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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1.  Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 

Дисципліна формує сукупність знань та вмінь, що складають основу систем 

технічного зору, з використанням яких фахівець може вирішувати професійні завдання на 

рівні простих задач виявлення предметів в робочому полі з метою: 

– визначення його розмірів й проведення детального аналізу основних параметрів; 

– виділення структурних елементів зображення й установлення характеру їх 

взаємозв’язків. 

 

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 

Головною метою викладання даної дисципліни є надання студентам знань щодо 

фізичних засад розробки, функціонування та нових напрямів технічної реалізації оптико-

електроних інформаційно-вимірювальних систем телевізійного типу (ТВІВС). 

 

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни  

Завданнями навчальної дисципліни є надання студентам можливості: 

- опанування принципів побудови ТВІВС широкого та спеціального призначення; 

- оволодіння методами безконтактного вимірювання геометричних енергетичних та 

часових параметрів об’єктів контролю, в тому числі й для діагностики авіаційного 

обладнання. 

 

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

Знати: 

- фізичні процеси організації та функціонування ТВІВС; 

- характеристики основних пристроїв ТВІВС; 

- особливості апаратної реалізації та алгоритмів виділення вимірювальних сигналів. 

Вміти: 

- застосовувати телевізійні засоби у широкому колі задач  безконтактних 

вимірювань, в тому числі й для потреб авіаційної галузі; 

- розробляти алгоритми аналізу інформації в площині зображення об’єкту 

контролю; 

- проводити дослідження вимірювальних сигналів; 

- забезпечувати технічну експлуатацію та контроль основних параметрів ТВІВС. 

 

1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів 

Навчальний план дисципліни складається з одного модуля, який є логічно 

завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння 

якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її 

виконання. 

У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №1 «Телевізійні 

інформаційно-вимірювальні системи» студент повинен: 

Знати: 

- фізичні процеси організації та функціонування ТВІВС; 

- характеристики основних пристроїв ТВІВС; 
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- особливості апаратної реалізації та алгоритмів виділення вимірювальних сигналів. 

 

Вміти: 

- застосовувати телевізійні засоби у широкому колі задач  безконтактних 

вимірювань, в тому числі й для потреб авіаційної галузі; 

- розробляти алгоритми аналізу інформації в площині зображення об’єкту 

контролю; 

- проводити дослідження вимірювальних сигналів; 

- забезпечувати технічну експлуатацію та контроль основних параметрів ТВІВС. 

1.6. Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль №1 «Телевізійні інформаційно-вимірювальні системи» 

Тема 2.1.1. Загальні відомості про телевізійні ІВС 

В темі наводиться огляд та класифікацію сучасних телевізійних ІВС, 

розглядається коло задач та функції які вони вирішують та окреслені основні 

напрямки їх розвитку. Детально розглянуто такий клас телевізійних ІВС як 

системи машинного зору, їх функції та узагальнену структуру побудови. 

Тема 2.1.2. Цифрові зображення в телевізійних ІВС 

В темі наводиться огляд принципів формування оптичних зображень, 

розглядається фізична природа зображень та методи і засоби їх 

представлення в цифровій формі. 

Тема 2.1.3. Засоби обробки цифрових зображень 

В темі наводиться огляд таких питань, як представлення цифрових 

зображень та робота з ними в комп’ютерних системах, загальні підходи до 

комп’ютерної обробки цифрових зображень. Розглядають можливості 

середовища LabView та системи автоматизованого проектування алгоритмів 

машинного зору Ni Vision Assistant. 

Тема 2.1.4. Основні методи та засоби аналізу цифрових зображень 

В темі розглядаються основні операції обробки та аналізу цифрових 

зображень: алгебраїчні операції над зображеннями, перетворення зображень, 

різні типи бінарізації зображень, визначення гістограми, профілю та проекції 

зображень. 

Тема 2.1.5. Фільтрація цифрових зображень 

Наводиться огляд задачі фільтрації шумів на цифрових зображеннях, 

розглянуті основні типи фільтрації: нелінійна фільтрація зображень, лінійна 

фільтрація зображень в просторовій та частотних областях, фільтрація з 

використанням морфологічних операцій над зображеннями. 

Тема 2.1.6. Пошук, класифікація об’єктів на цифрових 

зображеннях та вимірювання їх параметрів 

В темі розглядаються задачі пошуку об’єктів на цифрових зображеннях 

за різними методами: заданими геометричними примітивами або растровими 

шаблонами. Наводяться шляхи та алгоритми класифікації об’єктів на 

зображеннях. Детально розглянуті алгоритми вимірювання геометричних 

енергетичних та колірних параметрів об’єктів на зображеннях. 

Тема 2.1.7. Розпізнавання символьної інформації на зображеннях 

Наводяться основні принципи, підходи та алгоритми для розпізнавання 

символьної інформації представленої на цифрових зображеннях: друкованого 

тексту, штрихових та графічних кодів, показів технічних індикаторів. 

Тема 2.1.8. Метрологічне забезпечення телевізійних ІВС 

В темі розглянута задачі метрологічної оцінки показів телевізійних 

ІВС, калібрування їх елементів та загальні підходи до оцінки їх точності. 
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