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Szerzői jog, garancia és felelősség
Ebben a kisokosban összefoglalt információk szerzői jogvédelem alatt állnak. Ezen szerzői jog 
kizárólagos tulajdonosa a TEsto SE & Co. KGaA. A tartalmi részek és a képek nem sokszorosít-
hatók kereskedelmi jelleggel, nem módosíthatók és a leírt felhasználási célon kívül másra nem 
alkalmazhatók vagy használhatók a Testo SE & Co. KGaA előzetes írásos engedélye nélkül.
A kisokos tartalmát nagy gondossággal állítottuk össze. Ettől függetlenül a kisokosban leírtak 
kötelezettséget nem vonnak maguk után, és a Testo SE & Co. KGaA fenntartja a módosítások 
és kiegészítések jogát. A Testo SE & Co. KGaA nem vállal felelősséget vagy garanciát a rendel-
kezésre bocsátott információk helyességéért és teljességéért. A felelősség bármilyen jogi okból 
kifolyólag a Testo SE & Co. KGaA vagy ügynökei, vagy megbízottai által okozott károkért szán-
dékosan, súlyos gondatlanságból, vagy az anyagi szerződéses kötelezettségek megsértése 
esetén a kisebb gondatlanságra korlátozódik. Kisebb mértékű gondatlanság esetén a Testo SE 
& Co. KGaA felelőssége korlátozott az ilyen jellegű hasonló ügyletekre jellemző és kiszámítható 
károkra. Ez nem érinti a garanciákból eredő kompenzációs jogokat vagy a termékfelelősségi 
törvény rendelkezéseit.

Testo SE & Co. KGaA, 2017 December



Előszó

Tisztelt Ügyfelünk!

“Egy kép többet mond ezer szónál”.

A magas energiaárak és a költséges gépleállások korában az érintés-
mentes hőmérséklet diagnosztika teret hódított éppúgy az épületener-
getika, mint az ipari karbantartás területén. Azonban a termográfia 
sem egységes és megvannak az alaptörvényei, amiket követve végez-
het pontos érintésmentes  hőmérsékletmérést.

A ”Termográfiai Kisokos” kézikönyv az ügyfeleink által nap mint nap 
feltett kérdések összegzésével jött létre. Ez a kisokos rengeteg infor-
mációt, valamint tippeket és trükköket tartalmaz a gyakorlatban törté-
nő mérésekhez, sok esetben pedig használható ötleteket nyújt a min-
dennapi munkájához.

Kellemes olvasást!

Prof. Burkart Knospe, CEO
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1 A termográfia elmélete 

Minden tárgy az abszolút nulla fok (0 Kelvin = -273.15 °C) felett infra-
vörös sugárzást bocsát ki. Ezt az infra sugárzást az emberi szem nem 
képes észlelni.

Josef Stefan és Ludwig Boltzmann fizikusok már 1884-ben bebizonyí-
tották, hogy összefüggés van egy test hőmérséklete és az általa kibo-
csátott infravörös sugárzás intenzitása között. A hőkamerák a hosszú 
hullámú infra sugárzást mérik a látóterükben. Ez alapján számítják ki a 
mérni kívánt felületek hőmérsékletét. A számítás a mért felület emisz-
sziós tényezőjének (ε) és a reflektált hőmérsékletének (RTC = Reflec-
ted Temperature Compensation) figyelembe vételével történik, és 
mindkét érték manuálisan állítható a hőkamerákban. A detektor min-
den pixele egy egy hőmérsékleti pontot jelent, amely a kijelzőn valót-
lan színű pontként jelenik meg (ld. “1.2 Mérőfolt és mérési távolság”, 
13. oldal).

A termográfia (hőkamerával végzett hőmérsékletmérés) egy passzív, 
érintésmentes mérési eljárás. Ennek során a hőképen az első méren-
dő objektum felületének hőmérsékleteloszlását jeleníti meg, ezért 
hőkamerával nem lehetséges bele-, vagy átnézni különböző felülete-
ken.



1.1. ábra: Emissziós képesség, reflexiós képesség és áteresztőképesség

τ

ρ

ε

1.1  Emisszió, reflexió, transzmisszió

A hőkamerával rögzített sugárzás a hőkamera látómezejében lévő tár-
gyakból származó kibocsátott, visszavert és áteresztett hosszúhullá-
mú infravörös sugárzásból áll.

Emisszió (ε)
Az emisszió (ε) az anyag infravörös sugárzás emittálási 
(kibocsátási) képessége.

l		ε a felület tulajdonságaitól, az anyagtól és egyes anyagok esetében 
a mérési tárgy hőmérsékletétől, valamint a használt hőkamera 
spektrális tartományától függően eltér.

l		Maximum emissziós tényező: ε = 1 ( 100%) (ld. “Fekete test sug-
árzó”, 39. oldal). ε = 1 a valós körülmények 
között nem fordul elő.



l		Valós testek: ε < 1, mivel a valós testek a sugárzást vissza is verik, 
egyes esetekben átengedik.

l		A nem fémes anyagok általában (pl. PVC, beton, szerves anyagok) 
magas emissziós tényezővel rendelkeznek (ε ≈ 0,8 – 0,95) a hosz-
szúhullámú infravörös tartományban a hőmérsékletüktől függetle-
nül.

l		A fémek, különösen a fénylő felületek, alacsony emisszióval rendel-
keznek, amely a hőmérséklettel ingadozik.

l		Az ε manuálisan állítható be a hőkamerán.

Reflexió (ρ)
A reflexió (ρ) az anyag infravörös sugárzás visszaverő képes-
ségének mértéke. 

l		ρ függ a felület kialakításától, hőmérsékletétől és az anyagától.
l		Általában a sima, csiszolt felületek erősebben tükröződnek, mint az 

azonos anyagból készült durva, matt felületek.
l		A reflektált sugárzás hőmérséklete manuálisan beállítható a hőka-

merában (RTC).
l		Az RTC számos mérési alkalmazásban (főként beltéri termográfia 

esetén) megfelel a környezeti hőmérsékletnek. A legtöbb esetben 
ezt például a testo 810 levegő hőmérsékletmérővel mérheti.

l		Az RTC az u.n. Lambert sugárzás alapján is megadható (ld. “A refl-
ektált hőmérséklet mérése (rögtönzött) Lambert sugárzóval”, 27. 
oldal).

l		A visszatükröződő infravörös sugárzás szöge mindig megegyezik a 
beesési szögével (ld. “Tükörszerű reflexió”, 31. oldal).



Transzmisszió (τ)
 A transzmisszió (τ) egy adott anyag infra sugárzás átenge-
dési képességét jellemzi.

l		τ függ az adott anyag fajtájától és vastagságától.
l		A legtöbb anyag nem transzmisszív a hosszúhullámú infra sugárzás 

tekintetében, tehát nem engedi át a sugarakat.

A sugárzás energiamegmaradásának elve a Kirchhoff  
szabályai szerint
A hőkamera által rögzített infravörös sugárzás az alábbiakból áll:
l		a mérés tárgyának emittált sugárzása,
l		a környezeti sugárzás visszaverődése (reflexió) és
l		a mérendő felületen keresztül transzmittált sugárzás. 

(ld. 1.1 ábra, 6. oldal)
Ezen paraméterek összege mindig 1-et ad ki ( 100 %):
 ε + ρ + τ = 1

Mivel a gyakorlatban a transzmisszió (τ) ritkán fordul elő, elhanyagol-
ható, így a képlet

 ε + ρ + τ = 1
leegyszerűsödik: 
 ε + ρ = 1.



A termográfia szempontjából ez az alábbiakat jelenti:
minél alacsonyabb az emisszió,
l		annál magasabb a visszavert infravörös sugárzás mértéke, 
l		annál nehezebb pontos hőmérsékletmérést végezni és
l		annál fontosabb a visszaverődött hőmérséklet (RTC) kompenzáció-

jának korrekt beállítása.

Az emisszió és a reflexió közti összefüggés
1. Magas emissziós tényezőjű (ε ≥ 0,8) testek mérése:
 l		alacsony reflexióval rendelkeznek (ρ): ρ = 1 - ε
 l		hőmérsékletük igen pontosan mérhető hőkamerával

2. Közepes emissziós tényezőjű (0,6 < ε < 0,8) testek mérése:
 l		közepes reflexióval rendelkeznek (ρ): ρ = 1 - ε
 l		hőmérsékletük jól mérhető hőkamerával

3. Alacsony emissziós tényezőjű (ε ≤ 0,6) testek mérése:
 l		magas reflexióval rendelkeznek (ρ): ρ = 1 - ε
 l		hőmérsékletük mérhető hőkamerával, de az eredmények kriti-

kusan meg kell vizsgálni
 l		elengedhetetlen a reflektált hőmérséklet (RTC) kompenzá-

ciójának korrekt beállítása, mivel jelentős befolyással bír a 
hőmérséklet számításában.



Különösen akkor döntő jelentőségű az emissziós tényező megfelelő 
beállítása, amikor nagy a különbség a mérés tárgyának hőmérséklete 
és a környezet hőmérséklete között.

1.  Amennyiben a mérendő tárgy hőmérséklete magasabb a környezeti 
hőmérsékletnél (ld. fűtőtest 1.2 ábra, 11. oldal):

 l		a túl magasra beállított emissziós tényező túl alacsony 
hőmérséklet kijelzést eredményez (ld. 2. kamera)

 l		a túl alacsonyra beállított emissziós tényező pedig túl magas 
hőmérséklet kijelzéshez vezethet (ld. 1. kamera)

2.  Amennyiben a mérendő tárgy hőmérséklete alacsonyabb a környe-
zeti hőmérsékletnél (ld. ajtó 1.2 ábra, 11. oldal):

 l		a túl magasra beállított emissziós tényező túl magas 
hőmérséklet kijelzést eredményez (ld. 2. kamera)

 l		a túl alacsonyra beállított emissziós tényező pedig túl 
alacsony hőmérséklet kijelzéshez vezethet (ld. 1. kamera)



Ügyeljen az alábbiakra: 
Minél nagyobb a különbség a mérés tárgyának hőmérséklete és 
a környezeti hőmérséklet között és minél kisebb az emissziós 
tényező, annál nagyobb lesz a mérési hiba. Ezek a hibák felerő-
södnek a hibásan beállított emissziós tényező esetén.
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1.2 ábra: A hibásan beállított emissziós tényező hatása a hőmérséklet 
mérésre



Ügyeljen az alábbiakra: 
l		Hőkamerával mindig csak a felületi hőmérsékletek mérhetők, 

nem lehet a testekbe belelátni illetve rajtuk átlátni.
l		Sok, az emberi szem számára átlátszó anyag, mint pl. az üveg, 

nem transzmisszív (áteresztő) a hosszúhullámú infra sugarak 
tekintetében (ld. “Üveg felület mérése”, 30. oldal).

l		Szükség esetén távolítsa el a mérés tárgyán lévő bármilyen 
borítást,  mivel a hőkamera csak a borítás felületi hőmérsékle-
tét fogja mérni.  

Figyelem: Mindenkor ügyeljen a mérés tárgyával kapcsolatos 
elírások betartására!
l		Kevés transzmisszív tulajdonságú anyag létezik ilyen pl. a 

vékony műanyag fólia vagy a germánium, melyből a Testo 
hőkamerák lencséje és védüvege készül.

l		Ha a felület alatt elhelyezkedő anyagok a hőátadás révén befo-
lyásolják a mérendő tárgy felületének hőmérséklet eloszlását, 
akkor gyakran felismerhető a hőképen a mérés tárgyának 
belső felépítése. Ettől függetlenül a hőkamera kizárólag a felü-
leti hőmérsékletet méri. Nincs lehetőség a mérés tárgyán belü-
li/mögötti elemek hőmérséklet értékeinek meghatározására.
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1.2  Mérőfolt és mérési távolság

A megfelelő mérési távolság és a maximálisan látható vagy mérhető 
mérési objektum meghatározásához három változót kell figyelembe 
venni:
l	a látómezőt (FOV),
l	a legkisebb felismerhető objektum (IFOVgeo), és
l	a legkisebb mérhető objektum / mérőfoltot (IFOVmért).

1.3 ábra: A hőkamera látómezeje



Ügyeljen az alábbiakra:  
Nagy látómező biztosításához széles látószögű objektív szüksé-
ges.

3,5 mm

1 m

IFOVgeo

IFOVmért

3,5 mrad

A hőkamera látómezeje (FOV, Field of View) a hőkamerával látható 
felület nagyságát adja meg (ld. 1.3. ábra, 13. oldal). Ez függ a használt 
objektív látószögétől (pl. 42° széles látószögű, vagy 9° teleobjektív – a 
teleobjektív tartozékként kapható a testo 885 és a testo 890 hőkame-
rákhoz). 

Ezenkívül ismernie kell a hőkamerája legkisebb felismerhető objektu-
mára vonatkozó specifikációt (IFOVgeo). Ez határozza meg a pixel 
méretét a távolságnak megfelelően.

1.4 ábra:  Egyetlen pixel látómezeje



Ügyeljen az alábbiakra: 
l		Jó térbeli felbontás elérése érdekében használjon teleobjektí-

vet.
l		A testo Thermography App FOV-kalkulátorával könnyen kiszá-

míthatja a FOV, IFOVmért és a IFOVgeo értékeket különböző 
távolságok esetében.

A lencse 3,5 mrad térbeli felbontása és 1 m-es mérési távolság mel-
lett a legkisebb felismerhető objektum (IFOVgeo) élhossza 3,5 mm, és 
a kijelzőn egy pixelként jelenik meg (ld. 1.4. ábra, 14. oldal). A pontos 
mérés érdekében a mért objektumnak 3-szor nagyobbnak kell lennie, 
mint a legkisebb felismerhető objektum (IFOVgeo). 
A következő hüvelykszabály vonatkozik tehát a legkisebb mérhető 
objektumra (IFOVmért):

IFOVmért ≈ 3 x IFOVgeo



2 Termográfia a gyakorlatban
2.1 Tárgyak mérése 

1. Anyag és emisszió
Minden anyag felületének van egy sajátos emissziós ténye-
zője, amelyből le lehet vezetni, hogy az anyagból származó 

infravörös sugárzás mekkora része 
l	verődik vissza és 
l	bocsátódik ki (sugárzik ki magából a tárgyból).

2. Szín
Hőkamerával végzett hőmérséklet mérés esetén nincs észre-
vehető befolyása az anyag színének a mérés tárgyának hosz-
szúhullámú infravörös sugárzására. Ugyan a sötét felületek 

több rövidhullámú infravörös sugárzást nyelnek el, mint a világos felü-
letek és ezáltal gyorsabban melegszenek fel. A kiáramló infravörös 
sugárzás viszont a hőmérséklettől függ, nem pedig a mért tárgy felü-
letének színétől. Tehát, például egy feketére festett fűtőtest épp annyi 
hosszúhullámú infravörös sugárzást bocsát ki, mint egy ugyan olyan 
hőmérsékletű, de fehérre festett fűtőtest.

3. A mért objektum felülete
A mért tárgy felületének jellege döntő szerepet játszik a hőka-
merával végzett hőmérsékletmérés esetén. Mivel a felület 
emisszivitását módosítja annak struktúrája, szennyeződése 

vagy valamilyen réteggel történő bevonása.



A felület struktúrája
A sima, fényes, tükröződő és/vagy polírozott felületek általában kissé 
alacsonyabb emissziós tényezővel bírnak, mint a matt, strukturált, 
durva, kopott és/vagy karcolt felületek ugyanazon anyag esetében. 
Nagyon sima felületek esetében gyakran tükörszerű reflexió fordul elő 
(ld. „Tükörszerű reflexió”, 31. oldal). 

Nedvesség, hó vagy zúzmara a felületen
A víz, a hó és a zúzmara viszonylag magas emissziójú (kb. 0,85 < ε < 
0,96), ezért ezen anyagok mérése általában problémamentes. Azon-
ban ügyelni kell arra, hogy a mérendő tárgyak kijelzett hőmérsékletét 
ezek a természetes bevonatok módosíthatják, mivel a nedvesség az 
elpárolgás során lehűti a mérés tárgyának felületét, a hó pedig jó szi-
getelési tulajdonságokkal rendelkezik. A zúzmara általában nem képez 
zárt felületet, ezért a mérés során mind a zúzmara mind pedig az az 
alatt fekvő felület emisszióját figyelembe kell venni.

Szennyeződések és idegen testek a felületen
A mérendő tárgy felületén lévő szennyeződések, mint pl. a por, a 
korom vagy a kenőolaj általában növelik a felület emisszióját. Emiatt a 
szennyezett tárgyak mérése általában problémamentes.  Azonban a 
hőkamera mindig a felület hőmérsékletét méri, tehát a szennyeződést 
és nem az alatta fekvő mérendő tárgy felületének a pontos hőmérsék-
letét.



Ügyeljen az alábbiakra: 
l		Egy anyag emissziója nagymértékben függ az anyag felületé-

nek struktúrájától.
l		Ügyeljen az emissziós tényező korrekt beállítására, a mérendő 

tárgy felületén lévő bevonatok figyelembe vételével.
l		Kerülje a nedves, havas vagy zúzmarás felületek mérését.
l		Kerülje a mérést laza fekvésű szennyeződéseken (a levegőbu-

borékok miatt hibás lehet a mért hőmérséklet).
l		Ügyeljen a környezetben lévő esetleges sugárzás forrásokra 

(pl. nap, fűtőtestek, stb.) különösen a sima felületek mérése 
esetén. 

2.2 Mérés környezete

1. Környezeti hőmérséklet
Annak érdekében, hogy a hőkamera a mérendő tárgy felüle-
tének hőmérsékletét pontosan kiszámíthassa, fontos, hogy 

az emissziós tényező (ε) beállítása mellett a visszavert/reflektált 
hőmérséklet (RTC) beállítását is elvégezze. A legtöbb mérés során a 
visszavert hőmérséklet megegyezik a környezeti hőmérséklettel (ld. 
“2. Sugárzás”, 19. oldal). Ennek mérését egy levegő hőmérsékletmé-
rővel végezheti el, pl. testo 810.  Az emissziós tényező pontos beállí-
tása különösen fontos, ha a mérés tárgya és a mérés környezete 
közötti magas hőmérséklet különbség (ld. 1.2. ábra, 11. oldal).



2. Sugárzás 
Minden tárgy az abszolút nulla fok (0 Kelvin = -273.15 °C) 
felett infravörös sugárzást bocsát ki. Különösen azok a 
felületek, melyek hőmérséklete nagyban eltér a mérendő 

tárgy hőmérsékletétől, zavarhatják az infravörös mérést a saját sugár-
zásukkal. Az ilyen behatásokat lehetőség szerint el kell kerülni ill. ki 
kell kapcsolni. A zavarforrások leárnyékolásával (pl. vászonnal vagy 
kartonnal) csökkenthetők azok negatív hatása a mérésre.  Amennyi-
ben a zavarforrás befolyása nem szüntethető meg, a visszavert 
hőmérséklet nem egyezik meg a környezeti hőmérséklettel. 

A visszavert sugárzás mérésére például Lambert sugárzó használata 
ajánlott a hőkamera mellett (ld. “A reflektált sugárzás hőmérsékletének 
meghatározása”, 27. oldal).

A kültéri termográfia speciális tulajdonságai
A tiszta égből érkező infravörös sugárzást “hideg diffúz égi sugárzás-
nak” nevezzük. Tiszta égbolt esetén a „hideg diffúz égi sugárzás” (~ 
-50 °C ... -60 °C) és a meleg napkisugárzás (~ 5500 °C) egész nap 
visszaverődik. Az égbolt felületének nagysága meghaladja a napét, 
így a visszavert hőmérséklet külső termográfia esetén napos időben is 
általában 0 °C, alatt van. A tárgyak a nap sugárzásának elnyelése 
révén felmelegszenek. Ez jelentősen befolyásolja a felületi hőmérsék-
letet, esetenként még órákkal a napsugárzás után is.



A 2.1. ábrán jól látható, hogy az esőcsatornát hidegebbnek mutatja a 
hőkamera, mint a ház falát. Pedig mindkettő hőmérséklete megközelí-
tőleg azonos. A képet tehát elemezni, értelmezni kell.
Feltételezzük, hogy az esőcsatorna felszíne cinkezett és igen alacsony 
emissziós tényezőjű (ε = 0.1). Tehát az esőcsatornából kiinduló hosz-
szúhullámú infra sugárzásnak csak 10 %-a az emittált saját sugárzás 
és 90 %-a visszavert környezeti sugárzás (RTC). Tiszta égbolt esetén, 
egyebek mellett, a “hideg diffúz égi sugárzás” (~ -50 °C ... -60 °C) 
visszatükröződik az esőcsatornán. A hőkamera a ház falának korrekt 
mérése céljából ε = 0.95 és RTC = -55 °C értékekre van beállítva. A 
nagyon alacsony emisszió és az igen magas viszszatükröződés révén 
az esőcsatorna a hőképen hidegen jelenik meg. Annak érdekében, 
hogy egy hőképen, mindkét anyagfajta hőmérsékletét pontosan 
mutathassa, az emissziót területenként utólag módosítani lehet az 

2.1. ábra: Reflexió szabadban végzett mérések esetén



Ügyeljen az alábbiakra: 
l		Feltétlenül vegye figyelembe az Ön saját teste infravörös 

sugárzásának hatását is.
l		Változtassa helyzetét a mérés során a visszaverődések azono-

sítása érdekében. A visszaverődések elmozdulnak, míg a 
mérés tárgyának termikus tulajdonságai ugyanazon helyen 
maradnak, még a rálátási szög változtatása esetén is.

l		Kerülje a túl forró vagy túl hideg objektumok közelében a 
mérést, ill. árnyékolja le ezeket.

l		Kerülje a direkt napsugárzást, már a mérés előtt néhány órával 
is. Kora reggeli órákban mérjen.

l		A szabadban lehetőség szerint borús időben mérjen.

elemző szoftver segítségével (tehát IRSoft vagy testo Thermography 
alkalmazás). A helyes RTC érték meghatározásához a Lambert sugár-
zót ajánljuk (ld. “Az ε és RTC értékek meghatározása a gyakorlatban”, 
25. oldal).

3. Időjárás
Felhőzet 
A szabadban végzett infra mérésekhez ideális feltételeket 
biztosít az erős felhőzet, mivel leárnyékolja a mérés tárgyát a 

napsugárzástól és a “hideg diffúz égi sugárzástól” (ld. “2. Sugárzás”, 
19. oldal).



Ügyeljen az alábbiakra: 
l		Ideális esetben, végezze a méréseket erősen felhős időben.
l	Érdemes figyelni a felhőzetet már pár órával a mérés előtt is.
l	Kerülje el a csapadékos időben történő mérést.

Csapadék
Az erős csapadék (eső, hó) megváltoztathatja a mérés eredményét. A 
víz, a jég és a hó emissziója magas és nem engedik át az infravörös 
sugarakat. Ezen túlmenően is a nedves tárgyak mérési hibákhoz 
vezethetnek, mivel a felületük a párolgás során lehül (ld. “3. A mért 
objektum felülete”, 16. oldal).

Napsugárzás 
(ld. “2. Sugárzás”, 19. oldal)

 
4. Levegő
Levegő páratartalom
A mérés alatt a levegő relatív páratartalmának értéke ideális 
esetben alacsony, azért hogy ne kerüljön sor kondenzáló-

dásra a levegőben (köd), a mérés tárgyán, a védőüvegen vagy a 
hőkamera lencséjén. Amennyiben a lencse (vagy védőüveg) bepárá-
sodik, a hőkamerát érő infravörös sugárzás egy része nem jut el a 
detektorig, mivel a sugárzás a vízrétegen keresztül nem jut át teljes 
mértékben a lencsén.



A rendkívül sűrű köd is befolyásolhatja a mérést, mivel az átviteli sza-
kaszon a vízcseppek kevesebb infravörös sugarakat engednek át.

Légáramlás
A szél ill. a huzat a helyiségben szintén befolyásolhatja a hőkamerával 
végzett mérést.
A hővezetés (konvekció) következtében a levegő a felület közelében a 
mérés tárgyával azonos hőmérsékletű. A szél vagy a huzat azonban 
„elfújja” ezt a levegőréteget és egy új, a mérés tárgyának hőmérsékle-
tét még fel nem vevő légréteg kerül annak helyére. A hővezetés a 
mérés meleg tárgyából hőt von el ill. a mérés hideg tárgyát hővel táp-
lálja, mindaddig, míg a levegő és a mérés tárgyának hőmérséklete ki 
nem egyenlítődik.  A hőcsere ezen hatására növekszik a mért felület 
és a környezeti hőmérséklet közötti eltérés nagyságával.

Levegőszennyeződés
A levegőben lebegő részecskék, pl. a por, a korom vagy a füst, 
továbbá néhány gőzfajta magas emisszióval és igen alacsony transz-
missziós képességgel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy befolyásolhat-
ják a mérést az által, hogy saját maguk is infravörös sugárzást bocsá-
tanak ki, melyet a hőkamera felvesz. Emellett a mérés tárgyának az 
infravörös sugárzása csak részben tud eljutni a hőkameráig, mivel azt 
szétszórják és elnyelik a lebegő részecskék.



Ügyeljen az alábbiakra: 
l		Ne mérjen sűrű ködben vagy vízgőzben.
l	Ne mérjen ha a pára lecsapódik a hőkamerán (ld. “Nedvesség, 

hó vagy zúzmara a felületen”, 17. oldal).
l	Lehetség szerint kerülje a szelet és egyéb légáramlásokat a 

mérés során.
l	Ügyeljen a levegő áramlási sebességére és irányára a mérés 

közben és vegye figyelembe az erre vonatkozó adatokat a 
hőképek kiértékelésekor.

l	Ne mérjen erősen szennyezett leveg esetén (pl. frissen felvert 
por).

l	Mindig az Ön alkalmazása szempontjából lehetséges legkisebb 
mérési távolságból mérjen, hogy a levegőben esetlegesen 
lebegő részecskék hatását minimalizálja.

5. Világítás
A fény vagy a megvilágítás nincs jelentős hatással a hőkame-
rával végzett mérésekre. Akár sötétben is mérhet, mivel a 
hőkamera a hosszúhullámú infravörös sugarakat érzékeli. 

Azonban, néhány fényforrás maga is bocsát ki infravörös sugarakat és 
ezzel befolyásolhatja a környezetében lévő tárgyak hőmérsékletét. 
Ezért nem tanácsos közvetlen napsugárzás esetén vagy forró izzó 
közelében mérni. A hideg fényforrások, mint pl. a LED-ek vagy neon 
fények nem kritikusak, mivel azok a felvett energia nagy részét látható 
fénnyé és nem infravörös sugárzássá alakítják át.



2.3  Az ε és RTC értékek meghatározása a gyakorlatban

A mérendő tárgy felületének emissziója az alábbiak szerint határoz-
ható meg, pl.:
l		Leolvashatja az emissziós tényező táblázatról (ld. “3.2 Emissziós 

tényezők”, 49. oldal).
  Figyelem: Az emissziós tényező táblázatban szereplő értékek csu-

pán irányadó értékek. Ezért az Ön mérési tárgyának emissziója 
eltérhet a megadott irányértékől.

l		Az emissziót meghatározhatja egy kontakt hőmérsékletmérővel (pl. 
testo 905-T2 vagy a testo 925) végzett összehasonlító mérés alap-
ján (ld. “1. Kontakt hőmérsékletmérős módszer”, 25. oldal).

l		Az emissziót meghatározhatja hőkamerával végzett összehasonlító 
mérés alapján is (ld.“2. Hőkamerás módszer”, 26. oldal).

Az emissziós tényező meghatározása összehasonlító 
méréssel

1. Kontakt hőmérsékletmérős módszer
Először mérje meg a mérendő tárgy felületének hőmérsékletét egy 
kontakt hőmérsékletmérő műszerrel (pl. testo 905-T2 vagy testo 925). 
Ezt követően mérje meg a mérendő tárgy felületének hőmérsékletét 
egy hőkamera segítségével, ebben az esetben az emisszós tényezőt 
1-re állítva. A kontakt hőmérsékletmérővel és a hőkamerával mért 
hőmérséklet különbség a túl magasra beállított emissziós tényezőből 
adódik. Az emissziós tényezőnek lépésenkénti csökkentésével addig 
módosíthatja a hőmérsékletet, míg az azonos nem lesz a kontakt 
hőmérsékletmérővel mért hőmérséklettel. Az ekkor beállított emissziós 
tényező a mért felület pontos emissziós tényezője.



Ügyeljen az alábbiakra: 
l		Figyelem: Mindig kövesse a mérési objektumra vonatkozó 

használati utasításokat!
l		Ügyeljen a mérés tárgyának bekenésekor vagy leragasztásakor 

arra, hogy a felvitt rétegnek vagy a ragasztószalagnak először 
alkalmazkodnia kell az felület hőmérsékletéhez, csak ez után 
végezhet pontos mérést.

2. Hőkamerás módszer
Először is ragasszon fel egy darab emissziós szalagot (pl. testo hőálló 
emissziós szalag) a mérendő tárgyra. Kis idő elteltével a mérendő 
tárgy felületének hőmérsékletét mérheti a hőkamerával a leragasztott 
részen, a szalag beállított emissziós tényezőjével. Ez az Ön referencia 
hőmérséklete. Lépésenként állítsa az emissziós tényezőt, mindaddig, 
míg a hőkamera a mérendő tárgy felületének le nem ragasztott részén 
ugyanazt a hőmérsékletet nem méri, mint az előbbi referencia hőmér-
séklet. A most beállított emissziós tényező a mérendő tárgy felületé-
nek pontos emissziós tényezője.
Az emissziós szalag helyett az alábbi lehetőségek állnak rendelkezé-
sére:
l		Vonja be a mérés tárgyát egy ismert emissziós tényezőjű lakkal 

vagy festékkel.
l		Vonja be a mérés tárgyát egy vastag réteg (> 0,13 mm) hőálló olajjal 

(ε ≈ 0,82).
l		Vonja be a mérés tárgyát egy vastag koromréteggel (ε ≈ 0,95).
l			Határozza meg az emissziós tényező és az RTC értékét az ε-Asz-

szisztens funkcióval (testo 868/868s, testo 871/871s, testo 
872/872s).



A reflektált sugárzás hőmérsékletének meghatározása

Amennyiben minden a mérést befolyásoló zavarforrást kiküszöbölt, 
akkor a visszavert infravörös sugárzás hőmérséklete megegyezik a 
környezeti hőmérséklettel. A környezeti hőmérsékletet meghatároz-
hatja egy levegő hőmérsékletmérő műszerrel, pl. testo 810, és ennek 
megfelelően rögzítheti az RTC értéket a hőkamerába. Amennyiben 
azonban a mérés környezetében infravörös sugárforrások vannak, a 
pontos mérési eredmény biztosítása érdekében a reflektált hőmérsék-
letet meg kell határozni.

A reflektált hőmérséklet mérése (rögtönzött) Lambert sugár-
zóval
A Lambert sugárzó olyan tárgy, mely a rá irányuló sugárzást ideálisan 
diffúz módon, tehát minden irányban egyenlő erősséggel veri vissza. 
A Lambert sugárzón hőkamerával mérhetővé válik a reflektált sugár-
zás hőmérséklete. Egy összegyűrt, majd ismét kisimított alufólia jól 
használható erre a célra a Lambert sugárzó helyettesítéseként. Az alu-
fólia reflexiós tényezője magas és az összegyűrt struktúrája miatt a 
sugárzás majdnem ideálisan diffúz módon verődik vissza (ld. 2.3. 
ábra, az alumínium fólia jobb oldala, 32. oldal). 
A reflektált hőmérséklet méréséhez helyezze a Lambert sugárzót a 
mérés tárgya közelébe vagy még, jobb, ha annak felületére helyezi 
azt. Majd mérje meg a hőmérsékletét 1-es értékre beállított emissziós 
tényezővel. A hőkamera kiszámítja a ráérkezett sugárzás hőmérsékle-
tét. Ezt az értéket megadhatja RTC értékként a hőkamerában és a 
mérni kívánt felület emissziós tényezőjével elvégezheti a mérés tár-
gyának hőmérsékletmérését.



2.4  Hibaforrások inframérés során

Az infrasugárzás mérési eredményét az alábbi tényezők hamisíthatják 
meg:
l		Helytelenül beállított emissziós tényező
 à		Határozza meg és állítsa be helyesen az emissziós tényezőt 

(ld. “Az emissziós tényező meghatározása összehasonlító 
méréssel”, 25. oldal).

l		Helytelenül beállított RTC 
 à		Határozza meg és állítsa be helyesen a visszavert sugárzás 

hőmérsékletét (ld. “A reflektált sugárzás hőmérsékletének 
meghatározása”, 27. oldal).

l		Nem eléggé éles a hőkép
 à		Fókuszálja a hőképet még a helyszínen, mivel a felvétel után 

már nem módosítható az élesség.
l		Túl nagy vagy túl kicsi a mérési távolság
l		Nem megfelelő objektívvel végzett mérés
l		Túl nagy a mérési pont mérete
 à		Ügyeljen a mérés során a hőkamerájára jellemző legkisebb 

fókuszálási távolságra.
 à		A mérés során, az általános fényképezéshez hasonlóan, válass-

zon a teleobjektív és a nagy látószögű objektív között.
 à		Lehetőség szerint kis mérési távolságot válasszon.
l		Az átviteli szakasz zavarai (pl. levegőszennyeződés, lerakódások 

stb.)
l		Idegen sugárforrások befolyása (pl. izzók, nap, fűtőtestek stb.)
l		A hőkép helytelen értelmezése a reflexió miatt
 à		Kerülje a mérést a befolyásoló tényezők környezetében.
 à		A zavarforrásokat lehetőség szerint kapcsolja le, árnyékolja le 



vagy vegye azok hatását figyelembe a kiértékelés során.
l		A környezeti hőmérséklet gyors változása
 à		A környezeti hőmérséklet hidegről melegre történő változása 

esetén fennáll az objektív bepárásodásának veszélye.
 à		Lehetőség szerint hőmérséklet-stabilizált detektorokkal ellátott 

hőkamerát alkalmazzon.
l		A hőkép helytelen értelmezése a mérendő tárgy felépítésének isme-

rete hiányában
 à		Ismernie kell a mérendő tárgy fajtáját és felépítését.
 à		A hőképek értelmezéséhez lehetőség szerint valós képeket 

(fotókat) is használjon.



Üveg felület mérése 
Az emberi szem átlát az üvegen, az infravörös sugarak számára azon-
ban az üveg nem áteresztő. Ezért a hőkamera csak az üveg felületé-
nek hőmérsékletét méri, nem pedig az a mögött elhelyezkedő anya-
gok hőmérsékletét (ld. a 2.2. ábra). Azonban a rövid-hullámú sugár-
zás, mint például a napsugárzás, számára az üveg transzmisszív, 
tehát átengedi a sugarakat. Ezért ügyelnie kell arra, hogy pl. az abla-
kon bejövő napfény felmelegítheti az Ön mérésének tárgyát is.
Az üveg ezen felül tükröződő anyag is. Üvegen végzett mérés esetén 
tehát ügyelnie kell a tükörszerű reflexióra (ld. “Tükörszerű reflexió”, 31. 
oldal). 

2.2. ábra: Üveg felület mérése

Üvegpanel 
elhelyezése a 
mérés tárgya 
elé



Fémen végzett mérések
A fémek, különösen a fényes felületűek erősen visszaverik a hosszú-
hullámú infravörös sugárzást.  Igen alacsony az emissziójuk, mely 
magasabb hőmérsékleteken együtt változik a hőmérséklet változásá-
val. Ezért a hőmérsékletük hőkamerával történő mérése problémás. 
Az emisszió szabályozásán túlmenően nagyon fontos a reflektált 
hőmérséklet korrekt beállítása (ld. “A reflektált sugárzás 
hőmérsékletének meghatározása”, 27. oldal). Ennek során vegye 
figyelembe a tükörszerű reflexióra vonatkozó útmutatást is (ld. 
“Tükörszerű reflexió”, 31. oldal). 
Festett anyagok esetében a mérés problémamentes, mivel a festékek 
emissziója általában magas. Azonban, a környezeti sugárzás vissza-
verődését itt is figyelembe kell vennie.

Tükörszerű reflexió
Gyakran a tisztán látható tükröződés az erősen reflektáló, tehát ala-
csony emissziójú felület jele. Azonban, az emberi szem számára erő-
sen tükröződő jelenség a látható tartományban nem mindig jelenti azt, 
hogy az infravörös tartományban is erős a visszaverődés. Például egy 
festett felület hőképén látható a környezeti sugárzás tükörszerű refle-
xiója (pl. a mérő személy sziluettje), pedig a festék általában magas 
emisszióval rendelkezik (ε ≈ 0,95). Ugyanígy például egy homokkő fal 
hőképén nem ismerhető fel a mérés környezetében visszaverődő tár-
gyak a körvonala, pedig a homokkő emissziós tényezője alacsony (ε ≈ 
0,67). Az, hogy a környezeti sugárzás jól látható körvonallal tükrö-
ződve verődik-e vissza, az nem első sorban az emissziótól, hanem a 
felület struktúrájától függ.



Minden sugárzás mindig ugyanabban a szögben verődik vissza, mint 
amilyenben a felületre érkezik.  Ez azt jelenti, hogy a tapasztalati sza-
bály érvényes: a beesési szög = a kilépési szöggel. Ez az alumínium-
fólia sima felének (bal oldalt) felnagyított keresztmetszetében jól felis-
merhető a 2.3. ábrán.  Itt a mérést végző személy infra sugárzása 
ugyanabban a formában verődik vissza, mint amiben belép (tükör-
szerű reflexió). 

2.3 ábra: Tükörszerű és diffúz reflexió



Ügyeljen az alábbiakra: 
l		Az, hogy a látható tartományban erős a tükröződés, nem min-

dig jelenti azt, hogy az infravörös tartományban is erős a visz-
szaverődés.

l		Kérjük, mindig legyen tisztában az Ön saját teste által kiadott 
infravörös sugárzás hatásával.

l		Azok a felületek, melyeken nem ismerhető fel a tükörszerű 
visszaverődés szintén lehetnek magas reflexiójúak.

l		A sima felületeket mérje különböző szögekből és irányokból, 
hogy felismerhesse a hőmérséklet eloszlás rendszertelensége 
mikor vezethető vissza a visszaverődésre és mikor a mérés tár-
gyának hőmérsékletére.

Természetesen az összegyűrt alumíniumfóliára (jobb oldalt) eső infra 
sugárzásra is érvényes a szabály: a beesési szöge = a kilépési szögé-
vel.  Itt azonban az infra sugarak nem sima felületre esnek, hanem 
eltérően kialakított felületrészekre. Ezért azok, mint a Lambert sugárzó 
esetében, több eltérő irányban verődnek vissza. Ez a diffúz reflexió 
vezet ahhoz, hogy a visszavert infravörös sugárforrások körvonalai 
nem ismerhetők fel. Az alumíniumfólia összegyűrt oldalán a visszave-
rődés a két visszaverődő sugárforrás keveréke (a mérő személy és a 
mérő személy mögötti háttér).



2.5  Optimális inframérési körülmények

A stabil környezeti feltételek különösen fontosak az infravörös mérés 
során.  Azaz, a klíma, a mérés környezetében lévő tárgyak, valamint 
minden más befolyásoló tényező változatlan legyen a mérés során. 
Csak így becsülhetők meg és dokumentálhatók a lehetséges zavarfor-
rások a későbbi elemzés céljából.
A szabadban végzett mérések esetében az időjárás stabil, az ég fel-
hős legyen, hogy a mérés tárgya le legyen árnyékolva mind a nap 
sugárzásától mind pedig a “hideg diffúz égi sugárzástól”. Azt is figye-
lembe kell vennie, hogy a mérés tárgya a korábbi napsugárzás révén 
még fel lehet hevülve a hőtárolási kapacitása miatt.

Az ideális mérési feltételek az alábbiak:
l		Stabil időjárás
l		Felhős égbolt a mérés előtt és alatt (szabadban végzett mérések 

esetén)
l		Ne legyen közvetlen napsugárzás a mérés előtt és alatt
l		Ne legyen csapadék
l		A mérendő tárgy száraz és termikus szempontból szabadon hozzá-

férhető felület (pl. lomb, forgács) ne legyen a felületen
l		Ne legyen szél vagy huzat
l		Ne legyenek zavarforrások a mérés környezetében és az átviteli 

szakaszon
l		Magas, pontosan ismert emissziós tényezőjű mérési felület
Épülettermográfia esetében legalább 10 °C különbség megléte aján-
lott a beltér és a kültér hőmérséklete között.



2.6 A tökéletes hőkép 

A hőkép felvétele során mindenekelőtt két dologra kell ügyelni:
l		a megfelelő mért felület kiválasztására, és
l		a kamera a méréshez releváns területre való fókuszálására.
Akár csak egy átlagos digitális kép esetében, a rögzített terület, vala-
mint a kép élessége a hőkép elmentését követően már nem módosít-
ható. 

A tökéletes hőkép érdekében a hőkamerán és az elemző szoftveren 
(pl. testo IRSoft vagy testo Thermography alkalmazás) az alábbi 
módosítások hajthatók végre:
l		Az emissziós tényező és a reflektált hőmérséklet (RTC) módosítása.  

Ez egy professzionális elemző szoftverrel, mint pl. a testo IRSoft 
vagy a testo Thermography alkalmazás, pontonként és területen-
ként is elvégezhető.

l		A megfelelő színpaletta kiválasztása (pl. vas, szivárvány stb.). A 
színpalettától függően a kapott hőkép kontrasztosabb és könnyeb-
ben értelmezhető lehet.

l		A hőmérséklet skála manuális beállítása. Ez lehetővé teszi a hőkép 
hőmérséklet- vagy színbeállításának javítását. (ld. 2.4. ábra).



A hőkép felvételével kapcsolatban fogadja meg az alábbi tanácsokat:
l		Mindenfajta zavarforrást figyelembe kell venni, ki kell küszöbölni 

vagy le kell árnyékolni.
l		A mérés tárgyának optikailag és termikusan egyaránt szabadon 

hozzáférhetőnek kell lennie. Lehetőség szerint távolítsa el a borítá-
sokat és a környezetben lévő zavaró tárgyakat.

l		Változtassa helyzetét a mérés során a visszaverődések azonosítása 
érdekében. A visszaverődések elmozdulnak, míg a mérés tárgyának 

2.4 ábra:  
A hőmérséklet skála 
beállítása



termikus tulajdonságai ugyanazon helyen maradnak, még a rálátási 
szög változtatása esetén is.

l		Sose legyen a mérőfolt nagyobb a mérés tárgyánál.
l		Tartson olyan kis mérési távolságot, amilyet csak lehet.
l		A mérési feladathoz megfelelő objektívet használjon.
l		A részletek pontos méréséhez érdemes állványt használni.
l		Ismernie kell mérése tárgyának felépítését, hogy helyesen tudja 

értelmezni a termikus tulajdonságait. 
l		Beépített digitális kamerával rendelkező hőkamerát használjon, 

hogy a későbbi kiértékeléskor a valós kép alapján is tudjon követ-
keztetéseket levonni.

l		Minden környezeti körülményt vegyen figyelembe. Mérje és doku-
mentálja ezeket, ahol szükséges, a hőképek későbbi elemzéséhez.



3 Függelék
3.1 Termográfia szójegyzék

A

Abszolút nulla fok 
Az abszolút null fok -273.15 °C (0 Kelvin = -459.69 °F).  Az abszolút 
nulla hőmérsékletű testek nem adnak ki infravörös sugárzást.

Abszorpció
Amennyiben egy tárgyat elektromágneses infravörös sugárzás ér, a 
tárgy elnyeli ezen energia egy részét. Az infra sugárzás abszorpciója 
(elnyelése) a tárgy felmelegedéséhez vezet. A melegebb tárgyak több 
infravörös sugárzást bocsátanak ki, mint a hidegebbek. Az abszorbe-
ált (elnyelt) infravörös sugárzás tehát átalakul emittált (a tárgyból kisu-
gárzott) infravörös sugárzássá.  Az abszorpció foka megfelel az emisz-
szió fokának.
A tárgyra irányuló, el nem nyelt infravörös sugárzás visszaverődik és/ 
vagy transzmittálódik (áteresztődik).

B

Beállási idő
A beállási idő az az idő, melyre a hőkamerának szüksége van a mérő-
hely környezeti hőmérsékletéhez történő alkalmazkodáshoz, hogy a 
specifikációknak megfelelő mérést lehessen elvégezni vele. A hőka-
mera beállási idejét a használati utasításban találja meg.



C

Celsius (°C)
A hőmérséklet mértékegysége. Normál nyomáson a Celsius skála 0 
foka a víz fagyáspontja. További fix pont a Celsius skála tekintetében 
a víz forráspontja 100 °C.
°C = (°F -32) /1,8 vagy °C = K - 273,15

D

Detektor
A detektor érzékeli az infravörös sugarakat és azokat elektromos 
jelekké alakítja át. A detektor geometriai felbontása pixelben, a termi-
kus felbontása pedig a NETD segítségével van megadva.

E

Emisszió (ε)
Az az anyag infravörös sugárzás emittálási (kibocsátási) képessége. 
Az emissziós tényező függ a felület tulajdonságaitól, az anyagtól és 
néhány anyag esetében az anyag hőmérsékletétől is.

F

Fahrenheit (°F)
A hőmérséklet mértékegysége, általában Észak-Amerikában használa-
tos.
°F = (°C x 1,8) + 32.
Például: 20 °C °F-ben megadva: (20 °C x 1,8) + 32 = 68 °F. 

Fekete test sugárzó
Olyan tárgy, mely az őt ért infra sugárzás minden energiáját elnyeli, 
saját infra sugárzásává alakítja át és 100 %-ban emittálja azt. Fekete 



test sugárzók esetében az emissziós tényező pontosan 1. Tehát sem 
a sugárzás visszaverődése sem pedig átengedése nem következik be.  
A gyakorlatban ilyen tulajdonságú tárgyak nem léteznek.
A hőkamerák kalibrálásához szükséges eszközöket fekete test sugár-
zóknak hívják. Emissziójuk azonban csak megközelítőleg 1.

FOV (Látómező)
A hőkamera látómezeje. Szögmértékben (pl. 32°) adják meg és a 
hőkamera által látható felületet jelöli. A látómező függ a hőkamera 
detektorától és a használt objektívtől is. Ugyanazon detektor eseté-
ben, a széles látószögű objektívek nagy, a teleobjektívek (pl. testo 
9°-os teleobjektív) pedig kis látómezővel rendelkeznek. 

H

Harmatpont / harmatponti hőmérséklet
Az a hőmérséklet, melyen a víz kondenzálódik/kicsapódik a levegő-
ből. A levegő a harmatponti hőmérsékleten 100 % feletti vízgőztarta-
lommal telített. Amint a levegő már nem képes a vízgőzt felvenni, kon-
denzátum képződik.

Hidegfolt és melegfolt
Hidegfoltként jelöljük egy terület leghidegebb pontját a hőképen, míg 
melegfoltnak a legforróbb pontot nevezzük. Az automatikus Meleg-/
Hidegfolt felismerés funkcióval a hőkép ezen mindkét pontját közvet-
lenül megjelenítheti a kamera kijelzőjén. Ezt a funkciót az elemzőszoft-
verek is tartalmazzák, pl. a testo IRSoft vagy testo Thermography 
applikáció. Ott ez a két pont a hőkép szabadon definiált területére is 
megjeleníthető. 



Hőkamera
Olyan kamera, ami méri infravörös sugárzást és átalakítja azt egy 
hőképpé. A hőkamera segítségével ábrázolhatók a különböző felüle-
tek olyan hőmérsékleti eloszlásai, melyek az emberi szem számára 
nem láthatók. Tipikus felhasználási területei például az épülettermo-
gráfia, valamint az elektromos és ipari termográfia.

Hőkép
Az a kép, ami a tárgy felületének hőmérséklet eloszlását a különböző 
hőmérsékletek különböző színnel történő megjelenítésével teszi látha-
tóvá. A hőképek felvétele hőkamerával történik. 

Hőmérséklet

Egy test változó energiáját jelző érték.

I

Ideális sugárzó

ld. “Fekete test sugárzó” 39. oldal.

IFOVgeo (Instantaneous Field Of View)
Az IFOVgeo a kamera geometrikus felbontását jelöli. Azt jelzi, hogy a 
kamerarendszer a detektortól és az objektívtől függően milyen részle-
teket képes felbontani. A hőkamera geometrikus felbontásának mérté-
kegysége a mrad (milliradian), ami a legkisebb megjeleníthető felület 
nagysága a hőképen a mérési távolságtól függően. Ennek a felületnek 
a mérete egy pixel a hőképen.



IFOVmért (Measurement Instantaneous Field Of View)
Annak a legkisebb tárgynak a megnevezése, amelynek hőmérsékletét 
a hőkamerával pontosan lehet mérni. Ez általában kétszer-háromszor 
nagyobb, mint a legkisebb felismerhető felület nagysága (IFOVgeo).
Alapszabály: IFOVmért ≈ 3 x IFOVgeo.
Az IFOVmért a legkisebb mérőfoltként is értelmezhető.

Infravörös sugárzás
Az infra tartományú sugárzás elektromágneses sugárzás.  Minden 
tárgy az abszolút nulla fok (0 Kelvin = -273.15 °C) felett infravörös 
sugárzást bocsát ki. Az infravörös sugárzás a 0,78 μm és az 1000 μm 
(= 1 mm) közötti hullámhossztartományt fedi le, így a látható fény hul-
lámhosszával határos (0,38 ... 0,78 μm). A hőkamerák általában a 8 
μm ... 14 μm tartományban mérik a hosszúhullámú infravörös sugár-
zást (testo 865/865s, testo 872/872s, testo 883, testo 890), mivel az 
atmoszféra ezen hullámhossz tartományban rendkívül jól átereszti az 
infravörös sugárzást.

Izotermák
Azonos hőmérsékleteket összekötő vonalak. Az izotermákat elemző 
szoftverekkel (pl. testo IRSoft) vagy kiváló minőségű hőkamerákkal 
lehet megjeleníteni. Ennek során mindazon pontok a hőképen, ame-
lyek hőmérséklete egy előre meghatározott tartományban fekszik, egy 
adott színnel jelennek meg.

K

Kalibrálás
Olyan eljárás, mely során egy műszer mérési értékeit (tényleges érté-
kek) és egy referenciaműszer mérési értékeit (referenciaérték) határoz-



zuk meg és hasonlítjuk össze. Az eredményből következtetünk arra, 
hogy a műszer tényleges mérési eredményei még a megengedett 
határon belül / tűrési tartományban helyezkednek el. A jusztírozással 
(beállítással) ellentétben a kalibrálás során a tényleges érték megálla-
pított eltérését csak dokumentálják, és nem állítják be a célértékre. 
Az, hogy milyen időszakonként szükséges kalibrálni, függ a minden-
kori mérési feladatoktól és elvárásoktól.

Kelvin (K)
A hőmérséklet mértékegysége.
0 kelvin egyenlő az abszolút nulla fokkal (-273,15 °C) A következő 
érvényes: 273,15 K = 0 °C = 32 °F.
K = °C + 273,15.
Például: 20 °C K-ben megadva:  20 °C + 273,15 = 293,15 K.

Képfrissítési frekvencia
Annak megadása Hertz-ben, hogy a hőkamera másodpercenként 
hányszor frissíti a megjelenített hőképet (pl. 9 Hz / 33 Hz / 60 Hz). 9 
Hz képismétlési frekvencia esetén a hőkamera a hőképet másodper-
cenként kilenc alkalommal frissíti a kijelzőn.

Kétpontos mérés
A kétpontos mérés két szálkereszttel rendelkezik a kamera kijelzőjén, 
amelyek segítségével az egyes hőmérsékletek leolvashatók.

Kondenzáció
Amikor egy anyag gáz halmazállapotból folyékony halmazállapotba 
kerül. A páratartalom kondenzálódhat (kicsapódhat) a felületeken, ha 
a felületi hőmérséklet, és ezzel együtt a felülethez közeli levegő 
hőmérséklete, alacsonyabb a harmatponti hőmérsékletnél.



Kondukció
Hővezetés. Szomszédos részecskék közti hőenergia áramlás. Ennek 
során a hőenergia mindig a melegebb részecskékről a hidegebb 
részecskékre áramlik. A konvekcióval ellentétben itt nem következik 
be az anyagrészecskék átvitele.

Konvekció
Hőáramlás, mely során részecskeáramlás hatására hőenergia vándorol 
át egy folyadékról vagy gázról egy másikra. 

L

Lambert sugárzó
A Lambert sugárzó egy olyan tárgy, ami az őt ért sugárzást ideálisan 
diffúz módon veri vissza, azaz, a ráeső sugárzást minden irányban 
egyenlő erősséggel veri vissza. 
A Lambert sugárzón hőkamerával mérhetővé válik a reflektált sugár-
zás hőmérséklete.

Látómező
ld. “FOV (Field Of View)”, 40. oldal.

Lencsék
A hőkamera látómezejének mérete és ezzel együtt a mérőfolt mérete 
is a használt objektív függvényében változik.  Egy széles látószögű 
objektív (pl. 32°-os objektív) különösen alkalmas egy nagyobb felület 
hőmérséklet eloszlásának megjelenítésére.  A teleobjektívet (pl. a 
Testo 9°-os teleobjektívet) pedig akkor célszerű használni, ha részle-
tes hőképet szeretne kapni, akár nagyobb távolságból is. A legapróbb 
részletek nagy távolságból történő méréséhez szuper teleobjektív is 
rendelkezésre áll (a testo 883 és a testo 890 kamerákhoz).



Lézerjelölő
A lézerjelölővel a lézerfolt parallaxismentesen jelenik meg, így annak 
pontos pozíciója látható a hőkamera kijelzőjén. Ezt a funkciót a 
testo 872/872s, a testo 883 és a testo 890 kamerák tartalmazzák.

Lézer mutató
A lézer segíti a mérőfolt tájolását (egy vörös pontot vetít a mérés tár-
gyára). A lézerjelölés és a mérési felület középpontja nem mindig 
egyezik pontosan, mivel különböző optikai tengelyeken helyezkednek 
el. Ez csupán útmutatóként szolgál.
Figyelem: 
2. osztályú lézer: Soha ne irányítsa a lézert személyekre és állatokra, 
valamint sose nézzen bele a lézerfénybe! Ez szemkárosodáshoz 
vezethet!

M

Melegfolt
ld. “Hidegfolt és melegfolt” 40. oldal.

Mérőfolt
ld. “IFOVmeas (Measurement Instantaneous Field Of View)”, 42. oldal.

N

NETD (Noise Equivalent Temperature Difference)
Az a legkisebb hőmérsékletkülönbség, amit a hőkamera meg tud jele-
níteni. Minél kisebb ez az érték, annál jobb a hőkamera mérési felbon-
tása vagy termikus érzékenysége.



R

Reflexió (ρ)
Az anyag infravörös sugárzás visszaverő képességének mértéke. A 
visszaverő képesség függ a felület kialakításától, hőmérsékletétől és 
anyagától.

Relatív páratartalom (%RH) 
A levegő nedvességgel való telítettségének az aránya. Például, 33% 
RH értéknél a levegő vízgőzzel való telítettsége kb. 1/3-a a maximális 
telítettséghez képest, adott hőmérsékleten és nyomáson. 100% feletti 
levegő páratartalom esetén kondenzátum képződik, mivel a levegő 
teljesen telített és nem tud már több nedvességet felvenni. Tehát a 
gáz halmazállapotú vízgőz a levegőből kicsapódik, folyékonnyá válik. 
Minél melegebb a levegő, annál több vízgőzt tud felvenni, kondenzá-
ció képződése nélkül. Először mindig a hideg felületeken képződik 
kondenzátum.

RTC (visszavert hőmérséklet kompenzálás) 
A valós testek esetében a hősugárzás egy része visszaverődik. Ezt a 
visszavert hőmérsékletet figyelembe kell venni az alacsony emissziós 
képességű tárgyak mérésekor. A kamera eltolási tényezője lehetővé 
teszi a reflexió kiszámítását, és ezáltal javul a hőmérsékletmérés pon-
tossága. Ez általában a kamerában és/vagy a szoftveren keresztül tör-
ténő kézi bevitellel történik.
A legtöbb esetben a visszavert hőmérséklet megegyezik a környezeti 
hőmérséklettel (főként beltéri termográfia esetén). Amennyiben a 
zavarforrások infra sugárzása visszaverődik a mért felületen, meg kell 



határozni a reflektált sugárzás hőmérsékletét (pl. Lambert sugárzóval).  
A visszavert hőmérséklet csak kis mértékben hat a magas emisszivi-
tású tárgyakra.

Sz

Színes test sugárzó
A színes test sugárzók olyan anyagok, amelyek emisszivitása a hul-
lámhossztól függ. Ha ugyanazt a tárgyat egy hosszúhullámú infravö-
rös tartományban (LWIR, 8 – 14 µm) és egy középhullámú infravörös 
tartományban (MWIR, 3 – 5 µm) működő hőkamerával vizsgálja, elő-
fordulhat, hogy a hőkamerában különböző emissziós értékeket kell 
beállítani.

Színpaletta
A hőképen megjelenő színvariációk összessége (pl. “szivárvány”, 
“vas”, “szürke” színpaletták). A hőképek kontrasztja a mérési feladat-
tól és a beállított színpalettától függően különböző minőségben jele-
níthető meg. A színpaletta egyénileg is beállítható az elemző szoftver 
segítségével (pl. a testo IRSoft vagy a testo Thermography App segít-
ségével) a hőkép mentése után. A színpaletta kiválasztásakor figyeljen 
a hőkép értelmezhetőségére is. A legtöbb esetben a piros és a sárga 
színeket a megfigyelő intuitív módon a meleggel, a zöld és a kék szí-
neket pedig a hideggel társítja.

Szürke test sugárzó
Mivel a természetben nincs ideális fekete test sugárzó (ε = 1), ezért a 
szürke test sugárzó (ε < 1) fogalmával kell beérnünk. Számos épí-
tőanyag vagy szerves anyag egy szűk spektrális tartományban meg-



közelítőleg szürke test sugárzóként írható le. Ehhez figyelmen kívül 
kell hagyni az emissziós képesség hullámhosszfüggését (ld. „Színes 
test sugárzó”), mivel a szokásos hőkamerák spektrális érzékenysége 
az infravörös tartománynak csak egy kis spektrális szakaszát fedi le. 
Ez tehát egy elfogadható megközelítést jelent. 
A fekete test sugárzókkal ellentétben a szürke test sugárzók soha 
nem nyelik el a rájuk érkező sugárzás 100%-át, ami azt jelenti, hogy 
az általuk kibocsátott sugárzás intenzitása is alacsonyabb.

T

Transzmisszió (τ)
Az áteresztőképesség az anyag azon képessége, amely lehetővé teszi 
az infravörös sugárzás áthaladását azon. Ez függ az adott anyag vas-
tagságától és fajtájától. A legtöbb anyag nem engedi át a hosszúhul-
lámú infravörös sugárzást.

Termogram 
ld. “Hőkép”, 41. oldal. 

Termográfia
Egy képalkotó méréstechnikai eljárás, ami a tárgyak felületének hősu-
gárzását, illetve hőmérséklet eloszlását hőkamerával jeleníti meg.

V

Valós test
ld. “Szürke test sugárzó”, 47. oldal.



3.2 Emissziós tényezők

Az alábbi táblázat iránymutatóként szolgál az infra mérések során az 
emissziós tényező beállításához. Néhány gyakran előforduló anyag 
emissziós tényezőjét (ε) tartalmazza. Minthogy az emissziós tényező 
függ a hőmérséklettől és a felület struktúrájától, így az itt felsorolt 
értékek csak irányértékek lehetnek a hőmérsékleti viszonyok vagy 
különbségek mérése során. A hőmérséklet abszolút értékének méré-
séhez az anyag emissziós tényezőjét pontosan meg kell határozni.

 Anyag (anyaghőmérséklet) Emisszivitás

Alumínium, hengerelt sima (170 °C) 0,04
Alumínium, nem oxidált (25 °C) 0,02
Alumínium, nem oxidált (100 °C) 0,03
Alumínium, erősen oxidált (93 °C) 0,20
Alumínium, erősen polírozott (100 °C) 0,09

Sárgaréz, oxidált (200 °C) 0,61
Tégla, habarcs, vakolat (20 °C)  0,93
Falazat (40 °C) 0,93

Öntött vas, oxidált (200 °C) 0,64
Króm (40 °C) 0,08
Króm, polírozott (150 °C) 0,06
Agyag, égetett (70 °C) 0,91
Beton (25 °C) 0,93
Vörösréz, enyhén elszíneződött  (20 °C) 0,04
Vörösréz, oxidált (130 °C) 0,76
Vörösréz, polírozott (40 °C) 0,03
Vörösréz, hengerelt (40 °C) 0,64
Parafa (20 °C) 0,70
Pamut (20 °C) 0,77

 Anyag (anyaghőmérséklet) Emisszivitás



Üveg (90 °C) 0,94
Gránit  (20 °C) 0,45
Gipsz (20 °C) 0,90

Emberi test (36 °C) 0,98

Jég, sima (0 °C) 0,97
Vas, lecsiszolt (20 °C) 0,24
Vas, öntési kéreggel (100 °C) 0,80
Vas, hengerlési kéreggel (20 °C) 0,77

Ólom (40 °C) 0,43
Ólom, oxidált (40 °C) 0,43
Ólom, szürke oxidált (40 °C) 0,28

Márvány, fehér (40 °C) 0,95

Olajfesték (minden szín) (90 °C) 0,92-0,96

Festék, kék, alumínium fólián (40 °C) 0,78
Festék, fekete, matt (80 °C) 0,97
Festék, sárga, 2 réteg alumínium fólián (40 °C) 0,79
Festék, fehér (90 °C) 0,95
Papír (20 °C) 0,97
Műanyagok: PE, PP, PVC (20 °C) 0,94
Porcellán (20 °C) 0,92

Radiátor, fekete, anódozott (50 °C) 0,98
Gumi, kemény (23 °C) 0,94
Gumi, lágy, szürke (23 °C) 0,89

Homokkő (40 °C) 0,67
Acél, hőkezelt felület (200 °C)  0,52
Acél,  oxidált (200 °C) 0,79
Acél, hidegen hengerelt (93 °C) 0,75-0,85

Transzformátorlakk (70 °C) 0,94

Fa (70 °C) 0,94

Cink, oxidált 0.1



3.3 A Testo ajánlása

Hőkamera kalibrálása
A Testo SE & Co. KGaA ajánlása szerint a hőkamerát rendszeresen 
javasolt kalibrálni.  Az, hogy ez mely időközönként történjen, függ az 
Ön mérési feladataitól és követelményeitől. További információt talál a 
hőkamerák kalibrálásával kapcsolatban a www.testo.hu honlapon.

Termográfia oktatás
Élvonalban a tudással: Az összetett mérési folyamatokhoz és a növek-
vő minőséggel szemben támasztott igények kielégítéséhez elengedhe-
tetlen a megfelelő háttértudás. Éppen ezért a Testo SE & Co. KGaA 
oktató anyagokat kínál a hőkamerák különböző alkalmazási területei-
hez.
További információt az oktatóanyagokkal kapcsolatban a www.testo.
hu oldalon találhat.

További információ:
https://www.testo.com/hu-HU/termekek/

hokamera



Személyes  jegyzetek:



A hősugárzás látásának képessége révén egyes viperafélék villámgyor-
san érzékelik áldozataikat és ellenségeiket, akár sötétben is.

A gödörkésarcú viperák, a viperák egy alfaja, már a legkisebb, körülbelül 
0,0003 °C hőmérséklet különbséget is igen  
gyorsan észlelik. Ezt számukra egy nagyon  
érzékeny „gödörszerv” teszi lehetővé.  
Ez az érzékszerv lehetővé teszi a gödörkésarcú  
viperák számára, hogy olyan képeket lássanak,  
amelyek nagyon hasonlítanak 
a modern hőkamerákéhoz ...

Egyébként, tudta:



Testo SE & Co. KGaA
Röppentyű u. 53.

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53.

Telefon: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu
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