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Úloha č. 11 

Měření teplotní vyza řovací charakteristiky wolframového 
vlákna žárovky optickým pyrometrem  
1) Pomůcky: Měřicí zařízení obsahující zdroj elektrické energie, optický 
pyrometr a žárovku s wolframovým vláknem, 2 přístroje UNI 10, spojovací 
kabely.  
2) Teorie:  

Látky všech skupenství vydávají elektromagnetické záření, jehož 
spektrální průběh závisí na teplotě. 

Pevné a kapalné látky vyzařují spojité spektrum, jehož průběh má 
maximum pro určitou vlnovou délku v závislosti na teplotě. Protože pro běžné 
teploty největší část vyzářené energie spadá do větších vlnových délek mluvíme o 
tzv. teplotním záření.  

Zářivou energii kterou vysílá povrch tělesa nějakou plochou S za jednotku 
času (tedy zářivý výkon), nazýváme zářivým tokem a označujeme Φe (W).  
 Množství vyzářeného výkonu jednotkovou plochou nazýváme intenzita 
vyzařování He a je zřejmě 
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(1) 
Intenzita vyzařování He představuje vyzářený výkon jednotkové plochy na 

všech vlnových délkách.  
Vybereme-li ze všech vlnových délek v okolí zvolené délky λ malý 

interval dλ, pak na vlnových délkách spadajících do tohoto intervalu, je vyzářena 
pouze část dHe z celé hodnoty He. Podíl 
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dHe =  (W.m-3) 

(2) 
se nazývá monochromatická (spektrální) hustota intenzity vyzařování, která udává 
výkon vyzářený jednotkovou plochou na vlnových délkách spadajících do 
jednotkového vlnového intervalu v okolí dané vlnové délky λ. Je tedy zřejmě 
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(3) 
Zatímco intenzita vyzařování He je jen funkcí teploty T, je spektrální 

hustota intenzity vyzařování funkcí jak teploty T, tak i vlnové délky λ, tedy 
( )TfHe = ,      ( )λλ ,TfH =  

Abstrakci byl zaveden pojem „absolutně černé těleso“. Je to těleso s 
ideálním pohlcováním i vyzařováním elektromagnetického záření. Pro něj byly 
nalezeny vztahy 

4
0 TH e σ=  

(4) 
tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 
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který odvodil Planck. 
 V těchto vztazích je σ = 5,67 . 10-8 W.m-2.K-4 Stefanova-Boltzmannova 
konstanta, h Planckova konstanta, k Boltzmannova konstanta a c rychlost světla. 

Každé těleso však nejen záření vysílá, ale i pohlcuje. Ukazuje se navíc, že 
těleso pohlcuje nejvíce právě tu spektrální část ve které nejvíce vyzařuje. 

Poměr energie poh1cené ku energii dopadající na danou plochu nazýváme 
poměrnou pohltivostí  (relativní absorpcí), krátce pohltivostí a označujeme je α. 

Pro intenzitu vyzařování platí tzv. Kirchhoffův zákon pro úhrnné záření  

)(Tf
He =
α

. 

tento podíl je pouze funkcí teploty T.  
Pro spektrální hustotu záření Hλ však je podíl 

( )λ
αλ

λ ,TF
H =  

závislý jak na teplotě tak i na vlnové délce λ, tedy monochromatická pohltivost αλ 
je závislá na vlnové délce λ.  

Pro absolutně černé těleso je α0 = α0λ = 1. Toto těleso ideálně pohlcuje 
celkově i na všech vlnových délkách.  

Bude tedy 
( ) eHTf 0= ,     ( ) λλ 0, HTF =  

 
a Kirchhofův zákon můžeme psát ve tvaru  

He = αH0e,     Hλ = αλH0λ 
(6)  

 Pro jiná tělesa je  α < α0, αλ < α0λ. V obecném případě je αλ = f(λ) 
(barevná tělesa) a vyzařování takových těles je velmi složitou zá1ežitostí. Existují 
však tělesa, pro něž je 

αλ = α  < 1 
(7) 

 
kterým říkáme šedá tělesa. Pro ně platí podle (6) a (4)  

4
0 ... THH ee σαα ==  

(8) 
a pro spektrální hustotu vyzařování 

λλ α 0.HH =  

(9) 
tedy intenzita vyzařování i spektrální hustota záření šedého zářiče je α - krát 
menší, než černého tělesa a platí pro něj analogické zákony jako pro absolutně 
černé těleso.  

Úkolem této 1aboratorní práce bude studium vyzařováni žárovky s 
wolframovým vláknem. Wolframový povrch vlákna můžeme považovat za šedé 
těleso s pohltivostí α = 0,43.  
 Budeme-li předpokládat, že každá část vlákna vyzařuje rovnoměrně 
energii do celého prostoru, že tedy je intenzita vyzařování He v každém místě 
vlákna konstantní, bude podle (1) a (8) 

∫∫ ⋅⋅⋅=⋅=⋅=Φ
S

eee STSHdSH 4σα  

 (10) 
Veličina Φe však představuje vyzařovaný výkon. Rozzáření vlákna žárovky se 
dosáhne průchodem elektrického proudu. Zde budeme uvažovat že výkon tohoto 
proudu se prakticky přemění ve výkon vyzářený vláknem žárovky tedy 
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P = U.J = Φe , 
kde U je napětí a J procházející proud vláknem žárovky. Pak bude podle (10) 
platit  

U.J = α.σ.S.T4
 

 (11)  
a tento vtah budeme chtít ověřit. 
  
3) Měření:  

Abychom mohli ověřit vztah (11), musíme zjistit závislost teploty T na 
výkonu procházejícího elektrického proudu. K tomu účelu obsahuje měřicí 
aparatura regulovatelný zdroj elektrické energie, jímž je možno měnit procházející 
proud vláknem žárovky. Napětí U a procházející proud J měříme připojenými 
přístroji UNI 10.  
 
Schéma zapojení:  
 

 
 
 
Ž  - žárovka s wolframovým vláknem 
V  - voltmetr  
A  - ampérmetr  
RZ - regulovaný zdroj el. energie  
OP - optický pyrometr  
O  - objektiv  
O’ - okulár  
C  - vlákno v pyrometru  
M  - měřicí přístroj  
R  - reostat  
F  - červený filtr 
  

Teplotu wolframového vlákna žárovky měříme optickým pyrometrem OP. 
Optický pyrometr pracuje na principu srovnávání jasu měřeného zdroje s jasem 
rozžhaveného vlákna uvnitř přístroje. Je opatřen objektivem O pro zaostření 
sledovaného zářiče a okulárem  O’ pro zaostření vlákna uvnitř přístroje. Vlákno je 
napájeno přes reostat R z regulovaného zdroje napětím 3V. Reostatem můžeme 
měnit procházející proud vláknem a tak i jas zářícího vlákna pyrometru. Stupnice 
měřicího přístroje M je cejchována jako teplota ve °C. Má dva rozsahy 700 – 
1500 °C a 1200 – 3500 °C.  

U jasového pyrometru většinou neměříme teplotu  v celém vlnovém 
oboru, nýbrž vybírá se jen část spadající do úzkého vlnového intervalu v okolí 
vlnové délky λ = 650 nm, čehož dosáhneme červeným filtrem F uvnitř přístroje. 
Srovnáváme tedy spektrální hustoty intenzity měřeného zářiče a vlákna 
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pyrometru. Uvažujeme-li však, že u měřeného zářiče je podle (7) spektrální 
pohltivost stejná, jako celková, je porovnávání jasů obou těles v červeném světle 
oprávněné, neboť podle (8) a (9) je jak spektrální, tak i celková intenzita 
vyzařování úměrná příslušným veličinám vyzařování absolutně černého tělesa.  

Protože je pyrometr cejchován pro záření absolutně černého tělesa, je jím 
u běžných zdrojů měřena vždy teplota nižší. Je proto třeba naměřenou teplotu Tm 
přepočítat na skutečnou teplotu Ts podle vztahu  

λαλ
ln

11
cTT mS

=−  

(12) 
kde λ = 650.10-9 m Je vlnová délka použitého červeného filtru. konstanta 
c = 1,4388 .10-2 m.K a monochromatická pohltivost pro wolfram αλw = 0,43.  

Vztah (11) můžeme též psát ve tvaru  
P = U.J = BT4, 

(13) 
Kde 

B = α.σ.S. 
(14)  

 
4) Postup měření:  

Připojíme žárovku s wolframovým vláknem a pyrometr ke zdroji 
elektrické energie. Připojíme do příslušných zdířek zdroje měřicí přístroje, 
zapojíme zdroj do sítě a zapneme ho.  .  

Postupně budeme zvyšovat žhavení vlákna regulací elektrického napětí na 
vlákně a měřit probíhající proud J vláknem a příslušné napětí U. Ke každé dvojici 
U, J změříme příslušnou teplotu tm vlákna optickým pyrometrem. Měření teploty 
se provádí tak, že stiskneme tlačítko vypínače T u pyrometru a otočným reostatem 
R otáčíme tak dlouho až se nám zdají jasy vlákna měřené žárovky a vlákna 
pyrometru stejné. Naměřenou teplotu tm přepočítáme na absolutní teplotu Tm = tm 
+ 273,15 (K) a podle vztahu (12) na skutečnou teplotu Ts vlákna. Naměřené 
hodnoty zapíšeme do tabulky  

 
 

U (V) J (A) 
 

P (W) 
 

tm (°C) Tm (K) Ts (K) log Ts log P 

         
        
        
        
        
 
 
 
Vztah (13) je jen teoretický. Předpokládejme, že měřením získáme vztah 

kTBP ⋅= . 
( 15 ) 

Logaritmováním výrazu (15) dostaneme  
log P = log B + k log T . 

Položíme-li 
log P = Y ,     log T = X ,     log B = q . 

Obdržíme 
Y = kX + q . 
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To je rovnice přímky, kterou získáme, vyneseme-li hodnoty log T a log P 
do grafu. Z této přímky můžeme získat hodnoty konstant K a q a tedy i hodnotu 
veličiny B.  

Vlákno žárovky je tlusté 0,097 mm a dlouhé 134 mm, známe tedy jeho 
vyzařovací plochu. Z rovnice (14) můžeme vypočítat hodnotu konstanty B a 
porovnat ji s hodnotou získanou měřením.  
 
5) Úkol měření:  

a) Změřte vyzařovací charakteristiku P = f( T ) wolframového vlákna 
žárovky a vyneste graficky závislost log P = f( log T). Proveďte alespoň 10 
měření pro různá napětí v rozsahu 7-20 V. Každé měření opakujte 10x ( 5x 
při zvyšování teploty, 5x při jejím snižování). Pro toto měření si připravte 
zvláštní tabulku. Do výše uvedené tabulky zapište pod veličinu tm jen 
průměrnou hodnotu naměřených teplot u jednotlivých výkonů.  

b) Z grafu a metodou nejmenších čtverců nebo metodou skupinovou určete 
konstanty k a B a porovnejte je s teoretickými hodnotami odpovídajícími 
vztahům (13) a (14). 

  
6) Závěr:   
Zamyslete se nad výsledkem měření. Proveďte jeho vyhodnocení a vyjádřete svůj 
názor na shodu, či neshodu vašeho výsledku měření a teorií.  
 
Literatura:  
S. E. Friš - A. V. Timoreva: Kurs fysiky III. ČSAV Praha 1954  
Z. Horák - F. Krupka: Fyzika. SNTL Praha 1976  
O. Mašková a kol.: Fyzikální praktikum, VŠSE Plzeň 1981  


