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 تم إنشاء المركز النرويجي لإلنقاذ البحري في التاسع من يوليو
 من عام 1891 بهدف واضح ومحدد: إنقاذ أرواح المتواجدين
 في البحر. ومنذ هذا اليوم، ساعد طاقم المركز والقوارب التابعة
المحقق، الموت  من  شخص   6200 من  أكثر  إنقاذ  في   له 
.وتقديم المساعدة إلى أكثر من 500000 شخص

تضمين تقنية الرؤية الليلية

جنوبًا السويدية  الحدود  من  كامالً،  النرويجي  الساحل   لتغطية 
الخمسة اإلنقاذ  قوارب  تقف  شماالً،  الروسية  الحدود   وحتى 

مواقع في  دائم  بشكل  اإلنقاذ  برجال  المحملة   والعشرين 
قاربًا عشر  ستة  إليها  يُضاف  الساحل،  طول  على   إستراتيجية 
 إضافيًا يحمل طاقم من الرجال المتطوعين والمدربين. وقد تم
 أخيًرا اتخاذ قرار بإضافة ستة قوارب إنقاذ إلى أسطول المركز.
بأنها السواحل  على  الحركة  "تتسم  بأن  األمر  بيدرسن   ويفسر 
كهيئة يقتضي،  وهذا  والتحديث  التغيير  في  مستمرة   عملية 
 إنقاذ، متابعة عمليات التطور الجديدة." "كما نشعر أننا لنواكب
 العصر الحديث، ينبغي أن نزود معداتنا بما يوفر لنا القدرة على
اختيار المركز  قرر  عدة،  خيارات  مقارنة  بعد  الليلية."   الرؤية 

 تساعد على إنقاذ األرواح في المياه FLIR كاميرات
النرويجية
."FLIR ينبغي على كل فرق البحث واإلنقاذ في شتى أنحاء العالم أن تستخدم كاميرات"

بالنسبة لكن هذا األمر ُيشكل  الرؤية في الظالم أمر ضووري ومهم لكل بحار،  البحر على أن إمكانية  في  ليالً   يتفق كل من يعمل 
.الفارق بين الحياة والموت فعالً (NSSR) للمركز النرويجي لإلنقاذ البحري

 خالل شهور الشتاء، يعم المناطق الشمالية من النرويج ظالم دامس مما يقلل وبشكل خطير من كفاءة طاقم عمل المركز النرويجي
 على قواربه، لم يعد يحد الظالم من كفاءة فرق FLIR لإلنقاذ البحري في حاالت الطوارئ. أما اآلن، فبعد أن تم تركيب كاميرات
 اإلنقاذ التابعة للمركز، وال حتى خالل ليل الشتاء الطويل. ويناشد روني بيدرسن مراقب عمليات البحث واإلنقاذ كافة مراكز اإلنقاذ
البحث واإلنقاذ تجهيز قواربها بكاميرات  ويضيف: "أنا متأكد تماًما من أن هذه ."FLIR بقوله: "ينبغي على كل مركز من مراكز 
 ."الكاميرات ستساعد في إنقاذ العديد من األرواح. إنها حًقا مسألة وقت

 Stormbull تسمح لطاقم Voyager إمكانية الرؤية الليلية باستخدام كامريا
.بإنقاذ حياة األشخاص بفاعلية أكرب

 التي Voyager أربعة أشخاص يجّدفون بزوارق صغرية، كام توضح صورة كامريا
تعمل نهاًرا

 األربعة أشخاص الذين يجّدفون يف الزورق أنفسهم يظهرون بوضوح يف صور
.للتصوير الحراري Voyager كامريا
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أنظمة ضمن  من  الحراري  التصوير   توفر" .FLIR كاميرات 
 ".ببساطة أفضل جودة للرؤية الليلية وبأقل سعر FLIR كاميرات

تزويد كافة قطع األسطول بالكاميرات الحرارية

كاميرات عدة  بتركيب  المركز  قام  االختبار،  من   FLIR كنوع 
تزويدنا طلبنا  "لقد  اإلنقاذ.  قوارب  من  مختلفة  أنواع   على 
الطراز من  كاميرات  الطراز Voyager بتسع  من   وأربعة 
Navigator الطراز من  كاميرا  بتركيب  قمنا   وأخيًرا 
M-series. ،المعدات بهذه  العمل  طواقم  إشادة   وبسبب 
كاميرات تركيب  في  حاليًا  نفكر  قطع FLIR نحن  كافة   على 
."أسطول المركز

النرويجي المركز  يُعد  حقيقيًا.  تفوقًا  المركز  سيحقق   وبهذا، 
تزويد تتبنى  التي  العالم  في  المراكز  أوائل  بين  من   لإلنقاذ 
بكاميرات "وكما FLIR أسطولها  بيدرسن:  يقول  جاد.   بشكل 
التقنيات امتالك  إلى  باستمرار  نتطلع  نحن  سابًقا،   أوضحت 
 الحديثة التي تساعدنا في أداء مهمتنا كمركز إنقاذ على أفضل
".FLIR وجه ممكن. ومن آخر هذه التقنيات كانت كاميرات

 FLIR بمهمة تركيب كاميرات Navy Electronics قامت
الجهة هي  تُعد  حيث  للمركز،  التابعة  اإلنقاذ  قوارب   على 
 المعتمدة الوحيدة في البالد لإللكترونيات البحرية في النرويج.
كاميرات تركيب  يُعد   - أندرسن  بير  لرأي   سهل FLIR ووفًقا 
 نسبيًا - مقارنًة بأدوات المالحة األخرى. "حيث ال يتعدى األمر
حفر ثم  الكاميرا،  لتركيب  المناسب  المكان  على  العثور   سوى 
ثم جعلها مضادة إلى ذلك  الكابالت وما  لتثبيت  الثقوب   بعض 
".للمياه بعد ذلك

 التصوير الحراري وإمكانياته العديدة
 بتركيب NSSR يشعر أندرسن بسعادة بالغة من اهتمام مركز
 على باقي قطع األسطول ويحث اآلخرين على FLIR كاميرات
بها استخدمت  التي  اللحظة  "منذ  حذوه.  يحذون   FLIR أن 
 رأيت فوًرا اإلمكانات التي تمتع بها تلك النوعية من الكاميرات
 FLIR لكافة أنواع التطبيقات البحرية. وأنا مقتنع أن كاميرات
بحرية قوارب  يمتلك  ممن  للجميع  قيمة  ذات  أصول   تُعد 
المثال؛ لإلبحار بإدارتها، فعلى سبيل  يقوم  أو  أنواعها   بمختلف 
الذين الناس  أرواح  أو إلنقاذ  أو في ظروف ضبابية  الظالم   في 
"يسقطون من على متن القوارب
كاميرات إحدى  بتركيب  أندرسن  قام  التي  القوارب  بين   من 

FLIR 146 القارب  كان  هذا .Stormbull عليه   يرسو 
فئة من  حصن Petter C. G. Sundt القارب   عند 
قارب أما  أوسلو.  من  بالقرب   ،Stormbull أوسكارسبورج 
لسرعته ونظًرا  تقريبًا.  طًنا   28 ويزن  متًرا   17 طوله   فيبلغ 
 القصوى والتي تبلغ 39 عقدة، فهو يُعد واحد من أسرع قوارب
بناؤه في تم  فعندما  أسطوله.  في  المركز  يمتلكها  التي   اإلنقاذ 
 FLIR عام 2009، تم تجهيزه بأحدث المعدات وتُعد كاميرا
Voyager من أحدث اإلضافات. 

Voyager: أكثر من مجرد كاميرا

 على كاميرا تصوير حراري واحدة FLIR Voyager ال تحتوي
 وإنما كاميراتين من كاميرات التصوير الحراري. تُستخدم كاميرا
 واحدة، التي تُعرف بكاميرا مزودة بعدسة عريضة الزاوية، أساًسا
أو األخرى  القوارب  بكشف  الكاميرا  هذه  لك  تسمح   للمالحة. 
األخرى الكاميرا  أما  بسهولة.  محيطه  في  تلوح  التي   المخاطر 
والتي تُعرف بكاميرا طويلة المدى، فتتيح لك إمكانية التصغير/

 التكبير. كما تتيح لك القدرة على النظر إلى مسافة أبعد لألمام
مما أكبر،  مسافة  على  من  محتملة  أخطار  أي  التقاط   إمكانية 
.يمنحك وقتًا أطول كي تتعامل معها

 باثنتين من كاميرات التصوير Voyager لم يتم تزويد كاميرا
يمكن ألوان  بكاميرا  أيًضا  تزويدها  تم  وإنما  فقط،   الحراري 
تسمح بحيث  النهار/إضاءة ضعيفة  في ضوء  بها  الصور   التقاط 
األخرى والقوارب  والسفن  الميناء  مداخل  برؤية  لك   الكاميرا 
الكاميرات هذه  بمجمل  والغسق.  الفجر  أوقات  في   بوضوح 
كاميرا توفر  التصوير Voyager الثالث،  على  مثالية   قدرة 
.طوال اليوم

 معلومات حيوية من صور ملتقطة بأجهزة التصوير الحراري
القارب كاميرا ،Stormbull على  توصيل   Voyager يتم 
الرادار صورة  تعرض  أن  يمكن  الوظائف  متعددتي   بشاشتين 
 لكنها أيًضا ،FLIR أو مخطط الرسم البياني أو صور من كاميرا
كاميرا صور  لعرض  مخصصة  بشاشة   باستمرار. FLIR متصلة 
 وهذا يضمن أن يكون ألفراد الطاقم الثالث إمكانية الوصول إلى
أحدهم يشاهد  المخصصة  الشاشة  وباستخدام  الحرارية   الصور 
لكاميرا الحرارية  التغاضي FLIR الصور  لمنع   باستمرار، وذلك 
.عن أي معلومات خطيرة

 قد بدأ في استخدام كاميرا Stormbull كما أن طاقم قارب
Voyager نتائجها عن  راٍض  وهو  العام،  من  يقرب  ما   منذ 
 تماًما. قبطان السفينة جلين بيترسن: "خالل فترة الشتاء، وعندما
أي إن  حيث  من ذهب.  الوقت  يكون  جًدا،  باردة  المياه   تغدو 
مناسبة حماية  دون  الباردة  النرويجية  للمياه  يتعرض   شخص 
الحرارة" "خفض  بحالة  الجسم  إصابة  بسبب  للموت   سيتعرض 
 FLIR Voyager خالل 10 إلى 20 دقيقة. وتساعدنا كاميرا
".في الوصول إلى هذا الشخص قبل فوات األوان

 سهلة االستخدام وحساسة
بتشغيل جرورود  أندرياس  السفينة  مهندسي  كبير  يقوم  ما   عادًة 
 الكاميرا. "من وجهة نظري فإن استخدامها يتسم بالسهولة الشديدة،
 وخاصًة إذا ما قارنته باألداوت المالحية األخرى مثل الرادار. فعلى
كاميرا تتسم  الراداد،  ولقد FLIR عكس  الحساسية  شديدة   بأنها 
 وروين بيدرسون، Navy Electronics من اليسار إىل اليمني: بري أندرسون، من ".وجدت أنني أستطيع البدء في استخدمها في الحال

.NSSR مراقب عمليات البحث واإلنقاذ مبركز

...

 أعضاء الطاقم الثالثة إمكانية الوصول الدائم إىل الصور الحرارية التي Stormbull متنح شاشتي العرض متعددتا الوظائف وشاشة العرض املخصصة يف كابينة
.ذات االستخدام اآلمن والفعال يف الوسط (JCU) يتم تركيب وحدة التحكم ذراع التوجيه .Voyager تلتقطها كامريا

 سفينة الرحالت نفسها يف صورة التقطتها كامريا التصوير الحراري، الحظ
وضوح الطالء عىل جسد السفينة

.التي تعمل نهاًرا Voyager سفينة رحالت يف صورة التقطتها كامريا



اآلمن االستخدام  ذات  التوجيه  ذراع  في  التحكم  وحدة   تسمح 
كاميرا في  والحساس. Voyager والفعال  السهل   بالتشغيل 
 يمكنك تدوير وإمالة الكاميرا بسهولة بضغطة من اإلصبع وتوجد
 .جميع أوامر الكاميرا تحت أطراف أصابعك مباشرة

لكاميرا القوي  البناء  تجاه  بالغة  بسعادة  جرورود   يشعر 
Voyager. "رذاذ وانتشار  الصعبة  الطقس  ظروف  تعيق   ال 
كاميرا عمل  األحيان،  بعض  في  يصيبها،  الذي  المالح   الماء 
FLIR. أن بمجرد  البحر  ماء  يتجمد  عندما  الشتاء،  أثناء   حتى 
لكاميرا الفّعال  االستخدام  يقلل من  القارب، فإن هذا ال   يالمس 
Voyager على اإلطالق."

طاقم من FLIR كاميرا Stormbull يستخدم  األغلب   على 
 أجل المالحة في األجواء المظلمة، ولكن وفًقا لجرورود، تعمل
 الكاميرا بكامل كفاءتها في حاالت إنقاذ األفراد. "نظًرا للفرق في
الماء وجسم اإلنسان، يمكنك تحديد موضع  درجة الحرارة بين 
كاميرا اختبرنا  لقد  جًدا.  كبيرة  مسافة  من  بسهولة   الشخص 
Voyager رأسه يظهر  بحيث  الماء  في  يقفز   وجعلنا شخص 
رأس أنها  على  والتعرف  بسهولة  مكانه  تحديد  واستطعنا   فقط 
 ."إنسان من مسافة تزيد على ألف متر

Voyager تثبيت كاميرا
من الجديد  اإلصدار  على  إجراؤها  تم  التي  االختبارات   توضح 
الطافين Voyager كاميرا األشخاص  أماكن  تحديد  يمكن   أنه 
 على سطح الماء، حيث تكون جميع أجسامهم مغمورة في الماء
 ما عدا الرأس، من مسافة تزيد على 2,2 كيلومتر. حتى إنه يمكن
 تحديد موضع األغراض الصغيرة التي تكون أبعادها 2 × 2 متر
.تقريبًا من مسافة 5,8 كيلومتر

كاميرا استخدام  الطويلة، FLIR عند  المسافات  هذه  مثل   من 
 تتمتع بوظيفة Voyager يشعر جرورود بالسعادة ألن كاميرا
 تثبيت تلقائية. "عندما يصبح البحر هائًجا، تكون في أشد االحتياج
كاميرا استخدام  من  تتمكن  حتى  التثبيت  خاصية   FLIR إلى 
 بفعالية من مثل هذه المسافة. وإذا قمت بإيقاف وظيفة التثبيت
أو البحر  الوقت  معظم  في  فسأشاهد  الحاالت،  هذه  مثل   في 
."الهواء بدالً من مراقبة الشيء الذي يفترض بي أن أراقبه

 إنها مفيدة أيًضا في وضح النهار
كاميرا تُعد  جرورود،  يقوله  لما  وضح FLIR وفًقا  في   مفيدة 
 النهار أيًضا. "إنها أداة جيدة للمالحة خالل فترة الليل بالتأكيد،
الخفيف. لذلك، يتضح الضباب  أيًضا في حاالت  تعمل  أنها   كما 
 لها أهمية عظيمة في مثل هذه الظروف. ولكن FLIR أن كاميرا
 نستخدمها في بعض األحيان في فترات النهار. تلقينا منذ فترة
أثناء عاصفة وطفا انخلع  كبيًرا  اتصاالً أن عموًدا خشبيًا   قصيرة 
 على سطح الماء مما شكل خطًرا محتمالً على السفن المتواجدة
 في نفس المنطقة. ولكن كان من الصعب تحديد موضع العمود
في وجوده  بسبب  المجردة  بالعين  الداكن  الكبير   الخشبي 
كاميرا بتشغيل  قمنا  وعندما  المظلمة.   استطعنا ،FLIR المياه 
 تحديد موضع العمود الطافي بسهولة شديدة وذلك نظًرا لظهور
في الحمراء  تحت  األشعة  كاميرا  شاشة  على  الدافئ   الخشب 
 أنها FLIR تباين شديد مع المياه الباردة.  لذلك، أثبتت كاميرا
".أداة مفيدة حتى في وضح النهار التام

!جبل جليدي أمامنا
 يضيف كابتن بيترسن: "كما نستخدمها في فصل الشتاء لتجنب
 االرتطام بالكتل الجليدية. عندما يكون هناك الكثير والكثير من

 الكتل الجليدية الكبيرة الطافية في هذا الخليج، تُشّكل خطورة
جبل حجم  مثل  في  جًدا  كبيرة  أحجامهم  تكن  لم  وإذا   كبيرة. 
 جليدي، ال يستطيع جهاز الرادار اكتشافها. لم يتم تصميم قارب
Stormbull في كنا  ولذلك  الطافي،  الجليد  صدمة   لتحمل 
 فيما سبق نتوخى الحذر عندما نكون مضطرين لإلبحار في شهور
كاميرا امتالك  بعد  اآلن  ولكن  المظلمة.   ،Voyager الشتاء 
بسبب الطافية.  الجليدية  الكتل  حول  بحق  سهالً  اإلبحار   أصبح 
درجة ناحية  من  المتجمد  والثلج  السائل  الماء  بين   االختالف 
طويلة مسافة  من  شديد  بوضوح  الثلج  رؤية  يمكننا   الحرارة، 
إبطاء، بدون  مهامنا  بأداء  لنا  يسمح  وهذا  بكل سهولة.   وتجنبه 
."وذلك في غاية األهمية عندما يكون أرواح األشخاص في خطر

اإلنقاذ قارب  على  المتطوعين  أحد  أندرسن،  كنت  يستطع   لم 
RS 128 Gideon من فئة Simrad، .المزيد  أن يضيف 
اليلل صعوبتها.  "أثبتت عمليات الشتاء التي يتم إجراؤها خالل 
الضحلة غالبًا حيث Gideon يعمل قارب المياه   الصغير في 
 ال يمكن للقوارب األخرى فعل ذلك. في الظروف المظلمة، كان
عن للبحث  الكشافات  وضوء  المصابيح  استخدام  علينا   يجب 
أية مخاطر أخرى مما كا يتسبب في تعطلنا أو  الطافي   الحطام 
 الجديدة، يمكننا اإلبحار بسرعة FLIR بشكل كبير. أما مع كاميرا
".أكبر من ذي قبل وال نحتاج لإلبطاء كثيًرا

 الحرارية M-Series كاميرا تصوير
قارب أوسلو Gideon يرسو  بعد ١٥٠٠ كيلومتر شمال   على 
من مجموعة  من  طاقمه  يتكون  والذي  ترومسو،  مدينة   في 
 المتطوعين، في منتصف المنطقة التي تقع فيها معظم الحوادث.
مركز في  اإلنقاذ  قوارب  وأصغر  أخف  أحد  القارب  هذا   يعد 
NSSR، 9,7 نظًرا لطوله الذي يكاد يبلغ 13 متًرا، ووزنه البالغ 
 .طن، وسرعته القصوى التي تصل إلى 34 عقدة

مؤسسة األجهزة Navy Electronics قامت   مورد 
كاميرا بتركيب  مؤخًرا  البحرية   من M-series اإللكترونية 
FLIR مفاجأة سارة ألندرسون. "في تلك  وكانت  السفينة   على 
أثناء ثابتة  غير  صوًرا  الكاميرا  تعرض  أن  أخشى  كنت   البداية، 
 الطقس العاصف أو عند اإلبحار بأقصى سرعة، ورغم أن كاميرا
M-series من FLIR مثل تثبيت  بخاصية  مزودة   ليست 
الصورة ،Voyager كاميرا جودة  من  مندهًشا  كنت  أنني   إال 
.التي تعرضها، حتى في ظل الظروف الصعبة

 استطاعت حتى اآلن أن تكون جديرة FLIR من M-Series أن كامريا التصوير الحراري NSSR التابع ملركز Gideon يرى األعضاء املتطوعون من طاقم قارب اإلنقاذ
بصيتها الذائع

 املكون من ثالثة أفراد: من اليسار إىل اليمني، املُنقذ سفني الرسن وكبري املهندسني أندريا جروجرد وقبطان السفينة جلني بيرتسن. تم تركيب كامريا Stormbull طاقم
Voyager فوق سقف الكابينة لزيادة فاعلية عاميل الثبات وُبعد املسافة.
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التطبيق

 ،لمزيد من المعلومات حول كاميرات التصوير الحراري أو حول هذا التطبيق
:الرجاء االتصال بالعنوان التالي

FLIR Commercial Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda
94 41 79 765 (0) 31+ :  هاتف
99 41 79 765 (0) 31+ :       فاكس
flir@flir.com : بريد إلكتروني
www.flir.com

التوجيه ذراع  التحكم  وحدة  كاميرا (JCU) تتسم   في 
M-Series بأنها أسهل استخدًما منها في كاميرا Voyager. 
باستمرار الكاميرا  تدوير  تشغيل  تستطيع  خفيفة،  إصبع   بنقرة 
يتيح مجاالً للرؤية  حتى 360° وإمالتها بمقدار +/90°- مما 
كاميرا تتسم  كامالً.  األفق  مزودة M-Series يعرض   بأنها 
 بمجموعة متنوعة من أجهزة االستشعار ومستويات الدقة لتلبي
 قطاًعا عريًضا من االحتياجات البحرية، وبفضل سطحها الخارجي
 .الصلب العازل للمياه، تُعد حًقا كاميرا ُصممت لتدوم

 الحرارية التي تم تركيبها على قارب M-Series تحتوي كاميرا
Gideon على جهازي استشعار: أ - كاميرا تصوير حراري يبلغ 
تليفزيونية وكاميرا  بكسل   240×2320 فيها  الدقة   مستوى 
طراز االنخفاض، micro-lux من  شديدة  اإلضاءة  في   تعمل 
 لتوفر أفضل رؤية ليلية ممكنة تحت أي ظرف. الكاميرا متصلة
الكابينة في  الموجودة  الوظائف  متعددة  الثالثة   بالشاشات 
 ليتمكن أفراد الطاقم دائًما من اختيار ما يرويدون مشاهدته في
 وقت واحد: صور الرادار أو مخطط الرسم البياني أو صور كاميرا
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FLIR. يعرض صور الليلية  العمليات  أثناء  أنه  أندرسون   يقول 
 على الشاشة بشكل شبه دائم. "سرعان ما أصبح FLIR كاميرا
كاميرا تعرضها  التي  الصور  جزًءا FLIR تفّقد  آلخر  حين   من 
".من نظام عملي

 المتانة
كاميرا المتحمس، استطاعت  المتطوع  لرأي   M-series وفًقا 
 حتى اآلن أن تكون جديرة بصيتها الذائع. "عندما يكون الطقس
قارب مثل  نسبيًا  الصغيرة  القوارب  تكون   Gideon عاصًفا، 
كاميرا تحتاج  لذلك،  حجًما؛  األكبر  القوارب  من  استقراًرا   أقل 
FLIR حتى قادرة  الكاميرا  ولكن  كبير.  ضغط  تحّمل   إلى 
أندرسون يستطع  لم  الظروف".  أصعب  حتى  تحمل  على   اآلن 
كاميرا "تحتوي  الشتاء.  برودة  أثناء  الكاميرا  اختبار  اآلن   حتى 
M-series بالتكيف مع لها   على نظام تدفئة مضمن، يسمح 
 البرودة، ولكن تسوء الظروف كثيًرا هنا في فصل الشتاء. تتجمد
يحدث وقد  السفينة،  متن  تمس  أن  بمجرد  الباردة  البحر   مياه 
 تساقطًا كثيًفا للثلوج في هذه المنطقة، لذلك، يتملكني الفضول
".مع هذا الوضع M-series مدى تكيف كاميرا

 التصوير الحراري: تقنية غير مكلفة قادرة على إنقاذ األرواح
 شعر أندرسون بحماس شديد عندما علم أنه سيتم تزويد قارب
Gideon بكاميرا FlIR. "إحدى أمتلك  أن  تمنيت   لطالما 
 هذه الكاميرات. منذ سنوات، حضرت عرًضا توضيحيًا لطريقة
كاميرات عسكرية، FLIR عمل  هليكوبتر  طائرة  متن   على 
 وأدركت على الفور القدرة العالية لهذه الكاميرات في مجالي
الحرارية كانت الكاميرات  أسعار  اإلنقاذ. ولكن   البحث ومهام 
تلك أسعار  كانت  ببساطة،  مضى.  فيما  كبير  حد  إلى   مرتفعة 
يقرب ما  ميزانيتنا. مؤخًرا فقط، منذ  تفوق حدود   الكاميرات 
نستطيع مستوى  إلى  األسعار  هذه  انخفضت  عامين،   من 
".تحمله

انخفاًضا انخفضت  قد  الحرارية  الكاميرات  أسعار  أن   ورغم 
 FLIR شديًدا خالل األعوام القليلة الماضية، إال أن سعر كاميرا

بيدرسن روني  رأي  في  الكاميرا  ولكن  مرتفًعا،  يبدو  يزال   ال 
يُدفع قرش  كل  تستحق  واإلنقاذ  البحث  عمليات   مراقب 
كاميرات استخدام  إلى  نضطر  لم  اآلن،   FLIR لشرائها. "حتى 
هذه قدرة  من  واثق  ولكنني  أحدهم،  حياة  إلنقاذ   الجديدة 
وقت. مسألة  حًقا  إنها  بالفعل.  األرواح  إنقاذ  على   الكاميرات 
كاميرا شراء  في  االستثمار  أن  رأيي  في  يعني   FLIR وهذا 
".يستحق العناء المبذول فيه

 رسعان ما أصبح تفّقد الصور التي تعرضها كامريا" .Gideon عىل منصة قيادة قارب FLIR من M-Series كينت أندرسن وهو يقوم بتشغيل كامريا التصوير الحراري
FLIR من حني آلخر جزًءا من نظام عميل."

 RS 146 عىل منت قارب Voyager رسم تخطيطي لعملية تركيب كامريا
Stormbull

 لطاملا متنيت أن أمتلك إحدى" :NSSR املتطوع كينت أندرسون التابع ملركز
".FLIR كامريات

 RS 128 عىل منت القارب M-Series رسم تخطيطي لرتكيب كامريا
Gideon
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