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Abstract
Nowadays, as the application of additive manufactured equipment is increasing in the industry, an
appropriate inspection method for identifying defects of these products has become a pressing need. In
this contribution, a study on inspection of the artificial defects of an additive manufactured specimen
via thermography was carried out. A projector with 2KW in power was utilized as the heating source.
The temperature of the sample was recorded by a thermal camera. Moreover, the camera kept recording
the sample’s temperature for a while after that heating source was shut down. The best frame of raw
thermal data was selected. To enhance the thermal raw data in case of the contrast between defective
and sound regions and the number of detectable defects, two well-known thermal image processing
methods, namely, Pulsed Phase Thermography (PPT) and Principle Component Analysis (PCA), were
applied to the initial data. It was illustrated that all defects could be detected through processed images,
whereas only 18 defects out of 20 could be revealed in the best frame of raw thermal data. Furthermore,
for evaluating the ability of each technique to improve the contrast, the SNR parameter was adopted.
According to the concluded data, the processed image via PCA with SNR average equal to 14.75 had
the highest amount. This amount was almost three times higher than that of the best frame of initial
thermal data.
Keywords: Nondestructive Tests, Thermography, Thermal image processing, Additive manufacturing.
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چکیده
با توجه به توسعه روزافزون بهکارگیری قطعات و تجهیزات ساختهشده به روش تولید افزایشی در صنایع مختلف ،بهرهگیری از
روشهای مناسب بازرسی این قطعات ،بهمنظور بررسی کیفیت تولید و شناسایی عیوب ،اهمیت بسزایی یافته است .در این پژوهش
یک نمونه پلیمری ساختهشده به روش تولید افزایشی از جنس  PLAبه روش دمانگاری مورد بازرسی قرار گرفت .یک منبع
حرارتی نوری نمونه را گرم نمود .تصاویر حرارتی در مدتزمان روشن بودن منبع حرارتی و مدتی پس از قطع منبع توسط دوربین
حرارتی ثبت شد .بهمنظور بهبود تصاویر حرارتی ،دو روش پردازش پرکاربرد به نامهای پردازش فازی پالسی ( )PPTو تجزیهوتحلیل
مولفه اصلی( )PCAبه کار گرفته شدند .پس از اعمال این روشها به دادههای منتخب خام حرارتی ،مشخص شد که درحالیکه
تنها  18عیب از  20عیب موجود در نمونه از طریق بهترین فریم خام حرارتی قابلتشخیص است ،همه  20عیب موجود در نمونه
از طریق تصاویر پردازششده قابلشناسایی هستند .برای مقایسه کمی تصاویر پردازششده ازنظر بهبود وضوح عیوب که تاثیر
مستقیمی بر سهولت در شناسایی آنها دارد ،پارامتر نسبت سیگنال به نویز ( )SNRمورداستفاده قرار گرفت .با توجه به باالتر
بودن میزان  SNRدر کلیه تصاویر پردازششده از بهترین تصویر خام حرارتی ،مشخص شد که کلیه روشهای پردازش بکار گرفته
شده شناسایی عیوب را تسهیل مینمایند .همچنین مشاهده شد که روش  PCAباالترین میزان میانگین  SNRرا داراست .این
مقدار برای تصویر  PCAکه معادل  14.75است ،تقریبا سه برابر میزان میانگین  SNRبرای بهترین تصویر خام حرارتی ،معادل
 4.75بود.
واژگان کلیدی :آزمون غیرمخرب ،دمانگاری ،پردازش تصاویر حرارتی ،تولید افزایشی.

 -1مقدمه
1

ساخت نمونه به روش تولید افزایشی یک روش نسبتا مدرن
تولید است که در آن نمونهها بهصورت پیوسته و بر اساس
یک طرح کامپیوتری تولید میشوند] .[1تولید افزایشی این
قابلیت را دارد که قطعات با هندسه پیچیده را که امکان
ساخت آنها به کمک روشهای سنتی وجود ندارد ،با
سرعتباال تولید نماید] .[3,2این روش تولید در صنایع
مختلف ازجمله خودرو ،عمران ،پزشکی کاربردهای فراوانی
دارد] .[6,5,4همانند سایر روشهای تولید ،قطعات
تولیدشده با فناوری تولید افزایشی میتواند دارای عیوب

باشد و در صورت استفاده از این قطعات معیوب حوادث
ناگواری رخ بدهد].[8,7
بازرسی به کمک آزمونهای غیر مخرب ازجمله روشهای
پرکاربرد در بازرسی نمونهها ساختهشده به روش تولید
افزایشی است .ازجمله تحقیقات انجامشده در این زمینه به
پژوهش استرانتزا 2و همکاران در سال  2015میتوان اشاره
کرد .در پژوهش نامبرده محققان به دنبال بررسی قابلیت
سیستم پایش وضعیت طراحیشده برای شناسایی عیوب
هستند .بدین منظور تعدادی از روشهای بازرسی غیر
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مخرب ازجمله بازرسی به کمک امواج صوتی ،1مایع نافذ،2
جریان گردابی  3و رادیوگرافی  4را برای شناسایی عیوب
موجود در قطعات تولیدشده به روش ساخت افزایشی به کار
گرفتند] .[9بر اساس نتایج بهدستآمده دو روش امواج
صوتی و جریان گردابی قابلیت تشخیص عیوب در تمامی
نمونهها را دارا بودند .همچنین مشخص شد که کمک روش
امواج صوتی نهتنها امکان تشخیص عیوب نهایی وجود دارد،
بلکه رشد ترکها و رویش عیوب نیز قابل بازرسی
هستند].[9
یکی از روشهای پرکاربرد غیر مخرب در حوزه بازرسی
قطعات ساختهشده به روش تولید افزایشی ،دمانگاری است.
ازجمله دالیل محبوبیت این روش میتوان بهسرعت باالی
بازرسی ،غیر تماسی بودن فرآیند و از همه مهمتر به دلیل
توسعه سریع روشهای پردازش تصاویر حرارتی که منجر به
افزایش قابلیت شناسایی عیوب میشود ،اشاره
نمود] .[12,11,10دمانگاری در حوزه تولید افزایشی عمدتا
برای بررسی هندسه و دمای حوضچه مذاب بهمنظور تخمین
عیوبی که در نمونه ممکن است ایجاد شود به کار گرفته
میشود] .[13ازجمله پژوهشهای صورت گرفته در این
رابطه پژوهش آقایان میگلر 5و سپاال 6در سال  2016است
که با بهرهگیری از تکنیک دمانگاری منفعل  7به دنبال
شناسایی عیوب جدایش الیهای در حین فرآیند تولید نمونه
به روش تولید افزایشی بودند] .[14بهکارگیری روش
دمانگاری برای بازرسی قطعات تولیدشده نیز در تعدادی از
8
پژوهشها دنبال شده است .در سال  2018آقای مونتینارو
و همکاران بهمنظور شناسایی عیوب مصنوعی ایجادشده در
یک نمونه تیتانیومی ساختهشده به روش تولید افزایشی ،از
روش دمانگاری فعال 9با منبع تحریک نوری بهره گرفتند.
بر اساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش عیوب تا عمق
 1.3میلیمتر با بهرهگیری از لیزر با توان  1.5کیلووات
قابلشناسایی بودند].[15
با توجه به ماهیت تصاویر حرارتی ،این تصاویر همواره دارای
مشکالتی هستند که باعث کاهش قابلیت شناسایی عیوب

میشود .برای حل این مشکالت روشهای پردازش تصویر
متفاوتی پیشنهادشده است .ازجمله این روشها میتوان به
روش تجزیهوتحلیل مولفه اصلی ،10پردازش فازی پالسی ،11
بازسازی پاسخ حرارتی 12و رگرسیون حداقل مربعات
جزئی 13اشاره کرد].[19,18,17,16
با توجه به توسعه روزافزون کاربرد قطعات ساختهشده به
روش تولید افزایشی در صنایع مختلف ،پیدا کردن روشی
دقیق و سریع برای بازرسی این نوع قطعات امری واجب
تلقی میشود .ازاینرو ،این پژوهش به دنبال بهبود کیفیت
نتایج حاصل از بازرسی یک نمونه پلیمری از جنس  PLAو
ساختهشده با تکنیک تولید افزایشی ،به کمک روش
دمانگاری است .بدین منظور پس از بررسی تصاویر حرارتی
اولیه و انتخاب بهترین تصویر حرارتی خام ،دو روش پردازش
دادههای حرارتی به اطالعات ثبتشده اعمال شد .بهترین
تصاویر پردازششده به همراه بهترین تصویر خام حرارتی
ازنظر تعداد عیوب قابلشناسایی و سهولت شناسایی عیوب
با یکدیگر مقایسه شدند.
 -2ساخت نمونه و تجهیزات آزمایش
 -1-2ساخت نمونه
یک نمونه مستطیلی شکل به ابعاد  170×200میلیمتر از
جنس  PLAبه روش تولید افزایشی ساخته شد .برای این
نمونه که به روش ساخت پیوسته  14تولیدشده از فیالمنت -
های  PLAسفید رنگ ساخت شرکت  ysاستفادهشده است.
سایر اطالعات مربوط به ساخت نمونه در جدول  1موجود
است .در این نمونه تعدادی عیوب مربعی شکل بهصورت
مصنوعی در نظر گرفته شد .نحوه قرارگیری و ابعاد این
عیوب در شکل  1نمایش دادهشده است .ضخامت هر ناحیه
معیوب برابر  1میلیمتر بوده و ضخامت کل نمونه  6میلی-
متر است.
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Penetrant liquid
3
Eddy current
4
Radiography
5
Migler
6
Seppala
7
Passive Thermography

دوره دوم ،شماره ششم ،بهار و تابستان 1399

Montinaro
Active Thermography
10
)Principal Component Analysis (PCA
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)Pulsed Phased Thermography (PPT
12
)Thermal Signal Reconstruction (TSR
13
)Partial Least Square Regression (PLSR
14
)Continuous Filament Fabrication (CFF
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شکل  -1نحوه قرارگیری عیوب در نمونه

جدول  .1اطالعات فرآیند تولید نمونه

پارامتر

مقدار

سرعت پرینت

 60میلیمتر بر ثانیه

ضخامت هر الیه

 0.15میلیمتر

قطر نازل

 0.4میلیمتر

عرض تزریق

 0.4میلیمتر

ضریب تزریق
دمای پرینت

%100
 200درجه سلسیوس

هرتز تنظیم شد .پروژکتور نوری و دوربین در دو سمت قطعه
واقع شدند که این نحوه قرارگیری را اصطالحا حالت
عبوری  1مینامند .شکل  2شماتیک کلی نحوه قرارگیری
دوربین ،منبع حرارتی و نمونه را نشان میدهد.

 -2-2تجهیزات مورداستفاده
در این پژوهش از یک پروژکتور نوری با توان نامی 2
کیلووات بهعنوان منبع حرارتی استفاده شد تا نمونه را به
مدت  15ثانیه گرم نماید .بهمنظور تابش یکنواخت منبع
حرارتی و ارسال امواج حرارتی بهکل نمونه بهصورت یکسان،
مرکز منبع حرارتی در راستای مرکز نمونه قرار داده شد.
برای ثبت دمای نمونه ،دوربین حرارتی Flir A325sc
مورداستفاده قرار گرفت .این دوربین با رزولوشن
 ،320×240توانایی ثبت دماهای بین  0تا  350درجه
سلسیوس را دارد .همچنین سرعت تصویربرداری برابر با 30

شکل  -2نحوه قرارگیری اجزای آزمایش.

 -3روشهای پردازش تصویر
در این پژوهش برای بهبود کیفیت تصاویر حرارتی ازنظر
افزایش تعداد و وضوح عیوب قابلشناسایی تعدادی از

________________________________________________________________________
Transmission mode
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روشهای پرکاربرد پردازش اطالعات حرارتی بهکاررفته شده
است .در ادامه این روشها بهاختصار شرح داده خواهد شد.
 -1-3روش پردازش فازی پالسی
ازجمله روشهای پرکاربرد در حوزه بهبود تصاویر حرارتی،
به روش دمانگاری فازی پالسی میتوان اشاره کرد .این روش
دادههای حوزه زمانی را به حوزه فرکانسی با استفاده از
تبدیل فوریه گسسته ، 1مطابق با معادله  ،1منتقل مینماید.
()1

= Re n + Im n

J 2 k
N

−

Fn = t  k = 0 T (k t ) exp

نشاندهنده فاصله زمانی بین فریمهای ثبتشده است و در
انتها  Renو  Imnبه ترتیب معرف بخش حقیقی میزان
بهدستآمده هستند .به کمک بخشهای موهومی و حقیقی
اطالعات فازی و دامنه هر پیکسل مطابق با معادالت زیر
استخراج میشوند.

()3

A n = Re n 2 + Im n 2

مطابق با این رابطه A ،ماتریس ورودی U ،ماتریسی است
که معرف توابع متعامد تجربی  R ،3ماتریس افقی با مقادیر
منفرد و  Vماتریسی با اطالعات زمانی است .بازسازی
اطالعات توابع متعامد تجربی امکان حصول تصاویر باقابلیت
شناسایی عیوب باالتر را فراهم میسازد].[23
 -4نتایج

مقدار فرکانس را نشان میدهد که از  0تا  NاستΔt .

()2

A = URV

N −1

در معادله باال  J = −1نمایانگر بخش موهومی استn ،

Im n
)
Re n

()4

T

(  n = tan −1

تصاویر دامنه و فازی برای فرکانسهای مختلف از طریق
معادالت  2و  3استخراج خواهند شد].[21,20
 -2-3تجزیهوتحلیل مؤلفه اصلی
الگوریتم تجزیهوتحلیل مؤلفهی اصلی یکی دیگر از
روشهای متداول است که برای بهبود تصاویر حرارتی به
کار گرفته میشود .این روش بر پایه شناسایی مولفههای
اصلی سازنده ماتریس عمل میکند .در این روش ماتریس
به چند ماتریس شکسته شده که در دادههای حاصل از
ماتریسهای جدید میزان نویز کاهش و قابلیت شناسایی

نمونه بهوسیله یک پروژکتور نوری با توان نامی  2کیلووات
به مدت  15ثانیه حرارت داده شد .دوربین حرارتی دمای
نمونه را در طول مدت روشن بودن منبع ثبت نمود.
همچنین عالوه بر این بازه ،دوربین به مدت  30ثانیه دمای
نمونه را پس از خاموش کردن منبع حرارت دهی ثبت کرد.
بهترین تصاویر حرارتی خام انتخاب شدند و مورد مقایسه
قرار گرفتند .بهمنظور بررسی امکان افزایش تعداد عیوب
قابلشناسایی و همچنین افزایش وضوح سایر عیوب،
تعدادی از روشهای پردازش دادههای حرارتی به کار گرفته
شد .بهترین تصاویر پردازششده ازنظر تعداد عیوب
قابلشناسایی و همچنین ش کل عیوب مورد مقایسه قرار
گرفتند .سپس با تعریف و بهرهگیری از پارامتر نسبت
سیگنال به نویز ،4تصاویر منتخب ازنظر سهولت در تشخیص
عیوب با یکدیگر مقایسه شدند.
 -1-4بررسی و مقایسه بهترین تصاویر خام حرارتی
بهترین فریم تصویر حرارتی در بازه روشن و خاموش بودن
منبع حرارتی انتخاب و در شکل  3نمایش دادهشده است.

عیوب افزایش مییابد] .[22یکی از روشهای شکست
ماتریسهای اولیه استفاده از تجزیه مقدار منفرد  2است .این
روش مطابق با معادله  4ماتریس ورودی را به سه ماتریس
میشکند.
________________________________________________________________________
)Discrete Fourier Transform (DFT
)Singular Value Decomposition (SVD
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)Empirical Orthogonal Function (EOF
)Signal to Noise Ratio (SNR

3
4
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الف

سالم شدت نور باالتری دارند که این مهم شناسایی عیوب
نزدیک به نواحی سالم با شدت نور کمتر را دشوار میسازد.
دیگر علت بهتر بودن شکل -3ب ،گرم شدن نمونه برای
مدتزمان بیشتر میتواند باشد .همانطور که بیان شد
باوجود خاموش کردن منبع حرارتی ،دمای نمونه افزایش
مییافت .این مهم نشاندهنده این است که شار حرارتی از
صفحه حرارت دادهشده به سمت صفحه مقابل دوربین
حرارتی کماکان برقرار بود که موجب افزایش دمای ثبتشده
میشود .ازآنجاییکه دمای نواحی معیوب با نرخ کمتری
نسبت به نواحی سالم افزایش مییابد ،به دلیل گرم شدن
در مدتزمان باالتر اختالف دما و درنتیجه اختالف شدت
نور تصاویر حرارتی میان نواحی معیوب و سالم افزایشیافته
است.
درنهایت تصویر منتخب خام حرارتی در بازه خاموش بودن
منبع حرارتی بهعنوان بهترین تصویر خام حرارتی برگزیده
شد.
 -2-4مقایسه تصاویر پردازششده و بهترین تصویر
خام حرارتی ازنظر تعداد عیوب قابلشناسایی

ب
شکل  -3بهترین فریم تصاویر حرارتی در؛ الف) بازه حرارت
دهی ،ب) بازه خنک شدن نمونه.

همانگونه که در شکل  3پیداست بهوضوح بهترین فریم بازه
خاموش بودن منبع حرارتی چه ازنظر تعداد عیوب
قابلتشخیص و چه ازنظر وضوح عیوب اطالعات بهتری را
ارائه میدهد .اما کماکان تشخیص عیوب  2×2میلیمتر
واقع در برخی عمقها امری دشوار است .با توجه به اینکه
در این آزمایش دوربین و منبع حرارتی در جهت مخالف
یکدیگر قرارگرفته بودند (روش آزمایش عبوری) و با در نظر
گرفتن ضریب هدایت حرارتی پایین قطعات از جنس ،PLA
باوجود خاموش بودن منبع حرارتی ،دوربین همچنان
افزایش دما نمونه را نمایش و ثبت مینمود .با توجه به اینکه
پس از خاموش کردن منبع ،تمرکز حرارتی ناشی از منبع از
بین رفته است ،یکی از دالیلی که میتواند علت بهتر بودن
تصویر پس از خاموش کردن منبع حرارتی باشد ،توزیع
حرارت یکنواخت است .همانگونه که شکل -3الف مشاهده
میشود برخی از نواحی سالم نمونه نسبت به سایر نواحی
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روشهای پردازش فازی پالسی و تجزیهوتحلیل مولفههای
اصلی به اطالعات ثبتشده حرارتی اعمال شدند .پس از
اعمال این روشها به اطالعات حرارتی ،شامل بازه روشن
بودن منبع حرارتی ،خاموش بودن منبع حرارتی و کل داده-
ها ،مشخص شد که با اعمال این روشها به دادههای
ثبتشده از بازه خاموش بودن منبع حرارتی ،تصاویر
مناسبتری حاصل میشود .بهترین تصاویر پردازششده در
شکل  4نمایش دادهشده است.

الف
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شکل عیوب را دقیقتر نمایش میدهد .بهعبارتدیگر شکل
مربعی عیوب در این تصویر ،بهخصوص درزمینه عیوب
کوچکتر ،مشهودتر است .این مهم میتواند اثر بسزایی بر
تشخیص نوع عیوب و همچنین اندازه عیوب از طریق تصاویر
حرارتی داشته باشد.
 -3-4مقایسه کمی تصاویر منتخب پردازششده و
خام ازنظر سهولت تشخیص عیوب.

ب

همانطور که در بخش قبل بیان شد ،تشخیص نواحی
معیوب از طریق تصاویر  PPT-amplitudeو  PCAبه دلیل
باالتر بودن اختالف شدت نور میان نواحی سالم و معیوب،
امری آسان تر است .برای مقایسه کمی این مهم پارامتر
 SNRبهصورت زیر تعریف و به کار گرفته شد].[24
()5

| | wd − ws

w

= SNR

s

در رابطه باال  w
d

و   wبه ترتیب میانگین دادههای در
s

پنجره انتخابشده در ناحیه معیوب و سالم است .همچنین

w

s

ج
شکل  -4تصاویر پردازششده .الف) تصویر  ، PPT-phaseب)
تصویر  ،PPT-amplitudeج) تصویر .PCA

با مقایسه تصاویر شکل  4بهبود کیفیت نمایش عیوب را
بهوضوح می توان دید .همچنین شناسایی عیوب از طریق
تصاویر  PPT-amplitudeو  PCAنسبت به تصویر PPT-
 phaseو بهترین تصویر خام حرارتی آسانتر است .عیوب
 2×2میلیمتر واقع در عمق  1و  4میلیمتر علیرغم
غیرقابلشناسایی بودن در تصاویر خام حرارتی ،در تصاویر
پردازششده به دلیل افزایش اختالف شدت نور نواحی
معیوب و سالم ،قابلشناسایی هستند .بااینوجود میتوان
نتیجه گرفت که کلیه  20عیب قرار دادهشده در نمونه در
تصاویر پردازششده قابلتشخیص هستند درحالیکه این
مقدار برای بهترین تصویر خام حرارتی تنها  18عیب از 20
عیب موجود است.
با بررسی شکل  4میتوان به این نکته پی برد که علیرغم
اختالف شدت نور باالتر میان نواحی معیوب و سالم در
تصاویر  PPT-amplitudeو  ،PCAتصویر PPT-phase
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نمایانگر انحراف معیار دادههای پنجره واقع در ناحیه

سالم است .پنجره نواحی معیوب متناسب با سایز عیوب
انتخاب شد .همچنین پنجره نواحی سالم متناسب با اندازه
پنجره ناحیه معیوب مدنظر و در دو سمت این ناحیه در نظر
گرفته شد .شکل  5نمونهای از انتخاب پنجرهها را نمایش
میدهد.

شکل  -5نحوه انتخاب پنجرههای نواحی سالم و معیوب

دادههای  SNRبرای عیوب قابلشناسایی در هر تصویر
محاسبه شد .میانگین این دادههای برای هر تصویر
پردازششده و بهترین تصویر خام حرارتی محاسبه و در
شکل  6نشان دادهشده است.
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شکل  -6میانگین دادههای  SNRبرای تصاویر منتخب

مطابق با شکل  ،6تصویر  PCAباالترین میزان  SNR aveرا
داراست که بیانگر وضوحباالی عیوب قابلشناسایی در این
تصویر است .همچنین با اختالف اندکی ،تصویر PPT-
 amplitudeبعد از تصویر  PCAبهترین وضوح عیوب
قابلشناسایی را دارد .در نقطه مقابل ،میزان SNR ave
تصویر  PPT-phaseاختالف اندکی با مقدار SNR ave
بهترین تصویر خام حرارتی دارد .با مقایسه اشکال -4الف و
-3ب نیز می توان مشاهده نمود که اختالف شدت نور بین
نواحی معیوب و سالم این دو تصویر تفاوت چندانی ندارد.
تنها برتری محسوس تصویر  PPT-phaseنسبت به بهتری
تصویر خام حرارتی ،امکان تشخیص عیوب  2×2میلیمتر
در عمقهای  1و  4میلیمتر است.

هدف بررسی تفاوت اندازه پنجره فیلتر و نتیجه حاصل از
آن بر نمونه های تولید شده با ضریب تزریق متقاوت بود،
مشابهت چندانی با این پژوهش ندارد .همچنین در ادامه
پژوهش عمر اثر اعمال فیلتر بهکارگرفته شده بر نمونههای
کامپوزیتی مورد مطالعه قرار گرفته است] .[25در پژوهشی
دیگر و در سال  2018سعید  2و همکاران نمونههایی
کامپوزیتی از جنس الیاف کربن به روش پرینت 3بعدی را
به روش ترموگرافی مورد مطالعه قرار دادند .نمونههای تولید
شده دارای دو دسته عیب بودند که یکی به صورت سوراخ-
های ایجاد شده در پشت نمونه و دیگری به صورت عیوب
جایگذاری شده در بین الیههای نمونه طراحی شده بود .در
این پژوهش روش  PCAبرای بهبود تصاویر اولیه حرارتی
بهکار گرفته شده بود .لیکن پژوهش سعید اثر پردازش بهکار
گرفته شده در بهبود اختالف شدت نور میان نواحی معیوب
و سالم را مطالعه ننموده است و به مقایسه تعداد عیوب
آشکار شده بسنده کرده است .در پژوهش نامبرده که از
نمونهها با ضخامت  3میلیمتری استفاده شده بود ،عیوب
واقع در عمق 2میلیمتر قابل مشاهده نبودند .در حالیکه بر
اساس نتایج ارائه شده در زیربخشها  4-2عیوب واقع در
عمق  4میلیمتر نمونه  PLAبا ضخامت  6میلیمتر قابل
شناسایی بودند .در پژوهش سعید و همکاران زمان حرارت -
دهی نمونه نیز مورد مطالعه قرار گرفته بود که شامل بازه-
های  10 ،5و  15ثانیه بود].[26
 -5نتیجه گیری

 -4-4مقایسه نتایج پژوهش صورت گرفته با سایر
این پژوهش بهمنظور بررسی قابلیت شناسایی عیوب قطعات
پژوهشهای این حوزه.
ساخته شده به روش تولید افزایشی از طریق آزمون غیر
بر اساس مطالعات انجام شده ،پژوهشی مشابه با تحقیق
مخرب دمانگاری صورت گرفت .بدین منظور تعدادی عیوب
صورت گرفته انجام نشده است .لیکن دو پژوهش اندک
مربعی در ابعاد و عمقهای مختلف در یک نمونه PLA
مشابهتی با مطالعه انجام شده در این پژوهش داشتند که
ساختهشده به روش تولید افزایشی ایجاد شد .نمونه معیوب
نتایج آنها به شرح زیر است.
با یک منبع حرارتی نوری به توان  2کیلووات به مدت 15
در سال  ،2016عمر  1و همکاران در طی پژوهشی یک نمونه
ثانیه گرم شد .دوربین حرارتی دمای نمونه در بازه روشن
 PLAتولید و عیوبی با اشکال هندسی مختلف در آن قرار
بودن منبع و تا  30ثانیه پس از خاموش کردن منبع ثبت
دادند .ضخامت نمونه و عیوب به ترتیب  12و  10میلیمتر
نمود .با بررسی تصاویر حرارتی اولیه در بازه روشن و خاموش
بود .در پژوهش عمر جهت بهبود تصاویر حرارتی از یک
بودن منبع حرارتی بهترین تصاویر این دو بازه انتخاب شد.
روش اولیه به صورت اعمال فیلتر میانگین بهصورت منطقه -
تصویر منتخب بازه خاموش بودن منبع حرارتی به دلیل
ای بهرهگرفته شده بود .با توجه به اینکه در پژوهش نامبرده
برتری محسوسی که نسبت به دیگر تصویر ازنظر تعداد
________________________________________________________________________
Omar
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 با بهرهگیری از پارامتر،سهولت در تشخیص عیوب میشود
 توانایی تصاویر منتخب پردازششده در آسانتر کردنSNR
 بر اساس.فرآیند شناسایی عیوب با یکدیگر مقایسه شد
 بهترینPCA  تصویر پردازششده با روش،SNR دادههای
-  میانگین داده.تصویر ازنظر سهولت شناسایی عیوب است
 این تصویر تقریبا سه برابر این میزان برایSNR های
 درنهایت با استناد به نتایج.بهترین تصویر خام حرارتی بود
 روش دمانگاری را یک تکنیک،بهدستآمده در این پژوهش
بازرسی مناسب برای شناسایی عیوب قطعات پلیمری
.ساخته شده به روش تولید افزایشی میتوان محسوب کرد
PPT  در مقایسه باPCA همچنین اعمال روش پردازش
شناسایی عیوب نمونههای مذکور به روش دمانگاری را
.آسانتر مینماید

عیوب قابلشناسایی و اختالف شدت نور میان نواحی سالم
 بهعنوان بهترین تصویر خام حرارتی انتخاب،و معیوب داشت
2 ×2  همچنین مشخص شد که بهجز دو عیب با ابعاد.شد
 عیب18  سایر، میلیمتر4  و1 میلیمتر در عمقهای
ایجادشده در تصویر منتخب دادههای اولیه از نواحی سالم
 بهمنظور بررسی امکان افزایش تعداد عیوب.متمایز هستند
قابلتشخیص و افزایش اختالف شدت نور میان نواحی
، دو روش پرکاربرد پردازش تصاویر حرارتی،معیوب و سالم
،به نامهای پردازش فازی پالسی و تجزیهوتحلیل مولفه اصلی
 با بررسی تصاویر.به دادههای حرارتی اعمال شد
 عیوب موجود در نمونه%100 پردازششده مشخص شد که
 ازآنجاییکه.از طریق این تصاویر قابلشناسایی هستند
افزایش اختالف شدت نور میان نواحی سالم و معیوب باعث
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