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چکیده
نقصها و آسیبها در حین ساخت کامپوزیتها یا قطعات فلزی اجتناب ناپذیر است .بنابراین ،آزمون غیرمخرب برای جلوگیری از شکست
و افزایش قابلیت اطمینان ساختارهای کامپوزیتی یا اجزای سازنده فلزی بسیار ضروری است .فناوریهای غیرمخرب حرارتنگاری مزایای
فراوانی در این زمینه را نشان دادهاند .در این فناوری تغییرات دمای سطح با استفاده از دریافت امواج فروسرخ ساطع شده از سطح قطعه
کار انجام میپذیرد .این امواج با دقت بسیار باال دمای هر نقطه از سطح را آشکار مینمایند .در این مقاله ،بررسی کامل و جامعی از
روشهای آزمون غیرمخرب حرارتنگاری فروسرخ برای بازرسی فلزات و کامپوزیتها انجام شد و پیشرفتهای فناوریهای حرارتنگاری
فروسرخ مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا مفاهیم پایه برای حرارتنگاری آزمون غیرمخرب معرفی شدند .سپس انواع روشهای حرارتنگاری
با تحریک تابشی شرح داده و مورد مقایسه قرار داده شدند .در ادامه نمونههای پژوهشی از کاربرد روشهای حرارتنگاری و برخی از نقاط
قوت و محدودیتهای فناوریهای کرمانگاری با هم مقایسه شده و به تفصیل شرح داده شده است.
واژگان کلیدی :آزمون غیرمخرب ،تحریک تابشی ،حرارتنگاری فروسرخ
 -1مقدمه
شیشه9

امروزه بیشتر مواد کامپوزیتی مانند پلیمر تقویت شده
و پلیمر تقویت شده کربن 2در هوافضا[ ،]9انرژیهای
تجدیدپذیر[ ،]2و معماری[ ]3،3و سایر صنایع ،به دلیل دارا بودن
مزایای بسیار مانند کم هزینه بودن ،وزن سبک ،نسبت استحکام
به وزن باال و نسبت سفتی به وزن باال ،کابرد دارند .برای اکثر
کامپوزیتهای ماتریس پلیمری ،3فقط اتصال چسبندگی و اتصال
مکانیکی میتواند مورد استفاده قرارگیرد[ .]5پیوند چسبنده ،به
دلیل اتصال مداوم ،به اتصال مکانیکی ترجیح داده میشود .این
در حالی است که در سوراخکاری برای پیچ و مهرهها یا پرچها،
الیاف یا دیگر تقویت کنندهها برش داده شده و در هر سوراخ
اتصال دهنده گسسته ،شدت تنش زیاد رخ میدهد .اجتناب
ناپذیری ضعفهایی نظیر خستگی ،ناپیوستگی ،تخلخل تصادفی
و مواد نامطلوب ممکن است در ساخار مصالح کامپوزیتی رخ دهد.
اجزای کامپوزیت با محیط خشن و پیچیده سرو کار دارند و می
توانند در حین کار کرد ،آسیب ببینند .بنابراین ،برای جلوگیری
از شکست اجزاء کامپوزیت ،انجام آزمون غیرمخرب ،در هنگام
)1 Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP
)2 Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP
)3 Polymer Matrix Composites (PMC
)4 Non-destructive Testing (NDT
)5 Structural Health Monitoring (SHM
)6 Ultrasonic Testing (UT
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ساخت و در حین کارکرد ،بسیار ضروری است .عالوه بر
مزیتهای ذکر شده ،استفاده از آزمونهای غیرمخرب ،3قابل
اعتماد و مقرون به صرفه[ ]6میباشد و نظارت بر سالمت
ساختمانی 5خواهد بود.
امروزه بسیاری از روشهای آزمون غیرمخرب برای بازرسیهای
کامپوزیت مانند آزمونهای فراصوتی ،6نشر آوایی ،7شبکه فیبر
براگ ،8اندازهگیری مقاومت الکتریکی ،1جریان گردابی
الکتریکی ،90مایکروویو ،اشعه تی ،اشعه ایکس ،تداخلسنجی
برشی صیقلی ،99شیروگرافی 92و حرارتنگاری فروسرخ ،موجود
میباشند که در میان آنها حرارتنگاری فروسرخ مزایای بسیاری
را ارائه میدهد که از جمله آن ها ،سرعت بازرسی بیشتر ،وضوح
و حساسیت باالتر و قابلیت تشخی نق داخلی میباشد .بر
خالف آزمون فراصوتی ،در این روش نیاز به تماس با سطح قطعه
نمیباشد .عالوه بر حرارتنگاری با استفاده از تحریک نوری ،دیگر
منابع حرارتی از جمله جریان الکتریکی ،لیزر ،مایکروویو و
فراصوت ،دیگر روشهای آزمون غیرمخرب نیز توسعه یافتهاند.
در حال حاضر ،آزمونهای مخرب گوناگونی بر روی مواد و
)7 Acoustic Emission (AE
)8 Fiber Bragg Grating (FBG
)9 Electrical Resistivity Measurement (ERM
)10 Eddy Current (ET
11 Speckle Shearing Interferometry
12 Shearography
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تجهیزات مختلف اعمال شدهاند[ ،]91-7اما در آنها بر روی
حرارتنگاری نوری تمرکز شده است .بنابراین ،بررسی جامعی از
تحوالت ،نقاط قوت و محدودیتها برای حرارتنگاری آزمون
غیرمخرب با منابع تحریک مختلف مورد نیاز است .در این کار،
بررسی کامل ،عمیق و جامعی از روشهای حرارتنگاری نوری
برای بازرسی کامپوزیتها بر اساس یک نظرسنجی ادبی منظم و
مختصر گزارش شده است.
مفاهیم حرارتنگاری آزمون غیرمخرب در بخش  2معرفی شده
است .بعد از آن ،پیشرفتهای آزمون غیرمخرب حرارتنگاری
نوری برای بازرسی کامپوزیتها در بخش  3مورد بررسی قرار
گرفت .سپس ،برخی از بازرسیهای موردی توسط حرارتنگاری،
در بخش  3مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت نتیجه گیریها در
بخش  5آورده شدهاند.
 -2مفاهیم پایه آزمون غیرمخرب حرارتنگاری
 -9-2حرارتنگاری منفعل

فناوری فروسرخ بر این پایه استوار است که همه اجسام از
خودشان انرژی منتشر میکنند و تابش فروسرخ یک فرم از این
انرژی میباشد .سیستم تصویر برداری حرارتی فروسرخ یا
دوربینهای فروسرخ تجهیزاتی هستند که با اندازه گیری شدت
تابش فروسرخ گسیل شده از سطح سوژه ،تصاویری از دمای
سطح سوژه تهیه میکنند .حرارتنگاری هم برای سـوژه و هـم
بـازرس بسـیار ایمـن اسـت ،چـرا کـه روش غیرتماسـی اسـت.
بازرسی حرارت نگاری در صورتی امکانپذیر است که جسم تحت
بازرسی ،با محیط بیرون از خود درگیر انتقال حرارت باشد و یک
گرادیان دمایی طبیعی با محیط اطراف خود داشته باشد .از نقطه
نظر سخت افزاری ،بسته به اینکه این گرادیان دمایی را ما ایجاد
کنیم و یا ناشی از کارکرد جسم ،بطور طبیعی وجود داشته باشد؛
بازرسی به دو روش بازرسی فعال و غیرفعال تقسیمبندی
میشود[ .]20در بازرسی حرارتنگاری فعال ،تحریک حرارتی
جسم به عهده اپراتور میباشد و اپراتور با ایجاد یک گرادیان
دمایی بین جسم و محیط و حالت انتقال حرارت گذار بین این
دو ،نحوه پاسخ جسم را به این شرایط بررسی میشود .در بازرسی
حرارتنگاری غیرفعال به دلیل شرایط کاری جسم ،این گرادیان

)1 Pulsed Thermography (PT
)2 Stepped Thermography (ST
)3 lock-in Thermography (LT
)4 Modulated Thermography (MT
)5 Pulsed Phase Thermography (PPT
)6 Frequency Modulated Thermography (FMT
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دمایی بطور طبیعی وجود دارد و اپراتور تنها به دریافت تشعشعات
فروسرخ و تحلیل آنها ،اکتفا میکند[.]29
 -2-2حرارتنگاری فعال

بر خالف حرارتنگاری غیرفعال ،حرارتنگاری فعال نیاز به یک
منبع گرمای خارجی برای تحریک مواد تحت آزمون ،دارد .منبع
گرمای اصلی میتواند جریان هوا یا آب گرم باشد .با این حال،
منابع حرارتی نوری مانند المپهای سینماتوگرافی با قدرت باال
یا فالش المپ با قدرت باال به طور معمول استفاده میشود.
انواع معمولی حرارتنگاری فعال عبارتند از حرارتنگاری
پالسی ،9حرارتنگاری پلهای ،]22[2حرارتنگاری قفلی3یا
حرارتنگاری مدوله شده ،]23[3حرارتنگاری فازی
پالسی ]99،23[5و حرارتنگاری فرکانس مدوالسیون
شده .]25،26[6همانطور که خط تو پر در شکل  )a( 9نشان داده
شده است .حرارتنگاری پالسی ،با استفاده از یک پالس انرژی
کوتاه مدت ،قطعه کار را تحریک میکند و اندازهگیری دما بر
حسب زمان با استفاده از یک دوربین فروسرخ انجام میشود.
گاهی اوقات حرارتنگاری پالسی تحت عنوان حرارتنگاری
انفجاری ،7حرارتنگاری فلش 8و حرارتنگاری پالس مربعی 1به
کار میرود که از یک پالس فازی مربعی 90به عنوان تحریک
استفاده میشود .این موضوع در شکل نقطهای  )a( 9نشان داده
شده است .همانطور که در شکل  )b( 9نشان داده شده است ،با
حرارتنگاری پلهای ،یک پالس طوالنی برای تحریک حرارتی
نمونه و روند فرایند مشاهده میشود .همانطور که در شکل )c( 9
نشان داده شده است ،حرارتنگاری قفلی با استفاده از تحریک
حرارتی دورهای ،به منظور استخراج اطالعات در مورد فاز و اندازه
موج بازتابی حرارتی ،حتی در پیکهای پایین ،استفاده میشود.
حرارتنگاری فاز پالس ،از پالس به عنوان تحریک در دامنه
فرکانس استفاده میکند که پیوند بین حرارتنگاری پالسی و
حرارتنگاری قفلی است[ .]23به همین ترتیب ،تحلیل فازی
 SPTو  BTتحت عنوان فرایند حرارتنگاری پالس مربعی و
حرارتنگاری فاز انفجاری 99به کار میرود .همانطور که در شکل
 )d( 9نشان داده شده است ،از تحریک مدوالسیون فرکانس،92
برای اطالعات فاز در بسیاری از امواج حرارتی در یک بازرسی
استفاده میشود.

)7 Burst Thermography (BT
)8 Flash Thermography (FT
)9 Square Pulse Thermography (SPT
)10 Square Pulse Phase Thermography (SPPT
)11 Burst Phase Thermography (BPT
)12 Frequency Modulated (FMT
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 -2-2-2طبقه بندی بر اساس نحوه حرارتدهی

شکل  -1توابع تحریک

) PT (aو  (c) LT ،(b) ST ،SPTو (d) FMT

 -9-2-2طبقه بندی بر اساس منابع تحریک حرارتی

منبع حرارتی مورد استفاده در آزمون حرارتنگاری فعال ،از
جمله تحریک نوری ،تحریک الکترومغناطیسی ،تحریک صوتی و
تحریک تنش  /کشش ،همانطور که در جدول  9نشان داده شده
است ،متفاوت است .میتوان حرارتنگاری را بر اساس منابع
تحریک طبقه بندی کرد )9( :حرارتنگاری نوری با استفاده از
تحریک نوری مانند فالش المپ و المپ تنگستنی و اگر از پرتو
لیزر به عنوان منبع حرارتی استفاده شود ،به نام حرارتنگاری
لیزری نامگذاری شود؛ ( )2حرارتنگاری جریان گردابی که از
جریان گردابی القا شده به عنوان منبع حرارتی برای حرارت مواد
رسانا استفاده میکند؛ ( )3حرارتنگاری هدایتی که از جریان
الکتریکی به عنوان منبع استفاده میکند؛ ( )3القایی
مغناطیسی[ ،]27که از میدان مغناطیسی به عنوان منبع گرما
برای مواد فرومغناطیس استفاده میکند؛ ( )5حرارتنگاری
مایکروویو[ ،]28از مایکروویو به عنوان منبع حرارت برای مواد
دی الکتریک استفاده میکند؛ ( )6از ارتعاشات حرارتی به عنوان
منبع تحریک استفاده میشود که حرارتنگاری فراصوت نامیده
میشود؛ و ( )7تنش حرارتی که از فشار و تنش به عنوان منابع
گرما استفاده میشود .هر حرارتنگاری ذکر شده در باال میتواند
به عنوان حرارتنگاری پالسی ،حرارتنگاری پلهای ،حرارتنگاری
قفلی ،حرارتنگاری فاز پالس ،و حرارتنگاری مدوالسیون
فرکانس استفاده شود .در میان آنها حرارتنگاری جریان
الکتریکی ،حرارتنگاری مایکروویو و حرارتنگاری فراصوت در
بازرسی کامپوزیت به طور وسیعی به کار گرفته میشوند که در
بخش بعدی بررسی میشود.

)1 Material Under Tests (MUT
)2 Surface Heating Thermography (SHT
3 Conduction Thermography
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به طور معمول ،این منابع حرارتی نوری منجر به گرم شدن
سطح ماده تحت آزمایش 9میشوند .همانطور که در شکل )a( 2
نشان داده شده است ،روشهای اندازهگیری عمق نق در
حالتهای بازتابی[ ،]33-21نشان داده شدهاند .بنابراین ،آنها را
میتوان به عنوان حرارتنگاری حرارتی سطحی 2نامگذاری کرد.
دیگر نمونههای حرارتنگاری حرارتی سطحی عبارتند از
حرارتنگاری جریان الکتریکی و حرارتنگاری هدایتی 3برای مواد
فلزی فرومغناطیس ،جایی که عمق بازرسی به دلیل نفوذ پذیری
باال ،زیاد است .بنابراین ،میتوان آن را در گروه حرارتنگاری
حرارتی سطحی طبقه بندی کرد .برعکس ،هنگامی که از جریان
القایی به عنوان منبع تحریک استفاده میشود ،پلیمر تقویت شده
کربن با هدایت توده حرارتی کوچک گرم میشود .هنگامی که از
مایکروویو به عنوان منبع تحریک استفاده میشود ،پلیمر تقویت
شده کربن گرم میشود .همانطور که در شکل  )b( 2نشان داده
شده است ،این روشها به عنوان حرارتنگاری حرارت حجمی
 ]33[3نامگذاری شدهاند .نق هایی که گرما تولید نمیکنند یا
حرارت بیشتری تولید میکنند ،باعث گرمای غیرطبیعی می
شوند .بیشترین مزیت حرارتنگاری توده حرارتی این است که
امواج حرارتی تنها باید به اندازه نصف فاصله (از نق به سطح)
نسبت به روشهای نوری در حالت بازتابی (از سطح به نق و
برگ شت به سطح) حرکت کنند .با استفاده از حرارتنگاری توده
حرارتی ،روشهای توصیف در حالت انتقال و انعکاس با توجه به
حجم حرارت مشابه میباشند[.]35
در برخی موارد ،فقط در داخل نق یا اشیاء گرما وجود دارد.
ما این روشها را به عنوان حرارتنگاری حرارتی غیرطبیعی 5یا
حرارتنگاری گرمایشی انتخابی نامگذاری 6میکنیم .همانطور
که در شکل  )c( 2نشان داده شده است ،روشهای حرارتنگاری
با منابع حرارتی مختلف میتواند به عنوان بازرسی حرارتنگاری
حرارت سطحی یا حرارتنگاری عمقی طبقه بندی شوند .این
موضوع در جدول  9نشان داده شده است.

)4 Volume Heating Thermography (VHT
)5 Abnormal Heating Thermography (AHT
)6 Selectively Heating Thermography (SHT
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جدول  -1روشهای عمده حرارتنگاری آزمون غیرمخرب
شیوه حرارتدهی

منشا حرارت

نوع فناوری

منابع تحریک حرارتی

سطحی ()SHT

پرتو نور

حرارتنگاری نوری  /حرارتنگاری
لیزری

تحریک نوری

سطحی ()SHT
توده حرارتی ()VHT
غیرطبیعی ()AHT

جریان الکتریکی

حرارتنگاری جریان گردابی

توده حرارتی ()VHT

جریان مغناطیس القایی

حرارتنگاری میدان مغناطیسی
القایی

توده حرارتی ()VHT
غیرطبیعی ()AHT

امواج مایکروویو

حرارتنگاری مایکروویو

غیرطبیعی ()AHT

لرزش و اصطکاک بین اتمهای
مواد

حرارتنگاری لرزشی و فراصوتی

توده حرارتی ()VHT
غیرطبیعی ()AHT

لغزش و اصطکاک بین اتمهای
مواد

حرارتنگاری تنشی

تحریک
الکترومغناطیسی

تحریک فراصوتی
تحریک تنش فشاری و
کششی

 -3-2-2طبقه بندی بر اساس حرکت نسبی قطعه و منبع تحریک

شکل( :)2روشهای حرارتدهی  ،(b) VHT ،(a) SHTو .(c) AHT

 -3-2-2طبقه بندی بر اساس موقعیت نسبی قطعه و منبع تحریک

با توجه به موقعیت نسبی منبع تحریک و دوربین ،دو نوع
تنظیمات وجود دارد )9( :حالت بازتابی ،بطوریکه منبع تحریک
و دوربین در یک طرف قرار دارند و ( )2حالت گذرا ،بطوریکه
منبع تحریک و دوربین در مقابل هم قرار دارند .معموال دسترسی
به هر دو جز ،به طور مستقیم وجود ندارد .بدین ترتیب ،چیدمان
حالت بازتابی برای حرارتنگاری تحریک نوری ،میتواند عمق
نق را در حالی که در مرحله تحریک و یا خنک کاری قرار دارد،
اندازه گیری کند .با این حال ،حالت گذرا معموال نتایج دقیقتری
نسبت به حالت بازتابی در برخی از قطعات (مانند ورق نازک)
ارائه میدهد[ .]31-36یکی دیگر از مزیتهای حالت گذرا این
است که در هنگام تحریک ،مانعی در مقابل دوربین ایجاد
نمیکند.

با توجه به حرکت نسبی منبع تحریک ،دوربین و مواد تحت
آزمایش ،حرارتنگاری را میتوان به چیدمان ایستا و حرکتی
طبقه بندی کرد .محدودیت اصلی چیدمان ایستا این است که
ناحیه بازرسی توسط منطقه گرمایی و نمای دوربین محدود می
شود .چیدمان حرکتی یک راه حل ارزشمند برای این مشکل
است .در چیدمان حرکتی ،حداقل یکی از اجزا ،دوربین فروسرخ
یا قطعه کار ،حرکت میکند .چیدمان حرکتی میتواند به
صورتهای زیر مورد استفاده قرار گیرد:
( )9منبع نقطه در نمای دوربین حرکت میکند .فقط منبع
حرارت باید گاهی اوقات حرکت کند )2( .منبع خط در نمای
دوربین حرکت میکند .منبع خطی حرارت مؤثرتری نسبت به
منبع نقطه دارد که نمونه را در حالت حرکت خطی در نمای
دوربین گرم میکند[ )3( .]33،33منبع تحریک و دوربین در یک
امتداد حرکت میکنند[ .]30،39این تنظیمات هنوز برای اجزای
مقیاس بزرگ ،محدود میباشند .به منظور حل این مشکل ،هر
دو منبع تحریک و دوربین میتوانند نسبت به قطعه کار ،حرکت
نسبی داشته باشند[ .]30،39حرارتنگاری حرکتی خطی ،9که
در آن یک آشکارساز فروسرخ در کنار یک منبع حرارت در طول
نمونه حرکت میکند ،یک روش کالسیک است[ .]35-30عالوه
بر این ،سایر انواع حرارتنگاری مانند حرارتنگاری جریان
الکتریکی را میتوان همانند چیدمان حرکتی ،تنظیم کرد[-36
.]38

)1 Line Scanning Thermography (LST
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 -3حرارتنگاری با تحریک تابشی

 -3-3حرارتنگاری فازی پالسی

 -9-3حرارتنگاری پالسی

حرارتنگاری فازی پالسی ،که به طور همزمان مزایای
حرارتنگاری پالسی و حرارتنگاری قفلی را در بر میگیرد ،در
ابتدا در سال  9116توسط مالداگ و مارینتی[ ]23توسعه یافت.
حرارتنگاری فاز پالس ،تحلیل فاز در حوزه فرکانس
حرارتنگاری پالسی ساخته شده بر روی انتشار موج حرارتی را
انجام می دهد .نشان داده شده است که هر شکل موج دورهای
میتواند توسط مجموعهای از امواج کامال هارمونیک در فرکانس
های مختلف دچار نوسان شود .محتوای فرکانس یک پالس زمانی
مطلوب از طول صفر ،دارای یک طیف فرکانس با توزیع انرژی
یکنواخت بین تمام فرکانسهای صفر تا بی نهایت میباشد .گرچه
پالس حرارتی در پلیمر تقویت شده کربن متفاوت از پالس زمانی
ایده آل است ،میتوان آن را به عنوان یک مجموعه امواج حرارتی
شناخت .به علت روش گرم شدن سطح ،امواج حرارتی به داخل
نفوذ میکنند .هر کدام از آنها دارای فرکانس  ωمتفاوت ،طول
تابش حرارتی  μtو سرعت  ϑمیباشند .طبق نظریه موج حرارتی،
طول مدت انتشار حرکت  μtو سرعت انتشار  ϑمیتواند توسط
معادله ( )3محاسبه شوند:

در حرارتنگاری پالسی ،یک پالس حرارتی برای مواد مورد
بررسی قرار میگیرد .پس از استفاده از این پالس حرارتی و پس
از آنکه دمای سطح نمونه به مقدار مورد نظر رسید ،با استفاده از
یک دوربین فروسرخ ،که امکان بازرسی نقای زیرسطحی فراهم
می شود .دمای مواد به سرعت پس از شوک حرارتی اولیه تغییر
میکند ،زیرا جبهه حرارتی با انتشار در زیر سطح ،گسترش می
یابد .حضور نق موجب کاهش میزان انتشار میشود ،به طوری
که هنگام مشاهده دمای سطح ،اختالف حرارتی بین عیوب و
مناطق عاری از آنها مشاهده میشود .در واقع ،زمان مشاهده ،t
یک تابع (در تقریب اول) مربع عمق  zاست و از دست دادن
کنتراست  cمتناسب با معکوس مکعب عمق  ]23[zاست .معادله
(: ) 9

که ∝ انتشار حرارتی است .این دو رابطه ،دو محدودیت
حرارتنگاری پالسی را نشان میدهند :نق های قابل مشاهده به
طور کلی کم عمق میباشند و کنتراست ضعیف است .عالوه بر
این ،گرادیان درجه حرارت سطح نه تنها ناشی از نق های پنهان،
بلکه تحت تاثیر تغییرات محلی انتشار در سطح مواد و همچنین
به دلیل افزایش حرارت غیر یکنواخت است.
 -2-3حرارتنگاری قفلی

اساس کاربرد حرارتنگاری قفلی این است که یک ورودی
حرارتی دورهای به سطح یک شیء است .هنگامی که موج حرارت
ساطع میشود ،عیب مشخ میشود و موجب تغییر فاز نسبت
به موج گرمای ورودی میشود .محدوده عمق برای تشخی
نق بستگی به طول پخش حرارتی دارد که میتواند نشان داده
شود .به عنوان مثال معادله (: )2

که در آن  kهدایت حرارتی ρ ،چگالی C ،ظرفیت حرارتیα ،

پراکندگی حرارتی ،و  fفرکانس موج حرارتی است .مزیت
حرارتنگاری قفلی این است که فاز نسبت به تغییرات محلی
روشنایی و یا میزان تابش سطحی ،حساسیت کمتری دارد .برای
تشخی نق هایی که در عمقهای مختلف در نمونه آزمون
وجود دارد ،تکرار آزمون در فرکانسهای مختلف یک فرایند زمان
گیر است.
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که در آن  kهدایت حرارتی ρ ،چگالی C ،ظرفیت گرمایی و α

پراکندگی حرارتی است .دو معادله فوق نشان میدهند که امواج
حرارتی با فرکانس باالتر در نزدیکی سطح و سریعتر حرکت می
کنند ،در حالی که موج حرارتی فرکانس پایینتر ،دورتر ،اما به
آرامی حرکت میکند .اگر طول نفوذ گرما ، μt ،برابر  dباشد،
تغییر موج حرارتی در این فرکانس میتواند نق را نشان دهد.
تجزیه و تحلیل فاز حرارتنگاری فازی پالسی بر مبنای تبدیل
گسسته فوریه است .طیفهای فاز دیفرانسیل با کم کردن طیف
فاز مناطق بدون نق از طیف فاز عیوب به دست میآیند .سپس
چندین ویژگی از طیف فاز یا طیف فاز کم شده ،جدا می
شود[ .]99ترکیبی از ویژگیها و مزایای حرارتنگاری پالسی و
حرارتنگاری قفلی ،حرارتنگاری فازی پالسی است که یک روش
معمول آزمون غیرمخرب در صنعت هوا فضا برای بازرسی
ساختارهای کامپوزیتی است .کاربرد حرارتنگاری فازی پالسی
برای قطعات ساندویچی مورد استفاده در صنایع هوایی ،مورد
بررسی قرار گرفت[.]7
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 -3-3حرارتنگاری فرکانسی فازی مدوله شده

حرارتنگاری پالسی ،حرارتنگاری قفلی و حرارتنگاری فازی
پالسی مزایا و معایب خود را دارند .حرارتنگاری پالسی از منابع
تحریک با قدرت باال ،برای شناسایی عیوب ،استفاده میکند.
اختالف درجه حرارت سطحی نه تنها ناشی از عیوب پنهان است،
بلکه تحت تاثیر تغییرات محلی انتشار در سطح مواد و همچنین
به دلیل گرمایش غیر یکنواخت است .با حرارتنگاری قفلی،
مزیت زاویه فاز آن این است که حساسیت کمتری نسبت به
میزان تابش سطحی دارد .با این حال ،به علت تحریک تک
فرکانس ،وضوح عمق یک آزمون با طول موج حرارتی به دست
میآید .برای تشخی عیوبی که در عمقهای مختلف در نمونه
تحت آزمون قرار دارند ،تکرار آزمون در فرکانسهای مختلف یک
فرآیند زمان بر است[ .]25عالوه بر این ،نیاز است تا یک تناسب
بین عمق شناسایی عیوب و وضوح آنها ایجاد شود[ .]31در
مطالعات حرارتنگاری نوری که در این پژوهش مورد بررسی قرار
گرفتند ،به این نتیجه میرسیم که:
 -9حرارتنگاری نوری را میتوان تحت عنوان حرارتنگاری پالس
(از جمله حرارتنگاری پالسی) به حرارتنگاری پلهای،
حرارتنگاری قفلی ،حرارتنگاری فاز پالس و حرارتنگاری
مدوالسیون فرکانسی طبقه بندی کرد.
 -2حرارتنگاری نوری دارای مزایای بسیاری ،مانند عدم تماس،
سرعت و کارآمدی باال میباشد .به خصوص ،حرارتنگاری
فرکانس مدوالسیون شده دارای مزایای بسیاری از جمله بهبود
توانایی عمق بازرسی ،وضوح ،حساسیت باالتر نسبت به سیگنال
نویز ،تشخی بهتر ضخامت و حذف تابش و گرمای غیریکنواخت
میباشد.
 -3حرارتنگاری نوری به عنوان یک روش آزمون غیرمخرب موثر
برای کامپوزیتها در هوافضا ثابت شده است و توجه بیشتری را
در زمینه مهندسی عمران جلب کرده است.
 -4نمونههای پژوهشی از کاربرد روشهای حرارتنگاری
در پژوهشی تجهیزات مورد استفاده در آزمایشات ،یک دوربین
حرارتی و دو پروژکتور با توان  9کیلووات به عنوان منبع تحریک
مورد استفاده قرار گرفته بودند .چیدمان آزمایشات بصورت
بازتابی انجام شده بود .از دو ورق به ضخامت  5میلیمتر ،مربعی
شکل از جنس فوالد کم کربن و فوالد آلیاژی انتخاب شده بودند.
بر روی هر دو نمونه ،الگوهایی سوراخ کاری شده بود .قطر این
سوراخها از  5تا  2میلیمتر و با عمقهای  9تا  3.7میلیمتر بود.
کوچکترین عیوب قابل تشخی در این پژوهش ،در نمونه فوالد
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کم کربن ،عیب با قطر  3میلی متر در عمق  9میلیمتر و در
نمونه فوالد آلیاژی ،عیب با قطر  3میلیمتر در عمق  9میلیمتر
بود .در مقایسه تصاویر حرارتی نمونه فوالد آلیاژی با فوالد کم
کربن ،مشاهده شد که وضوح و تعداد عیوب قابل تشخی در
تصاویر حرارتی نمونه فوالد آلیاژی بیشتر است[.]50
تجزیه و تحلیل فروسرخ بر روی مواد کامپوزیتی دارای مزایای
متعدد ،مانند استفاده بدون تماس جسم در زمان کوتاه که
می توان عیوب داخل مواد را شناسایی کرد .در این مقاله به
بررسی عیوب در مواد کامپوزیتی به وسیله حرارتنگاری فعال
گذرا که بیشتر در صنایع پرههای توربین بادی مورد استفاده قرار
میگیرد .در پژوهشی ،سه نوع مختلف نمونه به وسیله گرمای
وارده به مواد کامپوزیتی و دوربین حرارتنگاری و به وسیله نرم
افزار مورد آنالیز قرار میگیرد .در نتیجه ،تعدادی عکس
حرارتنگاری که نشان دهنده انتشار گرمای سطح که سبب تضاد
در حضور عیوب ایجاد شده ،شناسایی و بررسی میشود .سه نوع
عیوب مختلف درعمقهای متفاوت در فیبر کربن وکیوم شده
استفاده شد .عیب جدایش (استفاده از  ،)PTFEپلی اتیلن ،ورق
سیلیکونی و قطعات التکس چسبنده جاسازی شده در فیبر کربن
و چروکهای فیبر کربن ،در نمونه شماره یک به کار برده شد.
در نمونه شماره دو از اتصاالت چسبنده که با رزین اپوکسی
طراحی شده از چهار نوع مختلف عیب استفاده شده است .عیب
ها به ترنیب حجم خالی از چسب ،ایجاد هوا در بین الیهها ،عیب
جدایش و قطعات چسبنده جاسازی شده است .در نمونه شماره
سه از نمونه ساندویچی که در آن رزین تزریق شده و قطعاتی از
الیاف بدون رزین در الیههای اطراف به عنوان عیب استفاده شد.
نتیجه به دست آمده در این مطالعه به این صورت است که در
نمونه فیبر کربن ،بازرسی عیوب نزدیک به سطح ( 2،3میلی
متری) به خوبی مورد بازرسی قرار میگیرد .در نمونه شماره دو
اتصاالت چسبنده چیدمان بازتابی با ضخامت  5میلی متری
نتیجه مطلوبی به دست آمده است .در نمونه شماره سه
ساندویچی به وسیله حرارتنگاری فعال و تنها با چیدمان بازتابی
به خوبی مورد بازرسی قرار گرفت[.]59
بازرسیهایی بر روی نمونه  CFRPبا مجموع  25تفلون مربعی
در ضخامتها و عمقهای مختلف انجام شد .برای هر سمت نمونه
(پشت و روی نمونه) فرکانس و فریم معین تعیین شده است.
تصاویر حرارتی قبل حین انجام و بعد از تحریک پالسی نوری بر
روی نمونه اعمال شد .چند روش پردازش تصویر بر روی تصاویر
حرارتنگاری بدست آمده استفاده شد که عبارتاند از ،FT
 .PCT ،DAC ،WT ،TSRنمونه  CFRTبا جاسازی قطعات

8

تفلون با حرارتنگاری پالس نوری تست شده است .روشهای
پردازش دادههای مختلفی بر روی نمونه برای بهبود نتایج بازرسی
انجام شده است .در نتیجه ،روشهای پردازش تصویر ،TSR
 PCTموثرتر بوده است[.]52
در پژوهش دیگری تصاویر فروسرخ با استفاده از روش SNR
عیوب قابل شناسایی را پردازش شد .با استفاده از  CFRPو
نمونه النه زنبوری ،از پنج روش پردازش  NC ،FD ،SD ،FTو
 PPTبرای افزایش قابلیت تشخی عیوب در نمونه مورد بررسی
قرار گرفت .ژوان و همکارانش تصاویر حرارتی و پردازش شده
 CFRPمنحنی شکل و النه زنبوری را آنالیز کردند .در نمونه
 CFRPاز عیوب تفلونی در عمقها و اندازههای مختلف مورد
استفاده قرار گرفت .در نمونه النه زنبوری از ساندویچ پنلهای
النه زنبوری از جنس آلومینیوم دارای چهار عیب مختلف مورد
استفاده قرار گرفت .در نهایت پوان و همکاران یک فرم کلی از
ازریابی تشخی عیوب در تصاویر فروسرخ آزمون غیر مخرب
طراحی کردهاند که در آن برای افزایش پردازش تصویر و
شناسایی دقیق عیب مورد بررسی و سپس یک روش برای تولید
تصاویر  SNRکه باعث شناسایی دقیق عیب گسترش دادند.
بنابراین ،یک آنالیز حساس که در آن با در نظر گرفتن تفاوت ها
در ضخامت عیب نسبت به مناطق سالم میتوان عیوب را با
تصاویر فروسرخ به راحتی مورد شناسایی قرار داد[.]53
حرارتنگاری فروسرخ سبب ایجاد تشخی عیوب سریع و به
موقع میشود که در روش حرارتنگاری فعال به وسیله یک منبع
انرژی خارجی برای تولید تضاد گرمایی بین مواد دارای عیب و
بدون آن در صنایع هوایی مورد استفاده قرار میگیرد .در
پژوهشی ،از ساختار ساندوچ پنل النه زنبوری بین دو الیه فیبر
کربن  CFRPکه در صنایع هوایی بسیار پرکاربرد است ،استفاده
شده است .در پژوهشی ،نمونهای ساخته شده از چند نوع عیوب
برای بازرسی مورد استفاده قرار گرفت .حرارتنگاری با استفاده
از فناوریهای نوری عیوب را به خوبی تجزیه و تحلیل میکنند.
اگرچه نتایج به شدت تحت تأثیر ویژگیهای سطح و عوامل
خارجی مانند گرمایش یکنواخت و بازتابهای محیطی قرار
میگیرند اما پردازش سیگنال  /تصویر پیشرفته برای کاهش این
عوامل نیاز است .به عنوان مثال ،روشهای  PPTو  TSRامکان
تشخی نق را تا عمق  2.5میلی متر ،برای نقای دارای
نسبت اندازه به عمق تقریبا  2و باالتر فراهم کرد[.]53
در پژوهش دیگری ،تصاویر حرارتی نمونههای  CFRPو GFRP
با ضخامت  2میلی متر را تجزیه و تحلیل شد .در هر دو نمونه
 25قطعه تفلون با اندازههای جانبی  90 ، 7 ، 5 ، 3و  95میلی
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متر به عنوان عیب جدایش جاسازی شد .بر اساس تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از توابع متعامد ،روش پیشنهادی در این
پژوهش ،با سه روش ( NTC ،TSRو  )PCTو یکی در حوزه
فرکانس ( )PPTمقایسه شد .نتایج نشان داد که همه روشها،
عمق نق را تشخی میدهند اما  PCT ،OPD ،NTCو
 PPTنق های عمیق تر از  TSRرا بهتر شناسایی و مشخ
میکنند OPD .بهتر از  PCTعمل میکند و همچنین  NTCو
 PPTرا بدون نیاز به یک منطقه بی عیب مرجع انجام میدهد
[.]55
در پژوهش دیگری از وصلههای کامپوزیتی با اندازههای مختلف
در اعماق متفاوت برای ایجاد عیوب استفاده شد .حرارتنگاری
گرمایشی صفحه آلومینیومی چسبیده به یک الیه کامپوزیت برای
نشان دادن توانایی این روش در تشخی نقای مختلف مورد
بررسی قرار گرفت .برای این منظور ،فرآیند آزمایش یک مدل
حاوی عیب جدایش مختلف برای بررسی اثرات نق های مختلف
در پروفایل دما و برای نشان دادن اثرات صفحه فلزی در روش
انتقال حرارت شبیه سازی شد .مقادیر مختلف تغییرات دما به
دلیل نقای مختلف مورد آنالیز قرار گرفت و همچنین اثرات
عمق و بعد نق مورد بررسی قرار گرفت .نشان داده شد که
تغییر در هر پارامتر (ابعاد یا عمق) درعیبهای عمیقتر (در اینجا
عیوب در عمق بیش از  9میلی متر) منجر به تغییرات کمتر دما
در مقایسه با عیوب نزدیک به سطح خواهد شد .عالوه بر این ،با
توجه به تأثیر فلز (آلومینیوم) بر روی انتقال حرارت و مشخصات
تغییر دما به دلیل عیب مشاهده شده در شبیه سازی ،نتیجه
گرفته شد که گرم کردن هر دو سطح آلومینیوم و کامپوزیت در
مرحله گرمایش توانایی تشخی را بهبود میبخشد .عالوه بر این،
نتایج تجربی تأیید کرد که تغییر در ابعاد و عمق نقای نزدیک
به سطح ،منجر به تغییرات چشمگیر در پیکهای دما خواهد شد.
از آنجایی که همه نتایج شبیه سازی و تجربی سازگار هستند ،به
آن قسمت از نتایج شبیه سازی که در انتخاب پارامترهای آزمون
بهینه (مانند روش حرارتدهی) کمک میکنند[.]56
 -5جمع بندی
استفاده از بازرسی حرارتنگاری خطی ،در بازرسی کیفیت قطعه
در قطعات پرههای توربین بادی و نمونههایی با هندسه مشابه،
ترکیب مواد و کیفیت ساختار الیههای کامپوزیتی پر کاربرد است.
در جمع بندی پژوهشهای اخیر نشان میدهد که روش بازرسی
حرارتنگاری خطی یک روش سریع و کارآمد برای اسکن پرههای
توربین بادی بزرگ کامپوزیت فراهم کرده است[.]36،35
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با توجه به کارهای انجام شده توسط محققان ،مقایسه بین ،PT
 PPT ،LTو  FMTدر این پژوهش آمده است .به دلیل استفاده
از دوربین فروسرخ ،همه آنها وضوح و حساسیت باالیی دارند،
میتوان ضخامت و عمق را به طور کمی بیان کرد .روش  PTاز
نظر سرعت و سهولت در انجام کار ،مناسب است اما برای موادی
با ضخامت باال ،کمی زمان بر است .با استفاده از روش ،PT
اختالفهای دمایی سطح تنها توسط عیوب به وجود نمیآیند،
بلکه تحت تاثیر گوناگونی در انتشار از سطح و گرم کردن نامتوازن
نیز رخ میدهند .در نهایت PT ،ممکن است به دلیل اعمال
انرژی باال ،صدماتی را به قطعه وارد کند .انرژی مورد نیاز برای
انجام  LTمعمو ًال کمتر از  PTاست .با توجه به روش ، LT
معموال انرژی مورد نیاز برای انجام  LTکمتر از  PTمیباشد.
زاویه فاز این مزیت را دارد که نسبت به تغییرات محلی نور و یا
تغییرات در انتشار از سطح ،حساسیت کمتری از خود نشان
میدهد .این وجود ،بین عمق و مقدار وضوح ،هماهنگی وجود
دارد .به منظور شناسایی عیوب در عمقهای مختلف ،تکرار آزمون
در فرکانسهای مختلف باعث افزایش زمان فرآیند میشودPPT .
دارای مزایای  PTو  LTمیباشد و مانند  PPT ،LTمستقل از
انتشار از سطح و گرمایش یکنواخت میباشد و به دلیل اعمال
پالس کوتاه به عنوان تحریک ،سریعتر از  LTعمل میکند و
حاوی طیف فرکانس گستردهای است .با این حال ،انرژی با
افزایش فرکانس کاهش مییابد PPT .عمق و همچنین وضوح
بیشتری را نسبت به  PTارائه میدهد اما قبل از انجام فرآیند،
نیاز به الگوریتم میباشد FMT .تمام مزایای ذکر شده در باال
مانند سرعت ،عدم وابستگی به قدرت انتشار ،از بین بردن
گرمایش غی ر یکنواخت ،عمق و وضوح بیشتر و قدرت تشخی
بهتر ( )SNRرا دارا میباشد .با این حال ،پیچیده ترین سیستم
را نسبت به بقیه روش ها دارا میباشد.
روشهای پرکاربرد حرارتنگاری با منابع تحریک مختلف از جمله
حرارتنگاری نوری ،لیزری ،جریان گردابی ،مایکروویو و فراصوت
دارای وضوح و حساسیت باال و سرعت مناسب میباشند و قادر
به تشخی ضخامت و عمق هستند .اما برخی تفاوت ها دارند:
 -9حرارتنگاری نوری و لیزری برای بازرسی  SHTکامپوزیتها
مناسب میباشد ،در حالی که همین دو نوع روش حرارتنگاری
برای بازرسی  VHTکامپوزیتها نیز مناسب میباشد.
حرارتنگاری فراصوت ،حرارتنگاری حرارتی غیر طبیعی
میباشد .روشهای بازرسی  VHTو  SHTاین مزیت را دارند
که امواج فراصوت حرارتی فقط باید از نصف فاصله (از عیب تا
سطح) عبور کنند در حالی که در روش بازتابی ،این عبور باید
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مسافت دو برابری را بپیماید (از سطح تا عیب و بازگشت به
سطح).
 -2حرارتنگاری لیزری را میتوان از فاصله دور استفاده کرد .با
این حال ،با توجه به منطقه حرارتدهی کوچک ،حرارتنگاری
لیزری معموالً به مکانیزم اسکن برای تشخی نقطه یا خط نیاز
دارد .این مکانیزم به دلیل هدایت گرمای جانبی ،نسبت به ترک
سطحی حساس است.
 -3حرارتنگاری نوری ،لیزری ،مایکروویو و فراصوتی تقریباً برای
تمام کامپوزیتها مناسب میباشند ،در حالی که حرارتنگاری
جریان گردابی فقط برای فلزات و مواد کامپوزیتی رسانا ،مانند
 ،CFRPبه کار میرود.
 -3حرارتنگاری مایکروویو از نظر مفاهیم و توسعه سیستم ،در
مقایسه با دیگر روشهای حرارتنگاری ،به مقدار کافی پیشرفته
نمیباشد .حرارتنگاری مایکروویو جهت تشخی عیوب در
محیط آبی ،بسیار مفید میباشد.
 -5از حرارتنگاری نوری معموالً برای تشخی عیوب جانبی
مانند الیه الیه شدن استفاده میشود .حرارتنگاری لیزری به
خصوص در برابر ترک سطحی حساس است .حرارتنگاری
فراصوت نسبت به انواع عیب و خرابی حساس میباشد ولی در
بازرسی کامپوزیتها مناسب نیست .حرارتنگاری جریان گردابی
به ترک و عیب جانبی حساس است و میتوان از آن برای مشاهده
الگوی فیبر کربن استفاده کرد .دقیقاً مانند حرارتنگاری جریان
گردابی ،حرارتنگاری مایکروویو به هر دو ترک و عیوب لبهای
حساس است و به طور خاص در آب و اشیاء هادی ،حساس
میباشد.
جهت درک بهتر تفاوت روشهای حرارتنگاری جدول  2و
شکل 3میتوانند کمک کند .در جدول  2انواع بازرسی با
روشهای حرارتنگاری ،در شرایط قابل اجرا مخت خود ،بطور
مختصر مقایسه شدهاند .در شکل  3ویژگیهای بیشترین روش
حرارتنگاری مورد استفاده با ویژگیهای دیگر روشها مورد
مقایسه قرار گرفته شده است.
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Abstract
Defects and damage during the manufacture of composites or metal parts are inevitable. Therefore,
non-destructive testing is essential to prevent failure and increase the reliability of composite structures
or metal components. Non-destructive thermography technologies have shown many advantages in this
regard. In the thermography technology, the temperature variation of the external surface of the work
piece was determined by receiving the radiated infrared waves. These waves indicated the point
temperature precisely. In this paper, a compelet and comprehensive study of non-destructive infrared
thermgraphy test methods for metal and composite inspection, detailed analysis was performed and the
developments of infrared therapeutic technologies were investigated. First, the basic concepts for nondestructive test theramography were introduced. Then different types of thermography with radiation
stimulation are described and compared. In the following, research examples of the application of
thermography methods and some of the strengths and limitations of thermography technologies were
compared and described in detail.
Keywords: Non-destructive testing, Radiation stimulation, Infrared thermography
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