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snímače a měřicí technika

Přední světový výrobce infračervených ka-
mer, belgická firma Xenics, uvedl na trh ter-
mokameru Gobi-640-GigE (obr. 1) s výstu-
pem pro gigabitový Ethernet. Kamera Gobi- 
-640-GigE podporuje protokol GigE Vision, 
obvyklý v systémech strojového vidění, a je 

určena pro použití v průmyslo-
vém prostředí.

Kamera Gobi-640-GigE má 
nechlazený mikrobolometric-
ký detektor s rozlišením 640 × 
× 480 obrazových bodů. Pracu-
je ve frekvenčním pásmu 8 až 
14 µm. Obrazové body mají 
rozteč 17 µm. Rozlišení teplo-
ty (NETD) je 0,05 K. Kamera 
v kombinaci s výkonnou elek-
tronickou jednotkou zpracová-
ní obrazu poskytuje jedinečné, 
velmi ostré termogramy. Kame-
ra je velmi flexibilní z hlediska 
uživatelského rozhraní, velikos-
ti obrazu a frekvence snímků 
(max. 50 Hz), takže ji lze při-
způsobit pro dané provozní pod-

mínky a optimalizovat pro požadovanou mě-
řicí úlohu. Funkce kamery lze nastavit a op-
timalizovat pomocí kontextové nápovědy. 

Kamera Gobi je vhodná např. pro dálko-
vá měření a zobrazování teploty elektrických 
zařízení a pohonů, mimořádně přesná měře-
ní rozdílů teplot, kontrolu polovodičových 
součástek atd. Díky malým rozměrům, kom-
paktnímu tvaru a komunikaci prostřednic-
tvím Ethernetu je tato kamera velmi vhodná 
pro použití v provozech, kde je vyhodnoco-
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vací jednotka daleko od kamery. Kameru lze 
napájet pomocí ethernetového kabelu (PoE), 
takže ke kameře vede pouze jediný kabel. 
Její spotřeba byla snížena použitím hradlo-
vého pole FPGA místo běžně používaných 
signálních procesorů (DSP). Kameru Gobi- 
-640-GigE lze provozovat jak ve volném re-
žimu, tak ji lze synchronizovat s jiným zaří-
zením za použití digitálního vstupu.

Kamery z řady Gobi lze kalibrovat v něko-
lika teplotních rozsazích od –20 do +2 000 °C. 

Kameru je možné použít pro provozní i la-
boratorní měření teploty, ke sledování teplot-
ních dějů a pro diagnostiku. Na obr. 2 je ně-
kolik příkladů použití: sledování povrcho-
vé teploty skládky, hlídání mezních teplot, 
údržba elektrických zařízení a monitorování 
kritických částí provozu. Existuje nespočet 

dalších příkladů použití. V lékařství je mož-
né zjišťovat rozdíly teplot různých částí těla 
a zjistit tak např. problémy s prokrvením kon-
četin, záněty apod. Gigabitový ethernetový 
výstup kameru předurčuje ke snímání rych-
lých teplotních dějů např. při výrobních pro-
cesech. Díky malým rozměrům ji lze použít 
i tam, kde by jiné termokamery nevyhověly.

Více na www.prumyslove-kamery.cz.
(ELCOM, a. s., 

divize Virtuální instrumentace)

Tab. 1. Přehled kamer Xenics pro průmyslové použití

Název Rozlišení Frekvence 
(Hz)

Rozteč 
pixelů 
(µm)

Komunikace Analogový 
výstup

Gobi-384 384 × 288 50 25 Ethernet, Camera Link PAL/NTSC
Gobi-640 640 × 480 50 25 Camera Link PAL/NTSC
Gobi-640-GigE 640 × 480 50 17 Ethernet

Obr. 1. Termokamera Xenics Gobi-640-GigE 

Obr. 2. Příklady použití termokamery Xenics Gobi-640-GigE:  
vlevo nahoře sledování povrchové teploty skládky, vpravo 
hlídání mezních teplot, vlevo dole údržba elektrických za-
řízení a vpravo dole monitorování kritických částí provozu


