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Termowizja

Termografia nazywana potocznie termowizją, opiera się na detekcji

i rejestracji promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty, których temperatura

jest wyższa od zera bezwzględnego i przekształceniu tego promieniowania na obraz widzialny.

Otrzymany obraz termalny jest odwzorowaniem pola temperaturowego na powierzchni

badanego obiektu.

Z reguły barwami jasnymi oznacza się powierzchnie o wysokiej temperaturze, natomiast

kolorami ciemniejszymi – powierzchnie o temperaturze niższej. Ponadto do analizy

zarejestrowanych obrazów termalnych wykorzystuje się specjalistyczne programy komputerowe,

które umożliwiają precyzyjne określenie temperatury w wyznaczonym miejscu [3].



Podstawowe typy kamer termowizyjnych 
Inspekcyjne ręczne kamery termowizyjne (IR) najczęściej wyposażone są w niechłodzony

detektor bolometryczny FPA (ang. Focal Plane Array), rejestrujący promieniowanie

w zakresie o długości fali 8÷14 μm (zakres długofalowy LW – ang. Long Wave). Detektory

bolometryczne są detektorami termicznymi, w których sygnałem pomiarowym jest zmiana

rezystancji elementu pomiarowego. Dla tego zakresu widma promieniowania szkło jest

praktycznie nieprzezroczyste.

Lepsze efekty można uzyskać przy zastosowaniu kamer IR fotonowych krótkofalowych SW

o zakresie długości fali 2÷5 μm (ang. Short Wave), w których sygnałem pomiarowym jest

zmiana przewodności elektrycznej. Wymagają one jednak chłodzenia detektora (do ok.

77 K=-196°C). Krótkofalowe kamery IR są odporne na tzw. „efekt szklarniowy”, który polega

na tym, że szkło kwarcowe dobrze przepuszcza promieniowanie krótkofalowe (do ok. 4 μm)

- mogą mierzyć temperaturę obiektu za taką przegrodą [4].



Rozdzielczość kamery termowizyjnej

Kamery termowizyjne mają rozdzielczości termiczne na poziomie poniżej 

0,1°C podczas gdy istotne wady to przyrosty temperatury kilkunasto-, 

czy kilkudziesięciostopniowe.

[K. Kuczyński, G. Dymny]
[Sonel]



Rozdzielczość kamery termowizyjnej cd.

Przykładowo dla kamery z detektorem bolometrycznym niechłodzonym o rozdzielczości: 

480×365 px (H×V) i o polu widzenia: 25°×19° (HFOV×VFOV) oraz rozdzielczości przestrzennej (IFOV) 

0,909 mrad i czułości termicznej ≤0,06˚ (w temp. 30˚C).

Minimalny rozmiar obiektu rozróżnialnego przez kamerę obliczamy ze wzoru w [mm] [10]:

c = IFOV·d

gdzie:

d – odległość pomiędzy obiektem i kamerą, w [m],

IFOV – rozdzielczość przestrzenna, w [mrad].

Wartości w kierunku poziomym i pionowym wynoszą odpowiednio [10]:

IFOV_H = (1000··HFOV)/(180·H)

IFOV_V = (1000··VFOV)/(180·V)



Emisyjność
Emisyjność zależy od rodzaju materiału, z którego wykonana jest badana powierzchnia oraz od jej

aktualnych właściwości fizykochemicznych - w szczególności stanu powierzchni badanego obiektu.

Znajomość współczynnika emisyjności jest konieczna do określenia dokładnej temperatury obiektu, nie

jest natomiast niezbędna do diagnostyki.

Wzór Plancka dla zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego wyrażonej za pomocą długości fali

można opisać zależnością:

przy czym

λb … zdolność emisyjna ciała doskonale czarnego wyrażonej za pomocą długości fali

c … prędkość światła = 3×108 m/s

h … stała Plancka = 6,62×10-34 J‧s,

k … stała Boltzmanna = 1,38×10-23 J/K

T … temperatura bezwzględna ciała doskonale czarnego, w K

λ … długość fali, w µm
[4]
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Zalety termowizji 
przy wykrywaniu zagrożeń

• Bezkontaktowe rejestrowanie promieniowania podczerwonego najczęściej 

w zakresie 7-14mm

• Wykonywanie pomiarów na działającym obiekcie

• Wykrywanie przyrostów temperatury (kilku –kilkunasto stopniowych) 

• Wykrywanie punktowych miejsc mogących być przyczyną pożarów 

(przyrosty kilkadziesiąt stopni)



Warunki pomiarów

• Zakłada się obciążenie 30-40%

• Prędkość wiatru poniżej 4m/s

• Zakłada się, że obciążenie jest symetryczne choć 

rzeczywiste obiekty odznaczają się znaczną 

niesymetrią obciążenia.

• Zakłócenia: odbicia, zapylenie, inne źródła ciepła, 

geometria badanego przedmiotu, 

kształt i stan powierzchni …



Diagnostyka instalacji
Złącze kablowe w świetle widzialnym i podczerwieni

[K. Kuczyński, G. Dymny]



Inspekcja bezpieczników

[K. Kuczyński, G. Dymny]



Kontrola połączeń rozłącznika 
głównego obiektu

[K. Kuczyński, G. Dymny]



Rozłącznik w izolacji powietrznej 

[Techmadex]



Inspekcja WLZ w rozdzielnicy

[K. Kuczyński, G. Dymny]



Sprawdzenie rozłącznika 
bezpiecznikowego i jego otoczenia

[K. Kuczyński, G. Dymny]



Końcówki „śrubowe” 

[Techmadex]



Przewód „zerowy”

[K. Kuczyński, G. Dymny]



Kontrola stanu maszyn

[Techmadex]



Inspekcja transformatorów

[Techmadex]



Rzeczywiste defekty i odbicia

[K. Kuczyński, G. Dymny]



Prawidłowo
i nieprawidłowo 
wykonane  
zdjęcie IR

[K. Kuczyński, G. Dymny]



Inspekcja instalacji PV

[K. Kuczyński, G. Dymny]



Przykład inspekcji (diagnostyki) instalacji PV

[K. Kuczyński, G. Dymny]



Problemy przy wykonywaniu zdjęć - odbicia

[K. Kuczyński, G. Dymny]



Defekty spotykane w panelach PV 
– łuk elektryczny

[9]



Skutki działania łuku elektrycznego
- sposoby zaciskania końcówek 
w złączkach fotowoltaicznych 

[9]
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Dziękuję Państwu 
za uwagę

„Niewykrycie wad nie zmienia wiedzy o instalacji, natomiast ich 

wykrycie dowodzi stopnia zagrożenia.”


