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Infrapunakuvantaminen on tekniikka, jonka avulla on 
mahdollista etäarvioida lämpötilan jakautumista kehon 
pinnalla ilman kohteeseen koskemista

3 20.11.2018

Kuvat Racewicz ym. 2018
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Infrapunasäteily syntyy elektronien liikkeen tuloksena 
ja sitä lähetetään ihon pinnasta eri pituisina 
sähkömagneettisina aaltoina, joiden aallonpituus 
vaihtelee 0,75 - 1000 µm:n välillä

4 20.11.2018

sähkömagneettisen säteilyn jaottelu sen aallonpituuden mukaan
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Eläimen kehon lähettämän infrapunasäteilyn aallonpituus 
vaihtelee 3 - 50 µm:n välillä
Aallonpituuden huippuarvo on riippuvainen ympäristön 
lämpötilasta

5 20.11.2018

Mitä korkeampi on
ympäristön lämpötila, 
sitä korkeampi on kehon
pintalämpötila ja 
sitä lyhyempiaaltoista 
säteilyä lähetetään

Mitä matalampi on 
ympäristön lämpötila, 
sitä matalampi on kehon
pintalämpötila ja sitä
pidempiaaltoista säteilyä 
lähetetään

Kuva Soroko ja Davies Morel 2014
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Eläimen kehon pinta lähettää elektromagneettisia 
infrapuna-aaltoja, mutta samalla imee muiden kohteiden 
lähettämää tai heijastamaa infrapunasäteilyä

6 20.11.2018

Tämä voi vaikuttaa paljon mitattuihin pintalämpötiloihin – suurin häiriötä aiheuttava tekijä

Kuva Soroko ja Davies Morel 2014
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Kehon säteilemä, kehoon imeytynyt ja kehosta heijastuva 
infrapunasäteily leviää kehon pinnalta kaikkiin suuntiin

7 20.11.2018

Kaikki kohteet, joiden
lämpötila on korkeampi
kuin absoluuttinen nollapiste,
lähettävät infrapunasäteilyä

Kuva Soroko ja Davies Morel 2014
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Emissiivisyys ϵ = kappaleen lähettämän säteilyn määrä 
verrattuna täysin mustan kappaleen (ϵ = 1) säteilyyn

• Emissio-/emissiivisyys-/päästökerroin on minkä tahansa kehon 
säteilemän infrapunasäteilyn tehokkuuden mitta 

• Pinnan rakenne vaikuttaa kertoimen suuruuteen
– Pehmeiden pintojen kerroin on alhainen
– Monimutkaisesti rakentuneiden 
huokoisten pintojen kerroin on korkea

• Esimerkiksi ihokudos
• Erilaisten kudosten emissiokerroin 
vaihtelee välillä 0,95-0,98

• Emissiivisyyskerrointa säädetään 
lämpökameran asetuksista

8 20.11.2018

Kuva peda.net Ihon rakenne

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mustan_kappaleen_s%C3%A4teily
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mustan_kappaleen_s%C3%A4teily
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Emissiivisyys ϵ = kappaleen lähettämän säteilyn määrä 
verrattuna täysin mustan kappaleen (ϵ = 1) säteilyyn

• Ilman emissiivisyyskerrointa ei voi määrittää kehon pintalämpötiloja
• Kohteen emissiivisyys vaikuttaa laitteen infrapuna-anturin valintaan
• Suurin määrä infrapunasäteilyenergiaa lähtee kehosta 

aallonpituudella 7 - 14 µm
• Eläinten pintalämpötilamittauksiin käytettävät lämpökamerat ottavat 

infrapunasäteilykuvan samalla taajuusalueella; aallonpituudella 7 -
14 µm

• Kameroita on erilaisilla antureilla: lähi- (0,8-1,1 µm), lyhyille (0,9-2,5 
µm), keskipitkille (3-5 µm) ja pitkille infrapuna-aalloille (7-14 µm)
– keskipitkäaaltokamerat teollisuuskäytössä, pitkäaaltokamerat maa- ja 

vesirakentamisessa

9 20.11.2018

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mustan_kappaleen_s%C3%A4teily
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mustan_kappaleen_s%C3%A4teily
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Lämpökamerassa oleva ilmaisin/tunnistin/anturi 
rekisteröi kohteen lähettämän infrapunasäteilyn

• Ilmaisin muuntaa yksittäisten pikseleiden eli kuvapisteiden 
infrapunasäteilyn asianmukaisiksi sähkövastuksen arvoiksi

• Sitten vastustasot digitoidaan eli muutetaan numeroilla 
ilmaistavaan muotoon, tallennetaan ja esitetään kameran näytöllä 
väripaletin muodossa (lämpökuva eli termogrammi), jossa tietty väri 
vastaa pisteitä, joilla on sama lämpötila

10 20.11.2018Kuva www.tevella.fi

Kuva hmong.video FLIR T540 esittelyvideo

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwie0auBi6zeAhWqpIsKHXPoBpwQjRx6BAgBEAQ&url=https://adatotesti.etapahtuma.fi/LinkClick.aspx?fileticket%3DW1n1H2u-V0s%3D%26tabid%3D453%26portalid%3D2%26mid%3D1053&psig=AOvVaw1kAcOXkgDVVxWF6snO995L&ust=1540908250560195
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-suOB6aveAhUMFywKHQY0CusQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tevella.fi/kasvatus-ja-opetus/infrapunakamera-lampokamera-netto&psig=AOvVaw1kAcOXkgDVVxWF6snO995L&ust=1540908250560195
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Nykyisten korkean resoluution ja lämpöherkkyyden 
omaavien ilmaisimien kehittäminen sekä digitaalisen 
kuvankäsittelyohjelmiston ja -järjestelmien kehittäminen

• Ovat lisänneet lämpökuvauksen suosiota tiettyjen tuotantoeläinten 
tautien taudinmääritysmenetelmänä

• Massatuotanto on laskenut kameroiden hintoja tuntuvasti
• Lämpökuvausta käytetään

– Tukirangan (varsinkin kaviot, sorkat) vaurioiden ja tulehdusten 
– Utaretulehduksen
– Nautakarjan hengitystietulehdusten
– Infektiotautien (mm. suu- ja sorkkatauti)
– Kiimakierron ja tiineyden
– Eläinten hyvinvoinnin ja stressitasojen
tutkimiseen

11 20.11.2018

Kuva www.kauppasatama.fi

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY2_HC6aveAhVMjSwKHa3MCbAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kauppasatama.fi/tuote/TECH-038/Night-Vision-Device-TX-73&psig=AOvVaw1kAcOXkgDVVxWF6snO995L&ust=1540908250560195
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Eläinten infrapunalämpökuvantaminen (IRT) on kehon 
pintalämpötilan mittausta

• Mitattuun lämpötilalukemaan vaikuttavat
– Ympäristön olosuhteet

• mikroympäristö
– Eläimen lämmönsäätelyn vaste

• Verenkierron tilavuus
• Kudosten aineenvaihdunnan voimakkuus
• Karvapeitteen väri ja paksuus
• Rasvakerroksen paksuus

• Verenkiertoelimistö on lämmönsäätelyn tärkeä vaikuttaja
• Veren virtaus ihossa ja valtimoveren lämpötila saavat aikaan 

lämpöhävikkiä ympäristöön säteilynä, konvektiona (lämmön 
kuljettuminen/virtaaminen) ja johtumisena 

12 20.11.2018

Kuva Lilli Frondelius
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Kudosten toiminta vaikuttaa eläinten pintalämpötilaan

• Kudosten lämpötilaeroihin vaikuttaa, miten veri kulkee kudosten 
läpi eli veren perfuusio (läpihuuhtelu)

• Lämpötila jakautuu kehon yksittäisten osien välillä erittäin 
symmetrisesti terveessä kehossa

13 20.11.2018

Kuva Lilli Frondelius
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Pintalämpötilan jakautuminen

• Ympäristönsä kanssa tasapainoisessa tilassa (homeostaasissa) 
olevan eläimen symmetristen alueiden pintalämpötilaero on 
arvokas tieto

14 20.11.2018

Kuva Lilli Frondelius
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Vertaa samojen ruumiinosien pintalämpötiloja toisiinsa

• Näin tunnistat kuumat pisteet 
– Tästä lisätiedosta voi olla apua taudinmäärityksessä tai eläimessä 

meneillään olevan tilan selvittämisessä

15 20.11.2018

Kuvat Lilli Frondelius
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Lämpökuvausmittausten aikana on tärkeää, että 
ympäristön lämpötila ja suhteellinen kosteus pysyisivät 
mahdollisimman vakiona

• Ilmavirran rajoitus mittausalueella suositeltavaa
– Lisääntynyt ilmankierto voi aiheuttaa epätasaisen lämpötilan 

jakautumisen
• Väärien positiivisten tai väärien negatiivisten prosenttiosuus  

tuloksissa 
– Virheet taudinmäärityksessä

16 20.11.2018

Kuva www.dairytec.eu

Kuva www.delaval.com
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Valon voimakkuuden vaikutus

17 20.11.2018

Luotettavimmat mittaustulokset saadaan huonosti valaistussa huoneessa

Suoran auringonvalon vaikutus lämpökuvaan Kuvat Racewicz ym. 2018

Kun eläimen keho altistuu auringon säteilylle, osa säteilystä imeytyy
ja uudelleen lähetetään lämpö- tai infrapunasäteilyn muodossa,
mikä vaikeuttaa lämpökuvan tulkintaa
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Sopeuttaminen ympäristöolosuhteisiin ennen lämpökuvausta

Racewiczin ym. (2008) mukaan jopa lievä eläimen kehon pinnan 
lämpötilan vaihtelu (<0,8 ºC) voi lisätä virheitä taudinmäärityksessä

18 20.11.2018

Kuvauksen aikana 
eläimen tulisi seistä
paikallaan kiinteällä 
etäisyydellä kamerasta

Sopeuttamisen tulee kestää vähintään muutaman minuutin, ajan tulee 
olla pidempi, jos eläin tulee tilaan jostakin muualta

Kuva Inka Nykänen
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Kuvausetäisyys ja kuvaussuunta

• Koko eläintä tulisi kuvata noin 1 - 1,2 m etäisyydeltä
• Utaretta ja jalkoja noin 50 - 70 cm etäisyydeltä
• Kuvattava kohde tulee olla kohtisuorassa kameran linssin optiseen 

akseliin nähden

19 20.11.2018

Kameran epäkelpo 
kohdistaminen voi 
aiheuttaa parallaksin 
ilmiön, jolla tarkoitetaan
kahden päällekkäin
asetetun kuvan
sivuttaiseroa

Kuva Sari Hotokka
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Kuvausetäisyys ja kuvaussuunta

• Kameran linssin tai tutkittavan kehon alueen kulman muuttaminen
voi johtaa virheelliseen lämpötilalukemaan (tavallisesti alentaa sen 
arvoa), mikä puolestaan vähentää mittauksen tarkkuutta

20 20.11.2018

Ihmisen otsa, Tr 36,7 ºC

Ihmisen kieli, Tr 36,5 ºC

Kuva Jarkko Rissanen

Rissanen 2014 JAMK Opinnäytetyö:
valitsivat 75 asteen kulman ja mittasivat
kolmen vasikan turvasta lämpötilan 
1 cm:n etäisyydeltä infrapunamittarilla
Tulos: eroa peräsuolilämpötilaan 7-10,5 astetta
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Lämpökuvauksen luotettavuus

• Lämpökuvan luotettavuutta määrittävät monet tekijät, jotka riippuvat
– kameran teknisistä parametreista (kameran alkuasetukset), 
– ympäristöolosuhteista,
– kuvaajan kokemuksesta,
– eläinten yksilöllisistä ominaisuuksista
– tutkimusmenetelmästä

• Valitse asianmukainen kamera
• Säädä oikein kalibrointiarvot kuvaamaan mittauspaikan olosuhteita

– T, suhteellinen kosteus, etäisyys, kohteen pinnan emissiivisyys
• Kuvaa oikein

– Mutta miten kuvataan oikein?

21 20.11.2018
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• Standardoinnilla on tärkeä rooli lämpökameramittauksissa
– Standardointi eli normeeraus tekee eri asteikollisista muuttujista 

vertailukelpoisia
• Yhdenmukaisten mittausmenetelmien avulla tuloksia voidaan verrata 

toisiinsa ja tulkita niitä oikein
• Eläinlääketieteessä ja siihen liittyvissä tieteissä tarvitaan vielä paljon 

tieteellistä tutkimusta, jotta lämpökameralla saatuja mittaustuloksia 
voidaan verrata toisiinsa

22 20.11.2018

Standardi (normi) 

Kuva Eija Kupi



© Luonnonvarakeskus

• Ihmisen lämpötilan mittauksessa on nykyisin käytössä useita 
perustyyppisiä standardeja

• On myös useita lämpökameran testaus- ja kalibrointimenetelmiin 
tarkoitettuja standardeja ihmisen kuumeen oikean arvioinnin 
standardin luomiseksi

23 20.11.2018

Ihmisen lämpötilan mittaus lämpökameralla

Kuvat Ring ym. 2015
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• Tarkoin määrättyjen taudinmäärityskäytäntöjen noudattamatta 
jättäminen johtaa usein mittaus- ja tulkintavirheisiin

• Taudinmäärityskuvantamista on kahdenlaista: rakenteen 
kuvaamista ja toiminnan kuvaamista

24 20.11.2018

Muut kuvantamismenetelmät

Kuvat Kumar and Purohit 2009

Kuva Elina Tukia

Röntgen: vasikan etusäären murtuma
Ultraääni: lehmän märkäkohtu ennen ja jälkeen 
hoidon
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Muut kuvantamismenetelmät

Taudinmäärityskuvantamista on kahdenlaista: rakenteen kuvaamista ja 
toiminnan kuvaamista

Tietokonetomografia: naudan vatsaontelo 
7. rintanikaman kohdalta
Magneettikuvaus: kaksiulotteinen kuva 
naudan nikamasta

Kuva Shafaey ym. 2015

Kuva Vaquero ym. 2008
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Muut kuvantamismenetelmät

Taudinmäärityskuvantamista on kahdenlaista: rakenteen kuvaamista (2 edellistä 
diaa) ja toiminnan kuvaamista (tämä dia)

Isotooppikuvaukset gammakameralla:
Hevosten luututkimukset yhdessä
muiden kuvantamismenetelmien apuna

Kuva Anthony Pease
thehorse.com Apr 13, 2016

Kuva thehorse.com Aug 3, 2018

Kuva www.liphookequinehospital.co.uk
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Lämpökuvantaminen teoriassa ja käytännössä

Lämpökuvantaminen voisi ainakin teoriassa olla yksi uusi kudosten toiminnan 
kuvantamistapa

Kuvaus kertoisi meille graafisesti eli havainnollistaisi kuvan avulla 
esimerkiksi kudoksessa olevan tulehduksen

Lämpökuvauksen avulla voisimme seurata tulehduksen etenemistä ja 
paranemista tai sen uusiutumista

kiinnitetään erityistä huomiota 
epätasaiseen lämpöjakaumaan tai 
normaalista poikkeaviin lämpimiin tai 
kylmiin alueisiin

Kuva Lilli Frondelius
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• Lämpökuvauksen käyttöä hyväksyttynä kuvantamismenetelmänä 
rajoittaa se, ettei ole mahdollista vertailla eri ympäristöolosuhteissa 
otettuja lämpökuvia
– Siksi kuvaus on tehtävä hyvin kontrolloiduissa olosuhteissa, jotta 

estetään ihmiskäden työnä syntyneiden virheiden ilmeneminen

Lämpökuvantaminen käytännössä

Kuva www.eurekalert.org

Kuva Johanna Heinonen
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• Kehitettävä yhtenäiset suuntaviivat kuvantamisen suorittamiseksi
• Kameralle annettavat lähtöarvot normalisoitava
• Standardit, joiden avulla saadaan luotettavia testituloksia, 

kehitettävä lähitulevaisuudessa

29 20.11.2018

Lämpökuvantamisen tulevaisuus

Kuvat Lilli Frondelius
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• Lisäksi tarvitaan eläinten lämpökuvantamisen koulutusta ja työpajoja 

30 20.11.2018

Lämpökuvantamisen tulevaisuus

Kuvat Marianne Farish

- toimijoiden pätevyys lisääntyy
- täsmällinen kuvaus, joka on sovitun käytännön mukaista
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• Tällä hetkellä digitaalisen lääketieteellisen tiedonvaihdon yleisin 
kansainvälinen standardi kuvantamistutkimuksen alalla on DICOM 
(Digital Imaging and Communications in Medicine)

• DICOM-standardi määrittelee kuvantamistulosteiden 
tiedostomuodon, jotta on sama kaikissa laitteissa 

• eläinlääketieteellisten kuvantamistekniikoiden osalta tällainen 
sitoumus on vielä kehittämättä

31 20.11.2018

Kuvantamistutkimuksen kansainvälinen standardi

Kuva www.lbnmedical.com
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Yhteenveto – osa 1

• Kiinnostus lämpökuvantamisen käyttämiseen on merkittävästi 
lisääntynyt eläinlääketieteessä viime vuosina

• Lämpökuvantamisesta apua eläinten hyvinvoinnin arvioinnissa
• Lämpökuvantamisessa on vielä tarvetta jatkotutkimuksiin 

mittaustietojen standardisoimiseksi (kuvat vertailukelpoisiksi)
• On kehitettävä määritelmät, joita noudattamalla saadaan luotettavia 

ja toistettavia testituloksia erilaisissa ympäristöolosuhteissa
• Eläimen kehon pintalämpötilan mittaus on nopea, kudoksiin 

tunkeutumaton ja automaattinen – tämän vuoksi 
lämpökuvantaminen omaa suuret mahdollisuudet paikallisen 
tulehduksen ennustamiseen (sorkka-, utare- ja ihosairaudet)

32 20.11.2018
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Automatisoidut lämpökuvantamisjärjestelmät

• On suositeltavaa, että pintalämpötilat mitattaisiin kenttäolosuhteissa 
mahdollisimman automatisoidulla tavalla

33 20.11.2018

Esimerkkinä tällaisten järjestelmien 
käytöstä ovat syöttöautomaatille tai 
juomapisteelle asennettavat lehmän 
iholta tai silmästä infrapunasäteilyn 
mittaavat asemat

Kuvat Sathiyabarathi 2016 Kuva Racewicz 2018



Kiitos!
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