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Detailreiche Wärmebilder
mit SuperResolution

Einfach bessere Industriethermografie.
Je hochauflösender Ihre Wärmebilder sind, desto mehr
Auffälligkeiten können Sie sehen. Mit der revolutionä-
ren SuperResolution-Technologie machen Sie die Bild-
qualität Ihrer Wärmebildkamera im Handumdrehen um
eine Klasse besser. Vier mal mehr Messwerte und eine
um den Faktor 1,6 verbesserte geometrische Auflö-
sung bedeuten für Sie noch mehr Details und noch
mehr Sicherheit bei Ihrer Messung.

Wir messen es.
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Testo
Fișă tehnică

Camerele de termoviziune Testo: Rezoluție 
maximă cu tehnologia testo SuperResolution.

Tehnologia testo SuperResolution oferă imagini termice 

foarte precise. Aceasta înseamnă:

• De patru ori mai multe valori în imaginea termică

•  Rezoluția geometrică a imaginii termice (IFOVgeo) este 

îmbunătățită cu un factor de 1,6

•  Creșterea celui mai mic obiect măsurabil (IFOVmeas) cu 

un factor de 1,6

•  Posibilități de analiză optimizate pentru PC, datorită 

numărului mai mare de puncte de măsură

Cum funcționează testo SuperResolution?

testo SuperResolution combină două procedee cunoscute 

și fiabile: super prelevarea și deconvoluția.

Rezoluție mai mare datorită funcției de 

Funcția de super prelevare clasică funcționează prin 

deplasarea întregii matrici a detectorului cu jumătatea din 

lățimea unui pixel în fiecare direcție, astfel încât secvența de 

imagini creată să fie combinată într-o singură imagine.

În termografia profesională, nivelul de precizie este esențial. Din acest 
motiv, Testo a dezvoltat o tehnologie specială pentru imagini termice de 
înaltă rezoluție.

Spațiile dintre pixelii individuali este umplut cu informații 

suplimentare iar frecvența limită a detectorului este 

îmbunătățită.

Cu funcția de super prelevare, camerele de termoviziune 

Testo folosesc tremurul natural, mișcarea minimă 

prezentată de fiecare persoană, pentru înregistrarea 

termografică. Aceasta creează o secvență de imagini care 

sunt foarte puțin decalate una față de alta, în mod aleator. 

Algoritmul special al Testo creează din aceste informații 

și valori suplimentare o imagine cu rezoluție mai mare a 

obiectului înregistrat termografic.

Imaginile mai clare datorită deconvoluției

Procesul de “deconvoluție” îmbunătățește calitatea 

imaginii prin cunoașterea detaliată a proprietăților lentilelor 

infraroșu. Acest lucru are loc printr-o reconstrucție a 

imaginii termice pornind de la radiația reală a obiectului 

înregistrat termografic și cunoașterea exactă a datelor 

lentilelor camerei de termoviziune. Rezultatul, o imagine 

termică mult mai clară.
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Fișă tehnică 
testo SuperResolution

Linia neagră din figura 1 reprezintă semnalul original. Bările 

gri sunt valorile originale ale pixelilor. Bările albastre din 

graficul din stânga reprezintă valorile de interpolare create 

artificial. Acestea nu pot reconstrui semnalul original. Bările 

portocalii din graficul din dreapta sunt valorile obținute cu 

testo SuperResolution, acestea fiind capabile să reconstru-

iască semnalul original.

În cazul nostru, aceasta înseamnă că, având semnalul 

de ieșire al detectorului și cunoscând proprietățile lentilei 

camerei de termoviziune, este reconstruit semnalul de 

Reconstrucția semnalului original pentru imagini termice mai detaliate (fig.1)

În termografie, există mai mulți factori care joacă un rol 

important în raport cu calitatea imaginii termice. Dintre 

aceștia, doi factori deosebit de importanți sunt rezoluția 

geometrică și claritatea obiectului. Îmbunătățirtea rezoluției 

și a clarității pot fi observate prin examinarea unor dia-

fragme cu fante înguste. O diafragmă mască cu fante ver-

ticale, care treptat devin mai mici și mai apropiate, este 

plasată în fața unui panou negru radiator la o temperatură 

Dovada calității tehnologiei testo SuperResolution (fig.2)

Fig. 2: Înregistrare fără tehnologia testo SuperResolution Înregistrare cu tehnologia testo SuperResolution

Fig. 1: Creșterea rezoluției prin interpolare nu produce mai multe detalii. Îmbunătățirea detaliilor prin tehnologia testo SuperResolution.

intrare, adică radiația reală a obiectului analizat termografic. 

Rezultatele obținute sunt utilizate la crearea unei imagini 

termice cu o claritate mai mare. Astfel, testo SuperResolu-

tion funcționează printr-o combinație a funcțiilor de super 

prelevare și deconvoluție precum și un algoritm special 

dezvoltat. Astfel se îmbunătășește rezoluția geometrică cu 

un factor de 1.6, precum și rezoluția imaginii termice de 

până la patru ori. În ceea ce privește imaginea, aceasta 

este comparabilă cu un detector mai mare și o rezoluție mai 

mare.

constantă. Fără tehnologia testo SuperResolution, imaginea 

devine încețoșată pe măsură ce distanța dintre fante este 

mai mică. Același proces cu tehnologia testo SuperReso-

lution are ca rezultat o imagine mai clară, în care mai multe 

detalii sunt vizibile în ciuda faptului că fantele devin mai 

mici și mai apropiate.


