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1 Úvod 
 

Termovizní kamera je velice efektivní zařízení pro bezdotykové měření 

teplotních polí v různých odvětvích vědních oborů. Tento způsob měření 

poskytuje názorné obrazové záznamy, umožňující získat kvalitativní 

i kvantitativní informace pro hlubší poznání tepelných stavů 

a termodynamických dějů u zkoumaných zařízení. O co je vlastní práce 

s termovizí jednodušší, o to je těžší její správné používání a nastavení, 

které vychází z teoretických znalostí z oboru termomechaniky a přenosu tepla. 

Termografie se používá zejména pro určování teplot povrchů, ale předložená 

práce se snaží rozšířit tyto možnosti o sledování a měření teplotních polí 

ve vzduchu. Okamžitá znalost rozložení teplotního pole v neizotermním proudu 

vzduchu může vést k rychlé identifikaci problému například při návrhu 

klimatizace nebo teplovzdušného vytápění. Vizualizace teplotních polí 

ve vzduchu může rovněž odhalit prostorové a časové souvislosti sledovaných 

dějů. 

Měření teplotních polí pomocí termovizní kamery je jedním z možných 

způsobů zjišťování teplot vzduchu [13]. K dalším metodám měření teplot 

vzduchu patří například proměření teplotních polí pomocí soustavy senzorů, 

interferometrie nebo systému PLIF [10, 14]. Oproti výše uvedeným metodám 

přináší měření teplotních polí pomocí termovizní kamery výsledky efektivně 

v reálném čase, protože teplotní pole je zobrazováno přímo na displeji 

kamery  nebo monitoru PC a výsledky měření (termogramy a termovizní 

videosekvence) jsou názorné a srozumitelné i neodborné veřejnosti [6].  

Důležitým úkolem je definování nejvhodnějších materiálů, které mohou 

být využity při sledování rozložení teplot vzduchu pomocí termovizní kamery, 

a to metodou vložení archu papíru či jiného pomocného materiálu 

do neizotermního proudu vzduchu. Tento materiál musí mít vhodné statické 

vlastnosti pro měření, především vysokou emisivitu, nízkou tepelnou kapacitu, 

minimální tloušťku, apod. Pro praktické používání uvedené metody měření 

teplotních polí je nutná také znalost dynamických vlastností, ke kterým patří 

zejména časová konstanta. Při měření teplotních polí v malých uzavřených 

prostorech je nezbytné stanovit vlastnosti průzoru, přes který je snímání 

prováděno.  

Metoda měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize je založena 

na měření teploty průteplivého média – vzduchu, a to jako povrchové teploty 

vloženého pomocného materiálu [16]. Neizotermní proud vzduchu 

předává tepelný tok konvekcí do povrchu pomocného materiálu (papírový arch 

či jiný vhodný materiál), změní jeho teplotu, která je měřena termovizí 

jako teplota povrchu. Zobrazování teplotních polí ve vzduchu pomocí 

termovize na celistvý arch pomocného materiálu je vhodné pro dvojrozměrný 

(2D) proud teplého vzduchu. Pro trojrozměrný (3D) proud vzduchu je možné 

použít měřicí síť s využitím pomocných terčíků o známých vlastnostech. 
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 Znalost rozložení teplotního pole nebo konkrétní teploty povrchu 

materiálu je jedním z rozhodujících parametrů, který ovlivňuje v technice 

prostředí tepelnou pohodu [12] nebo v jiných oblastech jakost výrobku 

vč. ekonomických a energetických aspektů jeho výroby [29]. Použití termovize 

je oproti jiným možným uvedeným způsobům nejnázornější a nejrychlejší 

a při správném stanovení podmínek měření a po kalibraci metody také přesné. 

Zařízení je možné využít při návrhu vytápění a chlazení, výzkumu rozložení 

teplot v obytných místnostech, při výzkumu problematiky proudění, přenosu 

tepla konvekcí apod. 

 

 

2 Teoretické základy 
 

Znalost teoretických fyzikálních základů je nutná pro kvalitní 

vyhotovení termogramů, termovizních videosekvencí a souvisejících měření 

a jejich následné přesné vyhodnocení. Práce s termovizní kamerou vyžaduje 

zejména znalosti z oblasti přenosu tepla. K základním mechanismům přenosu 

tepelné energie patří přenos tepla vedením, prouděním a zářením. 

Při zobrazování vzduchového teplotního pole na pomocném materiálu 

dochází v archu materiálu k vedení tepla a tím k rozptylu teplotního pole. 

Přenos tepla vedením je definován Fourierovým zákonem ve tvaru 

 

             ,  (2.1) 

 

kde    [W·m
-2

] je hustota tepelného toku, λ [W·m
-1

·K
-1

] je tepelná vodivost 

a grad T [K·m
-1

] je největší změna teploty. 

Dále je třeba určit přenos tepla prouděním z proudu vzduchu 

do materiálu, ke kterému dochází při obtékání tělesa tekutinou. Hustota 

tepelného toku    [W·m
-2

] se stanoví z Newtonova ochlazovacího zákona 

vztahem 

 

           ,  (2.2) 

 

kde   [W·m
-2

·K
-1

] je součinitel přestupu tepla,   [K] je teplota povrchu 

a    [K] značí teplotu tekutiny.  

Přenos tepla zářením lze vyjádřit pomocí zákona, který popisuje 

celkovou intenzitu záření absolutně černého tělesa dle následujícího vztahu  

 

         ,  (2.3) 
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kde    [W·m
-2

] je hustota zářivého toku absolutně černého tělesa, 

   je Stefanova-Boltzmannova konstanta (   = 5,67·10
-8

 [W·m
-2

·K
-4

]) a T [K] 

je termodynamická teplota povrchu objektu. Pro záření těles šedých platí 

 

          ,  (2.4) 

 

kde E [W·m
-2

] je hustota zářivého toku šedého tělesa a ε [-] je emisivita 

objektu. 

 

2.1 Emisivita 
 

Emisivita ε [-] je při termovizních měřeních teplotních polí ve vzduchu 

základní statickou vlastností pomocného materiálu. Emisivita materiálu 

je jeho fyzikální vlastnost a udává podíl intenzity vyzařování energie měřeného 

materiálu k intenzitě vyzařování dokonalého zářiče a nabývá hodnot        . 
Emisivita závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech materiálu, zejména 

na teplotě, na úpravě povrchu (stupni oxidace či hrubosti povrchu), 

dále na směru vyzařování a na vlnové délce [29]. 

Při bezdotykovém snímání teplot je nejdůležitější správné nastavení 

emisivity povrchu materiálu. Tento parametr má zcela zásadní vliv na správné 

určení povrchové teploty zkoumaného materiálu. Možností, jak stanovit 

emisivitu daného materiálu je hned několik [4, 9, 27]. Mezi nejdůležitější 

principy stanovení emisivity pomocného materiálu je možné zařadit kombinaci 

termovizní kamery a dotykové sondy nebo stanovení emisivity pomocného 

materiálu spektrometrem.  

 

2.2 Radiační teplota 
 

Pro termovizní měření je nutná znalost střední radiační teploty okolí 

(často i radiační teploty v požadovaném směru), která ovlivňuje samotné 

měření. Střední radiační teplota okolních ploch je povrchová teplota 

imaginárního šedého povrchu obklopujícího daný bod, která má stejné sálavé 

účinky jako skutečné okolí posuzovaného bodu [2]. Radiační teploty lze měřit 

radiometry, což jsou jednoduché bezkontaktní teploměry, které měřenou 

úroveň záření přepočítávají na měřenou teplotu povrchu. 

Střední radiační teplota se využívá i při stanovení operativní teploty, 

která   je jedním z kritérií při stanovení tepelné pohody. Operativní 

teplota    [°C] je definována jako jednotná teplota černého uzavřeného 

prostoru, ve kterém by tělo sdílelo konvekcí i sáláním stejné množství tepla 

jako ve skutečném teplotně nesourodém prostředí a je dána vztahem [8] 

 

                 ,         (2.5) 

 



8 

 

kde  

 

            ,          (2.6) 

 

kde A [-] je koeficient, který je funkcí rychlosti proudění, dále   [m∙s
-1

] 

je rychlost proudění vzduchu v prostoru,     [°C] je střední radiační teplota 

a    [°C] je teplota vzduchu v prostoru. 

Jiná kritéria jsou např. index PMV a PPD, stupeň obtěžování průvanem 

a také veličiny jako jsou efektivní či ekvivalentní teplota [8].   

 

2.3 Transmitance 
 

Při mnohých termovizních měřeních není možné umístit termovizní 

kameru přímo do prostoru, v němž se nachází oblast či objekt 

zájmu, který má být měřen. To může být způsobeno mnoha okolnostmi. 

Jedním   z   důvodů může být agresivní prostředí v měřeném prostoru, 

které   by   mohlo ohrozit obsluhu nebo poškodit měřicí zařízení. Dalším 

důvodem může být velikost termovizní kamery s příslušenstvím z hlediska 

možného ovlivnění podmínek měření uvnitř měřeného prostoru samotnou 

termovizní technikou nebo její obsluhou [31].  

 

  

3 Měření parametrů vyvíjené metody 
 

Základní parametry pro termovizní měření jsou emisivita pomocného 

materiálu, na kterém dochází k zobrazení teplotních polí neizotermních proudů 

vzduchu, střední radiační teplota okolního prostředí a transmitance průzoru. 

Vysoká hodnota emisivity umožní měření i malých rozdílů teplot 

ve vzduchových proudech, s rozlišením blížícím se rozlišovací schopnosti 

termovizní kamery a s minimálním ovlivněním měření radiační teplotou 

okolního prostředí. Vysoká hodnota transmitance zajistí nižší ovlivnění měření 

při snímání teplotních polí v malých uzavřených prostorách. 

  

3.1 Měření emisivity pomocného materiálu 
 

 Cílem těchto měření bylo nalezení vhodného materiálu, který by měl 

nejlepší vlastnosti pro zkoumání rozložení teploty v neizotermním proudu 

vzduchu. Při výběru takového materiálu byly porovnávány různé druhy papírů 

a tkanin.  

 Stanovení hodnoty emisivity bylo prováděno kombinací termovizní 

kamery a dotykové sondy. Byla sledována teplota z termovize TTK [K] 

při nastavené hodnotě emisivity ε = 1, teplota z termočlánku TTC [K] a střední 
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radiační teplota okolí TR [K]. Odečty teplot probíhaly v intervalech 

po 10 K z teploty 80 °C až na teplotu 40 °C. Jako referenční teplota pro odečty 

hodnot byla brána teplota z termočlánku TTC [K]. Výsledná emisivita povrchu 

materiálu    [-] je poté dána vztahem [18] 

  

   
   
    

 

   
    

     (3.1) 

 

kde n [-] je exponent ve zvoleném rozsahu vlnových délek (vhodný 

pro termovizní kameru VarioCAM) závislý na teplotě.  

 Vypočtené a zprůměrované hodnoty emisivity dle vztahu 3.1 

byly konfrontovány dle odborné literatury, aby byly případně eliminovány 

hrubé chyby měření. Bylo zjištěno, že naměřené hodnoty korespondují 

s hodnotami emisivit určených v jiných publikacích [6, 7, 11].  

 Při každém měření veličin je třeba brát v úvahu zatížení naměřených 

hodnot nejistotami měření. Emisivita byla měřena dle rovnice 3.1. Jedná se 

tedy o stanovení nejistoty nepřímého měření, kdy je daná veličina funkcí 

několika veličin.  

 Ze zkoumaných materiálů má nejvhodnější vlastnosti pro zkoumání 

rozložení teplot v neizotermním proudu vzduchu obyčejný kancelářský papír 

[22]. Má největší emisivitu. Vypočtené hodnoty emisivity vč. určení jejich 

nejistot měření pro běžný kancelářský papír a pro bavlněný textil jsou uvedeny 

v tabulce 3.1. 

 

Tab. 3.1 Vypočtené hodnoty emisivity vč. určení jejich nejistot měření 

vybraných pomocných materiálů [22] 
 

Druh pomocného materiálu ε [-] 
Běžný kancelářský papír 80 g/m

2
 0,96 ± 0,03 

Bavlněný textil 145 g/m
2
 0,93 ± 0,03 

 

3.2 Měření časové konstanty metody 
 

Pro měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize je časová 

konstanta této metody stanovena experimentálně, a to sledováním teploty 

povrchu pomocného materiálu při skokové změně teploty vzduchu v okolí 

tohoto materiálu. Pro stanovení časové konstanty metody byl vybrán obyčejný 

kancelářský papír a bavlněný textil z tab. 3.1. Časovou konstantu    [s] 

je možné určit ze vztahu 

 

              a        (3.2) 

 

                   (3.3) 
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kde    [K] je rozdíl teplot mezi ustálenou hodnotou teploty povrchu 

pomocného materiálu    [K] a teplotou okolí    [K]. Na obrázku 3.1 

je pak uvedena závislost časové konstanty zkoumané metody na rozdílu teplot 

a rychlosti proudění pro kancelářský papír. Nejistota měření časové konstanty 

je ± 0,3 s pro kancelářský papír a pro bavlněný textil je ± 0,4 s [15]. 
 

 
 

Obr. 3.1 Závislost časové konstanty na rozdílu teplot a rychlosti proudění  

pro kancelářský papír 

 

3.3 Měření transmitance průzoru 
 

 Při měření transmitance bylo cílem nalezení takového materiálu průzoru, 

který by měl dobré mechanické vlastnosti pro termovizní měření 

vzduchu  v  malých uzavřených prostorách při nejvyšší možné hodnotě 

transmitance    [-].  

  Byly porovnávány různé druhy čirých hladkých fólií, 

které by byly vhodné pro tento druh měření. Fólie by měly být pevné a velice 

tenké, aby neabsorbovaly energii a neovlivňovaly termovizní měření. Při 

použití tenké folie byl tedy použit předpoklad, že je možné zanedbat hodnotu 

emisivity průzoru    [-] (absorpce) [31] dle vztahu 

 

       ,          (3.4) 

 

kde    [-] je reflektance průzoru. Výpočet hodnoty transmitance průteplivého 

materiálu    [-] vychází z hustoty zářivého toku materiálu při snímání 

bez průzoru a s průzorem v dokonale průteplivém prostředí 

 



11 

 

   
    
    

 

   
    

 ,         (3.5) 

 

kde      [K] je teplota povrchu materiálu opatřeného nástřikem (  ≈ 1) 

snímána skrze průzor,    [K] je střední radiační teplota okolí,     [K] 

je teplota povrchu materiálu opatřeného speciálním nástřikem (   ≈ 1) a n [-] 

je teplotní exponent stanovený dle [18]. 

 Ze zkoumaných materiálů má nejvhodnější vlastnosti pro zkoumání 

rozložení teplot v malém uzavřeném prostoru stavební zakrývací fólie 

s tloušťkou 0,05 mm. Její průměrná transmitance byla vypočtena 0,80 ± 0,03 

a mechanická odolnost je i přes její minimální tloušťku plně postačující 

pro potřeby měření teplotních polí ve vzduchu skrze průzor. Ostatní druhy 

měřených fólií mají také dobré mechanické vlastnosti, ale pro termovizní 

měření jsou vhodné méně, protože mají nižší hodnotu transmitance. Naměřená 

hodnota transmitance průzoru v uvedeném rozsahu vlnových délek 

koresponduje s hodnotami transmitancí obdobných typů fólií uvedených 

v odborných literaturách [3, 9, 17, 30].  

 

3.4 Měření rozptylu teplotního pole 
 

 Kromě časové konstanty a závislosti na rychlosti proudění vzduchu 

a měřené teplotní diferenci a kromě parametrů termovize a statických vlastností 

pomocného materiálu bylo zkoumáno i posouzení vlivu vedení tepla 

v pomocném materiálu, které způsobuje rozšiřování oblasti teplotního pole 

v tomto materiálu. Posouzení vlivu vedení tepla bylo provedeno experimentem 

a také simulací v matematickém programu STAR CCM+ pro dva nejvhodnější 

druhy pomocných materiálů s nejvyšší hodnotou emisivity.  

Experimentální stanovení vlivu rozptylu teplotního pole bylo provedeno 

přitisknutím tepelného razítka definovaných rozměrů na pomocný materiál 

a následně byly zaznamenány časové průběhy rozpínání teplotního pole v archu 

materiálu r [mm]. V případě bavlněného archu se jedná o rozptyl rb =3,5 mm 

a v případě archu papíru je rp =3,9 mm. Velikost rozptylu oblasti byla měřena 

od hrany razítka do vzdálenosti, kde teplota poklesla na 5 % celkového rozdílu 

teplot [28]. 

Zároveň s experimentem bylo provedeno vyhodnocení vedení tepla 

v pomocném materiálu pomocí simulačního programu, který je vhodný 

pro zkoumání problematiky přenosu tepla. Byl použit simulační program 

STAR CCM+. Výsledek matematické simulace je uvedena na obr. 3.2 

pro bavlněný arch. Hodnota rozptylu teplotního pole pro bavlněný arch 

činí rb = 3,2 mm a pro arch papíru rp = 3,8 mm, což je v souladu s provedeným 

experimentem. Za pomoc s matematickou simulací, nastavením výpočtu 

a s vyhodnocením bych rád poděkoval Ing. J. Elcnerovi. 
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Obr. 3.2 Vyhodnocení matematické simulace rozšíření teplotního pole rb 

v bavlněném archu pomocného materiálu v ustálené podobě po 10 s 
 

 

3.5 Stanovení oblasti použitelnosti metody 
 

 Oblast použitelnosti metody byla stanovena ze závislosti časové 

konstanty na rozdílu teplot a rychlosti proudění jak pro bavlněný textil, 

tak pro obyčejný kancelářský papír. Oblast použitelnosti termovizní kamery 

pro měření teplotních polí ve vzduchu souvisí s nároky, jaké jsou požadovány 

v dané aplikaci či měření. Je-li požadováno např., aby časová konstanta metody 

byla menší než 8 s, lze oblast použitelnosti snadno určit z obr. 3.3. 

Při posuzování použitelnosti metody je třeba mít na zřeteli i vliv vedení tepla 

v pomocném materiálu, viz. kap. 3.4. Tento jev způsobuje jisté „rozostření“, 

které však není možné v neizotermních proudech vzduchu obvykle 

identifikovat. Jev je třeba uvážit zejména v oblastech s velkými teplotními 

gradienty např. v tepelných mezních vrstvách. 

 
 

 

rb 
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Obr. 3.3 Zobrazení oblasti použitelnosti metody vizualizace a měření 

teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize – kancelářský papír 

 

 

4 Zařízení pro metodu měření teplotních polí 
ve vzduchu pomocí termovizní kamery 

 

 Požadavkem na měřicí zařízení pro měření teplotních polí ve vzduchu 

pomocí termovizní kamery je zejména jeho schopnost kvalitní vizualizace 

teplotních polí s cílem přesného měření, ale také jeho mobilita a variabilita 

při různých aplikacích v oblasti vytápění a klimatizace [9]. V rámci 

výzkumu měření teplotních polí byla navržena a vyrobena měřicí zařízení, 

na kterých je možné zviditelňovat neizotermní proudy vzduchu pomocí 

termovizní kamery [24, 25, 26].  

 

4.1 Zařízení pro měření 2D vzduchového proudu 
 

 Zařízení pro měření teplotních polí ve 2D neizotermním proudu vzduchu 

bylo navrženo na základě úspěšně odzkoušené laboratorní sestavy pro měření 

statických vlastností pomocného materiálu a dynamických vlastností metody. 

Následně po vývoji nepřenosného měřicího zařízení pro měření 2D teplotních 

polí ve vzduchu bylo toto zařízení modifikováno na přenosnou měřicí sestavu. 
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Zařízení bylo navrženo zejména pro měření vzduchových teplotních polí 

v obytných a kancelářských prostorách [20]. 

Parametry vyrobeného mobilního zařízení pro měření teplotních polí 

ve 2D proudu vzduchu pomocí termovizní kamery a archu pomocného 

materiálu je uvedeno v tab. 4.1. 
 

 
 

Obr. 4.1 Schéma zařízení pro měření teplotních polí ve 2D proudu vzduchu 

pomocí termovizní kamery [24] 
K - termovizní kamera, N - notebook, P - pomocný materiál, S - stojan, D - držák,  

TR - radiační teploměr, Z - zdroj neizotermního vzduchového proudu,  

a x b – velikost pomocného materiálu, c – rozsah nastavení výšky stojanu 
   

Tab. 4.1 Hlavní parametry vyrobeného mobilního zařízení pro měření 

teplotních polí ve 2D proudu vzduchu [24] 
 

Spektrální citlivost kamery  8 až 13 μm  

Minimální teplota měření vzduchu teplota rosného bodu  

Minimální teplota měření vzduchu 150 °C až 200 °C  

Rozlišení teplot 0,1 K 

Nejistota měření absolutní teploty 2 K 

Počet obrazových bodů 320 x 240  

Zorné pole kamery standardní objektiv 32° H x 25° V  

širokoúhlý objektiv 64° H x 50° V 

Velikost pomocného materiálu a x b standardní velikost 1400 x 1200 mm  

maximální velikost 1600 x 3000 mm  

Rozsah nastavení výšky stojanu c 1400 až 3500 mm 

Hmotnost zařízení 23 kg 
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4.2 Zařízení pro měření 3D vzduchového proudu 
 

 Požadavkem pro návrh a výrobu zařízení pro měření teplotních polí 

ve 3D neizotermním proudu vzduchu byla motivace pro měření teplotních polí 

jiného, než symetrického zdroje neizotermního proudu vzduchu nebo měření 

od více zdrojů tepla či chladu [20, 23]. V tomto zařízení je nahrazen celistvý 

arch pomocného materiálu jednotlivými pomocnými terči v přesně 

definovaných souřadnicích v měřicí síti (obr. 4.2). Měření pomocí terčů 

minimálně deformuje proud vzduchu. Zařízení bylo navrženo a následně 

vyrobeno na základě vzoru [5].  

 Vyhodnocování měření se provádí na počítači v programu, 

který je dodáván k termovizní kameře. Po zadání statických veličin je nutné 

stanovit povrchovou teplotu měřicího terče jako teplotu vzduchového proudu 

v daném místě. Pokud je měřen proud chladného vzduchu (chladnějšího 

než radiační teplota pozadí mezi terči), je nutné vyhledat lokální minimum 

teploty z plochy měřicího terče a naopak, jestliže je měřen proud teplého 

vzduchu, je nutné stanovit stejným způsobem lokální teplotní maximum. 
  

 
 

Obr. 4.2 Schéma zařízení pro měření teplotních polí ve 3D proudu vzduchu 

pomocí termovizní kamery a měřicích terčů [25] 
K - termovizní kamera, N - notebook, M - měřicí terče, R – měřicí rám,  S - stojan,  

D - držák, TR - radiační teploměr, Z - zdroj neizotermního vzduchového proudu,  

c – rozsah nastavení výšky stojanu 
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Parametry vyrobeného mobilního zařízení pro měření teplotních polí 

ve 3D proudu vzduchu pomocí termovizní kamery a měřicích terčů je uvedeno 

v tab. 4.2. 

 

Tab. 4.2 Hlavní parametry vyrobeného mobilního zařízení pro měření 

teplotních polí ve 3D proudu vzduchu [25] 
 

Spektrální citlivost kamery  8 až 13 μm  

Minimální teplota měření vzduchu teplota rosného bodu  

Minimální teplota měření vzduchu přibližně 90 °C 

Rozlišení teplot 0,1 K 

Nejistota měření absolutní teploty 2 K 

Počet obrazových bodů 320 x 240  

Zorné pole kamery standardní objektiv 32° H x 25° V  

širokoúhlý objektiv 64° H x 50° V 

Velikost měřicího rámu  1520 x 1320 mm 

Rozteč měřicích terčů 5 cm, 10 cm 

Velikost měřicích terčů 26 x 26 mm 

Vnitřní plocha měřicího rámu A = 1,68 m
2
 

Plocha měřicích terčů a lanek B = 0,16 m
2
, tj. 9,6 % z plochy A 

Rozsah nastavení výšky stojanu c 1400 až 3500 mm 

Hmotnost zařízení 25 kg 

 

 

4.3 Zařízení pro měření teplotního pole uvnitř malých 
uzavřených prostorů 

 

Zařízení pro termovizní měření teplotních polí ve vzduchových proudech 

uvnitř malých uzavřených prostorů, jakými jsou např. kabiny automobilů, 

je založeno na principu snímání teplotních polí skrze průzor [19, 21]. Instalací 

průzoru je zajištěno uzavření vnitřního měřeného prostoru od vnějšího 

prostředí. Jako materiál průzoru je použita polyethylenová fólie o tloušťce 

0,05 mm a transmitanci 0,80 ± 0,03. Průzor kompletně uzavírá vnitřní prostředí 

od vnějšího okolí a musí být vždy dokonale vypnut (pomocí pevné pásky), 

obr. 4.3. 

 Zařízení se skládá z termovizní kamery s příslušenstvím, celistvého 

archu pomocného materiálu, měřicí sítě a průzoru. Termogram z měření 2D 

neizotermního proudu vzduchu v zadní části automobilu Škoda Octavia II 

je uveden na obr. 4.4. Pro měření 3D vzduchových proudů v malých prostorách 

se používá měřicí síť.   

Parametry vyrobeného mobilního zařízení pro měření teplotních polí 

v malých uzavřených prostorách jsou uvedeny v tab. 4.3. 
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Obr. 4.3 Fotografie zařízení pro termovizní měření teplotních polí ve vzduchu 

v kabině automobilu skrze průzor [21] 

 

 
 

Obr. 4.4 Termogram z měření 2D neizotermního proudu vzduchu v zadní části 

automobilu Škoda Octavia II [19] 
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Tab. 4.3 Hlavní parametry vyrobeného zařízení pro měření teplotních polí 

v malých uzavřených prostorách [26] 
 

Minimální teplota měření vzduchu teplota rosného bodu  

Minimální teplota měření vzduchu přibližně 90 °C 

Rozlišení teplot 0,01 K 

Nejistota měření absolutní teploty 2 K 

Počet obrazových bodů 320 x 240  

Zorné pole kamery standardní objektiv 32° H x 25° V  

širokoúhlý objektiv 64° H x 50° V 

Velikost měřicího rámu  640 x 480 mm 

Rozteč měřicích terčů 4 cm 

Velikost měřicích terčů 12 x 12 mm 

Vnitřní plocha měřicího rámu A = 0,245 m
2
 

Plocha měřicích terčů a lanek B = 0,023 m
2
, tj. 9,2 % z plochy A 

Hmotnost zařízení 7 kg 

 

 

5 Metodika měření teplotních polí termovizní 
kamerou 

 

 V předešlých kapitolách byl představen vývoj metody vizualizace 

a měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovizní kamery. Pro praktické 

využívání této metody je nezbytné vypracování podrobného metodického 

návodu, aby jí bylo možné běžně využívat. Metodika měření obsahuje: 

 

 Výběr vhodné měřicí aparatury pro konkrétní zvolenou aplikaci. 

 Výběr vhodného typu pomocného materiálu pro zviditelňování 

teplotních polí ve vzduchu pomocí termovizní kamery. 

 Popis měření radiační teploty při měření. 

 Popis měření s termovizní kamerou. 

 Popis zhotovení termogramů. 

 Vyhodnocení získaných termogramů v počítačovém programu. 

 Export termogramů a videosekvencí do využívaných formátů. 

 Aplikace výsledků do závěrečného hodnocení. 

 

 Detailně je metodika měření teplotních polí ve vzduchu pomocí 

termovize uvedena v příloze v nezkrácené verzi dizertační práce. Metodický 

návod pro měření teplotních polí ve vzduchu termovizní kamerou obsahuje 

seznámení s měřicími zařízeními, tj. s termovizní kamerou Jenoptik typ 

VarioCAM a s radiačním teploměrem Testo 830-T1. Dále je uvedeno základní 

seznámení s programy IRBIS online, IRBIS professional a Surfer. Metodika 
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dále obsahuje přípravu měření a návod při měření na třech zhotovených 

zařízeních, tj. zařízení pro měření 2D a 3D teplotních polí ve vzduchu pomocí 

termovize a na zařízení při měření teplotních polí ve vzduchu v malých 

uzavřených prostorách. V každém příkladu měření na uvedeném typu zařízení 

je uvedena příprava měření, samotné měření a vyhodnocení měření.  

 Pro praktické využití vyvinuté metody je nezbytné znát také přesnost 

měření metody na uvedeném zařízení. Přesnost měření vychází 

z přesnosti měření termovizní kamery, z přesnosti radiačního teploměru 

a z přesnosti stanovení korekčních faktorů. Směrodatná nejistota měřicí metody 

       [K] je dána součtem nejistot měření jednotlivých členů dle vztahu 
 

               
     

     
 ,        (5.1) 

 

kde         je směrodatná nejistota teploty termovizní kamery a radiačního 

teploměru,     [-] je nejistota stanovení emisivity pomocného materiálu a     [-] 

je nejistota stanovení transmitance průzoru.  

 Výsledná nejistota měření metody měření teplotních polí ve vzduchu 

pomocí termovizní kamery Jenoptik typ VarioCam s použitím průzoru 

je 3,43 K a při snímání bez průzoru je 1,87 K. 

 

 

6 Měření teplotních polí v mikroklimatu 
 

 Vyvinutá metoda měření teplotních polí ve vzduchu má uplatnění 

zejména v oblasti návrhu vytápění, chlazení a klimatizace. V těchto aplikacích 

je zviditelňován neizotermní proud (nebo více proudů) vzduchu na pomocném 

materiálu pomocí termovizní kamery. Ze získaných termogramů je zřetelně 

patrná velikost proudu a jeho směr, rozložení teplot a dynamické chování 

proudu. Při využití doplňujících měřidel je možné stanovit tepelnou pohodu 

prostředí v daném místě měření [2].  V následujícím textu jsou uvedeny dva 

příklady, na kterých byla ověřena funkčnost metody, a které přispěly k řešení 

praktických problémů. 
  

6.1 Měření teplotních polí v místnosti 
 

 Pro zobrazení proudu chladného vzduchu z klimatizační vyústky 

bylo  použito zařízení pro měření 2D teplotních polí ve vzduchu pomocí 

termovizní kamery [24]. Fotografie instalace zařízení pro měření 2D teplotních 

polí ve vzduchu pomocí termovizní kamery je uvedena na obr. 6.1. 
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Obr. 6.1 Fotografie sestavy pro měření 2D teplotních polí ve vzduchu pomocí 

termovizní kamery od vzduchotechnické vyústky v kancelářském prostoru [24] 

 

 Na obr. 6.2 je poté znázorněno vyhodnocení rozložení teploty v ose 

proudu výstupu chladného vzduchu.   

  

 
 

Obr. 6.2 Vyhodnocení rozložení teploty v ose proudu se stanovením úhlu 

výstupu chladného vzduchu z vyústky [24] 

 

Následně bylo provedeno vyhodnocení tepelného stavu prostředí v místě 

pobytu pracovníka. Tepelný stav prostředí je vyhodnocen pomocí operativní 

teploty podle ČSN EN ISO 7730 [2], která byla 21,62 °C. Dále je možné 

vyhodnotit tepelný stav prostředí ve vztahu k pracovníkům (tepelný pocit). 
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To   je možné provést dle přílohy E normy [2], kde lze stanovit index 

PMV (Predicted Mean Vote), který činí PMV = ‒1,69, což značí chladno. 

Index PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) byl pak 58 %. Pracovník 

se tedy nachází v tepelné nepohodě. Pocit chladu ovlivňuje zejména vysoká 

rychlost proudění. 

 

6.2 Měření teplotních polí v automobilu 
 

 Malé uzavřené prostory, jaké jsou například kabiny dopravních 

prostředků, jsou vysoce náročné na řešení vhodného tepelného stavu prostředí 

[21]. Pro hodnocení tepelného stavu prostředí v kabinách automobilů 

se používá také norma [1], ale je možné použít také normu [2]. Měření 

probíhalo v přední části vozu Škoda Octavia II, obr. 6.3. 

 

 
 

Obr. 6.3 Fotografie zařízení pro termovizní měření teplotních polí ve vzduchu 

v kabině automobilu skrz průzor [21] 
  

  Jelikož z výsledných termogramů není zcela zřetelné teplotní pole 

(obr. 6.4), je třeba s  využitím programu Surfer získat výsledné rozložení 

teplotního pole, viz obr. 6.5. Do programu se vloží teploty vzduchu 

v souřadnicích jednotlivých terčů a pomocí matematického proložení se získá 

výsledný upravený termogram. 
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Obr. 6.4 Termogram z měření 3D neizotermních proudů vzduchu v přední 

části automobilu v místě osy sedadla spolujezdce s vyznačením oblasti 

hlavy spolujezdce [21] 

 

 
 

Obr. 6.5 Upravený termogram z měření 3D neizotermních proudů vzduchu 

v přední části automobilu v místě osy sedadla spolujezdce s vyznačením 

umístění hlavy spolujezdce [21] 
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Byla stanovena operativní teplota, která byla 26,81 °C. V příloze E 

normy [2] pro daný případ byl stanoven index PMV a činí 0,36, což je neutrální 

tepelný stav (tepelná pohoda). Index PPD byl stanoven na hodnotu 8 %. 

 

 

7 Závěr 
   

Práce se zabývá vývojem metody vizualizace a měření teplotních polí 

ve vzduchu pomocí termovize. Tato metoda vyžaduje vložit do neizotermního 

proudu vzduchu pomocný materiál, na kterém jsou teplotní pole zobrazována. 

Měřicí metoda s využitím termovize je všeobecně v povědomí technické 

veřejnosti, avšak její využitelnost v praxi není rozšířena zejména z důvodů ceny 

zařízení, nutnosti výroby přípravků, neznámých hranic použitelnosti metody 

a nejistot měření. K ostatním metodám, jak měřit teplotní pole ve vzduchu, 

patří proměření teplotních polí pomocí soustavy senzorů, interferometrie 

nebo systému PLIF.  

V práci jsou uvedeny základní vztahy, které mají vliv na měření 

teplotních polí ve vzduchu pomocí této metody. K zásadním vlivům patří 

přenos tepla a to ve všech třech formách, tj. přenos tepla vedením, prouděním 

i  zářením. Přenos tepla vedením má zásadní vliv pro šíření teplotního pole 

v archu pomocného materiálu. Rozšíření zobrazeného teplotního pole v archu 

pomocného materiálu je nežádoucí jev, který posouvá hranice zobrazovaného 

neizotermního proudu vzduchu. Dále byly stanoveny teoretické vztahy 

pro určení časové konstanty metody, kdy neizotermní proud vzduchu 

předává tepelný tok konvekcí do povrchu pomocného materiálu a změní 

tak jeho teplotu, která je zobrazena termovizí jako teplota povrchu. 

Nejvýznamnějším přenosem tepla v oblasti termovizního snímání je přenos 

tepla zářením. Známé vztahy pro přenos tepla zářením byly modifikovány 

pro potřeby termovizní kamery Jenoptik typ VarioCAM. 

Další část práce je věnována experimentálnímu měření parametrů 

vyvinuté metody, konkrétně měření emisivity povrchu pomocného materiálu, 

stanovení časové konstanty vyvinuté metody a měření transmitance průzoru. 

Z měření těchto veličin je poté stanovena oblast použitelnosti metody s určením 

nejistot měření. Pro experimenty byly vybrány materiály s nejvyšší hodnotou 

emisivity, konkrétně byl vybrán běžný kancelářský papír nebělený o gramáži 

80 g/m
2
 s vypočtenou hodnotou emisivity 0,96 ± 0,03 a bavlněná tkanina 

o gramáži 145 g/m
2
 s vypočtenou hodnotou emisivity 0,93 ± 0,03. Časová 

konstanta byla stanovena sledováním teploty povrchu pomocného materiálu 

při skokové změně teploty vzduchu v okolí tohoto materiálu. Byly vytvořeny 

závislosti časové konstanty na rozdílu teplot a rychlosti proudění pro oba 

preferované druhy pomocného materiálu. Dalším měřeným parametrem 

vyvinuté metody bylo měření transmitance průzoru, přes který je možné snímat 

teplotní pole uvnitř malého uzavřeného prostoru. Z různých typů průzorů 
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byla vybrána jako nejvhodnější stavební zakrývací fólie s tloušťkou 0,05 mm, 

z důvodu nejvyšší hodnoty transmitance 0,80 ± 0,03.  

Po stanovení vlastností vybraných pomocných materiálů byl proveden 

experiment pomocí tepelného otisku snímaného termovizní kamerou a následně 

také provedena simulace v programu STAR CCM+ s podporou Ing. Jakuba 

Elcnera z Odboru termomechaniky a techniky prostředí. Rozšíření teplotního 

pole v archu bavlněného materiálu mělo hodnotu 3,5 mm a v případě archu 

papíru 3,9 mm dle experimentu (v simulačním programu vyšly obdobné 

hodnoty rozšíření teplotního pole). V další kapitole byla stanovena oblast 

použitelnosti metody ze závislosti časové konstanty na rozdílu teplot 

a rychlosti proudění pro pomocný materiál. Ta vždy souvisí s nároky, 

jaké jsou požadovány v dané aplikaci či měření. V práci byla demonstrována 

oblast použitelnosti pro 8 s. 

Ve čtvrté části práce jsou představena vyrobená zařízení pro měření 

a vizualizaci teplotních polí ve vzduchu pomocí termovizní kamery. 

Tato zařízení jsou prezentována jako funkční vzorky. Jedná se o zařízení 

pro měření teplotních polí ve 2D vzduchovém proudu, dále o zařízení 

pro měření teplotních polí ve 3D vzduchovém proudu a o zařízení pro měření 

teplotních polí uvnitř malých uzavřených prostorů.  

V závěrečné části práce je uvedena metodika měření a vizualizace 

teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize. Metodický návod je podrobně 

uveden v příloze plné verze dizertační práce a obsahuje kompletní postup, 

jak   pracovat se třemi vyvinutými zařízeními a počítačovými programy 

pro podrobné zkoumání teplotních polí. Dále jsou uvedeny dva příklady 

měření s vyhodnocením ve vztahu k normě ČSN EN ISO 7730 [2]. Jedná se 

o vyhodnocení teplotního pole v malé zasedací místnosti a v přední části 

kabiny automobilu. Ve vyhodnocení je stanovena operační teplota 

a dále je stanoveno, zda je pracovník v tepelné pohodě, nebo nikoliv pomocí 

indexu PMV a PPD. 

Cílem dizertační práce bylo vyvinout metodu měření a vizualizace 

teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize, která umožní efektivní 

vizualizaci a přispěje k hlubšímu poznání sledovaných jevů a jejich souvislostí, 

a která může být aplikována v oblasti výzkumu proudění vzduchu z vyústek 

a sledování teplotních polí v místnostech. Podrobně vypracovaná metodika 

měření teplotních polí pomocí termovize slouží k rozšíření této metody 

mezi veřejnost, případně při vývoji této metody na konkrétních aplikacích 

v průmyslu či výzkumu.  

Práce vznikla při řešení výzkumného projektu  GAČR 101/05/H018 – 

Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality životního prostředí, 

výzkumného projektu GAČR 101/09/H050 – Výzkum energeticky úsporných 

zařízení pro dosažení kvality vnitřního prostředí, dále projektu FSI-J-12-25 – 

Experimentální výzkum proudových polí před zesíleným sacím nástavcem 

situovaným nad pracovním stolem a projektu FSI-S-11-6 – Komplexní 
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modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků 

a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design). 
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Abstrakt, Abstract 
 

 

 Tato práce pojednává o měření teplotních polí ve vzduchu pomocí 

termovize. V úvodu práce jsou uvedeny možnosti měření teplotních polí 

ve vzduchu a popis vyvinuté měřicí metody. Dále jsou uvedeny 

počátky termovizního zobrazování a oblast použití termovizního měření, 

na kterou navazují teoretické základy pro měření teplotních polí ve vzduchu 

pomocí termovizní kamery. V teoretických základech je uveden rozbor vedení 

tepla v pomocném materiálu, stanovení dynamických vlastností metody 

a rozbor záření, které ovlivňuje termovizní snímání. Metoda měření teplotních 

polí ve vzduchu pomocí termovize vyžaduje vložit do neizotermního proudu 

vzduchu pomocný materiál, na kterém lze sledovat rozložení teplot vzduchu. 

Pro efektivní vizualizaci teplotních polí ve vzduchu pomocí termovizní kamery 

je výběr vhodného pomocného materiálu, na kterém je zobrazována měřená 

teplota, zcela zásadní.  

V další části jsou stanoveny statické vlastnosti pomocných materiálů. 

Ze zjištěných údajů jsou následně definovány hranice použitelnosti 

této metody. V práci jsou uvedena zařízení pro měření teplotních polí 

ve dvojrozměrných (2D) a ve třírozměrných (3D) vzduchových proudech, 

s rozšířením o měření teplotních polí v malých uzavřených prostorách 

s využitím průzoru. Pro běžné využití této metody je vypracována 

podrobná metodika měření teplotních polí ve vzduchu termovizní kamerou 

a její aplikovatelnost je demonstrována na konkrétních příkladech. Vyvinutá 

měřicí metoda může být využita v mnoha oblastech výzkumu i v praxi.  

 
 

 This work deals with the measurement of temperature fields in the air 

using an infrared camera. The dissertation describes the opportunity 

of measuring the temperature field in the air and the characterization 

of the developed measuring method. In the next part there are introduced 

the beginning of thermography imaging and the field of usability of the new 

infrared measuring method. Further, the theoretical foundations 

of the thermography measuring method in the temperature fields in the air 

are described. In the theoretic background there are described the analysis 

of heat conduction in an auxiliary material, the determination of dynamic 

properties of the method and the analysis of radiation, which has an influence 

on infrared imagining. This method requires an insertion of the auxiliary 

material into the non-isothermal air flow, which can allow for the study 

of the temperature distribution in air. For effective visualization of temperature 

fields in the air using an infrared camera, the selection of the appropriate 

auxiliary material, on which the air temperature displays, is crucial. 
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In the next part of the doctoral thesis, there is a description of static 

measuring properties of auxiliary materials. The usability range 

of the measuring method is determined from these properties. In the thesis there 

are presented the description of the device for the measurement of 2D 

temperature fields in the air and the description of the measuring device for 3D 

measurements of temperature fields in the air using an infrared camera, 

which can also be used for measurements of temperature fields in small 

enclosed spaces through a viewing window. For the practical use 

of the method, the detailed methodology of measuring temperature fields 

in the air by an infrared camera was developed and its applicability 

was demonstrated on practice examples.  The developed measuring method 

can be used in many areas of research and in practice.  

 
 


