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Анотація. В доповіді пропонується система комп'ютерної обробки інформації, що дозволяє відновити пов-

ну картину теплового поля по точковим значенням температури і яка є альтернативою використанню тепло-

візійної техніки. Також пропонується методика визначення оптимальної кількості точок вимірювання тем-

ператури теплового поля для його повного відновлення з заданою похибкою.  
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ВСТУП 

Температуру дуже часто використовують в якості інформаційного пара-

метра для діагностування промислового обладнання, вона характеризує стан 

цього обладнання. Особливе значення температура має і під час контролю 

технологічних процесів. Точність дотримання температурного режиму часто 

визначає не тільки якість виробу, але й стратегічно важливі можливості ви-

користання його для конкретних цілей. Серед найбільш поширених приладів, 

які використовують для вимірювання температури, можна назвати піромет-

ри, що дозволяють отримати значення цього параметра безконтактно в зада-

ній точці. У деяких випадках при діагностуванні промислового обладнання 

буває недостатньо знати температуру в контрольних точках. Часто виникає 

потреба в отриманні повної термограми об'єкта. Для цих цілей може бути ви-

користаний такий прилад, як тепловізор, який дозволяє візуалізувати розпо-

діл температури на поверхні об'єкта. Однак, в порівнянні з пірометром, теп-

ловізор є складним і, відповідно, дорогим приладом, який не завжди виправ-

довує свою вартість. 

Альтернативою використанню тепловізійної техніки може стати система 

комп'ютерної обробки інформації, яка дозволить відновити повну картину 

температурного поля за даними вимірів в окремих точках масиву. Актуаль-

ність даної альтернативи полягає в тому, щоб пірометричний прилад зі своїм 

програмним забезпеченням міг конкурувати з тепловізійною технікою в точ-

ності відтворення термограмм. Такий підхід дозволить зменшити габаритні 

розміри контролюючого приладу і значно спростить його функціональну 

схему.  

 

ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ 

Завдання реконструкції теплового поля за значеннями температур в де-

яких точках можна звести до вирішення диференціального рівняння теплоп-

ровідності, яке пов'язує часову і просторову зміну температури в будь якій 

точці тіла [1]. Для розв'язання задачі такого типу авторами в роботі [2] було 

застосоване швидке перетворення Фур'є: розроблено метод теплової дефек-

тометрії на базі рішення прямої і зворотньої задачі теплопровідності в неста-

ціонарній постановці. Перевагою даного методу є зменшення часу обробки 

даних. Проте, суттєвим недоліком даного методу можна вважати жорстку 

залежність від функції часу. 
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Реконструкція та обробка теплових полів може бути виконана методом 

Джона Кенні, за допомогою якого можна визначати межі області контролю, 

що є дуже важливим при побудові теплових зображень. Однак, алгоритм 

Кенні збільшує обчислювальні витрати [3]. Також існує метод вейвлет-

перетворення, який схожий на перетворення Фур'є, але з зовсім іншою оціно-

чною функцією. До недоліків вейвлет-перетворення варто віднести велику 

кількість обчислень [4]. 

Метод скінченних елементів можна віднести до найбільш ефективних 

методів реконструкції теплових полів, який є чисельним методом знахо-

дження рішень часткових та інтегральних диференціальних рівнянь. Голов-

ним недоліком цього методу є потреба у великому обсязі пам'яті обчислюва-

льної техніки і високій швидкості розрахунку. Проте сучасні досягнення в 

розвитку комп'ютерних технологій практично усувають цю проблему [5]. 

В роботі [6] була виконана реконструкція теплового поля об'єкта за зна-

ченнями в декількох точках з використанням декількох типів інтерполяції. 

Однак, на даний момент реконструкція теплових полів має ряд невирішених 

питань: визначення оптимальної кількості точок вимірювання температури в 

залежності від розмірів об’єкту, взаємне розташування вимірювальних точок, 

збільшення точності і швидкості реконструкції та ін.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Метою дослідження є отримання оптимальної кількості точок вимірю-

вань температури необхідних для реконструкції теплових полів з високою 

точністю і визначення кращого метода реконструкції та його вдосконалення. 

Для подальших досліджень було взято зображення еталонного теплового по-

ля (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Еталонне теплове поле 

Оскільки теплові поля неоднорідні, то кількість точок для кожної його 

області може бути різною, щоб забезпечити однакову точність реконструкції. 

Для того, щоб вибрати області з різним температурним градієнтом, був 

побудований термопрофіль, який проходив через точку з максимальною тем-

пературою теплового поля (рис.2а).  

Наступним кроком було знайдено графік похідної від термопрофілю ме-
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тодом кінцевих-різниць (рис.2б), оскільки функція термопрофілю була задана 

таблицею. Це дозволило знайти швидкість наростання функції температури. 

Графік похідної був використаний для поділу теплового зображення на три 

області №1, №2 і №3, які обмежені лініями на рис.2б та виділені кругами на 

рис.1. Край області №1 визначався координатою максимальної точки темпе-

ратури на термопрофілі. 

 

 
а      б 

Рисунок 2. а) Термопрофіль теплового поля; б) Графік похідної від термопрофілю. 

Для того щоб побачити на скільки похибки відновлення поля в означе-

них областях відрізняються одна від одної, була виконана для кожної обраної 

області реконструкція по довільно взятим 9-ти точкам, та розрахована диспе-

рсія. Відхилення реконструйованого теплового поля від еталонного в означе-

них областях склало: D1 = 0.81; D2 = 0.39; D3 = 0.07. Довільно задаємось ди-

сперсією відновлення поля в усіх областях - D = 0.15±0.03.  

Для вирішення поставленої задачі була розроблена комп’ютерна про-

грама пошуку оптимальної кількості точок для реконструкції теплового поля 

за заданою дисперсією. Програма працює наступним чином: 

1. Обирається область теплового поля та задається діапазон відхилень, 

який задовольняє умовам. 

2. Відбувається реконструкція обраної області теплового поля за певною 

кількістю точок взятих з цієї області. 

3. Розраховується відхилення реконструйованої області від еталонної.  

4. Якщо розрахована дисперсія не відповідає заданому діапазону кіль-

кість точок змінюється та виконуються пункти 2 і 3 знову, до тих пір до поки 

не буде знайдена оптимальна кількість точок, при якій розрахована дисперсія 

буде входити в заданий діапазон. 

5. В кінці виводиться еталонне теплове поле з зображеними точками по 

яким відбувалась реконструкція, відновлене поле та отримана дисперсія і оп-

тимальна кількість точок для реконструкції. 

Реконструкція виконувалась методом інтерполяції оскільки даний метод 

простий в реалізацій і займає менше обчислень. За допомогою розробленої 

програми була знайдена оптимальна кількість точок для області №1 та №2 

при заданому діапазоні відхилень (D = 0.15±0.03) та отримані наступні ре-

зультати. Область №1 - 63 точки дозволили відновити поле з  дисперсією D1 
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= 0.1233. Область №2 - 20 точок дозволили відновити поле з  дисперсією D2 

= 0.1485. Для області №3 оптимальна кількість точок не визначалась, оскіль-

ки мінімальне зменшення кількості точок призведе до значного збільшення 

дисперсії, яка перевищить заданий діапазон. 

Аналогічна процедура була виконана для інших термопрофілей, парале-

льних початковому. В результаті було визначено, що величина областей змі-

нюється на незначну величину, тобто кількість точок для кожної області за-

лишається незмінною. Також, при отриманні термопрофілей зміщених на ве-

личину 9-ти точок і більше спостерігається об'єднання областей №2 та №3. 

 

ВИСНОВКИ 

Запропонована методика визначення оптимальної кількості точок для 

реконструкції теплового поля. Методика включає побудову термопрофілю 

досліджуваного теплового поля та знаходження графіка похідної від термо-

профілю. Графік похідної дозволяє визначити ділянки поля з різним темпера-

турним градієнтом. Розроблена комп’ютерна програма пошуку оптимальної 

кількості точок для реконструкції дозволяє отримати відновлене поле з зада-

ною точністю. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Протасов А.Г. Комп’ютерне моделювання процесів теплового контро-

лю для студентів спеціальності «Неруйнівний контроль та технічна діагнос-

тика». / А.Г. Протасов // Інформаційні технології і засоби навчання. Випуск 

2(10), 2009 [Електронний  ресурс] – Режим доступу: http://www.ime.edu-

ua.net/em10/emg.html. 

2. Будадин О.Н. Метод теплового контроля с использованием быстрого 

преобразования Фурье / О.Н. Будадин, О.В.Лебедев, В.Г. Авраменко, Д.В. 

Киржанов  // Контроль. Диагностика. Харьков – 2007. – №6.– С.23-31. 

3. Canny J.A. Computation Approach to Edge Detection. / J.A. Canny // IEEE 

Trans. Pattern Anal. Mach. Intell – 1986. – Vol. 8, №6. – P. 679–698. 

4. Малла С. Вэйвлеты в обработке сигналов / С. Малла. – М. :Мир, 2005. 

– 671 с. 

5. Protasov A. Application of FEMLAB Software for Simulation of the 

Thermal Method for Nondestructive Testing. / A. Protasov //American Society for 

Engineering Education. Annual conference and Exposition. Austin, Texas, USA. 

June 14-17 2009, pp. 182-191. 

6. Protasov A. Reconstruction of the Thermal Field Image from 

Measurements in Separate Points. / A. Protasov // Conf. proceed. Of IEEE 

Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium, Aug 29-31, Kyiv, Ukraine. 

2017, pp. 89-92. 

 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 0.00, top 0.00, right 0.00, bottom 0.00 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 5.709 x 8.071 inches / 145.0 x 205.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: scale to rows 1 down, columns 2 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0001
     20.0001
     0
     Corners
     0.2999
     Fixed
     0
     0
     2
     1
     0.6800
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20180502210839
       581.1024
       145х205
       Blank
       411.0236
          

     Tall
     557
     195
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





