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الخالصة:
 الحرارى بالتصوير المعدنية والهياكل المكونات اختبار طريقة مبدا شرح على المخبرية العلمية الدرسة اشتملت

 طرائق أهم إحدى هي الحرارية باألمواج االختبار تقنية أن الدزسة بينت ولقد الحمراء. تحت األشعة باستخدام

 كما أشكالها مختلف على المكونات فحص وسرعة تطبيقها وسهولة القتصاديتها نظر الحديثة، الالإتالفية االختبارت

 يطلب حيث ،الكهربائي النقل وخطوط الكهربائية الطاقة محطات ومكونات الطائرات مكونات اختبار في الحال هو

الدولية. للمواصفات ومطابقتها تصنيعها وجودة بنيتها سالمة لضمان المكونات هذه اختبار دوما

 االختبارت طرائق مع بالمقارة الحمراء، تحت األشعة باسدخدام الحواري بالتصوير المكونات اختبار طريقة تتميز

 كما الفحصى إلجورء نسبيا المنخفضة والتكلفة الفحصى نجاز1 في الكبير ولسرعة التطبيق بسهولة األخوى، تالفية1الال

وعمقه. العيب مكان تحديد بإمكانية تتميز

 جرى ثم الحرارية، والكاميدر االختبار جهاز وبنية الحوارى بالتصوير االختبار طريقة عن مقدمة الدرسة تضمنت

 Fluke طرز من الحرري التصوير كامير باستخدام مخبريتين تجرتين وتتنغيذ الحرري التصوير طريقة مبدأ شرح
Ti25 :وهما

خزان. في السائل مستوى تحديد —ا

كهربائية. تحكم لوحة عمل وتوازن سالمة اختبار —2

المفتأحية: الكلمات

 الفيديكون المسح، أنظمة أو المواسح الخلفية، األشعة األسود، الجسم اإلشعاعية، اإلصدارية، الحراري، الشدوير

المحرقي. المستوي مصفوفة أنظمة الكهرحرري،
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“Thermography by Infrared”

Dr. W. Harara, Eng. Y. Allouch, Eng. A. Altahan

Department of Scientific Services - May 2015

Abstract:
This study focused on the principle's explanation of metallic components and structures 
testing by thermography method using infrared waves. The study confirmed that, 
thermal waves testing technique as one of the most important method among the 
modern non-destructive testing methods. It is characterized by its economy, easy to 
apply and timely testing of components and metallic structures. This method is 
applicable to a wide variety of components such as testing pieces of planes, power 
plants, electric transmission lines and aerospace components, in order to verify their 
structures and fabrication quality and their comformance to the international standards.
Testing the components by thermography using infrared radiation is easy and rapid if 
compared to other NDT methods.
The study included an introduction to the thermography testing method, its 
equipements, components and the applied technique. Finally, two practical applications 
are given in order to show the importance of this method in industry concerned with 
determining the liquid level in a tank and testing the stability of the control box of 
electrical supply.

Keywords:
Thermography, Emissivity, Radiosity, Blackbody, Background, Scanners or Scanning
systems, Pyroelectric vidicons, Focal plane array systems (FPA).

 مركز في العاملين السابق ربا والمهندسة الذياب حميد الفيزيائي من كل المخبرية العلمية الدراسة لئئدو يشكر

الدراسة. من العملي الجزء تنفيذ في مشاركتهما على الصناعية واألبحاث االختبارات

4

المعلومات نظم http://www.saec.syالسورية الذرية الطاقة هيئة
4

http://www.saec.sy


األول الفصل

الحراري االختبار عن مقدمة

 باألمواج والتصوير )Thermal imaging( الحراري كالتصوير عديدة تسميات االختبار من النوع هذا على يتللق

 . )Infrared testing( الحمرء تحت باألشعة واالختبار )Thermal wave imaging( الحرارية

 أو ضمنها للحرار جديان حدوث عند للعينات الدسطح حرار درجات خارطة رسم أو قياس على الطريقة هذه ونقوم

 العينات. هذه سطوح تصدرها التي الحرارية لألشعة المكونة الكهرطيسية األمواج تحليل خالل من وذلك إليها

 هذا يكون أن ويمكن الحدرر درجة قياس عمليات أبسط من )Thermocouple( حرارية مزدوجة بواسطة القياس د عي

 االحتكاك. في الزيادة نتيجة بالسخونة وتبدأ تتآكل التي كالمحامل الساخنة، البقع تحديد في مفيد القياس من النوع

 من واسعة مساحة على بسرعة الحرارية المعلومات بجمع طور األكثر الحراري التصوير أنظمة استخدام يسمح
 الجسم. في الحرارة وتوزع سريان تبين صوره وانتاج معه تماس وجود دون الجسم

 منخفضة. وبتكلفة مفصل حراري تحليل إلجررء والفعالة السريعة الطرق من الحراري التصوير تقنية تعد

الهبوط. عند فضائية لسفينة الخارجي السطح على الحررأل درجات توزع تظهر حرارية صورة 1-1 الشكل يبين

الهبوط. عند فضائية للسفينة الخارجي اللسطح على الحرر درجات توزع تظهر حرية صور :11 الشكل

 وللرؤيا الجيش قبل ومن األمن على الحفاظ مجال في للمراقبة ستخدم د فهي عديدة الحررأل درجات قيلس تطبيقات إن

 الصيانة ولتنفيد ادطاقة سريان لمراقبة الصناعة وفي الطبي الدجال في تشخيص وكأداة البحري المجال في الليلية

 في الحراري التصوير استخدام فكرة وتقوم للمواد. تالفية1الال االختبارت وفي اإلنتاجية العمليات مراقبة وفي الوقائية

فيها المتواجدة والداخلية السطحية بالعيوب المختبر المادة في الحرار جريان تأثر على تالفية1الال االختبارت مجال
د

.)Inclusions( والمتضئنات الغازية والفقاعات كالكسور
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الحرارة: درجات قياس تجهيزات - 1
 وذلك ،)Thermoscope( الحري المكشاف تطوير في ذلك من واستفادوا بالحرار. الهواء تمدد إلغريق ا عرف

 الحسم. في الهواء حرار نقصان أو لزيادة وفقا والتقلص للتمدد قابل جسم في هواء بحصر

 ميزان أول Fahrenhite فهرهايت اخترع كما ،1612 عام في حرر مقياس أول اخترع Sintaro لسيتآرو ندبدب وقد

.1714 عام في زئبقي حرر

 ثم موشور، بواسطة المختلفة ألوانه إلى الشمس ضوء بتحليل Weliam Hershel هيرشيل السيد قام 1800 عام في

 كلما تزداد الحرار درجة أن أدهشده، ومما جدا. حساس زئبقي حرر درجة مقياس مسذخدما لون كل حرار درجة قاس

 الطيف من المجال هذا عن الناتجة األشعة هذه وتسيب الكهرطيسي الطيف من األحمر الضوء خلعى تحرك

لها. الممتصة المادة حرر درجة برذع الكهرطيسي

 )Thermocouple( الحرارية المزدوجة اخترع إلى أدى والذي الكهرحرارى، األثر Seibek سيبيك اكتشف ثم ومن

 )Electromotive كهربائية محركة قوى تولد مبدأ على عملها يستقد التي 1829 عام في Nobile نوبيلي قبل من

)force-emf الحرار. درجة بتغير االستجابة هذه تفرر ويربط مختلفين، معدنين بين ما التماس عند كمون فرق أو 

 ادحررية اإلشعاعية الطاقة مقياس يسعى جهاز Abbot وأبوت Longley لونكلي من كل استخدم 1880 عام في

)bolometer( الحرار. درجة تغير مع الكهربائية ادمقاومة تغيرت لقياس

 الزت دن رقيقة لطبقة )Differential evaporation( التفاضلي التبخير بواسطة حراري خيال إنتاج جرى 1840 عام في
 الحرب مجريات في االبذكار هذا ذدم اسن وقد الزيت طبقة عن المنعكس الضوء بووسطة الخيال هذا شاهدة وتم

األولى. العالمية

 عن ناتجة غير إشارت نصدر التي )Thallium sulfide( الثاليوم ككبرت للضوء الناقلة الكواشف ت ثدن ثهماكد ومن

 حساسية. وأكثر أسرع كواشف على الحصول إلى ذلك وأدى الفوتونات. مع المباشر لتفاعلها نتيجة وانما التسخين،

 التطور على ساعد مما بالتبريد الكاشف أداء تحسن األلمان العلماء اكتشف الثانية، العالمية الحرب أثناء وفي

الدمرء. تذحت باألشعة التصوير لتقنية السررع

 أن من الرغم على العسكرية. غير بالتطبيقات الحمراء تحت باألشعة الحرري التصوير استخدام بدأ 1960 عام في

 األنظمة فحص في كبير فائدة أثبتت أنها إال ضعيفة دقة ولها البيانات، بذحصيل وبطيئة ،ثقيلة كانت األنظمة

 المجال في أساس شكل المحمولة األنظمة في العاملة الحرارية الكواشف استخدمت ،1970 عام وفي الكهرائية.

.)TNDT( الحراري بالتصوير المواد اختبار وفي األهداف عن للكشف العددكري
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 وفي األبنية، في العازية فحصى أجل من الصناعة في بسرعة، الحمراء تحت باألشعة االختبار تقنية انتشرت

 خالل من اإلشعاع حوار درجة معرفة العملية الناحية من الممكن من أصبح الطبي. المجال في متنوعة تطبيقات

الحررية. الصورة وانتاج النظام معايرة بعد الحرارية الصور

 المحرقية المستوية بالمصفوفة عرف ت جديدة تقنية عن الكشف تم ،1980 عام أواخر في

)Focal plane array FPA( المدنية. المجاالت في ثم ومن العسكرى المجال في المستخدمة

 البصرية الكاميرات في المتواجدة لتلك مشابهة ،للحرار حساسة ناقلة أنصاف كواشف من مصفوفة FPA اد تدستخدم

 زيادة إلى أدى مما العنصر وحيدة المسح كواشف أداء تحسين في خطوة FPA اد استخدام كان لقد .للشحن القابلة

المكانية. والدقة الخيال جودة في كبير

 الخاصة، التطبيقات في سذخدم ود تحسس عنصر 256x256 من أو 320x240 من النموذجية المصفوفات تتألف
.عنصرر 1000x1000 حتى اكثر تحسى عناصر ذات مصفوفات

 اإلصدارت مجال لتغطي متوافر وهي والطويلة القصيرة لألمواج المتحسسة األنظمة في FPA تقنية حاليا وتتوفر
 بمعدل عالية التقاط وبنسب جداي عالية بسرعة الحرارية البيانات بجمع األنظمة هذه وتقوم ،كامل بشكل اإلشعاعية

 كبير. بشكل الصور جودة ازدياد مع أقل أو )0.18٠F أو 0.1٥C( رئبة من وحساسية بالثانية لقطة 500

 وتغاصيل خيال من أكتر إلى بالوصول رقمية، خانة 14و 12 من تتألف بملفات للمعطيات الرفمي التخززن سمح

تصورها. يمكن ال اإلشعاعية المقاييس ضمن

 درسة إلتمام الالزمة التفاصيل في وضوح نموذجي، FPA بنظام طاًة والملتذ2-1 الشكل في الحوارية الصورة نبين

كهربائية. طاقة نقل وشبكة كهربائية محولة لعمل اذحررى التوازن

 بقرب تنذران الكهررائية الطاقة نقل شبكة خطوط وعلى كهررائية محولة خرج على الحرمي التوازن عدم تبين حردة صور :2-1 الشكل

فيهما. االنهيار حدوث
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 وبرمج الحواسب استخدام الحمراء تحت األشعة لجهاز بواسطتها يمكن آلية أنظمة الحاضر الوقت في دستخدم

 أعلى وحساسيات سرعات إلى والوصول الكشف ألنظمة مستمر تطور إلى أدى مما وسع بشكل الخيال معالجة

وتحليلها. ومعالجتها البيانات اللتقاط

 وفقا المجال هذا في العاملين الفنيين لتأهيل الحاجة وبروز االختبار بتظام والتحكم للمراقبة خلفية تغذية توافر مع
 الجمعية قبل من وكذلك الحمراء دحت باألشعة االختبار تبتي رسمياه ،1992 عام في جرى الدولية. للمعايير

 ترخيص وتم الصناعة في كبيرة أهمية ذو تالفي1ال اختبار كطريقة )ASNT( الالإتالفية لالختبارت األمريكية

 المتحدة الواليات في الصناعية الشركات لدى المجال هذا في العمل متطلبات وفق مر ألول حرريين مصوررن

األمريكية.

 بعد وفيما البغاء، فحص معيار )ASHRAE( الهواء ونكييف والتبريد التدفئة لمهندسي األمريكية الجمعية طورت
 والمواد لالختبار األمريكية الجمعية طورت وأيضاه .)iso( للمعايير العالمية المنظمة قبل من تبنيه وتم عدل

)ASTM( معايير إلى باإلضافة الحمراء، تحت باالشعة االختبار أنظمة أداء تحديد أجل من ستخدمة معايير عدة 

الجسور. أرض وفحوصات السقف رطوبة لفحص
 مجال في تطبرق أيضاه لها والتي اإلشعاع حررة درجة قياس أجل من ASTM معايير من عدد تطوير تم كما

 المعيار، )NEPA( الحريق من للوقاية الوطنية الجمعية طورت وكذلك الحمراء تحت باألشعة الحرري التصوير
NEPA70-B الكهربائية. ألنظمة ا صيانة في الحراري بالتصوير الختبار ا طريقة تطبوق في أساسياه ع ذي واد

الثاني الفصل

الحراري بالتصوير االختبار لطريقة الفيزيائية المبادئ
Thermography Theory and Principles

 الحرار. وانتقال اإلشعاع فيزياء مبادئ فهم الحرري التصوير استخدام عند الضروري من

:)Thermal energy( الحرارية الطاقة -ا

 إلى السيار محربك في )gasoline( للغازولين الكيميائية الطاقة كتحول آخر إلى ثكل من الطاقة تتحول أن يمكن

 إلخ. للبواجي) الكهربائية (الشرار االشتعال أو لإلناأل كهربائية وطاقة ميكانيكية طاقة تنتج حرارية طاقة

 ما وهذا يضيع منها شيء ال أنه إال ضياعها عدم على والحفاظ التحوالت أثناء الطاقة حفظ صعوبة من بالرغم

 اإلنتاجية العمليات في الطاقة تحوالت غالبية تكون األول. الترموديناميك وقانون الطاقة مصونية مبدأ عليه ينحز

اررية. ح تحوالت

8

المعلومات نظم http://www.saec.syالسورية الذرية الطاقة هيئة
8

http://www.saec.sy


 المناطق من الحرارية الطاقة تنتقل ،الجسم حرار درجة تتفرر عندما او ،جسمين بين حرار درجة فرق وجود فعتد

 يتم الثاني. الترموديناميك قانون عليه ينص ما وهذا الحراري. التوازن إلى الوصول حتى األبرد المناطق إلى األسخن

الذري. أو الجزيئي االهتزاز لزيادة نتيجة أو اإللكترونات بانتقال الحرار انتقال

 أو ،)Convection( الحمل ،)Conduction( التوصيل الثالث: النماذج من بواحد الحرية الطاقة ل نقذ د يهكنأن

 السائلة، باألجسام ثم ومن الصلبة باألجسام رئيس بشكل بالتوصيل الحرارة انتقال يحدث .)Radiation( اإلشعاع

 بالحمل الحرار انتقال يحدث بينما األبرد المجاور ادجزيئات إلى مباشرة حرارتها تنتقل الجزيئات تسنخن فعندما

 الكهرطيسي اإلشعاع بواسطة األجسام بين باإلشعاع الحرر انتقال ويجري الجزيئات، كظة حركة ويتضمن بالسوائل

بالفرغ. حتى يحدث أن ويمكن انتقال لوسط يحتاج ال بأنه ويتميز
 انتقال يكون المستقر، النتقال ا حالة في عابر. إنتقال أو مستقر انتقال بكونه ادحررية الطاقة انتقال وصف يمكن

 بمعدل المحيط إلى كامل بشكل مسخنة وشيعة من الحرر انتقال ذلك على مثال وباالتجاه. بالزمن ثابت الحرر

 وذلك مستقرة شبه بحالة الحرر انتقال وانما مثالي بشكل المستقرة بالحالة حرر جريان يوجد ال الحقيقة في ثابت.

إهمالها. يتم ما غالبا صغير عابر تذبذبات وجود بسبب

 .الزمن مع متغيرة الحرر وانتقال الحرر درجة تكون عندما عابر بأنه ادحرر جديان عن ويقال
 .وانتقالها معطاة بحالة الحاصل الحوار جويان نوع معرفة الحراري للمصور الضروري ومن

 عرف .)Calory( بالكالوري أو )British thermal units-Btu( البرطانية الحدادية بالواحدة الحرارية الطاقة تقاس

Btu بأنها الكالوري *رف ؤ واحدة. فهرهايت درجة الماء من باوند واحد. حررر درجة لرفع المطلوبة الطاقة بكمية 

 واحدة. سلسيوس، مئوية، درجة الماء من غدرم واحد حرر درجة لرفع المطلوبة الطاقة كمية
 كما تقنبا. الحرارية الطاقة من كالوري 252 أو 1Btu ،كامل بشكل خشبية كبريت عودة احتراق يعطي فمثال

.)C( كالوري أللف المساوية )Kcal or Kc( الكيلوكالوري وحدة تستخدم
 درجة لقياس طرق عدة ويوجد. معلومة مرجعية قيمة مع بالمقارنة المادة لسخونة مبيه مقياسا الحرارة درجة د ه د

 ،)Bimetal thermometers( حردة لمزدوجات أو لسائل التمدد .خاصة واستخدام اللسس حاسة كاستخدام الحرار
 الحرار (أعمدة الكهربائية المقاومة في التغير وخاصة ادحرنة)، (المزدوجة الكهربائي الجهد. في التغير وخاصة

Bolometers،( حرارته. درجة قياس المراد الجسم عن الصادر األحمر تحت اإلشعاع شدة وبقياس 
 درجة تتغير أيضا المواد أن معرفة الحراري المصور على يجب الحوارية، الطاقة انتقال كيفية عن النظر بغض

 حرارة درجة تتغير بينما ببطئ، وتبر تسخن كالماء، المواد، بعض الحرانة. لسعتها وفقا مختلفة بنسب حرارتها

 المصور يصبح وبذلك التغير. من المعدل هذا للمادة النوعية الحرار أو الحرارية السعة وتظهر أكبر. بسرعة ء الهوا
ادحرر جريان بأوضاع يتعلق فدما وخاصة ،مناسب بشكل يجد ما تفسير على قادر الحراري
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.والسائل للهواء الحدادية الدسعة بين االختالف نتيجة بالخزانات السائل مستويات تحديد فبمقدور وبالتالي العابر

:)Latent heat( الكامنة الحررة -2
 تدعى حرارة طاقة امتصاص أو تحرر يتم آلخر، غاز) أو سائل (صلب، طور أو حالة من المواد تتحول عندما

 كصلب ذبيطه التي الروابط كسر أجل من طاقة امتصاص يتم لسائل، الصلب تحول يجدى فعندما الكامنة بالطاقة

 تتكاثف عندما الطاقة تحوير يجدى بينما الروابط، لكسر الطاقة إضافة يجب غاز، إلى السائل يتحول عندما وكذلك

صلبة. أجسام إلى السوائل ودحول سوائل إلى وتدحول الفازت

 حررة درجة نتغير أن يمكن فئال الحرارى، التصوير على الطور تغير أثناء الممتصة أو المتحرر الطاقة تؤثر

 السقف. رطوبة مسح أثناء أخطاء مسببة الصقيع، أو الندى حاالت في بسرعة اللسقفا سطح

تسخينه. أثناء السطح تحت حرارة شذوذات أى بالمطر ل العند الخارجي الجدار أو الرطب السدطح يحجب كما

الحررة انتقال طرق -3

يالذوصيل: الحررة انتقال —1—3
 أخرى إلى ذر من أو معه تماس على مجاور آخر جزبيء إلى جوبيء من الحرارية الطاقة انتقال هو التوصيل

 التصادم أو الصلبة، الحالة في كما الفيزيائي، االرنباط نتيجة التماس هذا يكون أن يمكن معها. تماس على مجاور

بالتوصيل: الحرار معظم تنتقل كيف فوريه قانون يصف السوائل. في كما المتكرر

k X A xAT
I =ج

حيث:
Q: المنقولة. الطاقة

K: اررية. الح الناقلية

L: المادة. ثخانة

A: الجويان على العمودية المساحة.

AT: الحوار. درجة فرق

 ،إنش واحد ثخانة ذات المادة، من مرع قدم خالل من المنتقلة اذحوإدية الطاقة كمية هي :)k( الحرارية الناقلية —أ

 المكافئ ويكون .واحدة مئوية درجة إلى مساويا طريها على الحرار درجة فرق يكون عندما واحدة ساعة خالل

.)W/(mxC٠(( هو متر واحد ثخانة أجل من (بالواط) المثرية بالواحدات
 المواد في العيوب بتقييم تطق فيما وحاصه الحرادى التصوير تطبيقات في األساس هو الناقلية في االختالف إن

العزل. تلف موضع تحديد أو المركبة
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 البالستيكية والرغوات الزجاجية، األلياف وحشوات الخشب ويد المرتفعة الحرارية الناقلية ذات المواد من ن المعاد د ده

 اذحررية الطاقة تنقل ال فهي المنخفضة الحرارية الناقلية ذات المواد من )Expanded plastic foams( المتمددة

الهواء. من صغير جيوب عدى الحتوئها نتيجة حرارية عوازل وتدعى فعال بشكل

 k/1 أو الناقلية كمقلوب ،.عرف وتا.ادحرري للجريان التوصيل مقاومة مقدار عن وتعبر :R الحررية المقاومة —ب

للحزأل. العارزة المواد وصف عند عادةه ستخدم ت قيم وهي

االستخدام. شائعة المواد لبعض الحرية المقاومة وقيم الحرارية الناقلية قيم 12 الجدول يبين

االستخدام. شائعة المواد لبعض الحرة والمقاومة الحريمية الناقلية قيم : 1 —2 الجدول

R(ft2xhrxF٠/Btuxin) K (Bun/fhrx F٠) ادادة

5.0 0.20 )1(" مبثوق بوليستيرين

3.125 0.32 )1(" زجاجية ألياف حشوات

1.0 1.0 (متوسط) طري خشب

0.1 10.0 (متوسط) قرميد

0.07 13.0 (متوسط) بيتون

0.003 314.0 فوالذ

0.0036 331.0 صدا حديد

0.00036 2724.0 نحاس

 المادة. حجم ضمرن الحرارية الطاقة به تتحرك الذي المعدل هي :)Thermal diffusivity( الحررية االنتشارية —ج-

 .الحوارية السعة إلى للمادة الحرارية الناقلية نسبة بواسطة االنتشارية حدد ة

بالتوصيل. الحدررة انتقال آلية 1-2 الشكل يبين

بالتوصيل. الحرر انتقال :1-2الشكل
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بالحمل: الحررة -اذتقال2-3
 ثم ومن للحرر الحاملة الجزيئات انتقال خالل من بالحمل. الغانات) أو (السوائل بالموائع الحردية الطاقة تنتقل

 بالحمل إما ،بالحمل الحرار النتقال نوعان وهناك الجزيئات لباقي الحرر توصيل ليتم غيرها مع الجزيئات هذه تمتزج

 لالرتفاع تميل والتي االقل الكثافة ذات األسخن الجززئات بواسطة للجززئات االنتشار أو المزج يقود الذي الطبيعي

 خارجية، قوى بفعل السائل لحركة نتيجة يتم الذي القسري بالحمل أو كنئافة األكثر األبرد بالجزيئات الستبدالها

 الطبيعي. الحمل همال٠با يسمح مما المائع حركة على كبير بشكل تؤثر مروحة، بفعل ادمدحرك الهواء أو كالرياح

الشاي. من ٍس كأ على بالحمل التبريد تأثير عن اررية ح صورة 2-2 الشكل يبين

. الشاي من ٍس كأ على مل بالح التبريد تأثير عن اررية ح صورة :2-2 الشكل

الحمل: على تؤثر التي المختلفة العوامل بين العالقة للتبريد نيوتن قانون يصف
Q=h X A X AT

حيث:

اررية. الح الطاقة :Q
بالحمل. الحرار نقل معامل :h

المساحة. :A

اررة. الح درجة فرق :AT
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 اختبار معطيات من بالتقدير أو تجريبي شكل٠ب والموائع السطوح أجل من بالحمل الحرارة نقل معامل عادة" يحدد

 الهندسي والشكل السطح وحالة والتوجه السرعة هي هامة عوامل عدة على الدقيقة القيمة تعتمد مشابهة. أخرى

المائع. ولزوجة

 بالحمل ينقل أن أفقي لسطح الطوى للجانب يمكن إذ التودئثع. في التغير نتيجة كبير بشكل h المعامل قيمة نتغير

.نفسها السطح لمساحة السفلي اذجانب شقلها أن يمكن التي الحرار من %50 على تزيد بنسبة حرار الطبيعي

باإلشعاع: الحررة انتقال -3-3
 المرئي الضوء ألمواج مشابهة كهرطيسية أمواج هي التي الحمراء، تحت باألشعة الحرارية الطاقة انتقال الممكن من

الموجة. وطول بالتردد عنه مختلفة أنها إال مستقيم بخط وتنتقل 300X10 [km/s[ السرعة ذات ولها

وامتصاصها: وانعكاسها الحمراء تحت األشعة إصدار -4
 الدوجة طول من كل ويربط أدنى، طاقية لحالة وتهبط طاقة اإللكترونات تفقد عندما الكهرطيسي اإلشعاع ج بند

الذرت. أو السطح جزيئات حرة بدرجة "مباشرر والتردد

 .nm[700[ من أكبر أى المرئي الضوء أمواج أطوال من أكبر أمواج أطوال الحمراء تحت لألشعة

 الحمراء. دحت الطاقة واظهار كشف الحمراء تحت باألشعة تعمل التي التصوير آللة ويمكن

الحرارية الصور جانب على يالحظ كما الذوبان ناء أن ثلج لمكعب الحمراء تحت باألشعة صورة 3—2 الشكل يبين

باألرجواني. الباردة والمناطق األحدر باللون الحار المناطق

 األساسي للمبدأ ووفقا" سطحه عند للحرار وماص المحيط الجو من أبرد النلج مكعب أن استنتاج الصور من يمكن

 الصفر حدرر درجة من أعلى حدرر درجة ذى جسم أى أن على ينصن الذى الحمررء تحت باألشعة التصوير لطرقة
في وفعاليته حرارته لدرجة تابعا" يشعها التي الطاقة كمية وتكون الحمررء، تحت لألشعة مصدر هو k°0 أو المطلق

.)Emissivity( لألشعة إصدارر

]2-15(سإ)[ المجال في الواقعة الموجية األطوال ذات الحمررء تحت األشعة الحرارى التصوير أنظمة تكشف
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الذوبان. أثناء ثلج لمكعب الحمراء تحت باألشعة صورة 32 الشكل

 وطول كثافة وتعتمد ارء حم تحت أشعة المطلق الصفر حرارة درجة من أعلى اررتها ح درجة التي األجسام كافة تطلق

 تتحسس تصوير ارت بكامي المشعة السطوح برؤية يسمح مما الجسم اررة ح درجة على الصادرة لألشعة الموجة

ارء. الحم تحت لألشعة
 :موجيتين حزمتين أو نافذتين خالل من فقط ء بالهوا الحمراء تحت األشعة انتقال يتم الجوي، لالمتصاص نتيجة

 الحررية، التطبيقات من العديد في الحزمتين هاتين استخدام ويمكن ]8-15(سإ)[ والطويلة ]2-6(سإ)[ القصير
 خاللها من القيام يمكن أو اهز، وممي أكبر اه اوب تج واحدة موجية حزمة تبدي أن يمكن التطبيقات بعض أجل من

أكبر. بفاعلية معينة بتطبيقات

بولتزمان: —ستيفن بعالقة مبين هو كما عدة، عوامل على السطح من المنبعثة الطاقة كمية تعتمد

xT4 ح x ٠=Q 
حيث:

Q: باإلشعاع. المنبعثة الطاقة

0.1714x10-8Btu/hrxft2xR4(( بولتزمان - سنيفان ثابت :٠

للسطح )Emissivity(اإلصدارية قيمة :ح

T: للسطح المطلقة اررة الح درجة
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 الحواري اإلشعاع يعكس أن يمكن التالية. األمور أحد يحدث أن الممكن من الدسطح مع اإلشعاع يتفاعل عندما

 تغير يسبب مما السطح بواسطة ص مسد أن يمكن أواو مراة. على الضوء النعكاس مشابه بشكل السطح، بواسطة

 من الضوء لمرور مشابه بشكل السطح، خالل من اإلشعاع مرور الحاالت، بعض في يمكن كما حرارته. درجة في
التالية: الطاقة انحفاظ لعالقة وفقا الثالثة المكونات هذه مجموع الوارة للطاقة الكلية القيمة وتساوي نافذة. خالل

 T( = 1( العابرة الطاقة + )A( صة الممد الطاقة + )R( المنعكسة الطاقة

 كمثال واحد. بآن ثالث أو ظاهرتان تحدث وانما ما، مادة من تام بشكل اإلشعاع ينعكس أو متص أو ينتقل ال

 أن أيضا المعروف ومن الوقت بذات عنها وانعكاسها نافذة خالل من الضوئية األشعة عبور رؤية يمكن ذلك على
 من %92 نموذجية، زجاجية نافذة أجل من حرارته. درجة رفع إلى تؤدي اإلشعاع من صغيري اي جزء يمتص الزجاج

 بعين أخذنا قد نكون وبالتالي بها انتقاله أثناء يشى %2 و ينعكس %6 و خاللها من يعبر الضوئي اإلشعاع

الزجاج. على الوارد اإلشعاع من بالمئة مئة االعتبار

ذاته. الضوء سلوك الكهرطيسي اإلشعاع من أخرى وأشكال الحمررء تحت األشعة تسلك
 ونظري باإلشعاعية. الحمررء تحت باألشعة التصوير نظام إلى المادة سطح من المنعكس اإلشعاع محصلة سمى د

 بين التمييز الحراري المصور على يتوجب السطح، حوار درجة معرفة في المنعكس أو العابر اإلشعاع فائدة لعدم

 الهدف. السطح حررة درجة عن للكشف األخرى المركبات باقي عن الهدف عن المنبعثة المركبة
 ستخدم د التي الكاميور عدسات كمادة مواد بضع خالل من جداي فعال بشكل الحمررء تحت األشعة تعبر أن يمكن

 في موجيتين لحزمدين األقل على ،شفاف ما حد إلى الجوي الغالف يد مضمونها. برؤية يسمح مما حرارية كنوافذ

 4-2 الشكل يبين الحرارى اإلشعاع معظم الكرون أوكسيد وثاني الماء بخار يمتص إذ الحرارى. الطيف مجال

فيه. الحمررء تحت األشعة انتقال خاللها من يتم التي الجوي للغالف الحوارية النوافذ

الحمرء. تحت لألشعة الناقلة الجوي للغالف الحررية النوافذ :4-2 الشكل
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 القصير الموجيتين الحزمئين من بكل بسهولة الحرارية النوافذ عبر الحمررء تحت األشعة تنتقل

 كما إحداهما، لتتحسس الحمررء تحدت باألشعة االختبار أنظمة صدمم وتا ]8-14(سإ)[ والطويلة ]2-6(سإ)[

الموجيتين. الحزمتين من كل في االستجابة ببعض المغفير النطاق واسعة األنظمة تتوافر

 من العديد ويكون الطويلة. الموجية للحزمة وكتيمة القصير الموجية للحزيمة شفافة الزجاج أنواع غالبية تكون كما
 ارئح ش من مجموعة تخَدم تُس أن يمكن الحمراء. تحت لألشعة متفاوتة بدرجات شفافة اللدائن من الرقيقة ارئح الش

 جميع ليدس أرن على االنتباه يجب وهثا الملوثة، األوساط أو الرطب بالجو تصوير آللة كغطاء الشفافة اللدائن

 الشفافية أجل من اختبارها العدم من كذلك، تبدو قد أنها من بالرغم !متماثلة تكون البالستيك من الدييقة الرقائق

فيها. ارري الح التوهين درجة وقياس
 الممتشة الطاقة أن بحيث إصدارها تعيد اإلشعاعية الطاقة تمتص التي السطوح أن على كيرشوف قانون ينعس

أي: )A=E( المنبعثة ادطاقة إلى تساوي

R+E+T=1

 بانقاص وذلك حرارياه سبرها مهمة يبسط وهذا الحمراء. تحت لألشعة وكتيمة شفافة، غير المواد غالبية تكون كما

 فقط هو نكشفه الذي اإلشعاع أن يعني هذا .T العبور وهو واحداه متغبيره معه■ التعامل يجب التي الثالثه المتغيرت

.)R + A=1( العالقة لتصبح السطح بواسطة ص مسن أو ينعكس الذي
 المعادن معظم انعكاسية فإن المواد، هذه مثل وجود عدم من بالرغم مثالي. عاكس السطح يكون ،R=1 عندما

 أن إما كتيم سطح من القادمة الطاقة أن ج ويدتند الحررية، المرايا مثل تكون القيمة. هذه تقارب المصقولة الالمعة

 السطح. حرار درجة عن بالمعلومات تزود الصادر الطاقة فقط .R+E=1 منه أوصادرة منعكسة تكون

 العالقة هذه تشكل ارري، الح المصور أجل من بالعكس. والعكس فعال، غير مصدر هو فعال عاكس ، أخرى ٍت بكلما
 المصدر األجسام تظهر تقييباه. رى ما كل تفسير أجل من األساس واالصدارية االنعكاسية بين البسيطة العكسية

 السطوح معينة، شروط عند بالحقيقة العاكسة. السطوح بخالف حرارتها، درجة حول بيانات إلعطاء كبيرة اسنتجابة

 القليل وفدار المحيط من تتلقاها التي األشعة عكس بواسطة ادحقيقية الحرارية طبيعتها تخبئ النموذجية العاكسة
تمتلكها. التي اررية الح الطاقة من جداه

 فقط يتواجد الذي )Blackbody( األسود الجسم حالة هو كما إطالقها ويعاد الطاقة كامل امتصاص يتم E=1 عندما
 .0.98 تقارب إصددارية ذي يكون حيث مثالي أسود جسم لونه عن النظر بغضس البشري الجلد وعد . نظيياه

 نسبة وهي الحمراء. تحت ألشعة ا إلصدار النسبية الفاعلية إلى تشير التي المادة خصائصس من هي فاإلصدارية

الحدرر. درجة ذات له أسود جسم من المنبعثة الحرارية الطاقة إلى السطح من ادمنبعثة الحرارية الطاقة
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 تحت إصداريات وللمعادن %80 فوق إصدارات لها الالمعادن فمعظم والواحد، الصفر بين ما قيمة لإلصدارية
 من أقل إشعاع دائما" وتصدر حقيقية، أجسام تدعى شيء) كل آخر (بمعنى سوداء أجسام ليست التي والمواد %20

اررة. الح درجة ذات عند األسود الجسم

 السطح حرار درجة من أخفض حرار لدرجة IR تجهيزات تشير فسوف مذخفضة، اصدارية ما لجسم كان والذا
 كما المقيس، للجسم االصدارية ضبط على القدر والتجهيزت األنظمة معظم زود ن السبب، هذا أجل الحقيقية.من

الجسم. اصدارية لتحسين بطالء الدهن أو شريط، مساحيق، بخاخ، استخدام الممكن من أنه

 النظر. طاوية الحرارة درجة تغيير عند المادة إصدارية تتغير أن يمكن السطح وحالة المادة نوع إلى باإلضافة

 والتي .2—2 بالجدول منها العديد إصدارت قيم إيجاد ويمكن المعدنية، غير المواد معظم إصدارية تمييز السهل من

 بطول اإلصدارية ترتبط حيث القيم هذه عن للمادة الدقيقة اإلصدارية اختالف إلمكانية وذلك لإلرشاد فقط خدم سن ؤ

.)Surface conditions( السطح وحالة السطح حرار ودرجة الوارد اإلشعاع موجة

االستخدام. شائعة المواد من بعض إصدارت قيم :2—2 الجدول

االصدارية قيمة ادادة

0.98 البشرى الجلد

0 90 )flat مستو( أسود دهان

0.90 )flat مستو( أبيض دهان

0.90 أسود ورق

0.40 متأكسد رصداصى

0.65 ألسود متأكسد نحاس

0.15
د
ملئع نحاس،

0.07 Steel polished sheets طمح فوالذ صفائح

0.59 Stainless steel فوالذ
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0.10 Polished هلئع ألمنيوم،

 أجل من صحيح الشيء وذات حولها، السطوح من أعلى ينسلب حردية طاقة والثقوب والفجوات الكسور تصدر إذ

 يدخلها. الذى الضوء ص بجمتن تجويف ألنها ء سودا العين حدقة تكون حيث المرئي، الضوء

0.98 من الجسم إصدارة وتقترب "أسود". أنه نقول السدطح، قل من الضوء كل يتصن عندما

 مرات. بسبع قطره من أكبر عمقه يكون عندما 0.98 من إصداريته تقترب ثقب شكل على التجويف كان إذا فمثال"

 درجة مشكلة يحل الذى األمر النعكاس ا تأثير الثاني جزئها في بولتزمان، —ستيفان لقانون ادموسعة العبار تعطي

الكتيمة: المواد أجل من الحرار

)Q=axsxT4+(ax (1-T4

 منه. الصادر وغير الجسم عن المنعكسة الحررية األشعة حدرر درجة هي :T(Background( أن حيث

 نظام استخدام عند المنعكسة. الطاقة من تأتي التي اإلصدارت الغامق) (بالخط المعادلة من الثاني الجزء يمثل

 المنعكسة األشعة عن الناتجة الحرار درجة تأثير بالحسبان ونأخذ نميز ألن الهام من قياس، إلجدرء إشعاعي قياس

.الخلفية

الممكنين: النصين هذين في فكر
 يكون عندما تماما" مميزة reflected background الخلفية السطح انعكاسية عن الناتجة الحدادة درجة تكون —

عاكسا"ممتاز. الجسم

 مختلفة الخلفية السطح انعكاسية حدرر درجة تكون عندما وضوحا" أكثر الخلفية السطح انعكاسية تأثير يكون —

المشاهد. الجسم حرار درجة عن

 الحدود هذه دقيقة. قياسات نجدى أن ويمكن واضحة اإلشعاعية القياسات تصبح عالية إلصداريات ا تكون عندما

 السطوح حرارة درجة قياسات بإجورء يصح ال عام، بشكل الحرارين. المصورين كل ضمنها يعمل التي الرئيسية

مضبوطة ندخبرية شروط ضمن تكون التي تلك باستثناء الالمعة المعادن حالة وهي 0.50 عن إصدارياتها تقل التي

بإحكام.
المواد. لبعض الحررية الخصائص بعض 3—2 الجدول يبين

 المواد. لبعضن الحرية الخصائص 3—2 الجدول
18
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 الحرارية االتتثارية

تة10ه"
(m2.s-1)

الحرارية الموصلية

(W. m"1 .°C"1)

الحارية السعة
(J. cm"3.°C"1)

الكثافة
(Kg. m"3)

النوعية الحرارة
(J. Kg"1.°C"1)

المادة

33 0.024 0.8x10-3 1.2 700 هوائية فجوة

95 230 2.4 2700 880 ألمتدوم

32 130 3.2 8400 380
 %65( بداس

%زذك)35ذحاس،

0.42 0.8 1.9 1600 1200
)ل ألياف(

CFRP من

3,7 7 1.9 1600 1200 CFRP من )II ألياف(

0.53 1 1.9 2400 800 بينون

110 380 3.4 8900 380 نحاس

 الحرارية االنتثارية

 تة10ه"
)m2"؟.1(

الحرارية الموصلية

(W. m"1 .°C"1)

الحارية السعة

(J. cm"3.°C"1)

الكثافة

(Kg. m"3)

النوعية الحرارة

(J. Kg"1.°C"1)
المادة

0.09 0.2 2.2 1300 1700 ايبوكسي (انتج

Epoxy resin

0.41 07 1.7 2600 670 زجاج

0.13 0.3 2.3 1900 1200 GRP من )ل( ألياف

0.17 0.38 2.3 1900 1200 GRP من )I( ألياف

23 35 1.5 11300 130 رصاص

23 91 3.9 8900 440 نيكل

0.25 0.2 - 1200 - plexiglass مرن زجاج

0.43 1.1 2.5 2300 1100 بورسالن

13 46 3.5 7900 440 (طري) فوالذ

Steel (mild)

7.1 25 3.5 7900 440
يصدأ) (ال فوالذ

Steel (stainless)

1.59 0.42 - - -
تقلون

Teflon

76 16 2.1 4500 470 تيتانيوم

12 27 2.2 18700 120 يورذيوم

0.14 0.6 4.2 1000 4180 ماء
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11 13 1.8 6600 280 Zircaloy2 زركالوي

أن: حيث
 الكتلية الكثافة هي p الحرارية، الموصلية هي k حيث ،k/pC=6 إلى تساوي الحرارية اإلئتثارية —

التوعية. الحرارة Cو
CFRP((: كربوني بليف مقواة لدائن )Carbon fiber reinforced plastic(.

— )GRP(: ء^؟ مقواة لدائن)بزجاج .)Glass reinforced

الثالث الفصل
الحمراء تحت باألشعة التصوير أنظمة ومدونات تجهيزات

هما: متميزتان تقنيتان الحراري بالتصوير االختبار لطريقة

:)Passive Approach( النشطة غير االختبار تقنية —

 هذه التحتاج حيث المحيط الوسط اررة ح درجة من األعلى اررة الح درجات ذات والهياكل المواد اختبار يتم وفيها
 وتقلب والرياح الشمس عن (الناتج الطبيعي والتبديد التدسخين من نستفيد قد أننا إال خارجي حريي منبع إلى التقنية

والنهار). الليل
:)Active Approach( النشطة االختبار تقنية —

 درجة لرفع وذلك خارجي حرار مصدر إلى التنشطة، غير االختبار تقدية خالف على التنشطة، االختبار تقنية تتطلب

 أو بالعبور إما المصور اللسطح إلى الحرر انتقال ويتم 1-3 التشكل في موضح هو كما اختبارها، المراد المواد حرر

باإلنعكاس.

20
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Processing IR Camera Specimen

.النشطة االختدار تقدية يوضح مخطط :1-3 الشكل

 واحد جانب من وهذتظم متماثل بشكل الجدار تسخين يجري واألنرية، الهامة األبنية في الرطوبة مشكلة لتقييم فمثال

 السعة أن وبسبب الماء محتوى على للجدار المسحلة الحرارية الخارطة تعتمد اآلخر. الجانب من مراقبته نتم بينما

 تمييز نستطدع وبالتالي الجافة المناطق عن مختلفة األعلى الرطوبة ذات المناطق تكون نسبيا كبير للماء الحرارية

فيه. الرغبة المناطق

 بالليل الحوارية الفحوص تحوى الحالة، هذه في . أيضا" الفعالة غير ألسطحبالطرقوا األبنية رطوبة تقييم الممكن من

 الجافة السليمة المناطق من أكثر بالنهار الشمس أشعة دحوار احتؤظت الرطبة المناطق أن مبدأ على يتم والكشف

Radiometers " نقطية قياس أنظمة أو حراري تصوير بأنظمة إما الحمراء تحت األشعة أنظمة صنف ت أن يمكن

points".
الحراري: التصوير أنظمة نماذج —1

إلى: الحراري التصوير أنظمة قسم د

:)Qualitative Thermal Imaging Systems( النوعي الحراري التصوير أنظمة —أ
 التجهيزت هذه باستخدام نستطيع مطلوب. غير إشعاعي" الحرار درجات قياس يكون عندما األنظمة هذه ستخدم د

المختبرة. والمواد التجهيزات تئدمن الحرارية الشذوذات تمييز و حوارية مقارات صنع

 الدقيقة الحرار درجات حدد ة أن الممكن من وانه معايرر تجهيرات باستخدام الكمي الحواري التصوير أنظمة —ب

التصحيح. عوامل باستخدام الحرارية الصور من

هحددة. ودقة لدحددة حرار درجات مجال أجل من األنظمة هذه صنع د
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 الحرر. درجات عن بقياسات التصويرة غير )Point or Spot Radiometers( النقطية اإلشعاعية القياس أنظمة تقوم
 االختبارت تطبيات من العديد أجل من كبير فائدة ذات أنها إال ، صور" تعطي األنظمة هذه أن من الرغم وعلى

 يمكن مناسب، بشكل ستخدم تا وعندما المختبرة التجهيزت من معينة ء وأجزز محدودة مذاطق أجل ومن الالإتالفية،

 حيث الحرار، درجات من واسع مجال وعلى اذحرر درجات عن ودقيقة آنية بقياسات الفنيين تزود أن األنظمة لهذه

اإلصدارية. تصحيح بإمكانيات المقاييس هذه تتمتع

 فقد الشاشة. على مرسوم خيال دون النقطي اإلشعاع مقياس يقيسها التي الصحيحة المنطقة معرفة لصعوبة نظر

 المقيسة المدطقة أن ومالحظة االنتباه دجب الهدف. بتحديد للمساعدة ليزرية تسديد بأجهزة المقاييس هذه زودت

بالليزر. المضاءة الصغيرة البقعة من أكبر دائما" تكون

 يسمح مما كاف بشكل واسعا" النموذجية النقطي النظام لكواشف الموجية الحرة مجال عرض استجابة تكون

 حوار درجات كقياس محددة تطبيقات يفدد مما خاصة، تطبيقات أجل من ضيقة موجية حزم على لإلبقاء بترشيحه

التصنيع. أثناء الزجاج أو الرقيقة البالستيكية ارئح الش
 تحكم. نظام أو لحاسب الحرارية البيانات وارسال إنتاجية. لعملية الحرار درجات لمراقبة المقاييس هذه استخدام يمكن

 أو المادة، نوع المادة، سالمة ،الرطوبة محتوى الثخانة، أيضا" الحرارية البيانات تتضمن الحرار درجة إلى باإلضافة

المادة. من محددة ألجدزء كشف

 جودة على إيجابا" ينعكس مما فعالة معلومات أنظمة آللية ا الرؤيا أنظمة بمشاركة النقطي النظام مقاييس توفر

اإلنتاج.
 لكال أن حيث عنه بديال تكون ال أنها إال الحرارى التصوير أنظمة من كلفة" أقل النقطي اإلشعاع مقاييس د ذه

الالإتالفية. االختبارات تطبيقات غالبية في موقعه ألنظمة ا من النوعين

 الالإتالفية. االختبارت فحوصات من العديد في المفيدة الخطية الماسحة هو النقطية اإلشعاع مقاييس أنواع أحد

 الماسحات لهذه ويمكن خط طول على تمسح الكواشف من صغير مصفوفة أو كاشف الخطية الماسحة في يستخدم
 الحمررء تحت باألشعة التصوير أنظمة من كلفة أقل ممتازة إشعاعية بقياسات جدا" عالية دجودة صور إنتاج الخطية

اآللية. الفحوصات بأنواع تقترن ما وغالبا"

الحي: التصوير تجهيزات -مكوتات2
 معالجة والكترونيات ومرشح وكاشف عدسات وتتضمن أجززء عدة من الحمرء تحت باألشعة التصوير أنظمة صنع د

 أنظمة أجززء ألهم شرح يلي وفيما التقارير واصدار البيانات ومعالجة لتخزين وبرمج إظهار وشاشة تحذم وعناصر

الحرارى. التصوير
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العدسات(^^: —ا—2
 بتركيز العدسات تقوم الحمررء، تحدت باألشعة التصوير أنظمة في المستتمة العدسات أنواع أحد 23 الشكل يبين

 للضوء كتيمة فعلياه الحمررء تحت لألشعة العدسات مواد بعض تكون الكاشف. على الواردة الحمراء تحت األشعة

المرئي.

الحمراء. تحت باألشعة تصوير لنظام عدسة :2—3 الشكل

 .)ZnSe( التوتياء سلنيد أو )Si( السيليكون أو )Ge( الجرمانيوم من دقائق العدسات صناعة في ستخدم ة
حقل ذات العادية العدسات وتكون القياس دقة في العدسات اختيار ويؤثر مختلفة، محرقية بأطوال العدسات صنع د ٠٠ . “ ’ ٠ م

 الفورغي الحيز حجم ذلك يحدد حيث التطبيقات، غالبية أجل من مفيدة وتكون تقويبا ،25٠ حتى 16٠ من يمتد رؤية

الطويلة. المسافات أجل من كبيرة بزوية عدسات باستخدام يصح و للفحص
 طاقة محطة تئدمن المدسافة بعيد فصل مفتاح اختبار عند مثاله ،مبروره المقوبة العدسات استخدام يكون أن ويمكن

كهربائية.
:)Detectors( الحراري بالتصوير االختبار طريقة في انستحشة الكواشف —2—2

 سليسيد مثل عديدة مواد من اكوواشف صنع ود للقياس، قابلة استجابة ينتج حيث الكاشف، على اإلشعاع يكز

 الكواشف: من نوعان وهناك .)inSb( اإلئديوم وأنتيمونيد )HgCdTe( الزئبق كادميوم وتللوييد )PtSi( البالتينيوم

:)Thermal Detectors( الحرارية الكواشف —أ
اررية. ارح الكه والكواشف اررية الح والكواشف اررة للح الحساسة الطالءات اررية الح الكواشف تشمل
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 تتغير حين لونها يتغير خاصة وشحوم وطالءات شمعي أساس ذات المواد من للحرور الحساسة الطالءات تتراوح

اررتها. ح درجة
 جيدة. كمية نتائج تعطي أنها إال نسبياه الثمن زهيدة الحررة الحساسة الطالءات د ة*

 اررية الح والمقاومات )Thermopiles( اررة الح وأعمدة اررية ح مزدوجات على اررية ارح والكه اررية الح الكواشف تشتمل

)Thermistors( الحرري اإلشعاع ومقاييس )Bolometers(. شائعة حدادية كواشف من نماذج 3—3 الشكل يبين 

االستخدام.

االستخدام. شائعة كهداحررية كواشف من نماذج :3—3 الشكل

 قياس أو النقطي للقياس عادةه توستخدم الحساس حداأل درجة في بالتغير تربط كهديائية استجابة الكواشف هذه تنتج

معين. موضع حرر
. نسبياه منخفضة نسعار ذات وتكون للتبريد حاجتها عدم الحررية الكواشف محاسن من

 الحريق كشف أنظمة وفي المنزلية االستعماالت أنواع لجميع الحرارة درجة قياس في الحرارية الكواشف ستخدم ن

 وفي )Industrial furnaces( الصناعية األفرن وفي )Intruder detection systems( السرقات كشف أنظمة وفي

.)Rockets( الصواريخ

:)Quantum or Photon Detectors(الغوتوذات كواشف —ب
 الفوتونات تحول وانما حرر، إلى الوارد اإلشعاع تحويل الفوتونات كواشف التعتمد الحرارية، الكواشف خالف على

كهربائية. إشارة إلى مباشر ٍل بشك الواردة

 وتحرض حر، ألكترون ثقب أزواج تنتج األمواج، أطوال من محدد مجال في الفوتونات الكاشف يمتص عندما
من وأصغر جداه صغيرة الفوتونات لكاشف الخرج إشار تكون كهربائي. تيار سديتان الناتجة واإللكترونات الثقوب
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 يتناسب النواقل أنصاف في الضجيج هذا أن وبما الغرفة، حرإرة درجة عند الجهاز داخل المنولدة الضجيج إشارت
 حوار درجة عند تكون ما غالبا" منخفضة حرإرة درجات عند الغوئاونية الكواشف تعمل فلذلك الحرار. دوجة مع طردا"

 فوتونات خالل من ثقب— إلكترون ج أزرا إنتاج آلية 4—3 الشكل يبين .٠K]4[ السائل الهليوم أو السائل اآلزوت

الفوتونات. كاشف إلى الواردة الحمراء تحت األشعة

 الفوتونات كاشف في ثقب—إلكترون أزواج إنتاج آلية :4—3 الشكل

عليه. الحمررء تحت أشعة فوتونات ورود عند

 بتحديد بعضها تسمح حيث الكثير الحرارى التصوير تطبيقات أجل من المغلى الكواشف هي الغوتونية الكواشف

.0.07٠C من أصغر حدر درجات فروق

 .)Photovoltaic( كهرضوئية وكواشف )Photoconductive( للضوء ناقلة كواشف إلى الفوتونات كواشف شم ت

 ).ألكنزون-ثقب (أزواج الشحنة لحوامل الضوئي التوليد على للضوء الناقلة الكواشف عمل مبدأ يعتمد

 ،)indium antimonide) InSb اإلنديوم أنتيتمونيد كواشف الكواشف، هذه من الكاشف، ناقلية من تزد التي

 الرصاص كبريت وكواشف ،)quantum well infrared photodetector( ادحمررء تحت لألشعة الضوئية والكواشف

)Pbs(، الرصاص وسلنيد )PbSe(.

 من الكهربائي الحقل مجال ضمن )Internal potential barrier( داخلي جهد حاجز الغوتوفولطية الكواشف تتطلب

 وصالت باستخدام الجهد حوا^ز إنشاء يمكن الحمراء. تحت األشعة تولدها التي نقب —ألكترون األزواج فصل أجل

P-n شوتكي حواجز أو )Schottky(. اإلنديوم أنتيمونيد كواشف نجد الغوتوفولطية الكواشف هذه ومن )InSb( 

 بنظام المستخدم الكاشف ويربط ،)PtSi( البالتينيوم سليعسيد وكواشف )MCT( زبق كادميوم تلوريد وكواشف
.المستخدم التصوير

25

المعلومات نظم http://www.saec.syالسورية الذرية الطاقة هيئة
25

http://www.saec.sy


 المسح، أنظمة او المواسح وهي: اللسنين عبر تطويرعا تم التصوير أنظمة من رئيسية أنواع ثالثة هناك حيث

 )Focal Plane Arrays المحرقية المستوية والمصفوفات )Pyroelectric Vidicons PEVs( الكهرحررى الفيديكون
)FPAs حاليا". مبيعا" األكثر التيذ*د

 إشعاع عن الكشف المصور هدف يكون حيث ،التصوير أنظمة عمل كيفية عن عام فهم لدينا يكون أن المفيد من

 حررية شفافة عدسات بواسطة الهدف إشعاعية ركز د الهدف. عام بشكل يدعى يغتر، جسم عن صادر أحمر تحت

 عادة" قور تا والتي مقاومة، أو جهد تغير تكون ما عادة" إشارة، وينتج المرئي غير اإلشعاع هذا يستشعر علؤإشف

الفيديو. كاميدر عدسة أو اإلظهار، شاشة على حرارية صودر وتولد النظام ألكترونيات بواسطة

 والمطابق الموافق الحرارى المخطط أو الحررية الصور لرؤية تماس ودون قادرن نكون البسيطة العملية هذه في

اله-دف. سطح من القادمة الحررية للطاقة

:)Processing Electronics( المعالجة ألكترونيات -2 -3
كليهما. أو حرارة، درجة قياس أو حرارية صور إلنتاج ألكترونيا" الكاشف استجابة عاذج ت

:)Controls( التحكم مفاتيح -2 -4
 واالمتداد والمجال البيانات. وخرج الحمررء تحت األشعة دخل بضبط النظام ضمن المتنوعة التتحكم مفاتيح تسمح

.األخرى الحرار ديجة قياس وظائف و واإلصدارية والقطبية الحرارى والمستوى

:)Display( العرض -2 -5
 .)LCD( السائلة بالبلورت عرض شاشة أو اإللكترونية الكامير بعدسة إما المعالجة، البيانات إظهار يتم

 الصور إظهار خيار يكون باأللون. أو الرمادية بالتديجات الحرارية الصور تظهر أن التجهيزت لمعظم يمكن
. هاما" العمل يكون عندما باأللوان

:)Data Storage( البيانات تخرين -2 -6
 أو مدنة اقرص على الرقمية الصور تمثيلية.تاخزن فيديو صور أو ساكنة رقمية كصور إما نموذجيا" البيانات خزن ؤ

 األنظمة، بعض في الصور مع الرمية الصدوت بيانات خزن ت أن يمكن باإلضافة ثدخصي، حاسب ذاكر على

 المرافقة. الصوت بيانات مع صور 1000 ب- الحاسب ذاكر تحئل أن يدكن ،التتخزين مقدر على وباالعتماد
 بعد عن بالكاميور التحكم أو ،RS-232 بوابة باستخدام للحاسب، مباشرة" الرقمية البياناتت إخرج أيضا" الممكن من

 يمكن حيث "S-video" إشار أو المعيارية الفيديو إلشار خدج األنظمة معظم تتضمن نفسها. البيانات بوابة باستخدام

.VHS أو 8mm إما ،)VCR( فيديو شريط مسجل أية من قبله تا أن

:)Data Processing and Report Generation Software( ألكتروني تقرير وانتاج البيانات معالجة -2 -7
 أو الرمادية بالتدرجات الصور واظهار معالجة بواسطتها يمكن االستخدام سهلة البرمجيات من العديد حاليا" يتوفر

متنوعة. بألوان
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 حرإرة ودرجة كاإلصدارية األشعة، قياس متغيرت لجميع ضبط إجررء ويمكن متعددة. ألوان مجموعة اختيار يمكن

 وخطوط والمنطقة والبقعة للنقطة التطيلية الوظائف تنضمن أن يمكن والمستوى. والمدى الخلفية المنعكسة األشعة

األبعاد. لقياسات باإلضافة ،للخط الحرية والقياسات الحوار تساوي

 متعددة معيارية تخطيطية بأشكال أو البيانات جدول ضمن الرقمية البيانات إظهار التحليل يشمل أن يمكن كما
.بياني كمخطط

 يمكن الذي التقرير نموذج إلى الصور إدخال ويتم ترقيم عالمات إضافة يمكن ،ومعالجتها الصور تحليل يتم عندما

.النزون إلى اإلنترييت شبكة بواسطة يسل أو طابعة، إلى رسل أن

:)Filters( المرشحات—8—2
 مفيدة. ورة أوص قياس على للحصول خاصة مرشحات استخدام على ارري الح التصوير تطبيقات من كثير تعتمد

 .العدسات ومادة بالكاشف المحدد للنظام الدقيقة الطيفية االسذجابة نعرف أن المهم من المرشحات، استخدام قبل

آلخر. نظام من القصير أو الطويلة الموجية بالحزم االستنجابات تختلف أن يمكن
الكاشف. اسذجابة مع المختار المرشح تفاعل كيفية فهم الهام من أيضاه

هي: أساسية مرشحات ثالثة يوجد
القصير الموجية األطوال بتمرير فقط تسمح والتي ،العالية الترددات تمرير مرشحات —أ

الطويلة. الموجية األطوال بتمرير فقط تسمح والتي ،المنخفضة الترددات تمرير مرشحات —ب

الموجية. األطوال من معينة حزمة بتمرير فقط تسمح والتي ،حزمة تمرير مرشحات —ج

نجد: االستخدام شائعة الحمراء تحت األشعة مرشحات بين من

:)Flame filters( الغهب مرشحات — أ
 األشعة بتخميد الذروة اإلشعاعية النشدة عنده تبلغ والذي اللهب عن الناتج اإلشعاع من الحزمة تخمد المردحات وهذه

 الموجة أنظمة أجل من ،10.8][سإ الحزمة أو ،SW القصير الموجة أنظمة أجل من ،gm[3.8[ الحزمة باستثناء

.اللهب ماورء الساخنة األجسام برؤية يسمح مما ،LW الطويلة

:)Sun filters( الشمس مرشحات —ب
 القصير الموجة بأنظمة تقوم حيث الشمسي، اإلشعاع من المفغئل غير الوميض تأثيرت المرشحات هذه تخمد

SW 3[ تحت الموجية األطوال بحجب]gm. 

Glass filteras(:( الزجاج مرشحات —ج
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 .4.8[سإ] تحت الموجية األطوال تحجب التي المرشحات من واحد. نوع القصيرة الموجة أنظمة أجل من يتواجد.
 يسمح آخر زجاجي مرئدح يتواجد. كما الزجاج خالل من الرؤية ما ونوعا" الزجاج سطح لرقية للنظام يسمح مما

 .2.35[سإ] اإلشعاعية الحزمة تمرير من بالحد الزجاج خالل من فقط للرؤية القصير الموجة لنظام

الرقيقة: انبالستدكه الشرائح رقبه مرشحات —د
 المختبر. البالستيك على باالعتماد وذلك الحمراء تحت األشعة لحزمة متنوعة مجاالت بتمرير المرشحات هذه تسمح

 يحدد الحاالت، بكل بالعبور. والطويلة القصير الموجة أطوال من لذل ادرريقة البالستيكية الشرائح معظم تسمح

 قاس وي برى أن يمكن كتيمة البالستيكية الشريحة عندها دكون التي الضيقة الحزمة المكتشفة األشعة من المرشح
 مرشح ستخدم البوليستر أجل من بينما ، 3.45[سإ] حزمة مرير مرشح يستخدم إتيلين، البولي أجل من حريا".

.7.9[سإ] حزمة مرير
 تحميل األنظمة لبعض ويمكن ستخدم. مرشح ذل أجل من النظام او يد أن يجب القياس دقة على للحفاظ

المرشح. تركيب عند تلقائيا" الصدحيحة المعاير منحنيات

 يفضل كما الحمراء، تحت األشعة تجهيزت معايرة من بانتظام التأكد المهم من الجودة، عالية قياس أداة أية مثل

 والتي اإلنسان، لعيون الدمع مجاري حرار لدرجة بسيط فحصن بإجدرء وذلك وبعده، س١٩ كل قبل العمل بذات القيام

 األداة هذه مار. مرجعي أسود جسم باستخدام بقترح ، أكبر دقة أجل من .)٠F ](93-95[ بين تكون أن يجب

 على الجهاز نضع عالية. باصدارية هدفا يعد أنه كما حرارته، درجة ضبط يمكن للضبط القابل األسود) (الجسم

 ب١وي الحمراء. تحت األشعة جهاز معاير ونختبر باالستقرر، له ونسمح ،اليرمل عنده يجدى الذي الحراري المستوى

دورية. لمعاير يتطلب أو المعاير عن خارج يكون عندما المصنع إلى االختبار جهاز يعاد أن

 تفسير البيانات هذه دون ويتعذر الصور، التقاط عند إضافية لبيانات جمع الدقيقة اإلشعاعية بالقياسات القيام يتطلب

 هامة: التالية البيئية المجمعة البيانات تكون صحيحة. نتائج على ادحصول أو صحيح بشكل النتائج

المحدط. الهواء حرار *درجة
الخلفية. المنعكسة األشعة حرر *درجة

النسبية. *الرطوبة

.المختار للجسم المسافة *

األخرى. الحمل تيارت أو الريح عن معلومات*

.الشمس *تأنير

.المصور بالهدف ئتعلق معبة عمل *ظروف
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 عندما خاص بشكل المررحل، من بكثير الجسم. إصدارية تخمين أو قياس الضرورى من يكون ذلك، إلى باإلضافة
 القياسات لجعل المخثر السطح إصددارية تعديل الضرورى من أيضا" يكون رما بذلك، اآلمنة الظروف تسمح

.ممكنة

الرابع الفصل

الحيرزء تحت باألشعة االختبار تجهيزات أنواع

:)Scanners or Scanning Systems( العسح أنظمة أو المواسح -1
 كاملة شاشة صور إلنشاء المسح تدعى لتقنية الحمررء تحت باألشعة التصوير ألنظمة األولى النماذج استخدمت

 اإلشعاع ماسح بداخل موشور أو المهتزة أو الدوار المرايا من سلسلة توجه حيث .صغير مفرد كاشف باستخدام

 حقل من جزه بإظهار الكاشف استجابة تنتج الكاشف. إلى المشاهد المنظر من صغير جزء من األحمر تحت

 العملية هذه تحدث الناتج. إظهار مع المنظر من آخر جزء لدسح الموشور أو المرآة تتحريك كبير وبسرعة الرؤيا.

سبيل على آني، بزمن رى ود كاملة صور إنتاج يتم لذلك بالثانية، المرات آالف المفردة القياسات من سلسلة لصنع

أكثر. أو بالثانية )Frames( لقطة 30 المثال
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 درد أن يجب ) 'خصيصا الفوتون (كزاشفا متكرر وبنمط وبدقة، بسرعة، الكواشف من األنواع بعض تستجيب لكي
 )LN2( الدسائل النتروجين العالية الجودة ذات للصور جة المننا األنظمة تستخدم جداه. منخفضة حرر لدرجة

 بالدورق تدعى بالكاشف تحيط معزولة بحاوية ببساطة النتروجين سكب للتبييدد -F (-196٠C°320.8( عند

"Dewar،" كما ملؤه. يعاد أن قبل ساعات 4—2 مابين باردا الكاشف إلبقاء العادية األحوال في الدورة يكفي 
 .كمبرد )600psi( جداه عابت بضغط- آلرغون ا غاز من أسطوانة أخرى تبريد أنظمة تستخدم

 مع كبيرة بعناية والتعامل االنتباه يجب لذا .-F (-180٠C°292( د الكاشف ويبرد الغاز يتمدد ببطء، يحرر عندما
 بمواد المبردة األنظمة ستخدم ؤ ما المواد،نادرره هذه مع التعامل في األمان مشاكل بسبب البرودة. شديدة المواد هذه

المخابر. في ستخدم ر وانما بالحقل Cryogenics البرودة) (شديدة

:)Pyroelectric Vidicons PEVs( الكهرحرري الغيديكون —2
 PEVs كاميرت تستطيع المواسح. عن وبديلة كلفة أقل عروضاه )PEV( الكهدرحرإري الفيديكون تصميمات قدمت

 يتم أحادية بلودر ذا PEV نظام في الكاشف يكون .تبديد التتطلب أنها إلى باإلضافة ممتاز. بجودة صورة تنتج أن

 بالكاميرت لمستخدمة ا لتلك (المشابه اإللكتروني المسح مدفع ويقوم القطبية فتتغير القادم باإلشعاع تسخينها

الكمية. التغيرت هذه بقورءة القديمة) التلفزيونية
 أن أيضاه وتتطلب الكمية استجابتها بمقدار المواسح من أبطأ PEVs دد الحراري. للمنظر ألكترونية صورة وينتج

. حالياه PEV أنابيب تصنيع يتم يعد ولم أفقياه أو عمودياه تدور أو بثبات تتحرك

:FPA المحرقي المستوي مصفوفة أنظمة —3
 أعلى فررغية فصل بمقدر وتتميز األحمر، تحت اإلشعاع لتتحسس الكواشف من مصفوفة األنظمة هذه تستخدم

 مرنبة من صور دقة النموذجية للكواشف .PEV أنظمة أو المواسح عن الناتجة الفاصلة مقدر من بكثير

512x512 Pixel. أنظمة أن من بالرءم FPAالقصير، الموجية للحزمة حساسة فقط وكانت برد تن كانت األولى 

اآلن. متوافدر المبردة، غير الطويلة للموجة الحساسة األنظمة أن إال

 والتي مبرة، كواشف وهي الفوتونات. كواشف القصير الموجة أجهزز تستخدم .FPA أنظمة من أنواع عدة يوجد
 تصوير كاميرت ظ وتا موثوقة إشعاع مقاييس هي الذوتوني الكشف أنظمة اق لمستقلة. ا الفوتونات عدد فعلياه تعد

ممتازة. حراري
 صئف . حررياه مستقدر بقائها وجوب من الرغم على تبديدا تتطلب ال حزرية كواشف الطويلة الموجة أنظمة تستخدم

 أو "Pyroelectric" الكهرحزرية بالكواشف اآلخر بعضها وصئف "Bolometers" حراري قياس كعمود بعضها

 البداية في لينتج الوارد اإلشعاع من الحاالت جميع في الحرارية الكواشفا تسخن "،Ferroelectric" كهدرحديدية
وامكانية جداه موثوقة إشعاع مقاييس إيجاد اآلن الممكن من االستقطاب. في تغيره بعد وفيما المقاومة، في تغيره
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صودر أنتجت التي الكهرحررة، األنظمة أظهرت بينما ،bolometers الحرارية القياس أعمدة من ممتار تصوير
ثم د

حرر. درجات كمقاييس ستخدم ت ألن كبير صعوبة ممتاز، بجودة

الخامس الفصل
الحمرء تحت باألشعة الحرري بالتصوير االختبار تقنيات

 أعلى بجودة بيانات تعطي التي المفيدة التقنيات من عدد" تطوير جرى وتوسيعها الحررى التصوير تطبيقات لنشر

 العينة لتسخين الليزر كاستخدام إتئدافية تجهيزات أو مكونات استخدام التقنيات بعحض تشمل .أكثر وبسهولة

للكشف. قابل السائل مستوى لجعل خزان سطح لترطيب مواد واستخدام

:)Comparative thermography( بالمقارنة الحراري التصوير -1
 ال حيث بالمقارة. الحوارى التصوير اسم تحت المعروفة االستراتيجية الحرارية التطبيقات من كثير في تستخدم

 أن يجب فعالة، الطريقة هذه ولتكون متماثلة، شروط عند أجزاء أو متماثلة عينات مقارنة إجدرء عند صعوبات يوجد

 صعب أنه إال بسيط المطلب هذا أن من الرغم على المقارنة. عملية من المتغيرت جميع الحرارى المصور يحذف
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 أن للبيانات يمكن لذلك وكنتيجة المصور. لدى الصعبة العمل أوظروف لالختبار المعقدة للظروف نتيجة التحقيق
 مقارنة جدا" المفيد من فإنه الطور، ثالثية كهرائية أنظمة بفحص القيام عند ذلك على ومثال حاسمة، غير تكون

 متماثلة األطوار كل تظهر سوف ورودأ"، األكثر اذحالة هي والتي مشاويا"، الحمل يكون وعندما الثالث. األطوار

 لم ما أنه إال حزر" أكثر زئدا" حمال" يحمل الذى الطور يظهر متساوية، غير األحمال تكون عندما بينما حريا".

 هذه متل في التشخيص سوء يسبب له. قيمة ال الحرارى البيان هذا يكون االختالف سبب معرفة ويتم األحمال قاس ت

القيمة. التجهيزة ضياع أو الوثوقية في ضياظ" ،األحوال وبأحسن الحالة،

 الواقع أرتض على الحقيقة ماهي العادية. أو المفضلة اذحالة ماهي تعيين الصعب من النظام، أو الجزع فحص قبل

 غير تبدو التي الحالة ماهي تحديد األسهل من يكون الحاالت بعض في الحالة؟ لتلك المستخدمة القاعدة أو

والهياكل. المكونات في العيوب كشف أجل من طبيعية؟
نم د

 عمليات كتوكيبتها. المختبر، العينة عن ممكن ماهو كل معرفة المفيد من ، بالمقارنة الحرارى التصوير استخدام عند

 هذه ألن بها. الخاص الزمني والسجل الحرار، سريتان اتجاه المعروفة، الفشل آليات عليها. األساسية التشغيل
 والهامة الواضحة األسئلة بطرح خبيور" الحرارى المصور يصبح أن يجب متوافرة، غير تكون ما غالبا" المعلومات

 يخفض مما غيرها، أو المهمة بهذه الحرارين المصورين من العديد ويفشل لألجوبة. بعناية االستماع ثم ومن لعمله،
 بمواد العمل عند خصيصا" الفنية، للمهارت مماثلة أهمية ذات التواصل مهارت تء وبالتالي العمل. جودة من

مألوفة. زر وتجهيزت

 الصور في الحرارة ديجات تتوزع حيث ،حرية مماثلة بالمقارنة الحرارى التصوير عند الحاصلة الفروقات تصنع
 المرجعية الحرارية الخارطة ستخدم )د سابقا" المخزنة (الصور أخرى مع لتقارن العينة من كبير مناطق على الحرورية

معقدة الحرارية النماذج تكون حيث الميكانيكية الذجهيزإت ؤحص أجل من واسع نطاق على

 نتيجة محرك على لحامل الزمن مع الحاصل التدهور 1—5 الشكل يبين الزمن. مع ببطئ تظهر الفدل واشارت

المحاذاة. سوء
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المحاذاة. سوء نتيجة محرك حامل على الحاصل التدهور :15 الشكل

 مع للتغير تميل أجزء ذات الميكانيكية األنظمة من العديد صيانة وألن المتغيرت، جميع نفهم أن يجب جديد من

 درجات تفيوات تسلكه الذي التوجه الحرارية الخارطة تثنيات تظهر أن يمكن الطنق، االهتزاز كمراقبة الزمن،
.بالمستقبل التنبؤ إلى ما حد إلى يساعد. مما جدا"، ودقيق مفيد بشكل الزمن مع الحدررة

 أو للمادة االنهيار كنقطة معروفة، مرجعية أخرى مع ومقارنتها ما مادة من لعينة الحوارية الخرائط صنع يمكن

 صناعة في ملحوظ بنجاح الحرارية الخويطة استتخدام تم لقد الضرر. عندها يحدث أن يمكن التي الحرارة درجة

األرضية المعدنية الصفيحة حرار درجات لمالئمة وذلك السيارت
)Sheet metal floor pan("وهي الحرارية، المزدوجات بواسطة الصفيحة لهذه الحرارة درجة بيانات جمع يدم .عادة 

 تقوم بينما .العالية الحوار درجات ذات المشكلة مناطق بتحديد تفشل ألحيان ا بعض وفي زمنا" وتستفوق مكلفة عملية

 الوقود لخززن الحوارية البيانات تظهر حوارية صور 2—5 الشكل يبين الحردية. البيانات بإظهار الحوارية الخارطة

والصحيح، المناسب المكان في الحوررية المزدوجة أن من والتأكد التحقق في الصوور تقيد ذما سيار في
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سيار. في الوقود لخدزن الحررية البيانات ظهر ن حريية صور:2—5 الشكل

 التي الحرار درجة أو ،الوقود اشتعال حرر كدرجة إنذاره، عندها تعطي حدية قيم مع الحرارية الخرائط قرن ت أن يمكن

اإلنسان. عندها يحترق أن يمكن

 الدار لوحات في للنطر اإللكترونية الصناعة في واسع بشكل Thermal mapping الحررية الخارطة خدمت اسن

 التصنيع وأثناء التصميم أثناء المطبوعة الدارات فحص يمكن .Printed circuit boards (PCBs( المطبوعة
 (الحالة عطها حرار لدرجة وتصل تنسخن حتى بارة كلوحة تغذيتها رن من الفحص يجرى عادةه والصيانة.

المستقرة).

:)Image substraction( الخيال طرح —2
 خيال معالجة برنامج يستخدم حيث المطبوعة. الدارات فحصى في غالباه ستخدم ن أخرى، قيمة خارطة رسم تقنية هي

 اذحرري الخيال من الشاشة، من نقطة نقطة المختبر، المطبوعة الدارة للوحة الحراري الخيال يطيح حيث متخصصى

شاذة. حاالت أو ازء أج الخيالين بين االختالف يمثل (الذهبية). العادية للوحة
 وتباين المكانية، الدقة الحرارية، الحساسية لتنحسين التقنيات من واسعاه مجااله أخرى ببدرمج الخيال معالجة تزود

 أن ويمكن الحافة، وتنحسين اإلززحة، كالمضاعفة، المعيارية، الصور معالجة طرق دستنخدم أن يمكن الخيال.

 نتائج على للحصول مفيد. بشكل الشاشة على النقاط من مجموعة أو واحدة لنقطة الرياضية القيم تغير يستخدم

 ال.حدارية الصور من يجعل أخرى هامة تفاصيل عن الكشف الممارسة مع ويتم التجارب، بعضى إجداء يطلب أفضل

كبيرة. فائدة ذات
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 العين ألن رقميا' الخيال صودر وحدات حلذل أأل يمكن للخيال. التصويرية الجودة على المذكورة التقنيات تعتمد

 الحمررء ت١ت األشعة أنظمة بواسطة الممكن من وانه رمادي). تدرج لون 256( تمييز على قادر غير البشرية

حرري. مستوى 70,000 من أكثر تمييز الحديثة

الصورة: تعديل تقنية —3
 خاصا" برنامجا" التصوير أنظمة معظم تمتلك حيث الحقل، في تتم أن يمكن والتي الصورة، تعديل تقنية دطنق كما

 البعض بعضها مع الصور من معين عدد متوسط أخذ يتم حيث الحررية، الحساسية زادة في التقنية هذه لتطبيق

 بشكل الصورة ضجيج ذخغض أن الممكن من أننا إال اآلنية، الرؤية سنخسر أننا من بالرغم واحدة. صور لتعطي

. جدا" الصغير الحوار درجة اختالفات ومالحظ.ة كبير

:)Isotherm function( الحررة درجة تساوي خطوط تقنية —4
 ملون إشباع لوحة إلى باالستناد يعمل برنامج على تستند بالمقارنة الحرري التصوير تقنيات من أخرى تقنية

)Saturation palette( فغي لإلنذار. الحدية القيم على الضوء لتسليط وذلك الحرر درجة تساوي خطوط طورقة أو 

 همثلة المسجلة النذطة تحت أو فوق التي الصور في البيانات نقاط تكون الملونة) اإلشباع (طريقة األولى الحالة
 التي المكونات إظهار طرق عن نظام عمل ضبط وسيلة 3—5 الشكل يبين فمثال" مختلف، بلون تلقائي بشكل

 من أي معرفة جدا" السهلة من وبالتالي، األحمر. باللون مسبقا" ومعرفة المعتاد من أعلى حدرر درجة عند تعمل

 التسرب موقع وتحديد البخار أنابيب شبكة دظام في )Steam leaks( بخار تسرب فيه األرض تحت المدفونة األنابيب

)Pinpoint( للحفر. الحاجة دون

حدررة. صور بواسطة األرض تحت مدفون أنبوب من بخار تسرب مكان تحديد 35 الشكل

 أو فوق التي المناطق إلظهار مماثلة بطريقة Isotherms ادحرر درجة تساوي خطوط طرقة استخدام يمكن كما

تساوي خطوط رسم يكون بوضوج. متماثلة حرار درجات ذات المناطق على لإلشارت أو اإلنذار نقطة تحت
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 هذه ستخدم تا فمثال الجغرفية. الخارطة على االرتفاعات خطوط لديدم مشابها الحوارى بالتصوير الحرار ديجة
 تتوافق تغيرت للمرجل الحيرية الخارطة على يطرر حيث ،)Boiler( لمرجل العازلية حالة إظهار في عادة" الطريقة

 التالي الفحص خالل فإنه نفسها، المرجلة تشغيل شووط بقيت إذا الحرارة. عازليته تصيب التي التدهور مع

 حدثك التي واألضررر العانزية في تغيرت أية المخططين بين بالمقارنة لدينا يظهر سوف نفسها السابقة وباإلعدادات

 تشفيله إلى والعودة اإلصالح أجل من التوقف فترة خالل به سنقوم لما بالتخطيط المعلومات هذه لنا تسمح عليها.

.نظامي بشكل

 حرار ديجة حيثذرى ".Null method التصفير "طريقة يسمى بالمقارنة الحرارى التصوير بتقنيات آخر مثير متغير
تماما". نفسها الحرار ديجة من أسود جسم سطح على المادة

 الليف يصبح عندما أسود جسم مع بالمقابل مرنيا" ويصبح مغزل على الليف حرارة ديجة تتغير ذلك على وكمثال

المغزل. على الليف ثخانة عملية ضبط وبالتالي المواصفة، فيه تسمح مما أثخن أو أرق
٠ ٠٠ ٠ ٦

 فروقات سببها التي الحدادية النماذج رؤية على الحرارين المصورين قبل من المستخدمة التقنيات معظم تعتمد
 بين اذحيرية الفروقات تصبح معا". الخاصيتين اتحاد وكذلك اذحررية واالنتشارية الحرارية السعة التوصيل، بمعدالت

 باستخدام بالعينة الحوارية الطاقة حذن فمثالد واضحة. معينة مادة ضمن والسليمة المعيبة المقاطع بين أو مواد، عدة
 ضمن بالسريان تبدأ التي حرارة، إلى ويحوله الضوء، من كثير" السطح يمتص عالية. بطاقة الضوء من وميض

ادادة.

 تبدى بينما بالسران. الحرار وتستمر عالية الموصلية تكون متماثل، بشكل مترابطة المادة فيها تكون التي المناطق

 لالنتقال قادر غير لتصبح الهوائبة بالفجوات الحرية الطاقة تستقر الحرارة، لسريان إعاقة المترابطة غير المناطق
 يسمح وهذا المترابطة، غير المناطق في تسخينا" وتسبب المترابطة، المناطق في انتقالها نسبة بذات األمام إلى

أعلى. بسخونة المترابطة غير األجززء إظهار في "الفعالة" التقنية هذه باستخدام
 العائدة المكونات صناعة في خصيصا" ،الماضي بالعقد أسي بشكل الفعال الحرارى التصوير استخدام تنامى

 حوكة اآلن لنرى الدقة درجة تحسنت كما عالية بسرعة البيانات جمع بإمكاننا أصبح حيث الفضائية، للصناعات
 حركة تبدو عندما وذلك حرارية، كموجة أحيانا" العملية هذه وصف ت المادة. من والخايجة الداخلة اذحوإرية الطاقة

 الصور من أو األخيلة من سريع تتالل ندى بحيث الموجة، يشبه بنمط كجريتان المادة ضمن بالتوصيل الحرارة

 النسبية أبعادها لكن العيوب موقع فقط ليدس ترينا التي —والززمان بالمكان الحرار جويان من لقطات — الحدررية

العيب. عمق لمربع تابع المطلوب العيب لمشاهدة الزمنية المدة تكون نموذجي بشكل وعمقها.

 الكبير. األعماق ذات العيوب من أعلى تباين ذات أقل أعماق على العكتشفة العيوب تكون وبالتالي

عمقه. من مريين إلى مر من أكبر كشفه يمكن عيب أصغر قطر نصف يكون سوف نموذجي، بشكل
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 محفورة مختلفة بأبعاد المسطحة السفلية الثقوب من عددا تحوي اختبار للوحة اررية ح صورة 4—5 الشكل يبين
منتوعة. بأعماق

 من العديد كبير بنجاح يستخدم كما الجديدة، الحرارية الموجة لتقنيات األساسية الحررة منابع الوميض يح مصاب. ٠تعد

 الساخن الهواء ومدافع Heat lamp الحرزر كمصابيح .الفعال اذحرري التصوير بتطبيقات األخرى الحرارية المنابع

والمتوسطة. المنخفضة االنتثارية ذات المواد اختبار في

 والمناطق الثقوب بين الحردية األشعة إصدارية في التباين تظهر السطح على الحير تطبيق بعد حوارهباشر صور 4—5 الشكل

السطح. ذلك على لها المجاورة

 الذي للكسدر، تصل وعندما العينة وجه عبر بالعبنة حرإرة بحقن والمجهيية الشعرية الكسدور عن الكشف الممكن فمن

 للتبديد، العينة بتعييض مماثلة نتائج على نحصل أن يمكن كما الحرارية. الطاقة جديان ينخفض أعلى، مقاومة له

 الحمام. باتجاه العينة من اذحررر جريان يسبب والذي بارد، ماء بحمام عينة طرفي إحدى تبديد ذلك على كمثال
 طبقات من الحوض غالباه يتألف المصقولة. القوارب طبقات في التلف تصوير المثال سبيل على اآلن الشائع من

 الطبقات، مع العازل يترابط بالستيكية. رغوة من بعازل (محشي) محقون فورغ بينها فيما يوجد وخارجية داخلية

 الداخل، من القارب يدخن فعندما ،إضعافها إلى التجهيزات هذه مثل في المررية غير واألضرار العيوب وتودي

 طبقاتها، بين انفصال حدث التي األماكن تظهر حيث الخارج، من تصويرها عند واضحة اإلنشائية الشذوذات تصبح

أسخن. كامل بشكل العازل نقص فجوات تظهر حين في أبرد، الحررة جريان تقاوم والتي
 فصدل حدوث وفحوصا'ت ،العسطح رطوبة لفحوصدات التطبيقات من لكثير حواري كمنبع الشمس حررة دستخدم

اذخارجية. بالخزانات العسائل مستويات تحديد وفي البناء، لواجهات
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السادس الفصل

الحرري التصوير بنظام المتعلقة والبارمترت المتغيرت

 تء حيث االختبارات، نتائج لتفسير مؤهلين فنيين الحمررء تحت باألشعة الحرري التصوير تطبيقات معظم تتطلب
تحديدها. أحيانا" المستحيل ومن الفدم صعبة المتغيرات غالبية

 المحيطة والظروف بالهدف تربط مستويات ثالث تحت المتغيرت جمع ة أن يمكن المصور، خبر إلى باإلضافة

االختبار. وبجهاز الهدف بها يعمل التي للنظام
 داخل الحرار انتقال وعالقات الحرار ودرجة ادطيفية والخصاذص اإلصدارية الهدف متغيورت تشمل الهدف: 1

االنتشارية. وخصائص الحوارية واللسعة وحوله الهدف
 تكن مادم بعسهولة وتصحيحها اإلصدارية تمييز يمكن أهمية، األكثر هي عادة" اإلصدارية تكون :اإلصدارية أ

 يؤدي قد المذكورة القيمة من أقل إصداريات ذات لسطوح الحرر درجة قياسات إن .0.5 من أصغر أي جدا" صغير

 اإلصدارية ذات للسطوح المطلقة بالقياسات المتعلقة المشاكل نتفادى أن بصيروبة ويمكن مقبولة، غير أخطاء إلى

المنخفض^ة.

 إال اإلنفاذ على بقدر والغازت، الرقيقة البالستيك وشرئح كالزجاج األهداف، بعض تتمتع الطيفية: الخصائعى —ب

 الموجة طول مع وعالقتها للهدف، الطيفية الخصائص فهم الضروري من الموجة. طول مع مميز بشكل تتغير أنها

الحمررء. تحت األشعة بجهاز المحددة
 0.02 من إصدارية ذو الملمع ذاأللمنيوم اإلصدارية، على الهدف حوار درجة توثر أن يمكن الحررة: درجة —ج-

 المجال في واقعة F٠[1000[ أو C٠[537[ حرر درجة عند إصداررته وتصبح المحيطة، للظروف وفقا" 0.04 إلى

.0.10 وحتى 0.05 من

 الهدف. عند تواجهنا التي الشروط بالحسبان األخذ مع اإلصدارية نحدد أو نقيس أن هي تذكرها الواجب النقطة إن

 المادة. حر درجة تغير سرعة في للهدف Thermal diffusivity الحدررية االنتشارية تؤثر االنتشارية: خصائص —د

وشدته. فيه الناتجة الحوارية التغيرت وتركيز لشكل باإلضافة

 في تغير عليها يجدي التي للمواضع الدقيق التحديد في صعوبة يسبب مما جدا"، عالية بانتشارية النحاس يتمتع فمثال"

المادة. ضمن الحرارة بها تنتشر التي للسرعة نتيجة" وذلك الحرار، درجة

 الريح سرعة المحيطة الظروف في الممكنة المتغيرت بين مرن الهدف: بها يعمل التى المحيطة الظروف —2

 حرار ودرجة بالتبخر للتبرد السطحية التأثيراتو المطر وتساقط اإلشعاعي والتبرد الشمسي واالمتصاصر واتجاهها

 و النسبية والرطوبة المصور عن تصوير المررد الجسم وبعد. الخلفية اذمنعكلسة األشعة حرار ودرجة المحيط ء الهوا

.ماصة/باعثة غانات وجود
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 على معقد. خاص بشكي باليياح المقاد بالحمل اذحرر انتقال أثر يكون أن يمكن واتجاهها: ادرياح سرعة أ
 راح تدفق يخآلض فمثال" دقيقة، الديح بسرعة والمرتبطة الحرارة ديجة تغيرت على التصحيح معامالت أن من الرغم

 دخقض بينما ،النصف إلى ومحيطهتقويبا" العسخن الهدف ن بي )AT( الحرار ديجة فرق اللساعة في ميل 10 بسرع.ة

 في المذكور البيانات هذه أن من الحذر يجب ثلثين. من ألكثر الحرر ديجة فرق الساعة في ميل 15 دياح تدفق
 للتنبؤ. وصعوبة تعقيدا" أكثر والواقعية الحقيقية الحالة في وتكون جدا"، بسيط تحليل على مبنية تكون ما عادة" الدليل

 بال الطلق الهواء في الكهرائية للمكونات الحرادى بالتصوير اختبارت إجورء عند الحرر ديجة بيانات تصبح وكذلك

المنطقة. في الديح سرعة بيانات دون معنى
 يحدث عندما وكذلك ،العختر للسطح التبخر ٠ التبديد إلى عادة" األمطار تساقط يؤدى المطر: تساقط - ب

 اختبارت نتائج على تشويشا" تسبب التي االنصهار حرار يطلق بناء سطح في العمتز المنصهر الماء فإن ،التتجمد

الحرارى. التصوير
 فعثال" الهدف. حرار درجة من طرحها أو المحيط الهواء حرار درجة إضافة يمكن المحيط: الهواء حلرر درجة —ج-

 الصيف في ديجة 100 ب أعلى حرر ديجة ذات تكون أن طبيعي غير بشكل الساخنة الكهرائية للتوصيالت يمكن

 المحيط. الهواء حرر درجة تغير باستثناء متغيرت أية وجود عدم من الرغم على الشتاء في حرارتها ديجة من
 بشكل هاهأ الخلفية المنعكسة األشعة حرر ديجة تغير يكون أن يمكن الخلفية: المنعكسة األشعة حر درجة -د

 مذجانسة المطلقة الخلفية المنعكسة األشعة تكون أن بفحئئل ادمذخفضة. اإلصدادية ذات األهداف أجل من خاص

.ممكنا" ذلك كان كلما ديجة ألقصى حراريا"

 أو CO2 غاز مثل قوية طيفية إصدار/امتصاص بخصائص غازت وجود عند ماصة/باءثة: غارت وجود ه

اإلشعاع. مقياس في التأنير وبالتالي اإلشعاع، انتقال وهن أن يمكن ،الماء بخار
 أجل من تصدحيح بإجرء بنصح ولذلك ،الجو لتأثير نتيجة للتوهين عرضة" خاصى بشكل القصير الموجة أنظمة تكون

الجسم. بعد و النسبية الرطوبة
 يد عادة" الهدف. على فضن د حرجة حدادية بوضعية رؤيته عند بالهدف المتعلقة الحدادية الشروط معرفة الهام من

 أن يمكن لكن الباكر، والصباح المساء من متأخر ساعات خالل مستقرة حالة المسخنة األبنية من الحرر انتقال
 العابرة، الحاالت هذه مثل خالل جدأ". باردأ" الطقس يكون عندما معاكس حرارة جديان حدوث الشملس تأثير يسبب

جدأ". مشوشة الحرارية النماذج تكون أن يمكن

 الحمورء، تحت ألشعة ا بجهاز مرنبط.ة متغيرات عدة يوجد الحراري: التصوير دكاميرة المرتبطة المتغيرت -3

 والمجال البيانات اكساب ومعدل الكشف وقابلية الحدادية، والحساسية بدقة الموجية الحزمة مجال عن كالكشف

النظام. معايرو الفرغية ولدقة القياس ودقة الرؤية وحقل )Dynamic range( الديناميكي
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 الشمسي الوميض لتأثيرات حساسة خاص بشكل القصير الموجة أنظمة تكون الموجية: الحزمة مجال أ

كبير. شمسي أوإلنعكاس
 الطويلة الموجة أنظمة تكون أخوى، ناحية من الخارجي، للعمل الطويلة الموجة أنظمة باستخدام الخبراء يوصي

 تتتج عموماه جداه. المنخفضة اإلصدارية ذات السطوح حرارة درجات قياس في استخدامها عند للخطأ عرضةه أكثر

 .-]C° ]30130 المجال في واقعة حدرر درجات أجل من متشابهة نتائج موجية حزمة بكل القياسات

 أخرى. تطبيقات من أعلى التطبيقات بعض أجل من المطلوبة اررية الح الحساسية تكون الحرارية: الحساسية — ب

 العلمي والبحث التطوير تطبيقات بعض أجل من حساسية األقل PtSi كواشف على InSb كواشف فمثالدفضئل

)Research &Development(.

 الموجة. بطول المرتبطة استجابته قياس هي لكاشف الكشف قابلية إن:)Detectivity( الكشف قابلية — ج

 أقل ما كاشف يكون أن يمكن ال. أم للهدف الطيفية الخصائص مع االستجابة هذه توافقت إذا فيما على باالعتماد
البيانات. اكتساب معدل أيضاه الكشف قابلية تحدد آخر. من نفعاه أكثر أو

 متوافقة لتكون بالتيييب 60Hz أو 30Hz تردد معدالت عند التجهيزت معظم تعمل البيانات: اكتساب معدل — د

 لتخززن عالية بسرعة حواسب استخدام عند وذلك ،InSb كواسف تدسمح المعيارية. الفيديو لقطات إظهار معدالت مع

منخفض. رقية حقل أجل من 500Hz تتجاوز ترد بمعدالت بيانات بتحصيل البيانات،

 المحرقية المستوية المصفوفة أنظمة معظم تدستطيع البيانات. الكتساب آخر هام متغير هو الديناميكي: المجال —ه

 كبير معالجة بتوفير يسمح مما صورة، لكل البيانات من Digits خانة 14 إلى 12 من تخزن أن )FPA( الحالية

 األعظم البيانات اكتساب يززد ال حيث الماضي، في الحال عليه كان ما مع باذمقارنة واكتسابها الحرودة للبيانات

لحظة. أية عند سريع بشكل الحرارية الصور برؤية يسمح مما خانات، ثمان عن
 1km مسافة نقيس أن مثاله يصح ال إذ ضرورا المناسبة للدقة الحواري المصور استخدام يكون القياس: دقة و

 دقة خصائص ارء حم تحت أشعة جهاز لكل سيارة. عداد باستخدام متر مسافة تقيس أو ، 1m طول ذات بعصى
اإلثنين. بين والعالقة المستخدمة سات والعد الكاشف بحجم محددة معينة

 التي (المساحة الرؤية حقل لتفيير وذلك التجهيزات معظم في العدسات استبدال يتم أن يمكن الرؤية: حقل ز

.ولفررغية القياسية الدقة في تغير إلى باإلضافة الجهاز) بواسطة درى

 ال لمصور الشائع من يقاس. أن يمكن مرئي تفصيل أصغر هي :)Spatial resolution( الفراغية الدقة — ح

 نقوم لكي الدقة. فهم عدم بسبب دقيق غير بشكل يقيسها أن أو الصغير الشذوذات بتعيين يخطئ بأن بخبرة يتمتع
 التي الحدود هذه ضمن والعمل وحدودها، المستخدمة والعدسات التجهيزز مواصفات معرفة جداه المهم من دقيق بعمل

بدقة. العمل إنجاز أجل من حرجة تكون
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 عادة" إجرءالمعاير يتم .القياسية األعمال أجل من وحرجا هاما أمرر االختبار نظام معاير تنعد النظام: معاير ط

 FPA كواشف تكون الجهاز. فيه دستخدم الذي الحردر درجة مجال في المعاير دجرى أن يجب المصانع، قبل من

 التطابق عدم تصدحيح بيانات اذمصدنعين معظم يزود لذلك ،للمصفوفة متماثلة غير الستجابة خاصى بشكل خاضدعة

)Nonuniformity correction (NUC، للحاجة. وفقا التفاوتات هذه مالءمة وتكون

 يتضمن أن ويجب المفصئل الحررر درجة بمجال نقطتين عند التصحيح يكون أن يجب ،حرجا القياس يكون عندما
 معظم تقوم عموما". كافبا" النظام بداخل واحدة نذطة تصحيح يكون أبسط وبشكل أخرى، ناحية من العدسات.

العادي. التشغيل خالل دوري بشكل التصحدحات بهذه التجهيزت
 حررر درجة ذات ألنها الجهاز. حرر درجة تتغير عندما االستجابة في لتفير أيضا" خاضعة FPA تجهيزت تكون

 متطلبات تكون عندما الحادة. الحررية للتأثيرت ميالة خاص، بشكل الحرارة، أعمدة تكون مبودة. ألنها وذلك مستعر

 ظروف تتغير عندما دقيقة عشرين من ألكثر حرريا" تستقر بأن لها يسمح أن يمكن حرجة، الحرار درجة قياس

.كبير بشكل المحيطة التشغيل

 هذه تكون أن يمكن الحراري. المصور عمل دقة أجل من يوم لكل أساسية البسيطة الحقلية المعاير فحوصات تكون

 األكثر العمل أجل من واطفائها. اآللة تشغيل عند اإلنسان دمع مجدى حوإر درجة كاختبار بسيطة االختبارت
 مار مرجعي أسود جسم أو )Thermocoupled surface( حرية مزدوجة سطح استخدام يرر أن يمكن ،حرجا

المردي. الحقل ضمن
 المعاير تكرر معدل يعتمد دوري. بشكل دمعدير مرجعي أسود جسم باستخدام النظام معاير أيضا" ختر ت أن يجب

 المعايرة سجالت ظ تاط أن سنويايجب المعايرة بإعادة المصنعين معظم يوصي التطبيق. متطلبات على الصحيحة

بملف.

 ديجة ببلساطة ذلك يحدد والذي !األكبر المتغير هم أنفسهم الحيريون المصورون يكون أن الممكن من بالطبع،

 مصدطلح استخدام إن وحقلية. مكانية اختبارات واجررء وخبر، مناسب، تدريب أساس على التأهيل يبنى التأهيل،
 في الواسع التنوع بسبب (مشوش) واضحا" يكون ال قد الواسع الصناعي المجال في للعمل خصيصا" "الترفيص"،

 إضافية مهارات للمشغل يكون أن الحراري التصوير في التطبيقات معظم نجاح أيضا" يتطلب الثدخصية. المؤهالت

 واإلنصات واالستماع األسئلة بطرح التواصل مهارت للمصور يكون أن يجب التطبيق، عن النظر بغضى وخبر.

إجابة. أية تنحية دون األجوبة، إلى
 من كثير أن إال - رئعة صورة على جانبا" المفتاح بضغط ذحصل حيث االستخدام سهلة اليوم تجهيزت د -عت

 أعمال معظم المغرد. المفتاح بهذا المربطة غير األخرى المتغيرات من الكثير مع التعامل في يفشلون المشغلين
مماثال" يكون آخر مع الهدف بمقارنة وذلك المقارنة. على تعتمد نوعية بسيطة أعمال بالحقيقة، الحراري التصوير

واذخبر التدريب د وبوضوحيد االختبار. متغيرت من أكثر أو واحد تأثير حذف أو تقليل الممكن من له،
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 طور نجد أن الطور ثالثي كهربائي نظام فحصى عند النادر من ليس كمثال، الصدوير. أعمال نجاح في أساسا"

 تكون أن المحتمل من شاذة، حالة التسخين هذا يعد متوازن، الحمل يكون عندما اآلخرين. الطورن من أسخن

 من للحرار العوذدد الزائد التسخين يأتي أن الممكن من أو العادى، الحجم من أصغر ناقل زئد، حمل لحالة مرافقة
 لذلك متوازنة، غير أيضا" تكون أن يمكن الطبيعية األحمال الشروط، بعفى عند لكن قريبة. عالية مقاومة توصيل

 .الصحيح التفسير كفة للمصور والخبر المهار لها.وتاالجح مماثل حرارى نموذج على ادحصول علينا يجب

 إلى باإلضافة اإلشعاعية، المقاييس قياسات في المؤثر المتغيرت من ممكن قدر أكبر فهم الكمي التصوير يتطلب

 هذه ضمن لنبقى بعناية والعمل الفحص، بدء قبل المقبول الخطأ هامثى معرفة الضرورى من .الحدود معرفة

 فهم يهكن أو صحيحة، تكون تجهيزتهم من الخارجة البيانات جميع أن الحريين المصوين من كثير يعتقد الحدود.
!صحيح غير ببساطة يكون هذا .وقياسها المتغيرت جميع تأثير

 الممكن من وبالتالي واردة، والنوعي الكمي الحرارى بالتضوير خطأ حصول إمكانية تجعل المتغيرات أن باعتبار

 المتغيررت، كافة بالحسبان باألخذ والهؤهل الماهر الحرارى المصور يقوم عندما فقط جيدة بيانات على الحصول

المتبقي. الخطأ هامثى - ضمن ونعمل - نفهم أن المهم من بعد وفيما

السابع الفصل

التقرير وكتابة االختبار نتائج تقييم
Evaluation of Test Results and Reporting
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 حدود وفهم صحيح بشكل الفحص بإجدرء الحراري المصور مهار على كثيره الحراري التصوير أعمال غالبية تعتمد

 مذهل، المتغيرات عدد أن رينا كما مناسب. بشكل النتائج وتفسير الصلة ذات البيانات جميع وتنسجيل االختبار

بأنفسهم. المهمة ألداء كات، بشكل المؤهلين من الذحص طاقم يكون أن يجب وبالتالي
 مستوى ارري ح مصور ارف إش تحت يعمل (والذي األول المستوى في المؤهل ارري الح المصور يقوم أن عادةه يوصى

 من حاسم أمر ثالث مستوى حراري مصور قبل من المكتوبة الفحص إجورءات استخدام إن البيانات. بتحصيل ثان)

 أن يمكن كما أخرى اختبارت إعداد الضروري من البيانات، صحة تأكيد أو إجداء كتابة أجل من النجاح. أجل

 منهجية تحديد قبل نموذجية عينات من إصدارة قياسات إجراء كمثال، إصدارية، قياسات إجداء الضروري من يكون

 مكلفة تكون قد اختبار قطع تأمين الضروري من يكون رما المركبة، للمواد الالإتالفي االختبار أجل من .الفحص

الكشف. قابلية حدود تعريف أجل من

 معظم تطلب كهربائي، فحص ارء إلج كمثال، الفحص. ارء إلج المطلوبة والمهارة المعرفة مقدار تفصيل يجب

 .تدرب إلى باإلضافة وأمانها الكهديائية باألنظمة العمل بأساسيات معرفة الحواري المصور لدى يكون أن الشركات

 الناجح، الفحص أجل من الحئدرورة العمل وشروط الطقس واضح وبشكل اإلجراءات ضمن بالحسبان يأخذ أن يجب

 للموجة حساسة أنظمة استخدام من التتحذير ذلك على كمثال واضحة، وشروطه العمل حدود تكون أن يجب كما

الشمس. أشعة تحت الخارجي بالعمل القصيرة
د

 تفسير يتطلب قد األحيان بعض في الثاني. المدستوى في المرخلص الحراري المصور مهام من البيانات تفسير د يد

 من دعم أو معين هندسي تخطيط أو أخرى، اختبار طريقة باستخدام إضافي اختبار إجداء إلى العمل البيانات
 اعتماداه ذجاحلمفشل تقييمات إجداء أول مستوى ألشخاص الممكن من المحددة، العمل أساسيات ضمن ثالث. مستوى

 أول مستوى حراري لمصور يمكن لمرجل، الصهر مفاومة فحص إجرء عند كمثال، بوضوح. مكتوبة إجراءات على

 باإلجررء. المحددة القيمة السطح حرار درجة تتجاوز عندما افشلت" الصهر مقاومة أن إلى يشير أن

 هو أساس دحد سنواجه أنه إال جيد، إجداء وطبق لهال المصور يكون عندما البيانات بتفسير نستمر أن نستطيع

 اإلصدارية تنخفض عندما اإلشعاعي المقياس قياسات اعتماد به الموصى غير من حيث القياس، وثوقية تحديد

 األخذ ويجب بحذر التفسير يتم أن يجب منخفضة إصدارة ذات لمواد النوعي التقييم عند حتى .0.05 تحت

بدقة. تحديدها نستطع لم لو حتى الدياح وسرعة كالحمل النظام، متغيرت بالحسبان

 الجزء هذا يتطلب تقدير. شكل على لآلخرين وبوضوح االختبار نتائج إرسال يجب بدقة، البيانات تفسير بعد حتى
 المصور ستواجه التي المشاكل تجنب يتم وبذلك التقرر، قرءة على النزون لدى فني شخص تعلدم أحياناه العملية من

الكشف. على قدرتها أو وحدودها التقنية لمزايا الزبون إدرك مدى حول الحراري
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 أو الجهاز وطرز الحراري المصور اسم التقرير يتضمن أن يجب أدنى، كحد أشكال. عدة التقرير يأخذ أن يمكن
 الحيرة وديجة واتجاهها الريح كسرعة الصلة، ذات المحيطة العمل وظروف للجهاز التسلسلي والرؤم الكشف نظام

 العينة واصدارية الموقع عن ومعلومات العينة تعريف وبطاقة الحمل كقابلية النظام، عمل وشروط المحيطة

 الضوئية والصور الحررية الصور التقرر يتشمن أن يجب الحاالت، معظم وفي الجهاز، بارمترت واعدادات

المطابقة.

 المعلومات عوضى يتم أن ويجب فوضوي، بشكل وليس الئقة بطريقة التقدير ضمن التفاصيل هذه تظهر أن يجب

مبسط. بشكل األسانسية

الضوئي. الحراري التصوير لدعم للبيانات منطقي تسلسل ذات المتغالية التقارير تكون

الحمرء تحت باألشعة الحراري بالتصوير اختبار تقرير
Infrared Thermography Inspection Report
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التقرر رقم االختبار تارخ والموقع المشروع السم العمل صاحدا للعمل المنفذة الجهة

Specimen Parameters :العينة متغيرت

اإلصدارية: :الجسم إلى المدسافة النسبية: الرطوبة المحيطة: الحدرر درجة

للعمل الفنية المتغيرت

االختبار: طريقة الستخدة: المعايير للكامير: التسلسلي الرقم الكاميزر: نوع

الرؤية: حقل الملحقات: المرشحات: العدسات
٠ ر

\اة:١٩١الم؛؛

االختبار نتائج

اررية: الح الصورة الضوئية: الصوون

2من 1 صفحة

الحمراء تحت باألشعة الحراري بالتصوير اختبار تقرير
Infrared Thermography Inspection Report
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 الثامن الفصل

الحراري التصوير تطبيقات
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 أخرى، مسميات تحت بعضها يندرج قد بل الالإتالفية االختبارت من الحواري التصوير تطبيقات جميع ط ت ال
 ال طبيعة ذات الحرري التصوير تطبيقات تكون المصطلح، عن النظر وبفحض ولكن . مثاله التنبؤية كلصيانة

 من كثير في الحراري التصوير استخدام أصبح والمواد. األنظمة من لكل الفعال بالتقييم تسمح وبحيث إتالفية،
جداه. واسع بشكل مقبواله التقليديةNDT اد تطبيقات

 وصناعة اإللكترونية المكونات صناعة هما صناعتين على خاص بشكل الحراري التصوير مجال في التطور تركز

األخرى. الصناعات من العديد في جديدة تطبيقات تطوير تم فقد ذلك ومع الفضاء مكونات

:)Electronics Industry( اإللكترونيات صناعة —1
 وتصنيعها المدكاملة الدارت لوحات تصميم في فعالة أداة الحرري التصوير أصبح اإللكترونية، الصناعة في

)Integrated circuit boards (iCBs، اندفاع سبب وقد المتكاملة. الدارت هذه إصالح حاالت بعض إلى باإلضافة 

 الحرار بسبب مرافقة مشاكل ظهور إلى عليها، العناصر كثافة وزيادة صغير إلكترونية لوحات لصنع المصممين

 اذحرر هذه توزع لراقبة التصميم، مرحل خالل الحمراء تحت األشعة ستخدم د الدارت. هذه عمل عن الناتجة

 في تؤثر أن يمكن أخرى أسباب أية أنر لتقييم اللوحات فحر، ت التالية، الخطوة في ثم ومن العناصر، في وتأثيرها

أدائها.

داخلها. التوصيالت تفاصيل تبين متكاملة دارة لوحة من لجزء اررية ح صورة 1 —8 الشكل يبين

داخلها. التوصيالت تفاصيل تبين متكاملة دارة لوحة من لجزء اررية ح صورة :1 —8 الشكل

 الفحص صعوبات من وللتقليل . جداه منخفض منها وكثير كبير، بشكلICB على األجززء معظم إصدارات تختلف

بفرن اللوحات وضع باألولى يتم التاليتين: الطريقتين إحدى تطبيق يجري
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”heat soaked“، لد الحررية الخارطة تشكيل يتم حيث ICB، عند اللوحة خارطة مع الخارطة هذه قارن ت ثم من 
 برؤية نسمح بذلك ،ICB اد على نسبيا" عالية إصدارية ذى طالء تطبيق الثانية بالطريقة ويتم العمل. حزر ديجة

مباشرين. وتحليل حردية
 اللوحة تنشيط يتم جة. ألعنتاً ICB لد فعلي لفحص الحمزء تحت األشعة ستخدم ؤ أن يمدن التصنيع، مرطة في

 ICB اد “golden board” ذهبية) (لوحة مع الناتجة الحدادية اإلشار تاقان ثم تغذيتها، طريق عن المفحوصة

 حوار درجة إلى الوصول وبعد (التسخين)، التنشيط عملية أثناء المقارنة وتتم المواصفات، ضمن المنجوز المرجعية

 طوح عملية جرى ون أخوى، صور عن صورة تفضيل يتم الحاسوبية، المعالجة المستقرة).باستخدام (الحالة العمل

 العالية، الكلفة ذات اللوحات إصالح أثناء نفسها التقنية ستخدم تا الشاذة. للمذاطق فور" وشدار دورى، بشكل الصور

 في وزيادة اإلصالح لكلفة كبير خفض إلى اإللكترونية ارت الدا فحص في الحرارى التصوير استخدام يؤدى وبالتالي
.جودتها ضمان

:)Aerospace Applications( الفضاء تطبيقات -2
 غير مستويات إلى الفعال الحدررى التصوير استخدام فيها تطور التي المجاالت أهم من الفضاء تطبيقات د ت

 رؤية أنظمة تستخدم التي اآللية الفحوصات إلى البسيطة اليدوية المراقبة مجال من النقنيات تطورت حيث مسبوقة،

متطور. برمجي أساس على مبنية
 فيما الملتحمة أو صفائح شكل على المصنعة المواد أن على الفضائي الحوارى للتصوير األساسية الفرضية تستند
 يمكن واالنتشارية. الدسعة، الموصدلية، يتضمن وبما تسبيا" متجانسة حوارية خصدائصى ذات تكون صدحيح بشكل بينها

 إشارتها في الشذوذ على اعتمادا" الغريبة المواد من والمتضئنات الترققات، ،الفصل تواجد مكان ويحدد يير أن

أو نفسه الجانب من واحد،وتارى جانب من المختبرة العينة تسخين للفحص، النموذجي األسلوب يتضمن الحوروية.
نم ب -

 المختبرة المنطقة على الحوار تطبيق يكون أن جدا المهم من المحددة. المتطلبات حسب وذلك المقابل، الجانب

 الممكن من اللالطح. على عمودى بشكل المادة، ضمن الحداوة جريان المتساوى التسخين يظم حيث ، منتظماتسبيا"

 الحررية، المصابيح أو الساخن الهواء كمدافع متنوعة، حررية مصادر بواسطة الفعال ادحررى ر٦التص^و جوى ي أن

الوميض. مصابيح أو

 كمصدر الطاقة عالية إكزينون ومدض مصابيح ذات بعناية صئمة أنظمة الحالية الفعالة األنظمة معظم تستخدم

 أو الحررية بالموجة الحوارى التصوير يسمى ما اآلن ستخدم الحزرية. البيانات صور لمعالجة وحاسب حررى

 التصوير أثناء وصيانتها. والتجارية العسكرية الفضائية المكونات من كل إنتاج أجل من واسع بشكل بالوميض
 بمعدل الجزء عبر السطح من بالتوصيل الحررة تنتقل الوكب. سطح من الحوارية الموجة نبضة ص مد د الوميضي،

 للزيادة االنقطاع فوق ادحرر تميل الموصلية، من أدنى قيمة ذى عادة" يكون ألذى لالنقطاع وصولها حتى منتظم

من مرتدة" الوكب، ضمن الجريان الموجة تتابع النسبي. وبعده وعمقه االنقطاع موقع إلى يشير مما
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 100 حتى 60 معدل (إن بالثانية لقطة 500 حتى بمعدالت البيانات لتقط٠البرضيذ المقطع ضمن االنقطاعات
 أن يمكن ثوان، لبضع العملية تستغرق حيث المطلوبة، التفاصيل على الحصول أجل من مثاليا)، يكون بالثانية لقطة

جدا". قصير بزمن —مودعة أقدام أربعة قريبا"— مغردة وميضية بنبضة المغطاة المنطقة قط لد ت

 مسار ضمن الوميض يحيك أن يستطيع الذي اآللي اإلنسان استخدام تم حيث بسرعة، الحديثة التقنيات تطورت

 يجب بالطبع، حاسوبي. نظام بواسطة طهل ود معالجةلمعطيات تجربي ثم ومن الفضائي، التركيب كامل على مبرمج

 العناصر تصنيع أجل من خاص وبشكل لكن، ،العمل هذا مثل إلعداد معتبر تجريبية عمليات مسبقا" يتم أن

واعد. مستقبل اآللية األنظمة لهذه فإن الجديدة،

 بعد للطائدرت الناجح الفحص يجرى حيث ،honeycomb structures النحل أقدرص بهياكل الرطوبة تغلغل ؤحص يتم
فبعد ، نسبيا" طويلة لفتر عالية اريفاعات في للتحليق نتيجة باودا" تبقيه عالية حررية سعة للماء ألن هبوطهامباشر"

ه ٠  مكان لتحديد الفعال الحراري التصوير خدم يدد ان يمذن المحيط. حرر لديجة حرارتها ديجة ووصول الطائر هبوط

 تحوي التي المناًطق تظهر بينما متساو، بشكل ماء تغلغل تحوي ال التي المادة من المنطقة تسخن الرطوبة. توضع

طائر. في القيادة حجر في الحيرية العازية فشل 2-8 الشكل يبين للماء. العالية الحرارية للعسعة نتيجة أبرد ماء

طائر في القيادة حجر في العزل فشل :2—8 الشكل

:)Electrical Inspections( الكهربائية التجهيزات عن الكشف —3
 الحاجة وعدم الذحص تنفيذ لسرعة نظر" الكهربائية األنظمة سالمة فحص في واسع بشكل الحراري التصوير يدتخدم

 الناتجة العالية اذحرأل أن إال الكهربائي، النظام في المشاكل لكل الوحيد المؤشر ليست الحداية أن إال مماس. إلى
التصوير عمل غالبية تكون الكهربائية. األعطال ماتسبق الشاذآلعادة" الكهويائية المقاومة عن
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 الكهربائية باألنظمة بسيطا العمل هذا يكون .مشابهة لعناصر الحرارية اإلشار بمقارنة نوعية، الكهربائي الحراري
 أو واحد لطور يكون وعندما متماثلة. دائماه األطوار تظهر أن يجب حيث الطور)، ثالثية (كالمحركات الطور ثالثية

 موجودة. تكون قد ما مشكلةه أن إلى ننتبه أن يجب فإننا أنسخن) بادةه مختلفة درر درجة أكثر

 التي لألعطال عرضةه أكثر المناطق هذه تكون كهربائي، تماس نقطة أو وصل ألي خاص بشكل االنتباه لفت يجب

 أن الممكن من يجعل ارري الح التصوير إن ارفقة. الم اررة بالح العالية المقاومة ترتبط وبالتالي عالية، مقاومتها تجعل
 أقل في محتملة مشكلة أي عن للتنحري التماس نقاط آالف حاويةه ،به بأس ال حجم ذي فرعية طاقة محطة نفحص

 الثالثة. أطواره بين الكهربائي التيار توازن عدم تبين كهربائي لمحرك اررية ح صورة 3—8 الشكل يبين ساعة. من

 أن يمكن الكهيبائية األنظمة من أخرى أجزاء في بينما إتار، دار في طبيعية ظاهرة التوازن عدم ظاهرة ت.عتر. عادةه
كبير. محرك في داخلي عطل عن النادج الطور توازن عدم كحالة ،ألعطال نتيجة تكون

الطور. ثالثي محرك أطوار أحد في توازن عدم حالة تظهر اررية ح صورة :3—8 الشكل

 ألن وذلك فعال، غير بشكل همستخدماه يكون ما عادةه أنه إال واسع، بشكل ومستخدماه مباشرره التطبيق كون من بالرغم

 األشعة وبجهاز المصور بالعنصر مربطة مشاكل بعدة يلم أن يجب الجيد الكهربائية لألنظمة الحرري المصور
 يؤدي مما جداه منخفضة إصدارات لها الكهريائية، العناصر معظم البيانات. تفسير على وبالمقارنة الحمررء تحت

 أن يجب العناصر أن المنخفضة اإلصدارة أيضاه تعني دقيق. بشكل الحرارة درجات قياس على المقدر عدم إلى

 أغلب في فإنه عالية مقاومة بوجود تتمثل مشكلة نشاهد. عندما كشفها. ليتم كافية طاقة تشع كي جداه ساخنة تكون

 بوضع الحراري االختبار لتقنية المستثمرن من الكثير ويلجأ . مسبقاه التلف بعض حصول عن ناتجة تكون األحيان

 من يزدد مما عالية، إصدارية ذات أهدافاه منها المواد هذه تجعل بحيث الحرجة، الكهربائية العناصدر أجززء على مواد

.القياس وثثوقية وتحسين مبكر بشكل العطل كشف إمكانية
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 على كهربائيا كالمعزولة عالية إصداويات لها التي للسطوح قريبة مسافة من القياس الحريين المصويين بعض يؤيد
 حتى الكبير الحررية التدرجات لتظهر عالية وانتشارية حرارية لموصدلية العناصدر غالبية تمتلك حيث المثال سبيل

 عند هي التي تلك من بكثير أقل المقيسة الحرار دوجات تكون أن الممكن من أنه يعني هذا صغير. مسافة على
الحمل يتغير عندما كبير بشكل الحرارة درجة تتغير أيضا" العالية. للمقاومة نتيجة تلسخين فيه يحدث الذي الموقع

النظام. على الكهربائي
National fire protection association (NFPA( الحريق من للحماية الوطنية الجمعية توصي

 وعندما %،40 مقدار أصغري حمل عند الفحوصات تحوى بأن الكهويائية، األنظمة لصيانة ،B-70 المعيار ضمن
االسمي. الحمل عند الفحوصات تجدى ممكنا" يكون

 ورؤية المغلفة األجزء فتح دون الكهربائية التجهيزت فحص يحاولون الحريين المصودين من كثير يزل ما
 حيث السيئة، الظروف حاالت في باستثناء مباشر بشكل األجززء رؤدة الفحص ويتطلب مباشر. بشكل العناصر

 المصور تعوضى إلمكانية ،فائقة بعناية المغلفة األجزاء فتح ويتوجب ذطيرة. أو مستحيلة المباشر الرؤية تكون

 مغآلف، جزء باب فتح عند بلسهولة قدح ة أن اذغجارتيمكن من خاص بشكل كبير، خطر وجود الحتمال الحراري

 لفهم الجهد كل بذل يجب ثانية. نصف من بأقل ٠F]15000[ عن يزيد ما إلى الحداية درجات تصل أن يمكن حيث

 الخطوات المتحدة، الاليات معظم في كقانون دل ؤ والذي NEPA70-E المعيار يفصل المخاطر. هذه وتخفيف

 Personnel الثدخصية الوقاية وأجهزة التأهيل المواصفة هذه تتضمن الحراري. اذمصور لحماية الضرورية

)Protection Equipment (PPE. تتضمن أن يمكن كما PPE لوقاية باإلضافة ،القوس وهج لتقاوم مسثمة ألبسة 

االنفجار. هذا مثل عن الصادر الطاقة عالي البنفسجي فوق اإلشعاع من األعين

 لألشعة الشفافة النوافذ ركب تا اآلن أخرى. بقياسات بنصح لذا خطور، التجهيزت بعضى إلى الوصول يكون أن يمكن

 التوضع مكان تحديد يكون فتحه. دون المغلف الجزع ضمن ما برؤية لللسماح الحاالت بعضى في الحمورء تحت
 فوق األمواج تكشف التي التجهيزت استخدام أن أيضا" الممكن من المكونات. جميع رؤية لضمان مطلوبا" بعناية

 قابلة صوتية فوق إشار دصدر اذوصلة ضمن الصغير المكروي الكهويائي القوس حتى ألنه وذلك بالهواء. الصوتية

المغلف. الجن ضمن صغير ثقب أو كسر خالل من للكشف
 جدا" كبير المريي واللسطح الشذوذات بين الحرارية التدرجات تكون قد بلسهولة، المغؤف الجن فتح يمكن ال حين

 المعدنية الداخلية القضبان تكون بينما فرنهايت ديجات 5 د السطح إشارة التتجاوز قد فمثأل ملحوظ. بشكل

!باالنصهار بدأت قد إنشات بضع بعد على المتوضعة
 لم إذا اذحرإري التصوير قيمة من بسرعة ينشى أن يمكن هاط" متغير الدياح تشكل الخارجية، الفحوصات أجل من

 هواء تيارت أية وبواسطة المحطات بجانب (أو الرياح بواسطة بالحمل التبريد ينخفضى سوف فائقة. بعناية ييدتخدم

إال العاصفة، الرياح أثناء تافهة مشكلة أمام إننا ليبدو العالية. المقاومة ذات الوصلة حرارة درجة قسرية)
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 ادحررين المصوين من كثير يحاول الرتاج. سرعة اذخفاض عند كبرى أهمية ذات تصبح الحقيقة في أنها
 التبود تأثيرت عن الناتج الخطأ مالحظة مع وآخر، (طور) فاز بين الحرأل درجة فرق بقياس هذا عن التعويض

تبطله. قد التي

 الطور بتمييز الفني يفشل أن يمكن ،المتماثلة المكونات بين Delta measurements دلتا قياسات إجرء عند

 قياسات تبدو الوياح، هبوب حاالت في لذا المحيط. الوسط حرار فوق حرأل درجات ببضع يعمل الذى الطبيعي،
 أعلى أو حول الواح سرعات تكون عندما الخارجية الفحوصات بنتائج النظر دجب وبالتالي قليال"، مضللة أيضا" دلتا

 أن يجب وبالتالي جدأ"، خطيرة مشاكل إلى طفيف بمقداب الحرأل درجة زيادة تؤدى حيث بحذر، 10MPh من

 باستخدام يوصى الحرار. درجة قياسات مع المفحوص الجزء موضع عند الراح سوعة تقدير أو قياس تترافق

 خارجية فحوصات عمل إجدرء عند وكذلك المحلية. الظروف لتقييم أخرى وسائل أو ،بسورت الدياح سرعة مقياس
 ساعات خالل الفحوصات تنفيذ مايتم غالبا" وبالتالي للحررة. ماص سطح أى الشمس تسخن أن الممكن من فإنه

.الفحص صعوبات لذخقيف كافيا" الغائمة األيام أو الصباح

 نتائج الطويلة للموجة الحساسة األنظمة تعطي سوف ائشمسة، الفتنات خالل الواسع الخارجي العمل أجل ومن لذا

 ليال" أو الغائمة األيام في محدود نطاق على فقط القصيو الموجة أنظمة ستخدم تا أن يجب كبير. بشكل أفضل

األخرى. والظروف األحمال تسمح أوعندما
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التاسع الفصل

FLUKE Ti25 الكامير بواسطة عملية تجارب

في المبينة Fluke Ti25 طررز من الحمراء تحت باألشعة حراري تصوير كامير استخدام الدرسة في جرى

الكامير. لهذه الفنية والمزيا والمواصفات المكونات 1—9 الجدول يبين كما 1-9 الثكل

األساسية. ومكوناتها Fluke Ti25 :1-9 الشكل

Fluke Ti25 للكاميرا الغنية والمزايا والمواصفات المكونات : 1-9 الجدول

الومدف العنصر رقم
LCD شاشة 1

Function Softkeys (F1,F2,F3) وظيفة مفاتيح 2

المدخر غطاء 3

مكبر 4

Microphone ميكروفون 5

Auto backlight sensor آلي خلفي ضوء حساس 6
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Handstrap يدوى حزم ٦

AC adapter/charger input terminal الشحن مدخل 8

SD memory card compartment ذاكو بطاقة 9

Retractable lens cover العدسات غطاء 10

Visual camera (Ti10,Ti25,TiR,TiR1 only) بصرية تصوير آلة 11

Thermal (IR) camera حرية تصوير آلة 12

Focus control بالتركيز التحكم اطار 13

Trigger الصور التقاط مفتاح 14

:FLUKE Ti25 الكامير تشغيل طريقة -1

):Focusing and Capturing an Image( صورة والتقاط التركيز —1 —1

 حتى 1—9 الشكل في 13 رقم بالتركيز التحكم إطار بإدار يركز االهتمام، منطقة أو الجسم إلى المصور يشير

 مفتاح وحرر اضغط ثم ومن الغبش، ويزول األخيلة تتطابق بحيث LCD الشاشة على واضح بشكل الصورة ظهور

 المباشر للرؤدة والعودة الدور تخززن إللغاء .صوتية مالحظات تسجيل الممكن ومن .trigger الصور التقاط

.trigger الصورة التقاط مفتاح ونحرر نضغط
 مسافة تكون بينما إنش) 6( أو تقوبا" cm[15[ هي )IR( الحرارى التصوير لكامير الدنيا التركيز مسافة تكون

 ).إنش18( أو تقوبا" cm[ 46[ هي الضوئي التدوير لكامير الدنيا التركيز

 الحرار. درجة بتحليل سمح حرية صور أو بسيطة كصور الصور التصوير آلة تخزن أن يمكن مالحظة:

.نفسه الوقت وفي بعضهما مع LCD شاشة على والحررية الضوئية الصورة تفعيل الممكن من مالحظة:
):Adjusting the Tthermal Image( الحرارية الصورة ضبط -1 -2

 يوجد ٠الشدوير آلة رؤية حقل ضمن للعنطقة الحرر درجة تدفج إلظهار متنوعة وظالل ألوان التصوير آلة تستخدم

 .palette and range هما الصور إظهرر كيفية لتفيير طوقتان

:palette إختيار -1-2-1

 الحديدى والتدفج عاباً، تباين أزيق-أحمر، ،رمادية تدرجات متنوعة. حرارية إظهار نماذج الفنية اللوحة قائمة تزود

ironbow. التفعيل خطوات: 

 F1. على palette تظهر حتى F2 نضغط — أ

المتوافر. الخيارت إلظهار palette مفتاح نضغط —ب
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.palette خيارت بين لالنتقال Down أو Up المفتاح نضغط — ج
المختار. اللوحة على المصور لوضع Back/Done المفتاح نضغط — د

:Range الحرارة درجة مجال إعدادات —2—2—1

المجال. وإلعداد يدوياه أو التفعيآللياه الممكن من الصورة على اررة الح درجة لرؤية

.F3 على Range المجال يظهر حتى F2 اضغط — أ

.Range مجال المدسمى المفتاح اضغط - ب

 آلي المدسمى المفتاح واضفط اليدوي الدجال على التصوير آلة لوضع Manual يدوي المدسمى المفتاح اضغط - ج

Auto التلقائي المجال الختيار .

يدوي/آلي: لمجال السريع االختيار أجل من

آلي. ومجال يدوي مجال نموذج بين لالختيار ثانية نصف لمدة F1 نضغط

والمدى. المجال إعدادات عتد االختبار جهاز شاشة معطيات 2-9 الشكل يبين

والمدى. المجال إعدادات :2—9 الشكل

:Setting the Level (Manual( (يدوي) الحرارة درجة مجال إءداد—3—2—ا

 .التصوير آللة الكلي الحرار درجة مجال ضمن الحراري المدى مستوى إعداد يضبط اليدوي، بالمجال الوضع عند

 المستوى: إلعداد .2—9 الشكل انظر

.Level مستوى المفتاح نضغط يدوي مجال نموذج إدخال بعد — أ
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 لدرجات المدى لتحديك Down أسفل أو أعلى، حرارة لدرجات الحرارة درجة مدى لتحريك Up المفتاح نضغط —ب

أدنى. حرارة

أتجرت. قد العملية لتكون Done المفتاح تضغط —ج

:Setting the Temperature Span (Manual( (يدوي) الحرارة درجة مدى إءداد—4—2—ا

الحرار: درجة مدى لضبط

.Span مدى المفتاح اضغط يدوي مجال نموذج إدخال بعد — أ

لتضييقه. Decrease أو الحرر درجة مدى لتوسيع Increase المفتاح اضغط — ب

التضوير. مجال مستوى إلعداد Done المفتاح اضغط — ج
 )PIP: picture-in-picture( معاه: بصرية صورة مع حررية صورة تشغيل إعداد —2

.IR-Fusion حردية صورة مع visual image بصرية صور مزج يدعى

 picture-in-picture صور في صورة أو كاملة، حرارية صور إظهار بين لالنتقاء IR-Fusion قائمة ستخدم ة

PIP(.( مستوى إلعداد IR-Fusion وإظهار PIP:

 F2. على IR-Fusion تظهر حتى F1 اضغط — أ

.IR-Fusion قائمة ليظهر IR-Fusion المسمى المفتاح اضغط — ب

 تنتقي العليا الثالثة اإلعدادت الستة. IR-Fusion إعدادات بين للتحرك Down أو Up المفتاح اضغط — ج

 visible البصي للمج مختلفة مستويات مع IR من كاملة شاشة لها السفليات الثالثة اإلعدادات .PIP إظهار
blending.

االنتهاء. عند Back/Done المفتاح اضغط — د

الدقيق: الحرارة درجة قياسات ضبط — 3
 الجسم. اح١ ولصداوية الجسم سطح حرار ديجة :األساسيين العاملين على السطوح من المشلة الطافة كمية تعتمد

 األجسام معظم حرارته. ديجة لتقييم المعلومات هذه وتستخدم جسم، من الحمراء تحت األشعة التصوير آلة تلتقط

 او %95 ب- تقييمها ويمكن عالية إصدارية ذات تكون والثياب الجلد، الخشب، بالدهان، المطلي كالمعدن المقيسة
 غير المعادن سطوح على يتم ال التقييم هذا أن إال .األغرض أغلب أجل من التقييمي العمل هذا ).0.95(

 من يكون المنخفضة، اإلصداوية ذات المعادن بدقة نقيس أن أجل من منخفضة. إصداوية لها ألنها وذلك المدهونة.

 وبهذا مناسبة، إصداوية قيمة عند التصوير آلة بوضع هو األسهل التصحيح طريقة اإلصداوية. تصحيح الضروري
الدقيقة. السطح حرار درجة التصوير آلة تلقائيا" تحسب
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اإلصدارية: إعداد — 4

ة: إصداري قيمة إعداد جل أ من

.F1 على Emissivity تظهر حتى F2 اضغط — أ

.Emissivity مفتاح اضغط — ب
 المواد بعض أجل من اإلصدارية قيم قائمة من ار خد ت أو كقيمة مباشرره اإلصدارة وضع ت أن يمكن النقطة، هذه عند

يلي: ما نجري الشائعة المواد بعض اإلصدارة اختيار أجل من الشائعة.

.table مفتاح اضغط —أ

 القائمة. في المواد بين لالنتقال Down أو Up مفتاح اضغط —ب

عليها. ائؤشر المادة النتقاء Done مفتاح اضغط —ج

مباشر: بشكل اإلصدارية قيمة وضع أجل من

.E مفتاح اضغط — أ

 اإلنقاص. أو للزيادة Down أو Up مفتاح اضغط — ب

القيمة. الختيار Done المفتاح اضغط — ج

 :Reflected background temperature المنعكسة الخلفية الحرر درجة إعداد —5

 األجسام تؤثر أن يمكن background الالحقة بتفعيل التصوير آلة على المنعكسة الحرار درجة تعويض بوضع

 إصدارة تكون عندما وخاصةه االهتمام، ذي الجسم أو للهدف الحرارة درجة قياس دقة في جداه الباردة أو جداه الحارة

الحرارة. درجة قياس دقة على المنعكسة الخلفية الحرار درجة إعداد ضبط يحسن أن يمكن منخفضة. الجسم

.F2 على Background تظهر حتى F1 اضغط — أ

.Background المفتاح اضغط — ب

المنعكسة. الخلفية الحرار درجة لضبط Down أو Up المفتاح اضغط — ج

االنتهاء. عند Back/Done المفتاح اضغط — د

عملية: تجارب - 6

57

المعلومات نظم http://www.saec.syالسورية الذرية الطاقة هيئة
57

http://www.saec.sy


خزن. في السائل سستوى فحص : األولى التجربة -1-6
العمل: خطوات أ-

 لذلك ما، خطر" يسبب قد فتحه أن أو فتحه، يمكن ال مفلق وعاء أو خزان في اللسائلة مستوى معرفة يغلب ما كثير"

 السوائل غالبية تتمتاع حيث ادحررى التصوير طريقة إلى اللجوء يمكن الوعاء أو الخزان في السائل مستوى ولمعرفة

حرار. كخزان منها تجيرل عالية حربية بلسعة

 عند الغدص يتم أن فيمكن الخارجي للجو معرض الخزان كان إذا أو السائل نسخن أن يمكن الطريقة فاعلية ولزيادة

 يحتاج فإنه لللسائل الحرية اللسعة وبسبب الشمس، حرار امتص قد الخدان في اللسائل يكون حيث الشمس غروب

 على المحتوى الخدان من الجزء يكون وبالتالي الخارجي، الوسط مع السائل حدرر درجة لتتعادل أطول وقت إلى

 من البرودة إلكتسدابه أبو السائل يكون حيث الصباح، في الفحصى يتم أن يمكن وكذلك الباقي. من أسخن سائل
 من االستفادة يمكننا وبذلك الخارجي. الجو مع ويتعادل ليسخن وقت إلى السائل يحتاج حيث لياال، الخارجي الجو

.السائل مستوى تحديد في الحرية الفروقات هذه

 ،%7 حوالي ضعيفة إصداية وذى والملئع للصدأ المقاوم الفوالذ من ماء خززن على المخبر في التجربة 'نفدت

 حرديا" تصوير جدى التي ادجهة نم البالستيكي األسود الالصق من طبقة وضع تم فقد إصدايته رفع ولضروأل

 من أقل الخزان ضمن الماء حرار درجة حيث صباحا" 10 اللساعة في التتجربة نفذت فيه. اللسائل مستوى لتحديد

 األولى التتجوبة تنفيذ معطيات يتضمن تقور ب19 والشكل أ—1—9 الشكل يبين المحيط. الجو حدرر درجة

االختبار. ونتائج

الحمراء تحت باألشعة الحراري بالتصوير اختبار تقرير
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Infrared Thermography Inspection Report

التقرير رقم االختبار تاريخ والموقع المشروع السم العمل صاحى للعمل المنفذة الجهة

1 2015ا4ا20
خزن في ساذل مستوى فحص الطاقة هيئة

الذرية

الذرية الطاقة هيئة —

ارت االختبا مركز —

الصناعية

Specimen Parameters :العينة متغيرت

0.9 اإلصدارية: :الجسم إلى المسافة النسبية: الرطوبة C° 22 المحيطة: الحررة درحة

1.5 m %55

للعمل الفتية المتغيرت

الختبار: ا طريقة

الفعالة غير الطرقة

المستخدمة: المعايير للكامير: التسلسلي اليم

Ti25—09120263

ار: الكامي نوع
FLUKA TI25

الرؤية: حقل

36°

يوجد ال الملحقات: المرشحات:

يوجد ال

ة:٨١^٦»اا١ا ، *ا١اا !١١٠^

 في ألساسية ا العدسة

فقط ار الكامي

االختبار نتائج

الحرارية: الصور الضوئيية: الصاور

2 من 1 صفحة االختبار. ونتائج األولى التجرة تنفيذ تقير :أ— 1—9الشكل

ادحمررء تحت باألشعة الحرري بالتصوير اختبار تقرير
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Infrared Thermography Inspection Report

للخزان الكلى االرتفاع مع ومقارته السائل مستوى بيان

االختبار: نتائج

الحقيقي: السائل مستوى حساب الممكن من
 وبذلك الضوئية بالصور مباشر الناتجة ادحوارة الصور ومقارة ضوئياه االببفاع قياس وعليه الحوض تتصوير إما -

مباشرةه. السائل ارتفاع تحديد يتم

الحقيقي: الخدان بارفاع الصور على الكلي الخدان اديفاع على الصور على السائل ارفاع نسبة بضرب أو —

04= 152 mm
2قح

7ة

 بارا مازل السائل بينما،ندسيز دائ الجو يكون حيث الضحى وقت في إما القياسات هذه بإجررء ينصح التوصيات:
السائل. تسخين يتم أن أو ، دافئاه السائل بينما نسبياه باردا الجو فيكون الشمس غروب عند أو

االختبار: على المشرف توقيعباالختبار: القائم توقيع

2من 2 صفحة االختبار. ونتائج األولى التجربة تنفيذ تقرير معطيات تابع ب:1-9الشلل

كهربائية. تحكم وحدة قواطع فحص : الثانية التجربة —2—6
60

المعلومات نظم http://www.saec.syالسورية الذرية الطاقة هيئة
60

http://www.saec.sy


العمل: خطوات أ-
 يترفق ما غالبا" ألنه كهربائية دارة في أولعطل العمل في خلل حدوث مكان تحديد ادحررى التصوير بواسطة يمكن

 خالل من يمكننا حرية صور التقاط وعند التدسخين. في زيادة وبالتالي ،الكهربائية المقاومة في زيادة مع ذلك

حدوثه. قبل المحتمل اليرطل أو الخلل مكان تمييز الحدإرية الخارطة

االختبار. ونتائج الثانية التجوبة تنفيذ معطيات يتشمن تقيير ب—2—9 والشكل أ—2—9 الشكل يبين

دحمرء تحت باألشعة الحرري بالتصوير اختبار تقرير
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Infrared Thermography Inspection Report
التقرير رقماالختبار تاريخوالموقع المشروع السمالعمل صاحبللعمل المنفذة الجهة

الذرية الطاقة هيئة -

االختدارات مركز -

الصناعية

 تحكم وحدة قواطع فحص

2015/4/72كهربائية

Specimen Parameters :العينة متغيرت

اإلصدارية: :الجسم إلى المدسافة النسبية: الرطوبة الحررالمحطة: درجة

٦9.0 1.0 m 53% 28.5° C

للعمل الفنية ائمتغيرت

الكاميون: نع
FLUKA TI25

للكامير: التسلسلي الرم

Ti 25—09120263

الستخدعة: المعايير

ASTM E1934-99a
 االختبار: طريقة

الفعالة غير الطرقة

 المستخمة: اكدسات

 في األساسية العدسة

فقط الكاميون

 :المرشحات

يوجد ال

الملحقات:

يوجد ال

 الرؤية: حقل

مئوية 36°

االختبار نتائج

اررية: الح الصورةالضوئية: الصور

2من 1 صفحة

اآلختبار. ونتائج الثانية ة التجرب تنفيذ تقرير أ:—2—9 الشكل
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دحمرء تحت باألشعة الحرري بالتصوير اختبار تقرير
Infrared Thermography Inspection Report

االختبار: نتائج

المسبب العطل إصالح يستدعي مما القواطع أحد في عطل أو مشكلة وجود على الحرارية الصورة تشير

درجة لفرق وفقا التصنيف

اررة الح
به المنصوح أو المطلوب العمل ة ج ١٦٠١١!

0°C to 3°C للتحقق مذكر إصدار خلل وجود إمكانية إلى تشير

4٥c to I5٥c
 كان إذا إصالح إجرء يجب

يسمح الوقت
خلل وجود إلى تشير

16°C and above مباشرة االصالح إجرء يجب رئيس خلل وجود إلى تشير

يسمح الوقت كان إذا اإلصالح يجب وبالتالي مئوية، درجات 7 حوالي اررة الح درجة فرق حيث

التوصيات:

العمل اررة ح درجة إلى الكهربائية والدارة القواطع اررة ح درجة وصول بعد الصور التقاط يكون أن يجب

االختبار: على المشرف توقيعباالختبار: القائم توقيع

2من 2 صفحة

ر.االختبا ونتائج الثانية التجربة تنفيذ تقيير ب:—-— الشكل
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Glossary العلمية: المصطلحات

 المطلق. الصغر من هدرج حرار ميزن وهو —Absolute temperature scale مطلق حر *ميزان

 وهي .Molecular activity جزئي فشاط عندها يوجد ال التي الحدر ديجة هي :Absolute zero المطلق *الصفر

.الحرر لدرجات ورنكين كلفن ميزن على الصغر إلى تشير التي النقطة

 تحت األشعة جهاز إلى مدع جسم سطح عن المنعكسة األشعة :Background الخلفية المنعكسة *األشعة

السطح. ذلك من منبعثة أو صادرة غير وتكون الحمراء،

 مرئية، إشارت أساس على الريح سرعة بتخمين يسمح مقياس :Beafort’s wind scale للرياح بيفورت *مقياس

 الذي الحرري للمصور مفيد وهو بيغويت قبل من ور ط بسيط وهومقياس شجرة. على األوراق أو األمواج كخصائص

معين. بموقع الريح سرعة معية يحتاج
 غير المثالية السوداء األجسام إليه. الواردة الطاقة كامل ويشع يمتص سطح :Blackbody األسود *الجسم

 ستخدم ة لذلك معياري، كمصدر األجسام هذه تستخدم أن يمكن األسود، للجسم قريبة سطوح تتواجد لكن موجودة،

.ومعايرتها االختبار أنظمة لفحص

 أثناء ما لعدطح (مالصقة) مجاورة تبقى الغاز أو السائل من رقيقة طبقة :Boundary layer المالصقة *الطبقة

ثخانتها. مقدأر حسب وذلك الحرار انتقال نقص تسبب بالحمل، الحرار انتقال

 ديجة ليع الالزمة الحرر بكمية المعرفة الطاقة وحدة :British thermal unit (Btu( البريطانية الحررة *وحدة

 مساوية Btu واحد تكون معيايي). ضغط (عند البحر سطح بمستوى واحدة فريهايت درجة الماء من باوند حرر
.joules 1055.06 ل- تقريبا"

 4.2 د وتساوي واحدة. مئودة ديجة الماء من غرام واحد حرار درجة ليع الالزمة الحرر كمية :Calorie *الكالوري

joules. رمزها ”c“ أو cal.

 السطح من أعلى إصداريه له يكون جوويف أو خدش، كسر، ثقب، عن عبار :Cavity radiator الفجوة *إشعاع

 إصداويه بعدها أضعاف سبعة ءمقها التي للفجوة يكون سوف منخفضة. عنه الناتجة االنعكاسية أن بلسببا المحيط

. 0.98 من ة" مقترب

CCD Charge coupled device:* أنظمة في مستخدمة دلكتروذية قرءة جهاز بالشحن، مقترن جهاز 
المحيية. المستوية الحزمة مصفوفة

 في أقل) نشاط (ذات الباردة إلى أكبر) نشاط (ذات الساخنة المناطق من الحرر تنتقل :Conduction *التوصيل

 في الحيرة فيها تنتقل التي الوحيدة الطريقة هذه الب-عض.لدظ بعضها مع والجزئات الذرت القترن نتيجة المادة
 الذرت مابين التماس عند وغازت) (سوائل السوائل في موجود أيضا" بالتوصيل الحورأل انتقال أن إال الصلبة. المواد

.مختلفة طاقية مستويا'ت عند والجزئات
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 اررة. الح درجة في فروقات وجود بسبب السوائل حركة هو :Convection *الحمل

 .المكعب القدم على الباوند منها واحدات بعدة ويقاس الحجم. وحدة في المادة كتلة :Density *الكثافة

 (مشع أسود جسم مع بمقاريتها الطاقة إشعاع على مقدرتها تعطف التي المادة خاصة :Emissivity *اإلصدارية

واحد. حتى صغر من اإلصدارية قيم تتروح الحرر. درجة ذات عند مثالي)

.المالصقة الطبقة انظر :Film coefficient المالصقة الطبقة *معامل
 أن يمكن ال ثابتة، ق رفل نظام في الطاقة تكون :First law of thermodynamics األول التيرموديناميك *قاتون

دففى. أو خلدق د
 القوى أو المزج ،المضخات ،المراوح الريح، بواسطة ائمسبب الحمل :Forced convection القسري *الحمل

األخرى. القسرية

 والهدف. التصوير آلة "أمام" تكون التي المشعة األجسام :Foreground الصورة *صدر

 التاقلية الطاقة: تساوي حيث بالتوصيل، الحرار انتقال صطف التي القيمة معادلة :Fourier’s law فورييه *قاتون

اررة. الح درجة فرق x المساحة x اررية الح
FOV Field of View: عادةه الهدسات، بواسطة به التحكم يتم حيث تصوير لتظام الرؤية زوية أو الرؤية حقل 

. بالدرجات يقاس
 مواضع حول جزيئاتها باهتزاز الصلبة األجسام في الحرارة ويميز الطاقة، أشكال من شكل هي :Heat *الحرارة

 الحرارة درجات ذات المناطق إلى العالية الحرارة درجات مناطق من المنتقلة الطاقة أيضاه وهي ،األصلية اتزانها

المادة. حرار درجة تتغير عندما المنخفضة

 أو صلبة حالة إلى سائلة حالة من المادة تتحول عندما المنطلقة الكامنة الطاقة :Heat of fusion االنصهار *حرارة

سائل. إلى صلب من تتحول عندما المتعبة

 الحررة تتقل التي المواد مع بالمقارنة خاص شكل الحرر، جريان من تحد التي المادة وهي :Insulator *عازل،

جيد. ٍل بشك

IFOV Instantaneous field of view *: بواسطة دره أن يمكن منطقة أصغر قياس وهو الفوري، الرؤية حقل 

Spatial resolution. المكانية بالدقة ويتعذق لحظة، أية عند النظام

Ins-bee") :InSb" الفوتونات كاشف مادة االيوم.) أنتيمونيد أو photon detector material ممتاز بأداء 

. القصيرة الموجية للحزمة

 المتماثلة ادحرلر درجة ذات المناطق outline خطوط دحدد برمجية دالة :Isotherm الحرري التماثل *خطوط
 الصورة. في radiosity اإلشعاعية أو apparent similar temperature ظاهرياه

.Kcal الرمز يكون لألغذية. الطاقية القيمة عن التعبير أجل من عموماه ة لمستخسدم :كالوري) (ألف *كيلوكالوري
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 الطاقة تساوى شعصئة اإلشعاعية الطاقة شفاف)، (غير كتيم جسم أجل من :Kirchhoff’ law كيرشوف *قانون

الصادر. اإلشعاعية
المادة. طور في الروابط كسر أو لتثكيل المستخدمة الطاقة :Latent energy الكامنة *الطاقة

 الطور في الروابط كسر أو لتثكيل تستخدم التي الطاقة :Latent heat of fusion لالنصهار الكامنة *الطاقة

للمادة. الصلب

 ادحالة في الروابط كسر أو لتثكيل ستخدم ت التي الطاقة :Latent heat of vaporization للتبخر الكامنة *الطاقة

للمادة. الغازية

 الحمراء). تحت األشعة في (للعمل 8-15سإ بين موجية باطوال إشعاع :Long-wave طويلة موجة

 الحمراء). تحت األشعة في (للعمل 6gm-2 بين موجية بأطوال إشعاع :Short-wave قصيرة موجة

 السائل. كثافة في التغير نتيجة فقط الحاصل الحمل :Natural convection الطبيعي الحمل*

 فرق مع متناسب جسم لتبريد الحرار انتقال معدل يكون :Newton’s law of cooling التبريد في نيوتن قانون*

.its surroundings ومحطه الجسم بين الحرر درجة

.T=0 شفاف، غير :Opaque *كتيم
 سائل، (صلب، المادة أطوار من طور من تتغير عندما المادة بها تمر التي العملية :Phase change الطور *تغير

آخر. إلى غاز)

 إشعاعية غير تجهيزت باستخدام حرارى تصوير :Qualitative thermography النوعي الحراري *التصوير

Nonradiometri equipment إشعاعية قياسات إجرء دون متنوعة أهداف من الوارد اإلشعاع لمقارنة صور أو 

اررة. الح لدرجة

 إشعاعية (مقاييس إشعاعية تجهيزت باستخدام حرارى تصوير :Quantitative thermography الكمي *التصوير

radiometers( إشعاعية صور أو radiometric images الددف. حرر لدرجة إشعاعية قياسات إلجرنء 
 اإلشعاع. أو الكهرمغنطيسية األمواج بواسطة الحرية الطاقة انتقال :Radiation *اإلشعاع

 .يعبر أو أبعفى، صئر، الذى متضمنا" سطح، من الواردة كاًفةاألشعة :Radiosity *اإلشعاعية

 تحدت األشعة شدة من الحرر درجة قياسات على يدل معاير نظام أو صور :Radiometric إشعاعي *قياس
المكتشفة. الحمراء

 بارد جسم من الحرارة تنتقل أن يمكن ال :Second law of thermodynamics التيرموديناميك في الثاني *القانون
إضافية. طاقة أو عمل بذل يتم لم ما ساخن إلى

 قياسه أو رؤيته يمكن .جسم أصغر لتحديد مستخدم اختبار :Slit response function (SRF( الشق استجابة *دالة

نظام. بواسطة
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 للموجة الحساسة الحمراء تحت باألشعة التصوير أنظمة مع تترفقعادة" ظاهرة :Solar glint الشملسي *الومدض

 .األبرز هي المع سطح أية من الشمسية االنعكاسات تكون حيث القصير
 اعسبقا". معين مجال ضمن تقاس أن يمكن التي الحرر درجة قيم تحديد :Span *امتداد

 بالميلي وتقاس النظام بواسطة وى أن يمكن باألبعاد جسم أصغر وهي :Spatial resolution الفراغية *الدقة

.)mRad( ارديان

 واحدة. حرار درجة مدنة مادة من الكتلة وحدة لرفع المطلوبة الحرإر كمية :Specific heat النوعية *الحررة

 بقياس يقوم أو حررة ديجة يعطي تصوير دون إشعاعي قياس جهاز :Spot radiometer بقعي إشعاع *مقياس
الحمراء. تحت باألشعة حرار مقياس أيضا" يدعى أخرى حرارية أشعة أي

 إشعاعي. قياس بنظام معينة مسافة عند قياسها يمكن التي للمنطقة البقعة أبعاد :Spot size البقعة *أبعاد

 الحرر درجة فرق فيها يكون افترضية حرارية حالة :Steady-state heat flow المستقرة بالحالة الحرارة *جريان

.متغير غير النظام أو المادة عبر

.w/m2k4 ):Stefan-Boltzman constant( 8 10*°5.7 بولتزمان ستيفان *ثابت

 جسم عن أشعة شكل على الصادرة الكلية الطاقة تكون :Stephan-Boltzman law بولتزمان ستيفان *قانون

.4 القوة إلى مرفوعة المطلقة الحرإر ديجة مع متناسبة أسود

 وال الكاشف على تنعكس والتي النظام "خلف" اإلشعاعية المصادر :Thermal background الحررية *الخلفية

العقاس. العطح ءن صادر تكون

 الحررية الطاقة بمقدار الرريية.ذ.يئ الطاقة تخزين على المادة مقدر :Thermal capacitance الحررية *اللسعة

 النوعية الحرإر بضرب إليها الوصول ويمكن واحد. كلفن ديجة غرام كيلو واحد حرار درجة لرفع المطلوبة (بالجول)

.بكثافتها للمادة

 بمعدل ون.يرف ادحريية. الطاقة إليصال المادة مقدر قياس هي :Thermal conductivity الدحلراًة *الموصلية

.)W/m2.k( الدولية الجملة في ووحدتها الحرر جريان

 جريان مقاومة على المادة مقدر مقياس هي الحوإوية. الموصلية مقلوب :Thermal resistance الحررية *المقاومة

اررية. الح الطاقة

 المادة. حاالت مع ترتبط وكيف تتحول كيف الطاقة، درسة :Thermodynamics الحرري *التحريك

 الحرارية. للمعطيات visual picture مرئية صور :Thermograph حررية *صورة

 اذحدإري. التصوير تجهيزت الستخدام مهل فتي :Thermographer حرري *مصور

 مع نظام، أو مادة خالل من الحرر، جريان فيها يتغير حرارية حالة :Transient heat flow عابر حررة *جريان

الزمن.
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