
بسم هللا الّرحمن الّرحيم

ية القوالب العيار–معايرة نظام االختبار محاضرة عن 

والمرجعية

هيئة الطاقة الذرية-أحمد الطحان إعداد المهندس 



مقدمة

المعايرة هي اإلجراء الذي نقوم به لضبط دقة جهاز القياس.

نواع من في اختبار األمواج فوق الصوتية يجب علينا القيام بعدة أ
ًً معايرة إلكترونية الجهاز لضمان إنج. المعايرة ازه فمنها مثالً

للعمل الذي صمم من أجله، إال أن هذه المعايرة يقوم بها مصّنع
ى الجهاز، ولكن من الضروري أيضاً للمشغل أن يقوم بما يسم

ن ومعايرة المستخدم هذه ضرورية أل. للجهاز( معايرة المستخدم)
معظم أجهزة األمواج فوق الصوتية يمكن أن يتم استخدامها في

عاير النظام تطبيقات مختلفة جداً، وبالتالي يجب على المستخدم أن ي
مطلوب بما يوافق العينة المراد اختبارها بحيث يضمن المستوى ال
.من الدقة أثناء عمل الجهاز وإعداداته وإعدادات االختبار



مقدمة

المقارنة إن جميع القياسات في األمواج فوق الصوتية تتم ب
وقياس حجم العيب، فقياس السماكات. مع قيم معروفة

جود وقياس القيم المتعلقة بخواص المواد كلها تتطلب و
قالب معياري مرجعي للمقارنة؛ هذا ويوجد نوعان من 

ة القوالب المرجعية المعيارية والقوالب الخاص: القوالب
.المعيارية

معايير إن أبـعاد الـقوالب المرجعية المعيارية مفصلة في ال
.أشهرها( 1-5)ويبين الشـكل رقـم . ومتوفرة تجارياً 

 القوالب المرجعية المعيارية(: 1-5)الشكل



مقدمة

القوالب المرجعية المعيارية(: 1-5)الشكل 

تصّنع القوالب المرجعية المعيارية بأشكال وأحجام مختلفة لتناسب الهدف المقصود، بينما تصّنع 

.القوالب الخاصة المعيارية من أجل التطبيقات الخاصة وال تستخدم ألهداف أخرى

:ونعدد هنا األهداف المقصودة للقوالب المرجعية المعيارية



مقدمة

.ضبط مستوى الحساسية

.ضبط المجال والتأخير

.ضبط خصائص المسبار

.ضبط خصائص الحزمة الصوتية

.ضبط حدود الحساسية

(.العمودية واألفقية)ضبط حدود الخطية 

(.الربح)ضبط مفتاح التضخيم 

.ضبط التوهين في المادة المعطاة

.ضبط صحة تقنية االختبار



:قوالب معايرة تصحيح مطال المسافة والمساحة

(AREA AND DISTANCE AMPLITUDE BLOCKS)

د تممم ذكممر قوالممب معممايرة تصممحيح مطممال المسممافة والمسمماحة وتحديمم

خالئمط أبعادها فمي كمود الجمعيمة األمريكيمة الختبمار الممواد المتعلمق ب

 ASTM E127(7075 T6 Aluminumاأللمنيموم ذي رقمم 

Alloy) الممرقم والمتعلممق بخالئممط الفمموالذ الكربمموني والسممبائكي ذي

ASTM E428 (Carbon and alloy steel)  .يبين الشكل و

قوالمممب تصمممحيح مطمممال المسمممافة، وتناسمممب همممذه القوالمممب ( 5-2)

.االختبار بتقنيتي التماس المباشر والغمر



:قوالب معايرة تصحيح مطال المسافة والمساحة

(AREA AND DISTANCE AMPLITUDE BLOCKS)

 قوالب تصحيح مطال المسافة(: 2-5)الشكل

 إنش، ويحوي أحد طرفيها على ثقب 2وهي مصممة بشكل أسطواني بقطر
.  نهسفلي مسطح مسدود لطرد الماء أو الملوثات لكي ُيضمن انعكاس نظامي ع

.معايرةويوضع المسبار على الطرف المقابل للثقب السفلي المسطح أثناء ال

ي يكون نوع المادة واألبعاد القياسية مختوماً على القوالب كما هو موضح ف
(.3-5)الشكل رقم 



:قوالب معايرة تصحيح مطال المسافة والمساحة

(AREA AND DISTANCE AMPLITUDE BLOCKS)

الرموز واألرقام المختومة على قالب معايرة تصحيح مطال المسافة والمساحة(: 3-5)الشكل 

عطي تستخدم قوالب تصحيح مطال المساحة لتحديد مدى إستجابة النظام لتغير حجوم العاكس الحرجة وي

.معلومات عن مدى صحة الخطية الشاقولية النسبية للنظام



:قوالب معايرة تصحيح مطال المسافة والمساحة

(AREA AND DISTANCE AMPLITUDE BLOCKS)

(.4-5)قوالب وأبعادها مبينة في الشكل 8تتألف مجموعة قوالب تصحيح مطال المساحة من 

قوالب تصحيح مطال المسافة والمساحة(: 4-5)الشكل 

1/64وتتراوح أقطار الثقب السـفلي المسـطح بين القيم ، C = 2.00 inو ،B = 0.75 inو ،A = 2.75 in: حيث

.إنش8/64و، إنش 4/64، إنش 3/64، إنش 2/64، إنش



:قوالب معايرة تصحيح مطال المسافة والمساحة

(AREA AND DISTANCE AMPLITUDE BLOCKS)

.ساحةالنتيجة النموذجية لجهاز األمواج فوق الصوتية باستخدام قوالب تصحيح مطال الم( 5-5)يظهر الشكل رقم 

منحني تصحيح مطال المساحة(: 5-5)الشكل 

ختلمف قالب مشابه لقوالب تصحيح مطال المسافة بمنفس أقطمار الثقموب لكمن ت19تتألف قوالب تصحيح مطال المسافة من 

أو 5/64أو  3/64قطر الثقب ممكن أن يكمون(. Aالمسافة )عنها بالمسافة التي تقطعها الحزمة الصوتية ضمن المعدن 

،  1/4-2،  3/4-1،   1/4-1،1، 7/8،  3/4،  5/8، 1/2، 3/8،  1/4،  1/8،  1/16تسماوي Aالمسمافة 8/64

3/4-5و 5-1/4، 4-3/4، 4-1/4، 3-3/4، 3-1/4، 2-3/4



:قوالب معايرة تصحيح مطال المسافة والمساحة

(AREA AND DISTANCE AMPLITUDE BLOCKS)

.قد تحتوي مجموعة القوالب هذه على عدد أكثر أو أقل من القوالب يعتمد ذلك على التطبيق

لمسار تستخدم هذه القوالب لمقارنة ارتفاعات اإلشارات من العيوب الحرجة المطابقة عند زيادة مسافة ا

.يظهر النتائج النموذجية( 6-5)الشكل ، المعدني

منحني تصحيح مطال المسافة(: 6-5)الشكل 



V1أوIIWقالب المعايرة 

األصلي هو قالب من الفوالذ وأبعاده مقاسه بالوا حدات IIWإن قالب المعاير 

لفوالذ أما اآلن فقد أصبح متوفر قوالب من األلمنيوم وخالئط ا( المترية)الدولية 

يظهر أبعاد القالب ( 8-5)الشكل ، المقاسة بالوا حدات المترية واإلنكليزية

.بالواحدات المترية

(.7-5)كما أن هناك عدة أنواع من القوالب كما يظهر في الشكل 

 IIWأنواع القالب 



V1أوIIWقالب المعايرة 

 IIWاألبعاد المترية لقالب المعايرة 



V1أوIIWقالب المعايرة 

a -معايرة المجال ومدى التأخير الزمني لمسبار الحزمة الطولية:

مم والثقب البالستيكي ذو 25لمعايرة الحزمة الطولية فإن سماكة القالب تساوي 

ي ثخانة أقل وبما أن سرعة الصوت في البالستيك أقل من سرعة الصوت ف

الستيكي الفوالذ فإن الزمن الالزم ليرتد الصوت من السطح الخلفي للثقب الب

عف ثخانة ضعف الزمن الالزم لالرتداد من الفوالذ أي ثخانة البالستيك تكافئ ض

.القالب



V1أوIIWقالب المعايرة 

b–ل بينهما تحمدد بواسمطة ثمالث أهمداف يفصم: التباين في النظام عند استخدام مسابر أمواج طولية

(.9-5)مسافات قريبة من بعضها البعض كما يظهر في الشكل 

ة عنمد حمد يجب أن ينتج عنه ثالث أصداء واضحة بحيث يكون ارتفاع اإلشارة على الشاش

(.من ارتفاع الشاشة% 20عادة مايكون )معين 



V1أوIIWقالب المعايرة 

c– مما يمكمن إجمراء همذه المعمايرة ك(: العرضمية)معايرة المجال ومدى التأخير الزمني ألمواج القص

ممم أعظميمة ونقموم 100بواسمطة جعمل اإلشمارة المتشمكلة ممن نصمف القطمر ( 10-5)يظهر في الشكل 

تمي تقطعهما إن المسمافة ال. بضبط مفتاحي المجال والتأخير الزمني بحيمث يظهمر علمى الشاشمة إشمارتان

ففي القالب ذي الشق العامودي علمى السمطح، المستخدم IIWالحزمة الصوتية تعتمد على نوع القالب 

نجعل الصمدى األعظممي . مم225و100تكون المسافة US1مم وفي القالب 200و100تكون مثالً 

دى باسممتخدام مفتمماح التممأخير ثممم نجعممل الصمم( حسممب مجممال المعممايرة)األول عنممد التدريجممة المناسممبة 

السمابقين حتمى نكرر اإلجراءين. األعظمي الثاني عند التدريجة المناسبة باستخدام مفتاح تغيير السرعة

.نحصل على المطلوب



V1أوIIWقالب المعايرة 

d–طة يمكن تحديد نق: تعيين نقطة خروج الحزمة من مسبار الموجة العرضية

خروج الحزمة بالحصول على اإلشارة األعظمية المتشكلة من النصف القطر 

ي ومقارنته مع عالمة مركز نصف قطر االنحناء على القالب كما يظهر ف( مم100)

(.10-5)الشكل 

ار من الضروري تحديد نقطة خروج الحزمة من المسبار قبل قياس زاوية االنكس



V1أوIIWقالب المعايرة 

e –لصموتية يمتم تحديمدها بتوجيمه الحزممة فموق ا: تحديد زاوية االنكسمار لمسمبار األممواج العرضمية

بحيمث نحصمل علمى اإلشمارة األعظميمة ونقمارن بمين ( 11-5)باتجاه الثقمب المناسمب كمما فمي الشمكل 

.نقطة خروج الحزمة من المسبار مع التدريجات الزاوية على القالب

تحديد زاوية االنكسار لمسبار األمواج العرضية



:المسطرة المدرجة

.تسـتخدم في مـعايرة شـاشـة جهاز االختبار لقياس الثخانات كما هو مبين في الشكل

المسطرة المدرجة



V2:(Rompas Block) Miniature Angle Beam Calibration Blockالقالب 



:ةقالب معايرة الحساسية والمساف



قالب اختبار مقدرة الفصل للحزمة الزاوية 

(Angle Beam Resolution Block)



:المستعمل لمعايرة المسافةDCقالب المعايرة 



يةقالب اختبار مقدرة الفصل لألمواج الطول

ي المواصفة قالب اختبار مقدرة الفصل لألمواج الطولية في المجالين القريب والبعيد الوارد ف

ASTM E 317 – 01



:ASMEقالب المعايرة األساسي في الكود األمريكي الـ 

 ASMEقالب المعايرة األساسي في الكود 



:ASMEقالب المعايرة األساسي في الكود األمريكي الـ 

جدولوتعطى األبعاد األساسية للقالب وفق ال

ASMEاألبعاد الرئيسية لقالب المعايرة األساسي وفق الكود 

T :سماكة العينة.

كود  ASMEيمثل هذا القالب النموذج األساسي المستخدم عندما يراد اختبار عينات وفق ال

.معايرة مجال ومدى المسح-: وذلك لـ

.معايرة منحني تصحيح مطال المسافة

.معاير مكان التوضع

.إجراءات متعددة أخرى









والحمد هلل رّب العالمين


