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מ א א א מ

  מ
اعية والموارد الصناعية والزرطوير برامجها التنموية المتعددة تعمل كافة الدول على ت

إن المجاالت التي . لتكون الدعامة األساسية للقوة االقتصادية في البلد البشريةالطبيعية و
على تطوير  والمتقدمةقوية تعتمد الصناعة الومتعددة الجوانب  الصناعية تشملها التنمية

  . المواصفات واالختبارات والجودةباألنشطة المتعلقة 
الجودة، وفق مضمون المواصفة  التحكم في واحدة من تقنياتالالّإتالفية  تعد االختبارات

ق وتقنيات يمكنها الكشف عن العيوب ائ، التي تعتمد على تطبيق طرISO 9712القياسية 
جزاء المنتج وتحدد طبيعة هذه العيوب وأسباب نشوئها خالل الموجودة في كل جزء من أ

جميع مراحل العملية اإلنتاجية وأثناء مرحلة الخدمة تمهيداً إليجاد الحلول المناسبة 
إلزالتها أو لتخفيض عددها دون إحداث أي تشويه أو تغير في شكل تلك األجزاء لغرض 

 . السالمة زيادة اإلنتاجية و زيادة فترة االستخدام و ضمان 

وتعمل إدارة الهيئة العربية للطاقة الذرية على زيادة االهتمام بتطوير مشروع 
يعتبر مشروع عربي دائم ويدخل  وهو. 1994عام  منذ بدايتهالالّإتالفية  االختبارات

، من خالل تنفيذ البرامج التدريبية الالزمة 2020حتى عام  جية العربيةيضمن االسترات
  .وتنظيم االمتحانات  للتدريب لتأهيل خبراء عرب

باللغة الالّإتالفية  وقد ظهرت أهمية إعداد مجموعة كتب ومراجع في مجال االختبارات
كلفت الهيئة ولهذا فقد لعمليات التدريب وإجراء االمتحانات،  ضرورة هامةكالعربية 

اجع العلمية العربية للطاقة الذرية عدداً من الخبراء والفنيين العرب لتأليف عدد من المر
وبناء على غناء المكتبة العربية بالمراجع الفنية المتخصصة باللغة العربية الضرورية، إل

  :وهي حتى االن كتب  خمسةذلك فقد ظهرت 
المستوى  –ـ البرنامج النظري والعملي للتدريب في عمليات التصوير الشعاعي  1

 . 1999األول عام 

ب في االختبارات بالسوائل النافذة والجسيمات ـ البرنامج النظري والعملي للتدري 2
 . 2001المستوى األول عام  -المغنطيسية 

 ــ البرنامج النظري والعملي للتدريب في االختبارات باألمواج فوق الصوتية  3
  . 2001المستوى األول عام 

  . 2011المستوى الثاني عام  ـالفحص البصري للملحومات  – 4
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ول عام المستوى األ ـوعلم المواد الالّإتالفية  ختباراتيل لإلأسئلة امتحان التأه – 5
2013 . 

 االختبارات لمشروع كما تم إصدار أول مواصفة عربية من اللجنة الفنية الدائمة
  . 1998عام  ARAB-NDT-CERT-001: الالّإتالفية

ويسرنا أن نتابع إصدار سلسة الكتب والمراجع في هذا المجال حيث نقدم للمؤسسات 
التيارات  بطريقةالالّإتالفية  االختباراتالبرنامج النظري والعملي في كتاب العربية 
 البرنامج(الالّإتالفية  االختبارات، وبذلك تكون سلسلة كتب المستوى األول -الدوامية 

الفحص البصري والسوائل النافذة والجسيمات (ول وى األللمست) النظري والعملي
قد اكتملت ) ةيماالممغنطة والتصوير الشعاعي والموجات فوق الصوتية والتيارات الدو

الالّإتالفية  المرجع األساسي في أسئلة امتحان التأهيل لالختباراتوجود باالضافة الى 
 –ARAB –NDTاصفة العربية ، طبقاً لمتطلبات المواألولالمستوى  –وعلم المواد 

CERT -002(2005)، الموافقة للمواصفة الدولية ISO- 9712  ومتطلبات الوكالة
  . IAEA TEC–DOC–487الدولية  للطاقة الذرية للتدريب 

حسن  وقد قامت اإلدارة العامة للهيئة العربية للطاقة الذرية بتكليف األستاذ الدكتور
الطاقة الذرية  ات، ومدير فرع االسكندرية لهيئةابراهيم شعبان، أستاذ هندسة الفلز

ستاذ الدكتور جمال محمد عاشور الدرويش، مدير مختبرات المصرية وكذلك األ
وقام بمراجعته كتاب ال هذا الطاقة الذرية الليبية بإعداد مؤسسةفي الالّإتالفية  االختبارات

الفنية لمشروع  الدكتور زارية أزات سركيس والمهندس أحمد رأفت، عضوا اللجنة
وقام األستاذ الدكتور صالح الدين التكريتي رئيس قسم التقنيات الالّإتالفية  ختباراتإلا

من الهيئة العربية للطاقة الذرية والمهندسة نهلة نصر رئيس قسم التوثيق العلمي  ةالنووي
  . باإلشراف والتدقيق

ختبارات يع أخرى باإلواضونأمل أن يتلو هذا الكتاب مراجع أخرى تتعلق بالتدريب في م
  .ة ، خاصة الطرائق غير التقليديإتالفيةالالّ

أتقدم بالشكر المستحق للسادة الذين أعدوا هذا الكتاب وقاموا بمراجعته وباإلشراف عليه 
وتدقيقه، آمالً أن يؤدي هذا العمل المتكامل إلى ما نبتغيه جميعاً من الخير والتقدم لبناء 

 .أمتنا العربية 
  . ولي التوفيق واللّه

  المدير العام                                                                   
  عبد المجيد المحجوب. د. أ                                                            
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א11 א א
يشمل أي فحص أو تقييم يجري على المواد الالّإتالفية  إن التعريف العام لالختبارات

 والمنتجات الصناعية، بغرض تحديد وجود أو عدم وجود عيوب أو انقطاعات يمكنها أن
تغيير بتلك  يحدث ذلك االختبار أي شرط أالّ  تمنع استخدام القطعة أو المنتج، تعيق أو

  . المواد أو المنتجات الصناعية

خرى  للقطعة لقياس ومعرفة أية خواص أالالّإتالفية  كما يمكن االستعانة باالختبارات
ة توى السبيكمحاألبعاد والشكل وتركيبة المادة، بما في ذلك المختبرة، مثل الحجم و

  . وحجم البلورات وغير ذلك )القساوة(  والصالدة

  :  ببساطة أكثر كما يليالالّإتالفية  كما يمكن أن نعرف االختبارات

تحديد  بغرضمن أي حجم أو شكل أو  مادة  العينةهي االختبارات التي تجرى على 
  . وجود االنقطاعات من عدمها أو لتقييم الخواص األخرى للمادة

  : للغة اإلنجليزية يتم استخدام المصطلحات التاليةفي ا

1. Nondestructive Examination  االختبارات الالإتالفية  
2. Nondestructive Inspection  التفتيش الالإتالفي  
3. Nondestructive Evaluation  التقييم الالإتالفي 

  . التقنيةوهي مصطلحات تستخدم للتعريف بهذه 
مستخدمة منذ ما يقارب قرن من الالّإتالفية  االختبارات نياتغم أن تقوالمالحظ أنه ر

الزمان، فإنها ما زالت بشكل عام مجهولة وغير معروفة لدى عامة الناس، الذين في 
نفس الوقت يثقون وبدرجة عالية بأن المباني لن تنهار، والطائرات لن تتعرض 

  . ن تفشل وتنهار أثناء الخدمةللحوادث، وأن المنتجات واآلالت بمختلف أنواعها ل
ال يمكنها ضمان عدم حدوث مثل تلك الالّإتالفية  أن االختباراتويجب التأكيد على 

االنهيارات، ولكنها في نفس الوقت تلعب دوراً هاماً في التقليل من احتماالت حدوثها 
  . ووضعها عند حدها األدنى

ك االستخدام السئ للمنتج، يمكنها مثل التصميم غير المناسب وكذل ،هناك متغيرات أخرى
  . إتالفيةالمالئمة لالختبارات الالّ التقنياتأن تؤدي إلى انهياره رغم تطبيق 
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االختبارات الالّإتالفية خالل الثالثين سنة الماضية نمواً هاماً مصحوباً  تقنيةلقد حققت 
بداع والتفرد، األسرع نمواً من ناحية اإل التقنياتبإبداع، حيث أنها تعد اليوم إحدى 

فالتحسينات والتعديالت المدخلة على األجهزة والمعدات، باإلضافة إلى التعمق في فهم 
المواد وخواصها، وكذلك انتشار استخدام األنظمة والمنتجات المختلفة، كل ذلك ساهم في 

  . المهمة، وجعلها تنال القبول واالستخدام الواسع في كافة الصناعات التقنيةبناء هذه 

 التقنياتتمس حياتنا اليومية، ولها دور بارز في تعزيز السالمة بين كافة  التقنيةن هذه إ
األخرى، ويمكننا تخيل الحوادث واالنهيارات والتوقف الفجائي للمنشآت والمصانع لو لم 

االختبارات الالّإتالفية خالل مراحل تصنيع مكوناتها أو خالل فترات  تقنيةيتم تطبيق 
  . انة الدورية لهاالتشغيل والصي

جزءاً أساسياً في كل العمليات الصناعية، التي قد تؤدي أي  التقنيةلقد أصبحت هذه 
  . حوادث أو انهيارات بها إلى إصابات ووفيات

االختبارات الالّإتالفية موجودة حولنا بكثرة، ونمارس بعضها في حياتنا اليومية  تقنيةإن 
ندما يقوم شخص ما  بإسقاط قطعة نقدية معدنية بطريقة مباشرة أو بشكل غير مباشر، فع

في جهاز البيع اآللي، بهدف شراء عصير أو قهوة، فإنه مباشرةً وبعد االنتهاء من عملية 
اختيار الشراب المحدد، تتعرض القطعة المعدنية لمجموعة من االختبارات الالإتالفية، 

، كبيرة ية بسرعةتالوجوشكلها، وكذلك خواصها المي بغرض التحقق من حجمها ووزنها
  . وفي حالة النجاح في اجتياز تلك االختبارات، حينئذ يتم إعداد الطلبية وتسليمها للزبون

يعتبر جسم اإلنسان أداة اختبار الإتالفي فريدة ال يمكن مجاراتها، فيمكن تحسس درجة 
ف حرارة جسم ما بوضع اليد بالقرب منه دون مالمسته، كما يمكن بحاسة الشم التعر

  . على وجود مادة غير مرغوب فيها بناء على الرائحة المنبعثة منها

مس يمكن تحديد خشونة سطح ما وكذلك حجمه وأبعاده وشكله دون باستخدام حاسة اللّ
  . مشاهدة ورؤية ذلك الجسم

حاسة السمع تساعدنا في تحليل األصوات والضوضاء، وبناء على هذه التحليالت يمكننا 
لطريق واتخاذ القرارات المتعلقة بمصادر تلك األصوات، فمثالً قبل قطع اإصدار األحكام 

القرار الفوري هو عدم التقدم ومواجهة هذا الجسم الكبير قد نسمع صوت شاحنة قادمة، ف
 . والمتحرك
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تعتبر حاسة البصر مقارنةً بالحواس األخرى األداة األكثر فعالية، فعندما نضع في 
لحاسة البصر والمعلومات الجوهرية التي يمكن الحصول عليها  اعتبارنا التطبيق الواسع

أن الفحص البصري هو الوسيلة المجردة، عندها يكون من الواضح  بالمشاهدة البصرية
  . إتالفيةاالختبارات الالّطرائق  األكثر استخداماً من بين

  : بفاعلية في تلعب االختبارات الالّإتالفية دوراً كبيراً في مجال الصناعة، حيث تستخدم

 بل التصنيعختبار المواد الخام قـ إ 1

 ل التصنيع لمراقبة عملية التصنيعتقييم المواد خالل مراحـ  2

 المنتج في شكله النهائيختبار ـ إ 3

 . تقييم المنتجات والمنشآت بعد وضعها في الخدمةـ  4

يكون ذلك غالباً ولبشرية، في الحقيقة يمكن اعتبار االختبارات الالّإتالفية امتداداً للحواس ا
باستخدام اآلالت اإللكترونية المتطورة، كما يمكن زيادة حساسية وتطبيقات الحواس 

  . البشرية بالتزامن مع استخدام هذه اآلالت والتجهيزات

في نفس الوقت يجب التنبيه إلى أن االستخدام أو التطبيق غير المالئم لالختبارات 
يمكن حدوث نتائج كارثية أيضاً في حالة وتائج كارثية، الالّإتالفية يمكن أن يسبب ن

الخاطئ للنتائج، لذا فإنه من الجوهري  ام بالتفسيرإجراء االختبار بصورة خاطئة أو القي
 من طرف شخص مؤهل تأهيالً كافياً استخدام التقنية المالئمة من االختبارات الالّإتالفية

  . لى كوارثلضمان عدم حدوث األخطاء المؤدية بالتالي إ
قيمة يمكنها توفير معلومات مفيدة  تقنيةباختصار يمكن اعتبار االختبارات الالّإتالفية 

من  وإذا نفذ االختبار الضوابط واإلجراءات تحت اإلختبار، إذا اتبعتحول حالة الجسم 
  . فني مؤهل قبل

وتقانات  طرائقتعد االختبارات الالّإتالفية فرعاً من علم المواد يشتمل على تطبيق 
حدد طبيعة هذه يمكنها الكشف عن العيوب الموجودة في كل جزء من أجزاء المنتج وت

ها خالل جميع مراحل العملية اإلنتاجية وأثناء مرحلة الخدمة تمهيداً ئالعيوب وأسباب نشو
إليجاد الحلول المناسبة إلزالتها أو لتخفيض عددها دون إحداث أي تشويه أو تغير في 

  . زاءشكل تلك األج
الفيزيائية لتقييم الطرائق  بغض النظر عن المصطلح المستخدم فإنها تتعلق باستخدام
  . سالمة المواد بدون التأثير على وظائفها أو استمراريتها بالخدمة
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تالفية، مثل اختبارات الصالدة ت الالّإتالفية هو االختبارات اإلالمصطلح المقابل لالختبارا
  . رهاوالصدم والضغط والثني وغي
  : تستخدم االختبارات لغرض

  نتاجيةزيادة اإلـ  1
 زيادة الخدمية واالعتماديةـ  2

 ضمان السالمةـ  3

 . تصنيف المواد على أساس الخواص الميتالورجية أو الفيزيائية أو الكيميائيةـ  4

  : أهم ميزتين لالختبارات

  . معظم المواد المختبرة ال تتشوه أو تتلفـ  1
  .ات المستخدمة سهلة الحملمعظم المعدـ  2
  
א12 א א

 نتجات الصناعية مرتبة الكمال إلىأدى التنامي الكبير لمتطلبات األمان وعدم بلوغ الم
ضرورة تطبيق طرائق االختبارات الالّإتالفية للتأكد من نوع المواد الداخلة في اإلنتاج 

  . تج قبل االستثماروجودة التصنيع وسالمة المن

ومن هنا فقد شقت هذه االختبارات طريقها الواسع في ميدان الفحص والتدقيق في غالبية 
  : المجاالت التالية ة ونذكر على سبيل المثالالمجاالت الصناعي

حيث يتم فحص المصبوبات المعدنية والمشغوالت بالطرق  : في صناعة المعادنأ ـ 
لمسحوبة كالصفائح واألنابيب وغير ذلك بهدف ضبط ومنتجات الدرفلة والمنتجات ا

  . جودة المنتجات وبالتالي ضمان جودتها

كاختبار أجزاء الطائرات وأجزاء المركبات الفضائية قبل إطالقها :   في النقلـ  ب
وبعد عودتها واختبار عجالت وخطوط السكك الحديدية الخاصة بالقطارات 

  .السريعة

كاختبار الصفائح الفوالذية ولحاماتها واختبار :  المعادنفي بناء السفن وتشغيل ج ـ 
المواد الداخلة في تصنيعها واختبار األدوات المعدنية وأجزاء اآلالت أثناء مراحل 

  . تصنيعها المختلفة
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الضغط وأنابيب  حيث يتم اختبار جدران المفاعل وأوعية : في المفاعالت النوويةـ  د
ات الوقود النووية والوصالت اللحامية في أنابيب البخار ومغلف البخار في مولدات

  . الدارة األولية والدارة الثانوية
االختبارات الالّإتالفية طرائق  تستخدم:  في الصناعات البترولية والبتروكيميائيةـ ـ ه

جزاء عند الوصالت اللحامية وسالمة األ في الكشف الدوري على سالمة األجزاء
يتوجب رفضها أو تلك التي تآكل وتحديد المكونات التي جهادات  أو للالمعرضة لإل

  . صالحهاإيتوجب 
حيث دخلت االختبارات الالّإتالفية في مجال تحديد البنية :  في البحث العلميـ  و

 .الكيميائية لألجسام وفي مجال تحديد الخواص الفيزيائية للمواد
  
א13 א א א א

تحقيق االستخدام  : كن تلخيص فوائد تطبيق طرائق االختبارات الالّإتالفية بما يلييمأ ـ 
األمثل للمواد وإنقاص الهدر الناتج عن التلف الصناعي مما يسمح بزيادة اإلنتاج 

  . وتخفيض عمليات إعادة التصنيع وخفض كلفة وحدة المنتج
ري على اآلالت ومعدات يؤدي تطبيق طرائق االختبارات الالّإتالفية بشكل دوب ـ 

جهادات الميكانيكية وأماكن التآكل الصناعية إلى كشف مواضع تركز اإل المنشآت
والتصدع فيها قبل تحطمها مما يسمح بتحديد نوع الصيانة الالزمة لها وبالتالي 

 . إطالة زمن خدمتها وخفض كلفة تشغيلها

الوحيدة الناجعة في إنقاص  يعتبر تطبيق طرائق االختبارات الالّإتالفية الوسيلةج ـ 
معدل وقوع الحوادث المؤلمة كحوادث تحطم الطائرات والمركبات الفضائية 
وحوادث التسرب الشعاعي في المفاعالت النووية وحوادث خروج القطارات 

 . السريعة من مساراتها

ودة تمكن هذه االختبارات من التأكد من مطابقة المواد المصنعة لمعايير األمان والجد ـ 
وذلك بتحري وجود أي نوع من االختالفات في بنيتها الكيميائية أو في خواصها 

 . الفيزيائية أو في أبعادها الهندسية
يؤدي تطبيق طرائق االختبارات الالّإتالفية إلى زيادة اإلنتاج عن طريق تجنب هـ ـ 

 التوقف غير المبرمج للمنشأة كتوقف غير مبرمج لمحطة توليد طاقة كهربائية
 . بسبب تسرب في أنابيب المبادالت الحرارية
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يؤدي تطبيق طرائق االختبارات الالّإتالفية إلى خفض في معدل تلوث البيئة حيث و ـ 
  . تحد من التسرب في المنشآت الكيميائية والبتروكيميائية وفي المنشآت النووية

 

א14 א א א
هو أنه  ات الالإتالفية، من تلك المفاهيمطئة محددة حول االختبارهناك مفاهيم خا

باستخدام االختبارات الالّإتالفية نضمن عدم حدوث انهيار للقطعة المختبرة، وهذا أمر 
ليس حقيقياً بالضرورة، فكل اختبار الإتالفي له محدوديته، كما ال يمكن اعتبار 

  . الًاالختبارات الالّإتالفية دواء عاماً وشام

واحدة :  الكشف الدقيق استخدام طريقتين لالختبار على األقليتطلب ففي أغلب الحاالت، 
  . للكشف على الحالة الداخلية للجسم وأخرى لمعرفة حالة سطح المادة

معرفة محدودية كل طريقة قبل استخدامها، فمثالً بعض االنقطاعات قد  الضروريومن 
إتالفي معينة، كذلك تعتبر عتبة قة اختبار ال ير مالئم للكشف بطريتتموضع بشكل غ

  . الكشف متغيراً جوهرياً لكل طريقة، فينبغي التركيز عليها ومعرفتها

أن هناك معايير وكودات تُوصف وتُعرِف نوع وحجم االنقطاعات التي من المعروف 
كشف تلك  عنتعتبر مقبولة وتلك المرفوضة، ولكن إذا عجزت طريقة االختبار 

  . ، حينها تفقد تلك المعايير والكودات قيمتها وتصبح ال معنى لهاالظروف

هناك مفهوم خاطئ آخر يتعلق بطبيعة وخواص القطعة المختبرة، فمن الضروري معرفة 
أكبر قدر من المعلومات وفهمها قبل اختيار تقنية االختبار، من تلك المعلومات األساسية 

تي مرت القطعة بها والوظيفة المصممة لها العمليات التصنيعية ال:  الواجب معرفتها
وكذلك المعايير والكودات المطبقة، هذه كلها يجب دراستها وفهمها قبل إجراء االختبار 

  . إتالفيالالّ

  . شرط آخر مهم أيضاً، هو ضرورة معرفة وفهم االنقطاعات المتوقعة بالقطعة المختبرة
لتي تم اختبارها ال إتالفياً، تحدث بها تظهر افتراضات خاطئة تقول بأن القطعة ا أحياناً

ينبغي التأكيد .   تغيرات سحرية وتصبح قطعة مضمونة وخالية من العيوب واالنقطاعات
على أن المعايير والكودات تؤسس وتضع الشروط والمتطلبات الدنيا للعيوب 

  . واالنقطاعات، وهي ليست مصدراً لضمان عدم وجود االنقطاعات
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ولة وأخرى مرفوضة، توصفها وتعرفها هذه المعايير والكودات، هناك انقطاعات مقب
ومع ذلك ال يوجد ضمان بأن كل االنقطاعات المقبولة لن تسبب بعض أنواع المشاكل 

  . خالل وضع القطعة في الخدمة

مرةً أخرى هذا يوضح الحاجة إلى أنواع معينة من المراقبة والتقييم للقطعة أو المنشأة 
 . والتشغيل أثناء فترة الخدمة

إن تأهيل الفني المنفذ لالختبار الالإتالفي عامل مهم جداً، فالتجهيزات والمعدات األكثر 

واإلجراءات لن تجدي نفعاً إذا قام بتنفيذ  االختبار  التقنياتتطوراً والمقترنة بأفضل 

  . شخص غير مؤهل

ذ لالختبار ومستوى إتالفي هو الشخص المنفإن المقوم الرئيسي في فاعلية االختبار الالّ

  . تأهيله

  

א15 אא
  أين بدأت االختبارات الالّإتالفية ومتى؟

الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من ": يقول المولى عز وجل 

فقد أشار سبحانه وتعالى إلى خلق السماوات . "اوت  فارجع البصر هل ترى من فطورتف
وال عيب وال خلل، ولهذا  ض وأكد بأنه ال يوجد في خلق اهللا اختالف وال نقصواألر
، أي انظر إلى السماء وتأملها أيها العبد، هل "فارجع البصر هل ترى من فطور": قال 

يقول سبحانه في ترى فيها عيباً أو نقصاً أو خلالً أو فطوراً ؟ يقول المفسرون شقوقاً، و
: ومعنى اآلية "لبصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسيرثم ارجع ا": اآلية التالية
إنك لو كررت، النقلب إليك أي رجع البصر ذليالً عن أن يرى عيباً رت النظر مهما كر
  . أو خلالً

نسان التدبر والكشف واالختبار والتقييم لخلقه سبحانه نرى أن اهللا سبحانه قد طلب من اإل
  . نسان وهي حاسة البصرة وأداة اختبار زود اهللا بها اإلسوتعالى، وذلك باستخدام حا

من الصعب معرفة الوقت والتاريخ الذي بدأ فيه استخدام االختبارات الالّإتالفية كما 
  . نعرفها اليوم
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ففي األزمنة القديمة كان الرنين المسموع لشفرة السيف الدمشقي يعد مؤشراً على جودة 
دادون لعقود طويلة، انظر طريقة الصوتية استخدمها الحوقوة السيف في المعركة، هذه ال

فباالستماع إلى رنين الجرس األوائل،  ، كما استخدمها صانعو األجراس)1ـ  1(الشكل 
  . يمكن معرفة سالمته من العيوب بشكل عام

 
  )1ـ  1(الشكل 

 كما تم استخدام الفحص البصري في العديد من التطبيقات بشكل مبكر وواسع وذلك في
  . عصور ما قبل التاريخ

طريقة التحسس الحراري استخدمت قديماً في مراقبة التغيرات الحرارية بالمواد، كما 
  . إتالفيةاستخدمت االختبارات الصوتية قديماً حتى قبل ظهور مصطلح االختبارات الالّ

راً منذ أواخر خمسينيات القرن العشرين وحتى اليوم، شهدت االختبارات الالّإتالفية تطو
وإبداعاً ونمواً في اآلالت والمواد لم يسبق له مثيل، كما أثرت ثورة المعلومات 

، كذلك القدرة على تخزين الكميات الهائلة من البيانات التقنيةوالحواسيب بقوة على هذه 
وأرشفتها وتداولها واستحضارها، كل ذلك أوصل االختبارات الالّإتالفية إلى مستوى كان 

ل عقود، مع أن البعض يعتقد بأن االختبارات الالّإتالفية ما زالت في يعتبر خياالً قب
اإلنقطاعات والتشوهات الصغيرة مرحلة الطفولة، فلن تنتهي الحاجة إلى كشف ومعرفة 

  . حدوث انهيارات كارثية مرتبطة بوجود عيوب في المواد لمنع
كل قبل عشرينيات القرن إن جذور االختبارات الالّإتالفية في شكلها الحديث، بدأت بالتش

المعروفة اليوم إال ما بين نهايات ثالثينيات وبداية الطرائق  العشرين، ولم تظهر غالبية
نتيجة للنشاط ر الذي حصل بعد ذلك التاريخ جاء أربعينيات القرن العشرين، وكل التطو

 . الهائل خالل الحرب العالمية الثانية
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هناك وعي واستخدام لبعض اختبارات في العشرينيات من القرن العشرين، كان 
الجسيمات الممغنطة وطرق الفحص البصري، باإلضافة للتصوير الشعاعي والذي بدأ 

  . استخدامه حينئذ في المجال الطبي

مع البدايات األولى إلنشاء السكك الحديدية ظهرت النسخة األولية لطريقة االختبار 
والتي استخدمت حينها على نطاق واسع، " الزيت ومسحوق الطباشير" بالجسيمات النافذة 

ية األساسية وذلك باستخدام المبادئ ائكما ظهرت حينذاك بعض االختبارات الكهرب
  . األساسية للتيارات الدوامة

نيات المهجورة للتصوير وبعض التق" الرنين"ود تم استخدام الطريقة الصوتية وبنجاحٍ محد
  . كمصدر لألشعة باستخدام الراديوم" أشعة غاما"الشعاعي 

الطرائق  من هذه الجذور تطورت االختبارات الالّإتالفية لتشمل وتضم اليوم العديد من
  .  المتطورة المستخدمة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية

قبل الحرب العالمية الثانية اعتمد مهندسو التصاميم على عوامل السالمة غير العادية، 
العديد من المنتجات مثل األوعية المضغوطة وغيرها من وذلك خالل تصميم وتصنيع 

ً  للمجهود الحربي خاللها برز  المنتجات، ولكن خالل الحرب العالمية الثانية ونتيجة
ة، لالهتمام عالقة االنقطاعات والعيوب والفترة الزمنية لالنتفاع بالمنتج أو المنظوم

الكوارث واالنهيارات متعلقة برداءة كبيرة من الحوادث و باإلضافة إلى أنه حدثت أعداداً
  . المنتج، تلك الحوادث جذبت إلى دائرة االهتمام جودة المنتج

وحوادثها  بالمراجلإن بعض التحسينات في عمليات التصنيع والتفتيش يمكن ربطها 
  . )2ـ  1(انظر الشكل.  الكارثية المبكرة

 
  )2ـ  1( الشكل
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 دينة هارتفورد، بوالية كونيكتيكوتت في ممن الحوادث الكارثية الشهيرة التي حدث
وفي يوم مشمس  1854خالل شهر مارس ) Hartford, Connecticut(ريكية األم

 ألحدأثناء عودة الناس إلى مكاتبهم ومتاجرهم بعد راحة الغداء، حدث انفجار هائل 
 وكان المرجلشخصاً وإصابة خمسين آخرين بجروح بليغة،  12ا أدى لوفاة مم المراجل
شركة ذات سمعة وخبرة  ة أقل من شهر فقط، وقامت بتصنيعهلمد تقريباً واشتغل جديداً

بهامش سالمة  المراجلفي هذا المجال، ينبغي التأكيد أنه في تلك الفترة كان يتم تصنيع 
  . مرتفع بطريقة غير عادية

لقوانين ام صنعت حينها قبل الفهم الت المراجلالحقيقة التي ينبغي التأكيد عليها، أن 
  . رموديناميكا، فقد أثبتت التحقيقات الالحقة أن الحادث نجم عن التراكم الزائد للبخارالث

بناء على التحقيقات الالحقة، أصدرت هيئة المحلفين توصيات لما يمكن عمله للحد 
  . مستقبالً من مثل تلك الحوادث

  : التوصيات المذكورة أعاله اشتملت على ما يلي

ار اللوائح والنظم لمنع األفراد المهملين وناقصي الخبرة من العمل البدء في إصدـ 
 . المراجلوتولي مسؤولية تشغيل 

ينبغي إجراء عمليات تفتيش سالمة منتظمة من طرف ممثلي البلدية أو الوالية ـ 
 . المخولين بذلك

 . خارج مباني المصانع المراجلينبغي وضع ـ 

ت حرارة أعلى من تلك المتماشية مع معايير عند درجا المراجلينبغي منع تشغيل ـ 
 . السالمة

 تلك كانت نقطة تحول مهمة في أهمية وتطوير التفتيش واالختبارات الالإتالفية، فبعد عقد
، ذلك القانون جعل التفتيش المراجلقانون تفتيش   من الزمن أصدرت والية كونيكتيكوت

من  المرجل أو إخراجهة إثبات بسالمة السنوي للمراجل  إلزامياً، وتم قرنه بإصدار شهاد
  . الخدمة

، 1857املة في سنة النتيجة اإليجابية األخرى لذلك االنفجار كان تأسيس نادي المهن الش
بشكل دوري وتدارسوا  المراجلعشر رجالً من المهتمين بصناعة  حيث التقى اثنا

  . البخارية بالمراجلالمشاكل المتعلقة 
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رى، ـ، حدثت كوارث مأساوية أخالمراجلمن تاريخ تصنيع  خالل تلك الفترة المبكرة
األمريكية، انظر الشكل  ةبالواليات المتحد" سلطانة"من أهمها غرق السفينة البخاريـة 

  . )3ـ  1(

 
  السفينة البخارية سلطانة: ) 3ـ  1(الشكل 

، حيث كانت في إحدى رحالتها 1865أبريل عام  27غرقت السفينة المذكورة يوم 
األربعة وألسباب مجهولة حتى يومنا هذا، كان على  مراجلهاما انفجرت ثالثة من عند

غريقاً، وتعد  1600إلى  1200مسافراً، قدر عدد الغرقى بين  2200متن السفينة حوالي 
من أسوأ الكوارث البحرية في التاريخ، حيث فاق عدد الغرقى عدد غرقى سفينة التايتانك 

  . غريقاً 1517در  عدد غرقاها ، والتي ق1912الشهيرة سنة 

زداد وباطراد  تطبيق طرائق االختبارات ابدايات القرن العشرين وحتى يومنا هذا  ذومن

  : بعد عام وذلك لألسباب التالية اًالالّإتالفية في فحص المكونات المعدنية عام

  . ت ذات مواصفات وجودة عاليتينزدياد الطلب على مكونات معدنية ومنتجاـ إ

دياد معدل االستهالك العالمي للمعادن بشكل عام وللفوالذ بشكل خاص حيث يبلغ زـ إ
ميغا طن  9376ما مقداره  2008مجموع االستهالك العالمي للفوالذ  في عام 

  . (1.4%)وبنسبة نمو سنوية مقدارها 

 : التشدد في طلب اختبار جودة الوصالت اللحامية المنفذة  بطرائقـ 

LW – EBW – FSW – SAW – MIG – TIG – SMAW – RW – 
LHW  –OW –LRW .لى المكونات المعدنية العائده لمشاريع ومنشآت ع

  . الصناعات البترولية والبتروكيميائية ومحطات الطاقة والصناعات الفضائية
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אא16 א א
على مبادئ فيزيائية االختبارات الالّإتالفية تستند في مفهومها طرائق  هناك العديد من

مختلفة للكشف عن بنية المادة وتواجد االنقطاعات الداخلية أو السطحية فيها والتي ال 
  .  يمكن الكشف عنها بالعين المجردة

مد في اختيار تمتاز كل طريقة من طرائق االختبارات الالّإتالفية بمزايا خاصة بها ويعت
خبرة القائم على االختبار ومعرفته الجيدة مة الختبار منتج ما على ءالطريقة األكثر مال

بمزايا الطرائق المذكورة وبالعيوب التي يمكن أن تتواجد في المادة أو القطعة المراد 
  : من طرائق االختبارات الالّإتالفية ستة طرائق واسعة االنتشار والتطبيق هي. اختبارها

 ـ طريقة الفحص البصري

 ـ طريقة السوائل النافذة

 ةلجسيمات الممغنطاطريقة ـ 

 التصوير الشعاعيطريقة ـ 

 ـ طريقة الموجات فوق الصوتية

  . مةاطريقة التيارات الدوـ 

وفيما يلي شرح مختصر لكل طريقة من طرائق االختبارات الالّإتالفية الستة المذكورة 
  . أعاله

  
 Visual testing methodطريقة االختبار البصري ـ  1

من أسهل طرائق االختبارات الالّإتالفية تطبيقاَ وتعتبر هذه  تعد طريقة االختبار البصري
ويتم تطبيقها قبل أي طريقة  األخرىالطريقة متممة لطرائق االختبارات الالّإتالفية 

ختبار أخرى في الكشف عن العديد من العيوب في الملحومات والمصبوبات ا
تخدام العين المجردة أو ، يتم االختبار باسوالت والمكونات المعالجة حرارياًوالمشغ

باستخدام أدوات قياس بسيطة كاألدوات المستخدمة في ضبط جودة اللحام بصرياً أو 
 ،7ـ  1 ،6ـ  1، 5ـ  1، 4ـ  1(الواردة باألشكال باستخدام إحدى مساعدات الرؤيا 

  .والمذكورة هنا على سبيل المثال ) 8ـ  1
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  عدسات مكبرة: ) 4ـ  1(الشكل 

  

  
  

  
  

  منظار الثقوب: ) 5ـ  1(شكل ال

 

  ظهارإبدون ومع شاشة  داخلي  منظار:  )6ـ  1(الشكل 
 

 
 

  

  ختبارات باستخدام المنظار الليفيإ:  )7ـ  1(الشكل 
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  يستخدم  في االختبارات البصرية آلي زاحف : )8ـ  1(الشكل 

  مزايا وحدود طريقة االختبار البصري

  : المزايا

  . أدنى من التدريب تطلب حداًتـ 
  . ـ تعتبر نسبياً طريقة سريعة وبسيطة

  . التكلفةـ منخفضة 
  . ـ تستخدم مع مختلف المواد

ـ األدوات البصرية المساعدة يمكنها نقل الصورة إلى عدة أمتار وتمكن من الوصول 
  . إلى المناطق الصعبة

  : المحدودية

  . البصرية المساعدة ـ يجب أن تكون القطعة في متناول العين أو األداة
  . ـ السطح يجب أن يكون نظيفاً

  . ـ تعرض المفتش لإلعياء واإلرهاق
  . ـ األدوات البصرية المساعدة مرتفعة الثمن نسبياً

  . األخرىاالختبارات السطحية طرائق  ـ  تنقصها حساسية
  . ـ اعتماديتها مرتبطة بقدرة وخبرة المفتش
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  االختبار بالسوائل النافذةـ  2

خدم طريقة االختبار بالسوائل النافذة في الكشف عن التشققات والكسور المفتوحة تست
تقوم هذه . عين المجردة من مرتبة الميكرومترعلى السطح التي ال يمكن رؤيتها بال

الطريقة على تنظيف سطح المادة المراد اختبارها بشكل جيد وذلك بإتباع طريقة 
مقدرة النفاذ العالية على سطحها حيث يترك  يسائل ذالتنظيف المناسبة تمهيداً لوضع ال

لفترة زمنية كافية تدعى بفترة النفاذ أو التغلغل يتم بعدها إزالة طبقة السائل من على 
ثم توضع طبقة رقيقة ) Remover(سطح المادة وذلك باستخدام المادة المزيلة المناسبة 

في الشقوق إلى السطح مشيراً الذي يخرج السائل المتغلغل ) Developer( من المظهر
 : )9ـ  1(بذلك إلى موضع وجود هذه الشقوق كما هو مبين في الشكل 

 
 وضع السائل النافذ تنظيف وتجفيف القطعة

 

 

 

 إزالة السائل النافذ الزائدة فترة النفوذ والتغلغل

 

 

 
 ظهور العيب وضع طبقة رقيقة من المظهر

  ختبار بالسوائل النافذةخطوات اال: ) 9ـ  1(الشكل 

مثال تم فيه تطبيق طريقة االختبار بالسوائل النافذة في  )10ـ  1(يبين الشكل رقم 
  . الكشف عن الكسور في عينات  من الفوالذ
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  ة االختبار بالسوائل النافذةتطبيق طريق: ) 10ـ  1( الشكل
  في الكشف عن الكسور في عينات من الفوالذ

  ؟ النافذة تزيد من القدرة على كشف العيبلماذا السوائل 

الميزة األولى هي أن السائل النافذ يسهل رؤية العيب، لسببين، األول هو أنه ينتج إشارة 
للعيب أكبر من العيب نفسه وهذا يسهل للعين رؤية العيوب الصغيرة والتي ال يمكن 

  . )11ـ  1(كشفها بالعين المجردة انظر الشكل 
 

 

  العيب وإشارته المضخمة على السطح: ) 11ـ  1(الشكل 

لنافذة هو أنها تنتج إشارة ذات مستوى تباين عالي اأما السبب الثاني وراء فاعلية السوائل 
والذي يعتبر أرضية وخلفية  للمظهرمقارنةً بالخلفية الموجودة بها، فاللون المستخدم 

. خدام سائل نافذ ذي لون أحمرما عادةً ما يتم استنلإلشارة المتكونة هو اللون األبيض بي
  . يوضح درجات تباين مختلفة بين اإلشارة والخلفية) 12ـ  1(الشكل 

  
  

  

  

 اين بين اإلشارة والخلفيةتأثير درجة التب: ) 12ـ  1(الشكل 
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 مزايا وحدود طريقة االختبار بالسوائل النافذة

  االمزاي

ة المغنطيسية وغير المغنطيسية يمكن تطبيق السوائل النافذة في فحص المواد المعدنيـ  أ
  . وكافة المواد الصلبة غير المسامية

  .األخرىالطرائق  وأقل من ثمن األجهزة منخفضـ  ب
  .ال تتعلق مقدرة الكشف بكيفية توضع العيب واتجاههـ  ج
  .يمكن بواسطة هذه الطريقة فحص المكونات ذات األشكال المعقدةـ  د

  دودالح

  . ريقة على المكونات والقطع ذات  السطوح المساميةال يمكن تطبيق هذه الطـ  أ
ال يمكن تطبيق هذه الطريقة على المكونات المطلية بالدهان أو الطبقات المعدنية ـ  ب

  . الواقية
ال يمكن تطبيق هذه الطريقة عند تلوث سطح القطع المراد اختبارها بالزيوت أو ـ  ج

  . الشحوم ما لم يتم إزالتها بشكل كامل
  . ن االختبار طويلزمـ  د
  
  االختبار بالجسيمات الممغنطةـ  3

المستخدمة في الكشف عن التشققات والعيوب الطرائق  تعد هذه الطريقة واحدة من
ليمتر م 6) ـ    (2على بعد المتواجدة على سطوح المواد الحديدية المغنطيسية أو الواقعة
اء الصيانة واختبار اللحامات تحت السطح، كاختبار قطع اآلالت أثناء الصناعة وفي أثن

تقوم هذه الطريقة على وضع طبقة رقيقة من برادة أكسيد الحديد على سطح  . والمحاور
القطعة المراد اختبارها ويتم في نفس الوقت تطبيق حقل مغنطيسي ذو شدة كافية وباتجاه 
 مناسب عليها إذ تنحرف خطوط الحقل المغنطيسي عن مسارها الطبيعي داخل القطعة

في أماكن تواجد التشققات أو الشوائب ذات الطبيعة الالمغنطيسية أو أماكن تواجد 
الفراغات الهوائية مما يؤدي إلى ظهور حقل مغنطيسي متسرب ونشوء مغانط موضعية 
قادرة على جذب برادة الحديد نحوها ويمكن معرفة أماكن وشكل وأبعاد العيوب من 

  . )13ـ  1( ة كما هو مبين في الشكلخالل تفحص البرادة الحديدية المتجمع
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 الختبار بالجسيمات الممغنطةامبدأ طريقة :  )13ـ  1(شكلال

 المراد اختبارها بحيث تتعامد معيتم اختيار اتجاه خطوط الحقل المغنطيسي داخل القطع 
جأ إلى تطبيق حقول مغنطيسية العيوب المتوقع وجودها فيها إذ يل

 العيوب ذات االتجاه المحيطيفي الكشف عن   (Longitudinal Field)طوالنية
)Circumferential Flaws ( ويتم ذلك بواسطة استخدام دارة مغنطيسية ذات ثغرة

ل ملف يمر فيه تيار أو بواسطة وضع القطعة المراد اختبارها داخ) (Yokeهوائية 
  . )14ـ  1( كما هو مبين في الشكل رقم)  Coil( متناوب

 

 

 

 

 

 

 مبدأ تطبيق حقول مغنطيسية طوالنية:  )14ـ  1( شكلال

في الكشف عن العيوب ) Circular Field(ويتم تطبيق حقول مغنطيسية دائرية 
المتواجدة في القطع المراد اختبارها ووفقاً للشكل ) (Longitudinal Flawsالطوالنية 

لمراد اختبارها إما الهندسي لها إذ يمكن تطبيق الحقول المغنطيسية الدائرية على القطع ا
أو بوضعها حول ناقل يمر فيه تيار ) (Head Shotبإمرار تيار كهربائي مناسب فيها 

  ) .15ـ  1( هو مبين في الشكل رقمكما  (Central Conductor) مناسب
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  طيسية الدائريةمبدأ تطبيق الحقول المغن: ) 15ـ  1(الشكل 

غنطيسي الطوالني والحقل المغنطيسي الدائري من الحقل الم يلجأ غالباً إلى تطبيق كلٍّ
جميع العيوب السطحية وعيوب ما تحت السطح  عنعلى القطع المراد اختبارها للكشف 

ئق المغنطيسية الملونة أو المحتمل وجودها فيها، ويمكن في هذه الطريقة استخدام الدقا
  . سنتية في الحالتين الجافة والرطبةالفلور
  دقائق المغنطيسيةقة الوحدود طري مزايا

  االمزاي

ة على سطح المادة ال يؤثر الدهان أو الطبقات المعدنية غير المغنطيسية المتوضعـ أ 
  . لمادةفي مغنطة هذه ا

ال يعتبر تنظيف القطعة على درجة عالية من األهمية كما هو الحال في طريقة ـ ب 
  . السوائل النافذة

  . لى مواضع العيوبليس للسطح الخشن تأثير على الداللة عـ  ج
  . زمن االختبار أقل من الزمن الالزم في طريقة السوائل النافذةـ  د
  . يمكن كشف العيوب المتواجدة بالقرب من السطحـ  ـه

  . ال تتأثر بشكل وحجم القطعة المختبرةو ـ 
  . المعدات سهلة الحمل والنقلـ  ز
  دودالح

ة  في فحص المواد القابلة للمغنطة تستخدم طريقة االختبار بالجسيمات المغنطيسيـ أ 
  . فقط

  . يجب تطبيق الحقول المغنطيسية على القطعة المراد اختبارها في اتجاهينـ  ب
  . تتطلب مستويات تيار عاليج ـ 
  . يجب في كثير من الحاالت إزالة مغنطة القطعة بعد االختبارد ـ 

  . احتراق أجزاء القطع المختبرة إحتماليةهـ ـ 
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   Radiography Testing Methodختبار  بالتصوير الشعاعي الاطريقة ـ  4

 1895عام  (X-rays)األشعة السينية  (Roentgen)اكتشف العالم األلماني رونتغن 
واستخدمها في تصوير بندقية وكانت تلك الصورة أول تطبيق رائد لألشعة السينية 

لسينية كطريقة اختبار األشعة ااستطاع بها رونتغن أن يضع نقطة البداية الستخدام 
  . إتالفي ذات قيمة غير محدودة في الصناعةال

 ة سينية أو من أشعة غاماتقوم طريقة التصوير الشعاعي على تسليط حزم من أشع
)Gamma ray ( على المادة المراد اختبارها والمتواجدة بين منبع األشعة وفلم التصوير

ة من ذفلم وفقاً لشدة اإلشعاعات النافليتحسس ا). 16ـ  1(كما هو مبين في الشكل رقم 
األجزاء المختلفة للمادة مما يؤدي إلى تشكل صورة كامنة عن بنيتها الداخلية ويمكن 

  .إظهار وتثبيت الصورة الكامنة للفلم بشكل مناسب 

  شكل توضيحي لطريقة التصوير الشعاعي:  )16ـ  1(الشكل 

ة نظراً لمزاياها ي الصناعي أجهزة توليد األشعة السينييستخدم في التصوير الشعاع
الستعاضة عن هذه األجهزة بمنابع إشعاعات غاما عند تعذر الحصول لالعديدة ويلجأ 

على مصادر التغذية الكهربائية الالزمة ألجهزة توليد األشعة السينية أو عند تصوير 
لذرية المرتفعة التي ال يمكن المصبوبات أو المواد ذات الثخانات الكبيرة واألوزان ا
  .تصويرها بواسطة األشعة السينية التقليدية محدودة الطاقة

لحام   منفذتين على صفائح    يالصورة الشعاعية لوصلت) 17ـ  1(يبين الشكل رقم 
من الفوالذ حيث تظهر الصورة األولى وجود شرخ طولي داخل الوصلة اللحامية وتظهر 

  . من الفقاعات الغازية  الصورة الثانية وجود تجمع
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  لحام منفذتين على صفائح  من الفوالذ تيالصور الشعاعية لوصل: ) 17ـ  1(الشكل 

خطار أشعاع على إلن لم يتم تطبيق قواعد الوقاية من اإ تترافق أعمال التصوير الشعاعي
المشعة المستخدمة في التصوير  المصادرناجمة عن األشعة المؤينة التي تصدرها 

لشعاعي تتمثل في حروق وأمراض شعاعية قد تظهر على المدى القريب والبعيد على ا
  .المصور نفسه وعلى عموم الناس في الجوار المحيط بمواقع التصوير

 حرق في قدم مصور شعاعي ناتجة عن تعرض زائد) 18ـ  1(يبين الشكل رقم  
  .لإلشعاع

 
 

 
 

  تيجة حوادث التصوير الشعاعيحروق ناتجة عن تعرض زائد ن:  )18ـ  1(الشكل 
  

  طريقة االختبار بالتصوير الشعاعيمزايا وحدود 
  المزايا

  . تعطي سجل دائم عن حالة القطعة المختبرةـ  أ
  . تكشف عن العيوب السطحية والداخليةـ  ب
  . يمكن اختبار عدد كبير من العينات المتماثلة بتعريض واحدـ  ج
  . داخل العينات المختبرة تكشف بسهولة عن العيوب الحجميةـ  د
  . ال تؤثر حالة السطح كالخشونة ووجود طبقات الدهان على نتيجة التصويرـ ـ ه
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  الحدود

  . تطلب تطبيق الطريقة الوصول إلى سطحين من المادة المراد فحصهايـ  أ
  . ال يمكن تحديد عمق العيب بواسطة تعريض واحدـ  ب
ات الضعيفة المتعامدة على مسارات ليس من السهل كشف الكسور ذات الثخانـ  ج

  . األشعة
  . يتطلب تطبيقها احتياطيات أمان ووقاية من اإلشعاعـ  د
تعتبر هذه الطريقة ذات كلفة مرتفعة حيث يتطلب تطبيقها استعمال  العديد من ـ  ـه

  .الكيميائية مواد الالمشعة واألفالم و كالمصادرالمواد 
  
  Ultrasonic testing methodالصوتية طريقة االختبار باألمواج فوق ـ  5

األمواج فوق الصوتية هي األمواج الصوتية ذات الترددات األعلى من الترددات التي 
يمكن ألذن اإلنسان أن تسمعها أو تتحسس لها ويمكن استخدام هذه األمواج في فحص 

عتها واختبار البنية الداخلية للمواد والكشف عن وجود العيوب فيها خالل مراحل صنا
المواد واألجزاء الخاضعة المختلفة كما يمكن استخدام هذه األمواج  في فحص 

  ).In-service Inspection(الخدمة لمنشآت الصناعية أثناء ات أو التآكل في الإلجهاد

  25ـ 0.1 تقوم هذه الطريقة على تطبيق نبضات فوق صوتية ذات تردد واقع ما بين
د اختبارها وذلك بواسطة مسبار مرسل ومستقبل ناقل في المادة المرا (MHz) ميغاهرتز
موضوع على تمام مباشر مع المادة المراد اختبارها ويتم  )Transducer(للطاقة 

الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالبنية الداخلية للمادة بواسطة دراسة شكل 
  . وموضع وطاقة األمواج الصوتية المرتدة عن مختلف أجزائها

ت كهربائية ذات األمواج فوق الصوتية الالزمة لهذه الطريقة بواسطة تطبيق نبضاتتولد 
على شريحة ذات ثخانة محددة من  (MHz) ميغاهرتز  25ـ 0.1 بين تردد واقع ما بين

كالكوارتز مما يؤدي إلى اهتزاز  (Piezoelectric)مادة ذات خواص كهربائية ضغطية 
مدد وإنضغاط وفقاً لتردد الطنين الميكانيكي الطبيعي هذه الصفيحة وتغير أبعادها ما بين ت
  . )19ـ  1(ل المميز للشريحة كما هو مبين في الشك
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  مبدأ توليد األمواج فوق الصوتية:  )19ـ  1(الشكل 

وعلى العكس عند تطبيق اهتزازات ميكانيكية على شريحة الكوارتز المذكورة يتولد على 
حة جهد متناوب يتم  التقاطه وتضخيمه وتقويمه  وتطبيقه على صفائح أطراف هذه الشري

االنحراف العامودي ألنبوبة األشعة المهبطية لجهاز االختبار لتظهر على شكل نبضات 
على شاشة جهاز االختبار ويتم بتحليل هذه اإلشارات التعرف على االنقطاعات المتواجدة 

ات في المادة  يتم في غالبية التطبيقات استخدام للكشف عن االنقطاع .في المادة المختبرة
إذ تتعلق الممانعة  (MHz) ميغاهرتز  6ـ 2 بين مسابر اختبار تعمل على تردد

لمرور األمواج الصوتية فيها بكثافة  ،Z، (Acoustic impedance)الصوتية للمادة 
  .،V، وسرعة الصوت فيها ،ƒهذه المادة ،

Z = ƒ.V 
وتية داخل المادة بشدة على السطوح الفاصلة ذات التباين في تنعكس األمواج فوق الص

فمثالً تنعكس األمواج الصوتية بقوة على الكسور ونقص االنصهار . الممانعة الصوتية
والفقاعات الهوائية المتواجدة في المادة وذلك ألن الممانعة الصوتية للهواء أصغر بكثير 

 .من الممانعة الصوتية للحديد 

ار بوضع المسبار على تماس جيد مع المادة المراد اختبارها وتطبق عليه يجري االختب
مجموعة من النبضات الكهربائية مما يؤدي إلى اهتزاز شريحة الكوارتز المتواجدة فيه 

ويؤدي . وتولد األمواج فوق الصوتية التي تدخل في المادة وفقاً لسرعة الصوت فيها
مادة وعن العيوب الموجودة فيها إلى إحداث انعكاس األمواج فوق الصوتية عن سطح ال

 ىاهتزازات ميكانيكية في المسبار تؤدي إلى تولد نبضات كهربائية يمكن رؤيتها عل
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إذ يمكن تحديد طبيعة ودرجة العيب ) Cathode ray tube( ةشاشة أنبوبة أشعة مهبطي
نه وكذلك من خالل شكل ومطال نبضة الجهد المتولدة عن الموجة الصوتية المنعكسة ع

يمكن تحديد موضع هذا العيب من خالل زمن التقاط نبضة الجهد المتولدة كما هو 
  . )20ـ  1( موضح في الشكل

 
 
 
 
 
 

  تحديد مواضع العيوب في قطع معدنية بتقنية صدى النبضة) 20ـ  1(الشكل 

  :تطبق طريقة االختبارات باألمواج فوق الصوتية في مجاالت كثيرة أهمها 

 ر المعدنية ذات الثخانات الكبيرةر سالمة المواد المعدنية وغيختباـ إ

 على سرعة الصوت في المادة قياس ثخانات المواد بدقة عالية استناداًـ 

 مقداره في المواد المعرضة للتآكلتحديد مواضع التآكل وقياس ـ 

د قيمة إجهاد الخضوع ـواد كتحديـة للمـواص الميكانيكيـد بعض الخـتحديـ 
)Yield Stress (ومعامل  المرونة  (Modulus of elasticity) 

  . ختبار جودة اللحامات في السفن وفي خطوط النفط والغاز وفي المفاعالت النوويةـ إ
  

  مزايا وحدود طريقة االختبار باألمواج فوق الصوتية

  المزايا

  . مقدرة كبيرة على الدخول في الموادـ  أ
  . لعيوب الصغيرةحساسية عالية في الكشف عن اـ  ب
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  . دقة عالية في تحديد موضع العيب ضمن المعدنـ  ج
  . الوصول فقط إلى سطح واحد من المادة تطبيقيتطلب تطبيقه ـ  د
  . نتائج فورية ويمكن الحصول على سجل نتائج دائمـ ـ ه
  . ال يوجد خطورة في تطبيقهاـ  و

  الحدود

  . تتطلب خبرة كبيرة في التطبيقـ  أ
ي اختبار المواد متعرجة أو خشنة السطح والقطع ذات الشكل المعقد صعوبة فـ  ب

  . والقطع ذات الثخانة الضعيفة أو القطع غير متجانسة البنية
  . تتطلب مواد ربطـ  ج
  . تتطلب تطبيق الكودات المناسبة لكل اختبارـ  د

  . صعوبة في تحديد أبعاد العيب ونوعههـ ـ 
  
  ةاالختبار بالتيارات الدواميـ  6

الناجعة في اختبار جميع المواد الطرائق  ة منيتعد طريقة االختبار بالتيارات الدوام
الناقلة للتيار والكشف عن وجود العيوب فيها من تشققات وفراغات وعدم تماثل في البنية 

تقوم هذه الطريقة على وضع ملف مغذى بتيار . الكيميائية أو في الخواص الفيزيائية
طح المادة الناقلة المراد اختبارها مما يؤدي إلى تولد تيارات دوامة متناوب بالقرب من س

ترتبط .  )21ـ  1( فيها نتيجة لفعل التحريض الكهرمغنطيسي كما هو مبين في الشكل
شدة التيارات الدوامة المتحرضة بمقدار شدة التيار الكهربائي المار في الملف المحرض 

كهربائية للمادة المختبرة وبنفاذيتها المغنطيسية وبشكل وبقيمة تردد هذا التيار وبالناقلية ال
  .فيها  سطحها والعيوب المتواجدة

ة في المادة المعدنية المختبرة بالقرب من السطح وتتناقص قيمة يتتركز التيارات الدوام
ة المتحرضة بنشر يهذه التيارات بشكل أسي مع ازدياد عمق النفوذ وتقوم التيارات الدوام

ي معاكس للحقل المغنطيسي األصلي مما يؤدي إلى إحداث تغير في قيمة حقل مغنطيس
الممانعة الكهربائية للملف الفاحص وتخلخل توازن الدارة الكهربائية الجسرية المتواجد 

  . فيها
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باء خالية من ة في عينة ناقلة للكهريمبدأ توليد التيارات الدوام:  )21ـ  1(الشكل 

العيوب وفي عينة أخرى ناقلة للكهرباء تحتوي على عيوب حيث تتشوه مسارات 

  ة في مواضع العيوبيالتيارات الدوام

يتم قبل البدء باختبار سالمة المادة المعدنية ومطابقتها للمواصفات تحقيق توازن الدارة 
مع سطح المادة الكهربائية  الجسرية وذلك بوضع الملف الفاحص على تماس مباشر 

لتماس في مكان خالي من العيوب ويتم االختبار ية المراد اختبارها على أن يتم االمعدن
بتحريك الملف الفاحص على سطح المادة المعدنية إذ تتغير ممانعة الملف وبالتالي يفقد 

ة يات الدوامالجسر توازنه في المواضع الحاوية على عيوب نتيجة لتشوه مسارات التيار
الكهرمغنطيسي بين الملف والمادة المعدنية، وبقياس مقدار تغير ر مقدار الترابط وتغي

  . مطال وزاوية ممانعة الملف يمكن معرفة نوع العيب وشكله ومكان وجوده

يستخدم في تطبيق هذه الطريقة أنواع كثيرة ومختلفة من ملفات االختبار وبما يتناسب مع 
  .ختبارها ونوع العيوب المراد كشفهامهام االختبار وشكل المادة المراد ا

ة واسعة االستخدام وذلك لتنوع تطبيقاتها ونذكر يتعتبر طريقة االختبار بالتيارات الدوام 
  : على سبيل المثال

ختبار المواد والقطع المعدنية والتحري عن وجود العيوب السطحية وتحت أ ـ إ
أثناء استثمارها ونخص  السطحية فيها وذلك أثناء إنتاج هذه المواد والقطع أو

  . بالذكر المواد والقطع المخصصة للصناعات الفضائية والصناعات النووية
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مة في اختبار القطع المعدنية ذات الشكل ءمالالطرائق  تعتبر هذه الطريقة من أكثر
   . )22ـ  1(م الدائري عند اإلنتاج كالقطع المبينة في الشكل رق

 

 

 

 

  لة لالختبار بالتيارات الدوامةعينات قاب:  )22ـ  1(الشكل 

ختبار جميع أنوع القضبان المعدنية بعد عملية الدرفلة على الساخن أو على البارد ـ إ ب
  . متر في الدقيقة 100 رعةوبس

ختبار المواد المتماثلة والكشف عن أي اختالف في تركيبها الكيميائي أو في ـ إ ج
ة وذلك باالستناد إلى مبدأ تغير الناقلية المعالجة الحرارية أو في ناقليتها الكهربائي

الكهربائية للمادة المعدنية عند حدوث أي تغير في خواصها الفيزيائية أو في 
  . خواصها الكيميائية

قياس الثخانات وتحديد مواضع االهتراء في األنابيب والصفائح المعدنية المعرضة ـ  د
اس على تحسس معدل تغير دخول للتآكل وقياس مقدار هذا التآكل، ويعتمد مبدأ القي

  . ة في القطعة المعدنية عند تغير ثخاناتهايالتيارات الدوام
ختبار أنابيب مولدات البخار وأنابيب المكثفات في محطات توليد الطاقة ـ ـ إه

الكهربائية وذلك لتحديد األنابيب المتآكلة ونسبة التآكل مما يسمح بتحديد زمن 
  . عالية على وثوقية عملإخراجها من الخدمة  للحفاظ 

كالدهان والبالستيك المتوضعة فوق ) Coating(قياس ثخانات الطبقات غير الناقلة ـ  و
 .  المواد الناقلة

قياس ثخانات الطبقات الناقلة كالذهب والنحاس المتوضعة فوق المواد الناقلة ذات ـ  ز
  .  الطبيعة المختلفة

رات الهوائية المتواجدة بين الطبقات المعدنية الكشف عن وجود المواد العازلة كالثغـ  ح
  . وقياس ثخاناتها

  . الكشف عن العيوب السطحية وعيوب ما تحت السطح في الوصالت اللحاميةـ  ط
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  ةيمزايا وحدود طريقة االختبار بطريقة التيارات الدوام

  المزايا
  سرعة اختبار عاليةـ  أ
  قياس  الناقلية الكهربائيةـ  ب
  (Material sorting)ز المعادن إمكانية فرـ  ج
  الكشف عن االنقطاعات السطحية وما تحت السطحـ  د
  حساسية عالية في الكشف عن العيوب الصغيرةـ ـ ه
  . قياس الثخانات بشكل دقيقـ  و

  الحدود

لمطبق على ة في المادة محدودة وتتعلق بالتردد ايتعتبر مقدرة دخول التيارات الدوامـ  أ
  . المادة المختبرة ونفاذيتها المغنطيسية ةاقليمسبار االختبار ون

 . ثمن التجهيزات مرتفعـ  ب

ملخص للطرق المذكورة سابقاً والتي تعد األكثر ) 1ـ  1( نستعرض في الجدول
انتشاراً، وتعرف بالطرق التقليدية األساسية لالختبارات الالإتالفية، باإلضافة لطريقتي 

  . التصوير الحراري واالنبعاث الصوتي
  نظرة شاملة ـالتقليدية األساسية  االختبارات الالإتالفيةطرائق  : )1ـ  1(الجدول 

  المحدودية  المزايا  التطبيقات  المبادئ  الطريقة
الفحص
  البصري

تستخدم الضوء
المنعكس من 
الجسم والمستقبل 
بالعين المجردة أو 
باستخدام أدوات 
مساعدة مثل 
المناظير والمرايا 

 .العاكسة

منالعديد
ت بالعديد التطبيقا

من الصناعات 
بدءاً من المواد 
الخام إلى المنتج 
النهائي وخالل 
  اختبارات التشغيل

رخيصة نسبياً 
وبسيطة 

تعمال، تتطلب االس
حد أدنى من 

، ولها التدريب
مجال استخدام 
واسع ومنافعها 

  .كبيرة

يمكن تقييم حالة 
. السطح فقط

تحتاج مصدر 
إنارة فعال، مع 

ول ضرورة الوص
  .للسطح

سائل محتوِ على السوائل النافذة
صبغة يمكن 
رؤيتها أو متفلورة 
توضع على سطح 
القطعة، والتي 
بدورها تتغلغل 
 داخل االنقطاعات

نظرياً كل المواد
الصلبة غير 
الممتصة وغير 
الملوثة وغير 

  المطلية

سهلة نسبياً، 
موادها رخيصة، 
ذات حساسية 
عالية، حد أدنى 

  .من التدريب

نقطاعات اال
المفتوحة على 
السطح فقط، 
السطح ينبغي أن 
يكون ناعماً خالياً 

  من الملوثات

الجسيمات
  الممغنطة

مغنطة القطعة
المختبرة مع 
وضع جسيمات

كل المواد
طيسية، الفيرومغن

لالنقطاعات
سهلة االستخدام 
نسبياً، رخيصة 

المواد 
فقط االنقطاعات 
السطحية وعدد 
قليل  من 
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  المحدودية  المزايا  التطبيقات  المبادئ  الطريقة
ممغنطة دقيقة
على سطح 
القطعة، والتي 
تتجمع بدورها 

  فوق االنقطاع

السطحية وتحت
قطع السطحية، ال

الصغيرة 
  .والكبيرة

والتجهيزات، 
حساسية عالية 
وسريعة مقارنةً 

  .بالسوائل النافذة

االنقطاعات تحت 
السطحية يمكن 

  .كشفها
المواد 

طيسية الفيرومغن
  .فقط

التصوير
  الشعاعي

يتعرض الفلم
ر لإلشعاع الما
تبرة، بالقطعة المخ

تؤثر االنقطاعات 
شعاع بشدة اإل

المار وتترك 
بالتالي أثرها 

  .بالفلم

أغلب المواد
واألشكال 

والمكونات، مثل 
الملحومات 

والمسبوكات 
والمواد المركبة، 
إلخ، وذلك أثناء 
التصنيع أو 

 .الخدمة

توفر سجل دائم 
وذات حساسية 

تعتبر . عالية
طريقة االختبار 

ألكثر الحجمي  ا
قبوالً واألوسع 

  . انتشاراً

ثخانة محدودة، 
ويعتمد ذلك على 
، المادة المختبرة

  .الكثافة
توجه االنقطاعات 

مسطحة يشكل ال
. تحدياً حرجاً

  .شعاعخطر اإل
الموجات فوق
  الصوتية

نبضات صوتية
عالية التردد 
صادرة من مسبار 
وتنتشر عبر 
المادة المختبرة، 
وتنعكس عند 

 .الحدود

اختباريمكن
أغلب المواد التي 
ينتقل خاللها 
الصوت، وذات 
السطح الناعم 
الجيد وغير معقد 

 .الشكل

تعطي نتائج عالية 
الحساسية، دقيقة 
وفورية، كما 
يمكن معرفة 

وعمق  السماكة
ونوع العيب من 

  .جهة واحدة

سجل غير دائم 
، توهين ) عادةً(

المادة، حالة 
السطح، تتطلب 

  .مادة ربط

التيارات
 ةيدوامال

يتم تحفيز تيار
كهربي موضعي 
بالمادة المختبرة 
الموصلة للكهرباء 
بواسطة ملف 

  .طيسيكهرمغن

فرضيا كل المواد
الموصلة للكهرباء 
يمكن كشف 
العيوب بها، 

الحالة 
الميتالورجية يمكن 
اختبارها، التغير 

، بالسماكة
والموصلية، قياس 

طبقات  سماكة
 .الطالء

سريعة، متنوعة، 
يمكن حساسة، 

الكشف دون لمس 
القطعة، سهلة 
األتمتة واالستخدام 

  .الميداني

يجب فهم 
المتغيرات 

والسيطرة عليها، 
عمق تغلغل 
بسيط، تأثير حالة 
السطح وعامل 

  .الرفع

التصوير
الحراري 

باألشعة تحت 
  الحمراء

يتم قياس
اختالفات درجة 
الحرارة على 
سطح القطعة 

المختبرة، 
باستخدام 

 حساسات حرارية
 .أو كاميرات

أغلب المواد
والمكونات حيث 
التغيرات في 
درجة الحرارة لها 
عالقة بحالة 
  .القطعة المختبرة

حساسة بدرجة 
عالية للتغيرات 
الطفيفة بدرجات 
الحرارة بالقطع 
الصغيرة أو 

المساحات 
الكبيرة، كما توفر 

  .سجالً دائماً

غير فعالة في 
الكشف على 
العيوب بالقطع 

تقييم يتم . السميكة
السطح فقط، 
التقييم يحتاج 

  .مهارة عالية
االنبعاث
  الصوتي

يتم تحرير طاقة
عند  انتشار 
االنقطاع، تنتشر 
تلك الطاقة 
كموجات إجهادية 
خالل المادة، ويتم 
كشفها بحساسات 

  .خاصة

الملحومات،
األوعية 

المضغوطة، 
المكونات الدوارة، 
بعض المواد 
المركبة والهياكل 

المعرضة 
ادات أو لإلجه

 .األحمال

يمكن مراقبة 
المساحات الكبيرة 
لكشف التدهور 

يمكن . باألوضاع
التنبؤ باالنهيار 

  .قبل وقوعه

الحساسات يجب 
أن تالمس السطح 
المختبر، الحاجة 
إلى حساسات 
متعددة لتحديد 
العيب، الحاجة 
إلى تفسير 

  .اإلشارات
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21

يشمل أي فحص أو تقييم يجري على المواد الالّإتالفية  إن التعريف العام لالختبارات
والمنتجات الصناعية، بغرض تحديد وجود أو عدم وجود عيوب أو انقطاعات يمكنها أن 

شرط أال يحدث ذلك االختبار أي  تغيير بتلك   دام القطعة أو المنتج،تمنع استخ تعيق أو
 . المواد أو المنتجات الصناعية

بأنها وسيلة أساسية الالّإتالفية  الفصل السابق فقد تم تعريف اإلختباراتفي  كما جاء
 جودة عمليات التصنيع، واإلعتمادوضرورية لضبط والتأكد من جودة المواد الهندسية، و

يكون إنهيارها المبكر التي  المنتجات أثناء التشغيل، وكذلك صيانة النظم الهندسيةعلى 
 . وكارثياً مكلفاً

يمكن أن التي  ا سبق فإن دراسة خواص المواد الهندسية وطرق تصنيعها والعيوبومم
 أساسي التشغيل جزءفي  تظهر أثناء وضعهاالتي  هذه المواد أثناء التصنيع أوفي  تظهر

ولذلك فإن الفصل الحالى . إتالفيةالّلاية المطلوبة لعلم اإلختبارات ارف األساسمن المع
  : يعنى بدراسة هذه الموضوعات، ويمكن تقسيمه على الوجه التالى

أنواع المواد الهندسية وخواصها وكيفية التفريق بينها مع التركيز بوجه خاص على ـ  1
فيات حيث أن هاتين المجموعتين مجموعة المواد الفلزية وسبائكها ومجموعة الخز

 .الالّإتالفية  يتم تقييمها بإستخدام اإلختبارتالتي  من أكثر المجموعات
الطرق المختلفة لتصنيع المواد الهندسية سواء أكانت طرق التصنيع اإلبتدائى أو ـ  2

كل مرحلة من في  يمكن أن تنتجالتي  طرق التشطيب النهائى للمنتج والعيوب
 . عمراحل التصني

ل ـالتشغيفي  اـاء وضعهـأثنوواد بعد تصنيعها ـالمفي  تنتجالتي  وبـالعيـ  3
(In-Service-Defects)  . 

א22 א א מ
هو مجال متعدد التخصصات يشتمل على خواص ) أو علم هندسة المواد(علم المواد 

ويهتم هذا العلم بدراسة . المجاالت العلمية والهندسية المختلفةفي  المواد وتطبيقاتها
وخواصها وصفاتها الفيزيائية  يأو الذر يتركيب المادة على المستوى الجزيئالعالقة بين 

تحليل اإلنهيارات  "لدراسة  أساسياً جزءاً كما أن هذا العلم يعتبر. أو الكيميائية العامة
Failure Analysis"   المنشآت الصناعية وغيرهافي .  
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  :ي األربعة هبين أربعة بنود أساسية لكل مادة وهذه البنود وهناك ترابط وثيق 
 (Structure) ورياًأو بلّ أو فيزيائياً تركيب المادة سواء كيميائياً

 (Processing)طريقة تصنيع المادة 
 (Properties)الخواص المتعددة للمادة 

 .  (Performance)التشغيل في  أداء المادة

 "Material Science يسمى رباعى األوجه لعلم المواد ويتم تصوير هذا الترابط  بما
Tetrahedron MST"  والذي  يفسر اإلرتباط بين كل من  1.2الموضح بالشكل رقم

  . العمل، والتركيب الداخلى لهافي  خواص المادة، وطريقة التصنيع، وأداء المادة

  

  

  

  
  

  رباعى األوجه لعلم المواد:  1ـ  2شكل رقم 
  

اعى على  اإلحاطة بكيفية الحصول على خواص محددة من مادة معينة يساعد هذا الرب
قاعدة علمية إلكتشاف مواد جديدة كما يحول عملية تطوير المواد الهندسية  يضعوكذلك 

  . قواعد محددة ى على التجربة والخطأ إلى علم ذامن مجرد فن مبن
هذا في  إستخداما ما بإسم المادة األكثر على تسمية عصر وقد جرى العرف تاريخياً

عصر (ومن أمثلة ذلك العصر الحجرى، والعصر البرونزى، وعصر الصلب . العصر
  . )ثورة الصناعيةال

ويعتبر علم المواد من أقدم العلوم الهندسية  والتطبيقية، وإن كان علم المواد الحديث قد 
رجات لعلم الخزفيات، وإستخدام د كان بدوره تطوراًالذي  تطور من علم الفلزات،

نهاية في  علم الموادفي  وقد ظهر التطور السريع.  الحرارة المرتفعة واألفران الصناعية
أن ) Josiah Willard Gibbs(حينما أثبت العالم األمريكى جيبس  القرن التاسع عشر
جميع أطوارها ترتبط في  للمادة يالحرارية المتعلقة بالتركيب الذرخواص الديناميكا 
  . ادة الفيزيائيةمباشرة بخواص الم

توصيف المادة

الترآيب

التصنيع

الخواص

األداء
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مجال علوم المواد بالحروب وخاصة الحربين في  كثير من اإلكتشافاتال ارتبطوقد 
العالميتين األولى والثانية واللتين أدتا إلى إكتشاف العديد من السبائك الحديدية وغير 

وسبائك النيكل والتيتانيوم  (Stainless Steel)الحديدية مثل الصلب غير الصدئ 
ن كثير مالكتشاف اإلى  ا أن سباق الفضاء بين الدول العظمى أدى أيضاًوغيرها، كم

تصنيع في  ليكون، وكذلك المواد الكربونية المستخدمةالمواد المتطورة مثل سبائك الس
كثير الوحتى الستينيات من القرن الماضى وربما بداية السبعينيات فإن . مركبات الفضاء

راكز البحوث كانت تسمى أقسام الفلزات، وكانت من أقسام علوم المواد بالجامعات وم
السنين في  علوم الموادفي  تعنى فقط بدراسة الفلزات وسبائكها، ولكن التطور السريع

األخيرة قد أدى إلى ظهور فصائل أخرى من المواد لم تكن مألوفة حتى وقت قريب مثل 
الموصلية الفائقة،  ، والمواد ذات(Biomaterials)أنصاف الموصالت، والمواد الحيوية 

  . وتحولت أقسام الفلزات إلى أقسام علم المواد. وغيرها

لى تقسيم المواد الهندسية إلى ع تفق تقليدياًاالمواد الهندسية فقد في  وبناء على هذا التعدد
  :ي وه  )2.2كما يوضح شكل رقم (مجموعات رئيسية  ست

 الفلزات والسبائكـ  1

 الخزفيات والحرارياتـ  2

 الزجاجياتـ  3

 (Elastomers)اللدائن  ـ  3

 (Polymers)البوليمرات  ـ  4

  (Composite Materials)المواد المركبة  ـ  5
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  التقسيم التقليدى للمواد الهندسية:  2ـ  2شكل رقم 



41 

 

لها،  يت المادة وكذلك التركيب الكيميائعلى نوع الرابطة بين ذرا وقد تم هذا التقسيم بناء
إكتشاف مواد جديدة فقد ظهرت مواد أخرى لم تكن ضمن في  لتطور السريعومع ا

  : التقسيم السابق مثل
 .المواد الكربونية ـ  1

 . (Biomaterials)المواد الحيوية ـ  2

 . (Nanomaterials)ية المواد النانوـ  3

 . الموصالت أشباهـ  4

 . فائقة الموصليةالمواد ـ  5

  . )(Thin Filmsاألغشية الرقيقة ـ  6

أننا هنا سنهتم  بذاته، إالّ قائماً وكل مجموعة من المجموعات سالفة الذكر تعتبر علماً
للفحص  بمجموعتين منها فقط وهما الفلزات والخزفيات حيث أنهما المواد األكثر تعرضاً

    . التطبيقات الصناعية التقليديةالالّإتالفية في  باإلختبارات
  

א23 א
مقدمة السبائك الفلزية في  ويأتى. من علم المواد مهماً تعتبر الفلزات وسبائكها جزءاً
الحديد الزهر، الصلب الكربونى، الصلب غير الصدئ، (مجموعة السبائك الحديدية 

من مجموع السبائك  %80تمثل أكثر من التي  )صلب المعدات، الصلب السبائكى
هذه السبائك إلى صلب وهو مايحتوى على نسبة  وقد تم تقسيم.  الصناعةفي  المستخدمة

كربون أما مجموعة الحديد الزهر فهو مايشتمل  %2إلى  %0.01كربون تتراوح بين 
منهما أي  هذا باإلضافة إلى أن. %6.67وأقل من  %2على نسبة كربون أكثر من 

لب صفى ال(مايشتمل على عناصر سبائكية أخرى مثل الكروم  غالباً) الصلب أو الزهر(
  . ليكون وغيرهانيز والسغوالنيكل المن) غير الصدئ

المجال في  مجموعات أخرى من السبائك المهمةاألهمية في  يةويأتى بعد السبائك الحديد
البرونزي في   عصرمنذ ال(عرفت منذ زمن بعيد التي  الصناعى منها سبائك النحاس

ظهرت عناصر مثل النيكل  نسبياً وحديثاً) قبل الميالد تقريباً 1200إلى  3300الفترة من 
وزن مقارنة بالفلزات بإرتفاع نسبة قوة الشد إلى ال يمتازالذي  نيوم والتيتانيومموواألل

  . وغيرها يمغنطيسيمتاز بقدرته على العزل اإللكتروالذي  يومسنغاألخرى والم
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  )Metallic bonding( المعدنيةالرابطة  1ـ  3ـ  2

ن الكهرباء عتمل على قوى التجاذب الناتجة تشالتي  دنيةالمعبالرابطة  تتميز الفلزات
 توجدالتي  وهى اإللكترونات) Delocalized electrons(الساكنة لإللكترونات الحرة  

 )ائي، أو الكهربيالحرار(لكترونات التوصيل إوتسمى تتبع ذرة معينة  الفلزات والفي 
ويمكن فهم هذه . موجبة للفلزفيض إلكترونى وتتجاذب مع األيونات الفي  تتجمعالتي 

الرابطة بأنها مشاركة مجموعة اإللكترونات الحرة بينها وبين شبكة األيونات المشحونة 
  . )Cationsالكاتونيات (بشحنة موجبة 

كثير من الخواص الطبيعية للفلزات والسبائك اليفسر الذي  وهذا النوع من الروابط  هو
، )Ductility( والقابلية للسحب، )Malleability(مثل قوة الشد، والقابلية للطرق 

، واللمعان أو )Opacity(نعدام الشفافية اية، وائسواء الحرارية أو الكهرب والنقلية
  . )Luster(الفلزات في  مايسمى البريق

قد يستخدم أحيانا كبديل لمصطلح الرابطة " المعدنيةالرابطة "ورغم أن مصطلح 
الرابطة "أنه يستحسن إستخدام المصطلح األول ، إال )Covalent bond(التساهمية 
بمعنى أنه ) Collective(، ألن هذه الرابطة تكون ذات طبيعة جماعية مشتركة "المعدنية

ال تتميز بهذه التي  كما أن هناك بعض الفلزات. توجد رابطة فلزية بين ذرتين فقط ال
  . طة مثل أيون الزئبقالراب

  

  لفلزات والسبائكالخواص الميكانيكية ل 2ـ  3ـ  2

  مقدمة 1ـ  2ـ  3ـ  2

) أحمال(التطبيقات الصناعية فإنها تتعرض لقوى في  عند إستعمال الفلزات وسبائكها
قيم هذه األحمال، كما يقوم ويكون على المهندسين الميكانيكيين حساب . خارجية متعددة

في  الناتجة) زشكل الفلفي  التغير(المواد بالتعرف على آليات حدوث التشوهات  ومهندس
أو اإللتواء أو الكسر  اإلنضغاط أو رض لألحمال والتى تشمل اإلستطالةالجزء المع

أي  أو يتعرض لها الفلز وفترة التحميل ودرجة الحرارة التيوالعالقة بينها وبين األحمال 
  . ظروف أخرى

مال، وهي والخواص الميكانيكية هي تلك الخواص المتعلقة بإستجابة المادة للتأثير باألح
مة المادة للتطبيقات المختلفة والعمر المتوقع لها في هذا التطبيق، ءمال ىمقياس لمد
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تستخدم الخواص الميكانيكية في تقسيم وتصنيف المواد، ومن أهم الخواص  وأيضاً
  : الميكانيكية

  تحمل الصدماتـ     مقاومة األحمالـ   
  المتانةـ   )القابلية للمط(الممطولية ـ   
  الكللـ       ةالصالدـ   
  قابلية اللحامـ       الزحفـ   

أن  ىبمعن) Anisotropic Structure(متباين الخواص  يمعظم الفلزات لها بناء داخل
، والخواص الميكانيكية يتم فيه قياس الخاصيةالذي  تجاهخواصها تختلف بإختالف اإل

شكل على  للمادة تتأثر بطرق التصنيع المختلفة حيث تختلف خواص المادة إذا شكلت
 ذلك تجد أحياناًإلى  باإلضافة. أو شكلت بالبثق أو بالسباكة أو بالحدادة ضبانألواح أو ق

وعلى سبيل ) Grain Orientation(أن خواص المادة تتغير بتغير إتجاه حبيبات المادة 
يسمى  هيئة قضبان أو ألواح فإن إتجاه الدرفلة ىعل المثال السبائك المشكلة بالدرفلة

اإلتجاه سمى ت المادة وسماكةاإلتجاه المستعرض يسمى  الطولي وعرض المادةاإلتجاه 
من هذه في أي  وتكون الخواص). 3ـ  2أنظر شكل رقم (المستعرض القصير 

  . إتجاه آخرفي أي  واصختلفة عن الاإلتجاهات مخ

  
  
  
  
  
  

  يوضح اإلتجاهات المختلفة لسبيكة تم تشكيلها بالدرفلة:  3ـ  2شكل رقم 

اص الميكانيكية للمادة ليست ثابتة ولكنها تتغير نتيجة لعدة عوامل منها الحرارة والخو
عند إنخفاض درجة الحرارة عن درجة حرارة الغرفة  معدل التحميل وغيرها، فمثالًو

متانة، وعند درجات الحرارة تزيد خواص مقاومة المادة لألحمال بينما تقل الممطولية وال
 د الممطولية تبعاًفة تقل المقاومة لألحمال بينما تقل أو تزيمن درجة حرارة الغر ىاألعل

  .   ىللتغيرات األخر
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 أنواع األحمال الميكانيكية 2ـ  2ـ  3ـ  2

ض األجسام ألشكال متعددة من تحميل، وتتعريسمى  جسم ما ىعل ستخدام قوةاالتأثير ب
لظروف التحميل،  اًتبع) األحمال( ىوتختلف إستجابة المادة لهذه القو) األحمال( ىالقو

  : هي) 4.2أنظر شكل رقم ( فهناك خمسة أنواع أساسية من األحمال

  

  

  

  

  

  

  
  يوضح أنواع األحمال الميكانيكية المختلفة:  4ـ  2الشكل رقم 

طرفى المادة على  هو نوع التحميل الذي تقوم فيه القوة المؤثرة : (Tension)الشد 
  . )مطها(ادة للخارج  بمحاولة عمل إستطالة لها وذلك بجذب الم

جانبي المادة على  عكس الشد حيث تقوم القوة المؤثرة : (Compression)الضغط 
  . داخلبمحاولة ضغطها لل

  . إنثناء المادة ىإل تؤدي ىيتم التأثير بقو : (Bending)اإلنحناء 

  . يتم التأثير بقوة موازية لسطح المادة : (Shear)القص 

  .  لي المادة ىالتأثير بقوة تؤدي إليتم  : (Torsion)اإللتواء 

ذلك حمل ثابت أو إستاتيكى، أما ى يسم )غير متغيرة(عندما تتعرض المادة لقوة ثابتة 
على  واألحمال التي تتعرض لها المادة تؤثر. حمل ديناميكيى يسم الحمل المتغير

يجب أخذها خواصها الميكانيكية وبالتالي يمكن إستنتاج معلومات حول اإلجهادات التي 
ؤدي لفشلها في أداء يدوث إنهيار أو تشوهات في المادة في اإلعتبار والتي تسبب ح

  .  وظيفتها
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  اإلجهاد واإلنفعال

مساحة على  بأنه التعبير عن التحميل بداللة القوة المؤثرة (Stress)يعرف اإلجهاد 
ة مقطع الجسم مساحعلى  المؤثرة ىمادة، واإلجهاد يمثل مجموعة القومعينة من مقطع ال

 ىد عبارة عن التوزيع الداخلي للقووالتي ينتج عنها بعض التشوهات، حيث أن اإلجها
  . المؤثرة داخل الجسم والتي تتزن وتتفاعل مع األحمال المؤثرة عليه

طبيعة وظروف التحميل على  أو غير منتظم وذلك بناء وتوزيع اإلجهاد يكون منتظماً
كما ( بشكل منتظم قضيب فإن إجهاد الشد يكون موزعاًعلى  شد ىإذا أثرت قو فمثالً
ه فإن اإلجهادات ئإنحناإلى  قضيب فأدت ىعلى ، أما إذا أثرت قو)5.2ح شكل رقم يوض

  . تتوزع بشكل غير منتظم
  

  
 شدقوي  قضيب يؤثر عليه:  5ـ  2شكل رقم 

مقطع  مساحةعلى  الجسم عن طريق قسمة القوةعلى  ويتم حساب اإلجهادات التي تؤثر
  :  تيةالجسم كما توضح المعادلة اآل

σ= F/A0          
  : حيث
σ  = 2م/ نيوتن 106= ا باسكال غووحدتها المي(إجهاد الشد(  
F  = نيوتن(القوة(  

A0  =إتجاه القوةعلى  المساحة العمودية 

جسم على  )إجهاد(واإلنفعال هو إستجابة الجسم لإلجهاد المؤثر عليه، فعندما تؤثر قوة ما 
ففى . الجسم فإن ذلك يؤدي لحدوث تشوه، وهذا التشوه يعبر عن اإلنفعال الحادث في

فإن اإلنفعال يساوي التغير ) يإتجاه محورفي  أن التحميل يكون يأ(حالة إختبار الشد 
  . 6ـ  2الطول األصلي للجسم كما يوضح شكل رقم  ىعل في الطول مقسوماً

  
  
  
  

  ينة نتيجة إختبار الشديوضح إستطالة الع:  6ـ  2شكل رقم 
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فإنه يصعب ) أكثر من إتجاهفي  أن األحمال تكون يأ(ولكن إذا كان الحمل غير منتظم 
أكثر  ىه الحالة يقاس اإلنفعال بطرق أخرتحديد شكل التشوه الحادث في المادة وفي هذ

  .  تعقيداً

  : ويمكن  حساب اإلنفعال في إختبارات الشد من المعادلة التالية
ε = ∆L/L  

  : حيث
ε  =اإلنفعال  
L  = بالمتر(الطول األصلى(  

 ∆L = بالمتر(التغير في الطول( 

 أيضاً فإن اإلنفعال الناتج يكون صغيراً نسبياً المادة صغيراًعلى  إذا كان اإلجهاد المؤثر
تشوه مرن :  التشوهيسمى  وبالتالي يكون التشوه الحادث للمادة بسيط وفي هذه الحالة

(Elastic Strain) القيمة حيث أنه بزوال القوة المؤثرة ترجع المادة لشكلها األصلي، و
هي القيمة التي إذا  (Yield Strength)مقاومة الخضوع  ىالحرجة لإلجهاد والتي تسم

  .(Plastic Strain)ويسمى تشوه لدن دائماً زاد اإلجهاد عنها يصبح التشوه الناتج تشوهاً
   

   (True Stress and True Strain)ناليلفعن أواال واإلجهاد الحقيقياإلنفعا

التغير اللحظي  اإلعتبارفي  بحيث يؤخذ ) εT،σT(ين ييحسب اإلجهاد واإلنفعال الحقيق
معلومات دقيقة ) εE،σE( منحنيات اإلجهاد واإلنفعال الهندسيةال تعطي و لمساحة المقطع

صلية للعينة والتي تتغير األبعاد األعلى  عن اإلجهاد واإلنفعال ونوع التشوه ألنها تعتمد
  . )7ـ  2أنظر شكل رقم (  بشكل مستمر مع إستمرار التأثير بالقوة

  

  

  

  

  

  يواإلجهاد الحقيق يالفرق بين اإلجهاد الهندس:  7ـ  2شكل رقم 
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  (Stress Concentration) تركز اإلجهادات

د مساحة مقطع منتظمة فإن اإلجها يجسم ما ذعلى  يعندما يؤثر حمل بشكل محور
هذه المساحة، وعند عمل ثقب في هذا الجسم فإن توزيع اإلجهاد على  يوزع بشكل منتظم

يتأثر ويصبح غير منتظم حيث أن المادة التي تم إزالتها من الجسم عند الثقب لم تعد 
ا يؤدي المادة الموجودة ممعلى  موجودة لتحمل أي إجهادات وبالتالي سيعاد توزيع الحمل

بظاهرة  ىما يسمفي 8ـ  2حدود الثقب كما يوضح شكل رقم ى عل تركز اإلجهاداتل
  . تركز اإلجهاداتل
  
  
  
  
  
  
  

  تركز اإلجهادات:   8ـ  2شكل رقم 

   (Tensile Properties)خصائص الشد

عل المادة عند تشير لرد ف) أو خصائص المادة تحت التحميل بقوة الشد(خصائص الشد 
أحد اإلختبارات الميكانيكية األساسية حيث يتم  شد، وإختبار الشد هو ىالتأثير عليها بقو

ل العينة لمواصفات قياسية محددة ثم مالحظة التغير في طو نة اإلختبار طبقاًتجهيز عي
تستخدم إختبارات الشد في تعيين معامل المرونة . الشد ىمع التأثير المستمر بقو

(Modulus of Elasticity)  وحدود التشوه المرن(Elastic Limit)  واإلستطالة في
الخضوع وغيرها من خصائص  المادة وإنكماش مساحة المقطع ومقاومة الشد ومقاومة

  . الشد
التغير في (تطالة التحميل مقابل اإلس ىتخدامات إختبار الشد هي رسم منحنأهم إس
، ويمكن عن طريق (Stress strain Diagram) اإلجهاد واإلنفعال ىأو منحن) الطول

تعيين اإلجهاد الحقيقي واإلجهاد الهندسي وذلك عن طريق قسمة الحمل  هذين المنحنيين
األبعاد األصلية أو األبعاد الحقيقية المتأثرة (أبعاد المادة على  أو اإلستطالة) القوة(
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يربط ) 9ـ  2الموضح بالشكل رقم (اإلنفعال الهندسي  ـاإلجهاد  ىومنحن .)باألحمال
، ولكل مادة )اإلنفعال(ير ستجابة المادة لهذا التأثالمادة وإعلى  بين اإلجهاد المؤثر

  .ى اإلستجابة للتحميل من مادة ألخر الخاص بها حيث تختلف ىالمنحن
  

  

  

  

  

  
  

  )لينة(لمادة ممطولية   ياإلجهاد الهندسـ  اإلنفعال ىمنحن يوضح :  9ـ  2شكل رقم 
  

 Linear-Elastic Region and)منطقة المرونة الخطية، والخواص المرنة
Elastic Constants)  

اية فإن العالقة بين اإلجهاد واإلنفعال تكون في البد 9ـ  2 شكل رقمفي  كما هو واضح
، والتي ترجع فيها العينة لشكلها "التشوه المرن"منطقة  ةخطية وذلك في المنطقة المسما

لمنطقة األصلي إذا تم إزالة اإلجهاد المؤثر عليها ويخضع اإلجهاد واإلنفعال في هذه ا
  : المعادلة التاليةفي  الموضح (Hooke's Law)لقانون يسمى قانون هوك 

σ = E ε   
  : حيث
σ  = 2م/ نيوتن 106= ا باسكال غووحدته المي(إجهاد الشد( .  
E  =2م/ نيوتن 106= ا باسكال غووحدته المي(ج أو معامل المرونة معامل ين( .  
ε =إنفعال الشد .  

اإلنفعال  مع خطياً يكون فيه اإلجهاد متناسباًالذي  وه المرنوميل الخط في منطقة التش
 (Modulus ofأو معامل المرونة (Young's Modulus)يسمى معامل يونج 

(Elasticity ويرمز له بالرمز E  الذي يعتبر مقياس لصالبة المادة وعن طريقه يمكن
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 ث يمكن حساببعض خواص المادة وإستجابتها لإلجهادات المختلفة، حيعلى  التعرف
إستطالة المادة عند التأثير عليها بإجهاد معين، كما أنه هناك معامالت متعددة تحدد مدى 

على  لطريقة إختبارها فهناك معامل القص المستخدم في حالة التأثير خواص المادة تبعاً
والذي يربط بين إجهاد القص ) إختبار القص(موازية لمقطعها  ىعينة إسطوانية بقو

(Shear Stress) المادة واإلنفعال الناتج عن هذا التأثيرعلى  المؤثر .  

في اإلتجاه ) مستعرض(ما يصاحبه إنفعال جانبي  دائماً) الطولي(واإلنفعال المحوري 
، واإلنفعال الذي ينتج عنه زيادة في الطول تكون )إذا زاد الطول يقل العرض(المقابل 

، )-(خفاض في الطول تكون إشارته سالبةإن واإلنفعال الذي ينتج عنه(+) إشارته موجبة 
 ىتسم) ε axial(واإلنفعال المحوري ) ε lateral(والنسبة بين اإلنفعال المستعرض 

  :   المعادلة التاليةفي  كما هو موضح) ν(نسبة بواسون 
 = - ε lateral /ε axial ν                 

منطقة التشوه المرن تكون نسبة الجسم في حدود على  عندما تكون اإلجهادات المؤثرة
، ففي أغلب أنواع الصلب 0,33إلى  0,25بواسون ثابتة، ونسبة بواسون تتراوح من 

يساوي ) القوة(اد ـاه اإلجهـوهذا يعني أنه إذا كان التشوه الحادث في إتج 0,3تساوي 
 0,3يساوي ) القوة(اإلجهاد على  بوصة لكل بوصة فإن التشوه في اإلتجاه العمودي 1

  . بوصة لكل بوصة

  :   توضح العالقة بين معامل المرونة ومعامل القص ونسبة بواسون التاليةالمعادلة 
E = 2G (1+ ν) 

  : حيث
E  =معامل ينج أو معامل المرونة.  
ν  =نسبة بواسون. 

G  =معامل القص.  
  

 )Yield Point( نقطة الخضوع

في  ىنفعال يبدأ المنحنواإلاإلجهاد  ىمنحنعلى  عند نقطة معينة اللينةفي المواد 
فعال اإلنحراف عن حالة التناسب الطردي بين اإلجهاد واإلنفعال ويصبح معدل زيادة اإلن

، ومن هذه النقطة تبدأ منطقة التشوه اللدن في الظهور أكبر من معدل زيادة اإلجهاد
(Plastic Deformation)  أي ال ويزيد مقدار التشوه بزيادة اإلجهاد، هذا التشوه دائم
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 هتكون منطقة التشو الهشةالمادة، أما في المواد على  يزول بعد رفع األحمال المؤثرة
أو غير موجودة وبالتالي يحدث الكسر في نقطة قريبة من منطقة نهاية  اللدن صغيرة جداً

  .  التشوه المرن

لي التشوه اللدن تدريجي وبالتاإلى  في معظم المواد يكون اإلنتقال من التشوه المرن
بشكل دقيق، وتستخدم عدة معايير ) نقطة الخضوع(يصعب تحديد نقطة بدء التشوه اللدن 

الغرض الذي  ىحساسية القياسات وعلعلى  لتحديد نقطة الخضوع، هذه المعايير تعتمد
 (Yieldمقاومة الخضوع يسمى  واإلجهاد عند نقطة الخضوع. تستخدم فيه هذه القياسات

(Strength طلوب إلحداث أقل تشوه لدن، ومقاومة الخضوع هي أهم وهو اإلجهاد الم
  .  نقطة يجب مراعاتها في تصميم التطبيقات الهندسية

وهناك مصطلح يطلق عليه مقاومة الخضوع المكافئة وهو نقطة اإلجهاد الناتجة من 
تقاطع منحني اإلجهاد واإلنفعال مع الخط الموازي لخط اإلجهاد واإلنفعال في منطقة 

في النظام األمريكي تستخدم نقطة مقاومة الخضوع المكافئة لتشوه قيمته (مرن التشوه ال
في الفلزات وفي اللدائن تستخدم نقطة مقاومة الخضوع المكافئة لتشوه قيمته  0,2%

حدد النقطة التي تساوي : %0,2، ولمعرفة مقاومة الخضوع المكافئة لتشوه قيمته )2%
خط موازي لخط اإلجهاد واإلنفعال في منطقة  خط اإلنفعال ثم إرسم منهاعلى  0,002

اإلجهاد واإلنفعال تكون نقطة مقاومة  ىوعند تقاطع هذا الموازي مع منحن التشوه المرن،
  .  )10ـ  2 أنظر شكل رقم( %0,2الخضوع المكافئة لتشوه قيمته 

  

  

  

  

  

  

  

  %0,2يبين مقاومة الخضوع المكافئة لتشوه قيمته :  10ـ  2شكل رقم 
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نة بأحمال توصلها لنقطة مقاومة الخضوع المكافئة لتشوه قيمته العيعلى  تأثيرعند ال
من طولها األصلي،  %0.2ثم إزالة هذه األحمال نجد أن العينة إستطالت بمقدار  0.2%
هي النقطة التي تسبب  %0.2هذا فإن نقطة مقاومة الخضوع المكافئة لتشوه قيمتة  ىوعل

  . من طولها األصلي %0.2ستطيل العينة بمقدار لدنا في المادة بحيث ت تشوهاً
  

  (Ultimate Tensile Strength)للشد  ىالمقاومة القصو

مقاومة  أو إختصاراً  (Ultimate Tensile Strength, UTS)للشد  ىالمقاومة القصو
 إجهاد يمكن إستخدامه في إختبار الشد، و مقاومة الشد هي قدرة المادة ىالشد هي أقص

هادات الشد قبل أن تنكسر، ومقاومة الشد تكون قريبة من حدود منطقة تحمل إجعلى 
 .مرن في المواد اللينةوتكون بعيدة عن منطقة التشوه ال ه المرن في المواد الهشةالتشو

في . ىنقطة في المنحن ىفعال أن نقطة مقاومة الشد هي أعلاإلجهاد واإلن ىكما يبين منحن
العينة، ال تنكسر حتى  عال ويستمر اإلجهاد في الزيادةالمواد المرنة يحدث تصليد باإلنف

إجهاد يمكن أن تتحمله المادة بشكل دقيق ولذلك فإنها ال تطبق  ىتمثل مقاومة الشد أعل
في التصميم بشكل مطلق، ومع ذلك فإن مقاومة الشد سهلة التعيين ومفيدة في تصنيف 

نقطة مقاومة الشد في على  تعتمدالجودة، فالمواد المرنة  المواد بغرض التحكم في
نقطة مقاومة الشد  ىتعتمد علوالمواد الهشة تصميم األجزاء المتعرضة ألحمال ثابتة، 

  .   بشكل كبير عند إستخدامها في التصميمات المختلفة
  

  (Ductility and Brittleness)) التقصف(والهشاشة  الليونة

هي عامل مهم في  ومقدار الليونةسر، نة قبل الكه العيتشوى المادة هي مقياس لمد ليونة
التشوه الناتج عن زيادة األحمال  ىوهي مؤشر لمد) الدرفلة والبثق(ل عمليات التشكي

كمقياس للجودة في تقييم مقدار  الليونة العينة قبل أن تنكسر، تستخدم أيضاًعلى  المؤثرة
مختلفة، الطريقة التقليدية الشوائب الموجودة في المادة ولتحديد المعالجة المناسبة للمواد ال

إستطالة العينة واإلنخفاض في (قياس اإلنفعال  عند الكسر   يالمادة  ه ليونةلقياس 
وذلك عن طريق إعادة توصيل جزئي العينة المنكسرين وقياس ) مساحتها عند الكسر

التغير في الطول والتغير في مساحة المقطع، واإلستطالة هي التغير في طول العينة 
اإلنخفاض في المساحة هو الطول الحقيقي لها ويعبر عنه كنسبة مئوية، وعلى  مقسوم
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مساحة المقطع األصلية وهذا التغير يقاس عند على  التغير في مساحة المقطع مقسوماً
  . يعبر عنه كنسبة مئوية نقطة اإلختناق وأيضاً

ير عليها بإجهادات دون المرور المادة تعبر عن إنكسار المادة عند التأث) هشاشة(تقصف 
اإلنفعال واإلجهاد للمواد  ىيوضح منحن 11ـ  2قم منطقة التشوه اللدن، والشكل ر ىعل

  . اللّينةالقصفة وللمواد 
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلنفعال واإلجهاد للمواد القصفة ىيوضح منحن:  11ـ  2شكل رقم 

  اللّينةوللمواد 
  

  )(Compressive Propertiesخصائص اإلنضغاط للمواد 

ختبار الشد من حيث إتجاه عكس إ) (Compression Testيعتبر إختبار الضغط  نظرياً
ضغط خارجية ثم تسجيل  ىالعينة بقوعلى  الحمل المؤثر وفي هذا اإلختبار يتم  الضغط

مقدار اإلنكماش المقابل في طول العينة  وينتج عن هذا اإلختبار عدة خصائص منها 
  . إجهاد الخضوع لإلنضغاط ومقاومة اإلنضغاط ومعامل المرونة عند اإلنضغاط

وع لإلنضغاط يقاس بنفس طريقة قياس مقاومة الشد وإجهاد الخضوع وإجهاد الخض
بوصة من / بوصة 0.002بالنسبة للفلزات هو اإلجهاد المقابل للتشوه اللدن بمقدار 

اإلجهاد واإلنفعال  ىمنحنعلى  الطول األصلي وللدائن يقاس عند نقطة الخضوع الدائم
  . ....)األسمنت (نشائية اإلنضغاط أكبر في المواد اإل دومعامل المرونة عن

هي اإلجهاد المطلوب لكسر العينة، ومقاومة اإلنضغاط  ىومقاومة اإلنضغاط القصو
تتميز بصعوبة تعيينها عن مقاومة الشد حيث أن هناك مواد ال تنكسر بسهولة عند 
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تعرضها للضغط مثل اللدائن ولذلك فإنه يعبر عن مقاومتها لإلنضغاط بمقدار التشوه 
  . من طولها األصلي %10أو  %5أو  %1في طول المادة مثل ) اإلنكماش(
  

  (Shear Properties)خصائص القص 

دم ـالعينة وخصائص القص تستخ) لسطح(إجهادات القص تؤثر بشكل مواز لمقطع 
ربط أجزاء المعدات في  بشكل أساسي في التصميم الميكانيكي لألجزاء المستخدمة

)Fastening components (وغيرها من  واألجزاء المتعرضة إلجهادات لي واألوتار
  . موازية لسطحها ىاألجزاء المتعرضة لقو

إختبار إختبار قص فردي، (نوع إختبار القص المستخدم على  وخصائص القص تعتمد
، و أهم هذه الخصائص هو معامل مرونة القص )لخإقص مزدوج، إختبار قص لي، 

  : ويحسب من العالقة
τ = G γ  

  : حيث
τ  =جهاد القصإ . 

G  =معامل القص . 

γ =إنفعال القص .  
  
 )Hardness( القساوة

اإلنبعاج، (هي مقاومة المادة للتشوه المحدود بمساحة صغيرة من سطح المادة  القساوة
، وفي الفلزات والخزفيات ومعظم البوليمرات يكون التشوه  )الخدش، القطع، اإلنحناء

في اللدائن وبعض البوليمرات يكون التشوه المقصود هو التشوه السطحى اللدن أما 
  .  المقصود هو التشوه السطحى المرن

بشكل واسع في عمليات ضبط الجودة للمواد حيث أنها سريعة  القساوةتستخدم قياسات 
تبار في ما غير إتالفية إذا ما كانت الخدوش والعالمات الناتجة عن اإلخ وتعتبر نوعاً

  : رئيسية من طرق قياس الصالدة طرق ك ثالثوهنا منطقة اإلجهادات الصغيرة

وفى هذا النوع يتم قياس مقاومة  : (Scratch Hardness)الخدش   قساوةـ  1
 . المادة لإلنهيار أو للتشوه اللدن عند اإلحتكاك بشئ حاد
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، وهو أكثر الطرق إستخداماً : (Indentation Hardness)الثلمة  قساوةـ  2
للتشوه اللدن الدائم نتيجة حمل ضغط ثابت من شئ  ويكون بقياس مقاومة العينة

، ويوجد عدة طرق لعمل هذا اإلختبار تختلف بإختالف (Sharp object)حاد 
شكل الشئ الحاد المستخدم لعمل التشوه، وكذلك قيمة الحمل المستخدم لعمل قوة 

 . إختبار روكويل، وفيكرز، وبرينيل، وشورز: الضغط، ونذكر من هذه الطرق
الديناميكية،  القساوة وتسمى أحياناً : (Rebound Hardness)اإلرتداد  ساوةقـ  3

ساقطة من إرتفاع  قاسيويتم قياسها بقياس مسافة اإلرتداد لمطرقة ذات طرف 
  . محدد

  (Creep)الزحف 

تحت تأثير اإلجهادات، ويحدث ) تشوه لدن(الزحف هو ميل المواد الصلبة للتشوه ببطء 
لفترة ) ولكن أقل من مقاومة الخضوع(ات عالية من اإلجهاد نتيجة للتعرض لمستوي

قريبة من (ويحدث بشكل قوي في المواد التي تتعرض لدرجات حرارة عالية . طويلة
لفترة طويلة، وبشكل عام فإن الزحف يزيد مع زيادة درجة الحرارة، ) درجة اإلنصهار

عدة عوامل منها على  هو خاصية من خواص المادة ويعتمدشوه بسبب الزحف ومعدل الت
، فمن الممكن أن يؤدي التأثير بحمل لمدة )اإلجهاد(الحرارة والزمن والحمل المؤثر 

طويلة لحدوث تشوه كبير يمنع المادة من أداء وظيفتها، ويحدث الزحف عادة في أجزاء 
الماكينات الهندسية حيث تتعرض المادة للتحميل لمدد طويلة تحت درجات الحرارة 

  . العالية
  : )12ـ  2أنظر الشكل رقم (ثالث مراحل  ىتم علوالتشوه بالزحف ي

  
  
  

  
  

  
  

  يوضح مراحل التشوه بالزحف:  12ـ  2شكل رقم 
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  . يكون فيها معدل اإلنفعال عالي نوعا ما ويقل مع الزمن :ى المرحلة األول

لة من ايكون معدل تغير اإلنفعال أقل ما يمكن وتتميز هذه المرحلة بح : المرحلة الثانية
  . ن معدل التغير مع الزمن يكون ثابتاًأبمعنى ) الثبات(اإلستقرار 

اهرة يزيد اإلنفعال مع زيادة اإلجهاد بشكل تصاعدي وذلك نتيجة لظ : المرحلة الثالثة
  . إختناق الجزء المعرض للزحف

  
  (Toughness)" مقاومة الصدمات"المتانة 

ة بأنها متانة، وتعرف متانة الماد ىلكسر تسمقبل ا لدناً التشوه تشوهاً ىعل قدرة المادة
المادة عالية . التي تستطيع المادة إمتصاصها قبل أن تنكسروم كمية الطاقة لكل وحدة حج

ومنخفضة المقاومة  الليونةوالمقاومة تكون ذات متانة أعلي من المادة عالية  الليونة
لمادة هي قياس اس متانة اذلك فإن الطريقة الوحيدة لقي ىوعل) 13ـ  2 أنظر شكل رقم(

  . )J/m3(ووحدة المتانة . اإلجهاد واإلنفعال في إختبار الشد ىالمساحة أسفل منحن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المتانة ىعل والليونةضح تأثير المقاومة يو:  13ـ  2شكل رقم 

  :ى المتانة تشتمل عل ىوالعوامل التي تؤثر عل

تكون متانة جيدة أو مقبولة في حالة  من الممكن أن:  )معدل اإلجهاد(معدل التحميل ـ 
تعرضها  يفة عند تعرضها ألحمال متغيرة أوتعرضها ألحمال ثابتة ولكن تكون ضع

  . لمتانة تقل بزيادة معدل التحميلللصدم وبالتالي ا
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  . والمتانة تقالن مع إنخفاض درجة الحرارة الليونة:  الحرارةـ 
تغير توزيع  ىي المادة يؤدي إلجود شق أو عيب فحيث أن و:  تأثير  الشقوقـ 

ا يؤدياإلجهادات وبالتالي تكون اإلجهادات موزعة بشكل أكبر عند أجزاء معينة مم 
  . نكسارهااإلى 

  
  Impact Toughness) مقاومة الصدمة(متانة اإلصطدام 

تعين بإستخدام إختبار شاربي أو إختبار أيزود،   ) مقاومة الصدم(المتانة تجاه الصدم 
(Charpy or Izod test)  كسر(وإختبارات الصدم ال تستخدم في حسابات إنهيار (

الماكينات بشكل مباشر ولكن تعتبر نوع من اإلختبارات اإلقتصادية التي تساعد في 
عمليات التحكم بالجودة من حيث تقييم المادة ضد الخدش ومقارنة المتانة النسبية للمواد 

  . المختلفة

 و يتم التأثير) 14ـ  2كما يوضح شكل رقم (م البندول كأداة كال اإلختبارين يستخد يوف
يستخدم مؤشر  ة صدم كبيرة، وخالل اإلختبارنة مرة واحدة وبشكل مفاجيء بقوالعيعلى 

تأرجح البندول بعد كسر المادة، وتحسب متانة المادة تجاه الصدم عن  ىمد لتسجيل
تم عن طريق تسجيل اإلرتفاع طريق قياس كمية الطاقة الممتصة أثناء الصدم وهذا ي

إرتفاع يصل إليه بعد الصدم  ىوأقص) اإلرتفاع اإلبتدائي(بندول الذي ينطلق منه ال
، وبما أن حاصل ضرب اإلرتفاع في وزن البندول يساوي طاقة وضع )اإلرتفاع النهائي(

  . تصةفالفرق في طاقة الوضع اإلبتدائية والنهائية يساوي كمية الطاقة المم البندول، إذاً

  
  
  
  
  

  

  

  مة لعينة قياسيةإختبار متانة الصد:  14ـ  2شكل رقم 
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بسبب تأثر المتانة بدرجة الحرارة يتم إعادة اإلختبار عدة مرات وفي كل مرة يتم تغيير 
رسم بياني فينتج مخطط متانة الصدم مقابل على  نة ثم يتم توقيعهادرجة حرارة العي

نه عند درجات الحرارة المنخفضة تكون المادة درجة الحرارة ويتضح من هذا المخطط أ
العالية  وتكون المتانة تجاه الصدم منخفضة وفي درجات الحرارة) تقصف(أكثر هشاشة 

وتكون المتانة تجاه الصدم عالية وعند درجة الحرارة اإلنتقالية  ليونةتكون المادة أكثر 
كما يوضح شكل ) تقصفال(وسلوك الهشاشة  الليونةنجد أن المادة تتأرجح بين سلوك 

  . 15ـ  2 رقم
  

  
  
  
  
  
  

  مخطط متانة الصدم مقابل الحرارة:  15ـ  2شكل رقم 

  
  Fatigue) التعب(خواص الكلل 

الكلل هو أحد أهم أسباب إنهيار المواد، واإلنهيار بسبب الكلل ينتج عن التحميل بشكل 
إتجاه ما ثم في  يلمرات من التحميل ثم التوقف بشكل متكرر، أو التحم تكرارأي  دوري

 18ـ  2، 17ـ  2، 16ـ  2األشكال رقم (اإلتجاه المضاد  في  تغيير إلى التحميل
، ويكون التحميل )توضح أنواع التحميل المختلفة التي تؤدي لحدوث شروخ بسبب الكلل

عادة بإجهادات أقل من إجهاد الشد وأقل من مقاومة الخضوع، وسميت هذه اآللية كلل 
بح منهكة وتصل لإلنهيار بسبب التأثير بإجهادات أقل من مقاومة الخضوع ألن المادة تص

وخطورة الكلل تأتي من أنه يسبب شروخ داخلية يصعب رؤيتها ثم تتسع هذه . للمادة
  .   نهيارهااإلى  يالمادة وتؤدفي  الشقوق داخلياً

بسبب (خ ويتم التعبيرعن عمر الكلل للمادة بعدد دورات التحميل الالزمة إلحداث شر
 إنهيار المادة، واإلنهيار بسبب الكلل يحدثإلى  يصل لحجم حرج يؤديحتى  يتسع) الكلل
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بمعدل ثابت، الشرخ، ثم نمو الشرخ بشكل بطيء وبدء تكون : ل ث مراحثالعلى 
عوامل الزمة لبدء تكون شروخ  ة، وهناك ثالثيمرحلة الكسر أو اإلنهيار الكل وأخيراً

  : الكلل، حيث يجب أن

هذه القمم من  ودنيا، ىإجهادات كبيرة ذات قمم قصوعلى  يحتوي نموذج التحميلـ 
 .  شد أو ضغط تتغير مع الوقت ىالممكن أن تكون قو

 .  تكون هذه القمم ذات قيم كبيرة بشكل كافي لتكوين شروخـ 
  . يكون عدد مرات التحميل كبير بشكل كافي ليسمح بتكون الشروخ وإنتشارهاـ 

  

  

  

  

  يمثل التحميل بإجهادات شد وضغط  متساوية:  16ـ  2 شكل رقم

 

  

 

  

  

  متباينة بشكل دوري) أو ضغط(يمثل التأثير بإجهادات شد :  17ـ  2شكل رقم 

  

  

  

  

كاإلجهادات المؤثرة على (يمثل التأثير بإجهادات ذات قيم مختلفة :  18ـ  2شكل رقم 
  )الجسور أو المطارات
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تكون وإنتشار الشروخ منها على  ك عدة متغيرات تساعدوباإلضافة للعوامل السابقة هنا
  . وري للمادةارة وزيادة التحميل والبناء البلّتركيز اإلجهادات والتآكل ودرجة الحر

  
 إختبارات الكلل

أقل إجهاد ينتج عنه فشل على  ن من إختبارات الكلل أحدهما يركزيان أساساهناك نوع
رسم بياني يربط على  لعدة دورات، وتمثل النتائج المادةعلى  المادة بسبب الكلل إذا أثر

  . )N(وعدد الدورات الالزمة لحدوث الفشل ) S(بين اإلجهاد 

نة بإجهاد عالي والذي يتوقع أن ينتج عنه فشل العيعلى  وفي هذا اإلختبار يتم التأثير
ورات إذا لم تفشل العينة بعد عدد معين من الد .ب الكلل بعد عدد قليل من الدوراتبسب

قل إجهاد يمكن للمادة تحمله لعدد أهذا يمكن تحديد  ىؤثر عليها، وعليتم تقليل اإلجهاد الم
  . معين من الدورات

الموضح بشكل رقم (عدد الدورات  –اإلجهاد  ىهذا اإلختبار يمكن رسم منحنعلى  وبناء
فشل المادة ى إل مقاومة الكلل هو اإلجهاد الذي يؤدي(وتحديد نقطة مقاومة الكلل ) 19. 2

 . )106حوالي (بعد عدد معين من الدورات 

  

  

  

  
  

  
  عدد الدورات ـد اإلجها ىمنحن:  19ـ  2شكل رقم 

 
א24

أنها المواد غير العضوية وغير الفلزية والتي تستخدم بشكل على  تصنف الخزفيات
عنيون بتصميم أساسي في الحياة اليومية، ومهندسو الفلزات والخزفيات هم األشخاص الم

أنواع جديدة من منتجات  العمليات المختلفة المستخدمة في تصنيع تلك المواد وبإبتكار
 . مجاالت الحياة ىإستخدامات جديدة للخزفيات في شت الخزفيات وإيجاد
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مثل األطباق والسيراميك  والخزفيات موجودة في معظم المواد التي نتعامل معها يومياً
الشوكة (داخل المنتجات المختلفة مثل الساعات  ارية وتوجد أيضاًوالزجاج واألواني الفخ

في أجزاء الموتور (والسيارات ) الرنانة المصنوعة من الكوارتز الموجودة بالساعات
ية التي ائوزالجات الجليد والخزفيات البيزوكهرب) الخزفية الموجودة في سيارات السباق

  . اية، وغيرهائطاقة كهرب إلىتحول اإلهتزازات 

، والخزفيات هي مواد كثيفة في المكوكات الفضائية والمطارات الخزفيات وتوجد أيضاً
ومن ). هشة(أو خفيفة الوزن تتميز بصالبتها ومقاومتها العالية ولكنها مواد قصفة 

أو أشباه موصالت أو عازلة،  كهربائياًالممكن أن تعالج المواد الخزفية لتصبح موصلة 
  . طيسيةثل الموصالت الفائقة لها خواص مغنت موهناك بعض الخزفيا

وتصنع عادة الخزفيات عن طريق مزج خليط من الطين وبعض العناصر األرضية مع 
 الماء ثم تشكيلها، وبعد عملية التشكيل يتم إدخال الخليط في فرن عالي الحرارة، وأحياناً

و تزيينها باأللوان بعد اإلنتهاء من التصنيع يتم طالء الخزفيات بمواد مقاومة للماء أ
  . والطالءات الزجاجية

 

  أنواع الخزفيات

  : تنقسم الخزفيات لخمسة أنواع أساسية هي
 )Refractories(الحراريات الصناعية ـ  1
 )Glass and glass products(الزجاج والمنتجات الزجاجية ـ  2
 )Ceramic whiteware products(المنتجات الخزفية ـ  3
 )Cement(األسمنت ـ  4
 . )Abrasives(المواد الكاشطة ـ  5
  

 الحراريات الصناعية

 الحراريات هي المواد التي تحتفظ بمقاومتها في درجات الحرارة العالية، وطبقاً
أنها مواد الفلزية لها خواص على  ارياتتعرف الحر ASTM C71للمواصفة القياسية 

أو في األنظمة ) البنايات(كيميائية وفيزيائية تجعلها مناسبة لإلستخدام في إنشاء الهياكل 
مثل ) مئوية 538فهرنهايت أو  1000من  ىأعل(ي تتعرض لدرجات حرارة عالية الت

 .   بطانات األفران والمحارق والمفاعالت
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. في درجات الحرارة العالية زيائياًيوف كيميائياً) مستقرة(ابتة ويجب أن تكون الحراريات ث
وتكون ذا موصلية  أن تكون مقاومة للصدمات الحرارية وخاملة كيميائياً ويجب أيضاً

  . بيئة وظروف التشغيلعلى  حرارية ومعامل تمدد حراري في حدود معينة تعتمد
) مغنيسا(وأكاسيد المغنسيوم ) اكليس(وأكاسيد السليكون ) ألومينا(م أكاسيد األلومنيو

 في تصنيع الحراريات، أيضاً ىهي مواد ذات أهمية قصو )كلس(سيوم أكاسيد الكالو
  . الطين المحروق يستخدم بشكل كبير في تصنيع الحراريات

شروط معينة وهناك تطبيقات تحتاج أنواع خاصة من على  ويتم إختيار الحراريات بناء
ت الحرارة العالية، وكربونات طبيقات ذات درجاتتستخدم في الفالزيركونيا . الحراريات

ولكن بشرط عدم وجود  ليكا والكربون تستخدم في درجات الحرارة العالية جداًالس
  . أكسدتها وبالتالي حرقهاإلى  أكسجين الذي يؤدي

تقاوم ترات البورون ون) ستن الكربونيغنالت(ن كربيد ستغنالمركبات الثنائية مثل الت
ة ـالمركبات الكربونية الحراري فنيوم الكربوني مناله أيضاً. صهر بشكل عاليال

لم درجة مئوية، والمركب الثالثي تنتا 3890المعروفة والتي تنصهر عند درجة حرارة 
 4890غ درجة إنصهاره حيث تبل هفي درجة إنصهار ىهفنيوم الكربوني هو األعل ـ

 .درجة مئوية
  

 الزجاج والمنتجات الزجاجية

ومن أشهر أنواع . وشفافة هشةورية وتتميز بأنها لزجاج عبارة عن مادة صلبة غير بلّا
زجاج جير  ىفي صناعة الشبابيك واألكواب وتسمالزجاج تلك التي تستخدم منذ قرون 

ليكا و أكسيد الكالسيوم وأكسيد س %75وتتكون من ) هيدروكسيد الصوديوم(الصودا 
  . لصوديوم وبعض المواد الثانويةا

زيائية يومادة الزجاج لها دور كبير في العلوم والصناعة فخواصها الكيميائية الف
والبصرية تجعلها مناسبة للعديد من التطبيقات مثل الزجاج المسطح واألواني الزجاجية 

  .   والمواد البصرية وأدوات المعامل وعازالت الحرارة ومواد التسليح وغيرها
  

 )Whiteware products(المنتجات الخزفية 

من مواد عضوية  ة أساساًـة مصنوعـة هي مواد مزججة أو مصقولـالمنتجات الخزفي
وري، وهو عبارة عن خليط مسال يتم تشكيله في وري أو نصف بلّفلزية لها بناء بلّ ال

  .   )فرن(الحالة السائلة ثم يترك ليجف بالتبريد أو بالتعريض لحرارة عالية 
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  : يةومن أمثلة المنتجات الخزف

 )نيومموسليكات األل(أو الفلسبار نية الخزفية المصنوعة من الطين أو الكوارتز اآلـ 

 فخاريةاألواني الـ 

 . )الصلصال الطيني(البورسلين والذي يصنع من الكاولين ـ 

  
 األسمنت

 األسمنت هو تلك المادة الرابطة الناعمة التي تتصلب وتقسى، حيث أن له خواصاً
على ربط مكونات الخرسانة  ا يجعله قادراًعند خلطه بالماء ممتماسكية وتالصقية 

حيث يربط المواد  والخرسانة المالطاألسمنت هو  اتبعضها ببعض، وأهم استخدام
االصطناعية أو الطبيعية لتشكل مواد بناء قوية مقاومة للتأثيرات البيئية العادية، يجب 

فاألسمنت يشير إلى المسحوق الجاف المستخدم في األسمنت، و الخرسانةعدم الخلط بين 
 ن هما األسمنت المائياولألسمنت المستخدم في البناء نوع. ربط المواد الكلية للخرسانة

دتين أساسيتين هما الحجرالجيري سمنت من ماواألسمنت غير المائي، ويتكون األ
  . الصلصالو
  

 المواد الكاشطة

ن وتنعيم وشحذ وتلميع مختلف المواد واألدوات، المواد الكاشطة هي مواد تستعمل لطح
وتستعمل هذه . رانيت والرمل وكربيد السليكونغوتشمل الكاشطات عموماً الماس وال

المواد بكثرة في سحق وتلميع الزجاج وقطع غيار اآلالت واألدوات البالستيكية 
 . والمعدات ومنتجات أخرى كثيرة

  
  )Covalent bond(الرابطة التساهمية  1ـ  4ـ  2

التي  لخزفيات عن الفلزات بأن ذراتها ترتبط ببعضها بواسطة  الرابطة التساهميةتتميز ا
 تطلبتحيث  ،)الال فلزاتتحدث بين (عالية  كهرسلبيةبين الذرات التي لها  تكون غالباً

  . طاقة كبيرة لتحريك إلكترون من الذرة

وتتميز بمساهمة زوج أو أكثر من  الترابط الكيميائيالرابطة التساهمية هي أحد أشكال 
. الناتج الجزيءا ينتج عنه تجاذب جانبي يعمل على تماسك مم، الذراتبين  اإللكترونات
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اإللكتروني  غالفهاوناتها بالطريقة التي تجعل تميل الذرات للمساهمة أو المشاركة بإلكتر
في  الرابطة األيونيةأنها تماثل  أو القوى الجزيئيةوهذه الرابطة دائما أقوى من  ممتلء

 .ا القوة وأحيانا تكون أقوى منه

  : نوعينإلى  وتنقسم الروابط التساهمية

بين ذرات العنصر ( الكهرسلبيةتتكون بين الذرات المتساوية في  : رابطة تساهمية نقية
وفي هذه الرابطة تقضي إلكترونات الرابطة وقتاً متساوياً في حيازة كل ذرة، ) الواحد

 ) .20ـ  2كما يوضح شكل رقم (لشحنة النهائية لكل ذرة مساوية صفراً وتكون ا

  
  
  
  
  
  
  

  ينالنقية بين ذرتي الفلور يوضح الرابطة التساهمية:  20ـ  2 شكل رقم 

) الكهرسلبيةفي  ىالذرة األعل(حالة أن أحد الذرات تتكون في  : رابطة تساهمية قطبية
  ) .21.2كما يوضح شكل رقم ( ن األخرىقامت بسحب اإللكترونات بقوة أكبر قليال م

 

 

 

  

  يوضح الرابطة التساهمية القطبية:  21ـ  2شكل رقم 

  بين ذرة كربون وذرتي أكسجين

 الخواص الميكانيكية للخزفيات 2ـ  4ـ  2

الروابط التساهمية التي تربط  ذرات الخزفيات تجعلها عرضة لإلنكسار قبل حدوث أي 
 مما ينتج عنه ضعف متانة هذه المواد، أيضاً) يالحظ تشوه بسيط ال يكاد(تشوه لدن 

ا يؤدي لضعف متانة مسامية هذه المواد تؤدي لتركز اإلجهادات حول هذه المسام مم
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وبالتالي تقل  مقاومة الشد، هذه العوامل تؤدي لحدوث إنهيارات كارثية  المادة أيضاً
  . للمادة حيث أنها تفشل بدون سابق إنذار

  
  القساوة

لمقاومة المادة للكشط وللخدش، وترتبط  اومة المادة للتشوه اللدن وتشير أيضاًهي مق
المادة بعدة خواص منها مقاومة الخضوع ومقاومة الشد ومعامل المرونة، وتتأثر  قساوة
 .دة والمسامية وحجم حبيبات المادةالتركيب الكيميائي للما: المادة بعدة عوامل منها قساوة

  : بإستخدام اإلختبارات المختلفة مثل الخزفيات قساوةوتقاس 

 إختبار فيكرزـ 

 ر برينيلإختباـ 

 إختبار روكويلـ 

 . إختبار مقاومة اإلنحناءـ 
  

  إختبار مقاومة اإلنحناء

الخزفيات فإن إختبارها بإستخدام إختبارات الشد العادية غير عملي  ليونةلضعف  نظراً
في أماكن الثقوب والشروخ وبالتالي ألن المادة حينها تنكسر بسبب تركز اإلجهادات 

تكون نتائج اإلختبار غير صحيحة، ولذلك تستخدم تقنية إختبار مقاومة اإلنحناء لقياس 
الخزفيات أو المواد القصفة عموما عن طريق قياس مقاومتها لإلنحناء، وهناك  قساوة

  : نوعان من إختبار مقاومة اإلنحناء

 م ثالث نقاطومة اإلنحناء بإستخداإختبار مقاـ  1

  . إختبار مقاومة اإلنحناء بإستخدام أربع نقاطـ  2
  

  إختبار مقاومة اإلنحناء بإستخدام ثالث نقاط
في هذا اإلختبار تستخدم عينة ذات مقطع دائري أو مستطيل أو مسطح وتثبت بمشبكين 

مشبك التحميل على  داعمين متوازيتين ثم يتم التأثير بقوة ضاغطة في منتصف العينة
  . 22ـ  2ا يوضح شكل رقم كم
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  يوضح إختبار مقاومة اإلنحناء بإستخدام ثالث نقاط:  22ـ  2شكل رقم 

ويركب المشبكين الداعمين ومشبك التحميل بحيث يكون من المتاح الدوران حول 
نة، وهذا التركيب المحور الموازي لمحور المشبك وحول المحور الموازي لمحور العي

  . نة منتظم ويمنع اإلحتكاك بين العينة والمشابك الداعمةالعيعلى  ثريجعل التحميل المؤ
  

  ستخدام أربع نقاطاومة اإلنحناء بإختبار مقا

في هذا اإلختبار يتم التأثير بالقوة في نقطتين المسافة بينهما  تساوي نصف المسافة بين 
  . 23ـ  2المشبكين الداعمين كما يوضح شكل رقم 

  
  

  
  
  
  
  

  
  بإستخدام أربع نقاط  مقاومة اإلنحناء يوضح إختبار:  23 ـ 2شكل رقم 

   Modulus of Rupture )مقاومة اإلنحناء(معامل الكسر 

  : تيبسبب اإلنحناء ويحسب كاآل) الكسر(تصل للفشل حتى  العينة بإجهادعلى  هو التأثير

دم تستخ) مقطع مستطيلعينة ذات (في إختبار مقاومة اإلنحناء بإستخدام ثالث نقاط 
 : تيةالمعادلة اآل

σ = 3LF/(2bd²) 
تستخدم ) مقطع مستطيلعينة ذات (وفي إختبار مقاومة اإلنحناء بإستخدام أربع نقاط 

 : تيةالمعادلة اآل

σ = 3Fa/(bd²) 
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تستخدم ) مقطع دائري عينة ذات(ختبار مقاومة اإلنحناء بإستخدام أربع نقاط اوفي 
  :      تيةالمعادلة اآل

σ = 16Fa/(πD³) = 2Fa/(πr³) 
  : حيث

L   :طول العينة r: نصف قطر مقطع
 العينة

 F  :العينةعلىالقوة الكلية المؤثرة d:سمك العينة  
b   :عرض العينة D:قطر مقطع العينة  

 a:      المسافة بين المشابك
 الداعمة ومشابك التحميل

σ:معامل الكسر  
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31

طيسي فمن الحث الكهرومغنعلى  حيث أن الفحص بإستخدام التيارات الدوامية يعتمد
طيسية للمواد، ولذلك فإن هذا لكهربائية والمغنااألساسية للخواص  ئمعرفة المباد المهم
 وكذلك تأثير الخواص. لخواص وعالقتها بالتيارات الدواميةبشرح هذه ا ىسيعنل الفص

طيسية للمادة التى يتم فحصها على نتائج الفحص بإستخدام التيارات والمغنالكهربائية 
  . الدوامية

  .  طيسية للموادعلقة بالخصائص الكهربائية والمغنفيما يلى بعض التعريفات والقواعد المت
  

אא32
  الكهرباء

 ىحولها جسيمات ذات شحنة سالبة تسممن المعروف أن الذرة تتكون من نواة يدور 
رها في ، هذه اإللكترونات يمكنها ترك مدا)1ـ  3كما يوضح شكل رقم ( إلكترونات

وهذا اإلنتقال يكون عادة بشكل  تحت تأثيرات معينة، ىخرأالذرة واإلنتقال إلى ذرة 
ذا أثرت قوة معينة على هذه اإللكترونات فتجبرها على السير في إتجاه عشوائي إال إ

  . )يائتيار كهرب(كهرباء  ىهذه الحركة الموحدة اإلتجاه تسم واحد،

  
  
  
  

  يوضح مسارات اإللكترونات حول نواة الذرة:  1ـ  3 رقم شكل

  

  األمبير

ي ائمية التيار الكهربأمبير، واألمبير هو ك ىريان اإللكترونات تقاس بوحدة تسمكمية س
كولوم من نقطة ) 1(المار نتيجة إلنتقال عدد من اإللكترونات تحمل شحنة مقدارها واحد 

هو مقدار الشحنة التي يحملها  نوالكولو. ثانية 1نة في زمن قدره إلى نقطة معي
  .   إلكترون 1810*6.25
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  الكهربائية المحركةالقوة 

وتعتبر الكهربائية  رةكة في إتجاه معين داخل الداللحر هي القوة التي تدفع اإللكترونات
ي يضغط على اإللكترونات إلجبارها على ائبمثابة ضغط كهربالكهربائية  المحركةالقوة 

 البطاريات والمولداتالكهربائية  المحركةالحركة في إتجاه معين، ومن أهم مصادر القوة 
  .الكهربائية 

  
  طالفول

 والذي هو فرق الجهد بين نقطتين طية، والفولائكهربال المحركةهو وحدة قياس القوة 
 العملمقداره واحد جول، والجول هو  بتطبيق عمليلزم لنقل وحدة الشحنات الكهربائية 

  . المبذول لنقل قوة مقدارها واحد نيوتن مسافة مقدارها واحد متر
  

  المقاومة الكهربائية للمواد

ي ائة المادة على معارضة سريان التيار الكهربالمقاومة الكهربائية للمادة تعرف بأنها قدر
على شكل طاقة حرارية أو ضوء أو الكهربائية  خاللها، مما يسبب فقد جزء من الطاقة

مقدار المقاومة على نوع المادة فالمواد ذات المقاومة يعتمد غيرها من أشكال الطاقة، و
خاللها، والمواد ذات  الكهربائية المنخفضة هى مواد تسمح بسريان التيار الكهربائى

ومن المواد العازلة للكهرباء نذكر  .المقاومة العالية تعتبر عازالت جيدة للكهرباء
  . الزجاج، والخزفيات، والمطاط، وأغلب المواد غير الفلزية

  
  للموادالكهربائية  الناقلية

المقاومة  ي وهي عكسائالتيار الكهرب نقلللمادة هي قدرة المادة على الكهربائية  الناقلية
رديئة والمواد ذات  نواقلعالية تكون كهربائية  ية، فالمواد التي لها مقاومةائالكهرب
 ـهي الالكهربائية  الناقليةجيدة، ووحدة قياس  نواقلالمنخفضة تكون الكهربائية  المقاومة

وعلى رأسها الفضة والنحاس  نالمعاد يالكهرباء ه نقللمواد قدرة على وأكثر ا". موه"
  . نيوممولواأل

  
  أنصاف النواقلالمواد 

 نقلعبارة عن مادة صلبة يتم التحكم فى قدرتها على  ) (Semiconductorلناقال نصف
تقع كهربائية  ناقليةلها  النواقل وأنصافبإضافة ذرات لعناصر أخرى،  الكهرباء جزئياً
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 النواقل أنصاف ةناقليمثل النحاس والمواد العازلة مثل الزجاج، وتزيد  الناقلةبين المواد 
. مع زيادة درجة الحرارة الناقليةبزيادة درجة الحرارة بعكس الفلزات التي تقل فيها 

اه معين بشكل ي في إتجائالتيار الكهرب تنقللها خواص مفيدة حيث أنها  وأنصاف النواقل
خر ألن خواصها يمكن تعديلها عن طريق التحكم في إضافة أسهل عن اإلتجاه اآل

أو  بالتنشيط أو) ليزر(ستخدام الضوء او بأكهربائية  بتطبيق مجاالتالشوائب أو 
  .التطعيم

وفي تحويل ) Switching(في تكبير اإلشارات وفي التبديل  أنصاف النواقلوتستخدم 
هي أساس  أنصاف النواقلالطاقة، فاألجهزة والمعدات التي يدخل في تصنيعها 

 وأجهزة والتلفزيون الهاتفو اآللية والحاسبات الراديولكترونيات الحديثة، والتي تشمل اإل
تور انزستشمل التر أنصاف النواقلبلكترونية التي تعمل اء اإلواألجز. أخرى كثيرة

دات التيار التي تعمل وموح والثنائيات باعثة الضوء الصمامات الثنائيةو والخاليا الشمسية
 .ة والرقمي المتكاملة والدارات بالسيليكون،

رة والثغرات عن طريق اإللكترونات الح أنصاف النواقلي في ائالكهرب النقلويحدث 
فيما يعرف  لنصف ناقلوالتي تعرف بناقالت الشحنة، بإضافة ذرات من مادة معينة 

والذي يؤدي لزيادة كبيرة في عدد ناقالت الشحنة داخل ) Doping(بالتنشيط أو التطعيم 
نصف المطعم عدد زائد من الثغرات يسمي  نصف الناقلعندما يحوي . نصف الناقل

نصف  ىر من اإللكترونات الحرة فإنه يسمعدد أكب ىإذا حو أما) p-type(موجب  ناقل
واحدة النوعين السالب  نصف ناقلورة ، يمكن أن تحوي بلّ)n-type(سالب  ناقل

  . والموجب

  : نذكر منها أنصاف النواقلويوجد عدد كبير من العناصر والمركبات التى لها خواص 

للعناصر،  يبعة من الجدول الدورلمجموعة الرابعض العناصر النقية التى توجد فى اـ 
 نيومارمليكون والجالس يعنصر رياًوأهم هذه العناصر تجا

 يل الدورمركبات ثنائية من عنصرين فى المجموعة الثالثة والخامسة من الجدوـ 
أو من المجموعة الثانية ، )gallium arsenide(اليوم غللعناصر مثل أرسينيد ال

كربيد  فة من المجموعة الرابعة على سبيل المثال، أو من العناصر المختلوالرابعة
 silicon carbide) ( ليكونالس

 . مجموعة من بعض المواد العضويةـ 
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  ي وقانون أومائسريان التيار الكهرب

: أساسيةكهربائية  وهو قانون يربط بين ثالث كميات قانون أوم هو أهم قوانين الكهرباء،
، فعندما يوصل مصدر جهد )R(والمقاومة  )V(وفرق الجهد ) I(ي ائالتيار الكهرب

فإن التيار ) ال تحوي ملفات(كهربائية  مقاومة لها) 2ـ  3 رقم شكل( بالدارة الكهربائية
  .  على قانون أوم سيسري في الدائرة بناءاً

  
  
  
  
  

  
  

  رة كهربائية بسيطةدا:  2ـ  3 رقم شكل

مع  يتناسب طردياً هربائيةالدارة الكوينص قانون أوم على أن التيار الذي يسري في 
مع المقاومة ولذا فإن زيادة فرق الجهد تؤدي إلى زيادة التيار وذلك  فرق الجهد وعكسياً

 رةدي إلى تقليل التيار المار بالدافقط عند ثبات المقاومة، وبالمثل زيادة المقاومة تؤ
  .  عند ثبات فرق الجهدالكهربائية 

I = V / R  )قانون أوم(  

  
אא33

  طيسيةالمغن

، فالحظ أن طرف عصاه راعيا اسمه ماغنس كان يرعى غنمهتروي األساطير أن 
الحجارة باسم   ، فسميت هذهدة حديدية ينجذب نحو بعض الحجارةالمصنوع من ما

  .ة بة إليه بعد أن اكتشف هذه الظاهرنس ) (Magnetطيسالمغن

مواد والتي تمكنها من بذل قوة ميكانيكية طيسية هي خاصية تتميز بها بعض الالمغنو
فتحركها مثال على ذلك جذب  )طيسية الحديديةلمواد ذات المغنمثل ا(على مواد معينة 

دة حديد على ورقة موضوعة إذا تم نثر برا طيس إلبرة مصنوعة من الحديد، أيضاًالمغن
طيس المغن كل خطوط تمتد من أحد أقطابطيس فإن هذه البرادة تتجمع على شفوق مغن
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خطوط الفيض  ىذه الخطوط تسمه ،)3ـ  3 رقمكما بالشكل (خر اآل إلى القطب
من القطب الشمالي إلى القطب (طيسي، وتتميز هذه الخطوط بأن لها إتجاه محدد المغن

  . )الجنوبي
  
  

  
  
  
  

  يطيسالفيض المغن خطوطيبين :  3ـ  3 رقم شكل

المتشابه منها يتنافر ف منها يتجاذب وطيسية أن المختلومن المعروف عن األقطاب المغن
يحدث إندماج بين المجالين  ، حيث أنه في األقطاب المختلفة)4ـ  3 رقم أنظر شكل(

، لكن في األقطاب المتشابهة واحداً طيسين ليشكال مجاالًن الناتجين عن المغنيالمغنطيسي
  . ال يحدث هذا اإلندماج

  
  
  
  

  
  طيسيةالمغن افر بين األقطابيوضح التجاذب والتن:  4ـ  3 رقم شكل

  

  طيسيكثافة الفيض المغن

طيس أكبر كلما إقتربت خطوط الفيض من بعضها كلما كانت القوة المغنطيسية للمغن
، )5ـ  3شكل رقم (طيس ة للمغنيعن بعضها كلما ضعفت القوة المغنطيس أكثر، وتبتعد

طيسي وة المجال المغناحة محددة تحدد قطيسي في مسذا فإن كثافة الفيض المغنه ىوعل
  . في هذه المساحة

  

  
  

  ييوضح كثافة الفيض المغنطيس:  5ـ  3 رقم شكل

 تنافر
 تجاذب
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طيسي المارة يمكن تعريف كثافة الفيض المغنطيسي بأنها عدد خطوط الفيض المغنو
اوس يمثل خطاً غاوس، حيث أن واحد غل وحدة المساحات وتقاس بوحدة الخال عمودياً
  . سم مربع 1خالل مساحة تساوي  طيسياً واحداً يمر عمودياًمغن
  

  طيسيةمغنالقوة الكهر

طيسي على الجسيمات مغنالتي يؤثر بها المجال الكهر طيسية هي القوةمغنالكهر القوة
أساسية في الطبيعة  ىربع قوطيسية هي واحدة من بين أمغنالكهر ية، والقوةائالكهرب

ة بية األرضية والقووالجاذ النووية الضعيفة ىوالقو النووية القوية، ىالقو(
  . )طيسيةمغنالكهر

دية فيما عن كل مظاهر الحياة اليومية العا ولة عملياًؤطيسية هي المسمغنالكهر ىوالقو
جاعها رإت وبعضها البعض يمكن المؤثرة في ربط ما بين الذرا ىعدا الجاذبية، فكل القو

  . الذرةفي الكهربائية  طيسية التي تؤثر على الجسيماتمغنإلى القوة الكهر
  

  يائطيس الكهربالمغن

مجال (تتولد فيه المغنطيسية ) سلك مثالً( يكهربائ ناقلي عبارة عن ائطيس الكهربالمغن
ال ويتم تحديد إتجاه المج. الناقلي خالل هذا ائفقط بسبب تدفق تيار كهرب) طيسيمغن
ة اليد اليمني لقاعد على إتجاه التيار المار بالسلك وذلك تبعاً طيسى المتولد بناءالمغن

  . 6ـ  3 رقمالموضحة بالشكل 

  

  

  

  

  

  اليمنى اليد قاعدة يوضح:  6ـ  3 رقم شكل

 طيسياًمغن إذا تم لف سلك مستقيم عدة لفات ليصبح على شكل ملف فسيتكون مجاالً
وقوة هذا  ،7ـ  3 رقمطيس كما هو موضح بالشكل حول المغنللمجال المتكون  مشابهاً

التيار الكهربى

المجال المغناطيسى
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أساسيين، األول هو عدد لفات الملف والثاني هو مقدار التيار  المجال تعتمد على عاملين
  . ي المار بالملفائالكهرب

  

  

  

  

  

  

  الملف حول طيسيالمغن المجال شكل يوضح:  7ـ  3 رقم شكل

 اليد عن طريق إستخدام قاعدة(إلتجاه التيار المار بالملف  ويحدد إتجاه هذا المجال تبعاً
ر بالملف فإن قطبية إذا تم عكس إتجاه التيار الماف) 8ـ  3 رقم بالشكل كما ىاليمن

  . طيسي ستنعكسالمجال المغن

  

  

  
  
  

  يائتطبيق قاعدة اليد اليمني على ملف كهرب:  8ـ  3 رقم شكل

  . بعض التعريفات الضرورية لفهم الخواص المغنطيسية للمواد ييل وفيما
  

  )Permeability(طيسية النفاذية المغن

، فالمادة )هانفس الوقت سهولة إزالة المغنطة من يوف(للمغنطة  سهولة تقبل المادةهي 
طيسية منها مثل هل مغنطتها كما يسهل إزالة المغنة العالية يسيطيسذات النفاذية المغن

نسبة الكربون  ية ذبعالى الصالوالعكس يحدث مع الصلب  (Soft Iron)الحديد اللدن 
 . طيسية منهالمغنعب مغنطته، كما يصعب إزالة يص يالمرتفعة الذ
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  )Residual Magnetism(طيسية المتبقية المغن

تم إستخدامه إلحداث الذي  طيسية التى تبقى بالمادة بعد إزالة التياركمية المغن يه
طيسية المتبقية بها الية تكون المغنوعلى هذا فإن المواد ذات النفاذية الع. المغنطة

 . صغيرة، والعكس صحيح
  

  )Magnetic Retentivity( طيسىاإلستبقاء المغن

الذي  يمحددة بعد إزالة التيار الكهربائطيسية ة المادة على اإلحتفاظ بكمية مغنقدرهي 
  . أدى إلى إنتاج المغنطة بالمادة

دم للمغنطة ستخاالذي  التيار العكسى للتيارتمثل  : )Coercive Force(القوة القسرية 
  .مادة طيسية المتبقية فى الوالالزم إلزالة المغن

  
  )Reluctance(الممانعة 

لمرور خطوط الفيض (القابلة للمغنطة لتكوين مجال مغنطيسي المادة  مقاومة ىهي مد
وهي عكس النفاذية الكهربائية  الداراتوهي الخاصية المقابلة للمقاومة في ) طيسيالمغن
  . طيسيةالمغن

  
في حالة  البقاء نزعة المادة الممغنطة إلى(طيسية للمواد حلقة التخلفية المغن

  )طيسيةمغن

 ناقلداخل المادة، إذا ما تم لف سلك  طيسياًمغن لتوليد مجاالً ائييستخدم التيار الكهرب
 طيسياًمغن فإن مجاالً) الملف(ي بهذا السلك ائحول قطعة من الحديد وتم تمرير تيار كهرب

 ىلف فإنه تبقيار عن المرور في المسيتولد داخل قطعة الحديد وحولها، وعند توقف الت
تظهر هذه الظاهرة في القلب الحديدي في و .طيسية داخل قطعة الحديدبعض المغن

إذا نفذت نفس . المحركات الكهربائية، حيث تكون السبب المساعد والمؤثر على تشغيلها
 طيسياًمغن نيوم بدل قطعة الحديد سينتج مجاالًاءات السابقة على قطعة من األلوماإلجر
تالف في هذا اإلخ .المتكون داخل وحول قطعة الحديد ولكن بشكل أضعف للمجال مشابهاً

هما على توصيل طيسي يحدث بسبب إختالف المادتين في قدرتيقوة أو شدة المجال المغن
يعاني من  ياًائكهرب ي ينتج تياراًائطيسي ومثلما أن المجال الكهربخطوط المجال المغن

 طيسي ينتج فيضاًلمختلفة فإن المجال المغنلمواد اعند مروره في اكهربائية  مقاومة
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خر بين آإختالف . طيسية عند مروره في المواد المختلفةيعاني من ممانعة مغن طيسياًمغن
 ىالمرور تبقي عن ائقطعة األلومنيوم وقطعة الحديد هو أنه بعد توقف التيار الكهرب

ا يعني طيسية ممأية مغنفيه  ىمنيوم الذي ال تتبقلوطيسية في الحديد بعكس األبعض المغن
طيس بسبب ملية تحول المادة لمغنوالمغنطة هي ع، لومنيوم غير قابل للمغنطةأن األ

للمغنطة  المواد القابلة ىطيسي المؤثر عليها، وتسمل المغنحتفاظها بجزء من المجاا
  . )(Ferromagnetic طيسية الحديديةبالمواد ذات المغن

، فالمواد التي ىمواد تتمغنط بشكل أسرع من األخر كوفي المواد القابلة للمغنطة هنا
ي، ائطيسي بعد توقف التيار الكهربتحتفظ بقدر قليل من المجال المغنتتمغنط بسهولة 

طيسي بعد توقف ر أكبر من المجال المغنوالمواد التي تتمغنط بشكل أصعب تحتفظ بقد
ممغنطة ووحدة قياسها ي، الشكل التالي يوضح العالقة بين القوة الائالتيار الكهرب

اوس لنوعين مختلفين من غطيسي الناتج ووحدة قياسها المغنمتر وكثافة الفيض ال/أمبير
أنظر (طيسية فية المغنالمواد القابلة للمغنطة والتي تنتج شكل أو دائرة تسمي بدائرة التخل

  . )9ـ  3رقم  شكل
  
  
  
  
  
  
  
  

  المغناطيسية التخلفية دائرة يوضح : 9ـ  3 رقم شكل
طيسي للمواد القابلة للمغنطة من خالل قياس كثافة الفيض المغن وهذه الحلقة ترسم

)Ferromagnetic material ( أثناء تغير القوة الممغنطة، فالمواد القابلة للمغنطة التي
ة عنها ستتبع الخط المتقطع مع يطيسية المتبقغنطتها من قبل أو تم إزالة المغنلم يتم م

نطة كلما زادت طة، وكما يوضح الخط المتقطع كلما زادت القوة الممغإزدياد القوة الممغن
تصل المادة إلى حالة تكون فيها أي ) أ(طيسي، وقبل الوصول لنقطة كثافة الفيض المغن

صل ت ىطيسي حتفي كثافة الفيض المغن داًزيادة للقوة الممغنطة يقابلها تغير طفيف ج
  . )أ(طة طيسي عند نقالمادة إلى حالة التشبع المغن

 كثافة الفيض
اإلستبقائية

 نقطة اإلكراه

بعالتش  

 القوة الممغنطة

 كثافة الفيض التشبع

 القوة الممغنطة

ب

ج

د ه

أ

و
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نقطة (، وعند هذه النقطة )ب(عندما تصل القوة الممغنطة للصفر وذلك عند نقطة 
طيسية تبقي في المادة عند وصول قيمة القوة الممغنطة حظ أن بعض المغنيال) اإلستبقاء
 .  طيسية المتبقية في المادةالمغن ىوهذا يشير إلى مستو للصفر،

نجد أن ) يائعند عكس إتجاه التيار الكهرب(هها وعندما تبدأ القوة الممغنطة بعكس إتجا
 ىوتسم) ج(للقيمة صفر وذلك عند نقطة  لتصل اًيطيسي تقل تدريجكثافة الفيض المغن

طيسية المتبقية من المادة تسمي ، والقوة الالزمة إلزالة المغن)Coercivity( اإلكراهنقطة 
  . القوة القهرية

لحالة التشبع  السالب تصل المادة تدريجياً في اإلتجاه وعندما تزيد القوة الممغنطة
، وعندما تقل القوة الممغنطة )د(طيسي ولكن في اإلتجاه السالب وذلك عن النقطة المغن

عندها  والتي تكون) ـه(لتصل إلى الصفر نصل إلى نقطة  في اإلتجاه السالب تدريجياً
حتفظت بها عند التي ة اطيسية المتبقية مساوية للقوة المتبقيالمادة محتفظة ببعض المغن

  . )د(نقطة 
وعندما  تقترب كثافة الفيض من الصفر،) في اإلتجاه الموجب(مع زيادة القوة الممغنطة 

نالحظ أن للقوة الممغنطة قيمة ولم ) و(تصل كثافة الفيض إلى القيمة صفرعند نقطة 
نطة لممغومع زيادة القوة ا .طيسيةك بسبب احتفاظ المادة ببعض المغنتصل للصفر وذل

  . وبذلك تكون أكملت الدائرة التخلفية) أ(لنقطة  ىترجع المادة مرة أخر
أن لكل مادة حلقة التخلفية نجد  11ـ  3 رقمو 10ـ  3 رقم بالنظر إلى الشكلين

هذه الحلقة نجد أن  طيسية الخاصة بها والتي ال تتشابه مع غيرها، وبدراسةالمغن
  .طيسية لهالحلقة التخلفية المغنهى التى تحدد شكل اطيسية األساسية للمادة الخواص المغن

  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح شكل الدائرة التخلفية للصلب عالي الكربون:  10ـ  3رقم  شكل
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  يوضح شكل الدائرة التخلفية للحديد اللين:  11ـ  3رقم  شكل

  : طيسية للصلب عالي الكربون نجد أنفعند دراسة دائرة التخلفية المغن
 . طيسية المنخفضة صعبة المغنطةذات النفاذية المغنالمواد ـ 
 . طيسي متبقي قوييسي تحتفظ بمجال مغنطالمواد عالية اإلستبقاء المغنـ 
كبيرة ) إتجاه معاكسفي (والمواد ذات القوة القسرية العالية تحتاج لقوة ممغنطة سالبة ـ 

 . طيسية المتبقيةإلزالة المغن
 . تقاوم القوة الممغنطة بشكل أكبر المواد ذات الممانعة العاليةـ 
  .  طيسي متبقي عاليحتفظ بمجال مغنطيسية المتبقية العالية تالمواد ذات المغنـ 

  : طيسية للحديد اللين نجد أنوعند دراسة دائرة التخلفية المغن
 . طيسية العالية سهلة المغنطةالمواد ذات النفاذية المغنـ 
 . طيسي متبقي ضعيفيسي تحتفظ بمجال مغنالمواد منخفضة اإلستبقاء المغنطـ 
) إتجاه معاكسفي (والمواد ذات القوة القسرية المنخفضة تحتاج لقوة ممغنطة سالبة ـ 

 . طيسية المتبقيةقليلة إلزالة المغن
 . المواد ذات الممانعة المنخفضة تقاوم القوة الممغنطة بشكل أقلـ 
 . طيسي متبقي منخفضحتفظ بمجال مغنمتبقية المنخفضة تطيسية الالمواد ذات المغنـ 
 
א)א(א34

 مقدمة

 ي في ملف فإن مجاالًائإكتشف العالم إيرستيدو أنه عند مرور تيار كهرب 1812في عام 
بعد هذا . طيسي قادر على تحريك إبرة البوصلةيتولد، هذا المجال المغن طيسياًمغن
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وأن  يحدث أيضاًالمان فاراداي وهنري أن العكس اإلكتشاف بسبع سنوات إكتشف الع
ي بعد ي فيما سمائطيسي متحرك على ملف يتسبب في تولد تيار كهربر بمجال مغنالتأث

  .        الحث طيسي أو إختصاراًمغنذلك بعملية الحث الكهر
طيسي يؤثر على كمية التيار أو معدل الذي يتغير به المجال المغنوالحظ فاراداي أن ال

يفيد بأنه في الموصل غير ) قانون فارادي(جهد المستحث، وقام فارادي بصياغة قانون ال
ب مع معدل تغير خطوط الفيض كمية الجهد المستحث تتناس) وليس في الملف(الملفوف 

  . طيسي المارة بالموصلالمغن
VL = dФ /dt    )قانون فارادي(  

  :حيث
VL  :طكمية الجهد المستحث ووحدته الفول  

dФ /dt : ثانية/طيسي ووحدته ويبرمعدل تغير الفيض المغن  
ية الحث الالزمة ، وواحد هنري هو كم (H)طيسي بوحدة الهنريمغنيقاس الحث الكهر
أمبير في الثانية،  1من الجهد المستحث عندما يتغير التيار بمعدل  طلتوليد واحد فول

ار يسي وذلك ألن التيطمن المجال المغن يالحظ أن في التعريف إستخدم التيار بدالً
لتحكم فيه بسهولة عن طيسي، وألن التيار يمكن قياسه وايستخدم في توليد المجال المغن

  . طيسيالفيض المغن
  

  )التحريض( معامل الحث

ي ائفيؤثر على سريان التيار الكهربكهربائية  رةمغنطيسي في داعندما يحدث حث كهر
الحث هو خاصية من  ومعاملث الذاتي، معامل الحث أو معامل الح ىفيها فإن ذلك يسم

ي فرق رة يتبعه تغير في في الداائحيث أن تغير التيار الكهربالكهربائية  الداراتخواص 
ا يؤدي مم ىما على دارة أخركهربائية  رةالجهد المؤثر على هذه الدارة، وعندما تؤثر دا

  . )12ـ  3 مرقأنظر شكل ( متبادالً ذلك حثاً ىي بها يسمائلتولد تيار كهرب

  

  
  

  

  الحث المتبادل بين موصلينيوضح :  12ـ  3رقم  شكل
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 طيسياًمغنكهر فإن مجاالًكهربائية  رةفي دا ناقلي متردد في ائعندما يمر تيار كهرب
، هذا المجال المتغير الناقللتغير التيار المار في  تبعاً هذا المجال يتغير تدريجياً .يتولد
قريبة، هذا التيار المستحث هو تيار متردد  ىرة أخرداع توليد تيار مستحث في يستطي

الكهربائية  هذه الظاهرة تستخدم في المحوالت، ىرة األوللتيار المار بالداقريب الشبه با
إتالفية الّللتحكم في قيمة فرق الجهد ليناسب اإلستخدامات المختلفة، وفي اإلختبارات ال

  . ي العينة تحت اإلختبارتستخدم هذه الظاهرة لتوليد تيارات دوامية ف

طيسي المتغير هو فقط القادر على توليد تيار خذ في اإلعتبار أن المجال المغنويجب األ
ينتج من  ىاألعل التيار المتردد، فالتيار ذو التردد داراتمستحث والذي يوجد فقط في 

  .ى طيسي بسرعة أعلغير المجال المغنحيث يت ىمقاومة حثية أعل
  

  سي والتيار المترددطيمغنالكهر الحث

ثم إدارته  13ـ  3رقم طيس كما بالشكل بين طرفي مغن ناقلةعند وضع ملف من مادة 
ف ولكن هذا التيار ليس له إتجاه ليتولد في الم بائياًكهر فإن تياراً حول محوره) حريكهت(

ثابت وال قيمة ثابتة، ففي كل مرة يتم فيها إدارة الملف تتغير قيمة التيار المتولد 
قيمة في إتجاه معين ثم يقل  ىمن الصفر ليصل إلى أقص بدأ دائماًوإتجاهه، ولكنه ي

 في اإلتجاه المقابل ثم يقل وصوالً ىللقيمة القصو للصفر، و يزيد وصوالً وصوالً
كل لفة كاملة  للملف يقابلها (ما أدير الملف حول محوره كرر كلّتللصفر، وهذه الدورة ت

  .     )دورة كاملة للتيار
  

  

  

  

  

  

  

  طيسيمغنحث الكهرستخدام الايبين طريقة توليد تيار متردد ب:  13ـ  3رقم  شكل
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إتجاه موازي لخطوط  نالحظ أنه عندما يوضع الملف في 14ـ  3 رقم بالنظر للشكل
فإنه درجة  90 عند إدارة الملفتكون قيمة التيار المستحث صفر، وطيسي المجال المغن

ار المتردد طيسي وبالتالي تكون قيمة التيال المغنع أكبر عدد من خطوط المجيقط
ض قيمة فتنخ درجة 90، وعند إدارة الملف للمرة الثانية بمقدار ما يمكن ىالمستحث أقص

الملف موازي لخطوط  التيار المستحث لتصل للصفر حيث أنه في هذه الحالة يكون إتجاه
 ىيزيد التيار مرة أخر لثةللمرة الثا درجة 90طيسي، وبعد إدارة الملف المجال المغن
ن بالنسبة يلف معكوسالم) اطرف( ايمة ولكن في هذا الوضع يكون جانبق ىليصل ألقص
حيث أن الملف تحرك من الوضع العمودي األول إلى الوضع (طيسي للمجال المغن

 وبالتالي فإن إتجاه التيار المستحث أيضاً) درجة 180مقدارها العمودي الثاني بزاوية 
 360(للمرة الرابعة يكون قد أكمل دورة كاملة درجة  90بعد إدارة الملف ينعكس، و

طيسي كما كان في الوضع لخطوط المجال المغن ليكون موازياًحيث يرجع الملف  )درجة
  . األول

  

  

 

 

  

  

  
  يوضح شكل فرق الجهد المستحث:  14ـ  3رقم  شكل

  في كل وضع من أوضاع الملف
  

  الحث الذاتي والمقاومة الحثية

د فرق ولّيطيسي، والحث الذاتي مغنهي حالة خاصة من الحث الكهر خاصية الحث الذاتي
ة الحث به، وفي حال) متردد(ي متغير ائي بسبب مرو تيار كهربائكهرب ناقلجهد في 

بإحداث الكهربائية  رةناتج عن تغير التيار المار بالداطيسي الالذاتي يقوم المجال المغن
  . ذاتياً) يستحث(أن فرق الجهد يتكون  ىبمعن رة،فرق جهد في نفس الدا
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الكهربائية  رةول عن خاصية الحث بالداؤجزء المسأداة الحث هو مصطلح يطلق على ال
، هذا الملف يمثل المقاومة الحثية، وبمالحظة ناقلةوالذي يكون عادة ملف من مادة 

تيار متغير،  يمر به ناقلالملف عن قرب يمكن فهم أسباب تكون فرق جهد مستحث في 
يتولد داخل وحول الملف، هذا المجال  طيسياًمغن فعند مرور تيار متردد بملف فإن مجاالً

 طيسي حلقات متحدة المركزالمغن الالمج ، ينتج عن هذاللتيار المتردد يزيد وينقص تبعاً
 هذه الحلقات تتحد لتكون حلقات أكبر تحيط بالملف كما هو موضح بالشكل .الناقلحول 
الملف يزداد المجال ي المار في أحد لفات ائبزيادة قيمة التيار الكهرب .15ـ  3 رقم
ا يؤدي إلى تولد فرق يقطع اللفات المجاورة مم ىحت طيسي المتولد حولها تدريجياًالمغن

وهذه العملية هي التي تسبب تولد فرق جهد مستحث في الملف  أيضاً جهد مستحث بها
  . ي المار بالملفائربكله عندما يتغير التيار الكه

  

  

  

  

  يوضح الحث الذاتي:  15ـ  3 رقم شكل

الجهد المستحث  بدراسة الشكل السابق يتبين أن عدد لفات الملف يؤثر على كمية فرق
طيسي لفات يزيد معدل تغير الفيض المغنية، فمع زيادة عدد الائرة الكهربالمتولدة في الدا

ولهذا يجب تعديل صيغة قانون فاراداي  ا يؤدي إلى زيادة فرق الجهد المستحث،مم
  : لتصبح

VL =N    

  : حيث
VL  : طالفول(فرق الجهد المستحث(  
N   :عدد لفات الملف  

dø/dt  :ثانية/ويبر(طيسي معدل تغير الفيض المغن( 

مع عدد لفات  تتناسب طردياً  (VL)عادلة أن كمية فرق الجهد المستحثويتبين من الم
عندما يزيد تردد  ى، بصيغة أخر (dø/dt)طيسيعدل تغير الفيض المغنم الملف ومع
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في وحيث أنه . طيسي أو عدد لفات الملف تزيد كمية الجهد المستحثالفيض المغن
يتم  لذاطيسي قياس التيار عن قياس الفيض المغنيكون من األسهل الكهربائية  اتراالد
  . مستحثلتعيين فرق الجهد ال التالية معادلةال ستخداما

VL =L    

  : حيث
 VL : طالفول(فرق الجهد المستحث(  

L  :هنري(الحث  لمعام(  
 di/dt  :ثانية/أمبير(ي ائمعدل تغير التيار الكهرب( .  
  

  قانون لنز

ين إتجاه وبعدما قدم فاراداي صيغته لحساب معامل الحث قام هنري لنز بوضع أسس لتعي
حيث ينص قانون لنز على أن اتجاه التيار المستحث المتولد رة، التيار المستحث في الدا

سيعاكس التغير  ناقلأن التيار المستحث في  ىلف يقاوم السبب الذي أحدثه، بمعنفي م
  .    طيسيلتغيرالمجال المغن ىالذي أد) األصلي(ي ائفي التيار الكهرب

  
  المقاومة الحثية

طيسي مغنكهربسبب الحث الالكهربائية  ةبالدارالنقص الذي يحدث في قيمة التيار المار 
ي يالحظ إنخفاض قيمة ائمقاومة حثية، عند تطبيق قانون لنز على ملف كهرب ىيسم
الذي يشار فيه إلى و 16ـ  3 رقم بالنظر للشكلطيسي ومغنتيار بسبب الحث الكهرال
طيسي المغن إتجاه المجال، و)ج(بالسهم رقم رة ي األصلي المار بالداائتجاه التيار الكهربا

يالحظ أن ) أ(بالسهم رقم مستحث الي ائكهربالتيار ، وإتجاه ال)ب(بالسهم رقم المتولد 
طيسي المتولد من لفة واحدة يقطع باقي لفات الملف مما يؤدي إلى تولد تيار المجال المغن

لقانون لنز فإن إتجاه التيار المستحث يعاكس إتجاه التيار  ي مستحث، وتبعاًائكهرب
ويجب األخذ في  .رةلقيمة الكلية للتيار المار بالداا يؤدي إلى إنخفاض امم األصلي

طيسي لفات الملف حيث أن المجال المغن اإلعتبار أن المقاومة الحثية تزيد بزيادة عدد
يزيد التيار المستحث في المتولد من لفة واحدة سيقطع عدد أكبر من اللفات وبالتالي 

  . رةالدا
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  يبين إتجاه التيار المستحث بالنسبة إلتجاه التيار األصلي:  16 ـ 3 رقم شكل

تعوق تدفق أو سريان التيار  المقاومة الحثية أيضاً فإن الكهربائية ومثل المقاومة
والمقاومة الحثية في الكهربائية  رة، ومع ذلك يمكن التمييز بين المقاومةي في الداائالكهرب
في ، حيث أنه بين فرق الجهد والتيار المترددرة عن طريق مالحظة فرق الطور الدا

فقط يكون فرق الجهد والتيار كهربائية  التيار المتردد التي تحوي مقاومة دارات
ا يعني أن قمم وقيعان موجة الجيب لفرق الجهد والتيار مي لهما نفس الطور مائالكهرب

يحدث فرق هربائية الك رةوجد مقاومة حثية في الداتعندما  تحدث عند نفس الزمن، ولكن
القمم  تحدث في الطور بين موجة الجيب لفرق الجهد وموجة الجيب للتيار وبالتالي ال

  . والقيعان عند نفس الزمن
  

  الحث المتبادل

نفسها والتيارات المارة رة طيسي المتولد في دارة ما يرتبط بالتيار المار بالداالمجال المغن
  ).طيس دائم بالقرب من الدائرةدم وجود مغنفي حالة ع( المجاورة أيضاً ةرافي الد

طيسي نجد أن المجال المغن 17ـ  3 رقم يتين بالشكلائالكهرب الدارتينوبالنظر إلى 
نتج عنه ا يرة الثانية مماألولي يقطع ملف الدا) i1(رة متولد بسبب التيار المار في الداال

  . )i2(رة الثانية تولد تيار مستحث في الدا
  

  
  

  

 يتينائكهرب دارتينيوضح الحث المتبادل بين :  17ـ  3 رقم شكل
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طيسي الناتج عن لمجال المغنطيسي يتفاعل مع التيار المستحث ينتج عنه مجال مغنهذا ا
هو محصلة هذين المجالين، ) P(طيسي عند أي نقطة ، ويكون المجال المغنىالدارة األول

  .  مع التيارات المسببة لها طيسية الناتجةما تتناسب قيمة المجاالت المغن ودائماً

تشير إلى معامل الحث الذاتي لكل ملف والذي يعتمد على عدد ) L2(و ) L1(الرموز 
ير إلى معامل الحث يش ) M(لمادة الملف، الرمز الكهربائية  الناقليةلفات الملف وعلي 

رتين الدان رتين والذي يعتمد على عدد لفات الملفين، كلما زادت المسافة بيالمتبادل للدا
الثانية بسبب تيار الدارة رة طيسي المتولد في الداال المغنمجال ما قّليتين كلّائالكهرب
  . معامل الحث المتبادل ما قّلكلّ وأيضاً ىاألول

 :  رة الثانية يمكن حسابه من العالقةطيسي المتولد في الدالفيض المغنا

ФB2 = L2i2 + i1M  

 : يمكن حسابه من العالقة ىالدارة األولي طيسي المتولد فالفيض المغن وأيضاً

ФB1 = L1i1 + i2M  

 : رتينمعامل الحث المتبادل متساوي للدايالحظ أن 

M1,2 = M2,1  
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41

الالّإتالفية المتعددة التي  من اإلختبارات يعد الفحص باستخدام التيارات الدوامية واحداً
أخرى  كأساس إلجرءات الفحص، وهناك طرق" طيسيةمغنالكهر" الخاصية تستخدم

 ,Remote Field Testing)هذا المبدأ منها إختبار المجال عن بعد متعددة تستخدم

RFT) طيسى رب الفيض المغنـوتس(Flux Leakage)  تشويش(وضوضاء (
  . بركهوزن

تتحرك فى مسار دائري، وأخذت إسمها كهربائية  والتيارات الدوامية هي تيارات
ئل في مسار دائري بسبب من الدوامات التي تتكون عندما يتحرك الغاز أو السا" دوامية"

طيسي دها في المادة بإستخدام مجال مغنويتم تولي. لمساره) موانع(إعتراض عقبات 
  . متغير

بالتيارات الدوامية تقنية تستخدم للكشف عن العيوب واإلنقطاعات  الالّإتالفي والفحص
الجزء  توليد تيارات دوامية صغيرة في مادةعلى  الموجودة في المادة، وهي عملية تعتمد

وسيتم شرح هذه التقنية  ياًائكهرب ناقلةالمراد فحصه شريطة أن يكون هذا الجزء من مادة 
هذا وأساسها العلمي واألجهزة المستخدمة بها وكيفية إستخدام هذه األجهزة بالتفصيل في 

  . التالية الفصل والفصول
  
א42 א א א אמ א א
يارات دوامية في الجزء توليد تعلى  مد الفحص باستخدام التيارات الدوامية باألساسيعت

) طيسيمغنأحد أشكال الحث الكهر( ناقلينبين  ستخدام ظاهرة الحث المتبادلاالمختبر ب
سلك نحاسي (ي ائكهرب بناقلأنه عند مرور تيار متردد على  والتي في مجملها تنص

، هذا المجال المغنطيسي يتسع كلما الناقليتولد داخل وحول  طيسياًمغن فإن مجاالً) مثالً
التيار المتردد من  قتراباب) يضمحل(ويضعف  ىرب التيار المتردد من الحد األقصقتا

 طيسي المتغير فإن تياراًخر من ذلك المجال المغنآي ائكهرب ناقلقترب االصفر، وإذا 
  . )1ـ  4كما يوضح شكل رقم (سيتولد في هذا الموصل  مستحثاً

تردد، ي يمر خالله تيار مائوفي اإلختبار يستخدم مجس وهو عبارة عن ملف كهرب
 .الجزء المختبرإلى  رة الثانية تشيربالشكل السابق والدا ىرة األولويمثل المجس الدا

حول الملف داخل و طيسياًمغن عندما يمر التيار المتردد في ملف المجس يتولد مجاالً
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طيسي الناتج عن ثل األلومنيوم يقوم المجال المغنم ناقلةوعندما يقرب المجس من مادة 
 هذا التيار في حلقات مغلقة عمودية يسير. الناقلةالمجس بتكوين تيار مستحث في المادة 

ـ  4أنظر الشكل رقم (طيسي ومن هنا جاء إسم تيارات دوامية إتجاه المجال المغنعلى 
2( .  

  

  

  

  
  نتيجة لمرور تيار متردد) ب(لملف يوضح تولد تيار مستحث في ا:  1ـ  4شكل 

  )أ(في ملف قريب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح شكل التيارات الدوامية  : 2.4شكل 
  
  

  
  يوضح شكل التيارات الدوامية  : 2ـ  4شكل 

ن في كوطيسي المتيتفاعل مع المجال المغن طيسياًمغن هذه التيارات الدوامية تنتج مجاالً
الكهربائية  ، وبقياس التغيرات الحادثة في المقاومة)المجس/ملفال( ىرة األولالدا

 الناقليةمعلومات عن المادة المختبرة مثل ) إستنتاج(والممانعة الحثية للملف يمكن تكوين 
تفيد في تحديد حالة  طيسية لهذه المادة، هذه المعلومات أيضاًوالنفاذية المغنالكهربائية 

  . شقوق أو عيوب حتوائها علىمن ناحية االمادة 

 مصدر تيار
 متردد

مصباح 

 كهربي

بملف  أ ملف   
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طيسي مادة المختبرة كانت مادة ذات مغنطيسية حديدية فإن الفيض المغنفي حالة أن ال
تأثيرات التيار الدوامي له وبالتالي  ممانعةالرغم من على  يكون أكثر قوة وأكثر تركيزاً

حص هذه ثية يجعل عملية فتزيد المقاومة الحثية، وبالرغم من ذلك فإن زيادة الممانعة الح
  .   أسهل من غيرها) طيسية الحديدية العاليةالمواد ذات المغن(المواد 

  
א43 א א א  א

كما  ملفات اإلختبار من ثالثة أنواع أساسيةلتوليد تيارات دوامية بأشكال مختلفة تستخدم 
  : 3ـ  4يوضح شكل 

 تستخدم في فحص األجزاء المسطحة:  (Surface Coils) الملفات السطحيةـ 

السطح تستخدم في فحص :  (Surrounding Coils) المحيطية /الخارجية الملفاتـ 
 الخارجي لألنابيب والقضبان

تستخدم في فحص السطح الداخلي :   (Internal Coils)المكوكية/ الملفات الداخليةـ 
  . لألنابيب والقضبان

  
  
  
  
  
  
  

  فات المستخدمة في توليد تيارات دوامية بأشكال مختلفةالمل:  3ـ  4شكل  
  

خر، فالشكل الهندسي ضبط وضع الملف لفحص مادة معينة من نوع ملف آليختلف 
وللكشف عن  ،كونة لهذه التياراتتطيسية المللمجاالت المغن للتيارات الدوامية يتغير تبعاً

تيارات الدوامية والمجاالت لل اإلنقطاعات والعيوب يجب فهم العالقة بين الشكل الهندسي
  . طيسية المكونة لهذه التياراتالمغن

 ىما تتدفق في إتجاه مواز لمستو التيارات الدوامية التي تنتجها ملفات اإلختبار دائماً
السطح وتضعف كلما زاد العمق، ولذلك فإن على  ىلف، والتيارات الدوامية تكون أقوالم
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لتيار الدوامي ال يكون له اتجاه في إتجاه مواز الع محوره األساسي اإلنقطاع الذي يق
 تأثير قوي مثل العيب الذي محوره األساسي يقطع التيار الدوامي، واإلنقطاع الذي يقع

  . مثل العيب الذي يقع قرب السطح عمق كبير ال يكون له تأثير قويعلى 

الة الفحص لمتولد في حوالذي يوضح شكل التيار الدوامي ا 4ـ  4 بالنظر للشكل رقم
 يتدفق في إتجاه عمودي) التيار الدوامي(ستخدام ملف سطحي نجد أن التيار المستحث اب

على  طيسي للملف يقع في إتجاه عموديالمغنطيسي للملف، والمجال المغنالمجال على 
 وجه الملف، وبالتالي فإن التيارات الدوامية تدور في مستويات موازية لوجه الملف،

عمودي عليها ويعوق المجال  ها يقع في إتجاهتي المتكون بواسططيسوالمجال المغن
  . )الناتج من الملف(طيسي اإلبتدائي المغن

  

  

  

  

  

  الملفات السطحية:  4ـ  4شكل رقم 

شدة المجال فإن  )الخارجية(المحيطية  الملفاتأما التيارات الدوامية المتولدة عن 
ي في ائنتيجة لمرور تيار كهرب (Pipe) طيسي اإلبتدائي المتكون حول قطر أنبوبةالمغن

الملف ثابتة، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون كثافة التيارات الدوامية المتكونة في 
أن شدة التيار الدوامي  حيث ، ولكن في الواقع ليس هذا ما يحدث،ابتة أيضاًث األنبوبة

كبير  قطر األنبوبةوإذا كان  مع إزدياد العمق، السطح وتقل تدريجياًعلى  ىتكون أعل
األثر  ىبشكل كافي فإن قيمة التيار الدوامي عند المركز تصل للصفر وهذه الظاهرة تسم

  . السطحي

طيسي المتكون التيار الدوامي ألن المجال المغنالتي يجدها  الممانعة ذلك بسبب ويحدث
المجال  ا يضعفالمغنطيسي األصلي مم نتيجة للتيارات الدوامية السطحية يعوق المجال

وبالمثل تفعل التيارات الدوامية تحت السطحية  )قوته(طيسي ويحد من شدته المغن
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عنه تولد ا ينتج طيسي األصلي ممزاد العمق كلما ضعف المجال المغنوبالتالي كلما 
طيسي للصفر مرحلة تصل فيها شدة المجال المغنتصل ل ىتيارات دوامية ضعيفة حت

يجب مالحظة أن التيارات الدوامية لها نفس إتجاه (وبالتالي ال تتكون أي تيارات دوامية 
  . )التيار األصلي

لفحص العيوب الموجودة في إتجاه موازي  ولهذا فإن الملفات المحيطية مصممة خصيصاً
 أنبوبة  يوضح شكل التيارات الدوامية المتكونة في 5ـ  4الشكل رقم و. األنبوبةلطول 

  . بإستخدام ملف محيطي يتم إختيارها
  

  

  

  

  الملف المحيطي:  5ـ  4شكل 

تشبه  ةداخليال اتملفالمسارات التيارات الدوامية الناتجة عن ومن ناحية أخرى فإن 
حيث أنها تتكون  ة سالفة الذكرخارجيال اتملفالمسارات التيارات الدوامية الناتجة عن 

 وبة المختبرة ونتيجة للتأثير السطحي تتركز التيارات الدواميةألنبالداخلي ل محيط الحول 
السطح الداخلي لألنبوبة وتقل كلما إقتربت من السطح الخارجي لألنبوبة ولهذا فإن على 

السطح الداخلي  علىالملفات الداخلية أكثر حساسية للعيوب واإلنقطاعات الموجودة 
  . هذا السطح أو القريبة من لألنابيب

 
אא44 א א א  אמ

شف مايكل فاراداي الحث ستخدام التيارات الدوامية عندما إكتااإلختبار ب ئوضعت مباد
، ومايكل فاراداي كيميائي ولد بإنجلترا في أوائل القرن الثامن 1831طيسي عام مغنالكهر

مغنطيسية والتأثير رات الكهراوالد سيمغنطيرهعشر وله إكتشافات عديدة منها الحث الك
 1879وفي عام . ىر أخرطيسية وظواهالمغنطيسي البصري وضعف النفاذية المغن

 ناقليةهيوز حدوث تغير في خواص ملف المس معدنين لهما  ىخر يدعآالحظ عالم 
طيسية مختلفة، ومع ذلك لم يتم إستخدام تلك التأثيرات بشكل عملي ونفاذية مغنكهربائية 

  . ختبار المواد إال بعد الحرب العالمية الثانيةفي إ
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 من القرن الماضي ات والستينياتيبيقاتها في الخمسينوزاد اإلهتمام بهذه الظواهر وتط
الطائرات والصناعات  ةمن األبحاث خاصة في مجالي صناع حيث تم إجراء العديد
ذات وقنية شائعة ستخدام التيارات الدوامية تان أصبح اإلختبار بالنووية، ولكن اآل
  . إستخدامات متعددة

  
א45 אא א א א  אמ

تستخدم التيارات الدوامية في صناعات كثيرة وألغراض متعددة منها الكشف عن العيوب 
يوب عندما وإجراء القياسات، وأحد اإلستخدامات األساسية لهذه التقنية هو الكشف عن الع

تستخدم هذه التقنية في فحص المساحات الصغيرة  وعموماً .طبيعة معروفةتكون ذات 
أساس الفهم العميق لطبيعة  على يم المجس ووضع معايير اإلختبارويتم تصم. نسبياً

سطح المادة فإنها على  العيوب المطلوب كشفها، وبما أن التيارات الدوامية تميل للتمركز
  . والقريبة من السطحألكشف العيوب السطحية  تستخدم أساساً

أنابيب الغاليات والمبادالت (المنتجات غير السميكة مثل األنابيب الرفيعة فحص في 
واأللواح الرقيقة يمكن إستخدام التيارات الدوامية لقياس ) الحرارية على سبيل المثال

الكشف عن الصدأ في  وهذا ما جعل التيارات الدوامية مفيدة جداً. سمك المنتج
بسبب الصدأ  السماكةالمنتج مثل النقص في  سماكةالتي تسبب تآكل  ىفات األخرواإلتال

في أجسام الطائرات وأسطح األنابيب المستخدمة في المبادالت الحرارية، كما تستخدم 
 الناقلةغير  الدهانات والطالءات المختلفة طبقة سماكةفي قياس  التيارات الدوامية أيضاً

  . الموصلة للكهرباء التى تغطى األسطح

الكهربائية  الناقليةستخدام التيارات الدوامية تشمل اثر على اإلختبار بؤوالعوامل التى ت
 Magnetic(طيسية لها والنفاذية المغن) Electrical Conductivity(للمادة المختبرة 
Permeability (تعرضها تأثرها عند  ىستخدم في تصنيف المواد ومعرفة مدلذا ت
إلى  ، حيث أن الحرارة العالية تؤدي)مثالً المعالجة الحراريةأثناء (الية لدرجات حرارة ع

  . لهاالكهربائية  الناقليةتؤثر فى  يالبنية الداخلية للمادة وبالتال تغير في

  :  مختلفة وإمكانيات متنوعة منها مواصفاتوتوجد أجهزة التيارات الدوامية والمجسات ب

الكهربائية  الناقليةومختبر ) Eddy-Scopes(أجهزة تحوي مراقب الدوامات ـ 
  . كمجموعة واحدة ذات حجم صغير تعمل بالبطارية وسهلة الحمل
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  . وحدات تعمل بالكمبيوتر توفر معالجة سهلة للبيانات لإلستخدامات المعمليةـ 
اإلشارات  فصلأجهزة مزودة ببرامج معالجة اإلشارات التي طورت لتقوم بإزالة وـ 

  . تأثير التشويش المتداخلة وتقليل
  . لتحسين كفاءة القياسالكهربائية  الممانعةأجهزة تحليل ـ 
المناطق التى تم ) تقديم صور( أجهزة المسح متعدد األبعاد التى تستخدم في عرضـ 

  . مسحها
لإلستخدام في التطبيقات الخاصة  ة المعدة للمسح التى يمكن حملهاتوجد بعض األجهزـ 

  .   الطائرات مثل مسح أجزاء من هياكل

אא46 א א א אמ
هو تعدد الفحوص  إتالفي الختبار اار بإستخدام التيارات الدوامية كأهم ما يميز اإلختب

ستخدامه، حيث أنه يمكن إستخدام التيارات الدوامية في اها بؤوالقياسات التي يمكن إجرا
  :  التطبيقات التالية

 . عن الشقوق والعيوب السطحية والقريبة من السطحالكشف ـ 

 . خانات الصغيرةثالمادة فى ال) خانةث( سماكةقياسات ـ 

 .  الطالء على األسطح الموصلة سماكةقياسات ـ 

 : للمواد المختلفة بغرضالكهربائية  الناقليةقياسات ـ 

 . خواص المادةعلى  التعرفـ 

 . الكشف عن تأثير الحرارة على الموادـ 

 . قياس األعماق/تعيينـ 

 . التحكم فى المعالجة الحرارية للفلزات والسبائكـ 

 . فصل السبائك المختلفة عن بعضهاـ 

 .  (Alloy Segregation)تحديد اإلنعزال السبائكى ـ 

א47 א אמ א אא א
  : الدوامية نذكر منهاهناك مميزات كثيرة للفحص بإستخدام التيارات 

 . الحساسية العالية للشقوق الصغيرة والعيوب المختلفةـ 
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 . الحصول على نتائج فوريةـ 

 .خفيفة وسهلة الحمل  أجهزة اإلختبارغالباًـ 

 . إستخداماتها كثيرة وليست للكشف عن العيوب فقطـ 

 . ال تتطلب إعدادات معقدة للجزء المختبرـ 

 . مع الجزء المختبرال يشترط تالمس المجس ـ 

  . ياًائكهرب الناقلةيمكنها فحص األشكال واألحجام المعقدة للمواد ـ 

  :ستخدام التيارات الدوامية مثله مثل أي تطبيق له أوجه قصور أوعيوب منهااواإلختبار ب

 . فقط ياًائكهرب الناقلةيقوم بفحص المواد ـ 

 . تخدام المجسيجب أن يكون السطح المختبر يمكن الوصول إليه بإسـ 

 . ى أكثر من كثير من التقنيات األخر هئمهارة وتدريب عالي إلجراإلى  يحتاجـ 

 . يمكن حدوث تداخل بين النتائج الحادثة من الخشونة والنتائج من عيوب السطحـ 

 .  نفاذية للعمق محدودة وذـ 

كنه ات ملف المجس ال يمالعيوب مثل التوريق والتي تقع في إتجاه موازي للفـ 
  .إكتشافها
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51

سية للمواد طيية والمغنائللخواص الكهربمن هذا الكتاب تطرقنا في الفصول السابقة 
التي قد  العواملسيتم شرح  الفصلطيسي بالتفصيل، في هذا مغنرهوظاهرة الحث الك

يستطيع  ىفهمها بشكل جيد حت القائم بالفحصعلى  الدوامية ويجب التياراتعلى  تؤثر
وتنقسم التعامل مع األجهزة المستخدمة في الفحص بشكل مناسب لظروف اإلختبار 

  :لنوعين 

 . عوامل ذات صلة بخواص المادةـ  1

  . عوامل ذات صلة بأبعاد الملف المستخدم للفحصـ  2
  
א52 א א א
التيارات الدوامية المتولدة على  وجد هنالك ثالث خواص أساسية للمواد تؤثر بشكل قويي

  : في المادة هي

 . )Conductivity(الجزء المراد فحصه / ية للمادةائالكهرب الناقليةـ 

  . )Dimensions(الجزء المراد فحصه / أبعاد المادةـ 
  . )Permeability(ه طيسية للمادة أو الجزء المراد فحصالنفاذية المغنـ 

ية أو ائرة الكهربتغييرات في الداإلى  الخواص السابقة يؤدي من أي أي تغيير في
  . والتي سيتم التطرق لها فيما بعد رة تحديداًية للداائالكهرب الممانعة

  
  يةائالكهرب الناقلية 1ـ  2ـ  5

توصيل التيار ية للمواد على أنها قدرة المادة على ائالكهرب الناقليةقد تم تعريف 
ي باألمبير المارة خالل مساحة مقطع معينة عند ائي، أو كمية التيار الكهربائالكهرب

 التأثير عليها بفرق جهد معين، ولصعوبة هذا التعريف وعموميته فإنه إستبدل بنظام
 International( النحاس المخمر القياسية الدولية نةعي ىسمت نة قياسيةعي ناقليةيستخدم 

Annealed Copper Standard, IACS( .  

كمقياس أو ) ىغير المشوب بمواد أخر(خمر النقي وفي هذا النظام تم إختيار النحاس الم
لهذا  ، وبالتالي وطبقاًىية للمواد األخرائالكهرب الناقلية ية تنسب إليهائالكهرب للناقليةمعيار 
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 لناقليةبالنسبة  ناقليتها ئتكافمئوية  ية ألي مادة بنسبةائالكهرب الناقليةالنظام يعبر عن 
مثال على ذلك سلك من األلومنيوم . النسبية الناقلية ختصاراًا ىالنحاس المخمر النقي تسم

ي الذي يستطيع أن يوصله سلك له نفس ائفقط  من التيار الكهرب %61يستطيع توصيل 
  . %61النسبية له هي  الناقليةاألبعاد  من النحاس المخمر النقي، ولذلك فإن 

تعتبر المواد  ض، فبعىوتختلف عن المواد األخر ية خاصة بهاائكهرب ناقليةلكل مادة 
ي رديء وبعضها ال يوصل التيار ائكهرب ناقلخر ي جيد والبعض اآلائكهرب ناقل

  . )ياًائمادة عازلة كهرب( ي أصالًائالكهرب

لفحص ولكي يكون ا .فلزاتالنسبية لبعض ال الناقليةيوضح  1ـ  5الجدول رقم 
ية بدرجة ما، ائكهرب ناقليةستخدام التيارات الدوامية فعال يجب أن تكون المادة ذات با
  . دة المراد فحصها كلما كان الفحص أكثر حساسيةاية للمائالكهرب الناقليةت دما زاوكلّ

  النسبية لبعض الفلزات الناقليةيوضح :  1ـ  5جدول 

سبيةالن الناقلية الفلزالنسبيةالناقلية الفلز

 3.4الزركونيوم 105 الفضة

 3.1 التيتانيوم 100 النحاس

 18 الحديد 70 الذهب

 15-3 الصلب 61 األلومنيوم

 22 النيكل 37المغنسيوم

   27 الزنك

 

 يةائالكهرب الناقليةالعوامل التي تؤثر على  1ـ  1ـ  2ـ  5

قد  أحياناً ثابتة ولكن مةية هي خاصية مالزمة للمادة وذات قيائالكهرب الناقليةبرغم أن 
  : تطرأ عوامل داخلية تؤثر عليها، مثل

عند خلط فلزين أو  : (Alloying) خلط المادة  بمادة أخرى أو أكثر لتكوين سبيكةأ ـ 
ية له بشكل ائالكهرب الناقليةأكثر فإن كل مادة أو فلز تضاف للفلز األصلي تؤثر على 

الفلز األصلي والمواد المضافة (لسبيكة معين وبالتالي يمكن التعرف على مكونات ا
  .  يةائالكهرب الناقليةبقياس ) له
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أو الفلز  السبيكةعند تعرض  : (Hardness Change) المادة قساوةتغير في ب ـ 
 قساوةل المادة فإنها قد تصبح أكثر للمعالجة الحرارية أو لحرارة عالية أثناء تشغي

(Harder)  أو أكثر ليونة)Softer( يؤدي لتغيرات داخلية  القساوةالتغير في ، هذا
ية للمادة، هذا التغير يمكن كشفه بإستخدام ائالكهرب الناقليةفي المادة وبالتالي تتأثر 

 . التيارات الدوامية وبالتالي الكشف عن إجراء معالجة حرارية غير مناسبة للمادة

ي إرتفاع أ :(Heat and Residual Stresses)  المتبقية الحرارة واإلجهاداتـ  ج
ية للمادة، ائالكهرب الناقليةنخفاض شكل طبيعي البفي درجات الحرارة يؤدي 

 الناقليةواإلجهادات المتبقية قد تسبب تغير غير متوقع ولكن قابل للقياس في 
  . ية للمادةائالكهرب

فإنه يحدث نفس  ناقلةعند طالء الفلز بمادة  : (Coating) ناقلة طالء المادة بمادةـ  د
 الناقليةالطالء فإن  سماكة، وعند تغيير ىالناتج عن خلط المادة بمواد أخر التغيير
يمكن كشفه بإستخدام التيارات  السماكةله، هذا التغير في  ية للمادة تتغير تبعاًائالكهرب
 . الدوامية

  

  المتعلقة بشكل العينة التى تؤثر على نتائج الفحصالعوامل    2.2.5

نتائج والتي تؤثر على   (Geometry)لجزء الذى يتم فحصهاشكل ب العوامل ذات العالقة
 : التيارات الدوامية هيالفحص ب

  الجزء سماكةأوالً ـ 

التيارات الدوامية ال تنفذ إلى عمق المادة بشكل كبير ولكنها تتركز على السطح أو 
بالقرب من السطح، ولذلك فهي ذات عمق إختراق محدود، وتم اإلتفاق على تعريف 

كون تالتي للنقطة  نه المسافة من سطح الجزء المراد فحصه وصوالًأختراق بعمق اإل
من كثافة التيارات الدوامية على السطح  %37عندها كثافة التيارات الدوامية حوالي

ية للمادة  ائالكهرب الناقليةويعتمد عمق اإلختراق على  ).سيتم التطرق لها ببعض التفصيل(
ية للمادة قل عمق إختراق التيارات الدوامية لها، ويزيد من ائالكهرب الناقليةما زادت فكلّ

  . تردد عالي االمستخدم في الفحص ذعمق اإلختراق أن يكون التيار المتردد 
فإنه ال  1ـ  5عندما يكون الجزء تحت الفحص غير سميك بشكل كافي كما بالشكل رقم 

في توليد تيارات دوامية ولذلك  طيسي المتولد في الملف كامالًيستفاد من المجال المغن
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ية عن ائالكهرب الناقليةرق في ذلك كف تبينية الخاصة بجهاز الفحص ائرة الكهربفإن الدا
  . سماكةخر من نفس المادة ولكنه أكثر آجزء 

  

  
  
  
  

  الفحص بالتيارات الدوامية على  السماآةتأثير  : 1ـ  5شكل 

  أو العيوب نقطاعاتاإلوجود ـ  ثانياً

التيارات الدوامية خالل المادة يتأثر بوجود إنقطاع مثل شرخ أو مسامية أو  سريان
ق سريان الكهرباء في المادة وبالتالي يزيد يات غريبة، حيث أن وجود إنقطاع يعمحتوي

والنتيجة تكون  2ـ  5من طول المسار الذي يسري فيه التيار كما يوضح شكل رقم 
رة ية لداائالكهرب الممانعةيؤدي لتغير في  نقص أو إنخفاض في سريان التيار والذي

  . اإلختبار
  
  
  
  
  

  الفحص بالتيارات الدوامية على  يوضح تأثير اإلنقطاعات : 2ـ  5شكل 

تعطل التيار  ويعتمد مقدار اإلشارة الناتجة عند وجود إنقطاع بشكل أساسي على كمية
ير في إلى تغ هذا فإن عمق وإتساع وطول اإلنقطاع يؤدي ىبسبب اإلنقطاع، وعل

 . اإلشارة
 

  (Permeability) النفاذية المغناطيسية  3.2.5

طيسية حديدية ي على مادة ذات مغنائعندما يوضع ملف إختبار يمر به تيار كهرب
)Ferromagnetic (بفعل الخواص  ىلكن غير ممغنطة فإن المجال المغنطيسي يقوو
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فإذا تغيرت . ارية لملف اإلختبائالكهرب ةالممانعا يؤدي إلزدياد قيمة طيسية للمادة ممالمغن
هذه  طيسي بشكل طفيف في األماكن المختلفة للجزء تحت الفحص فإنشدة المجال المغن

 الممانعةالتغيرات في  هية للملف، هذائالكهرب الممانعةالتغيرات تؤثر بشكل كبير على 
يسببه مؤثرات أخرى بحيث تحجب أي تغير قد  كبيرة جداً ية للملف تكون أحياناًائالكهرب

يمكن التغلب على ). ية أو األبعادائالكهرب الناقليةأكبر من أي تغيير قد يحدثه التغير في (
تصل لمرحلة  ىحت) ن الشكل الهندسي للعينة يسمحإذا كا(هذا عن طريق مغنطة العينة 

ية اعلطيسي بفالتشبع المغنيزيل  .خر منفصل يمر به تيار مستمرآملف التشبع بإستخدام 
ا طيسية ممقي قد تحدث بسبب المتغيرات المغنطيسي المتبأي تغيرات في المجال المغن

طيسية من اإلنتهاء من اإلختبار تزال المغنثم بعد  ىفرصة لقياس المتغيرات األخر يتيح
  .  المادة

 

 אאא53

ا يتصل بالخصائص امل منها متتأثر نتائج الفحص بإستخدام التيارات الدوامية بعدة عو
، ومن هذه العوامل )الملف(طيسية للمادة ومنها ما يتصل بأبعاد المجس ية والمغنائالكهرب

المسافة بين الملف والجزء المختبر، وعمق إختراق التيارات الدوامية في الجزء 
  . سيتم التعرض لهاالمختبر، وشكل وحجم ملف اإلختبار وعوامل أخرى 

 
 يائوكثافة التيار الكهرب) Depth of Penetration( ق اإلختراقعم 1ـ  3ـ  5

مستويات التيارات الدوامية عبارة عن حلقات مغلقة من التيار المستحث تدور في 
طيسي، هذه الحلقات تتحرك في إتجاه مواز للفات الملف عمودية على المجال المغن

تتركز التيارات الدوامية وطيسي المستحث، سريانها على منطقة المجال المغن وينحصر
وتقل شدتها مع زيادة البعد عن ) الجزء المختبر(بالقرب من السطح المجاور للملف 

مع زيادة  اًنازليحيث أن كثافة التيارات الدوامية تقل ت )زيادة العمق داخل المادة( الملف
 (skinاألثر السطحي ىوهذه الظاهرة تسم 3ـ  5رقم العمق كما هو موضح بالشكل 

(effect .  
الجزء المختبر وتنتج  ويزيد األثر السطحي عندما تتدفق التيارات الدوامية في عمق

قيمة الفيض  في ا يؤدي إلى إنخفاضق المجال األصلي مميطيسية تعمجاالت مغن
ن فإخر آ ىما زاد العمق أكثر، وبمعنكلّي وبالتالي يقل تدفق التيار وطيسي الكلالمغن
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عمل كمانع لخطوط الفيض المغنطيسي وبالتالي يبة من السطح تالتيارات الدوامية القر
  . طيسي ويقل التيار المستحث مع زيادة العمقيضعف المجال المغن

  

  

  

  

  يوضح ظاهرة األثر السطحي:  3ـ  5شكل رقم 

ية والنفاذية ائالكهرب والناقلية بتردد التيارالعمق الذي تصل إليه التيارات الدوامية يتأثر 
، حيث يقل عمق اإلختراق مع )4ـ  5رقم  أنظر الشكل(ة  للمادة المختبرة طيسيالمغن

العمق الذي . طيسيةية ومع زيادة النفاذية المغنائالكهرب الناقليةزيادة التردد ومع زيادة 
من كثافة التيارات الدوامية عند  %37أو  e/1تقل عنده كثافة التيارات الدوامية إلى  

  . (δ)لإلختراق  العمق القياسي ىسميالسطح 

طيسي داخل مغنالناتجة من إستثارة مجال كهرسطحية التعني الموجة " قياسي"واللفظ 
، وبالرغم من أن التيارات الدوامية )ما تتوافر عملياً وهي ظروف نادراً(عينة اإلختبار 

هذه الحالة تقل بمعدل أكبر،  تصل ألعماق أكثر من العمق القياسي لإلختراق لكنها في
أو  e(2/1(تقل كثافة التيارات الدوامية إلى  (δ 2)عمق ضعف العمق القياسي  ىوعل

عمق ثالث أضعاف العمق  ىلتيارات الدوامية عند السطح، وعلمن كثافة ا 13.5%
من كثافة التيارات  %5أو  e(3/1(تقل كثافة التيارات الدوامية إلى  (δ 3)القياسي 

  . الدوامية عند السطح

  
  
  
  
  
  
  

  طيسية على العمق القياسيية والمغنائتأثير الخواص الكهرب:  4ـ  5شكل رقم 



104 

 

وبما أن حساسية الفحص بإستخدام التيارات الدوامية تعتمد على كثافة التيارات الدوامية 
معرفة شدة التيارات الدوامية في هذا المكان،  فمن المهمفي مكان اإلنقطاع أو العيب 

لعيب بدقة فإنه يتم ضبط التردد في األماكن التي وفي محاولة تحديد مكان اإلنقطاع أو ا
يتوقع وجود عيوب في عمقها بشكل يجعل العمق المتوقع لإلنقطاع قريب من العمق 

مكان العيب مما يعطي  كبر فيأي تكون كثافة التيارات الدوامية القياسي لإلختراق وبالتال
ية للمادة فإنه يتم ضبط ائالكهرب الناقليةوعند إستخدام التيار الدوامي لقياس  .إشارة أوضح

ا يضمن أضعاف العمق القياسي لإلختراق مم 3التردد  لينتج تيارات تصل لعمق يساوي 
 Back( عند نهاية الوجه المقابل للوجه المختبر أن التيارات الدوامية ستكون ضعيفة جداً

side ( ردد العالقة بين التو .المادة على التيارات الدوامية سماكةلتفادي تأثير التغير في
  : تيوالعمق القياسي لإلختراق كاآل

 
  : حيث
δ  =العمق القياسي لإلختراق )mm(  

π=3.14 

f = تردد اإلختبار (Hz) 

µ =طيسيةالنفاذية المغن (H/mm)  

σ  =يةائالكهرب الناقلية .  

  

  (Phase Lag)تأخر الطور 2ـ  3ـ  5

ي التي تعطي معلومات عن عمق تأخر الطور هو معيار خاص بإشارة التيار الدوام
العيب داخل المادة، وتأخر الطور هو الفرق في الزمن بين إستجابة التيارات الدوامية 

  .   لوجود عيب على السطح وإستجابة التيارات الدوامية لوجود عيب تحت السطح

حت وحيث أن عملية توليد التيارات الدوامية تعتمد على الزمن، فإن تولد تيارات دوامية ت
ولذا فإن العيوب البعيدة . أطول من تولد تيارات دوامية على السطح اًالسطح يستغرق وقت

التأخر في الطور . عن السطح تنتج تأخر في الطور أكبر من العيوب القريبة من السطح
ويجب التمييز  ).إشارة التيار وإشارة فرق الجهد(مع زيادة العمق يحدث لكلتا اإلشارتين 
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عن زاوية الطور حيث أن زاوية الطور هي تأخر  يختلف تماماً الذى فرق الطوربين 
  .  التيار عن فرق الجهد بمقدار معين

 وبإستخدام عينة مرجعية مناسبة يمكن ،وعن طريق تأخر الطور يمكن تعيين عمق العيب
اإلشارة المتكونة بسبب وجود عيب تعتمد على وبعاد وحجم العيب، أإستنتاج  أيضاً

ورغم أن العيوب . وطور التيار الدوامي) Amplitude قيمة الذروة(شارة اإلإرتفاع 
ية لملف ائالكهرب الممانعةالصغيرة والعيوب الكبيرة الداخلية لها نفس التأثير على مقدار 

ويمكن حساب . اإلختبار، فإن زيادة تأخر الطور مع زيادة العمق تفيد في التفريق بينهما
  : تيةلة اآلتأخر الطور بإستخدام المعاد

  )وحدات الدائريةبال(    
  )بالدرجات(    

  : حيث
θ  =تأخر الطور  
x  =المسافة تحت السطح  
δ  =العمق القياسي لإلختراق  

وتستخدم هذه المعادلة لتعيين أعماق اإلنقطاعات تحت السطحية، اإلنقطاعات مثل 
)  الطور واإلرتفاع(ع ويحسب متوسط إشارات الشقوق الطويلة يجب تقسيم طولها لمقاط

  . العيب وحجمه مكانلمقاطع لتحديد هذه ا

ريديان أو  1عمق يساوي العمق القياسي لإلختراق تكون قيمة التأخر في الطور  ىعل
o57  ،درجةا يعني أن التيارات الدوامية تتدفق لعمق يساوي العمق القياسي مم)δ1( 

 ىوعل. o57) فرق طور(ات الدوامية السطحية بزاوية  تحت السطح وتتأخر عن التيار
تتأخر التيارات  )تحت السطح δ 2(عمق يساوي ضعف العمق القياسي لإلختراق 

عن التيارات الدوامية السطحية وبقياس تأخر الطور يمكن  o114 بفرق طورالدوامية 
 . حساب عمق العيب

  
  (Fill Factor)ءلملومعامل ا (Lift-off) اإلرتفاع عن السطح 3ـ  3ـ  5

ء لوصف أي مسافة بين الجزء ومعامل المل) اإلرتفاع عن السطح(يستخدم الرفع 
اإلرتفاع (وفي الواقع الرفع  المختبر والملف وكالهما له تأثير على التيارات الدوامية،
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ا يستخدم مع اإلستخدام ولكن أحدهمو الملفات ء لهما نفسومعامل المل) عن السطح
 5كما يوضح شكل رقم  فات الداخليةلخر مع الملفات المحيطية والمحية واآلالملفات السط

  . 5ـ 

  

  

  

  

  
  

  ءالرفع ومعامل المليوضح :  5ـ  5شكل رقم 
     
  )اإلرتفاع عن السطح(الرفع ـ  أوالً

ل الملف السطحي بمصدر تيار متردد ويوضع على مسافة ما من الجزء يوصتم تعندما ي
ية للملف يكون لها قيمة معينة، وعندما تتغير هذه المسافة ائكهربال الممانعةالمختبر فإن 

غير وذلك ية تتائالكهرب الممانعةعن الجزء المختبر فإن قيمة  أو بعداً بتحريك المجس قرباً
 ىف بالجزء المختبر وهذا هو ما يسمطيسي المتكون في الملبسبب تأثر المجال المغن

ب عند تحليل النتائج األخذ في اإلعتبار تأثير ولذلك يج) اإلرتفاع عن السطح(بالرفع 
  . الرفع

  ءمعامل الملثانياً ـ 

 الناقلمة ءمال ىلملفات الداخلية يكون معامل الملء مقياس لمدفي الملفات المحيطية وا
، حيث أنه من الضروري تثبيت العالقة )المجس(للملف ) أو األنبوب المختبر األنبوبة(

 الممانعةؤثر على يتغير في المسافة بينهما سألن أي  وقطر الملف الناقلبين قطر 
المختبر إال  الناقلية للملف ورغم أن هذا يفيد في الكشف عن التغيرات في قطر ائالكهرب

  .  ى يحجب إشارات أخر أو قيأنه من الممكن أن يع

بأنه النسبة بين قطر المجس وقطر األنبوب المختبر للمجسات  ويعرف معامل الملء
من الواضح . أنه النسبة بين قطر األنبوب وقطر المجس للمجسات الداخلية أوية، الداخل
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ألنه في حالة مساواة معامل  الصحيح ء عن الواحدأنه يجب أن تقل قيمة  معامل المل
إنه لقطر الملف، ومع ذلك ف تماماً فإن قطرالموصل يكون مساوياً الصحيح ء  للواحدالمل

ويجب اإلنتباه لتثبيت  ء من الواحد كلما كان الفحص أدق،كلما إقتربت قيمة معامل المل
ء تؤثر على نتائج ألن أي تغير في قيمة معامل المل خالل اإلختبار ءمل الملامع

  . اإلختبار
  
 (Edge Effect) تأثير الحافة 4ـ  3ـ  5

أن التيارات الدوامية عند نهاية أو حافة الجزء  6ـ  5رقم كما هو موضح بالشكل 
تأثير  ىإشارات خاطئة تسم هينتج عن تعاني من إنحراف أو تشوه، هذا التشوه المختبر
حيث أن حافة الجزء المختبر تبدو للتيارات الدوامية بمثابة شق كبير، وتأثير . الحافة

  .ى إشارات متكونة نتيجة لعوامل أخر لدرجة أنه يحجب أي الحافة قوي جداً

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لحافةا تأثير يوضح:  6ـ  5شكل رقم 
  

على حجم الملف وذلك للتقليل من تأثير  المناسبة بين الملف والحافة بناءوتحدد المسافة 
الحافة قدر المستطاع، ويتم ذلك عن طريق وضع الملف على أبعاد مختلفة من الحافة 
وفي أماكن مختلفة وذلك للتأكد أن اإلشارة غير متأثرة بوجود إنقطاع ثم مالحظة أول 

على البعد الذي حدث عنده أول تغير في اإلشارة يمكن تحديد  اءرة، وبنتغير في اإلشا
  . سبة بين الجزء المختبر والحافةالمسافة المنا
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61
ي هو العامل األساسي المستخدم في الفحص بالتيارات الدوامية، والتيار ائالتيار الكهرب

ه طريقة توليد منها ل كل )متناوب( ي نوعان تيار مستمر وتيار مترددائالكهرب
  . خرعن اآل وخصائص مختلفة

إلى  من منطقة ذات جهد عاٍل لإللكترونات هو عبارة عن تدفق ثابت:  التيار المستمر
إما  ةحد فقط وتكون قطبيته ثابتة ومحددباتجاه وا يسري دائماً، أخرى ذات جهد أقل

، ويمكن الحصول عليه )يائالقطبية يقصد بها إتجاه سريان التيار الكهرب( ةسالب أو ةموجب
  . يةائمن بطارية كهرب

 ذهاباً مكانه في ويتذبذب دوري بشكل اتجاهه يعكس كهربائي تيار هو:  التيار المتردد
 مولد طريق عن داياراف قانون حسب فقط توليده يمكن. الثانية في عدد من المرات وإيابا

  . ) سبق شرحه( متردد كهربائي

هو عدد الذبذبات أو الدورات  التي يصنعها التيار في الثانية الواحدة ويقاس : التردد
  ).ذبذبة لكل ثانية(بوحدة الهرتز 

  
א62 א אא

هذا التيار ل يشارالدارات، مكونات عبارة عن حلقة مغلقة يتحرك فيها التيار خالل هي 
  ).سبق شرحه(أو تيار متردد وكالهما يتبع قانون أوم  إما تيار مستمر ويكون) i(بالرمز 
  

  ي المستمرائالتيار الكهربرة دا

تيار ب(تتكون من مصدر لفرق الجهد  1ـ  6الشكل رقم المبينة في  يةائرة الكهربالدا
ح قيمة فرق الجهد والتيار خالل فترة زمنية ومقاومة، والرسم البياني يوض) مستمر

 . الزمن ثابتة مع التيار وقيمةفرق الجهد  قيمةمعينة، ومن الشكل نستنتج أن 
  

  ي المترددائالتيار الكهرب ةردا
  ار المتردد التي تحوي مقاومة فقطرة التيدا

 في هذه الحالة(تتكون من مصدر لفرق الجهد  2ـ  6 رقم شكلبال الموضحةرة الدا
ية، والرسم البياني يوضح قيمة ائومقاومة كهرب) يستخدم مصدر فرق جهد ذو تيار متردد

في الشكل تساوي دورة المبينة هذه الفترة (فرق الجهد والتيار خالل فترة زمنية معينة 
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، )يتناسبان طردياً( ، ومن الشكل نستنتج أنه كلما زاد فرق الجهد كلما زاد التيار)كاملة
د والتيار في هذه الحالة بأن لهما نفس الطور حيث أن نقاط الصفر ويوصف فرق الجه

  . والقمم والقيعان تحدث عند نفس الزمن
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي المستمرائرة التيار الكهربيوضح دا:  1ـ  6شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ومصدر تيار متردد مقاومةية مكونة من ائرة كهربيمثل دا:  2ـ  6شكل رقم 
  
  التي تحوي ملف فقط لتيار المترددرة ادا

أنه  ي، ويالحظائتم إستبدال المقاومة بملف كهرب 3ـ  6رة الموضحة بالشكل في الدا
رة يصبح هناك فرق في الطور بين فرق الجهد والتيار مما عند إدخال مقاومة حثية للدا

يعني أن إشارات فرق الجهد والتيار ال تتقاطع عند الصفر وال تصل للقمم والقيعان عند 
) iL(التيار  Lag ية سوف يتأخرائرة الكهربثية بالداالزمن، فعندما توجد مقاومة ح نفس

وهذا الفرق في الطور يحدث بسبب تغير  ).درجة 90(عن فرق الجهد بمقدار ربع دورة 
  . مع التيار للملفالممانعة الحثية 
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السبب الذي هو للملف  طيسيالمجال المغن ي لتغيرائالتيار الكهرب التغير في يؤدي
ي أكبر تكون ائعندما يكون التغير في التيار الكهرب، واألساسي في تكون مقاومة حثية
طبقا لقانون ( ىون فرق الجهد بين طرفي الملف أعلالممانعة الحثية المتكونة أكبر ويك

  . )فاراداي

  

  

  

  

  
  

  ومصدر تيار متردد ملفية مكونة من ائرة كهربيمثل دا:  3ـ  6شكل 
يكون التغير في التيار يساوي صفر تصبح قيمة  متوقع أنه عندماهذا فإن الوعلى 

 طبقا لقانون فاراداي، الممانعة الحثية صفر ويصبح فرق الجهد بين طرفي الملف صفر
يحدث أن في )  0,180,360 النقاطفي ( حينما يبدأ التيار في تغير إتجاههولذلك فإنه 

تولد في التيار تساوي صفر وبالتالي ال يزمن ما قدره جزء من الثانية تكون قيمة التغير 
  .اً الي تكون قيمة فرق الجهد صفر أيضطيسي وال تتكون مقاومة حثية وبالتمجال مغن

VL =L    )قانون فاراداي(     

  : حيث
VL : طالفول(فرق الجهد المستحث(  
L : هنري(الحث ل معام(  

di/dt  :ثانية/أمبير(ي ائمعدل تغير التيار الكهرب( .  
  
  تيار المتردد التي تحوي مكثف فقطرة الدا

تيار  يجد أنها تتكون من مصدر فرق جهد ذن 4ـ  6الموضحة بالشكل رقم  الدارة في
عن فرق  Lead يتقدم) ic(رة يجعل التيار كثف، ووجود مقاومة سعوية في الدامتردد وم

  . )درجة 90(الجهد بمقدار ربع دورة 
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  ومصدر تيار متردد مكثفية مكونة من ائرة كهربيمثل دا:  4ـ  6شكل رقم 

يطلق على  أو مقاومة سعوية/ومقاومة حثية و يةائرة مقاومة كهربوعندما يوجد في الدا
  . يةائالكهرب الممانعةالمقاومة المكافئة لهم إسم 

  
 يةائالكهرب الممانعة

 ممانعة يار المتردد عندالمعارضة الكلية التي يجدها الت هي) Z(ية ائالكهرب الممانعة
ية ائالكهرب الممانعةية بوحدة األوم، ائالكهرب الممانعةية، وتقاس ائرة الكهربلدامروره في ا
ة مانعوالم) XL(ة الحثية مانعوالم) R(ية ائء لثالث قيم هم المقاومة الكهربىهي المكاف
حيث أن بين كل ، ومع ذلك فهي ليست الجمع الجبري للقيم الثالث السابقة )XC(السعوية 

تحدث عند أزمنة  ىصووبالتالي فإن قيمهم الق  درجة 90منهم فرق في الطور قدره 
  . يةائالكهرب الممانعةمتغيرة، ولذلك يستعمل جمع المتجهات لحساب 

الفحص بإستخدام التيارات الدوامية، حيث أن مجس  رةدا يمثل 5ـ  6رقم الشكل 
يمكن إلغاء تأثير (ي موصل بمصدر تيار متردد ائالتيارات الدوامية عبارة عن ملف كهرب

في الرسم البياني  ).في معظم المجسات جداً ة السعوية حيث أن قيمتها صغيرةانعالمم
  : نجد أن

  . رةللدا يةائالكهرب بالممانعةرة الكلي والذي يتأثر يمثل تيار الدا:  الخط السميكـ 
خر ية واآلائتج عن وجود مقاومة كهربأحدهما يمثل التيار النا : والخطان المتقطعانـ 

 . يمثل التيار الناتج عن وجود مقاومة حثية
   . درجة 90 بين الخطين المتقطعينفرق الطور ـ 

ية والتيار ائكل من التيار الناتج عن وجود مقاومة كهربفرق الطور بين التيار الكلي وـ 
  . درجة 90من صفر إلى  الناتج عن وجود مقاومة حثية تتراوح قيمته
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  المستخدمة في أجهزة الفحصية ائكهربالرة دااليمثل :  5ـ  6شكل رقم 
  بالتيارات الدوامية

  
ة حثية انعية وممائرة مكونة من مقاومة كهربية في داائالكهرب الممانعةيمكن حساب قيمة 

ة سعوية فإنها تضاف لقيمة انعرة تحوي ممإذا كانت الدا(تية المعادلة اآل عن طريق
  : )الحثية قبل التربيع انعةالمم

Z2 = XL
2+R2 

ية يمكن حسابها بإستخدام حساب المثلثات، حيث أنها تساوي ائرة الكهربر الدازاوية طوو
رة وعند وجود مقاومة سعوية في الدا ية،ائالنسبة بين الممانعة الحثية والمقاومة الكهرب

، عوية من قيمة المقاومة الحثيةفإنه عند حساب زاوية الطور يتم طرح قيمة المقاومة الس
 ما يتم إهمال المقاومة السعوية نظراً في مجسات التيارات الدوامية غالباًولكن 
  ).لصغرها

Tan Ф = XL/ R 
 

  : ية وقانون أومائالكهرب الممانعة

ية فإن صيغة قانون أوم تتغير ائبرة الكهرود مقاومة حثية أو سعوية في الدافي حالة وج
  : تيلآل

I = V / Z 

يتناسب طرديا مع النسبة بين فرق الجهد ) I(ي ائنستنتج من المعادلة أن التيار الكهرب
)V (ية ائالكهرب والممانعة)Z( .  
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א63 (Phase Difference) א
من ) بالدرجات أو بالدائرى(الطور أو إزاحة الطور هي عبارة عن الزاوية المزاحة  فرق

خر هي الفرق الجانبي بين أو بتعبير آ. ول المحور األفقيطنقطة مرجعية معينة على 
  . )6ـ  6كما يوضح شكل رقم (موجتين تقعان على نفس المحور ولهما نفس التردد 

  

  

  

  
  

  إزاحة الطور بين موجتين/ وضح فرقي:  6ـ  6شكل رقم 

 )T(مدة زمنية  أقصىوإزاحة الطور في التيار المتردد تتراوح قيمتها من الصفر إلى 
 360 بالدائرى أو من صفر حتى  π2 ل دورة كاملة واحدة أي من صفر حتىخال

كجزء من الزمن الكلي ) بالثانية( t ويمكن أن يعبر عن إزاحة الطور بفرق الزمن. درجة
T .  
  

  معادلة فرق الطور

At= Amax * sin (ωt ±Φ) 
  : حيث

Amax   :إرتفاع الموجة أقصى .  
ωt      :بالدائرى لكل ثانية التردد الزاوي للموجة .  
Φ       :زاوية فرق الطور . 

فإن ) t = 0(إذا كان الميل الموجب للموجة الجيبية يمر بالخط األفقي قبل الزمن صفر 
) Φ >0(الموجة تكون مزاحة ناحية اليسار وبالتالي ستكون إزاحة الطور أكبر من صفر 

الجيبية يمر بالخط األفقي  والعكس صحيح، فإذا كان الميل الموجب للموجة. أي موجبة
فإن الموجة تكون مزاحة ناحية اليمين وبالتالي ستكون إزاحة ) t = 0(بعد الزمن صفر 

  . 7ـ  6أي سالبة كا يوضح شكل رقم ) Φ <0(الطور أصغر من صفر 
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  وضح إزاحة الطور الموجبة والسالبةي:  7ـ  6شكل رقم 

  
 Phase Relationship of a): جيبيةعالقة األطوار فى الموجات ال 1ـ  3ـ  6

Sinusoidal Waveform)  

بالهرتز ونفس  ƒبفرض أن قيمتين مترددتين مثل فرق الجهد والتيار لهما نفس التردد 
، وبالتالي فإنه في أي لحظة زمنية سيكون لفرق الجهد نفس طور ωالسرعة الزاوية 

ثابتة، سيكون فرق الطور بين إذا كانت زاوية الدوران في فترة زمنية معينة . التيار
وبما أن تردد التيار وتردد فرق الجهد . Φ = 0للصفر  التيار وفرق الجهد مساوٍ

متساويين فإنهما سيصالن للقمة الموجبة والسالبة عند نفس اللحظة الزمنية ولكن إرتفاع 
كما يوضح شكل رقم ) In-phase(موجتيهما يمكن أن يختلف ويقال أن لهما نفس الطور 

  . 8ـ  6

  

  

  

  

  

  

  
  وضح موجتي تيار وفرق جهد لهما نفس الطوري:  8ـ  6شكل رقم 
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  الف الطور بين التيار وفرق الجهدحالة إخت 2ـ  3ـ  6

  Φدرجة بالتالي ستكون 30بفرض أن فرق الجهد والتردد بينهما فرق في الطور قدره 
اوية سيكون بالتالي وعندما تكون السرعة الزاوية لكليهما متس. درجة أو ريديان 30= 

ق أو اإلزاحة في الطور ستكون ثابتة عند أي لحظة زمنية رلهما نفس التردد، وهذا الف
  . 9ـ  6درجة كا يوضح شكل رقم  30وتساوي 

  

  

  

  

  

  وضح موجتي تيار وفرق جهد بينهما فرق في الطوري:  9ـ  6شكل رقم 

ولكن هناك فرق ) حور األفقيالم على(جتين لم تبدءا من نفس النقطة نالحظ أن كلتا المو
الموجبة  ونقاط القيمة القصوى) الصفر(داية درجة بين نقاط الب 30في الطور قدره 

  . والسالبة لكلتا الموجتين

عن  (Lagging)نجد أن موجة التيار تبدأ متأخرة  9ـ  6وبالنظر إلى الشكل رقم 
ور متأخر درجة، ولذلك فإن الشكل يوضح فرق ط 30موجة فرق الجهد بمقدار 

(Lagging Phase Difference)  تكون فيه إزاحة الطور قيمة سالبة، ويعبر عنها
  : بالمعادالت التالية

  Vt= Vm * sin(ωt) )لفرق الجهد ( 
  It= Im * sin(ωt – Φ) )للتيار (  

رق طور معين بف (Leading)وإذا كان التيار يبدأ قبل فرق الجهد أي يسبقه أو يتقدمه 
تكون فيه  (Lagging Phase Difference)فرق طور متقدم  سمىة يالحال فإنه في هذه

   : إزاحة الطور قيمة موجبة ويعبر عنها بالمعادالت التالية
  Vt= Vm * sin(ωt) )لفرق الجهد ( 

  It= Im * sin(ωt + Φ) )للتيار ( 
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א64 א מ א א אמ
  مخطط المتجهات 1ـ  4ـ  6

ية مكونة ائرة كهربوالتيار في دا فرق الجهدفرق الطور بين  10ـ  6رقم الشكل  يوضح
ومصدر تيار متردد، وفي هذه الحالة يتأخر التيار عن فرق الجهد  ومقاومة من ملف
المتجه هو خط (، وهذه العالقة يمكن توضيحها بمخطط المتجهات درجة 45بمقدار 

  .  11ـ  6رقم كما بالشكل ) هه يمثل عالقة الطورطوله يمثل قيمة وإتجا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يةائرة آهربطور بين فرق الجهد والتيار في دافرق ال:  10ـ  6شكل رقم 
  مكونة من ملف ومصدر تيار متردد

  

  
  
  

  
  خطط المتجهات لفرق الجهد والتياريوضح م:  11ـ  6شكل رقم 

الذي له نفس طور فرق (ية ائاومة الكهربية هو محصلة تيار المقائالكهرب الممانعةتيار 
 90 الذي يتأخر عن طور فرق الجهد بمقدار( أو الملفوتيار الممانعة الحثية ) الجهد
في الشكل رقم  .12ـ  6 رقم ، ويمكن تمثيل ذلك بمخطط المتجهات كما بالشكل)درجة

يمثل قيمة ، والخط الرأسي )IR(ية ائيمثل تيار المقاومة الكهرب الخط األفقي 12ـ  6
، والخط الذي يمتد من الصفر إلى نقطة تالقي الخطوط )IXL(تيار الممانعة الحثية 

 الممانعة ية يمثلائتيار المقاومة الكهربي تيار الممانعة الحثية وتقيمالعمودية على 
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تمثل ) Φ(ية مع المحور األفقي ائالكهرب الممانعةية، والزاوية التي يصنعها خط ائالكهرب
  XL/Rوالتي تحسب من المعادلة  ية عن فرق الجهدائالكهرب الممانعةر تيار زاوية تأخ
tan Φ= .  

  

  

  

  

  يةائالكهرب الممانعةيوضح مخطط المتجهات لتيار :  12ـ  6شكل رقم 
 

 فرق الجهد ى ـمخطط مستو 2ـ  4ـ  6

ثية ية والممانعة الحائالكهرب والممانعة فرق الجهدهو مخطط يستخدم لرسم العالقة بين 
رقم  رة الموجودة بالشكلو موضح بالداـ، وكما ه)V, Z, XL, R( يةائوالمقاومة الكهرب

فرق الجهد بين طرفي و )V2(نجد أن فرق الجهد بين طرفي الملف يسمي  13ـ  6
  . )V1( ىرة كلها يسمالجهد بين طرفي الداوفرق  )V3( ىالمقاومة يسم

 

  

  

 كونة من مقاومة وملفرة تيار متردد مدايوضح :  13ـ  6شكل رقم 

 : تيةفرق الجهد عن طريق المعادالت اآل ويمكن حساب قيمة كل
V2= I x R   )الملف جهد فرق( 
V3= I x XL   )المقاومة جهد فرق(  

V1= V2+ V3  )الكلي جهدال فرق(  
وفرق الجهد ) V2(بين فرق الجهد بين طرفي الملف   90 °يوجد فرق في الطور قدره

فرق  ى ـل هذا الفرق في الطور بمخطط مستو، ويمكن تمثي)V3( بين طرفي المقاومة
  . 14ـ  6 رقم شكلبالالجهد كما 
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  المقاومة وجهد  الملف جهد الطور بين فرق:  14ـ  6 شكل

  للمانعةالمتجهات المستوية  مخطط 3ـ  4ـ  6

ممانعة الحثية وال) R(الكهربية  المقاومة(ومكوناتها ) Z(ية ائالكهرب الممانعةالعالقة بين 
)XL ((قيمة نفس يالتيار الذي يمر في الملف ه قيمة يمكن أن تمثل بالمتجهات حيث أن 

ولذلك يمكن حساب قيم كل من ) حيث يتغير اإلتجاه فقط(التيار الذي يمر في المقاومة 
ية عن طريق قسمة فرق الجهد بين طرفي كل منهما ائالممانعة الحثية والمقاومة الكهرب

 الممانعةى ـ مستو مخطط ىلمخطط الذي يرسم هذه العالقة يسموا ،التيار على قيمة
ية، والمحور ص ائ، حيث المحور س يمثل المقاومة الكهرب15ـ  6رقم كما بالشكل 

 الممانعةيمثل الممانعة الحثية والخط الذي يمثل محصلتهما ويمر بنقطة الصفر هو 
  . يةائالكهرب

  

  

  

  
 الممانعةى ـ توخطط مسيوضح م:  15ـ  6شكل 

  
א65 אא

معين من  ىة لتعمل على تردد معين أو على مدعادة تصمم مجسات التيارات الدوامي
فإنه يعطي نتائج غير  ىيل المجس على تردد خارج هذا المدالترددات، وعندما يتم تشغ

نة من رة مكوفي دا. على تردد عالي يحدث رنين في الدارةدقيقة، فعند تشغيل المجس 
على التوازي كما  )XC(ومقاومة سعوية  )XL(ومقاومة حثية  )R(ية ائمقاومة كهرب

 ، عندما يزيد التردد تقل الممانعة الحثية وتزيد المقاومة السعوية16ـ  6رقم بالشكل 
 : طبقا للمعادالت التالية
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XL= 2πfL  

XC= 1/2πfC 

  :حيث
XL :  أوم(الممانعة الحثية(  
XC : أوم(ة المقاومة السعوي(  

F   :  هرتز(التردد(  
L   : هنري(الملف حث ل معام(  
C : لمكثف ل معام د(سعة ا   . )فارا
  
  
  
  
  

  ية ومقاومة حثيةائرة تحوي مقاومة كهربدايوضح :  16ـ  6شكل 
  يومة سعوية تم توصيلهم على التوازومقا

اإلتجاه  ويحدث الرنين عندما تساوي الممانعة الحثية المقاومة السعوية وتعاكسها في
حالة بتردد الرنين حيث رة في هذه التردد الدا ىوبالتالي تكون محصلتهما صفر ويسم

ما يمكن  ىي أعلائية فقط ويكون التيار الكهربائرة وكأنها تحوي مقاومة كهربتظهر الدا
رنين حثية ومقاومة سعوية لها تردد رة تحوي مقاومة ، وكل دا17ـ  6أنظر للشكل 

(ƒresonant) مع الجذر التربيعي لحاصل ضرب معاملي الحث والسعة يتناسب (L,C) 
  : كما يتضح من المعادلة التالية

  
  
  
  
  
  
  
  

  يبين قيمة التيار عند تردد الرنين:  17ـ  6شكل رقم 
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ومجسات التيارات ) كابالت(عادة ما يتم تجاهل المقاومة السعوية في موصالت 
ية وحثية وسعوية ائال تحوي مقاومات كهرب التي الداراتالدوامية، وبالرغم من ذلك فإن 
خر أحدهما جانب اآل نناقاله حين وضع ، حيث أنتعاني من هذا التأثير أيضاً

ن مقاومة لفات الملف تكو ، وأيضاً)مقاومة سعوية(فإنهما يشكالن مكثف ) نامتجاور(
 الناقل إنف، وباإلضافة إلى ذلك )متجاورة نواقلحيث أنها عبارة عن (سعوية فيما بينها 

من  مثل نوعاًيات اإللكترونية للجهاز مع بعضها المستخدم في توصيل المكون) الكابل(
كل الحاالت السابقة متجمعة مقاومة سعوية ن تكو .مقاومة السعوية والمقاومة الحثيةال

الحساسة  الداراتفي  صغيرة ذات تأثير ضعيف ومع ذلك اليمكن إهمالها خصوصاً
  . والترددات العالية

  
א66 א אאאא

يتكون جهاز الفحص باستخدام التيارات الدوامية من مصدر تيار متردد متصل به ملف 
فرق الجهد لقياس التغير في فرق الجهد بين طرفي الملف ) مقياس(ي، وعداد ائكهرب

ق الجهد لقياس التغيرات في رمن مقياس ف ي بدالًائيستخدم مقياس التيار الكهرب أحياناً(
وبالرغم من فاعلية هذه األجهزة في الكشف عن العيوب واإلنقطاعات  ).يةائرة الكهربالدا

  . إال أنها تتميز بقليل من التعقيد وهذا ما سيتم تناوله في السطور القادمة
  

  يةائالكهرب الجسور 1ـ  6ـ  6

ساسية وتسمي أيضا دائرة ماكسويل األ الجسررة ية األكثر حساسية هي داائرة الكهربالدا
 الجسركل منهما يمثل أحد أرجل ) R1, R2(وهي تتكون من مقاومتين كهربيتين متزنتين 

، هذه المكونات )أميتر(تزان وجهاز قراءة التيار ية لإلائكهرب وممانعةوملف الفحص 
جل أحد أر) R1, R2(حيث تمثل كال من المقاومتين الكهربيتين  جسرتوصل على شكل 

خرين  يمثالن رجل الثالثة والمقاومة والملف اآلو يمثل الملف وأحد المقاومات ال الجسر
  . 18ـ  6رقم  شكلالالرجل الرابعة ويوصل األميتر بينهما كما ب

تكون قراءة األميتر صفر ) اويتينمتس والممانعةالمقاومة ( متزناً الجسرعندما يكون 
ية ائالكهرب الممانعةعينة اإلختبار فإن مقدار  مبير، ولكن عندما يقرب ملف الفحص منأ
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غير متزن ويتحرك مؤشر األميتر ليعطي قراءة لقيمة  الجسرسيتغير وبالتالي يصبح 
  . عدم اإلتزان ىناسب مقداره مع مدالتيار والذي يت

  
  
  
  
  
  
  

  األساسية الجسررة دايبين :  18ـ  6شكل رقم 
يكون متزن تحت ظروف  الجسرإلعتبار أن رة ماكسويل يجب األخذ في اعند إستخدام دا

في حالة وجود مادة  ألنهعن أي مادة موصلة  معينة مثل أن يكون الملف في الهواء بعيداً
رة في حالة إستخدام دافقد حالة اإلتزان، وا يؤدي إلى مم الممانعةتتغير قيمة  ناقلة

ن يتم أخذ قراءة األميتر عند ية لمادتين مختلفتيائالكهرب الناقليةماكسويل في المقارنة بين 
بالمادة الثانية  ىلقراءة عند إستبدال المادة األولرة ثم تؤخذ امن الدا ىتقريب المادة األول

  . ية للمادتينائالكهرب الناقليةوفي هذه الحالة يمثل الفرق بين القراءتين الفرق بين 
  
 يةائالكهرب الجسور داراتعض أنواع ب 2ـ  6ـ  6

ية مختلفة عن ائالكهرب الممانعةمتزنة عند نقطة تكون فيها  جسررة ن دامن الممكن تكوي
ذلك فإنه من الممكن أن  ىكونة عندما يكون الوسط هواء، وعلية المتائالكهرب الممانعة

اءات من بعضها كما تتغير نقطة اإلتزان لتعطي قراءات مباشرة دون الحاجة لطرح القر
 : تيةاآل الداراتفي 

ية وهي عبارة عن ائالكهرب الجسور داراتيوضح أحد أنواع  19ـ  6رقم شكل ـ  1
وفي  الجسرية  تحوي ملفين متطابقين كل منهما موصل بأحد أرجل ائرة كهربدا

على  )الملف مرجعي( رة متزنة، وعندما يوضع أحد الملفينهذه الحالة تكون الدا
ة  فإن مؤشر على العينة المختبر) ملف الفحص( خرالعينة المرجعية ويوضع اآل

قراءة تتناسب مع مقدار  األميتر سينحرف إذا وجد إختالف بين العينتين معطياً
  . اإلختالف
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  حدهما ملف فحصأية تحوي ملفين ائرة كهربيوضح دا:  19ـ  6شكل 
  خر ملف مرجعيواآل

  
نجد أن الملفين يفصل  20ـ  6رقم شكل في  المبينة يةائرة الكهرببالنظر للداـ  2

ما مسافة معينة ثم يتم تحريكهم كوحدة على الجزء المراد إختباره وأثناء بينه
) ب(على مكان اإلنقطاع بينما الملف ) أ(تحريكهم كوحدة على السطح يمر الملف 

ر وعند يمر على المادة المختبرة وبالتالي تفقد الدائرة إتزانها وينحرف مؤشر األميت
) أ(فوق اإلنقطاع ويقع الملف ) ب(ف خرى يقع الملأتحريك الملفين كوحدة مرة 

فوق المادة المختبرة وبالتالي يحدث عدم إتزان وينحرف مؤشر األميتر ولكن في 
  . إتجاه يعاكس إتجاه حركته في الوضع األول

  
  

  
  

  يوضح الفحص بإستخدام ملفين بشكل تبادلي:  20ـ  6شكل 

ية والتي ائالكهرب ورالجس داراتخر من أنواع آيبين نوع  21ـ  6رقم لشكل اـ  3
) الكهربية الممانعةاللذان يشكالن (ية والممانعة الحثية ائكون فيها المقاومة الكهربت

أي يمكن التحكم بقيمتيهما، وفي هذه الحالة يمكن معرفة قيمة المقاومة  متغيرتان
رة لوضع اد إضافتها أو طرحها إلعادة الداية والممانعة الحثية المرائالكهرب
ية بأنه متعدد اإلستخدامات ائالكهرب دارات الجسورويتميز هذا النوع من  .اإلتزان

ية ائكهرب ممانعةية والممانعة الحثية لتكون ائحيث أنه يمكن ضبط المقاومة الكهرب
ية في حالة إتزان عندما يكون الوسط المحيط بملف الفحص ائرة الكهربتجعل الدا
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ية بسبب ائالكهرب الممانعةلتغير في هواء، وفي هذه الحالة تشير قراءة األميتر ل
  . ة المرجعية للمادة تحت اإلختباراإلنتقال من العين

  

 

 

  

  

 ية ومقاومة حثية متغيرةائرة فحص ذات مقاومة كهربيوضح دا:  21ـ  6شكل 
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71
إتالفية نذكر الّاإلختبارات الفي  طيسية المستعملة جد أنواع كثيرة من المجسات المغنيو

فائقة  يفات التداخل الكم، ومل(Solenoid Coil Probes) الملفات اللولبيةمنها مجسات 
 (Superconducting Quantum Interference Devices, SQUID’s)الناقلية 

هذا الفصل  يوف  (Magneto- Resistive Sensors)ومجسات المقاومة المغنطيسية
حثية سنتعرض بالتفصيل لبعض هذه المجسات مع الحديث بإختصار عن المجهودات الب

م التيارات ستخدااب يإتالفالّالفحص الفي  تستعمل يلتطوير بعض هذه المجسات الت
  . الدوامية

  
א72 א (Coil Probes)א

ال الفحص بالتيارات مجفي  هذا النوع من الملفات من أكثر أنوع الملفات إستخداماً
تم هنا مناقشة األنواع المختلفة من المجسات ذات الملف، وأهم المعايير توس. الدوامية
المستخدمة إللتقاط اإلشارات الناتجة أثناء  والداراتأداء هذه المجسات، في  المؤثرة
واع المختلفة من للكشف عن األن لفذات الم جساتتوجد أنواع متباينة من المو. الفحص

ساسية عالية للكشف ح لهاالملف  ذات مجساتالأن  القوليمكن بصفة عامة الشروخ، و
  . الناتج الدوامي التيارفي  كبيراً تحدث تغيراً يعن الشروخ الت

  
   (Encircling Coil Probes)جسات ذات الملف المحيطيالم 1ـ  2ـ  7

هذه . يتم فحصه يلك التى تطوق أو تحيط بالجزء الذت يه أكثر المجسات إستخداماً
هو  اكم أو خارجياً لفحص القضبان أو األنابيب إما داخلياً المجسات عادة ما تستخدم

  . )أ( 1ـ  7موضح بالشكل رقم 
األنبوب حيث يكون  ن حساسة للعيوب الموازية لمحور القضيب أووهذه الملفات تكو

في  كما(إتجاه معاكس للتيار حول الملف في  على هيئة دوائر محيطية يالتيار الدوام
الداخلية تكون قادرة على فحص األنبوب من الملفات والمجسات ذات  )ب ـ 1الشكل 
طة طريقة توجيه بحيث يدمج مع ويتم إدخال هذه المجسات داخل األنابيب بواس. الداخل

  . الملف نظام يحدد بعد الشروخ التى يتم كشفها عن طرف األنبوب
وتتحرك داخل  والمراجلبادالت الحرارية موتستخدم المجسات الداخلية لفحص أنابيب  ال

 تستخدم يج أحد المجسات الداخلية التـ  1 ـ 7 شكل يوضح .األنابيب بسرعات ثابتة
  . (Ferromagnetic Materials)القابلة للمغنطة فحص األنابيب في 
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سريان ) ب(أنبوب   لقضيب أو  ملف محيطي للفحص الخارجي) أ: ( 1ـ  7شكل 
  لألنبوب ملف لإلختبار الداخلي) ج(ملف إختبار خارجي في  التيار الدوامي

بعض  في الداخلية ذات مقطع مستدير، إال أنه  الملفاتعادة ماتكون المجسات ذات 
الحاالت الخاصة يمكن الحصول على ملفات ذات مقاطع لها أشكال خاصة للباحثين أو 

  .لها أشكال خاصة  يسطحية وتحت السطحية للمنتجات التللمصنعين إلكتشاف العيوب ال
  
  (Pancake – Type Probes)ات ذات المحور العمودى جسالم 2ـ  2ـ  7

 (Surface probes)الملفات السطحية  وتسمى أحياناً ت ذات المحور العمودىجساالم
كون ذات وهذه المجسات ت. لسطح المراد فحصهعلى ا ملفات يكون محورها عمودياً هي
 ممانعةطيسية عالية وتكون له له نفاذية مغن ، أو قلب حديد مغنطيسي)هواء(مفرغ لب ق

ذات تكون والمجسات ذات المحور العمودى . إبتدائية أكبر من الملف ذي القلب الهوائي
كذلك الميل بالنسبة للسطح و (Lift-off)حساسية عالية للبعد عن السطح المراد فحصه  

  . المستوي
وتكون التيارات الدوامية . وهذا النوع من المجسات يستخدم لفحص األسطح المستوية

 موازية للسطح كما هو موضح) دوائرعلى هيئة (على الجزء الذى يتم إختباره محيطية 
سريان التيار يتغير بشدة عندما يكون هناك شرخ على السطح  فإن . 2ـ  7قم بالشكل ر
وهذا النوع من المجسات غير معد إلكتشاف العيوب . يمكن إكتشاف الشرخ وبالتالي

  . (Laminar flaws)الموازية للسطح مثل عيوب التوريق 
و أ يدوياً إتالفية إماالّاإلختبارات الفي  تستخدم المجسات ذات المحور العمودى

الطرق اليدوية أكثر مالءمة لكشف العيوب السطحية لألجزاء التى كون تو. أوتوماتكياً
تحتاج لمراقبة دائمة وباألخص أثناء صيانة أجزاء الطائرات وسيارات السباق ذات 

كشف في  حين أن الطرق األتوماتيكية تكون ذات فائدة أكثرفي  .السرعات العالية
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لية حول الجزء تحت بيب أو القضبان حيث يدور المجس بسرعة عاالشروخ الطولية لألنا
كما هو موضح بالشكل اً يتم فحص الجزء لولبي ، وبالتالييتحرك طولياً اإلختبار، الذي

  . 3ـ  7رقم 
  
  
  
  
  
  
  

 مع توضيح سريان التيار الدوامي يمحور عمود ذومجس :   2ـ  7شكل 
  
  
  
  
  
  

  لمحور العموديلمجسات ذات االفحص األوتوماتيكى با:  3ـ  7شكل 

  نواع أخرى من المجسات ذات الملفأ  3ـ  2ـ  7

توجد أنواع أخرى من المجسات ذات الملف لإلختبار بالتيارات الدوامية منها مجسات 
، المجس ذو الملف على شكل حدوة حصان (Segment Probes)المقاطع  

(Horseshoe-Shaped)ي، المجس ذو الملف اللولب(Spiral Coil Probe)  ،
  .  (Coil probe Arrays)ومصفوفات المجس ذو الملف 

وهذه . أو األنابيب بالقضباندرزات اللحام في  تستخدم مجسات المقاطع لفحص العيوب
فحص القضبان أو األنابيب في  المجسات تصنع بعدد خاص من اللفات ويمكن إستخدامها

أو الطريقة المطلقة   Differential) الطريقة التفاضلية(ريقة التباين إما بط
(Absolute) وتعتبر طريقة التباين أكثر دقة. وكل من الطريقتين تستخدم نفس المجس 

إكتشاف في  صعوبة يحامات، كما أن هذه المجسات تعانلالفي  كشف العيوب الدقيقةفي 

 كابل محورى

 زنبرك

 غطاء واقى

 ملف الفحص

 العينة
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حيث أن هذه المجسات التفاضلية يمكنها فقط إكتشاف . اللحاماتفي  العيوب الطويلة
م دمج مجس مطلق وللتغلب على هذا العيب فإنه يت. ونهايته فقط) أو الشرخ(اية العيب بد

  . اللحاماتفي  من خطوط اإللتئام أو الشروخ الطويلة يلكشف أ يمع المجس التفاضل

كشف العيوب في  يستخدم يمثل  ملف على شكل حدوة حصان والذي 4ـ  7وشكل رقم 
فحص مادة في  هذا الملف دم بعض الباحثينوقد إستخ. (Laminar Flaws)الورقية 

هذا المجس فإن الفيض  وفي. (Graphite Composite Material)رافيت المركبة الغ
حول الفيض  ملتفاً ر الدواميحين يكون التيافي  للسطح يكون موازياً طيسيالمغن
هذه الحالة فإن العيوب في  .الشكلفي  الجزء الذى يتم فحصه كمافي  طيسيالمغن

  . المتكون وبذلك يمكن كشفها بسهولةلورقية إن وجدت تؤثر بشدة على التيار الدوامي ا
  
  
  
  
  
  

  ملف على شكل حدوة حصان : 4ـ  7 شكل

م ستخداوبا. الصلبفي  أما الملفات اللولبية فقد ثبت قدرتها على إكتشاف الشروخ الطويلة
وبذلك فإن الملفات  المختبرالناتج يحيط بسطح الجزء  هذه الملفات فإن التيار الدوامي

  5ـ  7وشكل رقم . نتائج جيدة من ناحية الحساسية لعيوب اللحامات اللولبية تعطي
  . فحص أحد اللحاماتفي  يوضح كيفية إستخدام الملف اللولبى

  

  
  

  
  

لتيار  يبواسطة ملف لولب) أ(، ية لدرزة لحامائالكهرب الناقليةاس قي : 5ـ  7 شكل

 حركة الملف على درزة اللحام) ب. (لفات 10ذو  يدوام
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تنتج مجموعة من ) 7ـ  7ورقم   6ـ  7أنظر شكل رقم  (مجسات الملفات المصفوفة 
وهذا النوع من الملفات له ميزات . ة أثناء اإلختبار بالتيار الدواميطيسيمغنالعيوب الكهر

كن فيم. (Pencil Probe) خرى التى تستخدم المجسات القلميةكثيرة مقارنة بالملفات األ
ملف واحد عدة مرات بعدد الملفات الموجودة لتغطى  إعتبارها تعظم دور مجس ذي

وفر مجس الملفات المصفوفة يوبذلك فإن إستخدام . المساحة المطلوب فحصها مرة واحدة
  . وقت وتكاليف الفحصكثيراً من 

  

  

  

  

  

  المصفوفة بين المجس أحادى الملف والمجس ذي الفرق:  6ـ  7شكل 

 
 
 
  
  
  
  
  

  

 لفحص السطح الخارجي ذا مصفوفة صمم خصيصاً اًيوضح مجس:  7ـ  7شكل رقم 

  ألنبوب من الصلب

  المجسات ثنائية الوظيفة 4ـ  2ـ  7

حيث  (Reflection Probes)ما تسمى مجسات اإلرتداد  المجسات ثنائية الوظيفة أحياناً
القطعة تحت  دوامي فيإلنشاء تيار ) موعة الملفاتأو مج(يتم إستخدام نفس الملف 

يوضح مجس  8ـ  7وشكل رقم . من التيار الدوامي فحص ثم إستقبال المجال الثانويال
  . الوظيفة بإستخدام ملف واحد ثنائي

 المسح بإستخدام مجس المصفوفة المسح بإستخدام ملف وحيد 
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 الوظيفة بإستخدام ملف واحد مجس ثنائي:  8ـ  7شكل 

منفصلة الوظيفة  تسمى أحياناًيفة المجسات أحادية الوظ فيومن ناحية أخرى 
(Separate function)، نفس الملف إلنشاء التيار الدوامي ثم إللتقاط المجال  يستخدم ال

ة واحدة وهى وظيف لمجسات يتم تصميم الملف اإلبتدائي ليؤديففى هذه ا. الناتج الثانوي
 أصغر إلستقبال المجال الثانوي نويحين يكون الملف الثافي  ،إنشاء التيار الدوامي

  . )9ـ  7أنظر شكل رقم ( بحساسية مناسبة اإلبتدائي لدواميالناتج من التيار ا

  

  

  

  

  

  مجس ذو ملفات ثانوية تفاضلية منفصلة الوظيفة:  9ـ  7 شكل

األمثل  بالشكلوالميزة األساسية للمجسات منفصلة الوظيفة أنه يمكن تصميم الملفات 
لتنتج مجال الملف  ممانعةيمكن ضبط  فبالنسبة للملف اإلبتدائي. لوظيفةالمالئم ل

 وسماكةف، بضبط بعض المتغيرات مثل قطر المل ومنتظم وذلك مغنطيسى إبتدائي قوي
ط الحد فيمكن تصميمه إللتقا أما الملف الثانوي. دد لفات الملفاألسالك المستخدمة، وع

وتكييف حجم الملف  (Noise)وذلك بتقليل مصادر الضجيج األقصى من المجال الثانوي 
  . المطلوب إكتشافه ليطابق  حجم العيب

الفحص في  يتم توضيح أكثر لفهم أساسيات بعض أنواع المجسات المستخدمة يلي وفيما
  . بالتيارات الدوامية
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   (Absolute- Mode Probe) المجس المطلق  5ـ  2ـ  7

نفس الوقت  يقوم بإنتاج تيار دوامي وفي أبسط مجس مطلق يتكون من ملف أحادي
هذه ). 10ـ  7شكل رقم ( مجال التيار الدواميفي  التى تحدث يمكنه إستقبال التغيرات

ويعيب هذا النوع من المجسات حساسيته ). فولط(سات المطلقة تنتج إشارة جهد المج
  . درجات الحرارةفي  العالية للتغير

  
  
  
  

  توضيح لإلشارة ، معمجس مطلق يحيط بالعينة: 10ـ  7 شكل
  العينةفي  الصادرة من العيب الموجود

  
بإستخدام  (Voltage compensation)وفى بعض الحاالت يمكن عمل تعديل للجهد 

هذه  وفي. بالملف األصلي نة المختبرة ومتصالًعن العي يكون بعيداً ملف إضافي مرجعي
ية، مما يزيد من حساسية العينة التوجد أي إشارة فولطفي  الحالة عند عدم وجود عيب

  . درجات الحرارةفي  سية للتغيراتالمجس، كما أن المجس يكون أقل حسا

في  ، وكذلك التغير المتدرجإكتشاف العيوب الطويلة نسبياًفي  وتستعمل المجسات المطلقة
. كشفها من تتمكن المجسات التفاضلية ال نابيب أو القضبان وهى العيوب التيلأل السماكة

مات عن المادة التي إعطاء معلو يضاًباإلضافة إلى ماسبق فإن المجسات المطلقة يمكنها أ
  . للمادة، وصالدتها، واإلجهادات الداخلية بها إن وجدت يتم إختبارها مثل الحجم الحبيبي

    
  (Differential- Mode Probes)المجسات التفاضلية  6ـ  2ـ  7

تتكون المجسات التفاضلية من  ملفين للمقارنة بين نقطتين متقاربتين من الجزء المختبر، 
إتجاه معاكس لبعضها البعض حتى يمكن جعل في  )الكاشفة(ات المستقبلة ويتم لف الملف

ن الجهد الناتج من المجس ، وبذلك يكوالجهد الناتج من مجال اإلثارة اإلبتدائى متعادالً
حالة وجود في  أما). بين الملفين(حالة عدم وجود عيب داخل الملف في  صفراً التفاضلي

العيب يغير فإن  ـ يتم تحريكه بسرعة ثابتة لذيلجزء الذى يتم فحصه ـ واافي  عيب
  .  )11ـ  7شكل رقم (تظهر إشارتين للجهد  حالة اإلتزان وبالتالي
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  طريقة عمل الملف التفاضلي : 11ـ  7شكل 

الصغر، في  والميزة الرئيسية للمجسات التفاضلية قدرتها على إكتشاف العيوب المتناهية
ن لمادة المختبرة حيث أن الملفيا سماكةفي  غير التدريجيد التإال أنها التستطيع تحدي

  .القرب من بعضهما  يكونان شديدي
  
والمجسات اإلنتقالية  (Conventional)المجسات التقليدية  7ـ  2ـ  7

(Transmission)  

مع ملف  بتدائي، تكون بوضع ملف اإلثارة اإلاألكثر إستخداماً المجسات التقليدية، وهي
إلثارة حين يوضع ملف افي  نفس الجهة من العينة المختبرة،في  ال الثانوياإلستقب
في  بينما يوضع ملف اإلستقبال الثانوينة العي إحدى جهتيفي  للمجس اإلنتقالي اإلبتدائي

  . )12ـ  7شكل رقم (الجهة األخرى من العينة 

 

  

 

 
  

  يةالمجسات اإلنتقال" ب"المجسات التقليدية  و " أ: " 12ـ  7شكل 

 5إلى  3تجاوز من ت ال سماكةوتحتاج المجسات اإلنتقالية أن تكون العينة المختبرة ذات 
 لموجات التيار الدوامي الصادر من الملف اإلبتدائي اق القياسيعمق اإلخترمرات 

(Standard Penetration Depth) .من إستقبال  وذلك ليتمكن الملف الثانوي
 . اإلشارات الثانوية
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  المجسات ذات الملففي  المستخدمةالكهربائية  لداراتا 8ـ  2ـ  7

 الدارات، وسنقوم هنا بمناقشة تأثير هذه الداراتالفصل السابق عن هذه في  سبق الحديث
  . للحصول على اإلشارة الالزمة للفحص الملف اإلبتدائيفي  على عملية اإلثارة

وملف ـ  اومةمق داراتملف مطلق هو توصيله مع  أبسط الطرق لتوصيل مجس ذي
(RL Circuit)  الفصل السابق لقياس الجهد الثانويفي  7ـ  6الموضحة بالشكل رقم 

 رة يعيبها أن النتائج تتأثر كثيراًبق اإلشارة إلى ذلك فإن هذه الداإال أنه كما س. الناتج
  . بدرجة الحرارة

 (Bridge Circuit) الجسررة توصيل المجس بدا فهي ثر إستخداماًأما الطريقة األك
ويمكن ضبط اإلتزان . ستخدمملنوع المجس ال رة طبقاًالدافي  حيث يمكن ضبط اإلتزان

واحدة من األرجل والتوصيل مع ممانعة في  طة التوصيل مع مقاومة على التواليبواس
، ويتم قياس فرق الجهد بين الطرفين )13ـ  7شكل رقم (الرجل األخرى في  يةائكهرب

A &B .  

  
  
  
  
  
  

 متوازنة جسريةوصلة ) ب(غير متوازنة ،  جسريةوصلة ) أ: ( 13ـ  7شكل 
  

א73 (Magnetoresistive Sensors)א

مقاومتها في  (Linear Change)طيسية لها خاصية التغير الخطى مجسات مغن هي
ات عدة وهذا النوع من المجسات له ميز. خارجى طيسيائية تحت تأثير مجال مغنالكهرب

ا يؤدي معيوبه هو معامل الحرارة المرتفع ممنها حساسيته ودقته العاليتين إال أن أهم 
طيسية د تم تقسيم مجسات المقاومة المغنوق. درجات الحرارةفي  لى الثأثر الكبير بالتغيرإ
يسمى  والثاني (”Spin- Valve, “SV)مجس الصمام الدوار   لى نوعين األول يسمىإ

  . (”Magnetic Tunnel Junction, “MTJ)طيسية ناة المغنمجس وصلة الق
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ال المغنطيسى وله زستور يستخدم كحساس للمجمجسات الصمام الدوار عبارة عن تران
مبنية  طيسية فهىأما مجسات وصلة القناة المغن. سيطيفيرو مغن -تركيب شبه موصل 

دم مجسات وتستخ .(Spin Dependent Tunneling Effect) على تأثير القناه الدوار
إتالفية لتسجيل المجال الثانوى من التيارات الّاإلختبارات الفي  طيسيةالمقاومة المغن

  .طور البحث والتطوير في  وهذا النوع من المجسات مازال. الدوامية
  
  (Hall-Effect sensors) مجسات تأثير هول 1ـ  3ـ  7

حالة تعامد في  إذ وجد أنه 1879تأثير هول تم إكتشافه بواسطة دكتور إدوين هول سنة 
يتولد فرق جهد  ائيبه تيار كهرب مستطيل الشكل ماراً ناقلعلى سطح  طيسيمجال مغن
لتطوير  ات القرن الماضييأواخر ستينفي  وقد تم إستخدام هذا التأثير. الناقل بين سطحي

 خدامهويمكن إست طيسي الناتج عن التيار الدواميجسات يمكنها إكتشاف المجال المغنم
ر مع قيمة التيا ويكون جهد هول متناسباً. إتالفية بالتيارات الدواميةالّاإلختبارات الفي 

  . المتدفق إلنتاج التيار الدوامي
  
  (SQUID) الناقليةمجسات سكويد أو فائقة  2ـ  3ـ  7

ويرمز إليها  باإلسم " الفائقة الناقليةذو  مجسات التداخل الكمي"هذه المجسات تسمى 
SQUID وهو مأخوذ من الحروف األولى(Superconducting Quantum 

Interference Devices) .تم طيسية شديدة الحساسية عبارة عن أجهزة قياس مغن وهي
ومجسات سكويد عبارة عن . طيسية متناهية الصغرتصميمها لقياس المجاالت المغن

  )8(الت جوزيفسونالمشتملة على وص الناقليةفائقة  الداراتمجسات مبنية على مبدأ 
(Josephson Junctions) . ويعيب هذا النوع من المجسات أنها تحتاج إلى تبريد شديد

وذلك الفائقة المطلوبة لتشغيل المجس  الناقليةيقترب من الصفر المطلق للحصول على 
الوقت في  ا يحد من إستخدام هذه المجسات كثيراًلتقليل مستوى الضوضاء وهو م

  .الحالي
  
א74 א א א

ل التى وامعدد من الع األخذ في اإلعتبارإلختيار الملف المناسب ألحد التطبيقات يجب 
 وسيتم. وأبعاد المجس المستخدم المتوقع وتردد التشغيل تشمل مدى المجال المغنطيسي
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ت والحساسا هذا الجزء عمل مقارنة سريعة بين األنواع المختلفة من المجساتفي 
  . (Probes and Magnetic Sensors)طيسية المغن

حالة إذا ماكان حجم العيب في  المجسات ذات الملف تعطى مستوى جيد من الحساسية
المحيطية  الملفاتوتعتبر المجسات ذات . مع حجم المجس المطلوب إكتشافه متناسباً

وله  كان المجس قصيراًذات حساسية عالية للشروخ الصغيرة وذلك إذا ما) الخارجية(
والمشكلة هنا أن حجم . قطر صغير مقارنة بالمجسات الطويلة أو ذات القطر الكبير

  . يتم فحصه يطابق قطر األنبوب أو القضيب الذيالمجس يجب أن 

كتشاف العيوب القصيرة الموازية تكمن فائدتها الحالة إستخدام الملفات المحيطية   وفي
حالة العيوب الطويلة الموازية في  أما. الذى يتم فحصهلمحور األنبوب أو القضيب 

للمحور فيستحسن إستخدام الملفات التفاضلية المحيطية التى يمكنها إكتشاف العيب عندما 
عندما يدخل العيب أو يخرج من تحت  د أطرافه تحت المجس مباشرة فقط أييكون أح
  . الملف

 أو ما المجسات ذات المحور العمودي تطويرفقد تم  إلكتشاف العيوب الطويلة بشكل كلي
عن  قطرهايزيد  وهذه المجسات يمكنها إكتشاف عيوب قد ال. تسمى الملفات السطحية

 امم تقوم بمسح األسطح الصغيرة نسبياً والملفات ذات المحور العمودي. رونميك 50
  . أنها أكثر حساسية من الملفات المحيطية يعني

وعند إستخدام المجسات ). اآللى( لفحص األتوماتيكينتاجية يستخدم افى الخطوط اإل
 (Rotating system)فإن األمر يحتاج إلى نظام دوار  آلليالسطحية مع الفحص ا

حالة الملفات المحيطية فإن األمر يكون أيسر حيث في  إلدارة الجزء تحت الفحص، أما
لمحيطي اويستطيع المجس . يبقى كل من المجس والجزء تحت الفحص بدون دوران

  . ثانية/ متر 150بعض األحيان إلى في  تصل تج عند سرعات عالية جداًافحص الن

يتم تصميمها للكشف عن  (Segment Coil Probes)مجسات ملف القطعة الدائرية 
وعادة ما تكون حساسية هذه المجسات أعلى من . المواسير الملحومةفي  درزة اللحام

الملحومة مقارنة  سطح الذى يتم فحصه من المنطقةالمجسات المحيطية حيث أنها تحدد ال
  .  من السطح الملحوم 360ºية التى تفحص بالمجسات المحيط
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في  تفيد كثيراً  (Horseshoe-shaped)ت التى تكون على شكل حدوة الحصانالمجسا
اليمكن إكتشافها  والتي (Laminar flaws)كشف العيوب المسطحة والموازية للسطح 

فإنها تكون ذات حساسية  جسات ذات الملف اللولبيأما الم. ت السطحيةبواسطة المجسا
سرعة فحص عالية ويمكن بواسطتها  المجسات ذات المصفوفة تعطي حين أنفي  عالية

  . التمييز بين العيوب القريبة من بعضها
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81

هنالك العديد من األجهزة التي تستخدم في الفحص بالتيارات الدوامية، بعض هذه 
شكلة أو خلل بشكل عام، األجهزة تصمم بشكل معين لتستخدم في الكشف عن وجود م

 الناقليةاإلستخدام في هدف محدد مثل أجهزة قياس خر يصمم بغرض وبعضها اآل
صمم بحيث تستخدم جهزة قياس اإلنقطاعات، وهناك بعض األجهزة التي تأية وائالكهرب

التصميمات المختلفة ألجهزة الفحص على  وفي هذا الفصل سنتعرف .ألكثر من تطبيق
إلى  يطةمن األجهزة البس والغرض من كل تصميم وطرق تشغيلها بشكل عام بدءاً

وبرغم إختالف التركيب الداخلي لألجهزة إال أن طرق تشغيلها . األجهزة األكثر تعقيداً
  . ووظيفتها تتشابه بشكل كبير

عند وضع اإلجراء الخاص باإلختبار من الضروري أن يعلم الشخص الذي يجهز إجراء 
لوب  اإلختبار إمكانيات وقصور الجهاز المستخدم، ويجب عليه تحديد ما هو المط

/ ينةالخواص الفيزيائية والهيكلية والفلزية للععلى  الكشف عنه بإستخدام الجهاز والتعرف
  . المادة التي سيقوم بفحصها

في اإلختبار بإستخدام التيارات الدوامية يكون الدليل الوحيد الذي يعبر عن حالة المادة 
 للممانعةي ببساطة مؤشر المختبرة هو القراءة التي يشير إليها الجهاز، هذه القراءات ه

ولكي تكون هذه القراءات  .رة اإلختبارية لداائالكهرب الممانعةية أو للتغير في ائالكهرب
تمثيلية من /مفهوم تتم مقارنتها بالقراءات الناتجة عن فحص عينات مرجعية ىذات مغز
 .  نفس المادة

 
אא82 א א אמ
  ةيائالكهرب الناقليةأجهزة إختبار  1ـ  2ـ  8

 الناقليةية هي أجهزة بسيطة وظيفتها الوحيدة هي قياس ائالكهرب الناقليةأجهزة إختبار 
أحد أنواع أجهزة قياس  يوضح 1ـ  8ية للفلزات المختلفة وسبائكها، الشكل رقم ائالكهرب
 الناقليةجهاز يعبر عن يكون التدريج الذي يقسم شاشة العرض الخاصة بال أحياناً .الناقلية

معظم األجهزة ). النحاس المخمر النقي ناقلنسبة مئوية من ( IACS %النسبية للمادة 
للقراءات يمكن ضبطه  ىوالحد األدن ىذلك فإن الحد األقصمزودة بمفاتيح معايرة ول

كما ) قيمة يستطيع الجهاز قياسها ىوأدن ىأقص(جهاز الفحص ليتناسب مع إمكانيات 
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في تصنيف المواد ومعرفة  ، هذه األجهزة تستخدم أيضا2ًـ  8رقم  يوضح شكل
  . )إذا كان من مادة موصلة فقط(الطالء  سماكةمكونات السبيكة وفي قياس 

  

  

  

  
  

  يةائالكهرب الناقليةيوضح جهاز قياس :  1ـ  8شكل رقم 

ر هذا النوع من األجهزة يعمل بتردد ثابت وال يعطي أي مؤشرات تعبر عن فرق الطو
ويجب على الشخص الذي يقوم باإلختبار مراعاة العوامل التي . بين التردد وفرق الجهد

  . ية للمادة قبل الوصول لإلستنتاجات النهائيةائالكهرب الناقليةتؤثر على 
  

  
  

  

  

  
  

  يةائالكهرب الناقليةمعايرة جهاز قياس :  2ـ  8شكل 

  الشروخ/أجهزة الكشف عن الشقوق 2ـ  2ـ  8

 الناقليةمن أجهزة قياس  ف عن الشروخ أو اإلنقطاعات أكثر تعقيداًأجهزة الكش
  : ية حيث أنهاائالكهرب

  .  تتطلب وجود تردد متغير يسمح بضبط عمق إختراق التيارات الدواميةـ  1
ية للمادة ولكن بالتغير في ائالكهرب بالناقليةالشخص القائم باإلختبار ال يهتم هنا ـ  2

  .    رةلداية لائالكهرب الممانعة
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زيادة القراءة عن /التدريج يعبر إما عن فرق الجهد أو عن التيار، وفي حالة خروج
هذا . حدود التدريج فإنه يمكن ضبط التدريج بحيث تكون القراءة الناتجة داخل حدوده

اإلرتفاع عن /النوع من األجهزة ال يقيس فرق الطور ولكن يمكن التغلب على الرفع
والشكل رقم . هذا المتغير يمكن تقليل تأثيره بإختيار التردد المناسبو (Lift-off)السطح 

   .  يوضح أحد أجهزة الكشف عن اإلنقطاعات 3ـ  8

 

 
 
 
 
 
 
 

  يوضح أحد أجهزة الكشف عن اإلنقطاعات:  3ـ  8شكل رقم 

ضبطها على عينة مرجعية من نفس نوع المادة  لتشغيل هذا النوع من األجهزة يجب أوالً
بعد تشغيل الجهاز يتم إختيار . س نوع وحجم اإلنقطاع المطلوب الكشف عنهوتحوي نف

تحوي أي  ال(التردد المناسب ثم يوضع المجس على العينة المرجعية السليمة 
إذا لم يتمكن من الحصول على قراءة واضحة من العداد فإنه يعاد ضبط ). إنقطاعات

. يتم الحصول على قراءة واضحة ىضبط التردد ويكرر هذا اإلجراء حتالتدريج ويعاد 
  . )من الترددات يتركز حول التردد األمثل ىهناك مد:  ملحوظة(

التغير في الرفع  لمنعللجهاز  (Fine-tune)ة هي الضبط الدقيق ـوة التاليـالخط
(Lift-off) ًبوضع ورقة رقيقة بين المجس والمادة المختبرة ثم  ويكون هذا مصاحبا

على الجهاز ومقارنتها بالقراءة الناتجة عند فحص المادة بدون  تدوين القراءة الناتجة
 ىالوصول لمرحلة تتساو ىكل دقيق حتكما يجب ضبط التردد بش. وجود هذه الورقة

بدون وجود الورقة، وفي هذه الحالة يكون الجهاز قد ضبط  فيها قراءة الجهاز بوجود أو
  . بشكل يسمح له بالكشف عن العيوب بشكل دقيق

لك تتم معايرة الجهاز بإستخدام العينة المرجعية، ثم يوضع المجس فوق العيوب بعد ذ
ة المطلوب الكشف عنها في العينة وتؤخذ القراءات، وفي أثناء ذلك يمكن تغيير سع

بهذا يكون قد . تكون القراءة المأخوذة واضحة ودقيقة ىالمؤشر بالزيادة أو النقصان حت
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قد يتطلب . اء اإلختبار على المادة المراد فحصهاتم ضبط الجهاز وبعد ذلك يتم إجر
كشف إختبار المادة ضبط التردد للوصول لحساسية كافية تجعل الجهاز قادر على 

  . اإلنقطاعات المتوقع وجودها

بعض أجهزة الكشف عن اإلنقطاعات تكون مزودة بمصدر ضوء وصفارة إنذار لتنبيه 
هذا النوع من األجهزة حساس لجميع  .المفتش في حالة تخطي القراءات قيمة معينة

جميع هذه العوامل ية ويجب على المفتش اإللمام بائالكهرب الناقليةالعوامل التي تؤثر على 
  . )غير وجود إنقطاع أو عيب(لجهاز التي قد تؤثر على قراءات ا ىواألسباب األخر

 سماكةفي قياس  ويمكن إستخدامه الناقليةيستطيع هذا الجهاز تأدية وظيفة جهاز إختبار 
وكذلك قياس ) حد أقصىكت ايمتر، عدة ملّةمحدود سماكةبشرط أن تكون ذات (المادة 
  . ياًائكهرب الناقلةالطالءات  سماكة

  
  ية والحثيةائقياس المقاومة الكهرب أجهزة 3ـ  2ـ  8

 يمتغير عند إستخدامه مع مخطط مستويوضح جهاز يمكنه قراءة أي  4ـ  8 الشكل
الفصل  يوسيتم شرح ذلك بالتفصيل ف (Impedance Plane Diagram) الممانعة
  . القادم

عند تشغيل هذا الجهاز أول خطوة يجب القيام بها هي إختيار التردد المناسب لغرض 
فنوع المادة المختبرة والتغيرات التي سيتم قياسها والتحكم بها تحدد التردد . اإلختبار

  . األمثل لإلختبار

تأثر بشكل قوي بالتردد المستخدم في اإلختبار ففي بعض المواد ن عمق اإلختراق يإ
على فحص المناطق القريبة من السطح  اًجعله قادريردد العالي يحد من قدرة الجهاز فالت

  . فقط  بينما التردد المنخفض يتيح إختراق أكثر عمقاً

ية كما ائالكهرب قليةالناالترددات المختلفة تؤثر على العالقة الهندسية بين الرفع ومتغيرات 
سيتم الشرح بالتفصيل الفصل القادم، ولذلك فإنه عند إختيار التردد الذي سيستخدم في 
اإلختبار يجب إجراء عدة إختبارات على عينات مرجعية بإستخدام ترددات مختلفة ثم يتم 

  . إختيار التردد الذي يعطي نتائج أفضل
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  ية والحثيةائة الكهربأحد أجهزة قياس المقاوم:  4ـ  8شكل 
  
 ى، ولرسم منحنالممانعةمخطط مستوي  ىيار التردد المناسب يتم رسم منحنبمجرد إخت

 الناقلية ىنحنية يجب إستخدام عينات من مواد مختلفة، النقاط على مائالكهرب الناقلية
  : تيية ترسم كاآلائالكهرب
ية والمقاومة ائاومة الكهربضع المجس على العينة ثم قم بضبط مفاتيح التحكم بالمقأ ـ 

ط ، قم بإستخدام مفاتيح ضبnullالحصول على أقل قراءة ممكنة  ىالسعوية حت
 عأعد نفس الخطوات ولكن مع رف .التدريج ىالتدريج لجعل القراءات داخل مد

للتأكد من الوصول ألقل قراءة مطلقة  (Higher sensitivity settings) الحساسية
(Absolute null point) ية والممانعة الحثية الموجودة ائ، دون قيم المقاومة الكهرب

  . على مفاتيح الضبط ثم إرسمها على ورقة رسم بياني
  . أعد اإلجراء السابق على كل عينة على حدةب ـ 

ما يكون  غالباً(تأثيره ) أو إلغاء(للمتغير المراد تقليل  ىالخطوة التالية هي رسم منحن
ة المستخدمة أن الماد قط على المنحنى بنفس الطريقة السابقة إالّويتم الوصول للن). الرفع

وكما سبق فإن . نة المطلوب فحصها والمتغير المطلوب تقليل تأثيره يعاد تحديدهالعي يه
يتم فحصه  يالجزء الذبين  ةمتغير سماكةبوضع رقائق ذات  اقيمة الرفع يمكن تغييره

 . وبين المجس

 ىلإلختبار فإن النقاط على منحنعات هو الغرض األساسي وإذا كان الكشف عن اإلنقطا
يجب أخذها من الكشف عن إنقطاعات قياسية بأحجام مختلفة ومعروفة  الممانعةمستوي 

ألي متغير يراد الكشف عنه مثل  ىوبالمثل يمكن رسم نقاط المنحن. ةفي العينة المرجعي
  . إلخ... طيسية المادة أو النفاذية المغن سماكة
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  أجهزة اإلختبار المتقدمة 4ـ  2ـ  8

أصبحت أجهزة إلكترونية  ىدام التيارات الدوامية حتتطورت أجهزة اإلختبار بإستخ
وهذا التقدم ينحصر فقط في حساسية الجهاز وسهولة وسرعة اإلختبار . معقدة التركيب

والعرض المفصل لنتائج اإلختبار وذلك بفضل إستخدام األجهزة اإللكترونية اإلضافية 
أجهزة عرض الموجات  التي تسمح بتوصيل أجهزة التسجيل على شريط ورقى أو

(Oscilloscopes) .  
  
א83 אא א א א א

في أي نظام لإلختبار بالتيارت الدوامية هناك خمسة مراحل يجب المرور عليها قبل 
  : وهي) 5ـ  8موضحة بالشكل ( القراءة للقائم بالفحص/ وصول المعلومة

  (Excitation)إنتاج إشارة اإلثارة ـ  1
 (Modulation)   تعديل اإلشارةـ  2

 Demodulation)  &(Preparationوعزل اإلشارة   تجهيزـ  3

 (Analysis)تحليل اإلشارة ـ  4

  . (Display)عرض اإلشارة ـ  5

  
  
  
  
  
  
  
  

 المراحل التي تمر بها اإلشارة بالجهاز:  5ـ  8شكل 
  
 إشارة اإلثارة 1ـ  3ـ  8

ن مولد لإلشارة أو مذبذب الجزء المختص باإلثارة في جهاز التيارات الدوامية يتكون م
(Oscillator) أنظمة التردد األحادية  ينتج تردد واحد  يوف. يمد الملف بموجات جيبية
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فقط بينما األنظمة متعددة التردد تكون قادرة على إنتاج عدة ترددات لتعطي خيارات 
عددة في األنظمة مت ويتحدد التردد المطلوب سواء في األنظمة أحادية التردد أو. مختلفة

  . تخدم فيه الجهازسالتردد حسب التطبيق الذي سي
 

  تعديل اإلشارة 2ـ  3ـ  8

طيسي مغنطيسي للملفات، وهو المجال المغنإلشارة يحدث في المجال الكهرتعديل ا
المتولد عن الملف اإلبتدائي الذي يولد الطاقة أو التيار المتكون في الجزء تحت الفحص، 

للجزء تحت الفحص ويؤدي إلى توليد ) محور(بشكل معدل طيسي ينتقل المغن هذا المجال
طيسي إتجاهه يعاكس إتجاه المجال اإلبتدائي يارات دوامية ينتج عنها مجال مغنت

  . ويستطيع الجهاز الكشف عنه وتحليله
  
  تجهيز وعزل اإلشارة 3ـ  3ـ  8

الخطوة  ، والهدف من هذه)اإلستخالص(بعد تعديل اإلشارة يتم تجهيزها لمرحلة العزل 
وهذا . هو تكبير اإلشارة القادمة من المجس وإزالة أو تقليل التشويش أو الضوضاء

الجزء من الجهاز يتكون من مكبر أحادى لألنظمة ذات برامج التشغيل البسيطة، أومكبر 
ويمكن إستخدام المرشح الذي يقوم  .تفاضلي لألنظمة ذات برامج التشغيل األكثر تعقيداً

  .  للكشف عن اإلنقطاعات band-pass filterنة من اإلشارات بتمرير حزمة معي
  
  تحليل اإلشارة 4ـ  3ـ  8

بعد إستخالص اإلشارة يمكن تحليلها بعدة طرق إما بتوجيهها مباشرة لعداد تناظري 
(Analogue meter) إلى الرسم البياني  أو(Bar graph)  للعرض، ويمكن تحويلها

  . د من المعالجة والتحليللمزي (Digitized)للنظام الرقمي 
  
  عرض اإلشارة 5ـ  3ـ  8

ويمكن عرض . عرض اإلشارة هو الرابط بين جهاز اإلختبار والغرض من اإلختبار
 Cathode ray( أو أنابيب أشعة الكاثود اإلشارة بعدة طرق من أشهرها العدادات

tubes (شاشات الكريستال السائل  أو(Liquid crystal display) لكمبيوتروشاشات ا.  
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  نسبة اإلشارة إلى التشويش 6ـ  3ـ  8

نسبة اإلشارة إلى التشويش هي نسبة اإلشارات المطلوبة أو المهمة إلى اإلشارات غير 
المهمة، ومن مصادر التشويش الشائعة متغيرات الجزء تحت اإلختبار مثل خشونة 

سباب خارجية دث تشويش بسبب أيمكن أن يح أيضاً. السطح والشكل الهندسي والتجانس
ية، فاإلهتزازات الميكانيكية يمكن أن ائالت اللحام والمحركات والمولدات الكهربآمثل 

وبشكل . أو الجزء تحت الفحصتزيد من إشارات التشويش عن طريق تحريك الملف 
  . سبب  يؤثر على قدرة نظام اإلختبار على القياس بشكل دقيق يعتبر تشويش يعام أ

   
 بة اإلشارة إلى التشويشتحسين نس 7ـ  3ـ  8

إذا كان سطح الجزء المختبر  يمكن تحسين نسبة اإلشارة إلى التشويش بعدة طرق فمثالً
أو شوائب سطحية تؤثر على نسبة اإلشارة إلى التشويش فإنه يمكن  اًيحوي قشور

ي يمكن تقليله بإستخدام عازل، ائالتداخل الكهرب. تحسينها بتنظيف السطح وإزالة القشور
اإلختبارات . يمكن أن يحسن نسبة اإلشارة إلى التشويش األرضي يز الطور والتفريغتمي
  . ى ثالثة إلى واحد كحد أدن مساوية لتشويشاى إل ةإتالفية تتطلب نسبة اإلشارالّال

إلنقطاع يعتمد على عدة وة المطلقة لإلشارة القادمة من االمطلق للتشويش والق ىالمستو
التردد ومسار الفحص والمسافة وحالة السطح وف المستخدم ثل نوع وحجم الململ ماعو

  . تحت اإلختبار وبنيته الذرية ونوع اإلنقطاع وحجمه وموقعه وإتجاهه
  
א4ـ  8 א א

ول عن تحديد  مقدار ؤهو الجزء المسأهم جزء في نظام االختبار بالتيارات الدوامية 
قد . عدة أنواع من األجهزة تستخدم لهذا الغرض ية، وهناكائالكهرب الممانعةالتغير في 

ال يتجزأ من مجموعة اإلختبار وقد يكون وحدة ملحقة يتم توصيلها  يكون الجهاز جزءاً
يجب . وعة اإلختبار عن طريق كابلبمجموعة اإلختبار أو وحدة منفصلة توصل بمجم

تطلبات نظام مالئم لم ىارات ذا سرعة كافية ودقيق وذا مدن يكون جهاز عرض اإلشأ
تسجيل القراءات وذلك عند فحص األجزاء / أحيانا يتطلب اإلختبار تخزين. اإلختبار

الكبيرة التي مازالت داخل الخدمة والتي تتطلب الرصد والمراقبة الدائمة لمعدالت التغير 
  . في التآكل واإلنقطاع
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خدم عرض تيح للمستتو نسبياً ةطريقة عرض اإلشارات في األجهزة التناظرية بسيط
إرتفاع اإلشارة  ىل عام فإن التحكم في الطور ومستوللبيانات، وبشك ةمعالجوإجراء 
(Gain)  ومستويات اإلنذار والترشيح متاح في هذا النوع من األجهزة، والتسجيل

 طيسية ومسجالت الرسم البياني  كان مألوفاًللبيانات بإستخدام األشرطة المغنالتناظري 
  . تم إستبداله بشكل كبير بأجهزة تسجيل البيانات الرقميةفيما سبق ولكن اآلن 

  
 (Analog Meters)العدادات التناظرية  1ـ  4ـ  8

هي أجهزة توضح اإلشارات بحيث ) 6ـ  8كما يوضح شكل رقم ( العدادات التناظرية
تتغير اإلشارات المعروضة بتغير اإلشارات الداخلة للعداد، وتتميز بإحتوائها على إبرة 

لتغير اإلشارات الداخلة للعداد، وإستجابتها لتغير اإلشارات تكون سريعة  حرك تبعاًتت
  . ، هذا النوع من األجهزة يمكن معايرته لقراءة قيم معينة بشكل مباشرجداً

  

  

  

  
  

  يعداد تناظر:  6ـ  8شكل 
  

  )Strip chart recorder( مسجالت شريط الرسم البياني 2ـ  4ـ  8

هي أجهزة تعطي تسجيل تناظري  7ـ  8كما في الشكل  لبيانيمسجالت شريط الرسم ا
وهي إحدي الطرق التي تعطي سجالت دائمة ودقيقة ويمكن . للقيم بسرعة عالية معقولة

أن تسجل من عدة قنوات في نفس الوقت، وتستخدم بشكل شائع في فحص األنابيب 
لبياني الزمن أو شريط الرسم ا ويكون موضح بطول. عندما يكون موقع اإلنقطاع حرج

هل هي  اإلنقطاعوهذا النوع من تقنيات العرض يعطي إشارات تدل على حالة . المسافة
طبيعية أم غير طبيعية، وبالرغم من فائدتها العظيمة إال أن هذه المخططات قد تتراكم 

ا يسبب مشكلة في تخزين البيانات ولذلك فإن ذاكرة الكمبيوتر قد على الرسم البياني مم
  .  حلهاحلت 
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  مسجل شريط العرض البيانى:  7ـ  8شكل 

  أجهزة اإلنذار الصوتية 3ـ  4ـ  8

تشير أجهزة اإلنذار الصوتية لوجود حالة غير طبيعية، كأضواء التنبيه واإلنذار الصوتي 
تستخدم بشكل شائع في أجهزة اإلختبارات بالتيارات الدوامية، فمؤشر التنبيه الصوتي أو 

ال تعطي معلومة كمية عن نوع (عطي فقط معلومات نوعية عن حالة المادة الضوئي ي
  . )اإلنقطاع أو حجمه ولكنها تشير لوجود خلل أو  تغير مفاجئ فقط

 
  (Digital Displays)أجهزة العرض الرقمية  4ـ  4ـ  8

وفيها يتم عرض القراءات المرئية في خطوات منفصلة، يقيس العداد القراءات خالل 
تكون النتائج رقمية تكون  فعندما. معينة وتعرض القيم المقاسة على شكل أرقامدقيقة 

ظرية ولكن نتائج أ المشغل أو الفني أقل منها في حالة إستخدام عدادات تناطفرصة خ
  . ىادات الرقمية بأنها تعطي دقة أعل، وتتميز العدالعرض تكون أبطأ

  
    (Cathode ray tubes, CRTs) أنابيب أشعة الكاثود 5ـ  4ـ  8

عرض  تعطيوهي . يةائرة الكهربتستخدم في عرض مخرجات الداأنابيب أشعة الكاثود 
باشر مستمر لحظي وتتميز بدقتها العالية وإمكانية معايرتها وقدرتها على القياس الم

وبالتالي دراسة نية ضبط البيانات المعروضة وتخزينها اللنتائج ومداها الواسع وإمك
  . وتحليل النتائج

 
 (LCD)العرض بإستخدام شاشات الكريستال  السائل  6ـ  4ـ  8

شاشات الكريستال السائل عبارة عن جهاز عرض مسطح ورفيع   العرض بإستخدام
شكل على  يتكون من عدد من البيسكل أو المربعات الملونة وغير الملونة مرتبة
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ية ائاقة الكهربوتستهلك كميات منخفضة من الط .مصفوفة أمام مصدر ضوئي أو عاكس
العوامل الهامة التي يجب أخذها في اإلحتياط  .لألجهزة التي تعمل بالبطارية ومناسبة جداً

عند تقييم شاشة عرض الكريستال السائل هي الوضوح والتباين والحجم وزمن اإلستجابة 
أشكال العرض  ىإلخ، وتعتبر شاشة الكمبيوتر إحد ....ونوع المصفوفة وزاوية العرض

  . دام الكريستال السائلبإستخ
  

 (Oscilloscopes)جهاز عرض الذبذبات  7ـ  4ـ  8

ستخدم لعرض نواتج أو ت 8ـ  8كما هو مبين في الشكل  أجهزة عرض الذبذبات
ية، وتتميز بأنها تقدم عرض مستمر ولحظي للنتائج وأيضا ائرة الكهربمخرجات الدا

  . تتميز بدقتها العالية
  
  
  
  
 

  
 عرض الذبذباتجهاز :  8ـ  8شكل 
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91

فصل المتغيرات  من خاللهافي هذا الفصل سيتم مناقشة الطرق المختلفة التي يمكن 
  .قد تتداخل مع اإلشارة األصلية المطلوبة عن المتغيرات غير الهامة التي 

كيفية تقييم على  خمسة أقسام إعتماداًإلى  ستخدام التيارات الدواميةر بامكن تقسيم اإلختباي
  . ية، وكل من هذه األقسام له جهاز وإجراء إختبار خاص بهائالكهرب الممانعةسبب تغير 
  

אא92
في التشغيل، معظم  بساطة كثراأل ية هيائالكهرب الممانعة ستخدامبا اإلختبار أنظمة

 االنقطاعات  عن الكشف وأجهزة  (Portable)المحمولة يةائالكهرب الناقليةأجهزة إختبار 
ية ولكنها ال تستطيع الكشف عن ائالكهرب الممانعةعن تغير  الكشف تستطيع ببساطة
  . إزاحة الطور

 تسبب أن يمكن متغيراتال من العديد من أن الرغم على ية،ائالكهرب الممانعة ختبارفي ا
 يكون أن هو المشغلعلى  صعوبة األكثر أن المهمة إالّ يةائالكهرب الممانعةفي  تغيراً
 ية حدث بسببائالكهرب الممانعة في كان التغيير إذا ما اليقين من بدرجة الحكم على قادراً
  .ية ائالكهرب يةالناقلفي  التغير بسبب أم )المسافة بين العينة والملف أي(الرفع  في التغير

 

  يةائالكهرب الممانعةبقياس  تقنيات اإلختبار 1ـ  2ـ  9

على  وضع ملف اإلختبار يتم ،يةائالكهرب الممانعة إختبار إستخدام حاالت معظم في
ثابتة عدا متغير واحد يكون هو  جميع العوامل أن الجزء تحت اإلختبار، وعادة يفترض

  . اإلشارات/القراءات تغيير سبب

 ألن ذلك المختبر السطح عن يرتفع أن للمجس السماح لعدم التنبه المشغل لىع يجب
 علم على يكون أن من له بد ال نفسه الوقت وفي القياسات، على دقة يؤثر سوف

 موجودة فإنها ستؤثر ما كانت للمادة والتي إذا يةائالكهرب الناقليةعلى  بالعوامل التي تؤثر
 المحتمل من ليس المختبرة المادة قساوة في التغيير الالمث سبيل فعلى دقة القياس،على 
 هذا مثل يسبب أن شأنه من المادة هذه تاريخ في شيء هناك يكن لم ما موجوداً يكون أن

. البند نفس تحت الحرارة تقع درجة في والتغييرات المتبقية اإلجهادات التغيير، أيضاً
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على  قبل أن يحكم اإلحتماالت ذهالوعي به المشغل على يجب هنا أنه المهمة والنقطة
  .رة اإلختبار لدا يةائالكهرب الناقليةسبب تغير 

فعندما يحدث  ية،ائالكهرب الممانعةفي  تغيرات يسبب أيضاً المادة في إنقطاعات وجود
 التغيرات عكس على وجود انقطاعات في المؤشرات يشير ذلك إلى مفاجئ تغير

ية ائالكهرب الناقليةعلى  بب العوامل التي تؤثروالتي تحدث بس التدريجية في المؤشرات
  . النوعين بين التمييز ولذلك فإن المشغل لن يجد مشكلة في

  
א93
 النظر السهولةية يصاحبه عادة إزاحة في الطور فإنه من ائالكهرب الممانعة في التغير ألن

لتعيين حالة المادة المراد فحصها،  يةائالكهرب الممانعةإزاحة الطور من التغير في إلى 
 مما الكثير يكشف) الطور تحليلائية والكهرب الممانعة إختبار(وإستخدام كال النظامين 

 . في حالة إستخدام نظام واحد مخفياً كان
 

  الممانعةـ  مخطط مستوي 1ـ  3ـ  9

طوله  تجهية لملف بمائالكهرب الممانعةالسابقة تم التعرض لطريقة تمثيل  الفصول في
الزاوية التي يتأخر بها التيار عن فرق (تجاهه يمثل زاوية الطور الممانعة وايمثل قيمة 

 الممانعة ـ مستوي مخطط مخطط يسمىعلى  هذه المتجهات يتم قياسها ورسمها ،)الجهد
ية وزاوية الطور أو بمعرفة المقاومة ائالكهرب الممانعةالذي يمكن أن يرسم بمعرفة قيمة 

  .Component) (Reactiveوالممانعة الحثية  (Resistive Component)ية ائالكهرب
 

 الممانعة ـ على مخطط مستوي يةائالكهرب الناقلية 1ـ  1ـ  3ـ  9

تم قياسها  ممانعات عدةيمثل  الممانعةـ  مستوي لمخطط نموذج هو 1ـ  9رقم  الشكل
 مختلفةية ائكهرب ناقليةله كل منها  مواد عدةعلى  عند إجراء إختبار التيارات الدوامية

 وتم إجراء اإلختبار السماكةالتي تم إختبارها له نفس  المواد هذه من كل:  مالحظة(
  . )كل منها بنفس التردد ونفس إجراءات الضبطعلى 

قيم  ية لكل مادة وسنجد أيضاًائالكهرب الممانعةقيم و تأخرال زوايا بالشكل وسنجد موضحاً
 . التي تم الحصول عليها عند تعليق الملف في الهواءوزاوية التأخر  الممانعة
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 الممانعة ـ مستوي مخطط:  1ـ  9شكل 
  
وبذلك يكون  لجميع المتجهات، الممانعة قيم يضم منحنى رسم تم 2ـ  9رقم  الشكل في
 في التغير عن ستنتج التي الممانعات لجميع (Locus)يمثل المحل الهندسي  المنحنى هذا

 الناقلية في تغيير أي فإن األخرى العوامل جميعية، فإذا تم تثبيت ائالكهرب الناقلية
المنحني على  ية والتي تقع قيمتهاائالكهرب الممانعةية سينتج عنه تغير في ائالكهرب

 الممانعةتحرك قيمة إلى  ية ستؤديائالكهرب الناقليةأي أن الزيادة في . الموضح بالشكل
إلى  ية سيؤديائالكهرب الناقلية، بينما اإلنخفاض في لمنحنىية لليمين وألسفل اائالكهرب

  . المنحنى ية لليسار وألعلىائالكهرب الممانعةتحرك قيمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المتوقعة الممانعاتلجميع  الهندسي المحل:  2ـ  9شكل 
  
 الممانعةمخطط مستوي ـ على  الرفع 2ـ  1ـ  3ـ  9

التي من الممكن أن تتكون في  الممانعات كلالهندسي ل محلال يوضح 3ـ  9الشكل رقم 
، )ثابتة وجميع العوامل األخرى( %100نسبية  ناقلية الملف إذا رفع الملف فوق مادة لها
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 الممانعةفستقع  %100نسبية  ناقليةإذا تم وضع الملف في وضع مالمس لمادة لها 
ن فإن دة بمقدار معيفوق الما الملف رفع إذا تم. الموضح المنحنىعلى  ية الناتجةائالكهرب
وكلما إرتفع الملف أكثر عن سطح المادة فإن  ستتغير في إتجاه الخط المتقطع  الممانعة
 يكون فيها معزوالً لمسافةيصل الملف  الخط المتقطع  حتىعلى  تتحرك أبعد الممانعة

على  تصل للنقطة ائية حتىالكهرب الممانعةعن المادة بالهواء وحينها ستتراجع قيمة 
  . النسبية تساوي صفر الناقليةالتي عندها  نحنىالم

 
 
 
 
  
 
 
 
  

  المعاوقة ـ مستوي مخططعلى  الرفع:  3ـ  9شكل 

  
. معينة ناقليةمنها يبدأ عند  كل مجموعة منحنيات الرفع  4ـ  9ل رقم الشك يوضح

 ىننحنيات المحل الهندسي للرفع ومنحالحظ أن الزوايا أ و ب تكونت في الوصلة بين م
ية المنخفضة في ائالكهرب الناقليةفي المنطقة ذات . يةائالكهرب للناقليةالهندسي  المحل
لمرتفعة نجد الزاوية أ ا الناقليةتكون الزاوية ب صغيرة بينما في المنطقة ذات  المنحنى
ما كلّ ائية للمادة أعلىالكهرب الناقليةما كانت ذلك فإنه وكما يوضح الشكل كلّ وعلى. أكبر

 الناقليةية تتغير بسبب التغير في ائالكهرب الممانعةالفحص حيث أن  كانت أسهل في
ية عالية نجد ائالكهرب الناقليةالذي تكون فيه  في الجزء من المنحنى. ية أو الرفعائالكهرب

المحور (ثية للملف هو في المقام األول تغير في الممانعة الح الناقليةأن التغير في 
ية ائفي الرفع هو في المقام األول تغير في المقاومة الكهرب بينما التغير) الرأسي للمنحنى

 رفعال التغير في تأثيرنجد أن  اإلتجاه في الكبير الفارق هذا وبسبب). المحور األفقي(
  .ة يائالكهرب الناقلية في التغير تأثير عن تمييزه يمكن
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  الممانعة ـ مستوي مخططالمحل الهندسي للرفع على :  4ـ  9شكل 

  الممانعةمخطط مستوي ـ على  التردد تأثير 3ـ  1ـ  3ـ  9

 تغيير تم إذا. ختباراإل وتردد االختراق عمق بين العالقة مناقشة تتم السابقة الفصول فى
 مباشرة يةائالممانعة الحثية والمقاومة الكهرب تغيرستفملف  على المطبق الجهد تردد

 ـ مستويتم إعادة رسم مخطط  إذا .يةائالكهرب الممانعةوالتي بدورها ستؤدي لتغير 
 تم يذال ذلك عنسيختلف  للناقلية المحل الهندسي منحنى فإن جديد تردد على الممانعة
 المنحنيينولكن  تختلفس معينة قيم أن من الرغم على. القديم التردد من عليه الحصول
طور ضح في الستهامة ستأخرى  قوفر كلهناالشكل ولكن يوجد  في جداً نامتشابه
  .التالية

ية ائالكهرب للناقليةللمحل الهندسي  منحنيات ثالثة والذي يبين  5ـ  9رقم  لشكلبالنظر ل
سنجد  أعلىتردد  عند إستخدام هأن الحظستخدام ثالثة ترددات مختلفة، يم عند اتم رسمه

 ىمنحن من األدنى الطرفأن المحل الهندسي لنقطة تمثل مادة معينة سيتحرك نحو 
 منخفض فإن النقاط التي تمثل عند إستخدام تردد أنه أيضاً الحظي ية،ائالكهرب الناقلية
 ا عند إستخدام تردد أعلىتكون بعيدة عن بعضها بينم) Al( منيوموواألل) Cu( النحاس

 يةائالكهرب الناقلية أن نيتع ال الناقلية ىمنحن على الحركة هذه، فإنها تصبح أكثر تقارباً
 بشكل كبير الناقلية في تغيريؤثر ال اله في الترددات العالية أن نيتع بل تغيرت قد لموادل

 الناقليةالعالية تكون حساسية اإلختبار للتغير في  تردداتال عند وبالتالي، الممانعة على
  . مثل النحاس واأللومنيوم للمنحنى الطرف األدنىعلى  ية أقل للمواد التي تقعائالكهرب

لتي تقع زاد تردد اإلختبار كلما زادت المسافة بين المواد اوفي نفس الوقت نجد أنه كلما 
العالية تكون حساسية اإلختبار  تردداتال عند وبالتالي، على الطرف العلوي للمنحنى

 ناقلية( لتي تقع على الطرف العلوي للمنحنىللمواد ا ية أعلىائالكهرب الناقليةللتغير في 



159 

 

 عمق عامل يؤخذ أن دائماً يجببفحص معين  للقيام ترددات اختيار عند). أقل يةائكهرب
  . أقل ختراقإ عمق ينتج عنها في التردد زيادة، فالاالعتبار في االختراق

  
  

  

  

  

  

  

  

  الممانعة ـ مستوي مخططعلى  التردد تأثير:  5ـ  9شكل 

  الممانعةـ  مخطط مستويعلى  المادة سماكة تأثير 4ـ  1ـ  3ـ  9

فإن  ختراقاإل عمق من سمكاً أقل مادةال تكون ندماع ،ةالسابق لوالفص في نوقش كما
قطعة  سماكةالتغير في  تأثير يبين 6ـ  9 رقم الشكل ،تأثرست ية للمادةائالكهرب الناقلية

 مقاومةال قياس طريق عن للسماكة المحل الهندسي رسم، وي(Brass)من النحاس 
 السماكةالعملية مع زيادة  ثم تكرر رقيقة لقطعة من النحاس والممانعة الحثية يةائالكهرب

والممانعة  يةائالكهرب المقاومة قيم، وختراقاإل عمقحد  ستتم معادلة النهاية في بالتدريج،
بعد ذلك أي زيادة في  ية،ائالكهرب الناقلية ىمنحنعلى  ستصل لنقطة تطابق قيمتها الحثية
  . أثر أي لها لن يكون السماكة

  

  

  

  

  

  (Brass)قطعة من النحاس  ماكةسالتغير في  تأثير:  6ـ  9شكل 
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الموضح  ىمنحنال من األدنى الطرف في يحدث مال تفصيالً أكثر 7ـ  9رقم  الشكل
 مختلفة لسماكة أنواعالمحل الهندسي  8ـ  9الشكل رقم ، حيث يبين 8ـ  9رقم  الشكلب

 وأضعف أضعف تدريجياً تصبح الدوامية التيارات فإن يتوقع أن يمكن كما. المعادن من
 الحظ( فشيئاً شيئاً السماكةالتغير في  تأثيرويقل  ختراقاإل عمق حدود من إقتربت لماك

ما كلّ السماكة في التغير لنفس أقصر صبحت ىالمنحن على النقاط بين المسافة أن كيف
 مع وأقل أقل صبحست ةكالتغير في السما حساسية فإن وبالتالي ،)كانت المادة أكثر سمكاً

  . ةالماد ةكاسم زيادة

  

  

  

  

  قياسات على التردد في التغيير تأثير:  7ـ  9شكل 

  (Brass)  األصفر النحاس سماكة

 ، وبما أنالنحاس سماكة قياسات على التردد في التغيير تأثير 8ـ  9رقم  الشكل ويبين
 فإن) ربأكعمق إختراق  ـ أقل تردد( االختراق عمقيؤدي لتغير في  ترددال في تغيرال

ية، ائالكهرب الناقلية ىمنحن إلى الوصول حتى ختراقإ عمق أكبر سيعطي تردد أدنى
 رفع، أكثر بينها المسافة وتتسع السماكة ىمنحن علىها سترفع رسم تم التي النقاطو

 تم التي والنقاط جداً يكون كبيراً لن ختراقاإل عمقحيث أن  عكسي تأثير له يكون التردد
  .وستقترب أكثر من بعضها  ىحنالمنعلى  نخفاضاإل من اًمزيدها ستعاني رسم

  

  

  
  
  

 األصفر النحاس سماكة قياسات على التردد في التغيير تأثير:  8ـ  9شكل 
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 المجمعـ الممانعة  إستخدام مخطط مستوي 5ـ  1ـ  3ـ  9

 يدوية أداة هو السابقة الفقرات في نوقش يذالمجمع ال الممانعة ـ مستوي مخطط
 من أدنى حد مع الممكنة النتائج أفضل على ولللحص ختباراإل إجراء وضع في تستخدم
إعطاء صورة  في أيضاً مفيد لها صلة بغرض اإلختبار، وهو ليس التي اآلثار من التدخل
 مخططنموذج  9ـ  9رقم  الشكل يبين، ختبارهاإ يجري التي المواد في يدور مادقيقة ع
  . )القيم إزالة مع(المجمع  الممانعة ـ مستوي

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  المجمع الممانعة ـ مستوي مخطط:  9ـ  9شكل 

تم  نةعيية لائالكهرب الناقلية قيمل المحل الهندسي )المستمرذو الخط ( ىمنحنال يمثلو
 ختراقاإل عمق مرات 3 إلى 2ها تكاسم( نات سميكةلعي الناقلية تمثل القيم هذه. إختبارها
 المحل الهندسي  تمثل المتقطعة والخطوط ،الناقلة المواد جميع من) أكثر أو القياسي

المحل  تمثل )الخط الخفيف ذات( ولبيةالل منحنياتالوللمسافة بين الملف والعينة، 
 ختبارإلا معايير ختيارإ في المشغل يساعد خططالموهذا  ،نةالعي سماكة لقيم الهندسي 

  : التالية الطرقب وذلك

  يةائالكهرب الناقلية قياساتأ ـ 

 أو فلزية ةحيصفل بالناقلية صلة متغير له أو الناقليةقياس كان الغرض من اإلختبار  إذا
 اإلختبار إجراءمن الضروري  قمع إشارات الرفع فإنه/وتتطلب اإلختبار عزل أنبوب
 التي يلتقي فيها نقطةال(بمسافة كبيرة قدر اإلمكان  الناقلية ىمنحن أسفل تقع نقطة عند
). 9ـ  9رقم  الشكل على) أ( النقطةي وه زاوية في أكبر رفعال ىومنحن الناقلية ىمنحن
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 إذا ولكن ىالمنحنعلى  االنخفاض من اًمزيد لتعاني مادة كل تحركتؤدي ل ترددال زيادة
عمق معين فإن التردد يحدد على  اإلنقطاعات المراد الكشف عنها تقع أو الشقوق كانت
التردد المطلوب الذي يتم إختياره عن  ترددال عمق اإلختراق، ويجب أال يزيدعلى  بناء

  .ي مرض ختراقإ عمقل للوصول

 ال يةائالكهرب الممانعة في اًمفاجئ اًنخفاضاو اًإرتفاع أحيانا اإلنقطاعات تعطي ذلك ومع
 المتكونة الممانعة أن يالحظ ـ الممانعة مستوي مخطط في. الرفع عن تمييزه يصعب
 الرفع يومنحن قليةالنا ىمنحن بين يقع سوف سميكة مادة في معين انقطاع وجود عن
المادة وعمق  تردد تحديد خالل منيتم أوال  المناسب التردد ختياروإ .المادة لتلك

، 10ـ  9اإلختراق المطلوب وذلك بإستخدام مخطط يشبه المخطط الموضح بالشكل رقم 
في حالة السبيكة  أوالً يةائالكهرب الممانعةتقاس  ثمهذا التردد على  بعد ذلك يضبط الجهاز

 ويتم تدوين ياًائفي حالة تغطيتها برقائق عازلة كهربأخرى  المغطاة ثم تقاس مرة غير
تدوين الفرق في عادة القياسات ووبعد ذلك يتم تغيير التردد وإ .القياسين بين الفرق

يتم الوصول للتردد الذي يقابله أقل تأثير  ، وتكرر هذه العملية حتىالقياسات مرة أخرى
  . ذه الخطوات وتحديد التردد المناسب بسهولةهريب يمكن إجراء للرفع، وبقليل من التد

  

  

  
  
  
  

  العالقة بين عمق اإلختراق والتردد:  10ـ  9شكل 

 في التغير عامل سيصبح االختراق عمق من قريب ختباراإل تحت المادة سمك كان إذا
  ليةعم يحدث أن شأنه الذي من ترددال ختيارإ ذلك عند وينبغي ،مشكلة المادة سماكة

في نفس إتجاه و السماكةالتغير الحادث بسبب التغير في  يكون فيها نقطة فيالتشغيل 
هذه النقطة يمكن ). 9ـ  9شكل رقم ) ب(النقطة (التغير الحادث بسبب التغير في الرفع 

تحديدها بإستخدام إجراء مشابه لإلجراء الذي تم إستخدامه في الفقرة السابقة عدا أنه 
 . السماكةفي  التغيرعلى  مبني
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 السماكة قياساتب ـ 

 العامل هو ختراقاإل عمقفإن  السماكة التغير في أو سماكة قياس المطلوب كان إذا
 حينما يصنع تقع تشغيل نقطة أفضلك فإن ذل ومع ،المناسب التردد ختيارإ في الرئيسي

الشكل رقم ب) ج(النقطة ( للسماكةة مع المحل الهندسي ـزوايا قائم المحل الهندسي للرفع
  . السابقة الفقرة في المبين النحوعلى  يمكن تعيينها النقطة هذهو) 9ـ  9
 

 تقليل المتغيرات غير ذات الصلة/لعز 6ـ  1ـ  3ـ  9

 من هربائيالجسر الكتتم موازنة أو تصفير دارة  اإلختبار بالتيارات الدوامية أجهزة في
 رة لتعمل من أي نقطةيمكن ضبط الداوالممانعة الحثية، ية ائالكهرب مقاومةال ضبط خالل
للجهاز بأن يكون  سمحي الطريقة هذهب المعدات تشغيل، والممانعة ـ مستوي مخططعلى 

 الفقرات في موضح هو كماخر لمتغير معين وأقل حساسية لمتغير آذا حساسية مرتفعة 
 . ةالتالي

 حتى) نقطة اإلختبار(نقطة التشغيل الممتد من  المتجه طولعن  العداد إشارةوتعبر 
على  ت نقطة اإلختبار تقعكان إذاف ية لملف اإلختبار،ائالكهرب الممانعة حددهات التي النقطة

المحل على  الخط العموديعلى  في الموضع الذي يقع الممانعة ـ مستويمخطط 
 على يذكر ريثأت له يكونلن  المتغير فإن هذاللمتغير المطلوب تقليله أو عزله، الهندسي 

  . دالعدا قراءة

 تقليل إشارات متغير الرفع/ عزلأ ـ 

 أن يمكن التي ختبارإلا نقاط ختيارالعرض أ يوضح طريقة إ 11ـ  9رقم  الشكل
 طريق عن ببساطة رفعال متغير تقليل أو عزل ويتم ،الرفع متغير لتقليل أو عزل تستخدم

. ـ أ ج  يساوي طول الخط دـ  طول الخط  د يكون بحيث د ختبارإلا نقطة ختيارإ
  . الكلية القراءة على ؤثري لن رفعال في طفيف تغيير أي فإن وبالتالي

 طول على نقطة أي في تقع  أن يمكن ختيارهااإلختبار التي سيتم إ نقطةفإن  بالطبعو
 الناقلية يمنحن عن جداً بعيدة ختيارهااإلختبار التي تم إ نقطة كانت إذا، ف ـه ـ د الخط

بحيث  هاختيارإ إذا تم ولكن ،تكون القراءة الناتجة خارج حدود العداد أن الممكن منه إنف
  .ة كلي نتائج أفضل فإن ذلك يعطي الناقلية ىمنحن نع بشكل معقول ةبعيدتكون 
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  يوضح طريقة إختيار نقطة اإلختبار:  11ـ  9شكل 

 طول على نقطة أي في تقع  نأ يمكن ختيارهااإلختبار التي سيتم إ نقطةفإن  بالطبعو
 الناقلية ىمنحن عن جداً بعيدة ختيارهااإلختبار التي تم إ نقطة كانت إذا، فـه ـ د الخط

بحيث  هاختيارإ إذا تم ولكن ،تكون القراءة الناتجة خارج حدود العداد أن الممكن منإنه ف
  .ة كلي نتائج أفضل فإن ذلك يعطي الناقلية ىمنحن نع بشكل معقول ةبعيدتكون 

 فإن  السبيكة بإلى  السبيكة أ من المجس نقل وتم ختبارإ كنقطة د نقطة إختيار تم إذاو
سترتفع  العداد قراءةفإن  ختبارإ كنقطة ه  نقطة إختيار تم إذاستنخفض، أما  العداد قراءة

 يمكن حساسية أفضلتكون  ناًاأحي السبيكة ب،إلى  عند تحريك المجس من السبيكة أ
معين دون  جانب على تقعتكون بإختيار نقطة إختبار  ختبارإلا من هاعلي الحصول

 كال على ختباراإل نقاط تقييم فضلاأل من ولذلك فإنه أثناء الممارسة العملية يكون ،خراآل
  . أفضل نتائج عطيالنقاط التي ت رياختإ ثم الجانبين،

 

 يةائالكهرب الناقليةإشارات متغير  تقليل/ عزلب ـ 

وعزل أو  رفعال متغير قياس الناقلة موادال على الناقلغير  الطالء سماكة قياس يتطلب
 9رقم  الشكل نظرأ( ختباراإل نقطة تحديد يتم ذلك ولتحقيق ،الناقليةتقليل إشارات متغير 

. التقاطع نقطة عند الناقلية ىمنحن على عموديال الخط على تقع التي) العرض ب 11ـ 
 . ختبارإلا لنقطة النهائي ختياراإل على تنطبق السابقة الفقرة في المحددة االعتبارات
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 طيسيةالنفاذية المغنية وائالكهرب الناقلية 2ـ  3ـ  9

طيسية متراكبة كما يوضح ن منحنيات الرفع والنفاذية المغنتكو طيسيةمغنال موادفي ال
 يوضح أن الممانعة الحثية لملف 13ـ  9أ، والشكل رقم  المنحنى 12ـ  9الشكل رقم 

طيسية، هذا اإلنخفاض في الممانعة الحثية يحدث ار تقل في حالة المواد غير المغناإلختب
والتي ينشأ  ائياًكهرب والناقلةطيسية ت المستحثة في األجسام غير المغنبسبب تدفق التيارا

طيسي المغن من المجال اًجزء يلغيطيسي ثانوي مجال مغن) أي التيارات الدوامية(عنها 
 في طيسيةالمغن المواد وضع يتم عندما صحيح العكسو). لناتج عن الملفا(اإلبتدائي 

والتي  بتدائياإل ملفلل طيسيالمغن المجال شدة تأثير بسبب هذا يحدثالملف، و مجال
تصطف بمحاذاة المجال ) يسيةطللمادة المغن(العناصر المغنطيسية الذرية  تجعل
 نسبةال يه µ طيسيةالمغن والنفاذية ،طيسيزيد من كثافة الفيض المغنالذي ي طيسيالمغن
وحدتها ( H طيسيمغنال مجالشدة ال إلى  B)وحدتها التسال( طيسيالفيض المغن كثافةبين 
  :) متر/أمبير

 
  

 (Nickel zinc ferrite والزنك النيكل إليه قلب من سبيكة الصلب مضافاً اختيار تم

(cores  )تينقيمو منخفضة ناقلية لهم ألن لاكمث) ب المنحنى 12ـ  9 رقم الشكل 
 هدفرق ج عطيت طيسيالفيض المغن كثافة زيادة تأثيرمع العلم بأن  ،لنفاذيةا تين منمختلف

 في الزيادةتحدث  ية،ائالكهرب الممانعةوبالتالي ترتفع قيمة  الملف في أكبر مستحث
 قةالطابعض  فقدان منيحدث  جزء صغير باستثناءتجاه الممانعة الحثية في ا الممانعة
 (The nickel zincىالفريت والزنك النيكلسبيكة  بأن علماً. الثانوية طيسيةالمغنبسبب 

(ferrite cores 12ـ  9 بالشكل رقم نفاذيةال خطأنظر 850 تساوي أولية نفاذية لها 
  . أ المنحنى

 ةكهربائي ناقلية اله )الشائع إستخدامها في الصناعة( العملية ةيهندسعادة ما تكون المواد ال
 12ـ  9 رقم الشكل في 4340 والصلب 4220 للصلب مبين هو كما الممانعة على تؤثر
 والناقلية لنفاذيةلخطوط ا لمواضع المحل الهندسي النسبية العالقة وتظهر . ب ىالمنحن
  . ج المنحنى 12ـ  9 رقم الشكل كما يوضح مواد لثالث
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  طيسيةالنفاذية المغنية وائالكهرب للناقليةالمحل الهندسي : ) أ( 12.9شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طيسيةالنفاذية المغنية وائالكهرب للناقليةالمحل الهندسي : ) ب( 12.9شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 طيسيةالنفاذية المغنية وائالكهرب للناقليةالمحل الهندسي :  )ج(12.9شكل 
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 سيةطيالمغنطيسية وغير المغن المحل الهندسي للرفع في المواد:  13ـ  9شكل 

 ىمنحن تنتج المختلفة المادة حاالت في يةائالكهرب والمقاومة الحثية للممانعة المتجهات
. معين ترددعلى  التشغيل عند الممانعة ـ مستوي مخطط على يرسم وحيد هندسي محل
 دالة الحثية الممانعة قيمة أن بسبب وذلك التردد تغير مع ستتغير للمانعة الطور زاوية
 لبعضها بالنسبة تتحرك قد المتجه نقاط وبالتالي والتردد، يائلكهربا الحث معامل في

التغير  هذا ويظهر، التشغيل تردد تغيير عند الهندسي المحل ىمنحن طول على البعض
 ،مغنطيسيةال غير موادال في الناقلية قيم 14ـ  9 رقم الشكلب في الطور الموضح

 كما 4340للصلب مغنطيسيةال لنفاذيةاوبالمثل يؤدي التغير في زاوية الطور للتغير في 
 في التغييرات هذه هرتز كيلو 300- 75من  ترددال تغير مع 15ـ  9 رقم الشكل بيني

 الممانعة ـ مخطط مستوي تحليل مع تتداخل ال مختلفةال تردداتال مع إزاحة الطور
 نتائج تحسين يتم الحاالت بعض في. العامل هذاب واعياً المشغل يكون أن شريطة

  .ر الذي يؤدي إلحداث إزاحة في الطو ترددال تغيير طريق عن ختباراإل

  

  

  

  

  

 للمواد المختلفة مع التردد  المحل الهندسيتغير نقاط :  14ـ  9شكل 
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  تغير زاوية الطور مع تغير التردد 15ـ  9 شكل
 وليمكن للمشغل الحص عند إستخدام طريقة تحليل الطور مع جهاز التيارات الدوامية،

 (Oscilloscope)بإستخدام راسم الذبذبات  أوتوماتيكياً الممانعة ـ مخطط  مستويعلى 
ل ـكما يبين شك(ذا المخطط ـ، ويرسم ه(Cathode ray tube)أو أنبوبة أشعة الكاثود 

  : لتوصيف الحاالت المختلفة للمادة مثل) 16ـ  9رقم 
 الرفعـ  1
 الشروخـ  2
 ةالمواد المختلفعلى  التعرفـ  3
 طيسيةالنفاذية المغنـ  4
 يةائالكهرب الناقليةـ  5
  .الطالء  سماكةتحديد ـ  6
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ةمع المتغيرات المختلف الممانعةتغيرات :  16ـ  9شكل شكل 

 المقاومة الكهربية للملف

ف
مل
 لل
ية
حث
 ال
عة
مان
لم
ا

 

 طيسيةمواد غير مغن

طيسيةمواد مغن

الصلب

 ألومنيوم

 نحاس

 الهواء
 الرفع
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  : حيث

Ca :  شرخ في قطعة من
المسافة بين شرائح   :  S األلومنيوم

  األلومنيوم
Cs  :  شرخ في قطعة من

  لومنيومالترقق في األ  :  T الصلب

Pa  :  طالء من األلومنيوم أو
  النفاذية  :  µ النحاس

Pc  :  طالء من األلومنيوم أو
 طيسيةالناقلية للمواد المغن  :  σm النحاس

Pn  :  طالء من مادة غير
للمواد غير  الناقلية  :  σn طيسيةمغن

  المغنطيسية
 ممانعة حثية تعطي قيم طيسيةالمغن المواد حاالت/ظروف أن بيني المخططات هذه تقييم
، مغنطيسيةال غير المواد حاالت/ظروف من عليها الحصول تمي التي القيم  من أعلى

 ،الممانعة ـ من مخطط  مستوي العلوي الربع في ةطيسيالمغن المواد تقع وبالتالي
  .  المخطط من السفلي الربع في تقع طيسيةالمغن غير الموادو
 
 (Cathode Ray Tubeلمتجه النقطةطريقة ا –أنبوب أشعة الكاثود  3ـ  3ـ  9

(Vector Point Method   

فإنه من الممكن ضبط الجهاز بحيث  الكاثود أشعة أنبوبعندما يتم تزويد جهاز الفحص ب
المحل الهندسي لجميع المتغيرات المطلوبة،  منحنى الكاثود أشعة أنبوبعلى  يظهر

على  مباشرة نقطة قطةن الممانعة ـ رسم مخطط  مستوي لمشغليستطيع ا وبالتالي
  وتوضيحها النقاط رسم مجرد، فمنفصلة ورقة على الرسم من بدالً الكاثود أشعة أنبوب
 رصاص، قلم  بإستخدام األنبوب على مباشرة الممانعة ـ مستوي  مخطط  رسم يمكن
 على ما مكان في نقطة ظهور تسبب الملف ممانعة فإن للعينات الفعلي االختبار أثناء

 المشغل يستطيع الممانعة ـ مستوي  مخططعلى  النقطة هذه موقع منو. الشاشة
 . نةالعي داخل حدث ماعلى  التعرف

 ضبط يتم قد المثال سبيل على، فالشديدة مرونته يهأنبوب أشعة الكاثود  استخدام ميزة
الذي  وضعلمل) 17ـ  9رقم  الشكل انظر( العرض (Rotate)بحيث يستدير  الجهاز

الناقلية يؤدي والتغير في  أو يساراً ر في الرفع سيحرك النقطة يميناًيكون فيه التغي
 واليسار لألعلى نقطةال سيؤدي لتحرك نقطاعإ وجودأو لألسفل، و لتحريك النقطة لألعلى

  . لالمشغ مهمة ا يسهلمم صعوداً
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  طريقة تدوير العرض ليعطي صورة أكثر إيضاحاً:  17ـ  9شكل 

أنبوب أشعة الكاثود على  ابه المسموح قطاعاتاإلن مدىعلى  توضيحو تحديد أيضاً يمكن
 في شرخ وجود من عليها الحصول تم التي القراءة بإستخدام عينات معيارية مرجعية،

 بهذهو ،األنبوب على الموضحة له النقطةعلى  عالمة وضع يمكن عينة معيارية مثالً
  . ةمقبولال المعايير كافةتشير ل نبوباأل علىات عالم وضع يمكن الطريقة

  
 (Cathode Rayطريقة عرض القطع الناقص –أنبوب أشعة الكاثود  4ـ  3ـ  9

(Tube Ellipse Display Method  

 بالعينة المعيارية ختباراإل عينة مقارنةل الكاثود أشعة أنبوبضبط  أيضاً ويمكن
 يتم ندماعملف اإلختبار مع ملف مرجعي،  ستخدمت الناقص القطع طريقة. ةالمرجعي
ملف  تحت ختباراإل عينة وضع ويتم المرجعي الملف تحت العينة المعيارية وضع

الطور بين اإلشارات القادمة من العينات،  عالقات يبين الكاثود أشعة أنبوبفإن  اإلختبار
  . الناقليةهذه المقارنة بين اإلشارات تعطي مؤشر للتغير في األبعاد والتغير في 

 تماماً نفهم أن الضروري منإنه ف الناقص القطع عرضطريقة  مفه أجل من : مالحظة
 أوقات في دائرة إلى ينظر عندما ،محور حول تدور دائرة تخيل. الناقص القطع هو ما

 قطعشكل على  تظهر بعد ذلك كاملة دائرة وكأنها تبدو سوف ادورانه خالل مختلفة
 في يبدأ مستقيمال خطال، هذا مستقيم خط شكل على يظهر حتى يضيق مع الوقت ناقص
كما يوضح الشكل رقم  أخرى مرة كاملة دائرةثم   ناقص قطع شكلعلى  فيبدو االتساع

  . 18ـ  9
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  شكل لدائرة يتم تدويرها حول محورها :  18ـ  9شكل 

عبارة عن  الكاثود أشعة أنبوب عرض ة يكونـفي التطبيق العادي في الحاالت المتزن
شغيل الجهاز فإن متغير األبعاد سيؤدي لميل محور القطع خط مستقيم أفقي، وعند ت

ية سيؤدي إلتساع القطع الناقص كما يوضح الشكل رقم ائالكهرب الناقليةالناقص، ومتغير 
  .19ـ  9

  

  

  

  

  

  
  

  طريقة عرض القطع الناقص –أنبوب أشعة الكاثود :  19ـ  9شكل 

 حد أقصى على ويتحت عينات معيارية وضع خالل من حدودعالمات لل وضع يمكن
المرجعية   العينات المعيارية توضع ملف اإلختبار بينما تحت المتغيرات من  مسموح
  .المسموح بها  حدودال تعبر عن اتعالم وضع يتم ثم، المرجعيالملف  تحت

  
 (Cathode Ray Tubeالزمنعلى  طريقة العرض الخطي المعتمد 5ـ  3ـ  9

(Linear Time Base Display  

على  ختباراإلجهاز أنبوب أشعة الكاثود لعرض اإلشارة الصادرة من دائرة  ضبط يمكن
 تؤدي إلزاحة المنحنى ختباراإل لدائرة يةائالكهرب الممانعة في التغيراتشكل موجات، 
والذي يوضح التغير في عالقة الطور   20ـ  9كما يوضح الشكل رقم  لليمين أو اليسار

  . بين فرق الجهد والتيار
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أن يستخدم في تعيين خواص المادة التي أدت  يمكناإلزاحة في الطور  ههذ تحليل
 شارةاإل تفسير على تؤثر أن مكنوالتي ي الترتيبات تعدد بسبب لحدوث مثل هذه اإلزاحة،

، اإلجراء التفاصيل الكاملة لهذا إعطاء الفصل هذا نطاق ضمن المستحيل من فإنه الناتجة
 تم إشارة مع بأخرى أو بطريقة تهامقارنو شارةاإلعلى  بمجرد الحصول عام بشكلولكن 

  . هالمطلوب قياس متغيرال على فقط حتويت عينة معيارية من عليها الحصول

  
  
  
  
  
  
  
  

  إزاحة الطور:  20ـ  9شكل 

 في أكبر إزاحةإلى  يؤدي الحثية الممانعة في التغير أن على النظام هذا يعتمد بإختصار
 المخطط على سريعة نظرة وبإلقاء ية،ائالكهرب قاومةالم عن الناتجة تلك من الطور

 معينة لمادة المناسب التردد إستخدام عند أنه يبين والذي  21ـ  9 رقم بالشكل الموضح
 عن الناتج التغير ذلك من أكبر الطور زاوية في تغيرإلى  سيؤدي الناقلية في التغير فإن

 من أكبر الطور في إزاحة تنتج يةئاالكهرب الناقلية فإن هذا ىوعل الرفع، في التغير
  . الرفع تأثير تقليل يمكن وبالتالي الرفع ينتجها التي اإلزاحة

  

  
  
  
  

  

  

 مخطط مستوي الممانعةعلى  إزاحة الطور : 21ـ  9شكل 
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(Modulations Analysis)א94

م عدة أنظمة لهذا لإلختبارات عالية السرعة ويمكن إستخدا تستخدم أجهزة أكثر تعقيداً
ويتم وضع جهاز   22ـ  9والموضح بالشكل رقم  التعديالتالغرض منها نظام تحليل 

مثل مسجل شريط الرسم (تحليل الطور بين مجموعة اإلختبار وجهاز عرض النتائج 
 هو التعديالتتحليل  جهاز في مجموعة إختبار واحدة، م جميعاًأو يمكن دمجه) البياني
ويستخدم ملف تفاضلي في تحليل  ،معينة ترددات فقط رمري يإلكترون مرشح مجرد

تمرير عينة  وعند. المادة من جاورةتالم المناطق من اثنين مقارنة تتم بحيث التعديالت
اإلختبار تحت الملفات بمعدل ثابت فإن الجهاز يلتقط المتغيرات المختلفة ويسجل 

  . اإلشارات الصادرة منها

  

  

  

  التعديالت يلتحل نظام : 22ـ  9شكل 

 بشكل مرتفعة إشارة وجود مالحظة طريق عن )شرخ وجود مثل( ما نقطاعيتم كشف ا
 من آخر نوع. التردد عالية موجة للمرشح تبدو والتي حاد، خفاضنا مباشرة يتبعها حاد

 فإنه هذا ىوعل بالتدريج، يحدث األحوال معظم وفي  البعد تغير هو اإلنقطاعات
 غير( أكثر أو خرآ متغير تأثير يزال أن يمكن التردد منخفض أو عالي مرشح بإستخدام
 فإن هذا ىوعل. البياني الرسم شريط مسجلعلى  المرسومة اإلشارة من) األبعاد متغير
 والتي  اإلختبار ملف تحت العينة حركة سرعة على يعتمد متغير لكل المناسب التردد
  . فعال نحو على وظيفتها المرشحات تؤدي وبالتالي ثابتة تكون أن يجب

 في اإلختبار، نظام من الصادرة اإلشارةعلى  المرشحات تأثير يبين 23ـ  9 رقم الشكل
 اإلشارات وباقي شرخ وجود هو عنه الكشف المطلوب المتغير أن إفتراض تم الحالة هذه

  . (Noise) تشويش تسمي والتي عنها الكشف مطلوب غير متغيرات عن صادرة

 من اإلشارة إرتفاع نسبة فإن المشغل تهم مؤشرات إخفاء إلى يؤدي التشويش ألن
 كبيرة، أهمية ذات المطلوبة غير المتغيرات من اإلشارة إلرتفاع المطلوبة المتغيرات
 من الصادرة اإلشارةعلى  التعرف الصعب من أنه فسنجد 23ـ  9 رقم للشكل وبالنظر
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 ولكن كبر،أ أو إلرتفاعا نفس لهاأخرى  متغيرات عن صادرة إشارات وجود في الشرخ
على  التعرف حينها ويمكن ترتفع التشويشإلى  اإلشارة نسبة فإن مرشح إضافة عند

  . 1:3 النسبة لهذه المقبول األدنى والحد بسهولة، الشرخ عن الصادرة اإلشارة

  
  
  
  
  

 إزالة التشويش : 23ـ  9شكل 
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101

يوجد هنالك العديد من تطبيقات اإلختبار بإستخدام التيارات الدوامية التي تستخدم في 
األغراض الصناعية، فإختبارات التيارات الدوامية يمكنها الكشف عن اإلنقطاعات التي 

لتيارات الدوامية المتكونة في المادة المختبرة، ويمكنها لفي مستويات عرضية بالنسبة  تقع
). العازل( الناقلالطالء غير  سماكةوقياس  السماكةأيضا الكشف عن التغيرات في 

 ويتم  التعرف. واإلنقطاعات تشمل الشروخ والتعريق واإللتواءات والتنقير والتوريق
ية لملف اإلختبار أثناء ائالكهرب الممانعةتغير مفاجئ في  وجود إنقطاع عند حدوثعلى 

ستخدام عينات قياسية من اتم معايرة القراءات بتنقطاع، ثم تحركه فوق منطقة يوجد بها إ
  . نفس نوع المادة المختبرة تحوي إنقطاعات معروفة

  
א102 א א

ات متنوعة من التطبيقات مثل الكشف عن تستخدم أجهزة التيارات الدوامية مع مجموع
 المعدنالمادة، والكشف عن الترقق الذي يحدث في  سماكة، وقياس )انقطاعات(الشقوق 

ية والنفاذية ائالكهرب الناقليةالطالء، وقياس  سماكةبسبب التآكل والتعرية، وتحديد 
عن عيوب  لكشفستخدام التيارات الدوامية  وسيلة ممتازة لاويعد الفحص ب. طيسيةالمغن

أو القريبة من السطح خاصة عندما يكون موقع وإتجاه اإلنقطاع المحتمل وجوده  السطح
  . معروف بشكل جيد

عيوب مثل الشقوق يتم الكشف عنها عندما يتعطل مسار التيارات الدوامية وتضعف 
يوضح شكل التيارات الدوامية المتكونة عند وضع مجس  1ـ  10شدتها،  الشكل رقم 

الدوامية تحت ملف المجس ، يالحظ أن شدة التيارات ياًائكهرب ناقلةفوق مادة  سطحي
  . ما يمكن عند السطح ثم تضعف شدتها كلما زاد العمق ىتكون أقص

  
  
  
  
  
  
  

  ضعف التيارات الدوامية آلما زاد العمق  : 1ـ  10شكل 
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، مجسالسطح وحالة المادة وتصميم الوجودة  يوجد هنالك عوامل مثل نوع المادة
وعوامل أخرى كثيرة تؤثر على حساسية اإلختبار، ولذلك فإن الكشف الناجح للشقوق 

   : السطحية والشقوق القريبة من السطح يحتاج عدة متطلبات من أهمها

 .  معرفة نوع ومكان وإتجاه العيب المتوقع وجودهـ  1
ء المراد إختيار مجس مناسب، فالمجس يجب أن يتوافق مع الشكل الهندسي للجزـ  2

تعطل أو تنقطع بسبب فحصه بحيث ينتج الملف تيارات دوامية بإتجاه معين بحيث ت
 .ع العيب المتوق

رتفع إختيار تردد مناسب، فعند الكشف عن العيوب السطحية يتم إستخدام تردد مـ  3
حساسية، وللعيوب تحت  ىوضوح وأقص ىقدر اإلمكان للحصول على أعل
بحيث تستطيع التيارات الدوامية النفاذ إلى عمق  السطحية يستخدم تردد منخفض

طيسية ، المواد ذات المغن)سية اإلختبارولكن ذلك يؤدي إلنخفاض حسا(أكبر 
بإستخدام ترددات  ية يتم فحصها أيضاًائالكهرب الناقليةالحديدية والمواد عالية 

 . منخفضة للحصول على عمق إختراق مناسب
أن  كون من نفس مادة الجزء المختبر ويجب أيضاًنات المرجعية يجب أن تالعيـ  4

  .تحوي نفس العيوب المتوقع وجودها في الجزء المختبر
  

  لشقوق بإستخدام مجس سطحيالكشف عن ا 1ـ  2ـ  10

 :         تيالفحص بإستخدام مجس سطحي هي كاآل الخطوات األساسية في إجراء عملية

 . ختبارلغرض اإل مناسباً ضبط الجهاز والمجس ضبطاًـ 
 . إختيار تردد مناسب لتوليد تيارات دوامية تصل لعمق اإلختراق المطلوبـ 
ضبط الجهاز للحصول على إشارة واضحة من العيب أو اإلنقطاع وذلك بإستخدام ـ 

 . عينات المعايرة القياسية
  . على سطح الجزء المراد فحصه وتصفير الجهاز) الملف(وضع مجس الفحص ـ 

فوق سطح الجزء المختبر بحيث يغطي كامل المساحة المراد فحصها،  قم بتمرير المجس
يجب األخذ في اإلعتبار الحفاظ على إتجاه المجس بالنسبة للسطح حيث أن تأرجح 
المجس قد يؤثر على داللة اإلشارة، في بعض األحيان تستخدم نماذج لتثبيت إتجاه 

رصد إشارة تدل على تغير المجس أو يتم تحريكه بشكل آلي، وعندما يقوم الجهاز ب
  . ية يعني هذا أن المجس يمر فوق  إنقطاعائالمعاوقة الكهرب
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  الكشف عن الشقوق بإستخدام مجس منزلق 2ـ  2ـ  10

هنالك العديد من التطبيقات الخاصة بالطائرات التي تعتمد على إستخدام مشابك لتوصيل 
نه ر على الطائرات التجارية فإاألسطح متعددة الطبقات، وبسبب إجهادات الكلل التي تؤث

في الثقوب الناتجة عن توصيل   (Fatigue Cracks)أحيانا تتكون شقوق بسبب الكلل
لفحص هذه الثقوب لفترة كافية من الوقت هي  ىالطريقة المثل هذه المشابك، ولذلك فإن

 ، وتم تسمية المجسات المنزلقة)2ـ  10أنظر الشكل رقم (إستخدام المجسات المنزلقة 
  . بذلك اإلسم ألنها تتحرك بشكل منزلق فوق المشابك

  

  

  قالمنزل المجس : 2ـ  10شكل 

المجسات المنزلقة هي واحدة من أسرع الطرق لفحص أعداد كبيرة من الثقوب التي 
تتكون بسبب المشابك، فهي قادرة على الكشف عن اإلنقطاعات السطحية وتحت 

، ولذلك )3ـ  10أنظر الشكل رقم ( احد فقطا تكشف العيوب في اتجاه والسطحية، ولكنه
فإنه يتم وضع عالمة على اإلتجاه الذي تم الفحص فيه ويستخدم مجسين متعامدين لعمل 

  . مسح كامل

  

  

  

  

  آامل مسح لعمل متعامدين مجسينإستخدام  : 3ـ  10شكل 

  : ن من المجسات المنزلقةاويوجد هناك نوع

 وتستخدم في فحص األجزاء األقل سمكاً: تةمجسات منزلقة ذات مسافة فاصلة ثابأ ـ 
وتصل إلى عمق إختراق حوالي ) مقارنة مجسات منزلقة ذات مسافة فاصلة متغيرة(

للكشف عن الشقوق الطولية سواء السطحية أو  بوصة، وهي مناسبة جداً 0.125
  . كيلو هرتز 100هرتز إلى  100تحت السطحية وتستخدم تردد يتراوح من 
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للكشف عن  هذه المجسات مناسبة جداً:  قة ذات مسافة فاصلة متغيرةمجسات منزلب ـ 
متعددة الطبقات وتصل لعمق  ءالعيوب تحت السطحية لألجزاء السميكة واألجزا

كيلو هرتز،  100هرتز إلى  40بوصة، وتستخدم تردد يتراوح من  0.75إختراق 
الفاصلة به  ويتميز هذا النوع من المجسات المنزلقة بأنه يمكن ضبط المسافة

  . للحصول على عمق إختراق معين) المسافة بين الملفين(
 

א103
الصدأ والتشقق للكشف عن التآكل وما يستخدم اإلختبار بإستخدام التيارات الدوامية  كثيراً

وغيرها من المتغيرات التي قد تحدث في األنابيب، المبادالت حرارية ومولدات البخار 
األنابيب التي يجب حمايتها  دم في محطات توليد الطاقة والتي بها اآلالف منالتي تستخ

بشكل خاص في محطات الطاقة النووية حيث يجب  من التسريب، وهذا التطبيق مهم جداً
منع المياه الملوثة التي سيعاد إستخدامها من اإلختالط بالمياه النقية التي سوف تعاد إلى 

  . البيئة

ما تستخدم هي فحص أنابيب المبادل الحراري كل على حدة بإستخدام  الباًوالتقنية التي غ
فعند مرور الملف على منطقة ) 4ـ  10كما يوضح شكل رقم (ملف مكوكي تفاضلي 

بسبب التآكل أو  السماكةإنخفاض (وال يلتقط إشارة يعني هذا أنه ال يوجد أي ترقق 
على مخطط   ىه سيتكون منحنالفلز فإنفي الفلز أو المنطقة، وعند وجود ترقق في ) غيره

نطقة تحوي إنقطاع عندما يمر أحد ملفي المجس التفاضلي على م الممانعةمستوي 
خر عندما يمر الملف الثاني على جزء تالف، عندما يوجد صدأ أو آ ىوسيتكون منحن

عمق التآكل من خالل  ىخارجي لألنبوب فإنه يستدل على مدتآكل على السطح ال
، وحجم اإلشارة يدل على مدى التلف الذي (Phase Lag)ي زاوية الطور اإلزاحة ف

  . حدث بسبب التآكل
  
  
  
  

  
  الحراري المبادل أنابيب فحص : 4ـ  10شكل 
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אא4 ـ 10
 الناقليةواحدة من أهم استخدامات أجهزة الفحص بالتيارات الدوامية هي قياس 

عوامل مثل تركيبه الكيميائي  ية للفلز تعتمد على عدةائالكهرب الناقليةية، فقيمة ائالكهرب
، ولذلك (Stress State Of Its Crystalline Structure)إجهاد هيكله البلوري  ىومد

الفلزات،  كن استخدامها لتصنيفية يمائالكهرب الناقليةفإن المعلومات التي توضحها 
المناسبة، والتفتيش عن التلف الحراري  والتحقق منها إلجراء عمليات المعالجة الحرارية

(Heat Damage) .  
ية تعتمد عادة على إستخدام مجس مطلق وتصفيره ائالكهرب الناقليةوتقنية قياس 

(Nulling)  في المواد غير  .سطح العينةفي الهواء ثم وضعه بحيث يالمس
ية، ائالكهرب لممانعةاية مباشرة من التغير في ائالكهرب الناقليةيمكن إستنتاج  ،طيسيةالمغن

طيسية ولكن قنية في التعرف على المواد المغنطيسية وغير المغنوعادة تستخدم هذه الت
طيسية ولذلك فإن المغن ية عن تأثير النفاذيةائالكهرب الناقليةمن الصعب فصل تأثير 

غير قنية قاصرة على المواد ستخدام التيارات الدوامية هي تاية بائالكهرب الناقليةقياسات 
  . طيسيةالمغن

سيطرة على العوامل التي يمكن أن تؤثر على نتائج اإلختبار مثل درجة من المهم ال
 الناقليةالحرارة أثناء الفحص والشكل الهندسي للجزء الذي يتم فحصه، وبما أن 

اء على درجة الحرارة ـية للمادة تتغير بتغير درجة الحرارة فإنه يجب اإلبقائالكهرب
ء اإلختبار في المقاسة في حالة إجرا للناقليةار ثابتة وإجراء تعديالت اء اإلختبـأثن

العينة أكبر من ثالثة أضعاف  سماكةكون تشكل عام يجب أن ب. ةدرجات حرارة متغير
 لدوامية على السطح الخلفي للعينةالعمق القياسي لإلختراق، وذلك لتصبح شدة التيارات ا

(Back Surface) العينة التي ال يستطيع اإلختبار  سماكة أضعف من التغيرات في
  .قياسها

في إختبار العينات   (Pancake)عادة ما تستخدم المجسات السطحية من نوع البانكيك
، وعادة ما يتم ضبط هذه األجهزة بحيث عند إستخدامها في ذات المساحات الكبيرة نسبياً

وعند إستخدامها مع  تقريباًإشارة رأسية / طيسية تنتج رد فعلالمواد المغن ناقليةقياس 
إشارة تتحرك إلى األسفل وإلى اليمين كلما / طيسية تنتج أثرغير المغن الناقلةجميع المواد 

  . 5ـ  10تم تقريب المجس نحو السطح كما يوضح الشكل رقم 
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سيتم التأكد من أن هذه االستجابات  الممانعةبالعودة إلى الشرح السابق لمخطط مستوي 
وتم رسم  y-axisأنه تم رسم التغييرات في الممانعة الحثية على محور منطقية، تذكر 

يسية تزيد ط، وبما أن المواد المغنx-axisية على محور ائالتغييرات في المقاومة الكهرب
طيسي الناتج عن الملف فإن الممانعة الحثية  للملف أيضا ستزيد، من تركيز المجال المغن
طيسية سيتداخل مع التغير الحادث ب تأثير النفاذية المغنشارة بسبوسنجد أن التغير في اإل

  . طيسية أقوى بكثيرة وذلك ألن تأثير النفاذية المغنيائالكهرب الناقليةبسبب تأثير 

لف طيسية فإن الممانعة الحثية للمولكن غير مغن ناقلةعندما يتم تقريب المجس من مادة 
يقاوم  /لتيارات الدوامية يعارضطيسي الناتج عن استنخفض وذلك ألن المجال المغن

ية للملف حيث أنه ائطيسي الناتج عن الملف، وستزيد المقاومة الكهربالمجال المغن
هذا اإلستهالك يظهر على  .من طاقة الملف في توليد التيارات الدوامية اًيستهلك جزء

ري ية للمواد التي يجائالكهرب الناقليةية إضافية، وكلما زادت ائشكل مقاومة كهرب
وسيزيد التغير ) ية للملفائوبالتالي تقل المقاومة الكهرب(إختبارها سيقل الفقد في الطاقة 

الممانعة الحثية للملف وبالتالي تكون اإلشارات الملتقطة رأسية أكثر كلما زادت  في
  . 5ـ  10ية، كما هو مبين في الشكل رقم ائالكهرب الناقلية

  
  
  

  

  

  ائيةالكهرب الناقليةمع زيادة  الممانعةتوي تغير شكل مخطط مس:  5ـ  10شكل 

  طيسيةمغنال غير الناقلةللمواد 

شارة اإللتصنيف المواد باستخدام جهاز رسم مخطط مستوي المعاوقة فإنه يجب مقارنة 
عينة مجهولة باإلشارات الصادرة عن فحص مجموعة متنوعة من الصادرة عن فحص 

، ومع ذلك هناك أنواع من (Reference Standards)العينات المرجعية المعيارية 
ية ثم بعد ذلك مقارنتها مع القيم ائالكهرب الناقليةاألجهزة التي يمكن معايرتها لقياس قيمة 

أو   MS / mمتر/ ية للمواد المختلفة بوحدة المايكروسيمنزائالكهرب للناقليةالمنشورة 
 .  IACSالنسبية الناقليةقياس 
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ية لمادة معينة يمكن أن تختلف بشكل كبير عند ائالكهرب الناقليةالعلم أن  أخذ ويجب
 نواقلوجد مجموعة تتركيب الكيميائي، وبالتالي فإنه حدوث اختالفات طفيفة في ال

ع مجموعة لمادة معينة م الناقليةيمكن أن تتداخل مجموعة قيم  .ية للمادة الواحدةائكهرب
ية وحدها في ائالكهرب الناقليةماد على ، ولذلك فإنه ال يمكن اإلعتىلمادة أخر الناقليةقيم 

  .  تصنيف المواد
  

  للتحقق من المعالجة الحرارية الناقليةقياسات  5ـ  10

 (Solutionمع بعض المواد مثل سبائك األلومنيوم القابلة للمعالجة الحرارية باإلذابة 

(Heat Treatable Aluminum Alloys )خين المعالجة الحرارية باإلذابة يتم فيها تس
الفلز أو السبيكة لدرجة حرارة معينة ثم تركها فترة في تلك الدرجة من الحرارة ثم 

معالجة جميع أجزاء الفلز أو  تما تحتاج للتأكد من أنه تم غالباً) تبريدها بشكل مفاجيء
 (Soft)منيوم عالي النقاء بالليونة واألل يتميزالسبيكة المعالجة الحرارية المناسبة، 

  . ناصروأنه يكتسب قوة وصالبة عند خلطه ببعض الع (Ductile) حبوقابليته للس

المعالجة الحرارية  ـلسبائك األلومنيوم على مرحلتين ويتم تنفيذ المعالجة الحرارية 
، في مرحلة المعالجة الحرارية باإلذابة يتم التسخين إلى (Aging)باإلذابة ثم التعتيق 

السبيكة ثم التبريد السريع للخليط وذلك درجات حرارة مرتفعة إلذابة جميع عناصر 
منيوم، مما ولألل (Lattice Structure)لتجميد ذرات عناصر السبيكة في البنية الذرية 

تشوهات وإجهادات للبنية الذرية للسبيكة تجعل حركة اإللكترونات أكثر يؤدي لحدوث 
تكون السبيكة مازالت  ية للسبيكة، وفي هذه الحالةئالكهربا الناقليةل من ا يقلّصعوبة مم

لينة ولكنها تبدأ في إكتساب بعض الصالبة حيث تبدأ عناصر السبيكة في الترسب حول 
  . المحلول لتشكيل جسيمات صغيرة للغاية تعوق حركة اإلنخالعات داخل المادة

يمكن التحكم في تكون الرواسب حول السبيكة عن طريق تسخين المادة وإبقائها في 
، وكلما )Artificial Aging التعتيق الصناعي (ة لفترة من الوقت درجة حرارة مرتفع

ية للسبيكة، ائالكهرب الناقليةترسبت عناصر السبيكة خارج المحلول الصلب كلما زادت 
في كلما تم التحكم  ومن خالل التحكم في كمية الجسيمات المترسبة داخل األلومنيوم

سبيكة صلبة ومقاومة صول على صالبة أو للح ىخصائص السبيكة للحصول على أعل
  .ل التآك/للصدأ
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لتكون مناسبة لعمليات لتصبح أكثر ليونة و Annealedأحيانا تحتاج المواد إلى تطويع 
ن رواسب يالتشكيل، والتطويع يسمح لجميع عناصر السبيكة بالترسب حول المحلول لتكو

ما تتم معالجة السبيكة عند ية تكون أكبر ما يمكنائالكهرب الناقليةخشنة متباعدة ولذلك فإن 
  . بالتطويع

باإلذابة والتعتيق تكون أكثر صالدة فإن إستخدامها  حيث أن المواد المعالجة حرارياً
، ء المختلفة يتطلب كمية أقل من المادة وبالتالي يصبح الجزء أقل وزناًالتكوين األجز

 إحكاماً/ دماجاًأو أكثر إن (Lighter)فأحيانا يتطلب التصميم أن يكون الجزء أخف 
(Compact) ة مبررةوحينها تصبح تكلفة المعالجة الحراري .  

من  هفترض أن الجزء تم تصنيعاحدث إذا وعند التفكير في العواقب التي يمكن أن ت
ومعتقة وهو غير ذلك وبشكل ما غادر هذا الجزء المصنع  سبيكة معالجة حرارياً/مادة

، وهذا احتمال حقيقي )أومطوع فقط لج حرارياًغير معا(وأدخل الخدمة على هذه الحالة 
مثل القطع غير المعالجة، وبالنظر  تبدو تماماً ياًرحيث أن قطع األلومنيوم المعالج حرا

جدول (كمثال على ذلك والجدول التالي ) Aluminum 2024( 2024لأللومنيوم 
ف المعالجة روفي ظ 2024الكهربائية لأللومنيوم  والناقليةيوضح خصائص الشد ) 1.10

  . الحرارية المختلفة

  السبيكة/يوضح تغير خصائص المادة : 1ـ  10جدول 
  في حاالت المعالجة الحرارية المختلفة

 المقاومة القصوي

Ultimate 

Strength 

وعضمقاومة الخ  

Yield Strength 

 الناقلية الكهربائية

Electrical 

Conductivity 

 نوع المعالجة الحرارية

Heat Treatment 

Condition 

26 ksi  

(180 MPa) 

11 ksi 

 (75 MPa) 
50 % IACS سبيكة مطوعة 

64 ksi  

(440 MPa) 

42 ksi  

(290 MPa) 
30 % IACS 

باإلذابة  معالجة حرارياً
 ثم التعتيق

70 ksi 

 (485 MPa) 

66 ksi  

(455 MPa) 
38 % IACS 

باإلذابة  معالجة حرارياً
ثم التبريد ثم التعتيق 

 صناعياً
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ستخدام امعالجة الحرارية نجد أنه إذا تم نظر لتغير مقاومة الخضوع مع تغير حالة الوبال
باإلذابة ثم التبريد ثم  باإلذابة ثم التعتيق مكان جزء معالج حرارياً جزء معالج حرارياً

أو قبل الفترة (عن طريق الخطأ فمن المرجح أن يحدث فشل سريع  التعتيق صناعياً
ية ائالكهرب ناقليتهاك فإن الفحص السريع لجميع األجزاء وقياس للجزء، ولذل) المتوقعة

  .أ ية قبل الشحن يمنع حدوث هذا الخطباستخدام جهاز التيارات الدوام
  

 (Thin Material)المواد الرفيعة  سماكةقياسات  6ـ  10

ـ  10شكل رقم (تقنيات التيارات الدوامية يمكن استخدامها في قياس األبعاد المختلفة 
مثل   (Couplant)، فقدرتها على إجراء قياسات سريعة دون الحاجة لسائل رابط)6

المستخدم في القياس بالموجات فوق الصوتية وقدرتها على قياس األبعاد بدون مالمسة 
تقنيات  ها بإستخدامؤن أنواع القياسات التي يمكن إجرا، ومالسطح تجعلها مفيدة جداً
 :ي التيارات الدوامية ما يل

، والطالء الفلزي المطبق على (Foils)الصفائح الفلزية الرفيعة والرقائق  سماكةـ  1
 . المواد الفلزية أوالالفلزية

 . سطوانيةد المقطعية لألنابيب والقضبان األاألبعاـ  2

 . الطالء غير الموصل المطبق على المواد الفلزية سماكةـ  3
  

  

  

  

  

  

  السماكةمع التغير في  ةالممانعتغير شكل مخطط مستوي  : 6.10شكل 

  

א107 א(Corrosion)א  א

المواد بإستخدام التيارات الدوامية هو كشف  سماكةمن أهم تطبيقات قياس  واحد
وتوصيف التلف بسبب التآكل في أسطح الطائرات، تقنيات التيارات الدوامية يمكنها 
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ت صغيرة، ويتميز الفحص بالتيارات الدوامية عن فحص نقطة معينة أو مسح مساحا
انيكي تنتقل ربط ميك ة في هذا التطبيق بأنها ال تحتاجالفحص بالموجات فوق الصوتي

المجس، ولذلك فإنه يستطيع فحص األجزاء متعددة الطبقات  ىخالله الطاقة من وإل
  . والكشف عن وجود ترقق بسبب التآكل في الطبقات غير الظاهرة

بالتيارات الدوامية أفضل وأسهل من الفحص بالتصوير اإلشعاعي حيث أن  والفحص
الفحص بالتصوير اإلشعاعي يستطيع فحص جانب واحد فقط، وللحصول على صورة 
إشعاعية للجانب الخلفي يتطلب إزالة األثاث الداخلي واأللواح والعزل الذي يمكن أن 

 من الدوامية لتتمكن لفحص بالتياراتللغاية، ويتم تطوير حساسية تقنيات ا يكون مكلفاً
  . المختبر ءالجز سماكةصل لثالثة في المائة من ت السماكةتحديد التغييرات الطفيفة في 

א108 אא  אאא

الصفائح الساخنة،  سماكةوتستخدم تقنيات الفحص بالتيارات الدوامية  في قياس 
ط والرقائق المصنعة بالدرفلة، وقياس ترقق الفلزات الذي يحدث مع مرور والشرائ

التغيرات في تعطي على مخطط مستوي المعاوقة  . الوقت بسبب تآكل أجسام الطائرات
نفس اإلشارة الناتجة عند وجود عيب تحت سطحي ولكن هذه اإلشارة تمثل  السماكة
  . حجم وعمق النهائي اذ فراغاً

يتبين أنه عند رسم منحنيات الرفع للمناطق المختلفة على  7ـ  10م بالنظر للشكل رق
ثم تمريره على  والذي ينتج من تصفير المجس في الهواء أوالً السماكةقطعة متعددة 
ة لمنحنيات الرفع فإنه ينتج المختلفة ثم رسم خط بين نقاط النهاي السماكاتالمناطق ذات 

  . الترقق ىيمثل منحن (Comma Shaped)على شكل عالمة فاصلة  ىمنحن
  
  
  
  
  

  
  الترقق منحنى : 7ـ  10شكل 
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عند إستخدام هذه التقنية يجب األخذ في اإلعتبار أن عمق إختراق التيارات الدوامية يجب 
ي يراد قياسها، عادة يتم إختيار التردد الذي ينتج عنه عمق تال السماكاتأن يغطي كامل 

ولكن لألسف عند إستخدام  ند أقصى سماكة،إلختراق القياسي عإختراق يساوي عمق ا
ية ائالكهرب الممانعةترددات منخفضة بغرض الحصول على عمق إختراق مناسب تكون 

ال  ية، والمشكلة تكمن في أنهائالكهرب الناقليةألي تغير في  لمجس اإلختبار حساسة جداً
حقق من أن التغيرات ، ولذلك فإنه من المهم التيةائالكهرب الناقليةآثار  من ن التخلصيمك
  . ية للمنطقة المختبرة منخفضة بشكل كافيائالكهرب الناقليةفي 

 

 قياس األبعاد المقطعية لألنابيب اإلسطوانية والقضبان 1ـ  8ـ  10

أو ملفات  ODسطوانية والقضبان بإستخدام ملفات خارجية يمكن قياس أبعاد األنابيب األ
ية والتغير ائالكهرب الممانعةالقة بين التغير في الع . (Internal Axial)محورية داخلية 

، ويتميز اإلختبار في القطر ثابتة إلى حد ما، إال في حالة إستخدام ترددات منخفضة جداً
أنه عند إستخدامها يصبح تأثير التغير في  بإستخدام ترددات عالية بعدة مميزات منها أوالً

أنها تؤدي  ويمكن بسهولة التخلص منه، وثانياًأقل أهمية  الممانعةية على ائالكهرب الناقلية
مع زيادة التردد وبالتالي  تزدادلزيادة حساسية القياس حيث أن الممانعة الحثية للملف 

  . المعاوقة تزداد

وتتضمن التطبيقات العملية لهذه التقنية قياس التغير في أقطار األنابيب والقضبان والتغير 
ما يتم إختبار األنابيب الطويلة عن طريق تمريرها  اًفي سماكات جدار األنابيب، وغالب

ب مع توفير ضبط مناس) عادة ما تكون تفاضلية(بسرعة ثابتة خالل ملفات محيطية 
  .ن للمجس لتحقيق أعلى رفع ممك

اء على السطح التطبيقات الهامة لقياس سماكة جدار األنبوب هي تقييم التآكل سو ىحدإ
مكان األنبوب بإستخدام الملفات الداخلية عندما ال يسمح تستخدم  .الخارجي أو الداخلي

  . مجس خارجي
      
אא109

، طبقة رقيقة من المعدن على ركيزة معدنية سماكةن تستخدم لقياس أ أيضاًمن الممكن 
 واسع ة على نطاقـكهربائية مختلف ناقليةين لديه ة ان يكون كل من المعدنـشريط
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)(i.e. Silver on lead where µ= 67 and 10 MS/m, respectively ، التردد
ولكن ليس من  ،ق كامل لطبقة التيارات الدواميةاخترا بحيث يؤدي إلى يجب أن يحدد
الطالءات الواقية  سماكةبنجاح فى قياس  وقد استخدم األسلوب أيضاً. الركيزة نفسها
المعادن غير  المطلية على) الكروم والنيكلمثل (يسية طمن المعادن المغن الرقيقة جداً

ويمكن إجراء قياسات  ،لى الدرجة المطلوبة من االختراقع اعتماداً. طيسيةالمغن
 ،(Transfer probe) أو محول الملف (Single coil) م ملف لفائف واحدباستخدا

رة القطر ألنها وعادة ما يتم استخدام الملفات صغي .العاكسويفضل أن يكون من النوع 
ماكات بالمعدن المطلي عند ستمتاز بحساسية عالية وتقلل التأثير الناتج عن التغير في ال

 ،وزيع التيارات الدوامية الناتجةوالهدف هو حصر مجال الجذب وت. ر تردد عالياياخت
 إلى أبعد من مجرد طبقة الطالء الرقيقة وللحد من المجال ضمن المعادن األساسية

 . )المطليالمعدن (
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111

. ضة بحسب الخرج النهائي أو نمط العريتصنف أجهزة االختبار بالتيارات الدوام
  : أساسية هي دارات ة بشكل عام على خمسيوتحتوي أجهزة االختبار بالتيارات الدوام

، دارة تحضير اإلشارة )Modulation(، دارة التعديل )Excitation(دارة اإلثارة 
)Signal preparation( دارة تحليل اإلشارة ،)Signal analysis( ، دارة عرض

 (Objectرة التعامل مع الجسم المختبرباإلضافة إلى دا). Signal display(اإلشارة 

(handling ينأنظر الشكل. وهذه دارة اختيارية )2ـ  11، 1ـ  11( . 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  مخطط عمل جهاز التيارات الدوامة) : 1ـ  11(شكل 

االختبار بإشارات  ملفد يتقوم هذه الدارة بتزو:  )Oscillator(دارة توليد االهتزازات 
يمكن أن تحتوي بعض أنظمة االختبار على تردد محدد . ذات موجة جيبية) تهيج(إثارة 

على أكثر من قناة يمكن أن يطبق على كل منها  ثابت ويمكن أن يحتوي بعضها اآلخر
من الترددات ويتوقف اختيار نمط الترددات على الوظيفة المطلوبة من  واسعمجال 

ومع زيادة المشاكل المطلوب حلها في الجسم المختبر يزداد  تعقيد . جهاز االختبار
 . ة الغرض المطلوبيالتجهيزات المطلوبة لتلب

هرطيسي كيحدث التعديل على الحقل ال: ) Signal modulation(دارة تعديل اإلشارة 
لمجموعة الوشائع فالحقل المغنطيسي الرئيسي المتولد حول مجموعة الوشيعة هو الذي 

  . التي تنقل إلى الجسم المختبر ةيقدم الطاقة المطلوب

)الوشيعة(الملف
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  توضيح لمبدأ عمل أجهزة التيارات الدوامة) : 2ـ  11(شكل 

وتقوم في هذه المجموعة )  Signal preparation(ضير اإلشارة تح  داراتمجموعة 
وتقوم شبكة . شارةمهيداً إللغاء التعديل وتحليل اإلعادة شبكة التوازن بتحضير اإلشارة ت

أما المضخمات . قيم إشارات التيار المتناوب المستقرة) Null(التوازن بتصفير 
)Amplifiers ( والمرشحات)Filters ( فتقوم من دارة تحضير اإلشارةالتي هي جزء 

ورفع سويات اإلشارة ) Signal - to noise ratio(بتحسين نسبة اإلشارة إلى الضجيج 
  . تمهيداً إللغاء التعديل وتحليل اإلشارة
وتتكون من )  Demodulation and analysis(مجموعة إلغاء التعديل والتحليل 

) Discriminators(والتمييز ) Analysers(والتحليل ) Detectors(دارات الكواشف 
 اًيكون الكاشف بسيطيمكن أن ). Sampling(وأخذ العينات  ) Filters(والمرشحات 

يكشف المطال والطور أو يكون  اًمطال اإلشارة فقط أو أن يكون معقدعلى كشف  اًقادر
  . )Coherent type(مترابطاً 

جهاز االختبار والهدف  وتربط بين: ) Signal display(مجموعة إظهار اإلشارة 
  : ويمكن أن تشتمل مجموعة اإلظهار على ما يلي. المطلوب من االختبار

والتي يمكن أن تكون تمثيلية أو ) Cathode ray tube( : أنبوبة أشعة مهبطيةـ 
لكتروني يستطيع أن يفعل المادة الفسفورية إدم أنبوبة األشعة المهبطية مدفع تستخ. رقمية

أما الطراز الرقمي فيعتمد على تشغيل أو إيقاف عناصر الصورة . فراغفي أنبوبة اإلن
)Pixels (على الشاشة .  

قراءات (أو رقمية ) انزياح اإلبرة(ويمكن أن تكون تمثيلية ) Meters( : المؤشراتـ 
ويمكن أن تكون المؤشرات قابلة للمعايرة أو غير قابلة للمعايرة وهذا ). رقمية فقط

يمكن أن يحتوي المؤشر القابل للمعايرة على معامل . راءة النتيجةينعكس على أسلوب ق
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في ). IACS %(كنسبة من الناقلية الكهربائية للنحاس الملدن (قياس مركب في الجهاز 
حين أن المؤشرات غير القابلة للمعايرة تدل على قبول أو رفض القطعة بغض النظر 

 . عن كمية المقدار المقاس

أو أشرطة ) Stip charts(مخطط  ـويشمل على شريط ) Recorders( : مسجالتـ 
  . وغيرها) Optical disks(أو أقراص ضوئية ) Tapes(تسجيل 

  . مرئية أو مسموعة) Alarms( : منبهاتـ 
لمعالجة المعطيات أو للتحليل  ـ )Computer terminals( : مخارج للحواسيبـ 

  . اإلحصائي
 Automatic signaling or reject( : فضمصدر إشارات أوتوماتيكي أو جهاز رـ 

equipment (يشمل ذلك  نويمكن أ. ويمكن أن توصل مع ستة مكونات لنظام االختبار
  . وضع إشارات على القطع المرفوضة تمهيداً للتخلص منها

ويعتمد نمط اإلظهار . ة بعدة طرقييمكن إظهار أو تمثيل نتائج االختبار بالتيارات الدوام
ويمكن أن يطلب تخزين وحفظ سجالت االختبار لعدد . على متطلبات االختبارأو القراءة 

مثل (كبير من المكونات أثناء الخدمة بشكل يساعد على مراقبة حالة الجسم المختبر 
 وفي بعض. ائج عند الحاجةتوعرض هذه الن) أو حجم االنقطاعاتمعدالت التآكل 

هو مطلوب ببساطة هو دارة تؤشر على كل ما ) نتاجمثل مراحل اإل(حاالت االختبارات 
نماذج بسيطة من )  3ـ  11(يبين الشكل ). GO/ NO(قبول أو عدم قبول المنتج 

  . ةيأجهزة االختبار بالتيارات الدوام

  

  
  
  
  

  
  
 

  ةينماذج بسيطة ألجهزة اختبار بالتيارات الدوام) 3ـ  11(الشكل 
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بين طرفي الوشيعة ) الجهد هبوط(مراقبة فرق الجهد ) أ ـ 3ـ  11(تتمم في الشكل 
ويمكن استخدام هذا النموذج من األجهزة  )AC voltmeter(بواسطة مقياس الجهد 

  . لقياس التغيرات الكبيرة لمعامل الرفع عندما ال تكون الدقة حرجة

يتألف هذا النموذج من األجهزة  من . دارة جسر الممانعة) ب ـ 3ـ  11(يبين الشكل 
  . ومات تخفيض الجهد وممانعة توازنمنبع تيار متناوب ومقا

تستخدم . وشيعة توازن واقعة تحت تأثير عينة مرجعية) ج ـ 3ـ  11(ويوضح الشكل 
وفي جميع الحاالت ولطالما أننا . هذه الدارة في وشائع االختبار التفاضلية الخارجية

موذج نراقب فقط تغيرات فرق الجهد أو مقدار الجهد فيمكن تصنيف هذه األنظمة ضمن ن
  . (Impedance magnitude type)" مقدار الممانعة"

مقاومة متغيرة وملف متغير وهذا يساعد على جعل ) د ـ 3ـ  11(ونجد في الشكل 
  . الدارة أكثر مرونة وقابلة للتوليف  مع قيم ممانعة الوشيعة في حاالت االختبار المختلفة

  
  نظمة االختبار بالتيارات الدوامةعمل أ

د متناوب على طرفي وشيعة االختبار فيتسبب الحقل المغنطيسي المتغير يطبق فرق جه
ويكون الحقل . الذي يولده التيار الكهربائي في جريان تيارات دوامة في جدران األنبوبة

المغنطيسي المتولد عن جريان التيارات الدوامة في جدار األنبوبة على اختالف في 
يعاكس الحقل . متناوب في وشيعة االختبارالصفحة مع الحقل الذي يولده التيار ال

، ويحاول أن يلغي تأثيره )ǿp(الحقل المغنطيسي الرئيسي  )ǿS(المغنطيسي الثانوي 
عن ذلك انخفاض في فرق الجهد على الوشيعة وانزياح في الطور متناسب مع  فينشأ

على طرفي  وبالتالي نستنتج أن فرق الجهد. برةتة في القطعة المخيقيمة التيارات الدوام
  .الوشيعة متعلق بالخصائص الكهربائية للجسم المختبر

  : ة فهييأما خواص المادة الكهربائية التي تؤثر على جريان التيارات الدوام

المغنطيسية مثل  غير وفي المواد الحديدية. السماحية المغنطيسية والناقلية الكهربائية
فإن الناقلية الكهربائية عادة هي  300قابل للصدأ من سلسلة الاإلنكونيل والفوالذ غير 
  .وحدها المتحول األساسي

في  "نسبي"فإذا تواجد في الجسم المختبر انقطاع فيتم التعرف عليه على شكل انخفاض 
وألن الناقلية أقل فإننا نحصل على جريان . ناقلية الجسم الكهربائية في منطقة االنقطاع
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ب في انخفاض في قوة الحقل المغنطيسي الثانوي وهذا بدوره يتسب. ةيأقل للتيارات الدوام
)ǿS( . وبسبب انخفاض ممانعة الدارة الكلية)z(  أو المقاومة تتشكل لدينا زيادة في فرق

وتكون زيادة فرق الجهد وانزياح الطور في عالقة مباشرة . الجهد على طرفي الوشيعة
  . مع عمق وحجم تغير الناقلية الكهربائية للمادة المختبرة

يمكن مشاهدة هذا التغير في فرق الجهد على طرفي الوشيعة واإلنزياح على مخطط و
ويمكن . زنمن خالل انزياح النقطة الطائرة عن نقطة الصفر أو التوا X-Yالممانعة 

  . وطور قياس هذا االنزياح كطول
ويؤثر كل من تصميم الوشيعة ونمط التشغيل على كيفية ظهور تغيرات فرق الجهد 

ويستطيع المحلل المتمكن من قراءة شاشة نتائج االختبار . ة على خرج الجهازوالممانع
يد سالمة القطعة دالتي تبينها إستجابة الوشائع المطلقة والتفاضلية االنطالق في تح

  . المختبرة
  

 ةياالختبار بالتيارات الدوام أنواع مسابر

 :مجموعات رئيسية ثة إلى ثالييمكن تصنيف المسابر في االختبار بالتيارات الدوام

  Surface Probes ( Coils) : سطحية مسابرـ 
 External Diameter (ED) encircling coils :  خارجيةحلقية مسابر ـ 
  Internal Diameter (ID) (bobbin) coil:  داخليةحلقية مسابر ـ 

  سطحيةمسابر ـ  1

 ملفاتأو  (Flat coil) مستوية ملفاتأو   (Surface Probes)مسابر سطحيةوتسمى 
بفحص سطح الجسم المختبر بشكل  المسابروتسمح هذه  (Pancake)على شكل أقراص 

  . تستخدم في مسح السطوحإلى  نماذج المسابر) 4ـ  11(ن الشكل يويب. مريح
  

  

  
  
  

  سطحيةمسابر ) 4ـ  11(الشكل 
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 لمشاكل ويتم تشكيل المسابر السطحية لتالئم الشكل الهندسي المختبر وبما يقدم حلوالً
 (Pencil probe)مثال على ذلك المسابر التي تصنع على شكل قلم . االختبار المعقدة

إلختبار المناطق المحلزنة التي تثبت فيها البراغي أو العزقات والمناطق المسننة في 
عندما نرغب بزيادة المقدرة على  الملفاتتستخدم مسابر  .دواليب وشفرات العنفات

  . للملففة حماية أوعزل طريق إضا الفصل عن

يجب مسح  بين اإلشارات على الفصلكبيرة  ذات مقدرة سطحيةعند استخدام مسابر 
ويستغرق المسح الدقيق وقتاً . السطح بعناية للتأكد من تنفيذ مسح شامل للسطح المختبر

لذلك عند اختبار األجسام ذات السطوح الكبيرة يكتفى بفحص المناطق الحرجة . كبيراً
بشكل كبير في قطاع الطيران  السطحيةمسابر التستخدم . الملفاتدام مسابر باستخ

عند اختبار ثقوب التثبيت يجب . للكشف عن الكسور القريبة من مناطق التثبيت والثقوب
وهذا يضمن مسح حلزوني باستخدام . ر المسبر أثناء سحب المسبر بمعدل منتظميتدو

  . المسبر الدوار

  )الخارجية الملفات(لخارجية المسابر الحلقية اـ  2

  .  تحيط هذه المسابر باألنابيب المختبرة
  . خارجي نموذجي مسبار) 5ـ  11(يبين الشكل 

 
 

  مسبار حلقي خارجينموذج  )5ـ  11(الشكل 
يدخل األنبوب أو . الخارجية بشكل رئيسي في إختبار القضبان واألنابيب المسابرتستخدم 
ويكون كامل محيط األنبوب مغلف بالتيارات . الملفضمن بسرعة عالية نسبياً  القضيب
لذلك ال يمكن كشف االنقطاعات المنتشرة على طول . ة التي تجري حول األنبوبيالدوام

  . ألنها ال تتقاطع مع التيارات الدوامية محيط األنبوب بشكل مضمون
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مسابر الار بالخارجية قليلة بالمقارنة مع حساسية االختب مسابرحساسية االختبار بال
وإذا . السطحيمسبر الوذلك ألن الحجم المختبر دفعة واحدة كبير بالمقارنة مع  السطحية

يصعب الحصول على استجابة منتظمة من  الملفلم يتم تمركز الجسم المختبر ضمن 
األمر الذي يتطلب عادة إعادة المعايرة عدة مرات حيث يتم في كل مرة تغير . االنقطاع

وبهذه الطريقة نضمن الحصول على حساسية . الملفبالنسبة لمحيط مكان االنقطاع 
  . الملفمناسبة ومحورة األنبوب المختبر بشكل جيد ضمن 

  الداخلية ) الملفات(المسابر ـ  3

 الملفيتم إدخال  ).الفتحات(وتستخدم لفحص األنابيب من الداخل أو من عبر الثقوب 
ويتم .سطة الهواء أو باستخدام محور مرنإلى داخل قطر األنبوب بقذفها بوا الداخلي

  . )6ـ  11(انظر الشكل .سحبها باستخدام كبل مناسب
  

 

  الداخلي الملفنموذج )  6ـ  11(الشكل رقم 

وذلك  ،سابر الخارجية والمسابر الداخليةوالم السطحية مسابرلوهناك تصنيف آخر ل
 : على النحو التاليالملفات سب الوصل الكهربائي لهذه بح

  .absoluteمطلقة  ملفاتـ 
  .differentialتفاضلية  ملفاتـ 
  .hybridمختلطة ملفات ـ 

  . )7ـ  11(الشكل  كما هو مبين في
  

  Absolute Coil : )المسبار المطلق (  المطلق الملف
قوم بالقياس بشكل مباشر دون مقارنة مع جسم يي ذال ذلك الملف والمطلق ه الملف

  . ملية القياسمرجعي أو عياري أثناء ع
واألبعاد  ذية المغنطيسيةافقياسات الناقلية الكهربائية والنالمطلقة في  الملفاتتطبق 
  . والقساوة
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والخارجية والداخلية السطحية مسابر النماذج مختلفة لترتيب :  )7ـ  11(الشكل 

  بشكل مطلق وتفاضلي

، )فات محاطة بحواجز من الفرايتالمل(ثة عادة تكون من النوع المحجوب النماذج الحدي
م، مما يكسبها حساسية أكبر لكشف الكسور الصغير وقدرة لم 1.5وذات قطر أقل من 

يوضحان الفرق بين المسبر ) 9ـ  11، 8ـ  11(الشكالن . أكبر على اختبار الحواف
  . غير المحجوب والمسبر المحجوب

  

  

  

  

  مطلق غير محجوب مسبار: ) 8ـ  11(شكل 

بالمسبار المطلق وشكل اإلشارة المتحصل عليها بشاشة العرض موضحة  آلية المسح
مع تغير  يتغير ـ المطال والطور ـ، نالحظ أن شكل اإلشارة )10ـ  11(بالشكل 

  . عمق الكسر، التردد كذلك يغير من مطال وطور اإلشارة
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مسبار مطلق محجوب:  )9ـ  11(شكل   

  

  

  

 
  بالمسبار المطلق وشكل اإلشارة المتحصل عليهاآلية المسح ) : 10ـ  11(الشكل 

مطال وطور اإلشارة المتحصل يعتبر تردد المسبار من المتغيرات الهامة المؤثرة على 
، تمثيالً لتأثير تغير التردد على مطال وطور )11ـ  11(يوضح الشكل  .عليها

  .اإلشارة
  

  

  
  
  
  

  

  إشارة الخرج تأثير تغير التردد على مطال وطور:  )11ـ  11(الشكل 

ـ  11(كما تستخدم المسابر المطلقة في عمليات فرز المواد وقياس الناقلية، الشكل 
نالحظ حركة  ،طيسيةلومنيوم، الفوالذ مادة مغن، يوضح مخطط الممانعة للفوالذ واأل)12

مخطط الممانعة بوجود كسر وحركته بتغير الناقلية، كما نالحظ حركة عامل الرفع، 
 . نةسبار في الهواء وعند وضعه فوق العيعندما يكون الم
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  ي لمسار حركة الممانعة التحريضيةمخطط توضيح:  )12ـ  11(الشكل 

  للفوالذ واأللومنيوم

ينبغي التنبيه بأن هذا هو الشكل العام لمخطط الممانعة التحريضية، ولكن  : مالحظة
  . عمل بهالتفاصيل تختلف وفقاً ألبعاد كل مسبار والتردد الذي ي

  
  Differential Coil :) المسبار التفاضلي(  التفاضلي الملف

يمكن . خرىبشكل يعاكس كل منهما األ ياًين كهربائأو أكثر متصل ملفينتألف من ي
التفاضلية في مجموعتين حيث تتم في المجموعة األولى مقارنة تفاضلية  الملفاتتصنيف 

انية مقارنة تفاضلية مع مرجع خارجي وفي المجموعة الث (Self-comparison)ذاتية 
(External-reference differential) .  

المقارنة التفاضلية الذاتية مقارنة منطقة من الجسم المختبر مع منطقة أخرى  ملفيتم في 
 ين مع بعضهما بشكلمتصل ملفينويتم ذلك في العادة باستخدام . من نفس الجسم المختبر
ختبار تكون المحصلة لنفس محددات اال الملفينكال  خضع فإذا. يعاكس كل منهما اآلخر

المقارنة  ملفإن نظام االختبار باستخدام . أي ال يوجد تغير في اإلشارة" 0"منعدمة 
أما المتغيرات المفاجئة مثل  ،ث بالتدريجدالذاتية غير حساس لمتغيرات االختبار التي تح
 تفاضلي ملفن تميزها بفعالية باستخدام تغير الثخانة والقطر والناقلية الكهربائية فيمك

  . بمقارنة ذاتية
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. الثاني للملفة ـة بالنسبـحالة مختلف الملفينتتولد إشارة خرج فقط عندما تقابل أحد 
ين مكانيكياً وكهربائياً فإن النظام يكون مستقراً تجاه التبدالت متماثل الملفينوبما أن 
والنخر وغيرها من االنقطاعات التي  االنقطاعات القصيرة مثل الكسور. الحرارية

التفاضل  ملفتتواجد في مكان مركز بحدود واضحة يمكن أن يتم كشفها فوراً باستخدام 
  . الذاتي

تية أي غير محجوبة، حيث ياألنواع القديمة من هذه المسابر لم تكن تحوي حواجز فرا
  . )13ـ  11(كانت توضع جوار بعضها شكل 

  

  

  

  
  مسبار تفاضلي غير محجوب:  )13ـ  11(الشكل 

  .)14ـ  11(والحقاً تم تطويرها بإضافة حواجز فرايتية لكل ملف على حدة، شكل رقم 

  

  
  
  

  مسبارتفاضلي محجوب): 14-11( شكل 

بالنسبة لألنواع األحدث، تم الوصول إلى حساسية أعلى بوضع ملفي المسبار في حاجز 
  ) .15ـ  11(مشترك من الفرايت، الشكل 

  

  
  
  

 مسبار محجوب بحاجز مشترك:  )15ـ  11( كل الش
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تتم عملية الكشف بالمسبار التفاضلي بتسيير المسبار فوق القطعة باالتجاه الموضح 
  . )17ـ  11(، ونتحصل على شارة مشابهة لتلك بالشكل )16ـ  11(بالشكل 

 

 
 

 

  

  آلية واتجاه المسح:  )16ـ  11(شكل 

  
  

  

  

  

  تحصل عليها بالمسبار التفاضلي لكسر بعينةاإلشارة الم:  ) 17-11(شكل 

 

  )المسبار التفاضلي  الخارجي( التفاضلي الخارجي الملف

بينما  الملفينحد أللتأثير على " عيارية"عينة خارجية  )الملفات(المسابر يستخدم في هذه 
مخطط تطبيق ) 18ـ  11(يبين الشكل . لتأثرات الجسم المختبر الثاني الملفخضع ي

  .  تفاضلي الخارجيال الملف

وهذا النظام . يستخدم هذا النظام لكشف الفروقات بين العينة العيارية والجسم المختبر
. ادـذية المغنطيسية واألبعافار الناقلية الكهربائية والنـاختبال بشكل خاص عند ـفع

عندما  من الضروري موازنة النظام) 17ـ  11(وكما هو واضح من الشكل رقم 
وي على ـإلى جسم يحت الثاني والملفإلى الجسم العياري  لفينالمخضع أحد ي

  .  ات مقبولةـانقطاع
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  )18-11(الشكل رقم 

  . تمثيل مطلق لإلشارة التفاضلي الخارجي بالملفيقدم نظام االختبار 
) تشكيل أحادي" (مطلقة"تظهر االستجابة للتغيرات في الجسم المختبر على شكل استجابة 

الثاني  الملفسجل يستجيب للتغير بينما ي اًواحد اًملفلسبب في ذلك إلى حقيقة أن ويعود ا
  . االختبار لملفقدم فرق جهد عياري أو نقطة توازن ي وحالة ثابتة فه

حساس لجميع االختالفات القابلة للقياس بين الجسم  التفاضلي الخارجي الملفنظام 
روري توفير تميز إضافي لفصل وتحديد لهذا السبب من الض .العياري والجسم المختبر

  . المتغيرات الموجودة في الجسم المختبر

  المختلط الملفاتنظام 

 (Troughتقنية العبور (Driver/ Pick-up)القط /ويسمى في بعض األحيان ناقل

(transmission واإلنعكاس (Reflection) ثانوي/ رئيسيPrimary /) 

(Secondary .إثارة  ملفختلط البسيط من يتألف نموذج النظام المExcitation) 

(coil التقاط  وملف(Sensing coil)  . اإللتقاط تابع لقيمة  ملفيكون الجهد المتولد في
اإلثارة واإللتقاط وخصائص  ملفاإلثارة ومحددات  ملفالتيار والتردد المطبق على 

  . )19ـ  11( ، الشكل الجسم المختبر
ون المنطقة األكثر أهمية ليست الطبقة السطحية العليا في كثير من تطبيقات الطيران تك

ويمكن أن يتشكل التآكل بين هذه . ولكن الطبقة التي تليها أو الطبقة الثالثة تحت السطح
الالقطة أو / المسابر الناقلة  .الضرورة على السطحبالطبقات وتنشأ كسور ال تظهر 

ة لهذه الطبقات تحت يتيارات الدواممسابر اإلنعكاس غالباً ما تستخدم في االختبار بال
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وتكون عادة معزولة  أكبر من المسابر السطحية العاديةالمسابر الناقلة تكون . السطحية
بهدف تركيز الطاقة في منطقة اختبار معينة وللتخلص من تأثيرات أطراف الصفائح 

عمق التردد المنخفض لهذه المسابر يساعد على اختراق كبير في . واألجسام األخرى
 خرآ ملفقوم ياألعماق المطلوبة  ة فييوعدما تتولد التيارات الدوامالجسم المختبر 
إن تطبيق هذه التكنولوجيا يزود الفني . تناوبةمال بمراقبة تجانس التيارت صغير مستقبل

ة بمجال كبير الحتماالت كشف العيوب يالمؤهل في االختبار بالتيارات الدوام
  . يران المعقدةواالنقطاعات في منشآت الط

  
  
  
  
  

)تشكيل العبور( التشكيل المركب للوشيعة)  19-11(الشكل   

  االختبار) مسبار( ملفإختيار 

تبارها ودرجة البد قبل تنفيذ االختبار معرفة مادة المكونات المعدنية المطلوب اخ
يوب المراد الكشف عنها وكيفية الوصول إلى المكان المراد حرارتها، وطبيعة الع

  : ره، وذلك ليصار إلى انتقاء المسبار المناسب لالختبار والذي يحقق ما يلياختبا

 .شدة كافية في الموضع المختبر ية ذاتتأمين تدفق تيارات دوامأ ـ 

 .الحصول على إشارات ذات قيم عظمى من العيوبب ـ 

األخرى غير  الحصول على إشارات ذات قيم صغرى من عوامل االختبارج ـ 
 .أثر الحافةالمرغوب بها ك

 .عرض اإلشارات على الشاشة بشكل جيدد ـ 

 :يختار مسبار االختبار بناء على ما يليهـ ـ 

  تردد العمل

  : على ما يلي اعتماداًيتم اختيار تردد العمل المناسب 
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 . المادة المختبرةأ ـ 
 . موضع العيبب ـ 
 . الجهاز المستخدمج ـ 
 . متطلبات عرض النتائجد ـ 

  نوع المسبار

طيسية ضيقة محدودة االنتشار ضمن مجال تولد حقول مغن(ر المسابرالمحجوبة ختات
  :للكشف عن العيوب الصغيرة المتواجدة في العينة أو اختبارالمواضع التالية )  المسبار

 . ختبارالمواضع بالقرب من حواف العينةإ

 . اختبار المواضع ذات التغيرات في سطح المقطع

 . طيسيةقرب من المواد المغنطيسية المتواجدة بالاختبار المواد غير المغن

من مسح سطح العينة طيسياً واسعاً يمكن تولد حقالً مغن(وتختار المسابر غير المحجوبة 
  . للكشف عن العيوب الكبيرة المتواجدة في العينات ذات المقطع الثابت) بمسارات قليلة

  دهالشكل الهندسي للمسبار وأبعا

يرتبط اختيار المسبار بالمواضع المراد اختبارها، إذ يتم اختبار العينات ذات السطح 
األفقي بمسابر مختلفة عن المسابر التي يتم بها اختبار السطوح الداخلية للفجوات، وكذلك 

  . يرتبط اختيار المسبار بدرجة حرارة الموضع المراد اختباره
ة شائعة يال مسابر  االختبار بالتيارات الدوامبعض أشك) 1ـ  11(ويبين بالجدول رقم 

  . االستخدام ومواضع  استخدامها
  ستعراض لبعض المسابر واستخداماتهاإ) 1ـ  11(جدول رقم 

  اإلستخدام  التوصيف  المسبار

  

  

  

  المسابر السطحية

" لفائف "عبارة عن وشائع
مثبتة بنهاية حافظات بالستيكية، 
ومن تسميتها فإن الفني يقوم 
بتحريك المسبار فوق سطح 

بعضها قد يكون . قطعة االختبار
صغير الحجم للكشف على 
  .األماكن الصعب الوصول إليها

توجد في تشكيالت مختلفة 
وألغراض محددة، لكشف 
الكسور بثقوب التثبيت 

  .والبراغي وغيرها
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  اإلستخدام  التوصيف  المسبار

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

 Bobbinمسابر القطر الداخلي

Probes ،Inside Diameter   

مثبتة حول حاملة  ملفات
توجد . الستيكيةبأسطوانية 

أنواع عديدة من هذه المسابر 
وبأقطار وأشكال مختلفة 
لتتناسب مع األقطار الداخلية 
لألنابيب المراد اختبارها وبنية 

 . هذه األنابيب

تستخدم بشكل عام للكشف 
 على األنابيب من الداخل،

ختبار الداخلي ألنابيب اال
الحرارية المبادالت 

المكثفات في محطات توليد و
  . الطاقة الكهربائية

  

  

  
  

 Outsideمسابر القطر الخارجي

Diameter Probes  
  

  

  

  

ملفوفة حول " وشائع"ملفات 
قطعة أسطوانية بالستيكية 
مجوفة، مصممة بحيث يمكن 
. للجسم المختبر المرور وسطها

توجد بأبعاد وأشكال مختلفة، 
وتعمل وفق ترددات مرتفعة 

  . نخفضةوأخرى م

تستخدم في فرز القضبان 
والنواقل واألنابيب وفقاً 
لبنيتها وكذلك اختبار خلوها 

  . من الكسور
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  اإلستخدام  التوصيف  المسبار

  

  
  

  

  مسبار اختبار مواضع التثبيت

يوجد من هذه أنواع تعمل عند 
ترددات منخفضة وأنواع أخرى 
تعمل عند ترددات مرتفعة 

ناسب عمق الموضع المطلوب لت
  .اختباره 

المسبار لتناسب يتم اختيار أبعاد 
  . التطبيق المعني في االختبار

للكشف عن الكسور 
السطحية وكسور ما تحت 
السطح التي من الممكن أن 
تنشأ حول ثقوب التثبيت في 
الطائرات دون إزالة أداة 
التثبيت من براغي أو 

  . براشيم

  

  

  مسابر اختبار الوصالت اللحامية

تكون هذه المسابر ذات أبعاد 
أشكال الوصالت  وأشكال تناسب

  . الملحومة

اللحام اختبار وصالت 
المنفذة على المعدن 
المغنطيسية وغير 

طيسية، والكشف عن المغن
وجود الكسور السطحية 
وكسور ما تحت السطح 
سواء في منطقة اللحام أو 
في المنطقة المتأثرة 

  .حرارياً
  

  الدارات الجسرية

ة دارات جسرية متناوبة لتحسس يامتستخدم غالبية أجهزة االختبار بالتيارات الدو
  . مرجعية بار االختبار بالنسبة إلى ممانعةالتغيرات في ممانعة ملف مس

  
  الدارات الجسرية البسيطة

ي أذرعها على ممانعات ، دائرة جسرية بسيطة تحتوي ف)20ـ  11(يبين الشكل 
عن طريق رة الجسرية يتم توازن الدا. جهد عدم التوازنلكشف فروقات  ومقياس فولط

ر الكاشف رة الجسرية إلى أن يثبت مؤشأكثر من أذرع الداضبط الممانعات في ذراع أو 
مساوياً لفرق الجهد اللحظي   Aلك يكون فرق الجهد اللحظي للنقطةالصفر، وبذ على

  . Cللنقطة 
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 دائرة جسرية بسيطة) : 20ـ  11(الشكل 

، أي Cو النقطة  Aزن ما بين جهد النقطة يتدفق التيار عبر الكاشف عند اختالل التوا
  . عندما تكون إحدى النقطتين ذات توتر أعلى من األخرى

هي ممانعات تحريضية يتكون كل منها من مقاومة وملف  Z1 ،Z2، Z3، Z4باعتبار 
 VBCمساوياً لفرق الجهد  VABتحريض، فإن توازن الجسر يتم عندما يكون فرق الجهد 

  : بالتالي تكون معادالت توازن الجسربالمطال وفرق الصفحة و
I1.Z1 = I2.Z2   

Z1/Z2=Z3/Z4 
I1.Z3=I2.Z4 

أي أن نسبة مركبة المفاعلة التحريضية في الزوج األول من األذرع المتجاورة يجب أن 
يساوي نسبة مركبة المفاعلة التحريضية في الزوج الثاني من األذرع المتجاورة وكذلك 

  . المقاومة األومية الحال بالنسبة لمركبة

بار بالتيارات رة جسرية نموذجية ألجهزة االختدا) 21ـ  11(وكذلك يبين الشكل رقم 
باستثناء احتوائها على ذراعين ) 20ـ  11(رة الشكل ة وهذه الدارة شبيهة بدايالدوام

  . إضافيين لوصل ملفي مسبار االختبار
ة، وتتم موازنة الجسر أو مطابقة يوصل ملفا االختبار على التوازي مع مقاومات متغير

مطال الطور وزاويته للجهد بتغير قيم التيار المار في الملفين بواسطة ضبط قيم 



208 

 

بموازنة المركبة  R2المقاومات المتغيرة حتى يصبح الفرق صفراً حيث تقوم المقاومة 
 R1غيرة أما المقاومة المت. التحريضية للملفين وذلك لجعل زاوية الطور للملفين متساوية

 R1فتقوم بموازنة مطال الجهد بجهد ذي مطال مساوٍ، بحيث تجعل القيمة اآلنية للجهد 
  . معدومة R2و
  
  
  
  
  
  

  وذجية مستخدمة في أجهزة االختباردائرة جسرية نم:  )21ـ  11(الشكل 

  ةيبالتيارات الدوام

  ة متعددة األغراضيأجهزة االختبارات بالتيارات الدوام

ة متعدد األغراض حيث يمخطط جهاز اختبار بالتيارات الدوام) 22ـ  11(يبين الشكل 
يمكن اختيار تردد عمل في المجال الواقع ما بين . يزود بمختلف وسائل الضبط والتحكم

  . كيلو هرتز) 2000 ـ 1(

  

  

  

  

  

  
  

  ةيجهاز اختبار بالتيارات الدوام:  )22ـ  11(الشكل رقم 
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لفي مسبار االختبار باستخدام جسور تيار متناوب يتم في هذا الجهاز موازنة ممانعات م
ـ  11(التي تتطلب وجود الملفين على ذراعين متجاورين كما هو مبين في الشكل رقم 

  . ، على أن تتوافق ممانعة الملف مع الممانعة الداخلية للجسر)21

بين  فات ذوات القيم الواقعة ماالجسرية أن توازن ممانعة المل الداراتتستطيع غالبية 
 . أوم) 200ـ   10(

ة هي عبارة عن يفي بعض أجهزة االختبار بالتيارات الدوام) X،R(إن مفاتيح التوازن 
والتي توازن الجسر عندما يكون ) 21ـ  11(المبينة في الشكل  R1 ،R2المقاومات 

أما في غالبية أجهزة . مسبار االختبار على سطح العينة في منطقة خالية من العيوب
ة فتتم عملية توازن الجسر إلكترونياً عند الضغط على مالمس ير بالتيارات الدواماالختبا
  . التوازن

يتم التحكم بمطال إشارة التوازن عند مخرج الجسر بواسطة التحكم بقيمة الربح من 
دون ) Sensitivity(أو ما يسمى أحياناً بمفتاح الحساسية ) Gain(خالل مفتاح الربح 
  . مار في مسباراالختبارتغير قيمة التيار ال

بعد تضخيم إشارة عدم التوازن الجيبية، والتي تتضمن مطال فرق الصفحة وزاويته، يتم 
وذلك بتقطيع اإلشارة الجيبية  X ،Yتحويلها إلى إشارة جهد مستمر ذات مركبتين 

إشارة الجهد المستمر درجة، ويكون مطال  90وتحليلها إلى مركبتين بزاوية مقدارها 
  . X ،Yمحصلة المركبتين ل مساوياً

فرق الجهد على  Yوتمثل المركبة  Rفرق الجهد على المقاومة أو  Xتمثل المركبة 
وبذلك نحصل على طريقة فعالة في تحليل إشارة عدم التوازن التي من  XLالمفاعلة أو 

  .الممكن أن تنتج على مخرج الجسر

طور مرجعية، ولتعويض ذلك تزود ة زاوية فرق يليس ألجهزة االختبار بالتيارات الدوام
 Phase shift(رة ضبط يمكن  بواسطتها التحكم   بإزاحة  زاوية  الطور دااألجهزة ب

control .(ة التي تعمل على مبدأ مخطط الممانعة، يففي أجهزة االختبار بالتيارات الدوام
+) X(فقياً ويتم توجيه المركبة األومية أ+) Y(يتم توجيه المركبة التحريضية عمودياً 

الطور حتى وصول اإلشارة الصادرة عن وذلك بالتحكم بمفتاح ضبط زاوية  بالتجربة
طيسية العالية إلى الوضعية النفاذية المغن عينة الفرايت ذات المسبار عند اقترابه من
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وهذا داللة على الوصول إلى قيمة عالية للمفاعلة التحريضية +) Y) (الشاقولية(العمودية 
  . ختبارلمسبار اال

يمكن أن يستخدم مفتاح ضبط زاوية الطور لإلقالل من تأثير إشارات التشويش الصادرة 
) X-Y(عن حركة المسبار أو ما يسمى بعامل الرفع حيث يتم إدارة مركبات اإلشارة 

إشارة تصدر وبذلك فإن أي ). X(حتى الوصول إلى إشارة عامل رفع أفقية على محور 
هي عبارة إشارة انقطاع، كوجود كسر ) Y- channel) (اقوليةالش(عن القناة العمودية 

دون أن يكون هناك أي تأثير لحركة مسبار ) الثخانة( السماكةأو حدوث تغير في 
  .االختبار

لخفض التشويش الناتج عن الضجيج اإللكتروني لجهاز االختبار، يتم ترشيح إشارة 
لجهاز و إنقاص القيمة العليا لسرعة الخرج داخلياً مما يؤدي إلى إنقاص تردد استجابة ا

المسح وبذلك تؤدي زيادة سرعة المسح عن الحد المسموح به إلى تشويه في شكل 
  . اإلشارات الصادرة عن االختبار

ة وتكون واقعة في المجال ما يتتفاوت ترددات استجابة أجهزة االختبار بالتيارات الدوام
هرتز تكون سرعة  300ستجابة مقدارها فمثالً عند تردد ا. هرتز) 1000ـ  100(بين 

المسح القصوى التي يمكن فيها الكشف عن الكسور الصغيرة في األنابيب دون حدوث 
  . متر في الثانية 0.25أي تشويه لإلشارة هي بحدود 

في ) CRT(يتم عرض اإلشارات الناتجة عن االختبار على شاشة أنبوبة مهبطية 
 Yعلى المحور األفقي وتوضع المركبة  Xة حيث توضع المركب) X-Y(اإلحداثيات 

نبوبة حليل اإلشارات المسجلة على شاشة أيتم ت). الشاقولي(على المحور العمودي 
 . ) Storage monitor(األشعة المهبطية ذات نظام التخزين 

شاشة أنبوبة أشعة مهبطية ذات نظام تخزين ) 22ـ  11(بالنظر إليها، حيث يبين الشكل 
ممانعة مسبار اختبار السطح عند وضعه على عينات من معادن مختلفة وشكل تغيرات 

  . طيسية وعامل الرفع على ممانعة المسبارلناقلية النوعية والنفاذية المغنوإظهار ا
  

  (Crack detector)كاشف الكسور 

. رة رنينحد ومكثفة على التوازي لتكوين دايحتوي مسبار كاشف الكسور على ملف وا
قريبة من قيمة المفاعلة السعوية للمكثف  XLمفاعلة التحريضية للملف وتكون قيمة ال
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XC   ـ  20(وتكون قيمة كل منهما في غالبية أجهزة كشف الكسور واقعة ما بين
  . أوم) 100

لكاشف كسور يعمل على مبدأ التيارات رة الجسرية الدا) 23ـ  11(يبين الشكل 
بالتيار المتناوب عن طريق مذبذب ويوضع رة الجسرية للجهاز ة، حيث تغذى الدايالدوام

الجهاز بالقرب من حالة الرنين على أحد أذرع الجسر ملف المسبار لتأمين عمل 
)Resonance .( رة مكونة قيمة وحيدة للتردد تجعل داالتيار المتناوب هناك  داراتفي

خرج ذا من ملف ومكثف على التفرع تعمل في حالة الرنين فعند هذه القيمة يكون جهد ال
قيمة أعظمية، حيث تتساوى قيمة المفاعلة التحريضية مع قيمة المفاعلة السعوية بالمطال 

مقاومتها األومية، وتكون قيمة لمساوية  للدارةوتعاكسها باإلشارة، وتكون الممانعة الكلية 
  . جهد الخرج الناتج عن أي تغير في ممانعة المسبار أعظمية

  

  

  

  

  

 

  

  دائرة المبسطة لكاشف الكسورال:  )23ـ  11(الشكل 

طيسية ذات المقاومة النوعية الكبيرة كالفوالذ واشف الكسور في المواد غير المغنتعمل ك
SS 304  ميغا هرتز وتعمل كواشف الكسور في المواد ) 3ـ  1(في مجال الترددات

نيوم وخالئطه في مجال المقاومة النوعية المنخفضة كاأللوم المغنطيسية ذاتغير 
  . كيلو هرتز) 100ـ  10(ددات التر

طيسية مة في اختبارات المواد غير المغنيمكن استخدام بعض كواشف الكسور المستخد
خاصة بفحص المواد  دام مسابركالفوالذ الكربوني حيث يتم في هذه الحالة استخ

  . طيسية دون تغيير في ممانعة المسبار وتردد العمل أو مع تغيير طفيف لقيمتيهماالمغن
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مؤشر وثالثة مفاتيح تحكم هي مفتاح موازنة  ون كاشف الكسور من مقياس ذييتك
يتم موازنة الجسر بضبط قيمة . الجسر ومفتاح عامل الرفع ومفتاح تضخيم اإلشارة

المقاومة المتغيرة للذراع المجاور لممانعة المسبار حتى يصبح خرج الجهاز مساوياً أو 
و ضبط الربح فيستخدم للحصول على التضخيم أما مفتاح التضخيم أ. قريباً من الصفر

إن تردد استجابة كاشف الكسور . المناسب إلشارة الخرج بعد أن يتم تقويمها أو ترشيحها
هرتز وذلك بسبب ترشيح اإلشارة والعطالة الميكانيكية لمؤشر  10ضعيفة وأقل من 

  . الجهاز
وذلك للعمل بالقرب من  %25يستفاد من مفتاح عامل الرفع في معايرة تردد العمل حتى 

ويتم اختيار تردد العمل الذي يقلل من تأثير حركة مسبار االختبار أو عامل . تردد الرنين
  . الرفع وليس لتغيير مقدار عمق الدخول أو التأخر في زاوية الطور

يتم في كاشف الكسور ضبط التردد بالتجربة وذلك للحصول على ذات إشارة الخرج أو 
ي وضع المسبار على المعدن مباشرة وي لمؤشر المقياس وذلك في حالتتساعلى انزياح م

تج عن الكسور مليمتر، ففي هذه الحالة ين 0.1اً وعند عامل رفع محدد، يساوي غالب
العميقة إنزياحات ذات قراءات مختلفة، ومع ذلك فإنه ال يمكن استخدام الكاشف في 

مييز ما بين اإلشارة الناتجة عن عيوب تحديد عمق الكسور كما أنه ال يمكن استخدامه للت
طيسية، بسبب كون خرج الجهاز تابع وب غير حقيقية، كالمتضمنات المغنحقيقية وعي

يوضح جهاز كشف كسور ) 24- 11(الشكل .معقد لمطال إشارة الجهد وزاوية طورها
  . يستخدم عادةً في اختبار أجزاء الطائرات باستخدام المسبار المطلق

 
  جهاز كشف كسور، والرسم التخطيطي له )24ـ  11(الشكل 

  : أجهزة فرز المواد وقياس الناقلية

تتميز أجهزة فرز المواد وقياس الناقلية بأنها مسبقة المعايرة ولها طريقة وحيدة للتعويض 
) 500ـ  200(عن عامل الرفع، إذ تستخدم هذه األجهزة تردد عالي القيمة واقع ما بين 
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وتستخدم تردد منخفض  SS304اد ذات الناقلية العالية كالفوالذ كيلو هرتز لفرز المو
كيلو هرتز لفرز الكواد ذات الناقلية المنخفضة كاأللومنيوم ) 100ـ  20(واقع ما بين 

جسراً متناوباً وملفين أحدهما مرجعي، وتكون   داراتهاتضم هذه األجهزة في . وخالئطه
ويمكن موازنة الجهاز بواسطة مفتاح  أوم) 100ـ  20(ممانعة الملف واقعة ما بين 

  . الموازنة

يمكن تضخيم إشارة خرج الجسر بواسطة ضبط مفتاح الربح أو مفتاح الحساسية، حيث 
  . يتم تقويم اإلشارة وعرضها على شاشة المقياس

يتم في هذا النوع من األجهزة قياس مطال الممانعة فقط فهي فعالة في قياس الناقلية 
لكشف عن العيوب العميقة وتعد األجهزة بسيطة التشغيل ألنها تحوي وا السماكةوتغير 

  . فقط مفتاح موازنة ومفتاح ضبط الربح
  

  ة متعددة التردداتيأجهزة االختبارات بالتيارات الدوام

ة بالعديد من محددات االختبار وينحصر يتتحسس أجهزة االختبار بالتيارات الدوام
وب المتواجدة في المادة المختبرة، ونظراً لتداخل االهتمام غالباً في الكشف عن العي

إشارات العيوب مع إشارات غير مفيدة ناتجة عن محددات االختبار األخرى كاإلشارات 
طيسية للمادة واإلشارات الناتجة عن رات الخصائص الكهربائية أو المغنالناتجة عن تغي
المثقبة الحاملة لألنابيب  واإلشارات الناتجة عن وجود الصفائح) Dents(وجود األسنان 

)Support Plates ( الحرارية وأيضاً اإلشارات الناتجة عن  المبادالتعند اختبار أنابيب
فإنه البد من حذف اإلشارات الناتجة عن المحددات غير ) Lift off(عامل الرفع 

ل المفيدة، وبما أن إشارات محددات االختبار تتغير مع تغير التردد فإنه يستخدم للفص
والتمييز بين اإلشارات تطبيق عدة ترددات اختبار بآن واحد أو بشكل متعاقب وبفاصل 

  . زمني صغير

التردد بمولدة نبضات  ةة الحديثة وحيديتزود غالبية أجهزة االختبار بالتيارات الدوام
 100تسمح بتغير التردد ضمن مجال واسع عادةً ما يكون واقعاً ضمن مجال يبدأ من 

بعدة ماليين من الهرتز، حيث يمكن بتغير تردد عمل الجهاز من تردد  هرتز وينتهي
عمل أول إلى تردد عمل آخر الحصول على مجموعة أخرى من إشارات االختبار 
والفصل بين مطال هذه اإلشارات وزاوية طورها، مما يسمح بتحديد العيوب المتواجدة 

  . في المكونات المختبرة بشكل وثوقي
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ة متعددة الترددات إمرار تيار ذي ترددين يختبار بالتيارات الدواميتم في أجهزة اال
متراكبين أو أكثر بآن واحد في ملف االختبار، وعليه فإنه يمكن أن يستخدم جهاز اختبار 

ة ثالثي الترددات بشكل مماثل الستخدام ثالثة أجهزة اختبار بالتيارات يبالتيارات الدوام
ة متعددة الترددات يهزة االختبار بالتيارات الدوامتزود أج. ة وحيدة التردديالدوام

بمرشحات إمرار حزمة ترددات تعمل على فصل اإلشارات التي يعطيها المسبار بنتيجة 
  .اختبار العينة عند كل تردد

يتم حذف اإلشارات الدخيلة المتحدة مع إشارة العيب بطرح إشارات الخرج لترددين 
الدخيلة األخرى باستخدام ترددات مختلفة وحتى ومتابعة ذلك من أجل حذف اإلشارات 

  .الحصول على اإلشارة المميزة للعيب المتواجد في العينة على شاشة جهاز االختبار

ة متعددة الترددات مع مفاتيح يتتشابه مفاتيح تشغيل أجهزة االختبار بالتيارات الدوام
زيد عليها بوجود مازج ألغراض وتة متعددة ايتشغيل أجهزة االختبار بالتيارات الدوام

)Mixer ( أو أكثر الستخدامه في جمع إشارات الخرج الناتجة عن كل مجموعة من
  . الترددات أو طرحها

ية متعدد المخطط الصندوقي لجهاز اختبار بالتيارات الدوام) 25ـ  11(يبين الشكل 
  . قيم من الترددات يتم تطبيقها على مسبار االختبار الترددات يعمل عند ثالث

  

  

  

  
  

  

  

  

  المخطط الصندوقي لجهاز اختبار:  ) 25ـ  11(الشكل 
  ة متعدد التردداتيبالتيارات الدوام
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ة تعمل عند ترددات متعددة، حيث يتم يويتواجد أيضاً أجهزة اختبار بالتيارات الدوام
تطبيق الترددات على مسبار االختبار بفاصل زمني صغير جداً وعلى التوالي وبشكل 

ير محددات االختبار وعدم تشوه إشارات االختبار وهذا ما يعرف بتقنية يضمن عدم تغ
)Multiplex Technique(الجهاز ومنع التداخل  ، وتفيد هذه التقنية في خفض تكلفة

بين اإلشارات التي تنتج عن كل قناة، ويمكن تغيير كل تردد مركب على الجهاز ضمن 
  . مجال واسع من القيم

أو أكثر ) Mixer(ة متعددة الترددات بمازج يالتيارات الدوامتزود أجهزة االختبار ب
لإلشارة يمكن استخدامهما لجمع أو طرح إشارات الخرج الناتجة عن األقنية المختلفة 

  . بهدف حذف اإلشارات غير المرغوب بها
  

  القوالب والقطع المعيارية

دة فإنه تتم مقارنة ة بيانات مفييبهدف منح المفتش المنفذ لالختبار بالتيارات الدوام
اإلشارات المتحصل عليها من القطعة المختبرة بأخرى معلومة القيمة، لهذا الغرض يتم 

  . تصنيع قطع معيارية تكون مادتها نفس مادة القطعة المراد اختبارها

ة فبالتالي توجد أنواع مختلفة من القطع يونظراً لتنوع اختبارات التيارات الدوام
  . مجموعة من تلك القطع المعيارية) 2ـ  11(ي الجدول رقم المعيارية، نستعرض ف

  مجموعة من القطع المعيارية:  )2ـ  11(الجدول رقم 

  الوصف  القطعة المعيارية

  

  

  

  

  

  

  

" الثخانة"  للسماكةقطع معيارية 
للمساعدة في ضبط تحديد نسبة التآكل 

  .والتحات بالقطع تحت االختبار
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  الوصف  القطعة المعيارية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يارية محتوية على آسورقطع مع

  

  

  

  

  

يحتوي  ASMEأنبوب معياري وفق 
  .على ثقوب وأخاديد بنسب متفاوتة

  

  

  

  

قطع معيارية لطبقات طالء غير 
موصلة للكهرباء وذات ثخانات 
 .مختلفة، متوضعة فوق قطعة ألومنيوم

 ثقوب وأخاديد مخروطة بنسب مختلفة من سماكة األنبوب
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  الوصف  القطعة المعيارية

 سماكةقطع بالستيكية معيارية ذات  
 سماكةميكرو متر وأخرى ذات  978

ميكرو متر، لمعايرة جهاز  119.1
طبقات الطالء فوق  سماكةقياس 

  . القطع المعدنية 
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121
ة وكيفية تطبيقها يالهدف من هذه المقدمة مراجعة مبادئ االختبار بالتيارات الدوام

  . الكهربائية قليتهاوناالختبار مختلف المعادن وفرزها وفقاً لخواصها الميتالورجية 

א122 א
ة، حاول اإلجابة على األسئلة ييجب مراجعة مبادئ االختبار بالتيارات الدوامـ  1

 :التالية
 ؟ ةيماكيف تظهر التيارات الدوأ ـ 

 ة؟يما هي العوامل المؤثرة على شدة التيارات الدوامب ـ 
 ما هي الظاهرة القشرية؟ج ـ 
لمحددة لعمق التغلغل وما هي العالقة بين هذه العوامل وعمق ما هي العوامل اد ـ 

 ؟ التغلغل
قبل كل اختبار عملي ينبغي االطالع على كتيب تعليمات التشغيل للجهاز المستخدم ـ  2

  . في إجراء االختبار
 

123
البراس،  لنحاس،الفرايت، ا: رسم مخطط الممانعة للعينات المعيارية للمعادن التاليةـ إ 1

كيلو  10، الرصاص، وذلك باستخدام مسبار تردده SS304ونز، سيوم، البرالمغن
 . هرتز

 .كيلو هرتز 2000كرر االختبار باستخدام مسبار بتردد ـ 
 .كيلو هرتز 500و  100كرر االختبار للبراس باستخدام ـ 
 2000و  500، 10،100رسم النتائج المتحصل عليها للبراس بالترددات ـ إ

 .كيلوهرتز

   نـاقش
 . إلخ.. مخططات الممانعة المتحصل عليها، شكلها، مطالهاأ ـ 

اشرح كيف يمكن اختيار . ناقش تأثيرات التردد والمواد على شكل مخطط الممانعةب ـ 
 . أفضل الظروف الختبار المواد المختلفة

خدم معطاة عينات مجهولة أ، ب، ج، المطلوب تحديد مادتها ونوعها، استـ  2
  . مخططات الممانعة في المثال السابق كمرجع معياري لتحديد تركيبة العينات
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א א א
  

  . الناقلية الكهربائية/ قياس المقاومة النوعية : اسم التجربة

 /الناقلية واستخدامه في تقدير قيم المقاومة النوعية ىرسم منحن : الهدف من التجربة
  . معروفةن عينات غير وعة مالناقلية الكهربائية لمجم

  هيزات ومواد االختبارتج

 . (Defectoscope)ة متعدد األغراض، يكاشف العيوب بالتيارات الدوامـ  1

  . KHz – 500 KHz 50مسبار اختبار مطلق سطحي يعمل بمجال التردد من ـ  2
  . مجموعة عينات معيارية معلومة المقاومة النوعيةـ  3
 . ة المقاومة النوعية والناقلية الكهربائيةمجموعة عينات مجهولـ  4

  ختبارطريقة اال

  . أوصل جهاز االختبار إلى منبع التغذية الكهربائية وضعه في حالة التشغيلـ  1
  . أوصل مسبار االختبار مع جهاز االختبارـ  2
  . وقم بموازنة النظام على الهواء ضع التردد المناسبـ  3
من الشاشة  V= 80% و من الشاشة H=10%اثيات ضع نقطة الهواء عند اإلحدـ  4

  .  باستخدام مفاتيح التحكم باإلحداثيات
ر من الهواء باتجاه قطعة الفرايت واضبط زاوية الطور حتى تصبح اقرب المسبـ  5

  . اإلشارة عمودية وباتجاه أعلى الشاشة
المسبر  ضبط مفتاح الحساسية بحيث توقّع جميع اإلشارات المتشكلة من مالمسةـ ا 6

  . من الشاشة %85للعينات المعيارية معلومة المقاومة النوعية ضمن 
ر من عينات مجهولة المقاومة النوعية والحظ موقع إشاراتها بالنسبة اقرب المسبـ  7

للعينات معلومة المقاومة النوعية، وحدد المقاومة النوعية والناقلية الكهربائية لهذه 
  . جل النتائج في الجدول المرفقالعينات بما أمكن من الدقة وس

  اتـمالحظ

من الضروري أحياناً اختيار ترددات عالية للتخلص من تأثير الثخانة على عمق ـ  1
  . ةيانتشار التيارات الدوام
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يمكن من خالل قيمة المقاومة النوعية للعينة إيجاد ناقليتها الكهربائية أو تحديد نوع ـ  2
  . مادة العينة

  
  تقرير االختبار

  ).1(سجل محددات االختبار في الجدول رقم ـ  1
المرفق وحدد عليه موضع كل ) 2(رسم مخطط الناقلية الكهربائية في الجدول رقم ـ أ 2

معدن من العينات العيارية وموضع كل معدن من العينات المطلوب إيجاد مقاومتها 
  .النوعية وناقليتها الكهربائية

رة في الجدول ـالنوعية الكهربائية للعينات المختبسجل القيم التقديرية للمقاومة ـ  3
)3.(  

  )1(الجدول 

  اإلعدادات راالمسب الجهاز

  : الربح  : الشركة الصانعة  : الشركة الصانعة
  : التردد

  : الزاوية :الموديل : الموديل
  : الفلتر :الرقم التسلسلي :الرقم التسلسلي

  
  :الحساسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الناقلية/الممانعةمخطط  )2(الجدول 
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  )3(الجدول 

  مالحظات ومشاهدات  الناقلية المقدرة المقاومة المقدرة العينة المختبرة

      
      
      
      
      

  
  20--    :   /   /التاريخ  التوقيع  اسم معد التقرير
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א א א

  . ية غير مغنطيسية مجهولةعينات معدن )سماكة( تحديد ثخانة : اسم التجربة

ة في قياس ثخانة عينات يتطبيق طريقة االختبار بالتيارات الدوام : الهدف من التجربة
  . ناقلة غير مغنطيسية وذلك بالمقارنة مع عينات معلومة الثخانة من ذات المعدن

  تجهيزات ومواد االختبار

  . ة متعدد األغراضيكاشف العيوب بالتيارات الدوامـ  1
  . منخفض وعالي التردد مسبار اختبار مطلق سطحيـ  2
  . الثخانةمجموعة عينات معيارية معلومة ـ  3
 .الثخانةمجموعة عينات مجهولة ـ  4

  ريقة االختبارط

  .أوصل جهاز االختبار إلى منبع التغذية الكهربائية وضعه في حالة التشغيلـ  1
  .أوصل مسبار االختبار مع جهاز االختبارـ  2
 :التردد المطلوب من العالقة حددـ  3

21600
t

f ρ
⋅=  

  : حيث

ρ  : المقاومة النوعية مقدرة بالـ[µΩ.cm] 

 t : الثخانة الوسطية[mm] 

ر على الصفيحة ذات أكبر وأصغر ثخانة متوفرة اوازن النظام عندما يكون المسبـ  1
ف العيوب واضبط الحساسية وزاوية الطور لالستفادة من كامل شاشة جهاز كاش

تي النقطة الطائرة على مع مراعاة الحصول على توضع إشار ةيبالتيارات الدوام
  . Xاستقامة عمودية مع الشاشة ما أمكن وإشارة عامل الرفع موازية لمحور 

 ىم منحنـإشارات النقطة الطائرة للعينات معلومة الثخانة وارسحدد مواضع ـ  2
  .الثخانة

نتها وسجل مواضعها بدقة لعينات المطلوب تحديد ثخاضع مسبار االختبار على اـ  3
  . الثخانة ىعلى منحن
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  تقرير االختبار

ات الخاصة بالتجهيزات ومحددات ـالمتعلق بالمعلوم) 1(مأل الجدول رقم ـ إ 1
 . االختبار

معلومة الثخانة وبين مواقع النقطة الطائرة للعينات الثخانة للعينات  ىارسم منحن
 . )2(نتها في الجدول رقم المطلوب تحديد ثخا

 . المتعلق بثخانة العينات المطلوب تحديد ثخانتها) 3(مأل الجدول رقم ـ إ 2

  )1(الجدول 

  اإلعدادات راالمسب الجهاز

  : الربح  : الشركة الصانعة  : الشركة الصانعة
  : التردد

  : الزاوية :الموديل : الموديل
  : لترالف :الرقم التسلسلي :الرقم التسلسلي

  
  

  الحساسية

  ةيمخطط شاشة جهاز كاشف العيوب بالتيارات الدوام:  )2(الجدول 
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  )3(الجدول 

  الثخانة العينة المختبرة
    
    
    
    

  
  

  20----:   /   /التاريخ  وقيعالت  اسم معد التقرير
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  . قياس ثخانات الطبقات غير الناقلة : اسم التجربة

ة في قياس ثخانات يتطبيق طريقة االختبار بالتيارات الدوام : الهدف من التجربة
فوق مادة معدنية غير  المتوضعة...) ، بالستيكدهان(طبقات العازلة غير الناقلة ال

واقعة ) لسماكات(وذلك لثخانات  (Lift-off)مغنطيسية باالستفادة من مفهوم عامل الرفع 
  . ملم) 1.0 – 0.1(في المجال 

  تجهيزات ومواد االختبار

  . (Defectoscope)ة متعدد األغراض، يجهاز كاشف العيوب بالتيارات الدوامـ  1
  . الترددمسبار اختبار مطلق سطحي عالي ـ  2
  . صفائح ناقلة للتيار الكهربائيـ  3
دقق الثخانات باستخدام (مجموعة من الشرائح العازلة المعيارية معلومة الثخانة ـ  4

 ).بياكوليس أو ميكرومتر

  طريقة االختبار

  .أوصل جهاز االختبار إلى منبع التغذية الكهربائية وضعه في حالة التشغيلـ  1
  .مع جهاز االختبار أوصل مسبار االختبارـ  2
) lift- off =0(حدد التردد المناسب وقم بموازنة النظام على سطح المعدن الناقل ـ  3

 . ووازن الجهاز عليها
من المحور العمودي  %10من المحور األفقي و  %90ضع إشارة التوازن على ـ  4

  . للشاشة باستخدام مفاتيح التحكم باإلحداثيات
المعدن واضبط زاوية الطور حتى تصبح جهة اإلشارة  ر عن سطحاارفع المسبـ  5

  . أفقية  وباتجاه يسار شاشة جهاز كاشف العيوب
ضع شريحة غير ناقلة على العينة الناقلة وضع المسبار على الشريحة وحدد ـ  6

  . موضع اإلشارة
 . من أجل عدد أكبر من الشرائح ضمن المجال المطلوب من الثخانات 5كرر ـ  7
 . إشارات الشرائح العازلة ىمنحنارسم ـ  8
د موضع إشارة كل ر االختبار فوق الطبقات العازلة المطلوب قياسها وحداضع مسبـ  9

  . العياري ىمنها على المنحن
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  تقرير االختبار

  . )1(سجل محددات االختبار في الجدول رقم ـ  1
 . )2(رقم رسم منحني الثخانات العيارية للطبقات غير الناقلة في الجدول ـ ا 2
قدر ثخانة الطبقات العازلة المطلوب قياسها بالمقارنة مع ثخانات الشرائح العازلة ـ  3

 .العيارية
  . المتعلق بثخانة الطبقات العازلة المطلوب تحديدها) 3(امأل الجدول رقم ـ  4

  )1(الجدول 

  اإلعدادات راالمسب الجهاز
  : الربح   
  : التردد   
  : الزاوية   
     

  )2(ل الجدو

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

  )3(الجدول 

  الثخانة  العينة
   )1(العينة 
   )2(العينة 
   )3(العينة 

  
  20----:   /   /التاريخ  التوقيع سم معد التقرير
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  . تحديد تردد االختبار المناسب للكشف عن العيوب السطحية في المعادن : م التجربةاس

دراسة أثر تغيير التردد على كشف العيوب في المعادن وتحديد  : الهدف من التجربة
  . تردد االختبار األمثل للعمل

  تجهيزات ومواد االختبار

  . (Defectoscope)ة متعدد األغراض، يكاشف العيوب بالتيارات الدوامـ  1
 . مسابر سطحية مطلقة بترددات مختلفةـ  2
منيوم أو الفوالذ تحتوي على كسور سطحية مختلفة وصفيحة معدنية من األلـ  3

  .األعماق
  

  طريقة االختبار

 .أوصل جهاز االختبار إلى منبع التغذية الكهربائية وضعه في حالة التشغيلـ  1
 .ةقم بقياس ثخانة الصفيحة المعدنيـ  2
 : احسب تردد االختبار باستخدام العالقةـ  3

290
6,1
t

f ρ
=  

 [µΩ.cm]المقاومة النوعية للصفيحة مقدرة بوحدة الـ :  ρ:  حيث

t  : ثخانة الصفيحة مقدرة بوحدة الـ[mm] 

  . والذي يعتبر التردد األفضل للكشف عن الكسور في الصفائح
  .از االختبارأوصل مسبار بالتردد األمثل مع جهـ  4
 . ر الصفيحة المعدنية بعيداَ عن أي عيباوازن نظام االختبار عندما يالمس المسبـ  5
  .ضع إشارة التوازن في منتصف الشاشة باستخدام مفاتيح التحكم باإلحداثياتـ  6
ر عن سطح المعدن واضبط زاوية الطور حتى تصبح جهة اإلشارة اارفع المسبـ  7

  .اشة جهاز كاشف العيوبأفقية  وباتجاه يسار ش
امسح بالمسبار سطح العينة العيارية التي تحتوي على كسور متفاوتة األعماق ـ  8

من الشاشة أو % 50واضبط الربح بحيث تغطي إشارة المسبار فوق أعمق كسر 
 .أكثر
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  . عندما يكون المسبار فوق الكسور األخرى 8كرر ـ  9
 : عند ترددين) 8 – 4(كرر ـ  10

904
1 ff =  

902 ff = 

  
  تقرير االختبار

  . )1(سجل محددات االختبار في الجدول رقم ـ  1
  ) .2(ـ إحسب الترددات المطابقة في الجدول رقم  2
 . )1(في الشكل ارسم اإلشارات الناتجة عن الترددات ـ  3

 : استخلص نتيجة الدرس العملي فيما يتعلقـ  4

  .أجل كل تردد وضوح اإلشارات من
  : الزوايا بين اإلشارات باالستناد إلى العالقة

δ
β x
=  

  )1(الجدول 

  اإلعدادات راالمسب الجهاز

  : الربح  : الشركة الصانعة  : الشركة الصانعة
  : التردد

  : الزاوية :الموديل : الموديل
  : الفلتر :الرقم التسلسلي :الرقم التسلسلي

  
  حسابات الترددات): 2( الجدول

  : f90التردد 

904التردد 
1 f :  

  : 2f90التردد 
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2f90  f90  
  

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                      

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     

904
1 f    

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                      

  

  ات التي ينتجها األنبوب المعيارياإلشار:  )1(الشكل 

904الترددات عند
1 f وf90 2وf90  

  

  : الخالصة

  ـ  1
  ـ  2
  

  20----:   /   /التاريخ  التوقيع  اسم معد التقرير
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  .تقدير عمق الكسور في المكونات المعدنية : اسم التجربة

ر عمق الكسـور  تقدية في يتطبيق طريقة االختبار بالتيارات الدوام : الهدف من التجربة
في المعادن بالمقارنة مع كسور عيارية وذلك باالعتماد على اختالف الحقل الكهرطيسي 

ـ المحصل تبعاً لعمق الكسر وهذا يتوجب اختيار التردد المناسب لتوليد التيارات الدوام ة ي
  . أن يتواجد في الصفيحة المختبرة أو المكون المعدني إلى العمق المتوقع

  
  االختبار تجهيزات ومواد

  . (Defectoscope)ة متعدد األغراض، يكاشف العيوب بالتيارات الدوامـ  1
 . ذات تردد مناسب تفاضليةة وبر اختبار مطلقامسـ  2

  . تحتوي على كسور ذات أعماق عيارية) فوالذ+ منيوم وأل(معدنية صفائح ـ  3
 .مجموعة صفائح عيارية لقياس الناقليةـ  4

  . كسور مطلوب تحديد أعماقهاصفائح تحتوي على ـ  5
 

 طريقة االختبار

 . أوصل جهاز االختبار إلى منبع التغذية الكهربائية وضعه في حالة التشغيلـ  1

حدد الناقلية الكهربائية للصفائح التي تحتوي على كسور عيارية باستخدام مجموعة ـ  2
  . الصفائح العيارية لقياس الناقلية

 : ختبار باستخدام العالقةاحسب التردد المناسب لالـ  3

21600
t

f ρ
=  

  : حيث
ρ –  المقاومة النوعية للصفيحة مقدرة بوحدة)µΩ.cm( .  
t -  ثخانة الصفيحة مقدرة بوحدة)mm( .  
أو أقرب تردد له يعمل عنده  3اختر المسبار الذي يعمل على التردد المحسوب في ـ  1

 . المسبار
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معدن الناقل في موقع خالي من الكسور واضبط إشارة وازن النظام على سطح الـ  2
 . باتجاه اليسار Xعلى طول محور  )lift- off =0(عامل الرفع 

 . اضبط الربح بحيث تحصل على أفضل إشارة صادرة عن أعمق كسرـ  3

امسح الكسور العيارية وحدد إشاراتها واإلشارات الصادرة عن الكسور المطلوب ـ  4
 .  تحديدها

  . ر أعماق الكسور المطلوبةقدـ  5
  

  تقرير االختبار

 . المتعلق بالتجهيزات المستخدمة ومحددات االختبار) 1(امأل الجدول رقم ـ  1

على كسور عيارية وذلك برسم  بين قيمة الناقلية الكهربائية للصفائح التي تحتويـ  2
  . )2(الناقلية حسب الجدول رقم  ىمنحن

ردد االختبار المناسب والتردد المطبق في الجدول رقم بين الحسابات المتعلقة بتـ  3
)3( . 

 . )4(سور العيارية في الجدول رقمارسم اإلشارات الناتجة عن الكـ  4

 . )4(ارسم إشارات الكسور المطلوب تحديد أعماقها على ذات الجدول رقم ـ  5

الكسور  مقارنة موقع إشاراتها مع موقع إشاراتقدر أعماق الكسور المجهولة بـ  6
  . )5(العيارية وامأل الجدول رقم 

  
  )1(الجدول 

  اإلعدادات راالمسب الجهاز

  : الربح  : الشركة الصانعة  : الشركة الصانعة
  : التردد

  : الزاوية :الموديل : الموديل
  : الفلتر :الرقم التسلسلي :الرقم التسلسلي
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  )2(الجدول 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

  
  : ............. ، الفلتر....: ....... ، التردد: ............ ة، الزاوي.....: ..... الربح

  )3(الجدول 

  :  حساب التردد المناسب لالختبار
.............................................................................  

.............................................................................  

.............................................................................  
.............................................................................  

.............................................................................  
 :التردد المطبق في االختبار

  )4(الجدول 
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  )5(الجدول 

  )mm(العمق  رقم الكسر
   )1(الكسر
   )2(الكسر
   )3(الكسر

  
  20----:   /   /التاريخ  التوقيع  اسم معد التقرير
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  . الكشف عن الكسور في عجالت الطائرات : اسم التجربة

عن كسور  ة في الكشفيتطبيق طريقة االختبار بالتيارات الدوام : الهدف من التجربة
  . ت وتحديد طولهااالتعب الناتجة في عجالت الطائر

  
  االختبار تجهيزات ومواد

  . (Defectoscope) ة متعدد األغراضيجهاز كاشف العيوب بالتيارات الدوامـ  1
يعمل على تردد  )Pencil probe(مسبار اختبار ذو قطر صغير أو مسبار قلمي ـ  2

  . [KHz]) 2000 -  100(في المجال من 
بلوك معايرة من خليطة مشابهة لخليطة العجالت المراد اختبارها تحتوي على ـ  3

  . كسور صنعية
 

  معايرة نظام االختبار

وازن جهاز االختبار ونظام االختبار على معدن بلوك المعايرة وفي منطقة بعيدة ـ  1
بشكل أفقي وتتحرك من  (Lift-off)عن الكسور وبحيث تكون إشارة عامل الرفع 

  . ليمين إلى اليسارا
ضع مسبار االختبار على بلوك المعايرة واضبط طول اإلشارة الناتجة عن الكسور ـ  2

 . السطحية الصنعية بحيث تكون أوضح ما يمكن على شاشة الجهاز

  . سجل كافة محددات االختبارـ  3
  طريقة االختبار

 . وازن جهاز االختبار على معدن العجلة المراد اختبارهاـ  1
امسح عجلة الطائرة في المناطق البعيدة عن الحواف وبشكل عمودي ما بين مسند ـ  2

 . والقاعدة بمسبار االختبار (Rim)اإلطار 
 . امسح مسند اإلطار باالتجاهينـ  3
 . امسح المواضع الواقعة ما بين مسند اإلطار والقاعدة باالتجاهينـ  4
  .امسح منطقة القاعدة باالتجاهينـ  5
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  الختبارتقرير ا
 . المتعلق بتجهيزات ومحددات االختبار) 1(امأل الجدول رقم ـ  1
حدد مواضع الكسور على العجلة وارسم اإلشارات الناتجة على الشاشة نتيجة ـ  2

 . )2(لوجود هذه الكسور في الجدول رقم 
قدر أطوال الكسور ابتداء من نقطة بداية تحسس مسبار االختبار لها وانتهاء من ـ  3

نقطة نهاية تحسس المسبار لها وارسم مواقعها على العجلة وأطوالها في الشكل 
 .)1(رقم 

  )1(الجدول 
  اإلعدادات راالمسب الجهاز
  : الربح :الشركة الصانعة :الشركة الصانعة

  : التردد
  : الزاوية :الموديل : الموديل

  : الفلتر :الرقم التسلسلي :الرقم التسلسلي
  )2(الجدول 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

  

  

  

  
  

  مواقع الكسور على عجلة الطائرة وأطوالها:  )1(الشكل 
  

  20----:   /   /التاريخ  التوقيع  اسم معد التقرير
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  . بار أنابيب المبادالت الحرارية بالمسابر الداخليةاخت : اسم التجربة

ة في الكشف عن الكسور يتطبيق طريقة االختبار بالتيارات الدوام : الهدف من التجربـة 
  . واالهتراءات في أنابيب المبادالت الحرارية

  
  مالحظات حول الدرس العملي

ستخدام مسابر مطلقة أو من الممكن اختبار أنابيب المبادالت الحرارية من الداخل باـ  1
  . تفاضلية أو كليهما معاً

إن ميزة المسابر التفاضلية هي مقدرتها على تحسس العيوب والتغيرات المفاجئة ـ  2
في بنية المعدن وال تتحسس للتغيرات المتدرجة مثل تغيرات درجة الحرارة أو 

  . التغيرات الصغيرة في الثخانة
لمنتشرة على طول محور األنابيب وكذلك العيوب تتحسس مسابر االختبار للعيوب اـ  3

المنتشرة على المحيط على أن تشغل حيزاً من محور األنبوب يزيد عن عرض 
ملف مسبر االختبار بينما ال تتحسس مسابر االختبار الداخلي بتصميمها على 

  . العيوب المحيطية الضيقة كالكسور المحيطية
درجة عند  90ºية والعيوب الخارجية قدره يمكن تحقيق فصل بين العيوب الداخلـ  4

  : تطبيق التردد

290 3000
t

f ρ
=  

904:يم العيوب يمكن إعادة االختبار بتطبيـق تـردد  يلسهولة تقـ   5
1 f   902وتـردد f 

وعندما يشك بوجود توضع مواد مغنطيسية على األنابيب المختبرة يعاد االختبـار  
9010بتطبيق تردد 

1 f . يتم اختيـار الطور عند جميع الترددات بحيث تكون إشارة

 xموازيـة للمحـور   ) أو إشارة المجرى الـداخلي ( )Fill factor(عامل الملء 
  .وباتجاه اليسار

ومجـرى   ءرى داخلي عريض لمحاكاة عامل الملحتوي أنبوبة المعايرة على مجتـ   6
ويتم ضبط زاوية . اكاة االهتراء على جدار األنبوب الخارجيخارجي عريض لمح
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ومتجهة من اليمين إلى اليسار  Xموازية للمحور ء الطور لوضع إشارة عامل المل
  .f90عند التردد  Yما يجعل إشارة االهتراء موازية للمحور 

ي تصغر قيمة زاوية الطور ما بين إشارة المجرى الداخلي وإشارة المجرى الخارجـ   7
904مثالً ( f90عند تطبيق ترددات أقل من 

1 f ( وتكبر عند تطبيق ترددات أكبر من

f90  ) ً902مثال f.(  
باإلضافة إلى المجرى الداخلي والمجرى الخارجي يحتـوي السـطح الخـارجي    ـ   8

  .بأعماق مختلفة لألنبوب العياري على ثقب نافذ وعلى عدد من الثقوب غير النافذة

  تجهيزات ومواد االختبار

  . (Defectoscope)ة متعدد األغراض، يكاشف العيوب بالتيارات الدوامـ  1
 . مناسبة اتبر اختبار داخلية ذات أقطار وترددامسـ  2

  . مجموعة صفائح المقاومة النوعية المرجعيةـ  3

  المعايرة

  : من العالقة 2f90احسب التردد ـ  1

290 60002
t

f ρ
=  

904والتردد  f90والتردد         
1 f  

  . )µΩ . cm(المقاومة النوعية مقدرة  – ρ: حيث
t –  ثخانة جدار األنبوبة مقدرة بوحدة)mm( .  

  : مالحظة

يمكن حساب المقاومة النوعية لمادة أنبوب المعايرة بالمقارنة مـع مجموعـة المقاومـة    
  . المرجعية

  . على جهاز االختبار 2f90تردد ضع الـ  2
أدخل مسبار االختبار في أنبوبة المعايرة وفي منطقة خالية مـن العيـوب ووازن   ـ   3

  . النظام بحيث تكون نقطة التوازن في منتصف الشاشة
ضع مسبر االختبار على الثقب النافذ واضبط زاوية الطور بحيث تصنع اإلشـارة  ـ   4

  .  مع الخط األفقي وباالتجاه المعياري 40ºالصادرة عنها زاوية مقدارها 
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ضع مسبار االختبار على المجرى الداخلي واضبط زاوية الطور بحيـث تكـون   
  . درجات) 5 ـ 0(اإلشارة الصادرة موازية للمحور األفقي وزاوية واقعة ما بين 

واضبط زاوية الطور بحيث تكون ) x 20% 4(ضع مسبار االختبار على الثقوب ـ   5
درجة بالنسبة لإلشارة ) 120 ـ 50(الصادرة عنها واقعة في المجال من اإلشارة 

  . الناتجة عن الثقب النافذ للجدار
ى   x 20% 4 الثقوباضبط الربح بحيث تكون اإلشارة الصادرة عن ـ   6 من  %30عل

  . المطال األفقي للشاشة
وسـجل مواقـع    %80و %60 و %40ضع المسبار على الثقوب ذات األعماق ـ   7

 . شارات المتشكلةاإل

904و  f90من أجل الترددات  7إلى  2كرر الخطوات من ـ  8
1 f  

  طريقة االختبار

 . صل جهاز االختبار بمنبع التغذية الكهربائية وضعه في حالة التشغيلـ  1

أدخل مسبار االختبار إلى داخل األنبوب المراد اختباره إلى نهاية األنبـوب وقبـل   ـ   2
 . يد إشارة الحافةتول

وازن النظام واسحب المسبار عبر األنبوب وسجل كافة اإلشارات على قصاصـة  ـ   3
 . بالستيكية شفافة يتم وضعها على شاشة الجهاز

قدر مواضع بداية ونهاية اإلشارات المتولدة في األنبوب باالستعانة بطـول كبـل   ـ   4
 . المسبار وسجل النتائج

904و f90أجل الترددات من  3و 2كرر الفقرات ـ  5
1 f .  

  تقرير االختبار
  : يجب أن يتضمن تقرير االختبار المعلومات التالية

 . المتعلق بالتجهيزات المستخدمة ومحددات االختبار) 1(امأل الجدول رقم ـ  1
بين الحسابات المتعلقة بتردد االختبار المناسب والترددات المطبقة فـي الجـدول   ـ   2

)2.( 
 f90و2f90 ارسم اإلشارات الناتجة عن اختبار األنبوب العياري من أجل التـرددات ـ   3

904و
1 f  1(في جداول الشكل( . 
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ارسم اإلشارات الناتجة عن األنبوب المطلوب اختباره من أجل الترددات الثالثـة  ـ   4
 . )2(في جداول الشكل رقم

ق العيب وزاوية اإلشارة لألنبوب العياري عند التردد العالقة بين عم ىارسم منحنـ   5
2f90 3(الشكل رقم  على.( 

  ).4(رقم ارسم شكل توضيحي لألنبوب يبين مواضع صدور اإلشارات في الشكل ـ  6
  )1(الجدول 

  اإلعدادات راالمسب الجهاز
  : الربح :الشركة الصانعة :الشركة الصانعة

  : التردد
  : الزاوية :الموديل : الموديل

  : الفلتر :الرقم التسلسلي :الرقم التسلسلي
  

2f90 f90  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                      

904
1 f    

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     

  

  اإلشارات الناتجة عن األنبوب المراد اختباره من أجل الترددات الثالثة:  )2(الشكل 
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  العالقة ما بين عمق العيب وزاوية اإلشارة:  )3(شكل ال
  

  

  شكل األنبوب المختبر ومواضع صدور اإلشارات عنه:  )4(الشكل 
  

  20----:   /   /التاريخ  التوقيع  اسم معد التقرير
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