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Termografia w podczerwieni
w zastosowaniach naukowych

Każdego dnia naukowcy z całego świata
poszukują nowych metod, które pomogłyby im
w rozwiązywaniu problemów. Termografia
w podczerwieni okazała się nieocenionym
narzędziem badawczym do stosowania
w wielu dziedzinach nauki.
Ze względu na możliwości prowadzenia badań
nieniszczących, systemy termowizyjne stały
się bardzo ważnym instrumentem w wielu
rozmaitych zastosowaniach badawczo rozwo-
jowych.

Termografia polega na wytworzeniu skalibro-
wanego temperaturowo obrazu w podczerwie-
ni, czyli obrazu cieplnego. Z jej pomocą moż-
liwe jest prowadzenie pomiarów temperatury
i wykrywanie nawet najmniejszych jej różnic.
Wielu naukowców prowadzących prace kon-
strukcyjne, lub badania stosowane i podsta-
wowe odkryło, że podczerwień jest niezawod-
ną i szybką metodą badań nieniszczących
ułatwiającą im codzienną pracę.

ZALETY PODCZERWIENI

Bardzo trudno jest przewidzieć rozkład pola
temperatury. Nie zawsze więc można ustalić
gdzie należy umieścić termopary niezbędne
do dokonywania dokładnych pomiarów
i właściwej oceny dyssypacji ciepła. Ponadto,
ponieważ termopara musi stykać się z bada-
nym elementem, może ona wpływać na wynik
pomiaru. Podczerwień ma natomiast tę zaletę,
że wytwarza szczegółowe obrazy pola ciepl-
nego w sposób bezkontaktowy. Nawet jeżeli
nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się
problem, pojawi się na prostym w interpretacji
obrazie termowizyjnym, niekiedy w najmniej
oczekiwanych miejscach.

Kolejna zaleta polega na tym, że dzięki termo-
grafii w podczerwieni producenci mogą unik-
nąć kampanii reklamacyjnych. Koszt związany
z wycofywaniem wadliwych produktów może
urosnąć do milionów euro. Takich wydatków
można często uniknąć wykorzystując pod-
czerwień na etapie prac badawczo rozwojo-
wych nad wyrobem.

NOWA TECHNIKA PODCZERWIENI

Współczesne kamery termowizyjne mogą
wytworzyć obrazy o bardzo dużej rozdzielczo-
ści. Możliwe jest więc uzyskanie w sposób
bezkontaktowy bardzo ostrych obrazów nawet
najmniejszych obiektów. Nowoczesne kamery
termowizyjne, zaprojektowane specjalnie do
najbardziej wymagających zastosowań na-
ukowych, wykrywają najmniejsze zmiany
w bardzo szerokim zakresie temperatur.
Kamery umożliwiają przechwytywanie i zapi-
sywanie kadrów obrazu w czasie rzeczywi-
stym, z dużą częstotliwością ramki. Pozwala
to na prowadzenie bardzo szczegółowych
i szerokich analiz bardzo dynamicznych zja-
wisk, z jakimi użytkownik często ma do czy-
nienia w pracach badawczo rozwojowych.

Nowa technologia detektorów sprawiła, że
kamery termowizyjne stały się tańsze niż
kiedykolwiek. Dzięki tej ewolucji, uniwersytety
i niewielkie ośrodki badawcze także mogą
skorzystać z zalet podczerwieni. Poza tym,
dzisiejsze oprogramowanie do analizy obra-
zów w podczerwieni zyskało wyjątkowo szero-
kie możliwości.

Porównywanie wzrokowe obrazów
termograficznych może być trudne.
Niewielkich zmian temperatur często nie
sposób dostrzec gołym okiem. Dzięki takim
funkcjom jak odejmowanie obrazów, możliwe
jest odjęcie temperatur każdego piksela
dwóch obrazów termowizyjnych od siebie.
Otrzymany w ten sposób obraz różnicowy
będzie pokazywał jedynie, czasami bardzo
niewielkie, różnice temperatur między oboma
obrazami.
Zastosowania naukowe termografii w pod-
czerwieni są bardzo liczne. Można je znaleźć
w najróżniejszych segmentach rynku. Kamery
FLIR Systems umożliwiają oglądanie rozkła-
dów temperatury w czasie rzeczywistym
w obiektach tak małych jak układy scalone lub
tak dużych jak silniki odrzutowe i rakietowe.
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ZASTOSOWANIA MEDYCZNE

Ciało ludzkie jest bardzo złożone. Człowiek
jest istotą stałocieplną, wytwarzająca ciepło,
które musi być oddawane do otoczenia.
W wymianie ciepła z otoczeniem pośredni-
czy skóra. Te dynamiczny organ nieustan-
nie dostosowuje się do stanu równowagi
między warunkami wewnętrznymi
i zewnętrznymi, zgodnie z wymaganiami
fizjologicznymi ciała.

Podczerwień stała się powszechnie uzna-
wanym i niezawodnym narzędziem diagno-
styki medycznej. Zmiany w przewodnictwie
cieplnym skóry wywołane przez oparzenia,
owrzodzenia lub przeszczepy można
z powodzeniem wykryć i monitorować przy
pomocy systemu zobrazowania w podczer-
wieni. Do innych powszechnych zastoso-
wań podczerwieni należy wykrywanie
nowotworów skóry, walka z bólem, ocena
stanu oparzeń, wykrywanie gorączki, chi-
rurgia serca itd.

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

Celem prac badawczo rozwojowych
w sektorze motoryzacyjnym jest
opracowywanie nowych i lepszych modeli
pojazdów w krótszym czasie i mniejszym
kosztem. Możliwość szybszego skierowania
nowych modeli na rynek jest jednym z
najważniejszych czynników niezbędnych do
odniesienia sukcesu w przemyśle
motoryzacyjnym.

Inżynierowie badają zjawiska cieplne
w samochodach, by opracować np. układy
kontroli temperatury silnika i wnętrza
pojazdu. Dzięki termografii w podczerwieni
mogą oni w sposób bezkontaktowy uzyskać
rzeczywisty obraz sytuacji.

Kamery termowizyjne błyskawicznie
wykrywają obszary w których występują
anomalie, co jest ogromną zaletą w
porównaniu
z termoparami. Wiele z dzisiejszych
standardowych urządzeń samochodowych,
takich jak układ ogrzewania szyby,
ogrzewanie siedzeń czy wiele innych
zostało skonstruowanych i zbadanych z
wykorzystaniem termografii w podczerwieni.
Także dostawcy podzespołów dla
przemysłu motoryzacyjnego wykorzystują
zalety podczerwieni. Technika ta jest
powszechnie wykorzystywana w przemyśle
gumowym, przy opracowywaniu nowych
opon.

ZASTOSOWANIA W WETERYNARII

Wielu weterynarzy odkryło, że termografia
w podczerwieni stanowi niezawodną,
szybką i nieinwazyjną metodę wykrywanie
ciepłych miejsc i umożliwia utworzenie
widzialnej mapy gradientów temperatury
w czasie rzeczywistym. Ponieważ ciepło
jest jednym z najważniejszych oznak zapa-
leń i urazów, podczerwień można wykorzy-
stać do zdiagnozowania ich w bardzo
wczesnych stadiach. Możliwe jest także
wykrycie uszkodzonych nerwów i mięśni.
Typowe zastosowania podczerwieni obej-
mują patologię kręgosłupa, patologię sta-
wów, złamania, choroby ścięgien i kopyt.

Podczerwień jest szeroko stosowana do
diagnozowania koni, lecz wielu zoologów
na całym świecie dostrzegło jakie korzyści
może przynieść stosowanie tej techniki
także do badania innych zwierząt.
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SPRZĘT AGD

Szybsze wypuszczenie nowych produktów na
rynek jest jednym z najważniejszych czynni-
ków decydujących o sukcesie w wielu gałę-
ziach przemysłu. Najwięcej korzyści przynosi
wykorzystanie termografii w podczerwieni na
wczesnych etapach cyklu konstruowania
wyrobu. Na etapie rozwoju, przed przejściem
do masowej produkcji, sprzęt AGD jest
wszechstronnie testowany. Klienci oczekują
doskonałego produktu za niewygórowaną
cenę. Dzięki podczerwieni, firmy mogą skrócić
fazę badawczo rozwojową i szybko uzyskać
zwrot nakładów inwestycyjnych.

Jednym z problemów pojawiających się pod-
czas opracowywania nowego sprzętu elek-
trycznego jest szybkie sprawdzenie rozkładu
energii w urządzeniu w zależności od jego
mocy wyjściowej. Coraz więcej firm do rozwią-
zywania tych złożonych zagadnień używa
termowizji.

PŁYTY DRUKOWANE

Uczeni z całego świata codziennie szukają
rozwiązań różnych problemów, korzystając
przy tym z najróżniejszych rozwiązań tech-
nicznych. W niektórych wypadkach termogra-
fia i kamery termowizyjne zdążyły już udo-
wodnić, że są niezastąpionymi przyrządami,
chroniącymi zainwestowane pieniądze przez
kontrolę jakości, oraz ludzkie życie przez
wykrywanie źródeł pożarów. Jednak w dzie-
dzinie elektroniki podczerwień jest instrumen-
tem o wyjątkowym znaczeniu, znacznie wy-
kraczającym poza ochronę przeciwpożarową

lub kontrolę jakości. Termografię można
wykorzystywać już wówczas, gdy skompliko-
wane płyty elektroniczne znajdują się na
etapie projektowania. Ułatwia to uniknięcie
wad i późniejszych reklamacji. Przy napra-
wach, termografia, dzięki ciepłu emitowanemu
z wadliwego elementu, umożliwia wykrycie
źródła i wyeliminowanie problemu z niezwykłą
łatwością.

W miarę jak nasz świat staje się coraz bardziej
skomputeryzowany pogłębia się tendencja by
konstruować i produkować urządzenia coraz
mniejsze, nowocześniejsze i łatwiejsze
w obsłudze. Naukowcy projektujący te urzą-
dzenia muszą rozwiązywać problemy z od-
prowadzaniem ciepła bez obniżania parame-
trów czy zwiększania kosztów. Do niedawna
dokładne zbadanie procesów cieplnych było
wyjątkowo kosztowne.

Jednakże, dzięki termografii inżynierowie
mogą bez trudu uzyskać zobrazowanie
i ocenić rozkłady ciepła w budowanym przez
siebie urządzeniu. Przy pomocy
dodatkowych obiektywów makroskopowych
i mikroskopowych można oglądać nawet
najmniejsze obiekty. Do typowych przykładów
należą płyty drukowane do laptopów,
telefonów komórkowych czy sprzętu audio
wizualnego.
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INNE ZASTOSOWANIA

Możliwości zastosowań termografii w nauce
są niezliczone. W wielu wypadkach nie
można jednak przedstawić naukowych
zastosować podczerwieni, ponieważ
kamery termowizyjne dają wielu firmom
przewagę nad konkurencją wiele
interesujących aplikacji jest objętych
tajemnicą. Innowacyjne firmy nie
zamierzają tracić tej przewagi i zdradzać
korzyści, jakie uzyskują dzięki
podczerwieni. Także uniwersytety, gdzie
prowadzone są badania termodynamiczne
w naukach stosowanych lub
podstawowych, są bardzo zazdrosne o swe
nowatorskie prace. Przedstawione poniżej
aplikacje to zaledwie niewielki przykład
zastosowania podczerwieni w nauce.

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

Nowe lekarstwa powstają z wykorzystaniem
termografii w podczerwieni. Uczeni mogą
badać zmiany temperatury w czasie reakcji
chemicznych i sprawdzać, co się dzieje na
płytkach mikrotitracyjnych.

SYGNATURY OBIEKTÓW

Obraz termowizyjny zawiera ogromne ilości
informacji. Po ustaleniu rozkładu temperatur
na przykład samolotu bardzo łatwo można
porównać ten rozkład z innym, by ustalić,
czy mają one ten sam charakter, czy też
nie.

ANALIZA NAPRĘŻEŃ

Wszystkie rodzaje materiałów są badane
pod względem naprężeń. Te badania
niszczące prowadzi się także w celu ustale-
nia, kiedy materiał utraci swą elastyczność

i zacznie się łamać lub rozrywać4 Badania
te są szczególnie ważne np. w przemyśle
lotniczym.

PRZEMYSŁ ŻYWNOŚCIOWY

Opracowywanie nowych technik gotowania,
pieczenia lub mrożenia bywa bardzo
wymagającym zadaniem. Jeśli nie zostanie
ono odpowiednio wykonane, wówczas
może stać się zagrożeniem dla zdrowia
społeczeństwa. Termografia dostarcza
bardzo ważnych informacji na temat
przebiegu tych procesów.

UCZELNIE WYŻSZE

Podczerwień dla potrzeb nauk podstawo-
wych i stosowanych, badań termodyna-
micznych i innych, stała się niezbędnym
i stosunkowo niedrogim narzędziem ba-
dawczym, stosowanym do najrozmaitszych
celów.





Przedstawicielstwo
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