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Анотація Досліджено використання мультиспектральних методів телевізійного екологічного 

моніторингу водних об'єктів. Запропоновано спосіб мультиспектрального телевізійного моніторингу 

екологічного стану водних об'єктів за параметрами фітопланктону з використанням 

мультиспектрального телевізійного вимірюванням проточного аналізатора частинок. 
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Abstract We reviewed the use of methods of multispectral television control applications for environmental 

monitoring of water bodies. Researchers have proposed a method of measuring multispectral television monitoring 

of the ecological state of water bodies by phytoplankton parameters using multispectral television flow measuring 

particle analyzer.  
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Вступ 

 

Проблема, на вирішення якої спрямовано роботу: вдосконалення та підвищення 

ефективності методів телевізійного вимірювального контролю та діагностування оптичних 

параметрів неоднорідних біологічних середовищ з використанням  цифрової колориметрії та n-

вимірного мультиспектрального подання інформації для кожного пікселя масиву цифрових 

зображень отриманих ПЗЗ-камерою, підвищення швидкодії та вірогідності контролю. Об’єкт 

дослідження: процес телевізійного вимірювального контролю та діагностування параметрів 

неоднорідних біологічних середовищ. Предмет дослідження: оптичні параметри неоднорідних 

біологічних середовищ та метрологічні характеристики засобів їх контролю і діагностування на 

основі методу цифрової колориметрії та вимірювання координат у n-вимірному 

мультиспектральному просторі. Мультиспектральний телевізійний вимірювальний контроль та 

діагностування займають важливе місце при вирішенні прикладних задач екологічного 

моніторингу, біомедичної діагностики та контролю якості продукції. Проте, на даний час, вони 

розвинуті недостатньо і потребують продовження досліджень з метою підвищення точності 

діагностування, швидкодії та вірогідності контролю.  

 

Засіб телевізійного вимірювального контролю для екологічного моніторингу водних об’єктів 

 

У роботі [1]  мультиспектральний метод використано для дослідження судин у 

приповерхневому шарі шкіри. При цьому у якості фільтрів використовуються чотири змінних 

фільтри на основі періодичної наноструктури на золотій плівці з отворами, відстань між якими 

визначає довжину хвилі випромінювання, на якій коефіцієнт пропускання найбільший. Такий 

спосіб виконання фільтрів є найбільш високотехнологічним і дозволяє виготовити необхідний 

набір світлофільтрів з точно визначеними смугами пропускання. У роботі [2] мультиспектральний 

метод використовується для дистанційного супутникового екологічного контролю вмісту 

фітопланктону у водних об’єктах, що дозволило аналізувати просторовий розподіл концентрації 

фітопланктону у водних об’єктах з високою роздільною здатністю.  



Авторами запропоновано пристрій для телевізійного вимірювального контролю та 

діагностики параметрів кольору неоднорідних середовищ, що дозволяє визначити координати 

кольору елементів зображення досліджуваного об’єкта у системі координат CIEXYZ та CIELAB за 

умови дифузного освітлення з наступним визначенням найближчих кольорів зі шкали зразків 

кольорів та визначення параметрів об’єкту з використанням експертної системи. Запропоновано 

спосіб мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю екологічного  стану водних 

об’єктів за параметрами фітопланктону за допомогою проточного мультиспектрального 

телевізійного вимірювального аналізатора частинок неперервної дії, при якому порівнюють 

зображення частинок на характеристичних довжинах хвиль пігментів за допомогою ПЗЗ-камери з 

зображеннями з бази даних у режимі реального часу, визначають чисельність частинок 

фітопланктону та розраховують індекси біорізноманіття. Розроблено автоматизований метод та 

засіб контролю стану біотканин за їх спектрофотометричними параметрами, суть якого полягає у 

неінвазійному вимірюванні спектральних коефіцієнтів дифузного відбивання об’єктів контролю і 

порівнянні їх з нормою та використанні отриманих результатів як вхідного параметру експертної 

системи [3–15].  

 

Висновки 
 

Мультиспектральний телевізійний вимірювальний контроль та діагностування параметрів 

неоднорідних біологічних середовищ здійснюється на основі обробки масиву мультиспектральних 

зображень досліджуваного об’єкту отриманих ПЗЗ камерою на n довжинах хвиль з вибраними 

діапазонами довжин хвиль у кожному з вимірювальних каналів. Вибір оптимальної кількості 

спектральних каналів, діапазону довжин хвиль кожного з каналів та необхідної роздільної 

здатності ПЗЗ-камери здійснюється при оптимізації структури вимірювального засобу на основі 

пошуку відмінностей при статистичній обробці спектральних характеристик коефіцієнту 

дифузного відбивання досліджуваних об’єктів, з апріорі відомим станом, що забезпечує необхідні 

параметри швидкодії, вірогідності контролю чи точності діагностування. Відмінність між 

придатним та непридатним об’єктом визначається, як відстань у n-вимірному 

мультиспектральному просторі для кожного пікселя з масиву мультиспектральних зображень. 

Крім того, координати у n-вимірному мультиспектральному просторі елементів зображення 

порівнюються з координатами шкали, що відповідають відомим станам досліджуваного об’єкту. 

Для опрацювання масивів мультиспектральний зображень буде використано експертну систему 

підтримки прийняття діагностичного рішення з використанням нечіткої логіки чи нейромережі. 

Планується розробка експериментальних методик мультиспектрального телевізійного 

вимірювального контролю та діагностування параметрів неоднорідних біологічних середовищ для 

ряду прикладних задач. 
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