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 ٭؛ صديقه1 مصطفي شريف زاده

 از طرف ديگر رفتار هيدرومكانيكي درزهها به.رفتار يک توده سنگ به خواص سنگ بكر و ناپيوستگي آن بستگي دارد
 روشهاي مختلفي براي اندازهگيري زبري سطح درزهها وجود دارد که خروجي آنها.وضعيت زبري سطح آن وابسته است
 دقت، به علت فناوري بسيار باالي مورد استفاده در روشهايي با خروجي سه بعدي.به صورت دو بعدي يا سه بعدي است
 ازاين رو بيشتر اندازهگيريها از روشهاي دو بعدي انجام.به مراتب باالتر و در نتيجه هزينههاي مربوط به آنها باالتر است
 بدين منظور براي اولين بار در ايران دستگاهي طراحي و ساخته شد كه با صرف هزينهي بسيار پايين با استفاده.ميشود
 در. دستگاه زبريسنجي شامل دو بخش سختافزاري و نرمافزاري است.از آن ميتوان زبري سطح درزه را تعيين نمود
 يك ليزر خطي براي برداشت از سطح نمونه و يك دوربين رقمي براي ثبت اطالعات بر روي يك ميز،بخش سختافزاري
 براي پردازش دادهها برنامهاي مورد استفاده قرار گرفت كه خروجي آن بهصورت،صليبي نصب شد و در بخش نرمافزاري
 امکان، بدون نياز به صرف هزينههاي باال، عالوه بر غير مخرب بودن روش نوري، با استفاده از اين دستگاه.سه بعدي است
 ميليمتر تهيه شده و در1  به اين صورت که مقاطعي با فاصلهي.دسترسي به دادههاي سه بعدي با دقت باال فراهم ميشود
 در اين مقاله نحوهي ساخت و عملكرد دستگاه.هر مقطع نقاط نقطه به نقطه بررسي شده و مختصات نقاط محاسبه ميشود
. و نتايج اندازهگيريها آورده ميشود،تشريح
 پردازش تصوير، زبريسنجي، ليزر، زبري،درزه

Design and Development of Three-Dimensional laser
Roughness Measurement Apparatus
M. Sharifzadeh and S. Siraei
ABSTRACT
Rock mass behavior is closely depends on rock joints characteristics, rock joint behavior is depends on its
surfaces roughness. There are several methods to measure joint surfaces roughness by two or three
dimensional. Three dimensional methods are expensive and advanced technology, thus to obtain high precision
roughness of joint surfaces a new apparatus is designed and developed for first time in Iran. Using the designed
apparatus the joint surfaces measurement with high precision is possible with low expenses. The apparatus is
made up of two parts consisting hardware and software. Hardware consists of: laser head, cross table, and
digital camera. The measured data is processed in software to obtain three dimensional surfaces roughness. As
an advantageous of the developed apparatus it is possible to determine surface roughness using non-destructive
method and same sample could be used for mechanical laboratory testing. To verify the apparatus performance
a rock joint specimen roughness profiles is measured with 1mm intervals and the surface topography of joint
surface is obtained with 1mm*1mm cell size. In this paper the apparatus assembly and its application along
with the results are illustrated.
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استفاده مينمايند ].[8
با توجه به توسعه روزافزون فعاليتهاي معدني و ساخت
سازههاي عمراني در کشور و براي طراحي و اجراي بهينه و
اقتصادي ونيز تامين ايمني اينگونه فضاها ،شناخت رفتار
مکانيکي و هيدورليكي توده سنگ دربرگيرنده اين حفريات الزم
است .از آنجا که در سنگهاي شكسته ،رفتار تغييرشكلپذيري و
پايداري فضاهاي زيرزميني به وضعيت ناپيوستگيهاي موجود
بستگي دارد و رفتار ناپيوستگيها بشدت تحت اثر خواص سطح
آنها است ][2؛ به همين دليل ميتوان از درزهها به عنوان عامل
کليدي هدايت رفتار مکانيکي و هيدورليكي توده سنگ نام برد.
يكي از ويژگيهاي مهم درزه زبري آن است .بنابراين
توصيف دقيق زبري سطح درزه موضوع مهمي براي ارزيابي
تغييرشكل و نفوذپذيري تودهسنگ است ] [2و تاكنون روشها و
پارامترهاي زيادي براي ويژگيسنجي زبري سطح درزهها
آورده شده است .در اين راستا ،براي بهبود تحليل هندسه درزه
و کاهش هزينهها دستگاهي طراحي شد که با استفاده از ليزر و
تكنيك تحليل تصاوير دادههاي سه بعدي از سطح درزه را مي-
توان اندازهگيري و تعيين نمود.
در بخش ابتدايي مقاله تاريخچه مختصري از انواع دستگاه-
هاي زبريسنجي آورده شده است .در ادامه مشخصات دستگاه
ساخته شده و نمونه زبريهاي اندازهگيري شده شرح داده شد
و در پايان به بررسي نتايج پرداخته شده است.

شكل  -1سامانههاي موجود براي اندازهگيري زبري درزه بر اساس
دادههاي خروجي

به طور كلي ميتوان روشهاي اندازهگيري زبري درزه را بر
زبري معرف ناصافي و موجدار بودن سطح درزه نسبت به
صفحه اصلي آن است ] .[1تعيين زبري سطح درزه در برآورد
مقاومت برشي ناپيوستگي و انبساط ناشي از جابهجايي ،معرفي
و مشخص نمودن رفتار هيدروليکي سطح درزه ،در تخمين عامل-
هاي  Knو  Ksو همچنين در تعيين نحوهي انتشار امواج از درزه
امري مهم است.

اساس دادههاي خروجي دستهبندي نمود (شكل .)1

روشهاي

باال را به دو گروه تحليلي و آزمايشگاهي تقسيم

ميکنند .در

ادامه به بررسي اين روشها پرداخته شده است.

روش اندازهگيري ضريب زبري سطح )JRC( 1از مهمترين
شيوههاي اين روش است.

روش معمول در مطالعه زبري ناپيوستگيها ،برداشت ارتفاع
زبريها نسبت به يك صفحه مرجع است .برداشت در كل سطح
مورد مطالعه بايد يكسان باشد .از آنجا كه زبري يک خاصيت
ناهمسانگرد است ،اندازهگيري زبري در يك جهت بهطور كامل
بيانگر زبري كل سطح در مطالعه رفتار سنگ نخواهد بود .براي
مطالعه دقيق زبري ،اندازهگيري بايد بهصورت سه بعدي انجام
شود ،با اين وجود بسياري از محققان با تعميم دادن نيمرخهاي
دو بعدي از سطح درزه ،از آن در ويژگيسنجي كل سطح درزه

درجه زبري عبارت از اندازه ناهمواريهاي سطح نسبت به
صفحه اصلي آن است.
بارتون 2روش ضريب زبري سطح ( )JRCرا براي كمي
نمودن زبري بهصورت يك بعدي آورده كرد كه مقداري بين
صفر تا  22را دارد .درز صاف مقدار زبري صفر و درز زبر
مقدار  22را دارد .اين شاخص در مقاطع يک بعدي روي درزه
بدست ميآيد و يا بطور غير مستقيم و به كمك آزمايش سطح

قلهها ودرهها ممکن است بهدرستي نشان داده نشود ،چون دره-

شيبدار به همراه آزمايش چكش اشميت تعيين ميشود.

هاي زيادي با شعاع انحناي  19ميکرومتر يا کمتر يا با شيبهاي
براي بدست آوردن زبري مقطع هاي دوبعدي به صورت

بيشتر از  49درجه وجود دارد ،بنابراين اندازهگيريهاي مورد

برداشت نيمرخ ،ميتوان از روش هاي مكانيكي و يا نوري

نظر به خوبي انجام نميشود (شکل .)8ناهمواريهاي روي سطح

استفاده نمود.

سبب جابجايي عرضي قلم شده که خود عامل برابر نبودن کامل
نيمرخ اندازهگيري شده در يک جهت و نيمرخ بهدست آمده در
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جهت مخالف است .خطاي ديگري که در اين روش وجود دارد،

براي به دست آوردن نيمرخ سطح ،ميتوان سطح را با

بر اثر فشار روي سطح تماس ايجاد ميشود که ممکن است

استفاده از ماشين رقمي اندازهگيري ناهمواريها )(CMM

تغييرشکل موضعي رو به پايين يا ترکهاي شکننده روي سطح

برداشت نمود .اين ماشين داراي يک دسته ميله لمسکننده

را ايجاد نمايد .ساييدگي غلطکها در طول اندازهگيري ،از دقت

رنيشاو 4و يک ريزپردازنده است .چارچوب اصلي ماشين بر

مطلوب ميکاهد.

يک ميز گرانيتي سوار ميشود .اين ماشين در شرايط عادي با
دقت  19درصد بوده و ميتواند نقاط ريز تا  1ميکرون را برداشت
نمايد ].[4
نمونههاي مورد آزمايش بايد بر روي ميز گرانيتي قرار داده
شوند .قبل از اينکه ناهمواريهاي نمونه برداشت شوند ،بايد يک
سطح به عنوان مبنا در نظر گرفته شود تا اندازهگيريها نسبت به
آن سطح انجام شود .براي سادگي ،سطح ميز گرانيتي به عنوان

شکل ( : )3اعوجاج نيمرخ اندازهگيري بهعلت ابعاد محدود سوزن در

سطح مبنا در نظر گرفته ميشود.

نيمرخپيماي سوزني ][9

اين نيمرخپيماها بر اساس عبور يك قلم به صورت الکتريکي
يا مکانيکي از روي سطح زبر و اندازهگيري ارتفاع سطح در

اين نيمرخپيما بر اساس عبور نور ليزر از روي سطح زبر و

شبكههاي مختلف كار ميكنند (شكل .)2دقت عمودي نيمرخ-

با استفاده از تداخلسنجي 7نور منعكس شده ،ارتفاع سطح را

پيماهاي فوق در حدود  19ميکرومتر است.

اندازهگيري مينمايد .از يک حسگر براي جابجايي ليزر و اندازه-
گيري خطوط اسکن در سرتاسر سطح استفاده ميشود .با شروع
اندازهگيري ،نور از سطح بازتاب نموده و بهوسيله يک حسگر
موقعيت ثبت ميشود .ولتاژ خروجي از حسگر بهطور مستقيم به
فاصله اندازهگيري وابسته است .جداسازي و وضوح به قطر
ليزر 8بستگي دارد که در حدود  9/8- 2ميليمتر است.
سنگهاي داراي کريستالهاي کوارتز يا کريستالهايي با
خاصيت شکست نور ممکن است موجب کاهش دقت اندازهگيري
شوند ].[9

شكل ( : )2تصويري از يك نيمرخ پيماي مکانيکي []5

در سامانه سوزني ،جداسازي و وضوح به شعاع سوزن
بستگي دارد .اگر فرض کنيم که نقطه تماس کروي است ،در نيمرخ
بهدست آمده (به علت وابستگي به شعاع انحناي سوزن) انحناي

CMM
عملنمود اين سامانه مشابه ماشين رقمي اندازهگيري
ناهمواريها ،که در بخش روشهاي مکانيکي شرح داده شد،
است .با اين تفاوت که در اين سامانه از يک رادار اسکنر سه بعدي
استفاده شده و حسگر اسکنر از روش يافتن مثلثهاي مجاور
بهوسيله منبع نور و بازتابش پرتو نور از نمونه براي رقومي
نمودن سطح استفاده مينمايد (شکل  .)4ليزر به صورت باريکهاي

به عرض  29ميليمتر بهصورت عرضي روي سطح نمونه مي-
تابد .باريکههاي ليزر بايد بهگونهاي روي سطح تابيده شوند که
فضاي خالي بين نواحي اندازهگيري وجود نداشته باشد .براي
اين منظور بايد بعضي از باريکهها با باريکههاي مجاور هم-
پوشاني داشته باشد ،تا اطمينان حاصل شود که همه سطح به
وسيله نور ليزر اسکن شده است .عکسبرداري از نمونه به وسيله
دو دوربين  9CCDانجام ميشود و اسکنر 699 ،نقطه را در طول
باريکه ليزر برداشت مينمايد .تعداد نقاطي که اسکنر ميتواند
برداشت کند ،به اندازه انتخاب شده به عنوان گام اسکن بستگي
دارد .اين سامانه ميتواند نمونههايي با ابعاد 199×1949×429
ميليمتر را رقومي نمايد .از آنجا که حسگر اسکنر ليزري هميشه
با زاويه  22/9درجه نسبت به محورهاي متعامد قرار دارد ،سطوح
عمودي به راحتي اسکن مي شود .برتري سامانه رقومي نمودن

شكل( : )5طرح نمايي از روش فوتو گرامتري ][11

ليزري بهصورت سه بعدي اين است که ميتواند کوچکترين
جزئيات را هم رقومي نمايد ].[6
اين روش شامل دو روش ،مثلث نوري 13و سامانههاي با
تاخير زماني نور 14است .اين دوربينها بر اساس موارد مصرف
خواسته شده ،ساخته شدهاند .تفاوت موجود در آنها ناشي از
قوانين نوري است که در ساخت آنها بهکار رفته است .روش کار
اين دوربينها در شکل ( )6نشان داده شده است ].[9

شکل-4تصويري از يک سامانه رقومي نمودن سه بعدي ليزري با
استفاده از [6] CMM

اين سامانه براي بدست آوردن دادههاي ارتفاع ،از روي هم
قرار دادن نقاط مشابه در جفت عكسهاي استريوگرافي بهره مي-
برد .در مطالعات جسل 11و همكارانش اشاره شده است كه روش
فوق ،دقت قائمي در حدود   9/1ميکرومتر دارد .در شكل 9
اساس اين روش نشان داده شده است ].[9

شکل ( : )6اصول کار دوربين هاي محدود ][12

اين روش الهام گرفته از نيمرخپيماي ليزري است .با اين
تفاوت که به جاي استفاده از ليزر نقطهاي ،از يک ليزر خطي به
قطر پرتو  1ميليمتر و به جاي حرکت ليزر در طول نمونه ،از يک
ميز صليبي براي جابجايي نمونه استفاده شده است .در نيمرخ-
پيماي ليزري از تجهيزات پيشرفته و دوربينهاي با كيفيت و
مشخصات ويژه استفاده ميشود .اما در دستگاه فوق از يك ليزر
خطي ساده و يك دوربين رقمي معمولي استفاده شده و تعيين
مختصات سه بعدي و طراحي سطح با استفاده از روش پردازش
تصوير انجام شده است.

 -1ميز صليبي ( (X - Yبا اندازه حرکت  49×29سانتيمتر
براي جابجايي نمونه در راستاي  Xيا  Yاز ميز صليبي
استفاده شد .اين ميز قابليت جابجايي  49سانتيمتر در راستاي
 Xو  29سانتيمتر در راستاي  Yرا دارد .تصوير ميز صليبي در
شکل ( )7نشان داده شده است.
شکل ( : )9تصوير ليزر مورد استفاده
جدول ( : )2مشخصات اصلي ليزر مورد استفاده
نوع ليزر

خطي

ولتاژ مورد نياز

حداکثر 9ولت
حداقل 8ولت

شكل ( : )7ميز صليبي(( X- Y

توان مصرفي

 9ميلي وات

 -2دوربين رقمي  7/1مگاپيکسل
براي ثبت تصاوير از يک دوربين رقمي  7/1مگانقطه معمولي
استفاده شده است (شکل  .)3مشخصات دوربين در جدول 1
آورده شده است.

شکل ( : )8دوربين مورد استفاده
جدول ( : )1مشخصات اصلي دوربين CANON IXY DIGITAL 600

نام دوربين

CANON IXY DIGITAL 600

کيفيت تصوير

 7/1مگاپيکسل

تغييرات فاصله کانوني

7/7-28 mm

نوع تصاوير آورده شده

JPEG

زوم اپتيکال

8x

براي ساخت چهارچوب از تعدادي ميله قوطي شکل استفاده
شد که طبق شكل ( )19بهم جوش داده شدند.

شکل( : )12چهارچوب دستگاه

با استفاده از پيچهاي تعبيه شده بر روي ميله ،گيره قابليت
جابجايي و تغيير ارتفاع را در شرايط مختلف دارد (شکل .)11

اين ليزر با استفاده از ولتاژ مستقيم کار مينمايد و پرتويي
با قطر  1ميليمتر را بهصورت خطي ايجاد مينمايد (شکل .)1
مشخصات ليزر در جدول ( )2ارائه شده است.
شکل ( : )11گيره براي نگهداري ليزر و دوربين

الف

براي پردازش اطالعات برداشت شده ،يک رايانه مورد نياز
است.

در اين مطالعه از يک نمونه گرانيتي به ابعاد  139 ×199ميلي-
متر استفاده شده است.
15

چيدمان دستگاه به اين صورت است که ميز صليبي با
استفاده از جوش بر روي چهارچوب نصب شد تا از جابجايي
ميز نسبت به دوربين و ليزر جلوگيري شود .در باالي اين
چهارچوب ميلهاي تعبيه شده که محلي براي قرار دادن گيره براي
نگهداري ليزر و دوربين است .با استفاده از پيچهايي که روي
گيره وجود دارد ،دوربين و ليزر روي ميله سوار

ب

ميشوند.

ليزر طوري نصب ميشود که پرتوي آن به صورت عمود بر
سطح بتابد .دوربين نيز با زاويه  45درجه نسبت به سطح روي
ميله قرار داده ميشود.

مراحل انجام کار به اين صورت است که ابتدا ليزر به صورت
عمود بر سطح تابيده و دوربين كه با زاويه  49درجه نسبت به
سطح نصب شده است ،از سطح تصويربرداري مينمايد .سپس
تصوير گرفته شده با استفاده از برنامه ،بازخواني شده و
مختصات نقاط روي خط ليزر تشخيص داده ميشود .در گام
بعدي نمونه با استفاده از ميز صليبي به اندازه مورد نظر

شکل ( : )12تصوير دستگاه زبريسنج ساخته شده
الف :ديد از روبرو ،ب:ديد از پهلو

(درآزمايش انجام شده  1ميليمتر) جابجا شده و عمليات فوق
دوباره تكرار ميشود ،اين فرآيند تا زماني كه كل سطح نمونه
اندازهگيري شود ،تكرار ميشود .خروجي ،به صورت منحني-
هايي است كه نشاندهنده هندسه سطح درزه است .طرح كلي
دستگاه در شكل ( )12نشان داده شده است.

همانطور که در بخش پيش اشاره شد ،براي تعيين نيمرخ
سطح به فاصله  1ميليمتر از نمونه تصويربرداري شد .به عنوان
نمونه تصاويري از مراحل برداشت اطالعات در شکل ( )18آورده
شده است.

هستند .يک تصوير رقمي شامل  3مقدار عددي ( RGBقرمز ،سبز
و آبي) است که رنگ را مشخص مينمايد .براي هر رنگ يک عدد
از  2تا  255اختصاص مييابد ].[7
پس ازجمعآوري اطالعات و ذخيرهسازي آنها ،اين اطالعات
بهعنوان ورودي يک برنامه رايانهاي استفاده ميشود که خروجي
آن هم بهصورت اطالعات نقاط و هم منحني توپوگرافي سطح
است.
در اين برنامه ابتدا بايد حد فاصل نمونه در راستاي  xو y

را روي تصوير مشخص نمود .سپس مقادير طول و عرض نمونه
مورد آزمايش را در کادر مربوطه وارد نمود (شکل .)14

شکل ( : )14وارد نمودن اندازه ابعاد نمونه در برنامه

از آنجا که امکان دارد تصوير گرفته شده شامل جزئيات
بيشتري از محدوده مدنظر باشد ،بنابراين در گام بعد بايد
محدوده مورد نياز براي پردازش تصوير مشخص شود (شکل
.)19

شکل ( : )18مراحل اسکن سطح بهوسيلهي ليزر

براي تعيين مختصات ،از روش پردازش تصوير استفاده شده
است .قبل از توضيح در مورد عملنمود برنامه الزم است مفاهيم
اوليه درمورد تصاوير رقمي بررسي شود.
16RGB

سه رنگ قرمز ،سبز و آبي ،رنگهاي اصلي اوليه هستند که
از ترکيب اين سه رنگ با مقادير مختلف تمام رنگهاي قابل رؤيت
در محدوده طيف بينايي انسان قابل ديدن است ].[7

شكل ( : )15تعيين محدوده مورد نياز براي پردازش

پس از انتخاب اين محدوده ،برنامه براي تشخيص نور ليزر
از سطح نمونه ،مقادير دو رنگ قرمز و آبي در هر نقطه را مورد
بررسي قرار ميدهد .اگر اختالف مقادير دو رنگ قرمز وآبي

نقطه 17کوچکترين المان يک تصوير است .تصويري که با

برابر  49يا کمتر باشد برنامه نور ليزر را در آن نقطه تشخيص

استفاده از نقطه ايجاد شود بيت مپ 18يا رستر 19گفته ميشود.

ميدهد و مختصات طول و ارتفاع آن پيكسل را با احتساب

هرچه تعداد نقطهها بيشتر باشد کيفيت تصوير باالتر خواهد رفت.

ضرايبي که به علت قرارگيري دوربين با زاويه  49درجه نسبت

نقطهها عرض و ارتفاع ندارند و فقط شامل يک سري اطالعات

به سطح ،اعمال ميشود را مشخص مينمايد .اين کار در تمام

سطح تصوير تکرار ميشود .به اين ترتيب برنامه با دقت قابل

 9/9991بوده است استفاده از ليزر خطي در اين روش ،زمان

قبولي خط ليزر را دنبال مينمايد (شكل .)16

الزم براي انجام آزمايش را كاهش ميدهد .با توجه به اعوجاج
نيمرخ سطح نمونه ،چنانچه دوربين با زاويه  49درجه نتواند تمام
سطح آن را پوشش دهد ،امکان نصب دوربين با زواياي مختلف
در اين روش وجود دارد ،که اين امر قابليت اندازهگيري را افزايش
ميدهد .از آنجا که در اين روش از ميز صليبي استفاده شده،
دقت اندازهگيري در يک بعد با ميزان جابجايي ميز محدود مي-
شود که در اين آزمايش مقاطع به فاصله عرضي  1ميليمتر و در
هر مقطع مختصات

شكل ( : )16تصويري از خط ليزر تشخيص داده شده با استفاده از
برنامه و نمودار رسم شده

خروجي برنامه در شکل ( )17آورده شده است.

پيكسلهاي تشكيلدهنده يك خط ليزر

تعيين ميشود .يعني مختصات نقاط با دقت نقطه بررسي و تعيين
ميشود و برنامه ،خط تشخيص داده شده را رسم ميكند .نمونه
مورد نظر در اين روش قبال توسط دکتر شريف زاده و همکاران
( )2996با نيمرخپيماي ليزري با دقت بسيار باال مورد آزمايش
قرار گرفته و نتايج بهدست آمده از اين روش در حد قابل قبولي
با اندازهگيريهاي قبلي تطابق دارد.
از آنجا كه قطر پرتو ليزر  1ميليمتر است و مختصات نقاط
ليزر به صورت رقومي مشخص ميشود و منحني حاصل از اين
نقاط رسم ميشود ،اگر در نقطهاي به دليل انعكاس پرتو ليزر از
رنگ ،جال و فرم كانيها ،مختصات تشخيص داده شده ،افت يا
خيز قابل قبول و مطابق با روند مختصات را نداشته باشد ،برنامه

شکل ( : )17منحنيهاي رسم شده با استفاده از برنامه

شماي کلي از عملنمود برنامه ،در شکل ( )13نشان داده شده
است (شکل .)13

به صورت خودكار براي مختصات آن نقطه از ميانگين مختصات
نقاط همسايه استفاده ميكند و نقطه مورد نظر را اصالح مينمايد.
گوشههاي  19درجه در تصوير ،اثر نور محيط بر کيفيت
تصاوير و کاهش شدت نور ليزر با استفاده از باتري از جمله
مشکالت حين اندازهگيري است .اين دستگاه براي آزمايش روي
نمونههاي آزمايشگاهي طراحي و آزمايش شده است .براي
افزايش كارايي دستگاه قصد داريم در مراحل بعد ،نمونههايي با
زبري باال بهصورت مصنوعي ايجاد نموده و روي آن آزمايش
انجام دهيم.

بررسي تحقيقات انجام شده نشاندهنده اين واقعيت است که
شکل ( : )18نماي کلي از عملنمود برنامه

سامانه اندازهگيري کاملي براي تعيين زبري درزه وجود ندارد.
با توجه به اينکه ابزارهاي اندازهگيري به صورت مداوم توسعه
مييابند و هر کدام از اين سامانهها مزايا و معايبي دارند .بنابراين
انتخاب سامانه اندازهگيري بسيار مهم است زيرا ثبت دقيق

استفاده از سامانه غيرتماسي ليزري ،از آسيب سطح نمونه
جلوگيري نموده ،سهولت اندازهگيري و قابليت تكرارپذيري انجام
آزمايش را موجب ميشود .با توجه به سيستم دقيق ميز صليبي
و دستگاه اندازهگيري ميزان خطا پس ازتکرارهاي مختلف در حد

مشخصات سطح درزه ،نقطه شروعي براي هر مطالعه تجربي
است .انتخاب بهترين روش براي اندازهگيري هندسه سطح،
وابسته به معيارهايي از قبيل ابعاد نمونه ،دقت ،قابليت تکرار-
پذيري آزمايش ،سهولت اندازهگيري ،زمان الزم براي اندازهگيري

. هزينه و غيره است، کاليبراسيون آسان،و پردازش اطالعات
 محمود،بر خود الزم ميدانيم از آقايان حسن واحديان

در اين روش برخي از اشکاالتي که در نيمرخپيماي مکانيکي

- به پاس زحمات و تالشهاي بي، و مهندس زهره وند،رمضاني

 در روش مکانيکي جداسازي و.وجود داشت آسان شده است

.دريغشان صميمانه تشکر نمائيم

وضوح به شعاع سوزن بستگي دارد که خود عاملي براي کاهش
، اما در اين روش بهعلت استفاده از ليزر.دقت اندازهگيري است
اندازهگيري نيمرخ سطح با دقت باالتري انجام ميشود و از
.آسيب نمونه جلوگيري خواهد شد
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