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ВСТУП 
 

Від природи людина не наділена здатністю бачити теплове 

випромінювання навколишнього світу. Щоб перевірити, теплий чайник чи 

холодний, нам потрібно піднести до нього руку. Проте відчути теплове 

випромінювання ми все-таки можемо: перебуваючи поруч із потужним 

джерелом тепла, (поруч з багаттям, наприклад), ми на відстані відчуваємо 

вихідний від нього жар. Це випромінювання, (воно називається 

інфрачервоним), ми сприймаємо шкірою, але, на жаль, не очима. Якщо б його 

можна було бачити, то оточуючі нас предмети отримали б зовсім інший 

вигляд. Ми з подивом б виявили, що багато з них світяться або раптом стали 

злегка прозорі, або набули дзеркального блиску. 

Інфрачервона термографія, теплове зображення або теплове відео - це 

науковий спосіб отримання термограми - зображення в інфрачервоних 

променях, що показує картину розподілу температурних полів. Термографічні 

камери, або тепловізори виявляють випромінювання в інфрачервоному 

діапазоні електромагнітного спектру (приблизно 900-14000 нанометрів або 

0,9-14 мкм) і на основі цього випромінювання створюють зображення, що 

дозволяють визначити перегріті або переохолоджені місця. Так як 

інфрачервоне випромінювання випромінюється всіма об'єктами, що мають 

температуру, згідно з формулою Планка для випромінювання чорного тіла, 

термографія дозволяє «бачити» навколишнє середовище з або без видимого 

світла. Величина випромінювання, що випускається об'єктом, збільшується з 

підвищенням його температури, тому термографія дозволяє нам бачити 

відмінності в температурі. Коли дивимося через тепловізор, то теплі об'єкти 

видно краще, ніж охолоджені до температури навколишнього середовища; 

люди і теплокровні тварини легше помітні в навколишньому середовищі, як 

вдень, так і вночі. Як результат, просування використання термографії може 

бути приписано військовим і службам безпеки [10]. 
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Створення термограм на основі теплових зображень знайшло багато 

застосувань. Наприклад, пожежні використовують їх для виявлення диму, 

пошуку людей і встановлення осередків займання. З тепловими зображеннями 

техніки, обслуговуючі лінії електропередачі, виявляють перегрів в місцях 

з'єднань і частини, що перебувають в аварійному стані, які потребують 

усунення потенційної небезпеки. Деяку фізіологічну діяльність організму, що 

вимагає більш пильної уваги у людей і теплокровних тварин, також можна 

спостерігати за допомогою теплових зображень. 

Замість ПЗЗ датчиків більшість тепловізорів використовують блок 

фокусних площин КМОН. Найбільш часто використовуються матриці в 

фокальній площині з антимоніду індію (InSb), арсеніду галію та індію, телурид 

ртуті і кадмію. Новітні технології дозволяють використовувати недорогі 

неохолоджувані мікроболометричні датчики. Їх роздільна здатність більш 

низька, ніж у оптичних камер, - в основному 160 × 120 або 320 × 240 пікселів 

до 640 × 512 у найбільш дорогих моделей. Тепловізори більш дорогі, ніж їх 

аналоги для видимої частини спектру і на моделі високого класу часто 

накладаються експортні обмеження. Старі болометри і більш чутливі моделі, 

такі, як з використанням антимоніду індію, вимагають кріогенне охолодження, 

зазвичай охолоджувач з циклом Стірлінга в мініатюрі або охолодження рідким 

азотом [11]. 

Використання теплового випромінювання для науково-дослідних цілей 

актуально в силу високої інформативності самого методу й повної безпеки 

його застосування для об`єкту досліджень та персоналу.  
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РОЗДІЛ 1. Огляд сучасного стану інфрачервоного 

теплобачення 
 

Згідно встановленої ще в 60-і роки минулого сторіччя термінології, 

розрізняють тепловізійні прилади (ТВП) і прилади нічного бачення (ПНВ), 

розуміючи під першими системи на фотоелектричних приймачах 

випромінювання (ФПВ), а під другими – системи на електронно-оптичних 

перетворювачах (ЕОП). Розглянемо ТВП.  

Враховуючи різноманіття таких приладів і те, що часто зустрічається 

останніми роками в англомовній технічній літературі словосполучення 

"Infrared imaging systems", називатимемо їх загальним терміном "тепловізійні 

системи" (ТВС), що відповідає терміну англійською мовою. 

 

1.1 Коротка історична довідка 
 

Інфрачервона термографія - це наука використання електронно-

оптичних пристроїв для реєстрації та вимірювання випромінювання і 

зіставлення його з температурою поверхонь. Випромінювання - це передача 

тепла у вигляді променевої енергії (електромагнітних хвиль) без проміжного 

середовища, використовуваного для передачі. Сучасна інфрачервона 

термографія використовує електронно-оптичні пристрої для вимірювання 

потоку випромінювання і на його основі обчислення температури поверхні 

обстежуваних конструкцій або обладнання [1,36,39]. 

Люди завжди могли відчувати інфрачервоне випромінювання. Нервові 

закінчення людської шкіри можуть реєструвати зміни температури величиною 

± 0.009 ° C (0.005 ° F). Незважаючи на свою високу чутливість, вони абсолютно 

не підходять для неруйнівного теплового контролю. 

Слово «інфрачервоний» означає «за червоним», що вказує на місце, яке 

займають ці довжини хвиль в спектрі електромагнітного випромінювання. 

Термін «термографія» походить від двох коренів, які означають 
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«температурне зображення». Коріння термографії належать німецькому серу 

Вільяму Гершелю, який в 1800 р проводив експерименти з сонячним світлом. 

Гершель відкрив інфрачервоне випромінювання, коли пропускав 

сонячне світло через призму, і мав у своєму розпорядженні чутливий ртутний 

термометр. Гершель виявив, що при переході за червоний колір в область, 

відому як «невидиме теплове випромінювання», температура підвищувалася. 

«Невидиме теплове випромінювання» лежало в області електромагнітного 

спектру, яка зараз називається інфрачервоним випромінюванням. Воно так 

само є електромагнітним випромінюванням [39]. 

Через двадцять років, німецький фізик Томас Зеєбек відкрив 

термоелектричний ефект. Це призвело до відкриття італійським фізиком 

Леопольдом Нобілі термобатареї на основі ранніх версій термопар в 1829 р. 

Цей простий контактний пристрій заснований на наступному явищі: при зміні 

температури між двома різнорідними металами з'являлася різниця 

потенціалів. Партнер Нобілі, Македонія Меллона, незабаром перетворив 

термобатарею в термостовпчик (послідовне розташування термобатарей), і 

сфокусував на ньому теплове випромінювання таким чином, що зміг 

фіксувати тепло тіла з відстані 9,1 м (30 футів) [36,39]. 

У 1880 р, американський астроном Семюел Ленглі використовував 

болометр для виявлення тепла тіла корови з відстані більше 300 м (1000 футів). 

У болометрі вимірюється не різниця потенціалів, а зміна електричного опору, 

пов'язана зі зміною температури. Син сера Вільяма Гершеля, сер Джон 

Гершель отримав перше інфрачервоне зображення в 1840 р. Формування 

теплового зображення відбувалося за рахунок різної швидкості випаровування 

тонкої плівки масла, і його можна було побачити у відбитому світлі [39]. 

Тепловізор - це пристрій, який отримує теплове зображення в 

інфрачервоній області спектра без прямого контакту з обладнанням. Перші 

моделі тепловізорів були побудовані на фоторезистивних приймачах опору. З 

1916 по 1918 рр. американський винахідник Теодор Кейс експериментував з 

фотоопором для отримання сигналу не за рахунок нагріву, а завдяки прямій 
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взаємодії з фотонами. В результаті було отримано швидший, більш чутливий 

приймач випромінювання на основі ефекту фотопровідності. Протягом 1940 -

1950-х рр. розвиток тепловізійної технології було пов'язано зі зростаючим 

застосуванням для військових цілей. Німецькі вчені виявили, що при 

охолодженні фоторезистивного приймача випромінювання, його 

характеристики поліпшуються. 

Тепловізори для невійськових цілей застосовувалися не тільки до 1960х 

рр. Ранні тепловізійні системи були громіздкими, повільними, мали низьку 

роздільну здатність, їх використовували в промисловості для обстеження 

систем передачі і розподілу електроенергії. У 1970х рр. досягнення в області 

військових застосувань привели до появи перших переносних систем, які 

можна було використовувати для діагностики будівель і неруйнівного 

контролю [36]. 

У 1970-х рр. тепловізійні системи були міцними і надійними, проте 

якість зображень була низькою в порівнянні з сучасними тепловізорами. До 

початку 1980-х рр., теплобачення широко застосовувалося в медицині, в 

основних галузях промисловості, а так само для обстеження будівель. 

Тепловізійні системи калібровані таким чином, щоб можна було отримувати 

повністю радіометричні зображення. Радіометричне зображення - це теплове 

зображення, що містить розраховані значення температур для всіх точок на 

зображенні. На заміну стислому або зрідженому газу, який використовувався 

для охолодження тепловізорів, прийшли більш надійні поліпшені пристрої 

охолодження. Так само були розроблені і широко застосовувалися менш 

дорогі тепловізійні системи на основі піровідіконів (піроелектричних Відікон 

трубок). Хоча вони не були радіометричними, тепловізійні системи на основі 

піровідіконів мали невелику вагу, були переносними і працювали без 

охолодження [1]. 

В кінці 1980-х рр. військові зробили доступними для широкого 

застосування матричні приймачі випромінювання (матриці в фокальній 

площині, FPA). Матриці в фокальній площині складаються з масиву. 
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Тепловізор був значним прогресом у порівнянні зі скануючими приймачами 

випромінювання, які використовувалися з самого початку. Це призвело до 

підвищення якості зображення і просторового розширення. Типові матричні 

приймачі випромінювання сучасних тепловізорів мають розмір від 16х16 до 

640х480 пікселів. Таким чином, піксель є найменшим окремим елементом 

матричного приймача випромінювання, який може вловлювати інфрачервоне 

випромінювання. Для спеціальних завдань існують приймачі 

випромінювання, розмір яких перевищує 1000х1000 елементів. Перше число 

являє собою кількість вертикальних колонок, а друге - кількість 

горизонтальних ліній, що відображаються на дисплеї. Наприклад, матриця 

розміром 160х120 елементів в сумі має 19200 пікселів (160 пікселів х 120 

пікселів = 19200 пікселів всього). Довгохвильові тепловізори - це тепловізори, 

які чутливі до інфрачервоного випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 

8 до 15 мкм. Мікрон (мкм) - це одиниця вимірювання довжини, рівна одній 

тисячній міліметра (0,001 м). Середньохвильові тепловізори - це тепловізори, 

чутливі до інфрачервоного випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 2,5 

мкм до 6 мкм. В даний час існують як довгохвильові, так і середньохвильові 

повністю радіометричні тепловізійні системи, часто з функцією накладання 

зображень і температурною чутливістю 0,05 ° С (0.09 ° F) і менш. 

За минуле десятиліття вартість таких систем знизилася більше ніж у 

десять разів, а якість значно підвищилася. Крім того, значно зросло 

використання програмного забезпечення для обробки зображень. Практично 

всі сучасні інфрачервоні системи використовують програмне забезпечення для 

полегшення аналізу і підготовки звітів. Звіти можна швидко створити і 

відправити в електронному вигляді через інтернет, або зберегти в одному з 

широко використовуваних форматів, таких, як PDF, а так само записати на 

одному з цифрових пристроїв зберігання даних різних типів [1,43]. 
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1.2 Основні тенденції розвитку тепловізійних систем 
 

У роботі [1] проведено оглядовий аналіз основних тенденцій розвитку 

тепловізійних систем (ТВС), або IRIS (від англ. – infrared imaging systems), 

який показав, що сьогодні, найпоширенішими є матричні ІЧ прилади нового 

покоління, у яких використовуються матриці приймачів випромінювання 

(ПВ), розташовані у фокальній площині оптичної системи – FPA (від англ. 

focal plane arrays). Основними перевагами цих приладів є: відсутність оптико-

механічної системи сканування (ОМСС), малі маса, габарити і 

енергоспоживання, безшумна робота, висока якість зображення, а також 

широкий динамічний діапазон. 

Існують два типи матриць: охолоджувані і неохолоджувані. Приймачі ІЧ 

випромінювання на неохолоджуваних матрицях хоча і поступаються по своїм 

граничним параметрам ПВ, що потребують охолодження, проте мають цілий 

ряд характеристик, які роблять їх незамінними в широкій області застосувань. 

Тому в англомовній літературі популярно ще одна назва таких приладів – 

неохолоджувані матричні приймачі у фокальній площині – UFPA (від англ. 

uncooled focal plane arrays) [2]. 

 Сучасні FPA-матриці ІЧ діапазону (рис.1.1) виготовляються на 

основі різних матеріалів: халькогенідів свинцю (Pb, PbSe), сполук HgCdTe, 

InSb, PtSi, домішок кремнія (Si:x) і германія (Ge:x), багатошарових структур 

QWIP (від англ. quantum well infrared photodetector) на сполуках GaAs-GaAlAs, 

мікроболометрів (МБ) і піроелектричних приймачів випромінювання (ППВ).  

Число елементів у таких матриць може бути від 256x256 і більше, 

сканування не застосовується, температурна чутливість досягає 0,01оС, а 

просторова роздільна здатність на матриці – до 3·10-5м. Такі параметри 

надають можливість по новому поглянути на процеси в біомедицині, 

ветеринарії, сільському господарстві, техніці пов`язані як з теплопродукцією, 

що виникає під дією локальних температурних градієнтів, а також з 

інформаційними процесами виявлення, розпізнавання та класифікації [44]. 
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Рис.1.1 Типова ІЧ матриця: 

а – зовнішній вигляд; б – обрамлення електронними платами 

 

У більшості сучасних пристроїв для формування тепловізійного 

зображення застосовуються мікросхеми FPA-матриць з`єднані з електронною 

схемою зчитування сигналів від детекторів матриці ROIC (від англ. readout 

integrated circuits) [3]. 

Розміри окремих елементів сучасних приймачів FPA наближаються до 

теоретичної межі, обумовлені можливостями оптики (дифракційне 

розсіювання). Для створення елемента ROIC на площі, що відповідає розмірові 

одного пікселя матриці, застосовуються найсучасніші технологічні методи 

багаторівневих схем із субмікронними розмірами.  

Сьогодні перспективними є тепловізійні системи на базі 

неохолоджуваних теплових сенсорів. Але серійні тепловізори на МБ і ППВ, 

що не потребують охолодження, ще не можуть повноцінно конкурувати з 

тепловізорами на базі охолоджуваних сенсорів діапазону 3–5 мкм. Однак 

існують реальні можливості підвищення їх мінімальної температурної 

чутливості або еквівалентної шуму різниці температур (NETD – Noise 

Equivalent Temperature Difference), зменшення розмірів пікселя матриці до 

теоретичних меж – 20 мкм для області спектра 8–14 мкм [4]. 

У таблиці наведено дані про основні параметри тепловізійних систем на 

базі неохолоджуваних приймачів випромінювання. 

 

  

 а б 
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Таблиця 1 

Основні параметри ТВС на базі неохолоджуваних ПВ 

 

Країна, виробник 

 

Модель 
Тип матриці, 

формат 

 

Троб, 

К 

Область 

спектру, 

мкм 

NETD, 

мК 

США, Raytheon PalmIR Pro ППВ, 320x240 300 8–14 50-80 

США, Texas 

Instruments 

TISIGHT ППВ, 328x245 300 8–12 - 

США, Texas 

Instruments 

SMRT ППВ, 328x245 300 8–12 50 

Нідерланди, Delft 

Sensor System 

LION ППВ, 512x256 300 8–12 100 

США, Raytheon Series 250 ППВ, 320x240 300 7–14 80 

США, Raytheon Sentinel МБ, 320x240 300 8–12 100 

США, Boeing Corp. UM-FLIR МБ, 320x240 300 8–12 100 

США, Microcam Corp. IR Microcam МБ, 320x240 300 7–14 50 

США, Lockheed Martin 

IR Imaging Systems 

 

LTC500 

 

МБ, 327x245 

 

300 

 

 

7,5–14 

 

100 

США, Alliant 

Techsystems 

LOCUSP МБ, 386x240 300 8–14 100 

Франція, 

SAGEM SA 

LUTIS МБ, 320x240 300 8–12 100 

Франція, SFIM IRWS МБ, 320x240 300 7–14  

Росія, МНПО "Спектр" ТН-4604МБ МБ, 160x120 300 8–14 100 

 

Незначні недоліки термографів на ППВ і МБ можна доповнити іншими 

засобами. Наприклад, найбільш ефективними можуть бути комбіновані і 

комплексні системи. Зокрема, сполучаються низькорівневий телевізійний, 
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тепловізійний і активно-імпульсний канали. Інформація з таких каналів 

обробляється спільно, забезпечуючи високоякісне зображення за рахунок 

відновлення зображення по сигналах з різних каналів [5]. 

Короткий аналіз розвитку ТВС останніх поколінь дає можливість 

сформулювати загальні завдання для розроблювачів таких систем. Основним 

завданням на шляху реалізації й розвитку перспективних ТВС є 

вдосконалювання їх основних вузлів, а саме: оптична система, ПВ, 

електронний тракт обробки сигналів.  

Досить складним завданням створення мікродатчиків для ТВС нових 

поколінь, є досягнення NETD в 50 мК і менш. Іншими труднощами є зведення 

електронного тракту до однієї або двох інтегральних схем, хоча тенденції й 

досягнення мікромініатюризації електронних комп'ютерних систем близькі до 

цього. 

Керування потужністю в ланцюзі живлення також є проблемним 

завданням, особливо для ТВС, що працюють в автономному режимі і 

вимагають стабілізації температури. Тому що ці системи будуть працювати 

більшу частину часу в режимі очікування, вони повинні миттєво вмикатися 

після надходження сигналу на вмикання від інших датчиків, що не створюють 

зображення, що дуже важливо для цілей моніторингу й діагностики [6]. 

Враховуючі вищенаведене, загальні завдання для розробників таких 

систем можуть бути наступні:  

- підвищення надійності виявлення, розпізнавання та класифікації 

температурних градієнтів, що вимагає високого розділення (3–8 елементів на 

зображенні); 

- зниження вартості ТВС при збереженні високої енергетичної, 

просторової та температурної роздільної здатності, що у свою чергу 

вирішується за рахунок підвищення робочої температури ПВ, підвищення 

частоти кадрів, поліпшення алгоритмів первинної обробки сигналів 

безпосередньо в ПВ; 

- зменшення кількості електронних блоків до одного-двох; 
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- забезпечення роботи в автоматичному та автономному режимах і, у той 

же час, можливість інтегрування із системами інших видів. 

Залежно від застосовуваних матеріалів і конструкцій ПВ, для їх 

реалізації потрібні різні технології, за допомогою яких в остаточному варіанті 

можливе рішення вище зазначених завдань. Сучасні фізичні структури ПВ, як 

правило, являють собою багатошарові гетероструктури, у яких кожний шар 

виконує свою певну функцію. Поряд із цим спостерігається прагнення до 

інтеграції ПВ з електронними схемами обробки сигналів і об`єднання їх у 

монолітну конструкцію [7]. 

Таким чином, перехід від покоління до покоління супроводжується 

збільшенням кількості чутливих елементів, а також зростанням 

функціональної складності електроніки, застосовуваної для обробки сигналу. 

Перераховані вище завдання, що стоять перед розробниками сучасних ТВС 

для медичних цілей є загальними тенденціями розвитку ПВ всього ІЧ 

діапазону. У теперішній час провідні фірми США, Західної Європи і Японії 

освоїли суперпрецизійні технології виробництва матричних монолітних і 

гібридних фотоприймальних пристроїв із кількістю чутливих елементів до 

1024х1024 практично для всіх піддіапазонів спектральної чутливості (0,4–20 

мкм). Сьогодні електроніка існуючих ПВ, за ступенем інтеграції, не уступає 

типовим Intel Pentium мікропроцесорам, що демонструє границю можливостей 

сучасної технології [8]. 

Тепловізійні системи на неохолоджуваних ПВ є основою для створення 

сучасних засобів відображення тепловізійної інформації, за допомогою яких 

вирішується широке коло як практичних так і наукових завдань пов`язаних з 

моніторингом теплових режимів об`єктів різної складності.  

Аналіз показує, що всі розв'язувані завдання за допомогою ТВС на 

основі неохолоджуваних ПВ можуть бути віднесені до перспективних засобів 

формування теплових зображень. Такі системи мають задовільну для 

більшості дослідницьких завдань мінімальну температурну роздільну 

здатність (для кращих ТВС вона становить близько 0,05К), не мають потреби 
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в охолодженні й застосуванні вузлів ОМСС, можуть працювати в широкому 

спектральному діапазоні. Хоча такі показники ТВС на неохолоджуваних ПВ 

як температурна та просторова роздільні здатності є трохи гіршими в 

порівнянні з аналогічними показниками ТВС на основі фотонних ПВ, проте, 

зазначені вище переваги сприяють їх широкому застосуванню. Це 

підтверджується також і тим, що в останні роки найбільша частина 

фінансування закордонних фірм що займаються розробкою, виробництвом і 

удосконалюванням ТВС, направляється на розвиток саме неохолоджуваних 

ПВ. 

Інтерес до інфрачервоного теплобачення зростає у всіх розвинених 

країнах. Лідерами по виробництву тепловізійної техніки є США, Японія, 

Швеція, Росія, Китай [9]. 

 

1.3 Класифікація та область застосування 

 

Умовно діапазон ІЧ випромінювання можна розділити на декілька 

фрагментів: (0,78–1,5) мкм – ближнє; (1,5–5,5) мкм – короткохвильове; (5,6–

25) мкм – довгохвильове; (25–100) мкм – далеке. Для практичного 

застосування використовують діапазон від 2 до 14 мкм (рис. 2.1), що 

відповідає вікнам прозорості атмосфери. 

Теоретичні основи створення тепловізійної техніки розроблені досить 

добре і розглянуті в науково-технічній літературі. 

ІЧ-випромінювання притаманне будь-якому тілу, якщо його 

температура перевищує абсолютний нуль за Кельвіном. Це пояснюється тим,  

що при температурах, відмінних від абсолютного нуля, складові частини 

(молекули, електрони) коливаються тим інтенсивніше, чим вища 

температура тіла. Частина енергії коливань вивільняється. Це і дозволяє 

 судити про температуру об’єкта по потужності випускаючого ним ІЧ-

випромінювання [46,47]. 
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Рис. 1.2. Шкала електромагнітного випромінювання: 

1– рентген; 2 – ультрафіолет; 3 – видимий спектр; 

4 – ІЧ-випромінювання; 5 – мікрохвилі; 6 – радіохвилі 

 

Тепловізори діляться на: 

 Стаціонарні. Призначені для застосування на промислових 

підприємствах для контролю за технологічними процесами в 

температурному діапазоні від -40 до +2000 ° C. Такі тепловізори, часто 

мають азотне охолодження, для того, щоб забезпечити нормальне 

функціонування прийомної апаратури. Основу таких систем складають, 

як правило, тепловізори третього покоління, зібрані на матрицях 

напівпровідникових фотоприймачів. 

 Переносні. Новітні розробки в області застосування тепловізорів на базі 

не охолоджуваних мікроболометрів з кремнію, дозволило відмовитися 

від використання дорогої і громіздкої охолоджуючої апаратури. Ці 

прилади володіють всіма перевагами своїх попередників, таких як малий 

крок вимірюваної температури (0,1 ° C), при цьому дозволяють 

застосовувати тепловізори в складних оціночних роботах, коли легкість 

використання і портативність відіграють дуже велику роль. Більшість 
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портативних тепловізорів мають можливість підключення до 

стаціонарних комп'ютерів чи ноутбуків для оперативної обробки даних, 

що надходять. 

Тепловізори часто плутають з приладами нічного бачення, хоча різниця 

між ними істотна. Класичний прилад нічного бачення дозволяє орієнтуватися 

при низькому рівні освітленості, посилюючи світло, що потрапляє в об'єктив. 

У багатьох випадках яскравий об'єкт, що опинився в полі зору, «сліпить» 

прилад. З цим намагаються боротися, іноді - добре, іноді - в недорогих масових 

приладах - не дуже. Тепловізор, у свою чергу, наявності світла не потребує. 

Він, звичайно, може бути використаний в якості приладу нічного бачення. 

Відома філософська конструкція про темряву як про відсутність світла взята в 

тепловізійній техніці на озброєння: дивимося на те, що є, в даному випадку на 

тепло. [45] 

Сучасні тепловізори знайшли широке застосування як на великих 

промислових підприємствах, де необхідний ретельний контроль за тепловим 

станом об'єктів, так і в невеликих організаціях, що займаються пошуком 

несправностей мереж різного призначення. Так, сканування тепловізором 

може безпомилково показати місце відходу контактів в системах 

електропроводки. 

Особливо широке застосування тепловізори отримали в будівництві при 

оцінці теплоізоляційних властивостей конструкцій. Так, наприклад, за 

допомогою тепловізора можна визначити області найбільших тепловтрат в 

споруджуваному будинку і зробити висновок про якість застосовуваних 

будівельних матеріалів та утеплювачів. 

Тепловізори все ширше застосовуються збройними силами розвинених 

держав для виявлення теплоконтрастних цілей (живої сили і техніки) в будь-

який час доби, незважаючи на вживані супротивником звичайні засоби 

оптичного маскування у видимому діапазоні (камуфляж). Зі спеціалізованого 

розвідувального приладу тепловізор став важливим елементом прицільних 

комплексів ударної військової авіації (вертольотів) і бронетехніки. 
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Застосовуються й тепловізійні приціли для ручної стрілецької зброї, хоча в 

силу високої ціни широкого розповсюдження вони поки не отримали. 

Тепловізори також широко застосовують у енергетиці, металургії, при 

будівництві доріг, суднобудуванні, будівництві і експлуатації залізничного 

полотна, метрополітені, автомобільної промисловості, ветеринарії, сільському 

госпоарстві, мистецтві, медицині, наукових дослідженнях [15]. 

Всі об'єкти з температурою вище абсолютного нуля випускають 

інфрачервоне випромінювання. Отже, спосіб для вимірювання теплових змін 

полягає в тому, щоб використовувати пристрій інфрачервоного бачення. Блок 

фокусних площин тепловізора дозволяє виявляти випромінювання в середніх 

(від 3 до 5 μм) і довгих (від 8 до 15 μм) хвилях інфрачервоної смуги. 

Неправильно обраний діапазон температур, досліджуваний на поверхні 

об'єкта, вказує на потенційну проблему. В пасивній термографії особливий 

інтерес представляє підвищення або зниження природного температурного 

рівня в порівнянні з температурою оточення. У пасивної термографії багато 

застосувань, таких, як дослідження в медицині, енергоаудит будинків, 

контроль якості продукції. В активній термографії інакше - там джерело 

енергії повинно створювати температурний контраст між об'єктом, який 

цікавить і фоном. Активний підхід необхідний у багатьох випадках, коли 

досліджувані частини знаходяться в температурній рівновазі з навколишнім 

середовищем. Сучасні тепловізори дозволяють за допомогою спеціального 

програмного забезпечення визначати температуру в кожній точці 

термограмми [12]. 

 

1.4 Переваги термографії перед існуючими методами досліджень 

 

Тепловізійний метод відрізняється абсолютною безпекою, простотою і 

швидкістю дослідження об’єкта. Інфрачервона термографія є унікальним 

неінвазивним методом діагностики і контролю. Це - надійний, відтворений 

метод, який не поступається по чутливості і специфічності іншим 
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діагностичним методам. Теплобачення дає інформацію про малі  зміни в 

досліджувальній зоні. Коли на моніторі створюється тепловий портрет об'єкта, 

то за допомогою умовних відмінностей яскравості або фарбування елементів 

видимого зображення відзначається різниця температур його ділянок. 

Переваги термографії: 

 Може показувати візуальне зображення, що допомагає в порівнянні 

температур на великій площі. 

 Дає можливість захоплення рухомих цілей в реальному часі. 

 Дозволяє знаходити аварійні елементи до їх виходу з ладу. 

 Вимірювання в областях, де інші методи неможливі або небезпечні. 

 Неруйнівний контроль. 

 Полегшує пошук дефектів в колонах або інших металевих частинах. 

Теплові інфрачервоні камери перетворюють енергію інфрачервоних 

хвиль у видиме світло на відеоекрані. Всі об'єкти з температурою вище 0К 

випромінюють теплову інфрачервону енергію, тому інфрачервоні камери 

можуть пасивно бачити всі об'єкти незалежно від наявності навколишнього 

освітлення. Тим не менше, більшість теплових камер бачать тільки об'єкти, 

тепліше -50 ° C. 

Спектр і рівень теплового випромінювання сильно залежить від 

температури поверхні об'єкта. Інші фактори також впливають на 

випромінювання, реєстрація якого обмежується точністю техніки. Наприклад, 

випромінювання залежить не тільки від температури об'єкта, але також і від 

відбивної здатності об'єкта. Так, випромінювання, яке випускається 

навколишнім середовищем, відбивається об'єктом і до нього приєднується 

випромінювання самого об'єкта, а реєструватися приладами буде тільки 

загальна величина [13]. 
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РОЗДІЛ 2. Теоретичні основи та принципи проведення тепловізійних 

досліджень 

2.1 Теплобачення як область застосування законів теплового  

Випромінювання 
 

Теплобачення можна назвати універсальним способом отримання різної 

інформації про оточуючий нас світ. Як відомо, теплове  випромінювання має 

будь-яке  тіло,  температура   якого   відмінна  від  абсолютного  нуля  або -

273,15°C. Кожен об’єкт краще випромінює або поглинає хвилі світла певної 

довжини. Ця нерівномірність випромінювання ускладнює вивчення взаємодії 

світла, тепла і речовини у звичайних об’єктах. Крім того, переважна більшість 

процесів перетворення енергії протікає з виділенням або поглинанням тепла. 

Оскільки середня температура Землі невисока, більшість процесів проходить 

з малим питомим виділенням тепла і при невеликих температурах. 

Відповідно і максимум енергії випромінювання таких процесів 

потрапляє в ІЧ-діапазон. Інфрачервоне випромінювання невидиме для 

людського ока, але може бути зареєстроване приймачами теплового 

випромінювання і перетворене у видиме зображення [46].  

Теплобачення – це науково-технічний напрям, що вивчає фізичні 

основи, методи і прилади, що забезпечують можливість спостереження 

слабонагрітих об’єктів. 

Тепловим випромінюванням називається електромагнітне 

випромінювання, що випускається тілом за рахунок його внутрішньої енергії, 

тобто ІЧ випромінювання використовується як сигнал, що несе інформацію 

про первинне параметричне поле – розподіл температур на поверхні об`єкту 

досліджень. Фізична природа такого процесу полягає в перетворенні енергії 

теплового руху молекул і атомів речовини в енергію електромагнітного 

випромінювання. Особливість теплової енергії полягає в тому, що всі види 

енергії можуть повністю перетворюватись в теплову. Теплове 

випромінювання є рівноважним, тобто між випромінюючим тілом і 

випромінювачем може встановитись динамічна рівновага [47]. 
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Офіційно вважається, що теплове випромінювання відкрив в 1800 році 

англійський фізик й астроном Вільям Гершель, що дав йому назву 

"інфрачервоне випромінювання" тобто випромінювання, яке лежить за 

червоною границею видимого спектра. Перша "теплова картина" отримала 

назву "термограма", що використовується і у сучасній термінології.  

 Головною характеристикою джерела випромінювання є енергія 

випромінювання We. Величинами для опису явища і характеристик 

створюваного джерелом параметричного поля є:  

– площа поверхні S [м2];  

– просторовий кут  [страд];  

– час t [c] і парціальні зміни величини Wе у вигляді: 

dWe

dS
;
dWe

d
;
dWe

dt
.                                         (2.1) 

На базі цих величин розрізняють наступні характеристики: 

1. Потік випромінювання Фе [Дж/с, Вт] – це енергія за одиницю часу: 

           Ф𝑒 =
𝑑𝑊𝑒

𝑑𝑡
.                                              (2.2) 

 

2. Поверхнева щільність потоку (інтенсивність) випромінювання Ме 

[Вт/м2] – це енергія, що випромінюється з одиниці площі за одиницю часу: 

2

e
d e d We

M
dS dSdt


  .                                (2.3) 

3. Енергетична яскравість Le [Вт/м2страд] – це енергія, яку випромінює 

джерело з одиниці площі за одиницю часу до одиничного просторового кута: 

2

e
d e

L
d dS





.                                   (2.4) 

Усі наведені величини можуть бути як інтегральними (для всієї суми ІЧ-

хвиль), так і спектральними (для однієї довжини хвилі – в цьому випадку до 

наведених величин додають індекс ) [48]. 
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Випромінювання характеризується довжиною хвилі  і частотою . Ці 

величини зв’язані наступним чином: 

=2с/.                                  (2.5) 

 При вивченні законів теплового випромінювання використовують 

модельну систему, в якій розподіл енергії між тілом і випромінюванням 

залишається незмінним для кожної довжини хвилі (або частоти). Такий стан 

системи “тіло-випромінювання” називається рівноважним. 

 Енергетичною світимістю тіла R називається потік енергії, що 

випускається одиницею поверхні тіла по всіх напрямах. Введемо такі 

характеристики випромінювання: 

r(,) – випромінювальна здатність тіла; 

а(,Т) – поглинальна здатність тіла. 

В 1860 р. Густав Кірхгоф, один із перших дослідників теплового 

випромінювання, зумів довести, що відношення випромінювальної та 

поглинальної здатності тіла не залежать від його природи, а є для всіх тіл 

однією і тією ж функцією частоти і температури r/a=f(,Т), тобто тіла, які 

більше поглинають, більше і випромінюють. 

(r/a)1=(r/a)2=(r/a)n=f(,Т).                      (2.6) 

Одне з основних понять теплового випромінювання – абсолютно чорне 

тіло (АЧТ). Тобто тіло, яке поглинає всі випромінювання, які потрапили на 

нього, незалежно від довжини хвилі, напряму падіння, стану поляризації 

випромінювання, і натомість не випромінює ніякого світла. Тіло поглинальна 

здатність якого дорівнює одиниці: 

αλТ=1.                        (2.7) 

За кімнатної температури такий об’єкт виглядатиме абсолютно чорним 

(звідси і термін чорне тіло). Але, якщо розігріти чорне тіло до високої 

температури, воно почне випромінювати у тепловому діапазоні.  

Моделлю АЧТ є порожнисте тіло з отвором, що не перевищує однієї 

десятої його внутрішніх розмірів (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Модель абсолютно чорного тіла 

 

Абсолютно чорних тіл в природі не існує. Є речовини (наприклад, сажа, 

або платинова чернь), поглинальна здатність яких близька до одиниці, але 

тільки в деяких частотах.  

Випромінювання, що проникло всередину через отвір, перш ніж вийти 

назад, зазнає багатократні віддзеркалення. При кожному віддзеркаленні 

частина енергії поглинається, внаслідок чого майже все випромінювання будь-

якої частоти поглинається такою порожниною. 

Енергетична світимість АЧТ сильно зростає з температурою. Максимум 

випромінюючої здатності із збільшенням температури зсовується вбік більш 

коротких хвиль. 

Таким чином, за законом Кірхгофа функція частоти і температури f(,Т) 

є не що інше, як випромінююча здатність АЧТ [49]. 

(r/a)=f(,T)АЧТ=1 АЧТ=f(,Т).                (2.8) 

Дослідження рівноважного теплового випромінювання і пошук 

універсальної функції виступив на перший план в роботах фізиків кінця ХІХ 

століття. До цих робіт відносяться роботи Кірхгофа, Стефана і Больцмана, 

Релея і Джинса, Віна (класична теорія випромінювання) і Планка (квантова). 

Якщо розмістити в полі ІЧ-випромінювання довільне тіло, то частина 

потоку випромінювання від цього тіла відіб’ється, частина потоку пройде 

через це тіло без взаємодії, а частина буде поглинута. Існують такі тіла, які 

повністю поглинають всю енергію випромінювання (потоки, що пройшли 
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через тіло або від нього відбилися – нульові). Такі тіла не тільки досконалі 

поглиначі енергії. За законом Кірхгофа вони є досконалими джерелами:  

Le



M e


 f (T ,) ,                       (2.9) 

Le



M e


 f (T ,) ,                                    (2.10) 

де  – кофіцієнт поглинання (абсорбції). 

 

Для повністю поглинаючих випромінювання тіл =1 (такі тіла 

називають абсолютно чорними). 

За законом Кірхгофа вищенаведений вираз є формулою як для 

поглинання енергії, так і для її випромінювання). Із закону Кірхгофа виходить, 

що відношення енергетичної яскравості до  (теж для випромінювання Ме) 

залежить тільки від абсолютної температури джерела і довжини хвилі .[50] 

Закон випромінювання абсолютно чорного тіла (закон Планка) 

описують співвідношенням: 

 

L0 
c1

5

1

exp
c2
T

1
  ,                                 (2.11) 

де с1=1,1911016 [Втм2]; с2=1,438810-8 [К/м] – відповідно перша та друга 

константи випромінювання;  – довжина хвиль [м]; Т – абсолютна температура 

[К] (індекси “0” означають, що йдеться про АЧТ).  

 

Цей закон пов’язує теплову енергію речовини, обумовлену рухом 

молекул, з енергією електромагнітного випромінювання на хвилі довжиною . 

Закон Планка визначає спектральне випромінювання. Інтегральне 

випромінювання в усьому діапазоні довжин хвиль в інтервалі  можна знати 

інтегруванням: 
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L0  L0 d;M0   L0 d
0




0



 .                       (2.12) 

Відкриття Планка та інших вчених полягало в тому, що зі зростанням 

температури чорного тіла зростає інтенсивність світлового випромінювання, а 

довжина хвилі максимуму випромінювання зміщується у напрямку 

блакитного кольору спектра. 

В 1879 р. Йозеф Стефан, грунтуючись на експериментах показав, що 

енергетична світимість R будь-якого тіла пропорційна четвертому ступеню 

температури. Проте згодом довів, що це твердження справедливо тільки для 

АЧТ. Знайдена ними залежність отримала назву закон Стефана-Больцмана: 

R  f (,T ) d   T 4 ,                       (2.13) 

де  – експериментально знайдена константа, коефіцієнт пропорційності 

(=5,670  10-8 (Вт/м2К4) – стала Стефана-Больцмана); Т – температура в 

градусах Кельвіна [51]. 

 

Із закону Стефана-Больцмана витікає нелінійність перетворення 

теплової енергії в енергію випромінювання, взяту інтегрально, в усьому 

частотному інтервалі електромагнітного ІЧ-випромінювання. Це означає, що 

якщо вдвічі збільшити температуру, загальна енергія, яку випромінюватиме 

чорне тіло збільшиться у 24 або 16 разів. 

Віллі Він знайшов залежність температури АЧТ від максимуму спектру 

випромінювання (max). Його закон свідчить про те що, довжина хвилі, на яку 

припадає максимум спектральної густини енергетичної світимості АЧТ, 

зміщується в бік менших довжин хвиль із збільшенням температури тіла. Це 

можна обгрунтувати і з логічних міркувань: чим коротші хвилі (вища частота) 

світла, тим вища енергія фотонів, які може випромінювати об’єкт з високою 

температурою. Виявилось, що з підвищенням температури зростає загальна 

енергія випромінювання, а максимум спектру випромінювання зміщується в 

область менших довжин хвиль (високих частот): 
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Tmax=const ,                                 (2.14) 

 

де, const=2,898103 [мкмК] – постійна Віна. 

m 
2898

273 t 0
.                                          (2.15) 

Цей закон  називають законом зсуву  Віна  випромінювання  чорного  

тіла [50,51]. 

У відповідності до закону Стефана-Больцмана підвищення температури 

на 1 С приводить до зростання повного випромінювання на 1,4 %. 

Спектральна інтенсивність (інтенсивність як функція частоти чи 

довжини хвилі) має характерний вид (рис. 2.4): вона рівна нулю при нульовій 

частоті, швидко росте до максимума, потім знову асимптотично наближається 

до нуля при стремлінні частоти до безкінечності. При збільшенні температури 

тіла положення піка інтенсивності здвигається в область більш високих 

частот. 

Закон Стефана-Больцмана і Віна є дійсними тільки для АЧТ. Для 

реальних тіл вони не виконуються.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Закон випромінювання АЧТ (закон Стефана-Больцмана) 
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Релей і Джинс зробили спробу визначити залежність густини 

виромінювання U від частоти  і температури Т, виходячи з теореми класичної 

статистики про рівнорозподілення енергії по ступенях свободи. Вони 

запропонували розглядати рівноважне теплове випромінювання в порожнині 

чорного тіла як сукупність стоячих електромагнітних хвиль частотного 

діапазону від нуля до безкінечності. Вони припустили, що на кожне 

електромагнітне коливання доводиться в середньому енергія, рівна kT: kT/2 на 

електричну і kT/2 на магнітну енергію хвилі. 

Вони отримали: 

f ( ,T ) 
 2

4 2c2
kT .                           (2.16) 

Суцільна крива отримана експериментально (рис. 2.5), штрихова крива 

побудована по формулі Релея-Джинса. З графіка видно, що при 0 () 

r(,Т). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3  Крива залежності випромінюючої здатності () 

абсолютно чорного тіла від довжини хвилі 
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У відповідності до законів фізики – усі тіла (в різній мірі) випромінюють 

і поглинають ІЧ-випромінювання. АЧТ є ідеальними джерелами 

випромінювання (а також ідеальними поглиначами) [49-51]. 

 

2.2. Фізичні основи термографії 
 

Всі об'єкти, температура яких вище абсолютного нуля (0 К = -273.15 °C), 

випромінюють інфрачервоні хвилі. Людське око не здатне побачити 

інфрачервоне випромінювання. 

Ще в 1900-х років фізик Макс Планк довів наявність взаємозв'язку між 

температурою тіла і інтенсивністю вихідного від нього потоку інфрачервоного 

випромінювання. 

Тепловізор вимірює інфрачервоне випромінювання в довгохвильовому 

спектрі в межах поля огляду. Виходячи з цього, здійснюється розрахунок 

температури вимірюваного об'єкта. Фактори розрахунку випромінювальної 

здатності (ε) поверхні вимірюваного об'єкта і компенсації відбитої 

температури (КВТ) - значення цих змінних можна вручну задати у тепловізорі. 

Кожен піксель детектора являє собою інфрачервону точку, що 

відображається на дисплеї, за допомогою відеоефекту «помилковий колір». 

Термографія (вимірювання температури за допомогою тепловізора) є 

пасивним, безконтактним методом вимірювання. ІЧ-зображення відображає 

розподіл температури на поверхні об'єкта. Тому, за допомогою тепловізора 

неможливо "заглянути" всередину об'єкта або побачити його наскрізь [19]. 

Випромінювання, реєстроване тепловізором, складається з 

випромінюваного, відбитого і проходячого довгохвильового інфрачервоного 

випромінювання, що виходить від об'єктів, розташованих в межах поля зору 

тепловізора (рис. 2.4). 
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Рис 2.4. Випромінювання, відбивання і пропускання. 

 

Коефіцієнт випромінювання (ε) 

Коефіцієнт випромінювання (ε) це ступінь здатності матеріалу 

випромінювати (виділяти) інфрачервоне випромінювання. 

 ε змінюється в залежності від властивостей поверхні, матеріалу, і у 

випадку з деякими матеріалами - від температури вимірюваного об'єкта.  

 Максимальна випромінювальна здатність: ε = 1 (т.100%). 

ε = 1 в дійсності не зустрічається. 

 Живі тіла: ε <1, т. я. живі тіла також відбивають і по можливості 

пропускають випромінювання. 

 Багато неметалевих матеріалів (наприклад, ПВХ, бетон, органічні 

речовини) мають високу випромінювальною здатністю в 

довгохвильовому інфрачервоному діапазоні, яка не залежить від 

температури (ε ≈ 0.8 до 0.95). 

 Метали, особливо матеріали з блискучою поверхнею, мають низькою 

випромінювальною здатністю, яка може змінюватися в залежності від 

температури. 

 Коефіцієнт випромінювання ε можна вручну задати в тепловізора. 
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Коефіцієнт відбиття (ρ) 

Коефіцієнт відображення (ρ) це ступінь здатності матеріалу відбивати 

інфрачервоне випромінювання. 

 ρ залежить від властивостей поверхні, температури та типу матеріалу. 

 Як правило, гладкі, поліровані поверхні мають більшу відбивну 

здатність, ніж шорсткі, матові поверхні, виготовлені з одного і того ж 

матеріалу. 

 Компенсацію відбитої температури можна вручну налаштувати в 

тепловізорі (КВТ). 

 У багатьох областях застосуваннях відображена температура відповідає 

температурі навколишнього середовища. 

 КВТ можна визначити за допомогою випромінювача Ламберта. 

 Кут відбиття відбитого інфрачервоного випромінювання завжди 

збігається з кутом падіння. 

Коефіцієнт пропускання (τ) 

Коефіцієнт пропускання (τ) це ступінь здатності матеріалу пропускати 

(проводити через себе) інфрачервоне випромінювання. 

 τ залежить від типу і товщини матеріалу. 

Більшість матеріалів є матеріалами не пропускаючого типу, тобто стійкими 

до довгохвильового інфрачервоного випромінювання [20]. 

Існує взаємозв’язок між випромінюванням і віддзеркаленням, а саме: 

1. Об'єкти вимірювання з високим коефіцієнтом випромінювання (ε ≥ 0.8): 

 мають низький коефіцієнт відбиття (ρ): ρ = 1-ε; 

 температуру даних об'єктів можна дуже легко виміряти за допомогою 

тепловізора. 

2. Об'єкти вимірювання із середнім коефіцієнтом випромінювання (0.8 <ε 

<0.6): 

 мають середній коефіцієнт відбиття (ρ): ρ = 1-ε; 

 температуру даних об'єктів можна легко виміряти за допомогою 

тепловізора. 
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3. Об'єкти вимірювання з низьким коефіцієнтом випромінювання (ε ≤ 0.6) 

 мають високий коефіцієнт відбиття (ρ): ρ = 1-ε; 

 вимірювання температури за допомогою тепловізора можливе, але 

необхідно дуже ретельно досліджувати отримані результати; 

 вкрай важливо виконувати коректні налаштування компенсації 

відображеної температури (КВТ), оскільки це є одним з основних 

факторів при розрахунку температури. 

Коректні налаштування коефіцієнта випромінювання критично важливі 

при значній різниці між температурою об'єкту вимірювання і робочою 

температурою навколишнього середовища. 

Коли температура вимірюваного об'єкта вище температури 

навколишнього середовища: 

 надмірно високий коефіцієнт випромінювання призведе до завищених 

показаннями температури; 

 надмірно низький коефіцієнт випромінювання призведе до заниженими 

показниками температури; 

Коли температура вимірюваного об'єкта нижча температури 

навколишнього середовища: 

 надмірно високий коефіцієнт випромінювання призведе до занижених 

показників температури; 

 надмірно низький коефіцієнт випромінювання призведе до завищених 

значень температури [22]. 

 

2.3 Принцип отримання термограм 
 

Принцип дії сучасного тепловізора (рівнозначна назва термограф, або 

тепловізійна камера) заснований на перетворенні природного теплового 

випромінювання від об`єктів досліджень, у видиме зображення (рис. 2.5) [1].  
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Рис. 2.6 Блок-схема сучасного тепловізора 

 

Сигнал теплового поля від об`єкту досліджень проходить по шляху: ІЧ 

об`єктив – 1, матриця ІЧ фотоприймачів – 2, попередні підсилювачі – 4, 

мультиплексор – 5, аналоговий коректор неоднорідності сигналів – 6, аналого-

цифровий перетворювач – 7, цифровий коректор неоднорідності сигналів – 8, 

коректор непрацюючих фотоприймачів матриці – 9, блок формування 

зображення з мікропроцесорною обробкою – 10, тактовий генератор – 11, 

відеомонітор – 12, вихід для підключення персонального комп’ютера (ПК)–14.  

Блок охолодження або термостабілізації (3), підтримує матрицю у 

стабільному функціональному стані, а джерело живлення (13) забезпечує 

необхідними напругами всі системи приладу. Неоднорідності сигналів 

елементарних фотоприймачів матриці попередньо коректуються в аналоговій 

формі, перетворюються в цифрову форму й коректуються з використанням 

даних, отриманих у процесі калібрування.  

На виході блоку формування зображення (10) інформація надається або 

як відеосигнал, що надходить на відеомонітор, або у цифровій формі для 

передачі в персональний комп`ютер (ПК).  
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Математичне забезпечення сучасних тепловізорів надає можливість 

виконувати цифрову обробку ІЧ зображення в реальному масштабі часу, 

обчислювати параметри теплового рельєфу, створювати бази даних ІЧ 

зображень  і  проводити  порівняння  теплових образів,  отриманих у різний 

час [52,53]. 

 

2.4 Фізична модель отримання тепловізійної інформації. 

 

Той факт, що інфрачервоне випромінювання є функцією температури 

поверхні об`єкта, надає можливість за допомогою термографа розраховувати і 

відображати цю температуру.  

Теплова енергія, що надходить від об`єкту досліджень Wоб, як джерела 

інфрачервоного випромінювання, з температурою Тоб, створює на виході 

термографа сигнал Uвих пропорційний тепловому випромінюванню об`єкта 

досліджень на вході термографа (рис. 2.6).      

 

 

 

 

Рис. 2.6. Функціональна схема отримання термограми об`єкта 

досліджень. 

ε – коефіцієнт випромінювання об`єкта досліджень (випромінювальна 

здатність); μ – коефіцієнт пропускання атмосфери; 

Твід – відбита температура; Тнс – температура навколишнього середовища 
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Тоді можна записати:  

бо боU cW ,                                           (2.17) 

де с=const. 

  

Якщо об`єкт досліджень має випромінювальну здатність ε, то бо боU W

Але при проведенні інфрачервоних досліджень об`єкта, термограф фіксує 

випромінювання не тільки від об`єкту досліджень, а і від навколишнього 

середовища яке відбивається поверхнею об`єкта досліджень. Обидві ці 

складові, в певній мірі, послаблюються при проходженні скрізь атмосферу на 

шляху до термографа, що є третьою складовою.  

З урахуванням цього можна записати три складові температури, що 

фіксуються термографом.  

1. Температура об`єкту досліджень:  

бо боТ W .                                 (2.18) 

2. Відбита температура:  

від від(1 )Т W  
.                       (2.19) 

3. Температура навколишнього середовища:  

нс нс(1 )Т W   .                                          (2.20) 

 Загальна теплова енергія дорівнює: 

бо від нс(1 ) (1 )W W W W                    (2.21) 

 Далі, з урахуванням рівняння (2.1), отримаємо: 

вих бо від нс(1 ) (1 )U U U U        .        (2.22) 

 Тоді загальний вигляд сигналу на вході термографа можна представити 

рівнянням: 

бо вих від нс

1 1 1
U U U U

 

  

 
   ,             (2.23) 

де Uоб – напруга, яка може бути перетворена безпосередньо в дійсну 

температуру у вигляді термограми; Uвих – вимірювана вихідна напруга 

термографа для даного випадку; Uвід – теоретична вихідна напруга термографа 
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для відбитої температури; Uнс – теоретична вихідна напруга термографа для 

температури навколишнього середовища [16]. 

 

Компенсація згаданих вище ефектів здійснюється сучасними 

термографами автоматично в режимі реального часу, однак перед 

проведенням досліджень в термограф необхідно ввести наступні параметри: 

 Коефіцієнт випромінювання (наприклад, для людини ε = 0,98); 

 Температура навколишнього середовища (використовується 

термографом для компенсації випромінювання, відбитого від об`єкта 

досліджень і атмосфери); 

 Відстань між об`єкта досліджень і об`єктивом термографа 

(використовується для врахування поглинання випромінювання 

атмосферою, а також зменшення пропускання зі збільшенням відстані); 

 Відносна вологість повітря (для відстаней від 0,1 м до 3 м та нормальній 

вологості, можна залишати цей параметр за умовчанням 50%). 

Представлена на рис. 2.7 ситуаційна модель є досить близькою до 

реальних умов проведення термографічних досліджень з урахуванням певних 

обмежень, а саме: зважаючи на невелику відстань від об`єкту досліджень до 

об`єктиву  термографа  (від 0,1 до 3 м),  впливом  атмосфери  можна  

знехтувати [17]. 
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2.5 Характеристики сучасних тепловізійних приладів 
 

Розглянемо технічні характеристики деяких тепловізорів фірми FLIR 

«Systems» (рис. 2.7, 2.8, 2.9): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7.  Модель тепловізора FLIR T335. 

 

Параметри візуалізації: 

 Поле зору / мінімальна фокусна відстань: 25°Х 19°;15°;45°;  

 Температурна чутливість: 0,05 °С при 30 °С  

 Частота кадрів: 9 Гц  

 Фокусування: Ручна й автоматична  

 Цифрове збільшення: 1-2х безперервне  

 Тип детектора: Матриця у фокальній площині (FPA), неохолоджуваний 

мікроболометр 320 x 240 пікселів  

 Спектральний діапазон: Від 7,5 до 13 мкм 

Вимірювання: 

 Інтервал температур: Від -20°С до +650°С у двох діапазонах, до +1200°С 

- опція  

 Точність: ±2°С або ± 2% від абсолютної температури (у °С )  

 Повторюваність: ±1°С або ± 1% від абсолютної температури (у °С )  
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 Режим виміру: переміщувані точки 5 і області 5, колірна сигналізація 

про температуру вище або нижче заданого значення, максимальна 

температура по області, мінімальна температура по області.  

 Керування за допомогою меню: Палітри (кольору мінливості, веселка, 

веселка НС (високий контраст), чорно–біла, чорно-біла інвертована), 

автопідстроювання (безперервна, ручна)  

 установки, що вводяться: Число/час, одиниці виміру °температури З/ F, 

мова, масштаб, інформаційне поле, яскравість світіння РК дисплея 

(висока/нормальна/низька)  

 Коректування вимірів: Зміни коефіцієнта випромінювання від 0,1 до 1,0, 

поправка на відбиту температуру навколишнього повітря 

Джерело живлення: 

 Тип батареї: Літій-іонна, що перезаряджається, замінна в умовах 

експлуатації  

 Час роботи: 4 години безперервної роботи. Дисплей показує стан батареї  

 Система підзарядки: Підзарядка без витягу з камери; адаптер змінного 

струму 90 – 260 Вт, 50/60 Гц; 12 В від автомобільної мережі (з 

використанням кабелю, що поставляється за додаткову плату)  

 Робота від мережі змінного струму: Адаптер змінного струму 90 – 260 

В, на виході – напруга 12 В, постійний струм  

 Напруга: 11 – 16 В, постійний струм  

 Енергозбереження: Автоматичне вимикання й перехід у режим 

очікування (вибирається користувачем) 

Вимоги до умов навколишнього середовища: 

 Інтервал робочих температур: Від –15°С до +50°С  

 Інтервал температури зберігання: Від –40°С до +70°С  

 Вологість: Робота й зберігання – від 20% до 80%, без конденсації вологи  

 Герметичність: IP 54  

 Ударне навантаження: 25 g, IEC 68068-2-29  



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8.  Модель тепловізора FLIR B620. 

 

Створення теплового зображення: 

 Кут огляду / мінімальна фокусна відстань: 24° x 18/0.3 м 

 Просторовий дозвіл: 0.65 мрад для об'єктива 24°  

 Температурна чутливість: 40 мК при 30°C 

 Електронне збільшення: 1-2x безперервний з функцією панорамування 

 Створення теплового зображення 

 Роздільна здатність: 640 x 480 пікселів 

 Спектральний діапазон: 7.5 - 13 мкм 

 Частота відновлення зображення: 30 Гц 

 Фокусування: Автоматична або ручна 

 Детектор: Неохолоджуваний мікроболометр 

Виміри: 

 Температурний діапазон: -40°C...+120°C ( по запиту до +2000°C) 

Аналіз вимірів: 

 Ізотерма: 2 з інтервалом вище/нижче 

 Різниця температур: Різниця температур між функціями вимірів або 

референтною температурою 

 Автоматичне виявлення гарячих/холодних ділянок: Макс./мін. знач. 

темп. і положення відображаються у вікні, області або на лінії 
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 Сигналізація точки роси: 1 сигнал про вологість, включаючи сигнал 

тривоги про точку роси 

 Сигнал тривоги для функції виміру: Звукова/візуальна сигналізація 

(зверху/знизу) для будь-якої обраної функції виміру 

 Референтна температура: Установлюється вручну або виходить за 

допомогою функції виміру 

 Поправка на коефіцієнт випромінювання: Варіюється від 0.01 до 1.0 або 

вибирається з переліку матеріалів 

 Поправка на відбиту ефективну температуру: Автоматично на основі 

вхідних значень відбитої температури 

 Поправка на зовнішню оптику/вікна: Автоматично на основі вхідних 

значень пропущення оптики/вікна й температури 

Параметри навколишнього середовища: 

 Діапазон робочих температур: -15 °C... +50 °C 

 Діапазон температур при зберіганні: -40 °C... +70 °C 

 Вологість (експлуатація й зберігання): IEC 68-2-30/24 ч. 95% відносної 

вологості, від +25 °C до +40 °C 

 Стійкість до ударів: 25 g (IEC 60068-2-29) 

 Стійкість до вібрації: 2 g (IEC 60068-2-6) 

 Корпус: IP 54 (IEC 60529) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9.  Модель тепловізора FLIR T640bx 
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Параметри зображення: 

 Роздільна здатність: 640x480 пікселів 

 Детектор (FPA): Неохолоджуваний мікроболометр 

 Спектральний діапазон: 7,8 - 14 мкм 

 Частота відновлення зображення: 30 Гц  

 Фокусування: Ручне або автоматичне 

Виміри: 

 Погрішність: ± 2 °C або ± 2% від показань 

 Температурний діапазон, стандартно: від -40 °C до +150 °C, від +100 °C 

до +650 °C  

 Температурний діапазон, по запиту: від +300 °C до +2,000 °C 

Аналіз вимірів: 

 Точки вимірів: 10 

 Область: 5 вікон макс./мін./середніми показаннями в рамці або колі 

 Автоматичне виявлення гарячих/холодних ділянок: Макс./мін. знач. 

темп. і положення відображаються у вікні, області або на лінії 

 Ізотерма: Виявлення високої/ низької температури/інтервалу 

 Сигналізація вологи: 1 сигнал про вологість, включаючи сигнал тривоги 

про точку роси 

 Сигналізація порушення теплоізоляції: 1 сигнал тривоги про порушення 

теплоізоляції 

 Різниця температур: Різниця температур між будь-якими двома 

функціями вимірів або референтною температурою  

 Референтна температура: Установлюється вручну 

 Поправка на коефіцієнт випромінювання: Варіюється від 0,01 до 1,0 або 

вибирається з переліку матеріалів 

 Поправка вимірів: Поправка на відбиту температуру, пропущення 

оптики й атмосфери 
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 Поправка на зовнішню оптику/вікна: Автоматично на основі вхідних 

значень пропущення оптики/вікна й температури 

Параметри навколишнього середовища: 

 Діапазон робочих температур: -15... +50 °C 

 Діапазон температур при зберіганні: -40... +70 °C 

 Вологість (експлуатація й зберігання), без конденсації: IEC 60068-2-

30/24 ч. 95% відносної вологості, від +25 до +40 °C 

 Корпус: IP 54, IEC 60529 

 Стійкість до ударів: 25G, IEC 60068-2-29 

 Стійкість до вібрації: 2G, IEC 60068-2-6 

 Електромагнітні перешкоди, випромінювання: EN 61000-6-3 

 Електромагнітні перешкоди, захист: EN 61000-6-2 [18] 

 

2.6. Точка вимірювання і відстань до вимірюваного об'єкта 
 

Існують три змінних, які необхідно враховувати при визначенні 

оптимальної відстані до вимірюваного об'єкта і максимального видимого й 

вимірюваного об'єкта: 

 поле зору (FOV); 

 найменший видимий об'єкт (IFOVgeo); 

 найменший вимірюваний об'єкт / вимірювана точка (IFOVmeas). 

Варто зауважити, що чим більша різниця між температурою 

вимірюваного об'єкта і температурою навколишнього середовища і чим нижче 

коефіцієнт випромінювання, тим більша ймовірність виникнення помилок. 

Кількість таких помилок збільшується, якщо коефіцієнт випромінювання 

заданий невірно. 

 За допомогою тепловізора ви можете виміряти тільки температуру 

поверхонь; використовуючи даний прилад, неможливо заглянути 

всередину об'єкта або побачити крізь нього. 
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 Незважаючи на те, що багато матеріалів, наприклад, скло здаються нам 

прозорими, вони проявляють себе як матеріали не проникного типу, 

тобто стійкі до довгохвильового інфрачервоного випромінювання 

матеріали. 

 Деякі пропускаючі матеріали містять, наприклад, тонкий пластик або 

германій - матеріал, з якого виготовлений об'єктив і захисний фільтр для 

об'єктива тепловізора. 

 Якщо компоненти, які розташовані під поверхнею, впливають на 

розподіл температури по поверхні вимірюваного об'єкта через 

провідність, структуру внутрішнього дизайну об'єкта вимірювання 

часто можна розглянути на отриманому ІЧ - зображенні / термограмі. 

Тим не менш, тепловізор може вимірювати тільки поверхневу 

температуру. Точне визначення значень температури внутрішніх 

елементів об'єкта за допомогою тепловізора здійснити неможливо. 

Поле зору (FOV) тепловізора (рис. 2.12) являє собою область, видиму 

тепловізором. Розміри даної площі визначаються об'єктивом, 

використовуваним з тепловізором. Більш того, вам необхідно знати технічні 

характеристики найменшого видимого об'єкта (IFOVgeo) вашого тепловізора. 

За допомогою цього визначається розмір пікселя в залежності від відстані. З 

просторовою роздільною здатністю об'єктива 3,5 мрад і відстанню до 

вимірюваного об'єкта 1 м., найменший видимий об'єкт (IFOVgeo) має сторону 

пікселя рівну 3,5 мм і відображається на дисплеї в якості 1 - го пікселя.              

Для отримання точних результатів вимірювання вимірюваний об'єкт 

повинен бути в 2-3 рази більше найменшого видимого об'єкта (IFOVgeo). 

Отже, наступний наближений підрахунок застосовується до найменшого 

вимірюваного об'єкту (IFOVmeas): 

IFOVmeas ≈ 3x IFOVgeo                               (2.26) 

Для збільшення поля зору  слід  використовувати ширококутний 

об'єктив [23]. 
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Рис. 2.12. Поле зору тепловізора 

 

2.7. Визначення коефіцієнта випромінювання і компенсації відбитої 

температури. 

 

Коефіцієнт випромінювання (або ступінь чорноти) - ε показує 

відношення енергії теплового випромінювання 'сірого тіла' згідно із Законом 

Стефана Больцмана, до випромінювання 'абсолютно чорного тіла' при тій же 

температурі. Коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла ε = 1. 

Коефіцієнт випромінювання - міра здатності об'єкта поглинати 

(випромінювати) ІЧ-енергію. Величина коефіцієнта може бути в діапазоні від 

0 (дзеркало) до 1 (абсолютно чорне тіло). 

Для визначення коефіцієнта випромінювання поверхні вимірюваного 

об'єкта на практиці використовують табличні коефіцієнти випромінювання, 

або визначають за допомогою еталонного вимірювання контактним 

термометром. 

Миттєве 

поле зору 

Поле зору 

Відстань до 

об’єкта 
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2.8. Джерела помилок при проведенні термографічних досліджень 
 

Для кращого теплового сканування камера, по можливості, повинна 

бути розташована перпендикулярно до об'єкта. Якомога ближче розташування 

камери до об’єкта дозволить більш точно і докладно зчитати необхідну 

інформацію. Кращий час для проведення термографії - ранній ранок до сходу 

сонця. Можна також проводити роботи у вечірній час. Але потрібно уникати 

занадто сонячних днів, коли досліджувана поверхня сильно нагрівається. 

Потрібно уникати проведення зовнішньої термографії в умовах густого 

туману або в дощ. У цьому випадку частина інфрачервоного випромінювання 

буде поглинатися частинками води, і показники можуть бути спотворені.  

Для точності результатів вимірювання потрібно правильно визначити і 

налаштувати коефіцієнт випромінювання, визначити та ввести значення 

температурної компенсації відображення. Перед дослідженням настроюють 

фокусування тепловізора за місем проведення вимірювання, тому чіткість 

зображення неможливо змінити після створення знімка. 

Типові помилки при проведення термографічних досліджень: 

 відстань до вимірюваного об'єкта занадто велика або занадто мала; 

 застосування невідповідного об'єктива при вимірюванні; 

 область вимірювань занадто велика; 

 при проведенні вимірювань не врахувалась мінімальна фокусна відстань  

тепловізора; 

 видимі і невидимі перешкоди на шляху передачі ІЧ-випромінювання  

(наприклад, забруднене повітря, інші об’єкти і т.д.); 

 вплив зовнішніх джерел випромінювання (наприклад, електричні 

лампочки, сонце, радіатори і т.д.); 

 неправильна інтерпретація ІЧ-зображення з причини недостатніх 

відомостей про дизайн об'єкта вимірювань; 

 для правильної інтерпретації ІЧ-зображень при можливості потрібно 

використовувати реальні зображення (фотографії) об'єктів [25]. 
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РОЗДІЛ 3. Практичне використання теплобачення  у  наукових 

дослідженнях 

 

У даному розділі представлено приклади практичного використання 

сучасного ІЧ-теплобачення у науково-дослідницьких цілях з метою вирішення 

важливих завдань пов`язаних з процесами виділення теплової енергії, де автор 

безпосередньо приймав участь. Дослідження проводились на базі навчально-

наукової лабораторії неінвазивних методів досліджень КПІ ім. Ігоря 

Сікорськог, а саме проведені дослідження: механізму патогенної дії елементу 

живлення (ЕЖ) у біологічно-активному середовищі, патологічних станів 

біологічних об’єктів, а також дослідження, пов`язані з енергоаудитом будівель 

та контролю за збереженням продуктів сільськогосподарської продукції. 

 

3.1 Дослідження механізму патогенної дії елементу живлення у  

біологічно-активному середовищі 
 

У підрозділі висвітлено особливості розподілу електричних струмів в 

рідкому провідному середовищі в околі ЕЖ, що пов`язано з електрохімічним 

опіком (ЕХО) стравоходу.  

Дослідження проводилися на базі міжкафедральної навчально-наукової 

лабораторії неінвазивних методів досліджень біологічних об`єктів КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, спільно з Національною медичною академією 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України [26]. 

 

3.1.1 Актуальність досліджень 

Впровадження нових електронних технологій зумовило створення 

відповідних ЕЖ різних за формою, розмірами, ємністю тощо. Сфера 

використання ЕЖ надзвичайно широка, у тому числі й у дитячих іграшках, 

тому часте попадання цих небезпечних предметів до рук дітей, а потім і до 

рота та стравоходу є закономірним.  
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Актуальною і до кінця не вирішеною проблемою у світовій медичній 

практиці є ЕХО стравоходу у дітей, як ускладнення від перебування в його 

просвіті стороннього тіла (СТ) у вигляді елементу живлення – круглої плоскої 

батарейки діаметром 15–20 мм. Ця проблема становить реальну загрозу для 

здоров’я та життя дитини і її вирішення є актуальним. 

Задача даного дослідження полягала у вивченні механізму дії ЕЖ на 

стінку стравоходу дитини, з метою підвищення безпеки цього елементу для 

тканин стравоходу за рахунок зниження напруженості електричного поля між 

електродами.  

Враховуючи анатомічні особливості будови дитячого стравоходу, 

зокрема: малий діаметр просвіту, наявність фізіологічних звужень, незрілість 

структур стінки – більшість СТ, особливо з гострими нерівними краями, 

великих за розмірами та асиметричних за формою, важко пересуваються 

стравоходом і мають тенденцію фіксуватися переважно у ділянках 

фізіологічних звужень.  

Застій таких СТ спричинює запальні та деструктивні зміни у стінках 

стравоходу аж до перфорації включно, з подальшим розвитком важких 

ускладнень, які вимагають тривалого консервативного лікування, а часом і 

проведення відновлювальних оперативних втручань [2]. 

Останніми роками спостерігається тенденція до збільшення кількості 

дітей з ЕЖ в стравоході та ускладнень на їх тлі на кшталт ЕХО стравоходу, 

тому проблема окрім медичного, набуває і соціального значення [3], що і 

обумовило мету та завдання дослідження, а саме: проведення аналізу 

особливостей розподілу електричних струмів в «критичних зонах» стравоходу 

дитини при потраплянні туди круглої батарейки розміром від 15 до 20 мм. 

Враховуючи тенденцію до різкого збільшення кількості випадків ЕХО 

стравоходу, складний та важкий характер ураження пов`язаний з 

особливостями розподілу електричних струмів у рідкому провідному 

середовищі в околі ЕЖ, важливо провести аналіз механізму патогенної дії ЕЖ 
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фіксованого у стравоході з метою прийняття технічних рішень які б 

унеможливлювали, або зводили до мінімуму ризик ЕХО стравоходу. 

Фізичний аналіз властивостей системи «елемент живлення – середовище 

стравоходу» (рис. 3.1) показує, що в силу конструктивних особливостей 

батарейки завжди існують ділянки (на рисунку виділено пунктиром) з 

критичними для стінок стравоходу фізичними та хімічними показниками, які 

знаходяться на межі негативного та позитивного електродів та є критичними 

для тканин організму при потраплянні такої батарейок до органів травлення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Модель фрагменту стравоходу з фіксованим ЕЖ.  

1, 2 – критичні області (найбільш ймовірні місця опіку) 

 

Сучасні елементи живлення, наприклад, CR2016, CR2032, CR2430  

мають діаметр від 20 до 30 мм відповідно, виконані з матеріалів, що мають 

герметичний корпус, який практично унеможливлює хімічну взаємодію 

вмісту батарейки з рідиною людського організму.  

Отже при аналізі проблеми опіків, що трапляються у стравоході та 

шлунку дитини внаслідок потрапляння туди ЕЖ, можна виділити два 

основних фактори, пов’язані з електричними струмами, що протікають у 

рідині шлунку та стравоходу під дією електричних полів батарейки. 

Додатний 

електрод  

Стінка 

стравоходу 

Від’ємний 

електрод 

Батарейка 

Ø 20-30 мм 

Діелектрик 

1 

 

2 
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Перший фактор обумовлений підвищенням активності окислювально-

відновлювальних процесів у зоні поблизу електродів, а другий – підвищенням 

температури в наслідок виділення Джоулевого тепла. 

Як відомо, при потраплянні СТ до стравоходу відбувається рефлекторне 

збільшення секреції слини та слизу, які за сутністю фізичних властивостей є 

електролітами і мають певну провідність  , яка залежить від концентрації 

кислоти. Ці рідини оточують ЕЖ і забезпечують протікання через себе 

електричних струмів.  

Якщо, наприклад, до стравоходу потрапляє відпрацьований елемент, то 

його вплив нічим не відрізняється від впливу звичайної шайби такої ж форми 

та матеріалу. А саме, відбувається повільне заміщення іонів водню 
H  соляної 

кислоти на іони заліза 
32 ,  FeFe  та поява пасивного шару поблизу поверхні 

електродів. Таким чином хімічна реакція значно сповільнюються. Головним її 

чинником залишається дифузійний процес в наслідок неоднорідності 

концентрацій іонів у розчині. 

Ситуація радикально змінюється якщо до стравоходу потрапляє 

працездатний ЕЖ. Тоді під впливом електричних полів у стравоході 

відбувається електроліз.  

Визначальним чинником, що стимулює реакцію заміщення іонів водню 

на іони заліза стають не дифузійні процеси, а спрямований потік іонів 

кислотного розчину під впливом електричних полів до зони реакції (поверхня 

електродів).  

Електричні поля породжують в області електродів і контактуючих 

ділянок стравоходу потоки іонів кислоти. Це виключає утворення пасивного 

шару, який би міг сповільнити хімічну реакцію [29]. 
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3.1.2 Теоретична складова досліджень 

Згідно закону Ома, густина електричного струму j  дорівнює:  

Ej  ,      (3.1) 

де σ – провідність; Е – напруженість електричного поля. 

 

Тобто найбільш суттєві потоки іонів кислотного розчину локалізовані в 

областях де електричне поле має найбільшу напруженість. 

У свою чергу потік іонів прямо пропорційно залежить від густини 

електричного струму. 

Із цього випливає, що найбільш критичні місця контакту стравоходу і 

ЕЖ знаходяться поблизу її краю (рис. 3.1). 

Дійсно, якщо розглянути конструкцію батарейки та розподіл 

електричного поля в її околі, то можна помітити, що поблизу її бокової 

поверхні (рис. 3.2) відстань між додатним та від’ємним електродами є дуже 

малою (порядок величини складає 𝛿~1мм = 10−3м). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Схематичне зображення батарейки (стрілками показано 

силові лінії електричного поля уздовж яких протікає електричний струм 

крізь оточуючу рідину): 

δ – відстань між електродами поблизу бокової границі;  

U – напруга електричного поля, яку забезпечує батарейка  

 

Оскільки у базових ЕЖ відстань   між негативним та позитивним 

електродами визначається товщиною ізоляційного матеріалу, то напруженість 

– 

+ 

Метал Діелектрик 

δ 

U=3В 
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E


 електричного поля та виділення тепла в одиницю часу в одиничний об`єм 

tQ   у цій ділянці мають значну величину: 

2

,
Q U

E U
t

 


  
   

  
,                     (3.2) 

Тому, навіть не зважаючи на невелику напругу BU 3~ , напруженість 

електричного поля E в цій області матиме велике значення, яке за модулем 

дорівнює |𝐸|~ 𝑈 𝛿⁄ ~103 В

м
  . 

Клінічна ситуація ускладнюється тим, що ЕЖ при потраплянні до 

стравоходу контактує з його стінками саме у тих місцях де відстань між 

додатним і від’ємним електродами є найменшою, а напруженість поля 

максимальною (рис. 3.2) [32]. 

Для визначення оптимального значення параметру   у відповідності до 

густини струмів розглянемо модельну ситуацію, за якою батарейка оточена 

електропровідною рідиною і лежить на поверхні порожнини шлунку людини 

(рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Схематичне зображення ЕЖ на поверхні стравоходу: 

1 – негативний електрод; 2 – позитивний електрод; 3 – ізоляційне 

пакувальне кільце; 4 – додаткове ізоляційне кільце; 5 – стінка порожнини 

шлунку;   – електропровідність рідини; h – прошарок між ЕЖ та стінкою 

стравоходу 

1 

2 4 

5 

 

h • • 

3 
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Для такої моделі визначення струмів зводиться до вирішення 

двовимірної задачі електропровідності, із якої слідує, що у прошарку h  

густина струму дорівнює: 

  2

21ln rRR

U r
j 


                                   (3.3) 

 

де R1 – радіус негативного електроду; R2 – радіус позитивного 

електроду; r  радіус вектор точки спостереження, що відраховується від 

центру негативного електроду; r відстань від середини центрального 

електроду до точки спостереження. 

 

Із формули (3.3) слідує, що коли R1 наближається до R2, то у знаменнику 

з`являється мала величина, і значення густини струму в околі границі між 

негативним та позитивним електродами суттєво збільшується. 

У будь якому разі максимальне значення густини струмів існує на 

поверхні негативного електроду, коли 1Rr  [8,30]. 

Щоб зменшити величину струму, при фіксованому значенні 2R  слід 

підібрати 1R таким чином, щоб задовольнити умові: 

e

R
R 2

1  ,        (3.4) 

де е = 2,71 

Параметрами задачі (рис. 3.4) є: точка відліку – 0; точка 

спостереження – А; відстань від точки відліку до точки спостереження – r; 

радіус негативного електроду – R1; радіус позитивного електроду – R2; 

ширина шару ізоляційного матеріалу –  .  
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Рис. 3.4. Схематичне зображення поверхні ЕЖ з боку прошарку h , 

де протікає електричний струм 

 

Конструктивно ЕЖ виконано в металевому корпусі (рис. 3.5), одна 

частина якого є позитивним електродом 1, а інша – негативним 2. 

 

Рис. 3.5. Конструкція мініатюрного ЕЖ: 

D – діаметр позитивного електроду, d – діаметр негативного 

електроду. 

 

Між електродами 1 та 2 розташовано пакувальне кільце з 

електроізоляційного матеріалу 3 та додаткове кільце електроізоляційного 

матеріалу 4 шириною  .  

 

R1 

R2 

r 

А 

0 
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Ширина   вказаного шару 4 може бути розрахована за формулою:  

e

e
R

e
RRR

1
)

1
1( 2212


 ,            (3.5) 

де 
2

1

d
R   – радіус виступу негативного електроду, 

2
2

D
R   – радіус 

позитивного електроду. 

Зазвичай стандартні ЕЖ мають діаметр 20 мм. Наприклад, при діаметрі 

20 мм, ширина додаткового кільця електроізоляційного матеріалу, 

розрахованого згідно із формулою (3.5), складає 12,6 мм.  

Шар ізоляційного матеріалу додаткового кільця 4 може бути 

виготовлений з матеріалу, що аналогічний матеріалу пакувального кільця[8]. 

  

3.1.3 Експериментальна реалізація 

 

Для експериментального підтвердження проведених теоретичних 

розрахунків використано тепловізійну камеру ThermaCAM E300, фірми FLIR 

Systems (США) (рис. 3.6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Тепловізійна камера ThermaCAM E300. 
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Робочій діапазон камери – інфрачервоний (8-14 мкм). У якості чутливого 

елементу використано неохолоджувану мікроболометричну матрицю на 

основі сполуки хром-ванадій. Розмір матриці 320х240 пікселів (елементів). 

Температурна чутливість камери не гірше 0,1оС. 

Перед початком проведення експерименту, на край батарейки нанесли 

краплю слабкого розчину соляної кислоти (як аналог шлункового соку) і з 

допомогою інфрачервоної тепловізійної камери у реальному масштабі часу 

спостерігали за реакцією [31]. 

Спостереження у інфрачервоному діапазоні, довели, що при змочуванні 

ЕЖ вищезгаданим розчином, його температура у «критичній зоні» 

підвищувалася на C43 0 . На рис. 3.7 представлено теплове зображення 

батарейки (термограма) з утвореною зоною гіпертермії, а також термозріз по 

лінії Li1. 

 

 

 

 

 

 

 

       а        б 

Рис. 3.7.  Термограма ЕЖ у інфрачервоному діапазоні (а), та 

розподіл теплового поля по лінії L (б). Стрілка вказує на місце 

локального розігріву. 

 

З відпрацьованою батарейкою цього не відбувалося. 

Таким чином, можна сказати, що електрохімічні опіки відбуваються у 

зоні з підвищеною хімічною активністю, яка визначається електричним полем 

і конструктивними особливостями ЕЖ. Цей процес стимулюється локальним 
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підвищенням температури у наслідок виділення Джоулевого тепла в зоні 

реакції. 

З практичної точки зору, знизити виділення тепла і зменшити термічні 

пошкодження можна лише впливаючи на провідність середовища   навколо 

батарейки. Дійсно, величини U  і l , що входять до формули (3.3) 

визначаються електричними та геометричними параметрами ЕЖ і лише 

єдиний параметр   визначається провідністю рідини, на яку можна впливати 

із зовні.  

Зменшити потужність виділення тепла у чотири рази можна за рахунок 

збільшення відстані між додатним і від’ємним електродами вдвічі.  
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3.2 Енергоаудит будинків, споруд та приміщень 

 

 Важливим і актуальним завданням сучасного суспільства є 

проведення енергоаудиту різних будинків, споруд та приміщень з метою 

збереження енергоресурсів і як наслідок, заощадження коштів на утримання 

таких будівель. 

 У зовсім недалекому майбутньому всі будинки в Україні повинні 

будуть мати посвідчення енергетичної ефективності. Кабінет міністрів вніс 

у Верховну раду законопроект "Про енергетичну ефективність житлових і 

громадських будинків". Документ визначає права й обов'язки власників 

таких об'єктів у сфері енергетичної ефективності приміщень. Зокрема, 

передбачається, що обов'язковою умовою при будівництві нових будинків, 

їхньому капітальному ремонті, реконструкції, а також при відчуженні стане 

одержання паспорта енергоефективності. Зараз такі паспорти видаються 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва й житлово-

комунального господарства лише при будівництві нових об'єктів. 

Відповідно до законопроекту, МінЖКХ повинне буде визначити вимоги й 

вартість одержання такого документу, які будуть корегуватися раз у п'ять 

років. Вони будуть стосуватися всіх будинків у країні, за винятком 

промислових споруд, дач, гаражів, а також пам'ятників культурної 

спадщини [34]. 

 Для енергоаудиту будинків досить одного каналу у видимому 

діапазоні (ВД) і одного у ІЧ діапазоні, причому канал ВД використовується 

як додатковий для координатної прив'язки. Це так називана система 

технічного зору (ТЗ). 

 Зоровий апарат людини, оптимізований у процесі мільйонів років на 

отримання максимального обсягу інформації з обмеженої кількості 

світлового потоку, являє собою найвищу стадію еволюції. Проведені ж 

оцінки показують, що по інформаційному потенціалу теплобачення 

принаймні не уступає денному зору. Перевагами спостереження в ІЧ 
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діапазоні є незалежність отриманої інформації від часу доби, а також менше 

розсіювання випромінювання в димках, тумані й при штучних перешкодах. 

 Значний прогрес у створенні фокальних матриць надав можливість 

створення тепловізорів, що мають високу чутливість. Підвищення 

чутливості й інформаційної ємності тепловізорів у результаті використання 

повноформатних матриць і міжкадрової обробки сигналу зображення, а 

також введення псевдокольору, надає можливість в усереднених умовах 

теплового балансу здійснювати якісний перехід від контролю джерел тепла 

до спостереження в ІЧ діапазоні з максимальною інформативністю. 

 Процес енергоаудиту будинків і споруд, і вирішення таких проблем, 

як збереження тепла, проникнення вологи, ушкодження покрівлі й 

конструкцій, погана якість системи кондиціювання й вентиляції - не зовсім 

просте завдання. У цих ситуаціях системи ТЗ є виключно необхідним 

інструментом, що надає можливість власникові будинку або інспекторові 

виявити проблему й далі за допомогою фахівців знайти ефективне її 

вирішення. 

Пакет прикладних програм, дозволяє робити запис термограм у 

реальному масштабі часу в пам`ять тепловізора, проводити усереднення 

термозображення у часі й просторі, створювати термопрофілі зображень і 

робити інші операції, що розширює діагностичні можливості методу й 

підвищує його інформативність. Термограми є наочним інструментом для 

завдань енергоаудиту (рис. 3.8) [35]. 
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Рис 3.8. Фрагменти будинку корпусу №1 КПІ ім. Ігоря Сікорського 

виконані тепловізійною камерою в діапазоні 8...14 мкм 

 

 Перехрестя в середині термограми відповідає точці з температурою, 

значення якої показано у правому верхньому куті термограм (а,б,в), а саме 

1,9оС; -3,9оС; -2,4оС відповідно [36]. 

 Для розробки й оцінки ефективності такого роду проектів необхідна 

об'єктивна інформація про реальний стан будинків, у тому числі по їх 



60 

 

теплозахисту й тепловтратах. Кожний об'єкт індивідуальний – його 

характеристики залежать не тільки від будівельної серії, але й пов'язані з 

дотриманням технології виробництва, кліматичних і геологічних умов 

експлуатації, проведених раніше ремонтних робіт. 

 Для отримання об'єктивної інформації про тепловий стан будинку 

пропонуємо до розгляду одну з методик обстеження з використанням БКС 

ТЗ, до складу якої входить камера ВД й ТК яка працює в спектральному 

діапазоні 8...14 мкм. На рис. 3.9а показана фотографія будинку гуртожитку 

виконана у ВД, а на рис. 3.9б – той же будинок, але в ІЧ діапазоні.  

 Виділена область (рис. 3.9а) відповідає фрагменту на рис. 3.9б, де 

стрілками зазначені проблемні місця. Стрілки 1 і 2 указують на витік тепла 

викликаний порушеннями внутрішньої й зовнішньої гідроізоляції стіни, а 

стрілка 3 – на витік тепла викликаний відсутністю тепловідбиваючого 

екрану між батареєю опалення й стіною. Дану інформацію неможливо 

побачити у ВД (рис. 3.9а) [37]. 
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Рис. 3.9.  Зйомка будинку гуртожитку. 

а – видимий діапазон; б – ІЧ діапазон 

 

Виявлення подібних (не видимих людським оком) дефектів будинків 

комунальної власності допоможе в складанні планів профілактичних робіт 

(ремонтів) по поліпшенню теплоізоляції цих будинків. 
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 Контрольна зйомка проводилася в той же самий час, в однакових 

умовах. При обробці термограм використана єдина температурна шкала, що 

встановлює зв'язок між кольорами й температурою.  

 Враховуючі те, що камера ВД використовувалась не для вимірювань, 

а для візуального оперативного контролю й наступної паспортизації 

будинку, то не було необхідності в точному сполученні її оптичної осі з 

віссю тепловізора і обидва пристрої просто кріпилися поруч на одному 

штативі. Відеокамера ВД має більшу просторову роздільну здатність, чим 

ТК, тому для зручності наведення системи, її поле зору встановлювалося 

деяким більше поля зору ТК. 

 На рисунку 3.10 показана оглядова термограма будинку лікарні. 

Підвищена температура на поверхні свідчить про підвищені тепловтрати. 

Тобто, величина й характер розподілу температури по поверхнях 

конструкції будинку, несуть інформацію про рівень теплозахисту, 

тепловтратах і наявності прихованих дефектів [38]. 
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Рис. 3.10.  Зйомка хірургічного корпусу лікарні. 

а – видимий діапазон; б – ІЧ-діапазон 
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На термограмі (рис. 3.10) світлі відтінки відповідають місцям 

найбільш інтенсивного відтоку теплової енергії. Нерівномірність теплового 

зображення свідчить про недостатнє утеплення й не герметичність віконних 

пакетів. Світлі плями під вікнами свідчать про теплові втрати у виді 

відсутності теплових екранів усередині приміщення за батареями опалення. 

Добре видні локальні дефекти – міжпанельні стики.  

Згідно стандарту ISO-6781-83, з кожного квадратного метра поверхні 

будинку втрачається близько 20 Вт енергії. Стандарт встановлює якісний 

метод за допомогою термографічного обстеження для виявлення теплових 

порушень в конструкціях. Метод використовується спочатку для виявлення 

широких варіацій теплоізоляційних властивостей, включаючи 

герметичність компонентів, складових зовнішніх огороджувальних 

конструкцій будівель. 

Порушення в роботі теплових властивостей компонентів, що 

становлять захисну конструкцію будівлі, тягнуть за собою зміни 

температури над поверхнями конструкції. На температуру поверхні також 

впливає повітряний потік всередині і ззовні огороджувальної конструкції 

будівлі. Таким чином, розподіл поверхневої температури може 

використовуватися для виявлення температурних порушень, обумовлених, 

наприклад, дефектами ізоляції, вмістом вологи або витоком повітря, в 

компонентах, що складають захисну конструкцію [39]. 

 

3.3 Інфрачервона термографія як процедура первинних  

обстежень організму людини 
  

Аналіз можливостей процедури ІЧТ показує, що із всіх відомих 

діагностичних методів (клінічний, рентгенологічний, ультразвуковий) 

тільки тепловізійний повністю задовольняє таким важливим критеріям як 

безпека, вірогідність, простота й невисока вартість. Термографія навіть 

теоретично не може зробити якого-небудь впливу на об`єкт досліджень, 

оскільки є повністю пасивним методом. Це дозволяє застосовувати 
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термографію для обстеження всіх груп населення включаючи немовлят. 

Наявні в арсеналі лікарів методи лабораторної (клінічної) діагностики, при 

всій їх інформативності, не підходять для масового застосування. Ці методи 

інвазивні, трудомісткі, вимагають великої кількості дорогого устаткування, 

часу і витратних матеріалів. Час же, необхідний на обстеження за 

допомогою термографа, займає близько 15 хвилин. 

 Враховуючі те, що в рамках однієї роботи практично неможливо 

охопити весь спектр біомедичних можливостей сучасного теплобачення, 

розглянемо деякі з них. Основна увага приділена різним варіантам судинних 

патологій і новоутворенням, що є однією із складових досліджень даної 

роботи.  

 У дослідженнях було використано ІЧ термографи двох спектральних 

діапазонів (рис. 3.11):  

1. Термограф спільного виробництва Інституту фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Інституту 

монокристалів НАН України та Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 

охолоджуваною матрицею 320х280 елементів на базі діодів Шотткі, який 

мав температурну чутливість не гірше 0,07 оС (рис. 3.11 а). Спостереження 

та контроль теплових полів за допомогою цього термографа виконувались в 

діапазоні 3–5 мкм.  

2. Термограф ThermaCAM E300 фірми FLIR Systems (США) з 

неохолоджуваною матрицею хром-ванадієвих мікроболометрів розміром 

320х240 з температурною чутливістю 0,1оС (рис. 3.11 б). За його допомогою 

проводились дослідження в діапазоні 8–14 мкм.  
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Рис. 3.11. Термограф: а – з охолодженням; б − без охолодження 

 

 Термографічні дослідження проводилися за розробленою методикою 

згідно обґрунтованих вимог на базі міжкафедральної навчально-наукової 

лабораторії неінвазивних методів досліджень біологічних об`єктів КПІ ім. 

Ігоря Сікорського спільно з Українським Центром спортивної медицини 

МОЗ та Національним Інститутом раку МОЗ України.  

 В дослідженнях добровільно приймали участь співробітники 

санаторію-профілакторію КПІ ім. Ігоря Сікорського, студенти університету 

та пацієнти з різними судинними патологіями (включаючи новоутворення), 

що підтверджено лікарями на підставі відповідних обстежень. Всі 

дослідження проводились при участі і за підтримкою медичного персоналу 

і вчених вищезгаданих закладів. Всього було обстежено 240 людей різної 

статі і віку (від 20 до 65 років).  

Найбільш характерні приклади отриманих в даній роботі результатів 

термографічних обстежень представлені на рисунках 3.12 – 3.19. 
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3.3.1 Новоутворення. 

  

Захворюваність раком молочної залози (особливо у жінок) у світі 

збільшується за останні 70 років. За даними Інституту онкології АМН 

України ця патологія є головною причиною смертності жінок. Смертність 

на 100 тисяч жінок в Україні у 1,5–2 рази вище ніж у розвинених країнах і 

не має тенденції до зниження. 

Вчені підрахували, що тривалість зростання пухлини до клінічного 

прояву може коливатися від 1,75 до 18,4 року при різних швидкостях 

зростання. За даними  середня тривалість передклінічного етапу до 

первинного діагнозу може складати 8,4 роки [17]. 

 Мінімальний розмір пухлини який може бути визначений за 

допомогою мамографії становить 4 мм. Одним з можливих шляхів 

вирішення цієї проблеми є використання тепловізійної діагностики. Як 

неінвазивний метод, ІЧТ набуває особливого значення при масових 

обстеженнях з метою раннього виявлення новоутворень в молочних 

залозах. Термографія "бачить" не структури, а фізичні процеси, що 

протікають в тілі. Тому з її допомогою вдається виявити процес 

новоутворення на початковій стадії коли фізичне тіло пухлини має вкрай 

малі розміри. На рис. 3.12а приведена термограма пацієнтки з 

гіпертермічним новоутворенням правої молочної залози (зона виділена 

пунктиром). Градієнт температури в області гіпертермії і сусідніх ділянок 

становив 1,2°С. Рентгенологічне обстеження не підтвердило прогнозу 

можливого новоутворення. Через 3 роки у цієї ж пацієнтки було виявлено 

пухлину (рис. 3.12б).  
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Рис. 3.12. Термограми правої молочної залози пацієнтки: 

 а – при первинному обстеженні; б – обстеження через три роки 

 

Градієнт температури в аномальній зоні (виділено пунктиром) 

становив вже 1,9оC. Після проведення мамографії і УЗД було встановлено 

діагноз – інвазивна протокова карцинома правої молочної залози.  

Наведений приклад показує, що фактично виявлене на ранній стадії за 

допомогою методу ІЧТ новоутворення в молочній залозі у пацієнтки було 

залишено без належної уваги в результаті недооцінки методу, як 

специфічного методу ранньої діагностики [59]. 

Спільно з Українським центром спортивної медицини були проведені 

обстеження молодих людей (від 18 до 25 років), як на етапі встановлення 

діагнозу, так і на етапі після проведеного курсу лікування.  

 

3.3.2. Вертеброгенні болі. 

 

Найбільш частою скаргою спортсменів є болі в різних відділах хребта 

(так звані вертеброгенні болі обумовлені остеохондрозом) які різко 

знижують активність, погіршують спортивні результати і часто є причиною 

тимчасової непрацездатності.  

Крім клінічного, так званого об`єктивного методу обстеження 

пацієнтів з вертеброгенними болями, найбільш доступним і широко 

ΔТ=1,2оС 

 

ΔТ=1,9оС 
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застосовуваним методом залишається рентгенологічна діагностика. На жаль 

інформативність її обмежується тільки станом кісткової складової хребта. 

Значно розширюють діагностичні можливості методи КТ та МРТ, що дають 

інформацію і про м`якотканинну складову. Однак збільшення дози 

опромінення при КТ та значна вартість обстеження методом МРТ не 

дозволяє скільки завгодно часто використати їх при обстеженні одного і 

того ж хворого. На рис. 3.13 а представлена термограма пацієнта, коли в 

області гіпертермії відзначалася значна болючість (зона виділена 

пунктиром). Градієнт температури становив 2°С. При додатковому 

обстеженні у спеціаліста був поставлений діагноз – гостра торакалгія. 

Термограма пацієнта з хронічною люмбалгією в стадії загострення 

представлена на рис. 3.13 б (зона вказана стрілкою). Градієнт температури 

складає 2,4°С – 2,6°С [60]. 

 

       

  а            б  

Рис. 3.13. Термограми пацієнтів з ознаками патології: 

 а – гостра торакалгія; б – хронічна люмбалгія в стадії загострення 

 

Для порівняння, на рис. 3.14 представлена термограма спини людини 

у відносній нормі. Нерівномірність розподілу температури у відповідних 

зонах не перевищує 0,1–0,2°С. 

 

 

 

 

ΔТ=2,4-2,6оС 
Зона запалення, ΔТ=2оС 
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Рис. 3.14. Термограма спини людини без ознак патології 

 

3.3.3. Судинні патології. 

 

Термограма пацієнта з варикозно-зміненою великою підшкірною 

веною лівого стегна (вказано стрілкою) представлена на рис. 3.15 а. Різниця 

температури з симетричною ділянкою правого стегна становить 3,2°С.  

На рис. 3.15 б представлена термограма нижніх кінцівок пацієнта, 

який скарг не пред`являв, однак при обстеженні було виявлено зниження 

температури до 28°С (вказано стрілками) у порівнянні з відносною нормою 

32,5°С. Додатково була проведена осцилометрія і капіляроскопія судин 

стіп, в результаті чого виявлена функціональна недостатність 

кровопостачання дистальних відділів [57,58]. 

      

Рис. 3.15. Термограми пацієнтів з судинними патологіями:  

а – варикозно-змінена велика підшкірна вена лівого стегна; б – порушення 

кровопостачання дистальних відділів 

28,0оС 28,3оС 

Умовна лінія симетрії 

ΔТ=3,2оС 
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3.3.4. Травми суглобів. 

 

 Обстеження проходили також спортсмени, які отримали травми в 

процесі тренувань. На рис. 3.16 а представлена термограма пацієнтки з 

підшкірною гематомою зовнішньої поверхні колінного суглоба (рис. 3.16 б 

– збільшене зображення). Клінічно визначалися досить розмиті межі 

флуктуації, що ускладнювало евакуацію гематоми. При проведенні 

термографічного обстеження виявлено фокус підвищення температури до 

38оС з градієнтом температури 4оС, що значно полегшило пошук місця для 

можливої пункції гематоми. 

     

   а      б 

Рис. 3.16. Термограма кінцівки пацієнтки з травмою суглобу. 

 

На рисунку 3.17 а представлена термограма пацієнтки, коли скарги 

були характерні для ушкодження медіального меніска лівого суглоба. При 

обстеженні було зареєстровано підвищення температури по медіальній 

поверхні лівого суглоба (виділена зона) в порівнянні з симетричною 

областю на 3оС. Діагноз спеціаліста – паракапсулярний розрив медіального 

меніска лівого колінного суглоба. Термограма пацієнта з періартритом 

колінного суглоба представлена на рис. 3.17 б. Різниця температури на 

передній поверхні колінного суглоба (виділена зона) у порівнянні зі 

здоровим, становить 1,2оС [58,60]. 

 

 

38оС 

 

Уражена зона 
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Рис. 3.17. Термограми нижніх кінцівок пацієнтів з ушкодженнями: 

а – паракапсулярний розрив медіального меніска лівого 

колінного суглоба; б – періартрит лівого колінного суглобу 

 

3.3.5. Щелепно-лицьові патології. 

 

Процедура ІЧТ може бути успішно використовуватись і при 

діагностиці різних захворювань щелепно-лицьової області. 

На рис. 3.18 а представлена термограма пацієнтки із злоякісною 

плеоморфною аденомою правої привушної залози. У проекції привушної 

залози (виділено пунктиром) ідентифікується гіпертермічна зона. Градієнт 

термоасиметрії області аденома-сусідні тканини становить 1,9оС.  

Після операції з видалення аденоми градієнт термоаcиметрії знизився 

до 1,2оС (рис. 3.18 б) і при подальшому спостереженні (в процесі проведення 

лікувальних заходів) продовжував знижуватися. 

    

   а      б 

Рис. 3.18. Злоякісна плеоморфна аденома правої привушної залози: 

а – до лікування; б – після лікування 

ΔТ=1,2оС 

 ΔТ=3оС 

 

Зона гіпертермії 

ΔТ=1,9оС 

ΔТ=1,2оС 
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Під час проведенні термографічного обстеження, у десяти осіб з 

п`ятидесяти обстежених було виявлено відмінність температури лівої і 

правої очних западин. Градієнт температури становив від 0,7оС до 1,7оС (у 

здорових людей цей показник, як правило, не перевищує (0,2–0,4оС), що є 

причиною для проведення подальших обстежень у фахівців та встановлення 

точного діагнозу [62]. 

Таким чином проведена оцінка показує, що використання в медичній 

практиці сучасних ІЧ термографів розширює можливості діагностики 

різних захворювань людини, а також проведення профілактичних заходів.  

Процедура ІЧТ дозволяє спостерігати в динаміці і контролювати 

ефективність лікування, спостерігати загоєння ран на різних стадіях 

морфогенезу, що надає можливість попереджувати розвиток подальших 

ускладнень [62,63]. 

 

3.4 Аналіз впливу електромагнітного випромінювання на  

новоутворення в живому організмі.  

 

Дослідження особливостей зміни неоднорідності електромагнітного 

випромінювання (ЕМВ) і оцінки його впливу на протипухлинну 

ефективність антибіотика при введенні тваринам (самки щурів), були 

проведені спільно з Національним інститутом раку МОЗ України на його 

території та на матеріалі підготовленому його співробітниками. 

Зміну температури пухлини спостерігали за допомогою ІЧ 

термографа в діапазоні 3–5 мкм (рис 3.19–3.22). Початок формування 

злоякісного новоутворення представлений на рис. 3.19. 

    

 

 

 

 

Рис. 3.19. Термограма початку утворення пухлини 

1 
2 
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Градієнт температури складає ΔТ1-2=1,5°С. Спостерігається процес 

формування мережі кровоносних судин для живлення пухлини та 

постачання до неї О2. 

Розвиток злоякісного новоутворення з часом, представлений на 

рисунку 3.20. Градиент температуры складає ΔТ1-2=2,9°С 

 

    

 

Рис. 3.20. Зміна термограми новоутворення з часом 

 

Після розігріву пухлини високочастотним опроміненням, градієнт 

температури склав ΔТ1-2=4,1°С (рис. 3.21). 

 

    

 

Рис. 3.21. Термограма пухлини після розігріву 

  

По закінченню впливу високочастотного опромінення, через деякий 

час спостерігалось зменшення пухлини та зниження градієнту температури 

до величини ΔТ1-2=2,2°С (рис. 3.22). 

 

1 
2 

1 
2 
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Рис. 3.22. Термограма пухлини після дії опромінення 

Наведені приклади використання процедури ІЧТ у діагностичних 

цілях та лікуванні демонструють її різнобічні можливості, за допомогою 

чого можливо проведення не тільки якісних досліджень БО в ІЧ діапазоні 

спектру, виділення суттєвих ознак та класифікація об`єкту дослідження, а і 

вимірювання температури у кожній його точці.  

Якісна і кількісна інформація, яку неможливо отримати іншим 

способом, є дуже важливою для оцінки результатів експерименту [61].  

 

3.5 Контроль якості плодово-овочевої продукції 
 

Зберігання плодоовочевої продукції є важливою задачею для 

забезпечення населення високоякісними продуктами харчування. Існуючі 

методи контролю якості плодово-овочевої продукці, а саме: 

колориметричний, системи технічного зору, люмінесцентний, лазерний та 

інші методи, є складними [64-74]. 

Найбільшої популярності серед методів контролю набуває метод 

термографії. Термографія являє собою сукупність методів функціональної 

діагностики, в основі яких лежить реєстрування ІЧ-випромінювання 

об’єкта. Інформація про розподіл температури на поверхні візуалізується на 

екрані тепловізора, у вигляді кольорової сканограми. 

Термографічні дослідження та спостереження можуть бути 

використані для всіх сільськогосподарських продуктів та процесів, в яких 

тепло виділяється або, навпаки, спостерігаються втрати тепла, як в просторі, 

1 
2 
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так і в часі [76]. Деякі властивості заготовлених фруктів та овочів (відсоток 

вологи, рівень вмісту корисних речовин, стадія зрілості на певний період 

часу) мають великий вплив на зміну якісних характеристик після збору 

урожаю [77]. Як правило, втрати якості проявляються одразу після збору, 

які викликані виснаженням резервів дихання і через транспірацію, 

викликаною втратою вологи. Дихання і транспірація мають вплив на 

тепловий стан продукту, що дає можливість застосовувати ІЧ-

випромінювання для контролю якості продукції [78]. 

Тепловізійна система, яка використовувалась для досліджень 

складалась з охолоджувальної камери з азотом з’єднаної з комп’ютером 

за допомогою необхідного програмного забезпечення для аналізу 

зображень (рис.3.23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.23. Термографічний копмлекс 

 

Інфрачервоний детектор працював в діапазоні довжин хвиль від 8 до 

12 мкм. Застосуємо систему для виміру в межах від -30°С до +1200°С, а 

відстань від об’єктива від 0,25см. Програмне забезпечення аналізу 

зображень дозволяє визначити температуру в конкретних областях, а також 

середню температуру в доступній області (рис.3.24). За допомогою 

термографії були досліджені засоби, які пов’язані із захистом якості плодів: 

інтенсивність транспірації продукту в момент збору урожаю, інтенсивність 

транспірації для оцінки післязбирального клімату викликаного стресом, 
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інтенсивність транспірації для визначення стадії зрілості яблук та сортові 

відмінності [79]. 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.24 Вікно програми для аналізу зображень поверхні двох 

сортів яблук при природній конвекції 

 

Температурні відмінності, які були оцінені, залежать від вологості 

продукту і парціального тиску водяної пари між поверхнею продукту і 

оточуючим повітрям. Ці значення дають можливість контролювати 

вологість в приміщенні для збереження плодово-овочевої продукції. 

Запропонована схема дослідження дає можливість визначати механічні 

пошкодження, а також зародження захворювання, не руйнуючи зовнішніх 

тканинних шарів. Під час зберігання продукції, за рахунок початкового 

процесу гниття підвищується температура плодів, які далі є джерелом 

розповсюдження цього процесу. Використання термографії не потребує 

додаткових приладів і дозволяє встановлювати термографи у приміщеннях, 

і вести контроль з диспетчерського пульту. Такий метод дозволяє вчасно 

виявити заражені об’єкти і видалити їх (рис. 3.25) (рис.3.26) [79]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.25 Зразки плодів персика з різним ступенем ураження після збору. 
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Рис. 3.26 Інфрачервоне зображення зразків персика з різним ступенем 

ураження після збору. 

 

При застосуванні термографії для дослідження ящика з картоплею, 

можна спостерігати лише видиму частину – верхній шар (рис. 3.27). 

Можливість отримання тривимірного зображення залежить від положення 

та кута огляду камери. У будь-якому випадку зображення є 2-мірною 

проекцією тривимірного об’єкта на екрані зображення, як фотографії. 

Таким чином, неможливо «заглянути всередину» заповненого картоплею 

ящика, щоб визначити температуру всередині [80]. Мікробна інфекція може 

призвести до надмірного теплоутворення всередині, проте його неможливо 

виявити, якщо тепло не транспортується на поверхню через конвекцію та 

теплопровідність [81]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.27. Термограма картоплі в різних умовах. 
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Миття чи чищення плодів також впливає на якість і терміни 

зберігання плодово-овочевої продукції. Процес збирання, транспортування 

і обробки впливає на терміни реалізації зібраного урожаю [82]. Наприклад, 

під час процесу миття видаляється природний захисний шар шкіри 

морквини. Звідси випливає, що опір транспірації значно зменшується. На 

термограмі (рис.3.28) ці ефекти стають видимими, оскільки температура 

поверхні зменшується приблизно на 1,5-2К у порівнянні з немитою 

морквою [83].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.28 Термограма митої і немитої моркви. 

Виконані дослідження температурних змін клубнів картоплі після 

збору та під час їх зберігання. 

Рис.3.29. Термограми клубнів картоплі без ознак ураження при 

різних умовах зйомки 
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Рис.3.30. Термограми клубнів картоплі без ураження (1) та з 

початковим процесом ураження (2) 

 

 

 

 

 

 

                а                                             б 

Рис.3.31. Термограми клубнів картоплі з різним ступенем 

ураження. 

 

Показано, що за допомогою інфрачервоної дистанційної 

термографії можливо виявляти уражені клубні картоплі. Під час їх 

зберігання в овочесховищах можливо виявляти осередки псування 

картоплі та своєчасно видаляти уражені клубні, не допускаючи 

розповсюдження. 

 

 

 

 

 

 

2 1 
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Висновки 

 

Використання методу інфрачервоної термографії у наукових 

дослідженнях і практичному використанні набуває великої популярності. 

Перевагою даного методу є можливість бачити візуальне зображення для 

порівняння температур на великих площах об’єктів досліджень. 

Термографія дозволяє проводити вимірювання в областях, де інші методи 

неможливі або небезпечні, а також перевагою даного методу є його 

абсолютно неінвазивність. 

Огляд сучасних тепловізійних систем показав, що корисність 

теплобачення для наукового та практичного застосування була доведена 

протягом останніх десятиліть  і впевнено входить до переліку сучасних 

методів досліджень різних об`єктів з метою спостереження та аналізу 

розподілу теплових полів термоаномальних зон.  

За результатами проведених досліджень, можна судити про 

актуальність та перспективи розвитку інфрачервоної термографії, як методу 

наукових досліджень різних об’єктів, включаючи біологічні. 

Якісна і кількісна інформація, отримана методом ІЧ-термографії,  яку 

неможливо отримати іншим способом, є дуже важливою для оцінки 

результатів експериментів в різних галузях людської діяльності. 
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