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ÚLOHA Č.9 

MERANIE TEPLOTY A OSVETLENIA 

1. Zadanie: 

a) Pomocou teplomeru zmerať teplotu vo vyznačených bodoch miestnosti a na ich základe zakresliť mapu 
rozloženia teplôt. 

b) Pomocou luxmetra zmerať hodnoty osvetlenia vo vyznačených bodoch miestnosti a na ich základe 
zakresliť mapu rozloženia osvetlenia. 

2. Cieľ merania: 

Oboznámiť sa s princípmi merania teploty a osvetlenia, so stanovovaním podmienok merania 
a vyhodnocovaním nameraných získaných výsledkov. 

3. Použité ozna čenie: 

 teplomer luxmeter 

nameraná hodnota     

počet meraní     

výberový priemer     

smerodajná odchýlka     

maximálna nepresnosť     

štandardná neistota typu B 1     

koeficienty rozšírenia (1, 2, 3)   

pravdepodobná maximálna hodnota 2     

pravdepodobná minimálna hodnota 2     

celková štandardná neistota merania     

rozšírená neistota merania3     

výsledok merania     

   
1 pre rovnomerné rozdelenie 
2 pre normálne rozdelenie s pravdepodobnosťou 95,45% 
3 pre normálne rozdelenie s pravdepodobnosťou 99,7% 

4. Kľúčové slová: 

teplo, teplota, osvetlenie, smerodajná odchýlka, štandardná neistota merania, neistota typu A, neistota 
typu B, rozšírená neistota merania, výsledok merania 

5. Úvod: 
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6. Miesto merania: 

  

  

 

7. Metóda merania: 

  

  

8. Meracie prístroje a pomôcky: 

 výrobca 
výrobné 

(inv.) číslo 
merací 
rozsah 

najmenší 
dielik 

digitálny teplomer         

digitálny luxmeter         

Schéma merania: 
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9. Podmienky merania: 

  

  

10. Postup merania: 

• vizuálna kontrola meracích prístrojov, stav batérie, 

• merať teplotu a osvetlenie na zadaných bodoch sledovanej miestnosti, 

• namerané hodnoty zapísať do pripravenej tabuľky, 

• po ukončení merania vypnúť prístroje, 

• v súlade s teóriou o chybách a neistotách merania určiť z nameraných hodnôt teploty a osvetlenia 

- výberový priemer, 

- smerodajnú odchýlku, 

- pravdepodobnú maximálnu a minimálnu hodnotu, 

- maximálnu nepresnosť prístroja, 

- štandardnú neistotu merania typu B, 

- celkovú štandardnú neistotu merania, 

- rozšírenú neistotu merania, 

- výsledok merania so zohľadnením príslušnej neistoty merania, 

• graficky znázorniť výsledky merania. 

11. Výsledky merania a ich spracovanie: 

Tabuľka nameraných hodnôt teploty a osvetlenia: 

i  i   i  i  

1  15   1  15  

2  16   2  16  

3  17   3  17  

4  18   4  18  

5  19   5  19  

6  20   6  20  

7  B1   7  B1  

8  B2   8  B2  

9  B3   9  B3  

10     10    

11     11    

12     12    

13     13    

14     14    
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Spracovanie nameraných hodnôt: 
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Graf výsledkov merania teploty: 

 Mierka: 

 

Graf výsledkov merania osvetlenia: 

 Mierka: 
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12. Záver a zhodnotenie merania: 

Čo sa zistilo meraním teploty a osvetlenia v miestnosti? Aké dôsledky je možné vyvodiť zo získaných 
údajov? 
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