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  ترموگرافی کاربردهای: سومقسمت  -ترموگرافی 

 که نمود توجه باید می باشد، اما وضعیت پایش و بازرسی های روش ترین کارآمد و ترین ارزان از یكی ترموگرافی که این وجود با

 است آن ترموگرافییكی از خصوصیات  ؛ که این امر کاربردهای آن را در همه حوزه ها میسر نمی کند.دارد نیز خاصی های محدودیت

 ،موضوع این. می کند گیری اندازه را جسم سطح از اینچ 001/0الیه ای به ضخامت تقریبی  حرارتی تابشی انرژیصرفا  روش این که

رافی ترموگ توفیقبرای  پایش وضعیت طیف وسیعی از تجهیزات و کاربردها تحت تاثیر قرار می دهد. و بررسی در راترموگرافی  قابلیت

اپراتور  کی و حضور کیفیت با ترموگرافی دوربین یک بكارگیریسیستم مورد بررسی،  تشعشعیدر یک کاربرد خاص، عالوه بر استعداد 

 ماهر و باتجربه الزامیست. 

 زیر دسته بندی کرد: حوزه 4در کاربردهای ترموگرافی در زمینه پایش وضعیت را می توان  طور کلی،به 

o تجهیزات الكتریكی 

o تجهیزات مكانیكی 

o سازه های شهری 

o پزشكی 

 

 الكتریكی: تجهیزات

 تولیدسیستم های الكتریكی مشكالت بخش عمده ای از  علتمهمترین 

و یا جریان الكتریكی )در اثر مقاومت الكتریكی باال حرارت بیش از حد 

زمانی که جریان الكتریكی در یک  طبیعی بطور ( در مدارها می باشد.اضافی

بخشی از آن به انرژی حرارتی تبدیل هم طبق قانون اُ یابد، جریان می مدار

حد  بیش از)یا جریان الكتریكی( ریكی مقاومت الكتکه صورتی در می شود. 

تولید حرارت غیر طبیعی و بیش از حد در مدار ، باعث مدار بوجود آیددر 

می تواند منجر به صدمه در ادامه می شود که عالوه بر هدر رفت انرژی، 

ز ناشی از حرارت ثبت امواج مادون قرمبا ترموگرافی دیدن تجهیزات گردد. 

و شناسایی نقاط حساس و معیوب تجهیزات  ردیابیهای غیر طبیعی، امكان 

 را فراهم می کند. 

ی از دو عامل اصلعیوب عمدتا این . دنشومی دیده)یا سرد( داغ نقاط صورت به گرافیترمو تصاویر درالكتریكی تجهیزات عیوب  معموالً 

نوان مثال مقاومت الكتریكی باال می تواند عبه بارگذاری بیش از حد. ب( )و  تاتصاال)الف( مقاومت الكتریكی باال در : شات می گیرندن

ه ک جریان الكتریكی باال ممكن است ناشی از تخریب عایق ها رخ دهدهمچنین ید. بوجود آ شده خورده یا و اکسید ناقص، اتصاالت در

در تجهیزات الكتریكی که توسط ترموگرافی امكان شناسایی آنها وجود دارد یوب شایع از عبرخی  .شوندمی داغ نقاط ایجاد باعث نهایتا

 عبارتند از:

 ناقصاتصاالت  -

 بیش ار حدبارگذاری  -

 بازمدارهای  -

 های نا متعادلبارگذاری  -

 ... و -
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 :مكانیكی تجهیزات

تغییرات دما و حرارت سطوح عمل می  مبنایآنجا که ترموگرافی بر از 

 الزمبدین روش  ماشین آالت مكانیكی وضعیت ایشنماید، برای پ

ی، عیوب منجر به تولید رتحراخصوصیات  ،با اساس عملكرد است

حرارت، شرایط شروع به کار، شرایط طبیعی کار، و شرایط خاموشی 

توجه به اینكه هیچكس به اندازه با ماشین آالت آشنایی کافی داشت. 

پرسنل یک واحد صنعتی با تجهیزات آن واحد آشنا نیستند، بنابراین 

تی سوابق عملكردی برای اجرای عملیات ترموگرافی موفق بایس

در آنها در شرایط کاری نرمال تجهیزات بعالوه اطالعات ترموگرافی 

 دسترس باشد. 

صنعتی قابلیت پایش وضعیت با روش ترموگرافی را دارا می باشند. از های ات مكانیكی مورد استفاده در واحدوسیعی از تجهیزطیف  

 جمله مهمترین این تجهیزات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 موتورها -

 هاپمپ  -

 های حرارتیمبدل  -

 كیمكانی آالت ماشین دمای افزایش باعث تواند می غیره و ناقص روانكاری حد، از بیش سایش محوری، عدم هم مانند مختلف عیوب جودو

 سایر کمک با و هکرد مشخص را حرارت افزایش علت توان می موارد از بسیاری در ،شده تشكیل حرارتی الگوی به توجه با. شود

 . پرداخت اتتجهیز یابی عیب به (روغن آنالیز و ،آلتراسونیک آکوستیک امیشن، ارتعاشات، آنالیز) وضعیت پایش هایروش

 ارتند از:بوجود آمدن تغییرات دمایی در تجهیزات مكانیكی عباز مهمترین علل برخی 

 کاری نامناسبخنک  -

 هم محوریعدم  -

 یاتاقانی یوب ع -

 عایقیعیوب  -

 ...و  -

 

 :های شهریسازه 

کاربرد ترموگرافی در حوزه پایش وضعیت سازه های شهری مربوط به مهمترین 

ساختمان ها مانند بسیاری از سازه های  در می باشد. از آنجا کهها  ساختمان

، بنابراین تغییرات دمایی و به تبع آن جریان دارد یحرارتانرژی مهندسی 

تغییرات تشعشعات مادون قرمز قابل ردیابی و اندازه گیری است. خوشبختانه 

 در محدوده ییب تشعشعااغلب مصالح مورد استفاده در ساختمان ها دارای ضر

ه یک مرحلتنها طی آنها تشعشعات مادون قرمز می باشند؛ از اینرو،  0.96تا  0.9

 است. اندازه گیری قابل 
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ت بهینه برای پایش وضعی حالت اینصورت،. در انجام می گیرد ساختمانو یک بار از درون از بیرون  یک بارساختمان ها ترموگرافی عموما  

این . درجه نیز کفایت می کند( 10)بعضا دمای  ای مابین دماهای داخل و خارج ساختمان می باشددرجه  20ی حدود وجود اختالف دما

 در .که دمای محیط نزدیک صفر درجه است بهترین زمان انجام ترموگرافی ساخنمان ها فصل زمستان خواهد بودبدان معنی است که 

سرد با ترموگرافی داخلی ساختمان ، پل های در حالی کهاشند؛ با ترموگرافی خارجی ساختمان قابل ردیابی می ب داغپل های حالت کلی، 

 مواردی که با استفاده از ترموگرافی ساختمان ها قابل شناسایی می باشند عبارتند از:مهمترین مشاهده می شوند. 

 ی(حرارتانرژی )نشت  -

 رطوبت )آب(شت ن -

 میكرو ارگانیسم ها )بدلیل وجود رطوبت( -

 

 :پزشكی

 اندرم و شناسایی سیر ،پزشكیحوزه  در تكنولوژی و علم پیشرفت با

 رد را زمان کمترین بیمار کهکرده است  پیدا سوق سمتی به انسان ها

مهمترین . یكی از کند سپریبیماری  بهبود و شناسایی طول فرآیند

 مایدوجود ) تغییرات دما در انسان ها بیماریانواع شاخص های طبیعی 

می باشد. بر این اساس،  بدن رد ناشی از جریان خون (غیرطبیعی

 تماس بدون غیرتهاجمی، سریع، روشیبه عنوان  قرمز مادون ترموگرافی

دین ؛ بسترا دارا انسان بدن وضعیت بر نظارتقابلیت  منفعل بصورت و

 ارایه دور راه از را بدن سطح حرارت درجه )تصویر( نقشهصورت که 

 . نمایدمی 

 فیزیولوژی بین نزدیک ارتباط آوردن دست به و ترموگرافی های ندوربی از استفاده برای وسیعی تحقیقات اخیر هایه دهطول  در

بیماری های زیر مورد استفاده قرار  تشخیص برای موفقیت با ترموگرافیدر این راستا، . است شده انجام پوست دمای و بدن حرارتی

 گرفته است:

 (پستان) سرطان -

 (و ... وریدی، ترومبوزهای محیطی، عروق اسكلروز، آرتریو) خون پاتولوژی با مرتبط های بیماری -

  هااستخوان و مفاصل پاتولوژی با مرتبط های بیماری -

 تومورال پاتولوژی با مرتبط های بیماری -

 نوزادان با مرتبط های بیماری -

 

 

 


