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Ćwiczenie Nr 17 
 

Temat: POMIAR POLA TEMPERATUR KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ 

 
Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z metodami zdalnej i bezdotykowej oceny 

rozkładu temperatury (pola temperatury) na powierzchni badanego ciała. Metoda 

pomiaru oparta jest na obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego 

(ang. IR - Infrared) wysyłanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od 

zera bezwzględnego i przekształceniu tego promieniowania na światło widzialne na 

materiale fotoczułym w kamerze termowizyjnej. Intensywność promieniowania 

cieplnego jest wprost proporcjonalna do temperatury badanego obiektu, stąd mierząc 

promieniowanie emitowane przez dane ciało mierzymy jego temperaturę. 
 

A. Zakres przygotowania teoretycznego obowiązującego studentów przed 

przystąpieniem do ćwiczenia. 

1. Przekazywanie ciepła przez promieniowanie [1,2]: 

– podstawowe prawa promieniowania (Plancka, Stefana-Boltzmanna, 

Kirchhoffa, Lamberta)  

– emisyjność powierzchni ε 

 

2. Klasyfikacja przyrządów do bezstykowego pomiaru temperatury [1] 

 

3. Teoria termografii [1–5]: 

– emisja, odbicie, transmisja, 

– pomiar punktu, pomiar odległości, 

– na czym polega pomiar termowizyjny (zakres fal podczerwieni), 

 

4. Termografia w praktyce [1–5]: 

– mierzony przedmiot i środowisko pomiaru 

– określanie współczynnika emisyjności  ε i współczynnika kompensacji 

temperatury odbitej RTC w zastosowaniach praktycznych 

– źródła błędów w pomiarach w podczerwieni 

– optymalne warunki do pomiaru w podczerwieni 

– idealny obraz termiczny 

 

5. Zastosowania termowizji: 

 Laboratoria 

 Energetyka 

 Monitoring linii produkcyjnych 

 Wysokie temperatury do 1200°C 

 Instalacje chłodnicze 

 Utrzymanie ruchu 

 Diagnostyka instalacji elektrycznych 

 Wady konstrukcyjne budynków 

 Uszkodzenia izolacji dachowych 

 Audyty energetyczne 

 Instalacje ogrzewania podłogowego 

 Monitoring instalacji fotowoltaicznych 

 Lokalizacja zawilgoconych powierzchni – wilgotność 
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 Badania termograficzne koni 

 Wojskowość 

 Malarstwo 
 

B. Część doświadczalna ćwiczenia [3]. 

1. Pomiar pola temperatur jest wykonywany za pomocą kamery termowizyjnej 

FLUKE Ti25 IR FUSION TECHNOLOGY znajdującej się w posiadaniu 

KOWIC ZUT.  

 

2. Część doświadczalna ćwiczenia polega na: 

– wykonaniu zdjęć termograficznych wybranych elementów budynku, urządzeń, 

elementów instalacji c.o. i c.w.u. w budynku WBiA ZUT, 

– interpretacji wykonanych zdjęć z wykorzystaniem oprogramowania 

producenta, 

– sporządzenia uproszczonego raportu z wnioskami.  

 

3. Opracowanie wyników pomiaru kamerą termowizyjną należy dokonać za 

pomocą programu SmartView dla użytej na ćwiczeniu kamery termowizyjnej 

typ: FLUKE Ti25. Oprogramowanie producenta udostępniane pod adresem 

http://www.fluke.com/fluke/plpl/support/oprogramowanie/ti_update.htm 
 

4. Następnie w programie tym należy opracować i skomentować wybrane 4 zdjęcia 

(EDYTUJ/OBRAZ…), wykorzystując maksymalnie wiele możliwości 

przedstawionych w oknie edycji, tak aby umiejętnie zinterpretować informacje 

na zdjęciu. Można posłużyć się ustawieniami np. kolorów, współczynnika 

emisji, znacznikami, a także możliwością odczytu dodatkowych temperatur w 

postaci rysowania znacznika linii, prostokąta. Następnie należy przygotować 

raport w wersji uproszczonej dla opracowanych 4 zdjęć (zakładka RAPORT 

UPROSZCZONY), wcześniej ustawiając USTAWIENIA RAPORTU 

UPROSZCZONEGO. Raport ten wraz z wnioskami ze zdjęć stanowi integralną 

część sprawozdania.  

 

5. Analiza niepewności pomiaru – forma opisowa 

 

Sprawozdanie powinno zawierać:  

– cel ćwiczenia,  

– część teoretyczną,  

– opis przeprowadzonych pomiarów,  

– raport z wnioskami na podstawie zinterpretowanych zdjęć. 
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