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Anotace Prezentace vysvětluje základní pojmy teorie měření a seznamuje 

studenty s měřením teploty a základním rozdělením teploměrů. 

Očekávaný výstup Žák zná základní pojmy teorie měření  teploty a základní rozdělení 

teploměrů. 

 

Druh učebního materiálu Prezentace 

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora 



 

 

 

 
 

• Měření přímé – měřený údaj vždy odečteme přímo z měřícího přístroje 

• Měření nepřímé – měřený údaj musíme vypočítat z hodnot naměřených 
přímým měřením 

• Měření absolutní – naměříme absolutní hodnotu 

• Měření poměrové – neudává skutečnou hodnotu měřené veličiny, ale 
pouze poměr k jiné známé hodnotě 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Teorie měření 

Měření 

přímé 

nepřímé 

Měření 

absolutní 

relativní 
(poměrové) 



 

 

 

 

 

• Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty. 

 

• Teplota je základní fyzikální veličinou soustavy SI. 

 

• Její základní jednotkou je kelvin (K) a vedlejší jednotkou stupeň 
Celsia (°C). Nejnižší možnou teplotou je teplota absolutní nuly (0 K; 
-273,15 °C), ke které se lze libovolně přiblížit, avšak nelze jí 
dosáhnout. 

 

• Pro měření teploty se využívá nejrůznějších jevů závislých na 
změně teploty, např. změna délky, objemu, tlaku,aj. 

 

• Volba metody měření závisí na výši teploty, provozních podmínkách, 
vzdálenosti přenosu, účelu apod. 

 

• Přístroje na měření teploty se nazývají teploměry. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Měření teploty 



 

 

 

 

Teploměry 

teploměry 

dilatační 

kapalinové tlakové bimetalické 

jiné konstrukce elektrické 

termoelektrické odporové 

• Podle konstrukce rozdělujeme teploměry: 



 

 

 

 

• Kapalinový teploměr je běžný typ 
teploměru, který měří teplotu rozpínáním 
kapalin v tenké skleněné trubičce 
(kapiláře).  

• Skleněná nádobka obsahuje kapalinu, 
nejčastěji rtuť nebo obarvený líh, které 
jsou velmi citlivé na změny teploty.  

• Rtuť se používá pro vyšší teploty 
(maximální rozsah -39 až 357°C, tj. mezi 
body tání a varu) a líh pro nižší teploty. 

 

 

 

 

 

 

 

Kapalinové teploměry 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Teplomer.jpg


 

 

 

 

• Plynový teploměr - teploměr, ve kterém se k 
měření teploty využívá závislost tlaku plynu na 
teplotě při stálém objemu plynu, popř. závislost 
objemu plynu na teplotě při stálém tlaku.  

• Hlavní část teploměrů tvoří tlaková nádobka a 
z ní vystupující kapilára (dlouhá až několik 
desítek metrů).  

• Jako náplň se používá dusík, kyslík, suchý 
vzduch, nasycené páry různých látek apod. 
Tlakovými teploměry měříme teploty od -60 až 
+600°C. 

• Teploměry jsou naplněny stlačeným plynem, 
který vlivem teploty mění svůj objem. Toto 
změna je pomocí převodového mechanismu 
přenášena na ukazovatel teploměru, kde na 
číselníku lze odečíst měřenou teplotu. 

 

 

 

 

 

 

 

Tlakové  teploměry (plynové) 



 

 

 

 

• Bimetalický teploměr - k měření teploty 

využívá bimetalový (dvojkový) pásek 

složený ze dvou kovů s různými teplotními 

součiniteli délkové roztažnosti.  

• Při změně teploty se pásek ohýbá a tento 

pohyb se přenáší na ručku přístroje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bimetalické teploměry  

ručičkový teploměr se 

spirálovým bimetalovým 

páskem 

Schéma bimetalového teploměru: 1 bimetal 



 

 

 

 

• Odporové teploměry jsou založeny na změně 

elektrického odporu kovů nebo polovodičů 

s teplotou.  

• jsou to snímače používané k měření teploty, 

protože odpor elementu je funkcí jeho teploty 

• Většinou jsou odporové elementy tvořeny 

tenkým drátkem určité délky, navinutým kolem 

keramického nebo skleněného tělíska. Samotný 

element je velmi křehký a proto se obvykle 

vkládá do ochranné sondy. Odporový element je 

vyroben z čistého materiálu, jehož odpor byl při 

různých teplotách zaznamenán - 

dokumentován.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Odporové teploměry  

• Nejvhodnějším kovem pro odporové teploměry je platina vzhledem ke své chemické    

  netečnosti, vysokému bodu tání a velkému teplotnímu oboru, v němž se její teplotní   

  součinitel odporu jen nepatrně mění. Z toho důvodu se platinový odporový teploměr  

  stal etalonovým přístrojem v intervalu teplot od 13,81 do 903,89 K.  

• Další materiály vhodné pro odporové teploměry: Nikl, Měď. 

 



 

 

 

 

• Termočlánky jsou založeny na termoelektrickém jevu. Skládají se 

ze dvou různých kovových vodičů na konci spájených nebo 

svařených, vhodně zvolených pro měřený teplotní obor.  

• Pro běžná termoelektrická měření teplot užíváme nejčastěji 

termočlánky měď-konstantan nebo železo-konstantan. 

• Výhodou termočlánků je malá tepelná kapacita a možnost měření 

teploty, která se sčasem poměrně rychle mění. Termočlánky se 

hodí k lokálnímu měření teploty, která dovoluje určování teplotních 

gradientů a umožňuje mapovat teplotní pole sledovaného 

prostředí. Velkou předností termočlánků jsou jejich malé rozměry, 

umožňující měření teploty v místech nesnadno přístupných. 

Poněvadž se termočlánky připravují z drátků , jejichž průměr bývá 

v řádu desetin milimetru, ovlivňují teplotu předmětu obvodem tepla 

zpravidla velmi nepatrně.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Termočlánky  



 

 

 

 

• Drátové termočlánky svařované do kuličky 
Tyto drátové termočlánky jsou nejjednodušší 
formou termočlánku. Termočlánek setává ze 
dvou termočlánkových drátů spojených k sobě 
svařením do kuličky. Protože je tento spoj 
termočlánku nechráněný, jsou zde aplikační 
omezení. Svařené termočlánkové dráty by se 
neměly používat s kapalinami, mohly by 
korodovat nebo oxidovat. Kovové povrchy 
mohou být také problematické. Často se kovové 
povrchy, zejména trubky, používají k uzemnění 
elektrických systémů. Přímé spojení s 
elektrickým systémem by mohlo ohrozit měření 
termočlánkem. Obvykle jsou tyto svařované 
drátové termočlánky dobrou volbou pro měření 
teploty plynu. Protože mohou být vyrobeny 
velmi malé, mají také velmi rychlou odezvu. 

 

 

 

 

 

 

 

Drátové termočlánky  



 

 

 

 

• Termočlánková sonda sestává z termočlánkového 
drátu umístěného v kovové trubce. Stěna trubky se 
nazývá pláštěm sondy. K obvyklým materiálům 
pláště patří nerezová ocel a Inconel. Inconel vydrží 
větší teplotní rozsahy než nerez, avšak často se 
dává přednost nerezové oceli pro její značně 
širokou chemickou odolnost. Pro velmi vysoké 
teploty jsou k dispozici i jiné zvláštní materiály 
pláště. 

• Měřící konec termočlánkové sondy má tři různá 
provedení. Uzemněný, neuzemněný a nechráněný. 
U uzemněného typu je měřící konec termočlánku 
svařen s pláštěm sondy. Tento uzemněný spoj má 
rychlou časovou odezvu, ale je velmi citlivý na 
uzemněné měřící elektrické smyčky. U 
neuzemněných spojů je termočlánek oddělen od 
stěny pláště sondy izolací. Nechráněný spoj 
termočlánkové sondy je vysunut z pláště. Tyto 
termočlánkové sondy jsou nejlepší při měření 
teploty vzduchu.  
 

 

 

 

 

 

Termočlánkové sondy  



 

 

 

 

• Měření teploty kovových povrchů je 

obtížné pro většinu snímačů teploty. Aby 

se zajistilo přesné měření, musí být 

vstupní část snímače v kontaktu s 

měřeným povrchem. Toto je obtížné 

zajistit, pokud je neohebný snímač i 

povrch. Protože jsou termočlánky 

provedeny z pružných kovů, může být 

měřící spoj proveden jako plochý a tenký 

element, aby se dosáhlo co nejlepšího 

kontaktu s pevným povrchem. Tyto 

termočlánky jsou pro povrchová měření 

tou nejlepší volbou. Termočlánek může 

být umístěn i na rotujících 

mechanizmech.  

 

 

 

 

 

Sondy pro měření teploty povrchů  



 

 

Zdroje: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teploměr 

http://obchod.eximus.cz/tlakove-teplomery 

http://www.manomarket.cz/52-bajonetove-pouzdro-zadni-priruba-na-panel-

16.html 

http://www.omegaeng.cz/prodinfo/RTD.html 

http://www.omegaeng.cz/prodinfo/thermocouples.html 

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora 
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