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Termokamera

• bezdotykového měření teploty

• všechna tělesa (T> 0K) vyzařují elmag. z{ření

• intenzita z{ření odpovíd{ povrchové teplotě tělesa 

• konstrukce - analogie videokamery

• objektiv - čidlo - vyhodnocení intenzity tepelného 
z{ření

• termogram - informace o povrchovém rozložení 
teploty tělesa



• nejzn{mějším výrobcem firma FLIR

• jednoduch{ zařízení x výzkumné účely

• pro použití ve výuce zatím ž{dný výrobek

• nejnižší třída se pohybuje okolo 40 000 Kč

• umožňuje sledovat tepelné děje přímo a 
v re{lném čase

• vyhodnocujeme pouze teplotu povrchu

• nenaměříme absolutně přesné hodnoty

Termokamera



Měření termokamerou

• nejprve je nutné provést kalibraci - nastavení:

- okolní teplota 

- relativní vlhkost prostředí 

- vzd{lenost od měřeného předmětu 

- emisivita

• emisivita je vlastností povrchu materi{lu

• měřený prvek opatříme materi{lem s dobrou 
tepelnou vodivostí a o zn{mé emisivitě 
(hliníkov{ fólie s matným n{těrem)



Tření dlaní

• zavedení pojmu vnitřní energie

• při tření se zvyšuje vnitřní energie a stoup{ 
teplota tělesa

• při tření rukou navz{jem o sebe – zvýšení 
teploty 

• nejde pouze o subjektivní pocit?

• jak velké je toto zahř{tí?



Tření dlaní

normální teplota dlaně



Tření dlaní

vzájemné tření dlaní



Tření dlaní

místa s nejvyšší teplotou



Solení sněhu

• teplota sněhu cca -2 °C (jako venkovní teplota)

• prav{ stranu sněhu je posyp{na krystalickou 
kuchyňskou solí

• doch{zí k rozpouštění soli a t{ní sněhu

• rozpuštění soli a t{ní sněhu - je třeba dod{vat 
teplo 

• je odebír{no z okolí - kles{ní teploty těchto míst

• suchý sníh – přid{ní koncentrovaný solný roztok



Solení sněhu

pravá polovina sněhu posypána solí



Solení sněhu

teplota sněhu po 10 sekundách



Solení sněhu

teplota sněhu po 60 sekundách



Zahřívací polštářek

• směs octanu sodného a vody

• dod{ní energie - vložit do vody a uvést do varu

• vnitřní struktura - změní se na gel

• prohnutí plíšku - změna vazeb mezi molekulami 
octanu - tuhnutí

• proces tuhnutí - uvolňuje se skupenského teplo



Zahřívací polšt{řek

polštářek před prohnutím plíšku



Zahřívací polšt{řek

polštářek těsně po prohnutí plíšku



Zahřívací polšt{řek

polštářek po 1 minutě po prohnutí plíšku



Zahřívací polšt{řek

polštářek po 7 minutách po prohnutí plíšku



Tepelná vodivost

• tepeln{ vodivost různých l{tek:

- měď, hliník, železo, plexisklo a dřevo

• standardní uspoř{d{ní pokusu:

- k{dinka s horkou vodou, 

- proužky opatřené z jedné strany 
černou matovou barvou 

- vhodné uchycení



Tepelná vodivost

Uspořádání pokusu na teplenou vodivost



Tepelná vodivost

Termogram teplené vodivosti (Cu – dřevo)



Shrnutí

Termokamera:

• zpestření výuky

• nový pohled na zn{mé tepelné děje

• n{zornost

• pozorov{ní teplených dějů v re{lném čase



Z{věr

Děkujeme za pozornost 

a těšíme se na případné dotazy.
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