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Výskum a VýVoj

RNDr.	Ing.	Ján	Bartl,	CSc. 
Ing.	Vlado	Jacko,	PhD. 
Ústav	merania	 
Slovenská	akadémia	vied 
Dúbravská	cesta	9 
841	04	Bratislava

Príspevok v plnom znení je súčasťou časopisu Metrológia a skúšobníctvo č. 2/2016, ktorého vydavateľom je  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU ABSORPCIOU INFRAČERVENÉHO ŽIARENIA

Ján Bartl, Vlado Jacko

Abstrakt

Vlhkosť	je	významným	parametrom	v	celom	rade	priemyslových	odvetví	a	poľnohospodárstva.	Meranie	vlhkosti	vzduchu	má	
význam	v	meteorológii,	klimatológii,	pri	preprave	plynov	plynovodmi,	pri	skladovaní	potravín,	v	drevárskom	a	papierenskom	
priemysle,	pri	výrobe	polovodičov,	uchovávaní	umeleckých	a	historických	pamiatok,	ale	aj	iných	odvetviach	hospodárstva.	
Článok	sa	venuje	meraniu	vlhkosti	optickou	metódou.	

Kľúčové slová

vlhkosť	absolútna	a	relatívna,	rosný	bod,	spektrálna	priepustnosť	vodnej	pary	

MEASUREMENT OF AIR HUMIDITY BY ABSORPTION OF INFRARED RADIATION

Ján Bartl, Vlado Jacko

Abstract

Air	humidity	 is	an	 important	parameter	 in	 the	whole	range	of	 industrial	 sectors	and	agriculture.	The	measurement	of	air	
humidity	has	its	meaning	not	only	in	meteorology,	climatology,	by	transportation	of	gases	in	gas	pipe	lines,	by	retaining	of	
foods,	in	wood	and	paper	industry,	by	manufacturing	of	semiconductors,	by	saving	of	art	and	historical	monuments	but	in	
another	branches	of	economy	as	well.	This	article	concentrates	on	measuring	of	air	humidity	by	means	of	optical	method.

Keywords

absolute	and	relative	humidity,	dew	point,	spectral	transparency	of	water	vapour
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Výskum a VýVoj

INDEXY SPÔSOBILOSTI V MERACOM PROCESE A ICH POUŽITIE  
Z POHĽADU VYCHÝLENIA PROCESU

Jakub	Palenčár,	Rudolf	Palenčár,	Stanislav	Ďuriš

Abstrakt

Vyjadrovanie	 kvality	merania	 je	 všeobecne	 riešené	 pomocou	 neistôt	 v	meraní.	 V	 ostatných	 rokoch	 hlavne	 pri	 meraniach	
v	 priemysle	 sa	 začína	 hovoriť	 o	 vyjadrovaní	 spôsobilosti	meracích	 procesov	 pomocou	 indexov	 spôsobilosti.	 Predkladaný	
príspevok	rieši	otázku	spôsobilosti	pomocou	indexov	spôsobilosti.	Predkladá	sa	návrh	na	využitie	indexov	spôsobilosti	prvej,	
druhej	a	tretej	generácie	s	konfidenčnou	pravdepodobnosťou	95	%.	Súčasne	je	analyzovaný	vzťah	medzi	jednotlivými	indexmi	
spôsobilosti.

Kľúčové slová

neistota,	konfidenčná	pravdepodobnosť,	index	spôsobilosti

CAPABILITY INDICES IN THE MEASURING PROCESS AND THEIR USE  
IN VIEW OF PROCESS DEVIATION

Jakub	Palenčár,	Rudolf	Palenčár,	Stanislav	Ďuriš

Abstract

Expression	 of	 the	 quality	 of	measurements	 is	 generally	 solved	 by	 the	 uncertainties	 in	 the	measurements.	 In	 recent	 years,	
especially	 for	measurements	 in	 industry	 it	 has	 begun	 to	 talk	 about	 expressing	 capability	 of	measurement	 processes	 using	
capability	indices.	The	present	contribution	addresses	the	issue	of	competence	by	capability	indices.	It	makes	proposal	for	the	
use	of	the	capability	indices	of	the	first,	second	and	third	generation	with	coverage	probability	of	95	%.	There	is	an	analysis	of	
these	indices	and	they	relation	between	them.	

Keywords

Uncertainty,	Confidence	Probability,	Capability	Indec

Ing.	Jakub	Palenčár 
Strojnícka	fakulta	STU	v	Bratislave 
Nám.	slobody	17 
812	31		Bratislava 
jakub.palencar@stuba.sk
prof.	Ing.	Rudolf	Palenčár,	CSc. 
Strojnícka	fakulta	STU	v	Bratislave 
Nám.	slobody	17 
812	31		Bratislava 
rudolf.palencar@stuba.sk
doc.	Ing.	Stanislav	Ďuriš,	CSc. 
Strojnícka	fakulta	STU	v	Bratislave 
Nám.	slobody	17 
812	31		Bratislava 
stanislav.duris@stuba.sk

Príspevok v plnom znení je súčasťou časopisu Metrológia a skúšobníctvo č. 2/2016, ktorého vydavateľom je  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
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Štúdie a prehľady

Názov projektu: Pokročilé štatistické a výpočtové metódy pre meranie a metrológiu 
Číslo projektu: APVV-15-0295
doba riešenia: 1. 7. 2016 až 30. 6. 2020

riešitelia: 
Ústav merania SAV – žiadateľská organizácia 
Matematický ústav SAV – spoluriešiteľská organizácia
Slovenská technická univerzita v Bratislave – Strojnícka fakulta – spoluriešiteľská organizácia
Slovenský metrologický ústav – spoluriešiteľská organizácia

anotácia:

Cieľom projektu je rozvoj matematicko-štatistických metód a algoritmov pre vyhodnocovanie meraní s dôrazom na rozvoj 
modelov a metód v oblasti viacrozmernej kalibrácie meradiel a metód a algoritmov pre stanovenie neistôt v meraní pomocou 
určenia exaktných resp. aproximatívnych pravdepodobnostných rozdelení výsledkov merania. Výskum bude zameraný predo-
všetkým na tieto oblasti:

● teoretický výskum matematicko-štatistických modelov a metód pre viacrozmernú kalibráciu;
● rozpracovanie teórie kalibrácie snímačov a prevodníkov, stanovenie neistôt pri kalibrácii snímačov pre normálne aj 

iné rozdelenia, vypracovanie postupov vyhodnotenia kalibrácie použiteľných pri práci v laboratóriách, vyhodnotenie 
kalibrácie snímačov v oblasti tepelno-technických a mechanických veličín so spojitou stupnicou (prevodníky tlakov, 
termoelektrické snímače teploty, odporové snímače teploty, atď.) a určovanie kalibračných hodnôt v oblasti fyzikálno-
chemických veličín prostredníctvom merania s využitím certifikovaných referenčných materiálov;

● rozvoj metód a algoritmov pre určenie exaktných resp. aproximatívnych pravdepodobnostných rozdelení výsledkov 
merania pomocou kombinovania a invertovania charakteristických funkcií rozdelenia vstupných veličín a charakteri-
záciu neistôt v metrológii. Problematika aplikácie matematicko-štatistických a výpočtových metód v oblasti merania 
(measurement science) a v metrológii je vysoko aktuálna, s významným dopadom na medzinárodnú vedeckú ale aj 
priemyselnú kooperáciu a hospodársky rast vyspelých krajín sveta. Je v dobrom súlade so zámermi vládou schválenej 
stratégie pre oblasť výskumu a vývoja (SK RIS3).

Názov projektu: Inovatívne technológie v oblasti kalibrácií a overovania meracích zariadení.
Číslo projektu: APVV-15-0164
doba riešenia: 1. 7. 2016 až 31. 12. 2018

riešitelia: 
Slovenská legálna metrológia, n.o. – žiadateľská organizácia 
Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta – spoluriešiteľská organizácia
Slovenská technická univerzita v Bratislave – Strojnícka fakulta – spoluriešiteľská organizácia

anotácia:

Projekt je zameraný na vývoj nových a inovatívnych technológii a zariadení pre overovanie fyzikálnych veličín v oblasti 
merania hladiny, prietoku, hmotnosti a sily v nadväznosti na výkon metrologickej činnosti v zmysle súčasných právnych 
predpisov.

doc.	Ing.	Stanislav	Ďuriš,	CSc 
Strojnícka	fakulta	STU	v	Bratislave 

Nám.	slobody	17 
812	31	Bratislava 

stanislav.duris@stuba.sk

PROJEKTY APVV V METROLÓGII
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InformácIe

Sympózium sa koná každé tri roky pod záštitou IMEKO 
Technického výboru pre TC 12 pre meranie teploty a tepla.

Cieľom sympózia je predstaviť nové metódy merania a naj-
novšie výsledky dosiahnuté v oblasti teploty, vlhkosti a me-
rania termofyzikálnych veličín. Rozsah pokrýva všetky ob-
lasti od priemyselných aplikácií, cez rôzne snímače teploty 
až k novej definícii teplotnej stupnice. 

Sympózium bolo zamerané na nasledujúce témy:
– Základné aspekty merania teploty a etalonáž teploty;
– Metódy merania teploty a snímače;
– Vlhkosť;
– Termofyzikálne veličiny a referenčné materiály;
– Zabezpečenie prenosu teplotnej stupnice;
– Aplikácia teplotných meraní;
– Teplota v meteorológii.

Na sympóziu sa zúčastnil rekordný počet účastníkov – 373 
zo 46 krajín celého sveta. Účastníci predstavovali zástupcov 
národných metrologických inštitúcií, dezignovaných labo-
ratórií, univerzít, priemyslu a pod. Najviac účastníkov bolo 
z Európy. 

Počas sympózia odznelo 6 vyžiadaných prednášok a 186 úst-
nych prezentácií v 12 sekciách. Okrem toho bolo prezento-
vaných 198 posterov.

V rámci sympózia zasadal Technický výbor IMEKO TC 12, 
kde okrem iného prerokoval pozvanie predsedu Poradného 
výboru pre termometriu CCT pri BIPM pána Yuninga Duana 
na nasledujúce sympózium TEMPMEKO, ktoré sa bude 
konať v Číne.

V neposlednom rade je potrebné oceniť excelentnú orga-
nizáciu celého sympózia, ktorú na seba prevzal Národný 
organizačný výbor, ktorý viedla profesorka Anna Szmyrka-
Grzebyk, z poľskej akadémie vied z ústavu nízkych teplôt. 

TEMPMEKO 2016

XIII. medzinárodný kongres TEMPMEKO 2016  
(International Symposium on Temperature and Thermal Measurements inIndustry and Science)  
sa konal v tomto roku od 26. júna do 1. júla v Poľsku v krásnej scenérii Tatier  
v mestečku Zakopané, v hoteli  „Belvedere Congress Centre“.
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InformácIe

Slovensko malo zastúpenie len za Slovenský metrologický 
ústav a Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave. Prijatý bol príspevok z oblasti sledovania vlast-
ností termoelektrických snímačov teploty:
 PAVLÁSEK, Peter – EDLER, Frank – ĎURIŠ, Stani-

slav – PALENČÁR, Rudolf: Au/Pt Thermocouples with 
quarz glass insulation. In: TEMPMEKO 2013. Abstract 
book: XIII Symposium on Temperature and Thermal 
Measurements in Industry and Science. Zakopane, 
June 26 – July 1, 2016. ISBN 978-83-939559-7-8. – 
s. 220 

TEMPMEKO 2016 
 
XIII. medzinárodný kongres TEMPMEKO 2016 (International Symposium on Temperature 
and Thermal Measurements in Industry and Science) sa konal v tomto roku od 26. júna do 1. 
júla v Po sku v krásnej scenérii Tatier v meste ku Zakopané, v hoteli  „Belvedere Congress 
Centre“. 

 

Sympózium sa koná každé tri roky pod záštitou IMEKO Technického výboru pre TC 12 pre 
meranie teploty a tepla. 
 
Cie om sympózia je predstavi  nové metódy merania a najnovšie výsledky dosiahnuté 
v oblasti teploty, vlhkosti a merania termofyzikálnych veli ín. Rozsah pokrýva všetky oblasti 
od priemyselných aplikácií, cez rôzne sníma e teploty až k novej definícii teplotnej stupnice.  
 
Sympózium bolo zamerané na nasledujúce témy: 
 Základné aspekty merania teploty a etalonáž teploty; 
 Metódy merania teploty a sníma e; 
 Vlhkos ; 
 Termofyzikálne veli iny a referen né materiály; 
 Zabezpe enie prenosu teplotnej stupnice; 
 Aplikácia teplotných meraní; 
 Teplota v meteorológii. 

 
Na sympóziu sa zú astnil rekordný po et ú astníkov – 373 zo 46 krajín celého sveta. 
Ú astníci predstavovali zástupcov národných metrologických inštitúcií, dezignovaných 
laboratórií, univerzít, priemyslu a pod. Najviac ú astníkov bolo z Európy.  
 
Po as sympózia odznelo 6 vyžiadaných prednášok a 186 ústnych prezentácií v 12 sekciách. 
Okrem toho bolo prezentovaných 198 posterov. 
 
V rámci sympózia zasadal Technický výbor IMEKO TC 12, kde okrem iného prerokoval 
pozvanie predsedu Poradného výboru pre termometriu CCT pri BIPM pána Yuninga Duana 
na nasledujúce sympózium TEMPMEKO, ktoré sa bude kona  v íne. 
 

doc.	Ing.	Stanislav	Ďuriš,	PhD. 
Slovenská	technická	univerzita
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InformácIe

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slo ven-
skej republiky pri tejto príležitosti organizuje 28. odborný 
seminár s názvom: Normy budujú dôveru, ktorý sa uskutoční 
dňa 25. októbra 2016 v kongresovej sále na Karloveskej 63 
v Bratislave. Seminár je určený pre všetkých, ktorí sa zú-
častňujú na tvorbe noriem, normy používajú alebo ich čin-
nosť s normalizáciou súvisí. Každoročnou súčasťou tohto 
stretnutia je odovzdávanie Ceny Vladimíra Lista za nor-
malizáciu, ktorej cieľom je podnietiť záujem pracovníkov 
ÚNMS SR, ním zriadených organizácií, autorizovaných 
a notifikovaných osôb, odborníkov pôsobiacich v oblasti 
technickej normalizácie na všetkých úrovniach hospodár-
stva o kvalitnú a iniciatívnu činnosť zameranú na uspo-
kojenie požiadaviek hospodárstva Slovenskej republiky, 
na publikáciu výsledkov práce a na propagáciu technickej 
normalizácie doma aj v zahraničí.

Tento medzinárodný deň je celosvetovo uznávaný už od 
roku 1970 a aj tento rok si ho budeme pripomínať, pretože 
oslava je jeden zo spôsobov, akým môžeme vzdať hold tisí-
com expertov zo súkromného a verejného sektora z celého 
sveta, ktorí venujú svoj čas a znalosti a spoločným úsilím 
tvoria dobrovoľné technické dohody vydávané ako medzi-
národné normy.

SVETOVÝ DEň NORMALIZáCIE

Ing.	Mária	Semanová 
odbor	technickej	normalizácie,	ÚNMS	SR

Medzinárodné normy nás spájajú spoľahlivými spôsobmi komunikácie, predpísanými postupmi, zásadami 
správnej praxe a dôveryhodným rámcom spolupráce. Sú nevyhnutné pre vzájomne prospešný a efektívny 

medzinárodný obchod a zároveň všeobecne prístupné všetkým. Ich úlohou je sprostredkovať presnú 
špecifikáciu danej oblasti priemyslu, obchodu alebo služieb, ktorá slúži ako referenčný rámec pre uplatnenie 

sa vo výrobnej či obchodnej praxi. Aj z tohto dôvodu vyhlasujú každoročne, dňa 14. októbra, členovia 
Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC), Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) 
a Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) Svetový deň normalizácie s cieľom zvýšiť povedomie 

o význame a dôležitosti globálnej normalizácie pre svetovú ekonomiku a podporovať jej úlohu 
pri uspokojovaní potrieb všetkých sektorov.
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InformácIe

 isO 3166 – Kódy krajín
ISO 3166 je medzinárodná norma pre kódy krajín a ich čas-
tí. Účelom tejto normy je definovať medzinárodne uznávané 
kódy písmen a/alebo číslic, ktoré môžeme použiť, keď sa 
odvolávame na jednotlivé krajiny a ich častí. Hoci táto nor-
ma nedefinuje názvy krajín, pochádza táto informácia (kód 
krajiny) zo zdrojov Spojených národov.

Používanie kódov šetrí čas a predchádza chybám, pretože 
namiesto použitia názvu určitej krajiny môžeme použiť kom-
bináciu písmen a/alebo číslic, ktoré sú zrozumiteľné a jed-
notné po celom svete. Napríklad, všetky národné poštové or-
ganizácie po celom svete si vymieňajú medzinárodnú poštu 
v kontajneroch, ktoré sú označené príslušným kódom kraji-
ny. Systémy názvov internetových domén používajú kódy na 
definovanie názvov domény najvyššej úrovne, napríklad „fr“ 
pre Francúzsko alebo „au“ pre Austráliu. Navyše v strojovo 
čitateľných cestovných pasoch sa kódy používajú na určenie 
štátnej príslušnosti a keď posielame peniaze z jednej banky 
do druhej, kódy krajín slúžia na identifikáciu sídla banky.

V norme ISO 3166 sú zahrnuté 3 časti: kódy krajín, kódy 
časti krajín a kedysi používané kódy (kódy, ktoré sa kedysi 
používali na opis krajín, avšak dlhšiu dobu sa už nepouží-
vajú). Kódy krajín môžu byť zastúpené buď dvojmiestnym 
abecedným kódom (alpha-2), ktorý sa všeobecne odporúča 
na reprezentáciu názvov krajín, trojmiestnym abecedným 
kódom (alpha-3), ktorý bližšie súvisí s názvom krajiny a troj-
miestnym číselným kódom, ktorý sa využíva, ak je potrebné 
vyhnúť sa použitiu latinky.

Norma ISO 3166 je pravidelne aktualizovaná, aby reflekto-
vala zmeny v názvoch jednotlivých krajín a ich častí.

ZAOSTRENÉ NA NORMY

V súčasnosti je v sústave STN zavedená norma STN EN 
ISO 3166 z apríla 2015. Vydaná je v anglickom jazyku.

 isO 45001 – Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci

Denne umiera vyše 6 300 ľudí v dôsledku pracovných ne-
hôd alebo chorôb vzniknutých pri práci po celom svete. Je to 
takmer 2,3 milióna ročne.

Negatívny vplyv a náklady pracovných úrazov a chorôb spô-
sobených pri práci sú závažné, a to ako pre zamestnávateľa, 
tak aj pre celkové hospodárstvo v dôsledku strát spôsobe-
ných odchodom zamestnancov do predčasného dôchodku, 
absenciou zamestnancov a zvyšovania poistného.

V snahe pomôcť riešiť tento problém, ISO pracuje na no-
vej norme ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnos-
ti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky, ktorá pomôže 
organizáciám znížiť túto záťaž tým, že poskytne rámec pre 
zlepšenie bezpečnosti zamestnancov, zníži riziká na praco-
visku a vytvára lepšie a bezpečnejšie pracovné podmienky 
po celom svete.

Na norme v súčasnosti pracujú členovia komisie pre bez-
pečnosť a ochrany zdravia pri práci. Norma bude založená 
na prístupoch ostatných noriem systémov manažérstva ako 
ISO 14001 a ISO 9001. Bude brať do úvahy ostatné medzi-
národné normy v tejto oblasti ako napríklad OHSAS 18001 
alebo Pravidlá dobrej praxe bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci v rámci Svetovej organizácie práce (the International 
Labour Organizationʼs ILO-OSH Guidelines). 

ISO 45001 je určená pre všetky organizácie bez ohľadu na ich 
veľkosť alebo predmet ich podnikateľskej činnosti. Zaoberá 
sa mnohými, ak nie všetkými právnymi požiadavkami v tejto 
oblasti. ISO plánuje túto normu vydať v októbri 2016.

Ing.	Viliam	Hans	 
odbor	technickej	normalizácie,	 

ÚNMS	SR 
viliam.hans@normoff.gov.sk
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InformácIe

XLV. ZHROMAŽDENIE KZ SR

Zhromaždenie sa bude konať v dňoch 9. a 10. novembra 
2016 v hoteli Park v Dolnom Kubíne. Zameranie konferen-
cie je na poskytnutie:

– aktuálnych informácii z vyššie uvedených oblastí,
– noviniek z akreditačného procesu laboratórií,
– informácií o novelizovaných medzinárodných nor-

mách pre meranie tepla, odhadu stanovenia neistoty 
merania,

– informácie z oblasti prietoku kvapalín a plynov,
– ďalších noviniek a dôležitých informácii súvisiacich 

s činnosťou laboratórií.

Bližšie informácie o XLV. zhromaždení KZ SR budú uverej-
nené na internetovej stránke www.kzsr.sk.

Všetkých srdečne pozývame

Eva	Korbeľová 
tajomníčka	KZ	SR

Výbor kZ sR 

pozýva všetkých svojich členov a záujemcov 
o meranie, skúšanie, kalibráciu a integrovaný 
systém manažérstva na 

XLv. zhromaždenie KZ sr,  
spojené s odbornou konferenciou 



WORLD STANDARDS DAY
14 OCTOBER 2016

#speakstandards
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