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• každé těleso vysílá záření
• no jo, to ale není tak samozřejmé…

• vyhodnocování části tohoto záření = termografie

• využití: …

Termografie

















• IR má vlnové délky 800 nm až 1 mm 
• (…kolik je vlastně 1 mm nanometrů?)

Infračervené záření (IR) je široký pojem…

IR záření

NIR

near

0,8-1,4 μm

SWIR

short-wavelength

1,4-3,0 μm

MWIR

mid-wavelength

3-8 μm

LWIR

long-wavelength

8-15 μm

FIR

far

15-1000 μm

Kde je ta oblast, kterou vidí termovizní kamery?



• Wienův zákon:

𝜆max𝑇 = 2,9 · 10
−3m · K

• můžeme odhadnout, na které vlnové délce vyzařují snímané objekty 
nejvíce

Odhad pomocí Wienova zákona
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Planckův vyzařovací zákon:
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Wienův posunovací zákon:
𝜆max𝑇 = 2,9 · 10

−3 mK

Stefanův-Boltzmannův zákon:
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Kde se Wienův zákon vzal…? Aneb záření AČT 



• reálné těleso o dané teplotě emituje na dané vlnové délce 
vždy méně energie než absolutně černé těleso:

𝜀 =
𝑀eλ 𝜆, 𝑇
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• 𝜀 … spektrální emisivita
• 𝜀 = 𝜀(𝜆, 𝑇) -> selektivní zářiče

• 𝜀 ≠ 𝜀(𝜆, 𝑇) -> šedá tělesa 

• 𝑀e = 𝜀𝜎𝑇
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Emisivita



…a když se na to zapomene…!

• vliv tzv. odražené teploty



Jak pořídit rozumnou termokameru…

• rozlišení aspoň 100×100 px

• vysoké teploty (> 300 °C) měřte jinak 

• moduly připojitelné k tabletu/telefonu – cca 10 kKč (Seek Thermal, 
Flir One Pro)
• výhody: cena, kvalita obrazu, SW si může nainstalovat každý

• nevýhody: baterie, připojení vs. napájení, vzorkovací frekvence (cca 10 Hz)



Děkuji za pozornost.

http://fyzikalnipokusy.cz/cs/fyzika

http://fyzikalnipokusy.cz/cs/fyzika

