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Cuvânt înainte

Dragă Client Testo,

“O imagine spune mai mult decât o mie de cuvinte”.
În condiţiile creşterii preţului energiei şi a costurilor datorate
întreruperii producţiei, măsurarea temperaturii fără contact a
devenit foarte importantă în evaluarea eficienţei termice a
clădirilor şi a mentenanţei industriale. În orice caz, termografia nu
este doar o simplă metodă de măsurare, ci presupune aplicarea
anumitor reguli de bază atunci când se măsoară temperatura
fără contact.

Această carte “Ghid de buzunar - Termografie” a apărut prin
însumarea tuturor întrebărilor puse de clienţii noştri, ca rezultat al
activităţii de zi cu zi. Îmbogăţit cu foarte multe informaţii
interesante, soluţii şi trucuri rezultate din aplicaţiile practice, acest
ghid de buzunar a fost conceput pentru a vă fi de un real ajutor în
activitatea zilnică.

Vă doresc lectură plăcută!

Daniel Auer,
Director Divizia Termografie
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1 Teoria termografiei 

Orice obiect cu o temperatură mai mare de zero absolut
(0 Kelvin = -273,15 °C) emite radiaţii în infraroşu. Radiaţia în
infraroşu este invizibilă ochiului uman.

După cum au demonstrat fizicienii Josef Stefan şi Ludwig Boltzmann
în anul 1884, există o corelaţie între temperatura unui corp şi
intensitatea radiaţiilor în infraroşu pe care acesta le emite. O cameră de
termoviziune măsoară lungimile mari de undă ale radiaţiilor în infraroşu
detectate în câmpul său de vizualizare. Din acestea calculează apoi
temperatura obiectului de măsurat. Emisivitatea suprafeţei obiectului
(ε) şi compensarea cu temperatura reflectată (RTC) sunt variabile care
pot fi setate manual în camera de termoviziune. Fiecare pixel al
detectorului reprezintă un punct termic care este afişat pe ecran ca o
imagine falsă colorată (a se vedea "Obiectul măsurat şi distanţa de
măsurare", pag. 13).

Termografia (determinarea temperaturii cu ajutorul unei camere de
termoviziune) este o metodă de măsurare pasivă, fără contact.
Imaginea termică indică distribuţia temperaturilor pe suprafaţa unui
obiect. Din acest motiv, cu ajutorul camerei de termoviziune nu puteţi
vedea în sau prin obiecte.
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1.1 Emisie, reflexie, transmisie

Radiaţia înregistrată de camera de termoviziune este alcătuită din
radiaţia în infraroşu cu lungime mare de undă ce este emisă, reflectată
şi transmisă de obiectele aflate în câmpul vizual al camerei.

Emisivitatea (e)
Emisivitatea (e) este o măsură a capacităţii unui material
de a emite radiaţii în infraroşu.

l e variază în funcţie de proprietăţile suprafeţei, în funcţie de material
şi, pentru unele materiale, în funcţie de temperatura obiectului
măsurat.

l Emisivitatea maximă: e = 1 ( 100 %) (a se vedea “Radiator tip corp
negru”, pag. 39). e = 1 nu există în realitate.

Figura 1.1: Emisie, reflexie şi transmisie

t

r

e



7

l Corpuri reale: e < 1, deoarece corpurile reale reflectă şi pot transmite
radiaţii.

l Multe materiale nemetalice (de ex. PVC, beton, substanţe organice)
au valori ridicate ale emisivităţii în domeniul lungimilor mari de undă
în infraroşu ce nu sunt dependente de temperatură (ε 0,8 la 0,95).

l Metalele, în special cele cu suprafaţa lucioasă, au o emisivitate
scăzută care variază odată cu temperatura.

l e poate fi introdus manual în camera de termoviziune.

Reflexia (r)
Reflexia este o măsură a capacităţii unui material de a
reflecta radiaţia în infraroşu. 

l r depinde de proprietăţile suprafeţei, de temperatură şi de tipul
materialului.

l În general, suprafeţele netede şi cele lucioase reflectă mai puternic
decât suprafeţele rugoase sau mate, chiar dacă sunt alcătuite din
acelaşi material.

l Temperatura radiaţiei reflectate poate fi introdusă manual în camera
de termoviziune (RTC).

l În multe aplicaţii de măsurare, RTC corespunde temperaturii ambi-
entale. În general, aceasta se poate măsura folosind de exemplu ter-
mometrul testo 810.

l Valoarea RTC poate fi determinată utilizând un radiator Lambert (a se
vedea “Măsurarea temperaturii reflectate cu ajutorul unui radiator
Lambert (improvizat)”, pag. 27).

l Unghiul de reflexie al radiaţiei infraroşii reflectate este întotdeauna
acelaşi cu unghiul de incidenţă (“Reflexia speculară”, pag. 31).
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Transmitanţa (t)
Transmitanţa (t) este o măsură a capacităţii unui material de
a transmite (permite trecerea) radiaţiei în infraroşu.

l t depinde de tipul şi densitatea materialului.
l Majoritatea materialelor nu sunt transmisive, adică nu permit

trecerea radiaţiilor cu lungimi mari de undă.

Legea radiaţiei lui Kirchhoff

Radiaţia în infraroşu înregistrată de camera de termoviziune constă în:
l radiaţia emisă de obiectul măsurat,
l reflexia radiaţiei ambientale şi de
l transmisia radiaţiei de către obiectul măsurat.

(a se vedea fig. 1.1, pag. 6)
Suma acestor părţi se consideră a fi 1 ( 100 %):

e + r + t = 1

Deoarece transmisia rareori are importanţă practică, aceasta este
omisă iar formula

e + r + t = 1
este simplificată la 

e + r = 1.
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Pentru termografie acestea înseamnă că, cu cât este mai scăzută 
emisivitatea:
l cu atât este mai mare ponderea radiaţiei în infraroşu reflectate, 
l cu atât este mai greu să se măsoare o temperatură precisă şi
l cu atât mai important este ca valoarea RTC să fie setată corect.

Corelaţii între emisie şi reflexie

1. Obiectele de măsurat cu emisivitate mare (ε ≥ 0,8):
l au o reflexie mică (r): r = 1 - e
l temperatura acestora poate fi măsurată foarte uşor cu o

cameră de termoviziune

2. Obiectele de măsurat cu emisivitate medie (0,8 < ε < 0,6):
l au o reflexie medie (r): r = 1 - e
l temperatura acestora poate fi măsurată uşor cu o cameră de

termoviziune

3. Obiectele de măsurat cu emisivitate mică (e £ 0.6):
l au o reflexie mare (r): r = 1 - e
l măsurarea temperaturii acestora cu o cameră de

termoviziune este posibilă, însă rezultatele trebuie examinate
cu atenţie

l setarea corectă a valorii RTC este esenţială, deoarece
această valoare este un factor important în determinarea
temperaturii
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Setarea corectă a emisivităţii este extrem de importantă în special
atunci când există diferenţe mari între temperatura obiectului de
măsurat şi cea a mediului ambiental.

1. Atunci când temperatura obiectului măsurat este mai mare decât
temperatura ambientală (a se vedea radiatorul din fig. 1.2, pag.11):
l setarea unei emisivităţi extrem de mari duce la citirea unor 

valori de temperatură excesiv de mici (a se vedea camera 2 din 
figură)

l setarea unei emisivităţi extrem de mici duce la citirea unor valori
de temperatură excesiv de mari (a se vedea camera 1 din
figură)

2. Atunci când temperatura obiectului măsurat este mai mică decât
temperatura ambientală (a se vedea uşa din fig. 1.2, pag.11):
l setarea unei emisivităţi extrem de mari duce la citirea unor 

valori de temperatură excesiv de mari (a se vedea camera 2 din 
figură)

l setarea unei emisivităţi extrem de mici duce la citirea unor valori
de temperatură excesiv de mici (a se vedea camera 1 din figură)



Atenţie: cu cât este mai mare diferenţa dintre
temperatura obiectului măsurat şi temperatura
mediului ambiental, şi cu cât este mai mică emisivitatea,
cu atât sunt mai mari erorile de măsurare. Aceste erori
se măresc dacă emisivitatea este setată incorect.
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Figura 1.2: Efectul unei setări incorecte a emisivităţii asupra măsurării temperaturii
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lCu ajutorul unei camere de termoviziune se pot
măsura doar temperaturile suprafeţelor; nu se poate
vedea în sau prin obiecte.

l Multe materiale cum ar fi sticla, care sunt transparente pentru
ochiul uman, nu permit trecerea radiaţiilor în infraroşu cu lungimi
mari de undă (a se vedea "Măsurarea pe sticlă", pag. 30).

l Dacă este necesar, îndepărtaţi orice învelitoare de pe obiectul de
măsurat, altfel camera de termoviziune va măsura doar
temperatura de la suprafaţa acesteia.
Atenţie:
Întotdeauna urmaţi instrucţiunile de operare pentru obiectul
măsurat!

l Există câteva materiale care permit trecerea radiaţiei în infraroşu,
cum sunt, de exemplu, foliile subţiri din plastic, şi germaniul,
materialul din care sunt construite lentila şi sticla de protecţie a
camerei de termoviziune Testo.

l Dacă elementele localizate sub suprafaţa obiectului de măsurat
afectează prin conducţie distribuţia temperaturii pe suprafaţa
acestuia, structurile din interiorul obiectului măsurat pot fi de obi-
cei identificate într-o imagine termică. Totuşi, camera de
termoviziune măsoară doar temperatura suprafeţei. Nu este
posibilă o evaluare exactă a valorilor temperaturii din interiorul
obiectului măsurat.
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Figura 1.3: Câmpul de vizualizare al camerei de termoviziune
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1.2 Punctul măsurat şi distanţa de
măsurare

Trei variabile trebuie luate în considerare pentru a determina distanţa
de măsurare adecvată şi obiectul maxim de măsurat ce este vizibil sau
măsurabil:
l câmpul de vizualizare (FOV),
l cel mai mic obiect ce poate fi identificat (IFOVgeo) şi
l cel mai mic obiect măsurabil / punct măsurat (IFOVmeas).



Câmpul de vizualizare (FOV) al camerei de termoviziune descrie zona
vizibilă cu camera de termoviziune (a se vedea fig. 1.3, pag. 13). Aces-
ta este determinat de lentilele utilizate (de ex. lentile de 32° cu unghi
larg de deschidere, sau lentile telefoto cu unghi de 9° - disponibile ca

şi accesorii pentru testo 875i). În plus, ar trebui să cunoaşteţi
specificaţia pentru cel mai mic obiect identificabil (IFOVgeo) al camerei
dumneavoastră de termoviziune. Acesta defineşte mărimea unui pixel
în funcţie de distanţă. Cu o rezoluţie spaţială a lentilelor de 3,5 mrad şi
o distanţă de măsurare de 1 m, cel mai mic obiect ce poate fi identifi-
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Figura 1.4: Câmpul de vizualizare al unui singur pixel

Pentru a avea un câmp larg de vizualizare, se vor folosi
lentile cu unghi larg de deschidere.
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l Pentru o rezoluţie spaţială bună, ar trebui să utilizaţi
lentile telefoto.

l Cu ajutorul calculatorului FOV de la Testo, puteţi
calcula valorile FOV, IFOVmeas şi IFOVgeo pentru diferite
distanţe.

cat (IFOVgeo) are latura de 3,5 mm şi este afişat de display ca pixel (a
se vedea fig. 1.4, pag. 14). Pentru a obţine o măsurătoare exactă,
obiectul măsurat ar trebui să fie de 2-3 ori mai mare decât cel mai mic
obiect ce poate fi identificat (IFOVgeo). 
Pentru cel mai mic obiect măsurabil (IFOVmeas) se aplică următoarea
regulă:

IFOVmeas » 3 x IFOVgeo



2 Practici în termografie

2.1 Obiectul măsurat 

1. Materialul şi emisivitatea

Suprafaţa fiecărui material are o emisivitate specifică din care
derivă cantitatea de radiaţie în infraroşu emisă de material şi

care este
l reflectată şi 
l emisă (radiată de obiect).

2. Culoarea

Culoarea unui material nu are un efect notabil asupra
radiaţiilor în infraroşu emise de obiectul analizat atunci când

se măsoară temperatura cu ajutorul unei camere de termoviziune.
Suprafeţele închise la culoare absorb mai multe radiaţii în infraroşu
cu lungimi de undă scurte decât suprafeţele luminoase şi astfel se
încălzesc mai repede. Totuşi, radiaţiile în infraroşu emise depind de
temperatură şi nu de culoarea suprafeţei obiectului măsurat. De
exemplu, un calorifer vopsit negru emite exact aceeaşi cantitate de
radiaţii în infraroşu ca şi un radiator vopsit alb la aceeaşi temperatură.

3. Suprafaţa obiectului măsurat

Proprietăţile suprafeţei obiectului măsurat au un rol crucial
în măsurarea temperaturii cu o cameră de termoviziune,

deoarece emisivitatea suprafeţei variază în funcţie de structura
acesteia, de murdărie sau de înveliş.

16
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Structura suprafeţei

Suprafeţele netede, lucioase, reflectorizante şi/sau lăcuite au în
general o emisivitate puţin mai mică decât suprafeţele mate,
rugoase, erodate şi/sau zgâriate ale aceluiaşi material. Sunt întâl-
nite frecvent reflexii speculare pe suprafeţele foarte netede (a se
vedea "Reflexia speculară", pag. 31).

Umezeala, zăpada şi bruma pe suprafeţe

Apa, zăpada şi bruma au emisivităţi relativ mari (aprox. 0,85 < ε <
0,96), astfel încât măsurarea acestora nu ridică în general probleme.
Totuşi, trebuie să tineţi cont de faptul că temperatura obiectului
măsurat poate fi distorsionată de învelişurile naturale de acest tip.
Umezeala răceşte suprafaţa obiectului măsurat pe măsură ce se
evaporă iar zăpada are bune proprietăţi izolatoare. Bruma de obicei
nu formează un strat izolator, şi de aceea trebuie luată în calcul
emisivitatea acesteia precum şi cea a suprafeţei de sub ea.

Murdăria şi corpurile străine pe suprafeţe

Murdăria de pe suprafaţa obiectului măsurat cum ar fi praful, cenuşa
sau uleiurile lubrifiante în general măresc emisivitatea unei suprafeţe.
Din acest motiv, măsurarea obiectelor murdare se face de obicei fără
probleme. Totuşi, camera dumneavoastră de termoviziune întotdeauna
măsoară temperatura suprafeţei, de ex. a murdăriei, şi nu temperatura
exactă a suprafeţei obiectului de dedesubt.



2.2 Mediul de măsurare

1. Temperatura ambientală

Temperatura reflectată (RTC) şi emisivitatea (e) ar trebui
introduse în instrument pentru ca astfel camera
dumneavoastră de termoviziune să poată calcula corect

temperatura suprafeţei obiectului măsurat. În multe aplicaţii practice,
temperatura reflectată corespunde temperaturii ambientale (a se vedea
“Radiaţia”, pag. 19). Puteţi măsura această temperatură cu ajutorul
unui termometru pentru aer, cum este testo 810. O setare exactă a
emisivităţii este deosebit de importantă atunci când există o diferenţă
mare de temperatură între obiectul măsurat şi mediul înconjurător  (a
se vedea fig. 1.2, pag. 11).
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l Emisivitatea unui material depinde în principal de
structura suprafeţei materialului.
l Observaţi setarea corectă a emisivităţii conform
suprafeţei obiectului măsurat.

l Evitaţi să faceţi măsurători pe suprafeţe umede sau suprafeţe
acoperite cu zăpadă sau brumă.

l Evitaţi să faceţi măsurători pe suprafeţe cu impurităţi lichide
(deviaţii de temperatură din cauza bulelor de aer).

l Când se măsoară suprafeţe netede, luaţi în considerare posibilele
surse de radiaţie din apropiere (de ex. soare, radiatoare, etc.).



2. Radiaţia

Fiecare obiect cu o temperatură peste zero absolut 
(0 Kelvin = -273,15 °C) emite radiaţii în infraroşu. În special

obiectele ce prezintă diferenţe mari de temperatură faţă de obiectul
măsurat pot afecta măsurătorile în infraroşu ca şi rezultat al propriilor
radiaţii. Ar trebui evitate sau ecranate sursele de interferenţă de acest
gen oricând este posibil. Prin ecranarea surselor de interferenţă (de ex.
cu pânze sau carton), veţi reduce acest efect negativ asupra
măsurătorii. Dacă efectul sursei de interferenţă nu poate fi îndepărtat,
temperatura reflectată nu corespunde cu temperatura ambientală.
Un globtermometru sau un radiator Lambert de exemplu, sunt
recomandate pentru a măsura radiaţia reflectată în joncţiune cu
camera dumneavoastră de termoviziune (a se vedea “Determinarea
temperaturii radiaţiei reflectate”, pag. 27).

Caracteristici speciale pentru termografia de exterior

Radiaţiile în infraroşu emise de cerul senin sunt cunoscute sub
denumirea de “radiaţia cerului rece”. Dacă cerul este senin, “radiaţia
cerului rece” (~ -50 °C la -60 °C) şi radiaţia solară caldă (~ 5.500 °C)
sunt reflectate în timpul zilei. Cu alte cuvinte, cerul depăşeşte soarele,
ceea ce înseamnă că temperatura reflectată la efectuarea termografiei
în exterior este de obicei sub 0 °C, chiar şi într-o zi însorită. Obiectele
se încălzesc sub influenţa soarelui ca şi rezultat al absorbţiei razelor
solare. Acest fapt afectează considerabil temperatura suprafeţei (în
unele cazuri pentru o perioadă de câteva ore de la expunere).
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Figura 2.1: Reflexia în măsurătorile la exterior

Se poate observa în figura 2.1 (pag. 20) că jgheabul este indicat pe
camera de termoviziune mai rece decât peretele clădirii. Totuşi, ambele
au aproximativ aceeaşi temperatură. Aşadar, imaginea trebuie
interpretată.
Să presupunem că suprafaţa jgheabului este galvanizată şi are o
emisivitate extrem de mică (e = 0,1). Doar 10 % din radiaţia în infraroşu
emisă de către jgheab este radiaţie emisă intrinsec, 90% este radiaţie
ambientală reflectată. Dacă cerul este senin, “radiaţia cerului rece”
(~ -50 °C la -60 °C) este reflectată pe jgheab. Camera de termoviziune
este setată pe e = 0,95 iar RTC = -55 °C pentru a asigura măsurarea
corectă a peretelui clădirii. Datorită emisivităţii extrem de mici şi a
reflexiei extrem de mari, jgheabul este indicat prea rece în imaginea
termică.

20



Pentru a afişa corect temperaturile ambelor materiale pe imaginea
termică, puteţi modifica ulterior emisivitatea anumitor zone din soft.

3. Vremea

Norii 

Un cer acoperit cu nori denşi oferă condiţiile de mediu
ideale pentru măsurători în infraroşu de exterior, deoarece
ecranează obiectul analizat de radiaţia solară şi de “radiaţia cerului
rece” (a se vedea “Radiaţia”, pag. 19).
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l Vă rugăm să ţineţi cont de efectul propriei radiaţii în
infraroşu.

l Schimbaţi-vă poziţia pe parcursul măsurătorii pentru a
putea identifica eventualele reflexii. Reflexiile se
deplasează, caracteristicile termice ale obiectului măsurat rămân
în acelaşi loc, chiar dacă înclinaţia se modifică.

l Evitaţi măsurătorile în apropierea unor surse foarte calde sau reci,
sau ecranaţi-le.

l Evitaţi radiaţia solară directă, chiar şi cu câteva ore înaintea unei
măsurători. Realizaţi măsurătorile dimineaţa devreme.

l Dacă este posibil, efectuaţi măsurători de exterior atunci când
cerul este foarte înnorat.



Precipitaţiile

Precipitaţiile puternice (ploaia, zăpada) pot distorsiona rezultatul
măsurătorilor. Apa, gheaţa şi zăpada au emisivităţi mari şi nu pot
fi penetrate de radiaţia infraroşie. În plus, măsurarea obiectelor
umede poate duce la erori de măsurare deoarece suprafaţa
obiectului măsurat se răceşte pe măsură ce precipitaţiile se
evaporă (a se vedea “Suprafaţa obiectului măsurat”, pag. 16).

Soarele

(a se vedea “Radiaţia”, pag. 19)

4. Aerul

Umiditatea aerului

Umiditatea relativă a aerului din mediul ambiental unde
se face măsurătoarea ar trebui să fie suficient de scăzută

ca să nu apară fenomenul de condensare a aerului (ceaţa) pe
obiectul măsurat, pe sticla de protecţie sau pe lentila camerei de
termoviziune. Dacă lentila (sau sticla de protecţie) are pe suprafaţa
sa condens, o parte din radiaţia în infraroşu ce ajunge la camera
de termoviziune nu va fi recepţionată, deoarece radiaţia nu poate

22

l În mod ideal, efectuaţi măsurători atunci când vremea 
este mohorâtă.

l De asemenea, observaţi vremea cu câteva ore înainte
de măsurătoare.

l Evitaţi precipitaţiile puternice pe parcursul măsurătorii.
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pătrunde în întregime apa şi lentilele.
Ceaţa extrem de densă poate afecta măsurătoarea, deoarece
picăturile de apă nu permit trecerea totală a radiaţiei.

Curenţii de aer

Vântul sau curenţii de aer din încăpere pot afecta măsurarea tem-
peraturii cu ajutorul camerei de termoviziune.
Ca şi rezultat al schimbului de căldură (a convecţiei), aerul din
apropierea suprafeţei are aceeaşi temperatură ca şi obiectul
măsurat. Dacă vremea este vânturoasă sau există curenţi de aer,
acest strat de aer este “suflat” şi înlocuit de un nou strat de aer ce
nu s-a adaptat încă la temperatura obiectului măsurat. Ca rezultat
al convecţiei, căldura este îndepărtată de pe obiectul măsurat
încălzit sau este absorbită de obiectul măsurat rece până ce
temperatura aerului şi suprafaţa obiectului măsurat s-au aclimati-
zat. Acest efect al schimbului de căldură măreşte diferenţa de
temperatură dintre suprafaţa obiectului măsurat şi temperatura
ambientală.

Poluarea aerului

Unele particule în suspensie cum ar fi praful, funinginea sau fumul,
dar şi anumiţi vapori, au o emisivitate mare şi sunt foarte puţin
transmisive. Asta înseamnă că pot afecta măsurătoarea deoarece
emit propria radiaţie infraroşie către camera de termoviziune. În
plus, doar o parte din radiaţia infraroşie a obiectului măsurat poate
ajunge la camera de termoviziune, deoarece este dispersată şi
absorbită de particulele în suspensie.



5. Lumina

Lumina sau iluminarea nu au o importanţă semnificativă
asupra măsurătorilor cu camera de termoviziune. Se pot

face măsurători în întuneric, deoarece camera de termoviziune
măsoară radiaţia în infraroşu cu lungimi mari de undă.
Totuşi, anumite surse de lumină emit propria radiaţie în infraroşu şi
astfel pot afecta temperatura obiectelor aflate în vecinătate.
Aşadar nu trebuie făcute măsurători în lumină directă sau în
apropierea unei surse ce iluminează puternic. Sursele de lumină
rece cum sunt LED-urile sau neoanele nu sunt critice, deoarece
acestea convertesc o mare parte din energia utilizată în lumină
vizibilă şi nu în radiaţie infraroşie.
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l Nu efectuaţi niciodată măsurători în medii cu ceaţă
densă sau vapori de apă.

l Nu efectuaţi niciodată măsurători atunci când
umiditatea aerului condensează pe camera de

termoviziune (a se vedea “Umiditatea, zăpada şi bruma pe
suprafeţe, pag. 17).

l Evitaţi vântul şi alţi curenţi de aer în timpul măsurătorii atunci
când este posibil.

l Ţineţi cont de viteza şi direcţia curenţilor de aer în timpul
măsurătorilor şi includeţi aceste date în analiza imaginilor
termice.

l Nu faceţi măsurători în aer foarte poluat (de exemplu imediat
după ce praful a fost împrăştiat în atmosferă).

l Întodeauna măsuraţi de la cea mai mică distanţă posibilă faţă de
reper în scopul de a elimina posibilele particule din aer.
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2.3 Determinarea e şi RTC în 
aplicaţiile practice

Pentru a determina emisivitatea suprafeţei unui obiect măsurat, se pot
folosi următoarele metode:
l se pot utiliza emisivităţile menţionate în tabele (de ex. “Tabel de

emisivităţi”, pag. 51).
Atenţie: Valorile specificate în tabelele cu emisivităţi sunt doar
orientative. Emisivitatea suprafeţei obiectului măsurat poate fi
diferită de valoarea specificată în tabele.

l se poate determina emisivitatea prin comparaţie cu un termometru
de contact (de ex. cu testo 905-T2 sau testo 925) 
(a se vedea “Metoda prin utilizarea unui termometru de contact”,
pag. 25).

l se poate determina emisivitatea prin intermediul unei măsurători de
referinţă cu o cameră de termoviziune (a se vedea “Metoda prin uti-
lizarea unei camere de termoviziune”, pag. 26).

Determinarea emisivităţii prin metoda măsurătorii de
referinţă

1. Metoda prin utilizarea unui termometru de contact

Prima dată se măsoară temperatura suprafeţei obiectului măsurat cu
un termometru de contact (de ex. testo 905-T2 sau testo 925). 
După aceea se măsoară temperatura suprafeţei obiectului măsurat cu
o cameră de termoviziune ce are emisivitatea presetată pe 1. Diferenţa



dintre valorile de temperatură măsurate cu termometrul de contact şi
camera de termoviziune este rezultatul setării unei emisivităţi prea
mari. Prin scăderea treptată a emisivităţii, se poate modifica
temperatura măsurată până ce corespunde la valoarea obţinută prin
măsurătoarea de contact. Emisivitatea astfel setată corespunde
emisivităţii suprafeţei obiectului măsurat.

2. Metoda prin utilizarea unei camere de termoviziune

Mai intâi se lipeşte o bucată de bandă adezivă pentru emisivitate (de
ex. bandă adezivă pentru emsivitate rezistentă la căldură de la Testo)
pe obiectul măsurat. După o scurtă perioadă, se poate măsura
temperatura suprafeţei obiectului măsurat în zona cu bandă utilizând
camera de termoviziune cu emisivitatea setată pentru banda adezivă.
Aceasta este temperatura de referinţă. Pe urmă se reglează
emisivitatea până ce camera de termoviziune indică aceeaşi
temperatură în zona neacoperită ca şi temperatura de referinţă.
Emisivitatea astfel setată reprezintă emisivitatea suprafeţei obiectului
măsurat.
Ca şi alternativă pentru banda adezivă, se pot face următoarele:
l să se acopere obiectul măsurat cu un înveliş sau vopsea cu

emisivitate cunoscută
l să se acopere obiectul măsurat cu un strat gros (> 0,13 mm) de ulei

rezistent la căldură (e » 0,82).
l să se acopere obiectul măsurat cu un strat gros de funingine (e »

0,95).
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l Atenţie: Întotdeauna respectaţi instrucţiunile de
operare pentru obiectul măsurat!

l Atunci când se acoperă sau se lipeşte obiectul
măsurat, luaţi în considerare faptul că învelişul sau
banda adezivă trebuie mai întâi să se adapteze la temperatura
obiectului înainte de a fi posibilă o măsurătoare corectă.

Determinarea temperaturii radiaţiei reflectate

Odată ce aţi îndepărtat toate sursele posibile de interferenţe ce pot
afecta măsurătoarea, temperatura radiaţiei infraroşii reflectate este
aceeaşi cu temperatura ambientală. Temperatura ambientală se poate
măsura cu un termometru pentru aer, cum ar fi testo 810, iar această
valoare să fie introdusă în camera de termoviziune ca şi valoare RTC.
Totuşi, dacă sunt prezente surse de radiaţie în mediul ambiental în care
se face măsurătoarea, trebuie determinată temperatura radiaţiei reflec-
tate pentru a se asigura un rezultat corect al măsurătorii.

Măsurarea temperaturii reflectate utilizând un radiator
Lambert (improvizat)

Radiatorul Lambert este un obiect ce reflectă în toate direcţiile
radiaţia incidentă cu difuzie optimă.
Se poate măsura temperatura radiaţiei reflectate de un radiator
Lambert cu ajutorul camerei de termoviziune. O bucată de folie de
aluminiu mototolită şi desfăşurată din nou este un substituent
adecvat pentru un radiator Lambert în acest caz. Folia are o
reflexie mare şi, datorită structurii şifonate, reflexia difuză a



radiaţiei este aproape perfectă (fig. 2.3, partea dreaptă cu folie de
aluminiu, pag. 32).
Pentru a măsura temperatura radiaţiei reflectate, radiatorul
Lambert este poziţionat aproape de obiectul măsurat sau, dacă
este posibil, chiar pe suprafaţa obiectului măsurat. Pe urmă se
măsoară temperatura radiatorului cu emisivitatea setată pe
valoarea 1. Camera de termoviziune va calcula temperatura
radiaţiei incidente. După aceasta se introduce valoarea
determinată ca şi valoare RTC în camera de termoviziune şi să se
măsoare temperatura obiectului analizat cu emisivitatea setată
pentru suprafaţa respectivă.

2.4 Surse de eroare la măsurarea în
infraroşu

Următorii factori pot influenţa rezultatul măsurătorii în infraroşu:
l Setarea incorectă a emisivităţii

ðSe determină şi se introduce emisivitatea corectă (a se vedea
“Determinarea emisivităţii prin metoda măsurătorii de referinţă”,
pag. 25).

l Setarea incorectă a valorii RTC 

ðSe determină şi se introduce temperatura reflectată (a se vedea
“Determinarea temperaturii radiaţiei reflectate”, pag. 27).

l Imagine termică neclară

ðSe focalizează camera de termoviziune la locul măsurătorii
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deoarece claritatea nu mai poate fi modificată odată ce imaginea
a fost prelevată.

l Distanţa de măsurare este prea mică sau prea mare
l Măsurătoarea este realizată cu lentile inadecvate
l Zona de măsurare este prea mare

ðLa efectuarea unei măsurători trebuie luată în considerare distanţa
minimă de focalizare a camerei de termoviziune.

ðCa şi atunci când se face o fotografie obişnuită, trebuie utilizate
corespunzător lentilele telefoto şi cele cu unghi larg de vizualizare.

ðSe alege o distanţă mică de măsurare atunci când este posibil.
l Interferenţe pe calea de transmisie (de ex. poluarea aerului, învelitori)
l Efectul surselor externe de radiaţie (de ex. becuri, soarele, etc.)
l Interpretarea incorectă a imaginii termice datorită reflexiei

ðSe vor evita măsurătorile atunci când există surse de interferenţă.

ðSe dezactivează sau se ecranează sursele de interferenţe atunci
când este posibil sau se ia în calcul influenţa acestora atunci când
se analizează imaginea termică.

l Schimbări bruşte ale temperaturii ambientale

ð Dacă există modificări ale temperaturii ambientale de la cald la
rece, apare riscul condensării pe lentile.

ð Dacă este posibil, se utilizează camerele de termoviziune cu
detectorii stabilizaţi la temperatura respectivă.

l Interpretarea greşită a imaginii termice din cauza lipsei de cunoştinţe
despre structura obiectului măsurat

ðTipul şi structura obiectului măsurat trebuie să fie cunoscute.

ðSe utilizează şi imaginile reale (fotografiile) atunci când este posi-
bil pentru interpretarea imaginilor termice.



Măsurarea pe sticlă

Ochiul uman poate privi prin sticlă însă sticla este impermeabilă la
radiaţia în infraroşu. Aşadar camera de termoviziune măsoară doar
temperatura suprafeţei sticlei şi nu temperatura obiectelor din spatele
acesteia (fig. 2.2). Pentru radiaţia cu unde scurte cum este lumina
solară sticla este totuşi transmisivă. Trebuie luat în considerare că
lumina solară ce străbate o fereastră de exemplu, poate încălzi obiectul
măsurat.
Sticla este un material reflexiv şi de aceea trebuie luată în considerare
reflexia speculară (a se vedea “Reflexia speculară”, pag. 31). 
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Figura 2.2: Măsurători pe sticlă

Panou din
sticlă în faţa
obiectului
măsurat



31

Măsurarea pe metale

Metalele, în special cele cu o suprafaţă lucioasă, reflectă puternic
radiaţia infraroşie cu lungime mare de undă. Acestea au o emisivitate
extrem de scăzută care se modifică odată cu temperatura (a se vedea
“Radiatoarele de tip corp colorat”, pag. 40). Aşadar măsurarea
temperaturii acestora cu o cameră de termoviziune prezintă probleme.
Pe lângă reglarea emisivităţii, setarea corectă a temperaturii reflectate
(“Determinarea temperaturii radiaţiei reflectate”, pag. 27) este extrem
de importantă. De asemenea trebuie urmate sfaturile referitoare la
reflexia speculară (a se vedea “Reflexia speculară”, pag. 31). 
Dacă metalele sunt vopsite, măsurătoarea este fără probleme
deoarece vopselele au în general o emisivitate mare. Totuşi, trebuie
luate în considerare reflexiile radiaţiilor ambientale.

Reflexia speculară

O reflexie speculară vizibilă clar este adesea un indicator al unei
suprafeţe extrem de reflexive, adică a unei suprafeţe cu emisivitate
scăzută. Totuşi, un obiect ce pentru ochiul uman răsfrânge puternic
lumina nu înseamnă întotdeauna că este la fel de reflexiv şi în domeniul
infraroşu. De exemplu, reflexiile speculare ale radiaţiei ambientale pot
fi văzute cu camera de termoviziune pe o suprafaţă vopsită (de ex.
silueta persoanei ce face măsurătoarea), chiar dacă vopseaua are în
general o emisivitate mare (e » 0,95). În mod contrar, conturul
obiectelor reflectate în mediul de măsurare nu pot fi văzute pe
imaginea termică a unui perete acoperit cu faianţă de exemplu, chiar
dacă faianţa are o emisivitate scăzută (e » 0,67). Chiar dacă radiaţia
ambientală este reflectată specular în contururi clare, aceasta nu
depinde în principal de emisivitate, ci de structura suprafeţei.



Orice radiaţie este reflectată întotdeauna sub acelaşi unghi cu care
loveşte suprafaţa. Asta înseamnă că următoarea regulă se aplică
întotdeauna: unghiul de incidenţă = unghiul de reflexie. Acest lucru
este evident în figura 2.3 pe secţiunea mărită a foliei de aluminiu
netede (partea din stânga). Aici radiaţia infraroşie a persoanei ce
realizează măsurătoarea este reflectată în aceeaşi manieră în care
atinge suprafaţa (reflexie speculară).
Regula unghiul de incidenţă = unghiul de reflexie se aplică şi radiaţiei
infraroşii ce atinge folia de aluminiu mototolită (partea din dreapta).
Totuşi, în acest caz, radiaţiile în infraroşu cad pe diferite zone cu
unghiuri diferite, şi nu pe o suprafaţă plană. Ca şi în cazul unui radiator
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Figura 2.3: Reflexia speculară şi cea difuză



Lambert, acestea sunt reflectate în direcţii diferite. Această reflexie
difuză înseamnă că nu este vizibil niciun contur al surselor de radiaţie
infraroşie reflectată. Reflexia de pe întreaga parte pliată a foliei de
aluminiu este un amestec între radiaţia infraroşie a ambelor surse de
radiaţie (persoana ce face măsurătoarea şi fundalul din spatele acestei
persoane).
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l O reflexie puternică în spectrul vizibil nu înseamnă
întotdeauna o reflexie puternică şi în spectrul infraroşu.

l Trebuie să se ţină cont mereu de efectul propriei
radiaţii în infraroşu.

l Suprafeţele pe care nu poate fi detectată nicio reflexie speculară
pot avea totuşi o reflexie mare.

l Măsurarea suprafeţelor netede din diferite unghiuri şi direcţii este
utilă în scopul de a stabili ce nereguli din distribuţia temperaturii
pot fi atribuite reflexiei şi care provin de la obiectul măsurat.



2.5 Condiţiile optime pentru
măsurarea în infraroşu

Condiţiile ambientale stabile au o importanţă deosebită pentru
măsurătorile în infraroşu. Asta înseamnă că obiectele şi climatul din
mediul în care se realizează măsurătoarea dar şi alte influenţe nu ar
trebui să se modifice în timpul măsurătorii. Aceasta este singura cale
pentru a stabili sursele posibile de interferenţă şi de a le documenta
pentru analiza ulterioară.
Pentru măsurătorile din exterior, condiţiile de mediu trebuie să fie sta-
bile iar cerul înnorat în scopul de a ecrana obiectul măsurat atât faţă de
radiaţia solară cât şi de “radiaţia cerului rece”. Trebuie luat în
considerare faptul că obiectele măsurate pot fi în continuare calde de
la expunerea anterioară la radiaţia solară datorită capacităţii acestora
de a înmagazina căldura.

Condiţiile ideale de măsurare sunt:
l Condiţii meteo stabile
l Cer înnorat înainte şi în timpul măsurătorii

(pentru măsurătorile din exterior)
l Nicio radiaţie solară directă înainte şi în timpul măsurătorii
l Fără nicio precipitaţie
l Suprafaţa obiectului măsurat trebuie să fie uscată şi fără surse de

interferenţă termică (de ex. fără folii sau învelitori pe suprafaţă)
l Fără vânt sau curenţi de aer
l Fără surse de interferenţă în mediul de măsurare sau pe calea de

transmisie
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l Suprafaţa obiectului măsurat să aibă o emisivitate mare şi care să fie
cunoscută cu exactitate

Pentru termografia clădirilor, este recomandată o diferenţă de cel puţin
15 °C între interior şi exterior.

2.6 Imaginea termică perfectă 

Atunci când se prelevează o imagine termică, trebuie acordată o
atenţie deosebită următoarelor aspecte:
l zona de interes trebuie aleasă corect şi
l focalizarea imaginii termice trebuie să fie relevantă pentru zona de

interes care este analizată.
Ca şi în cazul unei imagini digitale normale, nu se poate modifica nici
zona studiată şi nici focalizarea imaginii odată ce imaginea termică a
fost salvată. 

Pentru a obţine o imagine termică perfectă, se pot face următoarele
modificări în camera de termoviziune şi în software-ul de analiză (Testo
IRSoft):
l Să se modifice setarea valorilor de emisivitate şi compensare cu

temperatura reflectată (RTC). Acest lucru poate fi făcut punct cu
punct sau pe secţiuni cu un software profesional de analiză cum
este Testo IRSoft  de exemplu.

l Să se opteze pentru o paletă adecvată de culori (iron, rainbow, etc.).
În funcţie de paleta de culori aleasă, se va obţine un contrast mai
mare, deci o imagine termică mai uşor de interpretat.



l Să se ajusteze manual scala de temperaturi.
Aşa se poate îmbunătăţi gradaţia temperaturilor sau a culorilor pe
camera de termoviziune (fig. 2.4).

Următoarele sfaturi sunt utile atunci când se prelevează imagini
termice:
l Să se ia în calcul, să se prevină sau să se ecraneze toate sursele de

interferenţe.
l Suprafaţa obiectului măsurat trebuie să fie lipsită de surse optice şi

termice de interferenţă. Atunci când este posibil, obiectele şi
învelişurile ce cauzează interferenţe trebuie eliminate din mediul
înconjurător.

l Poziţia persoanei care face măsurătorile trebuie schimbată pentru a
fi identificate orice reflexii posibile. Reflexiile se mişcă,
caracteristicile termice ale obiectului măsurat rămân în acelaşi loc,
chiar dacă înclinaţia se modifică.
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Figura 2.4: Ajustarea scalei de temperaturi
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l Zona măsurată nu trebuie să fie niciodată mai mare decât obiectul
măsurat.

l Trebuie păstrată o distanţă de măsurare cât mai mică posibil.
l Se va utiliza o lentilă potrivită aplicaţiei de măsurare.
l Pentru măsurarea exactă a detaliilor, este recomandată utilizarea

unui stativ.
l Structura obiectului măsurat trebuie cunoscută în scopul de a

depista cât mai corect caracteristicile termice. 
l Este recomandată utilizarea unei camere de termoviziune ce are

integrată o cameră digitală astfel încât imaginile reale să poată fi
utilizate ulterior pentru analiză.

l Se vor lua în considerare condiţiile ambientale, care se vor măsura
şi documenta atunci când este necesar pentru analiza ulterioară a
imaginilor termice.
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3 Appendix

3.1 Glosar de termografie

A
Absolute zero (Zero absolut)

Zero absolut înseamnă -273,15 °C (0 Kelvin = -459,69 °F). Toate
corpurile ale căror temperatură este zero absolut nu emit radiaţii
în infraroşu.

Absorption (Absorbţia)

Atunci când radiaţia infraroşie electromagnetică atinge un obiect,
el absoarbe o parte din această energie. Absorbţia radiaţiei
infraroşii înseamnă că acel obiect se va încălzi. Obiectele calde
emit mai multă radiaţie decât obiectele reci. Radiaţia infraroşie
absorbită este astfel convertită în radiaţie infraroşie emisă
(radiată de obiect). Absorbtivitatea corespunde emisivităţii.
Radiaţia infraroşie incidentă pe obiect ce nu este absorbită va fi
reflectată şi/sau transmisă.

Adjustment time (Timp de ajustare)

Perioadă de timp necesară pentru ajustarea camerei de ter-
moviziune cu temperatura ambientală din locaţia de măsurare.
Detectorii cu temperatură stabilizată, cum este la camerele testo
875i şi testo 882, au un timp de ajustare relativ scurt.
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B
Black body radiator (Radiator de tip “corp negru”)

Un obiect ce absoarbe toată energia radiaţiei infraroşii incidente,
o transformă în radiaţie infraroşie proprie şi o emite în totalitate.
Emisivitatea radiatoarelor de tip “corp negru” este unu. Aşadar
nu există nicio reflexie sau transmisie a radiaţiei. Obiectele cu o
astfel de proprietate nu sunt întâlnite în mod obişnuit.
Dispozitivele pentru calibrarea camerelor de termoviziune sunt
cunoscute ca fiind radiatoare de tip “corp negru”. Totuşi,
emisivitatea acestora este subunitară.

C
Calibration (Etalonarea)

Procedură prin care valorile măsurate de un instrument (valorile
reale) şi valorile măsurate de un instrument de referinţă (valorile
nominale) sunt determinate şi comparate. Rezultatul indică dacă
valorile măsurate de instrument sunt în limitele admise. În
contradicţie cu calibrarea, deviaţia de la valoarea măsurată
identificată este documentată şi nu ajustată la valoarea nominală
de măsurare. Intervalele de timp la care trebuie făcută etalonarea
depinde de sarcinile de măsurare şi cerinţe.
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Celsius (°C)

Unitate de măsură a temperaturii. În condiţii normale de pre-
siune, punctul zero al scalei Celsius (0 °C) este punctul de îngheţ
al apei. Un alt punct de referinţă pentru scala Celsius este punc-
tul de fierbere al apei la 100 °C.
°C = (°F - 32) / 1,8 sau °C = K - 273,15.

Coldspot and hotspot (Punct cald, punct rece)

Cel mai rece punct de pe suprafaţa unei imagini termice este
denumit “punct rece” iar cel mai cald punct este denumit  “punct
cald”.
Prin intermediul funcţiei “Recunoaştere automată punct
cald/rece”, se pot afişa aceste două puncte direct pe ecranul
camerei de termoviziune. Această funcţie este disponibilă şi în
software-ul de analiză Testo IRSoft. De asemenea, în acest
software se pot afişa aceste două puncte în orice secţiune din
imaginea termică.

Coloured body radiator (Radiator de tip “corp colorat”)

Un obiect ce are o emisivitate subunitară este dependent de
temperatură şi fluctuează cu aceasta. Majoritatea metalelor sunt
radiatoare colorate şi de aceea emisivitatea aluminiului de
exemplu creşte atunci când acesta este încălzit (e = 0,02 la 25
°C, e = 0,03 la 100 °C).
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Colour palette (Paleta de culori)

Selecţie de culori pentru imaginea termică (de exemplu paletele
de culori “rainbow”, “iron”, “grey scale”). Contrastele din
imaginile termice pot fi afişate cu o calitate ce variază în funcţie
de sarcina de măsurare şi de paleta de culori selectată. Paleta de
culori poate fi setată şi individual utilizând un software de analiză
(cum este Testo IRSoft) după ce imaginea termică a fost salvată.
Trebuie aleasă o paletă de culori adecvată pentru ca imaginile să
fie interpretate corect. Culorile roşu şi galben sunt asociate
intuitiv de către utilizator cu căldura iar culorile verde şi albastru
cu frigul.

Condensation (Condensarea)

Trecerea unei substanţe din stare gazoasă în stare lichidă.
Umiditatea aerului poate condensa pe suprafeţe dacă
temperatura suprafeţei, implicit şi temperatura aerului la
suprafaţă, este mai mică decât temperatura punctului de rouă.

Conduction (Conducţia)

Conducţia căldurii. Transferul de energie termică între particulele
învecinate. În acest caz, energia este întotdeauna transferată de
la particula mai caldă la cea mai rece. Spre deosebire de
convecţie, în cazul conducţiei nu există transport de particule.
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Convection (Convecţia)

Transfer de căldură în care energia termică trece de la un fluid
sau gaz la altul ca rezultat al transportului masei de particule. 

D
Detector (Detectorul)

Detectorul recepţionează radiaţia infraroşie şi o converteşte în
semnal electric. Rezoluţia unui detector este specificată în pixeli.

Dew point/dew point temperature (Punctul de rouă)

Temperatura la care condensează apa. La temperatura punctului
de rouă, aerul este saturat cu vapori de apă peste 100%. Odată
ce aerul nu poate să mai absoarbă vapori de apă, se formează
condensul.

E
Emissivity e (Emisivitatea)

O măsură a abilităţii unui material de a emite radiaţii în infraroşu.
Emisivitatea variază în funcţie de proprietăţile suprafeţei, de
material şi de temperatura obiectului.
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F
Fahrenheit (°F)

Unitate de măsură a temperaturii utilizată cu preponderenţă în
America de Nord.
°F = (°C x 1,8) + 32
Exemplu: 20 °C în °F: (20 °C x 1,8) + 32 = 68 °F

Field of view (Câmp de vizualizare)

A se vedea “FOV”.

FOV (Field Of View) (Câmp de vizualizare)

Câmpul de vizualizare al unei camere de termoviziune. Acesta
este specificat ca şi unghi (de ex. 32°) şi defineşte zona ce poate
fi văzută cu camera de termoviziune. Câmpul de vizualizare
depinde de detectorul camerei de termoviziune şi de lentilele uti-
lizate. Lentilele cu unghi larg de vizualizare au un câmp larg de
vizualizare pentru acelaşi detector în timp ce lentilele telefoto (de
ex. lentile telefoto Testo de 9°) au un câmp de vizualizare îngust. 

G
Grey body radiator (Radiator de tip “corp gri”)
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Aproape toate obiectele sunt descrise ca fiind “radiatoare de tip
corp gri” sau “radiatoare reale”. Spre deosebire de radiatoarele
de tip “corp negru”, radiatoarele de tip “corp gri“ nu absorb
niciodată 100% din radiaţia infraroşie incidentă. În cazul unui
radiator de tip “corp gri“, o parte din radiaţia incidentă este
întotdeauna reflectată de suprafaţă şi uneori chiar transmisă.
Emisivitatea unui radiator de tip “corp gri” este aşadar
întotdeauna mai mică de unu şi este întotdeauna independentă
de temperatura sa.

H
Hotspot (Punct cald)

A se vedea “Punct rece şi punct cald”.

I
Ideal radiator (radiator ideal)

A se vedea “Radiator de tip corp negru”, pag. 39.

IFOVgeo (Instantaneous Field Of View)

Rezoluţie geometrică (rezoluţie spaţială). Măsură a capacităţii
unui detector, împreună cu lentilele, de a surprinde detalii.
Rezoluţia geometrică este dată în mrad (miliradian) şi descrie cel
mai mic obiect ce, în funcţie de distanţa de măsurare, poate fi
reprezentat pe camera de termoviziune. Mărimea acestui obiect
corespunde la un pixel pe camera de termoviziune.
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IFOVmeas (Measurement Instantaneous Field Of View)

Denumirea celui mai mic obiect a cărui temperatură poate fi
măsurată cu precizie de către camera de termoviziune. Este de
2-3 ori mai mare decât cel mai mic obiect ce poate fi identificat
(IFOVgeo).
Regula este următoarea: IFOVmeas » 3 x IFOVgeo.
IFOVmeas este cunoscut şi ca fiind punctul de măsurare.

Image refresh rate (rata de reîmprospătare a imaginii)

Specificaţie în hertzi despre cât de des este împrospătată pe
display o imagine într-o secundă (de ex. 9 Hz / 33 Hz / 60 Hz). O
rată de împrospătare a imaginii de 9 Hz înseamnă că camera de
termoviziune actualizează imaginea termică pe ecran de nouă ori
într-o secundă.

Infrared radiation (radiaţia în infraroşu)

Radiaţia în infraroşu este o radiaţie electromagnetică. Orice
obiect cu temperatura peste zero absolut (0 Kelvin = -273,15 °C)
emite radiaţii în infraroşu. Radiaţia în infraroşu se găseşte în
domeniul de lungimi de undă între 0,78 mm şi 1,000 mm (= 1 mm)
şi este în vecinătatea domeniului de lungimi de undă pentru
lumină (0,38 – 0,78 mm). Camerele de termoviziune adesea
măsoară radiaţia în infraroşu cu lungimi mari de undă în
domeniul 8 - 14 mm (cum ar fi la testo 875i şi testo 882 de exem-
plu) deoarece atmosfera în acest domeniu de lungimi de undă
este extrem de permeabilă la radiaţii în infraroşu.
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Isotherms (Izoterme)

Linii cu aceeaşi temperatură. Se pot afişa izoterme prin
intermediul software-ului de analiză (de ex. Testo IRSoft). Cu
această funcţie, toate punctele din imaginea termică ale căror
valori de temperatură se află într-un domeniu predefinit sunt
marcate cu o singură culoare.

K
Kelvin (K)

Unitate de măsură a temperaturii.
0 K corespunde la punctul de zero absolut (-273,15 °C). 
Următoarele se aplică: 273,15 K = 0 °C = 32 °F.
K = °C + 273,15.
Examplu de conversie 20 °C în K: 20 °C + 273,15 = 293,15 K.

L
Lambert radiator (radiator Lambert)

Radiatorul Lambert este un obiect ce reflectă radiaţia incidentă
cu o difuzie optimă; cu alte cuvinte, radiaţia incidentă este
reflectată cu aceeaşi putere în toate direcţiile. Se poate măsura
temperatura radiaţiei reflectate de un radiator Lambert cu ajutorul
unei camere de termoviziune.

Laser marker (Marcaj laser)

Cu ajutorul marcajului laser, reperarea laser este fără eroare de
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paralaxă, fiind astfel posibilă vizualizarea poziţiei exacte a punc-
tului laser pe ecranul camerei de termoviziune. Această funcţie
este inclusă în camerele de termoviziune testo 885 şi testo 890. 

Laser pointer (Indicator laser)

Indicatorul laser ajută la orientarea pe suprafaţa măsurată (un
punct roşu este proiectat pe obiectul măsurat). Reperarea laser şi
centrul imaginii nu corespund cu exactitate deoarece se află pe
axe optice diferite. De aceea punctul laser nu este adecvat
pentru marcarea exactă a locaţiilor dorite pe ecran prin utilizarea
punctelor de afişare. Acesta serveşte doar pentru ghidare.
Atenţie:
Laser clasa 2: nu îndreptaţi niciodată laserul către persoane sau
animale şi nu priviţi niciodată în acesta! Poate provoca daune! 

Lenses (Lentile)

Dimensiunea câmpului de vizualizare al camerei de termoviziune,
adică mărimea punctului măsurat, se modifică în funcţie de
lentilele utilizate. Lentilele cu câmp larg de vizualizare (de ex.
lentilele de 32° ce sunt standard pentru testo 875i) sunt adecvate
dacă se doreşte o vedere de ansamblu asupra distribuţiei
temperaturii peo suprafaţă mare. Se vor utiliza lentile telefoto (de
ex. lentile telefoto Testo de 9°) pentru a măsura micile detalii cu
precizie, chiar şi de la distanţe mari.
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M
Measuring spot (Punct de măsurare)

A se vedea “IFOVmeas”, pag. 45.

N
NETD (Noise Equivalent Temperature Difference)

Valoare ce exprimă cea mai mică diferenţă de temperatură
posibilă ce poate fi identificată de camera de termoviziune. Cu
cât este mai mică această valoare, cu atât este mai bună
rezoluţia de măsurare a camerei de termoviziune.

R
Relative humidity %RH (Umiditatea relativă %UR)

Specificaţie în procente despre nivelul de saturaţie al vaporilor de
apă din aer. De exemplu, la 33 %UR, aerul conţine doar aprox.
1/3 din volumul maxim de vapori de apă pe care i-ar putea
absorbi la aceeaşi temperatură şi presiune. La o umiditate de
100 %, se formează condensul deoarece aerul complet saturat
nu mai poate absorbi umezeală. Vaporii gazoşi de apă din aer
condensează. Cu cât este mai cald aerul, cu atât mai mulţi vapori
poate absorbi fără a se forma condens. Din acest motiv,
condensul se formează întotdeauna pe suprafeţele mai reci.

Real body (Corp real)

A se vedea “Radiator de tip corp gri”, pag. 40.
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Reflectance (r) (Reflexia)

Capacitatea unui material de a reflecta radiaţie în infraroşu.
Reflexia depinde de proprietăţile suprafeţei, de temperatură şi de
tipul materialului.

RTC (Reflected Temperature Compensation) 

În cazul corpurilor reale, o parte din radiaţia termică este
reflectată. Această temperatură reflectată trebuie luată în
considerare atunci când se măsoară obiecte cu emisivitate mică.
Prin intermediul unui factor de offset din camera de termoviziune,
este calculată reflexia şi astfel este îmbunătăţită acurateţea
măsurătorii. Acest lucru se realizează de obicei prin introducere
manuală în meniul camerei de termoviziune şi/sau prin software. 
În majoritatea situaţiilor, temperatura reflectată este identică cu
temperatura ambientală. Dacă radiaţia infraroşie provenită de la
surse de interferenţă este reflectată pe suprafaţa obiectului
măsurat, trebuie determinată temperatura acestei radiaţii (de
exemplu utilizând un globtermometru sau radiator Lambert).
Temperatura reflectată are influenţă mică asupra obiectelor cu
emisivitate mare.

T
Thermography (Termografia)

Procedură imagistică ce utilizează o tehnologie de măsurare care
identifică şi redă radiaţia termică sau distribuţia temperaturii pe
suprafaţa obiectelor utilizând o cameră de termoviziune.
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Thermogram (Termograma)

A se vedea “Imaginea termică”, pag. 50. 

Transmittance t (Transmitanţa t)
Măsură a abilităţii unui material de a permite trecerea radiaţiei
infraroşii. Aceasta depinde de grosimea şi tipul materialului.
Majoritatea materialelor nu sunt permeabile la radiaţia infraroşie.

Thermal image (Imagine termică)

Imagine ce indică distribuţia temperaturilor pe suprafeţele
obiectelor utilizând diverse culori pentru valori de temperatură
diferite. Imaginile termice sunt prelevate cu o cameră de ter-
moviziune. 

Thermal imager (Camera de termoviziune)

Instrument ce măsoară radiaţia în infraroşu şi o converteşte
imagine termică. Utilizând o cameră de termoviziune, poate fi
redată distribuţia temperaturilor pe suprafeţe, aspect ce nu este
vizibil ochiului uman. Aplicaţiile cele mai uzuale sunt
termografierea clădirilor precum şi termografia electrică sau cea
industrială.

Two-point measurement (Măsurarea în două puncte)

Măsurarea în două puncte afişează două marcaje pe ecranul
camerei de termoviziune, ce indică temperatura în acele puncte.
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3.2 Tabel de emisivităţi

Următorul tabel serveşte ca şi ghid pentru ajustarea emisivităţii la
măsurătorile în infraroşu, oferind valorile emisivităţii e a câtorva mate-
riale uzuale. Deoarece emisivitatea se modifică odată cu temperatura
şi cu proprietăţile suprafeţei, valorile afişate trebuie considerate ca un
ghid pentru măsurarea condiţiilor de temperatură sau a diferenţelor. În
scopul de a măsura valoarea absolută a temperaturii, trebuie
determinată cu exactitate emisivitatea materialului.

Material (Temperatura materialului) Emisivitate

Aluminiu, foarte oxidat (93 °C) 0,20
Aluminiu, foarte lucios (100 °C) 0,09
Aluminiu, neoxidat (25 °C) 0,02
Aluminiu, neoxidat (100 °C) 0,03
Aluminiu, laminat (170 °C) 0,04

Alamă, oxidată (200 °C) 0,61
Cărămidă, mortar, tencuială (20 °C) 0,93
Zidărie (40 °C) 0,93

Fontă, oxidată (200 °C) 0,64
Crom (40 °C) 0,08
Crom, lucios (150 °C) 0,06
Lut, ars (70 °C) 0,91
Beton (25 °C) 0,93
Cupru, oxidat (130 °C) 0,76
Cupru, lucios (40 °C) 0,03
Cupru, laminat (40 °C) 0,64
Cupru, uşor pătat (20 °C) 0,04
Plută (20 °C) 0,70
Bumbac (20 °C) 0,77

Sticlă (90 °C) 0,94
Granit (20 °C) 0,45
Gips (20 °C) 0,90
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Material (Temperatura materialului) Emisivitate

Gheaţă, netedă (0 °C) 0,97
Fier, abraziv (20 °C) 0,24
Fier cu înveliş turnat (100 °C) 0,80
Fier cu înveliş laminat (20 °C) 0,77

Plumb (40 °C) 0,43
Plumb, oxidat gri (40 °C) 0,28
Plumb, oxidat (40 °C) 0,43

Marmură, albă (40 °C) 0,95

Vopsele cu ulei (toate culorile) (90 °C) 0,92–0,96

Vopsea, albă, mată (80 °C) 0,97
Vopsea, albastră pe folie de aluminiu (40 °C) 0,78
Vopsea, albă (90 °C) 0,95
Vopsea, galbenă, 2 straturi
pe folie de aluminiu (40 °C) 0,79
Hârtie (20 °C) 0,97
Plastic: PE, PP, PVC (20 °C) 0,94
Porţelan (20 °C) 0,92

Radiator, negru, anodizat (50 °C) 0,98
Cauciuc, tare (23 °C) 0,94
Cauciuc, moale, gri (23 °C) 0,89

Gresie (40 °C) 0,67
Oţel, laminat la rece (93 °C) 0,75–0,85
Oţel, suprafaţă tratată termic (200 °C) 0,52
Oţel, oxidat (200 °C) 0,79

Vopsea de transformator (70 °C) 0,94

Lemn (70 °C) 0,94

Zinc, oxidat 0,1
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3.3 Testo recomandă

Etalonarea camerei de termoviziune

Testo vă recomandă să efectuaţi etalonarea periodică a camerei
dumneavoastră de termoviziune. Intervalele de timp stabilite pentru
această procedură depind de sarcinile dumneavoastră de măsurare şi
de cerinţe.
Puteţi afla mai multe informaţii despre calibrarea şi etalonarea
camerelor de termoviziune pe www.testo.ro.

Cursuri de termografie

Cunoaşterea aprofundată şi actualizată este una dintre cele mai impor-
tante premise atunci când se realizează sarcini de măsurare complexe
şi trebuie îndeplinite anumite cerinţe de calitate. De aceea, Testo oferă
cursuri de termografie pentru un domeniu variat de aplicaţii.
Puteţi afla mai multe detalii despre aceste cursuri accesând site-ul
nostru www.testo.ro.

Mai multe informaţii pe:
www.testo.ro
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Note personale
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Ştiaţi că...?

Datorită abilităţii lor de a vedea radiaţiile infraroşii, crotalii detectează
semenii şi inamicii instantaneu, chiar şi pe întuneric.

Crotalii, o subspecie a viperelor, percep chiar şi cele mai mici diferenţe
de temperatură de aproximativ 0,0003 grade Celsius extrem de rapid. 
Acest lucru este posibil printr-un organ 
specializat, foarte sensibil.
Organul respectiv de simţ permite crotalului să 
vadă imagini similare cu cele afişate de
camerele de termoviziune moderne...
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