
www.testo.hu

TESTOsolutions

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.

Standard-Wärmebild SuperResolution-Wärmebild
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Testo
Ismertető

Testo hőkamerák: A legmagasabb felbontás a 
testo SuperResolution technológiával.

A testo SuperResolution technológia rendkívül precíz

képeket készít. Ez a következőket jelenti:

• Négyszer annyi mérési érték a hőképen

• 1,6 faktorral nagyobb hőkép geometriai felbontás

   (IFOVgeo)

• I1,6 faktorral nagyobb hőkép IFOVmért felbontás

• Optimális elemzési lehetőségek PC-n a nagy felbontásnak

   köszönhetően

Hogyan működik a testo SuperResolution?

A testo SuperResolution két ismert és bevált folyamatot

egyesít: super-sampling és dekonvolúció.

Magasabb felbontás super-samplinggel

A hagyományos super-sampling úgy működik, hogy mozgás 

révén az egész detektor mátrix fél pixellel elmozdul minden 

irányba, a közben készülő képsorozatot egy algoritmus egy 

képpé illeszti össze. A pixelek közti holttér is feltölthető 

információval, a detektor határfrekvenciája javul.

A kutatás és fejlesztésben elengedhetetlen a lehető legmagasabb
precizitás. A Testo ezért fejlesztett ki egy speciális technológiát a nagy
felbontású hőképekért.

A Testo hőkamerák a super-sampling alkalmazásához 

az emberi kéz természetes remegését hasznosítják. Az 

így készült képek véletlenszerűen, minimálisan eltérnek 

egymástól. Ezekből a képekből nyert extra információkkal a

Testo speciális algoritmusa egy, az eredetieknél magasabb 

felbontású hőképet készít a mért objektumról.

Élesebb képek a dekonvolúciónak köszönhetően

A „dekonvolúciós” folyamat növeli a kép minőségét a lencsék 

tulajdonságainak részletes ismerete révén. 

A kamera a hőképet a valós sugárzás és a lencse adatainak 

pontos ismeretével rekonstruálja. Az eredmény egy sokkal 

pontosabb hőkép. 
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Ismertető: testo SuperResolution

Az 1. ábra fekete vonala az eredeti jelet reprezentálja. A

szürke oszlopok az eredeti pixelértékek. A bal oldali grafikon 

kék oszlopai a mesterségesen interpolált értékeket mutatják 

– ezek alapján nem rekonstruálható az eredeti jel. A jobb 

oldali narancssárga oszlopok a testo SuperResolution 

értékei – ezek képesek az eredeti jel rekonstruálására. Ebben 

az esetben ez azt jelenti, hogy a detektor kimeneti jelével 

és a lencse tulajdonságainak ismeretével rekonstruálható a 

bemeneti jel, azaz az aktuális rögzített sugárzás, így a kép

Az eredeti jel rekonstruálása a részletesebb hőképekért (1. ábra)

Termográfia során sok fontos tényező befolyásolja a hőkép 

minőségét. Ezen tényezők közül a két különösen fontos a 

geometriai felbontás és tárgy élessége. A megnövelt felbontás 

és élesség kis nyílású rekeszekkel tesztelhető. Az alábbi 

ábrákon is látható felállításban egy sűrűsödő függőleges 

rekeszekkel el látott lapot helyeznek egy egyenletes 

tel jesítményű sugárzó elé. A testo SuperResolution 

technológia nélkül a sűrűn elhelyezett rekeszek homályosak. 

A testo SuperResolution hatékonysága bizonyítható (2.ábra)

2. ábra: Felvétel SuperResolution technológia nélkül Felvétel SuperResolution technológiával

1. ábra: A kijelző felbontásának növelése nem eredményez jobb 
képminőséget.

Jobb képminőség a testo SuperResolution révén

élessége is nagyban növelhető. A SuperResolution 

technológia a super-samplingon, a dekonvolúción és egy 

Testo által fejlesztett algoritmuson alapul. A geometriai 

felbontást 1,6-szorosára növeli, a hőkép felbontását pedig 

négyszeresére. Ez nagyobb detektornak és felbontásnak felel 

meg.

Ugyanaz a folyamat a testo SuperResolution technológiával 

élesebb képet ad még az egymáshoz közelebb lévő 

rekeszeknél is.


