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  قات محددةإيجاد تقنيات في التصوير الشعاعي الرقمي لتطبي
Optimization of Digital Radiography Techniques for Specific Applications 

  
 خالصة

مـــنخفض الكلفـــة الختبـــار الوصـــالت اللحاميـــة  (DRS)تـــم تصـــميم نظـــام تصـــوير شـــعاعي رقمـــي 
. (scintillator)لف النظـام  مـن منبـع أشـعة سـينية وصـفيحة وامضـة أوالمصبوبات في المخبـر. يتـ

 طبقــة مــن األلمنيــوم وعدســة و كــاميرا ذات شــريحة مــن عناصــر شــبه ناقلــة  اتاكســة ذومــرآة ع

CCD تتولد فيها الشحنات عند تعرضها للفوتونات الضـوئية حيـث تنتقـل هـذه الشـحنات لتولـد إشـارة
إن شـــريحة خـــرج تلفزيونيـــة علـــى شاشـــة الحاســـب مماثلـــة لصـــورة الضـــوء الصـــادر عـــن الصـــفيحة، 

  لصورة في التصوير الضوئي.هي عنصر اكتساب ا CDDلا
م نظــام التصــوير الشــعاعي الرقمــي فــي تصــوير وصــالت لحاميــة منفــذة علــى صــفائح مــن اســتخد

مــم. وقــد بينــت نتــائج المقارنــة مــا بــين الصــور الشــعاعية الرقميــة  12الفــوالذ الكربــوني ذات ثخانــة 
كشـف االنقطاعـات  أن مقـدرة والصـور الشـعاعية الناتجـة باسـتخدام أفـالم تصـوير متوسـطة السـرعة

متماثلة تقريبًا لكـال تقنيـة التصـوير إال أن الحساسـية الناتجـة عـن  المتواجدة في الوصالت اللحامية
التصوير الشعاعي الرقمي كانت اقل بمقدار سلك واحد من أسالك مؤشر جـودة الخيـال المسـتخدم 

  .EN 462-1 األوربيةوفق المواصفة 
 100ذات أبعاد (لرقمي في تصوير مصبوبة من األلمنيوم كما استخدم نظام التصوير الشعاعي ا

بعاد واالتجاهات، وقد أظهرت الصور الشعاعية ألوي انقطاعات مختلفة ا) مم تح100 × 100 ×
مما  ،وكانت ذات حدودية ومقدرة فصل عاليتين ،المصبوبة العيوب المتواجدة في جميعلرقمية ا

ب المتواجدة في مصبوبات األلمنيوم والمصبوبات يؤكد إمكانية استخدام النظام في كشف العيو 
  .وقياس أبعادها المصنوعة من المعادن الخفيفة
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Abstract  
  

A low cost digital radiography system (DRS) for testing weld joints and 
castings in laboratory was assembled. The DRS is composed from X-ray 
source, scintillator, first surface mirror with Aluminum coating, charged 
coupled device (CCD) camera and lens. The DRS was used to test flawed 
carbon steel welded plates with thicknesses up to 12mm. The comparison 
between the digital radiographs of the plates weldments and the 
radiographs of the same plates weldments using medium speed film type 
had shown that, the detection capability of the weld flaws are nearly 
identical for the two radiography techniques, while the sensitivity 
achieved in digital radiography of the plates weldments was one IQI wire 
less than the sensitivity achieved by conventional radiography of the 
same plates weldments according to EN 462-1. 
Further, the DRS was also successfully used to test (100×100×100) mm 
Aluminum casting with artificial flaws of varied dimensions and 
orientations. The resulted digital radiographs of the casting show that, all 
the flaws had been detected and their dimensions can be measured 
accurately, this confirm that, The proposed DRS can be used to detect and 
measure the flaws in the Aluminum and others light metals castings 
accurately. 
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  قمي لتطبيقات محددةإيجاد تقنيات في التصوير الشعاعي الر 

  
  المقدمة

فالم وٕانما كواشف ألالتصوير الشعاعي الرقمي هي تقنية تصوير شعاعي ال تتطلب استخدام ا
  فئات:تصنيف الكواشف الرقمية في ثالث  يمكن، رقمية

 الربط الشحني ذو التحويل غير المباشر كاميرا -أ
Indirect conversion charged coupled device (CCDs) Camera  

، يتكون هذا الكاشف بمجمله من صفيحة Fluoroscopeيعرف هذا الكاشف أيضًا بكاشف التفلور 
او أشعة غاما،  Xأو تتألأل عند تعرضها ألشعة  اً تصدر وميض (Gadolinium oxysulfide)مثل 

تتولد فيها الشحنات عند  CCDsومن عدسة وكاميرا ذات شريحة من عناصر إلكترونية شبه ناقلة 
ضها للفوتونات الضوئية الصادرة عن الصفيحة وتنتقل هذه الشحنات لتولد إشارة خرج تعر 

 CCDsتلفزيونية على شاشة الحاسب مماثلة لصورة الضوء الصادر عن الصفيحة. إن شريحة الـ 
  هي عنصر اكتساب الصورة في التصوير الضوئي.

 ذو التحويل غير المباشر اشف المستويكال -ب
Indirect conversion flat panel detector   

أو أشعة غاما،  Xأو تتألأل عند تعرضها ألشعة  اً شف من صفيحة تصدر وميضاالك يتألف هذا
. إن الترانزستورات هي قواطع إلكترونية مصنوعة من (TFT)وديودات ضوئية وترانزستورات 

بشكل مستقل.  pixelتبلور حيث يسمح بنقل كل شحنة تم التقاطها على كل مالسيليكون غير ال
ليتم بعد ذلك تحويلها من قيمة  photomultiplierإلى دارة الكترونية حيث يتم تضخيمها بواسطة 

تدرج لون رمادي وبذلك تنتج معالم الصورة الرقمية  512تمثيلية إلى قيمة رقمية تمثل كثافة من 
كن لتسهيل القراءة التي يتم معالجتها بزيادة التباين والسطوع وتحويلها إلى صورة واضحة ويم

إلى لونين فقط حيث تظهر الفراغات بشكل ابيض وباقي  thresholdingتحويل الصورة بواسطة 
  العينة بشكل اسود.

 التحويل المباشر  وذ اشف المستويالك -ج
Direct Conversion Flat Panel Detector    

قدرة فصل أعلى من تميز بيو  digital detector array (DDA)شف أيضًا االك اسمى هذيو 
  ر.المباشغير التي تستخدم الصفائح المفلورة والكواشف ذات التحويل  األنظمة
هذا النوع من الكواشف من السيلينيوم غير المتبلور العازل الذي يصبح موصل عند  يصنع

وبالتالي  TFTومن ترانزستورات  (X-ray photoconductor)أو غاما  Xتعرضه لفوتونات أشعة 
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عملية تحويل بسيطة إلنتاج الصور الالزمة للتقيم لذا فهي ذات  سوىب هذه الكواشف ال تتطل
  مردود عالي.

يناسب هذا النوع من الكواشف االختبارات الداخلية ألنه يعمل عند درجات حرارة ورطوبة ثابتتين 
  وهو مثالي جدًا الختبار المنتجات في الزمن الحقيقي على خطوط اإلنتاج.

  
مسح كامل حجم المكون  DDAر الشعاعي الرقمي بحزم مخروطية باستخدام يمكن بالتصوي

المعدني أو الهيكل بدوران واحد فقط حيث يتم بناء الشكل الداخلي للعينة على التوازي مع 
  المسح.

مخروطية أقل جودة من الصور  الشعاعية الرقمية الناتجة عند التصوير بحزم تكون الصور
ضيقة مروحية وذلك بسبب األشعة المبعثرة التي يتم  صوير بحزم الشعاعية الرقمية عند الت

  زمن المسح الالزم للعينة.من المروحية إال أن ذلك يزيد  ةتخفيضها بشكل كبير بموجهات الحزم
  

  قائالمواد والطر 
را تصوير رقمية ترح من منبع أشعة سينية ومن كامييتالف نظام التصوير الشعاعي الرقمي المق

FO442SB Foculus  ميكرو متر ومن  6.45 × 6.45مساحة  يبيكسل كٍل ذ (1392×1040)ذات
مم مناسبة لربطها على الكاميرا ومن صفيحة  12بؤرة محرقية  اتذ EO mega pixelعدسة 

 294)ذات مساحة  DRZ-plus Gadolinium oxy sulfide (Gd2O2S:Tb)وامضة مصنوعة من 

نانو متر وتكون الذروة عند طيف الموجة  (622-382)مم والتي تصدر الضوء بأطوال  (197 ×
 (450 × 450)نانو متر، ومن مرآة ذات طبقة من األلمنيوم ومساحة  545nmذات اللون األخضر 

  مم ومن حاسب شخصي. 
  ) مكونات نظام التصوير الشعاعي الرقمي.1يبين الشكل رقم (

  

  
  : مكونات نظام التصوير الشعاعي الرقمي1الشكل 
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من اسطوانة من  مؤلفٍ  رصاصيٍ  العدسة والكاميرا من األشعة المؤينة تم إحاطتهما بدرعٍ لحماية 
مم. استخدمت حلقة من  8مم وثخانة جدار  84مم وقطر خارجي 140الرصاص ذات طول 

مم لتثبيت الكاميرا والعدسة في مركز االسطوانة كما استخدم لتأمين 10المطاط المرن ذات ثخانة 
أبعاد  يسب للعدسة، متوازي مستطيالت من الزجاج الرصاصي ذحقل الرؤية المنا

(66×66×9)mm  كمامم ثبت بواسطة حلقة من الرصاص على الطرف األمامي من االسطوانة 
لتامين وصل  ةاستخدمت حلقة أخرى من الرصاص لربطها على الطرف الخلفي لألسطوان

ولتامين التهويه الطبييعية  IEEE1394الكاميرا مع الحاسب عن طريق الوصلة البينية،انترفيس، 
  للكاميرا.

) مخطط الدرع الرصاصي المستخدمة لحماية الكاميرا والعدسة من األشعة 2يبين الشكل رقم (
  ) نظام التصوير الشعاعي الرقمي أثناء العمل.3المؤينة أثناء العمل كما يبين الشكل رقم (

  

  
  الكاميرا والعدسة من األشعة المؤينة أثناء العمللحماية  : مخطط الدرع الرصاصي المستخدم2 الشكل

  

  
  : نظام التصوير الشعاعي الرقمي أثناء العمل3الشكل 
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  عينات االختبار
لتحديد كفاءة عمل نظام التصوير الشعاعي الرقمي توجب مقارنة الصور الشعاعية الرقمية 

مع الصور  اً ى عيوبوي علونة من وصالت لحامية ومصبوبات تحالناتجة عن تصوير عينات مك
-Kodak AAالشعاعية الناتجة لذات العينات تم تنفيذها باستخدام أفالم تصوير شعاعي من نوع 

  وهذه العينات هي: 400
 12وثخانة  [cm] 30×30صفائح ملحومة من الفوالذ الكربوني مساحة كل منها  ثالث  - أ

[mm] 
 25وثخانة  [cm] 44×30صفيحتين ملحومتين من الفوالذ الكربوني مساحة كل منها   - ب

[mm]. ) 4كما بين الشكل رقم(.  

  
  : عينات الصفائح الملحومة4الشكل 

حيث تتضمن المصبوبة  cm (10×10×10) أبعاد كل منها  األلمنيوممصبوبات من  ثالث  - ج
 أما)، 5كما هو مبين في الشكل رقم ( x,yين وفقًا للمحورين يمحور  األولى انقطاعين

ثالثة انقطاعات قطاعات وتتضمن المصبوبة الثالثة ة من االنالمصبوبة الثانية فهي خالي
 )6كما هو مبين في الشكل رقم ( x, y, zوفقًا للمحاور 

 

 
  : المقطع العرضي لمصبوبة األلمنيوم األولى5الشكل 
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  : المقطع العرضي لمصبوبة األلمنيوم الثالثة6الشكل 

  
 ASTMج الثخانة وفق المواصفة األمريكية عينة من الفوالذ الكربوني على شكل بلوك متدر - د

E2597-07 ) تستخدم هذه العينة لرسم منحنيات ناتج نسبة 7كما هو مبين في الشكل رقم .(
ر التربيعي للجرعة وهذه المنحنيات ضرورية ذاإلشارة المفيدة إلى إشارة الضجيج بالنسبة للج

الثخانة التي يمكن تصويرها  لقياس المردود وكذلك لرسم منحنيات حساسية التباين ومجال
 بالنسبة لثخانة العينات المراد اختبارها.

  

  
  الفوالذ الكربوني متدرج الثخانة : بلوك من7الشكل 

  
 ASTMعينة من األلمنيوم على شكل بلوك متدرج الثخانة وفق المواصفة األمريكية -ه

E2597-07 ) لرسم منحنيات ناتج  ). تستخدم هذه العينة  ايضاً 8كما هو مبين في الشكل رقم
نسبة اإلشارة المفيدة إلى إشارة الضجيج بالنسبة للجزر التربيعي للجرعة الستخدامها في قياس 
المردود وكذلك لرسم منحنيات حساسية التباين ومجال الثخانة التي يمكن تصويرها بالنسبة 

 لثخانة العينات المراد اختبارها.
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  الثخانة : بلوك من األلمنيوم متدرج8الشكل 

  
مم الستخدامها في تحديد أبعاد  10، 5، 2.5عينات مرجعية ذات ثقوب بأقطار -و

 ).9االنقطاعات في التصوير الشعاعي الرقمي كما هو مبين في الشكل رقم (

  

  
  : عينات ذات ثقوب9الشكل 

  
اعي تم اختبار الصفائح الملحومة والمصبوبات بالتصوير الشعاعي التقليدي ثم بالتصوير الشع

ي ذ YXLON-SMART 225Xالرقمي. نفذ التصوير الشعاعي باستخدام جهاز تصوير شعاعي 
  مم [mm]1.5بقعة محرقية  يكيلو فولط وذ [Kv](225÷25)جهود تسريع واقعة في المجال 

 AA400 Kodakاستخدم خالل االختبارات أفالم تصوير شعاعي متوسطة السرعة من نوع 
  مم. 0.125بثخانة  مامية وخلفيةأوصفائح رصاصية 

  
وفقًا  2تم حساب زمن التعريض للحصول على كثافة ضوئية على الصور الشعاعية مساوية إلى 

  )1لمحددات التصوير المعطاة في الجدول رقم (
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  : محددات التصوير الشعاعي للعينات المختبرة1الجدول 

  [min]زمن التصوير kvmAFFD[mm]  العينة
الصفائح الملحومة ذات 

  مم 12الثخانة 
120  4  700  5  

الصفائح الملحومة ذات 
  مم 25الثخانة 

160  4  1000  8  

  4  700  4  125  مصبوبات األلمنيوم 
  

  تحويل الصور الشعاعية إلى صور رقمية
تم تحويل الصور الشعاعية للصفائح الفوالذية الملحومة والصور الشعاعية للمصبوبات إلى صور 

ا بالصور الرقمية الناتجة عن التصوير الشعاعي الرقمي بالتفلور لمقارنتهوذلك تمهيدًا رقمية 
  لذات العينات المذكورة.

  
  اختبار العينات بالتصوير الشعاعي الرقمي بالتفلور

والصور الرقمية  الملحومة للحصول على الصور الرقمية للحامات المنفذة على الصفائح
  للمصبوبات تم استخدام البرامج التالية:

 .V Avaragerتساب الصور برنامج اك -

 I See v.1.7.3برنامج معالجة الصور  -

تم في البداية معايرة جهاز التصوير الرقمي باستخدم لوحة المعايرة المقدمة من الشركة االلمانية 
BAM ) 10والمبينة في الشكل رقم(  
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  رة جهاز التصوير الرقمي بالتفلور: معاي10الشكل 

  
  ).2وفق المحددات التصوير المبينة في الجدول رقم ( تم بعد معايرة تصوير العينات

  
  مطبقة في التصوير الشعاعي الرقمي: محددات التعريض ال2الجدول 

 [Sec] زمن التصويرKVmASDD[Cm]  العينة

الصفائح الملحومة ذات 
  مم 12الثخانة 

200  4  700  0.52  

الصفائح الملحومة ذات 
  مم 25الثخانة 

225  4  700  2.07  

  2.47  1000  4  180  ات األلمنيوم مصبوب
 
 

  النتائج والمناقشة
) الصورة الضوئية والصورة الرقمية لفلم التصوير الشعاعي والصورة 11يبين الشكل رقم (

) وتظهر الصور أن 1الشعاعية الرقمية للوصلة اللحامية المنفذة على الصفيحة الفوالذية رقم (
قد تم الكشف عنها بكل من تقنيتي التصوير حيث  االنقطاعات المتواجدة في الوصلة اللحامية

  .IQI(10FE DIN)من مجموعة محددات جودة الخيال  11يمكن مشاهدة السلك رقم 
  
  
  

http://serversmiso.aecs.sy/ 
١٢

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 13

  
  
  

 
 

 
 

 
: الصورة الضوئية والصورة الرقمية لفلم التصوير الشعاعي والصورة الشعاعية الرقمية للوصلة اللحامية 11الشكل 

  1المنفذة على الصفيحة رقم 
  

http://serversmiso.aecs.sy/ 
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) الصورة الضوئية والصورة الرقمية لفلم التصوير الشعاعي والصورة 12رقم (يبين الشكل 
) وتظهر الصور أن 2الشعاعية الرقمية للوصلة اللحامية المنفذة على الصفيحة الفوالذية رقم (

االنقطاعات المتواجدة في الوصلة اللحامية قد تم الكشف عنها بكل من تقنيتي التصوير حيث 
  .IQI(10FE DIN)من مجموعة محددات جودة الخيال  11رقم يمكن مشاهدة السلك 

 
 

 
 

 
: الصورة الضوئية والصورة الرقمية لفلم التصوير الشعاعي والصورة الشعاعية الرقمية للوصلة اللحامية 12الشكل 

  2المنفذة على الصفيحة رقم 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
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اعي والصورة ) الصورة الضوئية والصورة الرقمية لفلم التصوير الشع13يبين الشكل رقم (
) وتظهر الصور أن 3الشعاعية الرقمية للوصلة اللحامية المنفذة على الصفيحة الفوالذية رقم (

االنقطاعات المتواجدة في الوصلة اللحامية قد تم الكشف عنها بكل من تقنيتي التصوير حيث 
  .IQI(10FE DIN)من مجموعة محددات جودة الخيال  11يمكن مشاهدة السلك رقم 

 
 

 
 

  
: الصورة الضوئية والصورة الرقمية لفلم التصوير الشعاعي والصورة الشعاعية الرقمية للوصلة اللحامية 13الشكل 

  3المنفذة على الصفيحة رقم 
  

http://serversmiso.aecs.sy/ 
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) الصورة الضوئية والصورة الرقمية لفلم التصوير الشعاعي والصورة 14يبين الشكل رقم (
) وتظهر الصور أن 4الصفيحة الفوالذية رقم ( الشعاعية الرقمية للوصلة اللحامية المنفذة على

االنقطاعات المتواجدة في الوصلة اللحامية قد تم الكشف عنها بكل من تقنيتي التصوير حيث 
  .IQI(6FE DIN)من مجموعة محددات جودة الخيال  9يمكن مشاهدة السلك رقم 

 
 

 
 

 
شعاعي والصورة الشعاعية الرقمية للوصلة اللحامية : الصورة الضوئية والصورة الرقمية لفلم التصوير ال14الشكل 

  4المنفذة على الصفيحة رقم 
  

http://serversmiso.aecs.sy/ 
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) الصورة الضوئية والصورة الرقمية لفلم التصوير الشعاعي والصورة 15يبين الشكل رقم (
) وتظهر الصور أن 5الشعاعية الرقمية للوصلة اللحامية المنفذة على الصفيحة الفوالذية رقم (

اجدة في الوصلة اللحامية قد تم الكشف عنها بكل من تقنيتي التصوير حيث االنقطاعات المتو 
  .IQI(6FE DIN)من مجموعة محددات جودة الخيال  9يمكن مشاهدة السلك رقم 

 
 

 
 

 
: الصورة الضوئية والصورة الرقمية لفلم التصوير الشعاعي والصورة الشعاعية الرقمية للوصلة اللحامية 15الشكل 

  5الصفيحة رقم  المنفذة على

http://serversmiso.aecs.sy/ 
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ي التصوير الشعاعي ) الصورتين الضوئيتين والصورتين الرقميتين لفلم16يبين الشكل رقم (
   )1لمصبوبة األلمنيوم رقم ( يتينالرقم والصورتين الشعاعيتين

قياس ق كل من تقنيتي التصوير الشعاعي لكشف و يتبين من قراءة الصور إمكانية تطبي
صبوبة حيث أن الحساسية الناتجة عن الصورتين الرقميتين هي االنقطاعات المتواجدة في الم

شاهدة % حيث يمكن م2% والحساسية الناتجة عن الصورتين الشعاعيتين الرقميتين هي 1.6
على الصورتين  IQI(1AL DIN)من مجموعة محددات جودة الصور  3والسلك رقم  4السلك رقم 

  الترتيب. الرقميتين والصورتين الشعاعيتين الرقميتين على

                          
 

                           

                          
  1: الصور الضوئية والرقمية والشعاعية الرقمية لمصبوبة األلمنيوم رقم 16الشكل 
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لفلمي التصوير الشعاعي  ) الصورتين الضوئيتين والصورتين الرقميتين17يبين الشكل رقم (
  ) 2والصورتين الشعاعيتين الرقميتين لمصبوبة األلمنيوم رقم (

االنقطاعات ق كل من تقنيتي التصوير الشعاعي لكشف يتبين من قراءة الصور إمكانية تطبي
% 1.6حيث أن الحساسية الناتجة عن الصورتين الرقميتين هي وقياسها المتواجدة في المصبوبة 

% حيث يمكن مشاهدة السلك رقم 2لناتجة عن الصورتين الشعاعيتين الرقميتين هي والحساسية ا
على الصورتين  IQI(1AL DIN)من مجموعة محددات جودة الصورة    3 والسلك رقم 4

  الرقميتين والصورتين الشعاعيتين الرقميتين على الترتيب.

          
 

          

             
  2ضوئية والرقمية والشعاعية الرقمية لمصبوبة األلمنيوم رقم: الصور ال17لشكل ا

http://serversmiso.aecs.sy/ 
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) الصورتين الضوئيتين والصورتين الرقميتين لفلمي التصوير الشعاعي 18يبين الشكل رقم (
  ) 3والصورتين الشعاعيتين الرقميتين لمصبوبة األلمنيوم رقم (

عي للكشف ولقياس يتبين من قراءة الصور إمكانية تطبيق كل من تقنيتي التصوير الشعا
االنقطاعات المتواجدة في المصبوبة حيث أن الحساسية الناتجة عن الصورتين الرقميتين هي 

% حيث يمكن مشاهدة 2% والحساسية الناتجة عن الصورتين الشعاعيتين الرقميتين هي 1.6
على  IQI(1AL DIN)من مجموعة محددات جودة الصورة    3 والسلك رقم 4السلك رقم 

  ن الرقميتين والصورتين الشعاعيتين الرقميتين على الترتيب.الصورتي
  

            
 

            
 

        
  3: الصور الضوئية والرقمية والشعاعية الرقمية لمصبوبة األلمنيوم رقم 18الشكل 

  

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٢٠

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 21

  
  تقارير نتائج التصوير الشعاعي:

اللحامية المنفذة على الصفيحة  تقرير نتيجة التصوير الشعاعي الرقمي للوصلة -1- التقرير
  )1الفوالذية رقم (

  .1العينة المختبرة: وصلة لحامية منفذة على الصفيحة الفوالذية رقم 
 SMAWطريقة اللحام: 

  Vشكل وصلة اللحام: 
  المادة: فوالذ كربوني.

 12mmالثخانة االسمية: 

 
 

                             
 

  لفلم التصوير الشعاعي ضوئيةالصورة ال                       الصورة الضوئية للعينة     
 

  
  الصورة الشعاعية الرقمية

  
  نقص اختراق + مسامات غازية :االنقطاعات المتواجدة في العينة

 IIWأحمر وفق  درجة حدة االنقطاعات:

  

http://serversmiso.aecs.sy/ 
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يحة تقرير نتيجة التصوير الشعاعي الرقمي للوصلة اللحامية المنفذة على الصف -2- التقرير
  )2الفوالذية رقم (

  )2العينة المختبرة: وصلة لحامية منفذة على الصفيحة الفوالذية رقم (
 SMAWطريقة اللحام: 

  Vشكل وصلة اللحام: 
  المادة: فوالذ كربوني.

 12mmالثخانة االسمية: 

 
 
 

                             
 

  لفلم التصوير الشعاعي ضوئيةالصورة ال                  الصورة الضوئية للعينة    
  

  
 

  الصورة الشعاعية الرقمية
  

  خطوط متصمنات خبثية + مسامات غازية االنقطاعات المتواجدة في العينة:
 IIWدرجة حدة االنقطاعات: أحمر وفق 

  

http://serversmiso.aecs.sy/ 
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تقرير نتيجة التصوير الشعاعي الرقمي للوصلة اللحامية المنفذة على الصفيحة  - 3-التقرير
  )3الفوالذية رقم (

  )3العينة المختبرة: وصلة لحامية منفذة على الصفيحة الفوالذية رقم (
 SMAWطريقة اللحام: 

  Vشكل وصلة اللحام: 
  المادة: فوالذ كربوني.

 12mmالثخانة االسمية: 

 
 

                
 

  لفلم التصوير الشعاعي ضوئيةالصورة ال                     الصورة الضوئية للعينة
  

 

  
 

  رة الشعاعية الرقميةالصو 
  

  نقص اختراق + فقاعات غازية االنقطاعات المتواجدة في العينة:
 IIWدرجة حدة االنقطاعات: أحمر وفق 
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تقرير نتيجة التصوير الشعاعي الرقمي للوصلة اللحامية المنفذة على الصفيحة  -4- التقرير
  )4الفوالذية رقم (

  )4فيحة الفوالذية رقم (العينة المختبرة: وصلة لحامية منفذة على الص
 SMAWطريقة اللحام: 

  Xشكل وصلة اللحام: 
  المادة: فوالذ كربوني.

 mm 25الثخانة االسمية:

 
 

               
 

  لفلم التصوير الشعاعي الضوئيةالصورة                         الصورة الضوئية للعينة    
  

  
  الصورة الشعاعية الرقمية

  
  + متضمنات خبثية  نقص اختراق + فقاعات غازية دة في العينة:االنقطاعات المتواج

  IIWدرجة حدة االنقطاعات: أحمر وفق 
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تقرير نتيجة التصوير الشعاعي الرقمي للوصلة اللحامية المنفذة على الصفيحة  -5- التقرير
  )5الفوالذية رقم (

  )5العينة المختبرة: وصلة لحامية منفذة على الصفيحة الفوالذية رقم (
 SMAWطريقة اللحام: 

  Xشكل وصلة اللحام: 
  المادة: فوالذ كربوني.

 mm 25الثخانة االسمية:

 
 
 

                 
 

  لفلم التصوير الشعاعي ضوئيةالصورة ال                        الصورة الضوئية للعينة     
 
 

 
  الصورة الشعاعية الرقمية

  
  قص اختراق + متضمنات خبثية + نقص انصهار.ن االنقطاعات المتواجدة في العينة:

 IIWدرجة حدة االنقطاعات: أحمر وفق 
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  )1تقرير نتيجة التصوير الشعاعي الرقمي لمصبوبة األلمنيوم رقم ( -6- التقرير 
  )1رقم ( العينة المختبرة: مصبوبة من األلمنيوم
  طريقة الصب: الصب بقوالب رملية

 [mm] (100×100×100)الثخانة االسمية: 

 
 

 
 

  الصورة الضوئية للعينة

                          
  لفلمي التصوير الشعاعيلصور الضوئية ا

 

               
 

  الصور الشعاعية الرقمية للمصبوبة
  ن.يطولي ثقبين االنقطاعات المتواجدة في العينة:
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  )2عاعي الرقمي لمصبوبة األلمنيوم رقم (تقرير نتيجة التصوير الش -7- التقرير 
  )2العينة المختبرة: مصبوبة من األلمنيوم رقم (

  طريقة الصب: الصب بقوالب رملية
 [mm] (100×100×100)الثخانة االسمية: 

 
  الصورة الضوئية للعينة

 

          
  لفلمي التصوير الشعاعي ضوئيةالصورال

 

           
  ة للمصبوبةالصور الشعاعية الرقمي

  
  مسامات غازية االنقطاعات المتواجدة في العينة:
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  )3تقرير نتيجة التصوير الشعاعي الرقمي لمصبوبة األلمنيوم رقم ( -8- التقرير 

  )3العينة المختبرة: مصبوبة من األلمنيوم رقم (
  طريقة الصب: الصب بقوالب رملية

 [mm] (100×100×100)الثخانة االسمية: 

 

 
  ئية للعينةالصورة الضو 
  

                                        
 

  لفلمي التصوير الشعاعي الضوئية  الصور
  

                            
 

  الصور الشعاعية الرقمية للمصبوبة
  ثالثة ثقوب طولية االنقطاعات المتواجدة في العينة:
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ة والصور الضوئي (.F.R)ألفالم ) نتائج الصور الشعاعية باستخدام ا3يبين الجدول رقم (
(D.Ph.F.)  والصور الرقمية الفالم التصوير الشعاعي(F.D.)  والصور الشعاعية الرقمية(FL.) 

  للعينات المختبرة
  : نتائج التصوير الشعاعي والرقمي3الجدول 

C1, C2 & C3  Wp4 & Wp5  Wp3  Wp2  Wp1  
Sample 

 

  
  

Technique  
  

Un.  Sen.  Un.  Sen.  Un.  Sen.  Un.  Sen.  Un.  Sen.  

  W6 
(1.00)  

  W11 
(0.32)  

  W13 
(0.20)  

  W13 
(0.20)  

  W13 
(0.20)  

F. R.  

  W6 
(1.00)  

  W11 
(0.32)  

  W12 
(0.25)  

  W12 
(0.25)  

  W12 
(0.25)  

D. Ph. F.  

  W6 
(1.00)  

  W11 
(0.32)  

  W12 
(0.25)  

  W12 
(0.25)  

  W12 
(0.25)  

F. D.  

D6 
(0.50)  

W4 
(1.60)  

D8 
(0.32)  

W9 
(0.50)  

D8 
(0.32)  

W11 
(0.32)  

D8 
(0.32)  

W11 
(0.32)  

D8 
(0.32)  

W11 
(0.32)  

Fl.  

  
  يمكن من الجدول استنتاج ما يلي:

تتوافق الحساسية الناتجة عن التصوير الشعاعي باستخدام األفالم والصور الرقمية لهذه  - 1
 .BSEN1435مع متطلبات المواصفة  األفالم

العينات مع الحساسية  لجميعالتصوير الشعاعي  أفالمتتساوى الحساسية الناتجة على  - 2
 .األفالمالناتجة على الصور الرقمية لهذه 

ال تتوافق الحساسية الناتجة عن التصوير الرقمي مع متطلبات المواصفة الدولية  - 3
ISO/DIS 17636-2 ًا للفئةعند االختبار وفق A  ، حيث تكون الحساسية الناتجة بالنسبة

بدًال من  W11يشاهد السلك رقم  إذ ،أقل بسلك واحد 12mmللصفائح ذات الثخانة 
 25mmوكذلك تكون الحساسية الناتجة بالنسبة للصفائح ذات الثخانة ، W12السلك رقم 

وكذلك تكون ، W11ن السلك رقم مبدًال  W9أقل بسلكين حيث يشاهد السلك رقم 
 W4شاهد السلك رقم أسالك حيث ي ةالحساسية الناتجة عند اختبار المصبوبات أقل بثالث

 .W7بدًال عن السلك رقم 

الناتجة عن التصوير الشعاعي  (Unsharpness)تتوافق مقدرة الفصل أو عدم الدقة  - 4
مع  Duplex wire IQI ةالرقمي بالتفلور للعينات باستخدام نظام األسالك المضاعف

ي بالنسبة فه Aعند االختبار وفق للفئة  ISO/DIS 17636-2متطلبات المواصفة الدولية 
 .D6، وبالنسبة لمصبوبات األلمنيوم ذات قيمة D8للصفائح الملحومة 
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  الخالصة
مكانية تطبيق التصوير إالملحومة وعلى المصبوبات االختبارات المطبقة على العينات  بينت

الشعاعي الرقمي للكشف عن االنقطاعات في الملحومات وفي المصبوبات وقياس أبعاد هذه 
  االنقطاعات.

أقل  DRZ plusالحساسية الناتجة عن التصوير الشعاعي الرقمي باستخدام الصفيحة المتفلورة إن 
  .Kodak AA400بالمقارنة مع التصوير الشعاعي للعينات باستخدام أفالم من نوع 

الحساسية الناتجة نفسها قيم الإلى لوصول وايمكن تحسين حساسية التصوير الشعاعي الرقمي 
باستخدام صفيحة متفلورة وكاميرا وعدسة ذات  التصوير الشعاعي وذلك   فالم عند استخدام ا

  مزايا أفضل من تلك التي تم استخدامها في االختبارات المنفذة على العينات المدروسة.
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