به نام خدا
سومین شماره مجله علمی-ترویجی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران در زمان كوتاهی پس از برگزاری موفقیتآمیز پنجمین
كنفرانس بینالمللی آزمونهای غیرمخرب ایران ( ،)IRNDT2018به چاپ میرسد .به همین مناسبت ،در این شماره گزارشی از
این كنفرانس ارائه خواهد شد .حضور آقای دكتر ساجیش كومار بابو رئیس محترم كمیته بینالمللی آزمونهای غیرمخرب
( )ICNDTو حمایت انجمن آزمونهای غیرمخرب آمریكا ( )ASNTكه با قرائت پیام آقای دكتر آرنولد بریسون دبیر اجرایی
 ،ASNTتوسط آقای مهندس مرتضی جعفری به انجام رسید ،از منظر بینالمللی جایگاه ویژهای به این كنفرانس داده است.
استقبال دستاندركاران ،سازمانها و شركتهای مرتبط با  NDTاز این كنفرانس نیز همچون كنفرانسهای قبلی انجمن بسیار
چشمگیر بود.
در این شماره از مجله نیز همچون دو شماره قبل ،چندین مقاله علمی و فنی در موضوعات مختلف  NDTارائه خواهد شد .این
مقالهها در موضوعات مختلفی از جمله آرایههای فازی ،آزمون جوش نقطهای ،بازرسی مولدهای بخار ،تداخلسنجی برشی و
برهمنگاری تصاویر دیجیتالی هستند.
بر خود الزم میدانم از نویسندگان مقاالت ،داوران محترم مجله و همكاران عزیزم در دبیرخانه مجله تشكر و قدردانی به عمل
آورم .همچنین ،از تمامی اساتید ،دانشجویان ،پژوهشگران و مهندسانی ،كه در حوزه  NDTفعالیت دارند ،خواهش میكنم با
ارسال آخرین دستاوردهای علمی و فنی خود در قالب مقاله و یا خبر ،مجلهی خود را هر چه پربارتر سازند.
در انتها ،با توجه به نزدیكی سال نو ،فرصت را مغتنم شمرده و پیشاپیش سال نو را به شما بزرگواران تبریك گفته و امیدوارم
كه در سایه عنایات ایزد منّان ،سال نو ،سالی سرشار از سالمتی ،موفقیت و بهروزی برای خوانندگان عزیز مجله و همه مردم كشور
عزیزمان ایران باشد.
شاد و سرفراز باشید
فرهنگ هنرور
سردبیر
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تغییر نام انجمن
با كمال مسرت به اطالع اعضای محترم انجمن و
دستاندركاران  NDTكشور میرسانیم كه نام «انجمن
بازرسی غیرمخرب ایران» به زودی به «انجمن آزمونهای
غیرمخرب ایران» تغییر خواهد یافت .انجمن در آبان ماه
 793۱درخواستی را مبنی بر تغییر نام انجمن به «انجمن
آزمونهای غیرمخرب ایران» به كمیسیون انجمنهای علمی
ایران تقدیم كرد .پس از برگزاری چند جلسه توجیهی برای
بررسی دالیل و نیاز انجام این تغییر ،سرانجام كمیسیون
انجمنهای علمی در مهرماه  7931با این درخواست موافقت
كرد و بزودی ،پس از انجام تشریفات قانونی و طرح موضوع
در مجمع عمومی ،نام جدید انجمن به طور رسمی مورد
استفاده قرار خواهد گرفت .در این خصوص استعالمی نیز از
فرهنگستان زبان و ادب فارسی صورت گرفت كه
فرهنگستان نیز معادل بودن واژه «آزمون» با واژه انگلیسی
» ،«testingكه در عنوان انگلیسی انجمن بكار رفته است،
را مورد تایید قرار داد.
الزم به ذكر است كه انجمن بازرسی غیرمخرب ایران از
ابتدای شكلگیری نام «انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران»
را مد نظر داشته و در مكاتبات اولیه برای تاسیس انجمن در
سال  793۱از این نام استفاده میكرده است .اما در زمانی
كه تاسیس انجمن مورد موافقت كمیسیون قرار گرفت ،از
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هیئت موسس انجمن خواسته شد كه چند نام را اعالم تا
اعضای كمیسیون از میان آنها یكی را انتخاب كنند .در آن
زمان ،كمیسیون نام «انجمن بازرسی غیرمخرب ایران» را
انتخاب كرد .با توجه به اینكه هدف اصلی هیئت موسس،
تشكیل هر چه سریعتر انجمن و آغاز فعالیتهای مورد نیاز
كشور در راستای مدیریت و ساماندهی  NDTبود ،در آن
زمان اعتراضی به این انتخاب نشد .
حال كه انجمن پس از شش سال فعالیت و برگزاری موفق
چندین كنفرانس و گردهمایی ،عضویت و عقد تفاهمنامه با
سازمانها و انجمنهای معتبر بینالمللی و كسب اعتماد
جامعه  NDTكشور به جایگاه قابل توجهی دست یافته
است ،انجمن تصمیم گرفت كه این تغییر نام را هم انجام
دهد كه خوشبختانه مورد موافقت مراجع ذیربط قرار گرفت .
هر چند این عملكرد و تالش اعضای انجمن است كه
ماهیت انجمن را شكل میدهد ،ولی قطعاً تطابق درست نام
انجمن با فعالیتهای آن و بخصوص تطابق عناوین فارسی
و انگلیسی انجمن نیز بسیار مهم است و بسیار خوشحالیم
كه پیش از پایان دومین دوره هیئت مدیره انجمن ،این امر
محقق شده است.
هیئت مدیره انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
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اعتبار علمی -ترویجی مجله فناوری آزمونهای غیرمخرب
هدف از انتشار مجله تخصصی «فناوری آزمونهای
غیرمخرب» ارتقای سطح دانش متخصصان ،پژوهشگران،
دانشجویان و دستاندركاران حوزه آزمونهای غیرمخرب و
ایجاد بستری برای تبادل یافتهها و اطالعات نوین علمی در
زمینههای تخصصی این حوزه است .این مجله در نظر دارد
با ساماندهی دستاوردها و اطالعات روزآمد حوزه آزمونهای
غیرمخرب سبب تقویت پایههای علمی و فنی در تخصص
مذكور و زیرشاخههای مرتبط با آن شود .همچنین ضمن
كمك به گسترش ایدههای نو و اعتالی فعالیتهای علمی در
این حوزه تخصصی ،با ایجاد ارتباط مناسب بین نیازها و
اطالعات علمی و فنی ،زمینه تبادل نظر در تشخیص و رفع
معضالت موجود در این حوزه تخصصی را فراهم سازد.
اولین دوره این مجله از سال  7939به بعد و در پی
خبرنامههای متعددی كه از سوی انجمن منتشر میگردید،
با همت و تالش خالصانه اعضای انجمن بخصوص اعضای
شورای انتشارات ،منتشر و در اختیار اعضای انجمن قرار
گرفت .با توجه به اینكه هیچ مجلهای با اعتبار علمی –
ترویجی كه بتواند مقاالت ،مطالعات و پژوهشهای علمی،
اخبار و یادداشتهای تحلیلی جامعه بازرسی فنی و
آزمونهای غیرمخرب را هم در حوزه صنعتی و هم دانشگاهی
پوشش دهد ،در كشور وجود نداشت ،شورای انتشارات انجمن در سالهای اخیر نسبت به اخذ اعتبار رسمی علمی – ترویجی از
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اقدام نمود .خوشبختانه پس از تشكیل هیئت تحریریه متشكل از اعضای صنعتی و دانشگاهی بر
اساس مفاد آییننامه مربوطه ،سرانجام در سال  7931اعتبار رسمی علمی -ترویجی از سوی دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی
امور پژوهشی وزارت متبوع ،با صاحب امتیازی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران به این مجله اعطا گردید و همزمان در پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCنیز نمایه شد.
ضمن تبریك صمیمانه این موضوع به همه اعضای انجمن ،بار دیگر از كلیه پژوهشگران ،دانشگاهیان ،كارشناسان و متخصصین
صنعتی در حوزه بازرسی و آزمونهای غیرمخرب دعوت مینماید تا نتایج و دستاوردهای مطالعاتی و تجربی خود و یادداشتهای
تحلیلی مرتبط را از طریق سامانه ارسال مقاالت در وبگاه نشریه به نشانی  www.JNDTTech .irبه دبیرخانه نشریات انجمن
ارسال نمایند.
امید است كه با فراهمسازی بستری برای تبادل یافتهها ،دانش و فناوری آزمونهای غیرمخرب و نیز ترویج فرهنگ صحیح
بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب شاهد توسعه و گسترش روزافزون ایمنی در كشور عزیزمان باشیم.

شورای انتشارات انجمن
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گزارش برگزاری پنجمین کنفرانس بینالمللی آزمونهای غیرمخرب ایران
()IRNDT 2018
 13و  14آبان ماه  ،1331تهران ،هتل المپیک
میثم باباپور؛ دبیر انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

این كنفرانس كه بزرگترین رویداد و هماندیشی متخصصین و دستاندركاران جامعه بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب در
كشور است ،توسط انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران ( )IRNDTبعنوان باالترین مرجع علمی و تخصصی در این زمینه ،طبق
برنامهریزی دوساالنه برگزار شد و انجمن صنفی شركتهای بازرسی فنی ،سازمانهای متعدد داخلی و خارجی و نهادهای كشوری
از حامیان اصلی آن بودند .برگزارى موفق پنجمین دوره كنفرانس بار دیگر اهمیت مدیریت و ساماندهى آزمونهاى غیرمخرب در
كشور را براى مخاطبین روشنتر ساخت .جنبههای مختلف بكارگیری آزمونهای غیرمخرب و استفاده از روشهاى نوین و پیشرفته
در جهان ،و به تبع آن در كشور عزیزمان ایران ،از یك سو و ایجاد ساختاری مناسب برای بهرهبرداری موثر از این آزمونها از
سوی دیگر ،عمده مواردى بودند كه در این كنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پنجمین كنفرانس بینالمللی آزمونهای غیرمخرب ایران از چهار بخش :ارائه مقاالت علمی ،برگزاری نشستهای تخصصی ،ارائه
كارگاههای آموزشی ،و برپایی نمایشگاه تخصصی تشكیل شده بود كه به اختصار به هر كدام از بخشهای فوق میپردازد .اگرچه
برآورد اولیه از برگزاری كنفرانس آنهم در شرایط كنونی كشور و بر اساس بازخوردهای اولیه بسیار موفق ارزیابی میشود و علیرغم
تحریمها ،استقبال خوبی از كنفرانس بعمل آمد بهگونهای كه متوسط شركتكنندگان در هر دو روز بالغ بر  9۱۱نفر بوده است،
اما در این گزارش به موارد و موضوعاتی تاكید خواهد شد كه میتواند در برنامهریزیهای آینده در جهت پربار بودن كنفرانس
موثر واقع شده و دستگاههای كشوری را نیز مخاطب قرار دهد تا از مشاركت حداكثری برخوردار شد.
ارائه مقاالت:
از مجموع مقاالت دریافت شده در دبیرخانه علمی كنفرانس ،پس از ارزیابیهای كمیته علمی ،تعداد  ۱6مقاله بصورت شفاهی
و پوستری پذیرفته و ارائه گردید .آنچه قابل توجه است ،عمده و قریب به اتفاق مقاالت از جامعه دانشگاهی و پژوهشگاهی بوده و
علیرغم اینكه بیشتر مخاطبین این حوزه از دانش و فناوری از جامعه صنعتی كشورمان هستند اما فقط تعداد انگشتشماری از
مقاالت را به خود اختصاص داده بودند .ضمن نگاه مثبت به افزایش سطح علمی مقاالت و استفاده از دانش روز و روشهای
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پیشرفته و نوین در آنها ،متاسفانه آنچه كه از این نتایج برمیآید نقش كمرنگ صنعت و متخصصین صنعتی در انجام طرحهای
تحقیقاتی است .از طرفی بستر كاربردی بودن ،در بسیاری از مقاالت ارائه شده هنوز فراهم نیامده است .این در حالی است كه به
اذعان شركتكنندگان و صنعتگران حاضر در كنفرانس ،نیاز پژوهشی در بسیاری از صنایع در بهبود روشهای موجود و بكارگیری
روشهای نوین و پیشرفته وجود دارد .امید است با فعالیتهای "شورای صنعت و فناوری" انجمن و طبق آییننامه داخلی آن كه
اخیرا تهیه و تصویب شده است ،زمینه ارتباط هرچه موثرتر با صنعت در جهت شناسایی نیازها و همكاری با دانشگاهها و مراكز
پژوهشی وجود داشته باشد.
کارگاههای آموزشی:
كارگاه های آموزشی یكی از پرمخاطبترین بخشهای كنفرانس بود بصورتی كه بقیه بخشها را تحت الشعاع خود قرار داده
بود .امسال به غیر از كارگاههایی كه مطابق دورههای پیشین كنفرانس جنبه آموزشی و معرفی روشهای پیشرفته آزمونهای
غیرمخرب را داشتند ،امكان پذیرش درخواست شركتهای صنفی جهت معرفی تجهیزات ،خدمات (برندینگ) یا ارائه روشهای
خاص نیز فراهم آمده بود .با توجه به نیاز جامعه بازرسی فنی و شركتهای صنفی میتوان در دورههای بعدی كنفرانس توجه
بیشتری به این بخش معطوف داشت .ویژگی دیگر در این بخش گستره بازخوردهای مطلوب و نامطلوب مخاطبین در خصوص
محل برگزاری كارگاهها و نیز اطالعرسانی موثرتر قبل از برگزاری كنفرانس است تا شرایط هرچه بهتری برای استفاده
شركتكنندگان فراهم آمده و مخاطبین بیشتری نیز جذب شوند.
نشستهای تخصصی:
با توجه به نتایج كنفرانس قبلی و اقدامات سه ساله اخیر انجمن ،در این كنفرانس توجه ویژهای به این بخش معطوف شد .پس
از ارزیابیهای اولیه ،موضوع تایید صالحیت كاركنان آزمونهای غیرمخرب و صدور گواهینامه كه با نابسامانی قابل توجهی در
كشور روبرو است مد نظر قرار گرفت و از آنجا كه برنامه میان مدت در این رابطه توسط انجمن تهیه شده است ،تبادل نظر در
مورد نحوه اجرای آن از محورهای اصلی كنفرانس و نشستها واقع شد .از آنجا كه موفقیت این برنامه ،همكاری تنگاتنگ
انجمنهای ذیربط ،دستگاههای حاكمیتی مرتبط با موضوع و مقبولیت آن توسط نهادهای كارفرمایی را الزم دارد ،جلسات متعددی
با سازمان ملی استاندارد ایران ،وزارت نفت و انجمن صنفی شركتهای بازرسی فنی برگزار شد كه بر اساس موافقت مدیران
ذیربط وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد ایران و تصمیم شورای راهبری كنفرانس ،مقرر شد دو نشست تخصصی برای طرح و
بررسی موضوعات مبتالبه با حمایت و حضور این دستگاهها برگزار گردد.
نظر به مغفول ماندن موضوع آزمونهای غیرمخرب در صنعت سازه و ساختمان و بر اساس پیشنهاد "شورای صنعت و فناوری"
انجمن مقرر شد كاربرد و وضعیت این آزمونها در صنعت سازه و ساختمان نیز یكی از موضوعات نشستهای تخصصی باشد تا
نتایج آن ،در ادامه فعالیتهای انجمن پیگیری شود .وضعیت پرتونگاری صنعتی در كشور و پرداختن به چالشهای آن ،نشست
چهارم كنفرانس بود كه با حمایت و برنامهریزی انجمن صنفی شركتهای بازرسی برگزار گردید.
متعاقب تصمیم شورای راهبری ،قبل از برگزاری كنفرانس چندین جلسه هماهنگی در مورد هر نشست ،با حضور مسؤلین و
صاحبنظران برگزار گردید .در پی جلسات هماهنگی نشست تخصصی "سیاستهای وزارت نفت در ارتقای جایگاه آزمونهای
غیرمخرب" بنابه ارزیابیهایی كه قبال در وزارت نفت انجام گرفته بود و به تشخیص آقای مهندس اصلعربی ،مدیركل محترم
نظام مدیریت داراییهای فیزیكی وزارت نفت ،دو موضوع مهم مدنظر این نشست قرار گرفت:
• لزوم بازنگری در آییننامه و روشهای اجرایی در انجام آزمونهای غیرمخرب و بكارگیری روشهای پیشرفته و نوین با بهبود
كارایی در مدیریت و استفاده از مشاورین آزمونهای غیرمخرب
• ارزیابی و تایید صالحیت و شناسایی گواهینامههای معتبر كاركنان آزمونهای غیرمخرب در صنعت نفت
در جلسات هماهنگی با سازمان ملی استاندارد ایران ،آقای دكتر خاكیفیروز ،رئیس محترم مركز ملی تایید صالحیت ایران
تاكید داشتند كه در حال حاضر ،وضعیت تایید صالحیت كاركنان آزمونهای غیرمخرب نابسامان بوده و گواهینامههایی كه بدون
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رعایت ضوابط صادر میشود باید در اسرع وقت اصالح و استقرار استانداردISO 9712مدنظر قرار گیرد .همچنین متقاضی مرجع
صدور گواهینامه الزم است هرچه زودتر الزامات استاندارد  ISO 17024را استقرار دهد.
نشست تخصصی ساختمان با حضور مسؤلین نظام مهندسی ساختمان استان تهران ،پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی ،اساتید
دانشگاه و كارشناسان این حوزه برگزار شد كه بحثهای بسیار مفید كاربردهای آزمونهای غیرمخرب در این حوزه مطرح و با
نگاه ویژه به موضوع زلزله كه برای كشور بسیار مهم است ،نقش آزمونهای غیرمخرب در طراحی ،اجرا و نظارت بررسی گردید.
برایند نشست حاكی از این بود كه در این حوزه كار بسیار اندكی انجام یافته و میتوان اذعان داشت كه مغفول مانده است .امید
است با توجه ویژه در ادامه فعالیتهای انجمن ضمن ترویج بكارگیری بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب در این حوزه از صنعت،
فرهنگ صحیح اجرای آنها و صالحیت كاركنان در اجرا مورد تاكید قرار گیرد.
نشست تخصصی"وضعیت پرتونگاری در كشور و چالشهای آن" نیز با حضور مسؤلین انجمن صنفی شركتهای بازرسی فنی
و كارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران در فضایی سازنده و با هدف تعامل هرچه بیشتر برای حفظ ایمنی و تاكید بر همكاریهای
بیشتر برگزار گردید.
نمایشگاه تخصصی جانبی:
علیرغم وجود تحریمها و به تبع آن عدم استقبال شركتها در عرضه محصوالت شركتهای خارجی كه ممكن است عواقبی به
همراه داشته باشد ،استقبال خوبی به عمل آمد و شركتهای تامین كننده تجهیزات بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب در
فضای نمایشگاهی بالغ بر  95۱متر مربع محصوالت خود را عرضه نمودند.
همچنین آنچه قابل ذكر است حضور ،همكاری و حمایت بی شائبه جامعه جهانی آزمونهای غیرمخرب از انجمن  NDTایران
و پنجمین كنفرانس بینالمللی آزمونهای غیرمخرب ایران است .حضور افتخارآمیز آقای دكتر ساجیش كومار بعنوان رئیس
كمیته جهانی آزمونهای غیرمخرب ( )ICNDTدر كنفرانس و ارائه سخنرانی كلیدی در خصوص استقرار استاندارد تایید صالحیت
 ISO 9712و اعالم حمایت همه جانبه ایشان از برنامههای انجمن در راستای استقرار نظام تایید صالحیت مركزی در ایران،
حضور آقای مهندس مرتضی جعفری بعنوان نایب رئیس شورای تایید صالحیت انجمن آزمونهای غیرمخرب آمریكا ( )ASNTو
قرائت پیام انجمن  ASNTدر حمایت از كنفرانس ،و همچنین ارسال پیامهای حمایتی جداگانه از سوی آكادمی بینالمللی
آزمونهای غیرمخرب ( )Academia NDT Internationalو انجمن آزمونهای غیرمخرب آلمان ( )DGZfPبخشی از بازتاب
كنفرانس در بعد بینالملل بود .همچنین در حاشیه این كنفرانس جلسه سازندهای با حضور رئیس انجمن ،رئیس كمیته جهانی
آزمونهای غیرمخرب ( ،)ICNDTرئیس مركز ملی تایید صالحیت ایران ،رئیس انجمن صنفی شركتهای بازرسی فنی و مدیرانی
از سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت نفت با موضوع استقرار نظام تایید صالحیت مركزی در ایران تشكیل گردید.
در نهایت از كلیه اندیشمندان ،صاح بنظران و اعضاى محترم انجمن كه مشوق ما بودند و از همه دست اندركاران و حامیان عزیز
كه برگزارى این مهم را ممكن ساختند ،بویژه شركت محترم خانه صنعت باستان (گروه بازرگانی  ،)AHBشركت محترم پارس
ایزوتوپ و گروه محترم صنعتی ایران خودرو كه حامیان مالی انجمن در برگزاری این كنفرانس بودند صمیمانه تشكر و قدردانی
می نماییم  .بدون شك ،این حمایت و استقبال ،بار خطیر مسؤلیت ما را براى ادامه كار و برآورد انتظارات بحق جامعه آزمونهای
غیرمخرب ایران سنگینتر ساخته است .انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران از همه اعضا و دست اندركاران  NDTدر كشور یاری
میطلبد و از نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان به گرمی استقبال میكند تا با مساعدت جمعی ،زیرساختهای الزم برای
بكارگیری صحیح و موثر آزمونهای غیرمخرب در كشور از جمله استقرار نظام تایید صالحیت مركزی كاركنان آزمونهاى
غیرمخرب فراهم شود .قطعا با سعی و تالش جمعی و با مشاركت و همفكری همه اعضای انجمن راه دشواری كه در پیش داریم
آسانتر خواهد شد .انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران از ابتدای تشكیل مصمم بوده است كه از مشاركت همه اندیشمندان،
صاحبنظران و دستاندركاران  NDTدر جهت پیشبرد اهداف واالی انجمنی بهره گیرد .امیدواریم كه در آینده نیز انجمن بتواند
این رویكرد اساسی خود ،كه همانا متعلق دانستن انجمن به تك تك اعضای آن است ،را همچنان دنبال نماید تا شاهد پیشرفت
و موفقیت روزافزون انجمن و همه اعضای آن باشیم.
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چکیده
روش تداخلسنجی برشی یا برشنگاری ،یكی از روشهای نوری غیرتماسی و تمام-ناحیه برای ارزیابی غیرمخرب قطعات و
مجموعهها میباشد .در این روش گرادیان جابهجایی سطح به طور مستقیم اندازهگیری میشود .پس از پردازش تصویر ،الگوهای
هالهای سطح تحت بارگذاری بدستمیآید .از این روش به طور عمده در پیدا كردن عیوب سطحی و زیر سطحی در قطعات
استفاده میشود .سایر كاربردهای برشنگاری شامل اندازهگیری كرنش ،شناسایی خواص مواد ،ارزیابی تنشهای پسماند ،تشخیص
نشتی ،مطالعه ارتعاشات سازه و اندازهگیریهای سه بعدی میباشد .به دلیل اندازهگیری مستقیم گرادیانهای جابهجایی و حساس
نبودن به ارتعاشات محیط ،برشنگاری عالوه بر محیطهای آزمایشگاهی ،كاربرد بسیار گستردهای در محیطهای صنعتی دارد كه
این ویژگی باعث تمایز این روش با سایر روشهای نوری شدهاست .از این روش بیشتر در شناسایی عیوب قطعات مواد مركب و
فلزی استفاده میشود .در این مقاله به بررسی تكنیكها ،تجهیزات ،نحوهی عملكرد ،پردازش تصاویر ،نوع بارگذاری با توجه به
جنس قطعه و نوع عیب با تاكید بر چند پژوهش كاربردی در این زمینه ،پرداختهشدهاست.
واژگان کلیدی :تداخلسنجی برشی ،ارزیابی غیرمخرب ،اندازهگیری كرنش
 -1مقدمه
با توجه به پیشرفتهای تكنولوژی در سالهای اخیر و
استفاده از قطعات و مجموعههای حساس و پیشرفته ،لزوم
وجود روش های بازرسی غیرمخرب برای تشخیص عمر
باقیماندهی قطعات و همچنین تشخیص وجود یا عدم وجود
عیب و ناپیوستگی در آنها بیش از پیش حس میشود.
روشهای قدیمی و بازرسیهای مخرب ،به قطعه آسیب وارد
میكنند و در مواردی كه نیاز به سالم نگه داشتن قطعه
است ،نمیتوان از این روشها استفاده كرد ..از طرفی
بارگذاریهای خستگی نیز می تواند به مرور زمان عیوب و
ترکهای ریز را گسترش داده و منجر به ناكارآمدی مجموعه
و قطعهها بشود .از این رو انجام آزمونهای غیرمخرب در
تمام مراحل طراحی ،ساخت و نگهداری مجموعه از اهمیت
باالیی برخوردار میباشد].[7
طی سالهای اخیر تجهیزات و روشهای گوناگونی برای
بررسی و آزمونهای غیرمخرب به وجود آمده و گسترش
یافته است .هر كدام از این روشها بر اساس مجموعهای از
پارامترها برای بررسی و انجام آزمون انتخاب میشوند .از
جمله این پارامترها می توان به جنس قطعه ،نوع عیوب

احتمالی ،محدودیتهای دسترسی به قطعه یا مجموعه ،قابل
حمل بودن تجهیزات ،مالحظات اقتصادی ،سرعت انجام
بازرسی و  ...اشاره نمود] .[6یكی از روشهای نوین و كارآمد
در زمینهی آزمونهای غیرمخرب ،روش تداخلسنجی
برشی و یا در اصطالح ،برشنگاری است كه بر پایهی تداخل
موج لیزر تكرنگ بازتابی از سطح جسم میباشد.
كاربردهای زیادی میتوان برای این روش ذكر كرد از جمله:
اندازه گیری ابعادی ،تعیین عیوب و الیه الیه شدنهای زیر
سطحی ،تعیین میزان تنشهای پسماند ،بررسی ویژگیهای
میكروساختاری ،تعیین خواص مواد و خواص مكانیكی .دو
كاربرد بسیار موفق روش برشنگاری در صنعت تایر سازی
برای تشخیص عیوب مختلف تایرها و در مواد مركب و
ساختارهای پلیمری برای تشخیص الیه الیه شدن و وجود
حفره و ترک در آنها میباشد].[9
كرنش و پارامترهای مرتبط با آن ،از ویژگیهای خاص یك
نمونه میباشند كه اندازهگیری آنها میتواند كمكی بزرگ
برای شناسایی درست ویژگیهای قطعه نماید .روش برش-
نگاری دیجیتالی قادر است كرنشهای سطحی بخشی از
جسم را كه در معرض تابش نور لیزر قرار گرفتهاست ،نمایان

8

سازد .از آنجا كه با بارگذاری در قطعات ،معموالً در نواحی
اطراف عیوب (نظیر انواع ترکها) تمركز كرنش ایجاد می-
شود ،میتوان با اندازهگیری كرنشهای سطحی و تعیین
تغییرات و محلهای تمركز آنها در بخشهای مختلف جسم،
عیوب را شناسایی و اندازهگیری نمود .از طرفی از آنجا كه
در روش برشنگاری ،كرنشها به طور مستقیم اندازهگیری
می شوند ،حساسیت شناسایی عیب حتی نسبت به سایر
روشهای نوری نیز بیشتر است .از جمله محدودیتهای این
روش میتوان به عدم شناسایی عیوب در عمق قطعه اشاره
كرد] .[4پیش از برشنگاری از روشهایی همچون تداخل-
سنجی الگوی لكهای الكترونیكی (ESPI)7و هولوگرافی6
استفاده میشد .در روش هولوگرافی ،تصاویر برش خوردهی
تداخلی بر روی فیلمهای هولوگرافی ثبت میشد .روش
 ESPIو هولوگرافی از لحاظ چیدمان ،مشابه با روش برش-
نگاری میباشند تنها با این تفاوت كه در  ESPIو هولوگرافی
یك پرتوی نور مرجع باید به طور مستقیم از لیزر به دوربین
وارد شود كه باعث حساس شدن سیستم به ارتعاش و
اختاللهای محیط میشود .به همین دلیل برای از بین بردن
این عیب ،روش برشنگاری پیشنهاد شد به نحوی كه در
این روش دو پرتو نور بازتاب شده از سطح قطعه دریافت
میشود ،بنابراین حساسیت به نویز تا حد قابل توجهی
كاهش مییابد].[5
ز روش تداخلسنجی برشنگاری ،نخستین بار برای
اندازهگیری ممان خمشی در تیر توسط لیندرتز و باترزدر
سال  ،7319استفاده شد .در اوایل سال  731۱میالدی با
تالشهای سه محقق ،جان بوترز در انگلستان و ناكادات در
ژاپن و مایكهنگ در آمریكا از دوربین الكترونیكی و تصاویر
دیجیتالی استفاده شد كه بعد از آن بااختراع دوربین
مخصوص برشنگاریبه عنوان یك روش بازرسی غیرمخرب
معرفی شد و اولین بار در سال  7311روی بمب افكن
 USAF B2بازرسی انجام شد] .[۱پژوهشهایی نیز در
زمینهی تشخیص عیوب به كمك روش برشنگاری صورت
گرفته كه بیشتر بر روی عیوب بین الیهای مانند :ایجاد حفره
بین الیهها و جدایش بین الیهای متمركز بوده اند و
تشخیص ترکهای زیرسطحی ،نیاز به بررسی بیشتری دارد.
جیا و همكاران ] [1كیفیت جوش فراصوتیایجاد شده بر روی

دو ورق نازک آلومینیوم-مس را توسط روش برشنگاری ،به
كمك بارگذاری حرارتی مورد بررسی قراردادند و به خوبی
توانستند مكانهای جوش نخورده و جدا شده را تشخیص
دهند .سوجاتا و همكاران ] [1با بررسی سه سطح انحنا دار
از جنس مواد مركب آلومینیوم و پلیمرهای تقویت شده با
الیاف كربن كه دارای عیوب مشخص بودند ،به این نتیجه
رسیدند كه روش برشنگاری ،محدود به سطوح صاف و
مسطح نمیباشد و میتواند سطوح داخلی و خارجی قطعات
دارای انحنا مانند لولهها و پروفیلها را بازرسی كند .اكبری
و همكاران ] [3پارامترهای موثر در روش برشنگاری رابرای
تشخیص ترک روی مواد مركب را مورد بررسی قرار دادند.
آنها پارامتر بی بعدی به نام ضریب بار را برای توصیف حالت
بارگذاری در منطقهی كشسان تعریف كردند و بازرسی
رابرای حالتهای مختلف این ضریب انجام دادند.
عالوهبراین ،اثر اندازهی برش و زاویهی قرارگیری ترک را
مورد بررسی قراردادند .ژانگ و همكاران ] [7۱از بارگذاری
ارتعاشی به كمك پیزوالكتریك برای تشخیص ترک روی
نمونههای فلزی استفاده كردند .آنها نشان دادند زمانی
بهترین نتایج بدست میآید كه فركانس ارتعاشات ،به
فركانس تشدید پیزوالكتریك نزدیك باشد و با این بارگذاری
بهینه توانستند ترکهایی به عمق  7۱میلیمتر را در
نمونههای آلومینیومی ،تشخیص دهند.
در این مقاله به بررسی كامل چیدمان ،تئوری و
پارامترهای اساسی روش برشنگاری دیجیتال پرداخته شده
است .در انتها ،تعدادی از مهمترین پژوهشهای صورت
گرفته در این زمینه ،به طور كامل بررسی شده اند.
 -2تجهیزات و چیدمان برشنگاری
مایكلسون9

در روش برشنگاری دیجیتال ،از تداخلگر
برای ایجاد برش در تصاویر استفاده میشود .در ابتدا
نمونهای از قطعه كار كه تحت بارگذاری قرار میگیرد ،تهیه
میشود و در مكان خود محكم میشود .لیزر تك رنگ كه
در جلوی آن از لنز واگرا كننده برای گسترش نور قرار داده
میشود ،برای روشن كردن سطح قطعه استفاده میشود.
برای اندازهگیری به كمك روش برشنگاری ،سطح مورد
مطالعه میبایست از لحاظ نوری ،زبر باشد .پرتو لیزر به سطح
1

Electronic speckle pattern interferometry
Holography
3
Michelson interferometer
2
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تابانده میشود و به این طریق الگوی لكهای روی تصاویر
تشكیل میشود] .[77در قسمت بعدی تداخلگر مایكلسون
قرار داده شده كه پرتو های بازتاب شده از سطح قطعه را
میتواند به حالت های مختلف برش دهد .برش در اینجا به
معنی جابهجایی تصویر است .زمانی كه جسم با دو مسیر
یكسان تصویر شود ،تصاویر بر یكدیگر منطبق میشوند .در
اینجا برش تصویر اتفاق نمیافتد حتی اگر دو تصویر وجود
داشته باشد .زمانی كه با دو مسیر مستقل تصویر شود ،دو
تصویر میتوانند به طور مستقل دستكاری شوند ،به این
معنی كه دو تصویر برش خورده با فازهای متفاوت روی هم
ایجاد میشود و توسط دوربین ضبط میشود .یك آینه برای
برگرداندن پرتو به سطح قطعه كه ثابت در محل خود قرار
دارد در پشت تداخلگر است .آینهی دیگری كه زاویهی آن
متغیر است برای ایجاد زاویهی های برش دلخواه وجود دارد.
با تغییر این زاویه ،فاز پرتوهای خروجی از تداخلگر تغییر
می كند كه با توجه به نوع قطعه و بارگذاری ،باید این زاویه
به طور دقیق محاسبه شود .پس از برش خوردن تصاویر ،لنز
همگرا و متمركز كننده در جلوی دوربین قرار داده میشود
تا تصویر های ایجاد شده در تداخلگر روی هم قرار گیرند
و به دوربین برسند .شكل 7چیدمان نوری برشنگاری
دیجیتال در حالت خارج صفحه 7به منظور بدست آوردن
مشتقهای جابهجایی را نشان میدهد .در انتها یك دوربین
 CCDبرای ضبط تصاویر قرار داده شده است كه خروجی
دوربین به رایانه برای پردازش تصویر متصل است .نكتهی
بسیار مهم فاصلههای بین هر یك از تجهیزات میباشد.
یعنی باید در فاصلهی بهینه نسبت به یكدیگر و نسبت به
نمونه قرار بگیرند تا تصاویر با بهترین كیفیت ایجاد شود.
بارگذاری مناسب و بهینه در بدست آوردن تصاویر با دقت
باال و پیدا كردن عیوب ،نقش اساسی دارد .این بارگذاری به
صورتهای مختلف ممكن است اعمال شود از جمله:
فشاری ،حرارتی ،خالء نسبی ،كششی ،ارتعاشی ،صوتی.
توسط دوربین ،عكسهایی از سطح قطعه قبل و بعد از
بارگذاری گرفته میشود .پس از پردازش تصاویر توسط
نرمافزار ،عكسها از هم كم میشوند و الگوهای فازی و
الگوهای هالهای بدست میآید كه از تحلیل آنها میتوان به
وجود عیب یا ناپیوستگی ،پی برد.

شکل .1شماتیک سیستم برشنگاری بر پایهی تداخلسنجی
برشی مایکلسون .این تجهیزات برای اندازهگیری مشتقهای
جابهجایی در خارج صفحه میباشد[12].

 -3تئوری برشنگاری
شدت پرتو بازتاب شده از سطح و ثبت شده توسط صفحه

دوربین ناشی از دو تصویر برش خورده قبل از بارگذاری I
میباشد كه از رابطه زیر محاسبه میشود:
()7
) I  I 0 (1   cos

 I 0شدت نور متوسط زمینه  ،اندازه مدول تداخل ،
زاویه فاز تصادفی میباشد .بعد از اینكه بارگذاری انجام شد
و جسم تغییر شكل یافت ،توزیع شدت الگوی نقطهای به
آرامی تغییر میكند و به  I تبدیل میشود كه توسط رابطه
 6محاسبه میشود:
()6
)) I   I (1   cos(  
0

كه در آن  به تغییرات فاز كه به سبب تغییر شكل
سطح ایجاد میشود ،وابسته است .چون هردو معادله دارای
زاویه فاز تصادفی میباشند ،با نگاه كردن به تصاویرچیزی
تشخیص داده نمیشود .با وجود این ،محاسبهی اختالف
شدت دو الگوی نقطهای به یك الگوی حاشیهای و هالهای
قابل مشاهده منجر میشود كه توسط رابطه 9بیان میشود:
( )9

 


I d  2I 0   cos( 
)sin( ) 
2
2 


رابطه ( )9تشكیل الگوی هالهای كه فاز  را توصیف
میكند ،بیان میكند كه در آن حاشیههای سیاه با
.   2nو n  1, 2, 3, . .مطابقت میكند كه در
اصل یك دسته حاشیه هستند و هالههای روشن با نیم دیگر
دستههای حاشیه مطابقت میكند.
Out of plane

دوره دوم ،شماره سوم ،پاییز و زمستان 7931

1

11

سپس به بررسی ارتباط بین فاز الگوی هالهای و
مشتقهای جابجایی میپردازیم .مركز مختصات بر روی
مركز سطح قطعه در نظر گرفته میشود .مطابق شكل()6
فرض میشود نقطهی دلخواه )  P(x , y , zبر روی سطح
قطعه قرار دارد .نقطهی خروجی پرتوی لیزر
)  S (x s , y s , z sمیباشد كه بر نقطه  Pبر روی سطح
قطعه تابیده میشود .تصویر بازتابی از سطح ،بعد از عبور از
تداخلگر ،در نقطه )  D (x D , y D , z Dبر روی
آشكاركننده قرار می گیرد .بعد از بارگذاری روی قطعه ،نقطه
 Pبه نقطه )  P (x  u , y v , z wمنتقل میشود كه
در اینجا )  (u ,v ,wبردار جابجایی در نقطه  Pمیباشد.
راستای قرارگیری دوربین نیز به سمت محور  Zاست.
تغییر مسیر برای پرتو از نقطه  Pبعد از تغییر شكل طبق
رابطه ( )4میباشد[76]:
( )4
) L  (SP   P D )  (SP  PD
P

كه در آن:
2

) SP  ((x  x s )  ( y  y s
2

(z  z s ) 2 )1/2
PD  ((x  x D ) 2  ( y  y D ) 2
(z  z D ) 2 )1/2
SP   ((x  u  x s ) 2  ( y  v  y s ) 2
(z  w  z s ) 2 )1/2
P D  ((x  u  x D ) 2  ( y  v  y D ) 2
(z  w  z D ) 2 )1/2
با بسط چند جملهای رابطه ( )4و در نظر گرفتن درجه
اول ،خواهیم داشت[76]:
()5
x xD x xs
( L p 

)u
RD
Rs

y  yD y  ys

)v
RD
Rs

(

z zD z zs

)w
RD
Rs

(

شکل .2مسیر پرتو تابشی و بازتابی از سطح ،قبل و بعد از
بارگذاری[12].

كه در آن:
()۱

) z
2
D

2
D

y

2
D

R D  (x

) R s  (x s2  y s2  z s2

با جمع روابط ( )5و ( )۱خواهیم داشت:
()1
x xD x xs
A

RD
Rs

y  yD y  ys

RD
Rs

B

z zD z zs

RD
Rs
با جایگذاری رابطه( )1در ( )5داریم:
()1
L p  Au  Bv  Cw

C 

بعد از بارگذاری ،نقطهی  Qكه مانند نقطهی  Pپرتو لیزر
به آن تابیده است ،به دلیل تغییر شكل سطح قطعه به نقطه
) Q (x  dx  u  u , y v  v , z w  w
منتقل میشود كه در آن  u   uو v  vو
 w  wبه ترتیب مولفه های xو yو  zبردار جابجایی
برای نقطه  Qمی باشند .تغییر مسیر نوری برای نقطه Q
برابر است با]:[76
) LQ  A (u   u )  B (v  v
()3

)  C (w  w
مسیر نوری نسبی ،از تفریق كردن دو رابطه ( )1و ( )3به
دست میآید:
()7۱
LQ  LP  Au  B v  C w
اگر میزان برش  dxكوچك باشد ،تفاضل جابهجایی با
مشتق جابهجایی تقریباً برابر میشود و تفاضل فاز نوری
بدست میآید:
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2

u
v
w
()77
B
C
)dx

x
x
x
در معادله ( B ، A )77و  Cعاملهای حساسیت هستند
(A

 

و برابر با مولفههای بردار حساسیت  Kمیباشند و  λنیز
طول موج پرتو نور است .در حالت كلی اندازهگیری مشتق
جابهجایی ،رابطه اصلی برشنگاری به صورت رابطهی 76
میباشد[76]:
2
u
v
w
()76
 
(k x
ky
kz
)dx

x
x
x

كه درآن ) K  (k x , k y , k z

مولفههای

بردار

حساسیت میباشند و بستگی به جهت روشن كردن قطعه
توسط لیزر و جهت مشاهده پرتوهای بازتاب شده دارد .اگر

مولفههای k x

و  k yخیلی كوچك باشند و بتوان از آنها

صرف نظر كرد ،سیستم به طور كامل نسبت به مشتق
جابهجایی خارج صفحه حساس میشود .در این صورت اگر
جهت روشن كردن و جهت مشاهده روی یك خط راست
باشد ،رابطه جابهجایی خالص خارج صفحه به صورت زیر
تغییر میكند:
( )79برش تصویر در راستای y
w 

4 dy

( )74برش تصویر در راستای x



y

w


x
4 dx

 -4استفاده از روش برشنگاری در آزمونهای
غیرمخرب
در این قسمت به بیان مهمترین فعالیتهای صورت گرفته
در رابطه با قابلیت روش برشنگاری در تشخیص عیوب با
توجه به نوع بارگذاری و جنس نمونه انتخابی ،پرداخته شده
است .با توجه به ضخامت كم مواد مركب كه در ساخت
قطعات مختلف استفاده میشود ،روش برشنگاری در
تشخیص عیوب این مواد بسیار كارآمد میباشد.
 -7-4قابلیت روش برشنگاری در عیب یابی نمونههای
آلومینیومی و پلیمری
ژانوِی و همكاران در سال  6۱77و با تاكید بر جنسهای
پلیمری و فلزی و بر اساس بارگذاری حرارتی ،قابلیت روش
برشنگاری را بررسی كردند[79].
آنها از پرتو لیزر با طول موج  596نانومتر برای روشن
كردن سطح قطعه استفاده كردند .دستگاه برش تصاویر،
شامل دو منشور برشی انكساری و همچنین قطبی كننده
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میباشد .دو الگوی لكهای از قطعه ،یكی قبل از بارگذاری و
دیگری بعد از بارگذاری توسط دوربین  CCDضبط شد.
تفاوت این دو الگوی لكهای باعث آشكار شدن الگوهای
هالهای میشود كه قادر هستند مشتقهای جابهجایی را با
توجه به جهت برش تصویر ،نشان دهند.
نمونههای تحت آزمایش شامل دو صفحه از نوع پلیمر
پیویسی و پلی اتیلن چگالی باال با ابعاد 5۱۱×76۱×7۱
میلیمتر مكعب و همچنین یك صفحهی فلزی از جنس
آلومینیوم  6۱64با ابعاد  4۱۱×6۱۱×9میلیمتر مكعب،
میباشد .جدول 7برخی خواص این نمونهها را مشخص
میكند.
جدول .1خواص نمونههای تحت آزمایش][13

مدول

انبساط

حرارت

رسانایی

نوع مواد

یانگ

حرارتی

ویژه

گرمایی

Gpa

11 -6 /k

J/Kg K

W/m K

پیویسی

4

61

2511

1225

پلی اتیلن

122

181

1811

1225

آلومینیوم

11

23

311

231

عیوب مصنوعی شامل ترکها و سوراخها با اندازهها و
عمقهای مختلف در نمونه ایجاد شد .بارگذاری حرارتی
توسط تفنگ حرارتی در سطحی به قطر  ۱۱میلیمتر از جلو
و پشت قطعه اعمال گردید .به منظور بهبود الگوهای هالهای،
تمام سطح نمونهها با اسپری رنگ سفید پوشانده شد .برای
آزمایش نمونههای پلیمری ،چند صفحه با عیوب مصنوعی
تهیه شد ،به گونهای كه:
ابتدا یك سوراخ به قطر  7۱میلیمتر در عمق  ۱.5میلیمتر
در پشت نمونه ایجاد شد .سپس این قطعه مورد ارزیابی
برشنگاری قرار گرفت .اگر این سوراخ از روش بارگذاری
حرارتی تشخیص داده نشود ،عمق سوراخ را  ۱.5میلیمتر
افزایش دادند و دوباره نمونه را بازرسی كردند .این فرآیند تا
زمانی كه سوراخ در عمق قابل شناسایی قرار بگیرد ،ادامه
پیدا میكند .سپس همین روش برای سوراخ با قطرهای ،1
 4 ،۱و  6میلیمتر تكرارشد.
در نمونههای آلومینیومی ،سوراخ و ترک های ایجاد شده
مطابق شكل 9میباشند .ترکهای ایجاد شده همگی دارای
عرض یكسان برابر با  ۱.6میلیمتر ولی طول و عمق متفاوت
میباشند.

12

در اینجا عمق عیب ،نزدیكترین فاصلهی بین سطح نمونه
و مرز عیب است .یعنی برای سوراخهای كروی عمق عیب
برابر فاصلهی بین سطح نمونه و سطح باالیی سوراخ است و
برای عیوب سطحی ،این فاصله از سطح نمونه تا سطح زیرین
عیب میباشد .روش انجام آزمایش مشابه نمونههای پلیمری
بود .به دلیل اینكه رسانایی گرمایی آلومینیوم بسیار بیشتر
از پلیمرها است ،حرارت اعمال شده به سطح آلومینیوم
سریع منتقل میشود و تغییر شكل نمونه خیلی كوتاه و گذرا
میشود و الگوهای هالهای نامشخصی بدست آمد .برای رفع
این مشكل ،تغییرات دمایی باالتری جهت اعمال نیروی
حرارتی نیاز است .برای تشخیص ترکها ،جهتهای متفاوت
صفحه برش شامل :موازی ،عمود و با زاویهی مایل نسبت به
جهت ترک ،استفاده شد .تمامی مشاهدهها از روی سطح
جلوی نمونه و عیوب ایجاد شده در پشت نمونه انجام شد.

زمان تصاویر ضبط شده قبل و بعد از بارگذاری بسیار مهم
است و در كیفیت الگوهای هالهای و تحلیل نتایج موثر
است .اگر تصاویر اولیه خیلی زود گرفته شود ،ممكن است
همبستگی بین تصاویر بعدی اتفاق نیفتد و منجر به الگوهای
هالهای ضعیف و غیر قابل شناسایی میشود .اگر تصاویر
اولیه خیلی دیر گرفته شود ،باعث كاهش امكان شناسایی
عیب میشود .برای اینكه جوابهای آزمایش قابل قبول
باشند ،هر آزمایش روی هر عیب خاص ،ده مرتبه تكرار شد.

شکل .4الگوهای هالهای برای نمونه پی وی سی با سوراخهای
مختلف :H 825D 11)a( .سوراخ به قطر  11و عمق بحرانی
 )d(;H1D6 )c(;H8D 8)b(;825تکثیر حاشیه فازی برای
قسمت[13].H125D2 )f(;H5D4)e( ;c

شکل .3دو صفحهی آلومینیومی با سوراخ و ترکهای ایجاد
شده در آنها ( :Dقطر سوراخ :H ،عمق عیب :L ،طول
ترک)[13].

به منظور یكسان سازی شرایط در طول آزمایش،
بارگذاری حرارتی روی نمونههای پلیمری در مدت  4ثانیه
و با توان  6۱۱۱وات انجام شد .فاصلهی بین خروجی تفنگ
حرارتی و سطح نمونه تقریباً روی  6۱میلیمتر تنظیم شد.
شكل 4تصاویر برشنگاری و الگوهای هالهای نمونه پی وی
سی با سوراخ های مختلف را نشان میدهد كه در آنها تمامی
عمق عیوب ،عمق بحرانی هستند ،یعنی بیشترین عمقی از
سطح نمونه كه عیب قابل شناسایی بوده است.
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یكی از مشكالت ذاتی برشنگاری ،كیفیت پایین الگوهای
هالهای و در نتیجه دقت پایین تشخیص عیبها میباشد.
در این مقاله از تكنیك فاز هندسی دیجیتالی در تكثیر
حاشیهها كه از روشهای پردازش تصویر میباشد ،برای
الگوهای مشكوک استفاده شد .در شكل 4قسمت ( )dبرای
واضحتر شدن الگوی هالهای از تكثیر هالهها و نازک كردن
آنها استفاده شد كه بسیار راحتتر میتوان تحلیل نمونه را
انجام داد .نتایج آزمایشها برای دو نمونه پلیمری با
جنسهای مختلف تقریب ًا یكسان بوده است .همچنین،
قابلیت برشنگاری در تشخیص عیوب زمانی كه عمق عیوب
افزایش یابد و یا اندازهی آنها كوچك شود ،به سرعت كم
میشود .رابطهی بین قطر سوراخ و عمق بحرانی كه در
شكل 5نمایش داده شده است را میتوان به عنوان منطقهی
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قابل تشخیص ،در نظر گرفت .ناحیهی غیر قابل تشخیص و
ناحیه بین آنها نیز مشخص شده است .تنها سوراخهایی با
قطر و عمق متناظر با آن قابل شناسایی است كه ،در ناحیهی
قابل تشخیص قرار داشته باشند.
با بررسی جزئی تر این شكل به این نتیجه میرسیم كه
بیشترین قابلیت تشخیص عیوب برای یك سوراخ با قطر
ثابت ،در فاصلهی بین دو سطح نمونه میباشد .یعنی جایی
كه عمق عیوب به اندازه نصف ضخامت قطعه میرسد .هرچه
عمق عیب زیاد و یا بیش از حد كم باشد ،باعث ایجاد اختالل
در الگوهای هالهای میشود و تشخیص عیب از این الگوها با
دشواری همراه میشود .برای نمونههای پیویسی و پلی
اتیلن با ضخامت  7۱میلیمتر ،حداقل قطر برای سوراخ قابل
تشخیص تقریباً برابر  7.9-۱.1برابر عمق متناظر آن
میباشد.

دلیل كه رسانایی گرمایی آلومینیوم بسیار بیشتر از پلیمرها
است و به سرعت نمونه تغییرشكل میدهد .در این حالت به
پردازش تصویرهای اضافی و دوربینهای با سرعت
عكسبرداری باالتر در حالت آنالین نیاز میشود .برای غلبه
بر این مشكل ،از كم كردن تصاویر به صورت آنالین استفاده
نشد و به جای آن تصویرهای زیاد و خامی از نمونه در هر
لحظه قبل و بعد از بارگذاری گرفته شد و سپس با پردازش
تصویر الگوها ظاهر شدند .شكل ۱برخی عیوب نمونه
آلومینیومی را نشان میدهد كه در یكی از آنها از پردازش
تصویر اضافی برای افزایش هالهها استفاده شده است.

شکل .6الگوهای هالهای برای نمونه آلومینیومی دارای سوراخ با
عمق بحرانی H225D8 )a( .سوراخ با قطر  8و عمق بحرانی 225
میلیمتر; ( )d( ;H1D3 )c( ;H2D5)bسه بار تکثیر هالهها برای
شکل .5قابلیت برشنگاری در تشخیص عیوب روی نمونه
پیویسی[13].

برای مثال زمانی كه عمق  6میلیمتر است ،فقط سوراخ
های با قطر بیشتر از  6.6میلیمتر ()6×7.7قابل تشخیص
بودند.
بارگذاری در این نمونه ها از نوع حرارتی افزایش و كاهش
دما بوده است و نتایج نشان میدهد كه هر دو نوع بارگذاری
مناسب میباشد و برای نمونههای پی وی سی و پلی اتیلن،
نتایج یكسانی بدست آمد.
آزمایش بر روی نمونههای آلومینیومی نشان داد كه
تصاویر ضبط شده در حین افزایش درجه حرارت ،خیلی
واضح تر از تصاویر در حین كاهش درجه حرارت هستند.
پس بارگذاری مناسب برای این نمونهها از نوع افزایش درجه
حرارت میباشد كه حساسیت به تشخیص عیوب را باال
میبرد .در مقایسه با نمونههای پلیمری ،افزایش درجه
حرارت برای آلومینیوم خیلی سریع و كوتاه میباشد .به این
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الگوی ([13].)c

ناحیهی قابل تشخیص برای نمونه آلومینیومی در شكل 1
نشان داده شده است .با بررسی این ناحیه ،نتایج زیر قابل
ارائه است:
برای قطعه آلومینیومی با ضخامت  9میلیمتر ،حداقل قطر
برای سوراخ قابل تشخیص ،باید حدود  9-6.5برابر عمق
متناظر آن باشد .رابطهی بین طول ترک و عمق بحرانی در
شكل 1آمده است كه نشان میدهد قابلیت تشخیص
برشنگاری با تغییر در جهت برش تصاویر نسبت به جهت
طولی ترکها ،تغییر میكند .با توجه به الگوهای هالهای در
شكل  3و زاویهی برشها ،این نتیجه بدست میآید كه
زمانی كه جهت تصاویر برشی عمود بر جهت ترک نباشند،
در زاویهی صفر و  45درجه ،حساسیت تشخیص عیوب به
باالترین حد خود میرسد .جهت برش عمود بر جهت طولی
ترک باعث یكسان شدن جهت الگوها و ترک میشود.
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متناسب با نوع قرارگیری ترک در نمونه ،باید زاویهی برش
مناسب انتخاب شود.

شکل .1قابلیت برشنگاری در تشخیص حفره نمونه
آلومینیومی[13].

شکل . 8قابلیت برشنگاری در تشخیص ترک نمونه
آلومینیومی[13].

شکل .3الگوهای هالهای برای نمونه آلومینیومی با ترک با طول
 15و عمق 128میلیمتر;( )aافزایش درجه حرارت و زاویه برش
عمود بر طول ترک;( )bکاهش درجه حرارت و زاویه برش عمود
بر طول ترک;( )cکاهش درجه حرارت با زاویه برش 45
درجه;( )dافزایش درجه حرارت با زاویه برش موازی[13] .

 -6-4ارزیابی قابلیت روش برشنگاری روی ساختارهای
الستیك و فلز
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لیوبین و همكاران در سال  6۱75با استفاده از بارگذاری
حرارتی و خالء نسبی ،قابلیت روش برشنگاری را روی
نمونههای با ساختار الستیك و فلز ،مورد بررسی قرار
دادند[74].
با وجود مقاومت و سختی كم ،الستیك دارای ویژگیهای
مهمی از جمله چسبندگی ،مقاومت به سایش ،مقاومت
مكانیكی و تحمل رطوبت است .با استفاده از تكنولوژی
اتصال ،الستیك میتواند به فلز به عنوان یك ساختار
كامپوزیت كه به طور گسترده در صنایع مدرن استفاده
میشود ،متصل شود .به طور كلی ،روشهای اتصال به دو
دستهی پیوند جوشی و پیوند غیر جوشی تقسیم میشوند.
در این مقاله با روش جوشی ،نمونهای از الستیك
استایرن-بوتادین كه نوعی االستومر مصنوعی است با
ضخامت  6میلیمتر ،به صفحهی فوالدی كم كربن متصل
شد .سطح فلز و الستیك با كاغذ سنباده  76۱پولیش زده
شد تا صفحههای اكسید شده ،جدا شوند .سپس سطح فلز
با استون تمیز شد و سطح الستیك به محلول ۱.5%
تریكلروسیانوریك اسید برای كاهش دادن زبری سطح
آغشته گردید .بعد از آماده سازی سطوح ،دو صفحه توسط
چسب اپوكسی با ضخامت تقریباً  ۱.6میلیمتر ،به یكدیگر
متصل شدند و به مدت  64ساعت در دمای اتاق نگهداری
شدند .پس از آن به مدت  9ساعت در دمای  1۱درجه
سانتیگراد حرارت دیدند.
در نمونهی مورد نظر مطابق شكل ( )7۱عیوب مصنوعی
ایجاد شد .عیوب اتصالی ،با قرار دادن  6الیه
پلیتترافلورواتیلن با هندسههای مشخص شده در الیهی
چسب بین فلز و الستیك ،ایجاد شد .عیب دیگری نیز در
نمونهها با تغییر ضخامت چسب بین الیهها از  ۱.6تا ۱.۱
میلیمتر ایجاد شد .ابعاد صفحهی نمونه  6۱۱×7۱۱میلیمتر
و ضخامت الستیك و چسب و فلز به ترتیب  6و  ۱.6و 7.5
میلیمتر است.
در این مقاله از بارگذاری حرارتی به كمك دو نورافكن با
توان  6۱۱۱وات در كنار سیستم برشنگاری و همچنین
بارگذاری خالء نسبی توسط محفظهی خالء ،استفاده شد.
در بارگذاری حرارتی ،نمونه در فاصلهی حدود  7.6میلیمتر
از دستگاه برشنگاری قرار گرفت و سطح الستیك توسط
پرتو لیزر با طول موج  596نانومتر شد .قبل از بارگذاری،
تصویر مرجع توسط دوربین از سطح نمونه ضبط گردید .بعد
از  9ثانیه بارگذاری ،تغییر شكل خارج سطح در دستگاه
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نشان داده شد .دستگاه برشنگاری قادر است سطحی به
اندازهی  66۱×7۱5میلیمتر را در یك مرحله بازرسی كند.
مقدار برش تداخلگر مایكلسون به اندازهی  ۱۱پیكسل در
جهت افقی تنظیم شد .در بارگذاری خالء نسبی ،نمونه در
محفظهی خالء گذاشته شد و سطح الستیك ،توسط پرتو
لیزر از میان پنجره شیشهای شفاف ،روشن شد .وقتی كه
پمپ خالء ،اختالف فشاری به اندازهی  ۱كیلوپاسكال نسبت
به فشار محیط ایجاد كرد ،تصویر مرجع و اولیه گرفته شد.
سپس با كنترل كردن نرخ نشت فشار هوا تصویرهای بعدی
گرفته و ذخیره شدند.

در حالت خالء ،از آنجا كه فشار هوا داخل محفظه،زیر
فشار اتمسفر استاندارد است ،سطح داخل عیبها تحت

شکل .11شماتیک مدل اجزا محدود نمونه تحت بارگذاریهای
حرارتی و خالء نسبی )a( .بارگذاری حرارتی روی عیب اتصال;

( )bبارگذاری خالء روی عیب اتصال; ( )cبارگذاری حرارتی
روی قسمت دارای چسب ضخیم بین الیهها[14].

شکل  .11نمونه مورد آزمایش و عیوب مصنوعی ایجاد شده در
آن[14].

عالوه بر آزمایشهای عملی ،مدل اجزای محدود برای
تخمین زدن تغییر شكل نمونه تحت بارگذاری حرارتی و
خالء نسبی ،به كار گرفته شد .در بررسیهای عددی،
الستیك ،چسب و فوالد ،همگن فرض گردید .دو نوع عیب
شامل یكی عدم اتصال مناسب دو صفحه و دیگری ضخامت
غیریكنواخت چسب در نظر گرفته شد .تمامی جزئیات
موجود در نمونه طبق شكل( )7۱مدل شد و مولفههای
جابهجایی فوالد در كف نمونه به عنوان شرایط مرزی انتخاب
گردید .شكل( )77مدل اجزا محدود برای نمونه را تحت
بارگذاریهای حرارتی و خالء نسبی و تغییر شكل سطح را
نشان میدهد .در مدل بارگذاری حرارتی ،شار حرارتی 4
وات بر متر مربع بر سطح اعمال كردند سپس از نرمافزار
آباكوس ،مدول جابهجایی-حرارت برای تجزیه و تحلیل
جابهجایی سطحی ناشی از انتقال حرارت مورد استفاده قرار
گرفت.
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توزیع فشار یكنواخت قرار گرفتند .پس فشار یكنواخت ۱
كیلوپاسكال به سطح عیبها وارد شد.از آنجا كه مدول
االستیك فوالد بسیار بیشتر از الستیك است  ،تغییر شكل
فوالد ناشی از فشار داخلی نادیده گرفته شد .در شرایط
ضخامت غیر یكنواخت چسب ،الیهی چسب بین دو صفحه
از  ۱.6تا  ۱.۱میلیمتر تغییر ضخامت میدهد كه طبق شكل
( 77)cدر مدل اجزا محدود ،بارگذاری خالء نمیتواند هیچ
فشار داخلی را در الیهی چسب ایجاد كند در حالی كه شار
حرارتی  1وات بر متر مربع توانست باعث تغییر شكل
خارجی نمونه شود.
تصاویر فازهای تداخلی برای بارگذاری حرارتی و خالء
نسبی روی نمونه ،در شكل( )76نشان داده شده است .این
تصاویر فازی ،مشتق جابهجایی خارج صفحه را نشان
میدهند .با توجه به الگوهای فازی ،همهی  76عیب مربعی
و دایرهای ایجاد شده به كمك هر دو بارگذاری حرارتی و
خالء نسبی تشخیص داده شد  ،اما فقط بارگذاری حرارتی،
تغییر ضخامت چسب را نشان داد .با مقایسهی شكل (76)a
و شكل ( )7۱میتوان الیهی چسب ضخیم بین دو صفحه را
در الگوهای هالهای مشاهده كرد .اندازهی عیبهای
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اندازهگیری شده بعد از تحلیل الگوهای هالهای در جدول6
نشان داده شده است .اگرچه خطایی بین اندازهی ابعاد اصلی
عیبها و مقدار اندازهگیری شده وجود دارد ،اما این مقدار
كمتر از  7میلیمتر است كه دقت باالی دستگاه را نشان
میدهد .در جدول ( )6ابعاد اصلی عیبها و ابعاد اندازهگیری
شده توسط بارگذاری حرارتی و خالء قابل مقایسه است.

فشار خالء برای بدست آوردن تصاویر با كیفیت باال بسیار
مهم و الزم است .این نتیجهگیری بر اساس شكل( )74كه
الگوهای حاشیهای را در فشارهای مختلف نشان میدهد،
بدست آمد.
ویژگی بارگذاری حرارتی این است كه به راحتی اعمال
میشود و یك حالت بارگذاری مهم در ارزیابی كیفیت
ساختارهای متصل شده میباشد .در مقایسه با میدان
جابهجایی ناشی از بارگذاری خالء ،توزیع جابهجایی در هر
دو حالت یكسان است .تحت یك تابش گرمایی خاص،
جابهجایی سطح خارجی عیبهای بزرگتر به میزان
قابلتوجهای بیشتر از عیبهای كوچك میباشد.
جدول .2اندازهگیری ابعاد عیبها][14

ابعاد عیب
ابعاد اصلی

اندازهگیری

شماره

عیبهای

شده توسط

عیب

پیشساخته

بارگذاری
حرارتی

شکل .12تغییرالگوهای حاشیهای در نمونه )a( .بارگذاری
حرارتی; ( )bبارگذاری خالء[14].

همانطور كه مشخص است ،دو بارگذاری حرارتی و خالء
نسبی با اینكه تفاوتهایی در آشكار ساختن عیب و نوع
تغییر شكل روی صفحهی نمونه دارند ،در تشخیص عیوب
اتصالی موفق بودند .هرچه اندازهی عیب بزرگتر باشد،
راحتتر و با اعمال نیروی كمتری آشكار میشود و برعكس،
عیبهای با ابعاد كوچكتر نیازمند اختالف فشار درون
محفظه و تغییرات گرمایی زیادتری میباشند.
به منظور بررسی رابطه بین اندازه عیب قابل تشخیص و
اختالف فشار مورد نیاز در محفظهی خالء ،یك بررسی چند
مرحلهای با حالتهای مختلف خال انجام شد .همچنین
شبیهسازی عددی نیز بر اساس شكل ( 77)bانجام گردید.
تغییر اندازه عیب و شرایط بارگذاری كه مشخص میكند
كدام عیبها به ترتیب آشكار شدهاند ،در شكل( )79نشان
داده شده است .زمانی كه فشار خالء به  ۱كیلوپاسكال
رسید ،كوچكترین عیب با اندازهی  4میلیمتر مشخص شد
در حالی كه الگوهای حاشیهای برای بقیهی عیبها بسیار
متراكم و غیر قابل تحلیل شد .از این نقطهنظر ،تنظیم دقیق
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ابعاد عیب
اندازهگیری
شده
توسط
بارگذاری
خالء

mm

mm

mm

1

21

13225

21283

2

15

14252

14211

3

11

11236

3254

4

8

1215

1281

5

5

5286

5231

6

4

4251

4281

شکل .13مقایسهی مقادیر فشارو نتایج تشخیص عیبها توسط
مدلسازی اجزا محدود و آزمایش عملی[14].
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شکل .14الگوهای حاشیهای عیبها در فشارهای خالء
مختلف[14].

به این معنی كه ،یك بارگذاری حرارتی قویتر برای
تشخیص عیب با ابعاد كوچكتر مورد نیاز است .در طی
آزمایش این نتیجه بدست آمد كه ،الگوهای هالهای كه
توسط بارگذاری حرارتی بهوجود آمدهاند ،با زمان تغییر
میكنند .انتقال حرارت در مواد نمونه و انتقال حرارت بین
هوای اطراف و نمونه تا زمان پایداری دمایی ،باعث این
تغییرات میشود .پس كیفیت الگوهای هالهای در بارگذاری
حرارتی به اندازهی الگوهای حاصل از بارگذاری خالء ،قابل
اعتماد نیستند.
عالوه بر استفادهی آسان از بارگذاری حرارتی ،این روش
برای تشخیص حفرهها و ترکهایی كه راه به در هستند و
روی سطح ایجاد مسیرهای باز میكنند ،مناسب است .در
این شرایط بارگذاری خالء نمیتواند باعث جابهجایی خارج
صفحه شود مگر اینكه اختالف فشار هوای بین سطح نمونه
و داخل آن به سرعت صفر شود .عالوه بر این ،تنها بارگذاری
حرارتی توانست ضخامت غیریكنواخت چسب بین فوالد و
الستیك را تشخیص دهد ،شكل( )75نشان دهندهی تغییر
ضخامت چسب از  ۱.6تا  ۱.۱میلیمتر در بین دو الیه
میباشد.

شکل .15مقطع عرضی ساختار الستیک و فلز با ضخامت
چسب[14].

 -9-4بهكارگیری برشنگاری در تشخیص عیوب در مواد
مركب چوب-پالستیك
بَرموز و همكاران در سال  6۱74با استفاده از بارگذاری
حرارتی و ایجاد عیبهای مصنوعی در نمونههایی از جنس
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مواد مركب چوب-پالستیك ،قابلیت برشنگاری را در
تشخیص عیبها روی این مواد ،مورد بررسی قرار
دادند[75].
مواد مركب چوب-پالستیك یكی از پركاربردترین
نمونههای مواد مركب میباشند كه به طور گسترده در
زمینههای مختلف در حال رشد هستند .این نمونهها كاربرد
بسیاری دارند كه عمدت ًا در بخشهای ساختمانی هدف قرار
میگیرند.كیفیت چسبندگی بین الیاف و ماتریس مهمترین
عامل برای دستیابی به خواص مطلوب است .كیفیت ضعیف
چسبندگی ممكن است منجر به وجود نقص در فصل
مشترک چوب و پلیمرها شودكه منبع اصلی ضعف نمونه
است .بنابراین استفاده از روشهای جدید و عملی برای
بازرسی مواد مركب به منظور كشف عیوب در ساختار آنها
بسیار مهم به نظر میرسد.
روشهای اصلی برای ساخت مواد مركب چوب-
پالستیك ،اكستروژن و قالبگیری تزریقی میباشد.
اكستروژن كه در آن اجزای چوب و پلیمر از طریق یك قیف
با مواد افزودنی تغذیه میشوند ،سپس ذوب میشوند و با
استفاده از قالب شكل داده میشوند ،از رایجترین روش تولید
است .همچنین از روش قالبگیری تزریقی برای شكل دادن
چوب و قطعات پالستیك (گرانول) مخلوط شده با هم جهت
ساخت قسمتهایی استفاده میشود كه نمیتوان آنها را با
اكستروژن تولید كرد.
مطابق شكل( )7۱سه نمونه به روش قالبگیری تزریقی
شامل  45 ،65 ،7۱درصد وزنی ذرات چوب و یك نمونه با
كیفیت باالی چوب كه با روش قالبگیری تزریقی امكان
ساخت آن نبود ،توسط روش اكستروژن تولید شد .سپس
در پشت آن حفره ایجاد شد تا قابلیت روش برشنگاری برای
تشخیص این حفره مشخص شود.
در این آزمایش ،از پرتو لیزر  7۱میلی وات با طول موج
 ۱96.1نانومتر ،دو آینه با پوشش آلومینیومی به قطر  7اینچ
و ضخامت  3میلیمتر ،برای تابش دوجانبه ،دو آینه با پوشش
آلومینیوم به قطر  6اینچ و ضخامت  4.5میلیمتر ،دو لنز
مسطح به قطر  ۱.5میلیمتر برای پراكنده كردن نور لیزر
استفاده شد .به عنوان مادهی پلیمری در این نمونه از پلی
اتیلن چگالی باال و برای عنصر چوب از چوب بلوط سفید با
اندازهی دانه  4۱-9۱مش استفاده شد.
برای ضبط تصاویر برشنگاری با كیفیت باالتر ،ابتدا سطح
نمونه با اسپری رنگ سفید پوشیده شد سپس نمونهها بین
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یك یا دو فك دستگاه كشش ثابت شدند .در قدم بعدی،
بارگذاری حرارتی توسط تابش المپ فلورسنت كه در جلوی
نمونه قرار داده شد ،اعمال گردید تا منجر به ایجاد
كرنشهای كوچك روی سطح نمونه شود .در این آزمایش،
شرایط محدود كننده در دوطرف نمونهها ثابت میباشد اما
برای نمونه  4۱درصد وزنی چوب تولید شده توسط
قالبگیری تزریقی ،شرایط ثابت یكطرفه مورد بررسی
گرفت.

باربرداری نشان میدهد .این الگوها عدم وجود عیب در
نمونه را نشان میدهند.

شکل .11مقایسه الگوهای هالهای برشنگاری نمونهی  61درصد
وزنی چوب )a( .نمونه سالم; ( )bنمونه دارای حفره[15].

شکل .16نمونههای ساخته شده )a( .اکستروژن شامل 61

شکل )a( .18تا ( )dالگوهای هالهای موازی حاصل از بازرسی

درصد وزنی ذرات چوبی; ( )bتا ( )dقالبگیری تزریقی شامل

نمونهی  11درصد وزنی چوب تولید شده به روش قالبگیری

به ترتیب  45 ،25 ،11درصد وزنی ذرات چوبی[15].

تزریقی به ترتیب  1تا  4ثانیه بعد از باربرداری[15].

در ابتدا نمونهی تولید شده توسط روش اكستروژن با ۱۱
درصد وزنی چوب برای تعیین قابلیت تشخیص عیب
برشنگاری مورد بررسی قرار گرفت .همانطور كه در
شكل( )71مشخص است ،نمونهی( )aبدون عیب میباشد و
الگوهای هالهای موازی تشكیل شده است .در نمونهی()b
سوراخی به قطر  6میلیمتر در یك طرف آن ایجاد شده
است .الگوهای هالهای این نمونه ،وجود عیب را مشخص
میكند .با توجه به اینكه در قبل آزمایشهایی بر روی مواد
پلیمری انجام شده بود و روش برشنگاری كامالً در
تشخیص عیبها موفق عمل كرده بود ،به این نتیجه
میرسیم كه الیاف چوب هیچگونه محدودیتی برای استفاده
از روش برشنگاری جهت بازرسی مواد مركب ایجاد
نمیكند.
در مرحلهی بعدی ،برشنگاری برای تشخیص عیبهای
احتمالی روی نمونههای تولید شده از طریق قالبگیری
تزریقی ،مورد بررسی قرار گرفت .شكل( )71الگوهای هالهای
نمونهی با  7۱درصد وزنی چوب را بعد از  7تا  4ثانیه

خطوط عمودی سیاه در زمانهای مختلف باربرداری ثابت
باقی ماند و بدون هیچگونه انحراف ،فقط به هم نزدیك
شدند .حجم پایین چوب موجود دراین نمونه میتواند
نشانهی سالم بودن قطعه طبق دالیل روبرو باشد )7 :تسهیل
جریان مواد حاصل از لزجت پایین مواد مركب در حین تولید
و  )6پراكندگی خوب چوب در ماتریس پلیمری.
شكل ( )73نتایج حاصل از ارزیابی برشنگاری روی نمونه
با  65درصد حجمی چوب را نشان میدهد كه این تصاویر
 4 ،6و  ۱ثانیه بعد از باربرداری ضبط شدند .الگوهای هالهای
نشان میدهد كه تعداد خطوط تیرهی عمودی با افزایش
زمان ،اضافه میشود .با این حال ،انحراف كوچك خطوط
تیرهی عمودی با طول تقریبی  6میلیمتر مشاهده میشود
كه میتواند ناشی از تراكم ذرات چوبی باشد.
با مطالعهی جزئیتر نتایج ،این نتیجه بدست میآید كه
حجم باالی مواد پركننده در نمونههای مواد مركب باعث
كاهش كیفیت انتشار ذرات در آن میشود .شكلهای ()6۱
و ( )67الگوهای هالهای حاصل از بررسی برشنگاری روی
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نمونهی با  4۱درصد حجمی چوب 7 ،تا  9ثانیه بعد از
باربرداری را نشان میدهد با این تفاوت كه در شكل ()67
نمونه از دو طرف ولی در شكل ( )67نمونه فقط از یك طرف
توسط فك دستگاه كشش محدود شد .در شكل ( )6۱یك
الگوی ناهمگن با شكلگیری خطوط تیره مشاهده میشود.

شکل )a( .13تا ( )cالگوهای هالهای حاصل از بازرسی نمونهی
 25درصد حجمی چوب تولید شده به روش قالبگیری تزریقی
به ترتیب  4،2و 6ثانیه بعد از باربرداری[15].

عالوهبراین فاصلهی بین خطوط برابر نیستند و فقط تعداد
كمی از آنها از الگوی موازی مستقیم ،منحرف شدند كه
عیب شدیدی را در نمونه نشان میدهد .به منظور ارزیابی
دقت نتایج بدست آمده ،آزمایش دیگری كه نمونه تنها از
یك طرف محدود است با همان شرایط بارگذاری قبلی،
انجام شدكه در شكل ( )67الگوهای هالهای آن مشخص
است .نتایج كامالً مشخص است و وجود عیب در الیههای

شکل )a( .21تا ( )cالگوهای هالهای حاصل از بازرسی نمونه با

زیر سطح نمونه ماده مركب را نشان میدهد .به منظور
ارزیابی دقت نتایج بدست آمده ،آزمایش دیگری كه نمونه
تنها از یك طرف محدود است با همان شرایط بارگذاری
قبلی ،انجام شد كه در شكل ( )67الگوهای هالهای آن
مشخص است.
نتایج كامالً مشخص است و وجود عیب در الیههای زیر
سطح نمونه ماده مركب را نشان میدهد .خطوط تیرهی
درهم شكسته ،فروپاشی ساختار ماده مركب در زیر سطح را
نشان میدهد كه منجر به انحراف نور منعكس شده از سطح
نمونه میشود .طول قسمت انحرافی حدود  1میلیمتر به باال
است .دالیل این نقصها میتواند ناشی از موارد زیر باشد:
 )7ماده مركب با حجم باالی مواد پركننده باعث باال رفتن
لزجت میشود كه تولید و قالبگیری آن را دشوارتر میكند
 )6مقدار بیشتری از ذرات چوب ،تراكم اجزای چوب را در
ماتریس افزایش میدهد كه باعث ایجادترک و از هم
گسیختگی در ساختار مواد مركب میشود.
 )9چسبندگی ضعیف اجزای چوب به یكدیگر ممكن است
باعث اتصال ضعیف بین چوب و ماتریس پلیمری شود.
پس روش برشنگاری در این نوع مواد مركب نیز
نتیجههای بسیار قابل قبولی از جمله اشكال در ساختار
تولیدی مواد و وجود حفره در آن را در اختیار گذاشت كه
میتوان با بهرهگیری از آن به بهترین بازرسی از سطح نمونه
دست یافت.

شکل )a( .21تا ( )cالگوهای هالهای حاصل از بازرسی نمونه با

 41درصد حجمی چوب ،به ترتیب  2 ،1و  3ثانیه بعد از باربرداری،

 41درصد حجمی چوب ،به ترتیب  2 ،1و  3ثانیه بعد از باربرداری،

دو طرف نمونه محدود شده است[15].

یک طرف نمونه محدود شده است[15].
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 نتیجهگیری-5
 روش برشنگاری دیجیتال كه،در این مقاله
زیرمجموعهای از روشهای نوین در بازرسیهای غیرمخرب
است بررسی شد و نحوهی كار و تجهیزات به كاررفته در آن
 با توجه به این كه این روش غیرتماسی است.شرح داده شد
 با بررسی چند،و مشتق جابهجایی سطح را محاسبه میكند
پژوهش انجام شده به قابلیت باالی برشنگاری در تشخیص
 این. پرداخته شد،عیوب در قطعات بهخصوص مواد مركب
روش هم در نمونههای فلزی و هم نمونههای پلیمری قابلیت
باالیی را نشان داده است و میتوان نمونههای مواد مركب با
،ضخامت كم را نیز به راحتی با بارگذاری مناسب روی آنها
.بازرسی كرد
 چون ترک یكی از مهمترین عیبهای ایجاد،عالوه براین
شده در نمونهها است و شناسایی ترکها توسط روشهای
 برشنگاری میتواند به، بسیار دشوار است،بازرسی دیگر
 از این رو پیشنهاد میشود.درستی آنها را تشخیص دهد
كه از این روش به طور گسترده در شناسایی ترکها در
.قطعات استفاده شود
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Abstract:
The shearography method is one of non-contact and full-field method for Nondestructive testing of
parts and sets. In this method the displacement gradient is directly measured. After processing the
image, the surface fringe patterns are earned. It is used mainly in detecting surface and sub-surface
defects of parts. Other applications include strain measurement, characterization of material properties,
evaluation of residual stresses, leakage detection, structural vibration studies and three - dimensional
measurements. Due to the measurement of displacement derivatives and not sensitive to the vibrations
of the environment, in addition to experimental environments, it has a wide application in industrial
environments, which makes this method discriminate with other optical methods. This method is used
mostly in composite and metal components for defect detection. In this paper, we study techniques,
equipment, method of operation, image processing, type of loading according to the materials and type
of defect with emphasis on some practical researches in this regard.
Keywords: Shearography, Nondestructive test, NDT, Strain measurement
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پیادهسازی سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایههای فازی
وحید حمیتی واقف  ،*1مهدی

بکرانی2
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چکیده
تصویربرداری فراصوتی با آرایههای فازی یكی از آزمونهای بسیار مهم در مجموعه آزمونهای غیرمخرب است .در این مقاله
سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایههای فازی طراحی و ساخته شدهاست .پیادهسازی با استفاده از مدارهای مجتمع
انجام شدهاست كه سبب كیفیت باالتر تصویر ،نویز كمتر ،قیمت تمام شده كمتر و ابعاد و وزن كمتر نسبت به اغلب سیستمهای
فعلی ،می شود .سیستم ساخته شده امكان اتصال به هر نوع پروب با كانكتور استاندارد را دارا بوده و حداكثر تا  7۱المان را با نرخ
نمونهبرداری  40MHzپشتیبانی مینماید و قابلیت ارتقاء برای به كارگیری تعداد المانهای بیشتر را نیز دارد .تصویربرداری نیز
با روش تمركز كامل در آن انجام می شود و بنابراین تصاویر آن دارای نویز كمتر و تفكیك بهتر نسبت به تصاویر معمول آرایه
فازی می باشد .قابلیت حمل و جابجایی آسان و امكان توسعه سیستم به منظور به كارگیری آن برای انواع آزمونهای غیرمخرب،
همراه با هزینه تمام شده بسیار كمتر نسبت به نمونه خارجی از ویژگیهای مهم این تحقیق میباشد .در نتیجه آزمایشهای انجام
شده ،این دستگاه سه حفره به قطرهای  ۱.1و  ۱.۱و  ۱.9میلیمتر را به خوبی تشخیص داده و تصویر با كیفیت از آنها ارائه
میدهد.
واژگان کلیدی :تصویربرداری فراصوتی ،آرایههای فازی آلتراسونیك ،روبش نمای  ،)A-scan( Aروبش نمای ،)B-scan( B
روش تمركز كامل
 -1مقدمه
آزمونهای غیرمخرب نقش مهمی در صنایع نیروگاهی،
نفت ،گاز ،پتروشیمی ،پاالیشگاهی ،آب و فاضالب ،ریلی،
هستهای ،بتون ،هوایی ،نظامی ،مهندسی پزشكی و  ...دارند.
از بین انواع آزمونهای غیرمخرب ،آزمونهای فراصوتی و از
میان آنها نیز تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایههای
فازی ،بیشترین توجه را در صنعت به خود جلب كردهاند.
امكان مشاهده عمق قطعه ،عدم نیاز به هر نوع ابزارهای
جانبی ،سهولت استفاده و مستندسازی و امكان بهكارگیری
تقریبا بالفاصله پس از عملیات اصلی مانند جوشكاری ،از
مهمترین ویژگیهای این روش است .ضمن آنكه با استفاده
از این روش ،میتوان تصاویر سه بعدی از داخل قطعه نیز
تهیه نمود و تقریبا كلیه اجزای داخلی قطعه را بدون
كوچكترین آسیب به آن مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
برای تصویربرداری از داخل قطعات روشهای مختلفی
مانند برشگرافی ،7ترموگرافی ،رادیوگرافی و مشتقات آن

مانند رادیوگرافی دیجیتالی و كامپیوتری و توموگرافی،
تصویربرداری فراصوتی با آرایههای فازی و  ...وجود دارد
[ .]9[]6[]7از میان روشهای مذكور ،دو روش رادیوگرافی
و آزمونهای فراصوتی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند.
در روش رادیوگرافی با تاباندن اشعه  Xبر قطعه ،اثری بر
روی فیلم رادیوگرافی ایجاد میشود كه در نهایت منجر به
تصویر رادیوگرافی میشود .در كنار هزینه نسبتا اندک ،دیگر
مزیت مهم این روش ،ارائه تصویر كامل از داخل قطعه است.
لیكن چندین ایراد عملیاتی به آن وارد است .نخست آنكه
به دلیل به كارگیری اشعه  Xدر این روش ،باید محوطه
مورد استفاده تا شعاع مشخصی از حضور سایر كاركنان
تخلیه شود و بنابراین سبب اختالل در سایر فعالیتهای
داخل آن محوطه میشود .دوم آنكه عملیات ظهور فیلم
رادیوگرافی و اخذ تصویر آن ،بالفاصله انجام نمیشود و
معموال انجام آن در محل انجام آزمون امكانپذیر نیست.
بنابراین وقفه قابل توجهی از هنگام آغاز آزمون تا تشكیل
Shearography
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تصویر و در نهایت تفسیر آن به وجود میآید .سوم آنكه اگر
فیلم اخذ شده به هر دلیل معیوب باشد ،تا زمان ظهور تصویر
مشخص نمیشود و بنابراین در صورت وجود هر گونه ایراد،
مجددا باید كل فرآیند تكرار شود .در نهایت آنكه
مستندسازی این فرآیند نیز به صورت رایانهای امكانپذیر
نیست و باید حتما در قالب همان فیلمهای رادیوگرافی
صورت گیرد .بنابراین ،چنانچه نیاز به اخذ مشاوره از سایر
متخصصان آن حوزه باشد ،تنها راه حل مراجعه حضوری
ایشان است .بنابراین از مجموعه ایرادات فوق ،نتیجه میشود
كه در روش رادیوگرافی ،امكان انجام آزمون و اصالح آن
معموال به طور همزمان وجود ندارد و اغلب موجب اختالل
در عملكرد عادی مجموعه نیز میشود كه در برخی موارد
موجب تحمیل هزینه و صرف زمان قابل توجه میشود.
روش دوم تصویربرداری با استفاده از آرایههای فازی
فراصوتی ( )PAUTاست .این روش نسبت به روش
رادیوگرافی جدیدتر است .در این روش یك پروب آرایه فازی
فراصوتی مورد استفاده قرار گرفته و با ارسال و دریافت امواج
فراصوتی ،تصویر داخل قطعه را به دست میدهد .بنابراین،
اوال هیچ یك از مخاطرات استفاده از اشعه  Xرا ندارد و
نیازی به تخلیه محوطه از حضور سایر كاركنان نیست .ثانیا
تصویر بالفاصله به دست میآید و در رایانه دستگاه ذخیره
میشود و لذا مفسر آزمون بالفاصله میتواند آن را ارزیابی
نماید و در صورت وجود هر گونه ایراد در تصویر ،بالفاصله
نسبت به اخذ تصویری دیگر اقدام نماید .با توجه به عدم
نیاز به استفاده از فیلمهای رادیوگرافی ،هزینهای نیز از این
جهت متوجه سیستم نمیباشد .ضمن آنكه كلیه تصاویر در
حافظه دستگاه به صورت رایانهای ذخیره میشوند و نیاز به
مستندسازی فیزیكی مرتفع شده و امكان استفاده از
مشاوران خبره به صورت از راه دور نیز میسر میشود .معموال
دستگاههای آرایه فازی نسبت به دستگاههای رادیوگرافی
كوچكتر و سبكتر هستند و بنابراین استفاده و حمل و آنها
آسانتر از روش رادیوگرافی میباشد.
در این زمینه پیشتر ساخت سیستم روبشگر در داخل
كشور گزارش شدهاست كه اگرچه تصویر روبش  Bاخذ
شدهاست ،لیكن تنها روبشگر مكانیكی آن ساخته شدهاست
و اجزای الكترونیكی به صورت آماده از قبل مورد استفاده
قرار گرفتهاست [.]4
در این مقاله طراحی و ساخت یك سیستم تصویربرداری
مبتنی بر آرایههای فازی كه با موفقیت در پژوهشگاه نیرو و
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به منظور ارزیابی جوش لولههای واتروال بویلر انجام شده-
است ،ارائه میشود .سیستم ساخته شده از روش تمركز
كامل جهت تشكیل تصویر بهره میبرد و از این روی كیفیت
تصاویر آن نسبت به تصاویر معمول آرایههای فازی فراصوتی
نویز كمتری دارد.
 -2تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایههای
فازی
 -7-6پروب آرایه فازی فراصوتی خطی
پروب آرایه فازی فراصوتی دارای انواع بسیار زیادی است.
در این تحقیق از یك پروب آرایه فازی خطی استفاده شده-
است كه در آن تعداد  nالمان پیزوالكتریك در گام  pو
ارتفاع  Wاز یكدیگر قرار گرفتهاند .شكل  7نمایی از این
پروب را نشان میدهد.

شکل  :1مشخصات کلی یک پروب آرایه فازی آلتراسونیک

 -6-6نحوه تشكیل تصویر و روبش الكترونیكی
در تصویربرداری فراصوتی ،جهت اخذ تصویر ،یك پالس
به یك المان یا تعدای از آنها یا همه المانهای پروب اعمال
میشود .معموال دوره تناوب این پالس برابر نصف دوره
تناوب فركانس پروب است تا بیشترین تحریك برای پروب
اتفاق افتد .بسته به اینكه چه تعداد المان تحریك شده باشد،
انواع روشهای تصویربرداری وجود دارند [ .]1[]۱[]5برخی
از این روشها موجب بهبود كیفیت تصویر شده و برخی
دیگر سبب بهبود سرعت تشكیل تصویر میشود ولی تقریبا
همه آنها باید بین سرعت تشكیل تصویر و كیفیت آن
مصالحه كنند [.]3[]1
بر اثر تحریك المانهای آرایه ،امواج فراصوتی تولید شده
و در محیط قطعه منتشر شده و پس از بازتاب از محیط
داخل قطعه ،بازتاب میشوند .این بازتابها توسط كلیه
المانها دریافت میشوند و پس از تبدیل به سیگنالهای
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الكترونیكی دیجیتالی توسط برنامه مربوط مورد پردازش
قرار گرفته و تصویر را تشكیل میدهند.
یكی از ویژگیهای مهم تصویربرداری فراصوتی با پروب
آرایه فازی آن است كه بدون نیاز به جابجایی فیزیكی و تنها
با اعمال تاخیر در سیگنال اعمالی به مدارات الكترونیكی،
میتوان از آن تصویر اخذ نمود [ .]77[]7۱بدین منظور،
كافی است تا در هنگام تحریك المانهای آرایه فازی ،به
نحوی پالس ارسالی آنها با یكدیگر تاخیر داشته باشند كه
همه آنها به طور همزمان در یك نقطه متمركز گردند و
اصالحا به آن قانون كانونی ( )Focal lawاطالق میشود
(شكل  .]77[]7۱[ )6نكته مهم آن است كه میتوان عالوه
بر ایجاد تمركز ،با استفاده از تاخیرهای الكترونیكی مذكور،
تمركز را در هر نقطه دلخواهی از محیط مد نظر ایجاد نمود
كه اصطالحا به آن روبش الكترونیكی گفته میشود (شكل
.)6

شکل  :2اعمال تاخیر الکترونیکی به آرایه فازی جهت تمرکز
امواج آن []11

 -9-6انواع نما و تصاویر فراصوتی
پالس ارسالی به هر المان در بازگشت نیز به صورت پالس
دریافت شده و ذخیره میشود .به این ترتیب سیگنال
دریافتی ،در واقع یك شكل موج است كه محور افقی در آن
از جنس زمان است .با توجه به اینكه سرعت انتشار امواج
صوتی در قطعه مشخص هستند ،میتوان محور افقی را از
نوع فاصله مكانی در نظر گرفت .بنابراین شكل موجی حاصل
میشود كه به آن نمای روبش  Aیا  A-scanگفته میشود.
بسته به اینكه چه تعداد المان در عملیات ارسال و دریافت
در هر بار تشكیل تصویر فعال شوند ،برای هر نقطه از فضای
داخل قطعه ،تعدادی  A-scanاخذ میشود .این نماهای
روبش  Aابتدا بسته به فاصله از نقطه مورد بررسی ،به میزان
كافی تاخیر مییابند و سپس با یكدیگر جمع میشوند تا
شدت روشنایی تصویر برای آن نقطه به دست آید .تكرار این
فرآیند برای همه نقاط داخل فضای قطعه ،منجر به تشكیل
تصویری جانبی از قطعه میشود كه به آن نمای روبش  Bو
یا  B-scanگفته میشود (شكل  .)9با حركت دادن پروب و
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تكرار این فرآیند ،مجموعهای از تصاویر  B-scanاخذ می-
شود ،كه به نمای باال یا  C-scanمنجر میشود (شكل .)9

شکل  :3انواع تصاویر آرایه فازی آلتراسونیک []11

 -3سختافزار و نرمافزار
در این بخش ،روش به كار رفته جهت اخذ تصاویر و
سختافزار و نرمافزار پیادهسازی شده ،تشریح میشوند.
 -9-7روش تمركز كامل
بر اساس مطالب ارائه شده در بخش پیشین ،اگر فرض
شود كه آرایه فازی دارای  nالمان است و در هر بار تشكیل
تصویر ،همه آنها در عملیات ارسال و دریافت مشاركت دارند،
برای هر نقطه از فضای داخل قطعه ،باید  nتاخیر و n
عملیات جمع اعمال شود .چنانچه فضای داخل قطعه نیز به
 kنقطه تقسیم شدهباشد ،در مجموع نیاز به  nkعملیات
تاخیر و جمع است كه حجم قابل توجهی از پردازش را
شامل میشود و روش متداول تشكیل تصویر فراصوتی با
استفاده از آرایه فازی است .چون در این روش در هر بار
تشكیل تصویر n ،روبش  Aگردآوری میشود و پس از
تعیین روشنایی نقطه مورد نظر ،دیگر نیازی به آن حافظه
نیست ،بنابراین حافظه مورد نیاز برای نگهداری روبشهای
 Aو انجام پردازش ،با  nمتناسب خواهد بود.
با این حال ،روشی جدید در این زمینه معرفی شدهاست
كه در آن به جای تكرار عملیات ارسال و دریافت برای هر
نقطه ،این عملیات فقط یك بار برای كل فضای داخل قطعه
انجام میشود و سپس تصویر آن تشكیل میشود [.]76-75
در این روش كه با عنوان روش تمركز كامل مشهور است،
هر بار فقط یك المان آرایه تحریك میشود ولی همه المان-
ها در عملیات دریافت حضور دارند .بنابراین در هر بار
تحریك یك المان ،اطالعات  nروبش  ،Aدریافت میشود.
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1تحریککننده

…

با تكرار این فرآیند برای همه المانها ،در مجموع  n2روبش
 Aدریافت میشود كه حافظهای بسیار بزرگتر و  n2برابر
روش رایج نیاز دارد .سپس تاخیرها برای هر دسته از این
روبشها اعمال میشود كه منجر به تشكیل تصویر با كیفیت
بسیار بهتری از كل فضای داخل قطعه میشود .بهبود
كیفیت تصویر روش تمركز كامل ،به چندین علت است.
نخست آنكه چون امواج المانها در یك نقطه خاص متمركز
نمیشوند ،در نتیجه از سایر نقاط فضای داخل قطعه نیز
اطالعاتی به دست میآید؛ بر خالف روش رایج كه برای
بررسی هر نقطه داخل قطعه باید حتما در آن نقطه تمركز
اتفاق افتد و این موضوع برای همه نقاط امكانپذیر نیست.
دوم آنكه چون همه المانها تحریك نمیشوند ،اثر
الكترونیكی فرستنده آنها نیز حذف میشود كه به لحاظ
پیادهسازی الكترونیكی بسیار مفید است .در واقع در روش
رایج ،فعال شدن همه فرستندهها كه معموال در ولتاژ و
جریان باالیی كار میكنند ،سبب میشود تا نویزهایی بسیار
قوی در مدارها منتشر شوند كه حذف آنها دشوار است و اگر
حذف نشوند تاثیر بسیار مخربی در ابتدای تصویر خواهند
داشت .در واقع به همین دلیل در همه سیستمهای رایج،
ناحیه مرده از مساحت بزرگی برخوردار است .بنابراین
سومین مزیت به كارگیری روش تمركز كامل ،كاهش حجم
ناحیه مرده میباشد .چهارمین مزیت آن است كه اگرچه
حجم حافظه مصرفی و پردازش مورد نیاز نیز افزایش بسیار
زیادی نسبت به روشهای رایج مییابد ،امكان استفاده از
پردازش موازی با استفاده از مدارهای پیشرفته رایج امروزی
نیز فراهم میشود؛ در حالی كه روشهای رایج از این موضوع
نیز بیبهره هستند .در این مقاله از این روش برای تشكیل
تصویر استفاده شدهاست.
 -9-6سختافزار مجموعه
پروب مورد استفاده در این تحقیق در فركانس كاری
 5MHzكار میكند و دارای  7۱المان میباشد .نرخ نمونه-
برداری برابر  40MHzو هر نمونه به صورت  76بیتی می-
باشد .پس از تحریك هر المان ،سیگنال دریافتی از آن ،ابتدا
از یك قطعه جداساز حالت ارسال و دریافت عبور میكند و
سپس به مبدل داده دیجیتالی وارد میشود .دادههای
خروجی مبدل دیجیتال به واحد پردازنده سریع منتقل می-
شوند .با توجه به نرخ نمونهبرداری  40MHzو تعداد 76
بیت در هر نمونه ،نرخ انتقال داده برای هر المان برابر

 480Mbpsمیشود .به عالوه مجموعه دارای  7۱المان می-
باشد كه نرخ داده خروجی را به  7.68Gbpsمیرساند .این
نرخ باالی انتقال داده ،سبب میشود تا مجموعه نیازمند یك
پردازنده سریع باشد .پردازنده سریع دادهها را گردآوری
كرده و برخی عملیات اولیه را بر روی آنها انجام میدهد.
سپس این اطالعات به رایانه ارسال شده و با اعمال تاخیرها
بر اساس الگوریتم روش تمركز كامل ،تصویر تشكیل شده و
در نمایشگر نشان داده میشود .بر این اساس ،بلوک دیاگرام
بخش الكترونیك در شكل  4نشان داده شدهاست .در این
شكل ،ابتدا تاخیرها در رایانه محاسبه شده و به قطعه
تحریككننده منتقل میشوند و سپس به پروب اعمال می-
شوند .با توجه به آنكه مسیر ارسال و دریافت سیگنال در
پروب یكسان است ،قطعه جداساز ،مسیر ارسال و دریافت را
از یكدیگر مجزا میكند .سپس سیگنال دریافتی از پروب
وارد مبدل دیجیتالی شده و به معادل دیجیتالی تبدیل شده
و به پردازنده سریع منتقل میشود .در شكل  5نمایی از برد
الكترونیك پیادهسازی شده نشان داده شدهاست.

رایانه
نمایشگر

1
6

شکل  :4بلوک دیاگرام بخش الکترونیک

شکل  :5نمایی از بردهای الکترونیکی ساخته شده در
پژوهشگاه نیرو

 -9-9برنامه نرمافزاری
برنامه نرمافزاری وظیفه دریافت دادههای مربوط به آرایه
فازی ،محاسبه تاخیرها ،اعمال آنها و تشكیل تصویر را بر
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عهده دارد .بدین منظور ،ابتدا فضای داخل قطعه مشبندی
شده و به تعدادی نقطه تقسیم میشود كه از یكدیگر فاصله
 rدارند .در این حالت محیط مذكور به صورت یك مستطیل
در نظر گرفته میشود كه تعداد  Nx, Nyبه ترتیب تعداد
نقاط محیط مذكور در راستای دو محور افقی و عمودی
هستند .به عنوان مثال اگر مستطیل مذكور دارای ابعاد
 30mmx20mmباشد و  ،r=0.1mmآنگاه Ny=300,
 Nx=200خواهد بود .سپس برای هر نقطه ،فاصله مكانی از
هر یك از المانهای پروب ،محاسبه شده و تاخیرهای زمانی
برای هر المان به نحوی كه موج ارسالی المانها همزمان به
نقطه مذكور برسند ،تعیین میشود .با توجه به وجود 7۱
المان در این تحقیق ،برای كل مش مورد ارزیابی،
 16.Nx.Nyداده محاسبه میشود كه حجم سنگینی از

محاسبات است و به عالوه فضای قابل توجهی نیز برای
ذخیره سازی احتیاج دارد .البته این محاسبات تنها در آغاز
بازرسی ،انجام میشود و خارج خط هستند .پس از تعیین
كلیه تاخیرها ،دادههای دریافتی از پروب ،به رایانه منتقل
میشوند و سیگنالهای  A-scanبرای كلیه المانها تشكیل
میشوند .سپس با استفاده از تاخیرهای محاسبه شده ،برای
تك تك نقاط مش ،مقدار روشنایی تصویر محاسبه میشود
و تصویر مذكور نمایش داده میشود.
به جهت سهولت بیشتر ،نرمافزار مجهز به رابط كاربری
مناسبی میباشد كه در شكل  ۱نشان داده شدهاست .با
كمك این رابط كاربری ،میتوان كلیه پارامترهای مورد نیاز
در تصویربرداری فراصوتی را تعیین نمود.

شکل  :6نمایی از رابط کاربری

 -4نتایج
با توجه به آنكه این تحقیق جهت بازرسی جوش لولههای
واتروال بویلر انجام شدهاست ،دو نوع آزمون تخت و لولهای
برای آن انجام شدهاست كه در ادامه تشریح میشوند .در
كلیه تصاویر دریافتی ،رزولوشن تصویر برابر  0.1mmو ابعاد
تصویر برابر  20mmx30mmمیباشد .بنابراین در مجموع
 ۱۱هزار نقطه در تصویر نهایی نمایش داده میشود و
زمانبری تشكیل هر تصویر در حدود  0.3ثانیه بر روی رایانه-
ای با پردازندهای در فركانس  4GHzاست.
 4-7مجموعه آزمایشی پروب تخت و نتایج آن
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جهت بررسی عملكرد مجموعه ،ابتدا از یك پروب تخت
فوالدی همراه با تعدادی حفره استفاده شدهاست (شكل .)1
این پروب دارای  ۱4المان در فركانس  5MHzو با فاصله
المانهای برابر  0.6mmاست كه در این تحقیق از  7۱المان
ابتدایی آن استفاده میشود .قطعه فوالدی نیز به ضخامت
 18mmمیباشد و در آن از دو دسته سه تایی از حفرهها
استفاده شدهاست .در كلیه آزمایشهای این قسمت ،پروب
تخت بدون كفشك مورد استفاده قرار گرفتهاست و بنابراین،
امواج فراصوتی به صورت نرمال و بدون زاویه وارد آن شده-
اند.
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در شكل  1وضعیت حفرههای ایجاد شده بر روی مجموعه
آزمایشی پروب تخت نشان داده شدهاست .مشاهده میشود
كه دو دسته حفره به قطرهای 0.8mm, 0.6mm, 0.3mm
در سمت راست و چپ آن ایجاد شدهاست ،به نحوی كه در
سمت راست ،حفره بزرگتر باالتر است و در سمت چپ
پایینتر .دسته حفرههای سمت راست قطعه تخت ،به ترتیب
در عمق  8mm,11mm,15mmقرار دارند و دسته حفره-
های سمت چپ به ترتیب در عمق 6mm,10mm,14mm
واقع شدهاند.

شکل  :1مجموعه آزمایشی پروب تخت و قطعه فوالدی
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شکل  :8وضعیت حفرههای مجموعه آزمایشی نسبت به یکدیگر در قطعه تخت

یا سیگنال دریافتی آنها تضعیف شدهاست و در نتیجه تصویر
دریافتی از حفره در عمق  15mmتضعیف شدهاست .با توجه
به آنكه پروب به میزان  3mmجابجا شدهاست ،تصویر
حفرهها نیز به همین میزان جابجا میشود كه مورد انتظار
است .در حقیقت در این حالت ،گویی دوربین تصویربرداری
از داخل قطعه 3mm ،جابجا شدهاست كه در نتیجه تصویر
حفرهها جابجا شده و كیفیت نمایش آنها نیز به نسبت دور
یا نزدیكی از حفرهها تغییر مییابد.
شکل  :3تصویر دریافتی از پروب تخت و سه حفره سمت راست
آن

در شكل  3نتایج انجام آزمایش با استفاده از پروب تخت
نشان داده شدهاست .در این شكل ،تصویر  B-scanاز سه
حفره جانبی سمت راست قطعه تخت ،نشان داده شدهاست
و به طور واضح قابل تشخیص هستند .توجه شود كه ناحیه
پررنگ در عمق  ،18mmكف قطعه میباشد .سایههای
موجود در تصویر ،از ویژگیهای تصویربرداری فراصوتی می-
باشند.
با جابجایی پروب به میزان  ،3mmتصویر شكل  7۱حاصل
میشود كه در آن به علت عبور پروب از روی پایینترین
حفره ،تعدادی از المانها سیگنالی از آن دریافت نمیكنند،
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شکل  :11تصویر سه حفره سمت راستی قطعه تخت پس از
 3mmجابجایی پروب
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در آزمونی دیگر ،حفرههای سمت چپ قطعه تخت مد نظر
قرار میگیرند كه تصویر آنها در شكل  77نشان داده شده-
است .بار دیگر ،پروب به میزان  4mmجابجا میشود و
تصویر دیگری حاصل میشود كه در آن مجددا تصویر
پایینترین حفره تضعیف شدهاست (شكل .)76

نگهدارنده مكانیكی كه در داخل كشور ساخته شدهاست و
همراه با پروب متصل به آن و سیستم آبرسانی بر روی لوله
میانی نصب شدهاست .پروب مورد استفاده در این مجموعه،
همراه با یك كفشك به زاویه  ۱۱درجه مورد استفاده قرار
گرفتهاست و بنابراین ،امواج فراصوتی از نوع عرضی و با زاویه
 ۱۱درجه وارد قطعه میشوند.
جهت بررسی عملكرد مجموعه دو حفره در لوله میانی كه
نگهدارنده مكانیكی بر روی آن نصب شدهاست ،تعبیه شده-
است .جهت حفرهها ،عمود بر محور لوله و همراستا با محور
چرخش پروب بوده و به صورت سرتاسری میباشند.
مجموعه حفرهها و نحوه تعبیه آنها بر روی لوله در شكل 79
نشان داده شدهاست.

شکل  :11تصویر سه حفره سمت چپ قطعه تخت

شکل  :12تصویر سه حفره سمت چپ قطعه تخت پس از 4mm

جابجایی

در ارتباط با نتایج ارائه شده در این قسمت ،ذكر این نكته
ضروری است كه به دلیل به كارگیری الگوریتم تمركز كامل،
تصاویر از كیفیتی بسیار باال برخوردار هستند و تفكیك-
پذیری آنها قابل توجه است .چنانچه مالحظه میشود در
كلیه تصاویر فوق ،حفره به قطر  0.3mmبه خوبی قابل
تشخیص است.
 4-6مجموعه شبیهساز لولههای واتروال بویلر و نتایج آن
به جهت شبیهسازی لولههای واتروال بویلر از سه قطعه
لوله به قطر  60mmو ضخامت  8mmاستفاده شدهاست
(شكل  79راست) .این لولهها مشابه لولههای واتروال بویلر،
در فاصله  14mmاز یكدیگر قرار داده شدهاند تا وضعیت
بویلر را شبیهسازی نمایند .مجموعه با استفاده از یك
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شکل  :13باال) نمایی از مجموعه شبیهساز لولههای واتروال
بویلر همراه با نگهدارنده مکانیکی بر روی آن،
پایین) نمایی از دو حفره بر روی لوله میانی

در این حالت به دلیل قرار گرفتن پروب بر روی كفشك،
امواج فراصوتی به صورت مورب منتشر شده و بازتاب می-
شوند و در نتیجه پروب در فاصله تقریبی افقی در حدود
 5mmاز حفرهها قرار میگیرد .تصویر اخذ شده از آزمایش-
های انجام شده بر روی مجموعه شبیهسازی شده در شكل
 74باال ارائه شدهاست كه در آن ،تصویر دو حفره به خوبی
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و به ترتیب در عمق  9mmو  14mmقابل مشاهده هستند.
در صورت چرخش نگهدارنده به دور لوله ،تغییری در تصویر
ایجاد نمیشود ولی اگر نگهدارنده در راستای محور لوله
حركت كند ،به علت دور شدن تدریجی آرایه فراصوتی از
محل حفره ،تصویر حفره تضعیف میشود .این موضوع در
شكل  74پایین نشان داده شدهاست كه در آن مجموعه
پروب و كفشك به میزان  5mmبه حفره نزدیك شدهاست
و در نتیجه در این حالت كامال بر روی حفره قرار گرفتهاست.
با توجه به آنكه امواج با زاویه  ۱۱درجه وارد قطعه میشوند،
در این حالت ،برخورد كمی با حفرهای كه كامال زیر قطعه
وجود دارد ،دارند و در نتیجه بازگشتها ضعیف شده و منجر
به تضعیف تصویر دریافتی میشود.

گرفته میشود ،تشریح شد .اجزای مختلف سیستم شامل
پروب آرایه فازی ،مدارهای الكترونیكی و برنامه نرمافزاری
آن تشریح شدند .سپس در بخش نتایج با استفاده از دو
مجموعه آزمایشی تدارک دیده شده در آزمایشگاه پژوهشگاه
نیرو ،تصاویر اخذ شده از مجموعه ارائه شدند .بر اساس نتایج
اخذ شده ،سیستم ساخته شده در ارائه تصویر نقصهای
اعمال شده در لولههای فلزی اعم از فوالدی یا آلومینیومی
كامال موفق است .همچنین به دلیل طراحی خاص آن برای
لولههای واتروال بویلر ،چرخش و تصویربرداری آن از دور
لولههای بویلر به آسانی امكانپذیر میباشد .به دلیل به
كارگی ری روش تمركز كامل ،كیفیت تصاویر آن نیز بهتر از
روش متداول اخذ تصاویر فراصوتی میباشد .بهبود كیفیت
تصویر از طریق اعمال پردازشهای بیشتر و بهبود نرمافزار
كاربری آن جهت اندازهگیریهای بیشتر و دقیقتر و
دستیابی به تفكیكپذیری باالتر با بهبود سختافزار ساخته
شده ،مواردی است كه در تحقیقات آتی نویسندگان مورد
توجه قرار خواهد گرفت.
 -6قدردانی و تشکر
نویسندگان این مقاله ،وظیفه خود میدانند مراتب ویژه
سپاسگزاری خود را از آقایان مهدی رضایی و بهروز عبدلی
به عمل آورند .همچنین كمال سپاسگزاری و قدردانی را از
آقایان امیر نریمانی و اسماعیل افشار از نیروگاه شهید مفتح
همدان كه در اجرای این تحقیق همكاری بسیار با
نویسندگان داشتند ،ابراز میدارند .همچنین وظیفه خود
میداند از مشاوره و راهنماییهای آقایان مرتضی ثانی خانی
و میثم علیزاده كه در به ثمر رسیدن این تحقیق نقش به
سزایی داشتند ،نیز كمال تشكر و قدردانی را داشته باشد.
 -1منابع

شکل  :14باال) تصویر دو حفره روی لوله ،پایین) تصویر دو
حفره مذکور پس از جابجایی مجموعه پروب و کفشک به میزان
 5mmدر راستای محور لوله و تضعیف تصویر حفره پایینی

 -5نتیجهگیری
در این مقاله طراحی و ساخت سیستم تصویربرداری
فراصوتی كه با موفقیت در پژوهشگاه نیرو ساخته شدهاست
و به منظور بازرسی جوش لولههای واتروال بویلر به كار
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Abstract
Ultrasonic imaging using phased arrays is a crucial Nondestructive test. In this paper, a phased array
ultrasonic system is designed and implemented. It is implemented using integrated electronic circuits
which results in higher image quality and lower noise, lower cost, lower weight and smaller dimensions
with respect to current systems. The implemented system supports all phased array probes with standard
connector up to 16 elements and its sampling rate is 40MHz and is capable of upgrading to higher
number of elements and sampling frequencies. Imaging is implemented using total focusing method
which results in higher quality images with lower noise in comparison to regular phased array images.
Portability, development to use in all Nondestructive imaging tests and a lower price in comparison to
current imaging systems, are major features of this product. The experimental results demonstrate that
the system easily distinguishes between three holes with 0.8mm, 0.6mm and 0.3mm diameter.
Keywords: Ultrasonic imaging, Ultrasonic phased array, A-scan, B-scan, Total focusing method.
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چکیده
روشهای متعددی برای ارزیابی كیفیت و تعیین تقلب در مواد غذایی و محصوالت كشاورزی وجود دارد .این روشها میتواند
به صورت مخرب و یا غیرمخرب باشد .مزیت سامانه های غیرمخرب ،استفاده از نمونه پس از آزمون بوده همچنین میتوان تمام
مواد را مورد آزمون قرار داد ،درحالیكه در روش مخرب به علت تخریب ماده ،بایستی آزمایشها بر روی نمونهها صورت گیرد.
یكی از آزمونهای غیرمخرب روش فراصوتی است كه میتواند در تعیین كیفیت محصوالت كشاورزی و دامی و فرآوردههای آنها
مورد استفاده قرار گیرد .همچنین میتوان با فناوری فراصوت از ایمنی مواد غذایی همچون وجود مواد خارجی مثل سنگ ،شیشه
و ..اطالع حاصل كرد .فراصوت یك روش تشخیصی غیر مخرب ،سریع ،كم هزینه ،قابل حمل و دوستدار محیط زیست میباشد
كه به آسانی قابل استفاده توسط هرشخص بوده و استفاده از آن ،نیاز به مهارت خاص و پیچیده ندارد .در این بررسی كاربردهای
فراصوت تشخیصی به سه دسته تقسیم بندی شده و هركدام به طور مجزا بحث شده است .این طبقه بندی شامل تشخیص تقلب
و تعیین كیفیت محصوالت كشاورزی ،محصوالت دامی و طیور و روغن ها ،آب میوه ها و مایعات می باشند .در انتها چالشها و
مشكالت استفاده از روش فراصوتی بحث و جمعبندی شده و روشهای كاهش این مشكالت و بهینه كردن و افزایش راندمان
آورده شده است.
واژگان کلیدی :فراصوت ،غیرمخرب ،مواد غذایی ،كیفیت ،تقلب
 -1مقدمه
كیفیت مواد غذایی از جنبهها و پارامترهای مختلفی
بررسی و ارزیابی میگردند كه هدف نهایی ،كسب حداكثر
رضایت مصرفكنندگان است .این پارامترها به دستههای
كلی مكانیكی ،ظاهری و درونی تقسیم میشوند .برای
اندازهگیری این پارامترهای مختلف و بسته به نوع ماده
غذایی و ویژگیهای ماده بستهبندی ،روشهای مختلفی
همچون ماشینبینایی برای بررسی پارامترهای ظاهری،
فراصوتی برای تشخیص و تعیین خواص درونی و یا تشخیص
اشیای خارجی در مواد غذایی بسته بندی شده ،ماشین-
بویایی برای تعیین خواص بویایی ،آزمون ضربه برای تعیین
خواص آسابانی محصوالتی مثل غالت ،طیفسنجی فروسرخ
نزدیك ( 7)NIRو بسیاری روشهای دیگر میتوانند مورد
استفاده قرار گیرند [ .]1-7مالک انتخاب مواد غذایی برای
مصرفكنندگان در مرحلهی اول بر اساس ظاهر آن ماده

غذایی میباشد ،چون ظاهر و رنگ محصول در آن لحظه در
اغلب مواقع تنها فاكتورهای كیفی در دسترس بوده كه
اطالعات مستقیم از مادهی غذایی را در اختیار قرار میدهند.
ارزیابی كیفی مواد غذایی به خصوص زمانی كه ظاهر مادهی
غذایی و محصول كشاورزی رابطهای با كیفیت آن ندارد ،به
سختی صورت میگیرد .روشهای مختلف ارزیابی كیفی
مواد غذایی و محصوالت كشاورزی شامل روشهای مخرب6
و غیرمخرب 9میشود .آزمایشهایی غیرمخرب محسوب
میشوند كه اثرات مخرب فتوفیزیكی ،حرارتی ،شیمیایی،
مكانیكی و فتوشیمیایی نداشته باشند[ .]1اغلب تقلبهای
متداول امروزی ،بیشتر در مواد غذایی پرمصرف مانند
روغنهای گیاهی ،آبلیمو ،فرآوردههای غالت ،فرآوردههای
لبنی ،فرآوردههای گوشتی ،ادویهجات ،عسل ،چای و برخی
فرآوردههای كنسروی مانند رب گوجه فرنگی صورت
میگیرد كه ارزیابی دقیق و سریع میزان اصالت آنها حائز
1

Near Infrared
Destructive
3
Non-Destructive
2
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اهمیت است؛ این موضوع بخصوص زمانیكه محصول دارای
قیمت باال میباشد ،اهمیت بیشتری پیدا میكند[ 3و .]7۱
در این مقاله كاربرد فراصوت تشخیصی در تعیین كیفیت
و تشخیص تقلب در محصوالت كشاورزی ،دامی و نوشیدنی-
ها به عنوان یك روش موثر ،كم هزینه و قدرتمند بررسی و
بحث خواهد شد.
 -2فراصوت
این روش بر مبنای اختالف سرعت عبور صوت ،ضریب
تضعیف و  ...كه در مواد مختلف مشاهده میشود ،عمل می-
كند .برای این كار از یك فرستنده امواج فراصوتی در یك
سمت و یك گیرنده امواج در طرف مقابل آن استفاده می-
شود و یا تنها از یك عدد حسگر ارسال و دریافت 7موج
استفاده میشود .فراصوت امواج درون محدوده  6۱كیلوهرتز
تا  7۱مگاهرتز را شامل میشود كه مطابق شكل 7به سه
ناحیه اصلی طبقه بندی میشوند :فراصوت فركانس پایین-
توان باال ( 6۱تا  7۱۱كیلوهرتز) ،فراصوت توان متوسط -
فركانس متوسط ( 7۱۱كیلوهرتز تا یك مگاهرتز) و فراصوت
فركانس باال  -توان پایین (یك تا ده مگاهرتز) .معموالً از
فراصوت تشخیصی 6با توان پایین برای شدتهای كمتر از
یك وات بر سانتیمتر مربع استفاده میشود كه میتواند
برای آنالیز غیر تهاجمی و پایش انواع مواد غذایی و همچنین
اشیای خارجی در طی فرایند فرآوری و انبارداری جهت
حصول اطمینان از كیفیت باال و ایمنی مورد استفاده قرار
گیرد [ 76و  .]79فراصوت قدرتی (بسامد 6۱-7۱۱كیلوهرتز
و توان  (7۱-7۱۱۱۱ W.cm-2كاربردهای مختلفی در
صنایع غذایی دارند و شامل خشك كردن ،استخراج روغن،
هموژنیزاسیون ،برش ،گاززدایی ،ترد كردن گوشت،
فیلتراسیون ،تعیین كیفیت تخممرغ ،تشكیل امولسیون،
استریلیزاسیون تجهیزات ،كریستالیزاسیون چربیها ،تمیز
كاری سطوح ،شستشوی عمقی ،9به عنوان كاتالیزور
واكنشهای اكسیداسیون و استخراج تركیبات مولد عطر و
طعم میباشد .البته فناوریهای صوتی در بررسی مواد
غذایی (تردی ،سفتی و بافت) ،تعیین خواص فیزیكی(اندازه،

شكل ،حجم و رطوبت) ،درجه بندی و جداسازی مواد غذایی
و ..نیز مورد استفاده قرار میگیرد
سرعت فراصوت نسبت به ساختار مولكولی و ارتباطات بین
مولكولی بسیار حساس است كه از این نظر برای تعیین
تركیبات ،ساختار و حالت فیزیكی ،تشخیص اشیای خارجی
و عیوب در مواد غذایی فرآوری و بسته بندی شده مناسب
است .سرعت فراصوت در مواد جامد بیشتر از سرعت آن در
مایعات و در مایعات بیشتر از آنِ گازها میباشد .هرچه ماده
متراكمتر باشد ،انتشار موج فراصوت سریعتر خواهد بود
[ .]69-74انرژی فراصوت به طور معناداری با فاصله ای كه
در محیط طی میكند ،كاهش مییابد كه نتیجهای از كاهش
دامنه سیگنال با طول مسیر میباشد .عالوه بر سرعت،
ضریب تضعیف و امپدانس آكوستیكی ،پارامترهای دیگری
هستند كه به جنس ماده بستگی دارند .وقتی امواج فراصوتی
در یك ماده حركت میكنند ،به تدریج انرژی خود را از
دست میدهند كه تحت عنوان تضعیف بیان میشود .ضریب
تضعیف ( )αمطابق فرمول  7به دست میآید[:]77
A=A0 e-αx
()1
كه در آن  A0و  Aبه ترتیب مقدار دامنهی اولیه موج و
دامنهی موج تضعیف شده و  xفاصله ای میباشد كه موج
در داخل ماده طی نموده است.
اصوال تضعیف با ضریب تضعیف كه دارای واحد  1/cmیا
 dB/cmمیباشد ،شناخته میشود .پدیدهی تضعیف در اثر
عواملی مثل  -7بازتاب -6 ،4شكست -9 ،5جذب ۱و -4
پراكندگی 1اتفاق میافتد (شكل .)6فناوری فراصوت برای
تشخیص تقلب مواد غذایی ،یك روش ایمن ،غیرتهاجی،
ارزان و اغلب قابل حمل است كه میتواند در تشخیص تقلب
در روغنهای خوراكی و سرخ كردنی ،انواع میوه وآبمیوه،
انواع گوشت ،نان و ..مورد استفاده قرار گرفته و برخالف
برخی روشهای دیگر ،باعث فساد فیزیكی یا بهداشتی نمی-
گردد [ .]64جدول 7لیستی از ضرایب تضعیف چند ماده را
نشان میدهد.

1
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Diagnostic ultrasound
3
Deep washing
4
reflection
5
refraction
6
absorption
7
diffraction
2

دوره دوم ،شماره سوم ،پاییز و زمستان 7931

33

شکل  -1دامنه فرکانسی طیف صوتی []11

شکل  .1 -2بازتاب .2 ،شکست -3 ،جذب و  -4پراکندگی در امواج فراصوتی

كاربردهای فراصوت در صنایع غذایی روز به روز در حال
افزایش است .ازجملهی این كاربردها میتوان در خشك
كردن[ ،]65هموژن كردن[ ،]6۱فرآوری [ ،]61از بین بردن
میكروارگانیسمها [ ،]61تهیه امولسیونها[ ،]63استخراج
روغن [ ،]9۱اسانس و رنگدانه ،تشخیص تقلب و تعیین
كیفیت مواد غذایی ،میزان رسیدگی محصوالت كشاورزی
[ ]97و ..اشاره نمود .این موارد در دو دستهی كلی فراصوت
تشخیصی و فراصوت قدرتی 7طبقه بندی میشوند .به
كارگیری امواج فراصوتی برای كیفیتسنجی ،نیازمند
دانستن و اندازه گیری ویژگی های فراصوتی ماده مورد نظر
است .با توجه به روشهای اندازهگیری ،ویژگیهای فراصوتی
مورد اندازه گیری متفاوت است .مهمترین متغیر مورد
اندازهگیری در حوزه زمان و میرایی ،سرعت امواج و نوسانات
سیگنالهای عبوری/انعكاسی و ارسال در فركانس و اندازه
پرتو داده شده است .این دو خاصیت مهم را به طور خالصه،

سرعت فازی امواج فراصوتی و ضریب تضعیف یا میرایی می-
نامند كه كاربردهای خاص آنها در توصیف و ردیابی عیب،
چگالی ،خواص كشسانی مكانیكی است.

شکل  -3سامانه فراصوتی تشخیصی []52

Power Ultrasound
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جدول شماره  -1ویژگیهای آکوستیکی چند ماده مختلف [ 31-32و ]11

 -3تشخیص تقلب و تعیین کیفیت با فراصوت
همانطور كه قبال بحث شد ،تعیین كیفیت و تشخیص
تقلب مواد با فراصوت بر اساس استخراج ویژگی هایی از
سیگنال اكتسابی از موج فراصوتی در ماده است كه پس از
عبور از ماده دچار تغییر شدهاند .به بیان دیگر مقدار تغییر
خصوصیت موج فراصوتی ارسال شده و دریافتی از ماده،
سنجیده و به كیفیت آن ارتباط داده میشود (شكل .)9
جهت بررسی تفصیلی ،بررسی كیفیت و تقلب در مواد
غذایی در بخشهای الف .محصوالت كشاورزی ،ب.
محصوالت دامی و طیور و ج .روغنها ،آبمیوهها و مایعات
آورده میشوند:
 -7-9تشخیص تقلب و تعیین كیفیت محصوالت
كشاورزی
تاكنون تحقیقات زیادی برای ارزیابی كیفی انواع میوه و
تعیین خواص فیزیكی ،شیمیایی ،بیوشیمیایی و مكانیكی
آنها با استفاده از فناوری فراصوت صورت گرفته است
(جدول .)6كاربرد فراصوت تشخیصی روی میوه و سبزیجات
شامل دو جنبه میباشد :اول بررسی كل میوه و دوم بررسی
قسمتی از میوه برش خورده .یكی از مزایای مهم این كار،
تخمین زمان برداشت محصول بوده كه برای جلوگیری از

تلفات بیش رسیدگی در حین برداشت بسیار حائز اهمیت
است .مطابق نظر بسیاری از نویسندگان ،استفاده از
فركانسهای زیر  6۱۱كیلوهرتز ،بهترین نتیجه را در زمان
استفاده از فراصوت تشخیصی روی میوه و سبزیجات به
دست میدهد [ .]46-4۱تحقیق بر روی میوه هلو نشان داد
كه رابطهی خوبی بین ضریب تضعیف و سرعت امواج
فراصوت با سفتی ،میزان  pHو اسیدیته وجود دارد.]49[ .
موریسون و ابیرات [ ]44توانستند كیفیت پرتقال را با
استفاده از فناوری فراصوت ارزیابی كرده و بدینوسیله زمان
صحیح برداشت محصول و نیز مدت زمان انبارمانی 7محصول
را بهینه نمودند .فركانس سامانه فراصوتی آنها 7۱۱
كیلوهرتز بوده و آزمایش به روش پالس-اكو صورت گرفت.
استفاده از روش فراصوتی در تشخیص پوكی سیب زمینی
توسط ژیوانووانگ و همكاران[ ]45صورت پذیرفت .آنها به
كمك یك جفت مبدل فراصوت  5۱كیلوهرتز ۱.66
كیلوواتی غدهها را در معرض موج فراصوت قرار دادند و از
میزان كاهش شدت صوت (میرایی موج) پس از عبور از
بافت سیبزمینی برای معین كردن معیاری برای جداسازی
سیبزمینیهای پوک از غیر پوک استفاده نمودند .مطابق
نتایج ،توانایی این روش برای تشخیص پوكی به پوكیهایی
Shelf life
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با حجم حداقل  ۱.5سانتیمتر مكعب محدود میباشد.
همچنین آنها نشان دادند كه ویژگی های اندازه گیری شده
سیب زمینی مانند مدول االستیسیته ،طول غده ،قطر ،و
وزن رابطهی ضعیفی با پارامترهای فراصوتی مانند سرعت،
ضریب میرایی و ولتاژ مربع میانگین ریشه دارد .همچنین با
توجه به احتمال باالتر وجود پوكی در سیب زمینی های
درشت ،با حذف سیب زمینی های دارای وزن كمتر از300
گرم  ،دریافتند كه می توان تنها  80درصد جرم كلی سیب-
زمینیها را باید از نظر وجود پوكی آزمایش كرد . .معمار
دستجردی و همكاران [ ]51نیز كیفیت میوه گالبی را به
صورت غیر مخرب و با روش امواج فراصوت عبوری بررسی
نمودند .آنها دریافتند رابطه ای خطی بین سفتی و سرعت
امواج فراصوت وجود دارد و با افزایش میزان سفتی میوه،
سرعت امواج افزایش می یابد همچنین مشاهده كردند كه
رابطه ای منفی بین سفتی و ضریب تضعیف وجود دارد و با
افزایش میزان رسیدگی یعنی كاهش سفتی ،ضریب تضعیف
به صورت نمایی افزایش می یابد.
 -6-9تشخیص تقلب و تعیین كیفیت محصوالت دامی و
طیور
مقاالت متعددی فراصوت تشخیصی ( )LPUرا برای
مطالعهی تركیبات ماهی و طیور به كار برده اند .مك
كلمنت و سایر نویسندگان برای تخمین محتوای رطوبت و
مقدار پروتئین فیله ماهی ارتباط بین ویژگیهای فراصوتی
ماهی و خصوصیات آن را بررسی نمودند[ 4۱و  .]41یكی از
پرمصرفترین خوراكیهای مردم جهان ،تخم مرغ است .به
همین دلیل الزم است از تاریخ تولید و انقضای تخم مرغ
اطالع داشت .ابونجمی و همكاران [ ]41در سال 6۱۱3
كیفیت سنجی شاخص های تازگی تخم مرغ خوراكی را با
استفاده از اندازه گیری سرعت فازی سیگنال امواج فراصوت
و میرایی در داخل ماده تخم مرغ بررسی نمودند .آنها
دریافتند با افزایش زمان نگهداری تخممرغها ،عدد هاو و
شاخص زرده كاهش و عمق حفره هوایی افزایش مییابد.
همچنین سرعت فازی سیگنالهای صوتی در شرایط
مختلف محیطی كاهش مییابد .به طوری كه سرعت از
 7517متر بر ثانیه در روز اول به  754۱متر بر ثانیه در
شرایط نگهداری در یخچال و  7574متر بر ثانیه در شرایط
نگهداری در محیط آزمایشگاه پس از سه هفته است.

فركانس نامی دستگاه مورد استفاده آنها  75۱كیلوهرتز بود
(شكل.)5

شکل  -4شماتیک روش پالس-اکو در فراصوت تشخیصی

شکل  -5تعیین تازگی تخم مرغ با فراصوت []48

همچنین كرتس و همكاران[ ]43توانستند به كمك
فراصوت  65۱كیلوهرتزی كیفیت پنیر را ارزیابی كنند .آنها
پارامترهای  ،TOF7پراكندگی امواج و دامنه را بررسی
نمودند و همبستگی بین دامنه سیگنال و زمان نگهداری و
انرژی سیگنال با زمان نگهداری (انبار داری) را به ترتیب
برابر  R2=0.93و  R2=0.99به دست آوردند.
سینگ و ویودی[ ]5۱نیز تغییر سرعت عبور موج فراصوت
در عسل را بررسی نمودند و ارتباط مستقیمی بین سرعت
فراصوت و بعضی خصوصیات عسل مثل چگالی ،ویسكوزیته
و همگنی آن پیدا كردند و از این طریق توانستند تقلب در
آن را تشخیص دهند.
 -9-9تشخیص تقلب و تعیین كیفیت روغنها ،آبمیوهها
و مایعات
اخیراً تقلب در نوشیدنیها و روغنهای خوراكی با افزودن
مواد ارزان قیمت و یا آب به ماده افزایش یافته است .برخی
تولیدكنندگان به دلیل قیمت ارزانتر به جای استفاده از
Time Of Flight
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طعم دهنده و تركیبات طبیعی از رنگ و طعمهای مصنوعی
در تولید محصوالت خود استفاده میكنند .مطابق استاندارد
استفاده از هرگونه شیرینكننده مصنوعی ،طعمدهنده
مصنوعی ،رنگ مصنوعی و نگهدارنده در نوشیدنیهای
میوهای غیرمجاز است .در بعضی محصوالت مثل آبلیمو
گاهاً در تولید آن اصالً لیمویی استفاده نمیشود و عمالً با
استفاده از اسانس و اسید مبادرت به تهیه آن میكنند.
همچنین در محصوالتی باارزش مانند روغن زیتون ،متقلبان
با مخلوط كردن آن با روغنهای ارزان قیمتی همچون پالم
و روغن نباتی معمولی و یا روغن تفاله زیتون سودهای
زیادی را كسب میكنند .جورج و همكاران [ ]57در سال
 6۱71توانستند تقلب در روغن ( VCO7روغن نارگیل) را
به وسیله فراصوت تشخیص دهند .آنها روغنهای نارگیل با
خلوص های  5تا  7۱۱درصد (تركیب شده با روغن های
پالم و روغن آفتابگردان) را تهیه و خصوصیات فراصوتی
آنها را بررسی نمودند و با آموزش سامانه توانستند درصد
تقلب روغن را به دست آوردند .آنها از مبدل یك مگاهرتزی

مدل  Olympus 5077PRو سامانه پالس-اكو استفاده
نمودند .از یك دفلكتور جهت حداكثر بازتاب استفاده نمودند
و همپوشانی های امواج برگشتی را با تغییر فاصله مسیر طی
شده امواج در داخل روغن ،به حداقل رساندند .ژائو و
همكاران [ ]56در سال  6۱۱9با استفاده از فناوری فراصوت،
امكانسنجی تشخیص اشیای خارجی را در چند نوشیدنی
از جمله آب بررسی نمودند .آنها با استفاده از یك سامانه
فراصوتی با فركانس نامی  75مگاهرتز و با نرم افزار
 LABVIEWتوانستند اشیای خارجی اندازه ذرات بین 65
تا  7۱میلیمتر مربع مثل فلز ،تكههای شیشه و پالستیك را
با سامانه پالس-اكو تشخیص دهند ..جهت متصل كردن
سنسور با جداره ظرف حاوی مایع (یكپارچه سازی و حذف
فاصلههای هوایی 6احتمالی) ،از واتر جت استفاده شد .آنها
نتیجه گرفتند عواملی چون تضعیف سیگنال ،پیچیدگی
هندسه نازل ،بی ثبات بودن محرک ولتاژ ،اختالف در فاصله
بین نازل و كف ظرف به خاطر نامرتب بودن كف ظرف باعث
بروز خطا در تشخیص اشیای خارجی میشوند.

جدول شماره  :2چند نمونه از مهمترین پژوهشهای تعیین کیفیت با فراصوت
ماده غذایی

نتیجه

فرکانس

حالت

منبع

روغن نارگیل

تشخیص تقلب

1 MHz

Pulse-echo

George et al.,
2017

چند مایع ( آب ،آب نمک،
الکل و)..

تاثیرگذاری دما ،طول زنجیره کربنی،
شکل مولکولی و نیروی بین مولکولی روی

100 Hz

Pulse-echo

William A.
Cooke, 2016

پارامترهای فراصوتی
Alouache et al.,
2015
& Morrison
Abeyratne,
2014

روغن زیتون

تعیین ویژگی های روغن زیتون

2.25 MHz

Pulse-echo

پرتقال

تعیین کیفیت میوه

100 kHz

Pulse-echo

هلو

تعیین میزان رسیدگی میوه

75 kHz

Pulser-receiver

سیب زمینی

تشخیص پوکی

50 kHz

Pulser-receiver

Jivanuwong,
1998

5 MHz

Pulser-receiver

Izbaim et al.,
2010

Pulser-receiver

Abonajmi et
al., 2009
Mizrach 2007

روغن سرخ کردنی

تعیین زمان و دمای سرخ کردن ،درجه

)(USBO, PHSBO

هیدروژناسیون

تخم مرغ

تعیین تازگی تخم مرغ

150 kHz

گوجه فرنگی

تعیین سفتی و TSS3

50 kHz

No data

روغن زیتون

تعیین پایداری اکسیداسیون

20 kHz

No data

ماهی تازه

تعیین نقاط تمرکز چربی در ماهی

2 MHz

Pulse-echo

معمار دستجردی
و همکاران1333 ،

CañizaresMac´ıas et al.,
2004
Probert and
Shannon 2000
1

Virgin Coconut Oil
Air Gap
3
Total soluble solids
2
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 -4چالش های روش فراصوتی
روش فراصوتی مزایای زیادی دارد؛ این روش سریع ،دقیق،
غیرمخرب و غیرتهاجمی است .همچنین این روش می تواند
به آسانی برای اندازه گیری برخط 7كالیبره شود كه كمك
مهمی در عملیات بازرسی فرآوری مواد غذایی میتواند ایفا
نماید .یكی از اصلی ترین معایب این روش ،افزایش دما به
علت جذب انرژی 6میباشد كه به اثر حرارتی معروف است.9
عیب دیگر كاویتاسیون است كه اثر غیر حرارتی 4مینامند؛
حباب های كوچك هوا در نمونه میتواند امواج فراصوتی را
تضعیف و مانع از عبور موج گردد[ .]59این مشكل گاهی
اوقات با انتخاب روش انعكاس (پالس-اكو )5به جای روش
ارسال-دریافت ۱قابل حل میباشد .پدیدهی كاویتاسیون
همان طور كه در بعضی موارد مانع از حصول كیفیت باالی
كار میگردد ،گاهی اوقات میتواند بسیار مفید باشد و یا به
طور عمدی ایجاد گردد .سامانههای شستشوی عمقی با
فراصوت 1از موارد دیگری است كه از این پدیدهی
كاویتاسیون بهره میگیرد و در شستشوهای خاصی كه نیاز
به دقت و كیفیت باال دارد ،مثل شستشوی مدارهای
الكترونیك و یا شستن قسمتهای داخلی محصوالت
كشاورزی همچون كاهو و كرفس كه قابل دسترس نمی-
باشند ،به كار میرود .همچنین اطالعات زیادی دربارهی
خواص ترموفیزیكی (مثل دانسیته ،تراكم پذیری ،ظرفیت
گرمایی و انتقال حرارت) مادهی مورد آزمون به منظور
تعیین خواص فراصوتی آن ،مورد نیاز است .مسالهی مهمی
دیگری كه در هنگام استفاده از سامانه های فراصوتی باید
دقت نمود عدم عبور امواج فراصوت از هوا و نیاز به یك
ماده واسط 1برای عبور موج فراصوتی از نمونه مورد آزمون
میباشد( .در سامانههای فراصوتی  Air Coupledاین
مشكل مطرح نمیباشد([ .]54سامانه های تشخیصی
فراصوتی نیاز به یك واسط جهت یكپارچه نمودن سنسور با
مادهی مورد آزمون دارند ،جهت این اتصال میتوان از روغن
[ ،]95آب [ 71و  ]56و غیره استفاده نمود .علت استفاده از

این روش امكان وجود هوا در محل اتصال پراب فراصوتی با
ماده مورد آزمون میباشد .در آزمونهای تشخیصی فراصوت
بایستی دقت نمود كه دمای مادهی مورد آزمایش ثابت نگه
داشته شود و درصورتیكه دما تغییر نمود بایستی با محاسبه
و اعمال ضرایب در نتایج حاصل شده ،اصالحات الزم را
اعمال نمود .زیرا خواص فراصوتی مواد متناسب با تغییر دما
دچار تغییر میشوند و نادیده گرفتن این مورد ممكن است
نتیجه گیری اشتباه را موجب گردد .بیشترین نوع استفاده
از فراصوت تشخیصی روش پالس-اكو میباشد .در این روش
فرستنده و گیرنده یكی بوده و در یك طرف مادهی مورد
آزمایش قرار میگیرد .پراب فراصوت پس از ارسال موج به
ماده ،امواج برگشتی را دریافت میكند و سامانه با مقایسه
امواج ارسالی و دریافت شده ،خصوصیات فراصوتی ماده را
تشخیص میدهد .در این حالت ممكن است امواج برگشتی
چندین بار بازتاب نموده و ایجاد همپوشانی و خطا نمایند.
جهت به حداقل رساندن و كاهش این خطا ،جورج و
همكاران [ ]57با تغییر دادن و به حد بهینه رساندن فاصلهی
طی شده توسط موج در داخل مادهی مورد آزمون ( اندازهی
 L2در شكل شماره  ،)4نتیجهی مطلوبی كسب نمودند .
 -5نتیجه گیری
كیفیت و ایمنی مواد غذایی پارامتر بسیار مهم در انتخاب
و خرید و مصرف مواد غذایی از جانب مشتریان بوده و
افزایش كیفیت و عدم وجود تقلب در محصوالت كشاورزی
و دامی و فرآوردههای آنها از جانب تولید كنندگان و
فروشندگان ،ارتباط مستقیمی با مقدار و حجم فروش آنها
خواهد داشت .پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهد،
فراصوت میتواند به عنوان یك روش قدرتمند برای بازرسی
مواد غذایی و كشاورزی به كار رود .دامنه كاربرد فراصوت
تشخیصی در كیفیتسنجی صنایع غذایی از تعیین
رسیدگی و زمان صحیح برداشت میوه تا تشخیص مقدار و
اندازهی اشیای خارجی در داخل مواد غذایی بسته بندی
1

Online
energy absorption
3
Thermal effect
4
Non-thermal effect
5
Pulse-echo
6
Pulser-receiver
7
Deep washing
8
Couplant
2
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Diagnostic Ultrasound, a Nondestructive Approach for Quality Evaluation of
Agro-food Products
Mohammad Reza Zarezadeh1, Mohammad Aboonajmi1
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َAbstract:
There are many approaches to food quality and safety evaluation and adulteration detection of agrofood products. These ways include destructive and Nondestructive. After Nondestructive tests, foods
can be used and also we can apply all experiment case study for testing but in destructive test we can
test just afew samples. Ultrasound is one of Nondestructive tests which can use in quality evaluation
and fraud detection of agricultural, livestock and poultry products. Also from detection of foreign body
in packaged and canned foods to microbial contaminant detection by ultrasound technique is available.
Diagnostic ultrasound in food science is fast, low cost, portable and easy to lean. In this work, evaluation
and application of diagnostic ultrasound has been classified in three parts which include: a. agricultural
products b. livestock and poultry products and c. vegetable oils, juices and other drinking. At the end on
paper challenge and some difficulties in ultrasound are given and some problems for solve and reduction
of these challenges are given.
Keywords: Nondestructive test, Ultrasound, food, Quality evaluation
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چکیده
در این پژوهش امكان ارزیابی مواد به صورت غیرمخرب با استفاده از امواج تراهرتز بررسی شد .برای این منظور نتایج حاصل از
تعیین ابعاد عیوب مشخص روی نمونههای الگوی ساخته شده از جنس آلومینیوم ،پلكسی گالس و سرامیك دی اكسید زیركونیوم
با نتایج حاصل از اندازهگیریهای ابعادی با روشهایی نظیر ماشین اندازهگیری مختصات ،میكروایكس و ماشین اندازهگیری مرئی
مقایسه گردید .جهت انجام پژوهش ،بسته به ماهیت نمونه و اطالعات مورد نیاز از دو چیدمان سیستم تصویربرداری تراهرتز
عبوری و انعكاسی بر پایهی سیستم طیف سنجی حوزه ی زمانی تراهرتز استفاده شد كه در آن تولید و آشكارسازی پالسهای امواج
تراهرتز با استفاده از یك لیزر فمتوثانیه انجام میشود .نتایج نشان داد آزمون غیرمخرب تراهرتز در تشخیص عیوب (عیوب سطحی
بسیار كم عمق و عیوب مخفی در بافت نمونه) و اندازهگیریها برتر از برخی روشهای متداول ذكر شده است .در مجموع بسته
به انتظار از آزمون و نوع عملكرد آن ،روش تصویربرداری با امواج تراهرتز را میتوان جزو آزمونهای غیرمخرب قابل رقابت با روش
های متداول دانست.
واژگان کلیدی :آزمون غیرمخرب ،امواج تراهرتز ،نمونهی الگو ،درونیابی تصویر
 -1مقدمه
امروزه در صنایع مختلف ،برای بازرسی و ارزیابی
غیرمخرب قطعات و تجهیزات ،از آزمونهای غیرمخرب
مختلفی نظیر آلتراسونیك ،پرتونگاری ،ارتعاشسنجی،
نشتیابی روشهای متفاوتی تعریف ،تجاریسازی و استفاده
میشود .با پیشرفت علم و دستیابی به فناوریهای جدید،
آزمون غیرمخرب با استفاده از امواج تراهرتزتوسعه یافته
است .امواج تراهرتز 7جزو تابشهای الكترومغناطیسی است
كه در بازه فركانسی  7۱77-7۱79 Hzبین ناحیه طیفی
فروسرخ و ماكروویو قرار میگیرد و به دستههای ریز باند
 ،۱/7-7 THzپهن باند  7-7۱ THzو فوق پهن باند THz
 7۱-9۱تقسیم میشود .با توجه به خواص امواج تراهرتز از
قبیل غیر یونسازی ،قابلیت نفوذ در مواد غیر قطبی و خشك
و امكان دریافت اطالعات طیف سنجی از آن ،قابلیت این
پرتو در زمینههای گوناگون نظیر كاربردهای صنعتی،

پزشكی ،انتقال اطالعات ،حوزه نانوتكنولوژی به اثبات رسیده
است [.]7-9
امواج تراهرتز به صورت پیوسته و پالسی توسط تكنیكهای
مختلف تولید میشود .یكی از روشهای تولید امواج تراهرتز
پالسی استفاده از مواد فوتورسانا در قالب گسیلنده و
آشكارساز امواج تراهرتز میباشد .گسیلندهها و
آشكارسازهای تراهرتز در این روش بر پایهی آنتنهای نور
رسانشی )PCA( 6استوارند .آنتن نور رسانشی یك سوییچ
الكتریكی است كه از خاصیت افزایش رسانایی الكتریكی
نیمرساناها و نارساناها هنگامیكه تحت نور قرار میگیرند،
استفاده میكند .برای گسیل و آشكار سازی تابش تراهرتز،
عمل سوییچ در آنتن نور رسانشی باید در بازه زمانی زیر
پیكوثانیه رخ دهد[.]4
زمان سوییچ روشن ،تابع طول پالس لیزر بوده و زمان
سوییچ خاموش ،عمدتا توسط عمر حاملهای برانگیخته شده
Terahertz waves
Photoconductive antenna
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با نور در زیر الیه نیمرسانای آنتن تعیین میشود .در این
بین بلور گالیوم ارسناید رشد یافته در دمای پایینLT-( 7
 )GaAsبین  71۱تا  64۱درجه سانتیگراد ،طول عمر حامل
پیكوثانیه دارد .گسیلنده تراهرتز شامل دو الكترود فلزی
پوشش شده روی بلور نیمرسانای گالیوم ارسناید است و
همواره یك بایاس مستقیم بین الكترودهای آن اعمال
میشود .سازوكار اساسی آشكارسازی میدان تراهرتز در یك
آنتن نور رسانشی تقریبا مشابه گسیل تراهرتز در یك
گسیلنده آنتن نور رسانشی است با این تفاوت كه بجای
اعمال بایاس مستقیم ،جریان نور القایی در آنتن اندازهگیری
میشود .جریان نور القایی با دامنه میدان تابش تراهرتز
متمركز روی گاف نور رسانشی متناسب است .با اندازهگیری
جریان به صورت تابعی از تاخیر زمانی بین پالس تراهرتز و
پالس لیزری پروب ،شكل زمانی پالس تراهرتز بدست می-
آید .نمایی از گسیلنده و آشكارساز پالس تراهرتز در شكل
( )7نشان داده شده است [.]4

شکل  -1نمای گسیلنده و آشکارساز پالس تراهرتز []4

با استفاده از یك لیزر فمتوثانیه میتوان یك سیستم طیف
سنجی حوزه زمانی تراهرتز )TDS( 6جهت تولید و
آشكارسازی پالسهای تراهرتز را طراحی و راه اندازی نمود.
در این سیستم باریكه اپتیكی به دو بخش شكافته میشود،
یكی تحت عنوان پالس پمپ اپتیكی با گسیلنده برخورد
كرده و پالس تراهرتز تولید میكند [ .]5این پالس پس از
طی مسیری روی آشكارساز متمركز میگردد .بخش دیگر
باریكه اپتیكی تحت عنوان پالس پروب برای ایجاد تاخیر
زمانی نسبی از یك جابجاگر میگذرد .اثرات القایی تراهرتز
توسط پالسهای پروب در آشكارساز اندازهگیری میشود و
در نهایت شكل زمانی پالس تراهرتز بدست میآید .شماتیك
یك پیكربندی نوعی از سیستم طیف سنجی حوزه زمانی

تراهرتز با استفاده از یك لیزر فمتوثانیه در شكل ( )6آورده
شده است [.]5

شکل  -2شماتیک سیستم طیف سنجی حوزه زمانی تراهرتز
به همراه تصاویر تجهیزات آن

سیستم طیف سنجی به دو نوع عبوری و انعكاسی تقسیم
میگردد .بسته به ماهیت نمونه و اطالعات مورد نیاز یكی از
این دو نوع سیستم طیف سنجی در انجام آزمون غیرمخرب
بكار میرود .امواج تراهرتز با توان معمولی (كمتر از  7وات)
در بسیاری از مواد غیررسانای خشك و غیر قطبی همچون
پالستیك ،پلیمرهای پایه آلی ،كامپوزیت سامانههای
فضایی ،سرامیك ،مصالح ساختمانی و مواردی مشابه نفوذ
میكند ،به همین دلیل عیوب عمقی در بافت آنها را میتوان
با استفاده از آزمون غیرمخرب تراهرتز به شیوه عبوری با حد
تشخیص باال تعیین نمود [ .]۱اینگونه امواج توسط فلزات و
مواد رسانا بصورت كامل منعكس میشود كه برای تشخیص
عیوب اینگونه مواد بایستی از آزمون غیرمخرب تراهرتز به
شیوه انعكاسی استفاده شود .همچنین این امواج توسط آب
و مواد قطبی بصورت كامل جذب میشود كه از این خاصیت
برای كنترل كیفی پوشش سطوح با دقت بسیار باال استفاده
میشود .در انجام آزمون غیرمخرب با استفاده از امواج
تراهرتز با بررسی تغییر شكل ،تغییر محل و یا قطع كامل
سیگنال نمونه 9در مقایسه با سیگنال مرجع 4قابل انجام
است [ .]1در شكل ( )9شماتیكی از نحوه تشخیص نقص
در یك نمونه به همراه یك شكل از مقایسه سیگنال مرجع
(مربوط به قسمتی از بافت كه فاقد عیب است) با سیگنال
نمونه (مربوط به قسمتی از بافت كه حاوی عیب است) برای
1

Low Temperature Gallium Arsenide crystal
THz time-domain spectroscopy
3
Sample Signal
4
Reference Signal
2
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یك بافت خاص قابل مشاهده است [ .]1همانگونه كه آزمون
غیرمخرب تراهرتز در فناوریهای روز دنیا به عنوان یك
تكنیك راهگشا معرفی شده است [ ،]3در این تحقیق سعی
شده است كه این روش به عنوان روشی نو در گروه
آزمونهای غیرمخرب تشریح گردد.
 -2روش تحقیق
در آزمایشگاه با استفاده از لیزر فمتوثانیه با توان 7۱
نانوژول سیستم طیف سنجی حوزه زمانی تراهرتز با تولید
پالس با پهنای پیك در نصف ارتفاع )FWHM( 7معادل 7
پیكوثانیه طراحی و راه اندازی شده است .انجام آزمون
غیرمخرب تراهرتز توسط این سیستم و در نتیجه تفسیر
نتایج ناشی از آن مستلزم بدست آورن شكل سیگنالهای
مرجع و نمونه برای هر بافت خاص و مقایسه آنها با یگدیگر
است .در انجام این كار بدنبال انجام آزمون غیرمخرب
تراهرتز با استفاده از این سیستم بر روی نمونهها با بافتهای
متفاوت و مقایسه نتایج آن با نتایج سایر روشهای مرسوم در
صنعت هستیم كه با تحلیل آماری نتایج بدست آمده می-
توان صحت فناوری پیشرفته مذكور را اثبات و جهت رفع

پایه و اساس متفاوت از یكدیگر هستند اندازه گیری شود
[ .]7۱هرچقدر روشهای مورد استفاده برای اندازه گیری
تفاوت بنیادی نسبت به یكدیگر داشته باشند ،نتایج ارزیابی
آماری بین روشها از اعتبار باالتری برخوردار خواهد بود.
همچنین عالوه بر مقایسهی بین روشهای اندازه گیری ،الزم
است بافت نمونه های الگو با عیوب مصنوعی ایجاد شده در
آنها نیز تغییر كند تا عملكرد روش نسبت به تغییر بافت
نمونه نیز بررسی گردد .نمونه های مورد نظر جهت بررسی
آزمون غیرمخرب با استفاده از امواج تراهرتز از جنس
آلومینیوم ،پلكسی گالس شفاف و مات و نیز سرامیك دی
اكسید زیركونیوم 6انتخاب گردید كه هر یك از نمونهها بسته
به ماهیت آن ساخته و آماده سازی شد.
 -3نتایج و بحث
نمونهی الگوی اول از جنس آلیاژ آلومینیوم با گرید ۱۱۱7
با ابعاد مشخص تهیه و در آن سه عدد عیب مصنوعی با
مقطع مربع و مستطیل با ابعاد و عمق كامال مشخص
بوسیلهی دستگاه میكرواسپارک ایجاد گردید و پس از آن
عملیات صیقل كاری و تمیزكاری روی سطح آن انجام شد.

شکل -3نحوهی تشخیص عیب در یک نمونه از مقایسهی سیگنالهای مرجع و نمونه برای یک بافت خاص []8

نیاز صنایع كشور به آن تكیه كرد.
به منظور بررسی صحت عملكرد یك روش اندازه گیری كمی
و یا كیفی الزم است این روش با روشهای دیگر اثبات شده
و رایج مقایسه و از لحاظ آماری تایید گردد .بنابر این جهت
اثبات صحت انجام آزمون غیرمخرب با استفاده از امواج
تراهرتز الزم است این روش با سایر روشهای رایج مقایسه
گردد .در این راستا توصیه شده نمونه ای بصورت الگوی
استاندارد تهیه و با استفاده از روشهای انتخابی كه از لحاظ

نمونهی الگوی دوم از دو جنس پلكسی گلس شفاف و مات
با ابعاد مشخص تهیه و در آن شش عدد عیب مصنوعی به
شكل استوانه ای با ابعاد و عمق كامال مشخص بوسیلهی
دستگاه میكروتراش مكانیكی روی یكی از سطوح ایجاد
گردید .تمامی سوراخها پس از ایجاد شدن كامال تمیز و از
براده ها پاكسازی شد .سپس سطح دوم از همان جنس روی
سطح حاوی عیوب با مایع مخصوص همجوش گردید كه
عیوب بین دوسطح پلكسی گلس محبوس شد .نمونهی
Full Width in Half Maximum
ZrO2
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الگوی سوم از جنس سرامیك به روش متالورژی پودر تهیه
گردید .در این روش مقدار مشخصی (حدود  75الی 6۱
گرم) از گرید فوق خالص پودر دی اكسید زیركونیوم با مقدار
اندكی روان كننده مخلوط و درون قالب با مقطع مستطیلی
ریخته شد كه پس از اعمال فشار هیدرولیكی مناسب قطعه
خام تولید گردید .سپس قطعه خام داخل كوره قرار گرفت
و در دمای بین  76۱۱تا  7۱۱۱درجه سانتیگراد سینتر و
به سرامیك مقاوم تبدیل شد .در اینجا چهار نوع نمونهی
سرامیكی شامل :نمونه كامال سالم و بدون عیب به عنوان
نمونه مرجع ،نمونه با تركهای میكرونی سطحی ،نمونه با
تركهای میكرونی عمیق و نمونه با عیب الیه ای شده
(دوسطحی با فاصله و سه سطحی بدون فاصله) با تغییر
ناگهانی دمای سینترینگ ،اعمال چند مرحله ای فشار و
تزریق پودر در مراحل ناپیوسته به قالب با عیوب دلخواه
تهیه گردید.
در انتخاب بافتهای نمونه برای الگوسازی به اختالف
خصوصیات ذاتی نمونه ها و تاثیر آنها بر امواج تراهرتز دقت
شد .نمونهی آلومینیومی ،امواج را تا  31درصد بازتابانده و
عیوب سطحی در آن بررسی گردید در حالی كه نمونه های
پلكسی گلس نسبت به تابش تراهرتز شفاف بوده و در آنها
بنابر تغییر ضریب شكست ،عیوب عمقی شناسایی شد.
شایان ذكر است امواج تراهرتز از نمونه های سرامیكی عبور
می كند اما ضریب شكست آنها نسبت به نمونههای پلكسی
گلس بزرگتر است كه بزرگی عدد به نوع سرامیك و میزان
تراكم آن بستگی دارد كه عیوب سطحی و عمقی در آنها
قابل بررسی بود .در ادامهی كار نمونه های الگوی تشریح

شده درون سیستم طیف سنجی حوزه زمانی تراهرتز موجود
در آزمایشگاه قرار داده شد و نتایج بدست آمده از اندازه
گیریها با استفاده از این سیستم با سایر روشها مقایسه
گردید.
تفكیكپذیری تصویر با گام اسكن نمونه رابطهی مستقیم
دارد ،هرچه گام اسكن كوچكتر باشد ابعاد پیكسل تصویر
كوچكتر و در نتیجه تفكیكپذیری آن باالتر است .از طرفی
اسكن نمونه با گام كوچك زمان انجام آن را به صورت نمایی
افزایش میدهد .در اینگونه موارد بایستی نسبت زمان انجام
آزمون و دقت مورد انتظار از آن را بهینهسازی كرد.
كوچكترین گام اسكن قابل انجام برای سیستم تصویربرداری
تراهرتز  ۱/7میلیمتر است كه برای سطوح بزرگ به دلیل
زمان بسیار زیاد انجام آن و در نتیجه آسیب دیدن تجهیزات
امكانپذیر نیست .بهینه گام اسكن نسبت به زمان انجام
آزمون برای سطح نمونهی آلومینیومی  ۱/5میلیمتر برآورد
شد كه در ادامه اسكن نمونهی آلومینیومی با گام ۱/5
میلیمتر در راستای حركت افقی و همچنین  ۱/5میلیمتر
در راستای حركت عمودی انجام شد .با توجه به بازتاب امواج
تراهرتز و اختالف مسافت طی شده توسط آن از آنتن تا
آشكارساز برای هر یك از نقاط اسكن شدهی نمونه می توان
موقعیت و عمق هر یك از عیوب موجود روی سطح نمونه را
تصویر كرد .همانگونه كه ذكر شد ،دقت تصاویر بدست آمده
متناسب با گام اسكن نمونه است كه دقت روش در اندازه-
گیری ابعاد در سطح تقریبا معادل یك پیكسل تصویر بدست
آمده است .تصویر تراهرتز بدست آمده برای نمونه
آلومینیومی در شكل ( )4آورده شده است.

شکل -4تصویر تراهرتز بدست آمده برای نمونهی آلومینیومی

شکل  -5تصویر هموار شده تراهرتز بدست آمده برای نمونهی آلومینیومی با استفاده از نرم افزار متلب
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شکل  -6تصویر هموار شده برای نمونهی آلومینیومی بدست آمده از CMM

شکل  -1الف) تصویر نمونه ی الگوی آلومینیومی و ب) خطکش کالیبراسیون با استفاده از دستگاه میکروایکس

در شكل ( )4قسمت بدون عیب نمونه سطح صفر لحاظ
شده و نوار رنگی راهنمای موجود در كنار تصویر میزان عمق
هر عیب و چگونگی عدم یكنواختی داخل هر یك از عیوب
را نشان می دهد .روشی كه در پردازش تصویر برای هموار
كردن لبهی پیكسلهای تصاویر رایج است درونیابی 7تصویر
است تا جایی كه لبههای پیكسلی تصویر استقالل خود را
حفظ نماید و تغییر از یك پیكسل به پیكسلهای مجاور با
همواری مناسب و قابل تشخیص طی شود .در روش
درونیابی یك پیكسل مستقل بصورت دیجیتالی به 6n
پیكسل تبدیل میشود .بعنوان مثال اگر درونیابی با درجهی
 4برای یك تصویر  96×96پیكسلی صورت پذیرد ،تعداد
كل پیكسلهای تصویر از  7۱۱4به  7۱914افزایش می یابد
و هموارسازی لبه ی هر پیكسل بخوبی انجام میشود .در
این خصوص تصویر مندرج در شكل ( )4با استفاده از نرم
افزار توانمند متلب 6درونیابی درجهی  6۱بین پیكسلهای
تصویر انجام شد كه تصویر هموار شده در شكل ( )5آورده
شده است.
سطح نمونهی آلومینیومی توسط ماشین اندازهگیری
مختصات )CMM( 9با گام  ۱/5میلیمتر در امتداد افق و
 ۱/5میلیمتر در امتداد عمود اسكن گردید كه عمق عیوب
نمونه با دقت  7میكرومتر اندازه گیری شد .بنابر این هر
مختصات در راستای افق و عمود به یك پیكسل و عمق آن

بصورت رنگ مطابق نوار رنگی راهنما اختصاص داده شد و
پس از درون یابی شكل ( )۱بدست آمد.
نمونهی آلومینیومی نیز توسط دستگاه میكروایكس كه
جزو روشهای اندازه گیری غیر تماسی بوده تصویر برداری
شد .تصویر نمونه و خطكش كالیبراسیون دستگاه جهت
مقیاس سنجی با استفاده از دستگاه میكروایكس 5۱میلی-
آمپر با بزرگنمایی  4۱برابر و كنتراست  7به  5۱۱۱۱برای
 65۱پیكسل در میلیمتر مربع تهیه شد و در شكل ( )1آمده
است كه با استفاده از آن ابعاد طولی عیوب اندازه گیری
گردید .نتایج حاصل از روشهای اندازهگیری ابعادی انجام
شده بر روی نمونهی الگوی آلومینیومی جهت مقایسه با
یكدیگر در جدول ( )7آورده شد.
نمونهی الگوی پلكسی گلس پس از محاسبهی مسیر
اپتیكی با گام  7میلیمتر در راستای حركت افقی و همچنین
 7میلیمتر در راستای حركت عمودی اسكن گردید .با توجه
به عبور امواج تراهرتز و اختالف مسافت طی شده توسط آن
از آنتن تا آشكارساز برای هر یك از نقاط اسكن شدهی نمونه
و همچنین تغییر ضریب شكست در داخل عیوب (هوا با
ضریب شكست تقریبی  7نسبت به ضریب شكست پلكسی
گلس با ضریب شكست تقریبی  )7/5موقعیت و عمق هر
یك از عیوب موجود در عمق نمونه تصویر گردید .تصویر
تراهرتز بدست آمده برای عیب ایجاد شده به قطر 7۱
1

Interpolate
MATLAB
3
Coordinate Measuring Machine
2
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با توجه به عبور امواج تراهرتز و اختالف مسافت طی شده
توسط آن از آنتن تا آشكارساز برای هر یك از نقاط اسكن
شدهی نمونه و همچنین تغییر ضریب شكست در عبور از
الیه های مختلف و همچنین تركهای سطحی و عمقی (هوا
با ضریب شكست تقریبی  7نسبت به ضریب شكست
سرامیك با ضریب شكست تقریبی  )6/5موقعیت و میزان
ترک یا الیه شدن هر یك از نمونه ها را تشخیص داد .تصویر
تراهرتز بدست آمده در مقایسه با تصویر گرفته شده با
استفاده از ماشین اندازهگیری مرئی )VMM( 7با لنز
بزرگنمایی  4/5و كنتراست  7به  5۱۱۱۱در شكل ( )3آورده
شده است.
نتایج حاصل از این تصاویر بصورت كیفی و نیمه كمی در
خصوص تشخیص و مكان عیوب با یكدیگر مقایسه شد كه
نتایج با یكدیگر سازگار بود.

میلیمتر و عمق  ۱۱۱میكرومتر روی نمونهی پلكسیگلس
در شكل ( ) 1آورده شده كه با استفاده از نرم افزار متلب
درونیابی درجه  6۱شده است.

شکل  -8تصویر تراهرتز بدست آمده برای عیب با قطر 11
میلیمتر روی نمونهی پلکسیگلس

عمق عیوب مصنوعی ایجاد شده روی سطح دا خلی
پلكسی گلس قبل از همجوش كردن سطح رویی آن توسط
كولیس و ساعت اندازهگیری با دقت ده و یك میكرومتر
اندازه گیری شد .برای هر یك از عیوب ،قطر بیشینه و
میانگین قطر با تغییر موقعیت لبهی كولیس و نیز عمق
نواحی داخلی عیوب با تغییر موقعیت نوک پروب ساعت
قرائت و ثبت گردید كه بصورت بیشینه و میانگین برای هر
عیب در جدول ( )6آورده شده است.
اسكن نمونهی الگوی سرامیكی پس از محاسبهی مسیر
اپتیكی با گام  ۱/5میلیمتر در راستای حركت افقی و
همچنین  ۱/5میلیمتر در راستای حركت عمودی انجام شد.

شکل  -3تصویر تراهرتز (باالیی) و ( VMMپایینی) برای
نمونهی سرامیکی الیهای شده

جدول ( )1نتایج اندازهگیریها به روشهای مختلف بر روی نمونهی الگوی آلومینیومی
عیب بزرگ

عیب کوچک

عیب متوسط

ضلع افقی ()mm

()mm

()µm
ضلع عمودی

()µm
میانگین عمق

حداکثر عمق

ضلع افقی ()mm

VMM

3/38

3/36

-

-

3/33

5/14

-

-

3/31

2/13

-

-

()mm

()µm
ضلع عمودی

()µm
میانگین عمق

حداکثر عمق

ضلع افقی ()mm

Micro X

3 /8

3 /8

-

-

3 /8

5/1

-

-

3 /8

2/1

-

-

()mm

Contour

3/38

3/31

83

86

3/32

5/11

168

113

3/31

2/12

251

265

()µm
ضلع عمودی

CMM

3/5

3/5

85

31

3/5

5

165

111

3/5

2

248

264

()µm
میانگین عمق

Terahertz

3/5

3/5

81

32

3/5

5

166

115

3/5

2

255

211

حداکثر عمق

اندازهگیری

روش

Visible Measuring Machine
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جدول ( )2مقایسهی نتایج اندازهگیری قطر و عمق عیوب نمونهی پلکسیگلس با تراهرتز ،کولیس و ساعت
مشخصات عیوب
قطر اسمی

عمق اسمی

بیشینه قطر ()mm

میانگین قطر ()mm

بیشینه عمق ()mm

میانگین عمق ()mm

()mm

()mm

تراهرتز

کولیس

تراهرتز

کولیس

تراهرتز

ساعت

تراهرتز

ساعت

5

1/ 6

5/5

5/15

5/33

5/13

5/635

5/682

5/42

5/51

6

1/5

6/ 5

6/12

6/21

6/11

4/345

4/351

4/14

4/33

1

1/ 4

1/5

1/18

1/25

6/36

3/121

3/183

3/51

3/64

8

1/ 4

8/5

8/13

8/26

8/11

3/855

3/864

3/43

3/52

3

1/5

3/5

3/21

3/13

3/14

4/365

4/323

4/15

4/11

11

1/ 6

11/5

11/11

11/15

11/12

6/185

6/164

5/18

5/36

 -4نتیجهگیری
نتایج حاصل از انجام آزمون غیرمخرب تراهرتز بر روی
نمونهی الگوی آلومینیومی با روشهای مندرج در جدول ()7
مقایسه گردید .از تصاویر بدست آمده از روش تراهرتز قابل
استنباط است كه در این روش تشخیص گوشه و لبهی
عیوب با عمق كمتر نسبت به عیوب با عمق بیشتر بهتر است
از نتایج قابل برداشت است كه بیشینه طول بدست آمده از
روش تراهرتز همواره  ۱/5میلیمتر كوچكتر از مقدار اسمی
آن است كه نشان میدهد به اندازهی یك پیكسل در
تشخیص لبهی عیب در امتداد طول و عرض اسكن خطا
دارد كه با میانگینگیری این خطا به محدودهی  ۱/9تا ۱/4
میلیمتر كاهش مییابد .در اندازهگیری عمق با توجه به دقت
 5میكرونی روش تراهرتز خطا در مقایسهی میانگین نتایج
خطایی در محدودهی  6۱تا  9۱میكرومتری را شامل می-
شود .دقت روش تراهرتز در اندازهگیری عمق عیوب در
مقایسه با  ،CMMمیكروایكس بیشتر و در مقایسه با
 Contourكمتر است ،در حالی كه اندازهگیری ابعاد لبه تا
لبه در مقایسه با  VMMضعیفتر است.
نتایج حاصل از انجام آزمون غیرمخرب تراهرتز بر روی
نمونهی الگوی پلكسیگلس با روشهای مندرج در جدول
( )6مقایسه گردید .دقت اندازهگیری ابعادی برای قطر و
عمق عیوب با كولیس و ساعت اندازهگیری بیشتر از دقت
روش تراهرتز است .اما با استفاده از روش تراهرتز عیوب
مخفی درون نمونهی پلكسیگلس با دقت قابل قبولی نسبت
به روشهای اندازهگیری ابعاد قابل تشخیص است .تصویر
پروفایل كف عیوب با روش تراهرتز قابل تصویر كردن است
در حالی كه با روشهای اندازهگیری ابعاد مرسوم نبوده و
حداكثر و حداقل عمق برای عیوب در دسترس تخمین زده
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میشود .از نتایج مندرج در جدول ( )6قابل برداشت است
كه بیشینه قطر بدست آمده از روش تراهرتز همواره ۱/5
میلیمتر بزرگتر از مقدار اسمی آن است كه نشان میدهد
به اندازهی یك پیكسل در تشخیص لبهی منحنی شكل خطا
دارد كه با میانگینگیری این خطا به محدودهی  ۱/7تا ۱/9
میلیمتر كاهش مییابد كه هرچقدر قطر عیب بزرگتر می-
شود بدلیل جاگرفتن لبهی عیوب در تعداد پیكسل بیشتر
در تصاویر تراهرتز خطای میانگین اندازهگیری كاهش می-
یابد .در اندازهگیری عمق با توجه به دقت  5میكرونی روش
تراهرتز و دقت  7میكرونی ساعت اندازهگیری میانگین نتایج
دو روش خطایی در محدودهی  ۱/7تا  ۱/6میلیمتر دارد كه
مقدار قابل قبولی برای تشخیص و ابعاد سنجی عیوب مخفی
در جنس پلكسیگلس با روش تراهرتز میباشد.
نتایج حاصل از انجام آزمون غیرمخرب تراهرتز بر روی
نمونهی الگوی سرامیكی با  VMMمقایسه گردید كه در
این قسمت اندازهگیریهای ابعادی مورد نظر نبوده است.
تصاویر بدست آمده از دو روش بصورت كیفی و نیمه كمی
در خصوص تشخیص و مكان عیوب با یكدیگر مقایسه شد،
و با هر دو روش عیب الیهای بودن نمونه و مكان آن
تشخیص داده شد با این تفاوت كه اگر در  VMMزاویهی
دید از روبرو به زاویهی دید از كنار تغییر كند دیگر عیب
قابل تشخیص نبوده ولی در روش تراهرتز با قابلیت عبور
پرتو از سرامیك در این شرایط این عیب قابل تشخیص
است.
در نهایت از مقایسهی روش تراهرتز با روشهای مرسوم
اندازهگیری و سنجش ابعادی بر روی نمونهها با بافتهای
كامال متفاوت میتوان نتیجه گرفت این روش برای تشخیص
عیوب ظاهری و مخفی در انجام آزمون غیرمخرب بر روی
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Modern Technology of Nondestructive Test Using Terahertz Waves
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2
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َAbstract:
In this research, the possibility of evaluating non-destructive materials using terahertz waves was
investigated. For this purpose, the results of determining the specific defects dimensions on the samples
of aluminum, plexiglas and ceramic zirconium dioxide with the results of dimensional measurements
with methods such as Coordinate Measuring Machine (CMM), micro-X and Visual Measurement
Machine (VMM) was compared. In order to conduct research, depending on the nature of the sample
and the required information, two configurations (transmission and reflection) of the terahertz imaging
system based on the terahertz time domain spectroscopy system were used in which the generation and
detection of terahertz waves pulses were performed using a femto-second laser. The results showed
that non-destructive terahertz test was used to identify defects (very shallow surface defects and hidden
defects in sample tissue) and measurements were superior to some of the common methods. In the
final, the terahertz wave imaging method is a non-destructive test that can compete with conventional
methods.
Keywords: Nondestructive test, Terahertz waves, Teference sample, Image interpolate
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چکیده
در این مقاله بررسی روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی و ارایه روش جدید برای اندازهگیری تنش پسماند در قطعات مكانیكی
به صورت غیرمخرب انجام شده است .در این راستا با هدف اثبات علمی روش جدید معرفی شده به مرور كارهای مرتبط با ایده
مطرح شده در این پژوهش و بیان جزییات آن پرداخته شده است .در ابتدا اصول روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی و روشهای
مورد نیاز برای محاسبه ضرایب همبستگی بیان شده است .با هدف ارزیابی صحت خروجیهای روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی،
با ساخت تجهیزات مورد نیاز و انجام تستهای تجربی برای انجام فرآیند ،به مقایسه نتایج خروجی آزمون روش برهمنگاری تصاویر
دیجیتالی و نتایج شبیه سازی المان محدود پرداخته شده است .در ادامه به بیان روش پیشنهادی برای اندازهگیری تنش پسماند
در قطعات مكانیكی با اعمال بار در ناحیه االستیك و به صورت غیرمخرب پرداخته شده است .رابطه معرفی شده كه بر پایه قانون
هوک استوار می باشد ،قابلیت ارزیابی و محاسبه تنش پسماند به صورت غیرمخرب ،تمام صفحه و با دقت باال را دارا میباشد .برای
اثبات علمی روش معرفی شده ،نمونههای فوالدی توسط فرآیند  SMAWجوشكاری شدهاند و میزان تنش پسماند موجود در
قطعات محاسبه شده است.
واژگان کلیدی:

روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی ،اندازهگیری تنش پسماند ،آزمون غیرمخرب ،جوشكاری SMAW

 -1مقدمه
تنش پسماند از زمانهای پیشین موضوعی مهم برای
صنعتگران بوده است .در زمان گذشته ساختن قطعات
پیچیده رسی با استفاده از آتش هنر محسوب میشد كه
تعادل بین گرادیان كاهش تنش پسماند و دستیابی به شكل
مورد نظر از محصوالت را در بر داشت .گاهی وجود تنش
پسماند در قطعه تولید شده سبب ایجاد انقباض و اعوجاج در
آن میشود كه مطلوب نیست .در عین حال بسیاری از
طراحیها وابسته به تنش پسماند است .به
ویژه مواد شكننده و ترد میتوانند از طریق تنشهای
پسماند فشاری مقاومتر شوند .علت اهمیت شناسایی
تنشهای پسماند به این دلیل است كه وقتی جسم تحت
تنش خارجی قرار میگیرد ،این تنش خارجی به تنش
پسماند موجود افزوده میشود .پس اگر در منطقهای تنش

پسماند كششی وجود داشته باشد و بارگذاری نیز تنش
كششی باشد ،سطح تنش در آن منطقه باالتر از آنچه كه
تنها با لحاظ تنش كششی خارجی بدست میآید خواهد بود.
لذا در صورتی كه تنش كششی پسماند داخلی در نظر گرفته
نشود و قطعه تنها بر اساس تنش اعمالی خارجی طراحی
شود ،ممكن است در اثر تنشهای پسماند خارجی ،تنش در
قطعه از حد تسلیم آن باالتر رفته و باعث شكست آن گردد.
در طی سالیان اخیر روشهای گوناگونی برای اندازهگیری
تنشهای پسماند در قطعات ارایه شده است .به طور كلی
روشهای اندازهگیری تنش پسماند به غیرمخرب ،7نیمه
مخرب 6و مخرب 9تقسیمبندی میشوند .روشهای مخرب
و نیمه مخرب به علت تخریب ساختار قطعه اولیه در فرآیند
ارزیابی تنش پسماند دارای محدودیتهایی میباشند .به
همین علت استفاده از روشهای با دقت باال و غیرمخرب در

1

Non-destructive
Semi destructive
3
Destructive
2
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صنعت بسیار حایز اهمیت میباشد] .[7امروزه در بین روش-
های غیرمخرب ،استفاده از روشهای نوری كه قابلیت
ارزیابی تنش پسماند به صورت تمام صفحه 7و در موقعیت6
را دارا میباشند ،بسیار مورد توجه قرار گرفته است .این
روشها دارای مزایای سرعت بسیار باال ،دقت باال ،هزینه
پایین و عدم وابستگی به ریزساختار و كیفیت سطوح می-
باشند .در بین انواع روشهای نوری ،روش برهمنگاری
تصاویر دیجیتالی 9به علت هزینه پایین ،سرعت باال و عدم
نیاز به مواردی نظیر تحلیل فازها ،هالهها و امواج نسبت به
روشهای نوری دیگر دارای برتری میباشد] .[6-5این
روش برای اولین بار از سال  7316در دانشگاه كارولینای
جنوبی توسط پروفسور ساتن برای به دست آوردن میدان
جابجایی معرفی شد] .[۱در این روش ،ابتدا روی سطح
قطعه یك الگوی لكهای سیاه و سفید تصادفی ایجاد می-
شود .بعد از آمادهسازی نمونه ،قبل و بعد از بارگذاری دو
عكس از الگوی لكهای سطح قطعه گرفته میشود و سپس
با تحلیل این دو عكس در الگوریتم برهمنگاری میتوان
میدان جابجایی و كرنش را به دست آورد .شماتیكی از
تجهیزات روش برهمنگاری در شكل  7نمایش داده شده
است.

جابجایی و كرنش در حین انتقال محاسبه میشود تا با
موقعیت زیرمجموعهها در شرایط فعلی مطابقت داده شود.
نتیجه نهایی یك شبكه شامل اطالعات جابجایی و كرنش با
توجه به اطالعات پیكربندی مرجع میباشد .در روش
برهمنگاری تصاویر دیجیتالی ،شدت نور هر عكس با یك
تابع چند جملهای پیوسته تخمین زده میشود .ساتن و
همكاران طی مقالهای نشان دادند كه منحنی درجه 5
بهترین نتایج را نشان میدهد .الگوریتم برهمنگاری هر بار
تابع شدت نور دو زیرناحیه از دو تصویر قبل و بعد از
بارگذاری با ابعاد  N×Nپیكسل را با هم مقایسه كرده و آن
زیرناحیه ا ز عكس بعد از بارگذاری را كه بیشترین تطابق با
زیرناحیه عكس مرجع دارد ،به عنوان زیرناحیه تغییر یافته
در نظر گرفته و جابجایی و تغییرشكلهای آن را به دست
میآورد (مطابق شكل  .)6این روند برای تمامی زیرناحیه-
های تصویر مرجع انجام شده و در نهایت میدان جابجایی
كل به دست میآید .برای بررسی میزان انطباق هر جفت
زیرناحیه ضریب برهمنگاری  Cبه صورت رابطه  7تعریف
میشود كه میتواند معیار مناسبی برای درک مقدار مطابقت
دو زیرناحیه متناظر باشد].[9
() 7

j=m

′ ′ 2
∑i=m
)) i=−m ∑j=−m(Gr (Xp ,Yp )−Gd (Xp ,Yp
j=m
2
∑i=m
)) i=−m ∑j=−m(Gr (Xp ,Yp

=)C(R

كه در رابطه :7
Xp=xp+i
Yp=yp+j
)𝑗 𝑋𝑝′ = 𝑥𝑝 + 𝑖 + 𝑈𝑠 (𝑖,
)𝑗 𝑌𝑝′ = 𝑦𝑝 + 𝑗 + 𝑉𝑠 (𝑖,

شکل  -1شماتیکی از تجهیزات DIC

و  Rبردار مجهوالت به صورت زیر میباشد:
)

ایده اصلی این روش به این صورت میباشد كه چگونه
بین نقاط قبل و بعد از تغییر شكل در ماده مورد بررسی
ارتباط برقرار شود .روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی این
كار را با به كارگیری بخشهای فرعی از عكس مرجع 4انجام
میدهد كه به نام زیر مجموعه 5شناخته میشوند و موقعیت
نسبی آنها را تعیین میكند .برای هر زیرمجموعه ،اطالعات

𝑣𝜕 𝑢𝜕 𝑣𝜕 𝑢𝜕

,

,

,

𝑦𝜕 𝑦𝜕 𝑥𝜕 𝑥𝜕

R=(X,Y,U,V,

در معادالت باال U ،و  Vمولفههای جابجایی در مركز
زیرناحیه 𝐺𝑟 ،و 𝑑𝐺 توابع پیوسته درونیابی شدت نور قبل
و بعد از بارگذاری میباشند (x, y) .و )  (x ′ , y ′به ترتیب
مختصات نقاط در زیرناحیههای تصویر مرجع و تصویر بعد

1

Full-field
In-Situ
3
)Digital Image Correlation (DIC
4
Reference image
5
Subset
2
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از بارگذاری هستند كه طبق روابط  6و  9با همدیگر ارتباط
دارند.
() 6
() 9

𝑦∆
𝑦∆

𝑈𝜕
𝑦𝜕

𝑉𝜕
𝑦𝜕

∆𝑥 +

∆𝑥 +

𝑈𝜕
𝑥𝜕

𝑉𝜕
𝑥𝜕

𝑥 ′ =x+U+

𝑦 ′ =y+V+

شکل  -2زیرناحیههای مرجع و تغییر شکل یافته

كه در روابط  6و  ∆x ،9و 𝑦∆ فواصل افقی و عمودی
نقطه ) (x,yاز مركز زیرناحیه است .در رابطه برهمنگاری،
مقدار شدت نور در هر نقطه ،از زیرناحیه عكس مرجع با
نقطه متناظر آن در زیرناحیه متناظر در عكس بعد از
بارگذاری مقایسه شده و اختالف آنها به دست میآید.
سپس مقدار مجذور اختالف آنها بر مقدار مجذور شدت نور
آن نقطه در عكس مرجع تقسیم میشود .عدد به دست
آمده ،معیاری از خطای نسبی در آن نقطه است .برای
محاسبه مقدار خطای كل در یك زیرناحیه ،مقدار خطای
نقاط با یكدیگر جمع میشوند ،وقتی ضریب برهمنگاری
صفر شود ،در حقیقت تابع خطا در كل زیرناحیه صفر شده
و این نشان دهنده تطابق كامل است .بهترین جواب زمانی
به دست میآید كه ضریب ) C(Rدر رابطه  7كمینه شود.
به تعبیر دیگر ،توابع درونیابی قبل و بعد از بارگذاری در هر
نقطه اختالف كمی داشته باشند .طبق رابطه  4برای كمینه
كردن  Cباید گرادیان آن صفر شود.
() 4

𝐶𝜕
( = 𝐶∇
)
𝜕𝑅𝑘 𝑘=1,13

برای حل رابطه  4و به دست آوردن ریشههای آن ،از روش
نیوتن-رافسون استفاده میشود .این روش از یك مقدار اولیه
تقریبی برای پیدا كردن ریشه معادالت استفاده میكند و تا
زمانی كه خطا از مقدار معینی كمتر شود تكرار انجام می-
دهد .از آنجاییكه ضریب برهمنگاری تابعی از مولفههای
جابجایی و گرادیان آنها است ،این مجهوالت با جستجوی
دستهای از این مولفهها كه ضریب برهمنگاری را كمینه
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كند ،قابل دستیابی است .در الگوریتم روش برهمنگاری،
روند جستجو برای محاسبه جابجاییها و گرادیانهای
جابجایی مجهول با گامهای بلند شروع میشود .در این روند،
در ابتدا گرادیان جابجاییها صفر در نظر گرفته میشوند و
الگوریتم با گامهای  7پیكسل در ناحیه مورد نظر جستجو
كرده و پیكسلی كه ضریب برهمنگاری را به حداقل برساند
به عنوان جواب اولیه در نظر گرفته میشود .سپس با
استفاده از روش نیوتن-رافسون جابجاییها و گرادیان آنها
با دقت كسری از اندازه پیكسل به دست میآید .نتایج این
مرحله به عنوان مقادیر اولیه در الگوریتم نیوتن-رافسون
برای زیرناحیه بعدی استفاده میشود] .[9در این روش با
انجام محاسبات كلی در نهایت كرنشها در راستاهای
مختلف به صورت روابط  5-1بیان میشوند:
𝑑𝑤 2
𝑢𝑑
) ( ) )+
𝑥𝑑
𝑥𝑑

() 5

𝑥𝑑

𝑥𝑑

2

𝑣𝑑

𝑣𝑑

1

𝑢𝑑

) ( ɛyy= (( )2+ ( )2)+

()۱
() 1

𝑣𝑑

𝑢𝑑

1

(ɛXX= (( )2+ ( )2 +

𝑦𝑑

)

𝑣𝑑 𝑣𝑑
𝑦𝑑 𝑥𝑑

+

𝑦𝑑

𝑦𝑑

2

𝑢𝑑 𝑢𝑑 1

𝑣𝑑

𝑢𝑑

1

𝑦𝑑 𝑥𝑑 2

𝑥𝑑

𝑦𝑑

2

( ɛzz= (( ) + ( ))+

-2تئوری مساله
قانون هوک در فیزیك ،مكانیك و دانش مواد كشسانی یا
االستیسیته ،تقریبی است نشاندهنده آن كه تغییر طول
یك ماده با بار وارد بر آن رابطه خطی دارد .بسیاری از مواد
تا زمانی كه نیرو از حد كشسانی آنها كمتر باشد با تقریب
خوبی از این قانون پیروی میكنند .بر اساس قانون هوک
تنش با كرنش در ناحیه االستیك دارای رابطه خطی می-
باشد و از طریق رابطه  1بدست خواهد آمد]:[1-7۱
() 1

𝜀𝐸 = σ

كه در رابطه  σ ،1تنش 𝜀 ،كرنش و  Eمدول یانگ می-
باشد .همانگونه كه از رابطه  1مشخص شده است ،رابطه بین
تنش و كرنش در محدوده االستیك به صورت خطی می-
باشد .بر اساس رابطه هوک چنانچه قطعهای تحت نیروی
كششی قرار گیرد و نیروی اعمال شده در حدی باشد كه
ماده را تا حد االستیك آن بكشد ،میزان كرنش ایجاد شده
در تمامی المانهای آن از طریق رابطهی هوک محاسبه
خواهد شد .این موضوع در حالتی كه تنش پسماند در قطعه
وجود نداشته باشد صادق خواهد بود .ولی چنانچه در قطعه-
ای بر اثر عملیاتی كه از قبل بر روی آن انجام شده است
تنش پسماند ایجاد شده باشد و این قطعه تحت كشش
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محوری قرار گیرد ،میدان كرنشی ایجاد شده در قطعهكار از
حالت یكنواخت متفاوت خواهد بود .در این حالت با استفاده
از نمونهی استاندارد قطعه فوالدی و انجام تست كشش،
مقدار مربوط به مدول یانگ قطعه فوالدی محاسبه خواهد
شد .طبق قانون هوک رابطه بین تنش فلز پایه 𝑏𝜎 و كرنش
فلز پایه 𝑏𝜀 از طریق رابطه  3محاسبه میشود:
𝑏𝜀 𝑏𝐸 = 𝑏𝜎
()3
با توجه به رابطه  3تنش فلز پایه 𝑏𝜎 برای نمونه با تنش
پسماند محاسبه خواهد شد و تنش پسماند در نمونه از رابطه
 7۱محاسبه خواهد شد:
()7۱

𝑅𝜀 𝑅𝐸 = 𝑏𝜎 𝜎𝑅 +

به طوریكه 𝑅𝐸 مدول یانگ نمونه با تنش پسماند𝜀𝑅 ،

و ضخامت قطعهكار  9میلیمتر میباشد .در شكل  4یك
مرحله عكسبرداری از قطعه تحت آزمون كشش نمایش
داده شده است .این تصویر با استفاده از دوربین سی سی
دی 9و با فاصله زمانی معین گرفته شده است .الگوی
تصادفی ایجاد شده بر روی نمونه با استفاده از اسپری رنگ
سفید و مشكی ایجاد شده است.
پس از عكسبرداری از قطعه تحت كشش توسط دوربین
 ،CCDعكسهای گرفته شده وارد نرمافزار پردازش تصویر
شده است و میدان جابجایی تجربی محاسبه شده است.
كانتور خروجی مرحله اول كشش نرمافزار  GOMدر شكل
 5نمایش داده شده است.

كرنش در قطعه با تنش پسماند و 𝑅𝜎 میزان تنش پسماند
موجود در قطعه میباشد .با توجه به روابط  3و  7۱میزان
تنش پسماند در قطعه از طریق رابطه  77محاسبه خواهد
شد:
()77

𝑏𝜀 𝑏𝐸 𝜎𝑅 = 𝐸𝑅 𝜀𝑅 −

 -3مراحل انجام آزمایش
برای اندازهگیری تنش پسماند در قطعات جوشكاری شده
لب به لب ،دستگاه تست كشش سروو الكترومكانیكال
سنتام 7با ظرفیت  6تن به همراه فك دستی  WG-20Fو
اكستنسیومتر كورس بلند  ELP500برای انجام آزمون
كشش مورد استفاده قرار گرفته است .برای اندازهگیری
میزان جابجایی ایجاد شده در قطعه در حین آزمون كشش
از دوربین سی سی دی  9/6مگاپیكسل الویژن 6استفاده
شده است .برای كنترل دوربین از نرمافزار IC Capture
2.4استفاده شده است و نتایج تصویر برداری در نرمافزار
 GOM Correlateمورد ارزیابی قرار گرفتهاند .مجموعه
مورد استفاده برای روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی و
كشش در شكل  9نمایش داده شده است.
در ابتدا به منظور بررسی میزان دقت تجهیزات مورد
استفاده برای آزمون برهمنگاری تصاویر ،به انجام تست
كشش و شبیهسازی فرآیند و مقایسه نتایج به دست آمده
با یكدیگر پرداخته شده است .نمونه مورد استفاده برای
آزمون كشش دارای طول  6۱و عرض  9سانتیمتر میباشد

شکل  -3تجهیزات برهمنگاری تصاویر دیجیتالی مورد استفاده

شکل  -4نمونه با الگوی تصادفی

شکل  -5نتایج حاصل از روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی
1

SANTAM STM 20
Lavision
3
)Charged Coupled Device (CCD
2
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شکل  -6نتایج شبیهسازی المان محدود تست کشش ورق
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

جابجایی ()mm

پس از انجام تستهای تجربی ،شرایط یكسان آزمایشها
در نرمافزار المان محدود آباكوس 7ورژن  ۱.74.6شبیهسازی
شده است .نتایج به دست آمده در دورهی زمانی مشخص
تعیین شده است و نمونه آن در شكل  ۱نمایش داده شده
است.
با توجه به شكل  1و محاسبه درصد خطای بین خروجیهای
نرمافزار پردازش تصویر  GOMو آباكوس مشخص شده
است كه میانگین خطا كمتر از  5درصد میباشد و به دقت
كار نرمافزار  GOMپی برده شده است و صحت این نرمافزار
نیز مورد تایید قرار گرفته است .با توجه به این امر از این
نرمافزار برای آزمایشهای مورد نیاز برای این پژوهش
استفاده خواهد شد.
برای انجام تستهای تجربی ،فرآیند جوشكاری قوسی بر
روی نمونهها انجام شده است و پارامترهایی نظیر سرعت و
جریان جوشكاری برای تمامی نمونهها به طور یكسان در
نظر گرفته شده است .به منظور ایجاد تنش پسماند در درون
قطعات جوشكاری شده ،نمونههای تحت فرآیند به طور
كامل توسط قیدهایی مهار شدهاند .نمونههای انتخاب شده
برای جوشكاری از جنس فوالدهای كربنی 6انتخاب شدهاند.
خواص مكانیكی این نوع فوالد در جدول  7نمایش داده شده
است .پس از انجام عملیات جوشكاری قطعات فوالدی،
تمامی نمونهها بر اساس ابعاد تعیین شده در شكل  1بریده
شدهاند و به هندسه مورد نظر برای آزمون كشش رسیدهاند.
در شكل  3شماتیكی از قطعات جوشكاری شده پس از عمل
برشكاری نمایش داده شده است.
مقایسه نتایج خروجی تست تجربی و شبیهسازی آزمون
كشش نمونه در زمانهای مختلف تست كشش مورد ارزیابی
قرار گرفته است .به همین صورت شرایط شبیهسازی برای
زمانهای مختلف آمادهسازی شده است .در شكل  1مقایسه
خروجی جابجایی در تست تجربی و نرمافزاری در مراحل
زمانی مختلف ارایه شده است.

آزمون
DIC

4

3

1

2

مرحله زمانی

شکل  -1مقایسه نتایج خروجی تست تجربی و شبیهسازی
آزمون کشش نمونه در زمانهای مختلف تست کشش

شکل  -8ابعاد نمونه تست کشش

شکل  -3شماتیک نمونههای جوشکاری شده آزمون کشش

جدول  .1مشخصات مکانیکی فوالد ASTM A36

پارامتر

مشخصات

نوع ماده

ASTM A36

مدول یانگ

210 GPa

ضریب پواسون

0.26

چگالی

7850 Kg/m3

Abaqus 6.14.2
ASTM A36
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شکل  -11دستگاه وایرکات تخلیه الکتریکی

در این پژوهش دو نوع نمونه آمادهسازی شده است .نمونه
اول از جنس فلز پایه میباشد و نمونه دوم از جنس همان
فلز پایه میباشد كه عملیات جوشكاری بر روی آن انجام
شده است .تمامی نمونهها توسط دستگاه برش وایركات
تخلیه الكتریكی نمایش داده شده در شكل  7۱به ابعاد مورد
نظر بریده شدهاند.
همانگونه كه در شكل  1نمایش داده شده است ،طول كلی
نمونه  ،79۱طول گیج  ،51عرض گیج  ،76/5ضخامت 6
میلیمتر و شعاع فیلت نیز 76/5میباشد .نمونه فلز پایه به
منظور تعیین دقیق مشخصات مكانیكی فوالد و تعیین
شرایط بارگذاری مورد استفاده قرار گرفته است و تا مرز
پارگی تحت آزمون كشش قرار گرفته است .بر اساس منحنی
نیرو -جابجایی ،حدود االستیك و پالستیك قطعه فوالدی
م شخص شده است .نمونه قبل و بعد كشش و نمودار نیرو-
جابجایی قطعه فوالدی مورد استفاده در شكلهای  77و 76
نمایش داده شده است.

شکل  -11نمونه فلز پایه قبل و پس از آزمون کشش
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شکل  -12نمودار نیرو -جابجایی فوالد مورد استفاده

در حین انجام آزمون كشش ،تغییر شكل ایجاد شده در
نمونه جوش داده شده و فلز پایه توسط سیستم برهمنگاری
تصاویر دیجیتالی نمایش داده شده در شكل  9ثبت شده
است .سیستم برهمنگاری تصاویر دیجیتالی بر روی پایه
روبروی دستگاه كشش تعبیه شده است .در حین تصویر
برداری ،سیستم نورپردازی نیز باید به دقت اعمال شود تا
كیفیت عكسبرداری افزایش یابد و نتایج با دقت باالتری
بدست آید .میزان تغییر شكل ایجاد شده در نقاط مختلف
قطعه بر اساس جابجایی الگوی تصادفی و مقایسه با مقدار
مرجع محاسبه خواهد شد .با هدف دستیابی به دقت باالتر
بخش مورد نظر از قطعه برای بررسی در نرمافزار به عنوان
زیرمجموعه انتخاب شده است .این بخش با اندازه المان 77
پیكسل و فاصله بین نقاط  1پیكسل كه مطابق با سایز قطعه
پیشنهاد شده است ،مطابق شكل  79به صورت رنگی نمایش
داده خواهد شد .به منظور بررسی میزان تغییر شكل در
راستای مشخص ،مسیری مشخص بر روی قطعه تعریف
شده است .تعریف مسیر اصوال در نمای دید قطعهكار و در
جهتهای مورد نظر اعمال خواهد شد و نرمافزار دارای این
قابلیت میباشد كه در تمامی راستاها نتایج را محاسبه كند.
یكی از مسیرهای تعریف شده برای نرمافزار در جهت محور
 +yو به صورت خط مشكی در شكل  79نمایش داده شده
است.
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شکل  -13زیرمجموعه و مسیر تعریف شده برای نرمافزار

شکل  -14تعریف مسیر قطعه تحت آزمون کشش

 -4بحث و تحلیل نتایج
در شكل  76منحنی نیرو-جابجایی آزمون كشش فلز پایه
نمایش داده شده است .با استفاده از این منحنی محدوده
االستیك قطعه مشخص شده است .همچنین به علت
مشخص بودن مقادیر نیرو ،سطح مقطع و طول اولیه گیج،
مدول یانگ قطعه فوالدی نیز بدست خواهد آمد .با توجه به
محاسبات مقدار مدول یانگ قطعه فوالدی 67۱GPa
محاسبه شده است .در نرمافزار  ،GOMمطابق شكل 74
سه مسیر برای قطعه تعریف شده است .در شكلهای  75و
 7۱نتایج بدست آمده برای قطعه فوالدی پایه و بعد از
جوشكاری نمایش داده شده است .همانگونه كه در شكل
 75نمایش داده شده است در نمودار تغییر مربوط به قطعه
پایه میزان تغییر شكل در طول مسیرهای تعیین شده 6 ،7
و  9دارای شیب ثابتی میباشد و در طول كل مسیر این
شیب تغییر نخواهد داشت .مطابق شكل  7۱نمودار تغییر
شكل ایجاد شده در طول مسیرهای تعریف شده برای قطعه
جوش داده شده دارای شیب یكسان در تمامی طولش نمی-
باشد .این شیب در نواحی كه تحت تاثیر تنش پسماند نمی-
باشد دارای مقداری ثابت و برابر با فلز پایه میباشد .در
نواحی كه تحت تاثیر تنش پسماند ناشی از حرارت
جوشكاری میباشد ،مقادیر جابجایی دارای شیب بسیار
كمی در حدود صفر میباشد كه این امر ناشی از وجود تنش
پسماند موجود در قطعات میباشد .وجود تنش پسماند
كششی درون قطعه باعث ایجاد جابجاییهای بزرگتر از حد
معمول در قطعه تحت كشش میشود .به همین ترتیب
چنانچه درون قطعه تنش پسماند فشاری وجود داشته باشد،
این تنش باعث مخالفت با ایجاد جابجایی در المانهای
مختلف خواهد شد.
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شکل  -15دیاگرام جابجایی نقاط مختلف نمونه در راستای
مسیر تعریف شده برای فلز پایه

شکل  -16دیاگرام جابجایی نقاط مختلف نمونه در راستای
مسیر تعریف شده برای نمونه جوش داده شده
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پس از محاسبه مقادیر جابجایی توسط نرمافزار ،GOM
به بررسی میزان كرنش ایجاد شده بر روی نمونه تحت
آزمون كشش پرداخته شده است .در شكلهای  71و 71
نتایج كرنش ایجاد شده بر روی نمونهها نمایش داده شده
است .با توجه به این شكلها مشخص شده است كه كرنش
ایجاد شده بر روی نمونهی پایه دارای روند نسبتا یكسانی
میباشد و دارای تغییر شكل ناگهانی نمیباشد .دلیل این
امر یكنواخت بودن ساختار قطعه در تمامی طول مسیر
تعریف شده میباشد .با توجه به شكل  71مشخص شده
است كه میزان كرنش برای نمونهی جوش داده شده در
برخی نواحی دارای تغییر شكل ناگهانی میباشد .این نواحی
مربوط به نواحی دارای تنش پسماند میباشد كه باعث
تغییرات در كرنش ایجاد شده میشود.

پس از محاسبه مقادیر جابجایی و كرنش در نمونههای
جوشكاری شده به محاسبه تنش پسماند در نمونهها
پرداخته شده است .مقدار تنش پسماند با توجه به مدول
یانگ و میزان كرنش ایجاد شده در نمونههای تحت كشش
با استفاده از روابط محاسبه خواهد شد .در جدول  6مقدار
تنش پسماند ایجاد شده در نمونه جوش داده شده با شرایط
جوشكاری بیان شده محاسبه شده است.
جدول  .2میزان تنش پسماند ایجاد شده در نمونه جوشکاری
شده
پارامتر

نمونه تجربی

نمونه شبیهسازی
شده

سرعت کشش

2 mm/min

2 mm/min

سطح مقطع عرضی

2.5×10-5

2.5×10-5

()m2
تنش ()MPa

1638

1654

تغییر شکل ()mm

0.390

0.394

کرنش

0.00780

0.00787

مدول االستیک

210

210

2.5×10-5

2.5×10-5

()GPa
سطح مقطع عرضی
()m2

شکل  -11دیاگرام کرنش نقاط مختلف نمونه در راستای مسیر

تنش ()MPa

987

996

تغییر شکل ()mm

0.235

0.239

کرنش

0.00470

0.00474

مدول االستیک

210

210

()GPa

تعریف شده برای نمونه فلز پایه

 -5نتیجهگیری

شکل  -18دیاگرام کرنش نقاط مختلف نمونه در راستای مسیر
تعریف شده برای نمونه جوش داده شده
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با انجام آزمایشات تجربی روش برهمنگاری تصاویر
دیجیتالی و شبیهسازی نرمافزاری مشاهده شده است كه
این روش دارای دقت كافی برای ارزیابی میدان جابجایی،
كرنش و تنش را در سطح قطعهكار دارا میباشد .برای
اندازهگیری تنش پسماند به صورت غیرمخرب رابطه  77بر
پایه قانون هوک ارایه شده است كه این رابطه با استفاده از
روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی قابلیت اندازهگیری تنش
پسماند را در كل سطح قطعهكار و به صورت غیرمخرب دارا
میباشد .به منظور صحتسنجی رابطه ارایه شده به شبیه-
سازی قطعه در نرمافزار المان محدود پرداخته شده است.
مطابق با جدول  6و با مشاهده خروجیهای نرمافزار المان
محدود و مقایسه آن با نتایج رابطه ارایه شده ،نتیجهگیری
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شده است كه متد معرفی شده دارای دقت باالیی میباشد
و میتوان با استفاده از آن به همراه روش برهمنگاری تصاویر
دیجیتالی به اندازهگیری تنش پسماند در قطعات به صورت
.غیرمخرب پرداخته شود
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Nondestructive Residual Stress Measurement Using Digital Image Correlation
Method
Peyman Ghasemi Tamami1, Davood Akbari*1, Farid Azadi1
1

Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

َAbstract:
In this paper, Digital Image Correlation method (DIC) and the introduction of a new Nondestructive
method for measuring residual stresses in mechanical parts has been investigated. In this regard, with
the purpose of scientific proof of the proposed new method, a review of the related work to the
presented idea and its details has been discussed. Initially, the principles of digital image correlation
method and the methods used to calculate correlation coefficients are presented. In order to evaluate
the accuracy of digital image correlation method outputs, by construction the required equipment and
doing experimental tests, comparing the output results of the digital image correlation method and the
simulation results of finite element are discussed. In the following, the proposed method for
measuring the residual stresses in mechanical parts by applying loads in the elastic and Nondestructive
area has been discussed. The proposed relationship, which is based on Hooke's law, is capable of
evaluating and calculating residual stresses in a Nondestructive, full-screen, and high-precision
manner. For scientific proof, the steel samples are welded by the SMAW process and the amount of
residual stresses found in the parts has been calculated.
Keywords: Digital image correlation method, Residual stress measurement, Nondestructive testing,
SMAW welding
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بررسی آزمون غیرمخرب فراصوتی در اتصاالت چهارورقهای جوش مقاومتی نقطهای و تدوین
دستورالعمل کاربردی آن در صنایع خودروسازی
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چکیده
فرایند جوشكاری مقاومتی نقطهای یكی از متداولترین و قدیمیترین روشهای جوشكاری الكتریكی است كه امروزه به صورت
گسترده در صنایع مختلفی به ویژه صنایع خودروسازی ،هوافضا ،الكترونیك و برخی بخشهای هستهای ،جهت اتصال ورق های
فلزی مورد استفاده قرار می گیرد .بطوری كه در ساخت بدنه یك خودرو بالغ بر حدود بین  6۱۱۱تا  5۱۱۱جوش نقطهای دارد.
كنترل كیفیت جوش نقطه ای بر اساس استانداردهای بین المللی انجام می گیرد كه غالبا با تخریب نمونهها همراه است .استفاده
از روش مخرب در كنترل كیفیت جوشهای نقطهای ایجاد شده روی قطعات مختلف و یا بدنههای كامل خودرو هزینه زیادی
دارد .كه در صورت كنترل كیفیت این نقاط با استفاده از روش غیرمخرب و فروش قطعات جوش داده شده ،صرفهجویی خواهد
شد .بر این اساس باید روشی غیرمخرب جهت ارزیابی و كنترل جوش های نقطه ای به كار گرفت .یكی از این روشها ،آزمون
غیرمخرب فراصوتی ( )ultrasonicاست كه در این پروژه با موفقیت برای بررسی مورد استفاده قرار گرفته است .امواج فراصوتی
قطر دكمه جوش را كه شاخص مهم در كیفیت جوش است را مورد ارزیابی قرار میدهند .در این پژوهش تعداد زیادی جوشهای
نقطهای سالم و معیوب ساخته شده است و این نمونه ها توسط روش غیرمخرب فراصوتی و روش مخرب تست كشش-برش
آزمایش شدند .نتایج حاصل از این آزمایشها نشان داد كه آزمون فراصوتی قادر است به خوبی جوشهای معیوب را تشخیص
دهد و نتایج آن در خط تولید نیز باعث بهبود در روش آزمون گردیده است.
واژگان کلیدی:جوشكاری مقاومتی نقطهای ،دكمه جوش ،امواج فراصوتی ،صنایع خودروسازی.
-1مقدمه
فرآیند جوشكاری مقاومتی نقطهای در صنایع
خودروسازی به صورت عمده در بخش های مختلف صنعتی
مورد استفاده قرار گرفته است و كاربردهای فراوانی دارد.
جوش مقاومتی در سال  7111توسط الیو تامسون اختراع
شد و به سرعت رشد كرد .اولین اتومبیل فوالدی جوش داده
شده در سال  7399تولید شد[ .]7علت این كاربرد وسیع،
مزیت این فرایند در باال بودن راندمان جوشكاری و قابلیت
رباتیك شدن آن میباشد[ .]6یك وسیله نقلیه امروزی بطور
معمول بین  6۱۱۱تا  5۱۱۱جوش نقطهای دارد[ .]9برای
مثال بدنه خودرو سواری تندر 3۱دارای  9167جوش
نقطهای میباشد .در شكل  7-7جوش های نقطهای در بدنه
خودرو مشاهده میشود.
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براساس استانداردهای صنعتی جوشكاری مورد استفاده
در شركت ایران خودرو ،استانداردهای  B131220و
 B131226از  PSA PEUGEOT CITROENمیباشند،
یكی از مهمترین معیارهای كنترل كیفیت جوشهای
نقطهای ،اندازه دكمه جوش در راستای فصل مشترک دو
ورق است.
فرایند جوشكاری مقاومتی نقطهای برای اتصال ورق های
نازک از  ۱/۱6میلی متر تا ورق های ضخیم  65میلی متر
بكار می رود .اگر چه عمده كاربرد جوشكاری مقاومتی
نقطهای برای ضخامت های زیر  ۱میلی متر میباشد[.]6
حرارت الزم برای این فرایند بوسیله مقاومت الكتریكی
قطعه كار در مقابل عبور شدت جریان تامین میشود .بدلیل
مسیر كوتاه عبور شدت جریان در قطعه كار و مدت زمان
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جوشكاری بسیار پایین ،به جریان نسبتا باالیی برای ایجاد
جوشی با خواص مطلوب نیاز است[.]4

شکل  -1جوش مقاومتی نقطهای در بدنه خودرو تندر31

شکل  -2الف) نحوه قرار گرفتن قطعات بین الکترودها

ثانیه) و  Qمقدار حرارت تولید شده (بر حسب ژول) است.
این رابطه به قانون ژول معروف است .می توان دید كه مقدار
حرارت بطور مستقیم با مربع شدت جریان و بطور خطی با
مدت زمان اعمال شدت جریان و مقاومت الكتریكی هادی
متناسب است .مقداری از این حرارت تولید شده برای ایجاد
دكمه جوش مصرف میشود و بخشی از آن نیز به طرق
مختلف تلف میشود[.]4
مهم ترین معیارهای كنترل جوش نقطهای عبارتند از:
 -7قطر دكمه جوش :یكی از معیارهایی كه تأثیر زیادی
بر استحكام جوش نقطهای دارد قطر دكمه جوش میباشد.
 -6ضخامت دكمه جوش :مقداری از ضخامت ورقها كه
در اثر حرارت و جریان ذوب شده و تغییر ساختار داده باشد
را ضخامت دكمه جوش در نظر میگیرند .در یك جوش
خوب ضخامت دكمه جوش  %۱۱ضخامت ورق میباشد [.]5
 -7-7اندازه قطر دكمه جوش
ابعاد نقطه جوش بوسیله ضخامت ورق مورد جوش معین
میشود .قطر دكمه جوش یكی از مهمترین پارامترهای
تعیین كننده استحكام جوش مقاومتی نقطهای است كه با
اندازه گیری و مقایسه آن با مقادیر استاندارد میتوان به
سالمت جوش پی برد.
اندازه بهینه یا اندازه مینیمم قطر دكمه جوش برای یك
ورق فوالدی با ضخامت معین توسط جامعه جوشكاری
آمریكا ) ،(AWSجامعه مهندسین خودرو) )SAEو اتحادیه
استانداردهای ملی آمریكا) ،)ANSIمشتركا ،بر حسب
استفاده از) dn = 4√t(unwinتعیین میشود كه در آن t
ضخامت ورق نازكتر بر حسب میلی متر است[.]۱

شکل  -3تصویر ماکروسکوپی از قطر به همراه  HAZو
ضخامت دکمه جوش در اتصال چهار ورقه ای نمونه شماره2

در یك هادی الكتریسیته مقدار حرارت تولید شده به سه
عامل بستگی دارد .الف) شدت جریان ،ب)مقاومت الكتریكی
هادی و پ) مدت زمان اعمال جریان میباشد .این سه عامل
طبق رابطه  7-6بر میزان حرارت تولید شده اثر می گذارد:
Q = RI²t
رابطه ()7-7
كه در آن Iشدت جریان ( بر حسب آمپر) R ،مقاومت
الكتریكی( بر حسب اهم) t ،مدت زمان جوشكاری( بر حسب
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شکل -5اجزائ یک پروب بازرسی جوش نقطهای

 -6-7آزمون فراصوتی با استفاده از امواج طولی:
در این آزمون با استفاده از تراگذار(پروب) مخصوص،
جوش نقطهای بازرسی میگردد .این آزمون به روش بازتابی
انجام میشود كه در آن امواج فراصوتی طولی به داخل
نقطهجوش فرستاده شده و با مطالعة سیگنال دریافتی از
آن ،كیفیت نقطهجوش تعیین میگردد .در تفسیر سیگنال
های به دست آمده از دو متغیر زمان عبور و میزان استهالک
موج استفاده میشود .در صورت وجود ناپیوستگی در جوش
و یا كم بودن قطر دكمة جوش ،پژواک هایی مابین پژواک
های دیوارة پشتی در سیگنال گرفته شده ظاهر میشود.
میزان استهالک نیز ضخامت دكمة جوش را مشخص
میكند .هر چه ضخامت جوش كمتر باشد ،استهالک موج
نیز كمتر و تعداد پژواک های دریافتی بیشتر خواهد شد
[.]4
7
تی.ام.منصور در مقاله خود ضمن بیان استانداردهای
جوش نقطهای و روشهای مختلف كنترل كیفیت آن ،به
بررسی آزمون فراصوتی جوش نقطهای به روش بازتابی و
سیگنالهای بدست آمده از عیوب مختلف و چگونگی تفسیر
این سیگنالها میپردازد و روش فراصوتی را با روشهای
دیگر بازرسی جوش نقطهای مقایسه كرده و در نهایت تشابه
 35درصدی نتایجآزمون مخرب و فراصوتی را اعالم كرده و
علت موفقیت این روش را در آموزش اپراتور و تجهیزات
مناسب دانسته است [.]1
فرهنگ هنرور و عباس محمدی در مقالهای به بررسی
كنترل كیفیت جوش نقطهای با استفاده از امواج فراصوتی
پرداخته و با مقایسه نتایج تست غیرمخرب و مخرب با
یكدیگر ،جوش نقطهای را به سه گروه قابل قبول،جوش
چسبیده و قطر كم دكمه جوش تقسیم كردهاند كه بالغ بر

 35درصد نتایج آزمون فراصوتی با نتایج مخرب مطابقت
داشته است [.]1
در مقاله حاضر به بررسی تست غیرمخرب امواج فراصوتی
در اتصاالت چهارورقه ای جوش مقاومتی نقطه ای و تدوین
دستورالعمل كاربردی آن در صنایع خودروسازی پرداخته و
نتایج آن نیز با تست كشش -برش مقایسه و مورد مطالعه
قرار گرفته است.
 -2مواد و روش تحقیق
در این پژوهش از ورق های فوالدی كم كربن ( DC04كه
معادل فوالد كم كربن  ST14میباشد) مورد استفاده در
صنعت خودروسازی با ضخامت های ۱/3 ،7/6 ،7/6 ، ۱/1
میلی متر به عنوان فلز پایه استفاده شده است .و نمونه ها
طبق استاندارد  EN ISO 14273تهیه و به ابعاد 45*7۱5
میلی متر با ضخامت های مورد نظر بریده شده و طرح اتصال
مورد استفاده به صورت شماتیكی كه در شكل 77نشان داده
شده است.
در شكل 1نحوه قرار گیری ورق ها روی شابلن مخصوص
حین انجام فرایند جوشكاری جوش مقاومتی نقطهای نشان
داده شده است.

شکل  -6طرح اتصال مورد استفاده در این پژوهش

شکل  -1مونتاژ ورق ها روی شابلن مخصوص حین انجام
فرایند جوشکاری مقاومتی نقطهای
1

T.M.Mansour
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 -7-6دستگاه جوشكاری مقاومتی نقطهای
جوشكاری توسط یك دستگاه جوشكاری مقاومتی
نقطهای رباتیك اعمال گردیده است .یك ربات از دو
قسمت  Manipulatorو  Controllerتشكیل شده است و
برای راه اندازی به تنهایی وجود این دو بخش ضروری
میباشد.
لیست پارامترهای استفاده شده در این پژوهش برای 64
نمونه های تست شده در جدول 7نشان داده شده است.

4میلیمتر و فركانس  6۱MHzساخت شركت كروتكرامر
استفاده گردید.

جدول -1لیست پارامترهای استفاده شده مورد آزمایش
شکل -8دستگاه آلتراسونیک مورد استفاده جهت ارزیابی
جوش مقاومتی نقطهای

 -9-6آزمون های مخرب
هدف از این آزمون كنترل كیفیت جوش نقطهای محصول
است كه شامل شناسایی یكسری از ایرادات و اقدام جهت
رفع آنها در طی فرآیند ساخت و در كوتاهترین زمان ممكن
میباشد .در شركت ایرانخودرو از دستگاه گان هیدرام و
دستگاه تست كشش -برشدر این خصوص استفاده میگردد
و در شكل های زیر نشان داده میشود.
الكترود مصرفی از نوع  ARTRODE-11بوده
Alumina Dispersion Strengthened Copper

(آلومیناپراكنده و مقاوم شده در مس) .این ماده شامل مس
حاوی ذرات بسیار ریزخالص اكسید آلومینیوم( 7۱نانومتر
اندازه) كه به طور یكنواخت درزمینه مس پراكنده شده
است.
 -6-6آزمون غیرمخرب امواج فراصوتی
تجهیزات آزمون فراصوتی مورد استفاده در آزمایش :در
این آزمایش از دستگاه فراصوتیUSLT 2000شامل كارت
آنالوگ به دیجیتال ) (A/Dساخت شركت كروتكرامر7
آلمان ،بهمراه كامپیوتر  Notebookصنعتی ساخت شركت
پاناسونیك با پردازندة 79۱۱ MHz6و حافظة موقت641 9
فراصوتی
آزمون
نرمافزارهای
با
مگابایت
شامل ULTRALOG:و  USLT 2000و همچنین
تراگذار(پروب) مخصوص آزمون فراصوتی نقطهجوش با قطر

شکل -3تخریب بدنه محصول رانا توسط اپراتور با دستگاه گان
هیدرام جهت ارزیابی جوش مقاومتی نقطهای

آزمون كشش– برش :نمونه های تست كشش–برش طبق
استاندارد  ANSI/AWS/SAE/D8.9-97تهیه شدند.
تست كشش–برش بوسیلهی یك دستگاه تست كشش
 INSTRONانجام شد .سرعت كشش برای انجام تست ها،
 6میلی متر بر دقیقه انجام شد ،زیرا این سرعت ،سرعتی
مشابه شرایط بارگذاری استاتیك است.
1

-Krautkramer
)- Central Processing Unit(CPU
3
)- Random Access Memory(RAM
2
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میكند .با افزایش ضخامت دكمة جوش میزان استهالک
افزایش یافته و تعداد پژواک های دیوارة پشتی كاهش
مییابد .شكل های  76و 79نیز سیگنال های دریافت شده
از نقاط جوشی را نشان میدهند كه با وجود عیوب ،ارزیابی
شدن این نقاط در آزمون فراصوتی ،در هنگام تخریب
استحكام داشته و استانداردهای آزمون مخرب را برآورده
كردهاند .وجود این نقاط باعث ایجاد خطا در ارزیابی
فراصوتی میشود.
شکل -11روشهای مختلف جداسازی ورقها

شکل  -12سیگنال دریافت شده از جوش سالم چهار ورقه ای با
جریان جوشکاریIw=8.7 kA

شکل -11دستگاه تست کشش -برش مورد استفاده در آزمایش

 -4-6حالت شكست جوش های نقطهای
در طی انجام آزمون كشش -برش ،دو رفتار شكست
متمایز شد .شكست فصل مشتركی((IFو شكست
محیطی) .(PFدر شكست فصل مشتركی یا
برشی( )Interfacialشكست با رشد ترک از میان دكمهی
جوش رخ می دهد .شكست محیطی با بیرون كشیدن دكمه
( )Pull outبا رشد ترک در حول دكمه (در  )HAZرخ می
دهد.
 -4مطالعة سیگنالهای نقاطجوش در اتصاالت چهارورقه
ای جوش مقاومتی نقطه ای
 -7-4جوش سالم
سیگنالهای دریافت شده از این نقاط در شكل های
76و 79نشان داده شدهاند .این سیگنال ها دارای پژواک
عیب نبوده و یا پژواک حاصل از عیب در آنها كوچك
میباشد .بسته به ضخامت دكمة جوش ،میزان استهالک
موج متفاوت بوده و تعداد پژواک های دیوارة پشتی فرق

شکل  -13سیگنال دریافت شده از جوش سالم چهار ورقه ای
با جریان جوشکاری Iw=9.2 kA

 -6-4جوش سرد یا چسبیده
شكلهای  74و  75سیگنال های دریافت شده از
جوشهای سرد چهار ورقه ای را نشان میدهند .تعداد
پژواک های دیوارة پشتی در این سیگنال ها بیشتر از تعداد
پژواک های گرفته شده از جوش سالم میباشند ضمن آنكه
در اغلب موارد پژواک های سطح مشترک ورق های متصل
به هم در بین پژواک های دیوارة پشتی ظاهر میشوند.

شکل  -14سیگنال دریافت شده از جوش سردچهار ورقه ایبا
جریان جوشکاریIw=4.7 kA
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شکل  -15سیگنال دریافت شده از جوش سردچهار ورقه ایبا
جریان جوشکاریIw=5.7 kA

شکل -16سیگنال دریافت شده از جوش با قطر کم دکمه جوش
چهار ورقه ای با جریان جوشکاریIw=6.7

كاهش هزینههای تولید ،توجه خاصی به این روش
غیرمخرب در بازرسی قطعات و كنترل كیفی آنها دارند.
 -6روش فراصوتی به عنوان یكی از روشهای غیرمخرب،
سالها توسط شركتهای تولیدی مختلف مورد استفاده قرار
گرفته و توانایی باالیی از خود در كشف و شناسایی انواع
عیوب جوش نقطهای نشان داده است.
 -9هدف از انجام این پروژه بررسی امكان جایگزینی
این روش به جای روش مخرب در بازرسی كیفی نقاط جوش
در شركت خودروسازی ایرانخودرو و تعمیم آن به دیگر
مجموعههای تولیدی در این شركت و صنایع مختلف
تولیدی كشور بوده است .در صورت استفاده از این روش به
عنوان جایگزین و یا مكمل روش مخرب میتوان با عدم
تخریب مجموعهها و قرار دادن این مجموعهها در چرخة
تولید از صرف هزینههای اضافی در كنترل كیفیت نقاط
جوش جلوگیری كرد .میزان مطابقت دو روش برای مجموع
نقاط سالم و معیوب قطعات حدود  15%میباشد .این نتایج
نشاندهندة مطابقت باالی روش فراصوتی با روش مخرب
در تشخیص نقاط جوش سالم میباشد.
قدردانی و تشکر
نویسندگان بدلیل پشتیبانی و حمایت گروه صنعتی ایران
خودرو از این مقاله نهایت قدردانی و تشكر را دارند.
مراجع

شکل -11سیگنال دریافت شده از جوش با قطر کم دکمه
جوش چهار ورقه ای با جریان جوشکاریIw=7.7 kA

-9-4جوش با قطر كم( هسته ضعیف دكمة جوش)
در سیگنال گرفته شده از این جوش ،پژواک های میانی
حاصل از برخورد موج با فصل مشترک ورقها مابین پژواک
های دیوارة پشتی ظاهر شدند .تعداد پژواک های دیوارة
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Investigation of Ultrasonic Nondestructive Testing of Four-Sheet Stack Spot
Welds and Implementing it in the Automotive Industry.
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Abstract
Resistance spot welding process is one of the most common and oldest methods of resistance welding.
It is widely used in various industries, especially automotive, aerospace, electronics and nuclear
industries. In a car body, there are approximately 2000 to 5000 spot welds. Spot welding quality control
is carried out according to international standards, which is often accompanied by demolition of samples.
The use of a destructive method in controlling the quality of spot welds on different parts or the entire
body of the car costs a lot. Nondestructive quality control of spot welds will reduce these costs. One of
these nondestructive methods is an ultrasonic testing that has been successfully used in this project. The
ultrasonic waves measure the diameter of the nugget, which is an important indicator of weld quality.
In this study, a large number of intact and defective spot welds were prepared and tested by ultrasonic
nondestructive methods and pull-shear destructive testing. The results of these experiments showed that
the ultrasonic tests can successfully detect defective welds.
Keywords: Spot resistance welding, Nugget, Ultrasonic test, Automotive
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بازرسی غیر مخرب مولدهای بخار( )PGV-1000 Mنیروگاههای هستهای روسی مدل VVER-
1000
سید فاضل قاضی اردکانی  ،1رضا کاظمی

اقدم2
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 6نیروگاه اتمی بوشهر aghdamreza50@gmail.com

چکیده
تستهای غیر مخرب به عنوان یكی از مولفه های عمده تامین ایمنی در نیروگاههای هستهای جایگاه ویژه ای دارند .با عنایت به
اهمیت ایمنی و یكپارچگی مدارهای نیروگاههای هستهای ،بخصوص تجهیزات و خطوط لوله مدار اول ،اعمال یك سلسله تستهای
غیر مخرب می تواند اطمینان از عملكرد این تجهیزات را باال برد .نباید فراموش كرد كه با بازرسی های به موقع می توان از وقوع
حوادث بسیار ناگوار ملی ،منطقه ای و جهانی جلوگیری به عمل آورد .به عنوان مثال LOCAیا از دست دادن آب مدار اول كه
در واقع شكست عرضی لوله های مدار اول می باشد و یكی از عمده ترین خطرات در نیروگاهها هستهای به شمار می آید قابل
پیشگیری است .تجهیزات مدار اول مانند راكتور ،مولد بخار ،فشارنده ،پمپهاو لوله های اصلی مدار اول ،بر اساس برنامه عمومی
بازرسی حین بهره برداری بصورت دوره ای و منظم تحت تستهای غیر مخرب قراردارند .از تجهیزات فوق مولد بخار دارای جایگاه
ویژه ا ی است .این تجهیز به عنوان مرز مدار اول و دوم نقش حساس و پیچیده ای در كاركرد نیروگاه دارد .وجود تقریبا 77۱۱۱
تیوب  Uشكل جهت تبادل حرارتی بین مدار اول و دوم مؤید اهمیت كنترل این سطوح است .وجود منفذ در این تعداد لوله و
سطح تبادل حرارتی می تواند مشكالت زیست محیطی و اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد  .از این رو كنترلها و بازرسی های
دقیق و كارآمد غیر مخرب بر روی این تجهیز می تواند مشكالت زیادی را مرتفع نماید.
واژگان کلیدی :مولد بخار ، VVER-1000، PGV-1000 M،نیروگاه هستهای بوشهر
مقدمه
در مقدمه بطور اختصار ،اصول كار مولدهای بخار 7نیروگاه
هستهای را بررسی میكنیم.
مولد بخار جهت انتقال حرارت خنككننده مدار اول 6به
آب تغذیه مدار دوم 9و گرم كردن آن تا رسیدن به درجه
حرارت نقطه جوش  ،تبدیل آب تغذیه مدار دوم به بخار
اشباع  ،جذب رطوبت بخار و تولید بخار اشباع خشك،
طراحی و ساخته می شود.
مولد بخار دارای دو كلكتور آب سرد و گرم است .آب گرم
مدار اول (خنككننده كه تا دمای 96۱درجه سانتیگراد در
راكتور گرم شده است) توسط لوله های اصلی با قطر 15۱
میلی متر (به اصطالح خط گرم) به كلكتور گرم مولد بخار
ارسال میشود.در كلكتور است كه آب گرم كه حرارت را از
قلب راكتور با خود به همراه دارد ،وارد تعداد  77۱۱۱لوله
 Uشكل میشود و با گذر از این مسیر (حد فاصل كلكتور

گرم تا كلكتور سرد) حرارت خود را به آبمدار دوم در مولد
بخار میدهد .خنككننده مدار اول تا 63۱درجه سانتیگراد
سرد میشود و در ادامه از طریق كلكتور سرد وارد خط سرد
و سپس راهی پمپ اصلی مدار اول میشود (مدار بسته) .در
سوی دیگر آب مدار دوم میباشد كه برای برداشت حرارت
از آب مدار اول و تبدیل شدن به بخار از سمت مدار دوم
وارد مولد میشود .آب تغذیه از طریق لوله ورود اصلی ،وارد
مولد بخار میشود و توسط توزیع كننده ،پخش میشود.
چرخش آب تغذیه درون مولد بخار به صورت طبیعی صورت
میگیرد .در اثر تبادل حرارت ،آب تغذیه به جوش آمده،
بخار میشود .بخار تولید شده به سمت كلكتورهای بخار
خروجی میرود .این بخار با چرخاندن توربین و روتور ژنراتور
تولید برق را ممكن می سازد(شكل 7و. [1])6
بدنه محفظه مولد بخار از  ۱قسمت تشكیل میشود كه
توسط جوش به یكدیگر متصل میشوند .این قسمتها شامل
1

Steam generator
Coolant
3
Cooler
2
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كفهای بیضوی شكل دو طرف ،كنارهها و مركز بدنه
میباشد.مشخصات فنی مولد بخار در جدول شماره ()7ذكر
شده است].[2
جدول ( )1مشخصات فنی مولد بخار].[2

ردیف

مشخصات فنی

مقادیر و ابعاد

1

قدرت حرارتی

750+50 Mwt

2

مقدار بخار تولیدی

ton/h
1470+103

3

فشار بخار تولید شده

6.3 MP

4

حرارت بخار تولید شده

278.5 °C

5

حرارت آب تغذیه مدار دوم

164-220 °C

1
8
3
11
14
15

حرارت آب ورودی مدار اول به مولد
بخار
حرارت آب خروجی مدار اول از مولد
بخار
فشار آب مدار اول در ورود به مولد
بخار
دبی آب در گردش هر مولد بخار
(مدار اول)
فشار تست مولد بخار (قسمت مدار
اول)
فشار تست مولد بخار (قسمت مدار
دوم)

320 °C

290 °C

15.7 MP

-7كنترل ورودی :6این تستها از ورود تجهیز به نیروگاه تا
پایان مونتاژ انجام می شود.
 -6بازرسی اولیه :9این تستها پس از تستهای هیدرولیك
مدار اول در فشار  64/5مگا پاسكال و تست هیدرولیك مدار
دوم در فشار  7۱/1مگا پاسكال انجام می پذیرد تا عیوب
بوجود آمده مشخص شود.
 -9بازرسی ثانویه :این تستها پس از تستهای گرم مدار4
اول و دوم انجام می پذیرد.
پس از انجام بازرسی های فوق و اطمینان از صحت
وضعیت تجهیزات و خطوط لوله ،ورود به بهره برداری آغاز
می شود .براساس برنامه فوق مولد های بخار نیروگاه اتمی
از زمان ساخت ،انتقال و پذیرش در نیروگاه بوشهر،
نگهداری ،نصب و مونتاژ و پس از كلیه تستهای استحكامی
مورد نیاز ،تحت بازرسی های غیر مخرب متنوع و متعدد
قرارمی گیرد .مباحث مطروحه نتایج میدانی حاصله از
كنترلهای این تجهیز توسط تجهیزات بازرسی اتوماتیك
روسی و اروپایی در بازرسی قبل از بهره برداری می باشد كه
مقایسه و تحلیل اجمالی بر آنها صورت گرفته است.

21200 m³/h

24.50 MP

10.8 MP

11

تعداد لولههای  Uشکل

11000

18

ضخامت لولههای  Uشکل

1.5 mm

13

قطر لولههای  Uشکل

16 mm

روش تحقیق
برنامه عمومی بازرسی قبل از بهره برداری 7كلیه تستهایی
كه جهت كنترل وضعیت فلز پایه  ،اتصاالت جوشكاری،
تجهیزات و لوله ها وتمامی سیستمهایی كه روی
ایمنینیروگاه اتمی تاثیر گذار هستندرا شامل می شود .بر
اساس این برنامه كلیه قسمتهای مولد بخار و حجم كنترلها
و پریود تكرار این تستها معرفی می گردد.بر اساس این
برنامه عمومی،تستها شامل سه مرحله]: [3

نتایج و بحث
تستهای غیر مخرب انجام گرفته بر مولد بخار از منظر
نحوه انجام تستهای غیر مخرب ،شامل دو دسته هستند.
دسته اول تستهایی كه بصورت دستی و غیر اتومات انجام
می شود و دسته دوم شامل انجام تستهای غیر مخرب با
استفاده از تجهیزات اتومات و كنترل از راه دور است.
دسته اول عمدتا شامل كنترلهایی است كه از سمت مدار
دوم و بدنه بیرونی مولد بخار انجام می پذیرد .بدلیل عدم
آلودگی مدار دوم در شرایط نرمال و انجام كنترلهای دقیق
دزیمتری در این مناطق در حین بازرسی ها ،انجام
بازرسیهای غیر مخرب می تواند به صورت دستی با رعایت
دقیق موارد ایمنی تشعشعی انجام گیرد.
این كنترلها شامل بازرسی چشمی ،التراسونیك ،مایع نافذ،
ذرات مغناطیسی ،تستهای نشتی می باشند كه بر اساس
برنامه بازرسی قبل از بهره برداری و برنامه های كاری 5تهیه
شده توسط البراتوار مواد نیروگاه به فراخور حال قرار گرفته
1

Typical Program of Pre-Service Inspection
Incoming Control
3
Inspection 1
4
Hut Run
5
Working Program
2
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است .نتایج بدست آمده حاكی از شرایط مناسب این تجهیز
دارد.
بازرسی چشمی و مایع نافذ تقریبا كلیه مناطق و خطوط
جوش مولد بخار را با حجم  %7۱۱پوشش می دهد .عالوه
بر آن ناحیه ای در حدود 5۱۱ *7۱۱۱میلی مترمربع از بدنه
مولد بخار و از سمت درون آن در منطقه مرز آب و بخار
توسط تست چشمی كنترل می گردد و بر اساس این
بازرسی و در صورت نیاز تستهای مكمل مانند ذرات
مغناطیسی و مایع نافذ نیز در این مساحت انجام می
شود.این ناحیه مستعد بروز عیوب ،بخصوص خوردگی حفره
ای می باشد].[1,3

پیچهای محكم كننده سرهای كلكتور مدار اول و دوم با
توجه به اینكه تحت فشار زیادی قرار می گیرند نیز توسط
متدهای چشمی  ،التراسونیك ،مایع نافذ تست می شوند و
در صورت تشخیص عیوب خطی بخصوص در رزوهای
انتهایی هر دو سر مردود اعالم شده و تعویض می گردند.
تمام مناطق آب بندی در هر باز و بسته شدن تحت تست
چشمی و در صورت نیاز تستهای مكمل دیگری بخصوص
مایع نافذ قرار می گیرد].[1,3

شکل -1تجهیزات اصلی مدار اول
(-1راکتور -2مبدل بخار -3پمپ اصلی -4فشارنده -5مخازن سیستم ایمنی غیر فعال])[2,1

شکل -2محفظه مولد بخار
(-1هدر اب تغذیه اضطراری -2کنترل عدم نشتی فالنچ از مدار اول -3هواکش مدار اول -4کنترل عدم نشتی فالنچ از مدار دوم -5
هواکش مداردوم -6دریچه -1ورود اب گرم -8خروج اب سرد -3درین -11خط جوش [2]111
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خط جوش موسوم به خط جوش  777یكی از
حساسترین خطوط جوش مولد بخار محسوب می شود .این
خط جوش محل اتصال بدنه مولد بخار با كلكتورهای مدار
اول در قسمت پایینی كلكتورهای سرد و گرم است .بالغ بر
 7۱نیروگاه تاكنون وجود تركهای عرضی و طولی در اطراف
این خط جوش را تجربه كرده و با چالش روبرو شده اند.
قسمت معیوب معموال از مولد بخار جدا شده و با جوشكاری
محل مورد نظر را ترمیم می نمایند .با استفاده از متد
التراسونیك معمولی و روش خاص ،این ناحیه حساس تست
می شود .این ناحیه در نیروگاه بوشهر كامال بی عیب بوده
است(شكل . [4])6,1
برای تست التراسونیك این خط جوش از پروبهای
مستقیم ،زاویه ای  45 ،9۱، 65و ۱۱درجه و پروبهای
تاندوم 7وموج سطحی 6با زاویه  75-7درجه استفاده می
شود(شكل 9و. [4])1

0

45
60

корневой
тандем

45
60

головные
волны

)25(30

شکل  -3نمایی از نحوه تست التراسونیک خط جوش .[4]111

دسته دوم شامل تستهایی است كه توسط دستگاههای
اتوماتیك انجام می پذیردكه شامل كنترلهایی كه از سمت
مدار اول كه در تماس با مواد و سیال آب آلوده و بعضا حاوی
ذرات اكتیو مدار اول است انجام می پذیرد كه عبارتند از:
-7بازرسی چشمی -ویدئویی-6 ،بازرسی التراسونیك خط
جوش كلكتور -9 ،بازرسی ادی كارنت تیوپها و دیواره لوله
ها .این مناطق شامل بدنه داخلی كلكتور سرد و گرم،

تیوپهای  Uشكل تبادل حرارتی و محل اتصال این تیوپها
به كلكتورها می باشند].[5
در نیروگاه هستهای بوشهر دستگاه مذكور ساخت كشور
روسیه و توسط انستیتوNIKIMTطراحی و ساخته شده
است .این انستیتو ساخت و طراحی دستگاههای اتوماتیك
نیروگاه تیان وان چین را نیز بر عهده داشته است .این
دستگاه اصطالحا  38CK016Mنامیده می شود كه شامل
 5بازوی قابل نصب بر روی پایه اصلی است كه هركدام
وظیفه بخصوصی را ایفا می كند].[5
 -7بازوی تست التراسونیك :این بازو شامل  77پروب می
باشد .امواج ارسالی التراسونیك در دو صفحه (یكی عمود و
دیگری موازی با محور خط جوش) و در هر صفحه در دو
جهت ارسال می گردد .در صفحه عمود بر محور خط جوش
پروبهای زاویه ای با موج عرضی  45و 5۱درجه و موج
طولی1۱درجه با فركانس  7/1مگا هرتز استفاده می شود.
در صفحه موازی با محور خط جوش پروبهایی زاویه ای با
موج عرضی با زاویه  5۱درجه و با موج طولی  1۱درجه با
فركانس  7/1مگا هرتز استفاده می شود .همچنین یك پروب
دو قلو 9با فركانس  6/5مگا هرتز نیز به كار میرود(شكل .)4
وظیفه این بازو انجام تست التراسونیك بر روی خط جوش
كلكتور مولد بخار و بررسی عدم تورق روكش ضد زنگ آن
می باشد .با این تجهیز عیوبی با مساحت موثر  5میلی
مترمربع و بزرگتر قابل تشخیص می باشد .این كلكتور
توسط فوالد ضد زنگ اوستنیتی پوشش ضد خوردگی داده
شده است و مرز این روكش با فلز اصلی جهت تشخیص
تورق 4كنترل می گردد .قابل ذكر است كه عیوب درون
پوشش ضد خوردگی مد نظر نبوده و كنترل نمی گردد در
مرز فلز اصلی و پوشش ضد خوردگی عیوب با مساحت
موثر 7۱میلی مترمربع و بیشتر قابل تشخیص است].[5
 -6بازوی تست ادی كارنت :وظیفه این بازو تست تیوپها
و سر تیوپهای مولد بخار است .استفاده از پروبهای مناسب،
تاثیر چشمگیری بر نتایج و دقت تستها دارد.كارایی این بازو
شدیدا وابسته به نوع پروبهای استفاده شونده و توانایی نرم
افزاری دستگاه دارد.این تست در نیروگاه اتمی بوشهر به
حجم تقریبی %6۱كل تیوپها توسط دو شركت روسی و
كراوات با تجهیزات متفاوت انجام گرفت .نتایج بدست آمده
1

Tandom techniques
Lamb wave Probe
3
Dual Element Probe
4
Lamination
2
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از هر دو تجهیز تا درصد بسیار باالیی همخوانی دارد.
پروبهای بوبینی ،چرخان و صلیبی در این تجهیزات استفاده
می گردند] .[6دستگاه  38CK016Mتنها قادر به استفاده
از پروبهای بوبینی جهت تست تیوپها است.
در این نوع پروبها(بوبینی) ،دو سیم پیچ بر روی بدنه
پروب بسته شدهاست(شكل  .)5این دو سیمپیج از نظر عبور
جریان الكتریكی خالف جهت هم هستند .به همین دلیل به
صورت تفاضلی عمل میكنند .حجم و عمق عیب با استفاده
از این نوع پروبها و با استفاده از قطعات كالیبراسیون قابل
تشخیص است .اگر عیوبی به طور محیطی دور تیوب قرار
داشته باشند ،با استفاده از این نوع پروب ،امكان تشخیص
آنها وجود ندارد] .[7عالوه بر آن ،امكان تعیین محل عیب
بر روی تیوب به طور شعاعی وجود ندارد .به علت سرعت
باال و قابلیت اطمینان این روش ،معموال كل طول تیوبها
ابتدا با این نوع پروب تست میشود .در مواردی با توجه به
عدم امكان تشخیص عیوب توسط پروبهای بوبینی ،از
پروبهای چرخان و صلیبی استفاده گردیده است .در این نوع
پروبها ،از یك یا چند سیمپیچ استفاده میشود .سیمپیچ،
تنها در یك قسمت پروب قرار گرفته و در نتیجه برای تست
كامل قطری تیوب ،باید پروب داخل تیوب بچرخد (شكل
 .)5از پروبهای چرخان جهت تشخیص دقیق عیب
همچنِین محل و جهت عیب به صورت محیطی بر روی
تیوب و محلهایی مانندخمها و محل تكیهگاهها استفاده
میشود].[7

شکل  -4آرایش پروبهای التراسونیک بازوی دستگاه
[38CK016M

شکل  -5بوبین پروب دستگاه ].38CK016M[5

یكی از موارد مهم تشخیصی در مولدهای بخار  ،ضخامت
باقی مانده تیوپها می باشد.نرم بندی این كاهش ضخامتها
به این شكل است كه تا قبل از بهره برداری كاهش ضخامت
تا عمق بیشتر از ۱/۱5میلیمترعیب محسوب می گردد.تا
سال پانزدهم از كاركرد این مولدها كاهش ضخامت تا عمق
بیشتر از ۱/۱میلیمترو بعد از سال پانزدهم تا سال سی ام
كاهش ضخامت تا عمق بیشتر از ۱/۱5میلیمترعیب
محسوب می شود].[8
در مواقعی كه رسوب بر بدنه تیوپها نشسته است یا ذرات
فلزی بر بدنه لوله ،سیگنالهای اشتباه را ارسال می كند از
پروبهای مخصوص چرخان همراه با لرزش استفاده می
گردد.در این شرایط لرزش ایجاد شده ذرات را از بدنه داخلی
لوله جدا كرده و پس از شلیك دوباره پروب  ،كه منجر به
تمیزی لوله می گردد سیگنال مربوطه ثبت و آنالیز می
گردد.عالوه بر این وجود آب درون تیوپها ،سیگنالهای اشتباه
را همراه با تداخل نامفهوم آنها موجب می شود لذا می
بایست كامال تیوپها خشك باشند.در نیروگاه بوشهر با بستن
الستیك به سر پروبهای بوبینی و ارسال آنها به درون تیوپها،
لوله هاخشك گردید.تفاوت اختالف پتانسیل بین پروب و
تیوبها عامل سیگنالهای اضافی است.
با توجه به نگهداری مناسب مولد های بخار در نیروگاه
بوشهر این مولدها در وضعیت كامال مناسبی قرار
داشتند.نتایج كنترلهای ادی كارنت این مطلب را به اثبات
رسانید.در نیروگاه تیان وان چین نگهداری اشتباه مولدهای
بخار موجب مشكالت زیادی گردید.
 -9بازوی تست چشمی :جهت بازدید چشمی بدنه كلكتور
و سرلوله های تیوبهای مولد بخار مورد استفاده قرار می
گیرد .نوع دوربین و بخصوص توانایی این تجهیز جهت
مشخص كردن دقیق اندازه های عیب و بخصوص عمق ،حایز
اهمیت است.
 -4بازوی براده برداری و آماده سازی جهت جوشكاری
لوله های Uشكل :در مواقعی كه تیوبهای مولد بخار می
بایست بسته شود قبل از عملیات جوشكاری می بایست
آماده سازی سر لوله هاجهت انجام جوشكاری انجام پذیرد.
الزم به ذكر است كه در حال حاضر جوشكاری سر تیوبها
تقریبا جای خود را به بستن مكانیكی 7داده است .لذا در
دستگاههای ساخت غرب در حال حاضر این بازو كاربردی
ندارد.
1
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 -5بازوی جوشكاری و پالگ كردن لوله های معیوب :در
دستگاه  38CK016Mپس از قرار دادن بوش فلزی درون
تیوبی كه بایستی بسته شود و پس ازآماده سازی محل سر
لوله های تیوبهای معیوب با قرار دادن یك بوش فلزی و
جوشكاری آن از دو سمت كلكتور سرد و گرم ،تیوب مذكور
كام ال بسته می گردد .در دستگاههای غربی بستن لوله به
روش مكانیكی انجام می گیردكه این فرایند ساده تر و با
ریسك كمتری خواهد بود .عالوه بر آن جوشكاری ،تنشهای
حرارتی را به دیواره لوله ها و اطراف محل جوشكاری وارد
می كند كه مناسب ارزیابی نمی گردد .در نیروگاه بوشهر
هیچ تیوپی نیاز به پالگ كردن نداشته است.

شکل  -6نمایی از مانیتور دستگاه ].38CK016M[5

شکل  -1نمایی از خط جوش  111و ترک بوجود آمده درون آن
در نیروگاه زاپاروسکی اکراین سال .2111

نتیجه گیری
 -7انجام بازرسی های چشمی توسط دوربینهای دستگاه
اتوماتیك زمانی كارآمدی كامل را خواهد داشت كه بتواند
عمق عیب سطحی یا خراش دیده شده سطحی را برآورد
نماید.

 -6با توجه به اهمیت پیشگیری از خروج آلودگی مواد
رادیواكتیو از مدار اول و همچنین كوتاه بودن زمان تعمیرات
نیروگاه استفاده از تجهیزات دقیق در زمینه تست ادی
كارنت بسیار سرنوشت ساز است .توانایی تجهیزات بكار
گرفته شده جهت مشخص كردن عیوب با كمك پروبهای
بوبین ،چرخان و صلیبی ،بسیار حایز اهمیت است .این
ساختار به روز و دقیق توسط دستگاههای ساخت كشور
كرواسی و چند كشور غربی دیگر بكار گرفته شده است .در
نیروگاه بوشهر تشخیص دقیق عیب توسط پروبهای
مخصوص این تجهیزات مرتفع گردید .همچنین امكان
شلیك همزمان دو پروب(دو پوشر) 7در این تجهیزات و
سادگی كار با آنها سرعت عملكرد را باال برده و منافع
اقتصادی را رقم می زند .دستگاه38CK016Mدارای یك
پوشر می باشد.
-9در صورت كم شدن ضخامت تیوپها و یا نشتی از آنها
دوسر تیوپها می بایست بسته شود .این عمل توسط دستگاه
 38CK016Mبا متد جوش اتوماتیك ذوبی بدون الكترود
انجام می پذیرد .دستگاهها و متدهای اروپایی از روش پالگ
مكانیكی و اتومات و بدون عمل جوشكاری استفاده می
نمایند كه این روش با اطمینان بیشتر همراه است و تاثیرات
نامطلوب جوشكاری را بر بدنه كلكتور به همراه ندارد.
 -4خط جوش شماره  777به دلیل جمع شدن مواد
حاصل از خوردگی(عدم سیركوله مناسب درون مولد بخار
در این ناحیه) و تسریع انتشار ترک ،می بایست با فواصل
كوتاه تری تحت تست قرار گیرد.ساخت و مونتاژ صحیح و
بهره برداریمناسب می تواند تا حدود زیادی در طول عمر
مولد بخار موثر باشد.
 -5آنچه كه نباید مورد غفلت واقع شود حضور كارشناسان
خبره در تمام مراحل تست است.آنالیز سیگنالهای
التراسونیك و ویدئویی و بخصوص ادی كارنت نیازمند
تجارب باال است كه این مهم باید توسط نیروگاه قبل از
اجازه انجام تستها ،توسط نمونه های امتحانی تایید
گردد.توانایی دستگاه و شایستگی فنی كارشناسان اپراتور و
آنالیزاتور معموال توسط نمونه های استاندارد امتحانی تایید
می شود.

1

Dual pusher system
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Abstract
Nondestructive testing has a special status as one of the main safety components in nuclear power
plants. Given the importance of safety and integrity of nuclear power plant circuits, especially the
primary circuit equipment and pipelines, the application of a series of Nondestructive tests can be
assured improved performance of these equipment. It should not be forgotten that timely inspections
can prevent very disastrous national, regional and global events. For example, the LOCA, or the loss of
coolant accident, which is the first failure of the primary circuit prevented. The first circuit equipment,
such as the generator, steam generator, pressurizer, pumps and main circuit pipes, are based on a general
inspection plan during operation periodically and regularly under Nondestructive testing. Based on the
above-mentioned equipment, the steam generator has a special position. This equipment as the first and
second circuit boundary plays a critical and complex role in the power plant's operation. There are
approximately 11,000 U-shaped tubes for heat exchange between the first and second circuits, which
confirms the importance of controlling these levels. The presence of pores in this number of tubes and
the heat exchanger level can have many environmental and economic problems. Therefore, accurate and
efficient Nondestructive checks and inspections on this equipment can solve many problems
Keywords: Steam generator, M PGV-1000 ، VVER-1000, BNP
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