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Anotace 

STANO, T. Tenkovláknová pyrometrie v plameni. Bakalářská práce. Ostrava, 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2013. 39 stran. 

Tenkovláknová pyrometrie v plameni má potenciál pro poskytnutí vysoce přesného měření 

teploty, které má vynikající časové a prostorové rozlišení. Tato bakalářská práce zahrnuje 

poznatky o plameni, infračervené snímkování, souhrn metod vhodných pro stanovení teploty 

plamene a dále popis techniky tenkovláknové pyrometrie a příslušného přístrojového 

vybavení. V rámci této práce byla navrhnuta a v laboratorních podmínkách realizována 

experimentální sestava pro měření teploty plamene pomocí tenkovláknové pyrometrie, kde se 

využívá monitorování intenzity tepelného záření z úseku vyhřívaného vlákna karbidu křemíku 

(SiC) pomocí infračervené kamery na specifickém pásmu vlnových délek. Součástí práce je 

podrobný popis postupu měření, optimalizace experimentální sestavy a interpretace 

naměřených dat. 
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STANO, T. Thin Filament pyrometry in flame. Bachelor thesis. Ostrava, 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 2013. 39 pages. 

Thin filament pyrometry in the flame has the potential to provide highly accurate temperature 

measurement which has high quality temporal and spatial resolution. This bachelor thesis 

includes basic theory on the processes involved in flame, infrared imaging, summary 

of suitable methods for determining the temperature of the flame and a description of thin 

filament pyrometry techniques and related equipment. In the frame of this work was designed 

and implemented an experimental set-up for the flame temperature measuring by using thin 

filament pyrometry which uses monitoring the intensity of thermal radiation from the section 

of the heated fiber with infrared camera at a specific wavelength band. Part of this work is a 

detailed description of the experimental set-up and interpretation of measured data. 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce je zaměřena na metodu tenkovláknové pyrometrie v plameni, 

která má potenciál pro poskytnutí vysoce přesného měření teploty s možností časového 

a prostorového rozlišení. 

Cílem této práce bylo navrhnout a v laboratorních podmínkách realizovat sadu 

pilotních experimentů zaměřených na stanovení teploty plamene technikou tenkovláknové 

pyrometrie. V rámci teoretické části jsou shrnuty základní poznatky o plameni, intenzitě 

vyzařování absolutně černého tělesa a snímkování v infračervené oblasti. Dále byly shrnuty 

metody vhodné pro stanovení teploty plamene a popsána technika tenkovláknové pyrometrie 

s příslušným přístrojovým vybavením. V experimentální části byly tyto poznatky použity 

k navrhnutí dvou experimentálních uspořádání a provedení testovacích měření. K měření 

směřujícím k určení teploty plamene bylo použito monitorování intenzity tepelného záření 

z vlákna karbidu křemíku (SiC) pomocí infračervené kamery na specifickém pásmu vlnových 

délek. 

2 Teoretická část 

Následující podkapitoly této bakalářské práce jsou věnovány teoretickému popisu 

procesů probíhajících v prostředí plamene, intenzitě vyzařování absolutně černého tělesa 

a snímkování v infračervené oblasti. Dále byly shrnuty metody vhodné pro stanovení teploty 

plamene a popsána technika tenkovláknové pyrometrie s příslušným přístrojovým vybavením. 

2.1 Plamen 

Plamen lze charakterizovat jako strukturu reaktivních a reagujících plynů 

a rozptýlených pevných, případně kapalných částic. Vzniká při reakci mezi palivem 

a oxidačním prostředkem. Plamen je oxidační exotermický děj, který se projevuje tepelným 

a světelným zářením. Tedy vyzařuje elektromagnetické záření, které má intenzitu a spektrum 

vlnových délek závislé na teplotě a složení chemických látek a částic (produkty 

a meziprodukty hoření) v daném místě a čase. Pro jeho průběh je zapotřebí přítomnost 

hořlaviny, oxidačního prostředku a zdroje iniciace. Chemické složení plamene je ovlivněno 

hořlavou látkou, koncentrací kyslíku a aktuální teplotou plamene. [2,19] 
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Podle způsobu mísení paliva s oxidačním prostředkem rozlišujeme: 

 Plamen předmísený, 

 Plamen nepředmísený. 

2.1.1 Plamen předmísený 

U předmíseného plamene se nejprve promísí palivo s oxidačním prostředkem a až poté 

dochází k procesům hoření. Vlastnosti předmíseného plamene ovlivňuje poměr mezi 

chemickou strukturou paliva a oxidačním činidlem v hořlavé směsi. 

Při stechiometrickém (rovnoměrném) poměru se všechny molekuly paliva přeměňují 

na konečné produkty spalování. Při spalování uhlovodíků vznikne oxid uhličitý (CO
2
), vodní 

pára (H2O) a teplo. Při přebytku paliva a nedostatku oxidačního prostředku nevznikne 

dokonalá oxidace a je směs označována jako bohatá na palivo (např. C2H2). Naopak, 

při nedostatku paliva a přebytku oxidačního prostředku se směs označuje jako chudá 

na palivo. [16] 

Nejčastěji používanými hořáky ke studiu procesu hoření v laboratorních podmínkách 

jsou plochý předmísený hořák a Bunsenův hořák, viz Obrázek 1. 

 

Obrázek 1: Bunsenův hořák 

 

2.1.2 Plamen nepředmísený 

Procesy hoření u nepředmíseného plamene probíhají až během vlastního hoření 

na hranici mezi proudem paliva a oxidačního prostředku. Aby vznikla exotermní chemická 

reakce hoření, musí dojít k smísení paliva s oxidačním prostředkem v určitém poměru 
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a to v důsledku difuze paliva a oxidačního prostředku do reakční vrstvy plamene. Procesy 

hoření, které závisí na rychlosti vzájemného proudění a na rozdílu hustot plynů obou těchto 

proudů, probíhají na jejich rozhraní. Proto hořlavá směs vzniká formou laminárního nebo 

turbulentního mísení. Příkladem může být olejová lampa nebo pohárkový hořák. [2] 

2.1.3 Emise a absorpce záření v plameni 

Emise a absorpce elektromagnetického záření je základní formou přenosu energie 

v prostředí plamene. 

Absorpce fotonu je případem vzájemného působení molekuly s elektromagnetickým 

zářením, kdy vzniká zvýšení vnitřní energie spojené s přechodem molekuly do excitovaného 

stavu. Spontánní emise fotonu je proces, při kterém přechází molekuly z vyšší energetické 

hladiny do nižší energetické hladiny při vyzáření kvanta elektromagnetického záření (fotonu). 

Energie absorbovaných nebo emitovaných fotonů závisí na jejich vlnové délce. [16] 

V plameni se mohou nacházet i pevné částice (sazové částice), které se projevují 

spojitým spektrem vyzařování, mající charakter stálého černého tělesa. Při teplotách hoření 

1000 – 2000 K má emise pevných částic za následek tzv. svítivost plamene, která je 

pozorovatelná jako žluté až oranžové zbarvení plamene, které vyplývá ze spektrální citlivosti 

lidského oka. [16] 

2.2 Záření absolutně černého tělesa 

Každý hmotný objekt je zdrojem elektromagnetického záření, které je způsobeno 

neuspořádaným pohybem elektricky nabitých částic v elektronových obalech jejich atomů. 

Takové záření nazýváme tepelným zářením. Generované elektromagnetické záření se šíří 

prostřednictvím rychlosti, která je závislá na druhu prostředí. Rychlost šíření záření ve vakuu 

má hodnotu C0 = (2,99792458 ± 0,000000012) * 10
8
 m/s. [34] 

Jelikož má elektromagnetické záření vlnový charakter, můžeme definovat jeho 

vlnovou délku . Podle vlnové délky rozlišujeme různé typy elektromagnetického záření, 

viz Obrázek 2. 
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Obrázek 2: Typy elektromagnetického záření [34] 

 

Intenzita tepelného záření roste s rostoucí teplotou, kdy těleso září na stále kratších 

vlnových délkách. Každé těleso může záření vyzařovat, odrážet, propouštět a pohlcovat. 

Závisí na vlastnostech tělesa, především na jeho barvě (černé těleso pohltí záření více, než 

bílé) a na povrchové úpravě (matná tělesa pohltí více záření, než lesklá).  

Absolutní černé těleso je ideálním modelem tělesa (viz Obrázek 3), které dokonale 

pohltí veškeré záření všech vlnových délek, které dopadají na jeho povrch. Nedochází 

k žádnému odrazu záření a za nízké teploty se nám těleso jeví jako dokonale černé. Jde 

o dutinu (vnitřní povrch je černý a matný) s velmi malým otvorem, kterým dovnitř pronikne 

elektromagnetické záření, které se po několika odrazech od stěn dutiny úplně pohltí. Obecně 

lze říct, že záření pronikne otvorem dovnitř, ale už nevyjde ven. Černým tělesem není těleso, 

ve které je dutina zhotovená, ale otvor, kterým dutinu pozorujeme. [35] 

 

 

Obrázek 3: Model černého tělesa 
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2.2.1 Planckův vyzařovací zákon 

Zdroje elektromagnetického záření vyzařují svou energii po kvantech. Na základě 

kvantové teorie odvodil Planck svůj vyzařovací zákon, který říká, že záření o frekvenci f 

může být vyzařováno, nebo pohlcováno jen po kvantech o velikosti e = h * f. Kde h 

představuje Planckovu konstantu, která má hodnotu h = (6,6256 *


J*s. [34] 

Pro dokonale černé těleso ve vakuu je možné odvodit vztah pro spektrální emisivitu 

Eo  jako funkci vlnové délky záření a teploty zářiče T 

     
   

  
            

     

          
 ,          (1) 

kde Eo je spektrální emisivita dokonale černého tělesa a k je Boltzmannova konstanta, 

která má hodnotu k = (1,38054 *
-23

 J/K. 

Tento vztah je matematickou formulací Planckova vyzařovacího zákona a lze jej 

vyjádřit také graficky, viz Obrázek 4. Na tomto obrázku jsou vykresleny závislosti spektrální 

emisivity dokonale černého tělesa na vlnové délce záření, a to pro různé teploty zdroje záření. 

Je zřejmé, že se zvětšující se teplotou zdroje se zvětšuje spektrální emisivita dokonale černého 

tělesa a maximální hodnota spektrální emisivity se posouvá ke kratším vlnovým délkám. [34] 

Na Obrázku 4 je znázorněna i Wienova aproximace, která je popsána Modestem [17]. 

Kdy se zvětšující se teplotou zdroje se zmenšuje spektrální emisivita u delších vlnových 

délek. V případě použití Wienové aproximace se v rovnici (1) vynechá -1 ve jmenovateli. 

Potom je spektrální emisivita Eopro dokonale černé těleso ve vakuu dána vztahem 

     
   

  
            

     

        .           (2) 
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Obrázek 4: Planckův zákon a Wienova aproximace 

 

2.3 Infračervené snímkování 

Infračervené snímkování (termografie) má v současné době široké uplatnění v řadě 

vědeckých disciplín, vojenských aplikací, inženýrských oborů a je také využívanou 

experimentální technikou v oboru požární ochrany a bezpečnosti. 

Metoda infračerveného snímkování se používá k určování struktury plamene 

u velkorozměrových experimentů a v této bakalářské práci byla použita k zachycení záření 

kontinua černého tělesa, které je emitováno SiC vláknem v plameni. Výbavou infračervené 

kamery jsou systém detekce a optické prvky, které umožňují snímat a zaznamenávat 

elektromagnetické záření v infračervené spektrální oblasti, viz Obrázek 5. 

 

Obrázek 5: Schéma jednotlivých prvků systému pro infračervené snímkování 
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Měření v emisním uspořádání umožňuje detekovat signál, který odpovídá integrálnímu 

zářivému toku danému absorpcí, emisí a rozptylem záření na sledované optické dráze. 

V infračervených kamerách se k zachycení signálu využívá dvou základních typů detektorů: 

 Fotonové; 

 Tepelné. 

Fotonové detektory mají velice rychlou odezvu na tok infračerveného záření a vysoký 

poměr signálu k šumu. Princip fotonových detektorů spočívá v absorpci záření (fotonu) a jeho 

vzájemného působení s elektrony ve struktuře materiálu. Elektrický signál je vytvářen 

na základě změny rozšiřování elektronové energie. Nejčastěji používané fotonové detektory 

pro účely infračerveného snímkování jsou polovodičové detektory typu InSb (indium 

antimonit) nebo HgCdTe (rtuť kadmium telurid). Odezva fotonových detektorů je spektrálně 

závislá (s vlnovou délkou se mění kvantová účinnost) a liší se pro pracovní teploty 

a jednotlivé polovodičové materiály. K získání optimálního poměru signálu k šumu jsou tyto 

detektory obvykle chlazeny okruhem kapalného dusíku na teplotu 77 K. [19] 

Tepelné detektory mají nižší citlivost než detektory fotonové a zároveň je lze 

charakterizovat spektrálně vyrovnanou křivkou odezvy. Elektrický signál je vytvářen 

(rozdílnými fyzikálními jevy) při teplotní změně materiálu působením absorpce dopadajícího 

tepelného záření. Obecně lze konstatovat, že tento ohřev nezávisí na spektrálním rozložení 

elektromagnetického záření a fotonové povaze, ale závisí na intenzitě tepelného toku, která 

působí na detektor. Tepelné detektory se dělí na bolometrické a pyroelektrické. [19] 

Detektory v infračervených kamerách mohou být tvořeny: 

 Polem foto-citlivých elementů. Označují se jako FPA (Focal Plane Array) [22] 

a podle způsobu načítání obrazu scény se dělí na pevné (staring) a skenovací 

(scanning); 

 Jednotlivým foto-citlivým elementem a systémem optiky, která vytváří obraz 

postupným skenováním dílčích elementů scény. 

Optické soustavy infračervených kamer zahrnují objektiv tvořený jednou až dvěma 

konvexními čočkami, jejichž materiál se volí s ohledem na charakter spektrální propustnosti. 

K dosažení spektrální filtrace je do optické dráhy mezi objektiv a detektor vřazen adekvátní 

filtr.  
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2.4 Metody pro stanovení teploty plamene 

Z důvodu různých prostředí plamenů a nákladů na časová omezení se k měření teploty 

plamene používají různé metody. Tato kapitola se zabývá metodami vhodnými pro stanovení 

teploty plamene. Rozložení teplotního pole je základní charakteristikou prostředí plamene, 

na němž závisí lokální parametry termodynamické rovnováhy, chemické kinetiky i tepelné 

radiace. Metody měření teploty plynného prostředí, ve kterém probíhají procesy hoření, uvádí 

Warnatz [27] a dále je shrnul Nevrlý [19]: 

 Termočlánková měření [10]; 

 Reverze atomární linie sodíku („Na-Line Reversal Metod“) [5,28]; 

 Koherentní anti-Stokesův Ramanův rozptyl (CARS) [7,8]; 

 Laserem indukovaná fluorescence (LIF) [6,8]; 

 Laserem buzená atomární fluorescence na dvou vlnových délkách (TLAF) 

[4,12]; 

 Laser-diodová absorpční spektrometrie (TDLAS) [24]; 

 Tenkovláknová pyrometrie („Thin-Filament Pyrometry“) viz kapitola 2.5. 

V citovaných publikacích je možné nalézt podrobné informace o jednotlivých 

metodách a aspekty, které souvisí s jejich aplikací. 

Důležitým předpokladem charakterizace procesů hoření je měření teploty nesvítivého 

plamene. A to v případě předmíseného spalování nebo hoření okysličených paliv, které 

probíhá za podmínek vylučujících přítomnost pevných sazových částic, mající charakter 

vyzařování černého tělesa. 

Měření teploty plamene doposud spočívalo především v pasivních optických 

technikách, invazivních sondových technikách (termočlánky) nebo laserové diagnostice. 

Ovšem teploty v daném prostředí předmíseného plamene přesahují 2000 K, což je nadlimitní 

hodnota pro využití standardních termočlánkových metod při souvislých měřeních. Chemicky 

reaktivní látky přítomné v zóně hoření způsobují výskyt katalytických reakcí na povrchu 

platinových kovů. Následkem je zkreslení výsledků měření a degradace materiálu sond. 

Invazivní měření narušuje strukturu plamene a tím způsobuje nárůst nejistot stanovení teploty. 

Metoda měření teploty optickou technikou spočívá v pasivním monitorování záření 

emitovaného plamenem (chemiluminiscence) nebo v aktivní interakci záření (absorpce, 

rozptyl) s molekulami. Další vhodnou metodou pro stanovení teploty plamene je 

tenkovláknová pyrometrie. 
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2.5 Tenkovláknové pyrometrie 

Experimentální charakterizace a modelování jednoduchých plamenových systémů 

dramaticky pokročilo. Hlavní překážkou experimentů byl nedostatek experimentální 

diagnostiky pro měření teploty s vysokým prostorovým a časovým rozlišením. Bylo 

prokázáno, že tenkovláknová pyrometrie má potenciál pro poskytnutí vysoce přesného, 

semi-kvantitativního měření, které má vynikající časové a prostorové rozlišení. [21] 

Metoda tenkovláknové pyrometrie byla v minulosti používána v různých 

uspořádáních, která využívala monitorování intenzity záření emitovaného tenkovláknovou 

sondou pomocí jednotlivého detektoru, obrazového snímače nebo infračervené kamery 

na specifickém pásmu vlnových délek. Vhodným materiálem se pro tuto metodu osvědčil 

karbid křemíku (SiC), viz kapitola 2.5.1. Tyto vlákna mají velmi malý průměr (nominálně 

15 m), nízkou tepelnou vodivost (výhoda pro prostorově rozlišená měření) a zároveň 

dostatečnou pevnost a teplotní odolnost vydržet po vložení do uhlovodíkových 

plamenů teploty až 2500 K. Poměrové pyrometry určují teplotu těles na základě snímání 

spektrální intenzity vyzařování na dvou nebo více vlnových délkách (spektrálních pásmech). 

K dostatečně přesnému měření (nejistota okolo 1%) je důležitá znalost poměru spektrální 

emisivity měřeného povrchu na použitých vlnových délkách. Hodnota spektrální emisivity se 

v případě řady materiálů mění s teplotou. 

Zde jsou shrnuty nezbytné fyzikální a předchozí experimentální procesy [21]. 

Vyhřívané SiC vlákno je dostatečně aproximováno černému tělesu [9,13,25], jehož spektrální 

emisní výkon Eg lze vyjádřit rovnicí 

         
      

    
  

       

.            (3) 

Kde  je vlnová délka, T je teplota,  je zřejmá emisivita pro vlákno, h je Planckova 

konstanta, c je rychlost světla a k je Boltzmannova konstanta. Relativní intenzity světla 

emitovaného vyhřívaným vláknem jsou zaznamenány fotosnímačem majícím závislou odezvu 

funkce R na vlnové délce. Celkový signál S, vytvořený detektorem jako funkce teploty, 

je vyjádřen rovnicí 

                        
  

  
.           (4) 

Kde Kexp je experimentální koeficient. A to za předpokladu, že nezávisí na vlnové 

délce. Rozsah vlnových délek v integraci pokrývá rozsah citlivosti detektoru. 
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Tepelné záření je silnou funkcí teploty a vlnové délky. Maximální emisní síla při 

vysokých teplotách uhlovodíkových plamenů dochází při vlnových délkách ve střední 

infračervené oblasti a vyzářený výkon rychle klesá v kratších vlnových délkách. Tyto varianty 

Eg s teplotou a vlnovou délkou mají důležité důsledky na efektivní rozsah a potenciální 

přesnost měření tenkovláknovou pyrometrií. 

Je třeba poznamenat že tenkovláknová pyrometrie má svá omezení. Tato technika 

musí být kalibrována. Pro vysoce přesné měření to vyžaduje dostupný plamenový systém 

s přesně známou teplotou, známé molekulární složení a rychlosti proudění. Dalším omezením 

je, že oxidace vlákna plamenem může vést k jeho poškození. Vkládání vlákna do plamene je 

rušivé a je praktické pouze tehdy, je li umístění vlákna kolmé k optické ose na detektor. 

Obecně platí, že tenkovláknová pyrometrie je v oblasti zpracování dat náročnější na práci než 

termočlánková měření. [21] 

2.5.1 SiC vlákno 

Současné SiC vlákna mají tvar válce s průměrem přibližně 14 m. Tato vlákna jsou 

vyráběny společností Nippon Carbon Co a distribuovány Dow Corning pod názvem 

NICALON
TM

 Ceramic Grade SiC fibers. Vlastnosti vláken od výrobce jsou uvedeny 

v Tabulce 1 [30]. Vlákna obsahují ultra-jemné -SiC krystaly a amorfní směs křemíku, uhlíku 

a kyslíku. Celkové hmotnostní zlomky křemíku, uhlíku a kyslíku jsou 0,57, 0,32 a 0,12. 

Tabulka 1: Vlastnosti SiC vláken 

 

Vlastnosti Hodnoty 

Lineární hustota vlákna 1800 

Hustota, kg/m˄3 2550 

Složení, hmotnost v %, Si:C:O 57:32:12 

Průměr vlákna, m 14 

Pevnost v tahu, GPa 3 

Modul pružnosti v tahu, GPa 210 

Odpor, Ω-cm 1000 

Dielektrická konstanta 9,2 

Tepelná vodivost, W/m-K 
      při 25 °C 2,97 

     při 500 °C 2,2 

Měrné teplo, J/g-K 
      při 25 °C 0,71 

     při 500 °C 1,17 

Povrchová úprava Polyvinylalkohol 
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Vlákna se používají nejčastěji v látkovém provedení nebo ve složení různých 

materiálů. Za účelem zlepšení výrobních vlastností jsou od výroby potaženy 

polyvinylalkoholem (PVA). Vlákna jsou namotaná na cívce a svázaná pomocí nitě o průměru 

1 mm. V experimentální části této práce bylo z vláken vybráno a použito jen jedno vlákno, 

které je zobrazeno na Obrázku 6. 

 

Obrázek 6: SiC vlákno 

 

Jignesh [15] provedl rastrovací elektronovou mikroskopii (SEM) s pomocí 

mikroskopu ElectroScan E3-ORI-103. SEM byla použita k získání snímků povrchu SiC 

vlákna a k měření jeho průměru. Obrázek 7 ukazuje přiblížený neošetřený vzorek SiC vlákna. 

Přesná tenkovláknová pyrometrie vyžaduje vlákna s jednotným průměrem a složením 

povrchu. Zkoumání vlákna pod mikroskopem ukázalo, že na hladkém válcovém objektu je 

nepravidelná vrstva povlaku. Bylo zjištěno, že se vrstva povlaku odstraní po zahřátí vlákna. 

Vlákno je poté hladké a jednotné, viz Obrázek 8. Vynikající jednotnost v průměru 

a povrchovém vzhledu vlákna vykazuje, že SiC vlákna jsou vhodná pro tenkovláknovou 

pyrometrii. I když toto vlákno obsahuje z 12 % (hmotnostních) kyslík, který plně neoxiduje, 

podléhá další oxidaci (tzv. stárnutí), pokud je umístěno v libovolném prostředí plamene. Bylo 

zjištěno, že vlákno po přibližně 60 minutách v takovém plameni začne měnit barvu z černé 

na šedou. Další zkoumání těchto vláken neodhalilo žádné rozdíly ve vzhledu povrchu a to 

naznačuje, že měření tenkovláknovou pyrometrii není ovlivněno stárnutím vlákna. 

 

Obrázek 7: Přiblížený neošetřený vzorek SiC vlákna [15] 
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Obrázek 8: SiC vlákno po jeho zahřátí [15] 

2.5.2 Ztráty záření 

Další vlastnosti SiC vláken, které jsou rozhodující pro měření teploty s vysokým 

časovým a prostorovým rozlišením [9,13,25], jsou teplotní rozdíly, které vznikají mezi 

snímačem a okolními plyny. Jsou určeny rovnováhou zářivých ztrát a konvekčního přenosu 

tepla do vlákna. Konvekční přenos tepla závisí na lokální rychlosti proudění a na 

molekulárním složení okolních plynů, které lze odhadnout pomocí standardního přenosu 

tepla. Odhad těchto rozdílů od Gosse [9] a Bédata [1] pro typické plameny s rychlostí 2 m/s 

jsou 200-400 K při 2000 K, a 40 K při 1200 K. 

Teplotní měření pomocí tenkovláknové pyrometrie musí být upraveno kvůli ztrátám 

záření do okolí. Blevins [3] ve své studii provedl úpravu pomocí vzájemného vztahu pro 

válec, tangencem nízkého Reynoldsova čísla [11,18] v rovnici 

Nu = 0,43 + 0,48 Re
1/2

,            (5) 

kde Nu je Nusseltovo číslo, které se vyjádří z rovnice 

Nu = hdf / kg.              (6) 

Kde h je konvekční součinitel přestupu tepla mezi protékajícím plynem a vláknem 

(W/m
2
 * K), df je průměr vlákna (15 * 10

-6
 m) a kg je tepelná vodivost plynu (W/m * K). 

Reynoldsovo číslo Re je vyjádřeno rovnicí 

Re = Udf  / vg,              (7) 

kde U je tangenciální rychlost (m/s) a vg je kinematická viskozita (vnitřní tření) plynu 

(m
2
/s). Plynové vlastnosti (vg a kg) jsou hodnoceny pro vzduch pomocí iterativního 

(opětovného) postupu. Použití vlastností vzduchu by mělo být adekvátní, protože vzduch 

(skládající se převážně z N2) je přítomen ve všech částečně předmísených plamenech. 

Tangenciální rychlost plynu ve směru osy je měřena pomocí průtokoměrů. 
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2.5.3 Experimentální sestavy tenkovláknové pyrometrie 

Metodu tenkovláknové pyrometrie jako první použil Vilimpoc [26]. K ověření 

proveditelnosti této techniky vybral difúzní plamen H2N2 se známou teplotou, který popsal 

jako ideální ke studiu tenkovláknové pyrometrie v důsledku přítomnosti rozsáhlých struktur 

u relativně nízkých Reynoldsových čísel. Měření teploty v plameni byly provedeny 

prostřednictvím termočlánků [10] a CARS technikou [7,8]. V obou případech bylo obtížné 

interpretovat jednobodové měření vzhledem k dynamické povaze těchto plamenů. Schéma 

experimentálního uspořádání je zobrazeno na Obrázku 9. Vlákno upevněné v držáku 

(zabránění pohybu vlákna) bylo natáhnuté přes plamen ve výšce 10 mm nad hořákem. Emise 

z vlákna procházejí přes kolimační čočku na rotační mnohostranné zrcadlo. Od rotačního 

zrcadla se odráží, projdou přes další čočku a na detektoru vytvoří obraz vlákna. V této sestavě 

byl použit InGaAs detektor, který je citlivý na vlnové délky 900 – 1600 nm. Tato 

experimentální technika využívá 15 m SiC vlákno o délce 60 mm, které je zaznamenáno 

na 512 jednotlivých vzorcích, které produkují odpovídající prostorové rozlišení 120 m 

na bod vzorku. Vzhledem k omezené odezvě InGaAs detektoru, použitého ve studii, mohou 

být měřeny teploty 1000 - 2380 K s přesností ± 4 K při vysokých teplotách, ale vzhledem 

k rychlému pádu signálu při nižších teplotách byla přesnost degradována na ± 40 K. Vlákno 

v H2N2 plameni mělo životnost 15 – 30 min, což umožnilo provézt měření s jedním vláknem. 

 

Obrázek 9: Experimentální uspořádání, Vilimpoc [26] 
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Použití kamer pro tenkovláknovou pyrometrii zavedl Pitts [21], který snímal 

produktivitu faktorů pomocí chlazené CCD kamery citlivé na viditelné a blízké infračervené 

záření. Takové uspořádání odstranilo rotující zrcadlo a jeho komplikace a také usnadnilo 

úpravu signálu od vyzařování emisivity sazí a horkých plynů. V této experimentální sestavě 

(viz Obrázek 10) byl použit laminární předmísený plamen (složený z metanu a vzduchu) 

a 15 m SiC vlákno, které bylo snímáno na 540 bodech v délce 27,5 mm chlazenou CCD 

kamerou. Takové uspořádání umožnilo měřit tepelný rozsah 1200 – 2100 K s prostorovým 

rozlišením ~ 100m a časovým rozlišením 1,5 ms s přesností 1,5 ± 1,0 K v řádu 2000 K. 

Sestava byla kalibrována za předpokladu, že nejsilnější emisivita vlákna je ve výšce 7 mm 

nad hořákem při stabilní teplotě plamene 2000 K. Za předpokladu, že se vlákno chová jako 

černé těleso, byly naměřené teploty v různých polohách podél vlákna určeny relativním 

záznamem emisní intenzity. Pro zlepšení přesnosti měření teploty plamene pomocí souhrnné 

produktivity faktorů byla u kalibrací důležitá znalost rychlosti proudění a molekulárního 

složení plamene. K získání výsledků tenkovláknové pyrometrie použil Pitts podobných kroků, 

jako je uvedeno v literatuře [9,13,25]. 

 

Obrázek 10: Experimentální uspořádání, Pitts [21] 
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Na rozdíl od předchozí experimentální sestavy, kde Pitts [21] použil chlazenou CCD 

kameru, citlivou na viditelné a blízké infračervené záření, použil Jignesh [15] digitální 

kameru, která je citlivá jen na viditelné záření. V jeho sestavě (viz Obrázek 11) byl použit 

předmísený plamen složený z metanu a vzduchu, který měl světelnou výšku spalování 72 mm 

při atmosférickém tlaku. Přívod vzduchu procházel přes filtr, který z plynu odstranil pevné 

částice. Nad plamen bylo vodorovně umístěno SiC vlákno, které bylo pozorováno digitálním 

fotoaparátem Nikon D100 s reflexním objektivem. Vlákno je zobrazeno na obrazovce 

velikosti 23,7 * 15,6 mm s rozlišením 3008 * 2000 pixelů. Ke zlepšení signálu a odstranění 

šumu byl v přední části objektivu použit modrý filtr Schott BG26 o velikosti 50 * 50 mm 

a tloušťce 3 mm. Použitá sestava byla kalibrována pomocí termočlánkového měření plamene. 

 

 

Obrázek 11: Experimentální uspořádání, Jignesh [15] 

 

3 Experimentální část 

V rámci experimentální části této bakalářské práce byla navrhnuta a v laboratorních 

podmínkách realizována sada pilotních experimentů zaměřených na stanovení teploty 

plamene technikou tenkovláknové pyrometrie včetně sběru a zpracování dat. První sestava 

byla použita pro kalibraci tenkovláknové pyrometrie s modelem černého tělesa pomocí dvou-

detektorové optické sestavy pro bodová měření. Na druhou experimentální sestavu bylo 

využito monitorování intenzity záření emitovaného tenkovláknovou sondou pomocí 

infračervené kamery. 
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3.1 Návrh kalibrační sestavy s bodovými detektory 

V rámci této kalibrační procedury se stanovuje poměr naměřených hodnot signálu 

na příslušných bodových detektorech za známé teploty modelu černého tělesa 

a odpovídajících teoretických intenzitách záření, vypočtených z Planckova vyzařovacího 

zákona, přičemž jsou zohledněny křivky spektrální propustnosti a citlivosti použitých 

optických prvků. 

Na Obrázku 12 je znázorněna kalibrační sestava, která obsahuje: 

 model černého tělesa (viz kapitola 3.1.1); 

 optické uspořádání dvou-detektorové sestavy pro bodová měření 

tenkovláknové pyrometrie (viz kapitola 3.1.2); 

 lock-in zesilovače (viz kapitola 3.1.3). 

 

Obrázek 12: Návrh kalibrační sestavy s bodovými detektory 

 

3.1.1 Model černého tělesa 

Model černého tělesa (BB-4A), který je zobrazen na Obrázku 13, je teplotní kalibrátor 

s nastavitelným teplotním rozsahem od 100 do 982 °C (373 – 1255 K) s přesností ± 0,25% 

čtené hodnoty. Pro přesné a stabilní nastavení teploty je vybaven digitálním PID regulátorem 
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teploty. Vyhřívaná kalibrační plocha (dutinka) představuje cíl, u kterého je známa teplota 

a hodnota emisivity (0,99). 

 

Obrázek 13: Černé těleso BB-4A [29] 

 

3.1.2 Optické uspořádání 

Na Obrázku 14 jsou zobrazeny prvky optické sestavy pro bodová měření 

tenkovláknové pyrometrie. Tyto prvky jsou uchyceny na optické kolejnici, která umožňuje 

posuv v optické ose a jemné nastavení jednotlivých prvků. Optická kolejnice je upevněna 

na manuálně ovladatelném, vertikálně posuvném stojanu (7VT188-20), který umožňuje pohyb 

nahoru a dolů. 

 

Obrázek 14: Optická uspořádání dvou-detektorové  sestavy pro bodová měření 
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Výčet prvků použitých v optické sestavě pro bodová měření: 

 chopper; 

 irisová optická clona; 

 optická ploskovypuklá čočka; 

 dělič optického paprsku; 

 konkávní zrcadla; 

 optické pásmové filtry; 

 infračervený detektor (InGaAs); 

 infračervený detektor (HgCdZnTe). 

Chopper (SR540), který je zobrazen na Obrázku 15, je mechanický přerušovač 

optického paprsku. Na předním panelu je čtyřmístný frekvenční displej pro ovládání 

frekvence. Jednotka může sekat světelné zdroje sazeb od 4 Hz do 3,7 KHz. V této 

experimentální sestavě byl použit eloxovaný hliníkový kotouč (5/6) pro kmitočet do 400 Hz. 

 

Obrázek 15: Chopper SR540 (ovládací jednotka a kotouč) 

 

Irisová optická clona je určena k regulaci průtoku světla skrze čočky na plochu 

záznamového média. Je složena z tenkých kovových lamelek, které mají jeden konec 

uchycený k obvodu a druhý (pohyblivý) konec se plynule rozšiřuje či zužuje, a to až 

do úplného uzavření otvoru. Optická ploskovypuklá čočka (plano-convex) mění rovnoběžný 

(kolimovaný) paprsek světla na sbíhavý.  Tato spojka je z jedné strany rovná a z druhé 

vypouklá. Její ohnisková vzdálenost je 100 mm. Dělič optického paprsku slouží k fyzickému 

rozdělení vstupního svazku světla na dva svazky s různou intenzitou, spektrálním složením 

a polarizací. Dělící vrstva umožňuje, aby část svazku prošla v původním směru a zbývající 

část byla řízeně odražena. V použité experimentální sestavě se střední infračervené záření 

propouští a blízké infračervené záření odráží. Konkávní (vyduté) zrcadla mění rovnoběžné 



19 

 

paprsky světla na sbíhavé. Optický pásmový filtr 1 od firmy LOT-Oriel propouští oblast 

vlnových délek ve střední infračervené oblasti (MIR) λ = 3,65 – 4,16 m. Optický pásmový 

filtr 2 od firmy Spectrogon propouští oblast vlnových délek v blízké infračervené oblasti 

(NIR) λ = 2,12 – 2,34 m. Pro oba optické filtry byly na základě dat poskytnutých výrobcem 

vytvořeny křivky spektrální propustnosti, které jsou zobrazena na Obrázku 16. Oba optické 

filtry se nachází v maximu příslušných detektorů. 

 

Obrázek 16: Křivky spektrální propustnosti optických filtrů a IR detektorů 

 

Infračervený detektor (PDA10DT-EC) detekuje spektrum vlnových délek v blízké 

infračervené oblasti (NIR) pomocí citlivého (InGaAs) elementu zobrazeného na Obrázku 17. 

Obsahuje vestavěný regulátor teploty, který při měření stabilizuje teplotu na -10°. Aktivní 

plocha detektoru (0,8 mm
2
) dokáže detekovat rozsah vlnových délek 1,2 – 2,57 m 

s vrcholovou vlnovou délkou 2,3 m. Druhý infračervený detektor detekuje spektrum 

vlnových délek ve střední infračervené oblasti pomocí chlazeného citlivého (HgCdZnTe) 

elementu. Aktivní plocha detektoru (1,0 mm
2
) dokáže detekovat rozsah vlnových délek 

2,8 – 6 m s vrcholovou vlnovou délkou 5 m.  Oba detektory jsou zobrazeny na Obrázku 17 

a na základě dat poskytnutých výrobci byly vytvořeny křivky jejich spektrální propustnosti, 

které jsou zobrazena na Obrázku 16. 
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Obrázek 17: Detektor InGaAs (vlevo) a detektor HgCdZnTe (vpravo) [31,33] 

 

3.1.3 Lock-in zesilovač 

Fázově citlivý lock-in zesilovač (SR830), který je zobrazen na Obrázku 18, slouží ke 

zlepšení poměru signálu k šumu. Zobrazuje současně velikost a fázi signálu. Zesilovač 

používá digitální zpracování signálu (DSP). 

 

Obrázek 18: Lock-in zesilovač SR830 [32] 

 

3.2 Realizace kalibrační sestavy s bodovými detektory 

Kalibraci lze provézt několika způsoby. Ideální je hořák se známým prostředím, např. 

se známým teplotním profilem nebo se známou teplotou spalin. Teplotu můžeme ověřit 

modelem (výpočtem) nebo kontrolně termočlánkem. 

Byla provedena výpočetní předpověď teoretických intenzit signálů, které jsem získal 

numerickou integrací Planckova vyzařovacího zákona přes oblast vlnových délek použitých 

spektrálních filtrů. Pro oba filtry byly vytvořeny křivky spektrální propustnosti (viz Obrázek 

19) v rozsahu uvažovaných teplot 900 – 2100 K na základě dat poskytnutých výrobcem (viz 

kapitola 3.1.2). Byl použit Planckův zákon v původní formě (bez Wienovy aproximace). 
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Obrázek 19: Křivky spektrální propustnosti obou filtrů 

 

Poměr intenzit obou filtrů jsem vyjádřil graficky v rozsahu uvažovaných teplot 900 – 

2100 K na Obrázku 20. 

 

Obrázek 20: Poměr intenzit obou filtrů 

 

Provedl jsem měření v dané sestavě, z něhož jsem stanovil pro dané teploty 750 – 

1150 K signál zachycený na jednotlivých detektorech (viz Obrázek 21) z displeje použitého 

lock-in zesilovače.  
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Obrázek 21: Křivky zachycených signálu na obou detektorech 

 

Na Obrázku 22 jsem graficky vyjádřil poměr signálu naměřených na detektorech 

v rozsahu uvažovaných teplot 750 - 1150 K. 

 

Obrázek 22: Poměr signálu radiance obou detektorů 

 

Kalibrační konstantu K1, pro daný detektor a danou teplotu, lze získat pomoci srovnání 

signálů (poměr dvou veličin). Totéž jsem provedl pro druhý detektor z použitých 

detektorů K2. Výsledné kalibrační hodnoty jsem zprůměroval a graficky vyjádřil 
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s porovnáním k lineární přímce na Obrázku 23. Bylo dosaženo uspokojivé shody poměrné 

kalibrační konstanty (99,5 %) při jednotlivých teplotách. 

 

Obrázek 23: Křivka poměrné kalibrační konstanty 

 

Z Obrázku 23 je patrné, že lze získat téměř ideální lineární závislost. V daném rozsahu 

teplot při jedno-detektorovém uspořádání jsem dosáhl aplikovaným postupem kalibrace 

s přesností měření teploty povrchu těles na úrovni menší než 1%. Předpokladem dosažení této 

přesnosti je znalost emisivity povrchu daného tělesa. Toto je možné konstatovat pro oba 

použité filtry. V případě, že emisivita není známá (je teplotně závislá) je vhodné použít dvou-

detektorového uspořádání, přičemž dosažená přesnost určení poměrové kalibrační konstanty 

se pohybuje okolo 2%. Nicméně v případě tenkovláknové pyrometrie se nepodařilo dosáhnout 

totožného optického uspořádání (parametrů optické dráhy) a proto se tento způsob kalibrace 

pomocí černého tělesa ukázal jako neefektivní. 

Možným řešením je provedení kalibrace dvou-detektorové sestavy pomocí proudu 

plynného média o známé teplotě a tepelně vodivostních parametrech. Toho lze dosáhnout 

například v proudu spalin (produktů hoření) předmíseného plochého hořáku, který poskytuje 

homogenní prostředí vhodné pro takové měření. Proces kalibrace v takovém případě vyžaduje 

také kombinaci jiné metody měření teploty (referenční stanovení) případně kombinaci 

matematického modelování experimentů. 

Jelikož aplikace takto komplexního postupu přesahuje rámec této bakalářské práce, 

byla v rámci její praktické části provedena měření relativní intenzity vyzařování SiC vlákna 

pomocí infračervené kamery. 
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3.3 Návrh experimentální sestavy s infračervenou kamerou 

V této kapitole bude uveden popis experimentálních přístrojů použitých k provedení 

tenkovláknové pyrometrie v plameni. Provádět časově a prostorově rozlišená měření teploty 

nesvítivých plamenů umožňuje infračervený poměrový pyrometr s tenkovláknovou sondou. 

Princip měření je v daném případě založen na měření poměru intenzity vyzařování 

tenkovláknové sondy na dvou diskrétních pásmech vlnových délek v infračervené oblasti. 

Spektrální pásma vybraná pro účely tohoto užitého vzoru odpovídají oblastem vlnových 

délek, ve kterých lze zanedbat příspěvky emise záření plynných molekul v plameni, a zároveň 

se jedná o tzv. atmosférická okna, ve kterých nedochází k reabsorpci záření molekulami 

v okolí plamene. 

 

Obrázek 24: Experimentální sestava 

 

Obrázek 24 ilustruje použitou experimentální sestavu pro měření tenkovláknovou 

pyrometrií. Mezi hlavní prvky realizované experimentální sestavy patří: 

 pohárkový hořák a systém regulace médií (viz kapitola 3.3.1); 

 infračervená kamera a optické uspořádání experimentu (viz kapitola 3.3.2); 

 SiC vlákno (viz 3.3.3). 
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3.3.1 Pohárkový hořák a systém regulace médií 

Konstrukce pohárkového hořáku je standardizovaná normativními předpisy ISO 

14520-1 [14] a NFPA 2001 [20]. Z důvodů umožnění snímání plamene v infračervené 

spektrální oblasti musela být původní sestava pohárkového hořáku upravena k provedení 

uvažovaných experimentů. Provedené úpravy spočívaly v: 

 přizpůsobení systému přívodu plynných paliv; 

 inovování konstrukce difuzoru; 

 nahrazení skleněného tubusu obtokem dusíku. 

První realizovanou změnou vůči původní sestavě pohárkového hořáku (dle [14]) bylo 

doplnění možnosti použít plynné palivo. Jako plynné palivo byl vybrán metan (CH4). 

Prostorově rovnoměrné a laminární proudění vzduchu, potřebné pro následující 

experimenty, zajistily úpravy v konstrukčním řešení pohárkového hořáku. Úpravy spočívaly 

zejména ve způsobu provedení difuzoru. V porovnání s NFPA 2001 [20] byl do difuzoru 

přiváděn vzduch třemi horizontálními vstupy přes mosazné závitové hadicové spojky s roztečí 

120°, viz Obrázek 25. 

 

Obrázek 25: Pohled na přívod vzduchu do upraveného pohárkového hořáku 

 

K vytvoření rovnoměrného profilu proudění vzduchu při obtékání plamene byl použit 

difuzor o výšce 100 mm a vnitřním průměru 75 mm vyplněný skleněnými kuličkami 

o průměru 6 mm, na kterých byla položena vrstva drátěného síta o velikosti oka 0.3 mm. 

Prostor nad drátěným sítem byl vyplněn trubičkami z PVC (slámky). Umístění drátěného síta 

a PVC trubiček je zobrazeno na Obrázku 26. 
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Obrázek 26: Pohledy na umístění drátěného síta a trubiček v difuzoru 

 

Do hořáku je přiváděn vzduch z tlakové láhve polyamidovými hadičkami o vnitřním 

průměru 10 mm přes měřidlo hmotnostního průtoku F-202AV-M10-ABD-44V (Bronkhorst 

EL-FLOW), které má regulační funkci a regulační přímo ovládaný ventil (MFC). Použité 

měřidlo hmotnostního průtoku mělo dle kalibračního protokolu přesnost ± (0,8 % odečtu + 

0,2 % celkového rozsahu). Kalibrace měřidla hmotnostního průtoku byla provedena 

pro maximální průtok vzduchu 1000 mln/min. Měřidlo hmotnostního průtoku vzduchu bylo 

ovládáno R/C řídícím a monitorovacím panelem Bright typu B1 (Bronkhorst), a napájeno 

laboratorním zdrojem DIAMETRAL, typu P230R51D. Přívodní vedení vzduchu je 

před vstupem do difuzoru rozděleno polyetylenovými spojkami do tří větví PVC hadic 

o vnitřním průměru 10 mm a vnějším průměru 12 mm. 

Přívod plynu (paliva) do hořáku byl z důvodu přesného nastavení průtoku plynu 

hořákem proveden z tlakové láhve přes nerezový redukční ventil (Concoa 302) opatřený 

kulovým uzavíracím ventilem (Swagelok) a poté přes měřidlo hmotnostního průtoku 

F-201CV-1K0-ABD-33-V (Bronkhorst EL-FLOW) s regulační funkcí a přímo ovládaným 

regulačním ventilem (MFC). Použité měřidlo hmotnostního průtoku mělo nominální přesnost 

dle kalibračního protokolu ± (0,8 % odečtu + 0,2 % celkového rozsahu). Kalibrace měřidla 

hmotnostního průtoku byla provedena pro maximální průtok 1000 mln/min vzduchu. Měřidlo 

hmotnostního průtoku bylo napájeno a ovládáno přes digitální elektronickou napájecí a řídící 

jednotku Bronkhorst (E-7110-BB), vybavenou R/C modulem na řízení průtoku plynu. 
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Obrázek 27: Pohled na přívod paliva do upraveného pohárkového hořáku [19] 

 

Přívod plynu je veden tlakovými polyetylenovými hadičkami s vnitřním průměrem 

4 mm a vnějším průměrem 6 mm. Jednotlivé regulační a měřící prvky byly spojeny 

standardizovanými spojkami (Swagelok). Nerezová průchodka nainstalovaná ve svislé ose 

zařízení zajišťuje průchod paliva do těla hořáku, viz Obrázek 27. Vyměnitelný ocelový 

pohárek, který byl z důvodu rovnoměrného profilu proudění plynu vyplněn skleněnými 

kuličkami o průměru 3 mm, je nasazen na centrální tubus z nerezové oceli a utěsněn 

teflonovou páskou. Na skleněných kuličkách byla položena vrstva drátěného nerezového síta 

(velikost oka 0,4 mm; průměr osnovního drátu 0,22 mm). Pro experimenty byl využit čistý 

metan. Na Obrázku 28 je znázorněn způsob realizace přívodu a regulace médií (vzduch, 

plynné palivo). 

 

Obrázek 28: Hmotnostní průtokoměry a přívod plynných médií do hořáku 

 

Z důvodu zajištění nejvyšší míry stability plamene a zamezení jeho nežádoucího 

ovlivňování prouděním okolního vzduchu byl k pohárkovému hořáku přidán obtok dusíku, 

viz Obrázek 29. Horní část těla použitého hořáku je tvořena dvojicí ocelových válců o výšce 
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235 mm. Vnitřní válec má vnitřní průměr 91 mm a vnější průměr 97 mm. Vnější válec má 

vnitřní průměr 111 mm a vnější průměr 119 mm. Dusík vytvářející vzestupný inertní proud 

kolem hořáku je do prostoru mezi válce přiváděn z tlakové láhve se vzduchem přes 

dusíkový generátor (IMT-SN 250) a rotametr (Omega) polyetylenovými hadičkami s vnitřním 

průměrem 4 mm. 

 

Obrázek 29: Horní pohled na upravený pohárkový hořák 

 

3.3.2 Infračervená kamera a optické uspořádání experimentu 

V této podkapitole je popsána infračervená kamera a její optické uspořádání použité 

v experimentu. Snímkování SiC vlákna a plamene pohárkového hořáku bylo realizováno 

infračervenou kamerou Electrophysics PV320L2ZE. 

Tato kamera využívá pro snímání infračerveného záření pyroelektrický 

(Ba0,66Sr0,34TiO3) detektor pevného typu pole (FPA – Focal Plane Array) dělený na 240 x 320 

pixelů. Před detektorem rotuje ustálenou rychlostí otočný element (chopper), který tepelně 

stabilizuje detektorové pole při každé otáčce. Tento element umožňuje určit míru signálu 

pro každý snímek. Mezi detektor a otočný element kamery je vřazené optické ZnSe okénko, 

které umožňuje systému zpracovávat záření v relativně širokém rozsahu vlnových délek (0,7 – 

20 m). Jelikož spektrální rozsah záření dopadající na detektor závisí především na typu 

použitého objektivu, byl pro měření využit 35 mm objektiv (rozsah 3 – 14 m) s integrovanou 

nastavitelnou clonou, viz Obrázek 30. 
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Obrázek 30: Infračervená kamera 

 

Z důvodu omezení rozsahu spektrální citlivosti systému byl mezi clonu a krycí okénko 

detektoru umístěn spektrální pásmový filtr 1 (viz kapitola 3.1.2), který umožňuje 

minimalizovat intenzitní příspěvky absorpce a emise plynných specií v plameni. Dané 

experimentální uspořádání (viz Obrázek 31) umožnilo mapovat intenzitní profily, které 

odpovídají tepelné radiaci pohlcené a vyzářené pouze SiC vláknem a sazovými částicemi. 

Spektrální odezvu jednotlivých pixelů pyroelektrického detektoru lze považovat za 

konstantní. Spektrální citlivost je omezena rozsahem přenosu spektrálního pásmového filtru, 

který je mimo pásmo vlnových délek 3,75 – 4,02 m menší než 5%. Ve středu pásma 

dosahuje celková spektrální propustnost opt, hodnoty přibližně 70%. Spektrální filtr 

zeslabuje celkový signál, který dopadá na detektor. Tím potlačí méně intenzivní příspěvky 

záření z okolí a vyrovná úroveň požadovaného signálu detektorového FPA pole. Aby nedošlo 

k saturaci detektoru, měnily se parametry sběru dat. 

 

Obrázek 31: Optické uspořádání experimentu 



30 

 

3.3.3 SiC vlákno 

Vlákno dlouhé 170 mm bylo uchyceno ke konstrukci a natáhnuto vodorovně 

přes plamen. Rám byl připevněn k vertikálnímu mikroposuvu (8MT175-100), který byl 

ovládán osobním počítačem (PC) přes rozhraní USB 2.0 a řízen softwarem SMCVieW. Tento 

vertikální mikroposuv (s konstrukcí) byl upevněn na stojanu. Díky posuvnému komponentu 

byla zajištěna možnost manipulace s vláknem ve vertikálním směru, což umožnilo ideální 

nastavení výšky vlákna nad plamenem. K porovnání naměřených výsledků byl do použité 

experimentální sestavy zařazen termočlánek upevněný ke konstrukci a připojený 

na integrovaný číslicový voltmetr (M1T 330). 

3.4 Postup měření sestavou s infračervenou kamerou 

V této části práce jsou popsány jednotlivé úkony, které byly provedeny při 

experimentálním měření tenkovláknovou pyrometrií sestavou s infračervenou kamerou 

(viz Obrázek 32). 

Před zahájením měření byli v laboratoři naměřené hodnoty tlaku vzduchu (p = 97,7 

kPa), teploty vzduchu (T = 26,3 °C) a vlhkosti vzduchu (27,2 %). Je třeba poznamenat, že 

okolní vlivy mají zanedbatelný vliv na kvalitu měření. 

 

Obrázek 32: Experimentální sestava s IR kamerou 
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Při experimentálním měření bylo SiC vlákno, uchycené ke konstrukci 

s mikroposuvem, vloženo do laminárního nepředmíseného plamene z metanu (nominální 

čistota 99,5 %). Objemový průtok metanu byl Q = 370 ml/min, což odpovídá výtokové 

rychlosti metanu z pohárku v = 1 cm/s. Regulace průtoku byla provedena regulačními 

hmotnostními průtokoměry, přičemž výstupní tlaky (na redukčním ventilu) vzduchu i paliva 

byly nastavené na p = 2 bar. Objemový průtok vzduchu byl u regulátoru hmotnostního 

průtoku (Bronkhorst EL-FLOW F-202AV-M10-ABD-44V, kapitola 3.3.1) nastavený 

prostřednictvím řídícího a monitorovacího panelu na Qvzduch = 40 l/min. Obtok dusíku 

nakonec nebyl použit, protože měl za daných podmínek vizuálně zanedbatelný vliv 

na strukturu plamene. Následně byla provedena prostorová kalibrace mikroposuvu (8MT175-

100), který byl ovládán osobním počítačem (PC) přes rozhraní USB 2.0 a řízen softwarem 

SMCVieW. Pro vlákno umístěné ve spodní poloze mikroposuvu byla stanovena výška 

nad hořákem (0 mm) a rozsah mikroposuvu (90 mm) s krokem 0,1 mm. Takové nastavení 

umožnilo provézt prostorovou kalibraci snímků a zajistit prostorové rozlišení, které vymezuje 

prostor zájmové oblasti na 90 mm. 

Monitorování SiC vlákna umístěného v plameni bylo provedeno pomocí infračervené 

kamery Electrophysics PV320L2ZE, která je popsána v kapitole 3.3.2. ZnSe okénko vložené 

mezi detektor a rotující prvek kamery umožňuje zachytit intenzitu vyzařování v poměrně 

širokém rozmezí vlnových délek 0,7 – 20 m. Pro měření byl použit 35 mm objektiv 

s Ge čočkou a integrovanou ručně nastavitelnou clonou. Mezi clonu a detekční okénko byl 

vložený spektrální pásmový filtr 1, který umožňuje minimalizovat intenzitu vyzářenou emisí 

a absorpcí plynných částí v plameni (viz kapitola 3.1.2). Zaznamenáváme intenzitu 

vyzařování vlákna na detektor typu pole (pyroelektrický detektor). Vzdálenost mezi čočkou 

objektivu a plamenem byla přibližně 50 cm. 

Měření začalo zapnutím kamery, která zahájila tepelné ustálení detektoru, které trvalo 

přibližně 50 min. Infračervená kamera byla při zapnutí připojená k analogové obrazovce BNC 

konektorem (viz Obrázek 33), avšak samotné měření bylo provedeno v digitálním režimu, 

přes rozhraní USB 2.0 do PC v 14 bit kvalitě, při kterém byly obrazové data převedené A/D 

převodníkem. Obrazové data byli následně získané a podle potřeby zobrazené v uživatelském 

prostředí Electrophysic pomocí softwaru Velocity (verze 2.2), který je kompatibilní 

s použitou infračervenou kamerou. 
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Obrázek 33: Připojení kamery k analogové obrazovce 

 

Vyhovující úrovně nastavení jasu a kontrastu použité infračervené kamery 

pro konkrétní experiment byly nastaveny na hodnoty L = 60 a G = 40. Velikost zobrazované 

oblasti byla 90 mm ve vertikální ose. Použitím daného uspořádání bylo docíleno prostorového 

rozlišení 2,5 pixel/mm (0,4 mm/pixel). 

Počet snímků za sekundu byl nastaven na 60 FPS, ale skutečný počet snímků za 

sekundu se pohyboval okolo 50 FPS, v důsledku proměnlivé okamžité frekvence chopperu. 

Časový rozdíl mezi snímky byl tedy Δτ ≈ 20 ms. Délka záznamu byla nastavena na 5 sekund, 

takže z jedné sekvence bylo 300 snímků. Pro zvýšení poměru signálu k šumu bylo využito 

průměrování každých 16 snímků. Použitím softwaru Velocity byla pro každý pixel 

digitalizovaná průměrná hodnota intenzitního signálu z 16 snímků, které infračervená kamera 

zaznamenala a přenesla do A/D převodníku. 

4 Výsledky a diskuze 

Vlákno bylo umístěno v nepředmíseném plameni metanu s objemovým průtokem 

Q = 370 ml/min, kterému odpovídá výtoková rychlost z pohárku v = 1 cm/s. Objemový 

průtok vzduchu byl nastavený na Qvzduch = 40 l/min. Výstupné tlaky obou médií byli 

nastavené na p = 2 bar. Za těchto podmínek byl pozorován ustálený (laminární) charakter 

plamene bez výrazných fluktuací pozice reakční zóny v prostoru a čase (viz Obrázek 34). 

Plamen se za daných podmínek vizuálně projevoval namodralou emisí z reakční zóny 

v oblasti paty plamene a značnou svítivostí v jeho horní části. Nepřesná osová symetrie 
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plamene byla pravděpodobně způsobena nakloněním kamery. Vlákno bylo nejprve umístěno 

ve výšce 90 mm nad hořákem a pomocí softwaru Velocity byla zaznamenána a následně 

vyhodnocena jeho relativní intenzita vyzařování v infračervené oblasti. Takové měření bylo 

provedeno i pro další dvě výšky vlákna nad hořákem (60 mm a 30 mm). 

 

Obrázek 34: ustálený plamen a vlákno v 9 cm 

 

Na základě skutečností uvedených v kapitole 3.2 lze předpokládat, že výsledný signál 

relativní intenzity vyzařování je lineárně závislý na teplotě. Zároveň předpokládáme linearitu 

odezvy detektoru infračervené kamery. Jde tedy o relativní vyjádření teploty, avšak 

bez uvážení jakýchkoliv korekcí tepelných možných ztrát (viz kapitola 2.5.2). Dynamický 

rozsah pro měření tenkovláknovou pyrometrií je tedy S ϵ <0,1;1> kde 0,1 je spodním prahem 

citlivosti detektoru a maximum (S=1) je hodnota, při které bylo dosaženo saturace detektoru 

(maximální signál). Křivky relativní intenzity vyzařování vlákna ve třech výškách nad 

hořákem jsem vyjádřil graficky na Obrázku 35. 



34 

 

 

Obrázek 35: Relativní intenzita vyzařování vlákna ve třech výškách nad hořákem 

 

Uvedená měření prokázala osovou symetrii plamene za daných podmínek, což svědčí 

o vhodném konstrukčním uspořádání hořáku. Ve 3 cm nad okrajem hořáku je jasně patrný 

typický tzv. „křídlový“ profil relativní teploty se dvěma lokálními maximy odpovídajícími 

pozici reakční zóny mimo osu plamene. Oproti tomu v 6 cm i 9 cm nad okrajem hořáku již lze 

pozorovat zcela parabolický teplotní profil. Tyto profily poskytují důležité informace 

pro srovnání s výsledky numerických simulací a poslouží v dané formě pro nastavení 

rychlostního profilu proudění paliva a dalších okrajových podmínek výpočtu. 

Z předchozích výpočetních simulací a experimentálních poznatků o nepředmíseném 

plameni metanu za daných podmínek se dá předpokládat, že maximální teplota v reakční zóně 

odpovídá přibližně hodnotě 2000 K (± 100 K). Pro přesné měření tenkovláknovou pyrometrií 

v plameni by kalibrace vyžadovala provézt měření na dvou teplotách v prostředí o známé 

teplotě. 

Vizuálně byla pozorována depozice sazí na SiC vlákno při jeho dlouhodobé expozici 

ve vysoce svítivé oblasti nepředmíseného plamene metanu. Tento poznatek je nutné vzít 

v úvahu pro budoucí experimentální studie, jelikož daný efekt výrazně zkresluje výsledky 

měření (výskyt „falešného“ lokálního maxima vlivem vyššího povrchu a zvýšené emisivity 

na úseku s deponovanými sazemi). 
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5 Závěr 

V rámci této bakalářské práce jsem se podílel na návrhu a realizaci dvou 

experimentálních sestav vhodných pro stanovení lokálních profilů teploty plamene technikou 

tenkovláknové pyrometrie v laboratorních podmínkách. Tyto sestavy jsem použil k určení 

prostorového rozložení teploty v prostředí laminárního nepředmíseného plamene metanu. 

První experiment byl zaměřen na kalibraci pyrometrické sestavy s pomocí kalibrátoru 

a dvou-detektorové optické sestavy pro bodová měření. Z výsledků je patrné, že lze získat 

téměř ideální lineární závislost spektrální intenzity na teplotě. V daném rozsahu teplot 

při jedno-detektorovém uspořádání jsem dosáhl aplikovaným postupem kalibrace s přesností 

měření teploty povrchu těles na úrovni menší než 1%. Předpokladem dosažení této přesnosti 

je znalost emisivity povrchu daného tělesa. V případě, že emisivita není známá (nebo je 

teplotně závislá) je vhodné použít dvou-detektorového uspořádání, přičemž dosažená přesnost 

určení poměrové kalibrační konstanty se pohybuje okolo 2%. Nicméně v případě 

tenkovláknové pyrometrie se nepodařilo dosáhnout totožného optického uspořádání, a proto 

se tento způsob kalibrace pomocí černého tělesa ukázal jako neefektivní. 

Jelikož aplikace vhodného postupu kalibrace přesahuje rámec této bakalářské práce, 

byla v její další části navrhnuta a realizována druhá experimentální sestava, ve které bylo 

využito monitorování intenzity záření emitovaného tenkovláknovou sondou (SiC vlákno) 

pomocí infračervené kamery. Z výsledků je patrné, že lze získat reprezentativní dynamický 

rozsah teplot pro měření teploty technikou tenkovláknové pyrometrie a tedy můžeme 

dosáhnout obdobně kvalitních výsledků s předchozími prácemi na podobné téma. Lze říci, že 

dynamický rozsah a prostorové rozlišení zvolené experimentální sestavy s infračervenou 

kamerou je vhodné pro takto koncipované metody tenkovláknové pyrometrie v plameni. 

Je možné konstatovat, že cíl práce, kterým byl návrh a realizace sady pilotních 

experimentů zaměřených na stanovení teploty plamene technikou tenkovláknové pyrometrie, 

byl splněn. 
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