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Abstrakt  

Teplota patří k nejčastěji měřeným fyziologickým hodnotám. Udává obraz celkového stavu 

lidského organismu. Neustále se zvyšují nároky na přesnost, rychlost a efektivnost měření. 

Práce se zaměřuje na popis jednotlivých, nejčastěji používaných senzorů a metod měření tělesné 

teploty. Práce přibližuje senzory od v dnešní době nepoužívaných rtuťových teploměrů přes 
nejvyužívanější termistory po nejmodernější senzory optické a digitální. Praktická část je pak 

zaměřena na sestavení měřicího přístroje a ověření teoreticky popsaných poznatků o vybraném 

senzoru. 

 

Klíčová slova  

Tělesná teplota, měření tělesné teploty, senzory, termistory, metody měření. 

 

Abstract 

Temperature is one of the most commonly measured physiological values. Indicates the total 

picture of the state of the human body. The ever-increasing demands on precision speed and 
efficiency measurement. 

The work focuses on the description of the individual, the most commonly used sensors and 
methods for measuring body temperature. The thesis of sensors nowadays unused mercury 

thermometers over the most frequently used thermistors most modern sensors, optical and 

digital. The practical part is focused on the preparation and verification of measuring 
instruments theoretically described findings on the selected sensor. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

A/D  Analogově digitální převodník 

DPS  Deska plošného spoje 

ETC   Eco Temp Basic – referenční teploměr 

IR  Infračervené záření  

IS  Inteligentní senzor 

OST  Optické senzory teploty 

PTC  Positive Temperature Coefficient – posistor 

SPI  Sériové rozhraní 

TNC  Negative Temperature Coefficient - negastor 

TT  Tělesná teplota 

T1  Zkonstruovaný teploměr 

tmin_ETB Časový okamžik ukončení měření teploměru ETB 

tmin2  Druhá minuta měření 

tmin5  Pátá minuta měření 
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1. Úvod 

Teplota jako základní fyzikální veličina je jednou z nejčastěji měřených fyziologických funkcí 

lidského organismu. Jedná se o spolehlivý ukazatel o celkovém stavu organismu. V průběhu let 

a s nástupem moderních technologií se zvyšují nároky na přesnost a rychlost prováděného 

měření. Zákazem používání teploměrů obsahující rtuť se do popředí nejpoužívanějších 

teploměrů dostaly digitální teploměry využívající termistorové čidlo. 

Ačkoliv se jedná hlavně o práci rešeršní je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a 

praktickou. V teoretické části probíhá seznámení se základními pojmy, jako jsou teplotní 

stupnice či krátké seznámení s historií měření teploty. Následuje kapitola zaměřená na tělesnou 

teplotu, její vznik, rozvod v organismu a vymezení teplotní stupnice organismu. Nejrozsáhlejší 

kapitola se zabývá popisem a seznámením se základními metodami a senzory v dnešní době 

nejpoužívanějšími pro měření teploty. 

 Praktická část práce je pak zaměřená na ověření teoreticky popsaných vlastností vybraného 

senzoru. Návrh měřícího zařízení je převzat z volně dostupného internetového zdroje. Na 

základě tohoto návrhu je zkonstruován měřicí přístroj, provedeno experimentální měření a 

vyhodnocení výsledků. 

Přínos práce je v poskytnutí uceleného popisu v dnešní době nejpoužívanějších senzorů a metod 

užívaných při měření tělesné teploty, ale také v praktickém ověření funkčnosti u vybraného typu 

senzoru.  
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2. Základní pojmy 
 

2.1. Vymezení pojmu teplota z hlediska fyziky 

Teplota 

Teplota je mírou vnitřní energie těles. Je to veličina charakterizující stav tělesa a je 

nezávislá na jeho hmotnosti a složení. Jedná se o stavovou veličinu. 

Výklad pomocí kinetické teorie 

Všechny látky jsou složeny z částeček, molekul, atomů a iontů. Pevné látky kapaliny a 

plyny se liší uspořádáním a vzájemnou vazbou těchto částic. V pevných látkách jsou částice 

vázány v určitých rovnovážných polohách, kolem nichž vykonávají kmitavé pohyby. Tomuto 

kmitavému pohybu přísluší určitá kinetická a potenciální energie. Zvýšení teploty je spojeno se 

zvýšením rychlosti i pohybové (kinetické) energie částic. Klesá-li teplota, klesá tato energie při 

teplotě absolutní nuly (0 K) by byla teoreticky nulová – pohyby by se zastavily.[1] 

2.2. Užívané jednotky 

Kelvin: (zn. K) je jednotkou indikující termodynamickou teplotu. Kelvin je jednou ze 

základních jednotek SI soustavy a je definován dvěma body:  

 0K – absolutní nula, nejnižší fyzikálně definovaná hodnota teploty, ustává při ní pohyb 

elementárních částí, 

 273,16 K  je teplota trojného bodu (rovnovážný stav látky, při kterém současně existují 

všechna tři skupenství, tj. pevné, kapalné i plynné). 

Stupeň Celsia: (zn. °C) je vedlejší jednotkou SI soustavy. Celsiova teplotní stupnice je určena 

dvěma základními body: 

 0°C – hodnota rovnovážného stavu chemicky čisté vody a ledu,  

 100°C – odpovídá teplotě chemicky čisté vody a syté páry. 

Oba tyto stavy jsou definovány při hodnotě tlaku 1,013 25 · 10
5
 Pa.  

Stupeň Fahrenheita: (zn. °F) je jednotka teploty dnes převážně používaná v anglosaské 

literatuře. Vychází ze dvou referenčních bodů:  

 0°F  je nejnižší teplota, jaké se podařilo Fahrenheitovi dosáhnout smícháním chloridu 

amonného, vody a ledu, 

 98°F   teplota lidského těla. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorid_amonn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorid_amonn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
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Později byly referenční body upraveny na hodnoty 32°F  bod mrazu vody a 212°F  bod varu 

vody. 

Poměry mezi jednotlivými stupnicemi jsou: 1°F  = 5/9°C = 5/9 K, 1 K = 1°C. 

S postupem času, kdy byly jednotlivé stupnice zaváděny do praxe, dlouho koexistovaly 

souběžně. V rámci mezinárodního sjednocování fyzikálních jednotek byl do SI soustavy 

zařazen pouze °C. Z čehož vyplývá, že mezinárodně je uznávané pouze měření teplot podle 

Celsiovy stupnice. 

Dalšími stupnice 

Réaumurova teplotní stupnice – jedná se o historickou teplotní stupnici, která byla zavedena 

v roce 1730 francouzským přírodovědcem Reném Réaumurem. V českých zemích se používala 

ještě v 90. letech 19. století. Využívá stejných referenčních bodů jako Celsiova stupnice (tání a 

tuhnutí vody za normálního atmosférického tlaku).  Jeden rozdíl tu však je. Na rozdíl od 

Celsiové stupnice je tento interval  rozdělen na 80 dílků. 

Rankineho teplotní stupnice – byla zavedena do praxe roku 1859 Williamem J. M. 

Rankineem. Stupnice vychází z hodnoty absolutní nuly. Nulový bod této stupnice se tedy 

shoduje s nulou na termodynamické stupnici (0K) a označuje se jako 0° Rank. Stupnice je 

v současné době využívána v některých zemích (USA, Velká Británie) v termodynamice. 

 

2.3. Historie a vývoj měření teploty 

Měření teploty prošlo v průběhu historie značným vývojem. Od primitivních termoskopů, přes 

první rtuťové teploměry až k dnešním moderním optickým senzorům teploty.  

Spousta lidí se dnes domnívá, že výrobcem prvního teploměru je buď Celsius, nebo jiní 

vynálezci, po kterých jsou pojmenovány teplotní stupnice, což není pravda. Vynálezců bylo 

několik. Jedním z nich byl italský astronom a fyzik Galileo Galilei, který už v roce 1597 

předvádí ve Florencii svůj primitivní termoskop. O pár let později se o sestrojení teploměru 

pokoušel profesor lékařství na universitě v Padově Ital Santorio, který se zajímal o zjišťování 

tělesné teploty. 

Konstrukce těchto prvních teploměrů se od současných značně lišila. Teplotu ukazoval vzduch, 

jenž byl vytlačován z trubice. Santoriův teploměr se skládal z hadovitě vinoucí se trubice, jejíž 

horní část sloužila ke vkládání do úst a dolní do nádobky s barevnou kapalinou, do níž se 

vydechoval teplý vzduch. Existovaly i další typy teploměrů, jednalo se však jen o otevřené 

trubice, protože v té době nebyli vědci schopni vytvořit vakuum (vzduchoprázdný prostor 

v němž nepůsobí atmosférický tlak). To se povedlo až fyzikovi italského původu Evangelistovi 

Torricellimu, který tímto odstartoval nový vývoj teploměrů. 
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 Další problém, který musel být v průběhu vývoje řešen, bylo stanovení referenčních bodů, které 

by se staly základem teplotní stupnice. Z důvodu neschopnosti mezi jednotlivými konstruktéry, 

se na těchto bodech dohodnout, bylo zcela běžné, že každý z těchto tvůrců si vymyslel stupnici 

vlastní, což znesnadňovalo porovnání vzájemně naměřených výsledků.  Prvním vědcem, jehož 

způsob měření teplot nejvíce vyhovoval, byl německý fyzik Gabriel Daniel Fahrenheit. V roce 

1709 sestrojil svůj první lihový teploměr a v roce 1714 pak vyrobil i teploměr rtuťový.  

Původně používal různě zvolené stupnice, ale v roce 1724 zavedl novou teplotní stupnici, jenž 

je po něm i pojmenovaná a je v současné době používaná v Británii, USA a dalších 

anglosaských zemích. V roce 1742 přišel se svou stupnicí také švédský přírodovědec Anders 

Celsius. 

V současné době již nevyužívaná metoda měření teploty 

Tak jako se již v dnešní době k měření teploty nepoužívají rtuťové teploměry, stala se i 

kontaktní lékařská termografie využívající tekutých krystalů pouhou minulostí.  

Metoda kontaktní termografie byla založena na principu cholesterických kapalných krystalů. 

Krystaly se vyznačují zvláštním molekulárním uspořádáním v určité spirálové struktuře. V této 

struktuře vzniká tzv. selektivní rozptyl, jenž je dán selektivní odrazivostí dopadajícího bílého 

světla. Vlnová délka odraženého světla se nepřímo mění se vzdáleností mezi jednotlivými 

vrstvami, jenž mění svou vzdálenost na základě stoupání spirály na základě teploty, která mění 

velikost periody stoupání struktury. Výsledkem vlivu teploty na krystal je různá vlnová délka 

odraženého světla, která je současně v souladu s rozložením povrchové teploty krystalu. 

Výsledkem je barevný termogram, kde je každé barvě spektra přiřazen kvantitativní údaj 

odpovídající teplotě měřeného objektu.  

Cholesterické teplotní indikátory lze popsat pomocí několika parametrů: 

 citlivost (závislá na chemickém složení), 

 teplota – při které dochází k barevné přeměně, 

 tepelná inertnost – udává interval mezi změnou teploty a změnou barevnosti krystalů, 

 prostorové rozlišení – počet barev pozorovatelných v daném intervalu. 

Kontaktní termografii je možno provést ve dvou základních druzích:  

  nátěrová – na vyšetřovanou část je nejprve nanesen podkladový černý lak a na něj pak 

směs kystalů. Získaný termogram odpovídá rozložení teplot v dané oblasti, 

 desková termografie – kapalné krystaly jsou naneseny mezi dvě fólie z umělé hmoty. 

Termografická deska upevněná v rámu je spojená na společné ose s fotokamerou 

fotobleskem. 

 

[2],[3] 
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3. Tělesná teplota 

Udržování stálé tělesné teploty je pro člověka, patřícího do skupiny teplokrevných neboli 

homoiotermních organismů, životně důležité. Výchylka z optimální teploty působí závažné 

komplikace především na úrovni buněčného metabolismu.  Stálá optimální teplota tělesného 

jádra je udržována v úzkém rozmezí a to mezi 36-37°C. Přísná homoiotermie se týká pouze 

tělesného jádra, což je teplota ve velkých tělních dutinách - dutině břišní, hrudní a hlavě. 

Teplota povrchu těla však kolísá v daleko větších rozsazích. 

3.1. Produkce tepla v těle 

Teplo je vytvářeno na základě chemických přeměn (metabolismu) převážně v játrech. Produkce 

tepla v těle je kontinuální proces vznikající jako průvodní jev metabolismu.  Velikost tělesné 

teploty se odvíjí od funkce metabolismu (produkce tepla se zvyšuje působením hormonů 

adrenalinu, tyroxinu). 

3.2. Regulace tělesné teploty 

Termoregulační centrum se nachází v hypotalamu (podhrbolí) – část mezimozku.  Hypotalamus 

přijímá informace o TT jednak z chladových a tepelných receptorů v kůži a z vnitřních 

receptorů. Termoregulační centrum je velmi citlivé a reaguje na změny teploty protékající krve 

v setinách °C. Podrážděním tepelných receptorů se zvyšuje odvod tepla ze svalů do kůže.  Z 

centra vychází síť vegetativních nervů ovlivňující činnost kožních cév, potních žláz, kosterního 

svalstva a jater. Nadřazeným centrem hypotalamu je mozková kůra.    [4] 

3.3. Tepelné ztráty těla 

Podmínkou pro udržení stálé tělesné teploty je rovnováha mezi teplotou vzniklou při 

metabolických (bazální a svalová) přeměnách a teplotou odevzdanou vnějšímu okolí. Uvnitř 

těla se na výměně tepla podílí převážně krev, jenž rozvádí teplo do periferních (okrajových) 

částí těla (kůže). Nejvíce tepla je pak odváděno právě kůží a dýcháním na základě tzv. suché 

výměny tepla.  

Výměna tepla vedením 

Rozhraní tělo - podložka. Při této výměně tepla záleží ne velikosti plochy těla, která je 

v kontaktu s podložkou. Při stání logicky dochází k menším ztrátám tepla vedením než při 

vodorovné poloze na podložce. Ztráty tepla vedením nejsou výrazné, neboť po vyrovnání teplot 

mezi povrchy (tělo- podložka) klesá vzájemné předávání teplota a výměna tepla již neprobíhá. 
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Výměna tepla prouděním 

Rozhraní tělo – vzduch (voda).  Velikost výměny tepla závisí na rozdílu teploty povrchu těla a 

okolního prostředí a rychlosti proudění vzduchu (vody). Jelikož voda vede teplo lépe než 

vzduch, jsou ztráty tepla ve vodě vyšší.        [4] 

Výměna tepla sáláním 

Rozhraní tělo – okolní plochy. Směr a velikost tepelného toku (infračerveného záření) je funkcí 

teploty těla a teploty okolních ploch. Infračervené záření je vyzařováno všemi směry. U člověka 

dochází pomocí sálání ke ztrátám 55 – 60 % vytvořeného tepla. 

 Mokrá výměna tepla 

Výměna tepla odpařováním na rozhraní tělo – okolí (pocení).  Při nedostatečném ochlazování 

těla pomocí suché výměny dochází k odvádění přebytečné teploty pomocí pocení. Z hlediska 

termoregulace je účinný pot, pouze ten jenž se z povrchu těla odpaří. K odpařování dochází 

nejen pocením, ale i dýcháním. Ke zvýšení vypařování dochází se zvyšující se teplotou. Ke 

snížení vypařování dochází při zvýšené vlhkosti okolního prostředí. 

[4], [5] 

3.4. Faktory ovlivňující tělesnou teplotu 

Tělesná teplota je nestabilní parametr. Její hodnoty ovlivňuje mnoho faktorů: 

 denní doba - v průběhu dne TT kolísá v rozmezí až 2°C. Nejnižší teplota je okolo čtvrté 

hodiny ranní nejvyšší pak okolo 17 hodin, 

 věk - starší lidé mají sníženou kontrolu termoregulace, malé děti pak snadno přejímají 

teplotu okolního prostředí, 

 stres a hormony - při stresu dochází k aktivaci sympatiku, který zvyšuje metabolickou 

aktivitu a tím i produkci tepla. Teplotu dále zvětšují hormony jako tyroxin (zvýšená 

funkce štítné žlázy) nebo estrogen v období ovulace, 

 teplota a vlhkost okolí. 

 

3.5. Místa měření tělesné teploty 

Na jednotlivých místech se hodnota naměřené TT liší. Jednotlivé rozdíly udává tabulka č. 2. 

Místa měření tělesné teploty: 

 axila 

 ústa 

 rektum 

 pochva 
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 zevní zvukovod 

Tabulka č. 1: Normální hodnoty tělesné teploty v závislosti na místu měření 

Místo měření Normální teplota [°C] Rozdíl proti 

axile[°C] 

Axila 36,1 – 36,9 - 

Ústa 36,4 – 37,2 0,3 

Rektum 36,6 – 37,4 0,5 

Zevní zvukovod 36,1 – 37,6 0,6 

[6] 

3.6. Rozsah Tělesné teploty 

Tabulka č. 2:  Rozmezí tělesné teploty a její klinické příznaky 

 

 

Hypertermie 

Teplota [°C] klinické příznaky 

43-45 Smrt 

42-43 destrukce bílkovin, ztráta termoregulační kontroly, překrvení 

mozku 

41-42 dezorientace, oběhové selhání 

40.0 těžká svalová práce 

Normotermie 36,3 – 37,1 normální tělesná teplota 

36.0 metabolismus stoupá ve snaze kompenzovat ztráty tepla 

 

 

 

 

 

Hypotermie 

35.0 maximální svalový třes 

34.0 poruchy vědomí (TK normální), pokles metabolických pochodů 

32.0 – 31.0 ztráta vědomí (TK neznatelný), zornice rozšířené, ale reagují na 

světlo 

30.0 – 29.0 bezvědomí, svalové křeče, puls obtížně hmatný, TK neměřitelný 

28.0 komorové fibrilace, eventuálně zástava srdce 

27.0 hluboké bezvědomí, zornice nereagují na světlo, vymizení 

reflexů 

25.0 spontánně se vyskytují komorové fibrilace 

24.0 plicní edém 

21.0 – 23.9 maximální nebezpečí komorových fibrilaci 

20.0 zástava srdce 

17.0 vymizení EEG 

9.0 nejnižší uměle vyvolaná hypotermie při které se pacient zotavil 

                   [4] 
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4.  Měření tělesné teploty – metody měření 

Teplota je fyzikální veličina, kterou lze popsat stav organismu jako biologického systému. 

Teplotu považujeme za velmi významný a snadno identifikovatelný příznak velké skupiny 

možných poruch organismu.  Teplotu jako typickou stavovou veličinu nelze měřit přímo, nýbrž 

se užívá známých fyzikálních jevů, které prokazují závislost jiných fyzikálních veličin na 

teplotě.  Typickým příkladem těchto jevů je teplotní délková a objemová roztažitelnost pevných 

látek či kapalin, závislost měřeného odporu vodičů a polovodičů na teplotě, termoelektrický jev, 

závislost vlnové délky tepelného záření na povrchové teplotě jeho zdroje.   [5] 

Teplotu je možné měřit za pomocí několika metod. Jednotlivé metody jsou detailněji popsány 

v následujícím textu. 

4.1. Metody měření tělesné teploty 

Metody měření teploty lze rozdělit podle různých kritérií. Podle druhu interakce s měřeným 

organismem na metody invazivní (snímač je zaveden do organismu) a neinvazivní, ty jsou dále 

děleny na dotykové a bezdotykové (dilatační) podle toho zda v průběhu měření dochází ke 

kontaktu mezi snímačem a měřeným objektem.  

4.1.1.  Invazivní metody 

 Při invazivních metodách měření tělesné teploty dochází k porušení integrity kůže a senzor je 

zaváděn přímo do lidského organismu.  Takto zaváděný senzor pak slouží ke 

kontinuálnímu měření teploty tělesného jádra.  Invazivní metody jsou z důvodu zavádění cizího 

tělesa do organismu využívány pouze na specializovaných pracovištích, jako jsou jednoty JIP, 

ARO, kde je kontinuální snímání tělesné teploty jedním ze základních sledovaných parametrů.  

Senzory teploty jsou na těchto pracovištích zaváděny, většinou na špičkách katétrů, do cévního 

řečiště. Místa pro měření jsou i dutina břišní, hrudní, lební.  

4.1.2.  Neinvazivní metody 

Jsou nejčastěji užívané metody měření TT v klinické praxi. Nedochází při nich k porušení 

integrity kůže. Podle umístění senzoru je možné tyto metody dále rozdělit na dotykové a 

bezdotykové (dilatační).  

Kontaktní měření tělesné teploty 

Při tomto způsobu měření je senzor v přímém kontaktu s povrchem těla pacienta. Dříve byla 

tato metoda nejrozšířenějším způsobem měření na ošetřovacích jednotkách. Výhodou je 

především snadné a rychlé použití. Nevýhodou je nutnost dezinfikovat teploměr po každém 

použití. Místa měření jsou standardizována a podléhají různým specifikacím. Jsou to především 

místa v oblasti velkých cév odrážejících teplotu vnitřního prostření.  Řadíme mezi ně axilární 
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dutinu (podpaží), orální dutinu (ústa) a konečník. Méně často je pro měření  TT využívaná také 

pochva. 

Specifika při kontaktních měřeních v jednotlivých místech 

V axile 

Při měření je nutné zajistit v této oblasti suchou nepřekrvenou kůži a umístění senzoru tak, aby 

byl celý obklopen kůží. 

V rektu 

Měření by se nemělo provádět při patologických procesech probíhajících v rektu. Ampula 

konečníku by měla být prázdná, aby nedocházelo k ovlivnění (zvýšení) TT stolicí. 

V ústech 

Měření v tomto místě u dospělých osob je využíváno převážně v anglosaských zemích. 

Teploměr je zaváděn koutkem úst pod jazyk.  Třicet minut před měřením by měřená osoba 

neměla jíst či pít nic studeného nebo teplého. 

V pochvě 

Měření je prováděno za účelem zjištění bazální teploty. Doporučné je měření ráno před 

opuštěním lůžka. Při každodenním měření mohou takto ženy určovat dobu ovulace (při ovulaci 

dochází ke zvýšení  TT cca o 1 stupeň). 

[6] 

 

Bezdotykové metody  

Využívají principu detekce infračerveného záření, jehož zdrojem je každý objekt, s teplotou 

vyšší než hodnota absolutní nuly. Při tomto měření nedochází k přímému kontaktu měřeného 

objektu se snímacím senzorem. Místa měření bývají - čelo či oblast kosti skalní nacházející se 

za uchem. Jsou nejčastěji využívána pro svou časovou nenáročnost a odpadá při ní přímý 

kontakt, a tím i dezinfekce přístroje. Je hojně využívaná v klinické praxi. U bezdotykové 

metody nedochází k ovlivnění měřeného objektu snímačem. Její hlavní nevýhodou je menší 

přesnost než u dotykových. Nepřesnost plyne hlavně z emisivity. 
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5. Senzory pro kontaktní měření tělesné teploty 
 

5.1. Rtuťové teploměry 

Lékařské rtuťové teploměry jsou řazeny do skupiny kapalinových teploměrů.  Princip jejich 

funkce je založen na teplotní roztažitelnosti látek (kapalin), proto jsou také nazývány dilatační.  

Skládají se z rezervoáru rtuti a zúžené kapiláry opatřené stupnicí, do které je rtuťový sloupec 

vlivem teplotní roztažnosti vytlačován. Lékařské rtuťové teploměry existují ve dvou 

modifikacích. Nejběžnější z nich je tzv. maximální, který na stupnici zaznamenává nejvyšší 

naměřenou teplotu. Doba měření je několik minut a další měření teploty je možné provést pouze 

po střepání rtutí zpět do baňky. Druhým je tzv. rychloběžka, měří okamžitou teplotu za 

podstatně kratší čas potřebný k ustálení oproti maximálnímu teploměru. Měřící rozsah 

lékařského rtuťového teploměru býval 35 - 45 °C s přesností 0,1 °C, citlivost je tím větší, čím 

větší je objem rezervoáru a čím menší je poloměr kapiláry. 

Rtuťové teploměry byly nejpoužívanější pro měření TT  do prvního června 2009, kdy byly 

zakázány směrnicí č. 2007/51/ES Evropského parlamentu a Rady o zákazu uvádění měřících 

zařízení obsahujících rtuť na trh (z důvodu jedovatosti rtuti pro uživatele a jejích škodlivých 

účinků na životní prostředí). 

 

 Elektronické digitální teploměry 

V současné době nejpoužívanější druh teploměrů pro rychlé měření tělesné teploty. Slouží jako 

náhrada za klasické rtuťové teploměry. Jedná se o malé snadno použitelné přístroje sloužící pro 

orientační měření TT. Jsou napájeny pomocí baterií a výsledek měření je zobrazen na LCD 

displeji. Teplotní senzor je umístěn v kovové špičce, která se pak přikládá k místu měření. 

Kovová špička chrání samotný senzor před vlivy dezinfekce. 

Jelikož v současné době již nejsou využívány rtuťové teploměry, patří k nejpoužívanějším 

dotykovým typům lékařských teploměrů, teploměry digitální využívající NTC senzorů. 

Digitální teploměry jsou vyráběny v mnoha provedeních, lišících se v některých faktorech. 

Kromě senzorů NTC, které jsou ve většině těchto digitálních teploměrů, se teploměry liší 

především provedením specifickým pro daný druh měření. Mohou to být takzvané rychloběžky, 

měřící okamžitou hodnotu či teploměry maximální. Odlišnost jednotlivých teploměrů je dána 

především jejich  přesností a rychlostí měření, to však závisí pouze na typu použitého senzoru.  

Existují i speciálně vyráběné elektronické teploměry pro děti. Jelikož je u nich obtížné měření 

klasickými teploměry, jsou na trhu teploměry ve formě dudlíku obsahující senzor NTC. 

           [3] 
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5.2. Odporové senzory teploty 

Elektrický odpor u kovů a polovodičů je fyzikální veličina, jejíž hodnota je závislá na teplotě. 

Této skutečnosti využívají odporové senzory teploty.  

Kovy a polovodiče se od sebe liší vedením elektrického proudu. U kovů dochází k růstu 

elektrického odporu s rostoucí teplotou, je to dáno tím, že vedení proudu je způsobeno volně se 

pohybujícími valenčními elektrony. U polovodičů je tomu přesně opačně, jejich elektrický 

odpor s rostoucí teplotou klesá. Principem odporových senzorů je převedení teploty měřeného 

objektu na změnu elektrického odporu. Do obvodu zapojujeme odporové senzory s pomocným 

napětím, může se jednat o operační zesilovač nebo Wheastoneův můstek. 

 

5.2.1.  Kovové odporové senzory 

Princip funkce 

Kov si můžeme zjednodušeně představit jako krystalovou mřížku.  V uzlových bodech této 

mřížky jsou umístěny atomy kovu a mezi nimi dochází k chaotickému pohybu elektronů. 

S rostoucí teplotou dochází ke zvýšení amplitudy kmitů krystalové mřížky kovu. To vede ke 

zvýšení kladeného odporu průchodu elektronů.  Dochází k rozptylu vodivosti elektronů na 

kmitech mřížky. Elektrický odpor kovu roste. 

V teplotním rozsahu 0°C – 100°C dochází k růstu odporu téměř lineárně s teplotou. Lze to 

vyjádřit dle vztahu  

                          [7]                 (5.1.) 

kde  

Rt - odpor senzoru při teplotě t  

R0 - odpor senzoru při teplotě t0 

α - teplotní součinitel odporu 

Teplotní součinitel α nelze považovat za konstantní parametr, nicméně na ohraničeném 

teplotním rozsahu je možné jej nahradit střední hodnotou. Tuto střední hodnotu součinitele 

odporu α stanovíme v teplotním rozsahu 0°C – 100°C. 

Můžeme také popsat citlivost odporových senzorů. K tomuto účelu je zavedena veličina W100  , 

která je nazývána jako redukovaný odpor. Určíme ho dle následujícího vztahu 
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    [7]                 (5.2.) 

kde:  

      - odpor senzoru při teplotě 100°C 

    - odpor senzoru při teplotě  0°C 

Ze zadaného vztahu platí, že čím je větší hodnota     , tím je daný senzor citlivější. Pro větší 

rozsahy teplot již lineární vztahy nelze použít. 

 

Materiály odporových kovových senzorů 

Materiály, ze kterých jsou odporové senzory vyráběny, jsou čisté kovy se stálým a co nožná 

největším teplotním součinitelem odporu.  Tyto požadované vlastnosti nejvíce splňují materiály, 

jako jsou např. platina, nikl, měď, balco (Ni-Fe), molybden nebo některé slitiny, z nichž jsou 

čidla vyráběna. Pro velmi nízké teploty od 0.5 K se používají slitiny Rh-Fe, Pt-Co. 

Nejčastěji je využívána platina, která se vyznačuje chemickou netečností, časovou stálostí, 

vysokou teplotou tavení a samozřejmě i pro možnost dosažení její vysoké čistoty (v rozmezí 

99,9 – 99,999 %).   

Platinové senzory 

Odporová vrstva z platiny je obvykle nanesena na nosném substrátu (destičce) z korundové 

keramiky. K nanesení této vrstvy se využívá dvou technologií, a to tlustovrstvé a tenkovrstvé: 

 tlustovrstvá technologie – je starší a její princip spočívá v nanášení platinové vrstvy ve 

formě pasty na korundový materiál sítotiskem, následuje tepelná stabilizace vrstvy, 

nastavení požadované hodnoty základního odporu, rozřezání na jednotlivá čidla a 

následné připevnění vývodů, 

 tenkovrstvá technologie -  novější metoda, platinový odpor se vytvoří na ploché 

korundované destičce za pomocí technik napařování a iontového leptání.  

Platinové senzory je možné vyrobit ještě za pomocí tzv. drátkové technologie, kdy je drátkový 

měřící odpor tvořen tenkým drátkem spirálovitě stočeným a zataveným do skla nebo keramiky. 

Platinové senzory vyrobené tlustovrstvou a tenkovrstvou technologií mají rychlejší odezvu než 

odpory drátkové, mají obvykle vyšší odpor a jsou levnější.  Vyznačují se však také nižší 

časovou stálostí. Čistotu platiny pro provozní teploměry zle určit dle výše uvedeného vzorce 

redukovaného odporu     .  



 
  

13 

 

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

dohodnutých mezích. Z tohoto důvodu určují normy základní hodnoty odporů včetně odchylek. 

Dle IEC se platinové měřící odpory dělí do dvou tolerančních tříd: 

 třída A- rozsah teplot od -200 ° C do 650 ° C, tolerance (°C): ± (0,15 + 0,002 · | t |), 

 třída B - rozsah teplot od -200 ° C do 850 ° C, tolerance (°C): ± (0,3 + 0,005 · | t |). 

 
Jako standardní hodnota odporu Pt  senzoru je uváděno 100Ω při teplotě 0 °C. Vyrábějí se i Pt 

senzory s jmenovitými odpory 50, 200, 500, 1000 2000, ale i 10000 a 20000 Ω.  

Platinová čidla se používají ve formě malých destiček obdélníkového tvaru o rozměrech 2 x 10 / 

2 x 5, ale i 2,3 x 2 mm s tloušťkou 1,3 mm. Bývají jednak v zapouzdřené podobě, kdy se již 

zmíněné destičky ukládají do keramických pouzder o průměru cca 2/ 3/ 4 mm a dálce cca 7/ 12 

mm. U destičkových čidel jsou drátkové vývody nebo speciální vývody např. Comatel, nebo 

kontaktovací plošky (slouží pro aplikace na plošných spojích).  

U zapouzdřených válcových čidel jsou jen vývody drátkové. U drátkových vývodů je nutné 

dávat pozor na jejich choulostivost. Odporové senzory se vyrábějí se dvěma nebo čtyřmi 

vývody. U dvouvodičového provedení připočítáváme odpor vývodů k vlastnímu odporu senzoru 

a tím vzniká jistá proměnná chyba. 

Niklové odporové senzory 

Niklové senzory jsou většinou vyráběny vrstevnou technologií. Mezi jejich výhody řadíme 

vysokou citlivost, rychlou časovou odezvu a malé rozměry. Na rozdíl od platinových senzorů se 

vyznačují značnou nelinearitou – mají omezený teplotní rozsah (od - 60 °C do 180 °C) jsou tedy 

používány pro měření nižších teplot. Nižší rozsah teplot, ve kterém jsou tyto senzory schopny 

měření, jsou dané především tím, že v rozmezí teplot 300 až 400°C podléhají strukturním 

změnám, které se projevují nevratnou změnou elektrického odporu čidla.  Nejpoužívanější čidla 

jsou s      = 1,6180 a     =  100Ω dle normy DIN 43760. Dle této normy, se Ni senzory dělí 

do dvou tříd přesnosti, obdobně jako čidla platinová.  

Stejně jako u platinových čidel je základní hodnota odporu, Ni senzorů, udávána při teplotě 0°C 

= 100Ω. Jsou vyráběny i niklová čidla, jejichž základní odpor je 200, 500, 891 a 1000 Ω. 

Měděné odporové senzory 

Díky malé rezistivitě a snadné oxidaci mědi se tyto senzory příliš nepoužívají. Výhodnou 

aplikací mědi je např. přímé měření teploty měděného vinutí elektromotoru. Lze je použít pro 

měření teplot od -200 °C do 200 °C. Vykytují se ve formě čidel s  W100 =1,4260 jejichž 

jmenovitá hodnota odporu je 50 nebo 100 Ω. 

  

          [8],[9] 
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Graf č. 1:  Průběhy platinových a niklových senzorů v jednotlivých třídách přesnosti. [8] 

Zapojení odporových senzorů teploty v měřícím obvodu 

Při měření teploty nesmíme zapomenou, že hodnota měřené teploty je ovlivňována odporem 

vodičů připojujících senzor k měřicímu přístroji. Změnu odporu čidla nelze měřit přímo za 

pomocí využití Ohmova zákona, protože je změna odporu čidla působením teploty velmi malá 

oproti hodnotě odporu čidla.  

Změnu hodnot odporu je tak možné určit zapojením senzoru do jedné větve vyváženého 

Wheastvona můstku. Díky tomuto zapojení je měření přesnější neboť  Wheastoneův můstek 

měří pouze změnu elektrického odporu. Změna teploty vyvolá změnu odporu, což způsobí 

nevyváženost můstku, která je pak zaznamenána přístrojem zapojeným v úhlopříčce.   

Odpor jednotlivých vodičů nepředstavuje závažnější komplikaci a lze jej kompenzovat při 

vyvažování můstku a tím započítat jeho vliv na měření. Problém se však vyskytuje v teplotní 

závislosti odporu vodičů, jsou-li např. vyrobeny z mědi, dochází ke změně jejich odporu 

s teplotou podobně jako je tomu u samotného senzoru, a to může nepředvídatelně zkreslit 

měření. K těmto jevům dochází u dvouvodičového zapojení, které se tak stává nejméně přesným 

měřením. Z tohoto důvodu se využívá pouze pro měření na kratší vzdálenost. Vliv odporu 

vedení se neuplatňuje u vhodného čtyřvodičového zapojení. 

Chyby měřící teploty také závisí na velikosti měřícího proudu, konstrukci čidla a prostředí, ve 

kterém teplotu měříme. Měření teploty je tedy ovlivňováno i měřícím proudem procházejícím 

přes teplotní čidlo. Když zapojujeme senzor do měřícího řetězce, je nezbytné dávat si pozor na 

maximální množství měřícího proudu, který senzorem protéká a minimalizovat jeho vliv. Při 

průchodu měřícího proudu odporovým senzorem dochází k oteplení senzoru a tím vzniká i 

chyba senzoru. Čím je protékající proud větší, tím jsou větší i chyby měření. Maximální proud, 

bývá uváděn výrobcem mezi základními údaji o senzoru. U platinových senzorů s R0 = 100 Ω 

bývá okolo 1mA.  
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S ohledem na jistou nelinearitu je vhodné uvažovat o analogové nebo digitální linearizaci 

(zvláště u větších teplotních rozsahů). 

Přednosti a nedostatky odporových snímačů teploty 

Přednosti: 

 neobsahují žádné pohyblivé části, 

 je jimi možno měřit rozdíly teplot, 

 dostačující úroveň signálu, 

 nejmenší nejistota v oblasti nízkých a střeních teplot, 

 možnost volby rozměrů i odporu měřícího rezistoru. 

Hlavní nedostatky: 

 vyšší pořizovací náklady, 

 je potřeba je napájet (pasivní snímač), 

 ovlivňování (citlivost) mechanickými veličinami, 

 požadavky na kvalifikaci personálu, obsluhu, údržbu a kontrolu. 

 

Odporové senzory teploty se vyznačují vysokou přesností měření, která dosahuje tolerance 

chyby pouze   0,1 °C.  Jsou tedy vhodnými senzory pro přesné kontaktní měření tělesné 

teploty. 

 

5.2.2. Termistory 

Termistory jsou polovodičové, polykrystalické, nelineární elektrické součástky (dvojpóly) 

charakterizované jejich vysokou závislostí změny elektrického odporu s růstem teploty. 

Nezáleží u nich na směru průtoku proudu, proto pracují i se střídavým proudem. Obecně je za 

termistor považován takový prvek, u kterého dochází vlivem zvyšující se teploty ke snížení jeho 

odporu. V tomto případě se jedná o termistory typu NTC (Negative Temperature Coefficient).  

Existují i termistory, u kterých následkem zvyšující se teploty odpor termistoru roste. Tato 

skupina je nazývána jako PTC (Positive Temperature Coefficent), někdy též bývají nazývány 

jako pozistory.  

 

5.2.2.1. Termistory NTC 

 

 Negastory  jsou charakteristické záporným teplotním součinitelem, tedy opačným než u kovů. 

Jejich hodnota je 5x -10x  větší než u kovů. Při průchodu proudu dochází k ohřátí termistoru a 

tím k poklesu jeho odporu. Některé termistory mění svůj odpor velmi významně. Při zvýšení 
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teploty přibližně o 200°C dochází k poklesu odporu až o několik řádů. Pokles odporu s růstem 

teploty však není lineární, má exponenciální průběh a to prakticky v celém rozsahu.  

 Vztah popisující teplotní závislost odporu termistoru:  

    
 

            [7]                (5.3.) 

 

R [Ω] – odpor termistoru, 

A [Ω] – konstanta, závislá na materiálu, ze kterého je termistor vyroben a na jeho 

geometrickém tvaru, 

B [K] – teplotní konstanta, je určena materiálem a teplotou (T) termistoru, 

  [K] – termodynamická teplota termistoru. 

 

Konstanta A se v katalozích neuvádí, termistor bývá charakterizován svou citlivostí B a 

odporem    při teplotě   . Obvykle je uváděn odpor při teplotě 25 °C. Vztah je proto vhodné 

přepsat do tvaru: 

 

       
   

 

 
   

 

  
 
          [7]                (5.4.) 

 

    [Ω] je odpor při teplotě     [K] a R [Ω]  odpor termistoru při teplotě   [K]. Konstantu B 

(nejedná se o konstantu v pravém slova smyslu, neboť je časově závislá) lze určit pomocí 

katalogu nebo měřením. 

Mění-li se teplota pouze v malém rozmezí v okolí pracovní teploty   , lze charakteristiku 

linearizovat dle vztahu: 

                      
 

  
     [7]              (5.5.) 

 

   [K-1] = teplotní součinitel odporu. 

Tím, že průběh linearizujeme, vzniká přídavná chyba měření.  V intervalu        je při výpočtu 

na základě naměřené hodnoty odporu její velikost maximálně          . Pro interval        

činí maximálně         . Z tohoto vyplývá, že pro měření TT je chyba zanedbatelná. 
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Maximální chyba daná výrobní odchylkou vlastností samotného negastoru je nejčastěji 

        .          [10] 

Zpracování signálu 

NTC senzory jsou napájeny ze zdrojů konstantního proudu. Je- li senzor napájen velmi malými 

hodnotami proudu, dá se považovat volt – ampérová charakteristika negastoru za lineární. Je to 

způsobeno především tím, že dochází k rozptýlení tepla do okolí, vzniklého při průchodu 

proudu. Je – li omezen protékající proud na minimální hodnotu (řádově μA) dochází k omezení 

zahřívání negastoru.  

Negastory pro měření TT mají standardně hodnotu odporu 1354 Ω při teplotě t = 37 °C. Úbytek 

napětí lze měřit použitím A/D převodníku. Výhodou použití A/D převodníku je možné využití 

jeho vestavěného nebo externího zdroje referenčního proudu nebo napětí. Ze stejného zdroje je 

pak možno napájet převodník a negastor. Nejvyšší odpor (nejvyšší úbytek napětí) má negastor 

při nejnižší možné měřitelné hodnotě (32 °C) na těchto typech teploměrů.  U přesnějších měření 

bývá senzor zapojen do jedné z větví Wheastoneova můstku. Při zvolené referenční teplotě je 

můstek vyvážen a jeho výstupní napětí je nulové. Na výstup můstku je pak možné přímo 

připojit A/D převodník. Dochází – li k větším změnám odporů, slouží k linearizaci připojený 

operační zesilovač. Negastor je v tomto případě zapojen do zpětné vazby operačního zesilovače.  

Obvody následující za senzorem slouží k vyhodnocení, úpravě a zobrazení signálu. Původně 

analogový signál (změna napětí) je pomocí A/D převodníku převeden na signál diskrétní, který 

je následně zobrazen na displeji měřicího přístroje. V moderních elektronických teploměrech se 

analogový signál již moc nevyužívá.         [3] 

Výroba 

NTC termistory jsou vyráběny práškovou technologií ze směsi oxidu kovů jako mangan (MnO), 

nikl (NiO), titan (TiO2), kobalt (CoO) nebo železo (Fe2O3). Technologie výroby jsou různé, 

nejčastěji spočívají ve spékání směsi dvou nebo více oxidů kovů (ve formě jemného prášku) za 

vysoké teploty. Pro větší pevnost jsou pak za těchto vysokých teplot slisovány. Různé hodnoty 

odporů vyráběných termistorů, jsou ovlivněny použitými oxidy kovů a jejich procentuálním 

zastoupením ve výrobní směsi. 

Vzhledově jsou termistory velice odlišné. Často jsou vyráběny v podobě tenké kruhové destičky 

o průměru přibližně 8mm, k jejímž postříbřeným čelům se pájí drátové vývody z pocínovaného 

drátu. Povrch součástky je pak chráněn lakem, na němž je vyznačená barevná tečka, vyjadřující 

kód základního odporu. V jiných případech má termistor tvar válečku o různém průměru (1,5 

mm – 17 mm) lze se setkat i tvarem hranaté destičky podobné keramickým kondenzátorům. 

Použití 

Termistory v elektronice slouží k různým účelům, podle užití je lze rozdělit do dvou skupin: 
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 teplotní čidlo 

 

Díky svým vlastnostem jsou termistory požívány jako teplotní čidla. Existuje široké 

spektrum aplikací, kde se termistory uplatňují. Jedná se o systémy pro vytápění, 

chlazení, klimatizaci, laboratorní přístroje, telekomunikační techniku, letecké a 

kosmické aplikace a další. 

 

 teplotní kompenzace 

 

NTC termistory jsou díky svému negativnímu teplotnímu koeficientu vhodné k použití 

jako kompenzační prvky v systémech, kde jsou použity komponenty s pozitivním 

teplotním koeficientem. Jsou využívány ke korekci nebo kompenzaci chyb 

způsobených změnou teploty v systému. 

 

Přehled termistorů 

Základní rozdělení termistorů podle jejich vývodů:  

 termistory bez vývodů  

o SMD termistory 

Jsou ideální a cenově dostupné součástky zajišťující teplotní kompenzaci 

v elektronických součástkách. Všechny SMD termistory jsou určeny pro 

teplotní rozsah od - 40 °C do 125 °C. 

 

o Čipové termistory 

Vzhledem k jejich malým rozměrům (1mm * 1mm * 0,25 mm) jsou využívány 

v aplikacích, kde je nedostatek prostoru. Využívají se pro automatické 

osazování, lze je i přímo letovat. 

 

  termistory s drátovými vývody 

o Polyimidiové a mylarové termistory 

Termistory s velmi malým provedením, jsou speciálně vyvinuty pro aplikace 

vyžadující rychlou odezvu. Samotné čidlo je umístěno v polyamidové trubičce 

a je zalito epoxidovou pryskyřicí. 

o Termistory zapouzdřené epoxidovou pryskyřicí 

Vysoce spolehlivé s dlouhou stabilitou. Jsou vhodné pro využití ve vědeckých a 

lékařských oblastech a v těch oblastech kdy jsou na senzory kladeny vysoké 

nároky. 

o Skleněné termistory 

Jsou určeny pro teplotní rozsah od - 40 °C do 300 °C. Termistory jsou zataveny 

do skla a tím hermeticky odděleny od okolí. Ideální především pro desky 

plošných spojů. 
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Z výše uvedených druhů termistorů se v lékařských aplikacích využívají termistory zapouzdřené 

epoxidovou pryskyřicí. Jsou využívány jak pro neinvazivní měření, tak jsou i součástí 

medicínských sond. 

Vlastnosti termistorů 

Většina termistorů se vyznačuje malými rozměry. V některých případech se jedná o nepatrné 

velikosti. Díky malým rozměrům a hmotnosti dochází ke snížení tepelné setrvačnosti a změny 

teplot se rychle promítnou do změny odporu, což umožňuje měření velmi malých a rychlých 

teplotních změn, bodové měření teplot či měření povrchových teplot. Nepatrné rozměry mají 

tzv. perličkové termistory. Samotný průměr perličky se pohybuje od 0,2 mm do 3mm. Vývody 

jsou z platinové slitiny zabudované do těla termistoru. Tento typ senzoru uchycený v hrotu 

skleněné trubičky reaguje téměř okamžitě na změnu teploty měřeného místa. Měřící rozsah je 

od - 60°C do 200°C. Dále platí důležitá zásada - měřící proud procházející perličkou musí být 

zanedbatelný, aby sám nezvyšoval teplotu termistoru a tím neovlivňoval měření. 

Voltampérová charakteristika: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Závislost odporu NTC na teplotě a jeho srovnání s platinovými a niklovými 

odporovými senzory (obrázek vpravo), voltampérová charakteristika NTC senzoru. [10],[11] 

 

5.2.2.2. Termistory PTC 

 

Termistory PTC (positive tempereture coefficient) – jejich teplotní součinitel odporu je kladný 

tzn. s rostoucí teplotou okolí, dochází ke zvyšování jejich odporu. Ke změně odporu dochází 

z důvodu poklesu pohyblivosti nosičů s rostoucí teplotou, přičemž koncentrace nosičů zůstává 

konstantní. Základním materiálem na jejich výrobu je polovodič nebo feroelektrikum: 
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 polovodič (krystal) 

jsou vyráběny z germania nebo křemíku. Nemají velký teplotní součinitel. Jejich nevýhodou je 

malá citlivost. Pracují ve značném pracovním rozsahu podle lineární závislosti. 

 feroelektrikum  

u feroelektrik je pomocí přimísení nečistot vyvolána vodivost jako u polovodičů. Vyrábějí se 

nejčastěji na bázi titaničitu barnatého (BaTiO3). V čisté formě je feroelektrická látka izolantem. 

Jejich použití je obecně omezenější než u NTC termistorů. Používají se pro přesná měření v 

úzkých rozsazích nebo jako dvoustavové senzory pro detekci překročení určité teploty. Lze také 

využít jejich A-V charakteristiku spolu s jejich vlastním ohřevem např. pro měření průtoku nebo 

proudění. V lékařských teploměrech se prakticky nepoužívají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Závislost odporu PTC na teplotě. [11] 

Termistory typu NTC dosahují přesnost měření       ° , jsou tedy vhodné pro přesné 

kontaktní měření tělesné teploty. 

 

5.3. Termoelektrické senzory teploty (termočlánky) 

 

Termoelektrické snímače teploty řadíme do kategorie kontaktních snímačů. Jejich čidlo slouží 

k přeměně teplotní změny prostředí na změnu elektrického napětí. Umístíme-li jednoduchý 

elektrický obvod, jenž je tvořen dvěma vodiči z různých kovů, tak aby oba spoje A a B byly 
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umístěny v prostředí se dvěma různými teplotami T1 a T2, začne obvodem procházet elektrický 

proud. Přerušíme – li obvod v daném místě a zařadíme do něj vhodný měřicí přístroj, jsme 

schopni naměřit malý rozdíl elektrických potenciálů, který je dán rozdílem teplot T2  – T1. 

Takto vzniklý rozdíl potenciálů se nazývá termoelektrické napětí.  

Předchozí text tak zjednodušeně popisuje Seebeckův jev, na kterém je založeno měření teploty 

termoelektrickými články. Proud protékající obvodem se nazývá termoelektrický proud a platí 

pro něj vztah: 

   
R

TUTU
I ABAB 21 
               [8]                  (5.6.)                                                                                    

kde 

UAB(T1) je kontaktní napětí spoje 1 při teplotě T1, 

UAB(T2) je kontaktní napětí spoje 2 při teplotě T2. 

Velikost termoelektrického proudu je závislá na druhu použitých kovů a na rozdílu teplot mezi 

oběma spoji. 

Seebeckovo termoelektrické napětí 

Je označováno jako US a je dáno rozdílem kontaktního napětí spoje 1 a spoje 2 – je tedy rovno 

celkovému napětí v obvodu. Platí pro něj vztah: 

 21 TTU S                    [8]                                                                                               (5.7.) 

kde 

α  - termoelektrický koeficient, konstanta závislá na dané dvojici kovů, 

T1  -  teplota spoje 1, 

T2  - teplota spoje 2. 

 

Jev inverzní k Seebekovu je nazývaný Peltierův jev. Peltierův jev se projevuje tak, že při 

průchodu elektrického proudu výše uvedeným elektrickým obvodem dochází k zahřívání 

jednoho z jeho spojů a druhý se naopak ochlazuje. Také s tímto jevem se můžeme setkat při 

měření teplot. Je to dáno přítomností Peltierových můstků, sloužících jako chlazení pro 

kvantové MCT maticové senzory.  
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Materiály a typy termoelektrických senzorů 

Materiály, ze kterých je termoelektrický senzor vyroben musí splňovat určitá kritéria: 

 musí se vyznačovat odolností proti chemickým a mechanickým vlivům a odolností proti 

korozi,  

 hodnota termoelektrického napětí musí být co největší, 

 časová stálost teplotní závislosti termoelektrického napětí (není možné to dodržet – 

dochází k stárnutí materiálu), 

 závislosti termoelektrického napětí na teplotě má lineární průběh. 

Z hlediska měření je nezbytné, aby generované termoelektrické napětí bylo co možná největší, a 

aby oba použité kovy vykazovaly zvýšenou odolnost proti vlivům okolního prostředí. To 

zaručuje, že se jejich vlastnosti budou s časem měnit jen nepatrně. 

Tomuto požadavku vyhovuje jen několik málo dvojic materiálů a jejich složení je proto 

normováno. V současné době je doporučeno používat termočlánky dle normy IEC 584-1 nebo 

ESN EN 60584-1. V těchto normách jsou obsaženy tabulky základních hodnot 

termoelektrického napětí jednotlivých termočlánků. Je nutné si dát pozor na fakt, že v normách 

jsou uvedeny základní hodnoty pro termoelektrické napětí pro referenční teplotu 0 °C. V praxi 

se však využívá jiných srovnávacích teplot jako např. + 20 / +50 °C.  Méně často jsou 

používány termočlánky dle normy DIN 43710. Termočlánky se označují značkami prvků, z 

nichž jsou vyrobeny a velkým písmenem vyjadřujícím typ termočlánku (doporučení ČSN IEC 

584) a navíc se termočlánky označují i barevně. Pro zajištění zaměnitelnosti termoelektrických 

čidel jsou normovány hodnoty napětí. 

 

Tabulka č. 3.:  Přehled termoelektrických článků 

Označení termočlánku 

dle IEC 584 

Složení Měřící rozsah [°C] 

T Cu-CuNi -200 až+350 

J Fe-CuNi -200 až + 750 

E NiCr-CuNi -100 až + 900 

K NiCr-NiAl -200 až + 1200 

N NiCrSi-NiSi -200 až + 1200 

S PtRh 10-Pt 0 až + 1600 

R PtRh 13-Pt 0 až +1600 

B PtRh 30- PtRh6 +300 až +1700 

[11] 
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Konstrukce termoelektrických senzorů 

Místo, ve kterém se oba konce kovů spojují, je u termoelektrického snímače ta nejdůležitější 

část. Nejčastěji se jedná o kovové drátky nejrůznějších průměrů, které se navzájem spojují 

mechanicky, pájením či svářením. Takto vzniklý spoj musí splňovat mnoho požadavků, mezi 

které mimo jiné patři čistota spoje, jeho pevnost či dokonalý kontakt obou drátků. Oba drátky 

musí být také vzájemně elektricky izolované. Izolaci zajišťují keramické či skleněné trubičky, 

do nichž jsou drátky vkládány. Existuje mnoho materiálů, ze kterých jsou tyto tubičky 

zhotoveny např.:  

 tavný křemen (Si02) použitelný do 1000 °C, 

  tvrdý porcelán (do 1400 °C), 

 šamot (do 1400 °C), 

 grafit (do 2000 °C). 

Dalším druhem izolační vrstvy je  Al2O3 nebo MgO – tato vrstva se vytvoří nanesením suspenze 

těchto látek na povrch kovových drátků.  

Izolační vrstva je ještě chráněná proti okolním vlivům pomocí kovového obalu. 

Nejpoužívanějšími kovy jsou:  

 měď nebo bronz. Na povrch těchto kovů je nanesena tenké vrstva niklu nebo chromu. 

To zabraňuje jejich snadné oxidaci, 

 ocel, odolná do 700 °C.  Snadno podléhá oxidaci, 

 legovaná ocel (s příměsí chromu, niklu a wolframu). Odolná proti oxidaci. Odolá do 

1200 °C. 

Měření teploty pomocí termočlánků 

Měření teploty se zakládá na principu měření termoelektrického napětí pomocí měřicího 

přístroje připojeného do obvodu termočlánku. Měřicí přístroj je do obvodu zapojen do jedné 

větve termočlánku nebo tak, že rozpojíme srovnávací spoj (srovnávací spoj je pak na svorkách 

voltmetru). Srovnávací spoj na nějž je připojen voltmetr se udržuje na konstantní teplotě 

obvykle je to 0 °C u laboratorních měření.  Druhý spoj je v kontaktu s objektem, který chceme 

měřit. Teploty obou spojů jsou rozdílné – na svorkách měřicího přístroje naměříme 

termoelektrické napětí. Pro propojení čidla s místem zpracování informací je určeno tzv. 

prodlužovací popřípadě kompenzační vedení.  Prodlužovací vedení je ze stejného materiálu jako 

větve termočlánků. Kompenzační vedení je tvořeno z levnějších materiálů, jejichž 

termoelektrické vlastnosti jsou do 200 °C stejně jako u materiálu termočlánku. 

Srovnávací spoje trpí kolísáním teplot, a to lze omezit dvěma způsoby: 

 udržováním konstantní teploty srovnávacího spoje, 

 kompenzací parazitního termoelektrického napětí srovnávacího spoje, 
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Kolísání teplot srovnávacího spoje je možné omezit pomocí kompenzačních obvodů s pasivní 

nebo aktivní kompenzací. U pasivních kompenzací se využívá teplotně závislý rezistor 

vyrobený z kovu nebo polovodiče. U aktivní kompenzace se do obvodu termoelektrického 

článku přivádí napětí z pomocného zdroje, jehož velikost závisí na teplotě srovnávacího spoje.  

Je možné použít i softwarovou kompenzaci při zpracování údajů z měření. 

Měření nízkých teplot 

Jako nejvhodnější termočlánek pro měření nízkých teplot (do 300 °C) je termočlánek typu T 

jehož složení je měď a konstantan. Teplotní odolnost mědi a náchylnost ke korozi omezuje 

teplotní rozsah pouze do úzkého intervalu. Dalšími typy termočlánků, které je možné využít, 

jsou typy J (železo + konstantan) pracující do 700°C a typ E (chremel + konstantan) použitelný 

do 800 °C. 

Měření vysokých teplot 

U měření vysokých teplot jsou nejpoužívanějšími termočlánky řady PtRh – jedná se o typy R a 

S využitelné do teploty 1600°C. Za vyšších teplot dochází k difuzi rhodia z větve PtRh do 

platinové větve – mění se teplotní závislost termoelektrického napětí. Výhodnější je tedy využití 

termočlánků obsahujících rhódium v obou větvích což způsobí zmenšení difuze a zvýší 

stabilitu. Řadí se sem termočlánek typu B (PtRh30+PtRh6) odolný do 1800°C.   [12] 

Základní zapojení termometrických snímačů 

U termoelektrických snímačů se používá sériové, paralelní a rozdílové zapojení: 

 sériové zapojení – sériovým zapojením dochází ke zvýšení výstupního signálu 

z termoelektrických sond. Déle umožňuje určení střední hodnoty teploty při měření na 

několik místech. Je možné toto zapojení použít u termočlánkových baterií, 

 paralelní zapojení -  při tomto spojení lze přímo určit střední hodnotu teploty z N 

měřených míst,  

 rozdílové zapojení – umožňuje přímo měřit rozdíl teplot mezi dvěma místy. 

 

Klady a zápory termoelektrických snímačů teploty 

Termoelektrické snímače řadíme mezi aktivní senzory, které jsou vhodné pro měření teplot 

v širokém rozsahu teplot. 

Klady: 

 neobsahují žádné pohyblivé části, 

 jsou mechanicky odolné, 

 velmi malé rozměry, nepatrná hmotnost – rychlá vrstva, 

 možnost přímého měření rozdílu teplot a střední teploty, 

 možnost měření na špatně přístupných místech, 
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 malý odvod tepla z měřeného místa. 

Zápory: 

 nízká úroveň termoelektrického napětí (výstupního signálu), 

 nelineární převodní charakteristika, 

 velké výrobní tolerance (odchylky, nejistoty), 

 změna termoelektrických konstant s teplotou, 

 vyšší pořizovací náklady (celého měřícího řetězce). 

 

Přesnost měření termoelektrických senzorů je  0,5 °C. Z tohoto důvodu nejsou při 

přesném kontaktním měření používány. Slouží zde pouze k orientačnímu měření. 

 

 

5.4. LC teploměry 

LC teploměry jsou založeny na bázi tekutých krystalů, které mění svou barvu na základě 

měřené teploty. Tyto teploměry jsou realizované ve formě jednorázových teplotních proužků, 

přikládajících se na kůži (nejčastěji na oblast čela). Slouží pouze pro orientační měření, i když u 

některých lze dosáhnout přesnosti až 0,1 °C. V klinické praxi nejsou využívány z důvodu jejich 

nepřesnosti a jednorázovému použití. 

 

6.  Senzory pro bezkontaktní měření tělesné 

teploty 

 
Bezdotykové měření teploty pracuje na principu detekce infračerveného záření. Při snímání 

teploty nedochází k přímému kontaktu měřeného objektu a snímače. 

 

6.1. Vymezení pojmů 

Infračervené záření 

IR záření je elektromagnetické záření, jehož vlnová délka se nachází za viditelným a před 

mikrovlnným spektrem. Infračervené záření vzniká důsledkem kmitavého a otáčivého pohybu 

atomů nebo molekul daného materiálu. Z tohoto vyplývá, že každé těleso, jehož teplota je vyšší 

než absolutní nula (0 K), je zdrojem infračerveného záření. Vysílané IR záření odpovídá teplotě 

objektu a nazývá se též jako charakteristické záření. Jelikož pohyb molekul představuje 
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přemisťování náboje je vyzařováno elektromagnetické záření (fotonová částice). Spektrum 

tohoto vyzařování pokrývá vlnové délky od 0,7 do 1000 µm. Z tohoto důvodu nemůže být toto 

záření viditelné pouhým okem. Při vysokých teplotách (nad 600 °C) vyzařují tělesa i malé 

množství viditelného záření proto každý může vidět předměty při vysokých teplotách žhnoucí 

někde mezi červenou a bílou. Intenzita emitovaného záření je závislá na dvou faktorech - teplotě 

a emisivitě objektu. 

Emisivita 

Emisivita je popsána jako schopnost materiálu vydávat elektromagnetické záření odpovídající 

její teplotě.  Jedná se o podíl intenzity vyzařování teplotního zářiče a intenzity vyzařování 

absolutně černého tělesa o stejné teplotě. Jde o bezrozměrnou veličinu nabývající hodnot od 0 

(zrcadlo) do 1(černé matné těleso). Emisivita (absolutně) černého tělesa       , reálné těleso 

    .  

Organické látky, matné nátěry a zoxidované povrchy dosahují emisivity přibližně 0,95. U 

levnějších teploměrů bývá pevně nastavena emisivita právě na tuto hodnotu (         ), slouží 

především k orientačnímu měření teplot. U kvalitnějších teploměrů je možné hodnotu emisivity 

nastavit, což umožňuje přesnější měření i na různých typech materiálů. Přesnější měření teplot. 

Dokonale černé těleso (absolutně černé těleso, ideální zářič) 

Jedná se o tepelný zářič dokonale pohlcující veškeré elektromagnetické záření dopadající na 

jeho povrch. Ve skutečnosti jde o idealizovaný model, protože se v přírodě dokonale černá 

tělesa nevyskytují. Některé tepelné zářiče se svými vlastnostmi tomuto modelu přibližují 

(slunce). V našich podmínkách je dokonale černé těleso reprezentováno dutinovým zářičem. 

Nedochází k odrazu záření – pro nízké teploty se jeví jako dokonale černé, jehož vnitřní povrch 

je tvořen matnou plochou. Při proniknutí elektromagnetického záření do dutiny dochází k jeho 

odrazu od stěn a veškerá energie záření se pohltí. Otvor dutiny se pak jeví jako černý. 

 Senzory IR záření 

Pro bezkontaktní měření teploty se využívají dva základní typy senzorů: 

 tepelné  

  kvantové 

 

6.2. Tepelné detektory 

Tepelné detektory se vyznačují pohlcením dopadajícího záření jeho aktivní plochou. To vede 

k zvýšení jeho teploty. Spektrální rozdělení téměř nemá vliv na teplotní změny. Výstupní signál 

tepelných detektorů je téměř nezávislý na vlnové délce dopadajícího záření – je tedy 

neselektivní. Povrch detektoru ale má pro jednotlivé vlnové délky rozdílnou absorpci tzn., že 

nelze dosáhnout absolutní neselektivnosti. Relativně pomalý proces představují teplotní změny 
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citlivého elementu detektoru. Proto je časová konstanta tepelného detektoru o několik řádů vyšší 

než časová konstanta fotodetektoru. U tepelných detektorů obecně bývá relativně vysoká 

citlivost daná širokým absorbovaným spektrem a velkým poměrem signál-šum, vyvolaným 

velkými teplotními změnami citlivého elementu dopadajícím zářivým tokem. Jelikož teplotu 

detektoru nelze měřit přímo, převádí se na jinou veličinu. Používané typy převodníků jsou 

následující: 

 bolometry – využívají změnu elektrického odporu elementu detektoru na základě změny 

jeho teploty, 

 pyroelektrické detektory – využívají teplotní změnu elektrostatické polarizace, 

 termoelektrické detektory – využívají změnu termoelektrického napětí dvojice vodičů 

vlivem rozdílu teplot mezi měřicím (ozářeným) spojem a srovnávacím (zatemněným) 

spojem.  

[13] 

 

6.2.1.  Bolometry 

Princip bolometrického detektoru infračerveného záření je jednoduchý a velmi podobný funkci 

termočlánku. Elektrický odpor bolometru se mění s intenzitou dopadajícího 

elektromagnetického záření a také s jeho teplotou, která se však mění s množstvím 

absorbovaného infračerveného záření. Množství dopadaného záření tak může být odvozeno od 

změny odporu bolometru. Aby však změna teploty bolometru byla přímo úměrná pouze 

absorbovanému infračervenému záření, musí být vlastní bolometr teplotně izolován od svého 

okolí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1:  Provedení jednoduchého bolometru [14] 

Bolometrické detektory jsou tvořeny odporovým čidlem, jehož odpor je závislý na množství 

dopadajícího záření. Dopadající záření prochází okénkem a dopadá na absorpční vrstvu senzoru, 

která je tvořena zlatou fólií schopnou pohltit až 95% dopadajícího záření. Tím dochází 
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k teplotnímu ohřátí vodivého povrchu a nosníku. Na spodní stranu nosníku je napařený meandr 

odporové dráhy, jehož odpor se mění lineárně s teplotou. Funkce okénka, jimž prochází záření 

do bolometru, je odstínění dopadajícího záření, které dle našich předpokladů neemituje námi 

měřené těleso. Jedná se zejména o viditelné světlo. K takovýmto případům dochází zejména při 

měření nízkých teplot, kdy se neemituje viditelné záření. Volbou vhodného filtru dochází k jeho 

odstranění a propuštění pouze záření infračerveného.  

Bolometry tak tvoří alternativu k jiným bezdotykovým snímačům teploty, jako jsou 

infratermočlánky, pyroelektrické senzory a fotonové snímače. Častěji jsou však bolometry 

využívány v podobě integrovaných obvodů, ty jsou uspořádány z několika desítek, stovek či 

tisíců bolometrů do matice, obecně jsou nazývány jako mikrobolometry. 

 

6.2.2.  Mikrobolometr 

 

Mikrobolometry, někdy také nazývané jako mikrobolometrická pole (microbolometer arry), se 

od jednoduchých bolometrů liší množstvím odporových plošek na jednom senzoru.  

V dnešní době jsou nejčastěji vyráběny mikrobolometry na monolitických křemíkových 

substrátech jako běžné integrované obvody. Vlastní snímač je dvourozměrným polem 

můstkových struktur pokrytých teplotně citlivým odporovým materiálem, který slouží 

k absorpci infračerveného záření. Kromě snímače obsahují čipy i čtecí elektroniku a další 

pomocné obvody.  Díky můstkové struktuře je zajištěna dobrá tepelná izolace mezi 

mikrobolometrem a křemíkovým substrátem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Na obrázku je struktura pole 3 x 3 mikrobolometrů.. [15] 
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Nejčastěji jsou vyráběny ve velikosti polí 320 x 240 pixelů a z důvodu nižší ceny se vyrábí i 

rozlišení 160 x 120. Z pohledu současných možností velikostí mikrobolometrických obrazových 

IR senzorů je možné na jednom křemíkovém substrátu realizovat více než 300 000 plošek 

mikrobolometrů a vytvořit rozlišení 640 x 480 pixelů. Tento typ je však výrazně finančně 

náročnější než předchozí dvě rozlišení. Na cenu kompletních termovizních systémů má větší 

vliv zaostřovací technika než senzor samotný.  

Nejnovější mikrobolomery jsou vybaveny reflexní vrstvou, umístěnou na substrátu pod 

jednotlivými mikrobolometry, sloužící ke zlepšení vlastností. Reflexní vrstva odráží záření, 

které nebylo absorbováno zpět do mikrobolometru, tím dochází ke zvýšení jeho účinnosti. Další 

výhodou reflexní vrstvy je potlačení vlivu teploty substrátu neboť emitované záření odrazí zpět. 

[3] 

Popis jedné plošky 

Každá ploška mikrobolomerického senzoru pracuje na stejném principu jako klasický bolometr. 

Na délku se velikost plošky pohybuje v desítkách μm a šířka je řádově v desetinách μm. Jako 

odporový materiál plošky je nejčastěji využíván VO2  (oxid vanadičný) nebo nitrid křemíku. 

Z důvodu tepelné izolace je ploška vyvýšena o 2,5μm pomocí “nožiček” nad křemíkovým 

substrátem. Jako vzájemný propojovací prvek mezi jednotlivými ploškami slouží síť 

spojovacích vodičů, většinou se jedná o hliníkové vodiče (X – metal, Y – metal). Spínací 

tranzistor (Monolitic Bipolar Transistor) je umístěný pod každou ploškou. Pomocí řídící logiky 

a spínacích tranzistorů dochází k adresování jednotlivých plošek, ze kterých je pak možno 

odčíst změnu velikosti odporu, resp. změnu úbytku napětí ke kterému dochází z důvodu ohřevu 

plošky dopadajícím IR zářením. Některé mikrobolometry jsou umísťovány na Peltierův element 

pro udržení konstantní teploty v rozmezí  0,1°C, čímž je možné minimalizování změn 

vlastností snímače s teplotou, a tak zpřesnit měření. V civilních aplikacích se používají 

výhradně nechlazené mikrobolometrické snímače. Je to dáno jejich výrazně nižší cenou, než u 

chlazených.   

Řídící logika těchto senzorů je podobná té využívající se v CCD obrazových snímačích či 

dynamických pamětech DRAM. Výstupní signál mikrobolometrického obrazového snímače je 

vytvořen ze sekvenční posloupnosti složené ze signálů jednotlivých elementů. Řádkový 

multiplexor vybírá jeden aktivní řádek a pomocí sloupcového multiplexoru dochází 

k postupnému výběru jednotlivých elementů z aktivního řádku. Po přečtení všech pixelů 

z daného řádku dochází k výběru řádku následujícího. Tento postup je opakován pro všechny 

řádky. 

 

Vlastnosti bolometrů a mikrobolometrů: 

 velká citlivost, 

 spektrální citlivost 1,6 – 5000 μm, 



 
 

30 

 

 krátká časová konstanta (až 1ms), 

 umožňují měření vysoký rozsah teplot měřeného objektu (i nad 1500°C), 

 velký teplotní pracovní rozsah senzorů (-40°C  až 100°C), 

 malé rozměry (u mikrobolometrů jen desítky μm), 

 nedochází k ovlivnění měřeného objektu, 

 vysoká cena, 

 u některých typů je nutné chlazení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3:  Vlevo detailní pohled na strukturu jedné plošky. Vpravo struktura získávání 

informací z matice mikrobolometrů. [15] 

 

6.2.3. Termoelektrické a pyroelektrické senzory 

Termoelektrické senzory záření se skládají ze sériově řazených termočlánků. Počet takto 

zapojených termistorů se pohybuje v jednotkách až desítkách kusů. Termoelektrické detektory 

pracují na stejném principu jako termočlánky.  

Pyroelektrické detektory 

Pyrodetektor záření je tvořen krystalem pyroelektrika (LiTaO3, BaTiO3, polyvinylfluorid a 

další). Ten je umístěn mezi dvě elektrody. Jedna z nich je propustná pro IR záření. Pyrodetektor 

je založen na pyroelektrickém jevu. Při změně teploty krystalu pyroelektrika dochází ke změně 

orientace polárních molekul a tím se mění i spontánní polarizace tohoto krystalu. Napětí měřené 

na elektrodách pyrodetektoru je úměrné časové změně dopadajícího zářivého toku. 
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Poslední dva zmíněné senzory se u bezkontaktního měření tělesné teploty prakticky 

nepoužívají. 

 

6.3. Kvantové detektory teploty 

 

Využívají přímé přeměny dopadajícího záření na náboj resp. elektrický proud. Těleso emituje 

elektromagnetické záření. Fotony tohoto záření dopadají na kvantový detektor, zde jsou 

absorbovány a dochází k excitaci elektronů, tento jev se nazývá fotoelektrický (fotoefekt).  

Fotoelektrický jev 

Nebo také fotoefekt, je fyzikální jev, při němž dochází k uvolňování elektronů z látky, je to 

dáno pohlcením elektromagnetického záření látkou. Při němž dochází k předání energie 

z kvanta absorbovaného záření, elektronům materiálu fotodetektoru. Energie předaná 

elektronům slouží pro překonání přitažlivých sil, kterými jsou poutány do krystalové mřížky 

atomu. Po překonání těchto sil se elektron stává volně pohyblivým nábojem. Minimální hodnota 

energie, která je potřebná k uvolnění elektronů se nazývá výstupní práce Av, pro niž platí vztah  

Av = h υ0   [11]        (6.1.) 

υ0 – prahová mezní frekvence dopadajícího záření, charakteristická pro různé materiály. 

Takto emitované elektrony jsou označovány jako fotoelektrony a jejich uvolnění je nazýváno 

jako fotoemise (fotoelektrická emise).  Fotoelektrický efekt lze rozdělit: 

 vnější fotoelektrický jev (použití u fotočlánků a fotonásobičů), 

o jev probíhá na povrchu látky, při působení elektromagnetického záření, dochází 

k uvolnění elektronu do okolí, 

 vnitřní fotoelektrický jev (použití u fotorezistorů, fotodiod), 

o probíhá uvnitř látky, uvolněné elektrony zůstávají v látce jako vodivostní 

elektrony. 

Materiály, ze kterých jsou kvantové detektory vyrobeny, jsou polovodiče (Si, PbS, GaAs, Ge a 

další). Dle užitého typu polovodiče dělíme fotodetektory na: 

 intristické – detektory vyrobené z čistého polovodiče, jsou také označované jako 

fotorezistory. Vodivost je funkcí toku fotonů, detektor vyžaduje přítomnost vnějšího 

elektrického pole, které působí přenos nosičů náboje a následný průtok elektrického 

proudu, 

 extrinsické -  jejich funkce je založena na P-N přechodu. Počet nosičů nábojů je dán 

počtem příměsí.   

[16] 
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V oblasti měření tělesné teploty se využívají výhradně plošná termální zobrazení pro účely 

lékařské termografie.  Pro tyto kvantové detektory je dnes nejčastěji využívaný polovodičový 

materiál telurid rtuťnokademnatý (HgCdTe), často také označovány jako (Cadmium Mercory 

Telluride).  Vyznačují se také velkou kvantovou účinností. Jejich výhodou je možnost nastavení 

spektrální citlivosti v rozmezí 3 -5 μm nebo 8 – 14 μm pouze složením sloučeniny. Mezi 

nevýhody řadíme jejich nekompatibilitu s křemíkem. To zapříčiňuje složitější implementaci na 

křemíkový čip. Měřený signálový výstup je malý. Při pokojové teplotě je signál neměřitelný 

z důvodu jeho překrytí šumem, který je generován uvnitř součástky. Šum vyvolaný 

v polovodičových součástkách je závislý na jejich teplotě, je nutné jej eliminovat chlazením 

detektorů na velmi nízké teploty. Toho je docíleno termoelektrickým chlazením pomocí 

Peltierových článků. Pro detekční pásmo v rozmezí 3 -5 μm je chlazení realizováno na teplotu  

– 80 °C a -193 °C pro pásmo 8 – 14 μm. V praxi se MCT senzory používají ve fotovoltaickém 

režimu, jehož podstatou je aplikace předpětí na senzor a využití změny vodivosti polovodiče, 

měříme tedy úbytek napětí na senzoru. 

V současné době jsou nejpoužívanějšími typy senzorů senzory tepelné. Jejich využití je 

v širokém rozsahu od bodového měření teplot (ušní teploměr) reprezentovaného odporovými 

bolometry až po plošné rozložení teplot při lékařské termografii pomocí maticových, 

mikrobolometrických senzorů. Objevují se také kvantové detektory teploty, ty jsou však 

používány pouze ve formě maticových MCT senzorů. Tedy je jejich využití pouze v oblasti 

termografie.           [3] 

Výhody bezdotykového měření: 

 zanedbatelný vliv měřící techniky na měřený objekt 

z měřeného objektu nedochází k odebírání žádné tepelné energie, což je výhodné 

zejména u materiálů, které špatně vedou teplo, 

 

 nedochází k mechanickému opotřebení snímaného objektu 

není nutné na měřený objekt umisťovat čidlo, 

 

 možnost měření rychlých změn teplot i měření velmi vysokých teplot 

reagují na změnu teploty řádově v milisekundách, to umožňuje provést více měření za 

krátký časový úsek, 

 

 umožňuje měření na pohybujících se objektech 

 

 možnost měření teploty jak v jednom bodě, tak teplotu celého povrchu objektu 

(termovize). 

V dnešních termovizních kamerách lze dosáhnout přesnosti měření  0,1 °C u 

mikrobolometických senzorů. Při bezkontaktním měření pomocí bolometrů je také možno 
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dosáhnout přesnosti měření  0,1 °C. U senzorů MTC a mikrobolometrů chlazených za 

pomoci Peltierových článků může dosáhnout přesnost měření až  0,01 °C. 

 

7. Optovláknové snímače teploty 

Optické vlákno 

Optické vlákno můžeme popsat jako válcový dielektrický obvod. Na jeho výrobu jsou 

používány různé druhy materiálu jako plast či tavené křemenné sklo vykazující vysokou 

chemickou čistotu. V těchto materiálech dochází k šíření elektromagnetických vln ve směru 

podélné osy vlákna. Nejčastěji je využíváno infračervené záření nebo světlo. 

 

7.1. Obecné informace o optických vláknech 

 

Stavba optického vlákna 

Optické vlákno je běžně složeno ze tří základních částí: 

 jádro – jedná se o nejdůležitější část vlákna, sloužící pro přenos dat. Průměr jádra je 

závislý od typu kabelu, 

 obal jádra – slouží jako ochrana a zpevnění jádra, 

 primární clona – chrání optické vlákno před nepříznivými okolními vlivy. 

 

Typy optických vláken 

Rozlišujeme dva základní typy optických vláken a to jednovidová a mnohovidová:  

 jednovidová - tato vlákna jsou schopná vést pouze jeden vid. To je dáno především 

jejich velmi malým průměrem jádra optického vlákna.  Průměr těchto vláken se 

pohybuje okolo 9 μm. Signál je tvořen jedním videm (paprskem), který se šíří podél osy 

„y“ jádra a odráží se při ohybu. Pro generování a detekci světla u jednovidových vláken 

je zapotřebí kvalitnějších a tedy i dražších zařízení. Jako generátory jsou zde využívány 

zejména polovodičové lasery. 

 

Výhody - vyznačují se malým útlumem, malou disperezí a je možné je využít pro 

přenos na větší vzdálenosti. 

Nevýhody - vysoké náklady na výrobu, dražší a přesnější generátory světla i detektory. 
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 mnohavidová optická vlákna - jádro je mnohem větší než u jednovidových, jejich 

průměr se pohybuje od (50-100 μm). Technologie, ve kterých jsou mnohavidová vlákna 

používaná jsou levnější. Je to dáno jak samotným vláknem, tak i generátory a detektory 

světla. Mnohavidová vlákna lze dále dělit na vlákna se skokovou změnou indexu lomu 

a vlákna s gradientní změnou lomu. 

 

o se skokovou změnou indexu lomu - světelný impulz,  jenž vstupuje do vlákna je 

tvořen mnoha vidy. V těchto vláknech se jednotlivé vidy světelného pulsu šíří 

po odlišných trajektoriích. To způsobuje, že každý vid dorazí na konec vlákna 

v jiném čase. Detektor, jenž je umístěn na konci vlákna nezaznamenává 

jednotlivé složky (vidy) světelného impulzu, ale pouze impulz jako celek. 

Dochází tím ke rozprostření energie přenášené světelným impulzem v čase – 

dochází ke zkreslení signálu. 

 

 
Obrázek č. 4: Průběh světelného impulzu se skokovou změnou indexu lomu. [17]  

 

o vlákna s gradientní změnou - vid, který se šíří po nejkratší trajektorii, tedy 

středem optického vlákna, se vyznačuje nižší rychlostí. Vid, jenž se pohybuje 

po nejdelší trajektorii (pohybuje se střídavě mezi oblastmi s vysokým a nízkým 

indexem lomu) se vyznačuje větší rychlostí. Z daného tvrzení vyplývá, že 

všechny vidy dorazí na detektor ve stejném okamžiku. Nedochází tedy 

k roztažení energie světelného impulzu na delší časový úsek a nedochází také 

ke zkreslení signálu. 

 

Výhody - levnější výroba, stačí jednodušší a levnější generátory a detektory. 

Nevýhody - velký útlum a dispereze, přenos jen na kratší vzdálenosti. 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Průběh světelného impulzu s gradientní změnou. [17] 
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Dispereze 

Je jev, při kterém nedochází ke ztrátě energie, ale ke zkreslení přenášeného signálu. Následkem 

je znehodnocení signálu nesoucí informaci. 

Disperezi rozlišujeme:   

 vidovou disperezi (vyskytující se u mnohovidových vláken),  

 chromatická dispereze (vzniká, když se spektrální složky šíří ve vláknech různou 

rychlostí). 

Základní parametry optického vlákna 

 

 Útlum optického vlákna 

 

Jedná se o základní parametr popisující pokles intenzity signálu mezi dvěma body.  

Útlum je dán vztahem  

 

       
  

  
   [11]       (7.1.) 

 

kde  

 

P2 – výkon na konci vlákna, 

P1 – výkon, který je do vlákna navázán. 

 

Útlum optického vlákna je důležitý při navrhování systému, jelikož omezuje délku 

přenosové trasy. Útlum je současně také závislý na vlnové délce. 

 

 Útlum je způsoben několika jevy:  

o absorpce světla ve vlákně -  dochází k přeměně energie šířené světelné vlny na 

energii tepelnou. 

 

Vlastní absorpce  - dochází k interakci mezi fotony světelných vln a stavebními 

atomy vlákna.  Optické vlákno vyrobené z křemenného skla se vyznačuje 

několika absorpčními maximy. První se nachází v UV oblasti. Dochází 

k interakci fotonů a valenčních elektronů atomů tvořících materiál vlákna. 

Druhé maximum se nachází v IR oblasti. V této oblasti je absorpce způsobená 

rozkmitáním celých molekul.  Na základě těchto faktů se v praxi využívají 

optická vlákna na úrovni vlnových délek 850, 1310 a 1550 nm. 

 



 
 

36 

 

Nevlastní absorpce – dochází k ní při interakci procházejícího světla 

s nečistotami, tedy s příměsmi  jenž se v materiálu vyskytují. Jedná se 

především o ionty OH
-
  přechodových kovů nebo vzácných zemin. Tyto ionty 

se do materiálu optického vlákna dostávají již při výrobě. Snahou je 

zdokonalení výroby, aby se zabránilo těmto příměsím vnikat do materiálu, 

neboť nadměrné množství příměsí vede k narušení optického vlákna (vznik 

mikrotrhlin) a k jeho následnému prasknutí. 

 

 Ohyby vlákna 

Ohyby způsobují, že dochází k narušení podmínky absolutního odrazu na rozhraní  

jádro - plášť  pro některé paprsky. Tyto paprsky dopadají na rozhraní, lámou se do 

pláště a tím unikají z vlákna pryč. To způsobuje ztrátu energie přenášeného světelného 

paprsku. 

 Přenosová kapacita vlákna 

Udává, jaké množství informací je možné vláknem přenést. U mnohavidovích vláken je 

tato kapacita omezena šířkou přenášeného pásma frekvencí. Ta je udávána v MHz* km. 

Příklad: vlákno s šířkou pásma 500 MHz * km přenese na vzdálenost 1000m signál o 

maximální frekvenci 500MHz. 

 Numerická apertura 

Je vyjadřována jako sinus polovičního maximálního úhlu, pod kterým lze světlo navázat 

do jádra optického vlákna. Význam numerické apertury se uplatňuje především při 

spojování optických vláken a u napojování optického vlákna na zdroj světla. Má-li 

vlákno jenž přijímá světelný tok nižší aperturu než vlákno, ze kterého je světelný tok 

přenášen, dochází na spoji k útlumu přenášeného signálu. 

           [17] 

7.2. Optické snímače teploty (OST) 

 

Části optických snímačů teploty 

Optické vláknové senzory se skládají z několika základních prvků, ať už se jedná o elektronické 

části nebo optické prvky. Ke každému OST je připojen zdroj optického záření. Nejčastěji se 

jako tyto zdroje využívají elektroluminescenční LED diody jenž produkují nekoherentní záření. 

Koherentní záření je naopak produkováno druhým nejčastějším zdrojem záření a to jsou diody 

LD. Záření, jenž je těmito zdroji vysíláno se nachází v úzkém spektrálním rozsahu. Dalšími 

možnými zdroji jsou např. výbojky nebo halogenové žárovky produkující nekoherentní záření 

v širokém pásmu záření.  
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Samotná optická vlákna mohou sloužit jako citlivá část senzoru nebo pouze k přenosu signálu. 

Je možné použít jak jednovidová, tak vícevidová optická vlákna. Jak jednotlivé druhy optických 

senzorů, tak i prvky ze kterých jsou vyráběny (sklo, plast) jsou pečlivě vybírány pro jednotlivé 

typy měření. 

Posledním nezbytným prvkem jsou detektory - fotodetektory. Ve fotodetektorech dochází 

k přímé přeměně světelného záření na elektrickou energii. Mezi nejčastěji užívané detektory 

patří fotodioda. Za fotodetektor jsou následně připojeny vyhodnocovací obvody, které signál 

zpracovávají. 

OST můžeme rozdělit na: 

 vnitřní – optické vlákno slouží jako snímací prvek – měřená veličina ovlivňuje 

přenosové vlastnosti optického vlákna (mikroohyby optického vlákna), 

 vnější – slouží pouze k přenosu světelného signálu. 

[18] 

 

7.3. Metody měření pomocí OST 
 

Využití změn v absorpčním spektru 

Jako zdroj záření je při tomto měření využito bílé světlo. V tepelně citlivé sondě je umístěn 

polovodičový krystal (GaSa). Ke krystalu je optickým vláknem přiváděno bílé světlo. Krystal 

přiváděné světlo určité vlnové délky z části absorbuje a z části odrazí zpátky. Rozhodující  pro 

určení, které vlnové délky budou absorbovány je právě teplota krystalu. Část odraženého bílého 

světla je vedena optickými vlákny do spektrometru, kde dochází k vyhodnocení vlnové délky 

odraženého světla. Na základě této vlnové délky je pak určena měřená teplota. Při změně 

teploty dochází k posunutí absorpční hrany polovodiče. To způsobuje absorpci jiných vlnových 

délek, a proto má odražené světlo jinou barvu.  

Za spektrometrem následují vyhodnocovací odvody s následným zobrazením výsledku. 

Využití deformace ke vzniku mikroohybů 

Tyto senzory jsou založeny na principu deformace optického vlákna snímanou veličinou. Takto 

vyvolaná deformace způsobuje  mikroohyby optického vlákna, tím dochází k porušení 

podmínek pro vznik totálního odrazu, čímž dochází k útlumu přenášené energie světelným 

tokem. Světelné paprsky se tedy šíří na rozhraní jádro – plášť nebo unikají přes plášť 

z optického vlákna. Intenzita generovaného a snímaného světla je tedy rozdílná.  

Princip měření se vznikem mikroohybů je znázorněn na obrázku č. 6.  Na obrázku je optické 

vlákno umístěno mezi „ čelisti“. V klidovém stavu (neprobíhá měření) nedochází k deformaci 

optického vlákna pomocí těchto „čelistí“. Jakmile však dochází ke vzrůstu teploty, začíná se 
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bimetalový proužek prohýbat a působit silou na „čelisti“, které způsobí deformaci optického 

vlákna, ve kterém následně poklesne intenzita šířeného světla. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Schéma deformace optického vlákna za vzniku mikroohybů. [11] 

Měření doby poklesu intenzity fluorescence 

V oblasti medicíny a biomedicíny je to nejpoužívanější metoda měření. Využívá se například 

pro měření teploty tkání lidského těla. Jelikož teplota lidského těla se pohybuje v malých 

rozmezích okolo 36,5 °C je nezbytné, aby byla teplota v rozmezí od 20 do 50 °C měřená 

z vysokou citlivostí a přesností. Tuto podmínku tato optická vlákna splňují. 

Tato metoda měření je využívána také v jiných oborech, kde je jí možno využít pro měření 

teplot v rozmezí od 0 do 100 °C. Pro nižší a vyšší teploty již není využitelná, a to z důvodu 

velké zatíženosti chybami a nepřesnostmi měření. 

Princip funkce 

Základní částí je sonda, která se skládá z fluorescenčního materiálu. Je použita sonda z krystalu 

LiSrAlF6:Cr
3+
. Jako zdroj záření je užita laserová dioda, která vysílá do optického vlákna světla 

červené barvy o vlnové délce 670 nm. Světlo je vedené pomocí optického vlákna do sondy, 

která je v přímém kontaktu s měřeným objektem. Dopadající světlo je absorbováno molekulami 

krystalu, které tím excitují. Po excitaci se molekula nachází v nestabilním stavu – dochází 

k vyzáření světelného fotonu (tím se molekuly zbavují své energie) – nastává fluorescence. 

Takhle vzniklé světlo je vedeno zpět optickým vláknem na fotodetektor, kde je změřena doba za 

kterou intenzita fluorescence poklesne (to je pak úměrné teplotě).  

Zpracování signálu 

U všech metod měření platí stejný způsob zpracování signálu. Za pomocí optických vláken je 

světelný tok přiveden na optický fotodetektor, kterým je nejčastěji fotodioda. Fotodioda patří 

mezi polovodičové součástky s PN přechodem, jenž využívají fotoelektrický jev k přeměně 

signálu světelného na elektrický. PN přechod fotodiody absorbuje dopadající fotony světelného 

záření, tím dochází k uvolnění elektronu a následnému vzniku páru elektron – díra. 

V elektrickém poli vytvořeném PN přechodem se tento pár rozděluje na rozdíl potenciálů což 
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vyvolává průtok fotoproudu fotodiodou. Takto vzniklý proud je následně zpracováván 

vyhodnocovacím systémem měřicího řetězce.     [11],[18] 

7.4. Výhody a nevýhody optických vláken 

Porovnání vlastností skleněných a plastových optických vláken: 

 skleněná vlákna 

o možnost měření teplot do 450 °C, 

o vyznačují se malým útlumem, 

o nízká odolnost proti ohybu, 

o mechanicky málo odolné. 

 

 plastová vlákna 

o vyznačují se větším útlumem, 

o možnost měření teplot do 150 °C, 

o vysoká odolnost proti ohybu, 

o mechanicky více odolné. 

Výhody optických senzorů proti jiným senzorům: 

 rychlá odezva, 

 vysoká spolehlivost, 

 nízká náročnost na údržbu, 

 malé utlumení signálu, 

 jednoduchá konstrukce, 

 odolnost vůči elektromagnetickému rušení, 

 možno použít ve výbušném a lehko zápalném prostředí. 

 

Nevýhody optických senzorů: 

 vysoká cena. 

 

Přesnost měření komerčně dostupných optických senzorů je   0,5 °C. V kontaktním 

měření se příliš nevyužívají. Využití nacházejí při invazivním měření oteplení tkání nebo 

jsou zaváděny do krevního řečiště za pomocí katétru a měří zde centrální tělesnou teplotu. 
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8. Inteligentní senzory 

S postupnou digitalizací se začaly postupně objevovat tzv. inteligentní senzory teploty (smart 

temperature sensors). Tento typ senzoru v sobě již kombinuje samotný snímač teploty 

integrovaný přímo na čipu nebo na přímém rozhraní pro připojení externího teplotně citlivého 

snímače. Inteligentní senzor (IS) v sobě obsahuje čidlo měřené veličiny, obvod pro úpravu 

signálu A/D převodník, mikroprocesor sloužící ke zpracování a analýze signálu a v neposlední 

řadě také obvody zajišťující obousměrnou komunikaci s okolím. Je běžné, že jsou senzory 

vybaveny přídavnými funkcemi - nastavení měřícího rozsahu s indikací jeho překročení či 

režim snížení spotřeby energie. Do kategorie inteligentních senzorů jsou zařazeny i takové, u 

kterých je z technických důvodů (teplota, agresivita prostředí) měřící část od dalších obvodů 

oddělena. To je dáno tím, že z hlediska zpracování signálu tvoří jeden celek. 

 

8.1. Rozdělaní struktury senzoru na tři základní 

části 
 

 vstupní část  

umožňuje vstup měřených veličin, převádí je na elektrickou veličinu a tu převádí na 

vhodný případně i normovaný elektrický signál. Dále zajišťuje senzoru ochranu proti 

působení nežádoucích vstupních veličin či vlivu okolí. Vstupní část může být tvořena 

zesilovači, membránami, převodníky, stabilizátory atd. Jeden IS může obsahovat více 

čidel různých veličin – hlavní veličina pak může být korigována vzhledem k rušivým 

veličinám. Může také zajišťovat přepínání více vstupních veličin. Adresování může 

probíhat v řadě, smyčce či poli měřených bodů. 

 

 vnitřní část 

dochází zde ke zpracování signálu, nastavení nulové hodnoty, kompenzaci vlivů okolí, 

linearizaci v celém rozsahu vstupních veličin, autokalibraci měřící funkce. Vnitřní část 

je tvořena A/D a D/A převodníky, komparátory, paměťmi, mikroprocesory a 

generátory. U nejvyšších stupňů inteligentních senzorů se používá prostředků umělé 

inteligence. 

 

 výstupní část  

zabezpečuje komunikaci senzoru s dalšími zařízeními, signalizace vlastní funkce a 

stavu, případně převod číslicového signálu na normalizovaný analogový výstupní 

signál, signalizace výstupní veličiny. Může umožňovat místní i dálkové ovládání. 

Důležitou úlohu však výstupní část hraje při ochraně před nežádoucími jevy na výstupu 

(zkraty, přepětí, odpojení atd.). Je tvořena obvody elektrických signálů.   

           

           [19] 
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Obrázek č. 7: Struktura inteligentního senzoru s kombinovaným analogovým (spodní šipka) i 

číslicovým výstupem (horní „oboustranná“ šipka) na komunikačním rozhraní. [20] 

 

8.2. Vlastnosti inteligentních senzorů 
 

Výhody inteligentních senzorů 

 

 Umožňují kontrolu integrity údajů (možnost vyloučení výsledků, které jsou z hlediska 

fyziky rozporné). Vestavěné testovací senzory (a informace z nich získané), jejichž 

výstupy je možné použít i k diagnostice externími prostředky, slouží k verifikaci dat. 

 

 Po převodu na číslicový signál, dochází k omezení a kompenzaci rušivých vlivů. 

Dochází ke zvýšení odstupu mezi signálem a šumem. 

 

 Možné decentralizované zpracovávání získaných hodnot. U rozsáhlejších měřících 

systémů, je snížena zátěž na centrálním subsystému, takto uvolněný výkon centra pak 

lze použít na jiné účely. 

 

 Zavedení dálkové diagnostiky senzorů, která je umožněna pomocí oboustranné 

komunikace po sběrnicích. To napomáhá k zavedení IS do automobilového či leteckého 

průmyslu. Umožňuje tak diagnostiku senzorů na těžko přístupných místech. 

 

 Možnost zapojení senzoru do sítě. Umožněním adresace senzorů, je možné jednotlivé 

senzory centrálně nastavovat a testovat. 

 

Nevýhody Inteligentních senzorů 

 Vysoká pořizovací cena. 

 Komplikované použití v těžkých podmínkách (magnetické pole, agresivní prostředí). 

 Absence standardizace komunikačních protokolů senzorů jednotlivých výrobců. 

Možnost použití inteligentních teplotních senzorů 
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 Regulace topení a vytápění. 

 Měření teploty v mobilních aplikacích. 

 Počítačová technika, servery, pracovní stanice. 

 Kontrola detekce přehřátí či podchlazení. 

 

Jako zástupce těchto inteligentních senzorů, zde bude podrobněji popsán senzor od firmy Dallas 

DS18B20.  

8.3. Senzor DS18B20 

Jedná se od digitální senzor teploty. Měření probíhá ve stupních Celsia. Rozsah v němž je 

senzor schopen měřit se pohybuje od - 55°C do 125°C, jehož přesnost je    0,5 °C zaručená  

v teplotním rozsahu od - 10°C do 85°C. Naměřená data jsou ze senzoru získávána pomocí 

jednovodičového rozhraní (1-Wire interface), kde je umožněna uživatelsky programovatelná 

přesnost postupně 9, 10, 11 nebo 12 bitů což odpovídá přesnostem 0,5°C, 0,25°C, 0,125°C a 

0,0625°C. Výchozí rozlišení při zapnutí je 12-bit. Při komunikaci jsou využity dva napájecí 

vodiče a jeden vodič pro komunikaci. (GND,VDD,DQ). Napájecí napětí (VDD) se nachází 

v rozmezí od 3,3V – 5,5V. Tento senzor je možno využívat také v tzv. parazitním režimu, kdy 

je využito pouze dvou vodičů. Každý obvod má své vlastní unikátní 64-bitové sériové číslo, 

které bylo přiděleno již při výrobě, jehož význam je adresace konkrétního senzoru. Takto 

přidělené sériové číslo společně s unikátním protokolem identifikace připojených zařízení ke 

sběrnici umožňuje provozovat několik senzorů na jednom datovém vodiči. Kromě toho nabízí 

obvod využití napěťového signálu pro přenos dat, což umožňuje snížit celkový počet vodičů 

nutných k připojení na dva (GND, VDD/DQ). 

Tento senzor je jedním z nejrozšířenějších senzorů teploty. Poskytuje dobrý poměr kvalita/cena 

a je proto využíván v mnoha aplikacích (audio zařízení, GPS, telekomunikace, zemědělské 

stroje a v neposlední řadě i lékařské zařízení a vybavení).  

[21] 
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9. Praktická část 

V teoretické části bylo cílem popsání jednotlivých, dnes používaných metod a senzorů pro 

měření tělesné teploty. Praktická část se dělí do dvou částí. První je zaměřena na návrh a 

praktickou realizaci měřícího řetězce po vybraný typ senzoru. Druhá pak na praktické ověření 

funkčností realizovaného zařízení a vyhodnocení naměřených výsledků.  

Výběr senzoru 

Pro praktickou realizaci byl zvolen odporový polovodičový senzor typu NTC, protože patří 

mezi nejpřesnější a nejčastěji užívané senzory v digitálních elektronických teploměrech, 

sloužících jako náhrada za dnes již nepoužívané rtuťové teploměry. Od tohoto výběru se pak 

dále odvíjel návrh měřícího obvodu. 

9.1. Návrh a realizace měřicího řetězce 
 

Návrh měřícího řetězce 

Hlavní náplní práce je především teoretické zpracování poznatků o aktuálně používaných 

senzorech a metodách měření. Praktická část slouží pouze k ověření základních znalostí o 

vybraném typu senzoru. Z tohoto důvodu byl na základě navrženého blokového schématu 

převzat návrh z volně dostupného internetového zdroje. 

Internetový odkaz na webové stánky, ze kterých byl návrh přejat 

 Thermistor Thermometer. kmitl.ac.th. [online]. [cit. 2013 – 12- 01]. Dostupné z: 

http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/thermistor/thermistor.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Blokové schéma měřícího řetězce. (termistor NTC, A/D převodník, 

Mikroprocesor, 7 segmentový LED display) 

 

http://www.kmitl.ac.th/
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/thermistor/thermistor.htm
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Realizace měřícího řetězce 

Dle převzatého návrhu byla za pomocí programu Eagle navržena deska plošných spojů. Veškerá 

praktická realizace probíhala v laboratoři NK 331 VŠB – Technické univerzitě Ostrava.  

Schéma zapojení a deska plošných spojů navržené v programu Eagle jsou uvedeny v příloze A a 

B. 

Popis jednotlivých částí sestaveného zařízení (T1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Deska plošných spojů s poznačením hlavních součástek. 

1. Vývod NTC senzoru, 2. A/D převodník, 3. Mikroprocesor, 4. Sedmi-segmentový displej 

1. Termistor 

Termistor NTC typ  B57164K0103K – určený k měření teploty a kompenzaci. Jedná se o 

vývodové provedení. K jeho základním vlastnostem patří:  

 široký rozsah odporu, 

 cenová efektivnost, 

 termistorový disk je potažen lakem, 

 vývody z pocínované mědi s roztečí 5 mm. 

1 

2 

3 

4 
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Tabulka č. 4: Obecná technická data  

R (25 °C) 10 KΩ 

Maximální výkon (při 25 °C) 450 mW 

Měřící rozsah - 55 až + 125 °C 

Chladící časová konstanta (ve vzduchu)  přibližně 20 s 

Odporová tolerance   5,   10 % 

 

2. Analogově-digitální převodník 

LTC 1298 CN8 

K převodu vstupní analogové veličiny je použit převodník LTC 1298 CN8. Jedná se o 12- 

bitový A/D převodník (tzn. rozlišení je 12 bitů) s přesností ±1LSB. Kombinuje v sobě vysoký 

výkon s nízkou spotřebou energie. Patří mezi dvoukanálový převodník s postupnou aproximací, 

který podporuje komunikaci přes SPI (sériové rozhraní). To umožňuje převodníku být připojen 

k jakémukoliv mikroprocesoru. A/D převodník může být konfigurován jako dvoukanálový nebo 

jednokanálový diferenciální převodník. Má vnitřní funkci sample-and-hold, která zabraňuje 

chybám při měření rychle se měnících signálů.  Převodníky jsou k dispozici s 8 piny. Využívají 

se především v přístrojích pro měření teploty.   

Tabulka č. 5: Souhrn základních parametrů A/D převodníku TLC 1298 CN8 

Doba převodu 60µs 

Rozhraní sériové 

Napájecí proud je typicky 250 µA 

Počet vstupních kanálů 2 

Rozlišení 12 bitů 

Přesnost ±1LSB 

Pracovní teplotní rozsah -40 až + 85 °C 

Napájecí napětí 5 – 9 V 

[22] 

 

3. Mikroprocesor 

 AT89S52 

Mikroprocesor je založen na bázi řady Intel 8051, s níž je naprosto kompatibilní. Vysoký 

výkon, malý příkon a cenová dostupnost předurčuje tento mikroprocesor pro využití i v méně 

náročných konstrukcích. Jedná se o nízkoenergeticky náročný a vysoce výkonný 8. bitový 

CMOS mikroprocesor s 8KB programovatelnou pamětí typu flash. Podporuje dva softwarové 

režimy úspory energie. Prvním z nich je Idle Mode – pozastaví činnost CPU zatímco RAM, 

časovač/čítač, sériový port a přerušovací systém pokračují ve fungování. Druhým je Power-
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down mód – umožňuje uložení obsahu paměti RAM, zmrazí oscilátor a všechny ostatní čipové 

funkce až do dalšího přerušení nebo hardwarového obnovení. 

Tabulka č. 6: Souhrn základních parametrů mikroprocesoru AT89S52. 

Napájecí napětí 4 až 5,5 V 

Počet přeprogramování paměti až 1000 cyklů 

Počet vstupních/výstupních portů 32 

Velikost interní datové paměti 256 B 

Čítače/časovače tři 16bitové 

Použitelný hodinový kmitočet od 0 do 24 MHz 

Režimy snížené spotřeby 2 (idle a power-down) 

8 KB programovatelná flash paměť (možnost programovat přes SPI sběrnici 

[23] 

 

4. Sedmisegmentový LED display 

Tyto nízkoenergeticky náročné sedmi-segmentové displeje jsou navrženy tak, aby vyhovovaly 

aplikacím s nízkou spotřebou energie. Vyrábějí se standardní průmyslovou velikostí. Je možné 

zvolení velikosti písmen 7.6 mm, 10 mm, 10.9 mm, 14.2 mm, 20 mm. Vykazují se rovnoměrně 

osvětlenými segmenty. Možnost výběru barev segmentů: AlGaAs červená, vysoce účinná 

červená (HER), zelená a žlutá. Pozorovací úhel displeje je ±50°. Jejich princip je jednoduchý. 

Jedná se o osm diod, které jsou uspořádány tak, aby bylo možné zobrazit jakékoliv číslo a také 

desetinnou čárku. Zapojení diod je vždy provedeno tak, že mají jednu elektrodu společnou. 

Z tohoto důvodu je k jejich řízení zapotřebí pouze osm vodičů – což je jejich hlavní nevýhodou. 

Každá dioda tak musí mít svůj pin na procesoru.  

Tabulka č. 7: Souhrn základních parametrů displeje HDSP – C5G3 

Počet znaků 1 

Desetinná tečka vpravo 

Maximální proud segmentem (IF) 25 mA 

Svítivost 3.0 mcd, při IF = 10 mA 

Provozní teplota -40 až 85 °C 

Výška znaku 14,2 mm 

Barva  žlutá 

           [24] 

 

Kalibrace senzoru probíhala s využitím funkce měření teploty procesního regulátoru/teploměru 

MEWPORT i853, ke kterému byl připojen senzor PT 100. 
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9.2. Praktické měření a vyhodnocení výsledků 

Praktické měření, ověření funkce a určení tolerance chyby měření bylo provedeno dle 

následujícího postupu.  Během čtyřiadvaceti hodin proběhla série měření vždy v intervalech 

šedesáti minut. Pomocí referenčního digitálního teploměru proběhlo změření teploty v podpaží. 

Následovalo samotné měření vlastním teploměrem. 

Referenční teploměr 

Pro potřeby měření byl za referenční zvolen teploměr Eco Temp Basic (ETB) od firmy Omron. 

Jedná se o digitální teploměr vybavený termistorovým čidlem. Je možné jej využít pro měření 

v podpaží (doba měření cca 2 minuty), v dutině ústní (doba měření 80 sekund) nebo v 

konečníku (60 sekund). Tělo teploměru je kryto plastovým obalem bílé barvy, hrot v němž je 

uloženo čidlo obsahuje nikl. Produkt je vodovzdorný. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10: Referenční teploměr firmy Omron. 

Tabulka č. 8: Technické údaje teploměru ETB 

Čidlo termistor 

Rozsah měření 32 až 42 °C 

Přesnost měření    0,1 °C 

Napájení  jedna 1,5 V alkalicko-manganová baterie LR41 

Provozní teplota  + 10 až +40 °C 

 

Postup měření 

Jak už bylo uvedeno dříve, měření probíhalo po šedesáti minutách v průběhu 24 hodin. Místem 

měření bylo podpaží: 

 měření referenčním teploměrem ETB, 

 zaznamenání doby měření a naměřenou hodnotu teploměru ETB, 

 měření teploměrem T1, 
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 zaznamenání tří hodnot v průběhu měření, 

o v době, kdy ETB ukončil měření, 

o ve druhé minutě měření, 

o v páté minutě měření. 

Jednotlivé hodnoty byly zaznamenány do následující tabulky a následné zpracovány. 

Tabulka č. 9:  Hodnoty naměřené v průběhu čtyřiadvaceti hodin. 

 tmin_ETB 
ETB (°C) T1 v tmin_ETB T1 v tmin2 T1 v tmin5 

00:00 1:50 36,3 35,6 35,7 36,2 

01:00 2:12 36,1 35,5 35,5 36,0 

02:00 1:50 35,9 35,2 35,2 35,9 

03:00 2:40 36,1 35,4 35,3 36,2 

04:00 2:00 35,7 35,0 35,0 35,6 

05:00 2:27 35,8 35,1 35,0 35,5 

06:00 2:00 36,0 35,4 35,4 35,9 

07:00 2:20 35,7 35,0 34,9 35,5 

08:00 2:35 35,6 35,0 34,8 35,5 

09:00 2:42 36,0 35,6 35,4 35,9 

10:00 2:04 36,2 35,5 35,4 36,0 

11:00 2:22 36,3 36,0 35,9 36,3 

12:00 1:55 36,1 35,7 35,7 36,2 

13:00 2:08 36,1 35,6 35,5 36,0 

14:00 2:05 36,2 35,8 35,7 36,3 

15:00 2:10 36,4 35,8 35,8 36,2 

16:00 2:33 36,2 35,8 35,7 36,1 

17:00 2:06 35,9 35,2 35,2 35,7 

18:00 2:03 36,4 35,7 35,7 36,3 

19:00 2:55 36,1 35,7 35,4 36,0 

20:00 1:55 36,1 35,4 35,4 36,0 

21:00 2:20 36,5 35,7 35,8 36,6 

22:00 2:38 36,2 35,9 35,7 36,2 

23:00 1:25 35,9 35,1 35,3 35,9 

Průměr ---------- 36,075 35,488 53,43 36,000 

 

tmin_ETB = čas ve kterém ETB ukončil měření, ETB (°C) = hodnota neměřená pomocí ETB, 

T1 v tmin_ETB = hodnota odečtená pomocí T1 v časovém okamžiku kdy ETB ukončil měření, 

T1 v tmin2 = teplota naměřená ve druhé minutě měření, T1 v tmin5  = teplota odečtená v páté 

minutě měření. 
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ETB

T1 v t_min5

K jednotlivým naměřeným hodnotám uvedených v tabulce č. 9 byla dopočítána jejich průměrná 

hodnota. Ta pak byla uvedena pod každým hodnotovým sloupcem, ze kterého byla vypočítána.  

Na základě této hodnoty je možné určit odchylku měření teploměru T1, oproti referenčnímu 

teploměru ETB. Ta se pohybuje v rozmezí   0,1 až 0,2 °C. Uvedená odchylka je určena pro 

pětiminutovou dobu měření.  Dané tvrzení potvrzují i následující grafy, jenž byly vykresleny s 

pomocí programu Matlab. 

Grafy průběhu funkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Graf porovnání naměřených hodnot teploměru ETB (modrá) a teploměru 

T1(červená). 

Z grafu na č. 4 je patrné, že naměřené hodnoty jsou si velice podobné a přístroj T1 má oproti 

teploměru firmy Omron nepatrnou odchylku v naměřených hodnotách (v rozmezí   0,2 °C). Za 

dodržení podmínky délky měření 5 minut teploměrem T1. 

Při posouzení naměřených hodnot z hlediska fyziologie, je možné pozorovat fyziologický 

průběh naměřených hodnot. V rozmezí ranních hodin (od 3 do 8) klesá fyziologická tělesná 

teplota na denní minima. S postupujícím časem dochází k pozvolnému stoupání TT až 

k osmnácté hodině, kdy dochází k naměření jedné z nejvyšší denní teploty. Teplotní rozdíly 

mezi ranními a odpoledními hodnotami jsou fyziologicky normální. Výkyvy vyskytující se 

v průběhu mohou být dány mnoha vnějšími i vnitřními faktory (horký nápoj, fyzická aktivita, 

přechod do chladnějšího prostředí aj.) ovlivňující teplotu. 
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Graf č. 5:  Porovnání naměřených hodnot v rozdílných časech měření. 

Červená křivka reprezentuje naměřené hodnoty na konci měření v páté minutě (tmin5). Při 

porovnání této křivky se zbývajícími dvěma průběhy je možné jednoznačně určit, že doba dvou 

minut (tmin2) – modrá křivka, respektive doba (tmin_ETB) – zelená křivka, nejsou dostačující pro 

získání reálných hodnot tělesné teploty. 

Při pohledu na graf je patrné, že průběhy tmin2 (modrá) a tmin_ETB (zelená) jsou hodnoty podobné, 

jednotlivé průběhy se výrazně neliší. Je to dáno tím, že doba měření teploměru Eco Temp Basic 

v podpaží se pohybuje okolo dvou minut. Z tohoto důvodu je možné naměřená data v čase 

tmin_ETB  zanedbat. Uvedeny jsou zde pouze pro názornost, že doba měření je na obou přístrojích 

rozdílná (teploměru T1 trvá déle – pět minu, než zobrazí hodnotu tělesné teploty s odchylkou   

0,2 °C od referenčního teploměru ETB) a probíhalo by odečítání hodnot z teploměru T1 ve 

stejném časovém okamžiku kdy teploměr ETB ukončil měření, nebyla by naměřená data 

totožná (relevantní). 

 

Nadále byla analyzována pouze data naměřená teploměrem ETB a T1 (v čase tmin5)! 

Ostatní naměřené hodnoty již nejsou v této části analyzovány, protože nemají vypovídající 

hodnotu o přesnosti měření. 
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Graf č. 6: Histogram s proložením naměřených hodnot pomocí ETB. 

Grafy (č. 6 a č. 7) reprezentují naměřené hodnoty zpracované za pomoci histogramu 

s proložením. Na ose X jsou rozmezí naměřených hodnot a osa Y pak reprezentuje četnost s 

jakou se tyto hodnoty vyskytují. 

U měření pomocí ETB se nejčastěji vyskytující hodnoty pohybují okolo 36,0 až 36,1°C. Jejich 

četnost je 8. Druhé nejčastěji naměřené hodnoty se nacházejí v rozmezí 36,1 až 36,3 °C. Zde je 

četnost výskytu 6. Porovnáme – li to s naměřenými hodnotami pomocí T1 (graf č. 7) je na první 

pohled patrné, že průběhy se liší. Zde se nejčastěji vyskytuje hodnota v rozmezí 36,2 – 36,4 °C. 

S četností 8. Následují pak hodnoty v rozmezí okolo 36,0 až 36,2 °C. S četností 6. 

Na obou grafech pak následují zbylé intervaly naměřených hodnot a četnost jejich výskytu. 

Z uvedených grafů, i když jejich průběhy jsou rozdílné, jsme s jistou tolerancí schopni určit, že 

odchylka měření T1 od teploměru ETC se pohybuje v rozmezí   0,2 °C. Je to dáno porovnáním 

hodnot s nejvyšší četností z obou grafů. Tato praktika je však pouze orientační. Vhodnějším pro 

toto určení je graf průběhu. Všechny uvedené četnosti hodnot lze vyčíst i z tabulky č. 9. 

V histogramu s proložením jsou však jednotlivé četnosti přehledně zobrazeny a červená křivka 

udává normální (Gaussovo) rozložení dat. Podle této ideální křivky lze určit, o jaká analyzovaná 

data se jedná. 

Význam Histogramu s proložením je tedy v určení četnosti jednotlivých hodnot.  
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Graf č. 7: Histogram s proložením naměřených hodnot pomocí T1. 

 

 Krabicový graf 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8: Krabicový graf naměřených hodnot pomocí ETB. 
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Červená úsečka v obou grafech reprezentuje medián. Medián je u obou průběhů rozdílný. Pro 

naměřené hodnoty pomocí ETB je jeho hodnota 36,1 °C. U T1 nabývá medián hodnoty 36 °C. 

Z toho vyplývá, že i v oblasti mediánu je rozdíl naměřených hodnot v rámci určené odchylky 

měření.  

U krabicových grafů je možná snadná identifikace tzv. odlehlých dat měření. Protože v průběhu 

měření nebyla zaznamenána data, jenž se od ostatních výrazně lišila, nenachází se vyobrazena 

ani v obou grafech. Odlehlá naměřená data by byla v případě výskytu zobrazena za krajními 

hradbami krabicového grafu. Z toho vyplývá, že krajní hradby u obou grafů udávají rozpětí, ve 

kterém se měřené hodnoty nacházejí. I zde si lze povšimnou, že se tyto rozsahy liší, i když jen 

v desetinách °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9: Krabicový graf naměřených hodnot pomocí T1. 

 

Zhodnocení využitých grafů 

Každý z výše uvedených typů grafů má svůj význam, ale pro hodnocení naměřených teplot a 

jejich vzájemné porovnání jsou nejlepší grafy průběhu, ze kterých je nejen možné získat přehled 

o vývoji hodnot v průběhu času, vzájemné porovnání více průběhů, ale také možnost odečtení 

nejvyšší a nejnižší hodnoty. Další grafy (histogram s proložením) přibližují četnost jednotlivých 

naměřených hodnot či určení mediánu (krabicový graf). To jsou však pouze doplňující hodnoty, 

jenž nemají vypovídající hodnotu o době měření či vzniklé odchylce měření. 
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Postup k ověření správnosti měření 

Správnost prováděného měření byla každá čtyři hodiny ověřena následujícím postupem: 

 po ukončení měření teploměrem T1, bylo čidlo na měřeném místě ponecháno po dobu 

dalších 5 minut, 

 z důvodu delšího připažení teplota v podpaží postupně stoupala (cca 0,1°C) v průběhu 

jedné až dvou minut, 

 po uplynutí nastaveného času měření byla zobrazená hodnota zaznamenána, 

 teploměrem Eco Temp Basic byla naměřená hodnota ověřena. 

Odchylka mezi ETB a T1 na konci desáté minuty měření nebyl větší než   0,2 °C. Nejčastěji 

mezi desátou a patnáctou minutou měření dochází k trvalému ustálení hodnoty, ta je pak trvale 

zobrazena (testováno v rozsahu 60 minut) do doby změny tělesné teploty.  

 

Na základě naměřených a zobrazených výsledků můžeme stanovit závěr 

Na rozdíl od teploměru Eco Temp Basic, který je (díky přesnosti a době měření) vhodný do 

zdravotnické praxe, toto tvrzení neplatí pro teploměr T1. Ačkoliv odchylka naměřených hodnot 

teploměrem T1 během praktického testování byla v rozmezí   0,2 °C a T1 by tak splnil 

požadavek na přesnost měření, doba která byla k dosažení tohoto výsledku potřebná je 

z hlediska efektivnosti měření příliš dlouhá. T1 zhotovený na základě převzatého návrhu tedy 

není vhodným měřícím zařízením do zdravotnické praxe. 
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10. Závěr 

Práce byla zaměřena na rešerši metod a senzorů pro neinvazivní měření teploty, které jsou 

v současné době nejpoužívanější. Cílem praktické části bylo sestavení měřícího řetězce pro 

vybraný typ senzoru, jeho otestování a vyhodnocení výsledků. 

V rešeršní části byla nejdříve přiblížena tělesná teplota z hlediska fyziologie. Byl popsán vznik 

a rozvod tepla lidským organismem, místa měření TT a vymezení rozsahu teplot lidského 

organismu.  

Jednotlivé metody neinvazivního měření TT byly rozděleny na kontaktní a bezkontaktní metody 

a blíže popsány. V následujících kapitolách pak byly k takto rozděleným metodám přiřazeny 

senzory, které se k měření využívají. Pro kontaktní měření byly popsány senzory rtuťové, 

odporové (kovové odporové a termistory), termoelektrické a LC. Pro bezkontaktní metodu 

měření byly popsány senzory tepelné (bolometry, mikrobolometry) a kvantové (MCT).  

V rámci rešeršní části bylo zjištěno, že pro kontaktní měření tělesné teploty jsou nejvhodnější 

termistorové senzory typu NTC a kovové odporové např. platinové, jenž se vyznačují vysokou 

přesností měření    0,1 °C. Vyhovují tak nárokům na přesné měření TT. Pro bezkontaktní 

měření TT v jednom bodě jsou ideálními senzory bolometry, dosahující přesnosti   0,1 °C. 

V lékařské termografii jsou nejčastěji využity mikrobolometry a chlazené MTC senzory. U 

těchto termografických systémů je možné dosáhnout přesnosti   0,1 až 0,01 °C.  

Rešeršní část se také věnuje nejmodernějším senzorům s optickými vlákny a inteligentním 

senzorům. Tyto senzory nejčastěji dosahují přesnosti měření   0,5 °C.  

Praktická část byla zaměřena na sestavení měřicího přístroje pro zvolený typ senzoru (NTC). 

Návrh měřícího řetězce pro zvolený senzor byl převzat z volně dostupného internetového zdroje 

a na jeho základě byl měřicí přístroj sestaven. Kalibrace senzoru probíhala s využitím funkce 

měření teploty procesního regulátoru/teploměru MEWPORT i853, ke kterému byl připojen 

senzor PT 100. 

Ve druhé části praktické realizace bylo úkolem ověření funkčnosti a odchylky měření 

sestaveného přístroje (T1) od referenčního teploměru Eco Temp Basic. Za pomoci referenčního 

teploměru ETB a T1 bylo provedeno experimentální měření vždy po šedesáti minutách 

v průběhu čtyřiadvaceti hodin. Nejprve byla změřena teplota pomocí ETB, hodnota byla 

zaznamenána a měření proběhlo teploměrem T1. Hodnoty z T1 byly odečítány ve třech 

časových okamžicích (v době kdy ETB ukončil měření, ve druhé minutě a v páté minutě 

měření). Naměřené výsledky byly vzájemně porovnány a graficky zpracovány (grafy průběhů, 

histogram s proložením a krabicový graf).  Měřením bylo zjištěno, že teploměr T1 dosahuje 

odchylky měření   0,2 °C (od ETB) ovšem za dodržení délky měření pět minut. Na základě 

takto zjištěných poznatků lze stanovit závěr, že z hlediska odchylky měření je T1 vyhovující. 

Naopak z hlediska délky měření naprosto neefektivní. Není tedy vhodným přístrojem pro 

lékařskou praxi. 
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Příloha B - Schéma desky plošných spojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

III 

 

Příloha C - Kód z Matlabu pro analýzu dat (vytvoření grafů) 

clear all, close all 

 

%% Naměřené hodnoty 

  
% časové okamžiky, kdy bylo prováděno měření(vždy celá hodina) 
cas = [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23];  
 

% hodnoty naměřené referenčním teploměrem Eco Temp Basic 
ETB = [36.3 36.1 35.9 36.1 35.7 35.8 36.0 35.7 35.6 36.0 36.2 36.3 

36.1 36.1 36.2 36.4 36.2 35.9 36.4 36.1 36.1 36.5 36.2 35.9]; 
 

% hodnoty naměřené teploměrem T1 na konci druhé minuty měření 
min2 = [35.7 35.5 35.2 35.3 35.0 35.0 35.4 34.9 34.8 35.4 35.4 35.9 

35.7 35.5 35.7 35.8 35.7 35.2 35.7 35.4 35.4 35.8 35.7 35.3]; 
 

% hodnoty naměřené teploměrem T1 na konci páté minuty měření 
min5 = [36.2 36.0 35.9 36.2 35.6 35.5 35.9 35.5 35.5 35.9 36.0 36.3 

36.2 36.0 36.3 36.2 36.1 35.7 36.3 36.0 36.0 36.6 36.2 35.9]; 
 

% hodnoty naměřené teploměrem T1 v časovém okamžiku, kdy ETB ukončil 

měření 
T1_tmin_ETB = [35.6 35.5 35.2 35.4 35.0 35.1 35.4 35.0 35.0 35.6 35.5 

36.0 35.7 35.6 35.8 35.8 35.8 35.2 35.7 35.7 35.4 35.7 35.9 35.1]; 

  
%% Graf průběhu funkce 

  
figure () 
plot (cas, ETB,cas,min5, 'red')% vykreslení grafu 
xlabel ('čas [hodiny]') % popsání osy X 
ylabel ('teplota [°C]') % popsání osy Y 
title  ('Graf průběhu ETB a T1 v t_m_i_n_5') 
h = legend('ETB','T1 v t_min5',4); % nastavení legendy a  
set(h,'Interpreter','none') % vložení legendy do grafu 
axis([0 23 35.0 37.0])  % vymezení rozsahu os 
set(gca,'XTick',0:1:23)  % nastavení vypisovaných hodnot na ose X ( 

hodnoty se budou vypisovat od 0 s krokem 1 do 23) 
set(gca,'YTick',35.0:0.1:37.0)% nastavení vypisovaných hodnot na ose Y 

( hodnoty se budou vypisovat od 24.5 s krokem 0.1 do 37.0) 

  

  
figure () 
plot (cas, T1_tmin_ETB,cas,min5, 'red', cas, min2, 

'green','LineWidth',1)% vykreslení grafu 
xlabel ('čas [hodiny]') % popsání osy X 
ylabel ('teplota [°C]') % popsání osy Y 
title  ('Graf průběhu T1 v t_m_i_n _E_T_B, t_m_i_n_5 a t_m_i_n_2')% 

nastavení titulku grafu 
l = legend('T1 v tmin_ETB','T1 v t_min5','T1 v t_min2',4); % nastavení 

legendy 
set(l,'Interpreter','none')% vložení legendy do grafu 
axis([0 23 34.5 37.0])  % vymezení rozsahu os 
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set(gca,'XTick',0:1:23) % nastavení vypisovaných hodnot na ose X ( 

hodnoty se budou vypisovat od 0 s krokem 1 do 23) 
set(gca,'YTick',34.5:0.1:37.0) % nastavení vypisovaných hodnot na ose 

Y ( hodnoty se budou vypisovat od 24.5 s krokem 0.1 do 37.0) 

  

  
%% Histogram s proložením 

  
figure(); 
histfit(ETB)% vykreslení grafu 
title('Histogram s proložením ETB')% nastavení titulku grafu 
xlabel('hodnoty [°C]')% popsání osy X 
ylabel('četnost')%popsání osy Y 
grid on; %zapnutí mřížky 

  
figure(); 
histfit(min5)% vykreslení grafu 
title('Histogram s proložením tmin5')% nastavení titulku grafu 
xlabel('hodnoty [°C]')% popsání osy X 
ylabel('četnost')% popsání osy Y 
%grid on;% zapnutí mřížky 

  

  
%% Krabicový graf  

  

figure() 
boxplot(ETB)% vykreslení grafu 
title('Krabicový graf ETB')% nastavení titulku grafu 
xlabel('Číslo sloupce')% popsání osy X 
ylabel('hodnoty [°C]')% popsání osy Y 
grid on;% zapnutí mřížky 

  
figure() 
boxplot(min5)% vykreslení grafu 
title('Krabicový graf T1')% nastavení titulku grafu 
xlabel('Číslo sloupce')% popsání osy X 
ylabel('hodnoty [°C]')% popsání osy Y 
%grid on;% zapnutí mřížky 
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Příloha D - Obsah CD 

CD obsahuje dvě oddělené složky. 

1. složka – bakalářská práce: 

 vypracovaná bakalářská práce - formát pdf. 

2. složka – přílohy: 

 schéma elektrického zapojení -  formát pdf., 

 návrh desky plošných spojů – formát pdf., 

 analýza výsledků v Matlabu -  formát  m.file 

 

 

 

 

 


