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รายละเอียดการประดิษฐ
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
อุปกรณและวิธีการควบคุมการวัดอุณหภูมขิ องวัตถุดวยภาพรังสีความรอน
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สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ
เปนการประดิษฐที่เกีย่ วกับวิศวกรรมไฟฟาในการวัดอุณหภูมิของวัตถุ และ การตรวจจับ
ตําแหนงของลักษณะของวัตถุสําหรับกลองรับภาพรังสีความรอนดวยระบบควบคุมแบบปด (ClosedLoop Control) โดยใชแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงจากภายนอก ตัวรับภาพในยานแสงที่ตามองเห็น
ตัวแยกลําแสงชนิดไดโครอิค หลักการตรวจจับลักษณะของวัตถุ และ การผสมผสานการทํางานของตัว
รับภาพรังสีความรอนเขากับการทํางานของตัวรับภาพจากแสงในยานทีต่ ามองเห็น
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ
รังสีความรอนเปนรังสีที่มีความยาวคลื่นอยูใ นชวงของอินฟราเรด (Infrared Region) ซึ่งตาของ
มนุษยไมสามารถมองเห็นได รังสีความรอนนี้จะปลดปลอยออกมาจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกวาศูนยองศา
เคลวินเสมอ โดยที่วตั ถุที่มีอุณหภูมิสูงจะปลอยรังสีความรอนออกมามากกวาวัตถุที่มอี ุณหภูมิต่ํากวา
กลองรับภาพรังสีความรอน หรือ ที่รูจักกันวากลองอินฟราเรด (Infrared Camera) เปนกลองที่สามารถ
ตรวจจับภาพรังสีความรอนที่ปลอยออกมาจากวัตถุโดยไมตองมีการสัมผัสที่ตัววัตถุ ซึ่งภาพที่ไดจะมี
ลักษณะรูปรางเหมือนกับวัตถุนั้น และ สามารถบอกอุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆ บนภาพไดดว ยทั้งนีข้ ึ้น
อยูกับความละเอียด และ ประสิทธิภาพของตัวรับภาพรังสีความรอนที่ใช จากหลักการดังกลาวนีก้ ลอง
อินฟราเรดจึงมีการใชอยางแพรหลายในหลายๆ ดานไมวาจะเปนดานการแพทย การทหาร สิ่งแวดลอม
ระบบจราจร การควบคุมคุณภาพการผลิต การเตือนอัคคีภัยในอุตสาหกรรม และ การตรวจสภาพของ
วัตถุ เปนตน นอกจากนี้เพื่อที่จะใหผลที่ไดจากกลองอินฟราเรดถูกตองแมนยํามากขึน้ จําเปนทีจ่ ะตองมี
การชดเชยความผิดพลาดของการวัดอันเนือ่ งมาจากความแปรปรวนจากผลของอุณหภูมิจากภายนอกที่มี
ตอตัวรับภาพรังสีความรอน และ อุปกรณอื่นๆ ภายในกลองอินฟราเรด ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี วิธี
การหนึ่งคือการหักลางสัญญาณรังสีความรอนรบกวนทีเ่ กิดขึ้นอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของ
อุณหภูมิภายนอก โดยเลือกใชตัวกรองแสง (Optical Filter) ที่แยกความยาวคลื่นของสัญญาณรังสีความ
รอนรบกวนออกจากสัญญาณรังสีความรอนที่ตองการ (T. R. Whitney, “Radiant energy detection
system for suppressing the effects of ambient background radiation,” US Patent, 3144554, Aug.
11, 1964.) อยางไรก็ตามในทางปฏิบัตินั้นความยาวคลื่นของสัญญาณรังสีความรอนรบกวนจะอยูในชวง
เดียวกันกับความยาวคลื่นของสัญญาณรังสีความรอนที่ตอ งการ ดังนั้นวิธีการนี้จึงไมสามารถลดผลการ
รบกวนไดดีเทาที่ควร อีกวิธกี ารหนึ่งที่สามารถแกปญหานี้ไดคือการรวมตัววัดอุณหภูมิ และ ตัวรับภาพ
รังสีความรอนเขาดวยกัน (B. C. Johnson, “Compensating infrared thermopile detector,” US
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Patent, 5695283, Dec. 9, 1997.; N. Oda, “Thermal infrared detecting device capable of detecting
infrared rays without influence of operating temperature,” US Patent, 6034369, Mar. 7, 2000.; S.
Jost and P. R. Murphy, “Room temperature IR camera,” US Patent, 6410916, Jun. 25, 2002.)
นอกจากนี้ยังสามารถแกไขไดโดยวางตัววัดอุณหภูมิภายในกลองอินฟราเรดเพื่อนําคาอุณหภูมิที่วดั ได
ไปชดเชย หรือ แกไขขอมูลที่ไดจากตัวรับภาพรังสีความรอน (C. M. Marshall and N. R. Butler,
“Method and apparatus for compensating a radiation sensor for ambient temperature
variations,” US Patent, 6515285, Feb. 4, 2003.) หรือ ติดตั้งแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงไวภาย
ในกลองอินฟราเรด (E. E. Cooper, F. L. Davis, and S. F. Sagan, “Forward looking infrared
imaging system,” US Patent, 4983837, Jan. 8, 1991.; S. Pieri and M. Olivieri, “Device for
implementation of a temperature reference in a camera for detecting infrared radiation, and a
camera comprising said device,” EU Patent Application, EP1257118A1, Nov. 13, 2002.; R. E.
Callender, L. C. Doyle, and W. J. Lightel, “Infrared viewer and spectral radiometer,” US Patent,
4280050, Jul. 21, 1981.) อยางไรก็ตามวิธกี ารดังกลาวนีจ้ ะชวยชดเชย และ ปรับอุณหภูมภิ ายในกลอง
อินฟราเรด และ อุณหภูมิของตัวรับภาพรังสีความรอนใหเหมาะสมกับการทํางานเทานั้น แตไมสามารถ
แกไขคาอุณหภูมิของวัตถุทมี่ ีความคลาดเคลื่อนไปอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของอุณหภูมแิ วดลอม
ภายนอก การชดเชยความแปรปรวนของอุณหภูมิอีกวิธีหนึ่งสามารถทําไดโดยการวิเคราะหหา
สัมประสิทธิ์การปลดปลอยรังสีความรอนของวัตถุ (Emissivity) และ อุณหภูมิแวดลอมภายนอก โดย
การวัดสเปกตรัมเรเดียนส (Spectrum Radiance) ของวัตถุเทียบกับคาสเปกตรัมเรเดียนสที่ไดจากสมการ
ของ Plank ซึ่งจะตองมีการใชอุปกรณสเปกโตรมิเตอร (Optical Spectrometer) เขามาชวยดวย ทําใหตน
ทุนของระบบโดยรวมสูงขึ้น และ การคํานวณก็มีความซับซอนมากขึ้นดวยเชนกัน (V. Tank, “Method
of and device for contactless temperature measurement of an object independently of radiation
emissivity,” US Patent, 4924478, May 8, 1990.)
ในปจจุบนั ยังไดมีการประยุกตใชหลักการตรวจจับวัตถุบนภาพรังสีความรอนดวย โดยที่ภาพที่
ไดจะเกิดจากรังสีความรอนในยาน 800 นาโนเมตร ถึง 1,100 นาโนเมตร ซึ่งจะเห็นรายละเอียดของวัตถุ
ไดคอนขางชัดเจน (I. Pavlidis and J. B. Dowdall, “Near-infrared method and system for use in
face detection,” US Patent Application, US2003/0053664A1, Mar. 20, 2003.) อยางไรก็ตามวิธกี าร
ดังกลาวนีไ้ มสามารถนํามาใชไดโดยตรงกับภาพที่ไดจากรังสีความรอนในชวงความยาวคลื่นที่มากกวา
2,000 นาโนเมตร เนื่องจากรายละเอียด และ ตําแหนงของสวนที่สนใจบนภาพทีไ่ ดจากรังสีความรอนใน
ยานความยาวคลื่นนี้จะไมชดั เจน ยกตัวอยางเชนถาวัตถุนั้นเปนคน ตําแหนงของดวงตา คิ้ว ปาก และ
จมูก จะไมสามารถบงบอกไดดวยภาพรังสีความรอนที่อยูในชวงความยาวคลื่นนี้
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ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ
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ลักษณะของการประดิษฐนี้เปนการวัดอุณหภูมิของวัตถุ และ การตรวจจับตําแหนงวัตถุสําหรับกลองอินฟา
เรดดวยระบบควบคุมแบบปด โดยมีการติดตั้งแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงจากภายนอกไวภายในมุมมองของ
กลองอินฟราเรด ทําใหภาพรังสีความรอนที่ไดประกอบดวยภาพรังสีความรอนในสวนของวัตถุที่ตองการวัดอุณหภูมิ
และ ภาพรังสีความรอนจากแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิง ซึ่งจะชวยใหสามารถคํานวณหาอุณหภูมิของวัตถุที่
ตองการไดงาย และ ถูกตองมากขึ้น การควบคุมการทํางานของกลองอินฟราเรด การประมวลผลขอมูล และ การควบ
คุมแแหลงกําเนิดรังสีความรอนจากภายนอกจะทําผานชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกสฉลาด โดยผานตัวกลางไดหลายแบบ
ไมวาจะเปนพอรทอนุกรม พอรทขนาน ตัวกลางแบบไรสาย หรือ แบบอื่นใดที่ใชสื่อสารได
นอกจากนี้ลักษณะของการประดิษฐนี้ยังครอบคลุมถึงการวัดอุณหภูมิ ณ ตําแหนงเฉพาะบนวัตถุ โดยใช
กลองที่สามารถรับภาพจากแสงในยานที่ตามองเห็น และ ภาพรังสีความรอนไดพรอมๆ กัน มาผสมผสานเขากับชุด
ควบคุมอิเล็กทรอนิกสฉลาด และ หลักการตรวจจับลักษณะเฉพาะของวัตถุ

วัตถุประสงคตางๆ และลักษณะเฉพาะเหลานี้และประการอื่นๆของการประดิษฐนจี้ ะปรากฏชัด
เจนยิ่งขึน้ เมื่อไดรับการพิจารณาประกอบกับรูปเขียนทีแ่ นบมาดวยและรายละเอียด การประดิษฐในรูป
แบบที่ดีที่สุดซึ่งจะไดบรรยายตอไป
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คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ
รูปที่ 1 แผนผังระบบการชดเชย และ ลดความผิดพลาดอันเนือ่ งมาจากความแปรปรวนของอุณหภูมิแวด
ลอมสําหรับกลองรับภาพรังสีความรอน
รูปที่ 2 การจัดเรียงอารเรยของแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงในแนวนอนหนึ่งมิติ
รูปที่ 3 การจัดเรียงอารเรยของแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงในแนวตั้งหนึ่งมิติ
รูปที่ 4 การจัดเรียงอารเรยของแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงในสองมิติ
รูปที่ 5 โครงสรางอยางงายของกลอง Dual Band
การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
การบรรยายถึงการประดิษฐนี้จะทําโดยการยกตัวอยางการประดิษฐ และอางอิงถึงโดยใชรูป
เขียนเพื่อเปนตัวอยางและชวยใหบรรยายไดชัดเจนยิ่งขึน้ และชิ้นสวนที่เหมือนกันในรูปเขียนเหลานี้จะ
แทนดวยหมายเลขอางอิงเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมิไดเปนการจํากัดแตอยางใด และขอบเขตของการประดิษฐ
จะเปนไปตามขอถือสิทธิที่แนบทาย
เพื่อใหสามารถแกไขขอผิดพลาดอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของอุณหภูมิภายนอกที่มีตอคา
อุณหภูมิที่วดั ไดจากกลองอินฟราเรดใหดีขนึ้ สิ่งประดิษฐนี้มีความแมนยํากวาวิธีการอืน่ ๆเนื่องจากการ
ใชหลักการควบคุมแบบปด ซึ่งมีการอางอิงกับแหลงกําเนิดรังสีความรอนที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
(“แหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิง”) จากภายนอกเขามาชวย จากรูปที่ 1a กลองอินฟราเรด 1 จะรับรังสี
ความรอนจากวัตถุที่อยูภายในมุมมอง (Field of View) ของกลอง ซึ่งในที่นี้คือรังสีความรอนจากวัตถุที่มี
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การเคลื่อนไหวหรืออยูน ิ่งกับที่ 2 และ รังสีความรอนจากแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิง 3 ซึ่งอยูนิ่ง
กับที่นอกตัวกลองอินฟราเรด ตัวอยางของแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงจากภายนอก 3 นี้ไดแก ขด
ลวดความรอน/ทอสงความเย็น แถบความรอน และ Thermo-Electric Heater/Cooler เปนตน ซึง่ แหลง
กําเนิดรังสีความรอนอางอิงจากภายนอก 3 ควรมีสัมประสิทธิ์การปลดปลอยรังสีความรอน (Emissivity)
ใกลเคียงกับวัตถุ 2 ที่ตองการจะตรวจจับอุณหภูมิดว ย แหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงจากภายนอก 3
สามารถติดตั้งไดหลายๆ จุดพรอมๆ กันภายในมุมมองของกลองอินฟราเรด 1 นอกจากนี้แหลงกําเนิด
รังสีความรอนอางอิงสามารถบรรจุอยูภายในกลองที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ เพื่อยืดอายุการ
ใชงาน และ ลดผลการรบกวนจากสิ่งแวดลอมภายนอก เนื่องจากทั้งวัตถุ 2 และ แหลงกําเนิดรังสีความ
รอนอางอิงจากภายนอก 3 อยูภายในมุมมองของกลองอินฟราเรด 1 ซึ่งผูใชสามารถสังเกตไดจากจอภาพ
7 ดังนั้นในแตละเฟรมของภาพรังสีความรอนที่ไดจึงมีทงั้ ภาพรังสีความรอนจากวัตถุ 2 และ ภาพรังสี
ความรอนจากแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงจากภายนอก 3 โดยทีส่ วนของภาพที่ตรงกับแหลงกําเนิด
รังสีความรอนอางอิงจากภายนอก 3 จะบอกใหรูถึงอุณหภูมิอางอิงซึ่งจะชวยใหสามารถกําหนดคาตัว
แปรใหแกกลองอินฟราเรด 1 ไดถูกตอง รวมทั้งสามารถคํานวณหาคาอุณหภูมิของวัตถุไดงายและถูก
ตองมากขึ้น การควบคุมกลองอินฟราเรด 1 และ แหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงจากภายนอก 3 จะทํา
ผานชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกสแบบฉลาด 4 (Smart Electronic Controller) ซึ่งมีไมโครคอนโทรลเลอร
(Microcontroller) หรือ ไมโครพรอเซสเซอร (Microprocessor) เปนตัวสัง่ การ โดยผานตัวกลาง 6 และ
ตัวกลาง 5 ตามลําดับ ซึ่งตัวกลางทั้งสองเปนไดทั้งพอรทอนุกรม พอรทขนาน ตัวกลางแบบไรสาย หรือ
ระบบรับสงขอมูลอื่นใดที่ใชสื่อสารได
อยางไรก็ตาม เมื่อสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง เชน เมื่ออากาศมีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
ขึ้นหรือต่ําลง การแผรังสีความรอนมายังกลองก็จะถูกรบกวน ดังนั้นเพือ่ ที่จะไดคาของอุณหภูมิของวัตถุ
ถูกตอง และ แมนยําจึงจําเปนตองชดเชยการรบกวนของสภาพแวดลอมเหลานี้โดยกลองซึ่งถายภาพรังสี
ความรอนอางอิงจะทําการเปรียบเทียบภาพรังสีความรอนอางอิงขณะที่ยงั ไมมีการรบกวนจากสภาพแวด
ลอมกับภาพรังสีความรอนอางอิงขณะปจจุบันซึ่งหากภาพรังสีความรอนอางอิงขณะปจจุบันเปลี่ยน
แปลงไปในทางที่เย็นลง ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกสแบบฉลาด 4 จะสงสัญญาณเพื่อควบคุมใหกลอง
อินฟราเรด 1 ทําการชดเชยผลของอุณหภูมิภายนอกทีเ่ ปลี่ยนไปจนกระทั่งภาพรังสีความรอนอางอิงขณะ
ปจจุบันตรงกับภาพรังสีความรอนอางอิงขณะทีย่ ังไมมีการรบกวน ดวยวิธีการนี้คาอุณหภูมิของวัตถุที่อยู
ในภาพพรอมกับภาพรังสีความรอนอางอิงขณะปจจุบันที่ไดรับการชดเชยจึงมีความถูกตอง และ แมนยํา
รูปที่ 2 แสดงแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงจากภายนอก 3 ซึ่งประกอบดวยแหลงกําเนิดรังสี
ความรอนอางอิงยอยจํานวน N ตัวคือ 8-1 8-2 จนถึง 8-n เรียงตัวในแนวนอนในหนึ่งมิติ โดยที่แหลง

หนาที่ 5 ของจํานวน 6 หนา

5

10

15

20

25

กําเนิดรังสีความรอนอางอิงยอยแตละตัวสามารถใหรังสีความรอนที่มอี ุณหภูมิแตกตางกัน เพื่อใชเปน
อุณหภูมิอางอิงในการหาคาอุณหภูมิของวัตถุ 2 ไดละเอียด และ ถูกตองมากขึ้น
รูปที่ 3 แสดงการจัดเรียงแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงยอยจํานวน N ตัว คือ 8-1, 9-1 จนถึง
10-1 ใหอยูในแนวตั้งในหนึ่งมิติภายในแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงจากภายนอก 3 โดยที่แหลง
กําเนิดรังสีความรอนอางอิงยอยแตละตัวสามารถใหรังสีความรอนที่มอี ุณหภูมิแตกตางกัน เพื่อใชเปน
อุณหภูมิอางอิงในการหาคาอุณหภูมิของวัตถุ 2 ไดละเอียด และ ถูกตองมากขึ้น
รูปที่ 4 แสดงแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงจากภายนอก 3 ซึ่งประกอบดวยแหลงกําเนิดรังสี
ความรอนอางอิงยอยจํานวน N ตัว คือ ในแถวแรกประกอบดวยแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงยอย 81 ถึง 8-n แถวที่สองประกอบดวยแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงยอย 9-1 ถึง 9-n จนกระทั้งแถวสุด
ทายประกอบดวยแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงยอย 10-1 ถึง 10-n เรียงอยูในพื้นทีส่ องมิติ โดยที่
แหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงยอยแตละตัวสามารถใหรังสีความรอนที่มีอุณหภูมแิ ตกตางกัน เพือ่ ใช
เปนอุณหภูมิอา งอิงในการหาคาอุณหภูมิของวัตถุ 2 ไดละเอียด และ ถูกตองมากขึ้น
เพื่อใหสามารถตรวจจับตําแหนงของลักษณะของวัตถุบนภาพรังสีความรอนที่ไดจากกลองอิน
ฟาเรดไดถูกตองมากขึ้น สิ่งประดิษฐนี้จะรวมการทํางานของกลองที่ใชในยานแสงที่ตามองเห็นเขากับ
กลองอินฟราเรด 1 ซึ่งใชรับภาพรังสีความรอนที่มาจากวัตถุ โครงสรางอยางงายของกลองที่ทํางานใน
สองชวงความยาวคลื่นแสดงไดดังรูปที่ 5 ในที่นี้รังสีความรอนและแสงที่อยูในยานทีต่ ามองเห็น 12 ที่ได
จากวัตถุ 2 และ แหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงจากภายนอก 3 จะเขาสูกลอง 19 ที่มีการควบคุม
อุณหภูมิภายในอยางดีเชนเดียวกับกลองอินฟราเรด 1 ผานทางระบบภาพเชิงแสง 11 (Imaging Optical
System) หลังจากนั้นรังสีความรอนจะถูกแยกออกจากแสงที่ตามองเห็นดวยตัวแยกลําแสงชนิดไดโคร
อิค 13 เชน กระจกเย็น (Cold Mirror) และ กระจกรอน (Hot Mirror) เปนตน โดยในตัวอยางนีจ้ ะใหรังสี
ความรอน 15 เคลื่อนที่ตรงไปยังตัวรับภาพรังสีความรอน 16 สวนแสงทีต่ ามองเห็น 14 นั้นจะสะทอน
จากตัวแยกลําแสงชนิดไดโครอิค 13 ไปยังตัวรับภาพ 17 ตําแหนงของสวนตางๆ บนภาพทีไ่ ดจากตัวรับ
ภาพ 17 จะตรงกับตําแหนงของสวนตางๆ บนภาพทีไ่ ดจากตัวรับภาพรังสีความรอน 16 หรือ อาจเปน
อัตราสวนซึ่งกันและกัน ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกสแบบฉลาด 18 จะรับขอมูลที่ไดจากตัวรับภาพ 17 และ
ตัวรับภาพรังสีความรอน 16 ผานทางตัวกลาง 27 และ ตัวกลาง 26 ตามลําดับ โดยที่ตวั กลางทั้งสองเปน
ไดทั้งพอรทอนุกรม พอรทขนาน ตัวกลางแบบไรสาย หรือ ระบบรับสงขอมูลอื่นใดที่ใชสื่อสารได นอก
จากนี้ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกสแบบฉลาด 18 ยังทําหนาที่คํานวณหาตําแหนงของสวนที่สนใจบนภาพที่
ไดจากตัวรับภาพ 17 เพื่อใชตําแหนงนั้นในการอางอิงตําแหนงของสวนที่สนใจบนภาพรังสีความรอนที่
ไดจากตัวรับภาพรังสีความรอน 16 สําหรับคํานวณหาคาอุณหภูมิของสวนที่ตองการบนวัตถุไดงายขึ้น

หนาที่ 6 ของจํานวน 6 หนา
ถึงแมวาการประดิษฐนี้จะไดรับการบรรยายโดยสมบูรณโดยใชประกอบกับรูปเขียนที่แนบมาดวยก็ตาม ยอม
เปนที่เขาใจไดวาการดัดแปลง หรือแกไขตางๆ โดยผูที่มีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะวิทยาการแขนงนี้โดยที่
อยูภายในขอบเขตและวัตถุประสงคของการประดิษฐ อาจจะกระทําได
5

วิธีการประดิษฐที่ดีที่สุด
ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ

หนาที่ 1 ของจํานวน 1 หนา
บทสรุปการประดิษฐ

5

การจับภาพความรอนที่มีความแมนยําสูงในสิ่งประดิษฐนี้ใชวิธีการเทียบกับแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงที่ควบคุม
ได โดยการถายภาพวัตถุดวยกลองที่ไวตอความรอน พรอมๆ กับการถายภาพความรอนของแหลงกําเนิดความรอนอาง
อิง ทําใหสามารถหาคาของอุณหภูมิของวัตถุไดแมนยํากวาวิธีการอื่นๆ ซึ่งไมเปนระบบปด แหลงกําเนิดรังสีความรอน
อางอิงเปนไดทั้งแบบชนิดเดี่ยว หรือ แบบอารเรยที่เรียงตัวกันในหนึ่งมิติ และ สองมิติ

หนาที่ 1 ของจํานวน 1 หนา
ขอถือสิทธิ
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1. อุปกรณควบคุมการวัดอุณหภูมิของวัตถุดวยภาพรังสีความรอน ประกอบดวย อุปกรณตรวจจับรังสีความรอน
ซึ่งจะตรวจจับรังสีความรอนที่ตําแหนงตางๆ ของวัตถุที่ตองการตรวจวัด จอภาพซึ่งจะแสดงสีของอุณหภูมิ ณ
ตําแหนงตางๆ ของวัตถุที่ถูกตรวจวัด อุปกรณควบคุมการวัดอุณหภูมิของวัตถุดวยภาพรังสีความรอนดังกลาว
มีลักษณะเฉพาะคือ ประกอบดวย
− แหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิง
− อุปกรณควบคุมซึ่งมีไมโครคอนโทรลเลอรซึ่งทําการควบคุมอุณหภูมิของแหลงกําเนิดรังสีความ
รอนอางอิงดังกลาวใหคงที่
โดยที่แหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงและอุปกรณตรวจจับรังสีความรอนจะเชื่อมตอเขากับอุปกรณควบคุม
ซึ่งมีไมโครคอนโทรลเลอร และแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงจะอยูในบริเวณที่สามารถถูกตรวจจับได
พรอมกันกับวัตถุที่ตองการวัด โดยมีไมโครคอนโทรลเลอรทําหนาที่ควบคุมอุณหภูมิของแหลงกําเนิดรังสี
ความรอนอางอิงดังกลาวและทําหนาที่ควบคุมหรือสงขอมูลไปยังอุปกรณตรวจจับรังสีความรอนเพื่อให
อุปกรณตรวจจับรังสีความรอนทําการชดเชยความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการรบกวนจากสภาพแวดลอม
2. อุปกรณควบคุมการวัดอุณหภูมิของวัตถุดวยภาพรังสีความรอน โดยที่แหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงดัง
กลาวในขอถือสิทธิที่ 1 คือกลุมของแหลงกําเนิดความรอนซึ่งประกอบดวยแหลงกําเนิดความรอนจํานวนหนึ่ง
ซึ่งแตละแหลงกําเนิดความรอนมีอุณหภูมิแตกตางกันเรียงตัวในแนวหนึ่งมิติ หรือ ในแนวสองมิติ
3. อุปกรณควบคุมการวัดอุณหภูมิของวัตถุดวยภาพรังสีความรอน โดยที่อุปกรณตรวจจับรังสีความรอนดังกลาว
ในขอถือสิทธิที่ 1 คือกลองตรวจจับรังสีอินฟราเรด
4. อุปกรณควบคุมการวัดอุณหภูมิของวัตถุดวยภาพรังสีความรอน โดยที่แหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงดัง
กลาวในขอถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ขอใดขอหนึ่ง จะถูกติดตั้งไวเพื่อใหปรากฏในสวนใดสวนหนึ่งของเฟรมซึ่งมี
วัตถุที่ตองการวัดอุณหภูมิอยูในเฟรมเดียวกัน
5. อุปกรณควบคุมการวัดอุณหภูมิของวัตถุดวยภาพรังสีความรอน โดยที่แหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงดัง
กลาวในขอถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ขอใดขอหนึ่ง จะถูกติดตั้งไวเพื่อใหปรากฏในหลายสวนของเฟรมซึ่งมีวัตถุที่
ตองการวัดอุณหภูมิอยูในเฟรมเดียวกัน
6. วิธีการควบคุมการวัดอุณหภูมขิ องวัตถุดวยภาพรังสีความรอน มีลักษณะเฉพาะคือ อุปกรณควบคุมซึ่งมีไม
โครคอนโทรลเลอรจะควบคุมใหแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงมีอุณหภูมิคงที่และคํานวณหาคาชดเชยจาก
การเปรียบเทียบภาพรังสีความรอนของแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงขณะที่ถูกถาย ณ ปจจุบันกับภาพรังสี
ความรอนของแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงที่ปราศจากการรบกวนจากสภาพแวดลอม ไมโคร
คอนโทรลเลอรจะทําการสงคาชดเชยใหกับอุปกรณตรวจจับความรอนเพื่อทําการชดเชยจนกระทั่งภาพรังสี
ความรอนของแหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงขณะที่ถูกถาย ณ ปจจุบันตรงกับจากภาพรังสีความรอนของ
แหลงกําเนิดรังสีความรอนอางอิงที่ปราศจากการรบกวนจากสภาพแวดลอม
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4

5

3

6

FOV

7

1

2

รูป 1

หนาที่ 2 ของจํานวน 4 หนา
3

. . .
8-1

8-n

8-2
รูป 2

8-1

3

9-1

. . .
10-1
รูป 3

หนาที่ 3 ของจํานวน 4 หนา

3
8-2
8-n

9-2

10-1

. . .

9-n

. . .

. . .
. . .

9-1

. . .

. . .
. . .

8-1

10-n

10-2
รูป 4

หนาที่ 4 ของจํานวน 4 หนา

12

13
15

11

16
26

12
14
17
19

รูป 5

27

18

