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 .1گروه فیزیک ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،صندوق پستی ،34149-5599 :قزوین ـ ایران
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چکیده :پرتونگاری صنعتي يکي از مهمترين روشهای تشخيص عيبهای جوشکاری است .در اين روش عيببهبايي چبون تخلخب ،،سبررارو و
ترک را تفسير فيلم پرتونگاری مشخص ميشوند .عيبياري از روی فيلم پرتونگاری ره دقت و مهارت شخص پرتونگار مفسر فيلم و کيفيت فيلمهبای
پرتونگاری رستگي دارد .اگر پرتونگاروهای تهيه شدو را روش پرتونگاری صنعتي وضبو مللبوري نداشبته راشبند ،تشبخيص دقيب عيببهبای آنهبا
مشک ،خواهد رود و در ررخي مواقع معموالً اين تصويرها کيفيبت الزم را نداشبته ،دارای نوفبهی زيباد و تضباد پباييني هسبتند .در نتيجبه روشهبايي
مورد نياز است که رتوان اين عيبها را دقي تر رررسي و مشخص کرد .استفادو از روشهای پردازش تصوير ررای دستياري ره اين امر رسبيار مناسبب
است؛ ره ويژو روشهای مبتني رر استخراج رعد سوم تصويرها ميتواند ررای اين منظور ره کار رود .را توجه ره ايبنکبه چشبم انسبان ربه ديبدن اجسبام
سهرعدی عادت دارد و ميتواند عم را نيز تشخيص دهد استخراج رعد سوم روش مؤثری در ارزياري و تشخيص عيبهبا اسبت .در ايبن پبژوه

ربا

استفادو از روش استخراج شک ،از روی سايه که رر مبنای سهرعدیسازی تصوير است عيبها در پرتونگاروها ررجسته شدند تا ره سهولت ره وسبيلهی
مغز انسان قار ،تشخيص و تفسير راشند .اين روش رر تصويرهای دورعدی حاص ،از پرتونگاری اعمال و تصويرهای سبهرعبدی آن سباخته شبد .ربرای
ارزياري روش از نظرهای مفسرهای فيلمهای پرتونگاری صنعتي استفادو شد .نتيجههای حاص ،از نظرسنجي آنها نشان داد کبه اسبتفادو از ايبن روش
در تشخيص عيبهای مختلف جوشکاری مفيد است و تشخيص نواحي عيبها را استفادو از اين روش تا حد زيادی رهبود يافته است.

کلیدواژهها :استخراج شکل از سایه ،پردازش تصویر ،پرتونگاری صنعتی ،عیبهای جوش

Implement of shade from shading method for improvement of weld defect detection
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Abstract: Industrial Radiography is one of the most important methods to detect weld defects such as
porosity, slag and crack. The interpretation of radiographic films characterizes the weld defects. The
defect detection depends on radiographic film quality and the expert of interpreter. If the provided
images of the industrial radiography are not clear, the detection of the defect can be difficult. But the
radiographic image is usually noisy and has low quality. Thus, it is requred to use methods that can
detect the defect accurately. The use of image processing techniques is available to achieve this aim. It is
noticed that human eye is used to see objects in three dimensions and can also detect the depth. Thus, in
this research, the shape from the shading (SFS) method is applied for two-dimensional radiographic
images to extract three-dimensional ones. For the evaluation, the experts’ opinions in radiography have
also been considered. The results of comments indicate that using the SFS method is valuable to improve
the defects detection in weld radiography.
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رهکارگيری روش استخراج شک ،از سايه ررای رهبود عيبياري . . .

 .1مقدمه

فيلم و آشنايي را فرايند انجام شدو رر روی قلعه ميتوان در مبورد

عيبهای جوشکاری ميتوانند از عام،هبای مختلفبي ماننبد مبواد

عيببهببای احتمببالي موجبود در درون قلعببه اظهببارنظر نمببود .در

مصرفي نامناسب ،عدم مهارت جوشکار و غيرو ناشي شوند .عبدم

مخبدوش شبدن تصبوير و

پرتونگاروها عام،هبای زيبادی راعب

اتصال در جوش يا منلقههايي که تحت تبثثير حبرارت رباال قبرار
مي گيرند راعب

کاه

ايجباد تخلخب ،،پب مانبدهای سبررارو يبا انبوا

تضاد آن مي شود کبه مشبکالتي را ربرای تفسبير فبيلم ربه

وجود ميآورد ].[6 ،5 ،4

ترکها مي شوند .ررخي از اين عيبها را مبيتبوان ربه راحتبي ربا

در سالهای اخير استفادو از پرتونگاری در تشخيص عيبهای

چشم غيرمسلح هم مشاهدو کبرد ،ولبي عيببهبای داخلبي و ريبز

جوش ،پيشرفت های مهمبي داشبته اسبت .اسبتفادو از پرتونگباری

عمدتاً را روشهای خاصي مانند پرتونگباری و فراصبوتي موسبوم

رقمي ربرای رهببود کيفيبت پرتونگباروهبا ربا روشهبای پبردازش

ره روشهای غيرمخرب ،قار ،تشبخيص هسبتند .ايبن عيببهبا ربر

تصوير ،استخراج ويژگي های تصوير در راستای مشبخص کبردن

روی استحکام قلعههای جوشکاری شدو تثثير دارند؛ شناسبايي و

عيبها از جملهی اين پيشرفت ها هستند .يکي از روش های نسببتاً

اصال عيبها ،در طول عمر قلعهها و کارکرد آنها رسيار مبؤثر

قديميتر تهيهی تصوير رقمي استفادو از پوي گرهای مخصوص

است .يکي از روش های متداول ررای شناسايي عيبهای جبوش،

فيلمهای پرتونگاری است که را توجبه ربه اسبتانداردهای موجبود

راديوگرافي (پرتونگاری جوش) اسبت کبه ربه اختصبار

انجام ميشود .ولي اشکال اين روش افت کيفيبت تصبوير ربر اثبر

آزماي

 RTناميبدو مبيشببود .در ايبن روش کبه يکببي از پرکباررردتببرين
روشهای کنترل است ،از پرتوهای ايک

نوفه است ].[9 ،8 ،7 ،6

و گاما ربرای شناسبايي

ررای رهبود کيفيت پرتونگاروها از روشهای مختلف پردازش

عيبهای درون قلعه استفادو مبيشبود .ايبن پرتوهبا دارای طبول

تصوير از جملبه روشهبای مبتنبي ربر خصوصبيتهبای مکباني و

موجهای رسيار کوتباو هسبتند و ربه همبين دليب ،از انبريی ربااليي

رسامدی هر عنصر تصوير و غيرو مبيتبوان اسبتفادو کبرد .در ايبن

ررخوردار رودو و قدرت نفوذ و عبور از درون قلعه را دارند .عبور

پژوه

را توجه ره حساسيت چشم انسان در تشخيص تصويرهای

اين پرتوها از هر محيلبي ربا تضبعيف و جبذب قسبمتي از آن ربه

سهرعدی از روش استخراج شک ،از سبايه ربرای افبزاي

وسيلهی محيط همراو است .ميزان تضعيف ره عام،هبای مختلفبي

عيبها در پرتونگاروهای صنعتي استفادو شدو است .در اين روش

چون چگالي و ساختار محيط و هبمچنبين نبو  ،شبدت و انبريی

که ره نو و انريی تار  ،هندسه و ضريب رازتار

سلح رستگي

فوتون پرتو رستگي دارد ] .[3 ،2 ،1هبر گونبه عيبب کبه چگبالي

دارد ،مقدار پرتو رازتاريدو ررای هر عنصر تصوير تعيين ميشود که

تغيير در ميبزان پرتبو عببوری از قلعبه

را کنار هم گذاشتن اين اطالعات تصوير سهرعدی حاص ،ميشود

متفاوتي را قلعه دارد راع

مي شود .را استفادو از فيلم پرتونگاری اثر اين پرتوها ثببت شبدو و
پ

] .[11 ،10در اين پژوه

از ظهور فيلم ميتوان ره شناسايي و تفسير عيبها پرداخت.
فيلم پرتونگباری ،پب

وضبو

تصويرهای دورعدی ره دسبت آمبدو از

پرتونگاری ،را استفادو از روش سبهرعبدیسبازی تصبوير رراسبا

از ررخبورد پرتبو ،ربه هنگبام ظهبور و

چگونگي تار

و رازتار

پرتو (المبرتين) ،ررجستهسازی شدند تا

ثبوت سياو ميشود و قسمتهايي که پرتو ري تری دريافت کردو

عيبها در آنها ره صورت سهرعدی آشبکار شبدو و رهتبر تفسبير

تيروتر و قسمتهايي که پرتو کبمتبری دريافبت کبردو روشبنتبر

شوند [.]15 ،14 ،13 ،12

خواهد شد .عيبهايي چون نفوذ ذرات تنگستن و يبا ذرات مب
ناشي از الکترودهای جوشبکاری در آليايهبای فبوالد و آلبومينيم

 .2روشها

که چگالي راالتری از قلعه دارند ،دارای ضريب جذب ري تری

 1.2پرتونگاری صنعتی

هستند و شدت پرتو عبوری را ري تر کاه

ميدهند؛ در نتيجبه

پرتونگاری صنعتي ،از جمله روشهای غيرمخرب محسوب ميشود.

اين نقاط اثر روشنتری ربر روی فبيلم مبيگذارنبد و يبا ربالعک

در اين روش ررای رررسي ساختار عم مواد و تشبخيص عيببهبای
و گامببا (ی  Ir-192و

عيبهايي مانند حفرو و ترک که نسببت ربه قلعبه دارای چگبالي

محصببولهببای سبباخته شببدو ،از پرتببو ايک ب

کمتری هستند اثر تيروتری رر روی فيلم ميگذارند .را تفسير دقي

 (Co-60را قارليت نفوذ در مواد استفادو ميشود؛ ررای اسبتفادو از
2

مجلهی علوم و فنون هستهای1393 ،70 ،

چشمهی پرتو

پرتو گاما ،مادوی پرتوزا در درون دستگاهي ره نام پرويکتور گاما
يا دوررين گاما طوری قرار دادو ميشود که پرتوهای گسي ،شبدو
رببه سببمت قلعببه هببدايت شببدو و پ ب

شاخص کيفيت تصوير ()IQI

پرتو

از عبببور از قلعببه رببا فببيلم

پرتونگبباری ررخببورد نماينببد .شببک 1 ،طببر واروی پرتونگبباری
صنعتي را نشان ميدهد.
پرتو ايک

و گاما موجهای الکترومغناطيسي هسبتند .انبريی

اين موجها معموالً در گستروی چنبد کيلبوالکترون ولبت تبا مگبا

قلعهی آزمون

الکترون ولت تغيير ميکند که معادل طولموجهبايي در محبدودوی

نانومتر است .در شک 2 ،چيدمان آزماي

پرتونگباری نشبان دادو

فيلم پرتونگاری
شکل  .1طر واروی پرتونگاری صنعتي.

شببدو اسببت .شببدت پرتببو عبببوری از يببم مببادو کببه رببه احتمببال
ررهمکن

فوتون را مادو در واحد طول مادو يا  رستگي دارد اين

چشمهی پرتو ايک

است []4 ،3 ،2 ،1
I  I ex

()1

کببه در آن I ،شببدت پرتببو تارشببي I ،شببدت پرتببو خروجببي،
 xضخامت مادو ،و  ضريب تضعيف خلي و يبا ضبريب جبذب
اسببت .در مببوارد عملببي کببه ضببخامت قلعببه نسبببتاً زيبباد اسببت،
پراکندگي پرتو نق

عمدوای پيدا ميکند .اين پراکنبدگي پرتبو
()1

که را ضريب انباشت نشان دادو ميشود راع

افبزاي

شي

ررخبورد

پرتو ره فيلم ميشود .رايد توجه کرد که در عمب ،مقبدار  ثاربت
نيست و تارعي از شک ،،طيف پرتو ،هندسهی ره کار رفتبه ،نبو و
ضخامت مادو است .رنارراين در اجسام غيرمسلح و انحنادار ماننبد

فيلم پرتونگاری

لولهها و همچنين در ضخامتها و سلحهای رزرگتبر مقبدار آن

شکل  .2طر واروی چيدمان آزماي

پرتونگاری.

تغيير ميکند و رايد از روشهای ديگری ررای تقريبب  اسبتفادو
کرد .در اين حالتها فاصلهی چشمه تا جسم و همچنبين مسبافتي

فنهای پرتونگاری چگونگي انجام عم ،پرتونگاری و تنظبيم

که پرتو درون جسم مبيپيمايبد ،در قسبمتهبای مختلبف جسبم

پارامترهای مختلف پرتونگاری ررای رسيدن ره هدف موردنظر که

يکسان نيست .يکي از روشهای متداول در اين حالتها اسبتفادو

فني پرتونگباری

همان تصوير مللوب است را ريان ميکند .رح

از  مؤثر يا  effاست .در ناحيهی عيب مقدار  effو ميزان عببور
پرتو از مادو تغيير مي کند و رسته ره نو عيب مقدار تبار

يببم رح ب

پي يببدو و مفصبب ،اسببت .در کليببهی آزمبباي هببای

رسبيدو

پرتونگاری شام ،انجام پرتونگاری ،ظهور ،ثببوت فبيلم ،تفسبير و

ره فيلم تغيير ميکند .تيرگي و يا روشني فيلم در اين ناحيه عيب را

رقمبببي کبببردن فبببيلم ،اسبببتانداردهای سبببری  ASTM ،ISOو

نشان ميدهد .تصويرهای تهيه شدو ره علت وجبود نوفبهی رباال و

 ASMEدر نظر گرفته ميشبوند تبا کليبهی آزمباي هبا و نتباي

تضاد پايين معموالً واضح نيستند و نياز ره پردازش دارند.

حاص ،تکرارپذير راشبند .در کليبهی آزمباي هبای پرتونگباری،
ايمني و حفاظت در ررارر پرتو ملبار ربا قبانون حفاظبت در رراربر
اشعهی کشور و استاندارد ملي شمارو ( 7751کبه توسبط سبازمان
3
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انريی اتمي ايران ملار استانداردهای جهاني مصوب شدو است)

پرتونگاری
تصوير خاکستری
عيبها

شک ،سهرعدی
عيبها

رعايبت مببيشبود ] .[9 ،8 ،7در جببدول  1تنظبيمهببای الزم رببرای
پرتونگاری آوردو شدو است .ررای پرتونگباری از دسبتگاو مولبد

صنعتي

شي

صببببنعتي مببببدل  Eresco 65 MF2سبببباخت

پرتببببو ايکبببب

 Pantak-Seifertرا ريشينهی انريی  300keVاستفادو شدو اسبت

شکل  .3طر واروی روش ره دست آوردن شک ،از سايه.

و را توجه ره حفاظ مناسب و فضبای نسببتاً ربزرگ آزمايشبگاهي،
ررای پيادوسازی اين روش رايد چهار پارامتر ،از يبم تصبوير

راريکهساز ره کار گرفته نشدو است.

خاکستری رايبد محاسببه و يبا در نظبر گرفتبه شبود ]،14 ،13 ،12
،[15

 2.2طرح به دست آوردن شکل از سایه

همانطور که پي
اجسام حسا

از اين اشارو شد چشبم انسبان نسببت ربه عمب

-

است و ميتواند اشيا سبهرعبدی را تشبخيص دهبد.

شدت روشنايي که ره وسيلهی آن موقعيت ،جهبت و توزيبع
طيف انريی (جهت پرتو و نو چشمه از نظر نقلبهای ربودن

رنارراين از مشاهدوی تصويرهايي که دارای اطالعات عم هستند

و  )...تعريف شدو است؛

درک قاربب ،تببوجهي دارد .تصببويرهای جببوش در پرتونگبباری

-

صنعتي تصويرهای خاکستری رنگ دورعبدی ربه دسبت آمبدو از

چگونگي عبور پرتبو از جسبم ،کبه ربه نبو مبادو و ضبريب
جذب آن رستگي دارد؛

اجسام سبهرعبدی ربودو و دارای اطالعبات عمب هسبتند .رنبارراين

-

اسببتفادو از روشببي کببه رتوانببد تصببويرهای دورعببدی موجببود را

-

هندسه و شک ،سلح جسم؛
جهت تار

و نو پرتو تارشي.

پردازش کردو و از آنها تصويرهای سهرعدی استخراج کند ،مفيد

رردار عمود رر سلح تصوير در هر نقلهی ) (x, y, zره شبک،

است .يکي از اين روشها ربه دسبت آوردن شبک ،از روی سبايه

] n= [nx, ny, nzتعريبف مبيشبود .در ايبنجبا محاسببههبا در

است که در پردازش تصبوير کبارررد زيبادی دارد .در ايبن روش

مختصات کروی انجام ميشود .رنارراين ررای هر نقلبه رايبد زاويبهی

اطالعات پرتو رازتاريبدو مبورد توجبه اسبت ولبي در پرتونگباری

 φو  θمشخص شوند ربه عببارتي ربردار عمبود ربر سبلح در ايبن

و يببا گامببای عبببوری

مختصبات ] n= [cos φ sin θ, sin φ sin θ, cos θاسبت.

صببنعتي اطالعببات حاصبب ،از پرتببو ايک ب

رردارهببای ( )1 ،° ،pو ( )° ،1 ،qشببيب صببفحههببايي هسببتند کببه

رهروررداری ميشود.
در طر ره دست آوردن شک ،از سايه اسا

کار ايبن اسبت

مي توانند رردار يکه را مشخص کنند .ررای يم سبلح ،دو شبيب

()2

 pو  qدر نقلهی مشخص )) (x, y, z(x, yو در دو جهت  xو y

که چگونه را اسبتفادو از اطالعبات تصبوير طبقبهی خاکسبتری

يم جسم مي توان تصوير سهرعبدی از آن را ربه دسبت آورد .در

چنين ره دست ميآيد

شک 3 ،طر ايبن روش نشبان دادو شبدو اسبت کبه ربا توجبه ربه
رازيبباري اطالعببات ورودی تصببوير خاکسببتری ،اطالعببات رببرای

()2

)Z( x, y
q
y

)Z( x, y
p
x

تشکي ،يم تصوير را عم استخراج ميشود.
و رردار يکه در اين نقله ،که از تقسبيم ربردار ربر انبدازوی آن ربه
جدول  .1تنظيمهای پرتونگاری
ولتاي لوله

جريان آند

(کيلوولت)

(ميليآمپر)

180

3

دست ميآيد ،اين است

زمان

فاصلهی

فاصلهی

پرتودهي

لوله تا نمونه

فيلم تا نمونه

(ثانيه)

)سانتيمتر)

(ميليمتر)

300

110

1

نو فيلم
پرتونگاری

()3

کوداک AA-400

4

 p,  q,1

p  q 1
2

2

n
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ررای پرتو تارشي ( Iکه جهت آن را استفادو از مختصههای کروی
مشببخص مببيشببود) و يببم سببلح رببا ضببريب رازتببار

 ،ρپرتببو

رازتارندو ( Rشک )4 ،چنين ره دست ميآيد

][p,  q,1

()4

p2  q2 1

که در آن IT ،ماتري

R I,   IT n  IT

ترانهبادوی جهبت اوليبهی پرتبو اسبت .ربا

داشتن اطالعات  ρو  ،Iچگالي هر عنصر تصبوير کبه متناسبب ربا
مقدار پرتو رازتاريدو است محاسبه ميشود .در حالت کلبي ،روش

شکل  .4پرتو تارشي  Iو رازتارشي  Rدر مختصههای کروی.

استخراج شک ،از سايه يم روش ردرفتار( )3است که ره اطالعات
اوليه ی راستای پرتو ،ضريب تار

ررای رازسازی تصبويرهای پرتونگباری جبوش ربا اسبتفادو از

سلح و شرايط مرزی رسبتگي

روش معرفي شدو در رخ

دارد.

 ،2.2ارتدا تصويرهای رقمي را استفادو

و گاما از مادو ،انتقال پرتو مهم است که

از ررنامهی نوشته شدو را نرمافبزار  MATLABرباز و مقبدارهای

ره ضريب عبور مواد و زاويهی ررخورد پرتو رستگي دارد .در ايبن

ريختبه شبد .در ادامبه

در عبور پرتو ايک

عنصرهای تصوير در داخب ،يبم مباتري

ره جای محاسبهی پرتو رازتاريبدو ،از ايبن رارلبههبا ربرای

ررای رازياري ضبخامت ،شبيبهبای  pو  qدر دو جهبت  xو  ،yو

محاسبهی پرتبو انتقبالي ربه مبواد اسبتفادو شبدو و ربا همبين روش

رردار يکه طب رارلهی  4محاسبه و روش ،طبب رارلبهی  5ربرای

تصويرهای سهرعدی نشاندهندوی عم ره دست آمدو است .ررای

مبباتري

 0/5و رببردار

محاسبهها از رسبته نبرمافبزار  Matlab 2010 7/11اسبتفادو شبدو

] I=[° ،° ،1در راستای محور zها که هبمراسبتای پرتبو ايکب

پژوه

رببه کببار گرفتببه شببد .ضببريب رازتببار

گاما رود در نظر گرفته شد .تغيير ضريب رازتار

است.

راع

و

و جهبت تبار

روشن و تاريم شدن تصوير ميشبود .در ايبن پبژوه

ربا

در راستای محور zها در

 .3نتایج و بحث

توجه ره اصول پرتونگاری ،جهت تار

تشخيص عيبهای جبوش در ررخبي پرتونگباروهبای صبنعتي ربه

نظر گرفته شد .اين روش نسبتاً سريع است و ررای تصبويرهايي ربا
()4

علت پراکندگي فوتوني و عام،های ديگری مانند نوفبهی زيباد و

تعداد  256×256جز تصويری در عم ذروای  16ريتي ربر روی

تضاد کم مشک ،است و استفادو از روشهای پردازش تصوير که

کامپيوترهای شخصي ره راحتي قار ،پيادو شدن است .در شک5 ،

رتواند عيبها را واضحتر کند متداول اسبت .در ايبنجبا از روش

نمونه هايي از تصويرهای اوليه و رازسازی شدو نشان دادو شدواند.

استخراج شک ،از سايه ررای تشخيص رهتر عيبها در پرتونگاروهای

مشاهدو ميشود که تصوير رازسازی شدو واضحتبر و عيببهبا در

صنعتي استفادو شدو است .در ايبن روش از روی سبايهی تصبوير

آن مشخصتر است .مقايسهی تصويرها نشان ميدهد که عيبهبايي

را توجه ره اطالعات اوليهی راستای پرتو تارشي ،ضبريب رازتبار

مانند تبرک و تخلخب ،در تصبويرهای رازسبازی شبدو واضبحتبر

سلح که در اينجا ره جبای آن از ضبريب عببور اسبتفادو شبدو و

هستند و حتي ره علبت عمب تصبوير شبک ،عيبب نيبز رهتبر قارب،

هندسهی شک ،،ميزان عبور پرتو از مادو مشخص شبدو اسبت کبه

تشخيص است .رررسيها نشان ميدهند که تصويرها را تضباد رباال

مي تواند عم تصوير را نيز نشان دهد .را توجبه ربه ايبنکبه چشبم

ره اين روش رهتر پاسخ ميدهند و رسياری از عيبهای ريز که در

انسان ره تصويرهای نشاندهندوی عم حسا تر است عيبها در

تصويرهای اصلي ره سادگي قار ،تشخيص نيستند ،در تصويرهای

اين حالت واضحتر ديدو ميشوند.

رازسازی شدو قار ،مشاهدو هستند.

5

رهکارگيری روش استخراج شک ،از سايه ررای رهبود عيبياري . . .

شکل  .5نمونههايي از نتيجههای حاص ،از رازسازی تصوير را اسبتفادو از روش

شکل  .6نمونهای از نتيجهها ررای تصبوير ربا کيفيبت پبايين :تصبوير اصبلي در

استخراج شک ،از سايه :سمت چپ تصبويرهای پرتونگباری عيببهبا و سبمت

سمت چپ و رازسازی شدو در سمت راست قرار دارد.

راست تصويرهای رازسازی شدوی عم .

جدول  .2تعداد و نو عيبهای فيلمهای پرتونگباری تشبخيص دادو شبدو ربا
مشاهدوی تصوير رازسازی شدو

عالوو رر آن ،رررسي نتاي حاص ،از اين روش نشان ميدهبد
در رعضي موارد که شيب روشنايي در تصبويرها کبم اسبت ،ايبن

تعداد تشخيص نادرست

تعداد تشخيص درست

نو عيب و تعداد تشخيص

4

9

ترک ()13

روش نتيجهی مناسبي را ارايه نمبيدهبد و تصبوير حاصب ،دارای

3

35

تخلخ)38( ،

2

3

تخلخ ،خوشهای ()5

1

8

ساير موارد ()9

سببلحهببايي اسببت کببه عيببب در آنهببا مشببخص نيسببت و در
ررجستگيها و فرورفتگي های تصوير محو شدو است .در شک6 ،
نمونه ای از اين تصويرها نشان دادو شدو اسبت .در تصبوير اصبلي

در ادامه را نشان دادن همزمان تصبويرهای اصبلي و رازسبازی

(پرتونگاروی سمت چپ) عيبب تبرک ربه سبختي قارب ،مشباهدو

شدو از مفسرين فيلم خواسته شد عيبها را مشخص کنند .در اين

است و را توجه ره نوفهی زيباد و کيفيبت پبايين تصبوير عيبب در

حالت سه وضعيت قار ،رررسي رود:

تصوير رازسازی شدوی سمت راست نيز ره سختي قارب ،تشبخيص

الف) عيبهايي که در تصويرهای رازسبازی شبدو و تصبويرهای

است.

اصلي ره وضو قار ،مشاهدو رودند (ررای مثال عيبهای تخلخب،

ررای ارزياري کلي روش ،نتاي حاص ،از ره کبارگيری روش

و ترک شک)5 ،؛

رببرای  35تصببوير پرتونگبباری صببنعتي شببام ،عيبببهببای تببرک،

ب) عيبهايي که در تصويرهای رازسبازی شبدو ربه اشبتباو ديبدو

تخلخ ،و غيرو توسط هفت تن از مفسرهای پرتونگاری مشاهدو و

ميشدند ،نواحيای که ربا عالمبت مرربع روی شبک 5 ،مشبخص

نظرهببای آنهببا در جببدول  2ثبببت شبد .در ارتببدا از ايببن مفسببرها

شدواند .اين موارد ري تر ررجستگي هبای روی شبک ،اسبت کبه

خواسته شد که تنها را مشاهدوی تصويرهای رازسازی شبدو تعبداد

تخلخ ،تشخيص دادو شدو است؛

و نو عيبها را مشخص کنند .نتاي جدول  2نشان ميدهبد کبه

ج) عيبهايي که در تصوير رازسبازی شبدو واضبح ربود ولبي در

رسياری از موارد تشخيص دادو شدو ره وسيلهی مفسرهای فبيلم از

تصوير اصلي قار ،مشاهدو نبودنبد .مثبالي از ايبن نبواحي ربر روی

روی تصويرهای رازسازی شدو عيب نبودو است و اطالعباتي کبه

شک 5 ،را دايرو نشان دادو شدو اسبت .شبايان ذکبر اسبت کبه در

اين تصوير ره مفسر ميدهد کافي نيست.

تصوير اصلي اين قسبمت وضبو کبافي نبدارد و قارب ،تشبخيص
نيست .در اين نظرخواهي نظر مفسرهای فيلم رهببود صددرصبدی
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[1] T.J. Tarn, Sh.B. Chen, C. Zhou, (Eds) Robotic
Welding, Intelligence and Automation, SpringerVerlag Berlin Heidelberg (2007).

 از ارزيباري، ربه طبور کلبي نتباي حاصب.دقي عيبها مفيد راشد
نظرهببای مفسببرهای فببيلم نشببان داد کببه وضببو عيبببهببا در

[2] Zh Guangjun, Y. Zhihong, W. Lin,
Reconstructing a three-dimensional P-GMAW
weld pool shape from a two-dimensional visual
image, Measurement Science and Technology,
17(7)
(2006)
1877,
DOI:10.1088/09570233/17/7/028.

 از.تصويرهای سهرعدی ره علت عم در تصويرها ربي تبر اسبت
مزيتهای ديگر اين روش زمان انجام سريع آن در حد چند ثانيبه
.است که کاررری آن را راحت ميکند
 نتیجهگیری.4

[3] K. Edalati, N. Rastkhah, A. Kermani, M.
Seiedi, A. Movafeghi, The use of radiography for
thickness measurement and corrosion monitoring
in pipes, International Journal of Pressure Vessels
and Piping, Elsevier Pub., 83 (2006) 736-741.

 از سايه ررای، از روش اصال شدوی استخراج شک،در اين مقاله
 اين.شناسايي عيبها در پرتونگاروهای صنعتي استفادو شدو است
روش مبتني رر استخراج تصوير سهرعبدی ربا اسبتفادو از اطالعبات

[4] A. Movafeghi, M.H. Kargarnovin, H.
Soltanian-Zadeh, M. Taheri, F. Ghasemi, B.
Rokrok, K. Edaalati, N. Rastkhah, Flaw detection
improvement of digitized radiographs by
morphological transformations,
Insight-NonDestructive Testing and Condition Monitoring, 47
(10) (2005) 625-630.

و گامبا از مبادو و ضبريب تضبعيف

[5] S.S Lee, Thickness evaluation of pipes using
density profile on radiographs, in 10th Asia-Pacific
Conference on Non-Destructive Testing, Brisbane,
Australia (2001) 17-21.

ميشود رعضبي

مرروط ره عببور پرتبو ايکب

 را توجه ره اينکه چشم انسان ره تشخيص.محيط مورد گذار است
تصويرهای سهرعدی حساسيت ري تری دارد نتاي نشان ميدهند
تشخيص عيبها در تصويرهای سبهرعبدی نسببت ربه تصبويرهای
 ظبباهری عيبببهببا در ايببن روش، شببک.دورعببدی آسببانتببر اسببت
واضح تر است ولي سهرعدی شدن تصويرها راع

 عيببب ديببدو شببوند؛ رنببارراين،از قسببمت هببا در تصببوير رببه شببک
مشاهدوی همزمان تصبوير رازسبازی شبدو و اصبلي مبيتوانبد در
. عيبها مفيد راشد،تشخيص دقي نو و شک

[6] ASME, Digital image acquisition, display,
interpretation and storage of radiographs for
nuclear applications, ASME Boiler and pressure
vessel code and standard, Section 5, Article 2,
Appendix 6, American Society of Mechanical
Engineering (2004).

پینوشتها
1. Build-up factor
2. Gray level
3. Ill posed
4. Bit depth

[7] EN 14096-1, Non-destructive testing–
Qualification of radiographic film digitization
systems–part
1:
Definitions,
qualitative
measurements of image quality parameters,
standard reference film and qualitative control,
European Norm (2004).
[8] EN 14096-2, Non-destructive testing–
Qualification of radiographic film digitization
systems–part 2: Minimum requirement, European
Norm (2004).
[9] Microtek, Operation Manual of Scanmaker1000 Scanner, Microtek Co. (2005).

7

. . .  از سايه ررای رهبود عيبياري،رهکارگيری روش استخراج شک

[10] Imperial College London MEng Individual
Report A: A Study Of Statistical Methods For
Facial Shape-from-shading, June 18 (2012).

[13] S.Y. Yuen, Y.Y. Tsui, C.K. Chow, A fast
marching formulation of perspective shape from
shading under frontal illumination, Pattern Recog.
Letters, 28(7) (2007) 806–824.

[11] A. Ahmed, A. Farag, A new statistical model
combining shape and spherical harmonics
illumination for face reconstruction, in Advances
in Visual Computing, Lecture Notes in Computer
Science, 4841 (2007) 531-541.

[14] R. Huang, W. Smith, A shape-from-shading
framework for satisfying data-closeness and
structure-preserving smoothness constraints, In
Proc. BMVC’09 (2009).

[12] S. Barsky, M. Petrou, The 4-source
photometric stereo technique for three-dimensional
surfaces in the presence of highlights and shadows,
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE
Trans-actions on, 25(10) (2003) 1239-1252
doi:10.1109/TPAMI.2003.1233898.

[15] P. Fletcher, C. Lu, S. Pizer, S. Joshi, Principal
geodesic analysis for the study of nonlinear
statistics of shape, Medical Imag-ing, IEEE
Transactions on, 23(8) (2004) 995-1005,
doi:10.1109/TMI.2004. 831793.

8

