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V seminarju je predstavljeno brezkontaktno merjenje temperature z infrardečo (IR) kamero. 

Opisane so osnove za razumevanje termografije ter delovanje in uporaba infrardeče kamere. 

Na dveh primerih je prikazano, kako s pravilno nastavljenimi parametri, kot so emisivnost, 

oddaljenost, vlažnost in temperatura okolice dosežemo zelo natančno vrednost temperature na 

površini opazovanega telesa. Pri delu z IR kamero običajno uporabljamo podatke o 

emisivnosti materialov iz literature. Če podatka o emisivnosti nimamo, obstajata dve metodi 

za njeno določitev. Za lažjo določitev natančne vrednosti emisivnosti smo poleg IR kamere 

merili temperaturo še s točkovnimi termometri. Meritve smo opravljali na primeru 

enostavnega in zahtevnejšega modela izolacijske hiše. 
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1  UVOD 

Ugotavljanje površinske temperature teles z IR kamero na osnovi energije infrardeče svetlobe 

se imenuje termografija. Infrardeča termografija je hitra, enostavna, nekontaktna metoda 

ugotavljanja porazdelitve temperature po površini kateregakoli telesa. Prve IR kamere, 

imenovane tudi toplotne ali termokamere, so bile izdelane v  šestdesetih letih. Njihov razvoj 

je bil sprva namenjen za vojaško uporabo. Nato so se IR kamere začele uporabljati tudi na 

drugih področjih, kot so gradbeništvo, elektrotehnika, strojništvo, avtomobilska industrija ter 

na področju biologije, kemije in medicine [1].  

      Vsa telesa sevajo elektromagnetno valovanje z določenim spektrom. Del tega spektra je 

mogoče zaznati z IR kamero, ki infrardeče sevanje telesa prikaže v vidni svetlobi. To sevanje 

ima približno dvajsetkrat daljšo valovno dolžino kot vidna svetloba, zato ga z očmi ne vidimo, 

ampak ga zaznavamo kot toploto. Za pravilno razumevanje delovanja in uporabe IR kamere 

bomo v nadaljevanju razložili o sevanju teles ter vpliv emisivnosti in temperature telesa na 

natančnost meritev (poglavje 2). V naslednjem poglavju bomo predstavili lastnosti in tehnične 

podatke IR kamere. V zadnjem poglavju bomo prikazali uporabo IR kamere na dveh primerih. 

Dobljene rezultate bomo primerjali z rezultati, ki jih dobimo s točkovnimi termometri za 

določanje površinske temperature opazovanega telesa.  

2  SEVANJE TELES 

      Toplota se prenaša s sevanjem, konvekcijo in prevajanjem. Sevanje je način prenosa 

energije med dvema lokacijama z elektromagnetnim valovanjem. Vsa telesa sevajo pri dani 

površini in temperaturi. Najbolj sevajo t.i. črna telesa. Črno telo vso vpadlo svetlobo absorbira 

in je nič ne odbije. Zato pri dani temperaturi tudi največ seva. 

2.1  Sevanje črnega telesa 

 

      Obnašanje črnega telesa najlepše razložimo s tremi zakoni in sicer s Planckovim 

zakonom, Wienovim zakonom ter Stefanovim zakonom [2]. Uporaba infrardeče kamere se 

poenostavi, če sevanje opazovanega telesa primerjamo s sevanjem črnega telesa. 

      Planckov zakon podaja spektralno gostoto izsevanega energijskega toka ( ) pri vseh 

valovnih dolžinah ( ). Vemo, da telesa sevajo pri vseh valovnih dolžinah, vendar pri 

nekaterih več kot pri drugih (slika 1). O tem, koliko sevajo pri posameznih valovnih dolžinah, 

govori Planckov zakon: 

 

, 

 

kjer je  Planckova konstanta ,  hitrost elektromagnetnega valovanja,  

Boltzmannova konstanta J/K ter T absolutna temperatura. 

      Wienov zakon podaja maksimum izsevanega energijskega toka pri določeni valovni 

dolžini in ga zapišemo: 

 

                                                                ,        

                                                           

kjer je  valovna dolžina, pri kateri telo največ seva, ter Wienova konstanta 

. 
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      Stefanov zakon pravi, da je gostota skupnega izsevanega energijskega toka ( ) 

sorazmerna s četrto potenco temperature:                     

                                          

                                                               ,                                                                   (1)       

                                                          

kjer je  Stefanova konstanta . Po Stefanovem in Wienovem zakonu 

izseva vsako telo elektromagnetno valovanje, katerega celotna intenziteta je sorazmerna s 

četrto potenco absolutne temperature. Valovna dolžina sevanja , pri kateri ima spekter vrh, 

pa je obratno sorazmerna z absolutno temperaturo T.       

 

 
Slika 1. Spektralna gostota energijskega toka črnih teles [3]. Ploščina pod posameznimi 

krivuljami ustreza gostoti skupnega izsevanega energijskega toka ( ) in je premo sorazmerna 

četrti potenci temperature (T). Iz slike je razvidno, da se maksimum krivulje pomika h krajšim 

valovnim dolžinam, če se temperatura telesa povečuje.                

2.2  Emisivnost  

 

      Poleg temperature je pomemben podatek emisivnost ( ) površine. Emisivnost črnega teles 

je 1. Emisivnost sivega telesa je med 0 in 1. Iz enačbe (1), če upoštevamo vrednost 

emisivnosti (e) za sivo telo, dobimo Stefanov zakon za sivo telo. Enačba predstavlja ves 

sevalni tok pri vseh valovnih dolžinah: 

 

. 

 

Po definiciji je emisivnost razmerje, med izsevanim energijskim tokom poljubnega telesa j in 

tokom idealnega črnega telesa : 

 

  . 

 

Pri meritvah z IR kamero se pojavlja veliko napak prav zaradi emisivnosti. Emisivnost je zato 

pomemben podatek, ki ga moramo poznati, če želimo izmeriti pravo temperaturo 

opazovanega telesa. Pri delu s IR kamero uporabljamo podatke o emisivnosti površin 

različnih snovi iz literature (tabela 1). Če podatka o emisivnost nimamo, obstajata dve metodi 



5 

 

za njeno določitev, ki ju bomo predstavili v 4. poglavju. Emisivnost se spreminja z valovno 

dolžino (slika 2), temperaturo in kotom, pod katerim opazujemo objekt. V praksi se lahko 

težavam zaradi spreminja emisivnosti zaradi kota izognemo tako, da  IR kamero usmerimo 

pravokotno na opazovano površino.  

 

Snov  Snov  
železo 0,69 beton 0,92 

aluminij 0,77 les, skobljan hrast 0,90 

steklo polirana plošča 0,94 človeška koža 0,98 

Destilirana voda 0,96 opeka 0,93 

Tabela 1. Vrednost emisivnosti (e) različnih snovi pri 20 °C [4] 

 

 
Slika 2. Spreminjanje emisivnosti nekaterih materialov v odvisnosti od valovne dolžine [5] 

3  INFRARDEČA KAMERA 

      Infrardeča kamera je instrument, ki pretvarja za naše oči nevidno toplotno sevanje v vidno 

sliko in jo prikaže na zaslonu. Dobljeno toplotno sliko imenujemo termogram. Toplotna slika 

je rezultat sevanja telesa, ki ga določata temperatura ter emisivnost površine opazovanega 

telesa. Kamera prejema toplotno energijo in jo preračuna v temperaturo. Delovanje IR kamere 

je omejeno na območje t.i. atmosferskih oken, to je na tisti del spektra infrardečega sevanja, ki 

ga ozračje prepušča v zadovoljivi meri. Najpomembnejše je okno v območju valovnih dolžin 

med 8  in 14 . Pri sobnih temperaturah, to je približno okrog 300 K sevajo telesa največ 

energije v območju teh valovnih dolžin in to izkoriščajo IR kamere [6]. 

      Po zgradbi in delovanju so IR kamere podobne »navadnim« kameram, razlikujejo se le v 

lastnostih slikovnega detektorja in materiala, iz katerega je izdelana optika. Infrardeča kamera 

je sestavljena iz štirih glavnih sestavnih delov, to so detektor, optika, elektronika in 

prikazovalnik slike. Infrardeče sevanje ima podobne lastnosti kot vidna svetloba. Širi se s 

svetlobno hitrostjo, se uklanja, odbija ter absorbira. Zaradi podobnih lastnostih je optika IR 

kamere narejena na podoben način kot pri »navadni« kameri. Razlika se pojavi le pri izbiri 

materialov, saj kot vemo steklo ne prepušča IR svetlobe dovolj dobro. Germanij in silicij pa 

sta materiala, katerih lastnosti so primerne za uporabo pri IR kamerah, saj dobro prepuščata 

IR svetlobo, ne prepuščata pa vidne svetlobe. IR kamere uporabljajo dve vrsti detektorjev, 

kratkovalovne in dolgovalovne. Detektor je glavni del IR kamere. Njegova naloga je, da 

sevanje, ki ga nanj usmerja optika, pretvarja v električne signale. Z njim je določena kvaliteta 

slike, občutljivost in tudi cena [6]. Pri meritvah smo uporabljali kamero z nehlajenim, 

matričnim mikrobolometričnim detektorjem. Tehnični podatki uporabljene IR kamere so: 
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spektralno območje delovanja je v intervalu valovnih dolžin od 7,5 do 13 , temperaturno 

območje merjenja je – 20 °C do 120 °C ter  2 % natančnost merjenja [7]. V IR kamerah je 

vgrajen tudi program za kvantitativno analizo termograma. Tako lahko takoj na mestu, kjer 

opravljamo meritev, odčitamo temperaturo v poljubni točki na površini opazovanega telesa.  

      V današnjem času se IR kamere uporabljajo na najrazličnejših področjih, npr. za merjenje 

toplotnih izgub stavb, ugotavljanje kakovosti izolacijskih materialov, odkrivanje napak pri 

gradnji, vlage v steni, netesnih mest oken in vrat, pri proizvodnji in končni kontroli kakovosti 

vseh vrst gospodinjskih aparatov, pri odkrivanje začetnih požarov v rudnikih, pri reševanju 

preživelih v dimu gorečih stavb, za pregledovanje in nadzorovanje terena v pogojih 

zmanjšane vidljivosti (tema, prah, dim,...), itd. [1]. 

4  MERITVE Z IR KAMERO 

      Pri meritvah smo uporabljali infrardečo kamero Flir T400 (slika 3). Kamera hitro in 

natančno prikaže temperaturo v poljubni točki na površini merjenca. Da dobimo pravilne 

rezultate, je najprej potrebno sliko pravilno izostriti, saj kasneje pri programski obdelavi to ni 

več mogoče. Kamera ima možnost spreminjanja različnih parametrov: vrednost emisivnosti, 

temperaturo okolice, relativno vlažnost in razdaljo med telesom in kamero. Emisivnost je 

nastavljiva od 0,01 do 1 s korakom po 0,01. Kamera ima možnost takojšnjega ogleda posnetih 

fotografij ter možnost prikaza v različnih barvnih lestvicah. Obdelavo fotografij in posnetkov 

najenostavneje naredimo s programsko opremo ThermaCAM Researcher Pro 2.9. S pravilno 

nastavitvijo emisivnosti in ostalih parametrov dobimo natančne vrednosti temperature v 

izbranih točkah na površini opazovanega telesa.  

 

  
Slika 3. Infrardeča kamera Flir T400 

 

Kot primerjalno metodo merjenja vrednosti temperature smo izbrali Vernierjev točkovni 

termometer za merjenje površinskih temperatur (slika 4). Naprave ni potrebno kalibrirati, je 

enostavna za uporabo in omogoča hitro in kvalitetno zbiranje podatkov. Toleranca 

točkovnega termometra je  0,2 °C pri 0 °C in  0,5 °C pri 100 °C. Temperaturno področje 

je od  25 °C do 125 °C [7]. Na Vernierjev vmesnik lahko priključimo več senzorjev hkrati, 

ki jih programska oprema Logger Pro 3 avtomatsko zazna. Programska oprema nam grafično 

prikaže spreminjanje temperature v odvisnosti od časa. Za pripenjanje točkovnih termometrov 

na površini izbranega telesa smo uporabili plastični lepilni trak. V nadaljevanju si bomo 

ogledali dva preprosta primera uporabe IR kamere: enostavni in zahtevnejši model izolirane 

hiše. 

 
Slika 4. Točkovni termometer za merjenje površinske temperature [8] 
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4.1  Enostavni model izolirane hiše 

 

      Kolikšen je povprečen toplotni tok iz bivalnih prostorov, lahko preprosto izračunamo iz 

mase porabljenega goriva in njegove kurilne vrednost. Še veliko enostavnejše in predvsem 

hitrejše pa je preverjanje toplotnega toka iz posameznih stavb z uporabo IR kamere. Ljudje si 

bivalne prostore zaščitimo pred prevelikim oddajanjem toplote z različnimi izolacijskimi 

materiali. Hiše obdamo s stiroporom ali različnimi izolacijskimi penami, kar zmanjšuje 

toplotni tok, ki prehaja iz notranjosti hiše v okolico. Materiali, iz katerih so stene hiše, imajo 

različno toplotno prevodnost (tabela 2). 

 

Snov Specifična toplotna prevodnost  [W/Km] 

baker 389,6 

aluminij 209,3 

beton 1,28 

les 0,2 

stiropor 0,041 

zrak 257 

steklo 0,073 – 0,107 

Tabela 2. Specifična toplotna prevodnost nekaterih snovi [9] 

 

Kot vidimo iz tabele 2, so kovine zelo dobri prevodniki. Slabši prevodniki so steklo, les in 

stiropor. Snovi, ki imajo zelo majhno prevodnost, slabše prevajajo toploto, pravimo jim 

toplotni izolatorji. Izolacijske materiale uporabljamo za preprečevanje toplotnih izgub pri 

ogrevanju prostorov v hladnem delu leta. 

      Model enostavne izolirane hiše, ki smo ga uporabili pri poskusu, je narejen iz lesa. Lesena 

hiša ima pregrado na sredini. En del je izoliran s stiroporom, drugi del ni izoliran. Za 

ogrevanje uporabimo električni grelec, ki piha topel zrak. Postavimo ga na odprti strani na 

sredini modela hiše, tako da greje oba prostora (slika 5).  

 

a)   b)  

Slika 5. Enostavni model izolirane hiše. a) Ogrevanje modela izolirane hiše, b) skica 

postavitve poskusa. 

 

Pri poskusu uporabimo dva točkovna termometra. Enega prilepimo na sredino izoliranega 

dela hiše, drugega na sredino neizoliranega dela hiše na zaprti strani hiše (slika 6). Hišo, ki je 

na začetku pri sobni temperaturi, pričnemo segrevati z električnim grelnikom. Kot rezultat 

dobimo graf, ki prikazuje spreminjanje temperature v odvisnosti od časa (slika 7). Po 5 

minutah segrevanja dobimo na zunanji strani na izoliranem delu modela hiše vrednost 

temperature (22,9  0,3) °C, na neizoliranem delu pa (24,3  0,3) °C (tabela 3).  
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Slika 6. Uporaba dveh točkovnih termometrov na zaprti strani hiše 

 

 
Slika 7. Temperatura (T) v odvisnosti od časa (t) na zunanji strani modela hiše na izoliranem 

(modra črta) in neizoliranem (rdeča črta) delu. 

 

 T [ °C] 

neizoliran del izoliran del 

točkovna termometra 24,3  0,3 22,9  0,3 

IR kamera (brez nastavljanja parametrov) 27,3  3,0 25,8  3,0 

IR kamera (z nastavljenimi parametri) 24,8  0,4 23,2  0,4 

Tabela 3. Primerjava temperature (T) izmerjene s točkovnima termometroma in IR kamero po 

5 minutah merjenja v izbranih točkah na izoliranem in neizoliranem delu. 

 

Po končanem segrevanju fotografiramo še z IR kamero hišo iz zaprte strani (slika 8). Kot 

rezultat dobimo termogram, ki nam prikaže temperaturo na površini telesa. Iz termograma 

lahko hitro ugotovimo, na kateri strani hiše imamo večje energijske izgube in kateri material 

je boljši toplotni izolator. 

 
Slika 8. Skica postavitve poskusa pri fotografiranju z IR kamero 
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Če pogledamo tabelo 2 vidimo, da ima stiropor manjšo toplotno prevodnost, kot les. Stiropor 

je boljši toplotni izolator. Na neizoliranem delu hiše je temperatura na površini višja, kot na 

izoliranem delu. To pomeni, da imamo večje toplotne izgube na neizoliranem delu. S 

programsko opremo določimo vrednost temperature v izbrani točki na površini. Na izoliranem 

delu v točki SP02 (avtomatska oznaka merjenih točk IR kamere) je temperatura po 5 minutah 

segrevanja (25,8  3,0) °C, na neizoliranem delu v točki SP01 pa (27,3  3,0) °C (slika 9a). 

Če primerjamo vrednosti dobljene z IR kamero in s točkovnima termometroma (tabela 3) 

vidimo, da vrednosti na izoliranem in neizoliranem delu z IR kamero odstopajo do 3 °C.  Če 

nas zanima samo razlika temperature v dveh ali več točkah na površini telesa znotraj istega 

posnetka, dobimo z IR kamero zadovoljive rezultate z že ob prednastavljenih parametrih. Če 

pa želimo natančno vrednost temperature v eni ali več točkah, pa je potrebno določiti 

natančnejšo vrednost emisivnosti in nastaviti parametre, kot so oddaljenost leče kamere od 

površine izbranega telesa, temperaturo okolice ter relativno vlažnost. Parametre spreminjamo 

lahko na kameri med opravljanjem meritev ali pa kasneje s programsko opremo. S 

programsko opremo imamo možnost nastavljanja, urejanja in popravljanja posameznih slik in 

s tem vrednosti izračunane temperature. Točkovne termometre pritrdimo z lepilnim trakom. 

Emisivnost lepilnega traku iz literature je od 0,92 do 0,97. Na kameri nastavimo vrednost 

emisivnosti na 0,97  0,03, temperaturo prostora, kjer izvajamo meritve na (23,0  0,1) °C, 

oddaljenost leče kamere od merjenca (1,5  0,1) m ter 20 % vlažnost. Na neizoliranem delu v 

točki SP01 dobimo vrednost temperature (24,8  0,4) °C, na izoliranem delu v točki SP02 pa 

(23,2  0,4) °C (slika 9b). Vrednosti temperature do največ 0,5 °C odstopajo od vrednosti, 

dobljene s točkovnima termometroma (tabela 3). Ker želimo določiti natančno vrednost 

emisivnosti merjene površine, moramo v naslednjem koraku izbrati poljubno točko na 

termogramu na neizoliranem (SP03) in izoliranem (SP04) delu. Nato nastavimo emisivnost na 

vrednost, pri kateri kaže enako temperaturo, kot jo ima lepilni trak. Emisivnost lesa, iz 

katerega je narejen enostavni model izolirane hiše, je 0,95  0,03. S tako nastavljeno 

vrednostjo emisivnosti na IR kameri dobimo primerljive vrednosti temperature v primerjavi s 

točkovnimi termometri. 

 

a)  b)  

 Slika 9. Termograma a) brez pravilno nastavljenih parametrov in b) s pravilno nastavljenimi 

parametri IR kamere. 

 

4.2  Zahtevnejši model izolirane hiše 

 

      Zahtevnejši model izolirane hiše [10] je v obliki kocke z dnom in pokrovom (slika 10a) iz 

kombinacije štirih različnih materialov: lesa, stiropora, navadnega stekla ter izolacijskega 

okenskega stekla (slika 10b). Notranjost grejemo z žarilno nitko v žarnici in dosežemo 

temperaturo zraka v notranjosti od 35 do 70 °C. Temperaturo reguliramo s termostatom. Pri 

poskusu uporabimo štiri točkovne termometre. Na vsako stran hiše prilepimo z lepilnim 
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trakom po enega (slika 10c). Hišo, ki je na začetku pri sobni temperaturi, začnemo segrevati 

in merimo temperaturo v odvisnosti od časa. Meritve, ki jih dobimo s točkovnimi termometri, 

so prikazane na sliki 11. Po 4 urah in 12 minutah segrevanja se vzpostavi stacionarno stanje. 

Tokrat je v izbrani točki na površini iz lesa temperatura (29,7  0,3) °C, na površini iz lesa in 

stiropora (26,0  0,3) °C, na površini iz lesa in navadnega stekla (30,5  0,3) °C ter na 

površini iz lesa in okenskega stekla (29,9  0,3) °C (tabela 4). Temperatura zraka v 

notranjosti izolirane hiše je v stacionarnem stanju (49,0  0,1) °C, temperatura mirujočega 

okoliškega zraka, na oddaljenosti 1 m v vodoravni smeri od merjene površine zahtevnejše 

izolirane hiše pa (23,4  0,1) °C. 

 

a)  b)  c)  

Slika 10. a) Zahtevnejši model izolirane hiše s snemljivim pokrovom, b) štiri stranske ploskve  

izolirane hiše so opremljene z enako velikimi testnimi površinami iz različnih kombinacij 

materialov. c) Na vsako stran izolirane hiše pritrdimo en točkovni termometer. 

 

 
Slika 11. Temperatura (T) v odvisnosti od časa (t) za kombinacije različnih materialov: les 

(rdeča črta), les in stiropor (modra črta), les in navadno steklo (zelena črta), les in okensko 

steklo (rumena črta). 

 

 T [°C] 

 les les + stiropor les + navadno 

steklo 

les + okensko 

steklo 

točkovni termometri 29,7  0,3 26,0  0,3 30,5  0,3 29,9  0,3 

IR kamera 29,3  0,5 26,2  0,4 30,3  0,5 29,6  0,5 

Tabela 4. Primerjava temperature (T) izmerjene s točkovnimi termometri in IR kamero 

 

Ko se vzpostavi stacionarno stanje, fotografiramo hišo z vseh strani še z IR kamero. Ker 

uporabimo lepilni trak za pritrditev točkovnih termometrov, je na kameri nastavljena 

emisivnost 0,97  0,03, ne glede na material, iz katerega je površina. Meritve opravljamo v 
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prostoru pri temperaturi (23,4  0,1) °C ter 20 % vlažnosti. Oddaljenost leče kamere od 

merjene površine je (1,5  0,1) m. Po programski obdelavi dobimo v točki SP01 (les) 

vrednost temperature (29,3  0,5) °C, v točki SP03 (les in stiropor) (26,2  0,4) °C, v točki 

SP05 (les in navadno steklo) (30,3  0,5) °C ter v točki SP07 (les in okensko steklo) 

temperaturo (29,6  0,5) °C (slika 12). Vrednosti dobljene z IR kamero odstopajo v 

primerjavi s točkovnimi termometri v vseh izbranih točkah do največ 0,4 °C (tabela 4). Ker 

želimo določiti čim bolj natančno vrednost emisivnosti merjenih površin, izberemo še eno 

točko na vseh štirih termogramih (glej sliko 12). Vrednost emisivnosti na kameri nastavimo 

na vrednost, pri kateri kaže temperaturo lepilnega traku. Tako nastavljene vrednosti 

emisivnosti so: za les je 0,95  0,04, stiropor 0,94  0,04, navadno steklo 0,93  0,03 ter 

izolacijsko okensko steklo 0,97  0,03. S tako nastavljenimi vrednostmi emisivnosti dobimo 

primerljive vrednosti temperature v primerjavi z rezultati, ki smo jih dobili s točkovnimi 

termometri in z uporabo lepilnega traku. 

 

a) b)  

c)  d)  

Slika 12. Termogram štiri testnih površin izolirane hiše, ki so iz različnih kombinacij 

materialov: a) les, b) les in stiropor, c) les in navadno steklo, d) les in okensko steklo. 

 

5  ZAKLJUČEK 

      Infrardeča kamera se je izkazala kot zelo uporaben in hiter merilnik za merjenje 

površinske temperature teles. Z IR kamero dobimo zadovoljive rezultate pri uporabi 

prednastavljenih parametrov, če nas zanima le razlika temperature v dveh ali več točkah na 

površini telesa. Če želimo natančno vrednost temperature v eni ali več točkah, pa je potrebno 

nastaviti pravo vrednost emisivnosti površine, ki jo fotografiramo. V našem primeru je bilo 

pravo vrednost emisivnosti dokaj enostavno določiti, saj smo poleg meritve z IR kamero 

merili temperaturo tudi s točkovnimi termometri. Pri običajni uporabi IR kamere je mnogo 

težje določiti pravo vrednost temperature, saj moramo poznati emisivnost opazovane površine 

materiala. Pri meritvah brez nastavljanja parametrov (uporaba prednastavljenih) je največja 

napaka IR kamere  3 °C, z pravilno nastavljeni parametri pa je  0,4 °C. S pravilno 
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nastavljenimi parametri smo določili vrednosti emisivnosti površin uporabljenih materialov, 

ki smo jih primerjali z emisivnostjo iz literature (tabela 5). 

 

material izmerjena emisivnost (e) emisivnost (e) iz literature 

lepilni trak 0,97  0,03 0,92 – 0,97 

les 0,95  0,04 0,90 

stiropor 0,94  0,04 0,60 

navadno steklo 0,93  0,03 0,94 

okensko steklo 0,97  0,03 0,92 – 0,97 

Tabela 5. Izmerjena emisivnost (e) v primerjavi z emisivnostjo (e) iz literature [11,12] 

 

Iz tabele 5 vidimo, da vrednosti izmerjenih emisivnosti za les, navadno ter okensko steklo so 

primerljive z vrednostjo iz literature. Najbolj se razlikujeta vrednosti stiroporja. Vemo, da se 

emisivnost spreminja s temperaturo in valovno dolžino. Ker meritve nismo opravljali pri 

enaki temperaturi, kot so podane vrednosti iz literature, pride do razlik med izmerjeno 

emisivnostjo in emisivnostjo podano v literaturi. 

      Za določitev natančne vrednosti emisivnosti lahko uporabimo dve metodi. Ena metoda za 

določitev natančne vrednosti emisivnosti je, da s kontaktnim termometrom izmerimo 

temperaturo v izbrani točki na površini [4]. V našem primeru smo uporabili Vernierjeve 

točkovne termometre. Potem uporabimo IR kamero, na kateri nastavljamo vrednost 

emisivnosti tako dolgo, dokler ne kaže enake temperature kot izbrani kontaktni termometer. 

Tudi uporaba lepilnega traku se izkaže za primerno rešitev, če emisivnosti opazovanega telesa 

ne poznamo. Takšen trak ima visoko vrednost emisivnosti, blizu vrednosti 0,97, ki jo 

nastavimo na IR kameri. Če ne poznamo vrednost emisivnosti ter nimamo primernega 

kontaktnega termometra, uporabimo lepilni trak. Izmerimo temperaturo traku, ki je hkrati 

temperatura opazovane površine telesa. Nato usmerimo kamero na izbrano površino 

opazovanega telesa in nastavimo emisivnost na vrednost, pri kateri IR kamera izmeri enako 

temperaturo, kot jo ima lepilni trak [4].  
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