
Man kan jämföra det med en synundersökning 
hos läkaren. När du tittar på bokstavstavlan 
kan du kanske se att det finns bokstäver på den 
minsta raden – men från vilket avstånd kan du 
läsa dem (dvs. ”mäta” dem)? Om du har felfri syn 
kan du läsa de minsta bokstäverna från ett längre 
avstånd. I det här fallet motsvarar felfri syn en 
värmekamera med hög upplösning. Om du inte 
har perfekt syn kan du förbättra den med glasögon 
(dvs. lägga till ett förstoringsglas i kameran) eller 
placera dig närmare bokstavstavlan (dvs. minska 
avståndet till målet). 

Det är viktigt att förstå mätpunktskvoten (spot 
size ratio). Mätpunktskvoten är ett tal som 
anger hur långt ifrån ett mål av en viss storlek 
du kan befinna dig och ändå få en korrekt 
temperaturmätning. 

För den mest korrekta temperaturmätningen 
vill man ha så många pixlar från kamerans 
detektor som möjligt på målet. Detta ger dig 
fler detaljer i värmebilden. I takt med att du rör 
dig längre och längre bort från objektet du vill 
mäta, minskar förmågan att mäta temperaturen 
korrekt. Ju högre upplösning kameran har, desto 

Om du nyss har köpt en värmekamera undrar du kanske på hur långt avstånd du kan mäta med 
kameran. Eller så funderar du på att köpa en värmekamera men är osäker på vilken kamera som 
både kan mäta målet korrekt och ryms inom budgeten. Svaret på frågan ”hur långt kan du mäta?” 
beror på faktorer som upplösning, IFOV (Instantaneous Field of View), objektiv, motivets storlek 
med mera.  
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mer sannolikt är det att du kan få fler pixlar på 
ett mål från större avstånd med korrekta resultat. 
Digital zoom förbättrar inte noggrannheten, så 
högre upplösning eller smalare synfält är nyckeln 
här. 

Låt säga att du vill göra en korrekt 
temperaturmätning på ett 20-millimetersmål från 
15 meters avstånd med en värmekamera. Hur tar 
du reda på om din kamera kan göra detta? Du 
måste kontrollera specifikationerna för 
din kamera och känna till både synfält 
och upplösning. I det här exemplet säger 
vi att kamerans upplösning är 320 x 240 
och objektivet har ett horisontellt synfält 
på 24 grader. 

Du måste först beräkna IFOV i milliradian 
(mrad) med följande formel: 

IFOV = (FOV/antal pixlar*) x 
[(3,14/180)(1000)]

*Använd antalet pixlar som matchar 
riktningen (horisontell/vertikal) för ditt 
synfält

IFOV är en vinkelprojicering av en av detektorernas pixlar i 
värmebilden. Området som varje pixel kan se beror på ditt 
målavstånd för ett visst objektiv.

I takt med att du rör dig längre och längre 
bort från objektet du vill mäta, minskar 
förmågan att mäta temperaturen korrekt.



Om du vill ha information om värmekameror eller den 
här applikationen besöker du: 

www.flir.com/instruments
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Eftersom objektivet har ett horisontellt FOV på 24 
grader, delar du 24 med kamerans horisontella 
pixelupplösning – i det här fallet 320. Därefter 
multiplicerar du detta tal med 17,44, vilket är 
resultatet av (3,14/180)(1000) i ekvationen ovan. 

 (24/320) x 17,44 = 1,308 mrad  

När du vet att IFOV är 1,308 mrad måste du sedan 
hitta IFOV i millimeter med denna formel:  

IFOV (mm): (1,308/1000) x  
15 000* mm = 19,62 mm

*Avståndet från ditt mål

Så vad betyder det här talet? Mätpunktskvoten 
(spot size ratio) är 19,62:15000. Detta tal är den 
mätbara storleken på en enskild pixel (1 x 1). För 
att förenkla kan man säga att denna beräkning 
anger att kameran kan mäta en punkt på 19,62 
mm från 15 meters avstånd. 

Denna mätning av en pixel kallas ”teoretisk 
mätpunktskvot” (theoretical spot size ratio). 
Vissa tillverkare listar teoretiskmätpunktskvot i 
sina produktspecifikationer. Detta kan betraktas 
som verklig mätpunktskvot, men är vilseledande 
eftersom det inte nödvändigtvis är den mest 
korrekta uppgiften. Detta kan bero på att den 
enbart anger temperaturen på en mycket liten 
yta inom en enskild pixel. Som tidigare nämnts 
vill man ha så många pixlar som möjligt på 
målet för största noggrannhet. En eller två pixlar 
kan vara tillräckligt för att kvalitativt bedöma 
att det finns en temperaturskillnad, men det 
är kanske inte tillräckligt för att korrekt återge 
genomsnittstemperaturen för ett område.  
En mätning av en pixel kan vara felaktig av 
följande skäl: 
• Värmekameror kan utveckla dåliga pixlar
•  Objekt reflekterar – en repa eller solreflex 

kan orsaka en falskt positiv och falsk hög 
avläsning

•  Det varma objektet – låt säga ett bulthuvud 
– har nästan samma bredd som en pixel 
men de är fyrkantiga medan ett bulthuvud är 
hexagonalt

•  Det finns ingen optik som är helt perfekt – det 
finns alltid några förvanskningar i optiska 
system som påverkar mätningar  

På grund av ett fenomen som kallas optisk 
dispersion, ger strålning från ett mycket litet 
område inte detektorelementet tillräckligt med 
energi för ett korrekt värde. Vi rekommenderar 
att du ser till att det varma området, från 
vilket du vill mäta temperaturen, är minst 3 
x 3 pixlar. Multiplicera bara din teoretiska 
mätpunktskvot i millimeter med tre, vilket ger dig 
en mätpunktskvot på 3 x 3 pixlar istället för 1 x 1. 
Detta tal kommer att vara mer korrekt.  

Så om du multiplicerar IFOV i mm 
(19,62) med 3 får du: 58,86 mm

Det betyder att du kan mäta en punkt på 58,86 
millimeter från 15 meters avstånd. 

Låt nu säga att du vill mäta en punkt på 20 
millimeter. Från hur långt avstånd kan du korrekt 
mäta denna specifika punktstorlek? Du måste 
använda lite korsmultiplikation: 

IFOV i mm: Avstånd i mm  
(15 m = 15 000 mm) 

58,86:15 000
20 mm : x

15 000*20 = 58,86*x
300 000/58,86 = x

x = 5 096,8 mm eller cirka 5,1 m

Du kan mäta en punkt på 20 mm från cirka 
5 meters avstånd med en kamera med 
upplösningen 320 x 240

Andra tillverkare använder kanske inte detta 
tal när de diskuterar IFOV eller SSR, men 
sanningen är att detta tal ger dig en mer korrekt 
temperaturavläsning vid en anomali. 

Mätpunktskvoten är viktig eftersom den 
hjälper dig förstå om din värmekamera kan 
mäta temperatur korrekt vid det avstånd du 
behöver. Om du behöver mäta små mål från 

långa avstånd är det nödvändigt att känna till 
kamerans mätpunktskvot och om du befinner dig 
inom korrekt mätintervall.  

Om du planerar en termografiundersökning ska 
du fundera på om du kan ta dig tillräckligt 
nära ett mål för att få en korrekt avläsning. 
Korrekt ska tolkas som ”tillräckligt bra för 
korrekt tolkning”. Det betyder inte nödvändigtvis 
ens inom den noggrannhet som angetts i 
kameraspecifikationerna.  Du kan göra misstaget 
att vara flera – till och med hundratals – grader 
fel om du inte tar hänsyn till mätpunktskvoten.

För att göra beräkningarna snabbare har FLIR en  
FOV-kalkylator för var och en av våra kameror 
på http://flir.custhelp.com. Klicka bara på 
den FLIR-kameraserie du använder, vilket tar 
dig till en lista över alla kameror i serien. 
Klicka på FOV-kalk. bredvid rätt kamera så visas 
värmekamerans mätpunktskvot. 
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I en idealisk situation ska det projicerade målet täcka minst 
en pixel. För att säkerställa korrekta avläsningar är det en 
god idé att täcka ett större område för att ta hänsyn till 
projiceringens optiska dispersion.

En illustration av synfältet vid 2,6 mrad kontra 1,36 mrad. 
Bild från Infrared Training Center.


