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Приладова система для вимірювання геометричних параметрів виробів містить пристрій (2) 
формування відеозображень, вхід якого оптично пов'язаний з виробом (1), а вихід підключено 
до входу аналого-цифрового перетворювача (3), вихід якого підключено до входу першого 
запам'ятовуючого пристрою (4) відеозображень, та пристрій обробки відеозображень, до якого 
підключено другий запам'ятовуючий пристрій (9) відеозображень та пульт (10) управління,  блок 
(5) кодування відеозображень та пристрій (6) передачі відео зображень. Як пристрій обробки 
відеозображень використовують цифрову електронну обчислювальну машину (ЕОМ) (7), до 
складу якої  введено нейропроцесор (8). Вихід першого запам'ятовуючого пристрою (4) 
відеозображень підключено до входу блока (5) кодування відеозображень, вихід якого 
підключено до входу пристрою (6) передачі відеозображень, вихід якого підключено до входу 
цифрової ЕОМ (7). Вихід другого запам'ятовуючого пристрою (9) відеозображень підключено до 
додаткового входу пульта (10) управління. 
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Корисна модель належить до галузі вимірювальної техніки і може бути використана для 
визначення геометричних параметрів промислових виробів на підприємствах. 

Відома приладова система для вимірювання геометричних параметрів виробів [1, C. 230-
231], що вибрана за прототип. Як і система, що заявляється, система-прототип містить пристрій 
формування відеозображень, вхід якого оптично пов'язаний з виробом, а вихід підключено до 5 

входу аналого-цифрового перетворювача, вихід якого підключено до входу першого 
запам'ятовуючого пристрою відеозображень, та пристрій обробки відеозображень, до якого 
підключено другий запам'ятовуючий пристрій відеозображень та пульт управління. 

Проте, на відміну від системи - корисної моделі, у системі-прототипі вихід першого 
запам'ятовуючого пристрою відеозображень безпосередньо підключено до входу пристрою 10 

обробки відеозображень. Цифрові відеозображення, що отримані за допомогою аналого-
цифрового перетворювача та зберігаються в першому запам'ятовуючому пристрої, мають 
значний об'єм цифрових даних [2]. Безпосередня передача цих відеозображень від першого 
запам'ятовуючого пристрою відеозображень до пристрою обробки відеозображень займає 
багато часу і суттєво знижує швидкодію системи-прототипу. 15 

Обробку відеозображень та визначення геометричних параметрів виробів в системі-
прототипі виконує пристрій обробки відеозображень, що налаштований на попередньо задані 
значення властивостей виробів та умов вимірювань (яскравість та колір виробів, величина 
зовнішнього освітлення виробів, статистичні характеристики корисного відеосигналу та шумів у 
пристрої формування відеозображень). Але в процесі роботи системи-прототипу ці значення 20 

можуть змінюватися в певних межах, що обумовлено технологічним процесом виготовлення 
виробів та впливом випадкових факторів на поточні умови вимірювань. В результаті, виникає 
додаткова похибка вимірювання геометричних параметрів виробів, що суттєво знижує точність 
системи-прототипу. 

Результати обробки відеозображень та вимірювання геометричних параметрів виробів 25 

зберігаються в другому запам'ятовуючому пристрої відеозображень системи-прототипу. 
Передача цих результатів на пульт управління виконується через пристрій обробки 
відеозображень, який в цей час не може виконувати обробку наступного відеозображення. Це 
також знижує швидкодію системи-прототипу. 

Таким чином, система-прототип має низьку точність та швидкодію вимірювання 30 

геометричних параметрів виробів. 
В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення приладової системи для 

вимірювання геометричних параметрів виробів, щоб забезпечити підвищення точності та 
швидкодії вимірювання цих параметрів. 

Поставлена задача вирішується тим, що в приладову систему для вимірювання 35 

геометричних параметрів виробів, що містить пристрій формування відеозображень, вхід якого 
оптично пов'язаний з виробом, а вихід підключено до входу аналого-цифрового перетворювача, 
вихід якого підключено до входу першого запам'ятовуючого пристрою відеозображень, та 
пристрій обробки відеозображень, до якого підключено другий запам'ятовуючий пристрій 
відеозображень та пульт управління, згідно з корисною моделлю, додатково введено блок 40 

кодування відеозображень та пристрій передачі відеозображень, як пристрій обробки 
відеозображень використовується цифрова електронна обчислювальна машина (ЕОМ), до 
складу якої додатково введено нейропроцесор, причому вихід першого запам'ятовуючого 
пристрою відеозображень підключено до входу блока кодування відеозображень, вихід якого 
підключено до входу пристрою передачі відеозображень, вихід якого підключено до входу 45 

цифрової ЕОМ, а вихід другого запам'ятовуючого пристрою відеозображень підключено до 
додаткового входу пульта управління. 

До складу системи - корисної моделі додатково введено блок кодування відеозображень та 
пристрій передачі відеозображень. Причому вихід першого запам'ятовуючого пристрою 
відеозображень підключено до входу блока кодування відеозображень, вихід якого підключено 50 

до входу пристрою передачі відеозображень, вихід якого підключено до входу цифрової ЕОМ. 
Блок кодування відеозображень забезпечує перетворення відеозображень в форму, що має 
зменшений об'єм цифрових даних. Це відбувається за рахунок виключення інформаційної 
надлишковості відеозображень та виключення цифрових даних, несуттєвих для вимірювання 
геометричних параметрів виробів. Пристрій передачі відеозображень передає зменшений об'єм 55 

цифрових даних відеозображень в цифрову ЕОМ по одному з інтерфейсів передачі цифрових 
даних. В результаті, підвищується швидкодія системи - корисної моделі. 

У системі - корисній моделі, як пристрій обробки відеозображень, використовується 
цифрова ЕОМ, до складу якої додатково введено нейропроцесор. Нейропроцесор містить 
базові елементи штучних нейронних мереж, які з'єднані в певній послідовності і 60 
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використовуються для відновлення відеозображень з випадковими і динамічними похибками 
вимірювальної інформації про геометричні параметри, для пошуку і виділення виробів на 
відеозображеннях. Завдяки адаптивним властивостям штучної нейронної мережі, параметри 
алгоритмів обробки відеозображень можуть налаштовуватися відповідно до поточних умов 
вимірювань та властивостей виробів. В результаті, компенсується додаткова похибка 5 

вимірювань геометричних параметрів виробів і суттєво підвищується точність системи - 
корисної моделі. 

У системі - корисній моделі вихід другого запам'ятовуючого пристрою відеозображень 
підключено до додаткового входу пульта управління. Таке рішення забезпечує безпосередню 
передачу на пульт управління результатів обробки поточного відеозображення та результатів 10 

вимірювання геометричних параметрів виробів. При цьому цифрова ЕОМ виконує обробку 
наступного відеозображення. В результаті, підвищується швидкодія системи - корисної моделі. 

Таким чином, у системі - корисній моделі забезпечується підвищення точності та швидкодії 
вимірювання геометричних параметрів виробів. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено структурну схему 15 

приладової системи для вимірювання геометричних параметрів виробів. 
Система - корисна модель містить пристрій 2 формування відеозображень, аналого-

цифровий перетворювач 3, перший запам'ятовуючий пристрій 4 відеозображень, блок 5 
кодування відеозображень, пристрій 6 передачі відеозображень, цифрову ЕОМ 7, до складу 
якої входить нейропроцесор 8, другий запам'ятовуючий пристрій 9 відеозображень та пульт 10 20 

управління. 
Вхід пристрою 2 формування відеозображень оптично пов'язаний з виробом 1, а вихід 

підключено до входу аналого-цифрового перетворювача 3, вихід якого підключено до входу 
першого запам'ятовуючого пристрою 4 відеозображень. Вихід першого запам'ятовуючого 
пристрою 4 відеозображень підключено до входу блока 5 кодування відеозображень, вихід 25 

якого підключено до входу пристрою 6 передачі відеозображень, вихід якого підключено до 
входу цифрової ЕОМ 7. До цифрової ЕОМ 7 підключено другий запам'ятовуючий пристрій 9 
відеозображень та пульт управління. Вихід другого запам'ятовуючого пристрою 9 
відеозображень підключено до додаткового входу пульта 10 управління. 

Приладова система для вимірювання геометричних параметрів виробів працює таким 30 

чином. Пристрій 2 формування відеозображень формує відеозображення об'єкта 1 вимірювань, 
яке надходить на вхід аналого-цифрового перетворювача 3. Аналого-цифровий перетворювач 3 
перетворює відеозображення в цифрову форму і воно записується в запам'ятовуючий пристрій 
4 відеозображень. 

Блок 5 кодування відеозображень зчитує відеозображення із запам'ятовуючого пристрою 4 35 

відеозображень та зменшує об'єм цифрових даних цього відеозображення шляхом виключення 
інформаційної надлишковості відеозображення та виключення цифрових даних, несуттєвих для 
вимірювання геометричних параметрів виробів [3, 4]. 

Закодоване таким чином відеозображення надходить з виходу блока 5 кодування 
відеозображень на вхід пристрою 6 передачі відеозображень. Пристрій 6 передачі 40 

відеозображень передає зменшений об'єм цифрових даних відеозображення в цифрову ЕОМ 7 
по одному з інтерфейсів передачі цифрових даних. 

Цифрова ЕОМ 7 за участю нейропроцесора 8 виконує обробку цифрового відеозображення. 
Ця обробка полягає у відновлення відеозображення з випадковими і динамічними похибками 
вимірювальної інформації про геометричні параметри, пошуку і виділення виробу на 45 

відеозображенні, визначенні геометричних параметрів виробу. 
Нейропроцесор містить базові елементи штучних нейронних мереж, які з'єднані в певній 

послідовності і використовуються для обробки відеозображення. Завдяки адаптивним 
властивостям штучної нейронної мережі [5], параметри алгоритмів обробки відеозображення 
налаштовуються відповідно до поточних умов вимірювань та властивостей виробу. В 50 

результаті, компенсується додаткова похибка вимірювань геометричних параметрів виробу. 
Відновлене відеозображення та результати визначення геометричних параметрів виробу 

надходять для зберігання у другий запам'ятовуючий пристрій 9 відеозображень. 
Пульт 10 управління здійснює управління роботою приладової системи. Пульт 10 управління 

також забезпечує візуалізацію відновленого відеозображення виробу та результатів 55 

вимірювання його геометричних параметрів. При цьому відеозображення виробу та результати 
вимірювання його геометричних параметрів надходять на пульт 10 управління з другого 
запам'ятовуючого пристрою 9 відеозображень. Цифрова ЕОМ 7 в цей час може виконувати 
обробку наступного відеозображення. 
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Експериментальними дослідженнями встановлено, що діючий макет системи - корисної 
моделі на основі відеокамери Sony DCR-TRV940 формує та обробляє цифрові відеозображення 
розміром 768×576 дискретних точок у реальному часі. На відміну від цього, система-прототип 
забезпечує обробку цифрових відеозображень розміром тільки 256×256 дискретних точок. 
Вказане збільшення розміру цифрових відеозображень підвищує точність визначення 5 

геометричних параметрів виробів у 2,25 разу та високу швидкодію вимірювань. 
Таким чином, система - корисна модель забезпечує суттєве підвищення точності та 

швидкодії визначення геометричних параметрів виробів. 
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Приладова система для вимірювання геометричних параметрів виробів, що містить пристрій (2) 
формування відеозображень, вхід якого оптично пов'язаний з виробом (1), а вихід підключено 
до входу аналого-цифрового перетворювача (3), вихід якого підключено до входу першого 
запам'ятовуючого пристрою (4) відеозображень, та пристрій обробки відеозображень, до якого 25 

підключено другий запам'ятовуючий пристрій (9) відеозображень та пульт (10) управління, яка 
відрізняється тим, що додатково введено блок (5) кодування відеозображень та пристрій (6) 
передачі відеозображень, як пристрій обробки відеозображень використовується цифрова 
електронна обчислювальна машина (ЕОМ) (7), до складу якої додатково введено 
нейропроцесор (8), причому вихід першого запам'ятовуючого пристрою (4) відеозображень 30 

підключено до входу блока (5) кодування відеозображень, вихід якого підключено до входу 
пристрою (6) передачі відеозображень, вихід якого підключено до входу цифрової ЕОМ (7), а 
вихід другого запам'ятовуючого пристрою (9) відеозображень підключено до додаткового входу 
пульта (10) управління. 
 

 
 

Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 

 
Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна 

ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 


