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Een spotpyrometer meet de 
temperatuur van één punt.

De FLIR E40sc-
warmtebeeldcamera meet 
de temperatuur van 19.200 
punten.

FLIR.COM

duizenden temperatuurmetingen 
tegelijk, namelijk één voor elke pixel in 
het warmtebeeld. Het gebruik van één 
warmtebeeldcamera komt daarom 
overeen met duizenden metingen met 
een spotpyrometer.

De FLIR E40sc-warmtebeeldcamera 
heeft een beeldresolutie van 160 
x 120 pixels, waardoor 19.200 
temperatuurmetingen tegelijk 
mogelijk zijn. De FLIR T1030sc, een 
van de topmodellen voor industriële 
R&D-gerelateerde/wetenschappelijke 
toepassingen, heeft een 
beeldresolutie van 1024 x 768 pixels, 
wat 786.432 temperatuurmetingen 
tegelijk oplevert. 

BESPAAR TIJD EN ZIE DE HITTE
Een warmtebeeldcamera 
geeft u niet alleen duizenden 
temperatuurmetingen, maar vertaalt 
deze metingen ook naar een 
warmtebeeld. Door deze conversie 
ontstaat een compleet overzicht 
van de geïnspecteerde apparatuur. 
Hierdoor kan de gebruiker kleine 
hotspots die met een spotpyrometer 
makkelijk worden gemist, onmiddellijk 
zien. Door een warmtebeeldcamera 
te gebruiken, bespaart u ook tijd. Het 
is een erg tijdrovend karwei om grote 
gebieden met allerlei componenten 
te scannen met een spotpyrometer, 
omdat elke component hierbij 
afzonderlijk moet worden gescand. 
Een warmtebeeldcamera kan worden 
gebruikt om de warmteafvoer van 
printplaten te controleren, voor 

Warmtebeeldcamera's worden door bedrijven over de hele wereld gebruikt voor 
contactloze temperatuurmetingen. Een ander instrument dat veel wordt gebruikt voor 
contactloze temperatuurmetingen in industriële toepassingen, is de spotpyrometer. 
Spotpyrometers en warmtebeeldcamera's werken volgens hetzelfde principe: 
ze detecteren infraroodstraling en vertalen deze naar een temperatuurmeting. 
Warmtebeeldcamera's hebben echter diverse voordelen ten opzichte van 
spotpyrometers.
•  Een spotpyrometer geeft alleen een waarde weer, terwijl warmtebeeldcamera's een 

beeld genereren.
•  Een spotpyrometer meet de temperatuur van één enkel punt, terwijl een 

warmtebeeldcamera temperatuurmetingen geeft voor elke pixel van het hele 
warmtebeeld.

•  Dankzij de geavanceerde optische lenzen kunnen warmtebeeldcamera's ook vanaf 
een grotere afstand temperaturen meten. Hierdoor is het mogelijk om snel grote 
gebieden te inspecteren.

Een spotpyrometer wordt ook wel een 
temperatuurpistool of IR-thermometer genoemd. 
Omdat een spotpyrometer werkt volgens hetzelfde 
fysieke principe als een warmtebeeldcamera, 
kan hij eigenlijk worden beschouwd als een 
warmtebeeldcamera met slechts één pixel. Zo'n 
instrument kan voor allerlei taken zeer nuttig zijn. 
Omdat het echter de temperatuur van slechts één 
punt meet, kan de gebruiker makkelijk cruciale 
informatie missen. Zo kan de hoge temperatuur van 
bepaalde belangrijke onderdelen die bijna versleten 
zijn en moeten worden vervangen, onopgemerkt 
blijven.

DUIZENDEN SPOTPYROMETERS TEGELIJK
Een warmtebeeldcamera geeft ook contactloze 
temperatuurmetingen, net zoals een spotpyrometer. 
In tegenstelling tot een spotpyrometer produceert 
een warmtebeeldcamera echter niet één, maar 
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kwaliteitscontroles of het inspecteren 
van de thermische impact in de auto-
industrie, of voor foutenanalyses in 
laboratoria. 
Een ander voordeel van 
warmtebeeldcamera's ten opzichte 
van temperatuurpistolen, is dat ze 
vanaf grotere afstanden temperaturen 
nauwkeurig kunnen meten. De 
afstand waarbij een spotpyrometer 
een doel met een bepaalde grootte 
kan meten, wordt vaak omschreven 
als de D:S (Distance to Spot Size Ratio, 
verhouding afstand:spotgrootte) 
of de SSR (Spot Size Ratio, 
spotgrootteverhouding). Maar waar 
komt die waarde vandaan en wat 
betekent hij?

De 'spotgrootte' van een 
spotpyrometer is het kleinste gebied 
dat nog nauwkeurig kan worden 
gemeten met het apparaat. Dit 
betekent dat het object waarvan u 
de temperatuur wilt meten (ook wel 
het doel genoemd), de volledige 
spotgrootte moet bedekken. De 
afgegeven infraroodstraling van het 
doel dringt door de optische lens 
van de spotpyrometer en wordt op 
de detector geprojecteerd. Als het 
object kleiner is dan de spotgrootte, 
wordt de detector ook geraakt door 
delen van de straling die afkomstig 
is van de omgeving van het object. 
Daarom leest het apparaat niet alleen 
de temperatuur van het object, maar 
een combinatie van de temperatuur 
van het object en de omgeving ervan. 

Hoe verder u de spotpyrometer van 
het object af houdt dat u wilt meten, 
hoe groter dus de puntgrootte wordt 
onder invloed van de optische lens. Als 
gevolg hiervan geldt: hoe kleiner het 
doel, hoe dichter u de spotpyrometer 
erbij moet houden om de temperatuur 
nauwkeurig te meten. Daarom is het 
erg belangrijk dat u de puntgrootte 
goed in de gaten houdt en zorgt dat 

u dicht genoeg bij het doel staat 
om het de hele spotgrootte te laten 
bedekken; het liefst eigenlijk nog wat 
dichterbij om een veiligheidsmarge in 
te bouwen.

Met de spotgrootteverhouding 
(SSR) wordt de spotgrootte van een 
spotpyrometer gedefinieerd voor 
een willekeurige afstand tot het doel. 
Als de SSR van een spotpyrometer 
bijvoorbeeld 1:30 is, betekent dit dat 
de temperatuur van een spot met een 
diameter van 1 cm, nauwkeurig kan 
worden gemeten op een afstand van 30 
cm. De temperatuur van een spot met 
een diameter van 4 cm, kan worden 
gemeten vanaf een afstand van 120 cm  
(1,2 meter). De meeste 
spotpyrometers hebben een SSR 
tussen 1:5 en 1:50. Dit 
betekent dat de meeste 
spotpyrometers de 
temperatuur van een doel 
met een diameter van 1 
centimeter kunnen meten 
vanaf een afstand van 5 - 
50 cm.

Warmtebeeldcamera's 
lijken sterk op 
s p o t p y r o m e t e r s , 
omdat ook hierbij 
infraroodstraling op een 
detectiematrix wordt 
geprojecteerd, waarbij 
elke afzonderlijke pixel 

in het beeld overeenkomt met een 
temperatuurmeting. De makers 
van warmtebeeldcamera's geven 
meestal geen SSR-waarden op 
om de ruimtelijke resolutie van 
hun producten te beschrijven. In 
plaats daarvan gebruiken zij de IFOV 
(Instantaneous Field of View). De 
IFOV wordt gedefinieerd als het 
gezichtsveld van één detectorelement 
van de detectoropstelling van de 
camera. 

In theorie is de IFOV direct 
bepalend voor de SSR van een 
warmtebeeldcamera. Wanneer de 
afgegeven infraroodstraling van het 
doel door de optische lens dringt en op 
de detector wordt geprojecteerd, moet 
de geprojecteerde infraroodstraling 
minstens één detectorelement 
volledig bedekken; dit komt overeen 
met één pixel in het warmtebeeld. 
In theorie zou het bedekken van 
één pixel in het warmtebeeld dus 
voldoende moeten zijn om correcte 
temperatuurmetingen te waarborgen.

De IFOV wordt meestal uitgedrukt in 
milliradialen (mrad) (één duizendste 
van een radiaal). Met de term radiaal 
wordt de verhouding tussen de lengte 
van een boog en de bijbehorende 
straal beschreven. Eén radiaal wordt in 
de wiskunde gedefinieerd als de hoek 
die ontstaat wanneer de lengte van 
een ronde boog gelijk is aan de straal 
van de cirkel. Aangezien de omtrek 
gelijk is aan 2 π keer de straal, is één 
radiaal gelijk aan 1/(2 π) van de cirkel, 
of ongeveer 57,296 booggraden, en is 
één mrad gelijk aan 0,057 booggraden. 

Wanneer een warmtebeeldcamera 
wordt gebruikt om de temperatuur 
van een bepaald doel te meten, gaan 
we ervanuit dat de afstand tot het doel 
gelijk is aan de straal van de cirkel. Ook 
veronderstellen we dat het doel redelijk 

Met warmtebeeldcamera's kunt u de warmte zien.

Om de temperatuur van een object nauwkeurig te meten met een spotpyrometer, moet het 
doelobject het meetpunt volledig bedekken. Hierdoor kunnen temperaturen slechts vanaf een 
beperkte afstand nauwkeurig worden gemeten.
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plat is. Aangezien de beeldhoek van 
één enkel detectorelement klein is, 
kunnen we aannemen dat de tangens 
van de bijbehorende hoek ongeveer 
gelijk is aan de waarde in radialen. 

Daarom wordt de spotgrootte 
berekend als de IFOV (in mrad) 
gedeeld door 1000, vermenigvuldigd 
met de afstand tot het doel:
 

Hierbij worden de spotgrootte en de 
afstand tot het doel uitgedrukt in cm 
en de IFOV in mrad.

Voor een afstand van 
100 cm en een IFOV van  
1 mrad, is de spotgrootte 0,1 cm. 
Als een spotgrootte van 0,1 cm kan 
worden gemeten op een afstand van 
100 cm, is de afstand waarop een 
spotgrootte van 1 cm kan worden 
gemeten 1000 cm. Dit betekent dat 
de SSR 1 : 1000 is.

Als we de bovenstaande berekeningen 
in een formule zetten om de SSR uit te 
drukken als 1 : x, waarbij 1 staat voor 
de puntgrootte en x voor de afstand, 
wordt de formule voor x als volgt:

 

Waarbij de IFOV wordt uitgedrukt in 
mrad.

IDEALE EN ECHTE OPTISCHE LENS
Met de formule kunt u berekenen 
dat een camera met een IFOV van 
1,4 mrad, een theoretische SSR 

van 1:714 heeft. In theorie moet u 
een object met een diameter van  
1 cm dus kunnen meten op een 
afstand van meer dan 7 meter. 
Zoals eerder gezegd komt deze 
theoretische waarde niet overeen met 
situaties in de praktijk, omdat er geen 
rekening wordt gehouden met het 
feit dat echte optische lenzen nooit 
helemaal perfect zijn. De lens die de 
infraroodstraling naar de detector 
projecteert, kan dispersie en andere 
optische afwijkingen veroorzaken. U 
kunt nooit zeker weten of uw doel 
precies op één enkel detectorelement 
wordt geprojecteerd. Geprojecteerde 
infraroodstraling kan ook 'overslaan' 
van omliggende detectorelementen. 
Met andere woorden: de temperatuur 
van de oppervlakken rondom het 
doel is mogelijk van invloed op de 
temperatuurmeting. 

Net als bij een spotpyrometer, waar 
het doel niet alleen de spotgrootte 

volledig moet bedekken maar er 
ook een veiligheidsmarge rond de 
spotgrootte bestaat, is het raadzaam 
om een veiligheidsmarge toe te passen 
wanneer u een warmtebeeldcamera 
met microbolometer gebruikt 
voor temperatuurmetingen. Deze 
veiligheidsmarge wordt meegenomen 
in de term MFOW (Measurement 
Field of View). De MFOV beschrijft 
de echte meetspotgrootte van een 
warmtebeeldcamera, oftewel: het 
kleinste meetbare gebied voor 
correcte temperatuurmetingen. Deze 
wordt meestal gedefinieerd als een 
veelvoud van de IFOV, het gezichtsveld 
van één pixel. 
Een veelgebruikte richtlijn voor 
camera's met microbolometer is dat 
het doel een gebied moet bedekken 
dat minstens 3 keer de grootte van de 
IFOV heeft; dit om rekening te houden 
met optische afwijkingen. Dit betekent 
dat het doel in het warmtebeeld niet 
alleen één pixel moet bedekken, wat 
in een ideale situatie voldoende zou 
zijn voor de meting, maar ook de 
pixels eromheen. 

Wanneer gebruikers zich aan deze 
richtlijn houden, kan de formule om 
de SSR te bepalen worden aangepast 
om rekening te houden met de factor 
van een optische lens. In plaats van 
1xIFOV te gebruiken, kunnen we 
de richtlijn van 3xIFOV gebruiken. 
Hierdoor ontstaat de volgende, 
realistischere formule:

 

Waarbij de IFOV wordt uitgedrukt in 
mrad.
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In een ideale situatie moet het 
geprojecteerde doel minstens één 
pixel bedekken. Om nauwkeurige 
metingen te waarborgen, is het 
raadzaam om een groter gebied te 
bedekken, om zodoende rekening 
te houden met de optische dispersie 
van de projectie.

Infraroodenergie (A) afkomstig van een object wordt door 
de optische lens (B) gericht op een infrarooddetector (C). 
De detector verzendt de informatie naar sensorelektronica 
(D) voor beeldverwerking. De elektronica vertaalt de 
gegevens die van de detector afkomen naar een beeld (E) 
dat kan worden bekeken in de zoeker of op een standaard-
videomonitor of LCD-scherm.
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Ga voor meer informatie over 
warmtebeeldcamera's of deze toepassing naar: 

www.flir.com/research

De getoonde beelden zijn wellicht niet representatief voor 
de daadwerkelijke resolutie van de getoonde camera. De 
beelden zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.

Op basis van deze formule heeft een 
camera met een IFOV van 1,4 mrad 
een SSR van 1:238, wat betekent 
dat u een object met een diameter 
van 1 cm moet kunnen meten op 
een afstand van iets minder dan 2,4 
meter. Deze theoretische waarde 
is waarschijnlijk aan de voorzichtige 
kant vanwege de veiligheidsmarge 
waarmee rekening wordt gehouden. 
De echte SSR is daarom mogelijk 
hoger. Door deze terughoudende 
SSR-waarden te gebruiken, wordt 
echter de nauwkeurigheid van de 
temperatuurmetingen gewaarborgd. 

Spotpyrometers hebben een SSR die 
meestal tussen 1:5 en 1:50 ligt. De 
meeste betaalbare modellen hebben 
een SSR van 1:5 tot 1:10, terwijl de 
meer geavanceerde (en dus duurdere) 
modellen SSR-waarden tot 1:40 of 
zelfs 1:50 bereiken. Spotpyrometers 
hebben echter hetzelfde probleem 
als warmtebeeldcamera's als het 
gaat om de optische lens. Wanneer 
u de specificaties van spotpyrometer 
vergelijkt, moet u weten of het 
SSR-nummer betrekking heeft op 

de theoretische waarde of op de 
gecompenseerde waarde voor de 
imperfectie van de optische lens.

TEMPERATUREN OP AFSTAND 
DETECTEREN 
Zelfs wanneer er rekening wordt 
gehouden met de factor van ideale 
versus reële optische lenzen, is het 
verschil tussen warmtebeeldcamera's 
en spotpyrometers enorm als het 
gaat om de meetafstand. De meeste 
spotpyrometers kunnen niet meer 
dan 10 tot 50 cm van het doel worden 
gehouden, waarbij we uitgaan van 
een doel van 1 cm. De meeste 
warmtebeeldcamera's kunnen de 
temperatuur van een doel met deze 
grootte (1 cm) op een afstand van 
enkele meters meten. Zelfs de 
FLIR E40-warmtebeeldcamera, met 
een IFOV van 2,72 mrad, kan de 
temperatuur van een punt van dit 
formaat (1 cm) meten vanaf een afstand 
van meer dan 120 centimeter. De 
FLIR T1030sc-warmtebeeldcamera, 
een van FLIR's meest geavanceerde 
modellen voor industriële inspecties, 
kan de temperatuur van een doel van 
dit formaat op een afstand van meer 
dan zeven meter meten met een 
standaardlens van 28°. 

Bij de berekening van deze waarden 
wordt uitgegaan van het gebruik van een 
standaardlens. Veel geavanceerdere 
warmtebeeldcamera's zijn voorzien 
van verwisselbare lenzen. Bij gebruik 
van een andere lens verandert de IFOV, 
wat weer van invloed is op de SSR. Voor 
de FLIR T1030sc-warmtebeeldcamera 
biedt FLIR bijvoorbeeld niet alleen 
de standaardlens van 28°, maar 
ook een telelens van 12°. Met deze 
lens, die speciaal is ontwikkeld voor 
observaties op grote afstand, is 
de SSR aanzienlijk groter. Met de 
telelens van 12° is de IFOV van een 
FLIR T1030sc-warmtebeeldcamera 
0,20 milliradialen. Met deze lens 
kan dezelfde warmtebeeldcamera 
de temperatuur van een doel met 
dezelfde grootte meten vanaf een 
afstand van bijna 17 meter. 

ONTDEK OF U DICHTERBIJ MOET STAAN
Warmtebeeldcamera's presteren 
duidelijk beter dan spotpyrometers als 
het gaat om de SSR-waarde, maar de 
SSR-waarde verwijst alleen naar de 
afstand vanaf waar een nauwkeurige 
temperatuurmeting mogelijk is. In de 

praktijk is voor een hotspot niet altijd 
een nauwkeurige temperatuurmeting 
vereist. De hotspot is herkenbaar in het 
warmtebeeld, zelfs wanneer het doel 
slechts één pixel in het warmtebeeld 
bedekt. De temperatuurmeting is 
mogelijk niet perfect, maar de hotspot 
wordt gedetecteerd en de gebruiker 
kan dichterbij komen om er zeker 
van te zijn dat het doel meerdere 
pixels in het warmtebeeld bedekt. 
Zodoende wordt gewaarborgd dat de 
temperatuurmeting correct is.

Spotpyrometers brengen ook 
uitdagingen met zich mee als het gaat 
om het meten van de temperatuur van 
kleine objecten. Deze mogelijkheid 
wordt steeds belangrijker voor de 
inspectie van elektronica. Nu de 
verwerkingssnelheid van apparaten 
steeds verder toeneemt maar 
formaten juist steeds kleiner worden, 
is het een echt probleem aan het 
worden om de warmte op een goede 
manier af te voeren en hotspots te 
herkennen. Een temperatuurpistool 
kan de temperatuur op effectieve 
wijze detecteren en meten, maar de 
puntgrootte is hierbij eenvoudigweg 
te groot. Warmtebeeldcamera's 
met close-uplens kunnen echter 
scherpstellen op minder dan 5 µm 
(micrometer) per pixelpuntgrootte. 
Hierdoor kunnen ingenieurs en 
technici op zeer kleine schaal metingen 
verrichten.

NIET GOKKEN, MAAR WAARNEMEN
Een spotpyrometer geeft alleen een 
waarde weer. Die waarde is mogelijk 
onnauwkeurig, waardoor alles giswerk 
wordt. Met een warmtebeeldcamera 
kunt u de warmte zien. Hierbij ziet u 
niet alleen de temperatuurmetingen, 
maar ook een direct beeld van de 
warmteverdeling. Dankzij deze 
combinatie van visuele informatie en 
nauwkeurige temperatuurmetingen 
kunt u storingen snel en nauwkeurig 
opsporen. Gok niet langer, maar 
kiest voor een warmtebeeldcamera 
van FLIR Systems en zorgt dat u 
problemen sneller en makkelijker 
opspoort.

Close-up- en microscooplenzen zorgen voor beelden met 
veel details en maken het mogelijk om kleine punten te 
meten. Met een spotpyrometer zou dit erg lastig zijn. Het 
bovenste beeld is gemaakt met een 4x close-uplens, het 
onderste beeld met een lens van 15 micron.


