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  الرابعة الفحص البصري/ م
  
     Visual testingاالختبارات بالفحص البصري   

شيوعاً لسهولته سرعة عمله يعتبر الفحص البصري من اكثر االختبارات الغيراتالفية          
ويلزم االمر فحص العينات فحصاً بصرياً جيداً حتى لو تقرر اجراء فحوص .ورخص تكاليفه 

ذا فحص شخص له خبرة عالية لحاماً فـأن بامكانـه الحصـول علـى     أخرى عليها ، فمثالً ا
  :المعلومات التالية 

  Cracksوجود او عدم وجود شقوق  .١
 المختلفة للحام  Zonesاتجاه ومكان الشقوق بالنسبة الى المناطق  .٢
  surface porosityالمسامية السطحية  .٣
 unfilled craterنقرة غير ممتلئة  .٤
الشوائب الدخييلة الناتجة من قشور االوكسيد القريبة من  مقدار تغلغل اللحام ووجود .٥

 السطح 
 undercutting) الهرش (النخر  .٦
 sharp notchالنقر الحاد  .٧

تسبق الفحص البصري اضاءة العينة المختبرة جيدا ثم تفص بواسطة العين المجردة او 
 photoمثل الخاليا الضـوئية     light sensitive deviceاجهزة االضاءة الحساسة 

cells  او انابيب الضوءphoto tube  ويلزم تنظيف سطح العينة جيداً قبل اختبارها.   
  يجب توفر عاملين لعملية الفحص البصري 

  يضاء السطح بصورة جيدة يجب ان  -١
يجب ان يكون سطح الجسم الذي يجرى فحصه بصرياً نظيف من كافة االوساخ  -٢

 عملية الفحص  والشمع وغيرها من المواد التي قد تؤثر على

  مالحظة  
  تستخدم هذه الطريقة لمعرفة العيوب على السطح وليس العيوب الداخلية 

  
  
  
  



  مصطلحات تخص الفحص البصري 
  

 ان زاويـة . الفحص بالعين المجردة يعتمد على موقع الصورة فـي شـبكية العـين         
ـ . تعبر عن حجم الجسم المنظور   Visual angle   (θ)الرؤية ص الجسـم  من اجل فح

سم تقريبـاً  25انج  او  10بصورة دقيقة البد ان يقرب النموذج الى العين لمسافة اقل من 
 power of accommodation  بقوة تكيـف العـين   فأن زاوية الرؤية تكون محدودة

اما العين فسوف  converging lensعدسة مجمعة بالنسبة الى المسافة  اما اذا وضعت 
  . ف ترى العين صورة مكبرة للجسم تزداد زاوية الرؤيا وسو

ان شدة  اضاءة الصورة او سطوعها على الشبكية اهم بكثير من شدة اضاءة او سـطوع  
 فقطر البؤبـؤ ) البؤبؤ (مساحة يعتمد على شدة اضاءة الصورة على الشبكية .الجسم نفسه 

  .ملم  6ملم الى   1يكون 
جي الساقط للضوء وتحت الظـروف  حسب الطول المو حساسية العين البشرية تتغير      

طوله الموجي حساسية العين اكثر ما يمكن بالنسبة للضوء االصفر والذي االعتيادية تكون 
5560 A° .  

    Optical Aids to Visionمساعدات الرؤية 
مساعدة الرؤية بواسـطة المرايـا والعدسـات والميكروسـكوبات والتلسـكوبات       يمكن  

بتكبير العيوب الصغيرة حتى تراها العين البشرية اكثـر   periscopesريسكوبات ووالبي
في توضيح الرؤية داخـل االنابيـب    Borescopesالبوروسكوبات وضوحاًص ويستخدم 

  .المجوفة واالماكن واالسطح الداخلية 
  التكبير بواسطة ميكروسكوب حسب القانون** 

        Magnitificaition(  = 25cm/ f (التكبير        
يمثل متوسط  (cm  25)للعدسة ،اما المقدار    focal lengthالبعد البؤري ) f( مثل حيث ت 

 12.5اصغر مسافة للجسم والعين المجردة العادية  فأذا كان الطول لللبعد البؤري لللعدسة هو 
cm  2(فان قوة التكبير ستكونX(  .  
بر والتي تقـل قطرهـا   فهي تلك التي تظهر بالمك  ( Fleld of view) مجال الرؤيااما ** 

بالمكبر البسيط عن البعد البؤري فاذا اريد فحص مساحة كبيرة فمن المفضـل فحصـها اوالً   
  .بمكبر ذات قوة تكبير قلقلة ثم يعاد الفحص بمكبر  ذات قوة تكبيرعالية 

  
  



  المجاهر الضوئية  
   Metallurgical Microscopeمجهر الميتالوجي  .١

  
المجاهر لفحص البنية الدقيقة للمواد  الغيـر منفـذة للضـوء     يستخدم هذا النوع من       

وهو مجهـر  . باستخدام المجاهر العاكسة او المنفذة جزئيا للضوء باستخدام المجاهر المنفذة 
تتكـون تلـك   . مركب لفحص البنية االتركيبية والعيوب البلورية والعيوب المعدنية االخرى 

العينية والشيئية وينعكس على العدسة العينية  المجاهر من مصدر ضوئي يوضع بين العدسة
ينعكس الضوء بدرجات شدية . بواسطة مراة منفذة اما العدسة الشيئية فتعمل كمكثف للضوء 

مختلفة الى العدسة الشيئية مكوناص صورة ابتدائية ، ثم تكبر تلك الصورة بواسطة العدسة 
مكان تصوير البنيـة التركيبيـة او   وباال. العينية كما هو واضح في صور المجاهر االحقة 

العيوب للنموذج من خالل كاميرا ترتبط بالمجهر او تظهر صورة للنموذج من على شاشـة  
  .الحاسوب 

  
   periscopeالبيريسكوب  .٢
  

يكون فيه االتجاه العام لالشعة ليس على خط مستقيم واحد ولكنه ينحـرف  فهو جهاز         
موجود في النموذج وفي هذا النوع من المجاهر يتم استخدام مرة او اكثر لغرض رؤية العيب ال

مجموعة من المرايا والبصريات لغرض نقل الرؤية الى مسافة بعيـدة وبحجـم كبيـر علـى      
  الشاشة وبذلك يتمكن من تحديد العيب بشكل واضح 

  
  
  
  
  
  



  



 المجاھر الضوئیة



  
 Metallurgical Microscopeالمجاھر المتالوجي

  
  مجھر المیتالورجیا ذو العینتین شكل یوضح

  



  
  Metallurgical Microscopeالمجاھر المتالوجي

  

  



  
 البوروسكوب
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
الخامسة والسادسة/م  

 
  The Roughness Testingقياس خشونة السطوح  

  المقدمة 4- 1
استخدم اشعة الليزر بشكل واسع في مجاالت القياس والفحص بسبب خواصـه            

الخاصة المتميزة قاد الفحوصات الالاتالفية الى دقة عالية والمحافظة علـى مواصـفات   
المعلمات  High accuracy and non destructive.عند اجراء القياسات النموذج 

  :او السمات التي يمكن اعتمادها لترصيف السطوح هي 
  surface Roughnessمعلمات ميكانيكية مثل خشونة السطح  •
التي تالزم السطوح الصقيلة فـي   Reflectivityمعلمات بصرية مثل االنعكاسية  •

 .   ات كهربائية وهناك معلم.سطوح المراَيا

ـ ـتحصل عمليات االس      اً لهيئـة خشـونة السـطح    ـتطارة لالشعة الساقطة تبع
profile of Rough Surface  اما االنعكاس فهي صفة مالزمة للسطوح الصقيلة ،
  .وهو حالة من حاالت االستطارة

  
  The Roughness) خشونة السطح (الخشونة  2-4

انتظام او االنحراف عن الشكل الهندسـي المثـالي   الخشونة بأنها عدم تعرف        
لسطوح المصنعة ، ويعرف الخشونة بأنها االنحرافـات الرأسـية واالفقيـة وعمـق     

  .الأنتظامية والتي تكون مندمجة ضمن االنحناءات العامة للسطح
 perfectوهناك انواع اخرى من االنــحرافات في الســطح االمــلس االمثل      

smooth surface تسمى تصدعات السطح surface flow  وتظهر على شكل خدوش
  . crack or scratches او تشققات
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  -:ترجع الخشونة الى جملة  اسباب اهمها
  .زيادة سرعة القطع •
 .تبديل عدة القطع •
 .او اهتزازات في اَلة القطع chatterظهور اصطكاك  •
 .عدم ضبط حركات الَة القطع •
 .المعدن stractureفي بنية  defectsوجود عيب •
  .سوء عمليات التجليغ والتنعيم •

  )١(تحدد درجة الخشونة  وحسب العمليات المستخدمة وكما موضح في الجدول 
  
  درجة الخشونة μm (Ra(قيمة الخشونة   عملية القطع  ت
 N2 N8-من 0.05-2.5من   التجليغ  ١

  N6- N3  0.1-1.0من   الخراطة بالماس   ٢
  N6اكبر من  1من  اكبر  الخراطة والتفريز  ٣

  
  of surface Roughness Methods of measurmentطرق قياس الخشونة 3-4 

  المجس الماسي* 
 ياسـالمجس الم اكثر التقنيات المعتمدة لقياس خشونة السطح هي تقنية ذات       

contact styles method ،مدببة يتم الحصول علـى   وهو ابرة ماسية ذات نهاية
يقة بمسح ارتفاعاته من نقطة الخرى بسرعة ثابتة وعلى طـول خـط   المعلومات الدق

لخشـونة   المتوسط  الحسابيويتم الحصول على قراءة مباشرة  .مستقيم يمثل السطح
  :السطح ولكن ترافق هذه الطريقة رغم اهميتها الى العيوب التالية

ركة المجس الماسـي عليهـا    بسببالسطح السلوك االاتالفي لبعض معالم .1
  .في النماذج المعدنية القابلة للتأثر والتلفاصة وخ
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عجزها عن تحسس المعالم الدقيقة مثــل الشــــقوق والصـــدوع   .2
crakes and crevices    الضيقة جداً والموجودة في السـطوح ذات المعلـم

 .الكثيفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  optical teqhnique-acttcon-Nonالالتماسية –التقنية الضوئية  4-4
االختبارات الــال اتـــالفية  ية الضوئية احدى انواع ـــتبر التقنــتع       

non-destructive tests ،    وتجاوزت هذه الطريقة العيوب التي ترافـق التقنيـة
وأظهرت مزايا جديدة من الدقة العالية والسرعة والكلفة الواطئة والسـلوك  ة سيالتالم

وتميزت  Light interferenceخل الضوئي الالتالقي وتعتمد هذه التقنية على التدا
  :بتنوع كبير في اساليب عملها ومن انواعها 

A.  المجاهر االلكترونية المنفذةT.E.M  )Transmaition Electron Microscope ( 

B.  المجاهر االلكترونية العاكسةR.E.M)Reflected Electron Microscope( 

C.  المجاهر االلكترونية الماسيةS.E.M )Scanning Electron Microscope( 

D.  المجاهر الضوئية 

Ra  max 

2
f

 
2
f

 

e 

d 

c 

b 

a 

Ra  min 

Ra   خط وسط 

مقطع من خشونة السطح) ١(شكل   
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من خالل رسم ) value of Roughness )Raيحسب مقدار متوسط خشونة السطح 
وسط موازي للسطح الخشن ويقع في مستوي السطح بحيث يكون مجموع المساحات 

  -:فوقه مساوية لمجموع المساحات التي في اسفله وحسب العالقة التالية
)1(..............................)()(

f
abcAreacdeAreaRa +

=

   
Ra متوسط خشونة السطح  

f    تكرارية السطح(الطول الموجي للسطح(  
  متساويين  على ) abc( ،)dce(وبما ان المساحتين 

)2.........(..........)(2 abcarea
f

Ra ×=
 

  
توجت التقنية البصرية باستخدام الليزر ذات االمكانيات الواسـعة لفحـص السـطح    

  :اعتماداً على ركائز اساسية 
a( تركيز لضوء)التبؤر (The Light focusing 
b(   االستطارة  The Light scattering 

c(  التداخلThe Light Interference 
 

 The Light focusing) التبؤر(تركيز الضوء  5-4
تعتبر هذه العملية في التقنية الضوئية باستخدام الليزر هي للحصول على بقعة       
كـي نحصـل   ) 0.5mm(على السطح قيد الفحص ،بحيث اليتجاوز قطرها ضوئية

كلما كانـت  . على ادق تفاصيل السطح خالل استطارة الموجة الساقطة من السطح 
ذات نصف قطر أصغر ازدادت دقة وحساسية عمليـة   )المتبـؤرة (البقعة الضوئية 

القياس الن هذا سيعني الموجة الضوئية تسقط على اقل عدد من عناصـر السـطح   
العناصر المجـاورة علـى الموجـة    وتنعكس الموجة دون تأثير  )تفاصيل السطح(
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وهذا بحد ذاته يمثل الخطوة االولى في التغلب على مشـاكل التقنيـة   ) المستطارة(
  .التالمسية ذات المجس الماسي 

  .بؤري مناسبذات ) collimating lens( ويمكن استعمال عدسة المة
  

   Scattering                     االستطارة  6-4
وس طین بأنھ ا ترت د    قوط موجة كھرومغناطیسیة  على سطح مس توي  ب ین   عند س              

الط  ول الم  وجي للض  وء المس  تخدم وزاوی  ة    طبق  ًا للق  وانین المعروف  ة وھ  ي االعتم  اد  عل  ى    

للوس      طین  ) النفاذی      ة ، الس      ماحیة ، والتوص      یلیة   ( والخ      واص الكھربائی      ة  الس      قوط 

ویمك ن تعری ف     ) Permittivity , Permeability and conductivityالمتج اورین 

الظاھرة التي تص ف ارت داد الض وء ال ى جان ب الق ادم من ھ ولك ن بزاوی ة          ( االستطارة بانھا 

وھ ي    ،)واتجاھات مختلفة منھا اتجاھات تكون فیھ ا الش دة  المس تطارة اكب ر م ن غیرھ ا       

فق ط   واح دة ارت داد الض وء بزاوی ة    ( بھذا المعن ى ت دعم ظ اھرة االنعك اس الت ي تع رف بأنھ ا        

واالنعك   اس ظ   اھرة تص   احب الس   طوح  ) Incident angle(مس   اویة لزاوی   ة الس   قوط  

فظ الموحة المنعكسة عل ى نف س ت ردد وط ول الموج ة الس اقطة       المَراویة الصقالة وفیھا تحا

االنعك اس  (ب ـ  ) 2(وبزاویة مساویة لزاویة السقوط ویدعى ھ ذا االنعك اس المب ین ف ي الش كل      

  ) .لمرَاوي ا

  

  

  

  

  

  

  
  االنعكاس المرأوي) 2(شكل 
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ان ھ  ذه الموج  ة الكھرومغناطیس  یة تتك  ون ف  ي حقیقتھ  ا وكم  ا ھ  و مع  روف م  ن مج  الین             

 )q (متعامدین كھربائي ومغناطیس ي یحتوی ان عل ى طاق ة ، الن الق وة المس لطة عل ى ش حنة         

   BTفي اتجاه متعامد مع المجال المغناطیسي  υ تتحرك بسرعة مقدارھا

…………………………( 3 )TBqF υ=  

أي یمك  ن الق  ول ان مق  دار المج  ال الكھرب  ائي المتول  د     F/qس  تولد مج  اًال كھربائی  ًا یس  اوي  

عم ودي عل ى خط وط المج ال ف ي       υبس رعة مق دارھا      Bنتیجة تحرك مجال مغناطیسي 

  -:النقطة التي یخترقھا ھو 

)4......(..........vBE =  

  

وعل  ى ھ  ذا ف  أن الموج  ة المنعكس  ة انعكاس  ًا مرَاوی  ًا س  تحمل كام  ل الطاق  ة ف  ي ذاك االتج  اه         

ف  أن االرت  داد س  یكون )  Rough surface(وبعك  س ذل  ك اذا ك ان الس  طح خش  نًا   .المنف رد 

ف ي بدای ة ھ ذه الفق رة وھ ذا یعن ي ان       الت ي  عرفناھ ا   )  االس تطارة (ـ اتنشاریًا وھو ما یدعى ب  

الس  طوح الخش  نة تش  تت الموج  ة الس  اقطة بأتجاھ  ات مختلف  ة عل  ى ش  كل مویج  ات ثانوی  ة           

)Secondary Wavelets   (   تختلف فیما بینھا ف ي الط ور)phase (    وتحم ل ك ل واح دة

عك  اس ینطب  ق بالنس  بة لھ  ذه الس  طوح  ل  ذا یمكنن  ا الق  ول ان ق  انون االن.منھ  ا ج  زء م  ن الطاق  ة 

غی ر   ، اال ان السطوح ) المستطارة( على اشعة منفردة في لحزمة الضوئیة المشتتة  الخشنة

تجعل االشعة تنعكس بزوایا مختلفة م ن عل ى الس متوي التزس ط للس طح  ، ویوض ح       الملساء 

  .ظاھرة االستطارة  )3(الشكل 

  

  

  

  

  

  ظاھرة االستطارة) 3(شكل 
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ظ  اھرة االس  تطارة  ھ  ي االش  مل واالكث  ر ظھ  ورًا م  ن    یتض  ح مم  ا تق  دم ان ظ  اھرة           

ان ھ  ذه االش  عة لمس  تطارة س  تكون موج  ة ض  وئیة جدی  دة تك  ون عل  ى ش  كل بق  ع      االنعك  اس 

مضیئة ومعتمة على التوالي تقع على مسافة من السطح الخشن الذي استطارة منھ تتألف من 

سطح ـ ـ اصر الــ ـ عن(یة جھرـــ ـ وھ ذه القط ع الم  . مجھریة مختلفة من عناص ر الس طح   قطعة 

Elements of the surface ( تكون مختلفة في االرتفاعات)d ( وتعمل كمصادر ثانویة

لتلك المویجات الثانویة المستطارة بحیث تعی دھا  باتجاھ ات متع ددة واط وار مختلف ة بع د ان       

رق یوضح حالة تولد ف) 4(، والشكل  )r∆(تجعل بینھا حالة تخلف نسبي في مسارھا بمقدار 

وزاوی ة  ) d(تك ون دال ة لك ل م ن ارتف اع عناص ر الس طح        ) r∆(ان ) 4(یبین الش كل  المسار 

   -:من العالقة  االتیة ) r∆( ویمكن حساب  ،) θi(السقوط 

  

  

  

  

  

  

  

  

   ) 5   ...................  (idr θsin=∆  

  زاویة السقوط ، θiحیث  

  -:والعالقة یحسب ) φ∆(وھذا سیولد فرق  في الطور 

……………..( 6  )
r∆=∆Φ

λ
π2

  

نحصل ) 6(في المعادلة ) 5(وبتعویض المعادلة  ،الطول الموجي للضوء المستخدم  λحیث 
  -:على العالقة 

∆r 

i1  S1  

d 

θi 

S2  
i1  

  )d(االستطارة من سطح خشن ارتفاع عنصره ) 4(شكل 
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)7(..............................sin2 id
θ

λ
π=∆Φ  

  

المختلف  ة الس  طور والحامل  ة   ) secondary wavelets(ان ھ  ذه المویج  ات الثانوی  ة    

  .تجاھات سوف یحدث تداخالت طوریة تكون اما بناءة او ھدامة للطاقة في جمیع اال

  

    Interference           التداخل 7-4
تراك  ب ( ویمك  ن وص  فھ بأن  ھ وھ  و الحلق  ة االساس  یة االخی  رة ف  ي التقنی  ة الض  وئیة              

ثر ف  ي مك  ان وزم  ان معین  ین وھ  و عل  ى ـــــــ  ـتتم  وجتین او اك"  Amplitudes" س عات  

او تـــــــــ ـداخًال  )   Constructive Interference(ن اما ان یك ون ت داخًال بن اءًا    نوعی

، ویحدث التداخل البن اء عن دما تك ون المویج ات     ) Destructive Interference(ھدامًا 

  -:الثانویة المستطارة من عناصر السطح متماثلة في الطور 

)8......(........................................sin
d

mi λ
θ =  

   الطول الموجي  λحیث 

     mعدد صحيح يمثل رتبة التداخل البناء  

   d  تكراریة السطح ( السطح ین من عناصررالمسافة بین عنص(  

 او اع داد ) ص فر  ( ال ذي یك ون مس اویًا ام ا ل ـ      ) r∆(یك افيء ف رق المس ار    ) mλ(المق دار  

 وبحی ث یك ون ف رق الط ور ا    )  m λ ،..........،3λ ،2λ،λ(ص حیحة م ن الط ول الم وجي     

فأن  ھ یح  دث ) االتالف  ي ( ام  ا بالنس  بة للت  داخل الھ  دام .  )π,6π,........... 2π,4(و ا) ص فر  (

عندما تكون المویجات الثانویة المستطارة من قبل عناصر السطح مختلفة في الط ور بمق دار   

....... )،5π  ،3π،π (لف  رق المس  ار المك  افيء الع  داد فردی  ة م  ن انص  اف الط  ول      نتیج  ة

2،.........(الموجي 
5,

2
3,

2
λλλ

   -:العالقة  وحسب)  
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)9...(....................)
2
1(sin

d
mi

λ
θ +=  

(λوالمقدار 
2
1( +m  یكافيء فرق المسار∆r .  

  .حالة التداخل الھدام وتولد فرق المسار وفرق الطور ) 5(یوضح الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ح دة منھ ا بدالل ة ش دة المج ال      ان ھذه المویجات الثانویة المستطارة یمكون التعبیر عن كل وا

   -:كما في العالقة 

(10)..........................})(cos{

..............}.........)(cos{

2

1

xwtaE

xwtaE

BB

AA

Φ−=

Φ−=
  

21حیث  , aa   سعة المویجة الثانویة المستطارة  

بین ھذین المجالیین الموجیین )   the super position(ونتیجة  لعملیة المتراكب          

)Two wave field (جة من ھذه العملیة تكون فأن شدة الموجة النات:-  

التداخل االتالفي  وتولد فرق المسار وفرق الطور  )5(شكل 
  نتیجة اختالف عناصر السطح



 10

)11.......(....................])(cos1[0)( xmII X Φ+=
 حیث 

  

)12........(..........)()()( 21 xxx Φ−Φ=Φ  

)13....(....................2
2

2
10 aaI +=  

)14......(..............................
2

2
2

2
1

21

aa

aa
m

+
=  

تنتشر في  )N(وعند االستطارة من السطح الخشن تتولد اعداد كبیرة من المویجات  الثانویة 

وتح  دث فیم  ا بینھ  ا ت  داخالت بن  اءة وھدام ة تن  تج عنھ  ا ش  دة َكلی  ة ثختل  ف   ) X,Y,Z(الفض اء  

حتى اكبر مقدار یمكن تحسسھا  عند منطقة مراقبة ، ان ھ ذه الش دة تح دد    ) صفر(قیمتھا من 

  -:قیمتھا بواسطة االطوار النسبیة وسعات الموجات الثانویة المشاركة طبقًا للمعادلة 

∑
=

Φ=
N

K
kk iazyxI

1
)15.........(..............................)(exp),,(  

    K Parameter       ،    عدد المویجات الثانویة المستطارة  Nحیث 

 ھذه الشدة ھي  تعبیر عن  الطاقة التي تقوم المویجات الثانویة المستطارة بحملھ ا ف ي           

انون التربی  ع العكس  ي والت  ي یمك  ن حس  ابھا م  ن ق   جمی  ع االتجاھ  ات وبش  غل نص  ف ك  روي   

   -:لالشعاع 

)16.........(..............................
tA

EI
×

=  

  الزمن  t       ، المساحة التي یسقط علیھا الشعاع  A   ، )طاقة االشعاع الساقطة (الطاقة   Eحیث  

 )photo- transistor(متحس س ض وئي مث ل    اما ھذه الشدة التي یمكن قیاسھا باس تخدام   

یج ات المتراكب ة وحس ب    یوضح على بعد مناس ب م ن الس طح تمث ل مرب ع الس عة الكلی ة للمو       

  -:العالقة 
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)17(..............................),,(),,( 2xzyxaZYXI =
  

 The Interference and Roughness -:التداخل والخشونة  8-4
 

اصبح من الواضح في الفقرات السابقة ان نوع التداخل الحاصل بين المويجـات           
كان او هداماً هو في الحقيقة كبير مباشر لحالة ذلك ) بناءاً(الثانوية المستطارة من السطح 

كان خشناً أو صقيالً ،ومع هذا فأن السطوح ليست خشنة أو صقيلة و تماماً السطح سواء أ
،وهـذا مـا   ) 1انظر الجدول رقم (،بل يوجد هناك تدرج واسع بين هذين المصطلحين 

يجعل تصنيف السطوح الى درجات من الخشونة ومن ثم السطح صقيل او خشن لـيس  
  .باالمر الهين 

للحصول على شرط نتمكن مـن  ) 7(الى المعادلة  ءولتجاوز هذه القضية البد من اللجو
  .جعله فاصالَ في التمييز بين السطوح الصقيلة والخشنة 

ـ ــــلــو الحظنا تلك المعادلة نجدها تتألف من اربعة مت         اسية ـغيرات اس
وعملياً يمكن جعل اثنين من متغيراتها ثابتين لتجربة ، المعرفة سابقاً)  φ,θi,d,λ∆( هي 
الحجر االساس في تكوين الشرط الذي )  d,∆φ(، ويبقى المتغيرين )  λ ،θ(وهما  معينة

واالخر يعبر عن ) φ∆(نبتغي الحصول عليه ، حيث ان احدهما يعبر عن خشونة السطح 
مقدار التداخل الحاصل بين المويجات الثانوية المستطارة من قبل عناصر السـطح ذات  

تربط بينهما عالقة خطية بحيث يـزداد اي منهمـا    ، وهذين  المتغيرين) d(االرتفاعات 
اي زيادة ارتفاع احد عناصر السطح يـؤدي الـى    نابزيادة االخر اي بتعبير اخر نقول 

زيادة المسار بين هذه المويجة المستطارة  وبين مويجة ثانوية مستطارة من قبل عنصـر  
بين هاتين ) φ∆(لطور اخر ذو ارتفاع مختلف وهذا يؤدي حتماً الى ازدياد مقدار فرق ا

  .المويجتين وبالتالي تغيير حالة التداخل الحاصل 
ولتوضيح هذا األمر نقول ، عندما يكون فرق الطور مساوياً للصفر  يحدث التـداخل     

، وبزيادة  )صقيل تماماً (البناء ونحصل على أعلى شدة ممكنة وعندها يدعى هكذا سطح 
ن يصبح التداخل تداخالً بنـاء نسـبياً وبشـكل    فرق الطور عن  الصفر بأقل مقدار ممك
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وعندها يحدث تعارضاً طوريـاً بـين   ) π( اضعف وصوالً الى اقصى فرق في الطور 
).  خشن(المويجتين وتلغي اهداهما االخرى اي يحصل التاخل الهدام ويسمى هكذا سطح 

)  لصـقي  (و)  خشـن (وتأسيساً على هذا يمكننا القول انه يمكن الفصل بين مصطلحي 
اعتماداً على مقدار فرق الطور الذي سنتمكن من خالله تثبيت الشرط الـالزم لتصـنيف   

وبأختيـار المقـدار   ) φ≤ π 0≥(السطوح ، ان مقدار فرق الطور يتراوح داخل الفترة 
)π/2  (  من فرق الطور الذي يمثل منتصف الفترة وبتعويضه في العالقـة)نحصـل  ) 7

   -:على العالقة 

)18.(..........
sin4 i

d
θ

λ
〈  

  ان هذه العالقة تمثل الشرط الذي يمكن من خالله تصنيف السطوح ،والتي يمكـن       
النهـا   ]انه اليوجد سطح صقيل تماماً  [من خاللها الوصول الى استنتاج مهم جداً وهو 

 حالة مثالية ولتوفيرها يجب ان تتحقق احدى الحالتين 

) 18عالقة (وكذلك يكون مقدار الشرط  وعندها التحدث اي استطارةθ= 0اما يكون  -١
  .غير معرف 

)19(....................
)0()0sin(4

Edd =〈⇒〈
λλ  

  d/λ  → 0وان يكون المقدار    -٢
........) π/4 ،π/8(وعند  اختيار قيم فرق طور اخرى داخل الفترة اعاله مثـل         

من  جانب اخـر يمكـن   ،) more realistic) (الحاالت االكثر واقعية (فأن تدعى بـ 
اد شرط اخر خاص بالسطوح الموصلة كهربائياً فقط بداللـة معامـل االسـتطارة    اعتم

)Scattering Coefficient(S) (  حيث تختلف زوايا االستطارة لالشعة اعتماداً علـى
مقدار خشونة السطح وطبيعة هذه الخشونة تكرارية كانت ام عشوائية ،وبغض النظر عن 

) S(الخشنة تميز فيما بينهـا بداللـة المقـدار     هذه التكرارية او العشوائية ،فأن السطوح
باالتجـاه الـذي   ) . Es(النسبة ما بين شدة المجال الكهربائي المسـتطار   [والذي يمثل 

  . ] ER ) (ينعكس فيه الضوء فيما لو سقط صقيل لنفس المادة 
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)20...(........................................
ER

ES

I
IS=

 

  -:وبذلك يكون  شرط الخشونة للسطوح الموصلة كهربائياً هو 
1≤S  

  
 

حساب خشونة السطوح المعدنية اعتماداً على طريقة تباين البقع  9-4
  Roughness Measurment of metallic surface based on the laser: الليزرية 

method contrastspeckle   
 

ـ        يرة قبل الخوض في تفاصيل هذه الطريقة لحساب الخشونة البد لنا من وقفة قص
التي تعتبر احدى ظـواهر الضـوء   ) Laser Speckle(لتوضيح ظاهرة البقع الليزرية

  .الليزري المهمة والتي حظيت باهتمام كبير من قبل الباحثين
وعـالي التشـاكه   ) Monochromatic(عند سقوط ضوء احادي الطول الموجي    
)Highly Coherent (طح الخشن مثل ضوء الليزر  فأنه سوف يستطار من قبل الس

يدعى ) .a fine granular stru(ويظهر تركيب حبيبي ) optical Rough(بصرية 
  . )Speckle Patter)(نموذج التبقع (بـ 

ان االساس الفيزيائي لتكن هذه الظاهرة يعتمد اساساً علـى التـداخل بـين                 
ر لمويجـات  المويجات المستطارة ، حيث تعمل عناصر السطح المضاء بالليزر كمصاد

ثانوية ذات اطوار عشوائية مختلفة تتداخل مكونة مجموعة متناوبة عشوائية من البقـع  
المضيئة والمعتمة نتيجة التاخالت البناءة والهدامة ،وهذه المجموعة العشوائية من البقـع  

ـ   )  النموذج الحبيبي( المضيئة ،المعتمة  ع الخـواص  التظهر اية عالقـة واضـحة م
والن التفصيالت المجهرية للسطح قيد الفحص غير معلومة  ، لمضاء المجهرية للسطح ا

)unknown(   فالطريقة الوحيدة لتمييز النموذج العشوائي هذا هي الطريقة االحصـائية
)statically method ( .  تعتبر هذه الظاهرة في احيان كثيرة ظاهرة غير مرغـوب

بضوء ليزري كثيراً ما تنحـدر   فيها للضوء التشاكه والحقيقة ان دقة تحليل جسم مضاء
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بضوضاء التبقع ، ان ضوضاء التبقع هي ايضاً واضحة فـي اعـادة تكـوين صـورة     
وتحدد دقة تحليل الصورة ،وعلى هذا فقد طـورت بعـض    )Hologram(الهولوكرام 

الطرق لتقليل التبقع في حالة اضاءة جسم بضوء متشاكهه ، اال ان هذه الظاهرة ليسـت  
د تم تطوير بعض الطرق لالستفادة من التبقع الظهار تشوهات االجسام دائماً مزعجة ،فق

ا اثبتت احدى الدراسات الحديثة وجود عالقـة شـبه   ــبسبب االجهاد واالهتزاز ، كم
ـ بـين تبـاين التب  ) Approximately Linear Relation ship(خطية  قع ــــ

)speckle Contrast  (وية السقوط ،حيث وخشونة السطح المضاء باالعتماد على زا
عنـدما  )  0.1µm(تبقى هذه العالقة محافظة على خطيتها حتى مدى خشونة يصل الى 

ولزيادة مدى القياس ،أي جعل العالقة خطية  ،)°30(تكون زاوية السقوط اقل او تساوي 
لغـرض  ) °80(تغير زاوية السـقوط لتصـبح   ) 0.1µm(حتى مدى خشونة اكبر من 
عنها يصل مدى القياس حتـى   )Saturation Effected(التخلص من تأثير االشباع 

وفي موضزع متصل اثبتت احدى الدراسات . من الخشونة ) µm 0.4(دار ـــــمق
في احدى الجامعات العراقية وجود عالقة خطية بين تيار االستطارة وخشـونة السـطح   

  .لتمولدة في السليكون بعد تشعيعه،يتم من خاللها دراسة العيوب ا
وخشونة السطح يمكن من خاللهـا حسـاب   العالقة شبه الخطية بين تباين البقع ان      

خشونة اي سطح يقع ضمن مديات القياس المشار اليها في اعاله يتم تكـوين  او رسـم   
منحني بين خشونة عدة سطوح قياسية مع مقدار التباين الذي تكونه عن طريـق قيـاس   

سعة الموجة الناتجة من التداخل والتي تتراوح التي تمثل  شدة  الناتجة عند نقطة مراقبةال
  ).17(واكبر قيمة حسب العالقة ) صفر ( قيمتها بين 

والتـي  ) 19(ان الشدة  المقاسة عند نقطة المراقبة بواسطة تمثل مربع السعة الناتجـة  
   -:ب العالقات االحصائية االتية يمكن من خاللها حساب قيمة التبقع حس

)21...(....................
〉〈

=
I

C σ
  

  
 SPECKLE Contrast)تباين البقع (التباين  Cحيث 

            σ  االنحراف المعياريStandard deviation  
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           〉〈I    متوسط الشدة ، اي  
  

)21.(................................321

N
IIIII N+++

=〉〈  

)22.....(..........1
22 〉〈+〉〈

=
II

σ
  

  
خالله حساب خشونة اي سطح من  بعد انشاء المنحنى البياني السالف الذكر يتم من      

له كدالة لمقدار خشونة مـن  ) C(وايجاد مقدار تباين التبقع )  scanning(خالل نتيجة 
  .المنحنى البياني 

ـ  اسباب  يتم اللجوء الى طريقة االحصائية لحساب خشونة السطوح لجمله حالـة   امنه
طبيعـة هـذا    ، وباالضافة لعدم معرفة) Unknown(السطح وتفصيالته غير معروفة 

السطح هل هو تكراراي ام عشوائي ،لكون السطوح التكرارية التوجد ضرورة لمسـح  
كافة اجزاء سطحها ويمكن حساب خشونتها باساليب اخرى  كما سـنرى فـي الفقـرة    
الالحقة ، واخيراً ان توزيع البقع المضيئة والمظلمة في نموذج التبقع التظهر اي عالقة 

  )7.(واصه المجهرية واضحة مع حالة السطح وزخ
ان الطريقة االحصائية توفر لنا امكانية كبيرة في اختيار العينة وجمـع البيانـات منهـا    
ودراستها وتحليلها رياضياً ، ومن ثم استنتاج ما هو مفيد في البحـث والعينـة محـل    

  .لنفس الخواص االحصائية  بر تحملاكقطعة الفحص واالختبار هي بالتأكيد جزء من  
احد مقاييس التشتت المهمة في علم االحصـاء حيـث   ) Contrast C( التباين ويعتبر 

  .يمثل التباعد بين قيم عناصر مجموعة ما
يكون التباين صغيراً عندما تكون البيانات الميتحصلة ذات قيم متقاربة مـع بعضـها ،   

كـون  وبزيادة مقدار التفاوتات بين هذه القيم يزداد مقدار التباين وفي موضوعنا هـذا ي 
متقاربة بحيث تـؤدي  ) d(مقدار التباين ضئيالً عندما  تكون ارتفاعات عناصر السطح 

الى جعل فرق الطور بين المويجات الثانوية مكبـل وبالتـالي قليـل وبالتـالي سـيادة      
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التداخالت البناءة بحيث تكون مقادير الشدة المقاسة عند مسح نقاط العينة كبيرة ومتقاربة 
  .الصقيل  وهذا في حالة السطح

فأن هذا يعني ان التفاوتات في ارتفاعـات  عناصـر   ) C(اما عند زيادة مقدار التباين 
السطح قد ازدادت وادت الى حصول فرق في الطور كبير ينتج عنه سيادة التـداخالت   

  .االتالفية وحصول حالة معاكسة للحالة االولى مما يعني ان السطح  خشن 
مقاساًمهماً لمعرفة تجانس عناصر السطح مـن عـدمها   )  بقعتباين الت(لذا يعتبر التباين 

بما يعطي افضل صورة عن حالة السطح ،حيث يمكن رسم مقطع لجانبية السطح مـن  و
  .البيانات الناتجة من عملية مسح العينة 
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