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 در مقایسه با روش معمولی رادیوگرافی PA/TOFDویژگیهای روش 
 
 

رسی در هسایای اصلی این روش در هقایسه با تكنیک رادیوگرافی عدم استفاده از تابص رادیواكتیو، سرعت بیطتر بازرسی و دسترسی آنی به نتایج باز
در ضناسایی عیوب نسبت به روش  phased arrayهسیت ههن دیگر حساسیت بیطتر روش . حین اجرای بازرسی از طریق نرم افسار كاهپیوتری است

 .دیوگرافی هعوولی و حتی رادیوگرافی دیجیتال استرا

 
 

 در مقایسه با روش معمولی التراسونیک  PA/TOFDویژگی های روش 

 

. افضایص حساسیت  ، پَضص ٍ کاّص صهاى اًجام تست است التشاسًَیک اغل تشیي هضیت ایي سٍش ًسثت تِ تکٌیک ّای هؼوَلی

استفادُ اص اسکي ا لکتشًٍیکی تا سشػت  تاال ی آى ، ٍ خاغیت چٌذ کاسُ تَدى پشٍب ّای آى هی تاضذ کِ دس غَست ًیاص تِ تغییش  

ت کِ خَد ایي دس تاالتشدى سشػت پشٍب ٍ یا کالیثشاسیَى هجذد دس پشٍتْای هؼوَلی ،دس ایي تکٌیک ًیاصی تِ ایي دٍتاسُ کاسیْا ًیس

 . اًجام کاس هَثش است

تَاًذ تِ غَست دستی، ًیوِ خَدکاس ٍ توام  دستگاُ فشاغَتی آسایِ فاصی قاتل حول اص قاتلیت کاهپیَتشی تاالیی تشخَسداس تَدُ ٍ هی

اًؼكاف پزیشی، رخیشُ اقالػات، ایي ًسل جذیذ اص تجْیضات  هضایای صیادی  اص سٍش آسایِ فاصی هاًٌذ سشػت، . خَدکاس کاس کٌذ

تػَیشتشداسی، تکشاس پزیشی ٍ حجن پاییي ٍ هضایای آصهَى فشاغَتی دستی هاًٌذ قاتلیت حول، تٌظیوات سادُ ٍ قیوت ًسثتا پاییي سا 

 . ًوایذ اسائِ هی

 

 :به شرح ذیل است  و رادیوگرافی التراسونیک مهم ترین مزایای این تکنیک نسبت به روش معمولی

 صایص حساسیت ،کاّص صهاى اًجام تست اف -1

 استفادُ اص اسکي الکتشًٍیکی تا سشػت تاالی آى  -2

 ػذم ًیاص تِ تؼَیؽ پشٍب ٍ کالیثشاسیَى هجذد تِ دلیل استفادُ اص پشٍب ّای خاظ  -3

 لکتشًٍیکی اسائِ تػَیش صًذُ ٍ هٌسجن اص داخل قكؼِ ٍ قاتلیت اتػال تجْیضات ایي تکٌیک تِ سیستن ّای پیطشفتِ ا -4

 تا سشػت تاال( جایگضیي سادیَ گشافی ) آصهایص ّای جَش دس ؾخاهت ّای تاال  -5

 داضتي اهکاى اتَهاتیک دس تست جَش لَلِ ٍ هخاصى  -6

کِ آصهایص تشای اًذاصُ گیشی ػیَب  تا ایي سٍش تسیاس دقیق تش اص سایش   phased array تا سیستن ّای TOFDاجشای تکٌیک  -7

 .ساسًَیک استسٍضْای الت

اهکاى داضتي فیلن ٍیذئَیی اص .اسئِ گضاسش هکتَب ٍ تػَیش ػیَب کِ هطخػات ػیَب سا دس قَل ٍ ػشؼ ٍ ػوق ًطاى هیذّذ  -8

 اًجام آصهایص 

 ثاًیِهیلی هتش دس 100دس حذ پیطیٌِ قاتلیت اجشای تاصسسی تا سشػت  -9

 (.تا اتضاس هتوشکض کشدى الکتشًٍیکی) ّای هختلف استفادُ اص یک پشٍب تشای کاس دس ػوق  -10

 (.تا اتضاس ضکست الکتشًٍیکی) تغییش صٍایای تاتص تا یک پشٍب  -11



 

 .هَدّای هتفاٍت تاصسسی سا اسصیاتی ى تَاى اجضاء هختلف تا قشح تِ دلیل اًؼكاف پزیشی ایي سٍش تا یک پشٍب آسایِ فاصی هی  -12

 اهکاى تاصسسی اضکال پیچیذُ -13

 (دها، فطاس، تطؼطغ) اهکاى تاصسسی تا ٍجَد قیذ ٍ تٌذّای هحیكی  -14

 .ّای غٌؼتی سخت هثال اص ًظش ٍجَد استؼاضات یا ػَاهل ضیویایی آلَدُ کٌٌذُ اهکاى تاصسسی دس هحیف  -15

 (.ّا ّا ٍ دیسک هثل تَستیي) فؿا هحذٍدیت ٍجَد داسداهکاى استفادُ اص اًذاصُ آسایِ کَچک تشای جاّایی کِ اص ًظش  -16

 .ضَد جایگضیٌی اجضاء هکاًیکی تا الکتشًٍیکی تاػث کاّص سایص ٍ گسیختگی ٍ افضایص اػتثاس سیستن هی  -17

 قاتلیت اجشا تشای اکثشیت تجْیضات ٍ هَاد -18

 تحلیل ٍ اسصیاتی ّوشاُ تا ًوایص ّوضهاى  ٍ ًسثت خَدکاس اقالػات -19

 تطخیع ٍ اًذاصُ دقیق ًَع ٍاتؼاد ػیَب  -20

 هیلی هتش 300تا  50/12تا ؾخاهت ٍ هخاصى ایٌچ  56الی  6اًجام آصهایص خكَـ لَلِ اص  -21

 .ایٌچ تا دستَسالؼول ٍیظُ قاتل اجشا هی تاضذ 6هیلی هتش ٍ اًذاصُ لَلِ کوتش اص  50/12ؾخاهت ّای کوتش اص 

 حزف خكشات تطؼطؼات سادیَاکتیَ تا جایگضیٌی تجای سٍش سادیَگشافی  -22

 هیلی هتش تجای سادیَگشافی 20ّضیٌِ پاییي ایي سٍش دس ؾخاهتْای تاالی  -23

 هستٌذ ساصی آساى  -24

 

 :كاربردها

ّای  تشخی اص کاستشد. ضَد فادُ هیای، پتشٍضیوی، دفاػی، ساخت ٍ تَلیذ ٍ َّافؿا است اص ایي سٍش دس تَلیذ هَاد اٍلیِ ٍ غٌایغ ّستِ

 :هؼوَل في آسایِ فاصی ػثاستٌذ اص

 ٍ خكَـ لَلِ هخاصى،  تاصسسی لَلِ -1

 تاصسسی هَاد کاهپَصیت ٍ قكؼات آٌّگشی ضذُ -2

 ّای آستٌیتی تاصسسی  هَاد جَضکاسی ضذُ ٍ جَش -3

 ّای ساکتَس تاصسسی قكؼات پیچیذُ هثل تَستیي ٍ ًاصل -4

 تاصسسی جَش لیضس -5

 گیشی تشك خَسی خَسدگی تٌطی دس ستَس تَستیي اًذاصُضٌاسایی ٍ  -6

 آصهَى جَش لَلِ آستٌیتی تا قكش کن -7

 آصهَى ٌّگام سشٍیس لَلِ تشای تشك خَسی خَسدگی تٌطی -8

 آصهَى جَش لة تِ لة -9

 ّای پل ضکل ساصُ Tآصهَى جَش -10

 ضٌاسایی تشك خَسی ًاضی اص ّیذسٍطى -11

 اضشضٌاسایی خَسدگی فالًج صیش ٍ -12

 تاصسسی ًاصل -13



 

 ّای اتػاالت آصهَى پیچ-14

 

 :استاندارد های مربوطه 

 ASME Code Case2235-4 Use of Ultrasonic in Lieu of Radiography: Section I and 

VIII, Division 1,2 November 30, 2001 

 ASME 2541 2004-JAN-01 2541 Use of Manual Phased Array Ultrasonic Examination 

Section V SUPP 9 

 ASME E 2491 2006-MAY-01 

Standard Guide for Evaluation performance Characteristics of Phased-Array 

Ultrasonic  Examination Instruments and Systems.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


