
Technické listy Testo: 
Termokamery testo 885 / testo 890 
ve výzkumu a vývoji.

Technický list: Rozpoznejte více díky vynikající přesnosti měření teploty.

Technický list: Podrobná analýza díky minimální zaostřovací vzdálenosti 10 cm.

Technický list: Nejvyšší rozlišení s technologií testo SuperResolution.

Technický list: Přesnější vyhodnocení pomocí rozhraní LabVIEWTM.
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testo 885 / testo 890: rozpoznejte více 
díky vynikající přesnosti měření teploty

Testo 885 a testo 890 mají jednu z nejlepších přesností přístrojů pro měření 
teploty ve své třídě. Díky tomu jsou ideální pro úkoly ve výzkumu a vývoji, 
které vyžadují nejvyšší přesnost.

Testo garantuje přesnost měření ±2 °C nebo ±2 % pro termokamery testo 885 a testo 890.

Tyto hodnoty platí nejen pro jeden nebo dva jednotlivé referenční body, ale pro celý termosnímek a každou jednotlivou 

hodnotu měření. Kromě toho je přesnost měření teploty zaručena také po celou provozní teplotu od -15 °C do +50 °C.  

Proč tomu tak je?

www.testo.cz

Okolní záření 95 %

Záření objektu 5 %

Obr. 1: Průřez termokamerou s detektorem, optikou a elektronikou.
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Technický list 
testo 885/testo 890

Detektor

Srdcem každé termokamery je senzor. Skládá se z matice 

velmi malých, infračervených citlivých pixelů přeměňujících 

elektromagnetické záření, které na ně působí, na elektrický 

signál. Souhrn pixelových signálů vytvoří digitální obraz. 

Digitální obraz ukazuje povrchovou teplotu objektu a je 

zobrazován v zařízení jako obraz ve špatných barvách. 

Každý jednotlivý pixel získává barevný tón v obrazu 

falešných barev definovaný měřítkem a vybranou paletou. 

Rychlost termokamery závisí na době potřebné k vytvoření 

individuálního obrazu. Termokamery testo 885 a testo 890 

mají snímkovou frekvenci až 33 Hz.

Detektor termokamery Testo může měřit elektromagnetické 

záření v atmosférickém okně mezi 7,5 a 14 μm. Okolní 

teplota (300 K) má nejvyšší intenzitu záření při vlnové délce 

9,89 μm (Planckovo radiační spektrum). Z tohoto důvodu 

je detektor termokamery Testo navržen tak, aby vykazoval 

nejvyšší citlivost při vlnové délce 9,89 um.

NETD

Senzor má také vysokou tepelnou citlivost. Tepelná citli-

vost znamená nejmenší teplotní rozdíl, který je detektor 

schopen změřit a vizualizovat. Tepelná citlivost se měří 

pomocí rozdílu teplot ekvivalentních k šumu (NETD) a uvádí 

se v miliKelvinech (mK). NETD je tedy nejmenším rozlišením 

teplot mezi 2 pixely. NETD je vylepšen použitím objektivů se 

zvláště velkými clonami. Čím lepší je NETD, tím méně šumu 

a větší kontrast má obraz při stejném počtu pixelů.

Kompenzace

Termokamery Testo mají nechlazený detektor z technologie 

mikrobolometrů. Detektor je ovlivňován nejen elektromagne-

tickým zářením měřeného objektu, ale také teplotami obklo-

pujícími samotnou termokameru.

Jak ukazuje obrázek, pouze 5% z celkového elektroma-

gnetického záření pochází z měřeného objektu. Pro přesná 

měření musí být tedy vliv zbývajících 95% kompenzován. 

Protože se tyto vlivy mění s okolními teplotami, instaluje 

Testo několik vysoce přesných teplotních senzorů do krytu 

kamer. Tím se zajistí, aby okolní teploty na senzoru neovli-

vňovaly naměřené hodnoty.

Kalibrace

Vlivy okolního záření, které jsou měřeny teplotními senzory, 

jsou kompenzovány kalibrací. Z tohoto důvodu je nutná 

důkladná, pečlivě prováděná kalibrace, aby bylo při měření 

teploty dosaženo vynikajících přesností.

Testo provádí kalibraci termokamer při okolních teplotách 

mezi -15 ° C a +50 ° C. Každý pixel kamer testo 885 a testo 

890 získává svou vlastní podrobnou charakteristickou křivku 

senzoru, která zaručuje jeho přesnost měření při různých 

okolních teplotách.

Důvodem vynikající přesnosti měření teploty testo 885 a 

testo 890 je přesně vyvážená souhra detektoru, optiky a 

kalibrace.
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testo 885/testo 890: Podrobná analýza 
díky minimální zaostřovací vzdálenosti 10 cm.

Standardní objektiv (širokoúhlý objektiv) termokamer testo 885 a testo 890 
je schopen zaostřit na měřené objekty až do vzdálenosti ≥ 10 cm.  
Díky tomu dosáhnou nejlepší minimální zaostřovací vzdálenosti ve třídě 
ručních termokamer.

IFOV a zaostřovací vzdálenost

IFOV (okamžité zorné pole) popisuje geometrické rozlišení 

detektoru. Rozlišujeme mezi IFOVgeo a IFOVmeas. IFOVgeo 

je nejmenší rozpoznatelný objekt, zatímco IFOVmeas 

popisuje nejmenší měřitelný objekt. IFOVmeas v testo 885  

a testo 890 jsou přesně 3 x 3 pixely, tj. třikrát IFOVgeo.

I při menší vzdálenosti k měřenému objektu zůstává úhel 

clony stejný. Měřitelná plocha objektu se však stává 

relativně menší. To znamená, že menší oblast objektu  

je zobrazena se stejným infračerveným rozlišením.

 

   Výpočet IFOV:  
IFOV = alfa = 2 * arctan (pixel pitch/2*f‘) 
Pixel pitch = délka okraje jednoho pixelu 
f‘ = ohnisková vzdálenost

Aby na pixel dopadalo záření pouze z měřeného objektu 

a hodnota měření nebyla ovlivněna pozadím, měl by mít 

objekt velikost alespoň 3 x 3 pixely. Tento faktor velikosti 

je trvale ovlivňován optikou termokamery a směrovou 

přesností měřicího pixelu k měřenému objektu.

Jak dosáhnout s testo 885 a testo 890 tak malé 

ohniskové vzdálenosti?

Důvodem pozoruhodně nízké vzdálenosti zaostření při 

použití standardního objektivu (širokoúhlého objektivu) 

je ideální souhra optiky a mechaniky. Na jednu stranu 

vyvinula společnost Testo širokoúhlý objektiv, který 

poskytuje dostatečně vysokou úroveň ostrosti obrazu (MTF) 

i při nízké vzdálenosti zaostření. MTF je zkratka pro Modular 

Transfer Function a je měřítkem ostrosti obrazu.

Na druhou stranu jsou termokamery testo 885 a testo 890 

mechanicky konstruovány tak, aby i na krátké vzdálenosti 

mohli objekty být stále přesně zaostřeny na senzor.

To umožňuje přesně nastavit šířku obrazu i při nízké 

zaostřovací vzdálenosti 10 cm. Z toho důvodu je obraz 

zobrazen ostře na senzor i na malé vzdálenosti.

www.testo.cz
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Obr. 1: Typický průběh záření v objektivu.
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Detailreiche Wärmebilder
mit SuperResolution

Einfach bessere Industriethermografie.
Je hochauflösender Ihre Wärmebilder sind, desto mehr
Auffälligkeiten können Sie sehen. Mit der revolutionä-
ren SuperResolution-Technologie machen Sie die Bild-
qualität Ihrer Wärmebildkamera im Handumdrehen um
eine Klasse besser. Vier mal mehr Messwerte und eine
um den Faktor 1,6 verbesserte geometrische Auflö-
sung bedeuten für Sie noch mehr Details und noch
mehr Sicherheit bei Ihrer Messung.

Wir messen es.

Standard-Wärmebild SuperResolution-Wärmebild

TS_SuperResolution_Industrie final 16.04.2012 17:24 Seite 1
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testo 885/testo 890: Nejvyšší rozlišení 
s technologií testo SuperResolution

Technologie testo SuperResolution vytváří velmi přesné 

termosnímky. To znamená:

•  Čtyřnásobek neměřených hodnot v termosnímku

•  Vylepšené geometrické rozlišení (IFOVgeo) termosnímku  

s faktorem 1,6

•  Zvýšený nejmenší měřitelný objekt (IFOVmeas)  

s faktorem 1,6

•  Optimalizované možnosti analýzy na PC díky nejvyšší 

hustotě detailů

Jak testo SuperResolution funguje?

Testo SuperResolution kombinuje dva známé a uznávané 

postupy: super-vzorkování a dekonvoluce.

Vyšší rozlišení pomocí super-vzorkování

Klasický princip super-vzorkování funguje tak, že celou 

matici detektoru posouvá o polovinu šířky pixelu v každém 

směru pohybu tak, aby vytvořená sekvence obrazu byla 

spojena dohromady do jednoho obrazu.

Ve výzkumu a vývoji je nejvyšší přesnost zásadní. Proto společnost Testo 
vyvinula speciální technologii pro termosnímky s vysokým rozlišením.

Mezery mezi jednotlivými pixely jsou vyplněny dalšími 

informacemi a je zlepšena mezní frekvence detektoru.

U super-vzorkování používají termokamery Testo přirozený 

tremor (z latinského tremere = třes), tj. minimální pohyby, 

které má každá osoba, při termografický záznamu.  

Tím se vytvoří sekvence snímků, které jsou od sebe 

náhodně minimálně odsazeny. Z těchto dodatečných 

informací a údajů vytváří speciální algoritmus Testo 

obraz termograficky zaznamenávaného objektu s vyšším 

rozlišením.

Ostřejší snímky díky dekonvoluci

Proces „dekonvoluce“ zlepšuje kvalitu obrazu díky 

podrobné znalosti vlastností infračerveného objektivu. 

To se děje rekonstrukcí termosnímku ze skutečného 

záření termograficky zaznamenaného objektu a přesnou 

znalostí objektivu kamery. Výsledkem je mnohem ostřejší 

termosnímek.

 

www.testo.cz
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Technický list 
testo 885/testo 890

Černá čára na obr. 1 představuje příslušný původní signál. 

Šedé sloupce jsou původní hodnoty pixelů. Modré sloupce 

v levém grafickém znázornění pro uměle generované  

interpolační hodnoty - nemohou rekonstruovat původní 

signál. Oranžové pruhy v pravém grafickém znázornění jsou 

hodnoty testo SuperResolution - je možné rekonstruovat 

původní signál. V našem případě to znamená, že s výstupní 

signál detektoru je rekonstruován ze znalostí vlastností 

objektivu termokamery a ze vstupního signálu,  

Rekonstrukce původního signálu pro podrobnější termosnímky (obr. 1)

V termografii je několik faktorů, které hrají zásadní roli  

ve vztahu ke kvalitě termosnímku. Zvláště důležité jsou 

dva z těchto faktorů: geometrické rozlišení a ostrost 

objektu. Zlepšení rozlišení a ostrosti je vidět  

na několika úzkých štěrbinových clonách. V tomto 

uspořádání se štěrbinová maska s vertikálními otvory,  

které se postupně zmenšují a přibližují, umístí před černý 

Kvalitu technologie testo SuperResolution lze prokázat (obr. 2)

Obr. 2: Záznam bez technologie SuperResolution Záznam s technologií SuperResolution

Obr. 1: Zvýšení rozlišení displeje interpolací nevytváří vyšší detaily. Vylepšení detailů díky testo SuperResolution.

tj. ze skutečného záření termograficky zaznamenaného 

objektu. Takto se vytvoří jasně ostřejší obraz. Technologie 

testo SuperResolution pracuje na kombinaci  

super-vzorkování, dekonvoluce a algoritmu vyvinutého 

společností Testo. Zlepšuje geometrické rozlišení faktorem 

1,6 a čtyřnásobným rozlišením termosnímku. S ohledem  

na subjektivní dojem snímku to odpovídá většímu detektoru 

a vyššímu rozlišení.

deskový radiátor s konstantní teplotou. Bez technologie 

testo SuperResolution bude snímek s rostoucí hustotou 

štěrbin rozmazaný. Stejný proces s technologií testo  

SuperResolution má za následek celkově ostřejší obraz, ve 

kterém je jasně vidět mnohem více detailů, i když  

se štěrbiny zmenšují a přibližují k sobě.
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testo 885/testo 890: Přesnější vyhodnocení 
pomocí rozhraní LabVIEWTM

Pro použití ve výzkumu a vývoji jsou termokamery testo 885 a testo 890 
vybaveny rozhraním pro software LabVIEWTM. LabVIEWTM se používá  
pro technologie měření, regulace a automatizace pro záznam a zpracování 
dat. Spolu s termokamerami Testo usnadňuje a zefektivňuje analýzu  
a vyhodnocení tepelných anomálií. 

LabVIEWTM

LabVIEWTM je programovací systém od společnosti National 

InstrumentsTM, založený na programovacím jazyce „G“ 

a nastavený jako model datových toků.  

LabVIEWTM programy se skládají ze dvou různých úrovní: 

Čelní panel obsahuje uživatelské rozhraní a blokový 

diagram - grafický programový kód. Tyto dvě komponenty 

se společně označují jako virtuální nástroje (VI - Virtual 

Instruments). Každé VI se zase skládájí z dílčích VI, které 

buď pracují samostatně, nebo jsou integrovány  

do programů.

Pro účely připojení testo 885/testo 890 k vývojovému 

prostředí LabVIEWTM, poskytuje Testo potřebné virtuální 

nástroje jako knihovnu.

Funkce knihovny testo LabVIEWTM

Speciálně vyvinuté VI nabízejí pro výzkum a vývoj 

následující funkce:

• Komunikace s kamerou v reálném čase

•  Odečet a nastavení parametrů, jako je emisivita, odražená 

teplota, měřicí rozsah a atmosférická korekce

•  Odečet vizuálního obrazu i IR snímku včetně všech 

naměřených teplotních hodnot

• Zobrazení vizuálního nebo infračerveného toku

• Tvorba 2D teplotních matic

Komunikace mezi termokamerou a LabVIEWTM probíhá 

přes standardní USB připojení. Za tímto účelem software 

přistupuje ke knihovně Dynamic Link Library (.dll).

Výhody rozhraní LabVIEWTM

Nastavení termokamery v  LabVIEWTM umožňuje uživatelům 

integrovat termografické monitorování během fáze výzkumu 

a vývoje. VI knihovny testo LabVIEWTM lze volně integrovat 

do již existujících virtuálních nástrojů, což umožňuje přímé 

další zpracování naměřených teplot.

www.testo.cz
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