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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.

Standard-Wärmebild SuperResolution-Wärmebild

TS_SuperResolution_Industrie final 16.04.2012 17:24 Seite 1

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

TS_SuperResolution_Industrie final 16.04.2012 17:24 Seite 1

Testo
Tech Sheet

Testo warmtebeeldcamera's: 
maximale resolutie met de 
testo SuperResolution-technologie. 

De testo SuperResolution-technologie maakt zeer 

nauwkeurige warmtebeelden. Dat betekent: 

• Vier keer zoveel meetwaarden in het warmtebeeld

•  Verbeterde geometrische resolutie (IFOVgeo) van het 

warmtebeeld met een factor 1,6

•  Registratie van het kleinst meetbare object (IFOVmeas) 

met een factor 1,6

•  Geoptimaliseerde evaluatiemogelijkheden op de pc 

dankzij optimale detaildichtheid

Hoe werkt testo SuperResolution?

testo SuperResolution combineert twee bekende en 

erkende processen: supersampling en deconvolutie.

Hogere resolutie dankzij supersampling

Het klassieke supersampling-principe werkt zo, dat 

de complete detectormatrix door beweging een halve 

pixelbreedte in elke richting verschoven wordt en de aldus 

ontstane beeldenreeks tot één beeld wordt samengevoegd. 

Bij professionele thermografie is maximale precisie van het grootste 
belang. Daarom heeft Testo een speciale technologie ontwikkeld voor 
warmtebeelden met een zeer hoge resolutie.

De ruimtes tussen afzonderlijke pixels worden met extra 

informatie gevuld en de grensfrequentie van de detector 

wordt verbeterd. 

Warmtebeeldcamera's van Testo gebruiken bij 

supersampling de natuurlijke tremor (van het Latijnse 

tremere = trillen), d.w.z. de bij elk mens aanwezige minimale 

bewegingen voor de thermografie-opname. Zo ontstaat 

een reeks van toevallig minimaal ten opzichte van elkaar 

verschoven beelden. Het speciale Testo-algoritme genereert 

uit deze extra informatie en meetwaarden een hogere 

beeldresolutie van het gethermografeerde object.

Scherpere warmtebeelden door deconvolutie

Bij de zogenaamde deconvolutie wordt door de exacte 

kennis over de eigenschappen van het infraroodobjectief de 

beeldkwaliteit verhoogd. Dit gebeurt door een reconstructie 

van het warmtebeeld op basis van de daadwerkelijke 

straling van de gethermografeerde objecten en de exacte 

kennis van de camera-objectiefdata. Het resultaat is een 

duidelijk scherper warmtebeeld.
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Tech Sheet 
testo SuperResolution

De zwarte lijn in afbeelding 1 komt overeen met het origi-

nele signaal. De grijze balken zijn de originele pixelwaarden. 

De blauwe balken in de linker grafiek staan voor de kunst-

matig gegenereerde interpolatiewaarden – deze kunnen 

het originele signaal niet reconstrueren. De oranje balken 

in de rechter grafiek representeren de testo SuperResolu-

tion-waarden – zij zijn in staat om het originele signaal te 

reconstrueren. 

In ons geval betekent dit, dat met het uitgangssignaal van 

de detector en de kennis van de objectiefeigenschappen 

Reconstructie van het originele signaal voor gedetailleerdere warmtebeelden (afb.1)

In de thermografie zijn er meerdere factoren die een 

belangrijke rol spelen in de kwaliteit van het warmtebeeld. 

Met name belangrijk zijn de geometrische resolutie en 

de scherpte van het object. De verbeterde resolutie en 

scherpte kunnen door het bekijken van diverse smalle sple-

ten worden aangetoond. Hierbij wordt een spleetsjabloon 

met verticale openingen, die steeds smaller worden en 

een geringere afstand tot elkaar hebben, voor een zwarte 

Zo kan de kwaliteit van de testo SuperResolution-technologie worden bewezen (afb.2)

Afb. 2: Foto zonder testo SuperResolution-technologie Foto met testo SuperResolution-technologie

Afb. 1: Verhoging van de weergaveresolutie door interpolatie zorgt niet 
voor een hogere detailgetrouwheid. 

Verbetering van de detailgetrouwheid dankzij testo SuperResolution.

van de warmtebeeldcamera het ingangssignaal, dus de 

daadwerkelijke straling van het gethermografeerde object, 

gereconstrueerd wordt. Hierdoor ontstaat een duidelijk 

scherper warmtebeeld. De testo SuperResolution-technolo-

gie werkt dus op basis van een combinatie van supersam-

pling, deconvolutie en een speciaal ontwikkeld algoritme. 

Dit verbetert de geometrische resolutie met een factor 1,6 

en de resolutie van de warmtebeelden met het viervoudige. 

Wat betreft de indruk van een beeld kan dit gelijkgesteld 

worden aan een grotere detector en een hogere resolutie.

vlakstraler met constante temperatuur geplaatst. Zonder 

testo SuperResolution-technologie wordt het beeld bij toe-

nemend smallere spleten steeds vager. Hetzelfde proces 

met testo SuperResolution-technologie resulteert in een in 

zijn totaliteit scherper beeld, waarop ondanks de smallere 

spleten en de kortere afstanden nog duidelijk meer details 

herkenbaar zijn.


