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Streszczenie
W artykule przedstawiono sposób uzyskania termogramów z kamery
wyposażonej w teleobiektyw, pozwalający uzyskać rozdzielczość 16krotnie większą od standardowego. Korzystając z kamery o matrycy
320x240 pikseli uzyskano termogram o rozdzielczości 1,3 MPix w sposób
zbliżony do tworzenia zdjęć typu panorama. Zautomatyzowany pomiar
uzyskano przy pomocy precyzyjnej dwuosiowej obrotnicy, na której
zainstalowano kamerę. Opracowano aplikację w środowisku LabVIEW
z wykorzystaniem sterownika CompactRIO Real-Time Controller.
W artykule przedstawione zostały wyniki działania programu.

- Tabelaryczną - w której zakłada się, że w niewielkich polach
obrazu wartość zniekształcenia jest stała. Korekcja w tym wypadku polega na dobraniu z tabeli pola wartości dystorsji,
w której mieszczą się współrzędne konkretnego punktu.
- Wielomianową - najdokładniejszą z ww., wylicza za pomocą
wzorów nowe współrzędne każdego punktu na obrazie.

Słowa kluczowe: termografia, rozdzielczość, korekta, zniekształcenia.

Obtaining high resolution thermograms
Abstract
The highest-resolution of matrices in thermovision cameras are 0.3 Mpix.
One company offers a camera with a resolution of 1280x960
(1.3 megapixel) which was achieved by installing matrix on the micropositioner. The paper describes how to obtain thermal images from
a camera equipped with telephoto field of view 16-fold greater than the
standard lens and shows a distortion correction process which exists in the
lenses. Using the camera with a matrix of 320x240 pixels there was
obtained a thermogram with a 1.3 megapixel camera in a similar way to
creation of panorama images. The automated measurement was obtained
using a biaxial turntable on which the camera was installed. There was
worked out the application in LabVIEW environment with use of
a controller CompactRIO Real-Time Controller for controlling stepper
motors. The application allows connecting sequences of thermograms. The
composed thermograms can be analyzed by the software that come with
the camera. The results of the program running are presented in the paper.
Keywords: thermographs, resolution, correction, distortion.

1. Zniekształcenia geometryczne
Kamera termowizyjna służy do rejestrowania temperatury na
odległość, poprzez detekcję promieniowania podczerwonego,
emitowanego przez obiekty rzeczywiste [1]. Pozwala ona przedstawić pomiary w postaci termogramu, za pomocą różnego rodzaju palet barw (rys. 1). Niestety podczas używania obiektywów
standardowych i szerokokątnych pojawia się na termogramie
dystorsja radialna, co utrudnia składanie termogramów w większe
obrazy. Objawia się ona poprzez zniekształcenia obrazu, widoczne
zwłaszcza na najbardziej oddalonych od osi optycznych punktach.
W zależności od kształtu obrazu jaki powodują zniekształcenia
wyróżnia się dwa rodzaje dystorsji (beczkową i poduszkową).
Do korekcji zniekształceń geometrycznych stosuje się trzy metody [2]:
- Interpolacyjną - polegającą na sporządzeniu tabeli z przyporządkowaną wartością dystorsji do danej wartości promienia
radialnego. Podczas korygowania konkretnego punktu interpoluje się z tablicy dwie wartości, z przedziału, w którym mieści
się badany piksel.

Rys. 1.
Fig. 1.

Przykładowy termogram o rozdzielczości 320x240 pikseli
Example of thermal image with a resolution of 320x240 pixels

2. Metodyka korekty zniekształceń
termogramów
W celu zaobserwowania i skorygowania zniekształceń jakie zachodzą w obiektywach posłużono się drutem oporowym, który
nagrzano do temperatury znacząco wyższej od otoczenia (około
60oC). W celach wizualizacyjnych zmieniono zakres wyświetlania
temperatur na termogramie, tak aby tło przyjęło kolor czarny (rys. 2).

Rys. 2.
Fig. 2.

Wybrane zamarkowane punkty pomiarowe
Marked chosen measured points
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Pomiary powtórzono wielokrotnie obracając kamerę w poziomie. Następnie pomiary powtórzono zamieniając ze sobą osie,
czego efektem na termogramie były linie poziome. Po złożeniu ze
sobą termogramów uzyskano siatkę.
Korekta obrazu polegała na przesunięciu pikseli w otrzymanym
obrazie, czego wizualnym efektem było wyprostowanie linii
siatki. Przesunięcie pikseli pozostawia po sobie również artefakty
w postaci pustych pól. Do zapełnienia tych skutków ubocznych
korekcji dystorsji zastosowano interpolację, znaną z grafiki komputerowej. Na podstawie pikseli sąsiadujących z pikselem tworzonym tworzy nowy piksel, jedną z kilku możliwych metod interpolacyjnych. Algorytm korygujący korzysta z następujących równań
matematycznych [2]:

xu  x0  ( x d  x0 )(1  k1rd2  k 2 rd4  ...) 
 p1[2( x d  x0 )  rd2 ]  2 p 2 ( x d  x0 )( y d  y 0 )
y u  y 0  ( y d  y 0 )(1  k1rd2  k 2 rd4  ...) 

3. Aplikacja systemu pomiarowego
Do badań wykorzystano kamerę termowizyjną VarioCAM Head o rozdzielczości matrycy 320x240 pikseli. Układ sterowania
składał się z precyzyjnej dwuosiowej obrotnicy składającej się
z modułów NR360SP9/M (rys. 6), która była sterowana poprzez
sterownik CompactRIO RTC z modułami NI 9512 i 9022 oraz
P70530 (rys. 5). Komunikacja pomiędzy sterownikiem a komputerem odbywała się poprzez Ethernet, a dane z kamery przesyłane
były poprzez port FireWire.
Kamerę termowizyjną zamontowana na statywie wraz z obrotnicą oraz grzejnik drutowy pokazano na rys. 4. Pomiary przeprowadzono dla trzech obiektywów: szerokokątnego (64ox50o), standardowego (36ox24o) oraz teleobiektywu (8ox6o).

(1)

 p 2 [2( y d  y 0 )  rd2 ]  2 p1 ( x d  x0 )( y d  y 0 )
gdzie:
xu, yu – współrzędne punktu po korekcji dystorsji
x0, y0 – punkt najlepszej symetrii
xd, yd – współrzędne piksela przed skorygowaniem
k1, k2, ... – współczynniki definiujące dystorsję radialną
p1, p2 – parametry określające dystorsję tangencjalną.
rd – promień wodzący
Najczęściej dystorsja tangencjalna jest tak mała, że nie bierze się
jej pod uwagę podczas obliczeń. Równanie przyjmuje wtedy
postać:
xu  x0  ( x d  x0 )(1  k1rd2  k 2 rd4  ...)
(2)
y u  y 0  ( y d  y 0 )(1  k1rd2  k 2 rd4  ...)
Najdokładniejszą metodą korekty zniekształceń jest metoda
wielomianowa, nie została ona jednak wykorzystana gdyż takie
rozwiązanie stwarza niejednoznaczne sytuacje (np. na styku
dwóch różnych obiektów), które mogą doprowadzić do pogorszenia wyników. Algorytm łączenia termogramów w siatkę zniekształceń polegał na zmianie temperatury otoczenia na -273,15C,
a dolny próg wyświetlania ustawiono na 50C, czego efektem na
termogramie jest czarne tło. W kolejnym etapie porównywano
temperatury z kolejnych termogramów w tym samym punkcie
i zastępowano wyższymi wartościami.
Algorytm składania sekwencji termogramów polegał na iteracyjnym łączeniu plików z danymi temperaturowymi. Początkowo
dane z plików łączone są w wierszami. Ideę składania wierszy
termogramów przedstawiono na rys. 3. Następnie kolumny łączone w całość w analogiczny sposób. Kamerą można wykonywać
zdjęcia na zakładkę, co może ułatwić ręczne łączenie pojedynczych termogramów w całość.

Rys. 3.
Fig. 3.

Idea składania termogramów
The idea of submitting thermograms

Należy zwrócić uwagę na odpowiednie dobranie kątów inkrementacji ruchu poziomego i pionowego obrotnicy. Kąt inkrementacji powinien odpowiadać wielokrotności rozmiaru piksela, która
dla teleobiektywu 100 mm odpowiadała kątom 1,5’ w poziomie
oraz w pionie.

Rys. 4.
Fig. 4.

Stanowisko pomiarowe
Measuring equipment

Rys. 5.

Zestaw cRIO z modułami NI 9512 i 9022 oraz kontrolery silnika
krokowego P70530
A cRIO set with NI 9512 and 9022 modules, and the step motor
controller P70530

Fig. 5.

Rys. 6.
Fig. 6.

Obrotnica dwuosiowa złożona z dwóch modułów NR360SP9/M
Two-axis turntable consisting of two modules NR360SP9/M

Do sterowania systemem pomiarowym zaprojektowano i wykonano aplikację w środowisku LabVIEW, której panel sterujący
przedstawia rys. 7. Umożliwia ona sterowanie obrotnicą w trybie
ręcznym i automatycznym oraz rejestrację zdjęć termowizyjnych.

1482 

PAK vol. 57, nr 12/2011

Rys. 10. Zdjęcie fragmentu instalacji (u góry) oraz efekt złożenia 6 termogramów (u dołu)
Fig. 10. Photo of piece installation (up) and the effect of submission 6 thermograms (down)

Rys. 7.
Fig. 7.

Aplikacja do tworzenia sekwencji pomiarów
Application to create a sequence of measurements

Złożony i skorygowany termogram można składać razem ze
zdjęciami (funkcje takie posiadają programy obsługujące kamery
termowizyjne), co przedstawiono na rys. 11.

4. Wyniki pomiarów
Zauważono, że największe zniekształcenia występują w obiektywie szerokokątnym. Na rys. 8 przedstawiono uzyskaną siatkę
przed i po korekcji, złożoną z 44 termogramów. Jak można zaobserwować w obiektywie tym zachodzi dystorsja beczkowa, która
jest bardzo widoczna. Dla obiektywu standardowego zniekształcenia nie były już tak duże, ale jednak występowały i wymagały
korekty. Najlepsze wyniki uzyskano po zamontowaniu teleobiektywu. Efekt złożenia 37 termogramów przedstawiono w postaci
siatki na rys. 9. Dla tego obiektywu wzrokowo nie są widoczne
zniekształcenia geometryczne.

Rys. 8.
Fig. 8.

Rys. 11. Zdjęcie instalacji z nałożonym termogramem
Fig. 11. Photo installation imposed thermogram

Otrzymane termogramy o wysokiej rozdzielczości wykorzystano także m.in. do nakładania tekstury (termogramu) na chmurę
punktów uzyskaną ze skanera laserowego. Efekty nałożenia termogramu na skan widoczne są na rys. 12. Model przestrzenny
z powierzchniowym rozkładem temperatury można wykorzystać
zarówno jako warunki początkowe jak i dane do porównania
z wynikami obliczeń metodą elementów skończonych.

Obraz siatki uzyskany z termogramów dla obiektywu szerokokątnego
przed (z lewej) i po korekcji (z prawej)
Picture of the grid obtained from the thermograms for the wide-angle lens
before (left) and after correction (right)
Rys. 12. Model 3D z nałożonym termogramem
Fig. 12. 3D model with thermogram

Zbudowany system pomiarowy pozwala na wykonywanie termogramów o wysokiej rozdzielczości obiektów, których następują
powolne zmiany temperatury. Czas potrzebny na wykonanie serii
złożonej z 16 zdjęć termograficznych wynosi około 15 sekund.
Praca finansowana z środków NCBiR w ramach projektu rozwojowego N R06
0001 06.
Praca współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rys. 9.
Fig. 9.

Obraz siatki uzyskany z termogramów dla obiektywu standardowego
(z lewej) i teleobiektywu (z prawej) przed korektą
Picture of the grid obtained from the thermograms for the standard lens
(left) and telephoto (right) before correction

Wykorzystując termogramy, nie tylko do pomiarów temperatury, ale np. bilansowania energii przepływającej przez przegrody
budowlane, czy też do mapowania na trójwymiarowe modele [3]
w celu korekty błędów pomiaru temperatury, dla obiektywów
o ogniskowej 12,5 mm i 25 mm należało zastosować algorytm
korygujący zniekształcenia geometryczne. Na rys. 10 przedstawiono zdjęcie fragmentu instalacji z węzła C.O. oraz uzyskane
złożenie 6 termogramów w jeden termogram o rozdzielczości
1920x240 pikseli.
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