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Úvod

Bezkontaktní měření povrchové teploty:
 užitečná a efektivní metoda studia specifik klimatu na 
všech prostorových úrovních,
nejedná se o novou metodu - satelitní a letecký termální 
monitoring se při studiu krajiny a životního prostředí 
využívá celá desetiletí,
pozemní monitoring ruční termální kamerou při studiu 
klimatu či krajiny na místní úrovni je celkem ojedinělý .



  

Teoretické předpoklady

městská a příměstská krajina se liší mírou 
homogenity a charakterem aktivního povrchu

městská a příměstská krajina se tudíž liší režimem 
energetické bilance

 aktivní povrchy v městské a příměstské krajině se 
proto musí lišit povrchovou teplotou

 to jsou  mj. příčiny odlišného režimu teploty vzduchu 
v městské a příměstské krajině



  

Data 

 digitální snímky (VIS, IR) pořízené ruční termální 
kamerou Fluke Ti55 IR s technologií „fusion“

 velikost všech snímků - 320x240 pixelů 



  

Velikost pixelu v závislosti na vzdálenosti



  

Metody řešení 

 radiační režim počasí
 stanovení emisivity
 stanovení teploty pozadí
 kalibrace kamery
 SmartView™ Application Software, Ver. 1.8. 

(vyhodnocení termozáznamů)



  

Radiační režim počasí

• oblačnost ≤ 2/10
• průměrná rychlost větru ≤ 2 m/s (≤ 4m/s)



  

Stanovení emisivity

Pyrometr Philipp Schenk 



  

Teplota pozadí 

bezkontaktní teploměr Testo 845, elektrický teploměr 



  

Kalibrace kamery

Nejběžnější používaný způsob:

  kalibrace termální kamery na teplotu vody
 rozdíl mezi teplotou vody změřenou „in-situ“ a teplotou na 

kameře je hodnota diference



  

SmartView™ Application Software, Ver. 1.8.



  

Zájmové území 
Městská a příměstská krajina Olomouce 



  

Zájmové území 
Městská krajina 
 městská zástavba 

 rozptýlená zástavba v průmyslové části města 



  

Příměstská krajina

 zemědělská krajina 
 zemědělská krajina s venkovskou zástavbou 
 zemědělsko-lesní krajina 
 vodohospodářská krajina



  

Okrajová část městské krajiny

Režim teploty v nočních v okrajové části městské krajiny s 
nákupní zónou 



  

Výsledky a diskuse

Časoprostorový režim povrchové teploty v 
městské a příměstské krajině Olomouce je 
popsán na základě relativních hodnot 
průměrných povrchových teplot vybraných 
ploch, resp. aktivních povrchů s ohledem na 
období pozitivní a negativní energetické bilance



  

Městská zástavba 
8. 4. 2010

Střechy a zdi domů:

11:04h: východ 31,8 °C, sever 14,2 °C, rozdíl 17,6 °C

 21:07h : východ 8,1 °C, sever 9,8 °C, rozdíl 1,7 °C

                                             Vegetace: rozdíl 9,5 °C 



  

Rozptýlená zástavba v průmyslové části města Olomouce 
8. 4. 2010

Umělé povrchy

Rozdíl (11:09h   21:10h): 6,9 °C 

Vegetace

Rozdíl (11:09h   21:10h): 1,5 °C 



  

Zemědělská krajina 
8. 4. 2010

Holá půda a travnatý povrch

12:50:09 h: 30,7 °C  - 18,0 °C - rozdíl 12,7 °C

21:27:44h:     3,4 °C  - 6,3 °C  - rozdíl -2,9 °C 



  

Zemědělská krajina s venkovskou zástavbou 
8. 4. 2010
13:11h 
Teplejší plochy - zástavba (29,3 °C, resp. 
23,6 °C) a zemědělská půda bez vegetace 
(21,3 °C).
Nižší teplota - lesní porosty (14,3 °C), 
resp. nízká vegetace  (14,3 °C)



  

24. 3. 2010
11:06 h
Teplejší plocha - zástavba (22,0 °C).
Nižší teplota - nízká vegetace  (16,8 °C)



  

Zemědělsko-lesní krajina 
24. 3. 2010
11:40 h
Nejteplejší povrch: nevzrostlé stromy (19,6 °C).
Obiloviny v různé fázi vegetačního vývoje (18,3 °C, 
resp. 16,4 °C). 



  

Vodohospodářská krajina 
24. 3. 2010
12:58 h
Vodní plocha: (5,9 °C)
Louka: (26,6 °C) 



  

Okrajová část městské krajiny s nákupní zónou 
24. 4. 2009

18:57h: 12,2 °C

20:02h: 6,2 °C

20:54h: 7,6 °C

22:06h: 8,3 °C



  

Závěr
Za nejpřínosnější lze považovat tyto skutečnosti:

 zřetelně se projevily rozdíly povrchové teploty vybraných typů 
aktivních povrchů v závislosti na denní době a v případě 
vegetace na jejím typu a hustotě,

 prokázala se možnost identifikace teplých a/nebo chladných 
ploch v městské a/nebo příměstské krajině,

  vhodnost použité techniky pro popis rozdílů v denních a 
nočních hodinách,

 možnost použití sekvenčních termálních snímků pro sledování 
změn povrchové teploty,

  celková vhodnost ruční termální kamery pro studium krajiny 
a klimatu na úrovni místního a městského měřítka nebo jako 
možného doplňku další úrovní termálního monitoringu.
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