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سخن سردبیر

سخن سردبیر
اولين شماره مجله علمي-ترویجي انجمن كه در پایيز  693۱و مصادف با انتخابات دومين دوره هيئت مدیره انجمن به چاپ
رسيد با استقبال گرم جامعه  NDTروبرو شد .مطالب این شماره از مجله علمي-ترویجي با همکاري داوطلبانه شماري از همکاران
و زیر نظر نایب رئيس محترم انجمن آماده گردیده بود .با آغاز به كار دومين دوره هيئت مدیره انجمن ،یکي از اولين اقدامات
هيئت مدیره جدید بازنگري نمودار سازماني انجمن بود كه در نم ودار سازماني جدید شوراي انتشارات وظيفه نظارت بر چاپ
مجالت انجمن از جمله مجله علمي-ترویجي را عهدهدار است .با تصویب تشکيل شوراي انتشارات ،از شماري از اساتيد دانشگاهي
و صاحبنظران صنعتي جهت عضویت در این شورا دعوت به عمل آمد و جلسات متعددي تشکيل شد .از جمله مصوبات اصلي
این شورا انتخاب نام مجالت علمي-ترویجي و علمي -پژوهشي و نيز تعيين مدیران مسئول ،سردبيران ،مدیران اجرایي و اعضاي
هيئت تحریریه این دو مجله بوده است.
در این خصوص الزم به ذكر است كه مجالت انجمن تابع آیيننامههاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري هستند و از این رو باید
الزامات خاصي را در خصوص تعيين مسئولين مجله و اعضاي هيئت تحریریه دنبال نمایند .یکي از این الزامات آن است كه
سردبير مجله باید حتما رتبه استادي یا دانشياري داشته باشد .هر چند خود من به لحاظ مشغلههاي فراواني كه در انجمن و
دانشگاه دارم مایل به قبول این مسئوليت نبودم ،با توجه به محدودیت تعداد افرادي كه در انجمن حائز ضابطه فوق هستند،
دوستان در شوراي انتشارات این مسئوليت را در كنار سایر مسئوليتها بر دوش بنده قرار دادند .اميد دارم با كمك خداوند و
یاري دوستان بتوانم از عهده این وظيفه برایم.
موجب خوشحالي است كه امروز اولين شماره رسمي مجله علمي -ترویجي انجمن را پس از تشکيل هيئت تحریریه و بر اساس
دستورالعمل وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در خصوص الزامات مجالت علمي-ترویجي به شما ارائه نمایيم .در این شماره سعي
شده است ضمن ارائه مقاالت ارزشمند علمي و فني ،اخبار و گزارشاتي در رابطه با مسائل مورد عالقه جامعه  NDTنيز آورده
شود.
اميدواریم ساختار جدید مجله نيز همچون شماره قبل مورد توجه خوانندگان محترم قرار گيرد .در اینجا الزم ميدانم از تمامي
عزیزاني كه در آمادهسازي این شماره از مجله مشاركت نمودهاند از جمله نویسندگان مقاالت ،هيئت تحریریه  ،مدیر اجرایي
مجله و دبير انجمن تشکر و قدرداني نمایم .در پایان از همه اعضاي انجمن و عالقمندان به علم و فناوري  NDTدعوت ميكنم
كه با ارسال مقاالت ،اخبار و گزارشات مرتبط با  NDTما را در هر چه پربارتر ساختن این مجله یاري نمایند.

فرهنگ هنرور
سردبير
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نظام هاي اثبات صالحیت كاركنان آزمونهاي غیرمخرب



مهرداد كهتري
كارشناس سطح سه  ،NDTشركت آساره پرداز پاسارگاد
mkehtari@hotmail.com

در این مختصر قصد داریم نظامهاي تایيد صالحيت كاركنان آزمونهاي غيرمخرب ( )NDTموجود در جهان را مطرح نموده و
نحوه اجراي آنها را در كشور خودمان مورد نقد و بررسي قرار دهيم .در بند  6-6رویه پيشنهادي  SNT-TC-1Aآمده است
كه" :بي شك كارآیي آزمونهاي غيرمخرب به صالحيت و توانایي متخصصان مجري این آزمونها بستگي دارد ".این موضوع
شاید به آزمون غيرمخرب محدود نشود اما مسلما در این حوزه پررنگتر است و اطمينان از صحت عملکرد این آزمونها با استناد
به تمامي استانداردهاي معتبر جهاني وابستگي زیادي به عامل نيروي انساني دارد .از جمله این مستندات عبارتند از:
 رویه پيشنهادي ( SNT-TC-1Aاین سند یك رویه پيشنهادي است و استاندارد محسوب نميشود).
 استاندارد ANSI/ASNT CP-189
 استاندارد ATA NAS 410
 استاندارد EN-4179

 استاندارد ( EN-473در سال  2162ميالدي استاندارد  ISO 9712جایگزین این استاندارد شد).
 استاندارد ISO 9712
 استاندارد ملي ISO/ISIRI 9712
 استاندارد آمریکایيANSI/ASNT CP-106

 استاندارد

ANSI/ASNT ILI-PQ-2010 (In-line Inspection Personnel Qualification and

)Certification Standard
در جهان عليرغم تعدد روشهاي آزمون غيرمخرب ،دو نوع نظام تایيد صالحيت وجود دارد .این دو نظام اگرچه تفاوتهایي با
یکدیگر دارند اما تناقضي با هم نداشته و حتي بهنوعي مکمل یکدیگر نيز هستند .عمده تفاوت این دو نظام در تعریف مرجع
صدور گواهينامه است.
رویه پیشنهادي :SNT-TC-1A
این رویه از اولين سندهاي تایيد صالحيت كاركنان آزمونهاي غيرمخرب است كه توسط انجمن آزمون غيرمخرب آمریکا
( )ASNTدر سال  6311تدوین شده است .این رویه پيشنهادي تاكنون عالوه بر كشور ایاالت متحده امریکا در بسياري از
كشورهاي دنيا نيز كاربرد وسيعي داشته است .این رویه اگرچه یك استاندارد نيست اما بسياري از استانداردهاي معتبر دنيا براي
تایيد صالحيت و صدور گواهينامه كاركنان آن را مرجع قرار دادهاند.
استاندارد :ANSI/ASNT CP-189
از اولين استانداردهاي تایيد صالحيت و صدور گواهينامه كاركنان آزمونهاي غيرمخرب مي توان به این استاندارد اشاره كرد كه
در سال  6331تدوین شد .این استاندارد تفاوت چنداني با  SNT-TC-1Aندارد اما از آنجائي كه یك استاندارد است معيارهاي
حداقلي را براي تایيد صالحيت كاركنان آزمونهاي غيرمخرب در نظر گرفته است.
دیگر استانداردهاي جهانی:
در دهه  6311ميالدي در كشور كانادا گواهينامههاي سري  CGSB 48-GPتوسط موسسه دولتي فدرال كانادا صادر ميشد.
در همين زمان  CSWIPشناخته شدهترین سند تایيد صالحيت در انگلستان بود.
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مراكز دیگري مانند  BINDTو  TWICLنيز از دهه  6391ميالدي در این كشور شروع به فعاليت كردند .از دهه  6391به
بعد تالش ميشد در تمامي استانداردهاي تایيد صالحيت ،یکسانسازيهایي صورت پذیرد .از همين رو كميته اروپایي CEN
در سال  6399و سازمان بينالمللي  ISOدر سال  6332شکل گرفتند.
اولين استاندارد بينالمللي براي تایيد صالحيت كاركنان آزمونهاي غيرمخرب با عنوان  ISO 9712در سال  6332تدوین شد.
كمي بعد از آن ،استاندارد اروپایي  EN-473انتشار یافت كه در آن به رفع كردن نقاط ضعف استاندارد  ISO 9712تالش شده
بود .اما در سال  2162ميالدي استاندارد  ISO 9712جایگزین استاندارد اروپایي  EN-473شد و در حال حاضر پركاربردترین
استاندارد تایيد صالحيت مركزي در جهان است.
در انگلستان نيز مراكز  BINDTو  TWICLدر سال  6332با هدف رعایت الزامات  ISO 9712اقدام به تدوین دستورالعمل
تایيد صالحيتي با عنوان  PCNنمودند .در این كشور هماكنون همين دو مركز فوق از طرف  UKASمجوز صدور تایيد
صالحيت دارند و دستورالعملهاي تایيد صالحيت این مراكز یعني  CSWIPو  PCNنيز با استانداردهاي ،ISO 9712
 ISO11484و  EN-4179-2017تطابق دارند
نظامهاي تایید صالحیت كاركنان آزمونهاي غیرمخرب
الف) نظام تایيد صالحيت داخلي یا كارفرما محور  :در این نظام ،كارفرما مسئول آموزش ،تایيد صالحيت و صدور گواهينامه
كاركنان است .از جمله مستندات مربوط به این نوع نظام ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 رویه پيشنهادي SNT-TC-1A
 استاندارد ANSI/ASNT CP-189
 استاندارد ATA NAS 410
 استاندارد EN-4179

ب) نظام تایيد صالحيت مركزي یا شخص سوم  :در این نظام ،تایيد صالحيت و صدور گواهينامه كاركنان بر عهده یك مركز با
عنوان نهاد گواهيكننده است .از جمله مستندات نظام تایيد صالحيت مركزي عبارتند از:
 استاندارد ISO 9712
 استاندارد ملي ISO/ISIRI 9712
 استاندارد اروپایي EN 473
 استاندارد امریکایي ANSI/ASNT CP-106

مقایسه دو روش تایید صالحیت داخلی و مركزي:
الف) تفاوت اساسي این دو روش تایيد صالحيت و صدور گواهينامه در این نکته است كه تایيد صالحيت و صدور گواهينامه در
روش داخلي به عهده كارفرما و در روش مركزي به عهده مركز مستقلي تحت عنوان موسسه گواهيكننده است .این مركز توسط
نهادهاي اعتبار بخشي مطابق با استاندارد  ISO/IEC 17024مورد ارزیابي قرار ميگيرد.
ب) در روش تایيد صالحيت داخلي ،صدور گواهينامه سطح  6و  2بهعهده كارشناس سطح  9آزمون غيرمخرب است و تایيد
صالحيت و صدور گواهينامه سطح  9به عهده مراكز یا موسسات معتبر صدور گواهي مانند  BINDT ،ASNTو غيره است .اما
در روش مركزي ،تایيد صالحيت و صدور گواهينامه در تمامي سطوح به عهده نهاد گواهيكننده است.
پ) در روش تایيد صالحيت داخلي ،كارشناس سطح  9آزمون غيرمخرب پس از برگزاري دوره آموزشي ميتواند اقدام به برگزاري
امتحان پایان دوره نماید اما در روش تایيد صالحيت مركزي ،برگزاري امتحان باید بهكلي از مراكز آموزشي مجزا باشد.
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عليرغم این تفاوتها ،دو نظام تایيد صالحيت فوق در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان مورد استفاده قرار ميگيرند.
هریك از این دو نظام مزایا و محدودیتهایي دارند و نميتوان یکي را بر دیگري ارجح دانست .استقرار و اجرایي شدن هریك از
آنها منافاتي با دیگري نداشته و حتي به نوعي مکمل یکدیگر نيز هستند .هيچ كدام ار آنها در حال منسوخ شدن نبوده و
گواهينامههاي صادره بر اساس آنها در حوزه خود از اعتبار الزم و كافي برخوردارند.
مزایاي نظام تایید صالحیت داخلی:
انطباقپذیري :در این نظام تایيد صالحيت با توجه با اینکه كارفرما ،مسئول آموزش ،امتحان و صدور گواهينامه است و از طرفي
حسن انجام كار تمامي كاركنان برعهده كارفرما است ،آموزش هاي ارائه شده بر اساس این نظام عموما دقيق و كاربردي است.
انعطافپذیري :در صورت نياز به استفاده از روشهاي جدید آزمون غيرمخرب ،كارفرما ميتواند تنها با تغيير دستورالعمل مکتوب
كاركنان خود را با بهرهگيري از یك موسسه بيروني آموزش داده و تایيد صالحيت نماید.
معایب نظام تایید صالحیت داخلی:
افت كيفي دورههاي آموزشي :در صورت عدم نظارت مستمر یك نهاد مرتبط ،این احتمال كه كارفرمایان توجه چنداني به نحوه
آموزش ،امتحان و تایيد صالحيت كاركنان نداشته باشند قوت ميگيرد كه این امر در نهایت منجر به صدور گواهينامه براي
كاركناني ميشود كه فاقد صالحيت الزم هستند.
محوریت كارفرما :با توجه به اینکه در این روش تمامي اختيارات تایيد صالحيت به كارفرما محول شده است ،كارفرما از اختيارات
باالیي برخوردار است .این امر ميتواند منشاء اعمال فشار و اتخاذ تصميمات یك جانبه شود .بهعنوان مثال ،كارفرما ميتواند با
عدم ارائه سوابق آموزشي و تجربي كاركنان خود در مواقع الزم ،در عمل مانع از نقل و انتقال آنان شده و بهنوعي از اختيارات
خود سو استفاده نمایند.
یکسان نبودن روند آموزشي و تایيد صالحيت كاركنان :در صورت عدم نظارت مستمر یك نهاد مرتبط ،كارفرما تنها بر اساس
الزامات مجموعه خود اقدام به تدوین دستورالعمل مکتوب مينماید كه این امر در نهایت باعث ایجاد تنوع گسترده در مقرارت
تایيد صالحيت شده و معادلسازي گواهينامهها را دشوار ميكند.
مزایا نظام تایید صالحیت مركزي:
آموزش همسان :با توجه به اینکه در این نظام ،اخذ امتحان كاركنان توسط یك نهاد مستقل انجام ميگيرد مراكز آموزشي ملزم
به اثربخشي و ارتقاي سطح آموزش خود هستند تا فراگيران دورههاي آموزشي ،توانایي كسب نمره قبولي در امتحان نهاد
گواهيكننده را داشته باشند.
عدم محدودیت كاركنان در تغيير محل كار خود :با توجه به اینکه در نظام تایيد صالحيت مركزي ،آموزش ،امتحان و تایيد
صالحيت كاركنان مستقل از كارفرما است ،كاركنان از اختيار عمل بيشتر براي تغيير محل كار خود برخوردارند.
نظارت بر عملکرد كاركنان :با توجه به اینکه سوابق آموزشي ،تجربي و پزشکي كليه كاركنان آزمونهاي غيرمخرب در نهاد
گواهيكننده ،ثبت و بایگاني ميشود امکان نظارت بر عملکرد كاركنان بيشتر است .همچنين امکان صدور گواهينامه براي كاركنان
فاقد صالحيت محدودتر ميشود.
معایب نظام تایید صالحیت مركزي:
عدم انعطافپذیري :در این نظام ،باید هماهنگي وسيعي بين مراكز آموزشي ،امتحاني و نهاد گواهيكننده ایجاد شود .این امر
بدین معنا است كه كليه امور آموزشي و برگزاري امتحان از قبيل استاد ،جزوات آموزشي ،سواالت ،تجهيزات ،دستورالعملهاي
اجرایي و قطعات تمریني و امتحاني باید در این مراكز مهيا شود كه مستلزم صرف وقت و هزینه باالیي است .در حال حاضر در
استانداردهایي كه از این نظام تایيد صالحيت براي گواهي كردن افراد استفاده ميشود تنها براي چند روش محدود گواهينامه
صادر ميشود .این محدودیت منجر به بروز مشکالت فراواني براي شركتها و موسساتي ميشود كه نياز به روشهاي غيرمتداول
مانند نشرآوایي دارند .در موافقت این موضوع ميتوان به نظام تایيد صالحيت كاركنان صنایع هوایي اروپا اشاره كرد .تمامي
مراكز آزمونهاي غيرمخرب هوایي در اروپا تا سال  2119ميالدي تحت نظام تایيد صالحيت مركزي قرار داشتند اما از آن سال
بهبعد بهدليل مشکل فوق ،به نظام تایيد صالحيت داخلي تغيير ماهيت دادند .هماكنون در دو قطب صنعت هوایي جهان یعني
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امریکا و اروپا ،نظام حاكم بر تایيد صالحيت كاركنان آزمونهاي غيرمخرب از نوع نظام داخلي است و تمامي روند تایيد صالحيت
كاركنان بر اساس استاندارد امریکایي  ATA NAS 410و ویرایش اروپایي  EN-4179صورت ميپذیرد.
پائين بودن بهرهوري آموزشي :همانگونه كه پيشتر اشاره شد گواهينامههاي مركزي تنها به چند روش آزمون غيرمخرب محدود
ميشوند و تمامي تخصصهاي مورد نياز صنایع را دربرندارد .این امر موجب ميشود كه دورههاي آموزشي و امتحانات تایيد
صالحيت تقریبا به صورت عمومي برگزار شده و درسنامهها و قطعات آموزشي تنها به همين روشها محدود شوند.
روند تایید صالحیت در ایران:
در كشور ما به دالیلي كه شاید از حوصله این مقاله خارج است ،تاكنون نظام تایيد صالحيت داخلي حاكم بوده است و تقریبا
تمامي كاركنان شاغل در حوزه آزمون غيرمخرب بر اساس الزامات این نظام تایيد صالحيت شدهاند .عليرغم تدوین استاندارد
تایيد صالحيت مركزي  ISO/ISIRI 9712هنوز اقدام چنداني براي برپایي این نظام صورت نگرفته است .ماهيت این امر ایرادي
ندارد بهاین معنا كه صرف عدم وجود نظام تایيد صالحيت مركزي در كشور ،خللي ایجاد نميكند .اما مشکل هنگامي آغاز ميشود
كه روند تایيد صالحيت بهصورت ناقص و خارج از چهارچوب تعریف شده آن اجرا ميشود.
در ایران پس از پایان جنگ و شروع دوران سازندگي با ورود شركتهاي نفتي خارجي ،موضوع صالحيت كاركنان شکل جديتري
یافت .با الزام این شركتها به رعایت استانداردهاي معتبر جهاني ،بحث رویه تایيد صالحيت پيشنهادي انجمن آزمونهاي
غيرمخرب آمریکا  SNT-TC-1Aمطرح و به عنوان یك الزام اساسي براي كارفرمایان كشورمان در نظر گرفته شد .اما همزمان
با گسترش این نظام تایيد صالحيت ،هيچ سازمان یا نهاد ملي اقدام به فرهنگسازي و پيادهسازي اصولي این نظام نکرد .به این
ترتيب با مرور زمان از یك نظام تایيد صالحيت داخلي ،یك برداشت كامال اشتباه پيدا شد و آن را یك نظام تایيد صالحيت
مركزي قلمداد نمودند .بهگونهاي كه در حال حاضر كارفرمایان كشورمان ،كارشناسان سطح سه را بهطور مستقل به عنوان
صادركننده گواهينامه ميشناسند و مسئوليت خود را بهطور كامل فراموش كردهاند .مطابق بند  3-6رویه پيشنهادي فوق
"مسئوليت تمامي گواهينامههاي سطوح مختلف آزمون غيرمخرب بر عهده كارفرما است" و كارفرما باید پاسخگوي فعاليت
كاركنان تحت مسئوليت خود باشد.
نتيجه تمامي این كاستيها موجب شده است كه در حال حاضر وضعيت نظام تایيد صالحيت كاركنان آزمونهاي غيرمخرب و
به طبع آن ،كيفيت اجراي آزمونهاي غيرمخرب در كشورمان در شرایط نامطلوبي قرار گيرد .براي حل این مشکل ،شوراي تایيد
صالحيت انجمن بازرسي غيرمخرب ایران اقدام به ارائه راهکار و تدوین استاندارد انجمني نموده است كه در مقاله دیگري در
همين شماره مطرح خواهد شد .باعث خرسندي اینجانب و همگي همکاران محترم در شوراي تایيد صالحيت انجمن است كه
پاسخگوي سواالت شما در زمينه تایيد صالحيت و صدور گواهينامه كاركنان آزمونهاي غيرمخرب باشيم.
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استاندارد مركزي گواهی كاركنان آزمونهاي غیرمخرب انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

1



افشين یوسفينيا
كارشناس سطح سه  ،NDTشركت زاگرس تطبيق كاال
ausefinia@gmail.com

توضيح :واژهها و كلمات كليدي بکار رفته در این مقاله براساس واژگان مصوب استاندارد
ملي  3162است.
لزوم احراز شایستگي براي مجریان آزمونهاي غيرمخرب بهعنوان یکي از مهمترین عوامل
تاثيرگذار در قابليت اطمينان بازرسي در صنایع و استانداردهاي مختلف ،مورد توجه
قرارگرفته است .سه شرط گذراندن دورههاي آموزشي مناسب ،قبولي در آزمون كتبي و
عملي و نيز داشتن تجربه كاري كافي و مرتبط ،تعيين كننده "صالحيت یا شایستگي "2فرد
براي اجراي یك روش یا فن غيرمخرب است .اگر فردي سه شرط فوق را كسب نماید ،به
اصطالح "احراز شرایط یا تایيد صالحيت "9شده است و ميتواند "گواهينامه بازرسي"
دریافت كند .به فرایند صدور و اعطاي گواهينامه بازرسي فرد احراز شرایط شده" ،گواهي
كردن "۱گفته ميشود.
نظام ها و استانداردهاي متعددي براي تعيين الزامات احراز شرایط و گواهي كردن كاركنان آزمونهاي غيرمخرب وجود دارد كه
بهطور كلي به دو دسته اصلي یعني "نظامهاي داخلي یا كارفرما محور "1و "نظامهاي مركزي یا شخص سوم "1تقسيم ميشوند.
نظام داخلي یا كارفرما محور به نظامي گفته مي شود كه در آن كارفرما (شركتي كه بازرس را براي انجام آزمون غيرمخرب
استخدام كرده است) مسئول آموزش و امتحان احراز شرایط كاركنان خود است .تهيه مستندات و سوابق الزم براي آموزش،
امتحان و تجربه مورد نياز احراز شرایط كاركنان نيز مسئوليت مستقيم كارفرما است .در نظامهاي داخلي ،كارفرما ميتواند براي
انجام فرایند آموزش و امتحان از خدمات مراكز آموزشي بيروني استفاده كند به شرطي كه محتوا و كيفيت خدمات مربوطه را بر
اساس "دستورالعمل مکتوب "1خود بررسي و تایيد كند .پس از حصول اطمينان از احراز شرایط داوطلب بر اساس دستورالعمل
مکتوب ،گواهي نامه بازرسي باید توسط كارفرما صادر شود كه مجوز بازرسي براي فرد مورد نظر در شركت مربوطه (كارفرما)
خواهد بود .نظام داخلي براساس مسئوليتها و نيازهاي خاص كارفرما براي اجراي آزمونهاي غيرمخرب در پروژههاي وي طراحي
شده است ،بنابراین درصورت جداشدن بازرس از شركت مربوطه ،گواهينامه صادر شده نيز باطل ميشود.
نظام مركزي نظامي است كه در آن امتحان احراز شرایط با مدیریت و یا نظارت مراكز گواهي شخص سوم مستقل و براساس
استاندارد آن مركز انجام مي شود .براي كسب شرایط شركت در امتحان ،داوطلب باید مدارک و سوابق قابل قبول از آموزش و
تجربه خود به مركز گواهي ارایه كند .در صورت قبولي داوطلب در امتحان ،گواهينامه بازرسي توسط مركز گواهي صادر ميشود
كه نشاندهنده احراز شرایط فرد براساس نظام گواهي مركزي مربوطه است .كارفرما ميتواند این گواهي را بهعنوان مدرک احراز
شرایط فرد از نظر كسب الزامات آموزش ،امتحان و تجربه الزم قبول كند ولي مشابه نظام داخلي ،در اینجا نيز مسئوليت صدور
گواهينامه یا مجوز بازرسي نهایي برعهده كارفرما است.
6

)IRNDT Central Certification Program for NDT Personnel (IRCCP
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9
Qualification
۱
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راهنماي  SNT-TC-1Aو استاندارد  EN 4179از جمله نظامهاي داخلي و استاندارد  ISO 9712و برنامههاي
 ASNT NDT Level IIIو ) ACCP (ASNT Central Certification Programاز جمله نظامهاي مركزي متداول در
صنایع مختلف در سطح جهان هستند .در صنایع هواپيمایي كشور ما از استاندارد  EN 4179و در صنایع نفت ،گاز ،پتروشيمي،
نيروگاهي ،فوالد ،سيمان ،ریلي و  ...عموما از استاندارد پيشنهادي  ASNTیا همان  SNT-TC-1Aاستفاده ميشود.
مطابق با بند  1استاندارد ( SNT-TC-1Aنظام داخلي) ،كارفرما (شركت مجري آزمون غيرمخرب) باید بر اساس نيازها و شرایط
پروژههاي خود یك دستورالعمل مکتوب احراز شرایط براي بازرسان آزمونهاي غيرمخرب تدوین كند .دستورالعمل احراز شرایط
باید توسط مشاور سطح  9كارفرما بازنگري و تایيد شود.
دستورالعمل تهيه شده ،الزامات و پيشنيازهاي مربوط به تحصيالت ،تجربه ،آموزش ،امتحان و نيز گواهيكردن بازرسان غيرمخرب
در سيستم كارفرما را تعيين ميكند و همانطور كه قبال گفته شد كارفرما ميتواند مطابق با دستورالعمل مکتوب ،براي اجراي
آموزش و امتحان از خدمات مراكز آموزش بيروني استفاده كند .باید توجه داشت كه اطالعات و سوابق دریافتي از مركز آموزش
فقط بخشي از الزامات احراز شرایط بوده و
اطالعات تکميلي از جمله سوابق تحصيلي و
تجربي كاركنان در اختيار كارفرما است،
انجمن بازر سي غيرمخرب ایران پس از برر سي ا ستانداردهاي متداول
بنابراین مسئوليت صدور گواهينامه بازرسان
در كشــورهاي پيشــرو ،بهعنوان یك راهکار اجرایي جهت ســاماندهي
كه بهعنوان مجوز بازرسي در شركت كارفرما
وضـــعيت موجود اقدام به تدوین اســـتاندارد مركزي گواهي كاركنان
ميباشد ،همچنان بعهده خود كارفرما بوده و
آزمون هاي غيرمخرب نمود كه پس از نهایي شـــدن متن اول يه طي
قابل تفویض به مركز آموزش نيست.
جلسات متعدد در كارگروهي متشکل از كارشناسان مجرب سطح سه
نابساماني در خدمات آموزشي ارایه شده در
سطح كشور و مشکالت پيش آمده از اجراي
ك شور و زیر نظر شوراي تایيد صالحيت و صدور گواهي نامه انجمن،
ناقص و در برخي موارد سليقهاي در نظام
پيش نویس آن در اواخر ســــال  6931جهــت نظرخواهي عمومي
داخلي ،موجب بياعتمادي و حتي ایجاد
متحصصان و ذینفعان منتشر شد.
شکایت از طرف شركتهاي مجري و نيز
سازمانهاي دریافت كننده خدمات آزمونهاي غيرمخرب به عنوان كارفرماي پروژههاي مربوطه شده است.
نظامهاي مركزي همچون استاندارد  ISIRI/ISO 9712بهدليل استقالل عملکردي ميتواند راهکاري براي برطرف كردن مشکالت
بوجود آمده از نظام داخلي باشد .از طرفي مطابق بند  6-1استاندارد فوق "سيستم گواهيكردن باید توسط نهاد گواهيكننده6
(و در صورت لزوم با كمك نهادهاي مجاز احراز شرایط) كنترل و اداره شود" و طبق بند  2-1همان استاندارد " نهاد گواهيكننده
باید الزامات استاندارد ملي ایران ایزو-آي اي سي  6112۱را برآورده سازد" .بهعبارت دیگر براي پيادهسازي آن نياز به نهاد
گواهي كنندهاي است كه براساس الزامات استاندارد ملي  6112۱تایيد شده باشد كه در حال حاضر با توجه به اهداف و دامنه
فعاليت مراكز ذیربط ،زیرساختهاي الزم براي ایجاد نهادي با این مشخصات فراهم نيست.
البته استاندارد  ISIRI/ISO 9712از طرف سازمان انرژي اتمي ایران به عنوان واحد قانوني نظارت بر اجراي قانون حفاظت در
برابر اشعه كشور ،بهصورت محدود فقط در سطح 6و  2پرتونگاري اجرا ميشود كه براي مسئولين فيزیك بهداشت و شخص
مسئول شركتهاي پرتونگاري الزام شده است.
انجمن بازرسي غيرمخرب ایران پس از بررسي استانداردهاي متداول در كشورهاي پيشرو ،بهعنوان یك راهکار اجرایي جهت
ساماندهي وضعيت موجود اقدام به تدوین استاندارد مركزي گواهي كاركنان آزمونهاي غيرمخرب 2نمود كه پس از نهایي شدن
متن اوليه طي جلسات متعدد در كارگروهي متشکل از كارشناسان مجرب سطح سه كشور و زیر نظر شوراي تایيد صالحيت و
صدور گواهينامه انجمن ،پيشنویس آن در اواخر سال  6931جهت نظرخواهي عمومي متحصصان و ذینفعان منتشر شد.

Certification Body
IRCCP, IRNDT Central Certification Program
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استاندارد مركزي  IRNDT CP-01انجمن بازرسي غيرمخرب ایران جهت
بهبود قابليت اطمينان آزمونهاي غيرمخرب از طریق نظام مدون و كنترل شده
توسط شوراي تایيد صالحيت و صدور گواهينامه مستقل ،براساس الزامات
استاندارد جهاني  ISO 9712و استاندارد مركزي  ACCP CP-01انجمن
آزمونهاي غيرمخرب آمریکا و با توجه به نيازمنديهاي فعلي كشور تهيه شده
است به طوري كه افراد احراز شرایط و گواهي شده مطابق با این استاندارد،
الزامات  SNT-TC-1Aو  ANSI/ASNT CP-189و  ISO 9712را نيز
برآورده خواهند كرد .با توجه به نياز تجارت جهاني و روند الزامي شدن
استاندارد  ISO 9712در آینده نه چندان دور در سطح جهاني ،انجمن قصد
دارد طي یك برنامه  1ساله بهعنوان دوره گذار ،استاندارد مركزي را بهطور
كامل به الزامات استاندارد  ISO 9712برساند.
در ابتدا بر اساس دستورالعمل مدون شورا ،به دارندگان گواهينامه سطح سه
معتبر موجود در كشور ،گواهينامه سطح سه مركزي انجمن اهدا خواهد شد تا
امکان پيادهسازي استاندارد از طریق مراكز آموزش و امتحان مجاز انجمن ایجاد
شود .در مرحله بعد معادلسازي گواهينامههاي سطح 6و  2نيز با بررسي شرایط آموزش و امتحان مطابق با دستورالعمل مدون
شورا مقدور خواهد بود.
استاندارد مركزي  IRNDT CP-01در هفده بخش ،الزامات تحصيلي ،تجربي ،آموزش ،امتحان ،صدور ،تمدید و تجدید گواهينامه
غيرمخرب را در شش روش اصلي شامل ذرات مغناطيسي ،مایعات نافذ ،پرتونگاري ،فراصوتي ،چشمي و الکترومغناطيس در
سطوح  2 ،6و  9و در چهار شاخه صنعتي عمومي ،تجهيزات تحت فشار ،هوا و فضا و صنایع نفت ،گاز و پتروشيمي پوشش
ميدهد .در این استاندارد ،الزامات مربوط به احراز شرایط سطح  2تفسير فيلم پرتونگاري و ضخامت سنجي فراصوتي نيز تعيين
شده است .در صورت نياز امکان افزودن روش یا شاخههاي صنعتي دیگر نيز وجود دارد.
با توجه به عضویت رسمي انجمن در كميته بينالمللي آزمونهاي غيرمخرب ) (ICNDTو امضاي تفاهمنامه همکاري با انجمن
آزمونهاي غيرمخرب آمریکا ) (ASNTو امکان ارایه استاندارد به ایشان ،متن اوليه استاندارد به زبان انگليسي تهيه شده و در
حال حاضر متن فارسي آن نيز در دست تهيه است.
اميدواریم با همياري و مساعدت تمامي همکاران ،متخصصين ،شركتهاي مجري و سازمانهاي كارفرمایي و نظارتي زمينه
پيادهسازي مناسب این استاندارد مركزي ایجاد شود تا شاهد ساماندهي وضعيت نامناسب خدمات آموزش و گواهي موجود كشور
شویم .بي شك با ارتقاي سطح دانش و مهارت بازرسان غيرمخرب از طریق سيستم مركزي مستقل ،اطمينان و رضایت تمامي
طرفهاي ذینفع در صنایع مختلف جلب خواهد شد.
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راهنماي ثبتنام در آزمون رایانهمحور) (CBTسطح سه آزمونهاي غیرمخرب آمریکا
()ASNT NDT Level III



محمدحسين ميرقاسمي
كارشناس سطح سه  ،NDTشركت كاوش بهينه آزما
mhm_mirghasemi@yahoo.com

مقدمه
با توجه به رشد و توسعه روز افزون علم و فناوري بازرسي فني و آزمون غيرمخرب و نقش بسيار مهم آن در ارتقاي ایمني و
كيفيت محصوالت و تجهيزات ،نياز به بازرسان و كاركنان متخصص و مجرب در حوزه آزمونهاي غيرمخرب در جامعه صنعتي
كشورمان رو به رشد است .بر همين اساس دانشجویان ،مهندسين و فعاالن در زمينه بازرسي فني و آزمونهاي غيرمخرب بيش
از پيش تمایل دارند تا پس از گذراندن سطوح مقدماتي ،نسبت به دریافت گواهينامه سطح سه آزمونهاي غيرمخرب اقدام نمایند.
از طرفي انجمن آزمون غيرمخرب آمریکا بهعنوان مرجع صادر كننده گواهينامههاي  ASNT NDT Level IIIرویکرد خود را
در خصوص نحوه برگزاري این آزمون تغيير داده و آن را بهصورت الکترونيکي یا رایانهمحور ()Computer Based Testing
درآورده است .در این یادداشت ،مراحل ثبتنام الکترونيکي در آزمون سطح سه آزمونهاي غيرمخرب آمریکا بهطور اختصار بيان
شده و در ادامه به ارائه برخي نکات مهم و مفيد براي متقاضيان آزمون سطح سه پرداخته شده است.
مراحل ثبتنام در آزمون سطح سه آزمونهاي غیرمخرب:
 -1گام اول:
بعد از ساختن حساب كاربري وارد وبگاه  www.asnt.orgشده و سپس وارد قسمت  Get Certifiedیا Certification

ميشوید.
 -2گام دوم:

وارد قسمت  Apply for an ASNT Certificationشده و سپس به قسمت  ASNT NDT Level IIIوارد ميشوید.
 -3گام سوم:

وارد قسمت  Start Your Application Process Hereميشوید .در این قسمت نحوه ثبتنام در آزمون بهطور تصویري
آموزش داده شده است .همچنين مدارک مورد نياز براي ثبتنام ،هزینه آن و نيز انتخاب زبان لغتنامهاي كه در هنگام آزمون
در اختيار شما قرار ميگيرد در این قسمت توضيح داده شده است .این موارد در گامهاي بعدي این مقاله نيز بهطور كامل بيان
ميشوند.
 -4گام چهارم:

وارد قسمت  Begin Applicationشده و گزینه  Continueرا انتخاب ميكنيد.
 -5گام پنجم:

وارد قسمت  Contact Informationشده و گزینه  Continueرا انتخاب ميكنيد (اطالعات این قسمت هنگام ساختن حساب
كاربري ،از قبل گرفته شده است) .سپس وارد قسمت  Select Disciplinesشده و در قسمت  ،Methodروش آزمون سطح
سه مورد نظرتان را انتخاب ميكنيد .بهعنوان مثال روش آزمون VTرا انتخاب كرده و سپس در قسمتAvailable Disciplines
گزینه  ADDرا انتخاب ميكنيد.
 -6گام ششم:

در قسمت  ،Educationذكر سطح تحصيالت ،رشته تحصيلي و دانشگاه محل تحصيل و در قسمت  ،Experienceتایيدیه
سابقه تجربي شما مورد نياز است.
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شکل  :1فرم نمونه امضاء

 -7گام هفتم:
با توجه به فرم نمونه امضاء ( )Signature Formكه در وبگاه موجود است نمونه امضاء خود را بارگذاري مينمایيد( .شکل )6
 -8گام هشتم:

با انتخاب گزینه  I agree to the above policies and statementsبه قسمت بعد وارد ميشوید.
 -9گام نهم:

در این مرحله باید هزینه مربوط به آزمون را پرداخت نمایيد كه به دو روش زیر قابل انجام است:
 -6بهصورت الکترونيکي از طریق ویزا یا مستر كارت
 -2واریز به حساب  ASNTاز طریق صرافي
در این مرحله ميتوانيد با انتخاب گزینه  Expedite My Application-$125.00و پرداخت مبلغ  621دالر اضافه بر هزینه
ثبتنام ،بررسي سریع تقاضاي ثبتنام خود را درخواست نمایيد .با انتخاب این گزینه تقاضاي ثبتنام شما تسریع یافته و در مدت
دو روز بررسي ميشود در حاليکه مدت زمان عادي بررسي پروندهها بين  2تا  ۱هفته است.
 -11گام دهم:

پس از بررسي مستندات ارسالي شما توسط  ،ASNTایميلي از طرف  PearsonVUEبراي شما ارسال ميشود كه بهمنظور
امکان ثبتنام در آزمون ،به شما اجازه ساختن یك حساب كاربري در این وبگاه را ميدهد .همانطور كه در شکل  2مشهود است
مدت یکسال براي دادن آزمون زمان خواهيد داشت.
 -11گام یازدهم:
بعد از ایجاد حساب كاربري ،وارد وبگاه  www.pearsonvue.comشده و براي تعيين محل و ساعت آزمون ثبتنام مينمایيد.
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شکل  :2نمونه ایمیل دریافتی از

Pearson VUE

نکات مهم براي داشتن آزمونی موفق و بدون اضطراب:
 -6هر آزمون شامل  61دقيقه زمان اضافي بهمنظور ارائه توضيحات و آشنایي با نحوه آزمون  CBTاست .بهعنوان مثال براي
آزمون  ،VTمدت  2ساعت و  61دقيقه زمان داده ميشود .دقت كنيد كه زمان مربوط به ارائه توضيحات آزمون ،قابل ذخيره
براي خود آزمون نيست و در صورت انتخاب گزینه انصراف از توضيحات آزمون ،زمان شما  2ساعت محاسبه خواهد شد.
 -2پيشنهاد ميشود كه پرداخت هزینه ثبتنام حتما بصورت آنالین انجام شود زیرا این كار موجب تسریع در فرایند ثبتنام
ميشود .همچنين در روش پرداخت از طریق مراجعه به صرافي ،مواردي پيش آمده است كه صرافي هزینه را دریافت و اعالم
ميكند آن را واریز كرده است درحاليكه به دالیلي مانند تحریم و یا اشتباهات صرافي ،مبلغ به حساب  ASNTواریز نميشود.
در صورتي كه ممکن است صرافي به شما فيش واریزي هم بدهد!.
 -9در اغلب موارد نيازي به انتخاب گزینه پرداخت  621دالر هزینه اضافه براي تسریع در امور ثبتنام نيستدر صورت كامل بودن
مدارک و پرداخت الکترونيکي (آنالین) ،فرایند بررسي ثبتنام در مدت زمان كوتاهي انجام ميشود .براي خود بنده كه بدون این
گزینه ثبتنام نمودم پس از  9روز كاري ،مراحل ثبتنام انجام شد و  2الي  ۱هفته به طول نينجاميد.
 -۱از ابتداي سال  2161ميالدي شرط داشتن مدرک سطح  )Level II( 2براي گذراندن آزمون سطح  9حذف شده است و لذا
صرفا با داشتن تجربه كاري ميتوانيد براي آزمون ثبتنام نمایيد.
 -1در آزمون  CBTبرخالف آزمون  ،Paper Basedسواالت مربوط به  Procedureدر اول آزمون و بهصورت پشت سرهم نيست
و در كل آزمون پخش شده است .ممکن است سوال  31شما از  Procedureباشد.
 -1وقتي به سواالت  Procedureبرسيد ،سيستم بهصورت اتوماتيك دفترچه  Procedureرا باز ميكند و بهصورت نصف صفحه
سوال و نصف صفحه  Procedureنمایش داده ميشود كه البته قابل تنظيم است.
 -1هر سوال در یك صفحه نمایش داده ميشود كه شما در مطلوبترین حالت براي آزموني مانند  ،VTالزم است حداقل 31
بار كليك انجام دهيد.
 -9در صفحه نمایش گزینهاي است كه تعداد كل سواالت پاسخ داده شده توسط شما و سواالت بدون پاسخ را به شما نشان
ميدهد .بهعنوان مثال براي آزمون  VTتمام  31سوال آزمون در یك صفحه براي شما نمایش داده شده و سواالت بدون پاسخ
نيز مشخص شده اند .براي پاسخ به این سواالت كافي است بر روي آنها كليك نمایيد تا سوال مورد نظر براي شما نمایش داده
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شود .به عبارت دیگر براي جواب دادن به سوالي كه قبال به ان پاسخ ندادهاید الزم نيست بر روي تك تك سواالت كليك نمایيد
تا به آن سوال برسيد چرا كه با این كار زمان شما بهسرعت از بين خواهد رفت .براي مثال براي این كه از سوال شماره  21به
سوال شماره  11رفته و به آن پاسخ دهيد كافي است از این پنل استفاده نمایيد.
 -3زمان آزمون بهصورت معکوس در صفحه نمایش موجود بوده و زمان باقيمانده شمار را نشان ميدهد .در صورت تمایل براي
جلوگيري از اضطراب ميتوانيد آن را از صفحه نمایش حذف نمایيد.
 -61وقتي زمان آزمون رو به اتمام است سيستم به شما اطالع ميدهد و سپس با اتمام زمان آزمون ،صفحه نمایش بسته ميشود
و حتي یك ثانيه زمان اضافه نخواهيد داشت .مدیریت زمان بسيار ضروري است.
 -66نتيجه آزمون بالفاصله بعد از اتمام ازمون مشخص ميشود بدین معنا كه وقتي از پشت سيستم برخواسته و از اتاق آزمون
خارج ميشوید نتيجه آزمون به شما داده ميشود.
 -62قبل از آزمون حتما دقت داشته باشيد كه در محل آزمون  ،یك تخته وایت برد كوچك و یك عدد ماژیك به شما داده شود
زیرا در موقع آزمون نياز به نوشتن خواهيد داشت.
 -69شما فقط در صورت ثبتنام در  ASNTو تکميل مراحل ثبتنام آزمون و دریافت ایميل از  PearsonVUEامکان ساختن
حساب كاربري خواهيد داشت و تا قبل از انجام این مراحل امکان ایجاد حساب كاربري به شما داده نميشود .بعد از ایجاد حساب
كاربري ميتوانيد ليست كشورها ،محل و زمان آزمون را دیده و تصميم بگيرد.
 PearsonVUE -6۱در اكثر نقاط دنيا شعبه دارد .بهعنوان مثال در حال حاضر در كشورهاي اطرف ما ميتوان به عراق ،تركيه،
باكو ،افغانستان ،امارات ،قطر ،ارمنستان و  ...اشاره نمود.
 -61هزینه آزمونهاي با مدت زمان  2ساعت براي اعضاي انجمن  ASNTبرابر  ۱11دالر آمریکا و هزینه آزمونهاي با مدت
زمان  ۱ساعت براي اعضا برابر  ۱31دالر آمریکا است كه نسبت به آزمونهاي كتبي سابق ارزانتر شده است.
 -61بعد از وارد شدن به وبگاه  www.pearsonvue.comميتوانيد محل و زمان آزمون را انتخاب نمایيد .زمان آزمون از ساعت
 9صبح تا  21شب قابل انتخاب است .شما ميتوانيد در صورت خالي بودن ظرفيت محل آزمون ،حتي فرداي روز ثبتنام را نيز
براي آزمون انتخاب نمایيد .معموال براي استانبول كمي ترافيك زیاد است ولي براي سایر محلهاي آزمون ازدحام خاصي وجود
ندارد .همچنين شما ميتوانيد ابتدا به كشور مقصد بروید و سپس فرداي آن روز را براي برگزاري آزمون خود انتخاب نمایيد.
 -61قبل از انتخاب محل آزمون حتما وبگاه مركز یا شركتي كه در آنجا آزمون خواهيد داد را بررسي كرده و ادرس محل و
كيفيت مركز ازمون را بسنجيد .همچنين قبل از رفتن به محل آزمون حتما تماس برقرار نمایيد زیرا ممکن است در ساعات
خاصي ،به استراحت و ناهار بروند و شما با درب بسته مواجه شوید.
 -69سيستم انتخاب محل آزمون در وبگاه  PearsonVUEداراي اشکاالت جزئي است .ممکن است آدرس محلي كه براي
برگزاري آزمون انتخاب كردهاید بر روي نقشه به اشتباه درج شده باشد .مثال بنده محلي را براي برگزاري آزمون انتخاب كرده و
درصدد رزرو هتل در نزدیکي محل آزمون بودم تا اینکه پس از تماس با محل محل آزمون ،متوجه شدم كه محل مورد نظر در
شهر دیگري قرار دارد .البته این موضوع را به  PearsonVUEو  ASNTاطالع دادم تا برطرف نمایند .در هر صورت بررسي و
كسب اطمينان از محل آزمون ضروري است.
 -63حتما  2ساعت قبل از برگزاري آزمون در محل مربوطه حضور داشته باشيد تا از اضطراب دیر رسيدن در امان باشيد.
 -21هنگام مراجعه به محل آزمون ،كارت آزمون و گذرنامه خود را بههمراه داشته باشيد و از بردن هرگونه وسيله اضافي مانند
گوشي همراه ،ماشين حساب ،خودكار و  ...خودداري نمایيد .تمام وسایل اضافي همراه خود ،حتي یك كاغذ كوچك را باید قبل
از آزمون تحویل دهيد.
 -26اگر فردي هنوز در انجمن  ASNTعضویت ندارد و یا تاریخ عضویت ایشان تمام شده است ،توصيه ميشود در گام نهم
ثبتنام ،قسمت مربوط به عضویت را عالمت بزند تا ضمن صرفهجویي بيش از  211دالر در هزینه آزمون ،از امتياز عضویت در
 ASNTهنگام تمدید گواهينامه برخوردار باشد.
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پالسکو را فراموش نکنیم



جالل جواهري پور
كارشناس سطح سه  ،NDTهواپيمایي جمهوري اسالمي ایران
jjpour@gmail.com

ساختمان پالسکو با تخمين عمر مفيد  211سال كه بهعنوان اولين آسمان خراش مدرن خاورميانه در ضلع شمال شرقي چهار
راه استانبول تهران و با كاربري تجاري در  61طبقه (یك طبقه زیرزمين ،یك طبقه همکف و  61طبقه روي پيلوت در دو بخش
شمالي و جنوبي) و با سازه اسکلت فلزي در زیربناي تقریبي  23هزار متر مربع و در سال  69۱6افتتاح گردیده بود در اولين
ساعات كاري روز سي ام دي ماه  6931دچار حریق شد .این حریق در ساعت  1:19دقيقه صبح توسط یکي از شهروندان به
مركز آتش نشاني تهران اعالم گردید .اولين تيم آتش نشان سریعاً در محل حاضر شدند .حدود سه و نيم ساعت بعد تالش ها
براي مهار آتش به ثمرنرسيد و ساختمان فرو ریخت و سرانجام پس از نه روز آواربرداري از محل ساختمان پالسکو این فاجعه
ملي و عزاي عمومي با مرگ  61آتش نشان و شش شهروند عادي پایان یافت.
در نهم بهمن ماه بنا به دستور رئيس جمهور"هيات ویژه گزارش ملي حادثه ساختمان پالسکو" به ریاست دكتر محمد تقي
احمدي تشکيل گردید و شانزدهم فروردین ماه این هيات گزارش خود را تقدیم رئيس جمهور نمود.
مركز تحقيقات راه ،مسکن و شهر سازي با همکاري دانشگاه تربيت مدرس به منظور تنویر افکار عمومي و پيشگيري از حوادث
مشابه ،سلسله نشست هاي تخصصي حادثه ساختمان پالسکو را در دستور كار خود قرار داده است كه اولين نشست تخصصي
بررسي حادثه ساختمان پالسکو با شعار "پالسکو را فراموش نکنيم" در بعد از ظهر روز شنبه دوم اردیبهشت ماه  31و به مدت
حدود  1ساعت در سالن پاكدامن مركز تحقيقات راه ،مسکن و شهر سازي برگزار گردید .به گزارش خبرنگار شوراي فن آوري
انجمن علمي آزمون هاي غير مخرب ایران ،مسائل مختلف حادثه ساختمان پالسکو ،از قبيل زمان و محل دقيق شروع آتش
سوزي ،نحوه گسترش آتش سوزي ،وقایع متعاقب آن در این نشست مورد بررسي قرار گرفت و چندین مدل علمي با استفاده از
نرم افزار هاي مختلف و با توجه به اطالعات موجود و فرضيات مختلف ارائه گردید .بنا به نتایج ارائه شده كارشناسان ،آتش
سوزي از بخش شمال غربي ساختمان واقع در طبقه دهم شروع گردیده و منجر به ریزش ساختمان در سه مرحله شده است.
در مرحله اول و حدود سه ساعت پس از شروع آتش سوزي ،بخشي از سقف شمال غربي طبقه دهم فرو مي ریزد .مرحله دوم
خرابي حدود ده دقيقه بعد و با فروریزش سقف هاي طبقات باالتر در همان ناحيه و متعاقب آن ریزش سقف طبقات پائين تر به
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علت ضربه و اضافه بار طبقات باال اتفاق مي افتد .مرحله سوم ریزش ساختمان حدود نيم ساعت پس از مرحله اول اتفاق مي افتد
كه با ریزش سقف جنوب شرقي طبفه یازدهم آغاز و ریزش آن به طبقات پائين تر منجر به ایجاد گشتاور و در نهایت فرو ریزش
كلي ساختمان مي شود .اميدواریم بتوانيم مشروح گزارش این نشست و بررسي تحليلي آن را در خبرنامه هاي بعدي و یا نشریه
علمي ترویجي انجمن ارائه نمائيم.
الزم به ذكر است ،اعضاي هيئت ویژه گزارش ملي حادثه پالسکو متشکل از آقایان احمدي (دكتر محمد تقي) ،آقا كوچك (دكتر
علي اكبر) ،بختياري (دكتر سعيد) ،رجبي (مهندس فرج اهلل) ،مهندس شاپور طاحوني ،طهماسبي آشتياني (نصراهلل) ،فاضلي
(دكتر محمد) ،مرتضوي (دكتر سيد باقر) ،مير قادري (دكتر سيد رسول) ،هداوند (دكتر مهدي) مي باشد.
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تشخیص عیوب ریختهگري در چدن داكتیل با روش غیرمخرب رزونانس صوتی
هومن دژنابادي ،*6حامد دژنابادي ،6ایمان ابراهيمي
 -6شركت رادروش  -2شركت فوالدین ذوب آمل

2

*Hooman@EddySonix.com

چکیده
صوتي6

یك آزمون غيرمخرب بر مبناي آناليز مودال (پاسخ ارتعاشي) قطعات ميباشد .در این روش ویژگيهاي
تست رزونانس
دیناميکي قطعات شامل فركانسهاي طبيعي و ضرایب ميرایي تحليل ميشوند .از طرفي این ویژگيها با خواص مکانيکي (مدول
االستيك) و ابعاد هندسي ارتباط مستقيم دارند .وجود عيب در یك قطعه منجر به تغيير خواص مکانيکي (موضعي یا كلي) و در
نتيجه كاهش برخي از فركانسهاي طبيعي و افزایش ضرایب ميرایي ميشود .با بررسي تغييرات پارامترهاي فوق ،و مقایسه با
نمونههاي سالم ،مي توان قطعات معيوب را شناسایي كرد .در این تحقيق قطعات سگدست پژو بررسي شدند 111 :نمونه سالم
كه از شيفتهاي مختلف توليد طي  2ماه جمع آوري شده بودند 11 ،نمونه با ندوالریته پایين  %11الي  11 ،%91نمونه با
ندوالریته خيلي پایين  %91الي  ،%11و  11نمونه با عيوب دیگر ریختهگري از قبيل سردجوشي ،حفرات انقباضي ،انحرافات
ماهيچه و قالب .كليه نمونهها با روش اولتراسونيك تست شده و  %61از قطعات نيز متالوگرافي شدند .آزمون رزونانس صوتي
قطعات با سيستم ® EddySonixانجام شد .ابتدا  211نمونه سالم به عنوان نمونههاي مرجع به سيستم معرفي شدند و  61مود
ارتعاشي هر قطعه آناليز شدند .مودها با روش  FEMدر برنامه  ANSYSنيز مطابقت داده شدند .با توجه به تغييرات پروسه
توليد ،بویژه در ابعاد و وزن قطعات ،ابتدا مدل ریاضي متغيرهاي ناخواسته استخراج شده و سپس اثر آنها خنثي یا جبرانسازي
شدند .براي تفکيك قطعات سالم از معيوب ،معيارهاي مختلف یك یا چندمتغيره تعریف شدند .با این روش  %611قطعات معيوب
قابل تشخيص و جداسازي بودند.
واژگان كلیدي :تست رزونانس صوتي ،عيوب ریختهگري ،چدن داكتيل
مقدمه
تست رزونانس صوتي یك آزمون غيرمخرب بر مبناي آناليز
مودال (پاسخ ارتعاشي) قطعات ميباشد .در این روش ،پس
از تحریك مکانيکي قطعات ،ویژگيهاي دیناميکي آنها
شامل فركانسهاي طبيعي ،ضریبهاي ميرایي و شکل
مودها محاسبه و تحليل ميشوند .هر جسم مودهاي
ارتعاشي خاص خود را دارد .هر مود بيانگر یك موج ایستا
یا رزونانس در یك فركانس طبيعي است .مودهاي ارتعاشي
هر جسم منحصر به فرد و همچون اثر انگشت آن ميباشد.
پس از تحریك مکانيکي قطعه با ضربه یا جاروب فركانس،
مودها تحریك شده و رفتار دیناميکي یا تابع تبدیل
فركانسي آن جسم مشخص ميشود .در پاسخ به ضربه ،تمام
مودهاي جسم تحریك شده و هر مود در فركانس ویژهاي
به صدا یا ارتعاش در ميآید .هر مود ،یك درجه آزادي
ارتعاش جسم است ،كه به صورت سينوس ميرا در فركانس
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ویژه خود ارتعاش ميكند .ارتعاش كلي جسم ،برآیند یا
حاصل جمع ارتعاش همه مودها است.
مدل ساده یك مود را ميتوان با ارتعاش آزاد جرم و فنر
بيان كرد .فركانس طبيعي این سيستم برابر است با = 𝑓
1

𝑚 2𝜋 √𝑘⁄كه در مدل ارتعاش سازهاي 𝑘 ،بيانگر خواص
مکانيکي (مدول یانگ و خصوصيات االستيك) ،و 𝑚 بيانگر
چگالي و ابعاد هندسي قطعه مي باشد .در عمل یك جسم
تعداد بيشماري فركانس طبيعي یا مود دارد ،كه تابعي از
خصوصيات االستيك و ابعاد هندسي جسم ميباشند.
فركانسهاي طبيعي در پاسخ فركانسي به صورت قله ظاهر
ميشوند .مقدار این فركانسها مستقل از محل ضربه ،شدت
ضربه ،یا موقعيت حسگر (شتابسنج ،ميکروفون یا پيزو)
ميباشند (البته دامنه یا انرژي هر مود تغيير ميكند ،اما
مقدار فركانس هر مود هميشه ثابت است) .بصورت تئوري
و با روش اجزاء محدود 2نيز ميتوان شکل مودها و فركانس
آنها را محاسبه كرد ،كه این نتایج با روش تجربي (ضربه
Acoustic Resonance Testing

1

)Finite Element Modeling (FEM

2

مقاله علمی

مکانيکي) همخواني دارند .همانطور كه ذكر شد،
فركانسهاي طبيعي با خواص مکانيکي (مدول االستيك) و
ابعاد هندسي ارتباط دارند .بنابراین تغيير در خواص
مکانيکي و هندسي قطعه خود را به صورت تغيير در
پارامترهاي مودال منعکس كرده و بررسي این تغييرات،
نقطه شروع یافتن عيوب در قطعات ميباشد .در اكثر موارد،
وجود عيب یا خرابي در یك قطعه منجر به كاهش موضعي
یا كلي 𝑘 (مدول االستيك) ميشود ،و طبق فرمول فوق
فركانسهاي طبيعي كاهش ميیابند .ميزان كاهش یا
شيفت فركانس 𝑓 با استحکام شکست یا خستگي رابطه
مستقيم دارد .این همبستگي شدید اساس تست غير مخرب
با روش رزونانس صوتي مي باشد .با بررسي تغييرات
فركانسهاي طبيعي ،و مقایسه با نمونههاي سالم ،ميتوان
قطعات معيوب را شناسایي كرد .این روش در سال 6339
مورد تایيد اداره استاندارد  ASTMقرار گرفت ].[6
كاربردهاي روش رزونانس صوتي مطابق با استاندارد
 ASTM-E2001عبارتند از تست و عيبیابي ترک،
ناخالصي ،حفره ،تخلخل ،اكسيد ،سردجوشي ،ميزان
كرویت ،6عمليات حرارتي ،تغييرات سختي ،چگالي ،حذف
یا اشتباه شدن یك مرحله از فرایند توليد ،ابعاد و اندازه.
در عمل و كاربرد صنعتي ،معيار كاهش فركانس به تنهایي
براي تفکيك قطعات معيوب كافي نميباشد ،زیرا در برخي
از موارد فركانس هاي قطعات ســـالم و خراب همپوشـــاني
دارند .این همپوشـــاني به علت تغييرات پروســـه توليد در
ابعاد هند سي ،وزن و سختي ميبا شد .اگرچه این تغييرات
در محدوده مجازِ تعریف شده براي توليد قطعه مي با شند،
اثر این تغييرات روي فركانس هاي طبيعي بيش از اثر عيب
یا خرابي مي تواند با شد .به عبارتي ح سا سيت فركانسهاي
طبيعي به تغييرات روند توليد بي شتر از ح سا سيت آنها به
عيوب واقعي مي باشـــد .بنابراین معيارهاي یك متغيره (هر
فركانس به تنهایي) براي ت شخيص عيوب كافي ني ستند ،و
باید از معيارهاي چند متغيره و آماري اســتفاده كرد .هدف
اصــلي مدل هاي چند متغيره ،الگوشــناســي روند توليد و
جبران سازي یا خنثي سازي تغييرات روند توليد ميبا شد.
به عبارت دیگر ،این مدل ها اثر متغير هاي ناخواســـته را

Nodularity

حــذف كرده ،و فرمول یــا رابطــه بين عيوب و تغييرات
پارامترهاي مودال را ارائه ميدهند.
در این تحقيق به یکي از كاربردهاي ت ست رزونانس صوتي
در تشخيص عيوب ریختهگري در چدن داكتيل اشاره شده
ا ست .امتياز این تحقيق ن سبت به تحقيقات م شابه ]،9 ،2
 [۱در بکار بردن معيارهاي چند متغيره براي جبران سازي
تغييرات پروسه توليد و حساسيت بسيار باالتر در تشخيص
عيوب ریختهگري ميباشد.
بيشـــترین كاربرد چدن داكتيل در قطعات ایمني خودرو،
بویژه ســيســتم تعليق و ترمز ،مي باشــد .با توجه به رشــد
روزافزون تول يدات خودرو و ر قا بت در ارت قاء كيف يت و
كاهش قيمتها ،روش رزونانس صوتي پتان سيل باالیي در
تست  %611قطعات ایمني دارد.
ابزار و روش تحقیق
 سيستم تست رزونانس صوتيآزمون و تحليل رزونانس صـــوتي قطعات با ســـيســـتم
® EddySonixانجام گرفت .دســـتگاه مکانيکي شـــامل
فيکســـچر ،تک يه گاه ها ،چکش ،ميکروفون ،دماســـنج ،و
سن سورهاي موقعيت قطعه مي با شد كه در محفظه ایزوله
صـــوتي قرار مي گيرد (شـــکل  .)6پس از قرار دادن قطعه
روي فيکســـچر ،قطعه توســـط جك روي تکيه گاه هاي
الستيکي قرار ميگيرد .تکيهگاهها از جنس الستيك مقاوم
در برابر سایش با ه سته چدني مي با شند ،و حداقل سطح
تماس با قطعه را دارند .به منظور حداقل ســـازي ميرایي
مود هاي مورد نظر ،نقاط نشــســتن قطعه و محل ضــربه
بهينه سازي شده ا ست .تحریك مکانيکي قطعه تو سط 2
چکش خودكار اینر سي (جداگانه براي قطعات اك سل چپ
و راست) انجام ميگيرد .جرم آزاد چکش و سختي سر آن
تعيين كننده پهناي فركانســـي تحریك شـــده در قطعه
ميباشد .ضبط ارتعاشات توسط  2ميکروفون با پهناي باند
 100kHzانجـام مي گيرد .دســـتگـاه قـادر بـه پردازش
ارتعاشات و محاسبه پاسخ فركانسي تا  100kHzميبا شد
(فركانس نمونه برداري  200kHzاست).

6
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شکل  -1سیستم رزونانس صوتی ® EddySonixو دستگاه مکانیکی تست سگدست

 نمونههاي شاهداز آنجا كه مدل هاي الگو شنا سي و جبران سازي تغييرات
تول يد بر مب ناي مع يار هاي آ ماري مي باشـــ ند ،ن ياز به
نمونههاي شاهد یا مرجع داریم .نمونههاي شاهد ،قطعات
ســالم (یا معيوبي) هســتند كه با روش هاي دیگري در
آزمایشــگاه از صــحت (یا خرابي) آنها اطمينان حاصــل
كرده ایم .نمونه هاي شــاهد یك گروه باید از قطعات یك
خط توليد مشــترک انتخاب شــوند و همگي پروســه هاي
توليد یکساني را گذرانده باشند .از طرفي ،نمونههاي شاهد
باید تغييرات پروســـه توليد را دربرگيرند ،بنابراین این
قطعات باید از شــيفت هاي مختلف توليد طي چند ماه
انتخاب شــوند .الزم به ذكر اســت كه تســت ادي كارنت6
(سختي سنجي و ساختار) نيز مشابه تست رزونانس صوتي
بر مبناي نمونه هاي شــاهد عمل كرده ،و الزامات فوق را
براي تهيه نمونههاي شاهد دارد.
در این تحقيق نمونه هاي شــاهد با روشهاي دیگر شــامل
بازرســي چشــمي ،2اولتراســونيك ،ذرات مغناطيســي،9
متالوگرافي ،و ســختي ســنجي صــحه گذاري شــدند .این
نمونه ها شــامل  111نمونه ســالم 11 ،نمونه با ندوالریته
پایين  %11الي  11 ،%91نمونه با ندوالریته خيلي پایين
 %91الي  ،%11و  11نمونه با عيوب دیگر ریخته گري از

Eddy Current Testing
)Visual Testing (VT
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6
2

قبيل سـردجوشـي ،حفرات انقباضـي ،انحرافات ماهيچه و
قالب بودند .نمونه هاي ســالم از شــيفت هاي مختلف توليد
طي  2ماه جمع آوري شــده بودند .ســپس این نمونه ها با
سي ستم رزونانس صوتي ت ست شده و براي یادگيري به
پایگاه داده سيستم معرفي شدند (شکل .)2

شکل  -2نمونههاي شاهد سگدست پژو براي معرفی به پایگاه
داده سیستم رزونانس صوتی

تجزیه و تحلیل دادهها
 آناليز مودال عددي با مدل اِلمان محدوددر محيط نرمافزار  ANSYSمدل هندسي قطعه مشبندي
شــده ،مشــخصــات مکانيکي و جنس چدن داكتيل تعریف
شــدند .ســپس تحليل مودال انجام شــده و شــکل مودها و
)Magnetic Particle (MP

9

مقاله علمی

فركانسهاي طبيعي محاسبه شدند .شکل  ۱مودهاي  6تا
 1قطعه را نشــان مي دهد .پيچيدگي هندســي یك قطعه
تعيين كننده تعداد مودهاي آن مي با شد .بعنوان مثال یك
ميله اســتوانه اي مودهاي كمتر و ســاده تري از یك قطعه
پيچيده دارد.
در طراحي و بهينه سازي فيک سچر ،خ صو صاً محل ضربه و
تکيه گاه ها ،از شــکل مودها و نقاط گره اســتفاده گردید.
پس از مطابقت دادن نتایج عددي با نتایج تجربي ،مودهاي
مناسب براي تشخيص عيوب موضعي انتخاب شدند.
 آناليز مودال تجربيپس از اعمال ضربه به قطعه و ضبط پا سخ ارتعا شي آن،
پارامترهاي مودال شــامل فركانس هاي طبيعي و ضــرایب
ميرایي هر مود محاســبه شــدند .شــکل  9ســيگنال پاســخ

ضربه یك نمونه را نشان ميدهد .این سيگنال را ميتوان با
حاصل جمع چند سينوس ميرا مدل كرد:
()6
) 𝑖𝜑 𝑦(𝑡) = ∑ 𝐴𝑖 𝑒 −𝜎𝑖𝑡 sin(2𝜋𝐹𝑖 𝑡 +
𝑖

در این راب طه 𝑖 شـــ ماره مود 𝐴𝑖 ،دام نه 𝜎𝑖 ،ميرایي𝐹𝑖 ،

فركانس ،و 𝑖𝜑 فاز مود 𝑖 ام ميباشند.

شکل  -3پاسخ ضربه یک قطعه سگدست

شکل  -4شکل مودها و فركانسهاي طبیعی  1تا  6قطعه سگدست

در این تحقيق مودهاي  6تا  61قطعات محاســبه شــدند.
نتایج مودال با روش عددي و تجربي (براي یکي از قطعات)
در

جدول  1آورده شده ا ست .نتایج عددي و تجربي همخواني
دارند ،البته اختالف جزئي آنها به علت تغييرات پروســـه
توليد و اختالف قالب با نقشه  CADميباشد.

در این تحقيق فقط از اطالعـات فركـانس هـا ( 𝑖𝐹) براي
تفکيك قطعات ســالم از معيوب اســتفاده شــد ،و اطالعات
ميرایي ( 𝑖𝜎 ) مورد اســـت فاده قرار نگر فت .الب ته اطال عات
ميرایي در كاربردهاي دیگر ،خصــوص ـاً ترک یابي ،اســتفاده
ميگردید كه در این موارد فيکسچر طوري طراحي ميشود
كه عامل ميرایي خارجي در اثر تکيهگاهها حداقل باشد.
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جدول  -1پارامترهاي مودال استخراج شده با روش عددي ) ،(FEMو تجربی براي یک قطعه

شماره مود

فركانس (مدل Hz ،)FEM

فركانس (تست تجربي)Hz ،

ميرایي (تست تجربي)1/s ،

6
2
9
۱
1
1
1
9
3
61
66
62
69
6۱
61
61
61

1169.4

1112.2

12.6

1457.3

1459.3

11.6

2317.2

2229.9

12.3

2806.9

2785.0

16.8

3312.0

3239.8

14.0

3583.4

3537.6

13.5

3833.1

3680.0

14.6

4177.9

4147.3

15.9

4684.3

4802.3

15.0

4942.9

4888.3

15.1

5113.0

5285.3

15.8

5251.9

5370.9

15.6

5903.5

6098.8

14.9

6044.5

6347.9

15.3

7139.5

7234.9

16.8

7588.3

7860.3

16.9

8054.9

8258.0

18.7

 جبرانسازي دمافركانس هاي طبيعي به دماي قطعه حســـاس هســـتند.
افزایش دما باعث كاهش كليه فركانس ها بصـــورت خطي
مي شــود .در قطعات چدني فركانس ها تقریباً  0.015%به
ازاي هر درجه ســانتيگراد تغيير مي كنند .بنابراین اصــالح
فركانسها با رابطه ( )2بيان ميشود.
) 𝐶𝐹𝑐 = 𝐹𝑚 (1 − (𝑇𝑐 − 𝑇𝑚 )⁄
()2
در این رابطه 𝐶𝐹 فركانس ا صالح شده در دماي مرجع 𝐶𝑇

(در این پروژه  21درجــه ســــانتيگراد) 𝐹𝑚 ،فركــانس
اندازهگيري شده 𝑇𝑚 ،دماي اندازهگيري شده ،و 𝐶 ضریب
ثا بت وابســـ ته به جنس قط عه مي باشـــد .دســـت گاه
® EddySonixداراي یك د ماســـنج مادون قرمز براي
اندازه گيري دماي قطعه و اصـالح فركانس ها مطابق فرمول
( )2ميبا شد .فركانسهاي كليه قطعات پس از اندازهگيري
اصالح دمایي شدند.
 -تحليل آماري دادهها

Acceptance Range
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6

محيط برنامه ® EddySonixمعيارها و روش هاي مختلفي
براي مدلسازي ریاضي و آماري نمونههاي شاهد در اختيار
قرار ميدهد .این معيارها در
جدول  2ليســـت شـــده اند .هر یك از معيارها را مي توان
جداگانه فعال یا غير فعال كرد .ترتيب ليست شدن معيارها
از ساده به پيچيده مي با شد .بدین معني كه اگر معيارهاي
سادهتر براي جداسازي قطعات معيوب كافي هستند ،نيازي
به فعال ســازي معيارهاي پيچيده تر نمي باشــد .در مرحله
آموزش ســـيســـتم ،براي هر معيار حد مجاز باال و پایين6
محاسبه ميشود .این حدود از روي توزیع آماري نمونههاي
شاهد بد ست مي آیند .سپس در مرحله ت ست یك قطعه،
معيارها محاســبه شــده و با حد مجاز باال و پایين مقایســه
مي شـــوند .اگر همه معيارها در محدوده مجاز قرار گيرند،
قطعه مورد تایيد اســـت ) ،(Passدر غير اینصـــورت قطعه
معيوب گزارش ميشود ).(Fail
در این تحقيق نمونه ها به  9گروه ) (Aســالم (B) ،ميزان
كرویت پایين ،و ) (Cبقيه عيوب ریختهگري تقسيم شدند.
ابتدا معيار یك متغيره 𝑖𝐹 براي تفکيك پذیري نمونه هاي
معيوب چك شـــدند .بعنوان مثال ،توزیع آماري و محدوده

مقاله علمی

باال و پایين فركانسهاي  𝐹2و  𝐹16در شکل  1آورده شده
اســـت .اگر چه فر كانس  𝐹16به تن هایي قادر به تفک يك
نمو نه هاي كرو یت پایين ) (Bمي باشـــد ،ا ما در هر دو
فركانس نمونههاي گروه  Cو  Aهمپوشاني دارند.
جدول  -2معیارهاي مختلف ریاضی و آماري برنامه  EddySonicبراي تشخیص قطعات معیوب .اندیسهاي  iو  jبیانگر شماره مود
هستند.
توضیح

ردیف

معیار

ویژگی

𝑖𝐹

6

فر كانس ( چك كردن حد م جاز باال و پایين هر
فركانس)

ساده و یك متغيره

2

نسبت دو فركانس

مســـتقل از دما ،چگالي و دیگر خواص فيزیکي كلي
قطعه

𝑗𝐹𝐹𝑖 ⁄

9

رابطه تواني دو فركانس ( kبا رگرســـيون بدســـت
ميآید)

جبران ســازي ســاده دو متغيره .خنثي ســازي اثر یك
فركانس از روي فركانس دیگر

𝑗𝐹𝐹𝑖𝑘 ⁄

۱

تفاضل دو فركانس

حساس به عيبهاي موضعي

𝑗𝐹 𝐹𝑖 −

1

تحليل مؤلفه اصلي PCA

تحل يل چ ند متغيره ،تفک يك فاكتور هاي اثر گذار از
یکدیگر ،كاهش ابعاد متغيرهاي همبسته

𝑖𝐶𝑃

1

تخمين یك فر كانس از روي فر كانس هاي دیگر با
روش رگرســـيون چند متغيره ،و چك كردن خطاي
تخمين.

بســيار قوي در خنثي كردن تغييرات پروســه توليد.
بدون نياز به معرفي نمونههاي شاهد معيوب.

𝑖𝐹 𝑖𝑎 ∑ = 𝑘̂𝐹

1

طبقه بندي ) (Classificationبا  2روش رگرســيون
لجستيك یا شبکه عصبي

ب سيار قوي در ت شخيص نمونه هاي معيوب .احتياج به
معرفي نمونههاي شاهد معيوب دارد.

Logistic Regression
Neural Network

9

خوشه بندي )(Clustering

دســته بندي اوليه نمونه هاي ســالم كه از قالب هاي
متفاوت توليد شدهاند.

Gaussian Mixture

3

ميرایي

استفاده در ترکیابي .نياز به طراحي خاص تکيهگاهها
براي حداقل سازي ميرایي خارجي دارد.

61

تجزیه فركانس (تفکيك  2قطب مجاور یا مســـاوي
هم)

اســتفاده در ترک یابي و تســت تقارن محوري .نياز به
حداقل  2ضربه متعامد یا چرخاندن قطعه ميباشد.

𝑖

𝑘𝐹 𝐸 = 𝐹̂𝑘 −

𝑖𝜎
𝐹𝑖 Split

شکل  -5توزیع آماري معیارهاي 𝟐𝐅 و 𝟔𝟏𝐅 براي كلیه قطعات
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در ادامه این مثال ،معيارهاي  2متغيره بين فركانس هاي
 𝐹2و  𝐹16چك شـــدند .نتایج نســـبت  2فركانس ،رابطه
تواني ،و تفاضل در شکل ( 1نمودارهاي سمت چپ) آورده
شــده اســت .پراكندگي  2بعدي داده ها نيز در شــکل 1
(سمت راست) نشان داده شده است .خط چينهاي موازي
(آبي رنگ) محدوده مجاز معيارهاي ن سبت ( شکل را ست
باال) و رابطه تواني ( شکل را ست پایين) را ن شان ميدهند.

رابطه تواني ،الگوي پراكندگي نمونههاي سالم را بهتر مدل
كرده و قدرت تفکيكپذیري بي شتري دارد ،به عبارت دیگر
لگاریتم فركانس ها رابطه خطي با تغييرات پروســـه توليد
(بویژه وزن و ابعاد) دارند .در انتخاب فركانس ها باید دقت
كرد كه یك مود با تغييرات ابعادي همب ستگي باال دا شته
باشـــد )  (𝐹2و مود دیگر به عيوب واقعي حســـاس باشـــد
) .(𝐹16

شکل  -6معیارهاي  2متغیره نسبت ،رابطه توانی و تفاضل بین 𝟐𝐅 و 𝟔𝟏𝐅 براي كلیه قطعات

در عمل فضــاي عوامل اثرگذار روي فركانس ها بيش از دو
بعد مي با شد .برخي از این عوامل نا شي از تغييرات پرو سه
تول يد و برخي دیگر ناشـــي از عيوب مختلف ریخ ته گري
مي باشــند .تحليل مولفه هاي اصــلي 6روشــي آماري براي
برر سي گروهي از متغيرهاي همب سته ميبا شد .با توجه به
اینکه درک و مشاهده فضاي چندبعدي دشوار است ،روش
تحليل مولفه هاي اصـــلي ابعاد داده ها را كاهش داده و
متغير ها را دســته بندي مي كند .این روش به خصــوص در
شرایطي كه تركيب ساختار داده ها م شخص ني ست مفيد
مي با شد .مولفههاي بد ست آمده 𝑖𝐶𝑃 غير همب سته بوده و
هر یك را مي توان به یك فاكتور اثرگذار مســتقل نســبت
داد .در این تحقيق معيارهاي  𝑃𝐶1تا  𝑃𝐶6مورد اســتفاده
قرار گرفتند.

یکي دیگر از معيارهاي چند متغيره ،تخمين یك فركانس
از روي رگرســـيون خطي فر كانس هاي دیگر ،و ســـپس
مقایســه آن با فركانس اندازه گيري شــده مي باشــد .براي
نمونه هاي سالم خطاي تخمين (تفا ضل فركانس تخميني
با اندازه گيري شده) كوچك مي با شد .این خطا در قطعات
معيوب زیاد اســـت زیرا هماهنگي 2بين فركانس ها از بين
رفته و تخمين یك فركانس دشــوار اســت .در این تحقيق
تخمين  𝐹16از روي فركانسهاي دیگر انجام گرفت.
جدول  9نتایج كلي تســـت نمونه هاي معيوب را نشـــان
مي دهد .در نهایت از معيارهاي ردیف  9جدول  9اسـتفاده
گردید كه تمام  %611نمونه هاي معيوب قابل تشـــخيص
بودند .یکي از امتيازات معيارهاي اســـتفاده شـــده در این
اسـت كه فقط نمونه هاي سـالم در آموزش سـيسـتم مورد
استفاده قرار ميگيرند.

6

2

)Principal Component Analysis (PCA
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Coordination
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جدول  -3مقایسه قدرت تفکیکپذیري معیارها براي نمونههاي شاهد این تحقیق .در نهایت از معیارهاي ردیف  3استفاده شد.
تفکیک گروه B

تفکیک گروه C

(كرویت پایین)

(بقیه عیوب ریختهگري)
%92
( ۱1از  11قطعه)

ردیف

معیارها

6

فركانسها

%611
( 611از  611قطعه)

2

فركانسها
نسبت ،تفاضل ،رابطه تواني فركانسها

%611

%31
( 19از  11قطعه)

9

فركانسها
نسبت ،تفاضل ،رابطه تواني فركانسها
تحليل مولفه اصلي
تخمين فركانس

%611

%611
( 11از  11قطعه)

 تست یك قطعهدر این قســـمت یك قطعه معيوب با خرابي جزئي (نمونه
 )C0043تســت مي گردد .شــکل  1نتيجه تســت محدوده
فركانس ها را نشــان مي دهد .نوارهاي رنگي محدوده مجاز

هر فركانس را نشان ميدهند ،و فركانس قطعه تست شده
با دایره م شخص شده است .همانطور كه م شاهده مي شود
این معيارها براي تشـــخيص خرابي این قطعه خاص كافي
نميباشند.

شکل  -7نتیجه تست یک قطعه با خرابی جزئی (نمونه  )C0043با معیارهاي محدوده فركانس Fi

در ادامه ،نتایج تســت این قطعه با معيارهاي دو یا چند متغيره نشــان داده شــده اند (شــکل هاي  9الي  .)62این معيار ها قطعه
معيوب  C0043را تشخيص دادهاند.

شکل  -9نتيجه تست نمونه  C0043با معيارهاي نسبت دو فركانس

شکل  -9نتیجه تست نمونه  C0043با معیارهاي تفاضل دو فركانس
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شکل  -11نتیجه تست نمونه  C0043با معیارهاي رابطه توانی دو فركانس

شکل  -11نتیجه تست نمونه  C0043با معیارهاي تحلیل مولفه اصلی

شکل  -12نتیجه تست نمونه  C0043با معیار تخمین فركانس F16

نتیجهگیري
روش رزونانس صـــوتي همزمان به ویژگي ها و فاكتورهاي
مختلفي حســاس اســت .برخي از این ویژگي ها مربوط به
عيوب قطعه و برخي دیگر مربوط به تغييرات پرو سه توليد
و شرایط تست ميباشد .به منظور تشخيص صحيح عيوب،
خصــوصــاً عيوب كوچك ،باید اثر فاكتورهاي ناخواســته را
حذف كرد .بدین منظور با ید مجمو عه متنوع و بزرگي از
نمونه ها را تجزیه و تحليل كرده ،و رابطه بين فركانس هاي
مختلف را مدل سازي كرد .مراحل راه اندازي صنعتي ت ست
رزو نانس صـــوتي براي یك نوع قط عه شـــا مل طراحي
فيکســـچر ،تهيه نمونه هاي شـــاهد ،و تنظيم پارامترها و
معيارهاي برنامه براي تفکيك نمونههاي معيوب ميباشد.
چنانچه تســـت هاي غير مخرب را به دو دســـته عيب یابي
موضــعي و كلي تقســيم كنيم ،روش رزونانس صــوتي در
دســـته عيب یابي كلي قرار ميگيرد .بدین معني كه روش
Scanning
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6

رزونانس صــوتي ســراســر حجم قطعه را تســت ميکند و
اســـتحکام كلي قطعه را تعيين مي كند .این روش براي
عيبیابي سازههاي پيچيده نيز مناسب ميباشد .روشهاي
دیگر غيرمخرب مانند بازر سي چ شمي ،ذرات مغناطي سي،
اولتراســـونيك  ،و جریان گردابي (ترک یاب) ،در دســـته
عيبیابي موضعي قرار دارند ،بدین معني كه با مرور كردن6
قطعه ،وجود و محل خرابي را گزارش ميدهند.
ت ست رزونانس صوتي رو شي دقيق ،سریع و با صرفه براي
توليد انبوه و كنترل  %611قطعات مي باشـــد .این تســـت
نيازي به آماده ســازي و تميز كردن ســطح ندارد ،نيازي به
مواد مصـــرفي و مایع كوپلنت ندارد ،و به ســـادگي قابليت
اتوماســـيون دارد .در دو دهه اخير بســـياري از تأمين
كنندگان جهاني قطعات ایمني اتومبيل به ت ست رزونانس
صــوتي روي آورده اند .در ایران نيز برخي از توليد كننگان
قطعات ایمني از دســتگاه رزونانس صــوتي ®EddySonix
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International Journal of Fatigue, Vol. 29,
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مقایسه روش هاي اندازه گیري نشانه ها به روش فاصله-دامنه-اصالح و فاصله -تقویت-
اندازه و بررسی نقاط قوت و ضعف هریک از این روشها
مهران صفري* ،1وحید صادقی پور

2

6مدیر بخش بازرسي ،شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا2 ،بازرس ،شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا،
*
safari.mehran@mapnaturbine.com

چکیده
در اندازه گيري نشــانه ها به روش فراصــوتي ،دو روش بيش از همه مورد اســتفاده قرار مي گيرد كه یکي از آنها روش فاصــله-
دامنه-اصالح و دیگري فاصله-تقویت-اندازه است .روش اول بر اساس استانداردهاي آمریکایي پایه ریزي شده است و روش دوم
تو سط كرات كرامر ابداع شد و بي شتر در ك شورهاي اروپایي علي الخ صوص آلمان مورد ا ستفاده قرار مي گيرد .روش فا صله-
دامنه -اصالح بر این اساس است كه بدیل تضعيف ،شدت انرژي صوت با افزایش فاصله كاهش مي یابد و لذا در فواصل مختلف،
دامنه سيگنال دریافتي از ن شانه هاي مرجع یک سان متفاوت خواهد بود .روش فا صله-تقویت-اندازه بر ا ساس شناخت د سته
پرتوي هر ج ستجو كننده بنا نهاده شده ا ست .در این روش چگونگي پا سخ دهي هر منعکس كننده به د سته پرتو ،پيش بيني
مي شود .هر یك از این روشها مزایا و محدودیتهایي دارند كه در این مقاله ضمن اشاره اجمالي به چگونگي انجام هر یك از این
روشها ،این مزایا و محدودیتها مورد بررسي قرار گرفته و كاربردهاي عملي هریك از آنها معرفي شده است .نتایج حاصل از این
تحقيق نشـــان مي دهد كه علي رغم تفاوت در روش ایجاد منحني ها و اندازه گيري نشـــانه ها ،نتایج حاصـــل داراي اختالف
فاحشي نيست ند و مطابقت خوبي بين آنها وجود دارد .لذا بر اساس نوع دستورالعمل تعيين شده براي تست و شرایط تست ،هر
یك از این روشها مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
كلمات كلیدي :اندازه گيري نشانه ،آزمون فراصوتي ،آزمون غير مخرب ،اصالح دامنه فاصله ،فاصله -تقویت -اندازه،

روش پژواک ضرباني بطور گسترده در روش آزمون
فراصوتي مورد استفاده قرار مي گيرد .در این روش
پژواكهایي كه در اثر ضربان فراصوتي از ناپيوستگي و یا فصل
مشترک قطعه منعکس مي شود ،ثبت مي شود .از این روش
براي تعيين محل ناپيوستگي و ضخامت سنجي استفاده مي
شود .عمق نشانه از طریق زمان پرواز 2بين ضربان اوليه و
پژواک توليد شده بوسيله ناپيوستگي مشخص مي شود.
عمق ناپيوستگي همچنين مي تواند بوسيله زمان نسبي بين
پژواک توليد شده بوسيله ناپيوستگي و پژواک دریافتي از
دیواره پشتي معين شود .اندازه عيب از طریق مقایسه دامنه
سيگنال 9صوت منعکس شده از یك فصل مشترک (یا در
داخل قطعه یا سطح دیواره پشتي) با دامنه صوت منعکس
شده از یك منعکس كننده مرجع ۱با اندازه شناخته شده یا

از سطح پشتي قطعه اي كه داراي ناپيوستگي نيست،
تخمين زده مي شود [.]6
در اندازه گيري نشانه ها به روش فراصوتي دو روش فاصله-
1
دامنه-اصالح( 1روش بلوک مرجع) و فاصله-تقویت-اندازه
عموماً در دنيا براي آزمون فراصوتي مورد پذیرش قرار گرفته
اند .گرچه این دو روش تفاوتهاي خيلي زیادي با توجه به
كاربردشان دارند اما از نظر اصول فيزیکي انتشار و انعکاس
صوت كه بر اساس آن بنا نهاده شده اند ،اختالفي ندارند .در
هر دو روش ،بازرس اندازه (قطر) منعکس كننده مرجع (به
شکل منعکس كننده دیسکي یا استوانه اي) را مشخص
ميكند .اندازه تعيين شده برابر با اندازه واقعي نشانه نيست
لذا اصطالح دیسك دایره اي معادل 1و یا قطر سوراخ جانبي
معادل 9استفاده مي شود .معموالً وقتي از منعکس كننده به
شکل دیسك استفاده مي شود ،اصطالح كوتاهتر "اندازه

6

1

2

1

مقدمه
6

Pulse Echo
Time of Flight
9
Signal Amplitude
۱
Reference Reflector
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Distance Amplitude correction
Distance Gain Size
1
Equivalent Circular Disk
9
Equivalent Side Drilled Hole
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منعکس كننده معادل "6مورد پذیرش قرار گرفته است.
دليل اینکه اندازه واقعي عيب با اندازه منعکس كننده
معادل ،برابر نيست به این دليل است كه بخشي از صوتي
كه از ناپيوستگي طبيعي منعکس مي شود بوسيله شکل،
جهت و كيفيت سطحي ناپيوستگي تحت تاثير قرار مي
گيرد [.]2
دیسك منعکس كننده معادل یا اندازه منعکس كننده
معادل ،برابر با اندازه منعکس كننده واقعه اي است كه در
حالت ایده آل دایره اي شکل است و دقيقاً عمود بر محور
دسته پرتو قرار دارد .در عمل در اكثر موارد این اتفاق نمي
افتد در نتيجه اندازه واقعي عيب بطور معمول بزرگتر از
اندازه منعکس كننده معادل است .براي آن نمي توان یك
قانون ایجاد نمود زیرا ارتفاع پژواک دریافتي ،قویاً بستگي به
مشخصات ناپيوستگي شامل هندسه ،جهت آن با دسته پرتو
و كيفيت سطحي آن دارد [.]9
روش فاصله-دامنه-اصالح
از آنجا كه دامنه پژواک مي تواند ناشي از مساحت و عمق
منعکس كننده مي باشد ،اهدافي با مساحت و عمق شناخته
شده ،مي توانند به عنوان تنظيم كننده حساسيت استفاده
شوند .وقتي فاصله بين فرستنده صوت و منعکس كننده
افزایش یابد ،ميزان انرژي كه به منعکس كننده مي رسد و
بر ميگردد كاهش مي یابد .این اصل با مشاهده دامنه
سيگنال برگشت داده شده از یك منعکس با اندازه مشخص
كه در فواصل مختلف از فرستنده و دریافت كننده صوت
قرار داده شده است ،آشکار ميشود .ميزان كاهش سيگنال
آشکار شده بستگي به عواملي نظير ميزان تضعيف صوت در
مواد ،فركانس و اندازه فرستنده دارد [.]۱
یك منحني براي بيان گرافيکي این كاهش انرژي به نسبت
حركت آن از ميان قطعه ،رسم مي شود كه به عنوان منحني
فاصله-دامنه-اصالح شناخته مي شود .در بسياري از
دستورالعملها این منحني الزم است براي تست قطعات رسم
شود و پذیرش یا رد قطعات بر اساس مقدار انرژي كه بوسيله
منعکس كننده به فرستنده و دریافت كننده صوت مي رسد
تعيين شود [.]۱
وقتي دامنه مرجع با استفاده از بلوكهاي مرجع ایجاد مي
شود ،بين بلوک كاليبراسيون و قطعه كار اختالفاتي وجود

دارد كه بر حساسيت تاثير مي گذارد .این اختالفات مي
تواند ناشي از شرایط سطحي ،ضخامت مواد یا ميزان
تضعيف صوت باشد .این اختالفات مي تواند جبران شود كه
این فرآیند به عنوان اصالح انتقال( 2انتقال از بلوک
كاليبراسيون به قطعه كار) شناخته ميشود [.]۱
روش فاصله-تقویت-اندازه
روش فاصله -تقویت-اندازه به معني مقياسي است كه با
تنظيم صحيح تقویت و اندازه (منعکس كننده معادل) ،در
یك فاصله به یك پژواک اختصاص داده شده است [.]9
روش فاصله-تقویت-اندازه توسط كراتکرامر 9در آلمان ایجاد
شد كه یك روش استاندارد شده بازرسي براي تصميم
گيري در خصوص پذیرش و رد فرآهم مي آورد .اصول این
روش بر اساس شناخت مشخصات دسته پرتو هر فرستنده
و گيرنده صوت است .روشي كه هر منعکس كننده به دسته
پرتو پاسخ مي دهد مي تواند پيش بيني شود .منحني هاي
فاصله -تقویت-اندازه براي دو نوع منعکس كننده رسم مي
شود .ابتدا براي منعکس كردن همه دسته پرتو از منعکس
كننده دیواره پشتي (به عبارت دیگر بزرگتر از دسته پرتو)
همراه با افزایش فاصله .در داخل منحني هاي دیواره پشتي،
منحني هاي نوع دوم وجود دارد .یك سري منحني هایي
كه براي منعکس كننده هایي كوچکتر از دسته پرتو هستند.
این منعکس كننده ها اهدافي به شکل سوراخ هاي تحتاني
تخت ۱هستند و هر منحني نماینده یك قطر از سوراخ
تحتاني تخت همراه با افزایش فاصله است [.]۱
منحني هاي فاصله-تقویت-اندازه اجازه مي دهد اندازه
ناپيوستگي ها بر اساس ارتفاع پژواک و یك سري محاسبات
ساده تخمين زده شود .مفهوم اساسي استفاده شده در این
تکنيك شامل [:]1
فاصله كاهش داده شده (فاصله جستجو كننده تا ناپيوستگي
به عنوان ضریبي از فاصله ميدان 1نزدیك بيان مي شود)
اندازه كاهش داده شده (قطر ناپيوستگي به عنوان بخش از
قطر جستجو كننده بيان مي شود)
مقایسه دامنه پژواک ناپيوستگي با آنچه كه از سطح
منعکس كننده در سطح صفحه تخت مقابل حاصل مي شود
(به منظور استاندارد نمودن)

6

۱

)Equivalent Reflector Size (ERS
Transfer Correction
9
Krautkramer
2

Flat Bottom Holes
1
Near Field
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این تکنيك عمدتاً تعيين اندازه ناپيوستگي را بر اساس یك
هدف تحتاني تخت ،ساده مي كند .با استفاده از یك ثبت
كننده ناپيوستگي فراصوتي و منحني فاصله-تقویت-اندازه
مورد استفاده براي جستجوكننده تست ،اندازه ناپيوستگي
مي تواند بدست آید [.]1
روش كاليبره نمودن دستگاه به روش فاصله-تقویت-اندازه
به این شکل است كه پژواک دریافتي از دیواره پشتي
ضخامت قطعه (دو سطح موازي در قطعه كار) با استفاده از
كنترل كننده تقویت دستگاه به ارتفاع معيني (به عنوان
مثال  %۱1ارتفاع صفحه نمایش) در صفحه نمایش رسانده
مي شود .در مرحله بعد ي مرجع دادن منحني اندازه براي
سوراخ تخت انتهایي است .از روي خط فاصله معادل با
ضخامت قطعه و منحني اندازه سوراخ ،اختالف دسي بل بين
منحني دیواره پشتي و منحني اندازه در همان فاصله
مشخص مي شود .این اختالف دسي بل به ميزان دسي بل
اوليه حاصل از رساندن پژواک به ارتفاع مرجع ( ،)%۱1با
استفاده از كنترل تقویت اضافه مي شود .سوراخ تخت

انتهایي در این تنظيم تقویت جدید ،ارتفاع پژواكي معادل
ارتفاع اوليه ( )%۱1خواهد داد [.]۱
براي جستجو كننده هاي زاویه اي پژواک اوليه از شعاع
 611ميليمتري بلوک  6 IIW V1گرفته مي شود .از آنجا
كه این پژواک دیواره انتهایي قطعه كار نيست ،اصالح انتقال
باید انجام شود [.]۱
تقویتي كه بر اساس آن اسکن باید انجام شود بر اساس
فرمول زیر محاسبه مي شود.
)(1

𝑡𝑉∆ 𝑉𝑟 = 𝑉𝑗 + ∆𝑉 + ∆𝑉𝑘 +

كه در آن  Vjتقویت مورد نياز براي تنظيم پژواک حاصل از
منعکس كننده مرجع ΔV ،اختالف تقویت بين منحني
منعکس كننده مرجع و منحني اندازه ΔVk ،عامل اصالحي
براي وقتي كه از منعکس كننده منحني شکل استفاده مي
شود و  ΔVtاصالح انتقال است كه در نتيجه از دست دادن
مایع اتصال دهنده در سطح تماس (مستقل از طول مسير
موج) و همچنين ميزان تضعيف صوت در مواد ،مي باشد
(وابسته به طول مسير موج) [.]1

شکل  :1نمایش محاسبه افزایش تقویت بر اساس منحنی فاصله-تقویت-اندازه براي جستجو كننده زاویه اي  AM4R-8×9-45شركت
المپوس []8

در طول اسکن بر روي قطعه كار ،براي اندازه گيري ابعاد
ناپيوستگيها بر اساس قطر معادل ،بر روي ارتفاع هر پژواک
دریافتي از نشانه ها مطابق زیر عمل مي شود [:]1
تقویت  Vuكه الزم است ارتفاع پژواک ناشي از ناپيوستگي
به سطح مرجع رسانده شود ثبت مي شود .یك خط افقي
كه نمایش دهنده ارتفاع مرجع است در منحني فاصله-
International Institute of Welding
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تقویت-اندازه كشيده مي شود و تفاوت تقویت ΔVu=Vu-

 Vrاز ارتفاع مرجع در فاصله اي كه ناپيوستگي وجود دارد
مشخص مي شود .اگر نقطه مشخص شده باالتر از منحني
محدوده ثبت نشانه ها (بر اساس معيار پذیرش) باشد،
تفاوت پژواک  ΔHuباید بر اساس ميزان دسي بل ثبت شود
[.]1

مقاله علمی

شکل  :2محاسبه قطر معادل با استفاده از منحنی فاصله-تقویت-اندازه براي جستجو كننده زاویه اي  AM4R-8×9-45شركت المپوس
[]8

رابطه بين اختالف تقویت در منحني فاصله-تقویت-اندازه
( )ΔVدر فواصل مختلف به شکل فرمول زیر مي باشد:
ℎ1

توانمندي دستگاه فراصوتي ()Olympus EPOCH-XT
رسم شد.

) ( ∆𝑉 (𝑖𝑛 𝑑𝐵) = −20 log10

)(2
ℎ2
كه در آن  h1و  h2ارتفاع واقعي بر روي صفحه نمایش بر

اساس درصدي از كل ارتفاع صفحه نمایش هستند [.]1
مقایسه روش فاصله-دامنه-اصالح با روش فاصله-تقویت-
اندازه
براي مقایسه دو روش فاصله-دامنه-اصالح و فاصله-
تقویت-اندازه از جستجو كننده زاویه اي  ۱1درجه شركت
المپوس  AM4R-8×9-45استفاده شد .براي رسم منحني
فاصله-دامنه-اصالح ،پژواک مرجع از سوراخ دیواره جانبي
 9ميليمتري در عمق  61ميليمتري گرفته شد و ارتفاع آن
به  %91رسانده شد .بدون تغيير ميزان تقویت ،پژواكهاي
دریافتي از سوراخهاي  9ميليمتري در عمقهاي  ۱1 ،91و
 11ميليمتري ثبت و منحني فاصله-دامنه-اصالح رسم شد.
با استفاده از منحني فاصله-دامنه-اصالح رسم شده براي
سوراخ  9ميليمتري ،پژواكهاي دریافتي از سوراخهاي جانبي
 6.1ميليمتري كه در عمقهاي  91 ،61و  ۱1ميليمتري قرار
داده شده بودند ثبت شد كه تصاویر دریافتي از آنها در شکل
 9و نتایج حاصل از آن در جدول شماره  6قابل مشاهده
است.
جهت مقایسه نتایج حاصل از روش فاصله-دامنه-اصالح با
روش فاصله-تقویت-اندازه ،منحني فاصله-تقویت-اندازه
براي سوراخ جانبي  9ميليمتري با استفاده از امکانات و

شکل  :4رسم منحنی فاصله-تقویت-اندازه با استفاده از
دستگاه فراصوتی Olympus EPOCH-XT

براي مطابقت منحني رسم شده با منعکس كننده واقعي،
پژواكهاي دریافتي از سوراخهاي جانبي  9ميليمتري كه در
عمقهاي  91 ،61و  ۱1ميليمتري قرار داشتند با منحني
رسم شده مقایسه شد كه نتایج آن در تصویر شماره  1قابل
مشاهده است.
همانطور كه از شکل  1قابل مشاهده است ،مطابقت كاملي
بين منحني ایجاد شده توسط دستگاه آلتراسونيك و
پژواكهاي دریافتي از سوراخ جانبي  9ميليمتري وجود دارد.
بدون تغيير كاليبراسيون دستگاه و تنظيمات حساسيت
انجام شده براي سوراخ جانبي  9ميليمتري ،پژواكهاي
دریافتي از سوراخهاي جانبي  6.1ميليمتري كه در عمقهاي
 91 ،61و  ۱1ميليمتري قرار داشتند ،ثبت شد كه نتایج
آن در تصویر شماره  1و نتایج حاصل از آن در جدول شماره
 ۱قابل مشاهده است.
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شکل  :3پژواكهاي دریافتی از سوراخهاي جانبی  1.5میلیمتري ،سمت چپ سوراخ در عمق  ،15وسط عمق  31و سمت راست عمق 45
میلیمتري
جدول  :1نتایج حاصل از تحلیل پژواكهاي دریافتی به روش فاصله-دامنه-اصالح از سوراخهاي  3و  1.5میلیمتري
شماره
سوراخ

ارتفاع پژواك

ارتفاع تئوري

ارتفاع پژواك

سوراخ 3

پژواك سوراخ  1.5سوراخ 1.5

میلیمتري

میلیمتري

میلیمتري

میزان

میزان

میزان

كاهش

كاهش

میزان

انحراف تئوري دسی واقعی دسی انحراف

عمق واقعی عمق سوراخ

میزان

سوراخ 1.5

آزمون

میلیمتري

فراصوتی

15

15.18

%1.5

31.14

%1.13

45.16

%1.13

بل

بل

1

81

41

39.5

%1.25

-6

-6.1

%1.6

2

41

21.5

21.25

%1.22

-6

-6.1

%1.6

31

3

24

12

12

%1

-6

-6

1

45

انحراف

شکل  :5پژواكهاي دریافتی از سوراخ جانبی  3میلیمتري ،سمت چپ سوراخ در عمق  ،15وسط عمق  31و سمت راست عمق 45
میلیمتري

شکل  :6پژواكهاي دریافتی از سوراخ جانبی  1.5میلیمتري ،سمت چپ سوراخ درعمق  ،15وسط عمق  31و سمت راست عمق 45
میلیمتري
جدول  :2نتایج حاصل از تحلیل پژواكهاي دریافتی به روش فاصله-تقویت-اندازه از سوراخهاي جانبی  3و  1.5میلیمتري
شماره
سوراخ

ارتفاع پژواك ارتفاع تئوري

ارتفاع پژواك

سوراخ 3

پژواك سوراخ

سوراخ 1.5

میلیمتري

 1.5میلیمتري

میلیمتري

كاهش

كاهش

میزان

انحراف تئوري دسی واقعی دسی انحراف
بل

-1.11

میلیمتري

فراصوتی

انحراف

6

91.11

۱9.91

۱9.11

61 %1.99

23.36

2

12

91

91

%1

-1

-1

%1

91

91.13

%1.9

9

۱1

29

29

%1

-1

-1

%1

۱1

۱1.19

%1.61
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-1 %1.21

بل

سوراخ 1.5

آزمون

میزان

%1.9
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میزان

میزان

عمق واقعی عمق سوراخ
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بر اســاس نتایج حاصــل از شــکل  1و جدول  ،2پژواكهاي
دریافتي از ســوراخ جانبي  6.1ميليمتري به روش فاصــله-
تقویت-اندازه با منحني كاهش یافته به ن سبت  1د سي بل
از منحني رســـم شـــده براي ســـوراخ جانبي  9ميليمتر
مطابقت دارد.
مزایا و معایب هر یك از روشــهاي فاصــله-دامنه-اصــالح و
فاصله-تقویت-اندازه
مزایا و معایب هر یك از روشــهاي فاصــله-دامنه-اصــالح و
فاصله-تقویت-اندازه به شرح ذیل مي باشد:
مزایاي روش فاصله-دامنه-اصالح:
 الزم نيســـت پژواک دریافتي از ناپيوســـتگي با پژواک
دریافتي از بلوک مرجع مقایسه شود بلکه بطور مستقيم
تحليل بوســيله منحني فاصــله-دامنه-اصــالح انجام مي
شود [.]9
 بلوک مرجع بزرگ و سنگين الزم ني ست به محل ت ست
منتقل شــود ،منحني فاصــله-دامنه-اصــالح براي یك
كاربرد خاص مي تواند بر روي یك صفحه شفاف ایجاد
و یا در حافظه د ستگاه ذخيره شود و مورد ا ستفاده قرار
گيرد [.]9
 با ایجاد منحني فا صله-دامنه-ا صالح با بلوكهاي مرجعي

مزایاي روش فاصله-تقویت-اندازه:
 در فاصله-تقویت-اندازه نياز به ساخت بلوک نيست [.]2
 الزم نيســـت پژواک دریافتي از ناپيوســـتگي با پژواک
دریافتي از بلوک مرجع مقایسه شود بلکه بطور مستقيم
تحليل بوسيله فاصله-تقویت-اندازه انجام مي شود.
 با ایجاد منحني فاصله-تقویت-اندازه با استفاده از دیواره
قطعه كار (در تســت با جســتجو كننده نرمال) ،منحني
حاصــله داراي تاثيرات قانون فاصــله ،تضــعيف صــوت،
كاهش ناشي از صافي سطح است و لذا نياز به محاسبه
عوامل فوق نيست.
معایب روش فاصله-تقویت-اندازه:
 از آنجا كه مشخصات ناپيوستگي شامل هندسه ،جهت و
صافي سطح در تحليل نتایج تاثير مي گذارد ،بنابر این
نتيجه تحليل نشـــانه ها داراي عدم قطعيت در اندازه
ناپيوستگي هستند [.]9
 اندازه گيري و در نظر گرفتن ا صالح مختلف مجزا ،براي
هر ت ست (در ا ستفاده از ج ستجو كننده زاویه اي) الزم
است [.]2

مشــابه قطعه كار ،منحني حاصــله داراي تاثيرات قانون

نتیجه گیري

فاصله ،تضعيف صوت ،كاهش ناشي از صافي سطح است

بر اســاس نتایج از پژواكهاي دریافتي از ســوراخهاي جانبي
 9و  6.1ميليمتري با استفاده از رسم منحني هاي فاصله-
دامنه-اصالح و فاصله-تقویت-اندازه ،مشخص شد علي رغم
آنها روش محا سبه و ر سم این منحني ها متفاوت ا ست اما
نتایج حا صل از اندازه گيري ناپيو ستگي ها یک سان ا ست و
اختالفي در نتایج حاصـــله وجود ندارد و در نتيجه هر دو
روش مي تواند براي اندازه گيري نشانه ها استفاده شود.
روش فاصــله-تقویت-اندازه براي اندازه گيري ناپيوســتگي
هایي كه داراي ابعادي كوچکتر از مســـاحت دســـته پرتو
هســتند كاربرد بيشــتري دارد علي الخصــوص كه نياز به
حساسيت باال براي شناسایي و اندازه گيري ناپيوستگيهاي
بســيار كوچك باشــد (به عنوان مثال ناپيوســتگي هایي با
قطر معادل  1.1ميليمتر).
در روش فاصله-تقویت-اندازه نياز به ساخت بلوكهاي گران
و سنگين مرجع ني ست و ح سا سيت د ستگاه مي تواند با
استفاده از منحني هایي در حافظه دستگاه ثبت شده است

و لذا نياز به محاسبه عوامل فوق نيست [.]9
معایب روش فاصله-دامنه-اصالح:
 از آنجا كه مشخصات ناپيوستگي شامل هندسه ،جهت و
صافي سطح در تحليل نتایج تاثير مي گذارد ،بنابر این
نتيجه تحليل نشـــانه ها داراي عدم قطعيت در اندازه
ناپيوستگي هستند [.]9
 ساخت یا تامين بلوک مرجع مناسب [ .]2ایجاد منحني
هاي فاصـله-دامنه-اصـالح گران اسـت و هميشـه روش
ســاده اي نيســت بطوریکه تعداد زیادي نمونه با انحناي
مناســـب منعکس كننده مرجع كه در عمقهاي مختلف
در نمونه قرار داده شده اند الزم است [.]1
 براي انجام هر ت ست الزم ا ست منحني فا صله-دامنه-
اصالح ثبت شود [.]2
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و یا منحني هایي كه هر ســازنده جســتجو كننده به همراه
 در اســتفاده از این منحني.آن ارائه مي نماید تنظيم شــود
ها باید دقت شـــود كه هر یك از این منحني ها براي یك
نوع ج ستجو كننده كه تو سط سازنده آن ارائه شده ا ست
كاربرد دارد و از منحني جســـتجو كننده ســـازنده دیگري
.نمي توان براي تنظيم حساسيت استفاده نمود
 ابتدا،براي انتخاب هر یك از این روشــها براي انجام تســت
باید م شخص شود كه آیا بلوک مرجعي كه قابل مقای سه با
، اگر وجود دا شته با شد.قطعه كار ا ست وجود دارد یا خير
اصالح (بلوک-دامنه-تست مي تواند به وسيله روش فاصله
 اگر بلوک مرجع وجود نداشــته باشــد.مرجع) انجام شــود
اندازه مي تواند اســتفاده شــود و یا-تقویت-روش فاصــله
.اینکه باید بلوک مرجع مشابه قطعه كار ساخته شود
تشکر و قدرداني
مقتضــي اســت از مدیریت كيفيت تامين و توليد شــركت
مهندسي شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا(توگا) كه
.در انجام این تحقيق ما را یاري نمودند سپاسگزاري گردد
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چکیده
رنگ گو شت به عنوان یکي از معيارهاي مهم مربوط به ر سيدگي و كيفيت ميوه به شمار ميآید .اندازهگيري رنگ گو شت ميوه
با روشهاي متداول نيازمند برداشــتن پوســت ميوه اســت كه این امر منجر به تخریب آن ميگردد .بنابراین پایش ميزان رنگ
گو شت ميوه به صورت غيرمخرب در فرآیندهاي بردا شت و پس از بردا شت نيازمند ا ستفاده از روشهاي غيرتما سي ا ست.
ت صویربرداري نور تكفام متمركز ،به عنوان یك ابزار غيرتما سي با هزینه پياده سازي پایين ،رو شي ا ست نوري كه قابليت آن
براي اندازهگيري شــاخصهاي مکانيکي ميوه به اثبات رســيده اســت .در این پژوهش امکانپذیري اســتفاده از این روش جهت
پيشبيني شاخص مرتبط با رنگ گوشت ميوه سيب ،ارقام رددليشس و فوجي ،بررسي گردید .تصاویر در طولموج  111نانومتر
از سطح ميوهها تح صيل گردید .پس از آن شاخصهاي رنگي (* )L*, a*, bمربوط به پو ست و گو شت ميوه تو سط د ستگاه
رنگ سنج اندازهگيري شد .جهت ایجاد مدلهاي كاليبرا سيون ،در ابتدا پس از انجام عمليات پيشپردازش ،یك سري ویژگي از
ت صاویر ا ستخراج گردید .سپس از این ویژگيها به عنوان ورودي و از دادههاي مربوط به رنگ گو شت ميوه ،كه با روش مخرب
بدســـت آمده بود ،به عنوان خروجي مدلهاي كاليبراســـيون اســـتفاده گردید .نتایج پژوهش بيانگر امکانپذیري اســـتفاده از
تصویربرداري نور تكفام متمركز جهت پيشبيني رنگ گوشت ميوه سيب به صورت غير مخرب و سریع است.
واژههاي كلیدي :پایش نوري ،پس از برداشت ،آزمون غيرتماسي ،رنگسنجي.
 -1مقدمه
مواد غذایي شامل محصوالت كشاورزي تازه (گوشت ،ميوه،
ســبزي و لبنيات) و مواد فرآوري شــده ميباشــد .ميوه به
دليل داشــتن تركيباتي همچون قندها ،اســيدهاي آلي،
ویتامينها ،عناصر معدني و فيبرها از نظر تجاري ،تغذیهاي
و سالمت جزو مح صوالت غذایي مهم و ضروري به شمار
ميآیند .زندگي ميوه پس از جوانه زدن به ســه مرحلهي
اصلي رشد ،بلوغ و پيري تقسيم مي شود .رسيدن در اواخر
مرحله بلوغ صورت ميگيرد كه در آن ميوه داراي باالترین
سطح كيفيت ميباشد .مرحله رشد و بلوغ ميوه فقط زماني
كه به گياه مادر متصــل اســت كامل ميشــود اما مرحله
ر سيدن و پيري ميتواند قبل و بعد از بردا شت هم انجام
گيرد .ميوه موجودي زنده و ب سيار ف سادپذیر ا ست و طي
دوران قبل و بعد از بردا شت در خواص شيميایي (مقدار
مواد جامد محلول ،اســيدیته ،مقدار اســيدي بودن ،تانن)،

خواص فيزیکي (ميزان تردي ،سفتي بافت ،چگالي) ،خواص
ظاهري (رنگ پو ست ،رنگ گو شت ،اندازه و شکل) خواص
فيزیولوژیکي (م قدار تنفس و اتيلن) و خواص كاربردي
(وی تامين و مواد م عدني) آن تغيير ای جاد ميشـــود .در
مجموع ،این خواص كيفيت مح صول را ت شکيل ميدهند.
معيــارهــاي كيفيــت بســـتــه بــه ســـطح مورد انتظــار
اســـت فادهكن ند گان از ميوه مت فاوت مي باشــــد ].[6
استفادهكنندگان با استفاده از ارزیابي حسي ،كيفيت ميوه
را برر سي ميكنند .این روش واب سته به داوري و سليقه
شخصي است و نميتواند دقيق باشد ] .[2همچنين جهت
پذیرش ميوه توسط استفادهكنندگان ،عالوه بر ارزیابيهاي
حســي ،اطالعات و اندازهگيريهاي كمي كه وابســته به
سليقه شخ صي نميبا شند ،به شدت تأثيرگذار ا ست ].[9
اكثر روشهاي متداول جهت اندازگيري كمي كيفيت ميوه،
مخرب ،وقتگير ،نيازمند كار آزمایشـــگاهي پيچيده و
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هزینهبر هستند .در نتيجه نياز به روشيهاي سریع ،آسان
و كم هزینه كه باعث تغييرات مکانيکي ،گرمایي ،شيميایي
و فتوشــيمایي در ميوه نگردد ،ضــروري اســت ] .[۱براي
نمونه بينایيماشين جهت تعيين رنگ ،شکل و اندازه ميوه
] ،[9طيفســنجي در محدوده نور مرئي و مادونقرمز به
منظور ا ندازهگيري ســـفتي با فت ،مواد جا مد محلول و
اسيدیته ميوه ] ،[1فراصوت جهت اندازهگيري سفتي بافت
] [1و بيني الکترونيك به منظور تشخيص سطح رسيدگي
ميوه ] [1مورد استفاده قرار گرفته است.
رنگ ميوه ،كه جزو اولين و مهمترین پارامترها در ارزیابي
حســـي از زمان خرید توســـط مصـــرفكننده تا قبل از
قرارگيري در د هان به شـــ مار ميآ ید ،به دل يل تجز یه
كلروفيل و توليد رنگيزههاي خاص مانند آنتوســيانين یا
كارتنوئيدها تغيير ميكند ] .[6از عوامل موثر در تشــکيل
رنگ پو ست ميوه ميتوان به عوامل محيطي (همچون نور،
دما ،شرایط تغذیهاي خاک) ،عوامل فيزیولوژیکي و عوامل
مدیریتي (همچون تراكم كا شت ،سي ستم تربيت و هرس
باغ) ا شاره نمود .نام ساعد بودن هریك از عوامل ذكر شده
منجر به ایجاد رنگ نامطلوب در پوســت ميوه ميگردد.
ممکن است رنگ پوست ميوه سبز باشد اما گوشت آن به
مرحله رســيدگي وارد شــده باشــد ] .[9در نتيجه باغبانان
جهت د ستیابي به رنگ مطلوب پو ست ،بردا شت ميوه را
به تاخير مياندازند كه این امر باعث ر سيدگي بيش از حد
ميوه ميشـــود .این موضـــوع نشـــان ميدهد كه تعيين
ر سيدگي ميوه با ا ستفاده ازرنگ پو ست نميتواند به طور
كامل قابل اعتماد باشد ] .[3در پژوهشي كه روي تشخيص
ســرمازدگي در ميوه ســيب با اســتفاده از تصــویربرداري
ابرطيفي در محدوده طول موجي  ۱11الي  6111نانومتر
صــورت گرفت ،نتایج حاصــل از اســتخراج مشــخصــههاي
طيفي از تصـــاویر ابرطيفي پوســـت نمونههاي ســـالم و
آسيبدیده نشان داد كه بين مشخصههاي طيفي نمونهها
در محدوده  ۱11الي 111نانومتر (محدوده بينایي ان سان)
امکان ایجاد تمایز بين ميوه سالم و آ سيبدیده امکانپذیر
نيســـت .این درحالي اســـت كه در همين محدوده طول
موجي ،مشخصه طيفي مربوط به گوشت نمونههاي سالم و
آسيبدیده با هم تفاوت داشتند ] .[61در مطالعهاي دیگر،
پژوهشـــگران گزارش نمودند كه به طور قابل اطمينان
نميتوان رنگ گوشت یا رسيدگي ميوه هلو را با استفاده از
رنگ پوســـت و بافت ميوه تعيين كرد ] .[66گزارش ها
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حاكي از وجود همبســـتگي مناســـب مابين تغيير رنگ
گوشــت با تغييرات شــيميایي و فيزیکي در طي مرحله
رسيدن و بلوغ ميوه است ].[62
در پژوهشهاي مرتبط با محصوالت باغي ،اندازهگيري رنگ
گو شت ميوه به صورت متداول با ا ستفاده از د ستگاههاي
رنگ سنج و با حذف پو ست ميوه و به صورت مخرب انجام
ميپذیرد .در تال شي به منظور اندازهگيري این شاخص به
صورت غيرمخرب ،از روش طيف سنجي در محدوده طول
موجي بينایي و مادون قرمز جهت تعيين رســيدگي ميوه
هلو در فرآیند كنسروسازي استفاده گردید .نتایج نشان داد
كه براي م قادیر زاو یه فام ر نگ كمتر از  11در جه بين
مقادیر مربوط به این شــاخص در پوســت و گوشــت ميوه
همب ستگي وجود ندارد .نتایج حا صل از ارزیابي مدلهاي
كاليبراســيون نشــان داد كه صــرفاً با اســتفاده از اطالعات
طيفي در طول موج هاي  1۱1و  111نانومتر براي رقم
لوادل و طول موجهاي  1۱1و  111نانومتر براي رقم رو سا
ميتوان ميزان زاویه فام رنگ گوشـــت را با دقت مناســـب
پيشبيني نمود (مقدار ضــریب همبســتگي  1/32و ریشــه
ميانگين مربعات خطا نزدیك به یك) .نتایج این پژوهش
ام کان پذیر بودن اســـت فاده از روش هاي نوري به منظور
اندازهگيري رنگ گوشت ميوه به صورت برخط و غيرمخرب
را نشان ميدهد ].[۱
ت صویربرداري نور متمركز یکي از روشهاي نوري ا ست كه
در چند ســـال اخير جهت ارزیابي كيفيت مواد غذایي و
مح صوالت ك شاورزي مورد ا ستفاده قرار گرفته ا ست .این
روش از ا صول حاكم بر پسپراكنش نور و پردازش ت صویر
در محــدوده بينــایي و مــادون قرمز نزدیــك از طيف
الکترومغناطيس بهره ميگيرد .بارانياي و همکاران نشــان
دادند كه اســتفاده از این روش در طول موج  191نانومتر
جهت اندازهگيري پارهاي خواص نوري مرتبط با بافت نمونه
همچون ضـــر یب جذب ،ضـــر یب پراكنش و فاكتور
ناهم سانگردي در دو رقم ميوه سيب به منظور پيشبيني
ميزان ر سيدگي مح صول در مدت انباري نتایج منا سبي را
به دنبال دارد ] .[69از دیگر شاخصهاي مرتبط با كيفيت
مح صوالت ك شاورزي و مواد غذایي كه تو سط این روش با
موفق يت مورد ارز یابي قرار گرف ته اســــت ميتوان به
پيشبيني ميزان چربي شـــير ] ،[6۱ارز یابي ميزان تردي
گوشـــت ] [61و پایش تغييرات محتواي رطوبتي و رنگ
فلفل دلمهاي طي فرآیند خشك شدن ] ،[61اشاره نمود.
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هدف كلي از انجام پژوهش حاضر عبارتست از امکانسنجي
ا ستفاده از روش غيرمخرب و غيرتما سي ت صویربرداري نور
تكفام متمركز به منظور اندازهگيري رنگ گوشـــت ميوه
ســيب ،به عنوان یك از شــاخصهاي مرتبط با رســيدگي
محصول ،كه توانایي جایگزیني روشهاي مخرب متداول را
دارا باشـــد .موارد زیر جهت نيل به هدف اصـــلي پژوهش
مدنظر قرار گرفت:
(الف) بررســي ميزان همبســتگي مابين شــاخص زاویه فام
رنگ پوست با رنگ گوشت ميوه.
(ب) ارزیابي آماري نتایج حا صل از روش ت صویربرداري نور
تك فام متمركز در تعيين ميزان زاویه فام رنگ گوشـــت
ميوه سيب ارقام رد دليشس و فوجي.
 -2مواد و روشها
 611عدد سيب رقم رد دلي شس و  611عدد سيب رقم
فوجي به صــورت كامالً ســالم و بدون هيچگونه عيب و
بيماري از درختان یکي از باغات اطراف سنندج در اواخر
شهریوماه  693۱به صورت دستي برداشت گردید .عمليات
بردا شت و انتقال نمونههاي سيب طوري انجام گرفت كه
()۱
هيچگونه آ سيبدیدگي مکانيکي در نمونهها ایجاد نگردد.
سپس نمونهها به آزمای شگاه پایش نوري و ت صویربرداري
مواد بيولوژیك گروه مهندســي بيوســيســتم دانشــگاه
كردستان جهت تحصيل تصاویر انتقال داده شدند.
سي ستم ت صویربرداري نورتكفام براي این پژوهش شامل
یك عدد دوربين  CCDمجهز به لنز بزرگنمایي ،كه داراي
حســاســيت مناســب در ناحيه مرئي و مادون قرمز نزدیك
طيف الکترومغناطيس اســت ،ميباشــد .منبع نور تكفام
مورد استفاده ،یك عدد دیود ليزري با طولموج كاري 111
نانومتر بود .براي هر نمونه سيب یك ت صویر در طول موج
 111نانومتر تح صيل شد .بعد از ساطع شدن نور ليزر بر
روي ســطح نمونهها ،فوتونهاي نور به داخل بافت ميوه
نفوذ كرده و بخ شي از این نور دوباره به طرف سطح ميوه
بازتاب مي شود .فوتونهاي پراكنش یافته توسط دوربين به
صـورت تصـاویر سـه كاناله  RGBبا تفکيكپذیري مکاني
 121×۱91پيک سل و تفکيكپذیري سطح شدت  2۱بيت
و با فرمت  tifثبت گردید .هنگام تح صيل ت صاویر ،نمونهها
به صورت افقي و در ست زیر دوربين قرار داده شد .زاویه
تابش نور ليزر با محور عمود بر ســطح افق در بازه  61الي
 21درجه و فا صله بين لنز و نمونه بر ا ساس و ضوحپذیري

نور ليزر در تصـــویر تنظيم گردید .جهت كاهش نویز و
جلوگيري از باز تابش نورمحيط ،تصـــویربرداري در یك
اتاقك تاریك انجام گرفت.
پس از تح صيل ت صاویر ،رنگ پو ست ميوه در سه نقطه
مختلف روي ناحيه ا ستوایي نمونهها با ا ستفاده از د ستگاه
رنگ سنج اندازهگيري شد .اندازهگيري رنگ گو شت ميوه
در همان سه نقطه بعد از جدا سازي پو ست ،با ضخامت
حدود  2ميليمتر ،انجام گرفت .مقادیر حا صل از د ستگاه
رنگ سنج در ف ضاي رنگي * L*a*bثبت گردید .سپس
این دادهها به منظور تطبيق پذیري بي شتر با فهم ان سان از
رنگ ،با اســتفاده از روابط زیر به فضــاي رنگي  lchانتقال
داده شد.
∗
𝐿=𝑙
()6
()2
𝑐 = √𝑎∗ 2 + 𝑏 ∗2
∗
𝑏
()9
ℎ = 𝑡𝑎𝑛−1
∗𝑎

در مرحله پيشپردازش ،بعد از ثبت تصـــاویر رنگي اوليه
توســط دوربين ،این تصــاویر با اســتفاده از رابطه زیر به
تصاویر سطح خاكستري تبدیل گردید:
𝑏𝐼 × 𝐼 = 0.30 × 𝐼𝑟 + 0.59 × 𝐼𝑔 + 0.11

با توجه به در نظر گرفتن عمق بيت  9براي تفکيكپذیري
ســطح شــدت ،مقادیر مربوط به شــدت روشــنایي ســطح
خاك ستري اعداد صحيح در بازه  1الي  211ميبا شد؛ كه
مقدار صــفر رنگ ســفيد خالص و مقدار  211رنگ ســياه
خالص را ن شان ميدهد .جهت جدا سازي ناحيه مورد نظر
از تصاویر ،كه حاوي اطالعات مربوط به فوتونهاي پراكنش
یافته است ،در ابتدا محل برخورد پرتو ليزر به نمونه (ناحيه
ا شباع ت صویر) با ا ستفاده از عمليات مورفولوژیکي بازكردن
و تعریف یك ســازه دایرهاي با شــعاع  61پيکســل ،حذف
گردید .سپس ناحيه شامل فوتونهاي پراكنش یافته توسط
قطعهبندي به روش اوتســـو از پسزمينه جدا گردید .در
نهایت به منظور افزایش نســبت ســيگنال به نویز ،تصــاویر
قطعهبندي شــده با اســتفاده از فيلتر ميانه با اندازه 9×9
هموار گردید (شکل .)6
آماره هاي توصـــيفي ميانگين ،ميانه ،مد ،دامنه تغييرات،
انحراف معيار ،ضریب تغييرات ،ضریب ك شيدگي و ضریب
چولگي به عنوان ویژگي از مقادیر سطح شدت غير صفر از
تصاویر قطعهبندي شده استخراج گردید .به منظور بررسي
درجه اهميت و انتخاب ویژگيهاي مناســـب از بين این 9
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ویژگي ،از آزمون ضــریب همبســتگي اســتفاده گردید .در
نهایت ،مدل هاي كاليبراســـيون رگرســـيوني خطي چند
متغيره با ا ستفاده از ویژگيهاي انتخاب شده از ت صاویر به
عنوان ورودي و م قادیر زاو یه فام ر نگ گوشـــت ميوه به
عنوان خروجي ایجاد گردید .براي هركدام از ارقام سيب ،از
دو ســوم دادهها در مرحله كاليبراســيون و ایجاد مدل و از
مابقي دادهها در مرحله اعتبارسنجي استفاده شد .عمليات
مربوط به تحصيل و پردازش تصاویر با استفاده از نرم افزار
 MATLABنسخه  R2015aصورت پذیرفت .همچنين از
نرمافزار  Minitabنســـخه  61به منظور انجام تحليلهاي
آماري و ایجاد مدلهاي كاليبراسيون استفاده گردید.
 -3نتایج و بحث
شــکل  2و  9دیاگرام پراكنش دادههاي مربوط به شــاخص
زاویه فام رنگ پو ست و زاویه فام رنگ گو شت سيب را به
ترتيب براي ارقام رد دليشـــس (با ضـــریب همبســـتگي
 )r=-1/119و فوجي (با ضریب همبستگي  )r=1/212نشان
ميدهد .آزمون ضریب همبستگي براي دادههاي مربوط به
زاویه فام رنگ پو ست و زاویه فام رنگ گو شت سيب رقم
رد دلي شس ن شان داد كه هيچگونه ارتباط معنيداري بين
این دو متغير در ســـطح اطمينــان  1%وجود نــدارد
( .)p-value=1/329اما براي سيب رقم فوجي نتایج آزمون
همب ستگي بيانگر وجود رابطه معنيدار در سطح اطمينان
 1%بين شاخص فام رنگ پو ست و فام رنگ گو شت ميوه
بود ( .)p-value=1/116نتایج نشانگر این واقعيت است كه
در مورد سيب رقم رد دلي شس تغييرات رنگ پو ست ميوه
با تغيير در رنگ گو شت آن همب سته ني ست .همچنين در
ميوه ســيب رقم فوجي نيز با وصــف معنيدار بودن ارتباط
خطي مابين شاخصهاي زاویه فام رنگ پو ست و زاویه فام
رنگ گوشت ،به دليل پایين بودن مقدار ضریب همبستگي،
ارتباط ضــعيفي مابين این دو شــاخص وجود دارد .پس به
طور كلي اینگونه نتيجهگيري مي شود كه نميتوان از روي
اطالعات رنگ پوست ميزان رنگ گوشت ميوه را پيشبيني
نمود.
()1
()1

𝐹𝑙𝑒𝑠ℎ 𝐻𝑢𝑒 = 65.548 + 0.4773 × 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 − 0.351 × 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 + 0.025 × 𝑀𝑜𝑑𝑒 + 19.043
𝑠𝑠𝑒𝑛𝑤𝑒𝑘𝑆 × × 𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 − 63.599
𝐹𝑙𝑒𝑠ℎ 𝐻𝑢𝑒 = 94.744 + 0.936 × 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 − 0.849 × 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 + 0.425 × 𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 − 22.884
𝑠𝑠𝑒𝑛𝑤𝑒𝑘𝑆 ×
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نتایج حاصـــل از آزمون همبســـتگي مابين زاویه فام رنگ
گو شت ميوه و ویژگيهاي آماري م ستخرج از ناحيه شامل
فوتونهاي پراكنش یافته در تصـــاویر نشـــان داد كه براي
ســـيب رقم رد دليشـــس ویژگيهاي ميانگين ،ميانه ،مد،
ضریب ك شيدگي و ضریب چولگي و در سيب رقم فوجي
ویژگيهاي ميانگين ،ميانه ،ضــریب كشــيدگي و ضــریب
چولگي در سطح اطمينان یك در صد با رنگ گو شت ميوه
همبســـته مي باشـــند .بنابراین از این ویژگي ها به عنوان
ویژگي هاي منت خب به منظور ای جاد مدل رگرســـيون
پيشبيني كننده نهایي استفاده گردید (جدول .)6
روابط  1و  1به ترتيب مدل هاي رگرســـيون چند متغيره
پيشبيني ميزان زاویه فام رنگ گوشت در ميوه سيب ارقام
رد دليشــس و فوجي را با اســتفاده از ویژگيهاي منتخب
نشان ميدهد .ميزان ضریب همبستگي مابين مقدار واقعي
زاویه فام رنگ گوشــت و مقدار پيشبيني شــده بر اســاس
ویژگيهاي م ستخرج از ت صویر براي رقم رد دلي شس و در
مراحل كاليبراســـيون و اعتبارســـنجي به ترتيب  1/131و
 1/1۱9حاصـــل گشـــت .در مورد رقم فوجي نيز مقادیر
ضـــریب همبســـتگي به دســـت آمده ،به ترتيب  1/۱31و
 1/9۱۱براي مراحل كاليبراســيون و اعتبارســنجي ،بيانگر
رابطه مثبت و معنيدار در سطح اطمينان یك درصد است
( شکل  ۱و  .)1ميزان ميانگين خطاي مطلق نيز در مراحل
كاليبراســـيون و اعتبارســـنجي به ترتيب برابر با  2/999و
 2/161براي رقم رد دلي شس و  2/96۱و  2/119براي رقم
فوجي حاصـــل گشـــت .مقادیر كم ميانگين خطاي مطلق
ن شاندهنده دقت ن سبتاً منا سب مدل خطي ایجاد شده با
اســتفاده از ویژگيهاي آماري مســتخرج از ناحيه شــامل
فوتون هاي پسپراكنش یاف ته در پيشبيني ميزان ر نگ
گوشــت ميوه ســيب اســت .نتایج نشــان ميدهد كه روش
تصویربرداري نور تك فام متمركز قابليت استفاده به منظور
اندازهگيري ميزان رنگ گوشـــت ميوه را دارا مي باشـــد.
هرچند كه براي دســـتيابي به نتایج با دقت باال و قابل
اعتماد نياز به انجام پژوهشهاي بيشتر در این زمينه است.
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 -4نتیجهگیري
در این پژوهش ،مطالعه اوليه و امکانســنجي اســتفاده از
روش غيرمخرب تصـــویربرداري نور تك فام متمركز به
منظور اندازهگيري رنگ گو شت ميوه به صورت غيرمخرب
ان جام پذیر فت .ن تایج ب يانگر عدم ام کان پيشبيني ميزان
رنگ گوشـــت ميوه از روي مقادیر مربوط به رنگ پوســـت
نمونهها بود .از آزمون همبســتگي به عنوان یك روش پایه
به منظور تشخيص ميزان همبستگي مابين تغيير در ميزان
زاویه فام رنگ گوشـــت ميوه و ویژگي هاي مســـتخرج از
تصاویر تكفام استفاده گردید .هرچند كه مقادیر مربوط به
ضرایب همب ستگي حا صل از مدلهاي چند متغيره خطي
مابين مقادیر واقعي و پيشبيني شده زاویه فام رنگ توسط
روش پيشنهادي ،براي دو رقم سيب مورد آزمایش ،در حد
قابل قبول نيست؛ اما نتایج نسبتاً مناسب بدست آمده براي
شاخص خطاي پيشبيني نوید بخش امکان پذیري تو سعه
این روش در آینده ميبا شد .به نظر مير سد كه این روش
این توانایي را داشته باشد كه تغيير در ميزان رنگ گوشت
ناشــي از تغييرات فيزیولوژیکي در ميوه كه در اثر شــرایط
نامناســـب محيطي و تغذیهاي روي ميدهد را تشـــخيص
د هد .هر چ ند كه براي صـــ حت این امر ن ياز به ان جام
پژوهش هاي بيشـــتر و م طال عه بر روي ميوه هاي مختلف
است.
سپاسگزاري
از پرســنل محترم آزمایشــگاه فيزیولوژي پس از برداشــت
گروه باغباني و آزمای شگاه پایش نوري و ت صویربرداري مواد
بيولوژیك گروه مهندسي بيوسيستم دانشگاه كردستان كه
زمي نه ان جام آز مایش هاي این پژوهش را فراهم آورد ند،
كمال تشکر را مينماید.
فهرست عالئم
شدت رو شنایي پيک سلهاي ت صاویر سطح
خاكستري
شــدت روشــنایي پيکســلهاي مولفه قرمز
تصویر رنگي
شــدت روشــنایي پيکســلهاي مولفه ســبز
تصویر رنگي
شــدت روشــنایي پيکســلهاي مولفه آبي
تصویر رنگي

I
Ir
Ig
Ib

شدت روشنایي رنگ
شــاخص رنگينگي در موقعيت بين ســبز و
قرمز
شـــاخص رنگينگي در موقع يت بين آبي و
زرد
رنگينگي
زاویه فام رنگ

*l, L
*a
*b
c
h
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Vegetable Quality, L. M. M., H. M.,
Tijskens. eds., Vol. 604 of Acta
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در میوه سیب رقم فوجی با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره
جدول ( ) 1نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین زاویه فام رنگ گوشت میوه سیب و ویژگیهاي استخراج شده از ناحیه پسپراكنش
ویژگیهاي آماري

دامنه
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ضریب
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تغییرات
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تغییرات

كشیدگی
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1/1۱1
()1/619
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()-1/6۱1

رقم سیب

* اعداد موجود در هر خانه جدول به ترتيب بيانگر ميزان ( p-valueعدد خارج از پرانتز) و ضریب همبستگي (عدد داخل پرانتز) ميباشد.
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بررسی مهمترین دالیل پرتوگیريهاي غیرعادي در پرتونگاري صنعتی
فریدون میانجی* ،1سید مهدي حسینی پویا ،2محمدرضا دشتی پور ،3سمانه برادران

1

6عضوء هيئت علمي پژوهشکده راكتور و ایمني ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي ،تهران
2عضوء هيئت علمي پژوهشکده كاربرد پرتوها ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي ،تهران
9كارشناس امور حفاظت در برابر اشعه ،نظام ایمني هسته اي كشور  ،سازمان انرژي اتمي ،تهران
*
fmianji@gmail.com

چکیده
ميانگين پرتوگيري شغلي در پرتونگاري صنعتي یکي از باالترین پرتوگيري ها در ميان كاربردهاي پرتوي است .پرتوگيري هاي
باالتر از  ۱ميلي سيورت در پرتونگاري صنعتي در هر دوره دوماهه دزیمتري فردي یا در هر دوره اي كوتاه تر از آن (براي نمونه
در یك عمليات پاسخ به حادثه) پرتوگيري غيرعادي شناخته مي شود .بررسي انجام شده بر روي تعداد زیادي از موارد گزارش
شده بر پایه پر س شنامه هاي تکميل شده به و سيله پرتونگاران ن شان مي دهد كه در ب سياري از موارد پرتونگاران دز غيرعادي
ثبت شــده خود را (<  )۱ mSvتائيد نمي نمایند .در این پژوهش فراواني دالیلي كه پرتونگاران در رد دز غير عادي ثبت شــده
خود عنوان نموده اند مورد بررســي قرار گرفته و پذیرفتني بودن چنين دالیلي از دیدگاه دســتورالعمل هاي ایمني پرتونگاري و
نيز مقررات موجود مورد تحليل قرار گرفته اســت .در پایان با توجه به نتایج بدســت آمده پيشــنهادهایي براي پيشــگيري از
پرتوگيري هاي غير عادي در پرتونگاري صنعتي ارائه شده است.
كلیدواژه :پرتونگاري صنعتي ،پرتوگيري غيرعادي ،دستورالعمل ایمني ،حادثه
 -1مقدمه
ميانگين پرتوگيري در پرتونگاري صــنعتي یکي از باالترین
ميانگين هاي پرتوگيري شـــغلي در ایران اســـت [ .]6این
نکته در بســياري از كشــورهاي دیگر نيز به همين ترتيب
ا ست .تا كنون چندین پژوهش در زمينه ارزیابي پرتوگيري
شــغلي به انجام رســيده و راه كارهایي نيز براي كاهش آن
پي شنهاد شده ا ست [ 6و  .]2در سال  2166پژوه شي به
وسيله آژانس بين المللي انرژي اتمي براي ارزیابي وضعيت
پرتوگيري هاي شغلي در برخي كشورها به انجام رسيد كه
در آن تالش گردید تا دالیل پرتوگيري هاي باال یا حوادث
پرتوي از دیدگاه پرتونگاران و واحد قانوني كشـــورها مورد
برر سي قرار گيرد [ .]9برر سي مورد ا شاره  13ك شور را در
بر مي گرفت و در مجموع  31شـــركت پرتونگاري و ۱92
پرتونگار در مطالعه شــركت نمودند .آنچه از نتایج بدســت
آ مده از م طال عه ان جام شـــده داراي اهم يت اســـت آ مار
پرتوگيري هاي شــغلي ســاالنه باالتر از  1ميلي ســيورت
اســـت .گزارش نشـــان مي دهد كه یك چهارم پرتونگاران
شركت كرده در این پژوهش پرتوگيري ساالنه اي بين  1تا
 21ميلي ســيورت داشــته اند .این نشــان دهنده این نکته

اســـت كه تعداد زیاد پرتوگيري هاي باال تنها در ایران رخ
نميدهد.
در گزارش مورد اشـــاره به دالیل بروز پرتوگيري هاي باال
نيز ا شاره شده ا ست .دو دليل كه بطور م شترک از دیدگاه
وا حد هاي قانوني و پرتون گاران از دال یل اصـــلي بروز
پرتوگيري هاي باال بوده اند عبارتند از:
 بي دقتي در تعيين ناحيه كنترل شده؛-

بکار نبردن درست دزیمتر محيطي.

دالیلي نيز از طرف وا حد هاي قانوني در این زمي نه ارا ئه
شده است كه از نظر پرتونگاران دالیل اصلي نبوده اند .این
دالیل بشرح زیر بوده است.
دالیل اصلي دیگر از نظر واحدهاي قانوني:
 اجرا نکردن سيستم هشدار پيشگيري از ورود بهناحيه با آهنگ دز باال؛
-

آمادگي ناكافي در پاسخ به شرایط حادثه؛

-

بکارنبردن درست هشدار دهنده،

و پرتون گاران ســـه دل يل دیگر را در همين زمي نه عنوان
نموده اند:
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-

بکارنبردن درست كاليماتور؛

-

درست بررسي نکردن سالم بودن تجهيزات پيش
از آغاز كار پرتونگاري؛

-

آ گاهي كم پرتون گار از رو ند اجراي كار در هر
مورد.

در این نو شتار و ضعيت پرتوگيري هاي شغلي باال در ایران
مورد برر سي قرار گرفته ا ست .با ارزیابي پر س شنامه هایي
كه پس از هر پرتوگيري غيرعادي براي پرتونگاران فرستاده
مي شود ،توضيح ایشان و شركت هاي پرتونگاري در چرائي
پرتوگيري باالي رخ داده از شركت خواسته مي شود .انجام
یك بررســـي فراگير در این زمي نه به وا حد قانوني و نيز
پرتونگاران (و شــركت ها) كمك مي نماید تا با اندیشــيدن
در زمينه هاي بروز یا ثبت چنين مواردي بهتر از بروز آنها
پيشگيري نمایند.
 -2مواد و روش ها
در پرتونگاري صــنعتي ایران دزیمتر خوانش غيرمســتقيم
فردي از نوع ترمولومينســــانس ب کارگرف ته مي شـــود.
پرتونگاران باید همچنين از دزیمترهاي خوانش مســـتقيم
كمکي نيز در این فعاليت اســـتفاده نمایند تا بتوانند هم از
دز دریافتي خود در هر لحظه یا در پایان روز كاري آگاهي
یابند و هم احتمال ا شتباه در تعيين دز دوره اي كه تنها با
تکيه بر دزیمتر خوانش غير مستقيم است كاهش یابد [.]۱
مهمترین دليل به كارگيري دزیمتر خوانش مســـتقيم این
اســـت كه چ نان چه دز در یافتي فرد در طول ان جام كار
پرتونگاري یا در پایان روز كاري باالتر از آســـتانه بررســـي
روزانه گردد (معموال  21تا  91ميکروســـيورت بســـته به
شـــرایط و حجم كار) ،پرتونگار بتواند (و باید) نســـبت به
بررســـي شـــرایط یا رخدادهایي كه ممکن اســـت موجب
دریافت دز باالتر براي وي شده است اقدام نماید .زماني كه
پرتونگار دزیمتر ترمولومينســـانس خود را در پایان دوره
دزیمتري براي خوانش و تعيين دز دوره (دو ما هه) به
شركت خدمات دهنده دزیمتري فردي مي فرستد ،چنانچه
دز دریافتي دوره بيش از  ۱ميلي ســيورت باشــد ،مورد به
واحد قانوني گزارش مي گردد .واحد قانوني براي آگاهي از
دليل چنين پرتوگيري ن سبتا زیادي پر س شنامه پرتوگيري
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غيرعادي را براي شركت پرتونگاري مي فر ستد كه باید به
وســـيله پرتونگار با توضـــيحاتي شـــامل دليل پرتوگيري
غيرعادي و دز ثبت شــده دوره به وســيله دزیمتر خوانش
مســـتقيم وي پر شـــده و پس از تائيد مســـئول فيزیك
بهداشــت و شــخص مســئول شــركت براي واحد قانوني
فرســتاده شــود .در این پژوهشــي ،در یك دوره ســه ســاله
( 6936تـا پـایـان  ،)6939همـه موارد پرتوگيري هـاي
غيرعادي از نظر دالیل عنوان شــده به وســيله پرتونگاران
بررســـي شـــده اند .در مجموع  999مورد پرتونگاري غير
عادي از نظر كامل بودن توضــيحات ،دالیل عنوان شــده و
گزارش نمودن دز دوره ثبت شــده با دزیمتر فردي خوانش
م ستقيم ارزیابي شد و تالش گردید تا م شکالت موجود در
روش كار پرتونگاران از تحليل گزارش ها روشـــن گردد .از
كل پر س شنامه ها  61مورد بدون تو ضيح بازگردانده شده
بود بنابر این تحليل بر روي  969پرســشــنامه كامل انجام
شــد .براي رســيدن به این منظور ،دالیل آورده شــده به
و سيله پرتونگاران در  1گروه د سته بندي شده ا ست كه
عبارتند از:
 -6خرابي تجهيزات (دوربين پرتون گاري ،تجهيزات
جانبي ،دزیمتر)... ،
 -2ا ستفاده از دزیمتر ترمولومين سانس براي بيش از
دو ماه
 -9حجم كار زیاد (در طول دوره دو ماهه)
 -۱كار در ارتفاع
 -1افتادن دزیمتر ترمولومينســانس نزدیك چشــمه
در زمان پرتودهي
 -1گذاشتن دزیمتر ترمولومينسانس نزدیك دوربين
در زمان جابجایي
 -1دز ثبت شده مورد پذیرش پرتونگار نيست و وي
دليلي براي آن ندارد
در برخي از پر س شنامه ها پرتونگاران به دو دليل در چرائي
پرتوگيري غير عادي خود اشـــاره نموده بودند كه در این
موارد هر دو دليل در بررسي محاسبه فراواني دالیل در نظر
گرفته شد.
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 -3نتایج و بحث
فراواني دالیل آورده شــده در  969پرســشــنامه پرتوگيري
غيرعادي در جدول  6نمایش داده شـده اسـت .پرتونگاران
در  969مورد پرتوگيري غير عادي  911دل يل را عنوان
نموده اند كه نشــانگر  6/69دليل براي هر مورد پرتوگيري
غيرعادي اســـت .ميانگين "تعداد دليل به ازاي هر مورد"
نزدیك به  6مي تواند به معني اطمينان پرتونگاران از دليل
ارائه شده با شد .از دیگر سو ،این ضریب نزدیك به  6مي
تواند نشـــانه اي از توجه كم پرتونگاران به دالیلي كه مي
توان سته موجب پرتوگيري زیاد ای شان ب شود با شد زیرا در
عمل يات پرتون گاري احت مال آن که ر عا یت نکردن چ ندین

نکته موجب باال رفتن دز دوره فرد گردد زیاد ا ست .از نظر
فراواني دالیل ارائه شـــده ،همانگونه كه دیده مي شـــود
"افتادن دزیمتر ترمولومينســانس نزدیك چشــمه در زمان
پرتودهي" و "كار در ارتفاع" بترتيب از فراواني نخســـت و
دوم برخوردار مي با شند .پس از این دو ،عوامل "گذا شتن
دزیمتر ترمولومينســــانس نزدیــك دوربين در زمــان
جابجایي" "،دز ثبت شده مورد پذیرش پرتونگار ني ست و
وي دليلي براي آن ندارد" و "حجم كار زیاد" از بيشــترین
ســهم در ميان دالیل پرتوگيري هاي غير عادي ،البته بنابر
گفته پرتونگاران و تائيد مســئولين فيزیك بهداشــت آنها،
برخوردارند.

جدول  :1فراوانی دالیل پرتوگیري هاي غیر عادي بنابر ادعاي پرتونگاران
دلیل

تعداد مورد ادعا شده

درصد فراوانی از كل ()%

خرابي تجهيزات

61

۱/2

استفاده از دزیمتر ترمولومينسانس براي بيش از دو ماه

3

2/۱

حجم كار زیاد

11

61/2

كار در ارتفاع

91

22/9

افتادن دزیمتر ترمولومينسانس نزدیك چشمه در زمان پرتودهي

91

29/6

گذاشـــتن دزیمتر ترمولومينســـانس نزد یك دوربين در ز مان
جابجایي

19

61/۱

دز ثبت شده مورد پذیرش پرتونگار ني ست و وي دليلي براي آن
ندارد

19

61/9

گذ شته از مو ضوع فراواني دالیل ارائه شده ،مو ضوعي كه
نيازمند توجه بي شتر ا ست نوع دليل و امکان پي شگيري از
آن ا ست .در اینجا به برر سي هر یك از دالیل ارائه شده از
این دیدگاه پرداخته شده است.
افتادن دزیمتر ترمولومينســـانس نزدیك چشـــمه در زمان
پرتودهي :هرچند ارائه این دليل براي پرتوگيري غيرعادي
در نزدیك به یك چهارم از كل موارد بيانگر واقعي نبودن
پرتوگيري ها در بســياري از موارد اســت اما با دو پرســش
مهم در این زمينه روبرو مي شــویم .نخســت آنکه چرا باید
دزیمتر فردي پرتونگار به آســاني از لباس وي جدا شــده و
در نزدیکي چشــمه پرتونگاري بيافتد در حالي كه دز زمان
تنظيم نوک پرتودهي پرتونگار در حركت نبوده یا در حال
باال یا پایين رفتن از موانع نيســـت .و اینکه آیا گيره بج
دزیمتر فردي وي نياز به تعمير یا تعویض دارد .اگر چنين
با شد بنظر مي ر سد كه كنترل كيفي بج دزیمترها نيز باید
به فهرســـت كنترل هاي مورد ن ياز در پرتونگاري افزوده

شـــود .دوم آن که ،چرا پرتون گار پس از آ گاهي از اف تادن
دزیمتر ترمولومينســانس در نزدیکي چشــمه پرتودهي آنرا
براي خوانش به شـــركت خدمات دهنده دزینمتري فردي
نمي فرســتد و به بکارگيري آن تا پایان دوره دوماهه ادامه
مي دهد .این نکته با دستورالعمل هاي ایمني در پرتونگاري
صنعتي همسو نيست.
كار در ارت فاع :این مورد نيز در نزد یك به یك چ هارم از
موارد بعنوان دليل پرتوگيري غير عادي آورده شده ا ست.
هرچند كار در ارتفاع مي تواند دليلي براي دشـــوارتر بودن
شــرایط كاري و حتي كمي پرتوگيري بيشــتر نســبت به
شرایط عادي باشد اما روشن است كه آگاهي و بکار بستن
روش هاي كاهش آهنگ دز در این زمينه (مانند اســتفاده
از كاليماتور) مي توانند ب سيار چاره ساز با شند .بنابر این،
فراواني باالي این دليل ن شانه اي از كمبود آگاهي یا جدي
نگرفتن روش هاي كار ایمن به وسيله پرتونگاران است.
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گذا شتن دزیمتر ترمولومين سانس نزدیك دوربين در زمان
جابجایي :این دليل را شـــاید بتوان بدترین دليل در بين
همه دالیل دانســت .تقریبا در یك مورد از هر شــش مورد
پرتوگيري غيرعادي پرتونگاران به این دليل اســتناد نموده
اند .همه پرتونگاران در زمينه چگونگي نگهداري و جابجایي
درســـت دزیمترهاي فردي خود آموزش دیده اند و نهادن
دزیمتر در كنار دوربين پرتونگاري در زمان جابجایي یا در
محل نگهداري دوربين از نظر دســتورالعمل هاي ایمني در
پرتونگاري كامال نادرست مي باشد.
حجم كار زیاد :این دليل مي تواند بدرســـتي موجب باالتر
رفتن دز دریافتي پرتونگار گردد هر چند مانند آنچه براي
"كار در ارتفاع" گفته شــد روش هاي اجراي ایمن كار مي
تواند از پرتوگيري هاي غير عادي حتي در این زمينه نيز
پي شگيري نماید .بنابر این ،رو شن ا ست كه حجم كار زیاد
مي تواند تنها موجب اندكي افزایش در دز دریافتي پرتونگار
گردد و ارتبــاط دادن پرتوگيري هــاي بيش از  ۱ميلي
ســـيورت در دوره هاي دو ماهه به این دليل نشـــانه اي از
اجرا نکردن درست و كامل اصول ایمني در كار است.
دز ثبت شـــده مورد پذیرش پرتونگار نيســـت و وي دليلي
براي آن نــدارد :در  %61/9از موارد پرتونگــاران ضـــمن
مخالفت با دز ثبت شده بوسيله دزیمتر فردي خود از دليل
آن نا آگاه بوده اند .بنابر این این گروه مي توانســـته به هر
یك از دالیل شــش گانه دیگر یا تركيبي از آنها پرتوگيري
نموده باشـــد اما احتمال واقعي بودن پرتوگيري هاي این
گروه بيشتر از غير واقعي بودن آن است.
 -4نتیجه گیري
با ان جام یك بررســـي فراگير بر روي ت عداد ز یادي از
پرتوگيري هاي غير عادي در كشور بر پایه پرسشنامه هاي
فر ستاده شده براي پرتونگاران كه به و سيله ای شان پر شده
اســــت به ارز یابي دال یل بروز پرتوگيري ها از د ید گاه
پرتون گاران پرداخ ته شـــد .هرچ ند نزد یك به دو پنجم
پرتوگيري هاي غير عادي غير واقعي ادعا شـــده اند (اگر
چنين باشــد موجب خوشــحالي اســت) و دليل آنها افتادن
دزیمتر ترمولومينســـانس پرتونگار در نزدیکي چشـــمه یا
گذاشـــتن دزیمتر در ك نار دوربين پرتون گاري در ز مان
جابجایي ها عنوان شده ا ست ،چنين دالیلي ن شانگر بکار
نبستن اصول كار ایمن در پرتونگاري است و باید به اصالح
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آنها همت گماشـــت .در دیگر ســـو ،بيش از یك ســـوم
پرتوگيري هاي غير عادي ناشـــي از حجم باالي كار یا كار
در ارتفاع قلمداد شــده اند .این تائيد پرتوگيري نيز نشــانه
اي قوي از بهينه بکار نبســـتن اصـــول كار ایمن بوســـيله
پرتونگاران پرتوگيري كرده است .بهرحال بر پایه توضيحات
پرتون گاران ،بدون در نظر گرفتن دقيق بودن دال یل ارا ئه
شــده ،بيش از  %11از پرتوگيري هاي غير عادي ناشــي از
رعایت نکردن در ست و كامل د ستورالعمل هاي ایمني در
پرتونگاري صنعتي بوده ا ست و نياز ا ست تا شركت هاي
پرتون گاري با برگزاري كار گاه هاي آموزش حين خد مت
نســبت به افزایش آگاهي و فرهنگ ایمني پرتونگاران بویژه
براي شرایط كار سخت و بلند مدت اقدام نمایند.
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مقایسه دو روش پرتونگاري دیجیتال در صنعت لوله سازي،آشکارساز صفحه تخت
وآشکارساز تقویت كننده تصویر
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چکیده
در این پژوهش یك آ شکار ساز صفحه تخت (آرایه فتودیود آمورف سيليکون با الیه سينتالتور) با نرمافزار IMAGE 3500
براي ا ستفاده در ت صویر برداري ناحيه جوش لولههاي فوالدي با یك آ شکار ساز تقویت كننده ت صویر با نرم افزارPXV 2200

مورد مقایسه قرار گرفت  .در یك شرایط یکسان ،سطح حساسيت ،تفکيك پذیري و وضوح آشکارساز صفحه تخت در مقایسه با
آ شکار ساز تقویت كننده ت صویر بهتر مي با شد و نرم افزار هاي مورد ا ستفاده در آ شکار ساز صفحه تخت ،امکانات پرداز شي
بي شتري نيز فراهم مي آورد .با وجود برتري كيفي آ شکار ساز صفحه تخت در مقای سه با آ شکار ساز تقویت كننده ت صویر ،بدليل
هزینه باال  ،انح صاري بودن تکنولوژي ساخت و به تبع آن محدودیت تامين تجهيزات به دليل شرایط خاص نا شي از تحریمها،
استفاده از آن در صنعت لوله سازي ،با حجم باالي توليد ،مقرون به صرفه نميباشد.
واژگان كلیدي :رادیوگرافي دیجيتال ،آشکار ساز تخت ،دستگاه تقویت تصویر ،لوله فوالدي
 -1مقدمه
در طول ســه دهه گذشــته رادیوگرافي دیجيتال جایگزین
پرتونگاري ســنتي شــده اســت .در صــنعت لوله ســازي
پرتونگاري بدون فيلم ،ابتدا تو سط فن آوري فلورو سکوپي
با استفاده ازتقویت كننده تصویر( 6رادیوسکوپي ) آغاز شد
و درسالهاي اخير با استفاده از سيستمهاي تصویر برداري
دیجيتال با آشــکار ســاز صــفحه تخت 2در حال توســعه
ميبا شد .در انتخاب یك د ستگاه رادیوگرافي صنعتي سه
پارامتراصــلي؛ كيفيت تصــویر  ،زمان تهيه تصــویر و قيمت
تمام شـــده ازبيشـــترین اهميت برخوردارند .این مقاله با
ذكرویژگيها ي هر دو روش پرتونگاري با آ شکار ساز صفحه
ت خت و تقو یت كن نده تصـــویر ،به ارز یابي عملکرد كمي
وكيفي آنها در شرایط عملي یك كارخانه لوله سازي مي
پردازد.
-2آشکار سازها
 6-2رادیوسکوپي با استفاده از تقویت كننده تصویر
در این نوع از آ شکار ساز ،ا شعه ایکس پس از برخورد به
صــفحه فلورســنت به نور مرئي تبدیل شــده و ســپس نور
توليدي با گذر از صـــفحه فوتوكاتد به الکترون تبدیل مي
Image Intensifier

1

شود .الکترون در محيط خالء شتاب داده شده و با استفاده
از لنزهاي الکترواســتاتيك بر روي یك صــفحه فســفري
كوچکتر متمركز و به نور مرئي تبدیل شــده و تصــویري با
كيفيت توليد مي كند شــکل ( .)6مقدار روشــنایي صــفحه
ف سفري دوم تا حدود صد برابر بي شتر از صفحه فلور سنت
اولي اســت .بخشــي از آن به دليل ســایز كوچکتر و بخش
دیگر آن مربوط به انرژي افزایش یافته از الکترون هاســـت
كه تحت ولتاژ شــتاب دار شــده اند .در نهایت این فرآیند
باعث افزایش روشــنایي و حســاســيت تصــویر مي گردد .با
قراردادن یك دوربين تصـــویر حاصـــل در مونيتور قابل
م شاهده مي با شد .ت صویر ویدیویي حا صل با ا ستفاده از
كارت  Image Grabberتوســـط كامپيوتر دریافت و به
تصــویر دیجيتال تبدیل ميگردد و با اســتفاده از نرم افزار
 PXV 200مورد پردازش قرار ميگيرد[1].
 2-2آشکارساز صفحه تخت غيرمستقيم
آ شکار ساز صفحه تخت غيرم ستقيم از ميليونها پيک سل
سيليکوني(كه هر پيکسل متشکل از یك فتودیود به همراه

Flat Panel Detector
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سوئيچ 6 TFTميباشد) ساخته شده كه به صورت آرایهاي
برروي یك ب ستر شي شه اي ن شانده شده اند .یك صفحه
ســـينتالتور، 2یك الیه بازتابنده و یك پوشـــش محافظ
گرافيتي برروي الیه اصــلي آرایهها قراردارد .شــکل( .)2با
تابش اشــعه ایکس به صــفحه ســينتالتور ،فوتونهاي اشــعه
ایکس به نورت بد یل شــــده و در اثر تابش نور به ال یه
فتودیودهــاي ســـيليکوني(كــه هریــك در واقع یکي از
پيکســلهاي تصــویر مي باشــند) خازن هر فتودیود تا یك
مقدار مشـــخص ولتاژ (كه مقدار بارمتناســـب با مقدار دز
تابش دریافتي اســـت) باردار ميشـــود .با قرائت بار خازن
تو سط  TFTهر پيک سل ،سيگنالهاي آنالوگ توليد شده
درآشــکارســاز تقویت شــده و به ســيگنال دیجيتال تبدیل
مي شوند .ت صاویر توليد شده به كامپيوتر ار سال و تو سط
نرم افزار  YXLON Image 3500پردازش مي گردنــد.
[2].

در تصویر حاصل از آشکارساز صفحه تخت این فواصل در
گام  62نيز تميز داده ميشــود كه معادل رزولوشــني برابر
 31.9 LP/cmاست .شکل([3], [4])1
 9-9حساسيت كنتراست
حساسيت كنتراست مطابق با  ASTM E1647با استفاده
از یك نمونه با ضخامت  14.3mmدر شرایط م شابهي به
لحاظ هندســي ،براي هر دو آشــکار ســاز بررســي گردید.
همانگونه كه در شکل( )1م شخص ا ست در ت صویر حا صل
از آ شکار ساز تقویت كننده ت صویر ،حفره  1%وا ضح دیده
نمي شود در حاليکه در ت صویر حا صل از آ شکار ساز صفحه
تخت ،با وضــوح كامل دیده ميشــود .مطابق این بررســي
براي این نمونه ،ح سا سيت كنترا ست آ شکار ساز تقویت
كننده تصــویر  2%و براي آشــکارســاز صــفحه تخت 1%
ميباشد.
 ۱-9قابليت پردازش
یکي از مهمترین قابليتهاي پردازش تصویر در رادیوگرافي
دیجيتال ،یکپارچه سازي ۱ميبا شد .در آ شکار ساز تقویت
كننده تصـــویر ،تاثير افزایش تعداد فریمهاي انتخابي براي
یکپارچه ســازي در مقایســه با آشــکار ســاز صــفحه تخت
بســياركم اســت .شــکل هاي( )1و( )9دو تصــویر به ترتيب
مربوط به آشکار ساز صفحه تخت و تقویت كننده تصویر با
یکپارچه سازي  11و 611را ن شان ميدهد .افزایش تعداد
فریمها براي تصــاویر حاصــل از آشــکارســاز تقویت كننده
تصویر براي مقادیر بيشتر از  11محسوس نيست درحاليکه
در آشکار ساز صفحه تخت ،بهبود كيفيت تصویر با افزایش
تعداد فریمها كامالً ملموس ميباشد.
 1-9سرعت تست
با توجه به قابليت آ شکار ساز در توليد و ار سال ت صویر در
هر ثانيه ،ســـرعت توليد تصـــویر متفاوت ميباشـــد .براي
آ شکار ساز تقویت كننده ت صویر،نرخ توليد ت صویر بي شتر
از 21فریم در ثانيه بوده اما براي آشـکارسـاز صـفحه تخت
بسته به اندازه پيکسل و یا مقدار رزولوشن انتخابي ميتواند
متغير با شد .در آ شکار ساز صفحه تخت مورد ا ستفاده ،این
كم يت كمتر از  61فریم در ثان يه مي باشـــد .این به این
معنا ست كه سرعت توليد ت صویر براي آ شکار ساز تقویت

1 Thin-Film Transistor

9 Image Quality Indicator

 -3روش آزمایش
دراین پژوهش خ صو صيات كاربردي دو آ شکار ساز تقویت
كننده تصویر و صفحه تخت مورد مقایسه قرار گرفته است.
مشخصات دو سيستم رادیوگرافي؛ رادیوسکوپي و دیجيتال
در جدول  6و شکل  9نشان داده شده است.
 6-9حساسيت
با اســتفاده از شــاخص كيفت تصــویر  9 IQIو نازکترین
سيم قابل م شاهده ،ح سا سيت اندازهگيري مي شود .بر این
ا ساس ح سا سيت براي ت صویر حا صل ازآ شکار ساز صفحه
تخت و تقویت كننده تصویر ،مربوط به یك نمونه مشخص،
با در نظر گرفتن فواصــل هندســي یکســان ،اندازهگيري
گردید شکل ( .) ۱سطح حساسيت براي آشکارساز صفحه
تخت  1.4%و براي تقویت كننده تصــویر  2%اندازهگيري
و محاســبه شــد .این نتایج نشــان ميدهد كه حســاســيت
ت صویر حا صل از آ شکار ساز صفحه تخت بي شتر از تقویت
كننده تصویر است.
 2-9رزولوشن
براي مقای سه رزولو شن از شاخص YXLON Line Pair
ا ستفاده گردید .در ت صویر آ شکار ساز تقویت كننده ت صویر،
تنها تا گام  1فواصــل بين ســيمها قابل تشــخيص بوده كه
معادل رزولو شني برابر  18.8 LP/cmميبا شد در حاليکه

2 Scintilator
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كننده تصـــویر،حدود دو برابر بيشـــتر اســـت .این ویژگي
آشکارساز امکان تست در حال حركت را فراهم ميكند.
عامل مهم دیگر در ســرعت تســت ،طول قابل پوشــش در
یك ت صویر متنا سب با ابعاد آ شکار ساز ،فوا صل و شرایط
هندسي لوله ميباشد .از آنجایيکه در لولهسازي ،پرتونگاري
به طول  20cmاز درز جوش هر سر لوله الزامي است تعداد
تصـــویر مورد ن ياز براي پوشـــش این ناح يه نيز اهم يت
ميیابد .براي پوشش این ناحيه در آشکارساز تقویت كننده
ت صویر  2 ،و براي آ شکار ساز صفحه تخت  9ت صویر نياز
ميباشد.
 1-9بزرگنمایي
مقدار بزرگنمایي ت صویر در رادیوگرافي به فوا صل هند سي
مرتبط اسـت به این معني كه هر چه نسـبت فاصـله تيوب
ا شعه ایکس تا آ شکار ساز به فا صله تيوب تا قطعه افزایش
یا بد ،م قدار بزرگن مایي تصـــویر نيز افزایش مي یا بد .در
آ شکار ساز تقویت كننده ت صویر ،همانند فيلم ،در صورت
چســبيدن آشــکارســاز به قطعه ،بزرگنمایي تقریباً حذف
مي شود و ابعاد به صورت واقعي نمایش داده مي شوند اما
در آشکارساز صفحه تخت در همين حالت یعني چسبيدن
قطعه به صفحه آشکار ساز ،مقدار بزرگنمایي حدود  2برابر
ميباشد.
 1-9ابعاد و اندازه
با توجه به ابعاد و وزن آشـــکارســـاز صـــفحه تخت كه در
مقایســه با آشــکارســاز تقویت كننده تصــویر ،كوچکتر و
سبكتر ميباشد ،امکان قرارگيري در فضاي محدودتر و یا
قابليت متحرک بودن را فراهم ميكند .براي تست قطعهاي
همانند درز جوش لوله ،لزوماً ،آشـــکارســـاز تقویت كننده
تصویر بایستي در بيرون از لوله و منبع تابش در داخل لوله
قرار گيرد .اما براي آشکارساز صفحه تخت ميتوان چيدمان
را به گونهاي انجام داد تا آشـــکارســـاز در داخل لوله قرار
گيرد .این امر در مواردي كه ف ضاي الزم براي ساخت اتاق
تابش با اب عاد بزرگ وجود ندارد و ن ياز به متحرک بودن
مجموعه تصویربرداري باشد ،مفيد است.
 9-9امکان حذف پيکسلهاي سوخته
درآشکارساز تقویت كننده تصویر ،كيفيت تصویر ارائه شده
پس ازگذ شت زمان به تدریج كاهش ميیابد .پس از مدتي
با توجه به مقدار تابش برخوردي به نقاط مختلف صـــفحه
Ghost Image

آ شکار ساز ،قابليت توليد رو شنایي نقاط مختلف در اثر یك
مقدار ثابت از تابش همســـان نميباشـــد كه این امر باعث
ميشــود نواحي روشــن و تاریك به صــورت یك شــبح 6در
زمينه تصویر اصلي شکل بگيرد كه نمونهاي از آن در شکل
( )3مشــاهده ميگردد .اما درآشــکارســاز صــفحه تخت
تغييرات یا نو سان حا صل از یك مقدار دز تابش یک سان با
استفاده از كاليبراسيون قابل اصالح ميباشد .عالوه بر این،
درآشکارساز صفحه تخت یك یا چندین پيکسل از صفحه
آشکارساز ممکن است به طوركلي سوخته و هيچ تصویري
ایجاد نکند كه در این حالت نرمافزار پردازش تصویر ،نتيجه
این پيکســلهاي خاموش را درتصــویر نهایي حذف كرده و
توسط پيکسلهاي مجاور جبران مينماید.
 3-9امکان ارتقاء
در حال حاضــر با توجه به كاربرد گســترده روش ( DRبا
ا ستفاده از صفحه تخت) و روش  CRدر صنعت پز شکي
شركتهاي بزرگ سازنده سيستمهاي رادیوگرافي مشابه با
فيلمهاي رادیوگرافي در حال كنار گذاشــتن آشــکارســاز
تقو یت كن نده تصـــویر و جایگزیني آن با نســـل جد ید
آشــکارســازها هســتند به طوریکه گزارشــي از ارتقاء وبروز
رســاني و ارائه خدمات براي این نوع از آشــکارســازها دیده
نمي شود .در حاليکه سازندگان آشکارسازهاي صفحه تخت
دائماً در حال ارائه نمونههاي جدید با قابليتهاي بيشـــتر
هستند.
 61-9عمر مفيد
به طور كلي عمر مفيد آشـــکارســـازها به نحوه اســـتفاده،
شرایط محيط بکارگيري ،مقدار تابش ب ستگي دارد .از این
رو نميتوان مدت زمان مشــخصــي براي عمر كاركرد آنها
تعيين نمود .با توجه به اینکه تعداد زیادي المان حســـاس
الکترونيکي در آ شکار ساز صفحه تخت بکار رفته و بنا به
تجربهاي كه از كار با دو آ شکار ساز صفحه تخت و تقویت
كننده تصـــویردر كارخانه لوله ســـازي صـــفا وجود دارد،
حســاســيت آشــکار ســاز صــفحه تخت به عوامل اثرگذار و
مخرب از قبيل نو سانات شدید تاب شي و یا دمایي بي شتر
است.
 66-9هزینه
هزینه خرید تجهيزات آشکارساز صفحه تخت در مقایسه با
آ شکار ساز تقویت كننده ت صویر بي شتر از دو برابر ا ست .در

6
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این تجهيزات ،خود آ شکار ساز به عنوان اصليترین ق سمت
همي شه در معرض ا ستهالک قرار دارد و الزم ا ست بعد از
چند ســـال ،پس از پایان عمر مفيد تعویض گردد .هزینه
تعویض آ شکار ساز تقویت كننده ت صویر به مراتب كمتر از
آشکارساز صفحه تخت ميباشد.

مقای سه كلي بکارگيري آ شکار ساز صفحه تخت و آ شکار
ســـاز تقویت تصـــویر از دیدگاه كاربردي در كارخانه لوله
سازي

مالحظات

تقویت كننده تصویر

صفحه تخت

حساسيت

كمتر

بيشتر

رزولوشن

كمتر

بيشتر

وضوح

كمتر

بيشتر

وزن

سنگين تر

سبکتر

اندازه صفحه

عموماً  3اینچ

متنوع

عمر مفيد

حدو  1تا  1سال

نامشخص

تعمير و نگهداري

ندارد

ندارد

كاليبراسيون

نياز ندارد

نياز دارد

زمان انجام تست

كمتر

بيشتر

امکان تست دیناميکي

دارد

ندارد

تغييرات دمایي

انعطاف پذیر هستند

بسيار حساس

اثر blooming

دارد

ندارد

 -4نتیجه گیري

 -5مراجع

نتایج حاصل از مقایسه دو آشکارساز صفحه تخت و تقویت
كننده ت صویر در بازر سي رادیوگرافي لولهها در كارخانجات
لولهســازي از ســه دیدگاه قابل بررســي اســت -6 .كيفي:
مقای سه شاخصهاي كيفيت ت صویر ن شان از برتري كامالً
محسوس آشکارساز صفحه تخت دارد -2 ،كمي و توليدي:
ب سته به نوع آ شکار ساز صفحه تخت و سطح كيفي مورد
انتظار ،سرعت توليد نيز ميتواند تغيير نماید ولي در حالت
كلي تا حدودي آشــکارســاز تقویت كننده تصــویر در اغلب
موارد از این حيث وضعيت بهتري دارد  -9اقتصادي :هزینه
اوليه تامين تجهيزات آ شکار ساز صفحه تخت و پس از آن
هزینههاي جاري نگهداري در طي مصرف چند ساله بيشتر
از آشکارساز تقویت كننده تصویر ميباشد .با تجميع نتایج
فوق ميتوان گفت در صـــورتي كه شـــرایط اقتصـــادي و
م بادالت ت جاري در كشـــور با رفع تحریم ها به گو نه اي
تســـه يل گردد كه دســـترســـي به تجهيزات مربوط به
آ شکار ساز صفحه تخت و قطعات یدكي آن با هزینه كمتر
براي كارخانجات لولهســازي ميســر گردد آنگاه بکارگيري
این نوع از آشکارسازها بسيار مطلوب خواهد بود.

[1] Edward Lee Nickoloff, 2011, ″
AAPM/RSNA Physics Tutorial for Residents:
Physics of Flat-Panel Fluoroscopy Systems,
Survey of Modern Fluoroscopy Imaging: FlatPanel Detectors versus Image Intensifiers and
)More ″, radiographics.rsna.org, Volume 31(2
[2] L.Lanca and A. Silva, 2013, ″ Digital
Imaging Systems for Plain Radiography ″, New
York, Springer Science+Business Media, P.1112
[3] YXLON International, 2004, ″ User Guide
YXLON Image2500/3500 system Version
2.16.x, Translation of the original Reference
Manual, Document number: 20049580 ″,
www.yxlon.de
[4] YXLON International, 2000, ″Operation
 Manual Image Intensifier Detector9499.210.32110.AF02 ″, www.yxlon.de
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شکل ( )6مقایسه حساسیت كنتراست آشکارسازها
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شکل ( )9تصویر شبح گونه در آشکارساز تقویت كننده تصویر
جدول ( )1مشخصات تیوب اشعه ایکس وآشکارساز مورد آزمایش

بيشـــي نه جر یان
20
تيوب

بيشينه ولتاژ
225

نوع
Metal
Ceramic

ساخت
Comet
Switzerland

مدل
Y.TU DO2

نرخ توليد تصویر
> 20 fps

دوربين
CCD

اندازه
"9

تامين كننده
YXLON

ساخت
Thales - France

مدل
XRS 232

نقطه كانوني
1.9mm
,
3.6mm

بيشـــي نه جر یان
20
تيوب

بيشينه ولتاژ
320

نوع
Metal
Ceramic

ساخت
Comet
Switzerland

مدل
Y.TU DO1
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سيستم دیجيتال

سينتالتور
CSI
تيوب اشعه ایکس
توان
0.64KW1.6KW

خروجي دیجيتال
12 bit

تعداد پيکسل
2400x2400

اندازه پيکسل
50 x 50 µm

ساخت
Japan

Hamamatsu

مدل
C7942SK-05

سيستم رادیوسکوپي

آشکارساز صفحه تخت
نرخ توليد تصویر
سينتالتور
2-9 fps
GOS
تيوب اشعه ایکس
نقطه كانوني
توان
1mm
, 0.64KW
,
5.5mm
3KW
آشکارساز تقویت كننده تصویر
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شبیه ساز محاسبات پرتونگاري صنعتی براي چشمه هاي گاما
بهروز ركرك  ،*1احمد پیرجمالی ،2نورالدین محمدزاده ،1امیر موافقی
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 -6پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي ،پژوهشکده راكتور و ایمني هستهاي
 -2سازمان انرژي اتمي ایران ،مركز نظام ایمني هستهاي
 -9پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي ،پژوهشکده كاربرد پرتوها
*

brokrok@aeoi.org.ir

چکیده
پرتونگاري صــنعتي یکي از پركاربردترین آزمونها در بين روشهاي غيرمخرب بازرســي قطعات و تجهيزات اســت .اســتفاده از
ابزارهاي كامپيوتري در انجام فعاليتهاي مســتلزم انجام محاســبات ،ميتواند عالوه بر صــرفه جویي در زمان انجام فعاليتها ،به
كاهش خطاي انســاني در انجام محاســبات و افزایش قابليت اطمينان ،دقت و صــحت محاســبات انجام شــده منجر گردد .انجام
رادیوگرافي صنعتي مستلزم یك سري محاسبات و انتخاب صحيح پارامترها براي حصول كيفيت مطلوب در تصاویر پرتونگاشت
است .این محاسبات عمدت ًا شامل محاسبات مربوط به اكتيویته چشمه ،انتخاب تکنيك پرتودهي ،محاسبه فاصله چشمه تا فيلم،
محاسبه زمان پرتودهي ،محاسبات مربوط به شاخص كيفيت تصویر و محاسبه حساسيت است .هر كدام از این پارامترها به نوع
چشمه مورد استفاده  ،نوع فيلم ،دانسيته نوري مطلوب ،هندسه ،جنس و ابعاد قطعه و حساسيت مطلوب وابسته است .در حال
حاضر نرم افزارهایي براي انجام محاسبات پرتونگاري موجود است كه عمدتا فقط بخش محدودي از محاسبات را انجام ميدهند.
محاسبات پرتونگاري با تهيه یك رابط گرافيکي براي شبيه سازي و انجام محاسبات نسبتاً كامل پرتونگاري صنعتي با چشمههاي
گاما و با در نظر گرفتن ا ستانداردهاي صنعتي مرتبط انجام شده ا ست .نتایج حا صل از نرم افزار شبيه ساز تهيه شده با نتایج
حاصل از دیگر برنامههاي كاربردي موجود مقایسه و تایيد شدهاند.
واژگان كلیدي:
شبيه ساز ،پرتونگاري صنعتي ،نرم افزار ،چشمه گاما ،فنون پرتونگاري
 -1مقدمه
امروزه براي ان جام م حاســـ بات رادیوگرافي نرم افزار هایي
موجود است كه توسط مراكز و یا شركت هاي خارجي تهيه
شــده اند و هر كدام برخي از محاســبات را انجام مي دهند
كه فایل اجرایي آنها بعضاً به صورت تبليغاتي و با محاسبات
محدود در شــبکه اینترنت موجود اســت و نرم افزار كامل
قابل خریداري است.
سه نمونه خارجي تحت عناوین RT Calculator Isotope
و ) Radiography Calculation(ATTARو RTcalc
مورد بررسي قرار گرفته اند [.]9-6
نمونه اول ، RT Calculator Isotope ،توســـط كمپاني
 OK-S Softwareكه یك كمپاني آلماني است تهيه شده
است و كاربرد آن براي پرتونگاري با چشمه  Ir-192و Se-
 75اســت .نســخه موجود در شــبکه اینترنت این نرم افزار
نســخه كامل نيســت و نســخه كامل آن نياز به خریداري و
پرداخت هزینه دارد .فيلم هاي مورد اســـتفاده در نرم افزار

شــامل فيلمهاي كمپاني  Agfaبا شــماره هاي ،D4 ،D2
 D5و  D7ا ست .براي چ شمه  Ir-632در ن سخه تبليغاتي
این نرم افزار محا سبه ضخامت از  2 mmتا  61 mmو در
نسخه كامل از  2mmتا  611 mmانجام ميشود.
براي چشـــمه  Se-75در نســـخه تبليغاتي این نرم افزار
محا سبه ضخامت از  2 mmتا  61 mmو در ن سخه كامل
از  2 mmتا  91 mmان جام مي شـــود .این نرم افزار با
دریافت اكتيویته منبع ،اندازه فاصــله چشــمه تا فيلم ،نوع
فيلم و دانسيته مطلوب ،زمان پرتودهي را محاسبه ميكند.
همچنين در این نرم افزار این قابل يت وجود دارد كه با
تعيين زمان پرتودهي دانســـيته حاصـــل محاســـبه گردد.
قابليت هاي این نرم افزار صرفاً محدود به موارد فوق ا ست
و بخش وسيعي از نياز كاربران را پوشش نمي دهد.
ن مونــه دوم،Radiography Calculation(ATTAR) ،
محصـــول كمپاني Advanced Technology Testing
 And Researchا ست .این نرم افزار محا سبات پرتونگاري
صنعتي براي چ شمه  IR-192را انجام ميدهد .در این نرم
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افزار اكتيویته چشــمه ،ضــخامت قطعه ،نوع فيلم ،دانســيته
مطلوب و فا صله چ شمه تا فيلم ) (Sfdتو سط اپراتور وارد
مي شوند و نرم افزار بر ا ساس این اطالعات ،زمان پرتودهي
را محاســبه ميكند .عالوه بر محاســبه زمان پرتودهي ،نرم
افزار به صـــورت جداگانه قابليت محاســـبه حداقل  Sfdو
همچنين محاسبه حساسيت پرتونگاري با استفاده از شماره
سيم قابل رویت را دارد .نرم افزار فوق نيز اگرچه ن سبت به
نرم افزار اول قابليت هاي بيشــتري دارد ،ليکن صــرفاً براي
چشـــمه ایریدیوم و جنس ماده فوالدي و فقط براي فيلم
هاي  D4 ،AA400و  D7تهيه شده و نوع تکنيك مناسب
را نيز تعيين نمي ك ند .در این نرم افزار نقش طول قط عه
نيز در محاســبه  Sfdلحاظ نگردیده اســت و فقط  Sfdبا
استفاده از  Ugتعيين مي شود كه از نظر عملي ،محاسبهاي
ناقص محسوب شده و با توجه به طول قطعه نياز به اصالح
دارد.
هدف از این تحقيق ته يه نرم افزاري بوده اســــت كه
محاسبات را در محدوده وسيع و نسبتاً كاملي از كاربردهاي
پرتونگاري صــنعتي انجام دهد .طراحي و پياده ســازي یك
نرم افزار براي ان جام م حاســـ بات رادیوگرافي صـــنعتي با
اســتفاده از پرتوهاي گاماي چشــمه ایریدیم  ،632كبالت
 ،11ســـزیوم  691و ســـلنيوم  11به عنوان كاربرديترین
منابع پرتونگاري گاما ،براي ضخامتهاي مختلف صفحات و
ضـــ خا مت ها و قطر هاي مختلف لو له ها (در م حدوده
كاربردي) در این تحقيق ان جام شـــده اســـت .در ان جام
محاســـبات و پياده ســـازي نرم افزاري ،اســـتانداردهاي
 ASMEو  ISOمالک عمل بودهاند [۱و.]1
نمونه سوم ،اپليکي شن  RTcalc for NDTكه تو سط تيم
ژاپني  La Primaveraبراي اندروید طراحي شـــده و در
ماركت گوگل قرار دارد ،نســخه رایگان آن روي ضــخامت
یك اینچ ثابت بوده و قابليت تعيين ضــخامت را ندارد (این
م حدودیت در صـــورت خرید برداشـــ ته مي شـــود) .این
اپليکي شن داراي دو بخش گاما و  Xا ست و در بخش گاما
سه نوع چ شمه و سه نوع فيلم را پو شش ميدهد و جنس
قطعه نيز فقط آهن در نظر گرفته شده است و فقط قطعات
صــفحهاي را پوشــش ميدهد .این اپليکيشــن مزیت تحت
اندروید بودن را داراست اما امکانات آن كافي نيست و مانند
ســایر نرمافزارها ،جداول آن بســته اســت و قابليت توســعه
ندارد.
 -2پارامترها و محاسبات پرتونگاري
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نمونههاي ذكر شده در مقدمه محا سبات ن سبتاً كاربردي،
اما تا حدي ناقص و محدود در پرتونگاري صــنعتي را انجام
ميدهند .منابع پرتو ،محدوده ضخامت ،جنسهاي مختلف
مواد و نوع فيلم از جم له مواردي هســـت ند كه در نرم
افزارهاي فوق به شکل محدودي در نظر گرفته شدهاند.
همچنين در نرم افزارهاي فوق شـــکل هندســـي قطعه در
محا سبات در نظر گرفته ن شده ا ست .ا صوالً در پرتونگاري
صنعتي به صورت كاربردي و كالسيك قطعات بيشتر به دو
فرم صـــف حه اي ) (Plateو لو له ) (Pipeدر نظر گرف ته
مي شوند و اولين محا سبهاي كه انجام مي شود ،محا سبات
مربوط به انتخاب تکنيك پرتونگاري اســـت .تکنيك هاي
پرتونگاري بر اســاس تعداد صــفحاتي كه پرتو از آنها عبور
ميكند و تعداد صـفحاتي كه از آنها تصـویر ایجاد ميشـود
نامگذاري ميگردند .در مورد صــفحات ،فقط از تکنيك تك
دیواره -تك ت صویر ) (SWSIا ستفاده مي شود و در مورد
لولهها از تکنيكهاي تك دیواره  -تك تصویر شامل شعاعي
) (Panoramicو غير شـــعاعي ) ،(Non-Panoramicدو
دیواره  -تك تصـــویر ) (DWSIو دو دیواره  -دو تصـــویر
شــامل تکنيكهاي بيضــوي ) (Ellipticو روي هم افتاده
) (Superimposedاســتفاده ميشــود .در مورد لولهها گام
اول محاســبه ،تعيين تکنيك پرتونگاري اســت .نمونههاي
معرفي شــده در بخش قبل ،صــرفاً محاســبات مربوط به
 Plateرا ،آن هم نه به صـــورت كامل انجام ميدهند و در
صـــورتي كه اپراتور بخواهد از آنها در محاســـبات لوله ها
ا ستفاده كند ،ميبای ست ابتدا بخ شي از محا سبات را خود
انجام دهد و سپس با این نرم افزارها بخش محدود دیگري
از محاسبات را انجام دهد.
در نرمافزار ارا ئه شـــده ،پارامتر هاي مورد ن ياز به عنوان
ورودي برنامه براي شـــبيه ســـازي و انجام محاســـبات
پرتونگاري شامل موارد زیر است:
 نوع قطعه (شامل :صفحه یا لوله)
 جنس قطعه (شــامل :آهن (یا فوالد) ،مس ،آلومينيوم و
روي به عنوان فلزاتي كه در پرتون گاري موارد كاربرد
وسيعتري دارند)
 ابعاد و ضـــخامت قطعه (شـــامل :طول جوش (در مورد
صــفحه) ،قطر(در مورد لوله) ،ضــخامت پایه ،و ضــخامت
هاي گرده و ریشه جوش)
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 نوع ،اكتيویته و ابعاد چ شمه پرتوزا ( شامل :چ شمههاي
ایریدیوم ،632-كبالت ،11-ســزیوم  691و ســلنيوم11
كه پر كاربردترین چشـــ مه هاي پرتون گاري صـــنعتي
هستند)
 نوع فيلم و دانســـيته مطلوب (شـــامل ســـري كامل
فيلمهاي :آگفا ،كداک ،فوجي و فوما)
 عدم وضوح هندسي مطلوب
 حساسيت مطلوب
پارامترهایي كه توســـط نرمافزار محاســـبه و نمایش داده
ميشوند (خروجي ها) نيز شامل موارد زیر است:
 محاسبه و تعيين نوع تکنيك در مورد لوله ها
 محاسبه حداقل Sfd

 محاسبه اكتيویته روز براي چشمه مورد نظر
 محاسبه زمان پرتودهي
 محاسبه شاخص كيفيت تصویر
 محاسبه حساسيت به دست آمده واقعي
 -3نتایج و بحث
 6-9معرفي نرم افزار تهيه شده

نرم افزار طراحي شــــده هيچ یــك از محــدودیــت هــاي
نرم افزارهاي مشـــابه را ندارد و داراي یك پایگاه داده با
قابليت تعریف دادههاســـت كه اطالعات مربوط به فيلمها،
چشـــ مه ها ،جنس قط عات و غيره را ذخيره نموده و در
محاســـبات از این اطالعات اســـتفاده مينماید .اطالعات
جداول این پایگاه داده قابل ویرایش و افزایش است بنابراین
نرم افزار عمال هيچ گو نه م حدودیتي در اســـت فاده از انواع
فيلم ها ،چشـــمه ها و جنس قطعه ها ندارد .جداول زیر در
پایگاه داده طراحي شدهاند.
 جدول چشمه ها :شناسه چشمه ،نام چشمه ،نيمه عمر،
 HVLو RHM
 جدول فيلم ها :شركت سازنده ،مدل فيلم FFR ،و FF

 جدول مواد :نوع ماده ،شـــناســـه چشـــمه ،و فاكتور ماده
()MF
 جدول  :IQIشماره سيم و قطر آن در هر نوع استاندارد
م حاســـ بات این نرم افزار ،قطعات صـــف حه اي و همچنين
قطعات لولهاي را پوشـــش ميدهد و براي قطعات لولهاي،

روش مناســـب جهت پرتونگاري را نيز پيشـــنهاد ميدهد.
عالوه بر آهن ،چند فلز پركاربرد نظير آلومينيوم و مس نيز
در پایگاه داده موجودند و چنانچه جنس قطعه ،در پایگاه
داده موجود ن باشـــد مي توان آن را به پای گاه داده افزود.
چ شمههاي موجود نيز در برنامه تعریف و ذخيره مي شوند
و برنامه همواره اكتيویته فعلي آنها را محاســـبه مينماید.
چ ند نوع فيلم مختلف از قب يل Kodak, Fuji, Agfa,
 Fomaدر پایگاه دادهاي نرم افزار تعریف شدهاند و چنانچه
فيلم مورد ا ستفاده در پایگاه داده نبا شد ،نظير موارد قبلي
قابل افزودن است.
محاسبات مربوط به حداقل فاصله چشمه تا فيلم ) (Sfdبر
اساس رابطه عدم وضوح هندسي ذكر شده در استانداردهاي
 ASMEو  ASTMانجام ميشود.
)Sfd=Ofd(1+F/Ug

()6

كه در آن  Ofdفاصـــله دورترین نقطه قطعه تا فيلم و Ug

عدم وضوح هندسي است.
براي قطعات صــفحهاي ،عالوه بر عدم وضــوح هندســي اثر
طول قطعه نيز بر اساس مرجع [ ]1مطابق روابط زیر لحاظ
شده است)2(.
براي رادیوگرافي معمولي
براي رادیوگرافي حساس

𝑙
≤ 1.1
𝑇{
𝑙
≤ 1.06
𝑇

كه در آن  lبلندترین طول عبور مورب پرتو در قطعه و T

ضخامت قطعه است.
محاسبه اكتيویته چشمه بر اساس اكتيویته اوليه آن و پس
از گذشت مدت زمان  tبر اساس رابطه ( )9تعيين ميشود.
)A=A0exp(-0.693t/HalfLife
()9
محاسبه زمان پرتودهي توسط نرم افزار با استفاده از فرمول
( )۱انجام ميشود:
Sfd2 .f(t).FF

time = A.RHM.10000

()۱
كه در آن  Sfdفا صله چ شمه تا فيلم بر ح سب سانتيمتر
است،
) f(tتابعي از ضخامت قطعه ا ست و با ا ستفاده از جدول 6
تعيين مي شود،
 FFفيلم فاكتور مربوط به فيلم و از جدول  2استفاده شده
است،
 Aاكتيویته چشمه بر حسب كوري و  RHMفاكتور گاماي
چشمه است،
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جدول ( )1مقادیر تابع ) f(tمورد استفاده در محاسبه زمان
)t(mm
)f(t
61
67.4
62
70.6
63
73.8
64
77.3
65
80.9
66
84.6
67
88.6
68
92.7
69
97.0
70
101.5
71
106.3
72
111.2
73
116.4
74
121.8

)t(mm
)f(t
47
35.7
48
37.3
49
39.1
50
40.9
51
42.8
52
44.8
53
46.9
54
49.0
55
51.3
56
53.7
57
56.2
58
58.8
59
61.6
60
64.4

پرتودهی
)t(mm
)f(t
33
18.9
34
19.7
35
20.7
36
21.6
37
22.6
38
23.7
39
24.8
40
25.9
41
27.1
42
28.4
43
29.7
44
31.1
45
32.6
46
34.1

)t(mm
)f(t
19
10.0
20
10.4
21
10.9
22
11.4
23
12.0
24
12.5
25
13.1
26
13.7
27
14.4
28
15.0
29
15.7
30
16.5
31
17.2
32
18.0

)t(mm
)f(t
5
5.3
6
5.5
7
5.8
8
6.0
9
6.3
10
6.6
11
6.9
12
7.3
13
7.6
14
7.9
15
8.3
16
8.7
17
9.1
18
9.5

روابط دیگري براي م حاســـ به ز مان نيز وجود دارد مان ند
رابطه معروف به كوري-ســاعت ) (C/Hكه نرم افزار قابليت
افزودن محاسبه بر اساس این روابط را نيز دارد.
نرمافزار از ح سا سيت مطلوب مورد نظر براي تعيين شماره
ســـيم شـــاخص كيفيت تصـــویر نوع ســـيمي بر مبناي
اســــتــانــداردهــاي  ISO, ASME, BSاســــتــفــاده
ميكند.حســاســيت پرتونگاري طبق رابطه زیر تعریف مي
شود:
()1
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ضخامت قطعه

ح سا سيت پرتونگاري براي كاربردهاي معمولي حدود  %2و
براي كاربردهاي حساس حدود  %6در نظر گرفته ميشود و
با قرار دادن این مقادیر و ضـــخامت قطعه در رابطه فوق،
ضــخامت كوچکترین ســيمي كه باید رویت شــود ،تعيين
ميشــود [ .]1از ســوي دیگر پس از عمليات پرتونگاري و
تعيين عملي نازكترین سيم قابل رویت ،با استفاده از رابطه
فوق ،حساسيت عملي به دست آمده محاسبه ميشود.

جدول ( )2فیلم فاكتور براي فیلمهاي مختلف

فنـاوری آزمـونهـای غیـرمخـرب

× 100

ضخامت كوچکترین سيم قابل رویت

=S
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 2-9كاربري و رابط گرافيکي نرمافزار

پنجره نرمافزار به محض باز شــدن منتظر دریافت اطالعات
ورودي است تا محاسبات را طي گامهاي سه گانه زیر انجام

دهد .تصـــویري از رابط گرافيکي نرم افزار در شـــکل ()6
نمایش داده شده است.

شکل ( )1نمایی از رابط گرافیکی نرم افزار شبیه ساز محاسبات پرتونگاري -قطعه صفحهاي

گامهاي اجرایي براي كاربري نرم افزار به شرح زیر است:
گام اول :محاسبه SFD

با تعيين جنس قطعه ،نوع چ شمه ،ضخامت و طول قطعه،
عدم وضوح هندسي ،اندازه موثر چشمه و فاصله فيلم تا زیر
قطعه ،مقدار  Sfdحداقل براســاس عدم وضــوح هندســي،
م قدار  Sfdبراســـاس طول قط عه و همچنين  Sfdعملي
محا سبه شده و نمایش داده مي شود .در مورد لوله ها قطر
خارجي نيز دریافت ميشود.
گام دوم :محاسبه زمان پرتودهي
با تعيين اكتيوی ته ،نوع فيلم و دانســـي ته ،ز مان پرتودهي
محاسبه و نمایش داده ميشود.
گام سووومی هم در همين پنجره وجود دارد كه مربوط به
تعيين ح سا سيت و وایر م شاهده شده ا ست كه در صورت
نياز ميتوان از آن نيز استفاده كرد .در این گام ،استاندارد و
حساسيت مورد نظر مشخص ميشود.

با توجه به اینکه نرمافزار آخرین اطالعات اســتفاده شــده را
نگاه ميدارد ،نتایج هرگونه تغيير در مفروضــات رادیوگرافي
قطعه به محض اعمال آن تغيير در خروجي محاســـبات به
نمایش گذاشته ميشود.
در مورد لولهها ،همان گامهاي ذكر شده در مورد صفحات
طي ميشود با این تفاوت كه قطر خارجي و همچنين گرده
جوش ( )Reو ریشـــه جوش ( )Roبه تفکيك نيز در نظر
گرفته مي شوند و با توجه به م شخ صات داده شده ،روش
پرتونگاري نيز توســط نرمافزار پيشــنهاد ميشــود و اگر به
داخل لوله د ستر سي ندا شته با شيم ،با تعيين این و ضعيت
در نرمافزار ،روش منا سب بعدي پيشنهاد مي شود .نمایي از
رابط گرافيکي نرم افزار شبيه ساز محا سبات پرتونگاري در
مورد محاســـبات مربوط به قطعات لولهاي در شـــکل ()2
نمایش داده شده است.
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شکل ( )2نمایی از رابط گرافیکی نرم افزار شبیه ساز محاسبات پرتونگاري -قطعه لولهاي

 -4نتیجهگیري
شبيه ساز محاسبات پرتونگاري صنعتي با فيلم ،با تهيه نرم
افزاري با وســعت عملي گســترده و كاربردي از نظر قابليت
انتخاب نوع چشــمه ،جنس و ضــخامت قطعه ،نوع فيلم و
اســتاندارد شــاخص كيفيت براي دو نوع قطعه صــفحهاي و
لولهاي طراحي و پياده ســازي شــده اســت .توالي گامها در
ورود داده ها ،ان جام م حاســـ بات و ن مایش خروجي ها به
گو نه اي منطقي و مت ناســـب با ن ياز كاربران پرتون گاري
صنعتي پياده سازي شده است و به شکلي پویا نتایج به هر
دو صـــورت عددي و گرافيکي در معرض د ید كاربر قرار
ميگيرند .با توجه به ویژگي هاي خاص نرمافزار از قبيل باز
بودن جداول مربوط به چشمهها ،مواد و فيلمها ،و همچنين
ان جام م حاســـ بات مربوط به لو له ها ،كه در هيچ یك از
نرمافزارهاي م شابه وجود ندارند ،همچنين توانایي محا سبه
سریع و پيش گيري از خطاهاي محا سباتي در پرتونگاري،
اســـتفاده از این نرم افزار به پرتونگاران توصـــيه ميگردد.
صحت نتایج محاسبات نرم افزار تهيه شده از طریق مقایسه
ن تایج با نرم افزار هاي موجود مورد ارز یابي قرار گرف ته و
تایيد شده است .البته اكثر نرم افزارهاي موجود قابليتهاي
كافي براي اعتبار ســنجي نرمافزارهاي تهيه شــده را ندارند
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به عنوان مثال هركدام از آنها داراي كاستيهایي در انتخاب
انواع چشـــ مه ،انواع جنس قط عات ،انواع فيلم و همچنين
اســتاندارد مورد اســتفاده هســتند و نرمافزار تهيه شــده
ميتواند با رفع این كاســتيها به عنوان یك نرم افزار جامع
براي پرتونگاري گاما مورد استفاده قرارگيرد.
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