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Анотація — Розглянуто задачу розробки скануючого 

тепловізору на основі Arduino для зменшення витрат коштів. 

Ключові слова — тепловізор, єнергоаудит, інфрачервоний 

термометр. 

I.  ВСТУП 

Тепловізор (інфрачервона камера) — оптико-
електронний прилад для візуалізації температурного поля 
та вимірювання температури. Тепловізори поділяють за 
принципом дії на сканувальні та з багатоелементним 
приймачем випромінювання. 

Сучасні пристрої можуть бути стаціонарними або 
мобільними. При цьому стаціонарне обладнання третього 
покоління застосовується на виробництвах, де постійно 
потрібно контролювати баланс температури від -40 до 
+2000 градусів. Мобільні тепловізори використовуються в 
різних сферах, наприклад, в ЖКГ, де важливо визначити 
місце розриву теплотраси або лінії з електричними 
передачами. Тепловізори широко застосовуються в 
єнергоаудиті. Інфрачервона діагностика - тепловий метод 
неруйнівного контролю,заснований на дистанційній 
реєстрації теплових полів об'єкта обстеження по його 
власному інфрачервоному випромінюванню. 

Метод дозволяє: 

 проводити в реальному часі температурні 
безконтактні натурні обстеження поверхні 
конструкції; 

 визначити розподіл температури по поверхні 
огороджувальних конструкцій будівель; 

 оцінити загальні і питомі теплові втрати в 
навколишнє середовище через теплозахисну 
конструкцію; 

 виявити порушення теплозахисту огороджувальних 
конструкцій в результаті використання неякісних 
будівельних матеріалів, помилок і порушень при 
будівництві будівель і неправильного режиму їх 
експлуатації; 

 діагностувати стан систем опалення та мікроклімату 
приміщень будівлі; 

 діагностувати стан електропроводки і контактних 
з'єднань системи електроспоживання. 

 

II. СКАНУЮЧИЙ ТЕПЛОВІЗОР 

Сучасний тепловізор складаеться з: об'єктиву, 
тепловізійної матриці та електронного блоку обробки 
сигналу, однак необхідність  використання  оптичної 
системи із використанням германію та специфічної 
матриці призводять до значної ціни готового пристрою. 

Значно зменшити ціну пристрою можна за рахунок 
використання механічної розгортки  термозображення. 

Механічний скануючий тепловізор можна зібрати за 
допомогою Arduino. Arduino - це платформа з відкритим 
вихідним кодом, створена для швидкої і легкої розробки 
різноманітних електронних пристроїв. 

Для того щоб зібрати цей пристрій достатньо декількох 
елементів: плата Arduino, інфрачервоний термометр, 
серводвигун. 

Інфрачервоний термометр MLX90614 – датчик для 
неконтактного вимірювання температури. Датчик 
підтримує універсальну настройку в дуже широкому 
діапазоні температур, джерела живлення і частоти 
оновлення. Користувач може запрограмувати внутрішню 
корекцію коефіцієнта випромінювання об'єкта, для об'єктів 
з низькою тепловіддачею. Впроваджена перевірка помилок 
і механізм корекції забезпечує високу надійність пам'яті. 
Низьке споживання енергії і режим сну роблять термометр 
ідеально підходить для портативних мобільних додатків. 

Серводвигун — це пристрій в системах автоматичного 
регулювання або дистанційного керування, що за рахунок 
енергії допоміжного джерела здійснює механічне 
переміщення регулюючого органу відповідно до 
отримуваних від системи керування сигналів. Тобто, 
міняється положення регулюючого органу — потік 
матеріалу або енергії, що поступає на об'єкт дії, міняється і 
в результаті виконується дія на робочі машини або 
механізми, змінюється стан робочого об'єкта. 

Тепловізор займає досить важливу роль в неруйнівному 
контролі в даний час, головною перевагою тепловізора на 
Arduino, є його дешевизна порівняно з тепловізорами 
серійного виробництва. Такий тепловізор може знайти 
своє застосування в сферах, де не потрібна висока 
точність, але потрібна простота, швидкість і дешевизна. 
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