
Konfiguracja kamery termowizyjnej 
badającej temperaturę przechodzących 
osób.   
 

Ustawienia bez wykorzystania BlackBody – najprostsze zastosowanie. 
 

Główne parametry systemu (przykładowe) 
 

 Zakres pomiaru temperaturowego 
30.0 – 45.0 Stopni Celsjusza, 

 Dokładność pomiarowa nieprzekraczająca wartości 
+/- 0.5 Stopni Celsjusza, 

 Rozdzielczość kamery: 
o Termowizyjna 160x120 (przykładowa kamera), 384 × 288 (alternatywny model) 
o Pasmo widzialne 2688x1520 

 AI – wykrywanie twarzy 
Możliwość wykrywania wielu celi jednocześnie (do 30), pomiar temperaturowy jest 
wykonywany niezależnie dla każdego obiektu w tym samym czasie (posiadanie maski nie ma 
wpływu na wyniki) 

 Warunki stabilnej pracy urządzenia 
Instalacja wewnętrzna, bez silnego nawiewu powietrza z klimatyzacji. Zalecana temperatura 
otoczenia powinna być w granicach od 10 do 35 Stopni Celsjusza. 

 

 

Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia. 
 

W przypadku tego typu badań środowisko zewnętrzne ma bardzo duży wpływ na jakość oraz 
wydajność samego badania przesiewowego temperatury osób przechodzących. Scenerią oraz 
montażem idealnym są miejsca z dość niewielką cyrkulacją powietrzną oraz stałą temperaturą 
otoczenia. Podczas dobierania miejsca należy również zwrócić uwagę sposób padania światłą, może 
mieć to duży wpływ na kamerę wyszukującą twarze w kadrze. Aby uzyskać jak najlepsze efekty 
zalecamy by zastosować się do poniższych punktów: 

1. Kamera dokonuje pomiaru temperatury twarzy, czyli należy ją tak zamontować by osoby szły 
w stronę kamery, 

2. Należy zadbać o to by kamera pracowała w stałych warunkach oświetleniowych, jeżeli 
będzie dość duże tylne oświetlenie to zaleca się montaż dodatkowego oświetlenia 
pomagającemu wyeksponować wszystkie znaki szczególne znajdujące się na twarzy, 



3. Należy wybrać miejsce gdzie nie ma dużej cyrkulacji zimnego powietrza oraz panuje stała 
temperatura otoczenia. Instalacja na zewnątrz budynku (sceny zewnętrzne) są niewskazane, 

4. Jeżeli założenie inwestycyjne zakłada pomiar osób wchodzących z zewnątrz to zalecamy aby 
miejsce instalacji kamery znajdowało się w pewnej odległości od wejścia (przykładem jest 
punkt kontroli bezpieczeństwa lub punk kontroli celnej). Idealnymi warunkami pomiarowymi 
jest osoba, która przebywa w stałej temperaturze około 5 minut – daje to bardzo dokładny 
wynik pomiarowy, 

5. Zalecamy by w scenie jaka obserwuje kamera termowizyjna nie znajdowały się obiekty o 
skrajnie wysokiej temperaturze (znacznie wyższej niż otoczenie takie jak grzejniki, nadmuchy 
powietrzne, lampy halogenowe) jak również skrajnie niskiej, 

6. Zalecamy by kamera była zamontowana w sposób stabilny. Drgania mogą wpłynąć 
negatywnie na wartości mierzone. 

 

Przykład instalacji kamery. 
 

Kamera jest zamontowana na wprost osób poruszających się wyznaczoną, jednokierunkową ścieżką. 
Zalecana wysokość montażu dla tego rozwiązania jest między 1.5 a 1.7 metra, nie więcej niż 2.5 
metra jeżeli mówimy o montażu na stałe. 

 

Zalecany dystans pomiędzy mierzonym obiektem a kamerą jest uzależniony od zastosowanego 
obiektywu. W przypadku użycia obiektywu 6mm zalecana odległość jest około 1.5m; w tym 
przypadku wysokość pomiarowa powinna wynosić około 0.92m . Jeżeli posiadamy kamerę z 
obiektywem 3mm to odległość jaka powinna być nie mniejsza to 1m; w takim przypadku mamy 
wysokość pomiarową około 0.67m (rysunki poniżej). Dokładna tabela z zaleceniami montażowymi 
dla określonych modeli znajduje się na końcu dokumentu. 

 



 

Jeżeli montujemy kamerę na przenośnym trójnogu wymagany jest specjalny element dzięki któremu 
możemy połączyć kamerę ze stojakiem.  

  

 

 

 

 

 

 

Konfiguracja 
 

I. Na samym początku należy sprawdzić zasoby VCA kamery. 
 

1. Należy wejść w zasoby VCA: Configuration > System > Maintenance > VCA Resource Type. 



 

2. W zasobach VCA należy zaznaczyć pomiar temperatury ciała: Body Thermography, 
3. Należy zatwierdzić przyciskiem SAVE (czasami kamera musi się zresetować by wejść w 

odpowiedni tryb pracy). 

 

II. Ustawienia parametrów lokalnych dla przeglądarki IE 
 

Kroki: 

1. Wchodzimy w zakładkę konfiguracja i przechodzimy w pod zakładkę Lokalne: 
Configuration > Local. 

 

2. Należy zastosować ustawienia jak na powyższym zdjęciu: 
a. Rules – informacje związane ze strefą oraz celami są wyświetlane na przeglądarce 

podczas podglądu na żywo (reguły VCA są prezentowane jako metadane i widoczne 
tylko z pozycji przeglądarki internetowej IE), 

b. Display Rules Info. on Capture – na przechwyconym obrazie z przeglądarki będą 
widoczne reguły VCA, 

c. Display Temperature Info. – włączenie wyświetlania informacji o temperaturze przy 
każdym celu (prezencja danych jest jako metadana – informacja towarzysząca 
strumieniowi wideo), 

d. Display Temperature Info. on Capture - na przechwyconym obrazie z przeglądarki 
będą widoczne wskazania temperaturowe obiektów. 

3. Należy kliknąć SAVE by zapamiętać ustawienia. 



 

III. Ustawienia związanie z pomiarem temperatury ciała. 
 

Krok po kroku: 

1. Należy przejść do zakładki pomiar temperatury ciała, ustawienia podstawowe: Body 
Thermography > Basic Settings. 

 

 

 

2. Ustawienia poszczególnych parametrów znajdujących się w oknie jak powyżej: 
a. Channel No.: numer kanału kamery termowizyjnej (zazwyczaj jest to kanał numer 2), 
b. Enable Temperature Measurement – włączenie pomiaru temperaturowego (jest to 

ogólne włączenie badania temperatury), 
c. Display Temperature Info. on Stream – jest to zawarcie informacji o temperaturze 

w strumieniu wideo, 
d. Emissivity: - parametr emisyjności obiektów. Emisyjność ludzkiego ciała to 0.98, 
e. Distance: - jest to odległość pomiędzy mierzonym obiektem a kamerą (należy 

pozostawić fabryczne ustawienie – jest ono dostosowane do rodzaju obiektywu). 
3. Zmianę ustawień należy potwierdzić przyciskiem SAVE, 



4. Należy przejść do zakładki pomiaru temperatury ciała: Body Thermography > Body 
Thermography Configuration, 

5. Wybieramy kamerę pasma widzialnego (zazwyczaj jest to kanał numer 1), 

 

6. W powyższym oknie dokonujemy następujących zmian: 
a. Enable Face Detection - włączamy wykrywanie twarzy w scenie, 
b. Display Temperature - włączamy wyświetlanie temperatury nad zaznaczonym celem, 
c. Configuration – ustawiamy na opcję Targeting (fabryczne ustawienie), 
d. Parametry w zakładce: Face Detection Parameters 

 Generation Speed – ustawiamy na poziomie 5 (fabryczne ustawienie), 
 Sensitivity – czułość ustawiamy na 5 (fabryczne ustawienie), 
 Alarm When Temperature is above – alarm temperaturowy, zalecana 

wartość jaka powinna się znajdować w tym polu to 37.5 Stopni Celsjusza (w 
zależności od scenariusza – wartość ta jest wartością fabryczną). 

e. Draw Area – rysowanie strefy wykrywania twarzy. Tylko obiekty w tej strefie będą 
weryfikowane i badane pod kątem temperatury (strefa jest już zaznaczona 
fabrycznie i pokrywa się ze strefą zaznaczoną w paśmie termowizyjnym – nie 
zalecamy zmian). 

7. Potwierdzamy ustawienia przyciskiem SAVE, 
8. Zmieniamy rodzaj kamery na kanał 2 (termowizja): 



 

9. Ustawiamy następujące parametry: 
a. Black Body Parameters – w tym scenariuszu nie używamy więc nie odznaczamy tej 

opcji. 
b. Body Temperature Compensation: w tych polach ustala się kompensację 

temperaturową w zależności od otoczenia 
 Enable – włączenie funkcji (wartość fabrycznie zaznaczona), 
 Compensation Type – zalecane oraz fabryczne ustawienie - AUTO. W ten 

sposób wartość kompensacji jest ustalana automatycznie. Dana ta jest 
również uwzględnia w prezentowanym wyniku, 

 Manual Calibration – wpisana wartość będzie uwzględniana dodatkowo w 
wyniku pomiarowym (jeżeli wartość zostanie ustawiona na 2 Stopnie 
Celsjusza, zmierzona wartość będzie wynosić 35 Stopni Celsjusza to 
wyświetlony wynik na ekranie będzie 37 Stopni Celsjusza). Szczegóły ręcznej 
kalibracji są opisane w dalszej części. 

 Environment Temperature – sugerowana oraz fabryczna wartość to AUTO. 
W tym przypadku mamy korekcję temperatury otoczenia w czasie 
rzeczywistym, kamera na bieżąco analizuje temperaturę własną oraz 
otoczenia i uwzględnia to podczas pomiaru. 

10. Potwierdzamy ustawienia klikając przycisk SAVE. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Manualna kalibracja 
 

Cel, powód manualnej kalibracji: 

Na poprawność i dokładność pomiarów wpływ ma wiele niezależnych od nas czynników. Ręczne 
skalibrowanie kamery na zasadzie analizy statystycznej błędu pomiarowego przy danym montażu 
może znacznie zwiększyć dokładność pomiarową i powtarzalność wyników. Nie zalecamy zmiany 
wartości fabrycznych, nie ma takiej konieczności przy zachowaniu wszystkich wyszczególnionych 
wytycznych. By to uczynić poprawnie należy się zastosować do poniższych punktów: 

1) Należy włączyć kamerę i poczekać określony czas by osiągnęła optymalną temperaturę pracy 
(zazwyczaj jest to około 30 min w docelowych warunkach), 

2) Dla 5 do 10 losowo wybranych osób należy wykonać następujące 3 kroki: 
a. Należy użyć specjalistycznego termometru by uzyskać rzeczywistą temperaturę ciała 
b. Należy użyć kamery termowizyjnej aby zweryfikować temperaturę wyświetlaną na 

ekranie dla tej samej osoby, 
c. Musimy jedną wartość odjąć od drugiej a wartość zapisać w tabeli 

3) Wartość ręcznej kalibracji jest średnią arytmetyczną z różnic pomiarowych. 

 

Przykładowa tabelka. 

 

Temperatura ciała 
mierzona 
tremometrem ℃  

Temperatura ciała 
mierzona kamerą ℃ 

Różnica wartości w ℃ Średnia wartość w ℃ 

36.8 36.3 0.5 0.5 
37.0 36.5 0.5 
36.8 36.2 0.6 
36.9 36.4 0.5 
37.2 36.8 0.4 

 

Wartość jaką wpisujemy to 0.5 Stopnia Celsjusza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatkowe wskazówki 
 

 Przed rozpoczęciem prac związanych z kalibracją oraz mierzeniem przechodzących osób 
należy włączyć kamerę poczekać minimum 30 min. Kamera mysi osiągnąć optymalną 
temperaturę pracy, 

 Dostarczona kamera jest już skonfigurowana, większość parametrów należy tylko sprawdzić, 
nie zalecamy zmian, chyba, że sytuacja tego wymaga, 

 Należy pamiętać, że kamera wskazuje przybliżoną wartość temperaturową. Ma ona na celu 
szybkie wy separowanie osób, które mają podwyższoną temperaturę ciała. Te dane mogą 
tylko i wyłącznie wskazać osoby, które powinny być skierowane na dalsze badania. 

 Poniższa tabela przedstawia zalecenia dotyczące wysokości montażu kamery oraz odległości 
z jakiej pomiar jest najbardziej dokładny: 

DS-2TD2637B-10/P 
Wysokość montażu：1.7m~2.5m 
Odległość od twarzy：3~7m 

DS-2TD2636B-15/P 
Wysokość montażu：1.7m~2.5m 
Odległość od twarzy：4.5~9m 

DS-2TD2617B-6/PA 
Wysokość montażu：1.5m 
Odległość od twarzy：1.5~2.5m 

DS-2TD2617B-3/PA 
Wysokość montażu：1.5m 
Odległość od twarzy：0.8~1.5m 

DS-2TD1217B-6/PA 
Odległość od twarzy：1.5m 
Face distance：1.5~2.5m 

DS-2TD1217B-3/PA 
Wysokość montażu：1.5m 
Odległość od twarzy：0.8~1.5m 

 


