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Anotace 

JURSA, Dominik. Emisivita materiálů v závislosti na vlnové délce záření. Ostrava, 2019. 

Bakalářská práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, Katedra 

bezpečnostních sluţeb. Vedoucí bakalářské práce doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.  

Tato práce se zabývá emisivitou materiálu a jak na ní působí různá vlnová délka 

záření. V teoretické části této práce byl definován pojem emisivita, souvislost s černým 

tělesem a zákonitosti, kterými se tato veličina řídí. V experimentální části se pomocí 

termokamerového systému stanovovala emisivita šesti tenkovrstvých různobarevných 

látkových materiálů. Část experimentální začíná popisem, průběhem experimentu, končí 

vyhodnocením jednotlivých měření a závěrem. 

Klíčová slova: emisivita, černé těleso, elektromagnetické záření (vlnová délka)  

 

Summary 

JURSA, Dominik. Materials emissivity depending on wavelength of radiation. Ostrava, 

2019. Bachelor thesis. VSB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of 

Security Services. The supervisor of bachelor thesis doc. RNDr. Karla Barcova, Ph.D.  

This work deals with the emissivity of the material and how it is affected by the 

different wavelength of radiation. In the theoretical part of this work, was defined concept 

emissivity, context with the black body and the laws by which this quantity operated. In 

the experimental part, was determined by a thermocamera system the emissivity of six thin 

layer multicolored materials . The experimental part begins with the description, the course 

of the experiment, ends with the evaluation of the individual measurements and the 

conclusion.  
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Úvod 

V současné době je zvýšený zájem o bezkontaktní měření prostřednictvím 

termokamer, které mají širokou škálu uplatnění nejen ve zdravotnictví a průmyslu, ale také 

na letištích při bezpečnostních kontrolách, kde se pomocí termokamer zjišťuje teplota 

cestujících pasaţérů. K efektivnímu vyuţití termokamerového způsobu měření 

povrchových teplot je zapotřebí znát správnou emisivitu materiálů. Z tohoto důvodu bych 

chtěl tuto oblast blíţe  prozkoumat.  

Tato bakalářská práce se zabývá stanovením emisivity materiálů při různé vlnové 

délce záření. Primárním předmětem zájmů je určit, jak se bude měnit emisivita dílčích 

materiálů, jestliţe se vystaví záření od tři různých typů zdrojů.   

Práce byla rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část je 

členěna do tří kapitol, ve kterých se podává stručný výklad o emisivitě, 

elektromagnetickém záření a zákonů, které definují danou problematiku a pomáhají ji řešit. 

V experimentální části je popsán provedený experiment. Materiály, které byly                         

v jednotlivých experimentech ozařovány, byly látkového typu rozdílných barev. Zdroje, 

které se při experimentech pouţívaly, byly diametrálního typu, pořízeny od různých 

výrobců, měly různou maximální intenzitu vyzařování v odlišných pásmech vlnových 

délkách. Ke snímání povrchové teploty jednotlivých vzorků byla pouţita termokamera 

FLIR T640. Součástí experimentální části této práce bylo také grafické vyhodnocení  

teplotního nárůstu u pouţitých zářičů.  
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1 Rešerše 

K vypracování  bakalářské prací jsem vyuţil poznatků z níţe uvedených odborných 

článků zkoumajících obdobnou problematiku.  

GUO, Y.M.; PANG, S.J.; LUO, Z.J.; SHUAI, Y.: Measurement of Directional 

Spectral Emissivity at High Temperatures, International Journal of Thermophysics, 

vol.40, Issue 1, 2019 

V této práci se měřila směrová spektrální emisivita při vysokých teplotách. Celý 

systém se skládal z ohřívače vzorku s regulátorem teploty, černého tělesa, soustavy zrcadel 

a FTIR spektrometru s různými detektory. Vzorky se s pouţitím topného tělesa zahřály aţ 

na teplotu 1400 K při vysoké rychlosti ohřevu. Na topné těleso s upevněným vzorkem se 

namontoval vodou chlazený kryt, který byl navrţen tak, aby sníţil chybu při měření tím, ţe 

zredukoval tepelné záření z povrchu topné jednotky. Tím došlo ke zlepšení přesnosti 

měření. Topné těleso s chladičem a vzorkem bylo přiděláno na elektronicky řízenou 

rotační plošinu s maximálním měřícím úhlem 60°. K referenčnímu testování se pouţila 

destička z karbidu křemíku, podle které se odhadovala nejistota. 

PEŘINA, Zdeněk.: Ověřování hodnot pořízených infračerveným radiometrickým 

dlouhovlnným systémem v závislosti na vybraných okolních vlivech prostředí, 

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada 

stavební, 2012, 12(1), 113-122. ISSN 1213-1962.  

V tomto vědeckém článku se laboratorně stanovovalo, jak mohou okrajově okolní 

podmínky ovlivnit bezkontaktní měření s uţitím infračerveného radiometrického systému. 

Dále bylo účelem experimentu ověřit, zdalipak by bylo moţné vyuţít tento systém ke 

kvantitativnímu stanovení povrchových teplot bezkontaktní metodou. Princip měření 

povrchových teplot s pouţitím specifického termokamerového systému spočíval v realizaci 

vzorku (etalonu) se známými zájmovými fyzikálními a fyzikálně-chemickými vlastnostmi. 

Další snahou bylo věrohodně simulovat různorodé vnější vlivy běţně se vyskytující při 

reálném měření. V závěru procedury se srovnávaly povrchové teploty u různých přesně 

definovaných etalonů, kontaktním a bezkontaktním způsobem, při odlišných laboratorních 

podmínkách.  
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2 Elektromagnetické záření 

Mezi druhy elektromagnetického záření se řadí například optické záření, radiové 

vlny a rentgenové záření. [5] Tepelné záření také patří do kategorie elektromagnetického 

záření a je součástí infračervené, viditelné a ultrafialové oblasti elektromagnetického 

spektra. [3] Podle odborné literatury se infračervené záření nachází v rozsahu od 0,7 µm do 

2,5 mm vlnové délky. [12] 

Všechna existující tělesa vyzařují energii formou elektromagnetického záření. Tělesa 

s teplotou do 500 °C vysílají infračervené záření, které je prostým okem nezjistitelné. 

Pokud mají tělesa teplotu vyšší neţ 500 °C, spadá jejich záření do viditelné oblasti. 

V případě, ţe teplota stoupne na 700 °C, tělesa začnou zářit tmavě červeně. Při teplotě 900 

°C se záření mění na třešňově červené, při 1100 °C na oranţové a nakonec se změní v bílé 

světlo, které odpovídá teplotám nad 1400 °C (těleso se jeví jako bílé, protoţe vysílá záření 

všech vlnových délek ve viditelném spektru). [5][3]        

Existuje mnoho druhů záření, ale pro všechna platí, ţe se ve vakuu pohybují rychlostí 

c = 300 000 km.s
-1

 a jsou od sebe vzájemně odlišné díky různé frekvencí. Pokud je známá 

frekvence  záření, můţeme stanovit vlnovou délku. [2] 

    
 

 
 (1) 

Kde: 

λ… vlnová délka [m], 

c… rychlost světla [m.s
-1

], 

f… frekvence [s
-1

].  

Podle Einsteinovy hypotézy se světlo pohlcuje nebo vyzařuje v kvantech, která se 

nazývají fotony. Světlo se šíří prostorem jako vlna s frekvencí f a energií E, která je 

vztaţena na jeden foton. Hodnota této energie je rovna:  

        (2) 
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Kde: 

E… energie [J], 

h… Planckova konstanta [J.s], 

f… frekvence [s
-1

].  

Planckova konstanta představuje základ v kvantové fyzice. Hodnota Planckovy konstanty 

je 6,63.10
-34

 J.s. Ve více případech se ale pracuje s tzv. redukovanou Planckovou 

konstantou s hodnotou 1,054.10
-34

 J.s. [7] 

2.1 Emisivita 

Jedná se o bezrozměrnou veličinu určující podíl mezi intenzitou vyzařování 

povrchem zkoumaného tělesa a dokonale černého tělesa. [9] 

    
 

  
 (3) 

Kde: 

ε … emisivita [-], 

M… intenzita vyzařování [W.m
-2

], 

M0… intensita vyzařování černého tělesa [W.m
-2

]. 

U bezdotykového měření infračerveného (IR) záření se emisivita vyuţívá k přepočtu 

na termodynamickou teplotu. Emisivita není zcela konstantní veličinou, bývá často 

ovlivňována okolními vlivy. Při rozdílné vlnové délce můţe u některých těles dojít ke 

změně hodnoty jejich emisivity. Tyto látky jsou potom označovány jako selektivní tělesa. 

Vyskytují se ale i tělesa, jejichţ emisivitu je moţné pokládat za konstantní i ve velkém 

rozsahu vlnových délek. Tato tělesa označujeme jako tzv. šedá tělesa. Emisivita těchto 

látek je menší neţ 1, závisí na druhu materiálu a taky ve větší míře na úpravě jejich 

povrchu, viz obrázek 1.(u těles s velice lesklým povrchem se emisivita blíţí nule). [9] 
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Obrázek 1: Interakce záření se zkoumanou látkou (upraveno) [8] 

Emisivita je označována symbolem ε. [12] Pokud je emisivita určena pouze v malém 

pásmu vlnových délek, označuje se termínem spektrální emisivita a bývá doplněna dolním 

indexem, který definuje emisivitu v pásmu vlnové délky, jako například ε1,5 identifikující 

emisivitu při vlnové délce 1,5 µm. [3] 

Povrchy těles nemají zpravidla stejnou emisivitu ve všech vlnových délkách spektra. 

Obecně platí, ţe emisivita kovů je větší u kratších vlnových délek a emisivita oxidů             

i ţáruvzdorných materiálů je větší u delších vlnových délek. Některé materiály mají velmi 

nízkou emisivitu v konkrétním pásmu vlnové délky a vyšší emisivitu nabírají u kratší nebo 

delší vlnové délky. Tato anomálie se týká například skla, jehoţ emisivita je téměř nulová 

při vlnové délce 0,65 µm. [3] 

Emisivita je vedle odrazivosti jedním z rozhodujících parametrů, kterých vyuţívá 

moderní termografie. U řady materiálů je zjistitelná s pouţitím tabulek z odborné 

literatury, ale v těchto případech se jedná pouze o orientační hodnoty. V krajní nouzi se ke 

zjištění emisivity dá vyuţít tzv. referenční materiál se známou mírou emisivity. [16] 
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2.2 Černé těleso 

Z fyzikálního hlediska se jedná o idealizované modelové těleso. Černé těleso si 

vyměňuje energii s okolím ve formě záření a má schopnost absorbovat záření všech 

vlnových délek, které na něj dopadne. Záření dopadající na jeho povrch se neodrazí ani 

neprojde skrz něj, vše je pohlceno. Ve všech vlnových délkách vyzařuje černé těleso 

maximální moţnou energii, a to bez ohledu na pouţitý druh materiálu. Hodnota emisivity 

absolutně černého tělesa je rovna 1, coţ znamená, ţe při konstantní teplotě maximálně 

emituje a taky maximálně absorbuje záření. Je-li teplota okolí vyšší neţ teplota tělesa, 

potom převládá absorpce nad emisí záření. Tato anomálie funguje i opačně. Další 

vlastnosti černého tělesa lze odvodit za pomocí druhého termodynamického zákona, podle 

kterého je záření černého tělesa pro všechny vlnové délky izotropní. [9][11] 

 Zvláštním typem zářiče je absolutně černé těleso, které dokáţe vyzařovat 

elektromagnetické záření pro všechny oblasti vlnové délky. Záření, které černé těleso 

emituje, se skládá z elektromagnetických vln různých vlnových délek. S rostoucí teplotou 

ve spojitém spektru záření bývají vlnové délky maximální intenzity vyzařování zkracovány 

a frekvence u nich naopak roste. V případě nízkých teplot se vlnové délky maximální 

intenzity vyzařování posouvají více do infračerveného pásma. [9][3] 

Vyzařování černého tělesa popisuje v podkapitole 3.1 Planckův zákon. V praxi se dá 

černé těleso nahradit vyuţitím dutého tělesa s jedním malým otvorem. Záření jakékoliv 

vlnové délky, které projde dovnitř tělesa, se jiţ nedostane ven. Díky tomu odevzdá stěnám 

tělesa svou energii při mnohonásobném odrazu v dutině. Záření je následně vyzařováno 

skrz malý otvor (viz obrázek 2) a má stejné parametry, jako v případě uţití černého tělesa. 

[12][9] 

 

Obrázek 2: Substituce černého tělesa [9] 
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Nedávné studie odhalily, ţe vyzařovací spektrum je ovlivněno také tvarem tělesa. 

[15] Pojem modelového černého tělesa má zásadní význam při studování tepelného záření 

a elektromagnetického záření přeneseného ve všech pásmech vlnových délek. Jako ideální 

absorbér se černé těleso pouţívá jako standard při porovnávání absorpce jiných těles. 

Vyzařovací vlastnosti černého tělesa byly určeny pomocí kvantové teorie a potvrzeny 

řadou experimentů. [14] 

Podle spektrální hustoty vyzařování H je charakterizována energie vyzářena černým 

tělesem, která bývá distribuována v závislosti na vlnových délkách. Jednotkou spektrální 

hustoty vyzařování je J/m
2
. [16] 

2.3 Přenos tepla 

Při vzájemném působení těles nebo jejich částí, které jsou v odlišných tepelných 

stavech, dochází k přenosu tepla a změně jejich vnitřní energie. Mezi tělesy dochází 

k výměně energie ve formě tepla. Podle druhého zákona termodynamiky se tepelná 

výměna výhradně realizuje mezi soustavami, které mají odlišnou teplotu a výměna probíhá 

vţdy z teplejší soustavy ke chladnější soustavě. Přenos tepla je v přírodě realizován třemi 

způsoby: sáláním, vedením a prouděním. Ve skutečnosti bývá teplo často přenášeno 

kombinací těchto variant, nebo všemi třemi způsoby. Tepelná rovnováha u tělesa nastane, 

pokud je teplo přijaté tělesem rovno teplu, které těleso vyzářilo. [9][12] 

V případě, ţe dochází k přenosu tepla prostřednictvím sálání neboli záření, které je 

vyzařováno reálným tělesem nebo přijímáno tímto tělesem, pouţívá se kvantitativní 

vyjádření míry této energie veličinou zářivý tok (ve starší literatuře označován termínem 

zářivý výkon). Jednotkou této veličiny je Watt. Zářivý tok je definován: 

    
   

   
 (4) 

Kde: 

Φ… zářivý tok [W], 

Q… mnoţství zářivé energie [J], 

t… čas [s]. 
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Ve více případech je ale aplikována duplicitní  veličina, která se vztahuje na jednotku 

plochy. V takovém případě se veličina nazývá intenzita vyzařování. Tyto veličiny tvoří 

základ při bezdotykovém měření teplot pomocí pyrometru. [11][9] 

Interakci tepelného záření se zkoumaným tělesem můţeme charakterizovat pomocí 

tří bezrozměrných veličin: pohltivosti, odrazivosti a propustnosti. Stejně jako emisivita 

jsou i tyto veličiny závislé na vlnové délce záření. Podle účelu se tyto veličiny rozlišují na 

spektrální (závisí na vlnové délce) a směrové (závisí na směru dopadu záření). Ze zákona  

o zachování energie plyne, ţe celkový součet všech tří výše zmíněných veličin se u daného 

tělesa rovná vţdy jedné. [9] 

Ve spojení s odrazivostí je třeba klást důraz na úpravu povrchu tělesa. Povrch těles se 

vyskytuje ve dvou formách. U zrcadlového povrchu je odraţené záření vedeno pod 

stejným úhlem jako dopadající záření. Druhým typem je difuzní povrch, který odráţí 

záření po stejné trajektorii všemi směry. Materiály s velice lesklým povrchem mají 

hodnotu odrazivosti 1. [9] 

K tomu, aby došlo k přenosu tepla prostřednictvím záření,  není zapotřebí ţádného 

hmotného prostředí. U těles, které záření (elektromagnetické vlny) produkují, je výkon 

závislý na velikosti povrchu těchto těles a termodynamické teplotě. Tuto závislost popisuje 

Stefan-Boltzmannův zákon, viz podkapitola 3.3. [6] 
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3 Zákony o záření 

Následující zákony souvisejí s danou problematikou a pomáhají ji objasnit. Všechny 

čtyři zákony se vztahují k modelovému černému tělesu.    

3.1 Planckův zákon 

Tento jev poprvé objasnil roku 1900 německý fyzik Max Planck a dal tak podnět ke 

vzniku kvantové teorie. Planckův zákon udává rozloţení energie při určité teplotě, která je 

emitována černým tělesem pro dílčí vlnové délky. [13][9] 

     
  

  
  

 

( 
  
       )

 (4) 

Kde: 

Mλ … spektrální intenzita vyzařování [W.m
-3

], 

c1… první vyzařovací konstanta [J.m
2
.s

-1
], 

c2… druhá vyzařovací konstanta [m.K], 

λ… vlnová délka [m], 

T… Kelvinova teplota [K].  

Hodnota první vyzařovací konstanty c1 je 3,742.10
-16

 J.m
2
.s

-1
 a druhé vyzařovací konstanty 

c2 je  0,0143 m.K. [9] 

Planckův zákon pro šíření energie ve spektru černého tělesa určuje maximální 

hodnotu intenzity záření, která můţe být emitována jakýmkoliv tělesem při dané teplotě              

a vlnové délce. Tato intenzita představuje optimální standard, s nímţ lze porovnávat 

charakteristiky reálných povrchů. V některých případech je moţné aplikovat 

aproximovanou formu Planckova zákona, ale pouze v tom rozsahu, ve kterém poskytuje 

přijatelnou přesnost. [14] Planckův zákon je graficky zobrazen na obrázku 3.  
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Obrázek 3: Grafická interpretace Planckova zákona - závislost  spektrální intenzity vyzařování na 

vlnové délce pro různé teploty černého tělesa (upraveno)[10] 

3.2 Kirchhoffův zákon 

Popisuje závislost mezi emitováním energie černých a ostatních zářičů (tzv. šedých 

těles a selektivních zářičů). Podle Kirchhoffovy premise z roku 1860 u všech reálných těles 

podíl intenzity a absorpce záření koreluje s teplotou těchto těles. Pokud bude těleso 

absorbovat velké mnoţství energie, bude nuceno značnou část této energie vyzářit. Zjištěné 

tvrzení platí jednoznačné pro celou škálu vlnových délek. [12] 

3.3 Stefan-Boltzmannův zákon 

Stefan-Boltzmannův zákon je odvozen z Planckova zákona. Vyjadřuje vztah mezi 

termodynamickou teplotou a celkovou intenzitou vyzařování absolutně černého tělesa. Pro 

ostatní reálná tělesa platí, ţe vyzáří pouze část své energie. Proto byla původní rovnice pro 

černé těleso obohacena výše definovanou emisivitou, aby bylo moţné stanovit intenzitu 

vyzařování reálného tělesa. [9][12] 

              (5) 

Kde: 

M… intenzita vyzařování [W.m
-2

], 
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ε… emisivita [-], 

σ… Stefan-Boltzmanova konstanta [W.m
-2

.K
-4

], 

T… Kelvinova teplota [K]. 

Hodnota Stefan-Boltzmanovy konstanty je 5,67032.10
-8

 W.m
-2

.K
-4 

. Z rovnice vyplývá, ţe 

celková energie zářivého toku při všech vlnových délkách vyzářena na jednotku plochy je 

přímo úměrná čtvrté mocnině Kelvinovy teploty. [3] 

3.4 Wienův posunovací zákon 

Udává vztah mezi vlnovou délkou záření a teplotou černého tělesa ve spektru hustoty 

intenzity maximálního vyzařování. S rostoucí teplotou zářiče klesá vlnová délka záření. 

Vlnová délka je nepřímo úměrná teplotě. Vlnovou délku pro maximální spektrální hustotu 

intenzity vyzařování definuje rovnice: [9] 

       
  

 
 (6) 

Kde: 

λmax… vlnová délka pro maximální spektrální intenzitu vyzařování [m], 

c3… třetí vyzařovací konstanta [m.K], 

T… Kelvinova teplota [K]. 

Hodnota třetí vyzařovací konstanty je 2,8978.10
-3

 m.K. [9] V jiné odborné literatuře můţe 

být označována symbolem b a nazývaná jako Wienova konstanta. [12] Tuto rovnici 

zachycuje přerušovaná křivka na obrázku 3. 
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4 Měření teploty a sálavého toku 

Teplota patří mezi stavové veličiny, jejichţ hodnotu nelze změřit přímo, ale pomocí 

různých fyzikálních veličin, jako je např. objem nebo odpor. Jedná se tedy o nepřímý 

způsob měření. Teplotu je moţné měřit kontaktně nebo bezkontaktně. [11]  

U kontaktního způsobu měření teplot se nejčastěji vyuţívají snímače dilatační, 

odporové, termoelektrické a polovodičové odporové (termistory), které se dále dělí na 

negastory a pozistory. Negastory (NTC) vyuţívají principu rezistivity nepřímo úměrné 

teplotě. Naopak u pozistoru (PTC) s rostoucí teplotou dochází zpočátku k mírnému 

poklesu odporu, ale po překročení Curieovy teploty nastane prudké zvýšení odporu. [11] 

V současnosti se k měření teplot bezkontaktním způsobem vyuţívají dva typy metod. 

Při měření vysokých teplot bývá hojně aplikována metoda, která se označuje termínem 

optická pyrometrie. V pásmu niţších teplot se naopak vyuţívá metoda známá jako 

infračervená radiometrie. [12] 

V této práci byla snímána teplota bezkontaktní metodou prostřednictvím 

termokamery  a kontaktním způsobem s pouţitím termočlánku. Jiné senzory k měření 

teploty nebyly pouţity, proto nebudou blíţe specifikovány.  

4.1 Termokamera 

Princip termokamery spočívá v přeměně tepelné energie na výstupní viditelný 

videosignál, který zobrazuje povrchové rozloţení teplot na zkoumaném objektu (tzv. 

termogram). Termokamery jsou upotřebitelné pro všechny druhy těles, jejichţ teplota je 

vyšší neţ absolutní nula. [9][12] 

Termokamera je po konstrukční stránce velmi blízká stavbě klasické kamery nebo 

fotoaparátu. Hlavní části termokamery jsou: optický systém (optika nejčastěji vyrobena     

z Germania) fungující také jako filtr elektromagnetického spektra, detektor převádějící 

záření na výstupní elektrický signál a elektronické obvody pro úpravu signálu. [4]   
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4.2 Termoelektrické snímače (termočlánky) 

Jedná se o nejběţnější laboratorní snímače teploty. Princip termočlánku spočívá 

v jeho schopnosti transformovat tepelnou energii na energii elektrickou. Termočlánky 

vyuţívají Seebeckova jevu. [11] 

Základ Seebeckova jevu spočívá ve skutečnosti, ţe v části vodiče se zvýšenou 

teplotou  převládají nosiče elektrického náboje s vyšší energií. Částice s vyšší energií 

budou mít tendenci pronikat ve větších kvantech do chladnějších částí. V důsledku toho 

vznikne v této části převaha kladného nebo záporného náboje a vzniká potenciálový spád. 

[11] 

4.3 Radiometr 

Radiometr je zařízení, které se vyţívá při měření elektromagnetického záření, 

konkrétně při zjišťování zářivého toku a intenzity vyzařování v širokém intervalu spektra. 

Uplatňuje se velice často při měření záření, které se nachází ve viditelné, IR a blízké 

oblasti UV spektra.  Princip radiometru spočívá v koncentrování záření prostřednictvím 

optické čočky na detektor produkující elektrický signál, který je proporční s dopadajícím 

zářením. Základní části radiometru můţeme vidět na obrázku 4. [5][1] 

 

Obrázek 4: Základní prvky radiometru(upraveno)[1] 
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5 Experimentální část 

Primárním předmětem zájmů u této práce je zjistit, jak se projeví změna emisivity       

u jednotlivých vzorků při změně vlnové délky záření.  

Při řadě experimentů byly pořízeny termografické snímky zkušebních vzorků 

situovaných na polystyrenovém podkladu s uţitím infračerveného radiometrického 

systému. Jednotlivé vzorky byly, při pořizování fotografií a termogramů, vystaveny záření 

od tří různých zářičů s diametrálně odlišnou vlnovou délkou. Konkrétně se jednalo o tyto 

druhy zářičů: sálavý panel, infraţárovka o výkonu 150 W a obyčejná ţárovka s výkonem 

200 W. Na polystyrenovém podkladu byly kromě vzorků umístěny také dvě referenční 

nálepky s konstantní hodnotou emisivity (ε = 0,96). Míra emisivity byla zjištěna 

individuálně, prostřednictvím počítačového programu FLIR Tools.  

5.1 Podmínky měření 

Měření všech zkoumaných látek bylo prováděno za předpokladu, ţe se jednalo         

o tenké materiály bez větší absorpční schopnosti z hlediska tepelné kapacity. Stanovení 

emisivit u testovaných materiálů bylo provedeno vzhledem k povrchové teplotě 

referenčních nálepek. Díky této hypotéze bylo moţné, za pomocí známé emisivity 

referenčních nálepek, určit i emisivitu zkoumaných materiálů. 

5.2 Technické parametry termokamery 

Termokamera FLIR T640 má tři teplotní reţimy (rozsahy), ve kterých měří 

povrchovou teplotu. První nastavitelný rozsah termokamery se pohybuje v intervalu od -40 

°C do 150 °C, druhý od +100 °C do 650 °C a třetí od +300 °C do +2000 °C. Termokamera 

má teplotní citlivost < 0,03 °C, rozlišení v infračerveném pásmu záření 640 x 480 pixelů           

a  měří s přesností ± 2 °C. Hmotnost termokamery je 1,3 kg. Termokameru můţeme vidět 

na obrázku 5. [17] 
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Obrázek  5: Termokamera FLIR T640 [17] 

5.3 Průběh měření  

Před zahájením vlastního měření bylo nutné zhotovit polystyrenový podklad             

o rozměrech 10 x 20 cm. Kvůli izolačním vlastnostem polystyrenu bylo upřednostňováno, 

aby šířka podkladu měla minimálně 1cm z hlediska tepelné kapacity dílčích vzorků. Na 

polystyrenový podklad bylo rovnoměrně umístěno 6 různobarevných látkových vzorků        

s rozměry cca 4,5 x 4,5 cm. Vzorky byly přichyceny na polystyrenovém podkladě              

s pouţitím špendlíků, viz obrázek 6. K určení správné emisivity byly přidány na okraj 

polystyrenové desky referenční nálepky. Mezi těmito nálepkami byl vyvrtán otvor, který 

slouţil k uloţení termočlánku. Celá polystyrenová deska se vzorky byla pak za pomocí 

drátků, šroubků a svorek uchycena na laboratorním stojanu. Výška stojanu byla 

upravována podle pouţitého zářiče.  
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Obrázek 6: Polystyrenová deska se vzorky [autor] 

Kompletní měření pro všechny typy zářičů byla provedena třikrát. Celý experiment 

pro jedno měření trval cca 5 minut. Mezi jednotlivými pokusy byla pauza kvůli 

vychladnutí zdroje. Vzdálenost mezi zdrojem záření a polystyrenem se zkušebními vzorky 

byla 40 cm. Na polystyrenovém podkladě se vzorky byl dále mezi referenční nálepky 

umístěn termočlánek, jenţ kontinuálně snímal teplotu okolí obohacenou o radiační sloţku 

záření. Společně s termočlánkem byl na datalogger Almemo 2890-9 připojen i snímač 

okolní teploty a relativní vlhkosti. Pro zvýšení efektivity a snadnější obsluhu celého 

procesu byl datalogger napojen na zapůjčený notebook. K měření povrchové teploty 

vzorků a pozdějšímu odvození emisivity byla pouţita profesionální termokamera FLIR 

T640. Termokamera byla předem nastavena podle návodu k pouţití a umístěna ve 

vzdálenosti 1 m od vzorků.  

Před zapnutím zářiče byla provedena úvodní fotografie vzorků se záznamem 

počátečních podmínek měření. Poté byl zapnut zářič společně s dataloggrem. Časová 

prodleva mezi pořizováním jednotlivých snímků byla kaţdých 10 sekund aţ do třetí 

minuty (18 záznamů). Po třetí minutě byla časová prodleva posunuta z 10 sekund na 20 

sekund aţ do páté minuty (6 záznamů), kdy proběhlo přerušení sálání u pouţitého zdroje. 

V časovém úseku mezi třetí a pátou minutou měření se předpokládalo, ţe dojde k ustálení 

povrchové teploty. Při zpracování výsledků se však ukázalo, ţe k vyhodnocení bylo uţ 19 

pořízených snímků dostačujících.  Před zahájením dalšího měření byl nechán zdroj (sálavý 
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panel) po dobu cca 30-45 minut ustálen na původní teplotu. U ostatních zdrojů byla doba 

na ustálení pochopitelně niţší (15-30 minut). Celý experiment je znázorněn na obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Měřící systém [autor] 

5.4 Žárovka 

Jako první byl proveden experiment, kdy byly vzorky vystaveny záření z běţné 

ţárovky o výkonu 200 W, viz obrázek 8. Ţárovka byla normální čirá, značky TESLAMP 

Holešovice. U tohoto typu zářiče bylo nutné usměrnit záření tak, aby směřovalo směrem ke 

vzorkům visícím na stojanu. Z tohoto důvodu byla objímka pro ţárovku doplněna 

hliníkovou trubkou, která usměrnila tok fotonů směrem ke vzorkům a zároveň dokázala 

pojmout celou 200W ţárovku, viz obrázek 9.  
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Obrázek 8: Stojan s žárovkou bez usměrňovací trubky [autor] 

 

Obrázek 9: Stojan s žárovkou vybavenou usměrňovací trubkou [autor] 
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Tabulka 1: Hodnoty naměřené při záření 200W žárovky (1. pokus) 

čas modrá bílá žlutá  zelená černá červená nálepka termočlánek 

t [s] ε ε ε ε ε ε t [°C] t [°C] 

0 - - - - - - 22,7 22,4 

10 0,65 0,59 0,59 0,66 0,75 0,58 26,2 22,7 

20 0,64 0,56 0,55 0,65 0,75 0,55 27,5 23,5 

30 0,62 0,55 0,53 0,64 0,75 0,52 28,7 24,1 

40 0,64 0,57 0,55 0,66 0,80 0,54 28,8 24,4 

50 0,62 0,56 0,54 0,64 0,78 0,53 29,4 24,6 

60 0,63 0,56 0,55 0,64 0,79 0,54 29,7 25,0 

70 0,63 0,57 0,56 0,65 0,81 0,55 29,9 25,0 

80 0,63 0,58 0,56 0,65 0,81 0,55 30,1 24,9 

90 0,65 0,59 0,57 0,66 0,83 0,55 30,1 25,3 

100 0,65 0,60 0,58 0,67 0,84 0,56 30,4 25,5 

110 0,66 0,60 0,58 0,68 0,85 0,56 30,5 25,6 

120 0,66 0,60 0,58 0,68 0,85 0,56 30,6 26,1 

130 0,66 0,61 0,59 0,69 0,86 0,57 30,7 26,0 

140 0,67 0,62 0,60 0,69 0,88 0,58 30,7 25,9 

150 0,67 0,62 0,60 0,69 0,88 0,58 30,9 25,9 

160 0,68 0,63 0,61 0,70 0,89 0,59 30,9 26,2 

170 0,68 0,64 0,61 0,70 0,89 0,59 31,1 25,7 

180 0,69 0,65 0,62 0,71 0,90 0,60 31,1 25,7 

200 0,69 0,65 0,62 0,71 0,90 0,60 31,1 26,2 

Z naměřených hodnot vyplývá, ţe nejvyšší míru emisivity v konečném stadiu 

experimentu, při povrchové teplotě pohybující se v intervalu od 30 °C do 32 °C, ve všech 

třech pokusech představovala látka černé barvy. Nejniţší moţnou míru emisivity zase 

projevovala ve všech provedených pokusech látka červené barvy. Celý průběh 

jednotlivých emisivit dílčích pokusů, je pro srovnání zobrazen v grafech 1-3. Do grafů 

byly vloţeny polynomické spojnice trendů mezi jednotlivé body. Polynomické spojnice 

trendů nejsou součástí naměřených hodnot, slouţí pouze pro větší názornost. 
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Graf 1: Emisivita při záření 200W žárovky (1. pokus) 

 

Graf 2: Emisivita při záření 200W žárovky (2. pokus) 
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Graf 3: Emisivita při záření 200W žárovky (3. pokus) 

Na obrázku 10 jsou vyobrazeny snímky, které byly pořízeny v konečné fázi měření. 

Na termografickém snímku je zjevné, ţe záření emitované černou látkou mělo po 

referenčních nálepkách nejvyšší povrchovou teplotu. V případě snímku ve viditelné části 

spektra je moţné identifikovat pouze vzorek černé barvy, vzorky ostatních barev byly 

viditelné jen částečně, nebo nikoliv. Pořizovaní digitálních snímků a termogramů proběhlo 

současně termokamerou.  

 

Obrázek 10: Vzorky vystavené záření od 200W žárovky ve viditelném spektru (vlevo) a IR spektru 

(vpravo)[autor] 
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5.5 Infražárovka 

Záření emitované touto ţárovkou mělo maximální intenzitu vyzařování 

v infračervené oblasti spektra konkrétně pro vlnové délky 1,2 aţ 1,4 µm podle návodu 

k pouţití. Ţárovka byla pouţita díky svým jedinečným tepelným a světelným vlastnostem 

a pro svou specifickou vlnovou délku, která se nachází převáţné v infračervené části 

spektra podle výše zmíněných kritérií, jenţ byly rozepsány v teoretické části této práce, viz 

kapitola 1. Infraţárovka byla značky SPECTRUM Wojnarowscy. Infraţárovku můţeme 

vidět na obrázku 11. 

 

Obrázek 11: Stojan s Infražárovkou [autor]  
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Tabulka 2: Hodnoty naměřené při záření 150W infra-žárovky (1. pokus) 

čas modrá bílá žlutá  zelená černá červená nálepka termočlánek 

t [s] ε ε ε ε ε ε t [°C] t [°C] 

0 - - - - - - 20,8 19,8 

10 0,44 0,31 0,35 0,51 0,48 0,31 32,8 20,2 

20 0,45 0,33 0,35 0,53 0,53 0,31 37,1 20,7 

30 0,47 0,37 0,38 0,56 0,60 0,32 38,7 22,3 

40 0,49 0,38 0,39 0,57 0,60 0,32 40,3 23,5 

50 0,51 0,39 0,40 0,58 0,61 0,33 41,1 24,2 

60 0,51 0,39 0,41 0,59 0,63 0,33 42,1 24,7 

70 0,53 0,41 0,41 0,60 0,66 0,35 42,3 25,0 

80 0,54 0,41 0,43 0,62 0,68 0,35 42,6 25,5 

90 0,54 0,43 0,44 0,63 0,69 0,37 42,8 25,8 

100 0,56 0,44 0,45 0,66 0,72 0,38 42,8 25,8 

110 0,55 0,44 0,45 0,66 0,74 0,38 43,1 26,2 

120 0,57 0,46 0,46 0,67 0,74 0,39 43,3 25,8 

130 0,58 0,47 0,48 0,67 0,76 0,40 43,4 25,7 

140 0,58 0,48 0,48 0,68 0,77 0,40 43,4 26,6 

150 0,60 0,48 0,49 0,69 0,77 0,41 43,5 25,9 

160 0,59 0,48 0,49 0,69 0,79 0,41 43,7 25,8 

170 0,60 0,48 0,49 0,70 0,79 0,41 43,7 26,0 

180 0,61 0,49 0,49 0,70 0,79 0,41 43,8 25,8 

200 0,60 0,49 0,49 0,70 0,79 0,42 44,0 26,6 

Z naměřených hodnot vyplývá, ţe nejvyšší míru emisivity v konečném stadiu 

experimentu, při povrchové teplotě pohybující se v intervalu od 43 °C do 44 °C, ve všech 

třech pokusech představovala látka černé barvy. Nejniţší moţnou míru emisivity opět 

projevovala ve všech provedených pokusech látka červené barvy. Celý průběh pro 

srovnání jednotlivých emisivit dílčích pokusů je zobrazen v grafech 4-6. Do grafů byly 

vloţeny polynomické spojnice trendů mezi jednotlivé body. Polynomické spojnice trendů 

nejsou součástí naměřených hodnot, slouţí pouze pro větší názornost. 
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Graf 4: Emisivita při záření 150W infra-žárovky (1. pokus) 

 

Graf 5: Emisivita při záření 150W infra-žárovky (2. pokus) 
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Graf 6: Emisivita při záření 150W infra-žárovky (3. pokus) 

Na obrázku 12 jsou vyobrazeny snímky, které byly pořízeny v konečné fázi měření. 

Na termografickém snímku je zjevné, ţe záření emitované černou látkou mělo opět po 

referenčních nálepkách nejvyšší povrchovou teplotu. V případě snímku ve viditelné části 

spektra je moţné identifikovat zcela, nebo jen částečně, všechny vzorky kromě vzorků 

ţluté a bílé barvy. Pořizovaní digitálních snímků a termogramů proběhlo současně 

termokamerou. 

 

Obrázek 12: Vzorky vystavené záření od 150W infražárovky ve viditelném spektru (vlevo) a IR 

spektru (vpravo)[autor] 
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5.6 Sálavý panel 

Tento druh zářiče disponoval ze všech tří zdrojů nejvyšší mírou tepelné sloţky 

záření. Vlivem této skutečnosti  došlo v konečném stadiu experimentu k narušení 

povrchové struktury referenčních nálepek a celé polystyrenové desky. Sálavý panel byl 

značky OMEGALUX QH-061060 o rozměrech 25 cm x 15 cm a příkonu 3,6 kW. Pouţitý 

sálavý panel můţeme vidět na obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Sálavý panel[autor] 

Pro experiment se sálavým panelem bylo nutné vytvořit další dvě stejné 

polystyrenové desky se vzorky a referenčními nálepkami, které byly nakonec také tepelně 

degradovány. Povrchovou strukturu jednotlivých polystyrenových podkladů po skončení 

experimentu se sálavým panelem můţeme vidět na obrázku 14. 
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Obrázek 14: Polystyrenové podklady, které byly vystavené záření sálavého panelu [autor] 

Tabulka 3: Hodnoty naměřené při záření sálavého panelu (1. pokus) 

čas modrá bílá žlutá  zelená černá červená nálepka termočlánek 

t [s] ε ε ε ε ε ε t [°C] t [°C] 

0 - - - - - - 20,9 20,8 

10 - - - - - - 21,3 21,0 

20 - - - - - - 23,3 21,2 

30 0,84 0,81 0,83 0,78 0,75 0,78 27,3 21,4 

40 0,80 0,78 0,81 0,74 0,72 0,75 31,6 21,9 

50 0,78 0,76 0,80 0,72 0,71 0,73 36,6 22,7 

60 0,78 0,75 0,81 0,72 0,71 0,72 42,0 23,5 

70 0,78 0,75 0,81 0,71 0,71 0,72 47,7 24,5 

80 0,78 0,75 0,81 0,72 0,72 0,72 53,7 25,7 

90 0,79 0,76 0,83 0,72 0,74 0,74 60,1 26,7 

100 0,80 0,78 0,84 0,73 0,75 0,74 65,8 27,7 

110 0,81 0,78 0,85 0,73 0,76 0,75 73,3 29,1 

120 0,83 0,80 0,87 0,75 0,78 0,77 79,3 29,5 

130 0,84 0,82 0,88 0,76 0,79 0,79 85,5 30,2 

140 0,86 0,84 0,91 0,79 0,82 0,82 92,0 31,9 

150 0,87 0,86 0,92 0,80 0,84 0,82 98,5 32,0 

160 0,90 0,89 0,95 0,83 0,88 0,87 103,0 33,1 

170 0,90 0,91 0,96 0,84 0,91 0,89 108,5 33,8 

180 0,91 0,93 0,97 0,86 0,93 0,91 113,9 34,5 

200 0,92 0,93 0,97 0,87 0,94 0,90 124,3 34,7 
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Z naměřených hodnot vyplývá, ţe nejvyšší míru emisivity v konečném stádiu 

experimentu, při povrchové teplotě pohybující se v intervalu od 123 °C do 128 °C, ve 

všech třech pokusech představovala látka ţluté barvy. Nejniţší moţnou míru emisivity  

projevovala ve všech provedených pokusech látka zelené barvy. Celý průběh pro srovnání 

jednotlivých emisivit dílčích pokusů je zobrazen v grafech 7-9. Do grafů byly vloţeny 

polynomické spojnice trendů mezi jednotlivé body. Polynomické spojnice trendů nejsou 

součástí naměřených hodnot, slouţí pouze pro větší názornost. 

 

Graf 7: Emisivita při záření sálavého panelu (1. pokus) 
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Graf 8: Emisivita při záření sálavého panelu (2. pokus) 

 

Graf 9: Emisivita při záření sálavého panelu (3. pokus) 
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Na termografickém snímku uţ nelze přesně identifikovat, která z látek měla nejvyšší míru 

0,6

0,7

0,8

0,9

1

30 50 70 90 110 130 150 170 190

ε [-] 

t [s] 

Nárůst emisivity 

modrá

bílá

žlutá

zelená

černá

červená

0,6

0,7

0,8

0,9

1

30 50 70 90 110 130 150 170 190

ε [-] 

t [s] 

Nárůst emisivity 

modrá

bílá

žlutá

zelená

černá

červená



30 

energie. V případě snímku ve viditelné části spektra je moţné identifikovat všechny vzorky 

všech barev.  

 

Obrázek 15: Vzorky vystavené záření od sálavého panelu ve viditelném spektru (vlevo) a IR spektru 

(vpravo)[autor] 

5.7 Teplota zdrojů  

Pří měření teploty u sálavého panelu a ţárovky o výkonu 200 W bylo nutné změnit 

rozsah měření termokamery na interval od +100 °C aţ 650 °C. U infračerveného zdroje byl 

nastaven původní teplotní rozsah termokamery v intervalu - 40°C aţ 150 °C. Pro emisivitu 

jednotlivých zdrojů byla zvolena hodnota emisivity 0,95 v souladu s doporučením výrobce 

termokamery. 

Konkrétně se jednalo o tyto zdroje(zářiče): 200W ţárovku (ţárovka normální čirá) 

značky TESLAMP Holešovice, 150W infraţárovku SPECTRUM Wojnarowscy a sálavý 

panel OMEGALUX QH-061060 o rozměrech 25 cm x 15 cm a příkonu 3,6 kW.  

Na grafu 10 můţeme vidět průběţné zahřívání jednotlivých zdrojů, které byly 

pouţity při ozařování dílčích vzorků v předešlých experimentech. Z grafu vyplývá, ţe 

nejintenzivněji se zahříval sálavý panel, který měl v poslední fázi měření teplotu 601,4 °C. 

Dalším zdrojem byla 200W ţárovka s usměrňovací trubkou, která měla oproti sálavému 

panelu v konečném bodě razantně niţší teplotu, konkrétně 165,4 °C. Posledním zdrojem 

byla infraţárovka s výkonem 150 W, která měla teplotu 123,5 °C. Z těchto dat vyplývá, ţe 

kromě vlnové délky je emisivita ovlivněna také teplotou. Do grafu byly vloţeny spojnice 
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trendů mezi jednotlivé body, aby slouţily pouze pro větší přehlednost výsledků, tudíţ 

nejsou součástí naměřených hodnot.  

 

Graf 10: Teplota jednotlivých zdrojů v závislosti na čase 
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Závěr 

Tato bakalářská práce měla za cíl stanovit, jak vlnová délka záření ovlivňuje 

emisivitu zvolených materiálů. V rámci experimentů bylo vybráno 6 různobarevných 

látkových vzorků ekvivalentních rozměrů, které byly v průběhu měření vystavovány záření 

od tří různých zdrojů. Konkrétně se jednalo o tyto zdroje(zářiče): 200W ţárovku (ţárovka 

normální čirá) značky TESLAMP Holešovice, 150W infraţárovku SPECTRUM 

Wojnarowscy a sálavý panel OMEGALUX QH-061060 o rozměrech 25 cm x 15 cm          

a příkonu 3,6 kW. 

Průměrná hodnota emisivity při vystavení vzorků záření 200W ţárovky v poslední 

fázi měření byla u vzorků barvy modré 0,69; bílé 0,65; ţluté 0,62; zelené 0,72; černé 0,9       

a červené 0,6 při průměrné povrchové teplotě 31 °C. 

Průměrná hodnota emisivity při vystavení vzorků záření 150W infraţárovky             

v poslední fázi měření byla u vzorků barvy modré 0,59; bílé 0,58; ţluté 0,47; zelené 0,68; 

černé 0,92; červené 0,42 při  průměrné teplotě 43,5 °C. V případě vzorků bílé a černé 

barvy bylo nezbytné provést průměr pouze ze dvou měření, jelikoţ chyba z prvního měření 

byla příliš velká. Chyba byla patrná i na termografickém snímku a mohla být zapříčiněna 

nerovností povrchu, vznikem tepelné kapsy u vzorků, nebo narušením mikroskopické 

struktury materiálu při umísťování vzorků na polystyrenovou desku. Získané hodnoty byly 

identifikovány jako odlehlé a byly z vyhodnocení vyloučeny.  

Průměrná hodnota emisivity při vystavení vzorků záření sálavého panelu v poslední 

fázi měření byla u vzorků barvy modré 0,91; bílé 0,94; ţluté 0,96; zelené 0,85; černé 0,92  

a červené 0,88 při průměrné teplotě 125,5 °C. 

Z naměřených a vyhodnocených dat z jednotlivých pokusů vyplývá, ţe nejniţší 

moţná míra emisivity v konečné fázi měření u všech vzorků byla zaznamenána v případě 

záření infraţárovky. Nárůst emisivity u všech vzorků nastal při vystavení záření od 

obyčejné ţárovky vybavené usměrňovací trubkou. Nejvyšší moţnou emisivitu vykazovaly 

vzorky při ozáření sálavým panelem, kdy došlo u všech vzorků k maximálnímu nárůstu 

emisivity.  
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Dále, z naměřených hodnot a grafů vzorků vystavených záření od běţné 200W 

ţárovky, je chování z hlediska průběhu emisivity u vzorků obdobné, jako u vzorků 

vystavených záření 150W infraţárovky. Pořadí jednotlivých barev u obou experimentů 

bylo rovněţ zachováno. Bezprecedentní zlom v měření nastal u ozáření dílčích vzorků 

sálavým panelem, kdy bylo pořadí mezi individuálními vzorky diametrálně odlišné od 

předchozích dvou standardů. Výsledky jednotlivých experimentů naplnily stanovené cíle 

této práce a v budoucnu se nabízí nové varianty pro práci v této oblasti. 

Pro příští měření bych doporučil změřit kontaktním způsobem teplotu povrchu 

jednotlivých vzorků, aby se mohla emisivita dílčích vzorků vypočíst a případně srovnat 

s emisivitou získanou prostřednictvím termokamery.  

Jako alternativní zvolení postavení jednotlivých částí systému (k udrţení konstantní 

teploty u jednotlivých vzorků) bych doporučil pouţít sálavý panel s keramickou deskou. 

Vzorky by byly umístěny na tomto sálavém panelu a prohřívány zevnitř (v jedné rovině), 

místo předešlého způsobu, kdy byly vzorky ozařovány (prohřívány) prostřednictvím zdroje 

záření, od kterého si udrţovaly náleţitou distanci.   
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