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   مقدمه

شناسایی وبرطرف کردن عیوب مجموعه اي که دردست دارید با هدف تهیه یک دستور العمل کاربردي جهت 
افتد توسط دانشمندان و متخصصان اپتیک کشور معمول که در فرایند تولید محصوالت شیشه اي اتفاق می 

  .تهیه شده است 

یکی از مهمترین دستگاه هاي تست غیر مخرب کنترل کیفیت شیشه پالریمتر میباشد که ضمن معرفی این 
  .دستگاه وروش استفاده از آن تفاوت مشاهده شیشه در نور معمولی وپوالریمتري نشان داده شده است 

استفاده از دسستگاه جهت تعیین درجه پخت ونمایان کردن واندازه گیري نوع تنش دراین دفترچه راهنماي 
  .هاي مجاز وغیر مجاز به همراه عکس در اختیار تولید کنندگان محترم شیشه قرار گرفته است 

  از دستگاه پالریمتر روش استفاده از دست

دستگاه براي روشن کردن دستگاه می ابتدا کابل دستگاه را به برق متصل کرده وسپس از سه کلید سمت چپ 
  .توان استفاده نمود

  .تنها فقط دوعدد از المپ ها روشن می شود:  1کلید شماره 

تنها فقط دو المپ دیگر به همراه یکی از فن هاي خنک کننده که سمت چپ دسگاه می باشد :  2کلید شماره 
  .روشن می شود 

اصلی دستگاه که در جلوي دستگاه قرار دارد جهت خنک کردن  تعدادنه عدد المپ به همراه فن:  3کلید شماره 
  .دستگاه روشن می شود 
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براي سیستم روشنایی دستگاه از المپ ها ي رشته اي استفاده شده است واین گونه المپ  به دلیل اینکه :نکته 
فن حتما فن دستگاه  ها حرارت بسیار زیادي تولید میکنند درمدت زمان کارکرد دستگاه درصورت از کار افتادن

  . تعمییر شود تا حرارت زیاد به فیلتر اپتیکی دستگاه آسیب نرساند

  

  :روش راه اندازي دوربین آنالین دستگاه 

کامپیوتر  USB ابتدا کابل دوربین را به برق متصل کرده سپس کابل تصویر دوربین را به کارت کپچر که به 
رفته وتصویر آنالین دوربین را  TVراباز کرده وبه قسمت  TotalMediaمتصل است وصل می کنیم ونرم افزار 

انتخاب کده وآدرس ذخیره کردن فایل ونام  Recordمشاهده میکنیم همچنین جهت ضبط کردن فیلم گزینه 
، ازاین دوربین جهت تهیه گزارش هاي تست فایل را در سیستم مشخص میکنیم وفیلم پخش شده ضبط میگردد

  اده نمود ، این می توان استف

  

  

  : روش تعیین درجه پخت شیشه 

درجه قرار میدهیم ،  0کالیبره شده را زیر چشمی اصلی قرار داده وتحلیلگر را در حالت   Aابتدا صفحه اپتیکی 
شیشه مورد آزمون را مابین منبع نوري وچشمی قرار می دهیم از چشمی به نمونه نگاه میکنیم وتاریک ترین 

قسمت نمونه را پیدا کرده وتحلیرا بچرخانید تا رنگ مایل به قهوه اي جاي رنگ آبی مایل به خاکستري را در آن 
ا ثبت کرده واز طریق جدول تعیین درجه پخت شیشه استاندارد بااستفاده از چرخش تحلیلگر رنقطه بگیرد ، 

 .میزان چرخش تحلیلگر رابه عدد پخت شیشه تبدیل می کنیم  666ملی 
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  عدد پخت ظاهري  چرخش تحلیلگر درجه
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  : بررسی بدنه ظرف شیشه 

درجه نسبت به امتداد قطبیدگی پالریمتر قرار دهید هیچ صلیب تاریکی در  45ه محور طولی ظرف را در زاوی
در عرض نواحی نسبتا گسترده با خاموشی متفاوت که متناظر نواحی روشن و . میدان دید ، نباید مشاهده شود 

خص ظرف را بچرخانید تا اینکه ناحیه بیشترین روشنایی مش. تاریک هستند ، در بدنه ظرف مشاهده خواهد شد
حال تحلیلگر را بچرخانید تا ناحیه تاریکی در نقطه انتخاب شده از بدنه . می شود ، در میدان دید ظاهر گردد 

  .درجه چرخش تحلیلگر را مطابق جدول ، به عدد پخت ظاهري تبدیل کنید . ظرف ، ناحیه روشن را خارج کند 

  

  : روش تعیین درجه پخت شیشه هاي رنگی 

در ظروف رنگی معموال سخت تر است ، زیرا رنگ پیدا کردن نقطه خاموشی . روش ظروف بیرنگ را بکار ببرید 
بعالوه شدت نور بخاطر جذب ترجیحی نور در . آبی مایل به خاکستري و رنگ مایل به قهوه اي وجود ندارد 

ا شود و ناحیه تاریک ناحیه روشن را ابتدا تحلیلگر را بچرخانید تا اینکه صلیب جد. ظروف رنگی کاهش می یابد 
سپس تحلیلگر را در همان جهت . درجات چرخش را ثبت کنید . درست در نقطه اندازه گیري خاموش کند 

عکس بچرخانید ومجدادا نقطه خاموشی را با ظاهر شدن مجدد ناحیه روشن در نقطه خاموشی پیدا کنید درجه 
  .ت آمده در دو اندازه گیري را محاسبه کنید میانگین چر خشهاي بدس. چرخش را ثبت کنید 

 

  : روش پیدا کردن تنش هاي غیر مجاز 

درجه قرار میدهیم   90کالیبره شده را زیر چشمی اصلی قرار داده و تحلیلگر را در حالت  Bابتدا صفحه اپتیکی 
مابین منبع نوري و  در این حالت رنگ نور پس زمینه از چشمی آبی رنگ دیده می شود و شیشه مورد آزمون را

چشمی قرار می دهیم و کامال تمامی قسمت هاي نمونه را از چشمی بررسی می کنیم و تنش هایی که به 
صورت رگه اي و خطی باشد بسیار خطرناك می باشد معموال اینگونه تنش هاي رگه اي در محل هاي تالقی 

اید از چرخه تولید حذف کرد ، همچنین در قالب ها بوجود می آیند و نمونه هاي داراي اینگونه تنش هاي ب
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نمونه شیشه ها به طور معمول حاله هاي نور با رنگ هاي قرمز وسفید به صورت پراکنده وقرص مانند ظاهر می 
شوند این تنش ها به علت پراکندگی که در سطح نمونه دارند نگران کننده نمی باشند ولی اگر همین تنش ها 

اهر شوند بسیار خطرناك هستند و باید یک اقدام جدي در چرخه تولید صورت به صورت رگه اي و متمرکز ظ
  .گیرد

  

  : روش تعیین میزان درصد تنش موجود در نمونه 

در این روش ما می توانیم میزان تنش موجود در نمونه را با استفاده از نرم افزار اپتیکی محاسبه نماییم ، روش 
درجه قرار می دهیم و فیلترهاي اپتیکی را در حالتی  0یلگر را در حالت کار به این صورت می باشد که ابتدا تحل

قرار می دهیم که در زیر تحلیلگر قرار نگیرند در این حالت نور پس زمینه تاریک می شود وهنگامی که از 
مورد تحلیلگر  قرار نگیرند در این حالت نور پس زمینه تاریک می شود وهنگامی که از تحلیلگر به نمونه شیشه 

آزمون نگاه می کنیم در فسمت هایی از شیشه که تنش داشته باشد به جاي پس زمینه سیاه تنش هاي موجود 
در نمونه به صورت حاله هاي نور در شیشه ظاهر می شوند ، حال دوربین دیجیتال را روشن نموده ولنز دوربین 

 : نکته ( عکس برداري می کنیم ورد نظر را در دهانه چشمی ودرست برروي تحلیلگر نگه میداریم واز نمونه م
فلش دوربین خاموش باشد و دوربین در حالت ماکرو تنظیم شده باشد تا از کیفیت عکس مناسب تري بهره مند 

  Stress  Proportionحال عکس هاي گرفته شده را بر روي رایانه ریخته و با استفاده از نرم افزار ) شویم 
درصد تنش هاي موجود را به دست می آوریم ، توضیحات چگونگی محایبه نرم افزار در عکس ها را آنالیز ومیزان 

  .دفترچه راهنماي جدا گانه ارائه شده است 

الزم به ذکر است که یکی از پرکاربردترین موارد استفاده از روش تعیین درصد تنش ها در صنعت شیشه گري 
شیشه هاي اجاق  –درب قابلمه ( نی می باشد مانند براي تعیین میزان کیفیت سکوریت شدن شیشه هاي ایم

که با استفاده از این روش بر صحت سکوریت شدن شیشه و میزان کیفیت ... ) شیشه هاي خودرو و  –گاز 
  . شیشه می توان اطمینان حاصل کرد 

  .ده می کنیداین عکس نمونه لیوانی می باشد که میزان درصد تنش آن با نرم افزار به دست آمده است را مشاه
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در نمونه عکس هاي باال قسمت هاي قرمز رنگ نقاط خارج از محدوده می باشد و قسمت هاي مشکی رنگ 
نقاطی هستند که تنش ندارند و قسمت هاي سفید رنگ تنش هاي موجود در نمونه شیشه مورد آزمون ما می 

  . باشد 

  

به گسترش علم اپتیک در صنعت  در پایان امید می رود این شرکت با اهداف بلند مدت خود نسبت
کشور و ساخت تجهیزات تست هاي آزمایشگاهی و تست هاي غیر مخرب قدم مفیدي در راستاي 

بهبود کیفیت تولیدات داخلی و جلوگیري از خارج شدن ارز بی مورد جهت خرید محصوالت خارجی 
سازي کشور  ت آبادبردارد همچنین به نوبه خود در فرهنگ سازي استفاده از محصوالت داخلی جه

 عزیزمان ایران نقش موثري داشته باشد


