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A hőmérséklet mérése I. 
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A hőmérsékleti skálák bemutatása. A mérés 

hibája. Folyadékos töltetű hőmérők I. 

 

21. lecke 



• A hőmérséklet intenzív állapotjelző. A meteorológiai 

elemek közül az egyik leggyakrabban használt fizikai 

mutató.  

Tartalma: spontán emisszió, amely minden abszolút 0 

foknál magasabb hőmérsékletű anyag tulajdonsága. Az 

anyag energiaszintjére utal: minél magasabb, annál 

jelentősebb. Mértékét skálákkal fejezhetjük ki, melyek 

földrajzi területenként, országonként eltérő 

népszerűségnek örvendenek. 

Hazánkban a Celsius skála a legelterjedtebb. Elméleti 

tudományokban a kelvin skála használatos. 



Átszámítási lehetőségek az egyes hőmérsékleti 

skálák között 

 Fahrenheit : Celsius : Réaumur arányai:    

  9 : 5   :      4 

 °F=9/5(°C+32)  °C=5/9(°F-32) 

 °R=4/5°C   °C=5/4°R 

 °F=9/4(°R+32)  °R=4/9(°F-32) 

A kelvin (k) termodinamikai mértékegység, mely a víz 

hármaspontjának 1/273-ad része. 

A bemutatott skálák közül Réaumur (francia) csak történeti 

jelentőségű, napjainkban ritkán használjuk. 



2. táblázat A skálák kalibrációs pontjai 

Skála 

beosztás 

A jég olv. 

pontjának 

hőmérséklet* 

A forrásban 

lévő víz feletti 

vízgőz 

hőmérséklet*  

Celsius  100 0°C 100°C 

Kelvin  100 273,15 K 373,15 K 

Fahrenheit 180 32°F 212°F 

Réaumur 80 0°R 80°R 

*normál légnyomáson 



71. ábra Galilei hőmérője (termoszkóp) 

A folyadék hőmérséklet változására a 

folyadékban úszó gömbök töltetének 

relatív sűrűsége is megváltozik; 

lesüllyednek, vagy felemelkednek a 

folyadék tetejére (Arkhimédész törvény). 

Sok úszóval fokonkénti 

hőmérsékletváltozás jelezhető. A 

hőmérsékletet a színes golyókon függő 

táblákról olvashatjuk le. Az aktuális 

hőmérsékletet a felső részen úszó legalsó 

golyón függő plomba adja. 
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#Term

oszk.C3.B3p 



A hőmérsékletmérés elve 

• Két eltérő termodinamikai rendszer egyesítésekor azok 

tulajdonságai kiegyenlítődnek. Pl. egy nagyobb légtömeg 

hőmérséklet mérésénél az egyik termodinamikai 

rendszer maga a légtömeg, a másik a hőmérő. A két 

rendszer mérete lényegesen eltérő: a hőmérő tömege 

elenyésző a légtömegéhez képest, ezért a hőmérőt a 

levegőbe helyezve átveszi annak hőmérsékletét, 

miközben saját fizikai tulajdonságai megváltoznak. A 

hőmérsékletmérés elve a változó fizikai tulajdonságok 

meghatározása. A hőmérővel szembeni követelmény: 

kis hőkapacitás – kis tehetetlenség. 



1. Térfogatváltozás (ΔV - hőtágulás) mérésének elvén 

működő hőmérők:  

  ΔV =  ßVo ΔT  

ahol T: hőmérséklet 

ß: a térfogati hőtágulás, mely gázoknál = 1/273 

2. Hosszúságváltozás (Δl) mérésének elvén működő 

hőmérők közelítése: 

  Δl = Δlo αT  

A lineáris hőtágulás, α értéke szilárd halmazállapotú 

anyagoknál (fémek): 

  ß = 3α 

 



3. Elektromos tulajdonság (ellenállás, feszültség, 

kapacitás) mérésének elvén működő hőmérők:  

 - fémek (elektromos ellenállásának változása) 

 - félvezetők (elektromos ellenállásának változása) 

4. Termoelektromos jelenség felhasználása 

5. Fázis változás mérése, pl. folyadékkristályok átmenetei  

A felsorolt kategóriába tartozó valamennyi eljárás a 

közvetlen mérések közé tartozik (kontakt mérés). 

Emellett egyre kiterjedtebben alkalmazzuk a 

távérzékelést a felszínhőmérséklet detektálásában. 

Legegyszerűbb lehetősége az infrahőmérő használata. 

 



• A hőtágulás mérési elvét leggyakrabban három 

hőmérőfajtánál alkalmazzuk, ahol a:   

 - kiterjedés,  

 - sűrűség, vagy  

 - deformáció változás mérésére vezetjük vissza a 

hőmérséklet mérést. 

Az első két kategóriában a hőmérő töltete folyékony 

halmazállapotú anyag, ezért ezeket folyadékos 

hőmérőknek nevezzük. 

A harmadik kategória a deformációs hőmérőket 

tartalmazza. 



• Folyadékos töltetű hőmérők 

Léghőmérséklet mérésére 

- Normál állomáshőmérő – etalon. Pontossága nagyon jó: 

+0,1°C (több, mint a kívánatos). -39 – 150°C között jó. 

- Szélsőérték hőmérők 

- Maximum hőmérő Hg-os töltetű – elszűkített kapilláris 

bemenettel (régi típusú lázmérő analógia). Beállítása 

lerázással történik. 

- Minimum hőmérő – alkoholos töltet, sűrűségváltozást 

mér. Benne élénk színű pálcika mozog, de csak 

lehűlésnél, ahol a folyadék meniszkuszához köti a 

felületi feszültség, s magával húzza azt. Beállítása 

megdöntéssel (alkoholos szál felé) 



72. ábra A folyadékos töltetű hőmérők 

Léghőmérők      Talajhőmérők 

Normál állomáshőmérő 

Szélsőérték hőm. 

Felszíni 

Mélységi 

Czelnai 



73. ábra A szélsőérték hőmérők működése, 

leolvasása 

Czelnai 



Folyadékos töltetű hőmérők II. Deformációs 

és elektromos hőmérők, működési elvek 

 

22. lecke 



74. ábra A borszeszes töltetű radiációs 

minimumhőmérő 

www.amsz.hu/txt/ismerettar/muszerek/ 

http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://www.amsz.hu/txt/ismerettar/muszerek/&sa=X&ei=LWxFTJr4BsXaOOT3hdUD&ved=0CAIQ8wc4Aw&usg=AFQjCNGeOKMEhPlBafazddQgz6SBtPNfig


• Talajhőmérők (72. ábra) 

Felszíni talajhőmérő – normál állomás hőmérő, csak a 

skálát tartalmazó üvegcső a könnyebb leolvasás miatt 

150°-ban meg van hajlítva. Elhelyezési rétegei: 2, 5, 10, 

20 cm mélyen a felszíntől, műszerkertben, csupasz 

felületet biztosítva. Állandóan gyommentesen kell tartani! 

Mélységi talajhőmérők a felszín alatt fél méternél 

mélyebben mérik a talajhőmérsékletet. Mindig tokban 

kell őket lehelyezni. A hőmérő hatalmas higany gömbbel 

rendelkezik („nehéz”), mely ezáltal tehetetlen, s a 

leolvasás idejére képes tartani a mélyebb talajréteg 

levegőtől lényegesen eltérő hőmérsékletét.  



75. ábra Talajhőmérő típusok (Keszthely) 



• A deformációs hőmérők leggyakoribb képviselője a 

bimetallos hőmérő. Két jelentősen eltérő hőtágulású fém 

lapjával történő összeillesztésével készül, mely a 

hőmérséklet változásakor behajlik. Az egyik végét 

rögzíteni kell, a másikhoz csatlakozhat egy írószerkezet. 

Gyakori a sárgaréz és invaracél társítás. 

• Gráfok ideális érzékelője. Üzemeltetésüknél fontos a 

forgódob időbeli pontosságának ellenőrzése, a 

papírszalag és tinta folyamatosságának biztosítása, 

valamint a mechanikus alkatrészek védelme.  

• Pontossága: +0,5°C.  

• Kalibrálni szükséges! 



76. ábra A bimetallos hőmérő felépítése 

Czelnai 



77. ábra A termográf 



2. Elektromos hőmérők 

• A fémek ellenállása a környező levegő hőmérsékletével 

egyenesen arányban változik; minél melegebb a levegő, 

a fémek ellenállása annál nagyobb. A lineáris kapcsolat 

kezelhetősége tette a fenti hőmérőket népszerűvé. 

• Az ellenállás hőmérsékleti koefficiense, a ß egy 

arányossági tényező az ellenállás változása (Δr) és a 

környező hőmérsékletváltozás (T - To) között: 

 

 

   r = ro + ß r = ro (1 + ß(T – To) 
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78. ábra A fémek ellenállásának hőmérsékleti 

függése 



• Az ellenállás hőmérők nikkel, vagy platina érzékelőt 

tartalmaznak leggyakrabban. A század mm vastagságú 

szálat feltekerik, mely közelítő ellenállása 0°C-on kb. 100 

ohm. Gyorsak, kis hőtehetetlenségük van, s alkalmasak 

távolabbi (akár több száz m) hőmérséklet detektálásra 

is. Csak saját vezetékükkel használhatóak! Érzékelő 

felületük viszonylag nagy. 

• Azt a hőmérőt, ahol az érzékelő nem fém, hanem 

félvezető, termisztornak nevezzük. Itt az ellenállás-

hőmérséklet kapcsolat ellenkező irányú, mint a fémeknél 

volt, s nem is lineáris. A változás mértéke is jóval 

meghaladja a fémeknél tapasztaltat (kb. tízszeres, lásd. 

következő ábrát). 



79. ábra Az ellenállás-hőmérséklet kapcsolat 

eltérése fémeknél és félvezetőnél 

Czelnai 



• Termisztorok kategóriái 

1. A hőérzékelő szennyeződött félvezető. 

2. Az érzékelő fém-oxid, melynek szerkezetében 

valamilyen szennyezőanyag található. 

A termisztor hőmérsékleti érzékenysége a magasabb 

hőmérsékleti tartományokban erősen romlik. Ez azonban 

nem érinti a meteorológiai vonatkozású méréseket. 

Pontosabb eredményt ad, mint az ellenállás hőmérők. 

 Nagyon elterjedt hőmérő típus, az ára is elérhető. 

 



80. ábra Gyöngytermisztorok (NTC) 

http://www.himfr.com/d-p11176838798702625-

NTC_Thermistor_MF72_Power_NTC_Thermistor/ 



 

 

Köszönöm figyelmüket! 


