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Інфрачервона діагностика - це найбільш перспективний і ефективний 

напрямок розвитку в діагностиці електрообладнання, яке має низку і переваг 

в порівнянні з традиційними методами випробувань, а саме: достовірність, 

об'єктивність і точність одержуваних відомостей; не потребує підготовки 

робочого місця; забезпечує великий обсяг виконуваних робіт за одиницю 

часу; можливість визначення дефектів на ранній стадії розвитку. [1] 

Для оптимізації процедури контролю та автоматизації обробки 

отриманих термограм перспективним є використання штучних нейронних 

мереж – математичних моделей, що реалізуються програмно або апаратно, та 

побудовані за принципом організації та функціонування біологічних 

нейронних мереж нервової системи. Такі мережі являють собою систему 

з’єднаних та взаємодіючих між собою процесорів або програмних блоків. [2] 

Суть роботи штучних нейронних мереж полягає в тому, що у якості 

вихідної інформації системі надається набір вхідних даних та кінцевих 

результатів, а далі відбувається процес встановлення взаємозв’язків між 

даними на вході та кінцевими відповідями (рис.1). Тобто така мережа має 

здатність навчатися. У подальшому навчена мережа використовується для 

передбачення результатів для іншого набору вхідних даних, для яких 

відповіді ще не відомі.  

 



 
Рис.1 Схема одношарової штучної нейронної мережі 

При аналізі термограми оператор тепловізійного обладнання повинен 

визначити, що означає саме така забарвленість певної ділянки об'єкту 

контролю – наявність дефекту або лише заваду, що може бути викликана 

великою кількістю факторів. Цю операцію можна реалізувати програмно за 

допомогою використання нейронних мереж що створюються, наприклад, за 

допомогою функції nntool пакету MАТLAB, або засобами пакету LabView. 

Для використання при аналізі термограм пропонується навчати 

нейронну мережу наступним чином: на її вхід подаються вектори 

температурних значень для бездефектної ділянки та області з дефектом. На 

виході мережі цим значенням присвоюється відповідно нульовий та 

браковочний рівень. У якості функції активації нейрона може 

використовуватися функція з жорстким обмеженням f(x)=1, якщо x≥0 та 

f(x)=0, якщо х<0. В результаті, нейронна мережа отримує здатність виділяти 

дефектні зони серед бездефектних ділянок. 

Основним завданням для подальших досліджень є вибір потрібного 

типу нейронної мережі, який буде найбільш оптимальним при використанні у 

тепловому контролі. 
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