lze vidět, že inflexní bod se nachází přibližně v okolí hodnoty 0,1 na stupnici bezrozměrné 

teploty. Tečna proložená tímto bodem svírá úhel přibližně 20° až 30° s osou x. Hodnoty inflex-

ního bodu bylo dosaženo přibližně v čase 1 sekunda. 
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Obr 5.20– Odezvová křivka Pt100 pro měření v oleji – detail v okolí inflexního bodu 

 

I v tomto případě lze vidět, že inflexní bod se nachází opět v blízkosti hodnoty 0,1 na stupnici 

bezrozměrné teploty. Stejně jako u měření ve vodě i zde by tečny proložené inflexními body 

svírali s osou x úhel přibližně 20° až 30°. Hodnoty inflexního bodu zde bylo dosaženo v čase 

kolem 2 sekund, což odpovídá pomalejší odezvě díky menšímu součiniteli přestupu tepla. 

5.8 Stanovení teploty pomocí časové konstanty 

Časová konstanta je označení pro dobu kdy teplota naměřená přístrojem dosáhne hodnoty 

63,2 % celkové změny teploty, tedy 63,2 % rozdílu konečné a počáteční teploty. Na základě 

naměřených údajů byly hodnoty časových konstant vypočítány pro olejové prostředí a ve vodě 

bez míchání. Následně byly tyto hodnoty zapsány do tabulek 5.5 a 5.6. 

Tabulka 5.5- Časové konstanty pro nemíchanou vodu 

Výstupní teplota 0 °C 50 °C 100 °C 

Pt100 4,5 s 3,82 s 4,14 s 

Termočlánek K 0,23 s 0,18 s 0,86 s 

 

Tabulka 5.6 – Časové konstanty pro olej 

Výstupní teplota 50 °C 100 °C 150 °C 180 °C 

Pt100 19,4 s 16,44 s 17,88 s  23,98 s 

Termočlánek K 1,54 s 1,33 s 1,65 s 1,32 s 

 

Průměrná časová konstanta pro termočlánek typu K je tedy přibližně 0,215 sekund pro vodní 

prostředí po zanedbání měření, kdy výsledná teplota byla 100 °C. Toto měření bylo zanedbáno 

z důvodu dlouhé doby náběhu teploměru způsobeném neúplným ponořením teploměru do mě-

řeného prostředí a ovlivněním prostředím vnějším. U odporového teploměru Pt100 tyto pro-

blémy nenastaly, protože tento teploměr byl rozměrově menší a bylo tedy možné jeho úplné 

ponoření. Naměřená hodnota časové konstanty je v tomto případě průměrně 4,15 sekund. 

Pro olejové prostředí jsou tyto hodnoty o něco vyšší a to přibližně 1,46 sekund pro termočlánek 

typu K a 19,45 sekund pro odporový teploměr. 
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5.9 Stanovení teploty po 50 % změny 

Za předpokladu, že pro zvolené teploměry je nárost teploty v oblasti kolem 50 % změny line-

ární, což podle sestavených grafů přibližně je, lze předpokládat že doba, za kterou teploměr 

zaznamená 50 % změny, bude při stejném měřeném prostředí přibližně stejná. Na základě této 

úvahy lze z naměřených dat odečíst, že doba do 50 % změny pro vodu nabývala hodnot uvede-

ných v tabulce 5.7. 

Tabulka 5.7 – Čas do 50 % změny teploty u nemíchané vody 

 0 °C 50 °C 100 °C 

Pt100 3,2 s 2,96 s 3,07 s 

Termočlánek K 0,17 s 0,17 s 0,8 s 

 

Průměrná naměřená hodnota pro 50 % změny je tedy 3,08 sekund pro teploměr Pt100 

a 0,38 sekund pro termočlánek typu K.  

Pro olejové prostředí jsou hodnoty uvedeny v tabulce 5.8. 

Tabulka 5.8 - Čas do 50 % změny teploty u oleje 

 50 °C 100 °C 150 °C 180 °C 

Pt100 13,58 s 10,96 s 11,38 s 17,02 s 

Termočlánek K 0,99 s 1,04 s 1,34 s 0,88 s 

 

V olejovém prostředí je tedy průměrná doba odezvy na 50 % změny 13,24 sekund po teploměr 

Pt100 a 1,06 sekund pro termočlánek typu K. 
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6 Závěr 
V bakalářské práci byla provedena rešerše týkající se možností měření teploty a jejich principů 

zejména u kapalných a plynných látek. Byly uvedeny příklady jednotlivých teploměrů a jejich 

přibližné možnosti užití včetně rozsahů a přesností. V experimentální části práce byly měřeny 

charakteristiky dvou teploměrů. Dále byl navržen postup zjištění teploty rychleji, než je doba 

odezvy teploměrů třemi způsoby. Jako první bylo využito inflexního bodu odezvové křivky. 

Druhým způsobem byla metoda za použití časové konstanty senzorů. Třetí metodou byla me-

toda podobná, avšak využilo se zde lineární aproximace nárostu teploty v okolí 50 % změny 

teploty. 

Dle předpokládaných výsledků byla reakce termočlánku K rychlejší a doba odezvy tedy kratší 

než u odporového teploměru Pt100. Vzhledem k chybějícím údajům o výrobci nebylo možné 

naměřené údaje porovnat s údaji udávaným výrobcem, nicméně průměrná doba odezvy termo-

článku byla v proudící vodě stanovena na přibližně 0,76 sekund. Tato hodnota je v rozsahu 

0,06 sekund až 4 sekundy, který je uváděn předními výrobci termočlánkových senzorů teploty. 

U odporového teploměru byla tato hodnota stanovena na 7,37 sekund, což je taky v rozsahu 

udávaném výrobci odporových teploměrů. 

Výsledky měření na vzduchu prokázaly že termočlánek typu K opět splnil rozsah určený vý-

robci termočlánků a v porovnání s některými moderními termočlánkovými teploměry je jeho 

odezva jedna z nejrychlejších. U odporového teploměru se bohužel tato odezva ukázala být 

příliš dlouhou. Na efektivní měření teploty vzduchu doporučuji spíše teploměr termočlánkový. 

V další části experimentální práce byl navržen postup určení teploty dříve než po době odezvy 

teploměru. V měřených případech se zdá aproximace lineární závislostí v oblasti kolem 50 % 

změny teploty poměrně přesná a chyba určení výsledné teploty je velmi malá. 

Při zajištění dokonalých laboratorních podmínek pro měření teploty, by podle mého názoru 

bylo možné zjistit výslednou teplotu velmi rychle pomocí inflexního bodu. Tento bod v grafu 

s bezrozměrnou teplotou nabýval hodnoty 0,1 na ose bezrozměrné teploty u obou zobrazených 

prostředí. Na časové ose se tyto hodnoty pro různá prostředí lišily, ale v rámci stejného prostředí 

byly přibližně totožné. Následně proložená tečna těmito body by svírala s vodorovnou osou 

úhel mezi 20° až 30°. 

Experimentální měření byla ovlivněna řadou faktorů, zejména menší přesností použitých pří-

strojů z důvodu vysoké frekvence zaznamenávání dat. Mezi další ovlivňující faktory patřila 

nemožnost ponoření celého přístroje do měřeného prostředí. Pro přesnější měření by bylo nutné 

provádět měření v místnosti se stálým teplotním profilem a objem měřených prostředí by musel 

být dostatečně velký. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

A Kapalinová konstanta – 

B Kapalinová konstanta – 

C Kapalinová konstanta – 

c Rychlost světla ve vakuu m · s−1 

𝑐2 Druhá vyzařovací konstanta m·K 

d Vychýlení m 

D Konstanta negastoru      – 

E Termoelektrické napětí V 

𝐸ℎ Intenzita vyzařování W · m−2 

𝐸0 Intenzita vyzařování černého tělesa W · m−2 

𝐸0𝜆 Spekt. hust. intensity vyzařování černého tělesa W · m−3 

𝐸𝜆 Spekt. hust. intenzity vyzařování skut. tělesa W · m−3 

F Konstanta negastoru      – 

G koeficient lineárního členu K−1 

h Planckova konstanta J · s 

ID Pro una PN přechodu A 

k Specifické zakřivení m 

𝑘𝑏 Boltzmannova konstanta J · K−1 

𝑘𝑝 Pokles napětí mV· K−1 

L Původní délka m 

m Poměr tlouštěk pásků      – 

n Poměr modulů pružnosti v tahu      – 

𝑝𝑠 Tlak nasycených par Pa 

Q koeficient kvadratického členu K−2 

r Poloměr zakřivení m 

𝑅0 Odpor při teplotě 0 °C Ω 

r0 Počáteční poloměr zakřivení m 

𝑅100 Odpor čidla při teplotě 100 °C Ω 

𝑅𝑟𝑒𝑓 Odpor při referenční teplotě Ω 

𝑅𝑡 Odpor při měřené teplotě Ω 

RT odpor negastoru při teplotě T Ω 

s Celková tloušťka obou pásků m 

S Plocha povrchu zdroje záření m2 

t Teplota °C 

T Termodynamická teplota K 

t´ Teplota °F 

t0 Počáteční teplota °C 
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𝑡𝐴 Teplota spoje A °C 

𝑡𝐵 Teplota spoje B °C 

𝑇č Teplota černého tělesa K 

𝑇𝑠 Teplota skutečného tělesa K 

V  Objem kapaliny po expanzi m3 

V0 Původní objem kapaliny m3 

𝑊100 Poměr odporů při teplotě 100 °C a 0 °C     – 

   

𝛼1 Teplotní součinitel délkové roztažnosti  K−1 

𝛼2 Teplotní součinitel délkové roztažnosti  K−1 

𝛼𝑅 Teplotní součinitel odporu K−1 

𝛼𝑠 Seebeckův koeficient µV · K−1 

β Teplotní součinitel objemové roztažnosti K−1 

βr Teplotní součinitel uvažující roztažnost skla K−1 

𝜕𝑇 Změna teploty K 

𝜕𝑈𝐷 Změna napětí na PN přechodu V 

∆𝐿 Prodloužení m 

∆𝑡 Rozdíl teplot °C 

𝜀 Emisivita skutečného tělesa      – 

𝜆 Vlnová délka m 

𝜎 Vyzařovací konstanta W· m-2 ·K-4 

𝛷 Zářivý tok     W 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

1 Soubor naměřených údajů 

 

 

 

 


