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TERMOGRAFAS IR TERMOGRAMŲ APDOROJIMAS 

Darbo tikslas. Susipaţinti su termografu ir išmokti apdoroti termogramas. 

Teorinė dalis 

Oro temperatūros rėţimą apibūdina šios charakteristikos: paros, dekados (dešimtadienio), 

mėnesio, metų vidutinė oro temperatūra; oro temperatūros minimumas ir maksimumas; oro temperatūros 

absoliutinis maksimumas; oro temperatūros absoliutinis minimumas; biologinio minimumo ir optimalioji 

oro temperatūros; balastinė oro temperatūra; paros (metų) oro temperatūros amplitudė; oro temperatūros 

metų absoliuti amplitudė; aktyvioji temperatūra, aktyviųjų temperatūrų suma; efektyvioji temperatūra, oro 

efektyviųjų temperatūrų suma. Paros vidutinė oro temperatūra – tai oro temperatūrų registruojamų per 

perą, vidutinė aritmetinė vertė. Meteorologijos stotyse per parą oro temperatūra matuojama 8 kartus. 

Paros vidutinė oro temperatūra, kuriai esant prasideda augalo vegetacija, vadinama biologinio minimumo 

temperatūra. Įvairių augalų vystymosi biologinio minimumo temperatūra yra skirtinga. Vasarinių kviečių 

biologinio minimumo temperatūra 5 C, kukurūzų – 10 C, medvilnės – 13 C. Optimalioji temperatūra – 

temperatūrų intervalas, kuriame geriausiai vegetuoja augmenija. Balastinė temperatūra – temperatūra, 

aukštesnė uţ optimaliąją, kuriai esant augalų biologinio vystymosi intensyvumas nebedidėja. Oro 

temperatūra per parą turi vieną maksimumą ir minimumą. Ţemiausia oro temperatūra būna prieš pat 

saulėtekį. Aukščiausia oro temperatūra būna po vidurdienio maţdaug 2 – 3 valandos vėliau nei dirvos 

paviršiuje. Virš jūros, vandenyno didţiausia temperatūra būna vidurdienį. Skirtumas tarp aukščiausios ir 

ţemiausios paros oro temperatūros vadinamas paros oro temperatūros amplitude. Dekados vidutinė oro 

temperatūra – visos dekados parų vidutinių oro temperatūrų vidutinė aritmetinė vertė. Metų vidutinė oro 

temperatūra – visų metų paros, dekados arba mėnesio vidutinių oro temperatūrų vidutinė vertė. Vidutinės 

oro temperatūros vertės neteikia visos informacijos apie oro temperatūros kitimą per parą ir metus. Oro 

temperatūros ekstremumai ir amplitudės papildo vidutinių oro temperatūrų teikiamus duomenis. Pagal 

ţemiausias oro temperatūras galima spręsti apie augmenijos perţiemojimą, šalnų pradţią ir pabaigą. 

Aukščiausios oro temperatūros parodo, kiek per ţiemą buvo atšilimų, kada vasarą buvo nepalankios 

karštos dienos. Oro temperatūrų kitimą per metus nusako metų oro temperatūros amplitudė. Skirtumas 

tarp metų šilčiausio ir šalčiausio mėnesių vidutinių oro temperatūrų vadinamas metų oro temperatūros 

amplitude. Vidutinėse platumose aukščiausia mėnesio vidutinė oro temperatūra būna liepos – rugpjūčio, o 

ţemiausia – sausio – vasario mėnesiais. Vasarą oro temperatūra ypatingai aukšta dykumose. Sacharos 

centrinėje dalyje oro temperatūros absoliutus maksimumas beveik 58 C. JAV, Kalifornijoje, Mirties 

slėnyje, buvo uţregistruota oro temperatūra 57 C. Sibire Verchojansko oro temperatūros absoliutus 

minimumas pasiekė – 67,7 C. Antrasis šalčio polius Grenlandijoje (oro temperatūros absoliutus 

minimumas – 70 C). Antarktidoje, stotyje “Vostok”, uţregistruotas oro temperatūros absoliutus 
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minimumas – 89,2 C. Tai – Ţemės rutulio šalčio polius. Oro temperatūros metų absoliuti amplitudė – 

skirtumas tarp metų pačios aukščiausios ir ţemiausios oro temperatūrų. 

Paros vidutinė oro temperatūra, kuriai esant vyksta aktyvi augalų vegetacija, yra vadinama 

aktyviąja temperatūra. Mūsų platumos daugelio augalų ši temperatūra viršija 10 C. Susumavę 

aktyviąsias temperatūras per tiriamąjį laikotarpį, gauname aktyviųjų temperatūrų sumą. Ši temperatūra 

charakterizuoja, ar augalams pakanka šilumos aktyviuoju vegetacijos laikotarpiu. Aktyviųjų temperatūrų 

sumų pasiskirstymas Ţemės rutulio paviršiuje apibūdina skirtingų zonų terminius išteklius. Paros 

vidutinės oro temperatūros ir biologinio minimumo oro temperatūros skirtumas yra vadinamas efektyviąja 

temperatūra. Susumavę tiriamo laikotarpio efektyviąsias temperatūras, gauname efektyviųjų temperatūrų 

sumą. Ji charakterizuoja augalų poreikį šilumai. Aktyviųjų ir efektyviųjų temperatūrų sumos turi 

ekologinę reikšmę, parodo augalų ir aplinkos ryšį. 

Visi augalų gyvybiniai procesai vyksta tik esant tam tikroms temperatūroms.Daugelis mūsų 

platumos augalų geriausiai tarpsta 20 – 25 C temperatūroje. Gyvūnų prieaugis būna didţiausias, kai oro 

temperatūra yra 16 – 21 C. Ţiemą bičių avilius patartina laikyti patalpoje, kurioje oro temperatūra apie  

4 – 6 C. 

Oro temperatūra matuojama įvairiais termometrais. Termometrai turi būti apsaugoti nuo 

tiesioginės Saulės radiacijos, kritulių, vėjo. Be to, pro juos turi laisvai cirkuliuoti oras. Priešingu atveju jie 

rodytų ne aplinkos oro temperatūrą, o savo temperatūrą. Dėl to termometrai įtaisomi meteorologiniame 

narvelyje. Meteorologinio narvelio visos keturios sienelės sudarytos iš dviejų eilių medinių lentelių 

ţaliuzių. Tarp lentelių ir horizonto yra 45 kampas. Toks narvelis perpučiamas vėjo ir apsaugo prietaisus 

nuo kritulių bei tiesioginių Saulės spindulių. Narvelio dugną sudaro trys lentelės, kurių vidurinė yra 

truputį pakelta ir netrukdo išorės orui patekti iš apačios. Jo stogelis dvigubas, kad narvelis maţiau iššiltų 

nuo suminio Saulės spinduliavimo, visas narvelis nudaţomas baltai. Prietaisai įtaisomi 2 m aukštyje nuo 

dirvos paviršiaus, kad jų betarpiškai neveiktų dirvoţemio spinduliavimas. Meteorologinio narvelio 

durelės įtaisomos šiaurinėje sienelėje, kad, stebint prietaisus, jų neveiktų tiesioginis Saulės 

spinduliavimas. 

Meteorologiniame narvelyje 2 m aukštyje nuo dirvos paviršiaus oro temperatūra matuojama 

stoties psichrometro sausuoju termometru. 

Meteorologiniame narvelyje maksimumo ir minimumo termometrai sudedami rezervuarais į rytus. 

Minimumo termometras padedamas horizontaliai, o maksimumo termometras – beveik horizontaliai su 

nuolydţiu į rezervuaro pusę. Mikroklimato tyrimams oro temperatūra daţniausiai matuojama 0,5 m nuo 

dirvos paviršiaus. 

Temperatūra nuolat registruojama termografu (1 pav.). Jis sudarytas iš šių pagrindinių dalių: 

imtuvo, perdavimo sistemos ir registratoriaus. 
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Imtuvą sudaro išlenkta bimetalinė plokštelė, sulydyta iš dviejų plonų skirtingo linijinio plėtimosi 

koeficientų metalinių plokštelių. Vienas šio imtuvo galas nejudamai pritvirtintas prie rėmelio, kitas 

sujungiamas su perdavimo sistema ir registratoriumi. Kintant oro temperatūrai, bimetalinė plokštelė 

išsilenkia į vieną ar kitą pusę. Termografo registruojančiąją dalį sudaro velenas, kurio viduje yra 

laikrodţio mechanizmas. Ant veleno uţvyniota graduota popieriaus juostelė. Velenui sukantis plunksna 

juostelėje brėţia termogramą. Termograma – kreivė, kuri nepaliaujamai ţymi oro temperatūros kitimą. 

Priklausomai nuo sukamų dantračių santykio, velenas apsisuka aplink savo ašį per parą arba per savaitę. 

Termografo perdavimo sistemą sudaro du svertai. Pirmasis svertas turi pečius AC ir BC, antrasis – 

FK ir DE. Keičiantis temperatūrai, bimetalinė plokštelė AB tiesiasi arba riečiasi, o jos judantis galas B 

nulinksta arba pakyla, taip kilnodamas tašką C. Taškų C ir B svyravimų amplitudės priklauso nuo svertų 

AC ir BC pečių ilgio. Jos proporcingos santykiui AC/BC. Pirmojo sverto galas pasuka antrojo sverto petį 

FK ir pajudina antrojo sverto ilgąjį petį DE, ant kurio galo uţmauta plunksna E, rašanti glicerininiu 

rašalu. Taškas E pasislenka daugiau negu taškas F proporcingai pečių santykiui DE/KF. Taip neţymus 

taško B poslinkis priverčia ţymiai daugiau pasislinkti pluksną E. 

Nuo taško B į C poslinkis padidėja AC/BC kartų, o nuo taško C (arba jam lygiareikšmio F) į tašką 

E poslinkis padidėja DE/KF kartų. Bendrai taške E poslinkis išaugs 

 
KF

DE

BC

AC
P   (1) 

kartų. Dydis P vadinamas termografo perdavimo koeficientu. Jis parodo, kiek kartų termografo plunksnos 

E poslinkis yra didesnis uţ bimetalinės plokštelės taško B poslinkį. 

Plunksnos E poslinkį l (mm) padaliję iš temperatūros pokyčio (t1 – t2) gauname termografo 

jautrumą: 

 
21 tt

l
i




   (2) 

Termografo jautrumu vadiname termografo plunksnos E poslinkį mm, pakitus temperatūrai 1 C. 

1 pav. Termografas 
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Termografo jautrumą i padaliję iš termografo perdavimo koeficiento P, apskaičiuojame 

bimetalinės plokštelės taško B poslinkį x, pakitus temperatūrai 1 C: 

 
P

i
x  . (3) 

Darbo eiga 

1. Susipaţinkite su termografu (1 pav.), nubraiţykite jo schemą. 

2. Iš darbų vadovo pateiktos termogramos kas valandą 0,1 C tikslumu nustatykite oro temperatūrą ir 

surašykite į 1 lentelės antrąją eilutę. Oro temperatūros duomenis, gaunamus iš mėnesio 

meteorologinių stebėjimų lentelių pagal naudojamoje termogramoje nurodytą mėnesį ir dieną, 

įrašykite į ketvirtą 1 lentelės eilutę (12, 15, 18, iki kitos paros 12 val.). Pataisas raskite taip: 

vidutiniškai oro temperatūra kinta tolygiai. Iš termometro rodmenų 12, 15, 18, 21, 24 ir kitos 

paros 3, 6, 9, 12 valandų atėmę atitinkamų valandų termogramų rodmenis, gausite tų valandų 

termogramos pataisas t. Iš 15 val. pataisos t15 atėmę 12 val. pataisą t12 ir gautą rezultatą 

padalinę iš trijų, gausite pataisos pokytį per valandą. Prie 12 val. pataisos pridėję pataisos pokytį 

per valandą, gausite 13 val. pataisą. Prie 13 val. pataisos pridėję pataisos pokytį per valandą, 

gausite termogramos pataisą 14 val. Pataisos apvalinamos 0,1 C tikslumu, nes tokiu tikslumu 

gauti matavimo rezultatai. Tokiu pat būdu gaukite pataisas tarp 18 ir 15 val., 21 ir 18 val. ir t.t. 

Apskaičiuotas pataisas įrašykite į atitinkamos trečios eilutės skiltis ir jas pridėję prie termogramos 

valandinių rodmenų, turėsite patikslintas pagal termometro rodmenis kiekvienos valandos oro 

temperatūros vertes. 

1 lentelė. Stebėjimo rezultatai 

Valandos 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Termograma              

Pataisos              

Termometras              

 

Valandos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Termograma             

Pataisos             

Termometras             

3. Iš termometro duomenų nustatykite tiriamos paros oro temperatūros maksimumą bei minimumą ir 

apskaičiuokite oro temperatūros amplitudę (iš maksimalios temperatūros atimkite minimalią). 

Taip pat apskaičiuokite vidutinę paros oro temperatūrą. 
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Kontroliniai klausimai 

1. Papasakokite, kaip įrengtas meteorologinis narvelis. 

2. Paaiškinkite oro temperatūros matavimo prietaisų veikimo principą. 

3. Kuri termografo bimetalinės plokštelės dalis turi didesnį linijinį plėtimosi koeficientą 

4. Per kiek laiko termografo velenas vieną kartą apsisuka aplink savo ašį 

5. Pasakykite šių oro temperatūros rėţimo charakteristikų apibrėţimus: paros, dekados 

(dešimtadienio), mėnesio, metų vidutinė oro temperatūra; oro temperatūros ekstremumai – oro 

temperatūros minimumas ir maksimumas; oro temperatūros absoliutus maksimumas ir 

minimumas; biologinio minimumo ir optimaliojo oro temperatūros; balastinė oro temperatūra; 

paros (metų) oro temperatūros amplitudė; oro temperatūros metų absoliuti amplitudė; oro 

aktyvioji temperatūra, oro aktyviųjų temperatūrų suma; oro efektyvioji temperatūra, oro 

efektyviųjų temperatūrų suma. 

6. Paaiškinkite, kaip kinta oro temperatūra per parą ir per metus. 


