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1 NÁVOD K POUŽITÍ  
 

 Vyvinutá zařízení pro měření teplotních polí ve vzduchových proudech 

využívají pro zobrazení teploty vzduchu v daném místě termovizní systém. 

Protože  vzduch je průteplivé médium, je nezbytné k zobrazení jeho teploty využít 

pomocný materiál, na kterém budou teplotní pole zviditelněna, a následně 

bude analyzována teplota vzduchu. Vyvinutá zařízení je možné využít zejména 

při  zkoumání rozložení teplot vzduchu v prostorách při kontrole činnosti a návrhu 

chladicí a vytápěcí soustavy. Obecně je možné využít tuto metodu měření při výzkumu 

problematiky proudění vzduchu nebo jiných plynů, při výzkumu přenosu tepla 

konvekcí, jako doplněk k ostatním metodám měření teploty vzduchu nebo pro kontrolu 

simulačních programů experimentem. 

  

 Pro měření teplotních polí ve vzduchu byly vyvinuty tři typy zařízení: 

 

1) Zařízení pro měření teplotních polí ve 2D neizotermních vzduchových proudech 

pomocí termovize. 

2) Zařízení pro měření teplotních polí ve 3D neizotermních vzduchových proudech 

pomocí termovize. 

3) Zařízení pro měření teplotních polí ve vzduchu uvnitř malých prostorů. 

 

 Součástí vyvinutého zařízení je termovizní kamera Jenoptik typ VarioCAM, 

radiační teploměr Testo 830-T1 a stativ Manfrotto a dále programy IRBIS online 2.4, 

IRBIS professional 2.2. Pro interpolaci termogramů získaných z měření 3D 

vzduchových proudů je využito programů Golden Surfer V. 6 a Microsoft Office Excel 

2007. 

Cílem tohoto metodického návodu není vysvětlit veškeré možnosti použitých 

měřicích zařízení nebo programů, ale pouze vysvětlit potřebné kroky pro získání 

kvalitních termogramů z vyvinutých zařízení pro měření teplotních polí ve vzduchu 

pomocí termovizní kamery a jejich následného vyhodnocení. 

 

 

2 PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

 Nejdůležitějším přístrojem pro měření teplotních polí ve vzduchu pro všechny 

tři  typy vyvinutých zařízení je termovizní kamera Jenoptik typ VarioCAM. 

Hlavní ovládací prvky termovizní kamery jsou znázorněny na obr. 1. Příslušenství 

termovizní kamery je zobrazeno na obr. 2. Součástí zařízení je dále radiační teploměr 

Testo 830-T1, obr. 3. Vybrané technické parametry termovizní kamery a radiačního 

teploměru pro měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize jsou uvedeny 

v tab. 1 a v tab. 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Tab. 1 Vybrané technické parametry termovizní kamery Jenoptik typ VarioCAM [D] 
 

Spektrální rozsah 8 až 13 µm  

Rozsah měření teploty ‒40 až 1200 °C 

Teplotní rozlišení při 30 °C lepší než 0,1 K 

Přesnost měření ±2 K, ±2 % 

Možnost nastavení emisivity od 0,1 do 1,0 v krocích 0,01 

Obrazové rozlišení 320 x 240 pixelů 

Typ detektoru externě nechlazený 

Obrazová frekvence 50 Hz 

Standardní objektiv 32 x 25 °, minimální zaměření 25,0 mm 

Širokoúhlý objektiv 64 x 50 °, minimální zaměření 12,5 mm 

Zoom digitální 4,2x s plynulou regulací 

Zapisovací médium CF card 

Interní paměť až 873 snímků při nejnižším rozlišení 

Typ akumulátoru Li-lon 

Rozsah pracovních teplot ‒15 až 50 °C 

Životnost akumulátoru 3 až 6 hodin dle kapacity (nový stav) 

Rozsah teplot při skladování ‒40 až 70 °C 

Rozsah pracovní a skladovací vlhkosti 10 až 95 % 

Rozměry kamery 235 x 185 x 110 mm 

Hmotnost kamery cca 2,2 kg 

Přípojka na stativ 1/4´´ závit 

Displej TFT aktivní barvy 3/8´´  

 
 

Tab. 2 Vybrané technické parametry radiačního teploměru Testo 830-T1 [M] 
 

Měřená veličina °C/°F 

Měřicí rozsah ‒30 až 400 °C 

Rozlišení 0,5 K 

Přesnost měření ±1,5 K 

Možnost nastavení emisivity 0,2 až 1,0 

Krok měření 0,5 s 

Typ laseru pro zaměření jednobodový 

Prostorový úhel pro měření 30° 

Provozní teplota ‒20 až 50 °C 

Skladovací teplota ‒40 až 70 °C 

Napájení 9V baterie 

Životnost baterie 20 h 

Rozměry 190 x 75 x 38 mm 
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Obr. 1 Termovizní kamera Jenoptik typ VarioCAM - přední a zadní pohled [D] 
1 – pojistka zajištění objektivu, 2 – tlačítko A (automatické zaostření), 3 – tlačítko S (uložení záznamu),  

4 – joystick, 5 – tlačítko C (clear), 6 – slot akumulátoru, 7 – slot CF card, 8 – konektor pro propojení 

s notebookem, 9 – výklopný displej 
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Obr. 2 Termovizní kamera Jenoptik typ VarioCAM s příslušenstvím  
1 - termovizní kamera Jenoptik typ VarioCAM, 2 – akumulátor Li-lon, 3 – adaptér do elektrické sítě  

4 – standardní objektiv, 5 – širokoúhlý objektiv, 6 – adaptér pro nabíjení akumulátorů, 7 – paměťové 

médium CF card, 8 – software k termovizní kameře, 9 – firewire (standardizovaná sériová sběrnice 

pro připojení kamery k počítači), 10 – kabelové propojení mezi PC a notebookem a napájecí kabel 

pro nabíjení baterií, 11 – transportní kufr 

 

 
 

Obr. 3 Radiační teploměr Testo 830-T1 [M] 
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3 PŘÍPRAVA MĚŘENÍ 
 

 Před samotným měřením teplotních polí je nutné měření pečlivě připravit 

z důvodu přesnosti a zejména s cílem eliminace chyb při samotném měření. Pomocí 

stojanů (nebo jiným způsobem) se umístí do zvolené roviny měření pomocný materiál 

a zafixuje se jeho poloha. Nejlépe kolmo na zvolenou rovinu, kde se nachází pomocný 

materiál, je instalována termovizní kamera s vhodným objektivem. Je třeba mít 

na paměti, že pokud bude termovize zabírat požadovanou plochu pod větším úhlem, 

bude docházet k významnějšímu ovlivnění radiačním odrazem od okolí na povrchu 

pomocného materiálu. Pokud to měření umožňuje, je vhodné použít objektivu s nižší 

distorzí obrazu (tj. standardní objektiv). Termovizní kamera se osazuje na pevný 

kovový stativ Manfrotto s vysokou nosností a s vysokou variabilitou nastavení směru 

snímání termovizní kamery. Také je možné provádět měření z ruky bez použití stativu, 

ale použití stativu je obecně vhodnější. Termovizní kamera by měla směřovat na střed 

pomocného materiálu anebo na umístění, kde se předpokládá ovlivnění vzduchovým 

proudem. Pokud bude kamera během měření propojena s notebookem, umístíme 

jej poblíž termovizní kamery v dosahu kabelového propojení s termovizí (maximálně 

9 m), mimo místo ovlivnění vzduchovým proudem (nebo vzduchovými proudy) 

a  z  místa kolmého na pomocný materiál (eliminace ovlivnění radiací notebooku 

nebo obsluhy notebooku). 

 Termovizní kamera je napájená vysokokapacitními akumulátory SONY Li-lon 

s  výdrží 1 až 3 hodiny (v aktuálním stavu stáří akumulátorů). Před vložením 

akumulátoru do termovizní kamery je třeba zkontrolovat jejich nabití. Měření je možné 

provádět termovizní kamerou s připojeným notebookem, nebo bez připojeného 

notebooku. Při měření s připojeným notebookem je notebook připojen do elektrické 

sítě. Pokud by notebook nebyl připojen do elektrické sítě, je možné využít konektor 

na termovizní kameře a kameru připojit do elektrické sítě pomocí adaptéru (připojení 

jak notebooku, tak termovize do sítě se nedoporučuje). Při obvyklém způsobu měření 

termovizí s připojeným notebookem je notebook připojen do elektrické sítě a kamera 

je napájena z akumulátorů. Před měřením je vhodné nachystat protokol o měření, kam 

se zapisují naměřené hodnoty s komentáři, dále je třeba připravit radiační teploměr 

a případně fotoaparát pro obrazový záznam z měření.  

 Jestliže se v oblasti nachází nějaký zdroj záření, který ovlivňuje samotné měření, 

je nutné ho odclonit (pokud se neměří právě s tímto ovlivněním). Většinou se jedná 

o  zdroje tepla, jako jsou monitory, ventilátory PC, osvětlení a ostatní elektrická 

a tepelná zařízení. Tato zařízení jsou zdroji tepelné radiace ještě dlouhou dobu 

po jejich vypnutí, proto je nutné je vypnout s dostatečným předstihem. Parazitní zdroj 

záření lze lehce odhalit termovizí. Odclonění se nejčastěji provádí závěsy, které obklopí 

zdroj záření a znemožní mu ovlivňovat měření (závěsy nejsou součástí měřicí sestavy). 

Stejně je vhodné zakrýt oblast za termovizní kamerou, aby radiace od pozadí 

(nebo  obsluhy) neovlivňovala povrchovou teplotu pomocného materiálu, 

byť  má  pomocný materiál vysokou hodnotu emisivity, která vliv radiace okolí 

značně eliminuje. Jestliže je v měřeném prostoru parazitní proud vzduchu, 

který ovlivňuje proudění v měřeném prostoru (například průvan), je vhodné ho odclonit 

či eliminovat vyrovnáním tlakových poměrů v místnosti.  
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4 SOFTWARE IRBIS ONLINE 
 

 Software IRBIS online slouží pro aktuální  zobrazení a záznam měření 

termovizní kamerou na připojeném notebooku. V programu se dají snáze nastavovat 

parametry měření, než na termovizy a lépe kontrolovat stav měření na větší obrazovce. 

Program IRBIS online je součástí termovizního příslušenství kamery. Po instalaci 

softwaru je notebook možné propojit s termovizní kamerou pomocí rozhraní FireWire. 

Na  konektoru pro propojení s notebookem je převlečná pojistka, na kterou je třeba 

dát pozor při odpojování kabelu z termovizní kamery. Po zapnutí termovizní kamery 

a  po jejím „naběhnutí“ je spuštěn program IRBIS online, obr. 4 (uvedená verze 

programu je IRBIS online 2.4).  

 

 
 

Obr. 4 Úvodní okno programu IRBIS online 2.4 

 

 V jednoduchém úvodním okně jsou v nabídce menu k dispozici tři položky a tři 

ikony příkazů. Příkaz v menu File-Close slouží k ukončení programu stejně jako ikona 

dveří v nabídce příkazů. V menu View-Visualization se aktivuje základní obrazovka 

programu IRBIS online (obr. 5), kde je možné nastavovat hodnoty měření, kontrolovat 

průběh vizualizace a ukládat sekvence a termogramy (ikona kamery). Příkaz View-

Remote control slouží pro dálkové ovládání (také příkazem ikona ovladače). Příkaz 

v nabídce menu „?“ slouží pro online nápovědu. 

 

 
 

Obr. 5 Základní okno programu IRBIS online 
1 – online termogram se stupnicí, 2 – teplotní úroveň a rozsah stupnice, 3 – online měřené veličiny,  

4 – nabídka hlavního menu, 5 – nabídka příkazů 

1 

2 

3 

4 
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 V základním prostředí programu IRBIS online zaujímá největší plochu 

zobrazený online termogram se stupnicí teploty v nastavených jednotkách. Na pravé 

straně termogramu je možnost nastavit teplotní úrovně a rozsah teplotní stupnice. 

Na pravé části základního okna jsou zobrazeny online měřené veličiny. Okno programu 

má standardně nabídku menu a pod ním se nachází nabídka příkazů. Bohužel aktuální 

verze programu IRBIS online 2.4 nenabízí jazyk češtinu, je pouze na výběr z němčiny 

a z angličtiny. Prioritně je nastavená angličtina. Pokud je anglický jazyk nevyhovující, 

do německého jazyka se lze přepnout pomocí příkazu File-Options-Language. V hlavní 

nabídce menu je na výběr z karet: File, Thermogram, View a Acquisition.  

  

File 
 V menu File (složka) je možné vybrat ze seznamu příkazů: Open…, Save as…, 

Save sequence…, Options…, Close… Příkazy Open… a Save as… slouží k otevření 

a k uložení termogramu a příkaz Close… slouží k ukončení programu. Příkaz Save 

sequence… umožňuje uložit sekvenci termogramů. V této nabídce je možné upravit 

uložení sekvence. Sekvenci je možné uložit se všemi snímky, nebo vybrat každý 

několikátý snímek ze sekvence, nebo přímo vybrat konkrétní snímky k uložení 

v sekvenci. V nabídce Options… je možné upravovat v kartě Settings nastavení 

kalibrace kamery a rozsah nastavení měření teplot. V kartě Thermogram je možné 

zobrazovat na termogramu akumulaci a isotermy, dále měnit pozici termogramu, využít 

zoom a natočení obrázku. Dále v kartě Options… je možné nastavovat jazyk a nastavit 

automatické ukládání termogramu. 

 

Thermogram 
 V menu Thermogram je možné vybírat ze seznamu příkazů: Snap, Adjust, 

Differential image, Temperature unit, Calibration, Select calibration a Parameters. 

Příkaz Snap uloží aktuální termogram do „mezipaměti“ a pomocí příkazu File-Save 

as… je možné jej uložit do zvoleného adresáře. Příkaz Snap má také ikonu přímo 

v nabídce příkazů pod nabídkou menu. Příkaz Adjust optimálně přizpůsobí snímání 

horní a dolní úroveň teplotního rozsahu a barevnou stupnici aktuálnímu termogramu. 

Příkaz Adjust se dá také vyvolat klávesou F3. Příkaz Differential image umožňuje 

po  aktivaci zobrazovat pouze vyšší či nižší teploty, než je nastavená diference 

(referenční obraz). Příkaz Temperature unit umožňuje měnit jednotky stupnice. 

Primárně jsou nastavené stupně Celsia, které je možné zaměnit za jednotky Fahrenheita 

a Kelvina. Příkazem Calibration je možné ručně zahájit kalibraci teploty před pořízením 

snímku. Doporučuje se zejména před pořízením snímku nebo sekvence (zajistí 

nejpřesnější měření). Kalibraci je možné vyvolat také klávesovou zkratkou Ctrl+K. 

V menu Thermogram je také příkaz Select calibration, který umožňuje nastavit kalibraci 

v závislosti na teplotním rozsahu a parametrů objektivu. Poslední příkaz v menu 

Thermogram je Parameters. V nabídkovém okně je možné zadat parametry měření 

s komentářem. Zejména je výhodné zadání emisivity povrchu pomocného materiálu, 

popřípadě střední radiační teploty, která bude shodná v celé sérii snímků nebo do změny 

těchto parametrů. 

 

Veiw 

 V menu View je možné zapnout nebo vypnout jednotlivé části vizualizace. 

 

Acquisition 
 V menu Acquisition je možné pomocí dvou příkazů Acquisition a Trigger 

nastavovat výchozí parametry při snímání. 
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Nabídka příkazů 
 K dispozici je také nabídka příkazů s ikonami, která obsahuje příkazy: Save 

as…, Snapshot, Accumulate, Live picture, Sequence to harddisk, Sequence to memory, 

Sequence to TXT, Cancel acquisition, Online profile, Online snapshot, Resolution 

enhancement a Macro function, obr. 6. Příkazy Save as…, Snapshot a Accumulate 

již byly vysvětleny výše. Symbol obrazovky (čtvrtý příkaz zleva) slouží k aktuálnímu 

náhledu na snímaný objekt. Používá se zejména po uložení termogramu (Snapshot + 

Save as…).  

 

 
 

Obr. 6 Nabídka příkazů programu IRBIS online 

  

 Následující tři ikony slouží k uložení sekvence buď přímo na disk, 

nebo do paměti. Pomocí příkazu File-Save sequence je možné vybrat pouze ty snímky 

v sekvenci, které se mají uložit. Ukládání do paměti je třeba zvážit, protože paměť 

je relativně rychle zaplněná. Je možné také uložit sekvenci v kódu ASCII, který ukládá 

minimální, maximální a průměrné hodnoty. Vedle příkazů k uložení sekvence je příkaz 

k zastavení snímání sekvence. Předposlední dva příkazy umožňují zobrazení aktuálních 

měřených veličin pomocí teplotního ortogonálního X-Y profilu, který zobrazuje teplotní 

rozložení po okraji zobrazeného termogramu. Vedle online profilu se nachází příkaz, 

který umožňuje zobrazování aktuální teploty bodu v místě měřených veličin. Příkazy 

RE a M1 jsou umístěné zcela vpravo nabídky příkazů. Příkaz RE (Resolution 

enhancement) slouží ke zvýšení rozlišovací schopnosti snímání a je také k dispozici 

v menu File-Options-Settings. Příkaz M1 (Macro function) slouží k vyvolání makro 

snímání. Tyto funkce jsou k dispozici pouze u některých typů termovizních kamer 

Jenoptik. 
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5 SOFTWARE IRBIS PROFESSIONAL 
 

 Software IRBIS professional (aktuální verze programu je IRBIS 

professional 2.2) slouží pro podrobné zkoumání termogramů, jejich úpravy a nastavení 

a následný export termogramů. V této kapitole je vysvětlen základní popis a funkce 

programu. Konkrétní postup při vyhodnocení získaných termogramů z vyvinutých 

zařízení je vysvětleno v dalších kapitolách, kde jsou řečeny i odlišnosti v konkrétních 

aplikacích měření. 

 Po spuštění programu se uživateli zobrazí okno obrazovky, na které je zobrazen 

úvodní termogram. Jazyk aplikace je nastaven prioritně anglický, pokud 

je  to  nevyhovující, je možné provést změnu příkazem File-Options…-Language. 

Jazyk čeština je také v nabídce a dále budou vysvětleny všechny nabídky programu 

v české verzi. Po změně jazyka se provede načtení příslušného termogramu z PC 

nebo z paměťového média, obr. 7. Soubor je ve formátu *.IRB.  

 

 
 

Obr. 7 Částečný výřez okna programu IRBIS professional 2.2  

po načtení zvoleného termogramu 

 

 V hlavní nabídce menu jsou k dispozici následující skupiny příkazů. 

 

Soubor 
 Menu Soubor obsahuje základní příkazy každého programu, kterými jsou: Nový, 

Otevřít, Předchozí, Další, Uložit, Uložit jako, Zavřít, Export, Volby, Vlastnosti, Tisk 

a Konec. Tyto operace jsou obvykle známé každému uživateli PC. Některé z nich mají 

klávesové zkratky, které je výhodné využívat, a některé mají ikony příkazů v nabídce 

příkazů v liště pod nabídkou hlavního menu.  
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Úpravy  
 V menu Úpravy jsou k dispozici příkazy: Kopírovat do schránky, Filtr, 

Interpolace, Zrcadlo a Otočit. Použití filtrů při měření teplotních polí ve vzduchu není 

nutné. Interpolací docílíme zdvojnásobení řádků a sloupců v termogramu při současném 

podělení zoom faktorem dvěma (to má za následek zachování původní velikosti 

obrázku). Funkce Zrcadlo a Otočit jsou často využívány při změně orientace obrázku 

(změna polohy včetně teplotní stupnice). 

  

Zobrazit 
 Menu Zobrazit umožňuje nastavení zobrazovaných údajů na termogramu 

a obsahuje příkazy: Zoom, Profily, Stupnice, Naměřené hodnoty, Komentář, Parametry, 

Symbol lišta, Rolovací lišta, 3D-vizualizace, Nastavení měření, Nastavení korekce 

a Vzdálenosti. Z nabídky je zajímavý příkaz 3D-vizualizace, který zobrazí termogram 

ve dvou osách X a Z a na svislé ose Y zobrazí teplotu. Nástroj 3D-vizualizace umožňuje 

také podrobné nastavení grafu, obr. 8. 

 

 
 

Obr. 8 Ukázka 3D-vizualizace 

 

Termogram 
 V menu Termogram jsou důležité skupiny příkazů pro nastavení výsledného 

termogramu. Menu obsahuje příkazy: Limity, Paleta, Množství/Jednotka, Izotermy 

a Rozdílový mód. V kartě Limity se nastavuje horní a dolní mez rozsahu hodnot 

barevné škály. Pomocí tohoto nastavení se zvýrazňuje objekt, který je středem zájmu 

na termogramu. V nabídce Limity jsou přednastavené módy. Mód Snímek přebírá 

nastavení během snímání termovizní kamerou (pro potřeby zobrazování teplotních polí 

ve vzduchu nepříliš vhodné). Mód Objekt nastaví barevný rozsah potřebám snímku, 

tj. horní a dolní mez jsou limity snímku (vhodné jako výchozí nastavení). Mód Rozsah 

odpovídá nastavení kalibrace během snímání (nevhodný). Mód Přímo… je nejvhodnější 

pro zobrazování teplotních polí ve vzduchu. Detailně lze nastavit rozsah pro oblast 

teplot vzduchového proudu. V kartě Paleta je několik přednastavených barevných 

stupnic, které se aplikují dle aktuálních požadavků. Ve výběrovém módu Barvy 
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je možné zadat počet barev stupnice od 16 do 256 barev. V případě zadání 16 barev 

se snímek rozloží pouze do 16 barev, což může být někdy výhodné, jelikož poté snímek 

připomíná izotermy a nastavení je velice jednoduché. Nelze však detailně nastavovat 

rozsah teplot. Ten lze nastavit v kartě Izotermy, kde je možné nastavit 1 až 10 izoterem 

a přiřadit jim rozsah teplot a barevnou stupnici. Toto je výhodné při stanovování hranice 

proudění. Dále je možné nastavit nelinearitu stupnice. Příkaz Linearita potlačuje část 

stupnice na úkor jiné. Záporná nelinearita potlačuje dolní mez stupnice a kladná 

nelinearita potlačuje horní mez teplot v termogramu. S výhodou je tato funkce 

často používána pro finální export obrázku (pro potřeby analyzování termogramu 

je nevhodná). V kartě Množství/jednotka je možné nastavit zobrazení teplot v různých 

jednotkách zobrazení rozložení hustot zářivého toku nebo i emisivity. Rozdílový mód 

dokáže zobrazovat odlišnosti na jednotlivých snímcích. 

  

 
 

Obr. 9 Použití příkazu Vícenásobné nastavení při analýze teplotního pole v proudu 

vzduchu s využitím 16 bitové barevné stupnice a s nastavením funkce Linearita 

na hodnotu -1 

 

Měření 
 V menu Měření se zadávají veškeré nastavení pro měření teplot v termogramu 

a grafické zobrazení výsledků: Nastavení, Vícenásobné nastavení, Naměřené hodnoty, 

Načtené hodnoty, Profil, Histogram, Čas, Profil/Čas, Histogram/Čas. V kartě Nastavení 

jsou zobrazeny veškeré detaily o měření, nastavení lze měnit a následně odečítat 

hodnoty z měření. V kartě Vícenásobné nastavení lze pohodlně stanovit násobky 

měřicích bodů, což je výhodné pro stanovení teplot na měřicích terčích, obr. 9 (pozor 

na zkreslení obrazu v případě použití širokoúhlého objektivu). Ostatní příkazy v menu 

Měření slouží pro zobrazení hodnot, které jsou požadovány. Pro případ měření 

teplotních polí ve vzduchu nejsou příliš potřebné. 
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Korekce 
 Menu Korekce zahrnuje příkazy pro zadání korekčních činitelů, zejména 

emisivity, radiačních teplot, transmitance, teploty prostředí apod. Menu Korekce 

je nejdůležitějším prvkem v programu IRBIS professional. Menu Korekce zahrnuje 

skupiny příkazů: Nastavení, Korekce bodu, Offset/Faktor. V nabídce Nastavení v módu 

Celkové se nastavuje při základním snímání střední radiační teplota okolí 

a emisivita povrchu snímaného materiálu. Toto nastavení platí pro celý termogram, 

pokud není některá z jeho částí nastavena jinak. V módu Tvary se definuje 

schéma  přenosové cesty. Tato nabídka je zásadní při měření skrz průzor 

či v  jiných podmínkách, než jsou základní. Karta Korekce-bodu umožňuje změnu 

emisivity pro každý pixel na termogramu. Využití je při snímání rozdílných materiálů, 

v  případě měření na homogenním pomocném materiálu nemá využití. V kartě 

Offset/faktor lze měnit parametry dle přednastavené rovnice a upravovat tak teplotu 

jednotlivých pixelů. 

 

Sekvence 
 V Menu Sekvence lze editovat nahrané sekvence z měření dynamicky 

se  měnících teplotních polí. Menu sekvence obsahuje: Otevřít sekvenci…, 

Akumulace…, Měřit, Galerie, AVI…, Konverze…, Přehrát, Interval… a ASCII 

histogram… Pomocí příkazu Otevřít sekvenci je vybrána sekvence. Je možné 

ji příkazem Otevřít sekvenci rovnou třídit a vybrat např. každý 50 obrázek v sekvenci 

(což by odpovídalo snímání po jedné či dvou vteřinách dle nastavení obrazové 

frekvence snímkování 25 až 50 Hz). Příkaz Akumulace zprůměruje hodnoty v celé 

sekvenci. To funkce zajistí odladění šumu od signálu a zvyšuje kvalitu obrazu. Příkaz 

Měřit upravuje diagram v rámci časových posloupností řad, které jsou načteny. 

Příkaz Galerie zobrazí jednotlivé snímky v malých náhledech, z nichž každý může 

být načten a vyhodnocen zvlášť. Příkaz AVI… exportuje sekvenci do videozáznamu. 

Příkaz Konverze převádí do jiného typu souboru. Nabídka Přehrát zobrazí celou 

sekvenci v rychlém přehledu, umožňuje zastavit sekvenci a následně pokračovat. Příkaz 

Interval umožňuje nastavit zpoždění sekvence v sekundách a volba ASCII histogram… 

nastavuje počty bodů mezi dvěma hranicemi a sestaví histogram. 

 

Zpráva 
 Menu Zpráva umožňuje výstup z programu ve formě termogramu s popisem. 

Menu Zpráva obsahuje příkazy: Nová…, Otevřít…, Sekvence, Aktualizovat. V kartě 

Nová… se zadávají detaily nové zprávy, příkazem Otevřít… je možné editovat 

předchozí zprávy. V kartě Sekvence je možné vytvořit zprávu pro celou sekvenci 

najednou. Příkaz Aktualizovat upravuje zprávu dle aktuálních parametrů a zobrazení. 

Příklad zprávy z měření je uveden na obr. 10. Zprávu je možné uložit do programu 

Microsoft XPS Document Writer. 

 

Příslušenství 
 V menu Příslušenství je jediná záložka s názvem Editor palet. Ten umožňuje 

vytvořit jedinečnou barevnou paletu přesně dle dispozic, které jsou požadovány. 

V  drtivé většině ovšem postačuje využití přednastavených barevných škál v menu 

Termogram – Paleta.  

 

Okno 
 V menu Okno je možné vytvářet vlastní dispozici uspořádání na ploše. 
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? 
 Menu „?“ slouží pro online pomoc a zobrazuje informace o programu.  

  

 
 

Obr. 10 Dialogové okno Zpráva 

  

 Přehled nabídky příkazů a vysvětlených menu je uveden na obr 11. 

 Jednotlivé ikony v nabídce příkazů se nachází na hlavní obrazovce IRBIS 

professional. Další text vysvětluje jednotlivé příkazy postupně zleva doprava. První tři 
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příkazy jsou dostupné také z menu soubor a značí Otevřít, Uložit a Tisk. Následující tři 

ikony slouží k volbě velikosti termogramu v okně programu a značí Přiblížení, Oddálení 

a  Přímý výběr velikosti. Následující dvě ikony značí otevření předchozího, resp. 

následujícího souboru, pokud byly termogramy a adresáři zaznamenávány postupně 

(do  vypnutí kamery). Ikona červené šipky značí Výběr funkce a znázorňuje, 

že po vybrání pomocí obdélníku bude termogram pracovat pouze s  touto oblastí. 

Kliknutím znovu na tentýž příkaz se výběr zruší. Další ikona značí Definice teplotních 

profilů. Po aktivování příkazu a umístění křížového kurzoru na požadovanou část 

termogramu se zobrazí po okrajích termogramu vertikální a  horizontální teplotní profil, 

obr. 12. Další ikona Referenční linie slouží pro stanovení měřítka na termogramu.  

 

 
 

Obr. 11 Přehled menu a nabídky příkazů 

 

 Následující příkazy značí výběr měření na termogramu. Provést výběr lze 

použitím příkazu: Celý termogram, Bod, Úsečka, Čtyřúhelník, Elipsa, Kruh 

a  Mnohoúhelník. Každý vybraný obrazec se zobrazí v pravé části termogramu 

s označením příslušné hodnoty teploty a emisivity. Aktivací pravým tlačítkem myši 

na  plochu těchto parametrů je lze upravit. Příkazem Vytvořit korekci se nastavuje 

korekce měření pro daný výběr. Při tomto nastavení nejsou k dispozici příkazy Celý 

termogram, Bod a Úsečka. Poslední dvě aktivní ikony značí zobrazení maxima, 

resp. minima ve zvoleném výběru měření na termogramu. Pokud byla přidána fotografie 

ve viditelném spektru záření nebo zvukový komentář (vyžaduje speciální zvukovou 

sadu), je možné je aktivovat pomocí příkazů, které jsou zcela napravo v této liště. 

 

 
 

Obr. 12 Definice teplotních profilů v termogramu 
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6 MĚŘENÍ TEPLOTNÍCH POLÍ VE 2D NEIZOTERMNÍCH 
VZDUCHOVÝCH PROUDECH  

 

 Měření dvojrozměrných neizotermních vzduchových proudů je prováděno 

na zařízení pro měření 2D vzduchových proudů pomocí termovize [J]. Při měření 2D 

vzduchových proudů je jako pomocný materiál využíván kompaktní arch pomocného 

materiálu se známou hodnotou emisivity. Podmínkou využití tohoto zařízení 

je skutečnost, že pomocný arch materiálu, na kterém jsou teplotní pole 

vizualizována, je  vložen do proudu vzduchu tak, že proudnice jsou situovány paralelně 

s pomocným materiálem. Pokud by tomu tak nebylo, je nutné použít zařízení pro měření 

3D vzduchových proudů. Technické parametry zařízení jsou uvedeny v tab. 3 a schéma 

zařízení je uvedeno na obr. 13. 

 

Tab. 3 Technické parametry zařízení pro měření teplotních polí ve 2D proudu vzduchu 

[H, J] 
 

Minimální teplota měření vzduchu teplota rosného bodu 

Maximální teplota měření vzduchu 150 °C až 200 °C 

Rozsah nastavení výšky stojanu c 1400 až 3500 mm 

Hmotnost zařízení 23 kg 

Pomocný materiál kancelářský papír 80 g/m
2
 s naměřenou 

emisivitou 0,96 ± 0,03 a  

bavlněná tkanina 145 g/m
2
 s naměřenou 

emisivitou 0,93 ± 0,03 

Rozměry pomocných materiálů a x b standardně 1400 x 1200 mm, 

volitelně až 1600 x 3000 mm 

 

 

  
Obr. 13 Schéma zařízení pro měření teplotních polí ve 2D proudu vzduchu pomocí 

termovizní kamery [J] 
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 



18 

 

 Jako příklad měření 2D neizotermních vzduchových proudů je vybráno 

stanovení průběhu teploty v ose proudu chladného vzduchu od vzduchotechnické 

vyústky Sinclair ASH-09AK PT v malé zasedací místnosti [F, J]. 

 

6.1 PŘÍPRAVA MĚŘENÍ 
 

Příprava měření byla popsána kapitole 3. Součástí zařízení jsou dva druhy 

pomocného materiálu. Arch bavlněné tkaniny a arch obyčejného kancelářského papíru. 

Výběr pomocného materiálu je závislý na konkrétním druhu měření. Tkanina je snáze 

transportovatelná, než arch kancelářského papíru a její instalace do měřicí sestavy 

je snazší. V archu tkaniny jsou dva záhyby – nahoře a dole. Horní záhyb je určen 

pro  navléknutí na držák a dolní záhyb je určen pro instalaci závaží, které slouží 

pro  dokonalé vypnutí materiálu a také z větší míry eliminuje pohyb archu 

ve  vzduchovém proudu. Teoreticky by se arch pomocného materiálu neměl v proudu 

vzduchu pohybovat vůbec, jelikož proudnice by měly být paralelně s pomocným 

materiálem, ale k jistému pohybu archu dochází téměř vždy a závaží je tedy nezbytnou 

součástí zařízení. Oproti tkanině má kancelářský papír vyšší emisivitu, čili měření 

je méně ovlivněno radiační teplotou okolí a je tedy přesnější. Instalace papíru znamená 

vytvoření obou záhybů pro každé měření zvlášť (pracné). Papír je citlivější 

na mechanické zacházení (zejména na přehyby a na vlhkost) a je nutné jej transportovat 

opatrně a v ochranném tubusu. Jeho výhodou je však skutečnost, že pro každé měření 

je možné vytvořit konkrétní geometrii pomocného materiálu (součástí zařízení je role 

papíru 44 m). Doporučuje se použít obdélníkový tvar z hlediska jeho zavěšení 

a vypnutí. Jeho instalace je shodná s instalací tkaniny a kromě zadání rozdílné hodnoty 

emisivity měření probíhá stejným způsobem. Pokud to měřená aplikace umožňuje, 

je vždy vhodnější použít dvou stojanů z důvodu stability pomocného materiálu v proudu 

vzduchu. 

  

6.2 MĚŘENÍ 
 

Po instalaci akumulátoru Li-lon (a kontrole stavu jeho nabití) je možné zapnutí 

kamery tlačítkem C (obr. 1). Je třeba vyčkat přibližně jednu minutu, než se termovize 

spustí. Během této doby je možné odklopit displej na boku kamery, kterým je možné 

natáčet ve všech směrech, a dále odstranit krytku objektivu. Následně je vhodné 

zmapovat prostor, v němž bude probíhat měření, zda není přítomen nějaký významný 

zdroj záření, který by bylo třeba odclonit. Po této kontrole je termovizní kamera 

připevněna na stativ pomocí ¼´´ závitu, který je součástí stativu Manfrotto. Kamera 

se  umístí do potřebné výšky a do požadovaného úhlu snímání. Při vodorovném 

snímání slouží k lepšímu ustavení kamery vodováha umístěná na hlavě stativu. Pokud 

je to možné, je výhodné při měření využít notebook. Notebook se připojuje k termovizní 

kameře přes rozhraní FireWire a v dalším kroku je třeba spustit program IRBIS online, 

který je součástí příslušenství. V programu se dají snáze nastavovat hodnoty 

a kontrolovat zaostření kamery, než na 3/8´´ displeji termovize. Je také možné snímat 

povrch pomocného materiálu při měření z ruky. Tento druh snímání je možné využít 

v případech, kdy nelze použít stativ nebo snímání bude trvat jen krátkou dobu. Při tomto 

druhu měření notebook není většinou využíván a nenastavují se korekční 

hodnoty  na  termovizy. Všechny potřebné korekce se nastavují v postprocesingu 

a jediné, co je důležité, je správné zaostření kamery na oblast zájmu a její kalibrace. 

 Termovizní kamera je většinou nastavena v režimu Automatic, což znamená, 

že automaticky upravuje úroveň a rozsah ve vztahu k teplotnímu obrazu, který je právě 
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měřen. Pokud je toto nevyhovující, v menu se nastaví v režimu Automatic Off 

a  v  termovizní kameře se nastaví vhodné barevné rozlišení pomocí joysticku. Pohybem 

joysticku šipkami nahoru/dolu lze nastavit požadovanou hodnotu barevné úrovně 

(Level). V dalším kroku se provede zaostření kamery na požadovaný objekt 

(na pomocný materiál). Je možné zkusit automatické zaostření tlačítkem A (autofocus), 

ale většinou je třeba nastavit zaostření ručně. Nastavení probíhá šipkami joysticku 

nahoru/dolu po krátkém stisknutí joysticku směrem dovnitř. Po stisknutí joysticku trvá 

přibližně 3 vteřiny, než se režim vrátí do původního stavu a poté by se pohybem 

joysticku  měnila barevná úroveň. Při nastavování zaostření je vhodné požádat 

pomocníka, aby ve shodné vzdálenosti, kde se nachází pomocný materiál, vložil nějaký 

předmět, na který se dá snáze zaostřit, aby byl výsledek zřetelně viditelný i na displeji 

kamery nebo notebooku. Plně postačuje přiložit k pomocnému materiálu dlaň, na kterou 

se snadno manuálně zaostří.  

 Při měření je výhodné do termovizní kamery (nebo do programu IRBIS online) 

zadat hodnotu emisivity pomocného materiálu skrze nastavení Main-Menu-Emissivity. 

Emisivita pomocného materiálu se během měření nemění (resp. neuvažuje se změnou 

emisivity dle času nebo dle teploty povrchu), a proto si zadáním emisivity během 

měření lze usnadnit úpravu termogramů v následném postprocesingu. Oproti emisivitě 

se střední radiační teplota, která ovlivňuje měření termovizní kamerou, může měnit. 

V praktických měřeních je časově náročné před každým měřením proměřit radiační 

teploty, ovlivňující měření, a stanovit její průměrné hodnoty. Zadávat tyto hodnoty 

do termovizní kamery během měření je časově zdlouhavé, a proto se střední radiační 

teplota většinou zadává až v programu IRBIS professional. 

 Primárně je termovizní kamera nastavená v režimu Autosel Calib, což znamená, 

že se kalibruje automaticky dle měřeného rozsahu teplot. Termovizní kamera umožňuje 

rozličné nastavení (například izotermy, maxima a minima teplot, rozdíly teplot, měřicí 

rozsah, měřicí úrovně, apod.), ale pro využití při měření teplotních polí ve vzduchu 

buď nejsou tyto funkce potřebné, nebo je výhodnější je využít až v programu IRBIS 

professional.  

Až nastane stav vzduchového proudění, který je žádoucí (např. start 

nebo vypnutí systému, standardní průběh, či změna proudění), je třeba se ujistit, 

že kamera je správně zaostřená, a následně provést kalibraci kamery a stisknout 

tlačítko S (ulož). Nastane uložení do paměti termovizní kamery („zmrazení obrazu“) 

a  po následném opětovném stisknutí tlačítka S nastane uložení na CF paměťové 

médium. V případě propojení s PC lze stisknout ikonu Snapshot a následně použít 

příkaz Uložit jako… Neprodleně po uložení snímku je nutné zmapovat radiační teplotu 

uvnitř měřeného prostoru a zaznamenat ji do formuláře. Pokud je to časově možné, 

je  užitečné udělat snímek z měření ve viditelném spektru termovizí nebo fotoaparátem. 

Takto lze postupně uložit požadovaný počet termosnímků. Uložený soubor má tvar 

*.IRB a tento termogram se edituje v programu IRBIS professional. Po ukončení měření 

se vypne termovizní kamera delším stisknutím tlačítka C s následným potvrzením 

joystickem. Je třeba připevnit krytku objektivu, vyjmout akumulátor a spolu s radiačním 

teploměrem uložit do transportního kufru k ostatnímu příslušenství. 

Nejdůležitější pro vytvoření kvalitního termogramu je příprava místa měření, 

správný výběr objektivu, znalost emisivity pomocného materiálu a radiační teploty 

okolního prostředí a dokonalé zaostření. Ostatní je možné, a mnohdy také výhodnější, 

editovat v programu IRBIS professional. 
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6.3 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ 
 

 Po spuštění programu IRBIS professional a pomocí příkazu Soubor-Otevřít… 

nebo pomocí ikony v nabídce příkazů je načten příslušný termovizní soubor, obr. 14. 

 

 
 

Obr. 14 Výřez načteného souboru z měření neizotermních 2D proudů vzduchu 

před editací v programu IRBIS professional 

 

 Jako první se provede v menu Korekce-Nastavení…-Tvary výběr příslušného 

typu snímání (typ objekt, typ objekt s přenosovou cestou, typ objekt s oknem aj.). 

V tomto a zároveň v nejčastějším případě obvykle vyhovuje tvar Objekt. Po přepnutí 

do záložky Celkové se zadá střední radiační teplota a emisivita povrchu materiálu. 

V měřeném prostoru zasedací místnosti byla střední radiační teplota povrchů měřena 

jako aritmetický průměr dominantních ploch mající vliv na měřený objekt (stěny 

kanceláře, podlaha a strop). Do okna Korekce se zadá střední radiační teplota 

a emisivita povrchu materiálu, obr. 15. Ostatní pole se ponechají vyplněné tak, jak jsou, 

jelikož se nepředpokládá ovlivnění transmitancí vzduchu mezi kamerou a pomocným 

materiálem a vlnová délka snímání je nastavená z termovizní kamery implicitně. 
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Obr. 15 Zadání emisivity a střední radiační teploty v programu IRBIS professional 

  

 
 

Obr. 16 Úprava barevné škály a teplotního rozsahu pro stanovení teploty vzduchu 

v ose proudu 

 

V Menu Termogram-Limity-Přímo se nastaví minimální a maximální hodnoty 

teplot tak, aby byla co nejvíce patrná oblast ovlivnění chladným proudem vzduchu. 
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Limity je orientačně možné zjistit použitím funkcí Najdi minimum a Najdi maximum 

ve  spojení s výběrem plochy, kde se předpokládá nejnižší teplota (u ústí proudu) 

a  v  místě, kde se předpokládá hranice proudu (mimo proud na pomocném archu 

materiálu). Pokud zobrazení není vyhovující, je možné tyto hodnoty upravit 

(např. hodnotou 0,5 K pro uváděný případ). Pro zřetelné stanovení hranice proudu 

se  vybere vhodná barevná stupnice, která se převede do 16 bitového rozlišení. 

Pro  případ analýzy teplot v termogramu není vhodné měnit nelinearitu stupnice, 

ta  se  případně edituje až do Zprávy. Upravený termogram po korekci barev a rozsahu 

teplot je uveden na obr. 16.  

    

 
 

Obr. 17 Stanovení teplot v ose proudu vzduchu 

 

 Po nastavení korekcí a barevné úpravě termogramu nastane analýza 

povrchových teplot pomocného materiálu ve zvolené oblasti, v tomto případě v ose 

proudu. Již nebude třeba mít na termogramu zobrazeny dvě oblasti pro stanovení limitů 

rozsahu teplot, proto je lze smazat kliknutím pravého tlačítka myši do oblasti Hodnoty 

a z nabídky vybrat Smazat vše. Je několik možností, jak stanovit teplotu v ose proudu 

vzduchu. Nejjednodušší řešení je exportovat hodnoty teploty v ose proudu pomocí 

příkazu Měření-Profil-Export…, obr. 17. V závislosti na Referenční linii, která udává 

počet pixelů v obrázku pomocného materiálu a pomocí přímé úměry (trojčlenka) 

při  známém rozměru pomocného materiálu, je možné zjistit potřebné vzdálenosti 

změřených hodnot povrchových teplot pomocného materiálu (teploty vzduchového 

proudu v daném místě) například v programu MS Excel po načtení exportovaného 

souboru.  

 Závěrečným bodem analýzy 2D vzduchového proudu je úprava termogramu 

pro vytvoření obrazového výstupu (Zpráva) a vyhodnocení naměřených hodnot 

(například také v programu Microsoft Office Excel).  
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 Z analyzovaného termogramu je patrné, že teplotní pole ovlivňoval silný proud 

vzduchu z klimatizační jednotky. To je znázorněno na obr. 17, kde je patrný průhyb 

pomocného materiálu působením proudu vzduchu. Pro takto silný proud vzduchu 

je tedy nutné použít těžší závaží pro lepší vypnutí povrchu archu pomocného materiálu. 

Vhodným upravením exportovaných dat lze tento jev eliminovat, viz obr 18. 

 

  
 

 

Obr. 18 Vyhodnocení teploty vzduchu v ose klimatizační jednotky pomocí zařízení 

pro měření teplotních polí ve 2D vzduchových proudech pomocí termovize 
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7 MĚŘENÍ TEPLOTNÍCH POLÍ VE 3D NEIZOTERMNÍCH 
VZDUCHOVÝCH PROUDECH  

 

 Měření trojrozměrných neizotermních vzduchových proudů je prováděno 

na zařízení pro měření 3D vzduchových proudů pomocí termovize [K]. Při měření 3D 

vzduchových proudů se teploty vzduchu zobrazují na terčích z materiálu s vysokou 

hodnotou emisivity. Použití celistvého materiálu není možné, protože celistvý arch 

by omezoval 3D proudění a vizualizace by tak byla značně zkreslená. Měřicí síť nemusí 

být vložena ve směru proudnic vzduchu, může být vložena libovolným způsobem. 

Technické parametry zařízení jsou uvedeny v tab. 4 a schéma zařízení je uvedeno 

na obr. 19. 

 

Tab. 4 Technické parametry zařízení pro měření teplotních polí ve 3D proudu vzduchu 

[H, K] 
 

Minimální teplota měření vzduchu teplota rosného bodu 

Maximální teplota měření vzduchu přibližně 90 °C  

Rozměr měřicího rámu a x b 1520 x 1320 mm 

Rozměr tyčových profilů 60 x 6 mm 

Měřicí terče kancelářský papír 80 g/m
2
 s naměřenou 

emisivitou 0,96 ± 0,03 

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 

 

 
 

Obr. 19 Schéma zařízení pro měření teplotních polí ve 3D proudu vzduchu pomocí 

termovizní kamery [K] 
K - termovizní kamera, N - notebook, M - měřicí terče, R – měřicí rám,  S – stojan(y), D - držák, 

TR - radiační teploměr, Z1, Z2 - zdroj neizotermního vzduchového proudu, c – rozsah nastavení výšky 

stojanu 
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Jako ukázkový příklad 3D měření vzduchu je předvedeno zobrazení teplotních 

vzduchových polí od dvou zdrojů tepla (konvektoru a teplovzdušného ventilátoru) 

ve stanovené rovině [F, I]. 

 

7.1 PŘÍPRAVA MĚŘENÍ 
 

 Příprava měření probíhá obdobně jako při měření teplotních polí ve 2D 

proudu vzduchu. Měřící síť je umístěna do proudu vzduchu pomocí lanek na držáku, 

který je připevněn do stojanů. Termovizní kamera je ustavena nejlépe kolmo ke směru 

měřicích terčů. Zdroje, které nepříznivě ovlivňují měření, jsou odstíněny. Je vybrán 

vhodný objektiv, instalován akumulátor a stanovena vzdálenost snímání. Během 

spuštění termovizní kamery jsou proměřeny radiační teploty v měřené oblasti 

a  zaznamenány jejich hodnoty. Po startu kamery je provedena kontrola, 

zda se v blízkosti nenachází skrytý zdroj záření. Pokud ano, je třeba jej odclonit 

či vypnout, pokud je významný pro měření. Termovizní kamera se ustaví buď na stativ, 

nebo bude měření provedeno bez stativu.  

 

7.2 MĚŘENÍ 
 

 Samotné měření probíhá téměř shodně s měřením 2D proudů vzduchu. 

Ať už pomocí programu IRBIS online nebo přímo v termovizní kameře, je provedeno 

nastavení emisivity měřicích terčů. V případě měření ve větší místnosti můžeme zadat 

hodnotu střední radiační teploty s předpokladem, že se v průběhu měření nebude měnit. 

Nastavení emisivity a střední radiační teploty není ovšem nutné, nastavení je možné 

provést až v programu IRBIS professional. Pokud je během měření pravděpodobné, 

že  nastane jiné teplotní pole v závislosti na proudění vzduchu, je třeba nastavit 

implicitně vhodný teplotní rozsah a barevnou škálu teplotní stupnice, jinak je aktivní 

automatické nastavení (přizpůsobované teplotnímu obrazu). Po kontrole nastavení 

kalibrace pro předpokládaný teplotní rozdíl se zaostří na pomocné terče a provede 

se kalibrace termovizní kamery (například v programu IRBIS online klávesovou 

zkratkou CTRL+K).  

 Až nastane vhodný okamžik k měření, provede se uložení záznamu buď pomocí 

tlačítka S na kameře (s následným potvrzením uložení), nebo pomocí funkce Snapshot 

spolu s příkazem Uložit jako… v programu IRBIS online. Je vhodné provést pro jistotu 

více záznamů toho samého snímání s opětovným zaostřením a s novou kalibrací 

kamery. Často se stane, že se při podrobné analýze v programu IRBIS professional 

ukáže, že objekt není správně zaostřen na všech snímkách v sérii a měření se musí 

opakovat. Opakovaným snímáním s opakovaným zaostřením se tato možnost chyby 

špatného zaostření výrazně sníží.  

 

7.3 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ 
 

 Vyhodnocení získaného termogramu z měření 3D vzduchových proudů probíhá 

v programu IRBIS professional a následně například v matematickém programu Golden 

Surfer V. 6 s pomocí tabulkového editoru Microsoft Office Excel. První část nastavení 

probíhá shodně s vyhodnocením 2D teplotních polí na celistvém archu pomocného 

materiálu. Po načtení příslušného termogramu se provede nastavení korekce radiační 

teploty a emisivity shodně, jako při měření ve 2D proudu vzduchu. Dále je provedeno 

nastavení vhodného rozsahu teplot a vybrána odpovídající barevná škála, obr. 20.
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Obr. 20 Nastavení termogramu pro vyhodnocení teplotního pole. Teplotní rozdíl 

je nastaven pro nejkontrastnější zobrazení papírových terčů  

 

  

Obr. 21 Vytvoření pole čtverců okolo měřicích terčů s vyhledáním lokálního maxima  

 

Dále již vyhodnocení probíhá odlišným způsobem, oproti měření ve 2D proudu 

vzduchu. Na upraveném termogramu je třeba vytvořit okolo měřicího terče oblast, 
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která  bude kopírovat jeho tvar. Pro případ měření teplejšího proudu vzduchu 

v  chladnějším prostředí, je nutné vyhledat lokální maximum na papírovém terči 

(v opačném případě je nutné vyhledat lokální minimum). Jelikož je nemožné vzhledem 

k distorzi obrazu objektivu vytvořit a následně rozkopírovat dle X a Y polohy oblast 

přesně kopírující papírový terč, je možné vytvořit čtverec okolo papírového terče větší, 

protože maximální teplota bude zcela určitě na povrchu terče a ne v pozadí. Pomocí 

příkazu referenční linie se stanoví vzdálenost mezi jednotlivými terči a pomocí příkazu 

Vícenásobné nastavení… se vytvoří měřicí oblasti kolem všech měřených bodů. 

Na těchto bodech se vyhledají lokální maxima (obr. 21) a data se exportují například 

do tabulkového editoru Microsoft Office Excel. 

Následně je třeba vytvořit plnohodnotný termogram, ze kterého by bylo zřetelné 

teplotní pole. Ten je možné vygenerovat v různých matematických programech. 

Vyhodnocení upraveného plnohodnotného termogramu bylo provedeno v programu 

Golden Surfer V. 6 (dále jen Surfer). Surfer je aplikace pro snadnou tvorbu map a grafů 

využívajících mapová data. Program umožňuje převod mapových dat do podoby 

barevných vrstevnicových či drátěných modelů. Do programu je třeba zadat souřadnice 

bodů s hodnotou teploty. Data se exportují pomocí tabulkového editoru Microsoft 

Office Excel v podobě sloupců X, Y, Z, přičemž sloupce X a Y jsou souřadnice 

na termogramu a veličina Z představuje teplotu. Data jsou načtena do programu Surfer 

a  jsou proložena vhodnou matematickou funkcí, např. matematickou funkcí Radial 

Basis Function (RBF) [N]. Radial Basis Function je funkce, jejíž hodnota závisí pouze 

na vzdálenosti od počátku nebo od daného bodu [O]. Po načtení hodnot a proložení 

vhodnou matematickou funkcí se vytvoří mřížka (Grid), obr. 22. 

 

 
 

Obr. 22 Vytvořená mřížka v programu Surfer proložená matematickou funkcí RBF 

 

 Po vytvoření mřížky je třeba jí zpětně exportovat do programu Surfer a vytvořit 

konturovou mapu (Map-New-Contour map). Následně je třeba tuto konturovou mapu 

finálně upravit do podoby výstupu, nebo vytvořit report (zprávu). V programu Surfer 

je možné měnit barevné měřítko, stupnici teploty, intervaly, nelinearitu, přidat popisky 

os, apod. Výsledně upravený termogram je uveden na obr. 23. 
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Obr. 23 Výsledný upravený termogram v programu Surfer z měření 3D teplotních polí 

ve vzduchu pomocí termovize 
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8 MĚŘENÍ TEPLOTNÍCH POLÍ VE VZDUCHU UVNITŘ 
MALÝCH PROSTORŮ  

 

 Měření neizotermních vzduchových proudů uvnitř malých prostorů je prováděno 

na zařízení pro měření vzduchových proudů uvnitř malých prostorů pomocí termovize 

[L]. Malý uzavřený prostor je specifický vlastním prostředím, lišícím od okolního 

prostředí, kterým je obklopen. Při instalaci termovize dovnitř malého prostoru by došlo 

k ovlivnění proudění vzduchu, pokud by velikost prostoru byla vůbec dostatečná 

pro instalaci termovizní kamery. Proto je snímání prováděno mimo tento prostor skrz 

průzor, který odděluje malý prostor od okolního prostředí. Dle charakteru proudění 

je využito buď celistvého archu pomocného materiálu (pro 2D proudění) nebo měřicích 

terčů (pro 3D proudění). Technické parametry zařízení jsou uvedeny v tab. 5 a schéma 

zařízení je uvedeno na obr. 24. 

 

Tab. 5 Technické parametry zařízení pro měření teplotních polí v malých uzavřených 

prostorách [H, L] 
 

Minimální teplota měření vzduchu teplota rosného bodu 

Maximální teplota měření vzduchu přibližně 90 °C  

Pomocný materiál kancelářský papír 80 g/m
2
 s naměřenou 

emisivitou 0,96 ± 0,03 a  

bavlněná tkanina 145 g/m
2
 s naměřenou 

emisivitou 0,93 ± 0,03 

Rozměry pomocných materiálů a x b  standardně 1400 x 1200 mm, 

volitelně až 1400 x 3500 mm 

Rozměry měřicího rámu a x b 640 x 480 mm 

Rozměr tyčových profilů 20 x 2 mm 

Měřicí terče kancelářský papír 80 g/m
2
 s naměřenou 

emisivitou 0,96 ± 0,03 

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 

Průzor LDPE fólie tl. 0,05 mm s naměřenou 

transmitancí 0,80 ± 0,03 

Hmotnost zařízení 7 kg 

 

Jako příklad měření teplotních polí v malém uzavřeném prostoru je vybrán 

osobní automobil Škoda Octavia Combi II. V kabině osobního automobilu byla 

vyhodnocována teplotní pole v přední a v zadní části kabiny [E, G]. 

 

8.1 PŘÍPRAVA MĚŘENÍ 
 

 V kabině automobilu nastává jak přibližné 2D proudění vzduchu, tak 3D 

proudění vzduchu. Lze použít jak kompaktní arch pomocného materiálu tak i měřicí 

síť  s terči. Pro klimatizaci zadních sedadel je používána středová vyústka. Pokud 

přiložíme arch papíru k této vyústce a arch bude umístěn paralelně ve směru proudění 

vzduchu, je možné jej takto využít pro zobrazení teplotního pole. V přední části kabiny 

automobilu jsou 4 vyústky pro zajištění tepelného komfortu posádky. Zde je nezbytné 

použít měřicí síť, neboť zde dochází k 3D proudění. 
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 Pro instalaci kompaktního archu pomocného materiálu v ose středové vyústky 

je třeba nejprve vytvořit tvar pomocného materiálu, který by kopíroval geometrický tvar 

v měřeném místě. V případě geometrie zadních sedadel ve voze Škoda Octavia II 

Combi je to přibližně tvar pravoúhlého lichoběžníku o základnách 80 cm a 60 cm 

a výšce 60 cm. Arch je připevněn do držáku v prostoru střechy kabiny a umístěn do osy 

vyústky. Spodní část je opatřena závažím. Snímání je prováděno z prostoru bočního 

okénka, které bylo zataženo dovnitř bočních dveří a nahrazeno průzorem z LDPE fólie. 

V případě měření v přední části automobilu je použito měřicí sítě, která je umístěna 

pomocí lanek a pevné hliníkové pásky do požadované roviny snímání v ose sedadla 

spolujezdce. 

  

 
 

Obr. 24 Schéma zařízení pro měření teplotních polí ve 3D proudu vzduchu pomocí 

termovizní kamery [L] 
K - termovizní kamera, M - měřicí terče, R – měřicí rám,  TR1, TR2  - radiační teploměry, Z - zdroj 

neizotermního vzduchového proudu, P – průzor, O – okolí, MUP – malý uzavřený prostor 

 

Příprava měření je obdobná jako v případě měření ve 2D a ve 3D proudu 

vzduchu. Termovizní kamera je ustavena nejlépe kolmo k pomocnému materiálu, 

na  kterém bude prováděna vizualizace teplotních polí. Měření může probíhat 

buď měřením z ruky (bez stativu), nebo pomocí stativu s připojeným notebookem. 

Odcloní se nežádoucí zdroje záření, kameru je třeba opatřit akumulátorem a vybrat 

vhodný objektiv. Pokud bude snímání prováděno měřením z ruky přitisknutím objektivu 

na průzor, tak vzhledem k rozměrům snímání je nutné použít širokoúhlý objektiv. 

V ostatních případech je vždy vhodnější použití objektivu s nižší distorzí obrazu. 

Při  použití průzoru je nezbytné proměřovat vnitřní a vnější radiační teploty, 

které ovlivňují měření. Střední radiační teplota mimo malý uzavřený prostor se většinou 

nemění v průběhu měření, proto postačuje ji proměřit na začátku snímání, případně 

během měření zkontrolovat. Střední radiační teplota v malém uzavřeném prostoru 

se  většinou mění velice rychle s neizotermním prouděním vzduchu z vyústek 

při měření, proto je třeba jí věnovat zvýšenou pozornost a proměřit ji při každém měření 

co nejrychleji.  
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8.2 MĚŘENÍ 
 

 Samotné měření je obdobné jako při měření 2D a 3D proudu vzduchu 

bez průzoru. Do termovizní kamery je vhodné zadat emisivitu pomocného materiálu 

pro usnadnění vyhodnocování v programu IRBIS professional. Jelikož v termovizy 

ani v  programu IRBIS online nelze nastavit požadovaný typ snímání přes průzor, 

je zbytečné zadávat střední radiační teplotu do softwaru, protože obě do programu 

IRBIS online zadat nelze a střední radiační teplota uvnitř kabiny se rychle mění, 

takže zadávání středních radiačních teplot v průběhu měření je také časově nereálné. 

V kabinách automobilu nejsou tak vysoké rozdíly teplot přiváděného vzduchu, 

proto postačuje ponechat implicitně nastavený teplotní rozsah a barevnou škálu. Je třeba 

zkontrolovat kalibraci kamery pro vhodný rozsah teplot. V případě měření přes průzor 

je nutné dbát zvýšené pozornosti při ostření na pomocný materiál, zejména v případě 

měření bez stativu přitisknutím širokoúhlého objektivu na průzor, protože i při malé 

změně vzdálenosti nastane rozostření obrazu a tím pádem vznik nekvalitního 

termosnímku. Rovněž je třeba dát pozor na odraz zdrojů tepla na průzoru, 

který má  vyšší míru odrazivosti (zejména při měření bez použití stativu na tepelný 

odraz od obsluhy kamery ‒ kameru je vhodné přitisknout co nejblíže k průzoru). 

 Až nastane vhodný okamžik k provedení termosnímku, provede se kalibrace 

termovize a zahájí se snímání. Po uložení snímku se neprodleně proměří radiační 

teploty uvnitř malého prostoru a zaznamenají se anebo se přímo stanoví střední radiační 

teplota uvnitř tohoto prostoru. Pro kontrolu je možné provést stanovení střední 

radiační teploty vně malého uzavřeného prostoru. Pokud je to reálné, je vhodné provést 

i více termosnímků při shodném nastavení s novým zaostřením a s novou kalibrací 

kamery z důvodu dosažení co nejostřejšího termogramu. Při měření rozdílných teplot 

vzduchových proudů uvnitř malého prostoru je vhodné vyčkat dostatečně dlouhou dobu, 

při které nastane ustálení vnitřní teploty a radiačních teplot uvnitř tohoto prostoru. 

Termogram z měření bez stativu je uveden na obr. 25. 

  

 
 

Obr. 25 Termogram získaný z měření bez stativu skrze průzor při měření 

3D vzduchových proudů v přední části kabiny osobního automobilu 
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8.3 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ 
 

 Vyhodnocení získaných termogramů probíhá v programu IRBIS professional. 

V případě 2D vzduchových proudů zobrazených na kompaktní arch pomocného 

materiálu výsledné rozložení teplotního pole získáme přímo v programu IRBIS 

professional. V případě 3D proudění vzduchu a jeho zobrazení na měřicí síti se provede 

vyhodnocení v programu IRBIS professional a editovaný termogram je následně finálně 

upraven v programu Surfer.  

 

 
 

Obr. 26 Dialogové okno při snímání v módu Objekt s oknem v programu  

IRBIS professional  

 

Jelikož měření probíhá skrze průzor, je třeba zadat do programu transmitanci 

průzoru a vnitřní a vnější střední radiační teplotu. Pro tento typ snímání má program 

IRBIS professional speciální mód. Tento mód je dostupný v menu Korekce-Nastavení-

Tvary-Schéma korektur-Objekt s oknem. Objekt s oknem zahrnuje nastavení emisivity 

pomocného materiálu, transmitance průzoru a radiačních teplot uvnitř a vně průzoru, 

viz obr. 26.  

Po nastavení tvaru přenosové cesty probíhá vyhodnocení shodně 

jako při vyhodnocování teplotních polí ve 2D a ve 3D proudu vzduchu bez průzoru. 

Při použití kompaktního archu pomocného materiálu získáme výsledný termogram 

teplotního pole přímo z programu IRBIS professional, obr. 27. Při použití měřicí sítě 

s terči je nutné data exportovat například do programu Surfer k získání kompletního 

teplotního pole pomocí interpolace teplot z měřicích terčů, obr. 28. 
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Obr. 27 Termogram proudění vzduchu skrze průzor od středové konzoly 

v zadní části kabiny automobilu Škoda Octavia Combi II  

 

 
 

 

Obr. 28 Interpolovaný termogram z měření teplotních polí s použitím průzoru 

v přední části kabiny osobního automobilu 
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9 ZÁVĚR 
 

 Metodický návod slouží k obsluze uvedených tří typů vyvinutých zařízení 

pro měření teplot v neizotermním proudu vzduchu. Není zde uveden úplný návod 

k obsluze zařízení termovizní kamery Jenoptik VarioCAM ani radiačního teploměru 

Testo 830-T1 a tento metodický návod také není podrobným návodem jak zacházet 

s programy IRBIS online, IRBIS professional, Golden Surfer a Microsoft Office Excel. 

Tento metodický návod řeší jak měřit teploty vzduchu a zobrazovat teplotní vzduchové 

pole pomocí vyvinutého zařízení a výše uvedených programů. Pro vytvoření 

tohoto návodu bylo využito návodů k obsluze termovizní kamery, radiačního teploměru 

a výše uvedených programů.  

V případě vyhodnocování tepelné pohody ve zvoleném místě je třeba postupovat 

např. dle [A, B, C]. V případě požadavku stanovení operační teploty v místě ovlivnění 

vzduchovým proudem by bylo nutné proměřit navíc rychlostní pole.  
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