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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Підвищення якості, надійності та довговічності тра-

диційних та новостворених конструкційних, тепло- й електроізоляційних мате-

ріалів потребує впровадження відомих і розробки нових інформаційних техно-

логій, які базуються на інтелектуальних методах вимірювання та обробки інфо-

рмації. До таких методів можна віднести методи, засновані на обробці цифро-

вих зображень процесу, а також методи контролю, які дозволяють опрацьову-

вати весь комплекс теплофізичних характеристик матеріалів і виробів як на 

стадії технологічного моніторингу в процесі виробництва, так і на стадії конт-

ролю якості готових виробів при різних режимах експлуатації.  

Питання енергозбереження та зниження витрат теплоти в навколишнє се-

редовище істотно впливають на екологічну ситуацію, техніко-економічні пока-

зники і капітальні витрати на виробництві. Для вирішення цих питань необхід-

но уміти обробляти великі масиви даних, за рахунок створення сучасних баз 

даних, які дозволяють зберігати та оброблювати значні обсяги чисельних зна-

чень фізичних характеристик різноманітних матеріалів: теплопровідності, тем-

пературопровідності, теплоємності, теплової активності тощо. Інформація про 

властивості нових матеріалів, тих, що розробляються, і тих, що використову-

ються, потребує постійного оновлення для визначення природи речовини, ко-

ректного проведення теплових розрахунків високотемпературних технологіч-

них процесів, що можливе лише за умов розробки інформаційної технології 

ідентифікації фізичних параметрів. 

У наукові дослідження, що спрямовані на обробку цифрових зображень 

та розвиток теорії зору, значний внесок зробили видатні вчені С. Абламейко, 

В. Воробьйов, М. Вікерхаузер, Р. Вудс, Р. Гонсалес, В. Грибунін, У. Гренандер, 

І. Добеши, Ю. Журавльов, В. Киричук, Л. Новіков, С. Малл, П. Ошер, У. Претт, 

В. Пяткін, А. Розенфельд, С. Садиков, В. Сойфер, К. Фу, Я. Фурман, 

І. Цуккерман, К. Чуї, Ю. Шабанов-Кушнаренко та ін. Однак, методи теорії об-

робки цифрових зображень до цього часу не набули значного використання в 

задачах визначення фізичних параметрів стану високотемпературних об’єктів.  

Таким чином, науково-практична задача створення інформаційної техно-

логії ідентифікації фізичних параметрів високотемпературних процесів на базі 

використання моделей та методів обробки цифрових зображень є актуальною 

та визначає напрям дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота виконана на кафедрі інтелектуальних комп’ютерних систем НТУ 

«ХПІ» у межах держбюджетних НДР МОН України «Розробка математичних 

моделей та методів розв’язання задач інтелектуальної обробки інформації» 

(ДР № 0108U003926) та «Розробка моделей та методів для інформаційно-

пошукових, лексикографічних інтелектуальних систем» (ДР № 0111U002258), у 

яких здобувач брала участь як виконавець. 
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Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

ефективності визначення теплофізичних параметрів на основі розробки моде-

лей, методів та інформаційної технології цифрової обробки зображень. 

Відповідно до зазначеної мети поставлено задачі: 

– проаналізувати існуючі інформаційні технології, моделі та методи ви-

значення фізичних параметрів високотемпературних процесів і сформулювати 

основні вимоги до розробки інформаційного забезпечення підсистеми іденти-

фікації теплотехнічних характеристик об’єктів процесу; 

– дослідити можливість використання інструментів теорії зору людини та 

теорії цифрової обробки зображень в задачах конвективного теплообміну; 

– розробити метод визначення температурних полів за цифровим зобра-

женням процесу з використанням методу компарації для визначення довжин 

хвиль, які випромінює поверхня, котру фотографують; 

– побудувати дискретну математичну модель процесу передачі тепла для 

визначення оптимальних теплофізичних характеристик оребрення; 

– удосконалити інформаційну технологію визначення теплофізичних па-

раметрів і побудови температурних полів теплового процесу; 

– впровадити результати дослідження в практику побудови підсистем те-

мпературного контролю теплофізичних параметрів високотемпературних про-

цесів. 

Об’єктом дослідження є процес ідентифікації фізичних параметрів висо-

котемпературних процесів. 

Предметом дослідження є моделі та інформаційна технологія ідентифі-

кації фізичних параметрів високотемпературних процесів, заснована на інтеле-

ктуальній обробці цифрових зображень процесів. 

Методи досліджень базуються на використанні теорії інтелекту та мето-

ду компараторної ідентифікації, які комплексно застосовуються при створенні 

інформаційно-логічних моделей інтелектуальної обробки цифрових зображень 

високотемпературних процесів. Використовується математичний апарат логіч-

ної алгебри,  теорія обробки цифрових зображень, теорія кольорового зору лю-

дини, методи дистанційного визначення теплофізичних параметрів. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

– уперше запропоновано розв’язання зворотної задачі конвективного теп-

лообміну на основі використання інструментів алгебри скінченних предикатів і 

теорії цифрової обробки зображень, що дозволяє визначити характеристики 

об’єкта, який випромінює, за його цифровим зображенням; 

– отримав подальший розвиток метод визначення температурних полів за 

цифровим зображенням процесу, що дозволяє вирішити задачу визначення фі-

зичних параметрів оребрених структур; 

– удосконалено метод визначення теплофізичних параметрів і побудови 

температурних полів теплового процесу на основі тривимірної моделі кольоро-

вого зору людини й розробленої дискретної моделі передачі тепла в оребрених 

трубах, що дозволяє визначити оптимальні значення параметрів оребрення в 
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процесі передачі тепла від нагрітих газів у робоче середовище; 

– удосконалено інформаційну технологію визначення фізичних парамет-

рів і побудови температурних полів теплового процесу, яка дозволяє автомати-

зувати процес обробки теплотехнічної інформації та вдосконалити процес мо-

ніторингу стану об’єкта за рахунок визначення зон накладення температурних 

полів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці інфор-

маційної технології автоматизованого визначення теплофізичних характеристик 

матеріалів. Створено інформаційні системи визначення температурних полів за 

цифровим зображенням процесу, які дозволяє оцінити розподіл температур на 

поверхні досліджуваного об’єкту. Застосування методу виявлення зон накла-

дення температур та методу компарації дозволяє визначити характеристики ко-

льорових температур за координатами кольору у системі RGB. Запропонована у 

дослідженні інформаційна технологія може бути використана у системах конт-

ролю комплексу теплофізичних характеристик матеріалів і виробів як на стадії 

технологічного контролю в процесі виробництва, так і на стадії контролю якос-

ті готових виробів при різних режимах експлуатації.  

Отримані в роботі результати знайшли практичне застосування у систе-

мах моделювання та ідентифікації теплових процесів, а також у програмно-

апаратному комплексі теплового моніторингу енергетичного обладнання Інсти-

туту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (м. Харків) 

та у системі моніторингу стану фізичних параметрів обмежувачів перенапруг 

нелінійних для мереж різних класів номінальних напруг, які входять до складу 

АК «Харківобленерго». Це дозволило зменшити похибки вимірювань теплофі-

зичних параметрів (ТФП) матеріалів у порівнянні з прямими методами на 9,5 % 

та зменшити час обробки порівняно з методами руйнівного контролю на 12 %. 

Теоретичні результати дисертації використовуються в навчальному про-

цесі на кафедрі інтелектуальних комп’ютерних систем НТУ «ХПІ» при викла-

данні спеціальних дисциплін «Основи програмування», «Об’єктно-орієнтоване 

програмування», «Математичне моделювання в лінгвістиці», «Штучний інте-

лект: лінгвістичні проблеми», «Сучасні інтелектуальні системи аналізу та обро-

бки інформації» для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» та при 

виконанні курсових й дипломних робіт. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати дисертаційної ро-

боти, що виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. Серед них: ін-

формаційна технологія автоматизованого визначення теплофізичних характе-

ристик матеріалів; інформаційна система автоматизованого визначення темпе-

ратурних полів по цифровому зображенню процесу; дискретна модель процесу 

передачі тепла, що дозволяє визначити оптимальні значення величин парамет-

рів оребрення в процесі передачі тепла від нагрітих газів в робоче середовище; 

метод виявлення зон накладення температур; метод визначення температурних 

полів за цифровим зображенням процесу з використанням методу компарації та 

моделі кольорового зору людини для визначення довжин хвиль, які випромі-
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нюються поверхнею, котра фотографується, що дозволяє визначати значення 

теплофізичних властивостей матеріалу без прямого вимірювання спектральної 

чутливості. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи до-

повідались та обговорювались на: 69, 70, 72, 73 Міжнародних науково-

технічних конференціях кафедр академії та спеціалістів залізничного транспор-

ту і підприємств (Харків, 2007, 2008, 2010, 2011); Міжнародній конференції 

«Інформаційні технології в освіті і управлінні» (Нова Каховка, 2013); Міжнаро-

дній науково-практичній конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я» (Харків, 2013), IV Міжнародній науково-

практичній конференції «Роль фізико-математичних наук у сучасному освіт-

ньому просторі» (Атирау, Казахстан, 2014); ІІІ, V Всеукраїнських науково-

практичних конференціях «Інтелектуальні системи і прикладна лінгвістика» 

(Харків, 2014, 2016). 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковані у 15 наукових 

працях, у тому числі 8 статей у наукових фахових виданнях України (3 – у ви-

даннях, що входять до міжнародних наукометричних баз), 7  у матеріалах 

конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Повний обсяг дисертації складає 144 сторінки, з них 32 рисунка по тексту,  

5 таблиць по тексту, список з 128 найменувань використаних джерел на 14 сто-

рінках, додатки на 4 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, зазначено зв’язок 

роботи з науковими темами, сформульовано мету і задачі дослідження, визна-

чено об’єкт, предмет і методи дослідження, показано наукову новизну та прак-

тичне значення отриманих результатів, наведено інформацію про практичне 

використання, апробацію результатів та їх висвітлення у публікаціях. 

У першому розділі наведено систематизацію методів створення інфор-

маційних технологій у галузі обробки цифрових зображень для ідентифікації 

фізичних параметрів високотемпературних процесів. На основі проведеного 

аналізу обґрунтовано доцільність створення автоматизованої технології вимі-

рювання теплофізичних параметрів високотемпературних процесів, що дозво-

лить більш ефективно вирішувати задачі в наступних областях: енергозбере-

ження та зниження втрат теплоти в навколишнє середовище; моніторинг змін 

фактичних характеристик матеріалів в процесі експлуатації; дослідження влас-

тивостей традиційних і нових конструкційних, тепло- і електроізоляційних ма-

теріалів; технологічний контроль в процесі виробництва традиційних і новост-

ворених матеріалів; контроль якості готових виробів при різних режимах екс-
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плуатації. Здійснено аналіз існуючих проблем в області обробки кольорових 

зображень в теплофізиці та виконана постановка задач дослідження. 

На основі аналізу основних напрямків розвитку пірометрії виділено про-

блеми, вирішення яких принесе чималу користь у сфері використання безкон-

тактних методів вимірювання. Основна з них – усунення впливу значення дов-

жини хвилі на результат вимірювання спектрального інтегрального коефіцієнту 

теплового випромінювання тіла, що дозволяє підвищити точність вимірювання 

температури. Проведено аналіз основних проблем найбільш перспективної об-

ласті безконтактних способів вимірювань, а саме, спектрометричних методів.  

У другому розділі досліджено методи цифрової обробки зображень, які 

використовуються для підвищення якості вхідних даних, описані особливості 

застосування методів поелементного перетворення цифрових зображень.  

При розв’язанні комплексної задачі ідентифікації фізичних параметрів 

теплового процесу пропонується, по-перше, розв’язати задачу визначення дов-

жини хвилі за цифровим зображенням з використанням методу компараторної 

ідентифікації й частотно-спектрального аналізу зображення, по-друге, визначи-

ти температуру за відомою довжиною хвилі та, по-третє, визначити величини 

коефіцієнтів теплопровідності, температуропровідності й теплоємності дослі-

джуваних матеріалів за отриманим розподілом температур. 

Першочергово проводиться кількісна оцінка якості зображення шляхом 

визначення оцінки різкості та контрасту зображення. Для розрахунку величини 

оцінки різкості запропоновано формулу 

𝑆𝑖 = tg𝛼𝑖 =
𝐺𝑖

𝑤
 , 

де Si – оцінка різкості зображення; i – кількість крайових пікселів на зображен-

ні; αi – кут нахилу профілю яскравості зображення на кордоні перепаду;          

w – ширина перепаду; Gi – різниця між значеннями яскравості пікселів. 

Контрастність зображення залежить від контрастності окремих комбіна-

цій елементів зображення. При цьому всі елементи вважаються рівнозначними і 

контрастність кожної їх пари обчислюється за формулою: 

𝐶𝑖𝑗 =
𝐿𝑖−𝐿𝑗

𝐿𝑖+𝐿𝑗
 ,   i = 1, … , N;   j = 1, … , M, 

де Cij – контрастність пари пікселів; Li, Lj – яскравості елементів зображення; N 

та M – кількість пікселів зображення по горизонталі та вертикалі, відповідно. 

Застосовуючи правило додавання контрастностей, обчислюється набір величин, 

які визначають сприйняття кожної пари елементів зображення. Шляхом усере-

днення матриці локальних контрастностей визначається сумарна контрастність.  

Якщо якість вхідного зображення не відповідає наведеним вимогам, ви-

користовуються наступні методи цифрової обробки зображень: метод лінійного 

контрастування, метод виділення діапазону яскравості й перетворення зобра-

ження у негатив, що дозволяє поліпшити зорові характеристики зображення.  
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Наступним кроком обчислюється безпосередньо довжина хвилі l, яка від-

повідає випромінюванню тіла при температурі T. Для її визначення використо-

вується тривимірна модель кольорового зору людини: 

𝑢𝑖 = ∫ 𝑏(𝑙)
𝑙2
𝑙1

𝐾𝑖(𝑙)𝑑𝑙,   i=1, 2, 3,    (1) 

де ui − координати кольору в системі координат спектральних основних кольо-

рів Міжнародної комісії по освітленню (МКО); b(l) − величини світлового ви-

промінювання, які визначено з використанням методу компараторної ідентифі-

кації; Кi(l) − функції спектральної чутливості зору людини;l – довжина хвилі, 

яка породжує відповідний колір;l1та l2 – прийняті МКО граничні значення дов-

жин хвиль, що сприймаються людиною, які відповідно дорівнюють 380 нм та 

730 нм. 

Система інтегральних рівнянь (1) розв’язується відносно K1(l), K2(l), K3(l) 

𝐾𝑖(𝑙) =
𝑢𝑖

𝑏(𝑙)∙(𝑙2−𝑙1)
,   і=1, 2, 3. 

За цифровим зображенням високотемпературного процесу визначаються 

координати кольору R, G, B у комп’ютерній системі кольорових координат, че-

рез які розраховуються координати кольору u1, u2, u3 у системі МКО: 

{

𝑢1 = 2.0303𝑅 + 0.2958𝐺 + 1.75𝐵,
𝑢2 = 𝑅 + 𝐺 + 𝐵,

𝑢3 = 0.1127𝐺 + 9.75𝐵.
 

На основі значень функцій спектральної чутливості зору людини K1(l), 

K2(l), K3(l) за табл. 1 відновлюється величина довжини хвилі світлового випро-

мінювання. 

Таблиця 1 – Залежність функцій спектральної чутливості зору людини 

від довжини хвилі 

l, нм K1(l) K2(l) K3(l) l, нм K1(l) K2(l) K3(l) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

380 0,00003 -0,00001 0,00117 490 -0,05814 0,05689 0,08257 

390 0,00010 -0,00004 0,00359 500 -0,07173 0,08536 0,04776 

400 0,00030 -0,00014 0,01214 510 -0,08901 0,12860 0,02698 

410 0,00084 -0,00041 0,03707 520 -0,09264 0,17468 0,01221 

420 0,00211 -0,00110 0,11541 530 -0,07101 0,20317 0,00549 

430 0,00218 -0,00119 0,24769 540 -0,03152 0,21456 0,00146 

440 -0,00261 0,00149 0,31228 550 0,02279 0,21178 -0,00058 

450 -0,01213 0,00678 0,31670 560 0,09060 0,19702 -0,00130 

460 -0,02608 0,01485 0,29821 570 0,16768 0,18087 -0,00135 

470 -0,03933 0,02538 0,22991 580 0,24526 0,13610 -0,00108 

480 -0,04939 0,03914 0,14494 590 0,30929 0,09754 -0,00079 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

600 0,34429 0,06246 -0,00049 670 0,04366 0,00021 -0,00000 

610 0,33971 0,03557 -0,00030 680 0,01687 0,00003 0,00000 

620 0,29708 0,01828 -0,00015 690 0,00819 0,00000 0,00000 

630 0,22677 0,00833 -0,00008 700 0,00410 0,00000 0,00000 

640 0,15968 0,00334 -0,00003 710 0,00210 0,00000 0,00000 

650 0,10167 0,00116 -0,00001 720 0,00105 0,00000 0,00000 

660 0,05932 0,00037 -0,00000 730 0,00052 0,00000 0,00000 

 

Таким чином, обґрунтовано можливість застосування методу компарато-

рної ідентифікації лінійних об’єктів і моделі кольорового зору людини для ви-

значення довжини хвилі, яку випромінює поверхня досліджуваного об’єкта, і 

побудови температурних полів. Запропоновано модель визначення температур-

ного поля процесу, що досліджується, за його цифровим зображенням з ураху-

ванням якості зображення, яка визначається автоматизовано.  

У третьому розділі здійснено моделювання психофізичного експеримен-

ту в області теплотехніки з використанням методу компараторної ідентифікації 

та апарату алгебри скінченних предикатів. Моделювання цифрового простору 

кольорового зображення для теплових процесів представлено у вигляді інтегра-

льних рівнянь співвідношення кольору й яскравості кольорового зображення.  

При відсутності повного набору параметрів стану середовища, що викли-

кають досліджувані реакції, визначаються лише часткові рішення при виборі 

домінуючого вектора характеристик, доступних аналізу. При цьому, розширен-

ня числа домінуючих параметрів приводить до уточнення моделі реакції. Таким 

чином, сформульовано постановку психофізичного експерименту в наступному 

вигляді: 

1) приймаючи невизначеним вплив окремого параметра середовища на 

реакцію системи, кожний з параметрів стану середовища вважається в числі 

домінуючих; 

2) критерієм розширення розмірності вектора домінуючих параметрів у 

загальному випадку є принцип доцільності; 

3) моделювання реакції об’єкту, що вивчається, у початковому набли-

женні проводиться шляхом пошуку логічного функціоналу: 

Θ{𝑦𝑘(𝜁𝑗(𝑥𝑖 , 𝜏), 𝜁𝑗
′(𝑥𝑖 , 𝜏), 𝑥𝑖 , 𝜏), 𝜁𝑗(𝑥𝑖 , 𝜏), 𝜁𝑗

′(𝑥𝑖 , 𝜏), 𝑥𝑖 , 𝜏},   i = 1, 2, 3;   j = 1, … , N, 

де Θ – інтенсивність моделі реакції; xi, τ – просторові координати й час у точці 

виміру; 𝜁𝑗(𝑥𝑖 , 𝜏), 𝜁𝑗
′(𝑥𝑖 , 𝜏) – фізичний параметр стану середовища і його похідна; 

𝑦𝑘(𝜁𝑗(𝑥𝑖 , 𝜏), 𝜁𝑗
′(𝑥𝑖 , 𝜏), 𝑥𝑖 , 𝜏) – інтенсивність моделі відчуття, N – кількість піксе-

лів зображення. 

Особливе місце займає задача оцінки величин фізичних параметрів, які 

пов’язані зі станом досліджуваного (спостережуваного) процесу. У рамках ви-
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сокотемпературних процесів у числі складових домінантного вектора в точці на 

площині відображення присутні: 

1) T (xi, τ) – величина температури в точці зображення [K]; 

2) 𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  [𝑇(𝑥𝑖 , 𝜏)] –градієнт температури в точці зображення високотемпе-

ратурного процесу [K/м]; 

3) qi (xi, τ) – координатні проекції щільності теплового потоку [Вт/м2]; 

4) 𝜆 (𝑥𝑖 , 𝜏) – кондуктивний коефіцієнт теплопровідності матеріалу середо-

вища [Вт/(Км2)]; 

5) C (xi, τ) – коефіцієнт теплоємності матеріалу [Дж/(кгК)]; 

6) ρ (xi, τ) – густина матеріалу в досліджуваній точці [кг/м3]. 

Принцип визначення розподілу температурного поля на поверхні будь-

якого об’єкта за тепловим електромагнітним випромінюванням, який реалізо-

вано в пірометрії, став основою базових ідей при розробці інформаційної тех-

нології визначення теплофізичних параметрів. Головною перевагою є те, що 

пірометр у момент вимірювання не має безпосереднього контакту з об’єктом 

контролю. На рис. 1 показано  загальну структуру інформаційної технології ро-

зрахунку параметрів. 

 

Рисунок 1 − Загальна структура інформаційної технології розрахунку па-

раметрів фізичних процесів 

Джерелом вихідної інформації є будь-який пристрій, який дозволяє пред-

ставити зображення високотемпературного процесу у вигляді файлу bmp-

формату. З використанням моделі кольорового зору людини аналізується кожна 

точка зображення процесу та,після визначення функції спектральної чутливості 

зору людини,  встановлюється довжина хвилій частота кольорової температури 

для кожного пікселя. Наступним кроком є поступове вирішення задач визна-

чення теплофізичних параметрів. Звіти та інтерпретацію результатів представ-

лено у вигляді розподілу величин вимірюваних параметрів за заданими на зо-

браженні просторовими координатами. 

Для визначення температури в якості цифрового полю введено наступні 

припущення: 
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1) зона контакту поверхні високотемпературного об’єкту з оточуючим се-

редовищем не вносить викривлень до його спектру випромінювання; 

2) спектр електромагнітного випромінювання, який відображено високо-

температурним об’єктом, є нейтральним по відношенню до його особистого те-

плового випромінювання, що дозволяє виділити теплове випромінювання;  

3) матеріал високотемпературного об’єкту має ізотропні властивості;  

4) відсутні внутрішні та поверхневі джерела тепла. 

На основі законів Стефана-Больцмана та Планка отримано ітераційну фо-

рмулу для знаходження значення кольорової температури Tn для кожного пік-

селя зображення 

𝑇𝑛 =
√

1

𝜎
∫

𝑐1

𝑙5(𝑒
𝐶2

𝑙𝑇𝑛−1−1)

𝑑𝑙
𝑙2
𝑙1

4 , 

де l – визначена довжина хвилі; с1 та С2 – константи Планка; σ – постійна Сте-

фана-Больцмана. Початкове значення кольорової температури обирається з діа-

пазону [300 К, 1000 К].  

На основі розподілу температур визначається значення коефіцієнта теп-

лопровідності у кожній точці випромінюючої поверхні. Для спрощення матема-

тичної моделі досліджуваного високотемпературного процесу прийняті такі до-

пущення:  

1) середовище у зоні визначення задачі є ізотропним; 

2) задача є лінійною у значенні малих параметрів і градієнтів розподілів;  

3) у приповерхневому шарі переважає кондуктивний спосіб передачі те-

пла; 

4) розмір та положення зони визначення задачі у просторі залежить від 

положення площини відображення зорового образу. 

Закон Фур’є з урахуванням зроблених допущень прийме вигляд: 

𝑞𝑖𝑗(𝑇(𝑦𝑖 , 𝑧𝑗), 𝑦𝑖 , 𝑧𝑗) = −𝜆(𝑦𝑖 , 𝑧𝑗) (𝑗 
𝜕𝑇

𝜕𝑦
+ �⃗� 

𝜕𝑇

𝜕𝑧
),   i = 1, … , N;   j = 1, … , M, (2) 

де 𝑞𝑖𝑗(𝑇(𝑦𝑖 , 𝑧𝑗), 𝑦𝑖 , 𝑧𝑗)  – матриця, елементи якої визначають щільність теплово-

го потоку в кожній точці зображення;  𝜆(𝑦𝑖 , 𝑧𝑗) – коефіцієнт теплопровідності 

матеріалу;  𝑇(𝑦𝑖 , 𝑧𝑗) – функція розподілу температурного поля у просторових 

координатах; 𝑗  та �⃗�   – орти ортонормованого базису за осями y та z; N та M – 

кількість пікселів зображення по горизонталі та вертикалі, відповідно.  

На основі рівняння (2) та скінченно-різницевого представлення похідної 

отримано залежність щільності теплового потоку 𝑞(𝑦𝑖 , 𝑧𝑗)відрозподілу темпе-

ратурного поля 𝑇(𝑦𝑖 , 𝑧𝑗): 

𝑞(𝑦𝑖 , 𝑧𝑗) = 𝜆(𝑦𝑖 , 𝑧𝑗) ((
𝑇2−𝑇1

𝑦𝑖2−𝑦𝑖1

)
2

+ (
𝑇2−𝑇1

𝑧𝑗2−𝑧𝑗1

)
2

),   i1, i2 = 1, … , N;   j1, j2= 1, … , M, 
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Де 𝑇1(𝑦𝑖1 , 𝑧𝑗1) та 𝑇2(𝑦𝑖2 , 𝑧𝑗2) – функції розподілу температурного поля у просто-

рових координатах; N та M – кількість пікселів зображення по горизонталі та 

вертикалі, відповідно. 

У якості граничних умов використовується рівняння лінії теплового 

струму 
𝑑𝑦

𝜕𝑇
𝜕𝑦⁄

=
𝑑𝑧

𝜕𝑇
𝑑𝑧⁄

. Сітка ліній теплового струму побудована за знайденою 

сіткою ізотермічних ліній. Для визначення коефіцієнта теплопровідності вико-

ристовується метод зонального розподілу.  

Після визначення розподілу температурного поля в кожній точці зобра-

ження та значення коефіцієнта теплопровідності використовується метод ви-

значення коефіцієнта температуропровідності, який запропоновано Фокіним та 

Чернишовим, що дозволяє визначити решту теплофізичних параметрів високо-

температурного процесу.  

На рис. 2 та рис. 3 представлено результати застосування методу визна-

чення температурного поля за цифровим зображенням процесу. 

 

 
                                     а)                              б) 

Рисунок 2 – Зображення, що оброблюються: 

а) у полум’ї; б) від нитки лампи розжарювання 

 

 
                                     а)                              б) 

Рисунок 3 – Зональний розподіл залишкової температури 
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Таким чином, побудовано модель психофізичного експерименту на осно-

ві задачі конвективного теплообміну, що стало підґрунтям для створення інфо-

рмаційної технології визначення розподілу температурних полів, та запропоно-

вано модель визначення теплофізичних параметрів високотемпературних про-

цесів на основі обробки їх цифрових зображень. 

Четвертий розділ присвячено удосконаленню інформаційної технології 

визначення фізичних параметрів і побудови температурних полів теплового 

процесу, яка включає наступні функції: 

 витяг даних з цифрового зображення; 

 визначення величин коефіцієнтів теплопровідності, температуропро-

відності та теплоємності; 

 визначення зон накладення температурних полів та оптимальних пара-

метрів оребрення в процесі передачі тепла від нагрітих газів в робоче середо-

вище. 

Запропонована технологія логічно розбивається на дві інформаційні сис-

теми: систему визначення температурних полів та систему визначення теплофі-

зичних характеристик об’єкту, що досліджується. Схему першої системи наве-

дено на рис. 4 у вигляді графічної нотації IDF0. 

 

 
Рисунок 4 – Схема інформаційної системи автоматизованого визначення 

температурного поля за цифровим зображенням процесу 

 

Результати, отримані після програмної реалізації автоматизованої систе-

ми визначення температурного поля, представлені на рис. 5. У результаті робо-

ти програми користувач отримує якісний та кількісний розподіл температурно-

го поля об’єкта, що досліджується. 



12 
 

 

 
Рисунок 5 – Результати чисельного моделювання процесу визначення  

температурного поля 

 

Схему системи визначення теплофізичних характеристик об’єкту наведе-

но на рис. 6 у вигляді графічної нотації IDF0.  

 

 
Рисунок 6 – Схема інформаційної системи автоматизованого визначення теп-

лофізичних параметрів матеріалів 
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Результати програмної реалізації автоматизованої системи визначення 

теплофізичних параметрів об’єкту, що досліджується, представлені на рис. 7. 

Розроблена система відображає зональний розподіл температури, при цьому 

для кожної зони автоматично визначаються теплофізичні параметри матеріалу.  

 

 
Рисунок 7 – Результати чисельного моделювання процесу визначення теплофі-

зичних параметрів досліджуваного об’єкту  

 

Як чисельний приклад досліджено задачу визначення надлишкових тем-

ператур при різній частоті слідування оребрення для труб з елементами спіра-

льно-оребрених поверхонь нагріву з розрізаними ребрами. Діаграми надлишко-

вих температур при різних частотах слідування оребрення представлені на 

рис. 8. 

 

  
а) б) 

Рисунок 8 – Діаграма надлишкової температури при  

кроці слідування оребрення: а) 4 мм, б) 8 мм 

Також проведено аналіз накладення зон розподілу температурних полів і 

виявлено ділянки з підвищеним теплообміном, що дозволило покращити про-

цес моніторингу стану досліджуваних об’єктів (рис. 9). 
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Рисунок 9 – Результат накладення зон розподілу надлишкових  

температур 

Для оцінки величини вибірки необхідної кількості випробувань, резуль-

тати яких дають змогу оцінити ефективність запропонованої технології, були 

використані методи теорії ймовірності та математичної статистики. Загальна 

кількість оброблених зображень складає 350 примірників. 

Перспективність застосування розроблених моделей та інформаційної те-

хнології визначається:  

1) зменшенням похибки вимірювань теплофізичних параметрів матеріалів 

у порівнянні з прямими методами на 9,5 % та зменшенням часу обробки порів-

няно з методами руйнівного контролю на 12 %; 

2) відсутністю необхідності використання коштовного обладнання для 

проведення експериментів. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-практичну задачу 

підвищення ефективності процесу визначення теплофізичних параметрів на ос-

нові розробки моделей і методів цифрової обробки зображень та інформаційної 

технології ідентифікації фізичних параметрів температурних процесів. 

У ході виконання дисертаційної роботи отримані наступні результати. 

1. Проаналізовано існуючі інформаційні технології, методи та моделі ви-

значення фізичних параметрів високотемпературних процесів, сформульовано 

основні вимоги до розробки інформаційного забезпечення підсистеми іденти-

фікації теплотехнічних характеристик об’єктів процесу. 

2. Досліджено та обґрунтовано можливість використання методів теорії 

зору людини та теорії цифрової обробки зображень в задачах конвективного 

теплообміну, що дозволило створити модель розподілу температурного поля за 

цифровим зображенням досліджуваного об’єкту. 

3. Розроблено метод визначення температурних полів за цифровим зо-

браженням процесу з використанням методу компарації для розрахунку довжин 

хвиль, які випромінює досліджуваний об’єкт, що дозволяє визначити теплофі-

зичні характеристики матеріалу та зменшити похибки вимірювань теплофізич-
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них параметрів матеріалів у порівнянні з прямими методами на 9,5 % та змен-

шити час обробки порівняно з методами руйнівного контролю на 12 %. 

4. Побудовано математичну модель дискретного процесу передачі тепла, 

що дозволяє визначити оптимальні значення величин параметрів оребрення в 

процесі передачі тепла від нагрітих газів до робочого середовища. 

5. Удосконалено інформаційну технологію визначення фізичних парамет-

рів і побудови температурних полів теплового процесу, яка дозволяє автомати-

зувати процес обробки теплотехнічної інформації та вдосконалити процес мо-

ніторингу стану об’єкта за рахунок визначення зон накладення температурних 

полів. 

6. Виконано впровадження результатів дисертаційного дослідження у пі-

дсистему моделювання та ідентифікації теплових процесів, а також у програм-

но-апаратний комплекс теплового моніторингу енергетичного обладнання Ін-

ституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України 

(м. Харків)та в систему моніторингу стану фізичних параметрів обмежувачів 

перенапруг нелінійних для мереж різних класів номінальних напруг, які вхо-

дять до складу АК «Харківобленерго». 

Результати дослідження впроваджені в навчальний процес кафедри інте-

лектуальних комп’ютерних систем НТУ «ХПІ» та використовуються в програ-

мах спеціальних дисциплін. 
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АНОТАЦІЇ 

Бабкова Н.В. Моделі та інформаційна технологія ідентифікації фізи-

чних параметрів високотемпературних процесів – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2017. 

Мета дисертаційного дослідження – підвищення ефективності процесу ви-

значення теплофізичних параметрів на основі розробки моделей і методів циф-

рової обробки зображень та інформаційної технології ідентифікації фізичних 

параметрів температурних процесів. Основні результати: уперше запропонова-

но розв’язання зворотної задачі конвективного теплообміну на основі викорис-

тання інструментів алгебри скінченних предикатів і теорії цифрової обробки 

зображень, що дозволяє визначити характеристики об’єкта, який випромінює, 

за його  цифровим зображенням; отримав подальший розвиток метод визначен-

ня температурних полів за цифровим зображенням процесу, що дозволяє вирі-
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шити задачу визначення фізичних параметрів оребрених структур; удосконале-

но метод визначення теплофізичних параметрів і побудови температурних по-

лів теплового процесу на основі тривимірної моделі кольорового зору людини 

та розробленої дискретної моделі передачі тепла в оребрених трубах, що дозво-

ляє визначити оптимальні значення параметрів оребрення в процесі передачі 

тепла від нагрітих газів у робоче середовище; удосконалено інформаційну тех-

нологію визначення фізичних параметрів і побудови температурних полів теп-

лового процесу, яка дозволяє автоматизувати процес обробки теплотехнічної 

інформації та вдосконалити процес моніторингу стану об’єкта за рахунок ви-

значення зон накладення температурних полів. 

Ключові слова: інформаційна технологія, модель кольорового зору, обро-

бка цифрових зображень, теплофізичний параметр, високотемпературний про-

цес, розподіл температур. 

 

Бабкова Н.В. Модели и информационная технология идентификации 

физических параметров высокотемпературных процессов – На правах ру-

кописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.13.06 – информационные технологии. – Национальный 

технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, 

2017. 

Цель диссертационного исследования –повышение эффективности процес-

са определения теплофизических параметров на основе разработки моделей и 

методов цифровой обработки изображений и информационной технологии 

идентификации физических параметров температурных процессов.  

В работе приведена систематизация методов создания информационных 

технологий в области обработки цифровых изображений для идентификации 

физических параметров высокотемпературных процессов. На основе проведен-

ного анализа обоснована целесообразность создания автоматизированной тех-

нологии измерения теплофизических параметров высокотемпературных про-

цессов, что позволит более эффективно решать задачи в таких областях как 

энергосбережение и снижение потерь теплоты в окружающую среду; монито-

ринг изменений фактических характеристик материалов в процессе эксплуата-

ции; исследования свойств традиционных и новых конструкционных, тепло- и 

электроизоляционных материалов; технологический контроль в процессе про-

изводства традиционных и вновь материалов; контроль качества готовых изде-

лий при различных режимах эксплуатации. 

Обоснована возможность применения метода компараторной идентифика-

ции линейных объектов и модели цветного зрения человека для определения 

длины волны, излучаемой поверхность исследуемого объекта, и построения 

температурных полей. Предложена модель определения температурного поля 

исследуемого процесса по его цифровому изображению с учетом качества 

изображения, которое определяется автоматизировано. 



19 
 

Осуществлено моделирование психофизического эксперимента в области 

теплотехники с использованием метода компараторной идентификации и аппа-

рата алгебры конечных предикатов, что стало основой для создания информа-

ционной технологии определения распределения температурных полей. 

Основные результаты: впервые предложено решение обратной задачи кон-

вективного теплообмена на основе использования инструментов алгебры ко-

нечных предикатов и теории цифровой обработки изображений, что позволяет 

определить характеристики излучающего объекта по его цифровому изображе-

нию; получил дальнейшее развитие метод определения температурных полей 

по цифровому изображению процесса, что позволяет решить задачу определе-

ния физических параметров оребренных структур; усовершенствован метод 

определения теплофизических параметров и построения температурных полей 

теплового процесса на основе трехмерной модели цветового зрения человека и 

разработанной дискретной модели передачи тепла в оребренных трубах, что 

позволяет определить оптимальные значения параметров оребрения в процессе 

передачи тепла от нагретых газов в рабочую среду; усовершенствована инфор-

мационная технология определения физических параметров и построения тем-

пературных полей теплового процесса, позволяющая автоматизировать процесс 

обработки теплотехнической информации и усовершенствовать процесс мони-

торинга состояния объекта за счет определения зон наложения температурных 

полей. 

Разработанные в исследовании математические модели могут быть ис-

пользованы в различных системах моделирования и идентификации тепловых 

процессов, а также в системах мониторинга состояния физических параметров 

исследуемых процессов.  

Ключевые слова: информационная технология, модель цветового зрения, 

обработка цифровых изображений, физический параметр, высокотемператур-

ный процесс, распределение температур. 

 

Babkova N.V. Models and information technology of the physical parame-

ters of high-temperature processes identification. – Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in technical science, specialty 05.13.06 – Infor-

mation Technologies. – National Technical University «Kharkiv Polytechnic Insti-

tute». – Kharkiv, 2017. 

The aim of the research lies in the improvement of the effectiveness of the de-

termination process of thermal parameters based on the development models and 

methods of digital imaging and information technologies identification of the physi-

cal parameters of temperature processes. The main results: for the first time it is of-

fered the solution to the inverse problem of convective heat transfer based on the us-

age of algebra and theory of finite predicates tools and the theory of digital imaging 

that allows to determine the characteristics of the object that emits according to its 

digital image; the method of determining the temperature fields according to  the 

digital image process got its further development and  that helps to solve the problem 
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of physical parameters ribbed structures; it was also improved the method of deter-

mining the thermal parameters and temperature fields of building thermal process 

based on three-dimensional model of human color vision and developed discrete 

model of heat transfer in ribbed tubes that enabled to determine the optimal values of 

ribs in the process of heat transfer from hot gases into the working environment; it 

was improved the information technology of determining the physical parameters and 

temperature fields of building thermal process that automates the process of heating 

the processing of information and improve the process of monitoring the state of the 

object on the account of the determination of  the imposition temperature fields areas. 

Keywords: information technology, physical parameter, digital image pro-

cessing, model of the color vision, high temperature process, temperature distribu-

tion. 

 

 

 


