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Technický pokrok si lze pTechnický pokrok si lze přředstavit edstavit 
rrůůznzněě, v, vžždy je spojen s energidy je spojen s energiíí
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VVěěttššina energie pochina energie pocháázzíí ze Slunceze Slunce

ØØ ElektromagnetickElektromagnetickéé spektrum vyzaspektrum vyzařřovanovanéé
sluncem za hranicemi viditelnsluncem za hranicemi viditelnéého svho svěětla tla 
kontinukontinuáálnlněě pokrapokraččuje, zuje, zááleležžíí na na 
atmosfatmosféérickrickéé propustnostipropustnosti

Atmosférická transmitace, propustnost, přenos
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AtmosfAtmosfééra nra náás chrs chráánníí ppřřed nebezpeed nebezpeččným zným záářřeneníím, ale m, ale 
zzáároveroveňň nnáám brm bráánníí sledovat celkovsledovat celkověě dděěnníí ve vesmve vesmííru ze ru ze 

ZemZeměě
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ElektromagnetickElektromagnetickéé spektrum spektrum 

ØØ VlnovVlnováá ddéélka nlka náám m řřííkkáá, jak , jak „„dlouhdlouháá je je 
vzdvzdáálenost mezi dvlenost mezi dvěěma hma hřřbety vlnbety vln““. . 
Analogickou veliAnalogickou veliččinou je frekvence inou je frekvence ––
veliveliččina ina řřííkajkajííccíí nnáám, kolikrm, kolikráát vlna kmitne t vlna kmitne 
za 1 sekundu. za 1 sekundu. 

C – rychlost 
šíření vlnění

f - frekvence
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ElektromagnetickElektromagnetickéé spektrum spektrum 

ØØ RoztRoztřřííddíímeme--li si vlnovli si vlnovéé ddéélky zlky záářřeneníí
vydvydáávanvanéého urho urččitým zdrojem a zjistitým zdrojem a zjistíímeme--li li 
si intenzity zsi intenzity záářřeneníí na tna těěchto jednotlivých chto jednotlivých 
vlnových dvlnových déélklkáách, dostaneme tzv. ch, dostaneme tzv. 
spektrum. spektrum. 
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ElektromagnetickElektromagnetickéé spektrum spektrum 

ØØ Na obrNa obráázku je schematicky naznazku je schematicky naznaččen obor en obor 
vlnových dvlnových déélek cellek celéého spektraho spektra
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ElektromagnetickElektromagnetickéé spektrum spektrum 

ØØ elektromagnetickelektromagnetickéého spektra ho spektra –– od od 
nejkratnejkratšíších po ty nejdelch po ty nejdelšíší. Uzounkou . Uzounkou 
oblast mezi 400 aoblast mezi 400 ažž 700 700 nmnm mmůžůžeme eme 
vnvníímat zrakem a tento obor mat zrakem a tento obor 
elektromagnetickelektromagnetickéého zho záářřeneníí

jsme nazvali svjsme nazvali svěětlo.tlo.
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TerminologieTerminologie

ØØ termtermííny pro zny pro záářřeneníí ultrafialovultrafialovéé ((„„nad nad 
fialovoufialovou““, zkratka UV z anglick, zkratka UV z anglickéého ho 
ultravioletultraviolet) a infra) a infraččervenervenéé ((„„pod pod ččervenouervenou““, , 
zkratka IR z anglickzkratka IR z anglickéého ho infraredinfrared). ). 
PPřřipomeipomeňňme jeme ješšttěě, , žže UV ze UV záářřeneníí mmáá vvěěttšíší
energii neenergii nežž svsvěětlo a IR ztlo a IR záářřeneníí menmenšíší
energii.energii.
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TerminologieTerminologie

ØØ InfraInfraččervenervenéé zzáářřeneníí (IR)(IR) je je 
elektromagnetickelektromagnetickéé zzáářřeneníí s s vlnovou dvlnovou déélkoulkou
mezi 0,7 amezi 0,7 ažž 300 300 mikrometrmikrometrůů , co, cožž se rovnse rovnáá
frekvenfrekvenččnníímumu rozsahrozsahuu od pod přřibliibližžnněě 1 a 430 1 a 430 
THzTHz

ØØ 1THz = 101THz = 101212 HzHz
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TerminologieTerminologie

ØØ TerahertzovTerahertzovéé zzáářřeneníí, , TT--paprskypaprsky i i 
terahertzovterahertzovéé paprskypaprsky , anglicky T, anglicky T--raysrays je je 
oznaoznaččeneníí pro oblast elektromagnetickpro oblast elektromagnetickéého ho 
spektra lespektra ležžííccíí mezi mezi mikrovlnnýmmikrovlnným a a 
infrainfraččerveným zerveným záářřeneníímm. . 



1313

TerminologieTerminologie

ØØTerahertzovTerahertzovéé vlny proniknou vlny proniknou 
obleobleččeneníímm, , pappapííremrem, , ddřřevemevem, , zdivemzdivem, , 
umuměělou hmotoulou hmotou i i keramikoukeramikou
(bezpe(bezpeččnostnnostníí technika, medictechnika, medicíína na atdatd). ). 
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TerminologieTerminologie

ØØ JasnJasnéé slunesluneččnníí svsvěětltloo poskytuje poskytuje ozozáářřeneníí
jen pjen přřes 1 es 1 kilowattkilowatt na metr na metr ččtveretvereččnníí na na 
úúrovni morovni mořře.e.

ØØ Z tZ tééto energieto energie jeje 527 watt527 wattůů infrainfraččervenervenéé
zzáářřeneníí, 445 watt, 445 wattůů je je viditelnviditelnéé svsvěětlotlo aa 32 32 
wattwattůů je je ultrafialovultrafialovéé zzáářřeneníí..
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TerminologieTerminologie
RekapitulaceRekapitulace

ØØ InfraInfraččervenervenáá energieenergie je jen jednou je jen jednou ččááststíí
elektromagnetickelektromagnetickéého spektraho spektra , kter, kteráá
zahrnuje zahrnuje tato tato zzáářřeneníí;; gama zgama záářřeneníí , , 
roentgenovy roentgenovy xx--paprskypaprsky , , ultrafialovultrafialovéé , tenk, tenkáá
oblast oblast viditelnviditelnéého svho svěětlatla , , infrainfraččervenervenééhoho
zzáářřeneníí, , terahertzovterahertzovéé vlnyvlny , , mikrovlnymikrovlny a a 
rráádiovdiovéé vlnyvlny ..
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TerminologieTerminologie

ØØ infrainfraččervenervenéé zzáářřeneníí úúzce souviszce souvisíí s vjemem s vjemem 
tepla tepla 

ØØ tzv. absolutntzv. absolutněě ččernernéé ttěěleso energii pouze leso energii pouze 
vyzavyzařřuje a neodruje a neodráážžíí

ØØ Z vnZ vněějjššku dodanku dodanáá energie do tenergie do těělesa (naplesa (napřř. . 
chemickchemickáá reakce (horeakce (hořřeneníí), pou), použžititáá k jeho k jeho 
ohohřřevu) zpevu) způůsobsobíí zvýzvýššeneníí intenzity pohybu intenzity pohybu 
molekul tvomolekul tvořřííccíí ttěěleso. leso. 
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Terminologie kondukceTerminologie kondukce

ØØ PPřřenos tepla vedenenos tepla vedeníím (kondukce)m (kondukce)
ll Jde vlastnJde vlastněě v nav naššem pem přřííkladkladěě o po přřenos vibracenos vibracíí

(kmit(kmitáánníí) atom) atomůů pevných tpevných těěles, les, ččíímmžž dochdocháázzíí k k 
pohybu energie od teplejpohybu energie od teplejšíšího konce smho konce směěrem ke rem ke 
studenstudeněějjšíšímu. mu. 

Fourierův zákon toku tepla vedením 

Q/A = k. (ΔT) / L

Q je tok tepla na jednotku plochy A 
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Terminologie konvekceTerminologie konvekce

ØØ PPřřenos tepla proudenos tepla prouděěnníím (konvekce)m (konvekce)
ll NucenNucenéé proudprouděěnníí se uplatse uplatňňuje, kdy vnuje, kdy vněějjšíší zdroj, zdroj, 

jako napjako napřř. ventil. ventiláátor chlazentor chlazeníí (topen(topeníí), uv), uvááddíí
tekutinu do pohybu. tekutinu do pohybu. 
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Terminologie radiaceTerminologie radiace

ØØ PPřřenos tepla zenos tepla záářřeneníím(radiacm(radiacíí))
ll Rychleji kmitajRychleji kmitajííccíí a vibruja vibrujííccíí ččáástice majstice majíí teteďď vvííce ce 

energie, jsou proto menergie, jsou proto méénněě stabilnstabilníí a ra ráády by se dy by se 
ttééto pto přřebyteebyteččnnéé energie zbavily. Jak to udenergie zbavily. Jak to uděělajlajíí? ? 
VyzVyzáářříí ji! Pji! Přři vzi vzáájemných srjemných sráážžkkáách molekuly ch molekuly 
ppřřechecháázejzejíí na nina nižžšíší vibravibraččnníí a rotaa rotaččnníí
energetickenergetickéé hladiny a phladiny a přřebyteebyteččnou energii nou energii 
vyzavyzařřujujíí do okolndo okolníího prostho prostřřededíí jako zjako záářřeneníí. . 
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Terminologie radiaceTerminologie radiace

ØØ hodnhodněě rozkmitanrozkmitanéé atomy a molekuly vyzaatomy a molekuly vyzařřujujíí
vysokoenergetickvysokoenergetickéé kvanta, tj. viditelnkvanta, tj. viditelnéé svsvěětlo tlo 
a UV za UV záářřeneníí. M. Máálo rozkmitanlo rozkmitanéé molekuly molekuly 
vyzavyzařřujujíí nníízkoenergetickzkoenergetickéé kvanta, tj. IR kvanta, tj. IR 
zzáářřeneníí. . 
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Terminologie radiaceTerminologie radiace

ØØmmůžůže proche procháázet vakuem, zet vakuem, 
ØØ uskuteuskutečňčňuje se elektromagnetickou emisuje se elektromagnetickou emisíí a a 

absorpcabsorpcíí, , 
ØØ probprobííhháá rychlostrychlostíí svsvěětla a chovtla a chováá se jako se jako 

svsvěětlo, tlo, 
ØØ TepelnTepelnáá radiaradiaččnníí energie penergie přřenenášášenenáá mezi mezi 

dvdvěěma povrchy je ma povrchy je úúmměěrnrnáá ttřřetetíí mocninmocniněě
tepelntepelnéého rozdho rozdíílu mezi oblu mezi oběěma povrchy. ma povrchy. 
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Terminologie radiaceTerminologie radiace

ØØ DDůůsledek je nsledek je náásledujsledujííccíí: p: přři absolutni absolutníí nule by se nule by se 
zastavil pohyb atomzastavil pohyb atomůů a molekul a ta molekul a těěleso by leso by 
nevydnevydáávalo valo žžáádndnéé elektromagnetickelektromagnetickéé zzáářřeneníí. . 
KaKažžddéé ttěěleso, jeholeso, jehožž teplota je vyteplota je vyššíšší nenežž absolutnabsolutníí
nula, vnula, vššak vyzaak vyzařřuje elektromagnetickuje elektromagnetickéé zzáářřeneníí. . 
VlnovVlnováá ddéélka tohoto zlka tohoto záářřeneníí zzáávisvisíí na teplotna teplotěě. . ČČíím m 
je teplota tje teplota těělesa vylesa vyššíšší, t, tíím je vlnovm je vlnováá ddéélka lka 
vydvydáávanvanéého zho záářřeneníí kratkratšíší. P. Přři ni níízkých teplotzkých teplotáách ch 
vydvydáávváá ttěěleso tzv. dalekleso tzv. dalekéé IR zIR záářřeneníí. . 
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InfraInfraččervenervenéé zzáářřeneníí
Pro infraPro infraččervenervenéé zzáářřeneníí platplatíí stejnstejnéé zzáákonykony jako jako 

pro svpro svěětlo, cotlo, cožž umoumožňžňuje konstrukci uje konstrukci optických optických 
soustavsoustav, v nich, v nichžž se pouse použžíívajvajíí optickoptickéé prvky prvky 
((ččooččkyky, , ……) zhotoven) zhotovenéé ze specize speciáálnlníích materich materiáállůů . . 
DDííky tomu, ky tomu, žže infrae infraččervenervenéé zzáářřeneníí vyzavyzařřujujíí
prakticky vprakticky vššechna techna těělesa, lze poulesa, lze použžíít infrat infraččervený ervený 
dalekohleddalekohled i k pozorovi k pozorováánníí ve tmve tměě. . 
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InfraInfraččervenervenéé zzáářřeneníí
InfraInfraččervenervenéé zzáářřeneníí taktakéé snadnsnadněěji pronikji pronikáá

zakaleným prostzakaleným prostřřededíím (mlha, m (mlha, atmosfatmosfééra ra 
ZemZeměě, , ……) ne) nežž svsvěětlo. Zntlo. Znáámméé jsou napjsou napřř. . 
snsníímky povrchu Zemmky povrchu Zeměě popořříízenzenéé
meteorologickými meteorologickými drudružžicemiicemi. . 
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InfraInfraččervenervenéé zzáářřeneníí

ZkoumZkoumáánníí vesmvesmííru ru 
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InfraInfraččervenervenéé zzáářřeneníí

Povrchy tPovrchy těěles zahles zahřříívváá absorpceabsorpce libovolnlibovolnéého ho 
elektromagnetickelektromagnetickéého zho záářřeneníí. . 

IR zIR záářřeneníí zapzapřřííččiiňňuje pouze puje pouze přřibliibližžnněě 5050 % % 
zahzahřříívváánníí zemskzemskéého povrchu, zbytek je ho povrchu, zbytek je 
zpzpůůsoben viditelným soben viditelným svsvěětlemtlem..

Je vJe vššak pravdou, ak pravdou, žže objekty pe objekty přři pokojovi pokojovéé
teplotteplotěě emitujemitujíí nejvnejvííce zce záářřeneníí v v 
infrainfraččervenervenéém pm páásmu 8smu 8––1212 µµm. m. 
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InfraInfraččervenervenéé zzáářřeneníí

TepelnTepelnéé zzáářřeneníí (t(tééžž infrainfraččervenervenéé zzáářřeneníí) je ) je 
jeden ze zpjeden ze způůsobsobůů šíšířřeneníí teplatepla, p, přři kteri kteréém m 
kakažžddéé ttěělesoleso s s teplotouteplotou vyvyššíšší nenežž okolokolíí
vyzavyzařřuje uje teploteplo a kaa kažžddéé ttěěleso s teplotou leso s teplotou 
ninižžšíší nenežž okolokolíí pohlcuje teplo. pohlcuje teplo. TepelnTepelnáá
energieenergie je pje přřenenášášena ve formena ve forměě
elektromagnetickelektromagnetickéého zho záářřeneníí. V souvislosti . V souvislosti 
s tepelným zs tepelným záářřeneníím se takm se takéé hovohovořříí o o 
ssáálláánníí..
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InfraInfraččervenervenéé zzáářřeneníí

VlastnostiVlastnosti
Na rozdNa rozdííl od pl od přřenosu tepla enosu tepla vedenvedeníímm nebo nebo 

proudprouděěnníímm se mse můžůže proste prostřřednictvednictvíím m 
zzáářřeneníí teplo pteplo přřenenášášet i ve et i ve vakuuvakuu, tzn. bez , tzn. bez 
zprostzprostřředkovedkováánníí ppřřenosu enosu lláátkovým tkovým 
prostprostřřededíímm. Tepeln. Tepelnéé zzáářřeneníí se nejlse nejléépe pe šíšířříí
ve ve vakuuvakuu..
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InfraInfraččervenervenéé zzáářřeneníí

VlastnostiVlastnosti
MnoMnožžstvstvíí vyzavyzařřovanovanéého a pho a přřijijíímanmanéého tepla ho tepla 

zzáávisvisíí na rozdna rozdíílu teplot tlu teplot těělesa a okollesa a okolíí a na a na 
barvbarvěě povrchu povrchu ttěělesalesa (tmav(tmaváá a matna matnáá
ttěělesa vyzalesa vyzařřujujíí a pa přřijijíímajmajíí vvííce tepla, svce tepla, svěětltláá
a leskla leskláá ttěělesa vyzalesa vyzařřujujíí a pa přřijijíímajmajíí mméénněě
tepla). tepla). 
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KameraKamera

ØØ ZvlZvlášáštntníí kamerakamera dokdokáážže detekovat ze detekovat záářřeneníí
podobným zppodobným způůsobem jako bsobem jako běžěžný ný 
fotoaparfotoaparáát viditelnt viditelnéé svsvěětlo. tlo. 

ØØ Funguje to dokonce i v Funguje to dokonce i v úúplnplnéé tmtměě, proto, protožže e 
na na úúrovrovňňii osvosvěětlentleníí neznezááleležžíí..
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KameraKamera
ØØ NejNejččastastěějjšíší aplikace:aplikace:

preventivnpreventivníí a prediktivna prediktivníí úúdrdržžbaba
mměřěřeneníí teplotnteplotníích ch úúniknikůů (izola(izolaččnníích vlastnostch vlastnostíí staveb)staveb)
nedestruktivnnedestruktivníí zkouzkouššeneníí (NDT)(NDT)
kontroly technologických proceskontroly technologických procesůů
bezpebezpeččnost (ostraha perimetru, nonost (ostraha perimetru, noččnníí pozorovpozorováánníí))
detekce osob se zvýdetekce osob se zvýššenou tenou těělesnou teplotoulesnou teplotou
zdravotnictvzdravotnictvíí
ochrana ochrana žživotnivotníího prostho prostřřededíí
vvěěda, výzkum aj.da, výzkum aj.
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KameraKamera

ØØ ObrObráázky z infrazky z infraččervenervenéé kamery majkamery majíí
tendenci být jednobarevntendenci být jednobarevnéé, proto, protožže e 
kamery jsou obecnkamery jsou obecněě ururččeny pouze jeden eny pouze jeden 
typ typ ččidla reagujidla reagujííccíí na jednna jednoo vlnovvlnovéé
spektrum infraspektrum infraččervenervenéého zho záářřeneníí..

ØØ Jejich rozliJejich rozliššeneníí je výraznje výrazněě ninižžšíší nenežž
optických kamer, voptických kamer, věěttššinou jen 160x120 inou jen 160x120 
nebo 320x240 pixelnebo 320x240 pixelůů. . 
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NepravNepravéé pseudopseudo barvybarvy

ØØ NNěěkdy tyto kdy tyto ččernobernobíílléé snsníímky jsou mky jsou 
zobrazeny v zobrazeny v pseudopseudo--barvbarvááchch. . 
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NepravNepravéé pseudopseudo barvybarvy

ØØ NNěěkdy tyto kdy tyto ččernobernobíílléé snsníímky jsou mky jsou 
zobrazeny v zobrazeny v pseudopseudo--barvbarvááchch. . 
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ZZáákladnkladníí rozdrozděělenleníí kamerkamer

Ø s rozkladem obrazu - scannery  a bez 
rozkladu obrazu - s maticovými detektory.

ØDle způsobu chlazení existují přesnější
kamery s chlazeným detektorem  a 
kamery s nechlazeným detektorem.

ØChlazený detektor je chlazen tekutým 
dusíkem, nebo speciálním objemným 
zařízením
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Teoretické základy termovizních 
měření

Ø Planckův vyzařovací zákon
Ø Wienův zákon 
Ø Stefanův - Boltzmannův zákon  
Ø 1. a 2. Kirchhoffův zákon
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Planckův vyzařovací zákon

ØØ HHarmonický oscilarmonický osciláátortor mmůžůže vyme vyměňěňovat ovat 
energii s okolenergii s okolíím jen nespojitm jen nespojitěě po jistých po jistých 
kvantech. kvantech. 

ØØ Na zNa záákladkladěě ppřředstavy, edstavy, žže te těěleso se sklleso se sklááddáá
z velkz velkéého mnoho množžstvstvíí takovýchto osciltakovýchto osciláátortorůů, , 
odvodil zodvodil záákon zkon záářřeneníí absolutnabsolutněě ččernernéého ho 
ttěělesa. lesa. 
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Planckův vyzařovací zákon

E –spektrální hustota zářivého toku 
černých objektů do poloprostoru,
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Wienův zákon

Ø rostoucí teplotou zářiče se posouvá
maximální hodnota spektrální hustoty 
zářivého toku Eoλ ke kratším vlnovým 
délkám
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Stefanův - Boltzmannův zákon

Ø integrací spektrální hustoty zářivého toku 
černého objektu Eoλ (1), a to přes celý 
rozsah vlnových délek λ (od 0 do ∞) a za 
konstantní teploty. Výsledkem je hustota 
zářivého toku Eo [W.m-2]

Ø Pro šedá tělesa je definována emisivita
povrchu tělesa ε [-] . U reálných tepelných 
zdrojů je emisivita funkcí vlnové délky, 
teploty a směru vyzařování.
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Stefanův - Boltzmannův zákon

Ø V tabulkách lze nalézt emisivitu do 
poloprostoru a ve směru normály.

Ø Zdroje, které září rovnoměrně do všech 
směrů poloprostoru se nazývají
Lambertovy. 

Ø Protikladem jsou laserové zdroje, které
vyzařují jen úzký svazek paprsků.



4343

První Kirchhoffův zákon

Ø Zabývá se interakcí záření s objektem a 
říká, že : 
l součet reflektance r, (činitel odrazu, odrážecí

schopnost)
l Absorptance (míra pohlcení záření)) a 
l a transmitance t (lat. transmitto převádím, 

propouštím, světlo které prošlo vzorkem))
l daného objektu je vždy roven jedné



4444

Druhý Kirchhoffův zákon

ØObjekt je tak dokonalým zářičem, jak 
dovede záření pohlcovat

Ø Zrcadlový povrch, kdy úhel dopadu záření
je roven úhlu odrazu a difúzní povrch, 
který dopadající záření odráží rovnoměrně
do všech směrů a projevuje se pak jako 
sekundární Lambertův zdroj.



4545

Rozbor záření při měření
termovizní kamerou

Ø Při vlastním termovizním měření dochází
k vzájemnému přenosu a ovlivňování
zářivých toků nejen mezi kamerou a 
měřeným objektem, ale prakticky vždy je 
třeba brát v úvahu i vliv záření okolního 
prostředí.



4646

MMěřěřeneníí objektobjektůů

Ø kameře nastavíme vhodný rozsah teplot T 
[K],

Ø sledovaný objekt má být v zorném poli 
kamery co největší

Ø třeba znát emisivitu ε [-]
Ø a střední radiační teploty okolního prostředí
Ø je třeba odclonit záření okolí



4747

Kamera pouKamera použžititíí

ØØ ŠŠpatnpatnáá elektroelektro--instalaceinstalace



4848

MMěřěřeneníí objektobjektůů



4949

MMěřěřeneníí v mv míístnostistnosti
Špatná montáž plastových oken na kolejích TU Liberec



5050

MMěřěřeneníí objektobjektůů

U venkovních experimentů
je vhodné provádět měření
brzy ráno či pozdě
odpoledne, bez 
slunečního záření
Budova Menzy TU Liberec



5151

MMěřěřeneníí objektobjektůů

Menza TU Liberec ocelová okna Blok kolejí A

Zataženo bezvětří po sněhové přeháňce teplota +1°C



5252

MMěřěřeneníí objektobjektůů

Měření v noci



5353

MMěřěřeneníí objektobjektůů

Ø částečně neprůteplivém prostředí -v mlze,
dešti nebo při sněžení

zmenšuje přesnost měření, a proto není
vhodné měřit



5454

Přesná termovizní měření

Ø Pokud je okolní prostředí homogenní, je 
postačující znát střední radiační teplotu

Ø V nehomogenním prostředí je vhodné pak 
znát rovinnou radiační teplotu z 
poloprostoru před měřeným objektem

ØMěříme pomocí radiačních teploměrů
nebo též termovize pro ε =1



5555

ØØ ZdravotnictvZdravotnictvíí



5656

Max teplota 16,1°C min teplota 6,5°C rozsah -20°C až +100°C

Pokovená okna jsou jako tepelné zrcadlo



5757

DDěěkujeme za pozornostkujeme za pozornost


