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Lämpökuvantamisessa määritetään kohteen pintalämpötila

3 11.12.2018

Kuvat Racewicz ym. 2018

Infrapunasäteily on eräs energian muoto, joka saa alkunsa aineessa ja 
koostuu aalloista.

Pintalämpötilan nousu on yleensä merkki tulehduksesta jossakin 
mittauskohdan läheisyydessä olevassa kudoksessa



© Luonnonvarakeskus

Lämpösäteily

• On sähkömagneettista säteilyä, joka ei tarvitse väliainetta 
edetäkseen valon nopeudella (kulkee siis myös tyhjiössä)

• On johtumisen ja kuljettumisen lisäksi yksi keskeisistä 
lämpöenergian leviämistavoista

4 11.12.2018

Kuva www.julkari.fi
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Lämpösäteily

• Säteilyn sisältämä energia kohteeseen imeytyessään lämmittää 
kohdetta 

• Tarpeeksi voimakas lämpösäteily voi, paitsi lämmittää, muutoinkin 
muuttaa, käytännössä usein vahingoittaa sitä pintaa tai kappaletta, 
johon se osuu

5 11.12.2018

Esineiden lämpötila, 
jossa tämä säteily on 
lähtevän säteilyn 
huippu-aallonpituus

Kuvat fi.wikipedia.org ja www.paivanbyrokraatti.com
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Tietyllä aallonpituudella säteilyn mukanaan kantama 
kokonaisenergia on riippuvainen säteilijän lämpötilasta 
Wienin siirtymälain mukaisesti

• Näkyvän valon 
aallonpituus on 380 ja 
750 nm:n välillä

• säteilyenergia on nolla, 
kun λ = 0, saavuttaa 
sitten nopeasti ääriarvon 
aallonpituudella λmaks. ja 
tämän ohitettuaan 
lähestyy jälleen nollaa 
erittäin pitkillä 
aallonpituuksilla

6 11.12.2018

Aallonpituus λ /nm
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Wienin_laki


© Luonnonvarakeskus

Huoneenlämpötilassa kohteista lähtevä lämpösäteily 
on enimmäkseen infrapunasäteilyä

• koska infrapunasäteily on silmille näkymätöntä, elävät olennot 
tuntevat sen lämpönä

• Lämpötilan noustessa 500 ºC:een (ei mitään elollista jäljellä), 
näkyvän valon osuus kasvaa ja kohde hehkuu punaisena

7 11.12.2018

Lämpötilan noustessa yli 
1500 ºC:een säteilevän 
kohteen väri muuttuu
valkohehkuiseksi 

Kappaleen värilämpötila

Kuva www.wikiwand.comKuva fi.wikipedia.org
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Ihmisruumiin säteilyteho 300 K = 26,85 ºC:ssa
ulkopinta-alan ollessa noin 2 m2 on 1 kW

• Lämpöhävikki on niin 
suurta, että se olisi 
kohtalokasta ilman 
toimenpiteitä
– Ympäristön lämpötila 

sopivaksi ja vaatetuksen 
käyttö

– Eläimillä karvapeite
• Elävät olennot/todellisen 

maailman kappaleet eivät 
toimi kuten ideaalinen 
musta kappale kolmen 
ilmiön vuoksi

8 11.12.2018

Absorboitunut eli sisään
imeytynyt säteily

kohde

Kuva Uusitupa 2006
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Säteilylähteitä on kolmea eri tyyppiä

• eroavat toisistaan sen suhteen, miten niiden säteilyteho vaihtelee 
aallonpituuden mukaan

■ musta kappale, jonka ε = 1 (kuvissa no 3)
■ harmaa kappale, jonka ε = vakio, jonka arvo on alle 1 (kuvissa no 5)
■ selektiivinen säteilijä, jonka ε vaihtelee aallonpituuden mukaan 
(kuvissa no 4)

9 11.12.2018

aallonpituus

sä
te

ily
te

ho

em
is

si
iv

is
yy

s

aallonpituus Kuvat www.infradex.com

5

4



© Luonnonvarakeskus

Kohteeseen suunnattu kamera ottaa vastaan myös 
muusta kuin kohteesta peräisin olevaa säteilyä (=1)

• Kohteen pinnan heijastamaa säteilyä ympäristöstä (=2)
• Kohteen ja kameran välissä oleva ilma vaimentaa 1:sta ja 2:sta ja 

toimii myös säteilylähteenä (=3)

10 11.12.2018

1:Kohde = obj 3: Ilma = atm

Kamera

2: Ympäristö = refl

Kuva ja kaavat www.infradex.com

Kameran vastaanottaman kokonaissäteilytehon yhtälöstä Wtot ratkaistaan kohteen säteilyteho Wobj, jonka jälkeen
tietyillä muutoksilla saadaan kohteen mittaussignaaliksi Uobj

Jännitteet muutetaan lämpötiloiksi
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Kameran käyttäjä lisää laskelmassa tarvittavat 
parametrien arvot:

• kohteen emissiivisyys ε,
• suhteellinen kosteus,
• ilman lämpötila
• kohteen etäisyys kamerasta
• kohteen ympäristön (tehollinen) lämpötila, tai ympäristöstä 

heijastunut säteily

11 11.12.2018

Miten tärkeää on tietää kohteen oikea emissiivisyys ja heijastunut
lämpötila? Muut arvot saa mittareilla.

Missä tilanteissa on tärkeää käyttää parametrien todellisia arvoja?
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Esimerkkikuvat säteilyyn vaikuttavista tekijöistä: kolme 
kohteen lämpötilaa, kaksi kohteen emissiivisyyttä, kaksi 
aallonpituusaluetta

12 11.12.2018

Kohteen lämpötila

Kohteen emissiivisyys

Lyhytaaltoalue 0,9 - 5 µm

PUNAINEN: kohteen säteily; 
SININEN: heijastunut säteily; 
VIHREÄ: ilman säteily.

Kiinteät parametrit: 
τ = 0,88; ilman läpäisysuhde
Thei = 20 ºC 
Tilma = 20 ºC 

Kuva www.infradex.com
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Esimerkkikuvat säteilyyn vaikuttavista tekijöistä: kolme 
kohteen lämpötilaa, kaksi kohteen emissiivisyyttä, kaksi 
aallonpituusaluetta

13 11.12.2018

Pitkäaaltoalue 7 - 14 µm

Kohteen lämpötila

Kohteen emissiivisyys

PUNAINEN: kohteen säteily; 
SININEN: heijastunut säteily; 
VIHREÄ: ilman säteily.

Kiinteät parametrit: 
τ = 0,88; ilman läpäisysuhde
Thei = 20 ºC 
Tilma = 20 ºC 

Kuva www.infradex.com
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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
• Alla olevia kuvia ei kuitenkaan voi verrata keskenään, miksi?

14 11.12.2018

Kuvat Lilli Frondelius
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Älä mittaa suorassa auringon valossa

15 11.12.2018

Luotettavimmat mittaustulokset saadaan huonosti valaistussa huoneessa

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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Lehmän tulehduksellisten tilojen 
määritys lämpökameralla, esimerkkejä

• Lämpökamera FLIR T540, jossa
Ei-viilennetty VOx (vanadiumoksidi) 
mikrobolometri –ilmaisin
Resoluutio (kuvapisteiden lkm
pituusyksikössä, dpi tai ppi) 464 x 348 px
(161,472 pixels) 
Mittaa pitkäaaltoista infrapunasäteilyä
(LWIR ikkuna, 7,5 - 14 µm) taajuudella 30 
kuvaa sekunnissa
Kameran lämpötila-alue on –20 ºC - 120 ºC

16 11.12.2018

Kamera on varustettu 5 Mpx:n näkyvän valon anturilla, mikä tarkoittaa, että kamera 
voi samanaikaisesti kuvata sekä infrapuna- että näkyvän valon taajuudella. 
Tämä on hyödyllistä etenkin kuvien myöhemmässä käsittelyssä.

Kameran lämpötilaherkkyys on <30 mK 30 ºC:ssa, mikä tarkoittaa, että kamera erottaa 
0,03 ºC:n lämpötilaeron

Kuva www.infradex.com
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Silmän pintalämpötila on lähes sama kuin peräsuoli-
lämpötila

• Nykytutkimuksen mukaan sisäsilmäkulman alueen pintalämpötila 
vastaa parhaiten kehon lämpötilaa

• Lämpökuvaus nimikkeistössä tätä aluetta kutsutaan kehon 
lämpöikkunaksi

17 11.12.2018

Kuva Inka Nykänen
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Silmän pintalämpötila on lähes sama kuin peräsuoli-
lämpötila
• Silmä on yksi niistä paikoista kehon lämpökartassa, jotka ovat 

vähäisesti alttiita lämmönsäätelylle
• Lämpökuvauksen käyttö silmän ja sen läheisyyden pintalämpötilan 

mittaamiseen on nopea, suhteellisen helppo ja vähemmän eläimeen 
tunkeutuva tapa kuin vaihtoehtoiset kehon lämpötilan mittaamisen 
menetelmät (peräsuolilämpö, lämpömikrosirut tai pötsiin sijoitettavat 
luotaimet eli bolukset, joita käytetään myös muiden toiminnallisten 
arvojen rekisteröintiin)

18 11.12.2018

Kuva Caja ym. 2016

Kuvat Rissanen J 2014

Kuva mikrosirutus.weebly.com
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Pintalämpötila on erilainen kehon eri osissa 
ja ympäristön lämpötila vaikuttaa lukemiin

19 11.12.2018

Ympäristön T
+5 ºC ja suht.
kosteus 80%

Sp1 – valkoinen,
36,0 ºC – perä-
ja häpyaukon
ympärillä, utareen
takaseinämä
= lämpöikkunat

Sp2 – punainen, 29,4 ºC – reisien takasisäpinta, vuohisen alue 

Sp4 – sininen, 
10,4 ºC – reiden
alasivu

Sp3 – vihreä,
22,8 ºC – lonkan
alue

Kuvat Racewicz ym. 2018
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Pintalämpötilan ja eläimen sisäisen lämpötilan ero 
on noin 2 – 7 ºC, keskimäärin 5 ºC

• Pintalämpötila on aina alempi kuin sisäinen lämpötila
• Ympäristön lämpötila vaikuttaa pintalämpötilalukemiin
• Pintalämpötilaan vaikuttavat myös eläinlaji, eläimen sukupuoli ja 
kohta ihossa, josta lukema mitataan

20 11.12.2018

Kuva Inka Nykänen Kuva Lilli Frondelius
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Terve utare vasemmalta sivulta kuvattuna, vasen etu-
ja takaneljännes näkyvät

21 11.12.2018

Kuvausetäisyys 1 m

Sp1 – valkoinen, 36,8 ºC – vasen takaneljännes  

Sp2 – punainen, 31,8 ºC – vetimen tyvi

Kuvat Racewicz ym. 2018
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Lämpökuvaus ihovammojen kuten hankaumien, 
tulehdusten, paiseiden ym. määrittämisen apuna

22 11.12.2018

esittää erot värimuutoksina testattavan ihoalueen pinnalla

Bx1 – 35,3 ºC – rintalastan edessä ja Bx2 – 35,5 ºC – silmän lähellä 

Tarkemmassa tutkimuksessa rintalastan edestä löytyi tulehtunut ihoalue

Kuvat Racewicz ym. 2018
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Kintereitten ihovammojen lämpökuvaus  

23 11.12.2018

Merkitty alue, jonka lämpötila korkea, 35,7 ºC, suhteessa ympäröivään kudokseen

Alueella, josta mitattiin korkein pintalämpötila, todettiin paikallinen 
tapaturmasta johtuva ihotulehdus

Kuvat Racewicz ym. 2018
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Lämpökamera sopii hyvin sorkkien kuvaamiseen

• Ontumisen varhainen havaitseminen – sorkan alueen hienoisten 
lämpötilamuutosten arviointi

• Lämpökameratutkimuksissa sorkkahäiriöiden havaitsemisen 
herkkyys 44 - 89% ja spesifisyys 56 - 93%

24 11.12.2018

Kuva Orman ja Endres 2016

Sorkanrajan pintalämpötila (CB) 
sekä ihon pintalämpötilan (S) ja 
sorkanrajan pintalämpötilan erotus 
olivat parhaat merkit sorkka-
vaurioiden havaitsemisessa
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Olisi tärkeää löytää lehmät ennen kuin ontuminen alkaa

25 11.12.2018

Bx1 – valkoinen, 36,7 ºC – sorkkavälissä
Bx1 – punainen, 27,6 ºC – sorkan seinämän ympärillä, etusääressä
ja kyynärvarren sisäpinnalla 

Lehmä ontui, sorkkaväli oli turvoksissa ja punoitti –
sorkkavälin ihotulehdus (kirjoittajien mukaan)

Kuvat Racewicz ym. 2018
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Sorkkien häiriöt ovat usein syy lehmien teurastamiseen

26 11.12.2018

Sorkkaongelmiin liittyy paitsi kipua myös vähentynyt maidontuotanto ja 
alentunut tiinehtyminen sekä aineenvaihduntahäiriöt, jotka vuorostaan johtavat 
merkittäviin taloudellisiin menetyksiin

Sairaalloiset muutokset määritetään usein liian myöhään
Kuvat Racewicz ym. 2018
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Sorkkasairauksien ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa –
automatisoidut seurantajärjestelmät navettaan

• Hevosten raajojen sairauksien diagnostiikkaan ontumatutkimuksen 
lisäksi kuuluvat tällä hetkellä mm. röntgenkuvauksen (radiografian), 
ultraäänikuvauksen, niveltähystyksen (artroskopia) sekä 
nivelhuuhtelun (artrosenteesi) käyttö

• Lämpökuvantamisesta voisi tulla yksi nykyaikainen menetelmä, 
joka mahdollistaisi nopean sorkkasairauksien havaitsemisen 

27 11.12.2018
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Automatisoidut lämpökuvantamisjärjestelmät

• On suositeltavaa, että pintalämpötilat mitattaisiin kenttäolosuhteissa 
mahdollisimman automatisoidulla tavalla

28 11.12.2018

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

Kuvat Sathiyabarathi 2016 Kuva Racewicz 2018
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Automatisoidut lämpökuvausjärjestelmät

• Utaretulehdusmuutosten arvioimiseksi voi asentaa ruotsalaisen 
Agricam-yrityksen kamera- ja mittauslaitejärjestelmän 
lypsyasemalle johtavalle sisäänkäynnille

Kuvat www.agricam.se Kuva Racewicz 2018
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• Agricamin CaDDiMastitis (Cattle Disease Diagnostics for mastitis)

30 11.12.2018

Automatisoidut lämpökuvausjärjestelmät
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Automatisoidut lämpökuvausjärjestelmät

31 11.12.2018

• Saksalainen VIONA: a veterinary infrared based online analysis system

Yrityksen Dias Infrared GmbH
nettisivuilla tämä on osastossa
tutkimus ja kehitys
-> ei siis vielä täysin toimiva 
systeemi



© Luonnonvarakeskus

Yhdistelmät: makuuajan seuranta CowAlert –
järjestelmällä ja sorkkien kuvaus lämpökameralla

32 11.12.2018

CowAlert punaisella
ilmoittamien lehmien
sorkkien kuvaus 
sorkanhoitotelineessä
lämpökameralla
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Kuvat www.youtube.com 4D4F - Lameness Best Practice
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Yhteenveto – osa 2

• Lämpösäteily on yksi energian muoto 
• Mitattavan kohteen säteilyteho saa aikaan kamerassa 

mittaussignaalin, joka on suoraan verrannollinen tulosignaaliin
• Edellä mainittuun oletukseen perustuen kohteen energia 

muutetaan kamerassa jännitteeksi, joka voidaan muuntaa suoraan 
mitattavan kohteen lämpötilaksi

• Kameran mittaamat pintalämpötilat ovat sitä lähempänä oikeaa 
mitä lämpimämpi mitattava kohde on ja mitä täydellisemmin se 
säteilee 

• Automatisoidut pintalämpötilan rekisteröintijärjestelmät ovat 
tulevaisuudessa apuna ruumiinlämpötilan seurannassa sekä 
utaretulehduksen ja sorkkasairauksien tunnistamisessa

33 11.12.2018



Kiitos!
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