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Розглянуто, розроблені авторами, прин-

ципи поєднання та схеми пристроїв форму-

вання багатоспектральних зображень скла-

дних об’єктів, отриманих за допомогою вдо-

сконаленої тепловізійної камери. 

 

Вступ. Впровадження енергозберіга-

ючих технологій належить до пріори-

тетних напрямків розвитку науково-

технічної бази України. На цім терені 

головним (а у багатьох випадках – єди-

ним) джерелом необхідної інформації є 

дистанційний моніторинг, обробка та 

аналіз результатів якого створюють пе-

редумови для своєчасного виявлення 

енергетичні витрат, діагностування ста-

ну досліджуваних об’єктів, проведення 

профілактичних та ремонтних робіт (при 

істотному скороченні часу простою об-

ладнання при їх проведенні) та попере-

дження аварійних ситуацій, а відтак для 

підвищення ефективності використання 

енергетичних потужностей. При прове-

денні такого моніторингу знайшли ши-

роке застосування багатоспектральні 

аналізатори, що працюють у інфрачер-

воному та видимому діапазонах. Це зу-

мовлене тим, що отримання теплового 

зображення досліджуваних об’єктів є 

одним з основних методів визначення їх 

загального стану. Але при цьому необ-

хідно зважати на вплив таких відомих 

фізичних явищ, як, зокрема, перевипро-

мінювання, теплове маскування та тер-

модифузія. Все це призводить до спо-

творення часової та координатної флук-

туації теплового зображення: порівняно 

з видимим воно є більш розмитим та має 

більш високий рівень шуму, отже, й ни-

жчі контрастність і роздільну здат-ність. 

Тому актуальною є проблема його іден-

тифікації. Для полегшення ідентифі-кації 

теплового зображення, його коор-

динатної прив’язки до місцевості та ви-

значення місцезнаходження його ділянок 

з аномальним тепловим станом операто-

ру зазвичай необхідно пред’являти пара-

лельно з тепловим ще й видиме зобра-

ження.[1–3] Ця задача може бути вирі-

шена шляхом одночасного використання 

двох камер, детекторними елементами 

яких є, наприклад, піровідикон та ПЗС-

матриця. 

Поєднання зображень. Розглянемо 

принципи поєднання та схеми пристроїв 

формування багатоспектральних зобра-

жень складних об’єктів, отриманих за 

допомогою вдосконаленої тепловізійної 

камери. Під час комплексних досліджень 

розмаїтих сфер промисловості та госпо-

дарства у переважній більшості випадків 

зображення досліджуваних об'єктів віді-

грають виключну роль як найпоши-

реніший та найефективніший засіб по-

дання інформації. На цім терені теплові-

зійні системи (ТС) займають одне з чіль-

них місць серед засобів неруйнуючого 

контролю. Проте, теплове зображення 

досліджуваного об'єкту зазвичай є недо-

статньо інформативним, оскільки істот-

но відрізняється від видимого, а темпе-

ратурні перепади створюють контрасти 

одно-рідних поверхонь. Тому у деяких 

ТС з метою підвищення точності коор-

динатної прив'язки елементів тепло-вої 

картини вважається за доцільне теплове 

зображення доповнювати видимим, яке 

виводиться на окремий монітор, або від-

творюється по черзі чи паралельно (у 

поліекранному режимі) з тепловим, або 

накладається на теплове, для чого у 

склад TС вводять допоміжний канал ви-

димого діапазону. Але окреме відтво-

рення не дає достатньої прив'язки до 

об'єкту; суміщення ж монохромних ви-

димого і теплового зображень руйнує 

цілісність сприйняття. В основу постав-

лено завдання спрощення формованого 

комплексного зображення шляхом вве-
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дення нових елементів та зв’язків між 

ними, що дозволить накладати на кольо-

рове ІЧ зображення замість напівтоново-

го видимого лише його контури, і тим 

самим покращити якість моніторингу 

теплових об’єктів [4–6]. 
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Р и с. 1.  Двоканальний пристрій  

формування  комплексного зображення 

 

На рис.1 показана структурна схема дво-

канального пристрою. Сигнали, сформо-

вані детекторами 1 та 2, надходять на 

інформаційні входи генераторів, відпо-

відно, піро- 3 та відео-4 сигналів. Взаєм-

ну синхронізацію роботи цих генерато-

рів забезпечує синхрогенератор 5. Напів-

тоновий піросигнал, сформований гене-

ратором піросигналів 3, надходить на 

вхід синтезатора кольору 6, на виході 

якого за певним алгоритмом формують-

ся RGB-сигнали, необхідні для створен-

ня псевдокольорового ІЧ зображення 

досліджуваного об’єкту. Вони подають-

ся на перший вхід змішувача 7. Водно-

час напівтоновий відеосигнал, сформо-

ваний генератором відеосигналу 4, над-

ходить на інформаційний вхід генерато-

ра контурів 9, на виході якого формуєть-

ся бінарна послідовність пікселів конту-

рного зображення, що поступає на дру-

гий вхід змішувача 7. Останній формує 

телевізійний сигнал, що надходить на 

вхід кольорового відеомонітора 8, на ек-

рані якого формується псевдокольорове 

ІЧ зображення з накладеними на нього 

бінарними контурами видимого зобра-

ження. При цьому, робота генератора 

контурів 9 складається з двох фаз. У пер-

шій фазі визначається значення динаміч-

ного порогу R, яке обчислюється як сума 

пікселів значень яскравості  певного око- 

лу (у даному варіанті реалізації – околу 

3х3) плинного пікселя видимого зобра-

ження (1) 
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де 
00 yxB  – яскравість центрального пік-

села околу. 

Структурну схему реалізації двоспе-

ктрального пристрою ТС представлено 

на рис. 2  [7]. 
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Р и с.  2.  Структурна  схема 

 двоспектральної тепловізійної камери 

 

Пристрій працює наступним чином. 

ІЧ випромінювання досліджуваного 

об’єкту падає на ІЧ об’єктив 8, викона-

ний з германієвого скла, який фокусує це 

випромінювання на оптичному вході 

детектора ІЧ спектру 1, виконаного, на-

приклад, на основі мікроболо-метричної 

матриці. Водночас видиме випроміню-

вання досліджуваного об’єкту падає на 

периферійну частину оптичного об’єк-

тива 9, діаметр якого істотно перевищує 

діаметр ІЧ об’єктива 8, і який фокусує це 

випромінювання на оптичному вході 

детектора видимого спектру 2, викона-



ного, наприклад, на основі CCD матриці. 

При цьому, розміщення оптичного 

об’єктиву 9 на головній оптичній осі 

пристрою за ІЧ об’єктивом 8 та детекто-

ром ІЧ випромінювання 1 перешкоджає 

попаданню на нього приосьових проме-

нів видимого випромінювання. І тому, на 

відміну від ІЧ об’єктива 8, на який ІЧ 

випромінювання попадає повністю (що 

забезпечує оптимальні умови роботи де-

тектора ІЧ спектру 1), на оптичний 

об’єктив 9 падають лише бокові промені, 

що дещо погіршує умови роботи детек-

тора видимого спектру 2. Але, як відомо, 

чутливість та роздільна здатність детек-

торів видимого випро-мінювання зага-

лом у декілька разів перевищує аналогі-

чні показники детек-торів ІЧ спектру. 

Тому випромінюван-ня, яке через опти-

чний об’єктив 9 надходить на детектор 

видимого спектру 2, цілком достатньо 

для формування видимого зображення, 

яке по своїй якості не поступається, і 

навіть перевершує ІЧ зображення, сфор-

моване за допомогою детектора ІЧ ви-

промінювання 1. Сигнали, сформовані 

детекторами ІЧ 1 та видимого 2 спектру, 

надходять на входи генераторів, відпові-

дно, піро- 3 та відео- 4 сигналів. Напів-

тоновий піросигнал, сформований гене-

ратором піросигналів 3, надходить на 

вхід синтезатора кольору 5, на виході 

якого за певним алгоритмом формують-

ся RGB-сигнали, необхід-ні для форму-

вання псевдокольорового (розфарбова-

ного) ІЧ зображення дослід-жуваного 

об’єкту. Ці сигнали надходять на пер-

ший вхід змішувача 6, на другий вхід 

якого одночасно надходить напівтоно-

вий відеосигнал з генератора відеосиг-

налу 4. Телевізійний сигнал, сформова-

ний змішувачем 6, надходить на вхід ко-

льорового відеомонітора 7, на екрані 

якого формується псевдокольорове ІЧ 

зображення разом з накладеним на нього 

напівтоновим видимим зображенням. 

Одночасне формування псевдоко-

льорового ІЧ та напівтонового видимого 

зображень на екрані кольорового відео-

монітора 7 підвищує оперативність спо-

стереження динаміки зміни стану дослі-

джуваного об’єкту. Таким чином, додат-

кове введення в пристрій ІЧ 8 та оптич-

ного 9 об’єктивів і послідовне розмі-

щення ІЧ об’єктива 8, детектора ІЧ спек-

тру 1, оптичного об’єктива 9 та детекто-

ра видимого спектру 2 на головній опти-

чній осі пристрою покращує якість моні-

торингу динамічних теплових об’єк-тів. 

Метою іншого розробленого при-

строю для формування комплексних зо-

бражень є спрощення оптичного сумі-

щення детекторів видимого та ІЧ спект-

ру відносно головної оптичної осі при-

строю, що дозволить підвищити точ-

ність формування та суміщення видимо-

го та ІЧ зображень досліджуваного 

об’єкту і тим самим покращити якість 

моніторингу теплових об’єктів. На рис.3 

зображено структурну схему пропонова-

ного пристрою [8]. 
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Р и с. 3.  Пристрій для формування 

 комплексних зображень 

 

Видиме та ІЧ випромінювання досліджу-

ваного об’єкту падає на всехвильовий 

дзеркальний об’єктив 1, який фокусує 

його на поворотній пластині 10, яка під 

дією блока керування обертанням 11 

може приймати два положення: під ку-

тами 45 та –45 до головної оптичної 

осі пристрою. При положенні поворотної 

пластини 10 під кутом 45 до головної 

оптичної осі протягом кадру випроміню-

вання від всехвильового дзеркального 

об’єктиву 1 відбивається лицьовою сто-

роною поворотної пластини 10 на опти-

чний вхід детектора ІЧ спектру 2, вико-

наного, наприклад, на основі мікроболо-

метричної матриці. Протягом зво-

ротного ходу кадру поворотна пластина 

10 обертається на 90, приймає поло-

ження під кутом -45 до головної оптич-

ної осі, і у цьому положенні протягом 

наступного кадру випромінювання від 



всехвильового дзеркального об’єктиву 1 

відбивається зворотною стороною пово-

ротної пластини 10 на оптичний вхід де-

тектора видимого спектру 3, виконаного, 

наприклад, на основі CCD матриці. Сиг-

нали, сформовані детекторами ІЧ 2 та 

видимого 3 випромінювання, надходять 

на входи генераторів, відповідно, піро- 4 

та відео- 5 сигналів. Синхронізацію цих 

генераторів з дією блока керування обе-

ртанням 11 забезпечує синхрогенератор 

6. Напівтоновий піросигнал, сформова-

ний генератором піросигналів 7, надхо-

дить на вхід синтезатора кольору 8, на 

виході якого за певним алгоритмом фо-

рмуються RGB-сигнали, необхідні для 

створення псевдокольорового ІЧ зобра-

ження досліджуваного об’єкту. Ці сиг-

нали надходять на перший вхід змішува-

ча 8, на другий вхід якого надходить на-

півтоновий відеосигнал з генератора ві-

деосигналу 5. Телевізійний сигнал, сфо-

рмований змішувачем 8, надходить на 

вхід кольорового відеомонітора 9, на ек-

рані якого почергово формуються псев-

докольорове ІЧ та напівтонове видиме 

зображення. Спрощення оптичного су-

міщення детекторів видимого та ІЧ ви-

промінювання відносно головної оптич-

ної осі пристрою підвищує точність фо-

рмування та суміщення видимого та ІЧ 

зображень досліджуваного об’єкту. Та-

ким чином, додаткове введення в при-

стрій поворотної пластини 10 з двосто-

роннім зовнішнім дзеркальним покрит-

тям, яка обертається навколо осі, орто-

гональної до головній оптичній осі при-

строю, та блока керування обертанням 

11 покращує якість моніторингу тепло-

вих об’єктів. 

Висновки. Запропоновані авторами 

орігінальні способи та схеми поєднання 

багатоспектральних зображень складних 

об’єктів ефективно вирішують завдання 

пошуку і визначення точних координат 

елементів зображення складного об’єкту 

з граничними значеннями температури, 

що значно спрощує контроль їх аварій-

ного стану. 
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