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ی استفاده کنیم؟حرارتچرا از دوربین هاي 

گرما غالبا اولین عامل در تشخیص آسیب و عیب داخلی تجهیزات  می باشد. بنابراین دما و گرما به عنوان پارامتر اصلی کنترل
که با کنندتمامی اجسام از خود امواج الکترومغناطیسی بر اساس دمایی که دارند ساطع میعملکرد تجهیزات به شمار می رود. 

چشم انسان قابل مشاهده نیست ولی در دماهاي باال انسان می تواند آن را حس کند؛ مانند زمانی که دست خود را در فاصله ي 
مادون قرمز یتوانند حرارت تابشیمادون قرمز میحرارتيربرداریتصويهانیدورب. ز یک فنجان قهوه ي داغ نگه می داریداکمی 

)IR همان طور چشم انسان ها می تواند تجهیزات و هر سطحی را نمایش دهند و آن را ضبط و ذخیره کنند.) ساطع شده از
می (visible)اشیایی که با نور خورشید یا هر عامل روشنایی دیگري روشن شده است را در طول موج مشخصی در طیف بینایی 

ند گرما و یا تشعشعات الکترو مغناطیسی ساطع شده از اجسام را در انسان ها می توانچشمتواند ببیند این نوع دوربین ها بر خالف
طیف مادون قرمز تنها بخشی از کل طیف الکترو مغناطیسی را می توان دید1همان طور که در شکلطیف مادون قرمز ببیند.

توانند محدوده یمریاوتصنیامی شود. از آن متصاعد يهر چه دماي یک جسم بیشتر باشد اشعه هاي بیشترتشکیل می دهند.
يهانیاز دوربامروزه.کنندو مانیتوررا کنترلتجهیزات دما رییگرما و تغعیرنگ نشان دهند و توزرییتغرنگ و را با ییدما

ریو سای، راه آهنبرق، ساختمان، پزشکصنایع، تجهیزات و شبکه هاي در يمادون قرمز به طور گسترده ایحرارتيربرداریتصو

.کنندیمفایادر کنترل هرگونه عیب و آسیب را یشود و نقش اساسیها استفاده منهیزم
طیف الکترومغناطیسی-1شکل

:اصول عملکرد دوربین هاي حرارتی
. اشعه مادون قرمز، گسترده ترین اشعه در طبیعت به شمار می استیتماسریغيتکنولوژکیمادون قرمز یحرارتيبردارریتصو

) بیشتر است بر اساس قوانین فیزیک همواره از خود اشعه مادون -273ºcتمام اشیا در طبیعت که دماي آن از صفر مطلق (رود و  
اطالعاتی از ماهیت آن جسم ) متصاعد می کند حتی قطعه اي از یخ و هر اشعه مادون قرمز متصاعد شده به همراه خودIRقرمز (

پس متوجه شدیم که دوربین هاي حرارتی براي اندازه گیري دما طراحی جسم گفته می شود. که به آن مشخصه حرارتی دارد
نشده اند بلکه نتیجه اي به صورت دما دارند بلکه تشعشات مادون قرمز را بر اساس شدت انتشار دریافت میکنند.
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IRاساس کلی عملکرد دوربین حرارتی -2شکل

کرده و به جادیایحرارتریتصوکیشود تا یپردازش مکیسطح جسم توسط آشکارساز مادون قرمز فوتوالکتريدمافضاییعیتوز
مادون قرمز یحرارتریتصوکییعنیسطح جسم ، یحرارتعیمتناظر با توزیحرارتریتصوکیشود و لیتبدییدئویوریتصوکی

دهد.یملیتشک
اتمسفر از دو طریق جذب و پراکنش روي اموااج الکترومغناطیسی تأثیر می گذارند؛ پراکنش از طریق انحراف موج از اثر اصلی و 
جذب از طریق تغییر انرژي درونی مولکول هاي اتمسفر در نتیجه ي جذب بخشی از انرژي امواج الکترومغناطیس تأثیر می گذارند. 

ب انرژي در طیف هاي مختلف الکترومغناطیس متفاوت است و ما از طیف هایی استفاده می کنیم که جذب انرژي کمتري در جذ
و نور نزدیک به مادون اتمسفر موجود در هوا و ابرهاي تیره  و ... می تواند نور مرئیاین بازه ها صورت می گیرد؛ یا به عبارت دیگر 

به این بازه ها پنجره هاي شفاف هستند14μm~8تا 5μm~3اشعه مادون قرمز با طول موجابربردرکنند و راجذب) IR(قرمز
می گویند.(atmospheric windows)اتمسفري

،  اندازه گیري و مشاهده اجسام در تمامی شرایط از قبیل شب یا روز، و این بازه هاي فرکانسیبا بهره گیري از این پدیده نوري
شرایط سخت محیطی و حتی باران و برف توسط دوربین هاي حرارتی مادون قرمز قابل انجام است. 

پنجره هاي اتمسفري- 3شکل

ها به جاي دیگري در ذهن ما شکل در ادامه به تمییز و تفکیک مفاهیمی در این حوزه می پردازیم که ممکن است برخی از آن 
خواهیم کرد.بررسی به صورت مختصرگرفته باشند؛ مفاهیم انتشار، انتقال و بازتاب را
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انتشار، بازتاب و انتقال-4شکل 

هر سه ي این ها همان طور که در شکل میتوان دید داخل میدان دید حسگر 
حرارتی قرار می گیرند:

:Emissivity(ε)قابلیت انتشار

(ε)کندمیبیانراقرمزمادونتابشدرمادهیکتواناییکهاستمقداري.εواشیاءگیرياندازهدماي،سطحخواصاساسبر
.میکندتغییراستفادهموردحرارتیتصویربردارطیفیمحدودهبهتوجهباهمچنین

:Reflectance(ρ)بازتاب

موادنوعودما،سطحخصوصیاتبهρ.باشدمیقرمزمادونتابشانعکاسدرمادهیکتواناییمقدار(ρ)بازتاب
.داردبستگی

:Transmission(τ)انتقال
(τ)استاز خود قرمزمادوناشعهدادنعبوردرمادهیکتواناییمقدار.τداردبستگیموادضخامتونوعبه.

موارد زیر است:تشعشع مادون قرمز ثبت شده توسط حسگر حرارتی شامل

اندازه گیريمورد، توسط جسم تشعشع
 محیطتشعشعبازتاب
 گیرياندازهانتقال انتشار از طریق جسم مورد

ρ= 1+τ+ε.این رابطه همیشه برقرار است

را ذکر کنیم:حال می خواهیم فاکتور هایی که به صورت دستی در حسگر حرارتی قابل تنظیم هستند 

εجسمسطحازانتشارمیزان.1
که تنظیم درست آن، اهمیت ویژه اي دارد.reflected temperature compensation(RTC)جبران ساز دماي انعکاسی.2
مقیاس دما.3
colour palletteپالت رنگی.۴

:(RTC)جبران ساز دماي انعکاسی 
اگر تشعشع مادون قرمز حاصل از عوامل در بیشتر موارد دماي انعکاسی با دماي محیط (مخصوصاً در فضاي بسته) برابر است؛ 

مزاحم روي سطح جسم مورد اندازه گیري بازتاب داده شده باشد باید دماي تشعشع انعکاسی حتما در نظر گرفته شود. دماي 
ن این انعکاسی اثر کمی روي اشیاء داراي قابلیت انتشار باال دارند؛ هرچه جسم قابلیت انتشار پایین تري داشته باشد در نظر گرفت

پارامتر اهمیت بیشتري پیدا می کند.  
بامعموالًکاراین.یابدمیبهبوددماگیرياندازهدقتبنابراینوکندمیفراهمرابازتابمحاسبهامکاندوربین،درعاملیک

.شودمیانجامافزارنرمطریقازیاودوربینبهدستیوروديازاستفاده
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: colour paletteپالت رنگی 
).رنگپالت"خاکستريمقیاس"،"آهن"،"کمانرنگین"مثالعنوانبه(دوربیندرحرارتیتصویربرايرنگنمایشانتخاب

ازکنتراست تصاویر حرارتی قابل نمایش با کیفیت هاي متفاوت است و بستگی به نوع اندازه گیري و تنظیم پالت رنگی دارد. پس
testoیاtesto IRSoftبامثالً(آنالیزافزارنرمازاستفادهباوجداگانهصورتبهتوانمیرارنگتپال،حرارتیتصویرذخیره

Thermography App(درکنید.توجهخودحرارتیتصویرقابل فهم بودن بهرنگپالتانتخابهنگامهمچنین.کردتنظیم
.شوندمیبیننده مرتبطتوسطشهوديطوربهسرماباآبیوسبزو همچنین گرمابازردوقرمزهايرنگ،مواردبیشتر

حسگر هاي حرارتی اهمیت ویژه اي دارد بحث فاصله ي مورد قبول براي اندازه گیري است.یکی دیگر از مفاهیمی که در بحث 

گیرياندازهفاصلهوگیرياندازهنقطه
درمتغیرسهباید،استگیرياندازهیامشاهدهقابلکهگیرياندازهجسم موردمناسبگیرياندازهفاصلهتعیین حداکثربراي
:شودگرفتهنظر

دیدمیدانfield of view(FOV)

شناساییقابلشیکوچکترین)IFOV (
 کوچکترین جسم قابل اندازه گیري/ نقطه اندازه گیري

)IFOV(

IFOVوجود دارد:کوچکترین جسم قابل اندازه گیري/ نقطه اندازه گیريو شناساییقابلشیکوچکترینقانون کلی زیر براي  ≈ 3 x IFOV

میدان دید-5شکل 

پیکسل واحدمیدان دید یک -6شکل

براي مشاهده ي مشخصات 
دوربین حرارتی اسکن کنید.


