
Лабораторна робота №3 
Вимірювання основних характеристик тепловізора на піровідіконі 

 
Мета роботи 
Ознайомлення з основними характеристиками тепловізорів та методами їх 

вимірювання, набуття навичок роботи з тепловізором на піровідіконі. 
Завдання 
1. Ознайомитись з теоретичними основами роботи тепловізорів на 

піровідіконі та з критеріями оцінки якості тепловізійного зображення.  
2. Виміряти мінімальну виявлювальну різницю температур. 
3. Виміряти мінімальну роздільну різницю температур. 
4. Побудувати просторово-частотну температурну характеристику 

тепловізора. 
 
Прилади та обладнання 
1. Тепловізор «Піровідікон – 03». 
2. ВКП. 
3. Імітатор теплових полів (фоновий випромінювач, температура якого 

може змінюватись, набір тест-об'єктів, блок переміщення каретки тест-об'єкту). 
4. Блоки живлення. 
5. Осцилограф С1-81. 
  
Основні положення 
Тепловізор складається, як мінімум, з тепловізійної передавальної камери і 

відеоконтрольного пристою (ВКП). Тому, подібно до телевізійних систем (див. 
лаб. роб. №2), можна виділити так звані об'єктивні і суб'єктивні характеристики 
тепловізора. В першому випадку вимірювання можна здійснювати і на виході 
передавальної камери, і на виході ВКП. В другому випадку вимірюються 
характеристики всього тепловізора на виході ВКП. До основних характеристик 
тепловізорів відносяться [1- 4]: 

1. Еквівалентна шуму різниця температур NETD (Noise Equivalent 
Temperature Difference) – це різниця температур між стандартним тест-об'єктом 
та фоном, що випромінюють як АЧТ, при якій відношення пікового сигналу до 
середньоквадратичної величини шуму на виході підсилювача відеосигналу 
дорівнює одиниці. Параметр NETD залежить від температури фону Тф, тому 
більш повним параметром температурної чутливості слід вважати функцію 
NETD (Tф). Тест-об'єкт у вигляді квадрату повинен мати кутові розміри у 
декілька разів більші за кутове розділення тепловізора, для того щоб нівелювати 
вплив просторового розділення на результати вимірювань. 

2. Мінімальна виявлювальна різниця температур MDTD (Minimum 
Detectable Temperature Difference) – це мінімальна різниця температур між тест-
об'єктом та фоном, що випромінюють як АЧТ, яка необхідна для виявлення 



зображення тест-об'єкту на екрані ВКП при необмеженому часі спостереження 
та заздалегідь відомому його положенні. При вимірюваннях використовується 
тест-об'єкт, аналогічний до тест-об'єкту для вимірювання NETD. На відміну від 
попередньої характеристики, для визначення MDTD необхідно залучати 
оператора-спостерігача. Тому цю характеристику можна віднести до 
суб’єктивних. 

3. Мінімальна роздільна різниця температур MRTD (Minimum Resolvable 
Temperature Difference) – це мінімальна різниця ефективних температур між 
штрихами тест-об'єкту з заданою просторовою частотою та фоном, яка дозволяє 
візуально на екрані ВКП спостерігати роздільно штрихи тест-об'єкту. Тест-
об'єктом в даному випадку є чотириштрихова міра, в якій ширина смуги 
дорівнює ширині проміжку, а висота у сім разів більша за ширину смуги. 
Вважається, що смуги та проміжки випромінюють як АЧТ, але з різною 
температурою. Ця характеристика також вимірюється в результаті суб’єктивних 
експертиз. 

4. Передавальна функція ПФ ),( yxH νν  тепловізора є нормованим 
двовимірним перетворенням Фур'є від функції розсіювання точки (від розподілу 
яскравості на екрані ВКП у зображенні точкового джерела випромінювання). 
Функція ),( yxH νν  характеризує поведінку тепловізора в області просторових 
частот і визначається залишковим контрастом зображення міри з періодичною 
структурою і контрастом самої міри, що дорівнює одиниці. Модуль ПФ 
називається модуляційною передавальною функцією (МПФ) ),( yxM νν :  

),(),( yxyx MH νννν = . 
Поняття ПФ справедливе лише для інваріантних систем. Тепловізор при 

невеликих температурних контрастах у межах малого поля зору можна вважати 
інваріантною системою. Експериментальні та теоретичні дослідження свідчать 
про те, що МПФ більшості тепловізорів досить точно описується гаусовою 
функцією )2exp()( 222

xTxT rM νπν −= , де xν  - просторова частота в напрямку 
сканування зображення системою розгортки; Tr  - радіус на рівні 0,606 від 
максимального значення функції розсіювання точки; 

5. Функція передачі сигналу STF (Signal Transfer Function) U TT ( )  - це 
залежність електричного сигналу на виході підсилювача від ефективної 
температури об'єкта спостереження.  Функція U TT ( )  застосовується при 
температурних вимірюваннях, коли виміряному сигналу UТ ставиться у 
відповідність температура Т поверхні об'єкту. 

6. Кутове поле зору, кутове розділення. 
 Здатність тепловізора розрізняти розміри елементів температурно-

градаційної картини оцінюється за кутовим або лінійним розділенням. Кутове 
розділення визначається як граничний кутовий розмір смуги або щілини, що 



реєструється на фоні поверхні зі сталою заданою температурою. Кутове 
розділення можна визначити на основі МПФ як обернену величину 
напівперіода граничної просторової частоти, на якій ще розрізняється 
мінімальний температурний контраст. Температурний контраст або перепад між 
смугою та фоном може змінюватись.  

На основі кутового розділення може бути визначене лінійне розділення, яке 
залежить від відстані між тепловізором та об'єктом. Тому лінійне розділення 
краще визначати для невеликої робочої відстані. 

 
Вимірювання параметрів тепловізорів  
Еквівалентна шуму різниця температур 
Для вимірювання NETD  у полі зору тепловізора розташовуються на 

одному рівні й у одній площині 2 кювети з водою, що мають перепад 
температури, який у 5 - 10 разів перевищує очікувану NETD й на 5 - 10 К вище 
температури оточуючого середовища. Потім фіксують термопрофіль обох 
кювет. Знаючи різницю температур TΔ   між кюветами, пікове значення напруги 
сигналу cU , що вимірюється по термограмі, ефективне значення напруги шуму 
( ) 221 шш UU + , також виміряне по термограмі, визначають NETD за формулою: 
   

( ) cшш UUUTNETD 221 +Δ= . 
 
Мінімальна виявлювальна різниця температур 
Вимірювання MDTD полягає у візуальному спостереженні квадратного 

тест-об'єкту (рис.3.1), розташованого перед фоновим випромінювачем значно 
більших розмірів. Розміри тест-об'єкту повинні бути більше або дорівнювати 
100 мм. Спочатку температура фT  фонового випромінювача  та температура обT  
тест-об'єкту  рівні. Поступово збільшуючи температуру тест-об'єкту, 
спостерігач фіксує момент візуального виявлення зображення тест-об'єкта на 
екрані ВКП. Визначивши поточні значення температур фT  і обT , можна 
обчислити MDTD: 

Фоб TTMDTD −= . 
 

 
Рис. 3.1.  Тест-об'єкт для вимірювання мінімальної виявлювальної різниці 

температур 



 
Мінімальна роздільна різниця температур 
 
Для вимірювання мінімальної роздільної різниці температур MRTD 

використовуються штрихові міри (рис. 3.2). 
 
 
 

                                               
Рис. 3.2. Штрихова тест-міра для вимірювання мінімальної роздільної 

різниці температур 
 
В полі зору тепловізора на відстані 30 - 50 мм перед фоновим 

випромінювачем, температура якого є близькою до температури оточуючого 
середовища, встановлюють штрихову міру з найменшою просторовою частотою 
штрихів. Поступово збільшують температуру фонового випромінювача та 
записують значення отриманого перепаду температур у момент часу, коли 
штрихи розрізняються хоча б двома спостерігачами. Ці операції почергово 
проводять з мірами більших просторових частот. За результатами вимірювань 
мінімальну роздільну різницю температур знаходять за формулою 

TMRTD Δ= ε ,  
де TΔ  – різниця температур штрихів та проміжків між ними, при якій штрихи 
розділяються на термограмі; ε  – коефіцієнт теплового випромінювання 
поверхні кювети та тест-міри. 

Просторову частоту міри νx  розраховують за формулою: 
faRx ′= 2/ν ,  

де a – ширина штриха; R  – робоча відстань від об'єктиву до міри; f ′  – 
фокусна відстань об'єктиву тепловізору. 

По отриманих даних можна побудувати функцію MRTD, яку інколи 
називають просторово-частотною температурною характеристикою 

)( xfMRTD ν= . В описаній методиці вимірювання MRTD в якості фонового 
випромінювача використовується кювету розмірами 330х250х75 мм3 з водою, 



що здатна повільно змінювати температуру. Для прискорення вимірів оптичних 
характеристик розроблені методи, в яких використовуються оптичні фільтри 
(рис. 3.3) з коефіцієнтом послаблення, що швидко регулюється при фіксованій 
різниці температур. Фільтри можуть бути виконані, наприклад, у вигляді 
поворотних сіток з квадратними отворами, що встановлені перед вихідним 
вікном тепловізора. Для вимірювання MRTD можна використати одномірний 
випромінювач типу тепловий клин, перед яким розташовується міра, а також 
малоінерційні фонові або стаціонарні випромінювачі.  

 
Схема лабораторної установки 
Лабораторна установка характеризується наступними технічними 

параметрами: 
 
Діапазон відтворюваних радіаційних температур 

фонового випромінювача, град. Кельвіна  
 
293 - 333 

Похибка вимірювання різниці температур фонового 
випромінювача та тест-об'єкту, град. Кельвіна  

 
0,5 

Діапазон швидкості пересування тест-об'єкту, мм/с 10 - 300 
Об’єктив тепловізора:  f0’=60 мм, D0/f0’=1:1 
Тип піровідікона - ЛИ-492 

 
Функціонально лабораторна установка складається з двох частин (рис. 3.3): 

імітатора теплових полів та комплексу приладів для вимірювання вихідних 
сигналів тепловізора. 

Імітатор теплових полів призначений для встановлення та підтримання із 
заданою точністю необхідної різниці температур між тест-об'єктом та фоновим 
випромінювачем, а також для пересування тест-об'єкту у полі зору тепловізора 
із заданою швидкістю.  

Імітатор складається з джерела 7 фонового випромінювання, виконаного у 
вигляді металевої кювети, робочий бік якої покритий матовою емаллю АК-243, 
що має коефіцієнт випромінювання ε =0,97. Кювета обладнана вбудованим 
нагрівачем 8, двигуном  з крильчаткою для перемішування води всередині 
кювети. Температура фонового випромінювача (дорівнює температурі води в 
кюветі) вимірюється з допомогою термометра 10. Робоча поверхня тест-об'єкту 
також покрита емаллю АК-243. Тест-об'єкт 4 кріпиться на рухомій каретці 5 та 
розташовується на відстані 40 - 50 мм від робочої поверхні фонового 
випромінювача. Рухома каретка 5 пересувається по напрямних під дією 
пристрою 6 пересування тест-об'єкту.  

У комплект приладів для вимірювання вихідних параметрів тепловізора 
входять: ВКП 2 та телевізійний осцилограф 3 з вибором строки. 



Робота стенду забезпечується блоками живлення, а також мережею 
змінного струму напругою 220 В. 

 
Заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи 
В ході виконання лабораторної роботи використовуються прилади, що 

підключені до електричної мережі. Виконавцям роботи необхідно 
дотримуватись правил безпеки, що викладені в додатку 1 до методичних 
вказівок. 
 

 

              
 
Рис. 3.3. Схема лабораторної установки для визначення параметрів 

тепловізора: 1- тепловізійна камера; 2 – ВКП; 3 – осцилограф; 4 – тест-об'єкт; 5 
– рухома каретка; 6 - пристрій пересування тест-об'єкта; 7 - фоновий 
випромінювач; 8 – електронагрівач; 9 – блок живлення; 10 - термометр 

 
 
Порядок виконання роботи 
1. Вимірювання мінімальної виявлювальної різниці температур 
Вимірювання виконуються на установці, функціональна схема якої 

приведена на рис. 3.3.  
1. За методичними вказівками, конспектом лекцій та літературою 

з ′ясувати мету та зміст роботи, ознайомитись із схемою лабораторної 
установки (рис. 3.3). Вивчити правила роботи з осцилографом С1-81 за 
додатком 2.  

2. Перед тепловізійною передавальною камерою 1 встановлюється фоновий 
випромінювач 7.  



3. Кювета випромінювача 7 наповнюється холодною водою, температура 
якої має бути нижче за температуру повітря у приміщенні. У рухомій каретці 5 
пристрою 6 пересування закріплюється квадратний тест-об'єкт (рис. 3.1). 
Температура тест-об'єкту вважаються рівною температурі в приміщенні та 
незмінною в ході експерименту.  

4. Вмикається тепловізійна камера 1 (лише викладачем!), ВКП 2, 
осциллограф 3, пристрій 6 пересування міри. Після виходу тепловізора у 
робочий режим на екрані ВКП 2 має спостерігатися світле зображення тест-
об'єкта на темному фоні. Осциллограф в данному експерименті 
використовується для додаткового контролю телевізійного сигналу. 

5. Для проведення експерименту бригада студентів розділяється на дві 
групи – операторів (О) та експериментаторів (Е). Перша группа тільки 
спостерігає екран ВКП (при цьому не можна переводити погляд на яскраві 
об'єкти).  

6. Е повільно збільшує температуру фонового випромінювача за 
допомогою нагрівача 8.  

7. За сигналом О Е визначають (термометром 10) температуру 1T , при якій 
зображення тест-об'єкта візуально зникає з екрана ВКП.  

8. Нагрів води продовжується до тих пір, поки О не помітять на екрані ВКП 
темне зображення тест-об'єкта на світлому фоні (тест-об'єкт холодніше 
фонового випромінювача). В цей момент Е фіксують температуру води 2T  у 
фоновому випромінювачі. 

Фактично значення MDTD, що визначається при зникненні зображення 
тест-об'єкта, і те, що  визначається при появі зображення, мають бути різними 
виходячи з закономірностей зорового сприйняття. Але в загальному випадку 
допустимо обчислювати усереднену мінімальну виявлювальну різницю 
температур. Вона дорівнює:      

( )
2

12 TTMDTD −
= . 

 
2. Вимірювання мінімальної роздільної різниці температур 
Вимірювання цієї характеристики є продовженням роботи, що виконана у 

попередньому розділі.  
1. З набору штрихових мір (рис. 3.2) у рухомій каретці 5 закріплюється міра 

4 з найменшою просторовою частотою xiν  (найбільшим періодом) та вмикається 
пристрій 6 пересування міри. Температура води в кюветі фонового 
випромінювача 7 має бути нижчою за температуру в приміщенні. О спостерігає 
роздільно зображення окремих штрихів міри на екрані ВКП. 

2. Е повільно нагріває воду за допомогою нагрівача 8  з забезпеченням 
одночасного перемішування.  



3. За сигналом О визначається температура ( )xiT ν1 , при якій роздільні 
зображення окремих штрихів міри перестають бути видними.  

4. Нагрів води продовжується до появи на екрані ВКП помітного 
зображення тест-об'єкта оберненого контрасту. В момент, коли О візуально 
можуть розрізнити роздільно зображення окремих штрихів міри, Е фіксує 
температуру води ( )xiT ν2  у фоновому випромінювачі. 

Усереднене значення MRTD  для міри поточної просторової частоти 
визначається, як 

2
)()(

)( 12 xixi
x

TT
MRTD

νν
ν

−
= . 

5. У такому ж порядку виконують вимірювання для решти штрихових мір 
набору. За результатами вимірювань необхідно побудувати графік залежності 

)( xiMRTD ν , де  xiν  - просторова частота зображення і-тої міри.  
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