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Abstrakt: 

Tématem bakalářské práce je bezkontaktní měření teplotních polí. Je zde popisována 

teplota jako stavová veličina. Dále způsoby měření teploty, tedy popis zařízení snímajících 

teplotní pole a to jak bezkontaktní metodou, tak i kontaktní metodou. Práce se zaměřuje také 

na polohové snímače, jejich rozdělení a princip měření. Experimentální část obsahuje návrh 

měření zahřátého materiálu při použití polohových senzorů pro určení souřadnic teplotního 

čidla. 
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Abstract: 

The theme of this bachelor work is non-contact measurement of temperature fields. The 

temperature is here described as a state value. The bachelor work describes methods of 

measureing temperature, a description of the device sensing the temperature field using by as 

non-contact method as well contact method. The bachelor work also focuses on the position  

sensors, thein classification and measurement principle. The experimental section contains a 

measurement of heated material using by position sensors, which determine coordinatess of 

temperature sensor. 
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1. Úvod 

 

Teplota, jakožto stavová veličina, ovlivňuje téměř všechny děje, které kolem nás 

probíhají. V rámci automatizace musíme s vlivem teploty počítat při všech technologických 

procesech. Proto jsou neustále zdokonalována zařízení pro její měření a regulaci. Jde 

především o stále se rozvíjející techniku bezkontaktního měření teploty. 

Cílem bakalářské práce je tedy seznámit se s metodami měření teploty a teplotních polí. Jde 

především o způsob měření teploty. K tomu se používají teplotní snímače, které pracují na 

různých principech a využívají závislostí jiných fyzikálních veličin. Jako základní rozdělení je 

možné zvolit kontaktní způsob měření a bezkontaktní způsob měření teploty. Dále můžeme 

snímače dělit podle využitého principu působení na aktivní, mezi ně patří například snímače 

piezoelektrické, indukční, termoelektrické atd. a pasivní snímače, ke kterým řadíme snímače 

odporové, kapacitní, indukčnostní aj. Bakalářská práce je tedy zaměřena na popis 

jednotlivých typů senzorů a jejich využitelnost. 
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2. Měření teploty 

2.1 Nultá věta termodynamická 

Podle nulté věty termodynamické dospěje každý termodynamický systém po určité 

době do termodynamické rovnováhy. Tato rovnováha je jednoznačně určena jediným 

parametrem, a to teplotou. Z výše uvedeného zákona tedy plyne, že jsou-li termodynamické 

systémy vzájemně v rovnováze, pak mají stejnou teplotu. Teplota se řadí mezi stavové 

veličiny, z čehož plyne, že nezávisí na velikosti systému. Teplotu nelze měřit přímo, ale jako 

pomocí jiných fyzikálních veličin, jako je například objemová a délková teplotní roztažnost, 

změna elektrického odporu kovů nebo polovodičů a další. Fyzikální veličina teplota se nesmí 

zaměňovat za fyzikální veličinu teplo, neboť teplo je forma energie související s pohybem 

částic dané soustavy těles, ale není veličinou stavovou, protože nezávisí na přítomném stavu 

soustavy, ale na celé minulosti vývoje této soustavy. 

2.2 Teplotní stupnice 

Teplotní stupnice je posloupnost číselných hodnot teploty přiřazených různým stavům 

zvolené soustavy, tělesa, popř. látky. 

Teplotní stupnice je zpravidla určena na základě závislosti zvolené stavové veličiny na teplotě 

(empirická teplotní stupnice). Součástí každé teplotní stupnice jsou její základní body neboli 

pevné body. Každý z nich je určen hodnotou teploty přiřazenou zvolenému rovnovážnému 

stavu mezi fázemi vhodné chemicky čisté látky. [1] 

 Kelvinova teplotní stupnice  

Termodynamická teplotní stupnice byla zavedena kvůli přesnějším výsledkům. Patří mezi 

absolutní teplotní stupnice kvůli jejímu počátku, který je v absolutní nule. Druhým základním 

bodem je teplota trojného bodu vody, což je stav, kdy je voda ve všech třech skupenstvích v 

termodynamické rovnováze. Hodnota tohoto bodu je 273,16 K. Pro teoretické zavedení 

termodynamické teploty se vychází z ideálního Carnotova stroje, který pracuje mezi dvěma 

tepelnýma lázněmi. Horké lázni, která je v termodynamické rovnováze s tělesem, jehož 

teplotu chceme určit, je přiřazena termodynamická teplota T. Studené lázni je přiřazena 

teplota trojného bodu vody Ttb. Účinnost Carnotova cyklu je dána vztahem 

  
     

   
 

     

   
 (2.1) 
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kde: 

Q je teplo, které si stroj vymění s lázní o teplotě T 

Qtb je teplo, které si stroj vymění s lázní o teplotě Ttb 

 Celsiova teplotní stupnice 

Celsiova teplotní stupnice má dva referenční body, což je bod mrazu vody tref1 = 0 °C a 

druhým referenčním bodem je bod varu vody tref2 = 100 °C. Stupnice je rozdělena na sto 

dílků, přičemž každému jednomu dílku odpovídá 1 °C. Celsiova stupnice je definována 

vztahem 

        (2.2) 

kde 

T je odpovídající termodynamická teplota 

T0 je 0,01 K pod hodnotou trojného bodu vody 

Existují i další typy teplotních stupnic, jako je Fahrenheitova, Rankinova, Réamurova teplotní 

stupnice. Jejich využití se omezuje převážně na anglosaské země, nebo se již nepoužívají 

vůbec. 

2.3 Mezinárodní teplotní stupnice 

Jde vlastně o praktickou teplotní stupnici schválenou na generální konferenci pro váhy a 

míry, poprvé v roce 1927. Od té doby prošla mezinárodní teplotní stupnice značným vývojem, 

který probíhá do dneška. V současné době se používá označení Mezinárodní teplotní stupnice 

ITS-90 (The international Temperature Scale of 1990). 

ITS-90 je empirickou teplotní stupnicí stanovenou na 17 pevně definovaných teplotních 

bodech a dále je rozdělena dle interpolačních přístrojů do čtyř rozsahů: 

 Rozsah od 0,65 K do 0,5 K 

Teplota T90 je definována tlakem páry 
3
He nebo 

4
He 

 Rozsah od 3 K do 24,556 K 

Je definován tlakem plynového teploměru (při konstantním objemu). 
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 Rozsah od 13,8033 K do 961,8 °C 

Je definován rovnicemi pro platinový odporový teploměr. Tento rozsah se dále člení do 

čtyř rozsahů v pásmu od 13,8033 K do 273,16 K a do dalších šesti rozsahů v pásmu od 0 

°C do 961,8 °C. Pro uvedené rozsahy se zavádí odporový poměr W(T90) vztahem 

       
      

           
    (2.3) 

 Rozsah nad 961,8 °C 

Je definován Planckovým vyzařovacím zákonem. 

Tab.1 Definiční pevné body ITS-90 [2]  

Teplota 

látka stav Wr (T90) T90 (K) T90 (°C) 

3 až 5 
-270,15 až -

268,15 He Tlak syté páry - 

13,8033 -259,3467 e-H2 Trojný bod 0,001 190 07 

~ 17 ~ - 256,15 e-H2(He) Tlak syté páry - 

~ 30,3 ~-252,85 e-H2(He) Tlak syté páry - 

24,5561 -248,5939 Ne Trojný bod 0,008 449 74 

54,3584 -218,7916 O2 Trojný bod 0,091 718 04 

83,8058 -189,3442 Ar Trojný bod 0,215 859 75 

234,3156 -38,8344 Hg Trojný bod 0,844 142 11 

273,16 0,01 H2O Trojný bod 1,000 000 00 

302,9146 29,7646 Ga Bod tání 1,118 138 89 

429,7485 156,5985 In Bod tuhnutí 1,609 801 85 

505,078 231,928 Sn Bod tuhnutí 1,892 797 68 

692,677 419,527 Zn Bod tuhnutí 2,568 917 30 

933,473 660,323 Al Bod tuhnutí 3,376 008 60 

1234,93 961,78 Ag Bod tuhnutí 4,286 420 53 

1337,33 1064,18 Au Bod tuhnutí - 

1357,77 1084,62 Cu Bod tuhnutí - 
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2.4 Teplotní pole 

Existující teplotní pole a především existující rozdíl teplot je základním předpokladem 

pro uskutečnění sdílení tepla vedením. Matematicky lez toto napsat 

                        (2.4) 

Což znamená, že teplotní pole může být funkcí tří souřadnic (x,y,z), nebo dvou souřadnic 

(x,y), nebo funkcí jedné souřadnice (x). Děj může záviset na čase, pak hovoříme o 

nestacionárním vedení tepla, nebo děj může být nezávislý na čase, tedy stacionární vedení 

tepla. Teplotní pole si můžeme představit jako izotermické plochy – místa, ve kterých je 

stejná teplota. Teplota se v materiálu mění ve všech směrech. Nárůst teploty je dán 

gradientem teploty, což je vektor kolmý k izotermě a směřující na stranu nárůstu teploty. [3] 

3. Snímač 

Klíčovým funkčním prvkem přístroje je snímač. Má tu funkci, že převádí vstupní 

fyzikální veličinu na výstupní signál proměnné veličiny. Signály proměnných veličin mají tu 

vlastnost, že mohou manipulovat signály v přenosovém systému, jako je elektrický nebo 

mechanický obvod. Díky této vlastnosti může být signál přenášen na výstup nebo záznamové 

zařízení, které může být vzdálené od snímače. [4] 

Na snímače jsou kladeny určité požadavky: 

 co největší přesnost 

 vhodný průběh převodní charakteristiky (linearita, citlivost) 

 časová stálost vlastností 

 vhodná časová konstanta 

 malá závislost na okolních vlivech (vlhkost) 

 co nejmenší vliv na měřený obvod 

 spolehlivost 

 jednoduchost konstrukce 

3.1 Rozdělení snímačů  

Reálné snímače můžeme členit podle nejrůznějších kritérií 

1) Podle druhu měřené veličiny na : 
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 Mechanické (síla, moment, tlak, mechanické napětí, poloha, rychlost, zrychlení, 

objem, práce, výkon atd.) 

 Tepelné (teplota, teplo, tepelný tok) 

 Elektrické (napětí, proud, kapacita, indukčnost, odpor) 

 Chemické (složení plynů) 

 Ostatní (čas, světelný tok, svítivost, vlhkost atd.) 

2) Podle pracovní funkce elektrického měniče na : 

 Aktivní snímače 

Které odebírají část energie z měřeného objektu a přímo ji transformují na 

vhodnou výstupní elektrickou veličinu (při působení veličiny se chová jako 

zdroj energie). Tyto snímače pracují na piezoelektrickém, elektrodynamickém, 

elektromagnetickém, magnetostrikčním, termoelektrickém, fotoelektrickém 

principu apod. 

 Pasivní snímače 

Působením neelektrické veličiny na snímač se mění některý z jeho parametrů, 

vyžadují pro svou funkci pomocné zdroje elektrické energie. Mezi tyto 

snímače patří odporové, indukčnostní, kapacitní, elektrooptické snímače apod. 

3) Podle spojení s měřeným objektem : 

 Dotykové 

 Bezdotykové 

4) Podle převodu neelektrické veličiny na elektrickou veličinu 

 Jednoduchý převod (měřená neelektrická veličina se mění přímo na elektrickou) 

 Vícenásobný převod (měřená neelektrická veličina se mění na jinou neelektrickou 

veličinu, která se potom mění na veličinu elektrickou) [5] 

3.2 Kontaktní měření teploty 

Kontaktní měření teploty je založeno na přímém přenosu tepla na snímač. Snímače 

teploty lez rozdělit do několika skupin podle způsobu provedení. Velkou nevýhodou tohoto 

typu měření je právě přímý kontakt snímače, kvůli rychlejšímu opotřebení, případně 

poškození snímače. 

3.2.1 Odporové snímače teploty 

Tento druh teplotních snímačů využívá teplotní závislosti na elektrickém odporu kovů 

či polovodičů. Kovy a polovodiče vedou elektrický proud rozdílně. Kovy vedou proud 
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pomocí volně se pohybujících valenčních elektronů, díky čemuž s rostoucí teplotou roste i 

jejich elektrický odpor. Oproti tomu u polovodičů s rostoucí teplotou odpor klesá. 

Základním požadavkem na materiál používaný pro měření teploty je, aby měl co největší a 

stálý teplotní součinitel odporu a zároveň co největší měrný odpor. [6] 

 Odporové kovové snímače teploty 

Atomy v krystalové mřížce kovu zvyšují amplitudu svých kmitů s rostoucí teplotou, což 

způsobuje, že kladou větší odpor průchodu elektronů. 

V teplotním intervalu 0 °C až 100 °C roste elektrický odpor s teplotou přibližně lineárně, což 

lze vyjádřit přibližným vztahem 

                 (3.1) 

kde 

Rt je odpor senzoru při teplotě t 

R0 je odpor senzoru při teplotě t0 

α je teplotní součinitel odporu. 

Teplotní součinitel α lze nahradit střední hodnotou, která se vypočte ze vztahu 

  
       

  
 (3.2) 

kde 

R100 je odpor snímače při teplotě 100 °C 

R0 je odpor snímače při teplotě 0 °C 

Na materiály jsou kladeny určité požadavky, a to především fyzikální a chemická stálost 

v rozsahu měřených teplot, vysoký součinitel odporu, maximální lineární závislost v měřeném 

rozsahu. Těmto kritériím nejvíce vyhovuje platina, dále pak nikl, měď a další. 

Platinové odporové snímače teploty 

Jak už bylo řečeno, platina je nejvhodnější a nejvíce využívaný materiál pro výrobu 

teplotních snímačů, a to především pro její chemickou i časovou stálost. Mezi největší výhody 
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se řadí vysoká čistota, se kterou je možná vyrobit. Čistota platiny používaná k výrobě 

průmyslových snímačů teploty se pohybuje v rozmezí 99,93 % až 99,99 %. 

Platinové teploměry se vyrábějí drátkovou, tenkovrstvou nebo tlustovrstvou technologií. U 

tenkovrstvé technologie dochází k rychlejší odezvě než u technologie drátkové, má také vyšší 

odpor a jsou levnější, naproti tomu drátkové odpory jsou časově stálejší. 

Čistota platiny pro provozní teploměry se posuzuje podle tzv. redukovaného odporu W100 °C, 

který je dán poměrem odporů senzoru při 100 °C a 0 °C 

        
       

     
         (3.3) 

U provozních teploměrů je důležitá záměnnost umožňující měřit s chybami v určitých 

dohodnutých mezích. Z tohoto důvodu jsou normami určeny základní hodnoty odporů včetně 

odchylek. Dle IEC (International Electrotechnical Commission) se platinové měřící odpory 

dělí do dvou tolerančních tříd : 

Třída A : Rozsah teplot : -200 °C až 650 °C, tolerance ( °C) : ± (0,15 + 0,002 * | t |) 

Třída B : Rozsah teplot : -200 °C až 850 °C, tolerance ( °C): ± (0,3 + 0,005 * | t |) 

Standardní hodnota odporu Pt senzoru je 100 Ώ při 0 °C, kromě této hodnoty se ale vyrábějí 

též Pt senzory 50, 200, 500, 1000 a 2000 Ώ. Pro teplotní závislost standardního měřícího 

odporu ( W100 = 1,385, R0 = 100 Ώ) platí vztah : 

                              (3.4) 

kde hodnoty konstant jsou : 

A = 3,90802*10
-3

 K
-1

 

B = -5,802*10
-7

 K
-2

 

C = -4,27350*10
-12

 K
-4

 pro t < 0 

C = 0 pro t > 0 °C 

Chyba linearity pro rozsah teplot od 0 °C do 100 °C činí asi 1,45*10
-3

 R0 tedy cca 0,15 °C. [7] 
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3.2.2 Termoelektrické snímače teploty 

  Princip termoelektrických snímačů teploty spočívá v  přeměně tepelné energie na 

energii elektrickou, což vysvětluje teplotní závislost kontaktního napětí. Kontaktní napětí 

vzniká dotykem dvou různých kovů. Podmínkou je rozdílná teplota každého z kovů. Pokud 

jsou teploty shodné, nevzniká elektrický proud, protože platí 

         (3.5) 

  
       

 
     (3.6) 

kde  

UAB je kontaktní napětí spoje 2 

UBA je kontaktní napětí spoje 1 

Materiál na výrobu termoelektrických článků má vykazovat pokud možno velký a lineární 

přírůstek E v závislosti na teplotě, stabilitu údaje při dlouhodobém provozu a odolnost proti 

chemickým a mechanickým vlivům. Páry materiálů pro vytvoření termočlánků jsou 

normalizovány. Označení jednotlivých termočlánků se provádí velkými písmeny. Pro 

průmyslové použití je nejrozšířenější termočlánek typu J (železo-měďnikl) pro rozsah teplot 

od -200 °C do +600 °C. Pro vyšší teploty se používá termoelektrický článek typu K 

(niklchrom-niklhliník) v rozsahu od -50 °C do 1000 °C. Termoelektrický článek typu S 

(platinarhodium-platina) se používá v rozsahu od 0 °C do +1300 °C.  

 

 

 

 

 

 

 
Obr.1 Statická charakteristika termočlánků  
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3.3 Bezkontaktní měření teploty 

Bezkontaktní měření teploty, užívá se též pojmu radiační, je velmi jednoduchý, rychlý a 

přesný způsob měření teploty. Tento typ měření zpracovává tepelné záření vysílané částí 

povrchu měřeného objektu. Tepelné záření je v podstatě elektromagnetické vlnění, při kterém 

se přenáší energie. Každý povrch tělesa, jehož teplota je vyšší než 0 K, vyzařuje určité tepelné 

záření, které je spojeno s pohybem částic tělesa. Tepelné záření se pohybuje v rozmezí od 2 

µm do 25 µm, přičemž uvedený rozsah pokrývá měření  teplot od -40 °C do -10000 °C. 

Každý materiál vyzařuje jinak, a proto byla pro každý materiál určena veličina, která udává 

míru vyzařování povrchu tělesa. Pro hodnoty emisivit je zhotovena tabulka. Před měřením je 

však nezbytné ověřit tabelovanou hodnotu s hodnotou emisivity měřeného materiálu. Je to 

důležité z toho důvodu, že se na materiálu může objevit povrchová vrstva (nátěr, koroze), 

která má vliv na míru vyzařování. 

Výhody bezkontaktního měření : 

 Zanedbatelný vliv měřící techniky na měřený objekt 

 Možnost měření teploty na rotujících nebo pohybujících se objektech 

 Měření teploty z bezpečné vzdálenosti (elektrická zařízení, hutní objekty) 

 Možnost měření velmi rychlých změn teploty 

 Možnost měřit a dále číslicově zpracovávat teploty celých povrchů těles 

Nevýhody bezkontaktního měření : 

 Nejistoty měření způsobené neznalostí správné hodnoty emisivity povrchu 

tělesa 

 Nejistoty měření způsobené neznalostí správné hodnoty propustnosti prostředí 

mezi čidlem a objektem 

 Nejistoty měření způsobené nepřesnou korekcí parazitního odraženého záření 

z okolního prostředí na měřený objekt [8] 

Základní parametry detektorů záření 

Integrální citlivost K 

Je dána podílem elektrického napětí U na výstupu detektoru a zářivého toku Φ dopadajícího 

na citlivou plochu detektoru 
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      (3.7) 

kde 

U je elektrické napětí 

Φ je zářivý tok 

Spektrální citlivost Kλ 

Udává závislost citlivosti K na vlnové délce λ 

   
 

  
   (3.8) 

NEP (Noise Equivalent Power) (tzv. výkonový ekvivalent) 

Udává zářivý tok, při kterém je hodnota výstupního signálu U právě rovna efektivní hodnotě 

spektrální hustoty šumového napětí 

     
    

 

 
   (3.9) 

kde: 

    
   

   
 

  
    je spektrální hustota šumového napětí 

    
    je efektivní hodnota integrálního šumového napětí 

Δf je šířka frekvenčního pásma 

Detektivita D (detekční schopnost) 

Je definována jako převrácená hodnota NEPu, tj. D = 1/NEP. 

 

Podle způsobu interakce záření s látkou detektoru lze snímače rozdělit do dvou základních 

skupin : 

1) Tepelné detektory 

2) Kvantové detektory (fotodetektory) 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

  
     13 

 

  

3.3.1. Tepelné detektory 

 Na povrch tepelného detektoru dopadá elektromagnetické záření emitované povrchem 

materiálu, a tak dojde ke zvýšení teploty detektoru. Pohlcená energie se vyhodnocuje nepřímo 

prostřednictvím snímačů teploty. Tepelné detektory jsou neselektivní tj. jsou nezávislé na 

vlnové délce dopadajícího záření. Nevýhodou těchto detektorů je značná časová konstanta 

(řádově v milisekundách). Je to způsobeno tím, že aktivní povrch detektoru reaguje pomalu na 

teplotní změnu. 

Tepelné detektory můžeme rozdělit na : 

 Termoelektrické 

 Bolometrické 

 Pyroelektrické 

 

Termoelektrické detektory 

 Užívá se též pojmu termočlánkové baterie nebo infratermočlánky. Pracují na principu 

Seebeckova jevu, tedy stejně jako termočlánky. Detektor je složen z několika termočlánků (až 

desítek) v sériovém řazení. Termoelektrické články jsou konstruovány jako tenké kovové 

pásky nebo jako pásky zhotovené technologií tenkých vrstev nebo Si technologií. 

Elektromagnetické záření emitované materiálem dopadá přes vstupní okénko, které slouží 

jako filtr, na absorpční plochu termoelektrického senzoru, čímž zjistíme teplotu materiálu. Pro 

přesnější výsledky je absorpční plocha snímače natřena černým lakem. Tady se záření 

přemění na teplo a měřící spoje termočlánků se ohřejí. Srovnávací spoje mají stálou teplotu. 

Rozdílem těchto teplot vzniká termoelektrické napětí. 

 

Pyroelektrické detektory 

Pyrodetektory fungují na principu pyroelektrického jevu. Jedná se vlastně o změnu 

spontánní polarizace Ps se změnou teploty. Při tomto jevu dochází ke změně orientace 

polarizovaných krystalů. Pyrodetektory se vyznačují tzv. mikrofoničností, tj. citlivostí na 

mechanické rázy. Proto musí být v pouzdru uchyceny pružně. Jejich výhodou je skutečnost, 

že nepotřebují chlazení. Jsou však citlivé na široké spektrum infračerveného záření, umisťují 

se proto před ně filtry, které propouští záření v oblasti, ve které se vyskytuje infračervené 

záření lidského těla. Jeho hodnota se pohybuje okolo 9,4 µm.  

 

 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

  
     14 

 

  

Bolometrické detektory 

 V případě, že nejde použít infratermočlánky ani pyroelektrické detektory, se používají 

bolometry. Jejich princip je podobný jako u odporových senzorů teploty. Elektrický odpor 

bolometru se zde také mění v závislosti na jeho teplotě. Ta závisí na množství absorbovaného 

infračerveného záření. Aby však byla změna teploty bolometru úměrná jen absorbovanému 

infračervenému záření, musí být samotný bolometr tepelně izolovaný od svého okolí. 

Používají se tenkovrstvé mikroelektronické technologie na bázi odporových materiálů 

z kysličníků MgO, MnO, NiO, aj. 

 

3.3.2. Kvantové detektory 

Kvantové detektory, na rozdíl od tepelných detektorů, nepřeměňují dopadající záření na 

teplo, ale mění přímo dopadající fotony na elektrický signál. Jde vlastně o to, že při interakci 

dopadajících fotonů dochází ke generaci elektron – díra. Fotony dopadají na povrch 

kvantového detektoru, kde se absorbují a vyvolávají excitaci elektronů. Tento jev se nazývá 

fotoelektrický jev, přičemž rozlišujeme vnitřní a vnější fotoelektrický jev. Rozdíl je v tom, 

jestli má elektron dostatek energie k překonání přitažlivých sil. V případě, že nemá 

dostatečnou energii, zůstává elektron uvnitř materiálu fotodetektoru a jedná se o vnitřní 

fotoelektrický jev. V opačném případě jde o vnější fotoelektrický jev.  

Kvantové detektory jsou polovodičové detektory (např. Si, Ge, PbS, GaAs, InSb a další). 

Podle použitého materiálu rozlišujeme fotodetektory na : 

 intristické – vyrábí se z čistého polovodiče, řadíme k nim fotorezistor 

 extristické – vyrábí se z nevlastních polovodičů (typu N a P), patří k nim    fotodioda,    

fototranzistor 

3.3.3 Termografie 

Infračervená termografie je vědní obor, který se zabývá analýzou rozložení teplotního 

pole na povrchu tělesa. Termovize využívá měření částí elektromagnetického spektra, 

konkrétně měření infračervené části spektra. Povrch měřeného tělesa je snímán speciální 

kamerou s detektorem IR záření. Termovize je určena pro měření v rozsahu od -40 °C do 

2000 °C. Termovizním výstupem je termogram. Jedná se o záznam obrazu, který je vytvořen 

prostřednictvím detektoru IR záření a který znázorňuje rozložení zdánlivých sálavých teplot 

na povrchu zkoumaného zdroje záření formou barevného spektra, kde zaznamenané teplotě 
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odpovídá barevný tón. Základním prvkem termografického systému je tedy detektor resp. 

infradetektor. Detektory používané v současné době lez přibližně rozdělit na: 

 Fotonové detektory 

nejčastěji se používají fotokonduktivní detektory – fotoodpory a fotovoltaické 

detektory – fotodiody, které radiační tok objektu mění přímo na elektrický signál. Tyto 

detektory jsou chlazené. 

 Tepelné detektory 

V tomto případě  radiační tok vyvolává změnu teploty a změna teploty změnu odporu, 

která se poté vyhodnocuje. Tento typ detektorů nevyžaduje chlazení. 

 Feroelektrické a pyroelektrické detektory 

Změna radiačního toku způsobuje změnu kapacity detektoru. Sice nevyžadují 

chlazení, ale zato je nutná optická modulace vstupní informace a obecně jde o 

detektory nevhodné pro radiometrické účely (měření teplot)  [9]  [10]  

Termovizní systémy se dělí do dvou skupin: 

 termovizní systémy s opticko-mechanickým rozkladem obrazu 

 termovizní systémy s maticovým detektorem 

Termovizní systémy s opticko-mechanickým rozkladem obrazu (scannery) 

Tyto druhy kamer snímají jednotlivé body objektu řízenou optickou osou. Při rozkladu 

jsou snímané body zobrazovány v řádcích. Dráhy rozkladu obrazu bývají různé a jsou 

uskutečňovány změnou směru optické osy soustavy. Tuto změnu osy umožňují optické části 

přístroje, jsou to zrcadla nebo hranoly. Tyto kamery jsou využívány v současnosti ve 

vojenských aplikacích. 

Termovizní systémy s maticovým detektorem 

U těchto kamer jsou využívány chlazené a nechlazené mikrobolometrické a kvantové 

FPA (Focal Plane Arrays) detektory. Shodují se s CCD čipy, které jsou však více citlivé na 

viditelné světlo. Každý pixel, který utváří infračervený obraz, odpovídá jednomu detektoru. 

Ty jsou uspořádány do dvojrozměrných polí. Jednořádkové pole se používají pro vytváření 

řádkových obrazů. Matice detektoru je umístěna do ohniskové roviny optického systému 

přístroje. 
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Výhody termovize  

 jednoduchá manipulace 

 možnost měření objektu v pohybu 

 zanedbatelný vliv měřící techniky na měřený objekt 

 nedochází k žádnému mechanickému opotřebení snímaného objektu 

 možnost měření velmi rychlých změn teploty 

 

 

Nevýhody termovize 

 množství zdrojů chyb 

 neznalost správné hodnoty emisivity povrchu 

 vysoká pořizovací cena 

 

Celá kapitola byla věnována způsobu snímání teploty a prostředkům pro její zjištění. Uvedené 

snímače byly rozděleny do základních skupin a to dotykové měření teploty a bezdotykové 

měření teploty a dále podle principů snímání. Z uvedeného textu vyplývá čím dál tím větší 

rozmach bezdotykových snímačů teploty. A to především pro jejich neinvazivní způsob 

měření, čímž předcházejí možným škodlivým vlivům, které ovlivňují výsledky měření. 

Z hlediska dostupnosti bude dále práce zaměřena na jednorozměrné bezdotykové snímání 

teploty. 

 

3.4  Snímání polohy 

Senzory polohy jsou zařízení, která poskytují informaci o přesném určení polohy. Řadí 

se mezi nejpoužívanější neelektrické snímače. Dokážou určit polohu sledovaného objektu jak 

v klidu, tak i při jeho pohybu. Správný výběr snímače záleží na materiálu objektu, v jakém 

prostředí budeme pracovat a jaké výsledky chceme.  

Odporové snímače polohy spojité 

Základními prvky jsou odporové potenciometry, kdy běžec potenciometru, který se 

posouvá po odporové dráze je mechanicky spojen s objektem, na kterém měříme polohu. 

Dráha jezdce je realizována na nosné izolační podložce, na které je buď  navinutý smaltovaný 

drát, po jehož vyleštěné části se pohybuje kontakt, tyto potenciometry vykazují větší 
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robustnost a elektrickou zatížitelnost nebo nekovový odporový element tvořený vodivým 

plastem CP, jejichž předností je vysoká rozlišovací schopnost a velká životnost. 

Odporové snímače polohy nespojité 

Změna polohy je prováděna skokovou změnou odporu, ke které dochází při přepínání 

kontaktů. Výstupní signál je tedy logického typu (zapnuto-vypnuto). Mohou být mechanické 

nebo magnetické, podle způsobu ovládání kontaktů. Mechanicky ovládané snímače se řadí 

mezi kontaktní snímače. Tedy mechanicky dojde ke skokové změně odporu při přepnutí 

kontaktu. Magneticky ovládané snímače jsou složeny ze skupiny tří prvků a to jazýčkového 

relé, Wiegandova snímače a Hallovy sondy. 

 

Kapacitní snímače polohy 

Kapacitní snímače polohy využívají převod změřené polohy na změnu kapacity 

kondenzátoru. Změna kapacity je dána geometrií elektrod a permitivitou prostoru, ve kterém 

se uzavírá elektrické pole. Pro kapacitu platí vztah 

        
 

 
   (4.1) 

kde 

ε0 je permitivita vakua (8,854 * 10
-12

 Fm
-1

) 

εr je permitivita relativní 

S je aktivní plocha desek 

d je vzdálenost desek kondenzátoru 

Výše uvedený vztah platí v případě rovinného kondenzátoru. 

Pro kapacitní snímače využíváme různé provedení vyhodnocovacích obvodů. Pro diferenční 

snímače se užívají především můstková zapojení. Dalším typem jsou zpětnovazební obvody, 

kdy snímač zapojíme do zpětné vazby integračního zesilovače a tím získáme lineární závislost 

na vzdálenosti elektrod. Při malých změnách kapacity snímače jsou používány rezonanční 

obvody, kde měříme buď velikost výstupního napětí  nebo frekvenci oscilačního obvodu. 
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Indukčnostní snímače polohy 

Pracují na principu převodu polohy na změnu vlastní indukčnosti cívky nebo změnu 

indukčnosti dvou cívek. Podle uspořádání magnetického obvodu se dělí na: 

 snímače s uzavřeným magnetickým obvodem 

 snímače s otevřeným magnetickým obvodem 

 snímač s potlačeným magnetickým polem 

 snímače bez feromagnetika 

Indukční snímače polohy 

Tyto druhy senzorů využívají Faradayova zákona. Poloha se určuje na základě rychlosti 

časové změny magnetického toku spojeného s N závity pevné cívky nebo se při pohybu 

vodičů mění počet závitů, které jsou v daném časovém okamžiku vázány se stálým 

magnetickým tokem. Na rozdíl od indukčnostních snímačů jsou snímače indukční řazeny 

mezi aktivní senzory. Podle způsobu určení polohy rozlišujeme snímače na elektrodynamické 

(využívají pohyb cívky v magnetickém poli) a elektromagnetické (určují změnu 

magnetického toku pomocí změny impedance magnetického obvodu). 

Optické snímače polohy 

Optické snímače pracují na principu sledování posuvu mezi zdrojem světelného záření a 

jeho detektorem. Zdrojem záření jsou luminiscenční nebo laserové polovodičové diody, 

snímací prvky jsou například fotodiody, fototranzistory, CCD-snímače apod. Využívají se tři 

konstrukční principy – vyhodnocování změny polohy zdroje, zastínění světelného toku mezi 

zdrojem a detektorem nebo interference zdrojového a odraženého paprsku. Senzory 

využívající princip vyhodnocování změny polohy zdroje záření se nazývají polohově citlivé 

senzory. Zachycují změnu proudu na polovodičovém detektoru, kterou vyvolá dopadající 

světelný paprsek. Změnou polohy se pak změní poměr proudů na pravé a levé straně dopadu. 

Druhý princip využívají především inkrementální snímače. K zastínění se využívají buď 

pravítka nebo kotouče. 

Optické snímače můžeme rozdělit do dvou základních kategorií: 

 Snímače pro spojité měření polohy (absolutní nebo inkrementální) 

 Snímače pro nespojité vyhodnocování (indikaci) polohy 
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Výstupem absolutních snímačů je signál s úplnou informací o poloze, kterou snímač definuje 

vzhledem k referenčnímu bodu. Děje se tak přes kódový obrazec, který obsahuje systém 

průhledných a neprůhledných ploch, přes které prochází světelný tok. Tok dopadá na soustavu 

přesně uspořádaných snímačů a ty vytvoří digitální informaci o absolutní poloze předmětu. 

Inkrementální snímače pracují na principu skládání dvou vln. 

Optické snímače pro nespojité měření polohy generují binární signál o výskytu indikovaného 

prvku v určité poloze. Rozdělují se do tří skupin – průchozí, reflexní a reflexní s odrazkou. 

 

Triangulace 

Triangulace je v současnosti stále více používanější technikou optického měření. 

Triangulačních metod existuje více druhů. Vzhledem k tématu bakalářské práce bude popsána 

pouze jedna metoda a to aktivní triangulace.  Technika aktivní triangulace spočívá v tom, že 

povrch měřeného objektu nasvítíme aktivním světelným zdrojem (LED dioda, laser) a 

současně  tento povrch snímáme CCD snímačem. Výsledkem potom je rastrový obraz. 

Světelný zdroj, bod světelného zdroje a CCD snímač tvoří tzv. triangulační trojúhelník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhel mezi světelným zdrojem a triangulační bází zůstává neměnný, mění se však úhel na 

straně snímače v závislosti na vysvíceném bodě. 

 

Obr. 2 Triangulační trojúhelník (1D triangulace) 
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K označení povrchu se používá: 

 Světelný paprsek (1D triangulace) 

 Světelný pruh (2D triangulace) 

 Strukturovaný světelný svazek (3D triangulace) [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

  
     21 

 

  

4. Metody pro měření teplotních polí 

Kapitola se bude zabývat různými způsoby sestavení laboratorní úlohy pro bezkontaktní 

měření teplotních polí. Bude popisovat potřebné komponenty a snažit se vyhodnotit nejlepší 

variantu pro měření. 

 

4.1 Laboratorní úloha 

Pro realizaci zdrojového kódu bylo zvoleno prostředí programu Delphi 2005, a to 

hlavně vzhledem k nutnosti grafického výstupu. Byly zde nadefinovány výpočetní vztahy 

potřebné pro správné výstupní data fyzických komponentů. Jednalo se tedy o výpočty úhlů 

mezi rameny, správnou volbu délky každého ramene, která byla použita v sestrojené 

konstrukci. Dále pak byly zahrnuty rozměry teplotního pole, které by bylo cílem měření. 

Ošetřila se také barevná škála, která určovala měnící se teplotu v různých bodech teplotního 

pole.Na obrázku č. 3 je zobrazen grafický výstup programu. Jsou zde zobrazena dvě ramena 

spojená pohyblivými klouby. První kloub je připevněn na pevném podstavci. Podstavec musí 

být robustnější povahy oproti konstrukci ramen a být pevně připevněn k podložce. Robustní 

proto, aby obě ramena udržel a pevná základna je nutná, aby snímač v úchytu neměřil se 

zbytečnýma odchylkami, které by byly způsobeny kmitající základnou. Úhel tohoto kloubu, 

což je úhel mezi osou x a prvním ramenem může dosáhnout hodnoty maximálně 170 °. 

Zobrazuje se v komponentě EDIT pod názvem ALFA. Hodnota délky obou částí ramen je 

stejná, aby byl senzor schopen změřit teplotu v jakémkoliv bodě pole. Obě ramena spojuje 

druhý kloub, díky kterému se může druhé rameno odchýlit od prvního až o 180 °. Jsou zde 

také zobrazeny souřadnice tohoto kloubu pro lepší orientaci v prostoru. Druhá část ramene 

spojuje kloub a tepelné čidlo, u kterého jsou stanovovány konečné souřadnice měřeného 

prostoru. Pro prostor, z něhož se má měřit teplotní pole, byl zvolen čtvercový tvar. Tento tvar 

byl zvolen pro snazší určení délky ramen, které musí dosáhnout do každého bodu zvoleného 

prostoru.  
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Použité výpočty 

Jak už bylo řečeno, byl zvolen čtvercový tvar prostoru pro snímání o straně a, pro snazší 

výpočty délky ramen, které musí dosáhnout do každého bodu daného pole. 

Celková délka ramen je tedy dána jednoduchým výpočtem 

          

kde 

a je strana teplotního pole 

r1 je vzdálenost od středu podstavce po hranu prostoru pro měřený objekt 

Obr. 3 grafický výstup z programu 1  
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Tuto celkovou délku je nutné rozdělit na dvě stejně dlouhé části, a to proto, aby byl snímač 

uchycený na konci ramene schopen změřit teplotu i v bodě o souřadnicích [0,0]. Jednotlivé 

délky se tedy určí ze vztahu 

     
 

 
 

 

 

 

Pro určení souřadnic byly použity jednoduché geometrické výpočty 

                (4.1) 

                (4.2) 

                         (4.3) 

                         (4.4) 

 

 

x 

r1 

[ Xu,Yu ] 

L1 

L2 

[ Xkl ,Ykl ] 

y 

Obr. 4  Grafické znázornění měřící soustavy 
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kde 

Xkl je x-ová souřadnice kloubu 

Ykl je y-ová souřadnice kloubu 

L1 je délka první části ramene 

L2 je délka druhé části ramene 

α je úhel mezi spodní vodorovnou délkou osy a první částí ramene 

β je úhel mezi dvěma rameny 

Xu je x-ová souřadnice úchytu pro teplotní čidlo 

Yu je y-ová souřadnice úchytu pro teplotní čidlo 

 

Výše uvedené matematické vztahy jsou základní částí vytvořeného programu. V případě 

chybného matematického vyjádření těchto vztahů by nebylo možné použít žádné naměřené 

hodnoty. Výpočty se vztahují především k určení polohy jednotlivých ramen, kdy znalost 

souřadnic jednotlivých ramen je nutná pro co nejpřesnější obkreslení měřeného objektu. 

V případě nepřesného obrysu objektu, například vychýlení ramene mimo měřený objekt, 

dojde i k chybnému měření teploty, takže uvedené výpočty mají vliv i na teplotní měření. 

Na obrázku č. 5 je vidět dokončený obrys objektu. Změny barev indikují měnící se teplotu na 

povrchu objektu. V momentě, kdy je obrys měřeného povrchu dokončen je stisknuto tlačítko 

BUTTON a zobrazí se teplotní mapa objektu. Je zde také přiložena legenda se stupnicí teplot 

jako měřítko. Teplota je vyobrazována v pravé části grafického výstupu a její změny lze 

sledovat už v průběhu snímání. V každém okamžiku snímání tedy víme hodnotu teploty 

v každém bodě a můžeme vidět, kde je objekt zahříván, případně jak chladne. 
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Karta K8055 USB 

Jako A/D převodník byla zvolena karta K8055, která komunikuje s počítačem pomocí 

USB přes komunikační rutinu obsaženou v knihovně DLL. Algoritmus pro ovládání karty je 

součástí již zmíněného zdrojového kódu. 

Karta K8055 je tedy stavebnice realizující PC USB rozhraní na binární i analogové vstupy a 

výstupy.  

Obsahuje 

 5 digitálních vstupů 

 2 analogové vstupy 

 8 digitálních výstupů 

 2 analogové výstupy s 8-bitovým rozlišením 

Obr. 5 Grafický výstup z programu 2  
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Karta byla propojena se dvěma potenciometry, což je elektronická součástka sloužící jako 

regulovatelný odporový dělič. V tomto případě byly však použity jako snímače polohy. 

Prvním potenciometrem byla spojena pevná základna a první část ramene, druhým potom obě 

ramena dohromady.  

Potenciometry se skládají z odporové dráhy, po níž se pohybuje jezdec. Jezdec může být 

ovládán motoricky, v tomto případě však pohybuje jezdcem rameno, kterým se otáčí ručně. 

Podle způsobu využití můžeme potenciometry rozdělit na lineární a logaritmické. Rozdíl mezi 

nimi je v typu statické charakteristiky odporové dráhy. U lineárních potenciometrů je 

odporová dráha po celé délce přírůstku úhlu lineární, odporová dráha logaritmických 

potenciometrů má logaritmický průběh. 

 I když logaritmické potenciometry mají své využití hlavně při regulaci hlasitosti zvuku, byly 

v této úloze použity oba typy. A to z toho důvodu, aby bylo patrné, proč je vhodné při 

určování polohy, použít lineární potenciometr. Uvedené grafy na obrázku č. 7 a č. 8 

znázorňují funkční závislost odporové dráhy každého typu potenciometru. Funkční závislosti 

potenciometrů byly zjištěny za použití regresní analýzy. Lineární potenciometr byl nahrazen 

přímkou a logaritmická závislost byla proložena exponenciální křivkou. I přesto jsou znatelné 

značné rozdíly u logaritmického potenciometru.  

Obr. 6 karta K8055 [12] 
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Obr. 7 Statická charakteristika lineárního potenciometru 

Obr. 8 Statická  charakteristika logaritmického potenciometru 
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Konečným prvkem měřící soustavy je teplotní snímač. Jeho volba závisí především na 

měřeném objektu, na potřebném teplotním rozsahu a určitým kritériem je zde i pořizovací 

cena snímače. Při praktickém měření nebyl teplotní snímač k dispozici, proto zde nejsou 

vyhodnocovány konkrétní výsledky měření, teplotní pole bylo simulováno programově a při 

změně polohy ramene byly zjištěny souřadnice  snímače a vygenerována teplota dle modelu. 

 

4.2 Další metody měření 

Pro danou laboratorní úlohu existuje samozřejmě více druhů zapojení. Záleží na počtu 

signálů, které je potřeba převést a zpracovat na vhodné výstupy a jak chceme soustavu 

ovládat. 

Při reálném měření by bylo nutno snímat tři analogové veličiny, a protože měřicí karta 

obsahuje jen dva vstupy je nutno zvolit jedno z následujících řešení:  

V prvním zapojení bylo čidlo teploty nahrazeno simulací a signály nesoucí informace o 

okamžitých úhlech jednotlivých ramen byly získány pomocí potenciometrů. Ty byly 

zapojeny jako děliče napětí, která byla přivedena na analogové vstupy karty.  

V případě automatického snímání povrchů může být v blízkosti čidla připojen spínač, který 

vysílá požadavek na odečet okamžité hodnoty teploty (čidla) do jednoho z binárních vstupů 

karty. Z čidla je také vyvedena sériová linka RS-232, která ho spojuje s převodníkem RS-

232/USB a přes USB jsou data zpracována a zobrazena v počítači.  

 

Převodník 
RS232 

USB 

PC 

Čidlo 

Spínač 

X 

Y 

Karta 
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RS-232 

Známé též jako sériový port se používá jako komunikační rozhraní dvou zařízení. 

Jedná se o sériovou komunikaci, takže jednotlivé bity přenášených dat jsou vysílány za sebou 

po jednom páru vodičů v každém směru. Tento druh sériového portu používá dvě napěťové 

úrovně, a to logickou 0 a logickou 1. Z čehož logická 1 je indikována zápornou úrovní a 

logická 0 je přenášena kladnou úrovní výstupních vodičů.  

Sběrnice RS-232 je vidět na obrázku. Jedná se o 9-pinový konektor a jednotlivé piny jsou zde 

popsány. Nejdůležitější jsou zde piny RXD, TXD a GND, které slouží k samostatnému 

přenosu dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB 

Oproti RS-232 je USB modernější možnost komunikace. Jedná se také o sériovou sběrnici, 

díky níž můžeme připojit až 127 zařízení pomocí jednoho typu konektoru. USB používá dva 

Obr. 9  9-pinový konektor RS-232 [13] 
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typy konektorů. Ve směru od kořenového hubu k zařízení jde o downstream a ve směru 

opačném o upstream. Konektor typu A (plochý konektor) je upstream, konektor typu B 

(čtvercový konektor) je downstream. Největší výhodou USB sběrnice je značná odolnost proti 

šumu a proti rušení i při velkých přenosových rychlostech. Tuto výhodu má díky tomu, že 

využívá čtyři vodiče. Po dvou vodičích je přenášeno napájecí napětí a zem, po dalších dvou 

jsou přenášena diferenciálně vlastní data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě nutnosti připojení více analogových vstupů je také možné použít dvě karty, přičemž 

každá z nich má jinou adresu a je schopna zpracovat maximálně dva analogové vstupy. Obě 

karty poté pomocí dvou USB propojíme s počítačem.  

Obr. 10 Typy konektorů USB  [14] 
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Pokud je řešen problém s více analogovými vstupními signály, můžeme také použít 

analogový multiplexer. Ten jednotlivé signály propojuje podle adresy generování v BCD 

kódu. Na vstupy tedy přivádíme adresní kombinace BCD kódu od 000 do 111 a multiplexer je 

postupně připojuje na jeden výstup. Je vhodný v případě, kdy nevyžadujeme rychlé 

zpracování hodnot. 

 

 

X 

Y 

Analogový 

multiplexer 

Karta PC 
USB 

Měřená 

veličina 

USB 2 

USB 1 

PC 

KARTA 1 

KARTA 2 
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5. Závěr 

 

Ověření metody snímání polohy teplotního čidla: 

Při experimentální části byly určovány souřadnice objektů různých tvarů. Souřadnice 

byly zjišťovány postupným pohybem ramene, které obkreslovalo daný objekt. Určení polohy 

bylo zajištěno dvěma potenciometry různých typů. Pro první rameno byl použit lineární 

potenciometr. V tomto případě úhly s dostatečnou přesností odpovídaly naměřeným 

hodnotám. Při vykreslování obrysu však byly zjištěny chyby v hodnotách úhlů mezi rameny 

navzájem. Tyto chyby byly zapříčiněny použitím logaritmického potenciometru. Vzniklé 

odchylky byly řešeny pomocí regresní analýzy. Ta byla realizována v programu microsoft 

excel. Byly vytvořeny grafy naměřených hodnot úhlů jak pro lineární, tak i logaritmický 

potenciometr. Výsledné spojnice byly proloženy regresními přímkami, ze kterých je patrné, 

že pro měření polohy jsou vhodnější lineární potenciometry. V případě logaritmického 

potenciometru byla jeho naměřená funkční závislost proložena exponenciální regresní 

přímkou.  Výsledné rovnice regresních přímek byly zavedeny do zdrojového kódu použitého 

programu. V případě lineárního potenciometru naměřené hodnoty téměř odpovídaly 

skutečným úhlům. U logaritmického potenciometru se i nadále vyskytovaly odchylky mezi 

skutečnými úhly a měřenými hodnotami. Díky zavedení regresních rovnic do programu byly 

však hodnoty těchto odchylek sníženy. Regresní analýza tedy poskytla řešení pro způsobené 

nepřesnosti zapříčiněné senzory polohy. Její výsledky však nebyly tak uspokojivé, program 

microsoft excel se jeví jako nedostačující při snaze o co nejpřesnější výsledky při regresi 

exponenciální závislosti popisující funkční průběh potenciometru.  

Kvalitnějších výsledků by bylo možné dosáhnout, pokud by se naměřená data srovnávala 

s větším počtem skutečných úhlů. Navržené zpřesnění výsledků je však náročná metoda, jak 

časově, tak i v rámci technického uskutečnění. Výsledný graf by obsahoval značné množství 

hodnot, což by vedlo k jeho nepřehlednosti.  

 

Přímé měření teploty bylo nahrazeno programovým modelem. Tento model simuloval 

teplotní pole v různých bodech definovaného prostoru v určitém rozsahu. Teplotní rozsah se 

pohybuje v rozmezí od 0 °C do 255 °C. Čidlo bylo v programu propojeno s logaritmickým 
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potenciometrem. Aktivuje se tedy v okamžiku, kdy se začne pohybovat s ramenem, na kterém 

by bylo fyzické čidlo připevněno.  

Teplota je snímána čidlem při provádění obrysu pomocí ramen, která jsou ovládána 

v tomto případě ručně. V programu byla také nastavena funkce pro okamžitý výstup teploty, 

díky čemuž je možné vidět hodnotu teploty každého bodu obrysu už při jeho vykreslování. 

Výsledná teplotní mapa se zobrazí po stisknutí komponenty BUTTON. 

Pro konkrétní příklad měnících se teplot byla použita pracovní rukavice. Výsledný obrys 

s měnící se teplotou ukazuje obrázek č. 5, což je grafický výstup naprogramovaného modelu. 

Je zde vidět barevný obrys rukavice, kdy jednotlivé barvy indikují různé teploty povrchu 

rukavice, která byla ohřátá přiložením zdroje tepla k otvoru rukavice. Jelikož hodnoty teplot 

je možno získat postupným pohybem snímače nad sledovanými místy objektu, je tato úloha 

určena pro smímání stacionárního teplotního pole, kde se teplota pole nemění v průběhu 

měření. Metoda je použitelná i v případě, kdy chceme vyhodnotit teplotní trendy konkrétních 

bodů teplotního pole v určitých časových úsecích. 

Z předchozího odstavce tedy vyplývá, že takto sestavená úloha nemá v průmyslovém provozu 

velké uplatnění. Využita však může být v laboratořích nebo ve zdravotnictví, pro měření 

tělesné teploty apod. Tělesná teplota má daleko nižší rozsah než je rozsah teplot u strojních 

zařízení a díky tomu jsou i nároky na teplotní čidlo sníženy a muže být použito čidlo s nižším 

teplotním. Odpadají také nároky na odolnost vůči prachu a dalším elementům, které snižují 

dobu použitelnosti čidla. 
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