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Amatérská videokamera jako detektor infraþerveného
záĜení
ZDENċK BOCHNÍýEK
Katedra obecné fyziky PĜírodovČdecká fakulta MU, Brno
PĜíspČvek popisuje nČkolik experimentĤ využívajících amatérskou videokameru pro
detekci infraþerveného (IR) záĜení. NČkteré z nich jsou tak jednoduché, že je lze využít i pĜi výuce na základní škole. Jiné vyžadují složitČjší interpretaci a mohou se tak
stát dobrým doplĖkem výkladu vysokoškolského.

Úvod
Vždy je výhodou, pokud si student þi žák mĤže probíranou látku konfrontovat se
svou zkušeností, pĜípadnČ pokud lze pĜi výkladu zapojit vlastní smysly. Ty oblasti,
kde názorná pĜedstava chybí, jsou pro pochopení tČžší. NapĜíklad elektĜina a magnetismus patĜí k nejobtížnČjším a nejménČ oblíbeným disciplínám. S elektrickým napČtím, proudem, þi polem nemáme pĜímé smyslové zkušenosti, a tak i jednoduché
vztahy a souvislosti, jako tĜeba OhmĤv zákon, jsou chápány obtížnČ. Proto každý experiment, který zpĜístupní lidským smyslĤm jinak nepozorovatelnou þást fyzikální
reality, je velmi cenný. Pomocí nČkterých amatérských videokamer mĤžeme snadno
zviditelnit þást IR spektra a získat tak názornou pomĤcku pro výuku optiky, fyziky
mikrosvČta i fyziky pevných látek.
Níže uvedené experimenty jsou pĜibližnČ uspoĜádány dle rostoucí nároþnosti provedení a interpretace.

Amatérská videokamera
Snímací prvek amatérské videokamery i digitálního fotoaparátu je tvoĜen tzv. CCD
þipem – integrovaným obvodem vyrobeným na monokrystalickém kĜemíku. Spektrální citlivost této souþástky, tedy schopnost registrovat elektromagnetické záĜení
rĤzných vlnových délek, je ponČkud odlišná od citlivosti lidského oka a zasahuje více
do infraþervené oblasti (viz pĜíloha). Pro bČžné využití kamery pĜi snaze o vČrné zobrazení snímané scény je tato vlastnost nežádoucí a vedla by ke zkreslení barevného
podání obrazu. Proto se pĜed CCD þip pĜedkládá filtr, který IR záĜení absorbuje, a tak
pĜibližuje vlastnosti snímacího prvku lidskému oku. Videokamery, které jsou vybaveny režimem tzv. noþního vidČní, umožĖují filtr vysunout. Tím se jednak zvýší citlivost kamery a jednak lze snímanou scénu osvČtlit „neviditelným“ IR záĜením a získat
obraz i za úplné tmy 1 .

1

Toto platí pro kamery s režimem NightShot umožĖujícím snímat zcela ve tmČ. NejmodernČjší kamery s tzv barevným noþním vidČním (Digital NightScope), dosahují noþního vidČní
zvýšením citlivosti ve viditelné oblasti bez použití IR záĜení.
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Infraþervená LED dioda
Kombinace CCD þipu a IR absorpþního filtru však není vČrnou kopií vlastností oka.
O tom se mĤžeme pĜesvČdþit jednoduchým experimentem. NamíĜíme libovolný IR
dálkový ovladaþ na kameru a stiskneme nČkteré tlaþítko. V obrazu z kamery (bez režimu noþního vidČní) zĜetelnČ vidíme záblesky z infraþervené LED diody dálkového
ovladaþe, i když pouhým okem nevidíme nic. LED diody dálkových ovladaþĤ pracují
ve velmi blízké IR oblasti (cca 0,85 – 0,95μm), kde lidské oko již není citlivé, ale IR
filtr pĜed CCD þipem nedokáže toto záĜení zcela absorbovat.

Spektrum žárovky v IR oblasti
Nyní je tĜeba se pĜesvČdþit, že právČ IR záĜení je to, co kamera vidí navíc oproti lidskému oku. Zatímco pĜedchozí experiment lze provést i za denního svČtla, k tomuto
pokusu je tĜeba dobĜe zatemnČná místnost. Použijeme standardní uspoĜádání spektroskopu, ve kterém demonstrujeme napĜíklad rozklad svČtla hranolem. Jedna
z možností je na obr. 1. Jako zdroj svČtla použijeme nejlépe halogenovou žárovku,
která je intenzivním zdrojem viditelného a IR záĜení. Spojnou þoþkou nebo korigovanou optickou soustavou nejprve zobrazíme svislou štČrbinu na pomocné stínítko S1,
které je pĜibližnČ stejnČ vzdálené od stolku pro optický hranol, jako stínítko S2, na
kterém oþekáváme obraz rozloženého spektra. Poté vložíme do svazku optický hranol
a nastavíme jej do polohy minimální deviace. Na svČtelné spektrum zamíĜíme videokameru, nejprve bez zapnutého režimu noþního vidČní 2 . Tmavým fixem (ne þervené
barvy) vyznaþíme na stínítku þervený okraj viditelné oblasti. K tomuto úþelu je dobré
nalepit na stínítko þistý bílý papír. Nyní zapneme mód noþního vidČní 3 . Zcela zĜetelnČ pozorujeme, že kamera „vidí“ mnohem dál za vyznaþený þervený konec spektra.
Umístíme-li nyní do IR þásti spektra napĜíklad ruku, kamera ji zobrazí velmi dobĜe
osvČtlenou, i když pĜi pozorování pouhým okem je ruka zcela ve tmČ.
Nyní mĤžeme regulací napájení žárovky mČnit její teplotu a sledovat vyzaĜované
spektrum. ZĜetelnČ pozorujeme, jak pĜi poklesu teploty ubývá kratších vlnových délek, zatímco IR oblast je dotþena jen málo, což je v kvalitativní shodČ s Planckovým
vyzaĜovacím zákonem. Pokud snížíme napájecí napČtí žárovky tak, že jen mírnČ žhne, mĤžeme si dovolit namíĜit kameru pĜímo na vlákno žárovky. Dalším snižováním
napČtí lze dosáhnout situace, kdy pouhým okem již vlákno svítit nevidíme, ale IR
záĜení z nČj vycházející je kamerou stále detekováno. Tento experiment není pĜíliš
vhodné prezentovat jako demonstraþní, vlákno je tĜeba oþima sledovat
z bezprostĜední blízkosti. MĤže se však uplatnit v praktiku nebo zájmovém kroužku.

2

Je výhodné vypnout automatické ostĜení kamery a zaostĜit manuálnČ, pokud to pĜístroj
umožĖuje.
3
Pokud pĜi zapnutí režimu kamera automaticky rozsvítí infraþervené LED diody, je tĜeba
tyto pĜedem zastínit, napĜíklad pĜelepením kovovou fólií nebo tmavou lepicí páskou.
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IR reflektor
V dalším experimentu mĤžeme využít IR reflektoru, kterým je pro noþní vidČní kamera vybavena, pĜípadnČ jej doplnit dalším reflektorem z IR LED diod, který lze zakoupit nebo jednoduše vyrobit. Svítíme do temné uþebny neviditelným IR záĜením a
pomocí kamery s noþním vidČním pozorujeme jasný obraz. Tento experiment již není
tolik pĜekvapivý, protože jej Ĝada studentĤ zná z bČžné práce s amatérskou videokamerou. V kombinaci s pĜedchozími demonstracemi však má svou cenu a ukazuje
praktické využití IR citlivosti CCD þipu s již osvojenou znalostí jeho principu.

Absorpce záĜení v kĜemíku a GaAs
K provedení následujícího experimentu budeme potĜebovat hĤĜe dostupný prvek –
kĜemíkovou desku, nejlépe oboustrannČ leštČnou. KĜemík je polovodiþ temnČ šedé
barvy s kovovým leskem, v bČžných tloušĢkách zcela neprĤhledný. KĜemík má absorpþní hranu v blízké infraþervené oblasti, a proto je pro infraþervené záĜení prĤhledný (viz pĜíloha), Vzhledem k tomu, že CCD þip kamery je tvoĜen kĜemíkovým
integrovaným obvodem, klesá citlivost þipu právČ tam, kde roste propustnost kĜemíku
jako takového. PĜesvČdþíme se nyní, že videokamera vidí i pĜes kĜemíkovou desku.
Výstupní otvor halogenové lampy pĜekryjeme kĜemíkovou deskou a nejprve ukážeme, že prostým okem nelze pozorovat žádné záĜení prošlé pĜes desku. Potom na zakrytou halogenovou lampu zamČĜíme videokameru. I bez zapnutého režimu noþního
vidČní je zĜetelné, že svČtlo žárovky trochu prosvítá. PĜi pĜepnutí do noþního vidČní
se deska stává prakticky prĤhlednou a získáme velmi dobré zobrazení žárovky i
vnitĜku lampy. Experiment je možné modifikovat s rĤznými zdroji svČtla, velmi pĤsobivé je zobrazení hoĜící svíþky, jejíž plamen dokonce osvČtlí blízkou ruku þi tváĜ.
Na druhé stranČ svČtlo z tzv. úsporné žárovky je v kĜemíkové desce absorbováno sil-
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nČ. DĤvodem je to, že se nejedná o žárovku, ale o výbojku, v jejímž spektru není na
rozdíl od žárovky IR záĜení výraznČji zastoupeno.
KĜemík je jen jedním z Ĝady známých a prakticky vyžívaných polovodiþĤ. Jednotlivé
polovodiþe se od sebe liší šíĜkou zakázaného pásu a tedy i polohou absorpþní hrany.
Arsenid galitý GaAs (obvykle nazývaný galium arsenid) má zakázaný pás široký 1,43
eV [2], þemuž odpovídá absorpþní hrana 0,86μm PrĤhledné okno GaAs je tedy blíž
viditelné oblasti, než v pĜípadČ kĜemíku. Deska z GaAs je z pomocí CCD þipu ještČ
lépe prĤhledná, než Si. PĜesvČdþíme se o tom následujícím pokusem. Upevníme Si a
GaAs desky na plocho vedle sebe tak, aby k sobČ jednou rovnou hranou tČsnČ pĜiléhaly. Posvítíme na nČ zezadu svČtlem žárovky a zepĜedu je snímáme videokamerou.
ZĜetelnČ pozorujeme rozdíl v jasu mezi Si a GaAs þástí, zpĤsobený odlišnou propustností obou materiálĤ v blízké IR oblasti.
Existence absorpþní hrany, jako rozmezí dČlící oblastí vyšší a nižší absorpce, je pro
optické vlastnosti nekovových pevných látek typická. Jeden pĜíklad je všeobecnČ
dobĜe známý: ultrafialové záĜení je v obyþejném skle absorbováno, takže pĜes sklo se
sluneþním svČtlem neopálíme. VČtší vlnové délky elektromagnetického záĜení (zde
viditelné svČtlo) sklem procházejí, ale kratší vlnové délky nad absorpþní hranou sklo
pohltí.

PĜíloha: Absorpce elektromagnetického záĜení v kĜemíku a citlivost CCD
þipu
Podmínkou detekce záĜení kterýmkoliv detektorem je absorpce fotonu v urþité þásti
struktury detektoru. To platí pro lidské oko, fotografický film i moderní CCD þip,
kterým jsou vybaveny souþasné
videokamery a digitální fotoaparáty.
Struktura CCD þipu je integrována na
monokrystalickém kĜemíku, citlivost
CCD þipu pro detekci elektromagnetického záĜení je tedy omezena na
ty oblasti spektra, ve kterých kĜemík
záĜení absorbuje, navíc specifickým
zpĤsobem:
excitací
elektronu
z valenþního do vodivostního pásu
(viz obr. 2).
KĜemík
je
polovodiþ
s šíĜkou
zakázaného pásu 1,11 eV, fotony s energií menší (tedy s vlnovou délkou vČtší než
1.1μm) nemohou elektrony excitovat a nejsou proto kĜemíkem tímto mechanismem
absorbovány. V absorpþním spektru kĜemíku se tak objeví tzv. absorpþní hrana, jako
prudké zvýšení absorpce ve smČru rostoucí energie fotonu (klesající vlnové délky).
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Absorpþní spektrum kĜemíku je na obr. 3. Vedle absorpce na elektronech zde vidíme
i dlouhovlnnou absorpci na kmitech krystalové mĜíže, která je však pro citlivost CCD
þipu bezvýznamná. V oblasti 1.1 – 7 μm je absorpce velmi nízká a zde je kĜemík
prakticky prĤhledný. Elektronová absorpce v kĜemíku zasahuje do infraþervené oblasti, a proto je CCD þip citlivý i na infraþervené záĜení do vlnové délky 1.1μm. NárĤst absorpce nad absorpþní hranou je velmi strmý (svislá osa na obr. 3 je
v logaritmickém mČĜítku). Zatímco pro záĜení s Ȝ = 1,5ȝm je polotloušĢka 4 kĜemíkové desky ĜádovČ stovky milimetrĤ, polotloušĢka pro modré svČtlo je vrstviþka tenká
jen nČkolik meziatomových vzdáleností.
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PĜi absorpci klesá intenzita s tloušĢkou x dle známého vztahu

I

I oe P x

kde Io je intenzita dopadajícího svČtla a ȝ koeficient absorpce, který je zobrazen na obr. 3. PolotloušĢka je definována jako tloušĢka, ve které se absorbuje právČ polovina dopadajícího (a neodraženého) záĜení. Z podmínky I = Io /2 snadno získáme pro polotloušĢku d vztah d = ln 2/ ȝ.
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