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 چكيده 
مي نقش مهمي را در صنعت ايفا  به سزايي باعث ميهمين    كنند ومخازن تحت فشار  سازه ها از اهميت  شود تا سالمت اين 

شوند و چه به صورت پيچ و مهره، دچار عيوبي نظير ترك ميالتشان، چه به صورت جوش  اصاين مخازن اكثر در محل ات  برخوردار باشد.
به ويژه   هاي غيرمخرب. آزموناردراه د به همدهد خسارات مالي و جاني بسياري  و به دليل فشار باالي اين مخازن حوادثي كه رخ مي

سازه اقدام   تعميرو يا    تعويض قطعات  ش برسد تشخيص داده و براي دوتواند عيب را قبل از اينكه به نقطه بحراني خمي  آزمون فراصوتي
در نرم افزار   فوالدي كرد. در اين پروژه شبيه سازي ترك يابي به وسيله امواج هدايت شده فراصوتي، حول يك سوراخ دايره اي در ورق  

مي  آباكوس مي گيرد.  انجام  منتشر  مدل  درون  فراصوتي  بهامواج  برخورد  از  پس  و  و    شوند  ورق  بازلبه  توسط  مي  سوراخ  و  گردند 
شود. اگر در اطراف سوراخ، ترك به وجود آمده باشد سيگنال هاي دريافتي نسبت  هاي تعبيه شده، سيگنال بازتابيده دريافت ميحسگر
عمق    ل سيگنا و  طول  امواج،  تحريك  فركانس  تاثير  پروژه  اين  در  بود.  خواهد  متفاوت  سالم  ه  بر  تركهاي  سيگنال    دريافتي  ي اروي 

، RMSبا شاخص انرژي و  در نرم افزار متلب شود تا بتوان وجود و محل ترك را پيدا كرد. با پردازش داده هاي به دست آمدهبررسي مي
  .  گرددتعيين مياي اين كار ه و با تحليل آن فركانس مناسب برمتوجه تاثير طول و عمق ترك شد

  .ورق نازك فوالدي؛ آزمون غيرمخرب؛ هدشامواج هدايت ؛ يابيترك:  كلمات كليدي

 مقدمه  - ١

نيروگاه و  پتروشيمي  و  گاز  نفت،  صنايع  روزافزون  توسعه  دليل  به  آنها  امروزه  در  كه  فشاري  تحت  مخازن  هزاران  ساخت  و  ها 
سيل اين را انپت،  PSI  300  ل فشاربا حداقمخازن تحت فشار.  استار  ، بازرسي مخازن تحت فشار از اهميت خاصي برخوردرنددا  كاربرد

دث رخ داده در زمينه مخازن پرداختند.  حوا ري  به بررسي آما  ]1[چنگ و همكاران  .  زيادي وارد كنند  دارند تا صدمه هاي مالي و جاني
پاال   % 74گرفتند كه    جهينت   نيهمچن - با آتش  همراه  % حوادث  85رخ داده است.    ي و مخازن نفت  هاانهيپانفت،    ي هاشگاهي حوادث در 
 1997تا  1968 سالاز  بوده است. فيضعي و نگهدار راتيو تعم اتياز جمله عمل يانسان ي % حوادث خطا 30علت و انفجار بود.  ي سوز
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در مرحله طراحي و دليل    به همين  .را گرفته است  114حادثه عظيم در مخازن رخ داده است كه به طور متوسط هر حادثه جان    10
طور مرتب   طور كامل رعايت شوند. اين مخازن پس از نصب و راه اندازي هم بايد بهبايد به  هاي در نظر گرفته شده  استاندارد  ،ساخت
  شود. يچرا كه با گذشت زمان امكان پديد آمدن عيوبي مانند ترك خستگي و خراب شده سازه بيشتر م ار بگيرندقر رسيازمورد ب

زم ا  وب يع  نه يدر  اندازه  و  نوع  مخازن،  در  آمده  مكان  وبيع   نيبوجود  ب   يي هاو  ع  شتريكه  آنها  تحق  بي در  دارد،    قات يوجود 
كننده آب شور به همراه   رهيمخزن ذخ  ي ها جوش  ي رو  بر  شده  دهيد  ي ها از مجموعه ترك  ي اخالصه  ] 2[  در  شده است.  انجام  ي اريبس

ليچتي و همكاران نتيجه گرفتند كه ترك ها به صورت عمودي يا افقي حركت  .  آمده است  يجدولها در  ترك  نيو محل ا  عمق  اندازه،
 تواند ي كه م عرضه كردندرا  1حسگر آنتن پچ كي ]3[ محمد و همكاران .تشخيص آنها آسان بود تقيمو تقريبا مس باز ي كنند، ترك هامي

  تواند جهت ترك را هم تشخيص دهد. كه از معدود حسگر هايي است كه مي دهد صيتشخ ي متري ليم ريوضوح ز اانتشار ترك را ب
اعتماد    يكم  صيتشخ قابل  خستگ  كيو  مكان  يترك  در  ندارندهاكوچك  بازرسي  براي  خوبي  دسترسي  كه  مشكل   كي،  يي 

، آزمون مانند بازرسي چشمي  ي مخرب سنت  ريغ  ي هاروشو در چنين مسئله هايي    است  2سازه مت  بر سال  نظارت  ي برا  زيرانگ چالش ب
 و كاربرد آن در   يامواج فراصوتاصول  رويم.  و به سراغ آزمون فراصوتي مي  خورندي شكست م   ي و آزمون مغناطيس  ي، راديو گرافمايع نافذ

كه   شده است  انيو نحوه انتشار آنها در جسم جامد و روابط مربوطه ب   يشده فراصوت  تيامواج هدا  ]5[  رز  شده است. در كتاب  اني ب  ]4[
و به داخل قطعه مورد تست   شوديبه درون ماده فرستاده م   ك يپالس از امواج التراسون  كيروش    نيدر ا  مبناي آزمون فراصوتي است.

 يهاي حتمل موجود در قطعه مانند تخلخل ، ترك و ناخالصم  وبيبه عحركت خود    ري امواج در مس  ني كه ا  ي و هنگام  شوند يم  تيهدا
برخورد م شده  منعكس م  كننديحبس  م   شوند ي ،  ماده مورد تست ساطع  فراصوت كه از  بازتاب امواج  ه ب   ليپس از تبد  .] 4[شونديو 

  ب يع  زيبه مكان، عمق و سا  توانديها م  گناليس  نيا  لي شود كه بازرس مربوطه با تحلينشان داده م  شگريدر صفحه نما  گناليصورت س
  ببرد.  يدر مخزن تحت فشار پ ياحتمال

  هدايت شده بازرسي به روش امواج فراصوتي - ٢

اج را ين اموبه نحوي كه طول موج از يك سوم طول قطعه كمتر باشد، ا  اگر امواج فراصوتي را به داخل يك ورق يا لوله بفرستيم 
به    ن ي. اشوندي م  تي آن هدا  ي كه توسط مرزها  شوندي منتشر م  يدر حال  دهيساختار كش  كي امواج در امتداد    نيا  .نامند مي  3هدايت شده 

م اجازه  مسافت طوالن  يامواج  تا  اتالف انرژ  يدهد  با  سدرنتيجه    كنند.  يط  يكم  ي را  روش  معمولي اوريع تر از روش  اين  لترسونيك 
توان به   يو آنها را م  هندسه لوله وجود دارد  ي شده برا  تيحالت موج هدا  تينها  يتعداد ب  ،يمعمول  ي ها  كيبر خالف اولتراسون  است.

 ] 5[كرد.  ي دسته بند 6ي و خمش 5ي طول ،4ي چشيپ ي حالت ها يعنيبه سه خانواده،  يطور كل
امواج فراصوتي هدايت شده در ورق پاشنده هستند به اين معني كه هاست.  بودن يا نبودن آن  7هايي امواج پاشنده يكي ديگر از ويژگي

به اسرعت آن كه  امواجي  مقابل  و در  فركانس سيگنال تحريك آن است  تابع  دارند  زها  سرعت يكساني  مختلف  هاي  فركانس  ير  غاي 
هلم هولتز حل كرده و در آن   هيرا با روش تجز  راستوكسي ابتدا معادالت ناو  يبه روابط پاشندگ   دنيرس  ي براشوند.  ناميده مي  پاشنده

 دن يشده است. با رس   ان يمشروح ب  به طور ]5[  روابط در كتاب رز  نيشود. نحوه به دست آوردن ا يدر ورق، به آن اعمال م   ي مرز  طيشرا
) عدد حسابي است  Sn  )n، 8مُد متقارن  يكيروابط وجود دارد كه  ني ا ي متفاوت برا مُدشود كه دو نوع   يمشاهده م يبه روابط پاشندگ 

 
1 Patch Antenna Sensor 
2 Structural Health Monitoring (SHM) 
3 Guided waves 
4 Torsional 
5 Longitudinal 
6 Flexural 
7 Dispersive 
8 Symmetric 
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نشان   Anهاي نامتقارن نيز با  و مددهد. مد هاي متقارن با  را نشان مي  ذرات  ها نحوه حركتشكل اين مد  است.  9مد نامتقارن  ي گريو د
 دهند. مي

انتشار و پراكندگي  بررسي    در صنعت،  در تشخيص ترك هاي خستگي  روش امواج هدايت شده فراصوتيكاربرد باالي  به دليل  
براي تشخيص ترك   10فروم و سايير  موضوعي پر كاربرد است.  ]7,  6[   و پرچد پيچ  ني مان، مانند سوراخ اتصاالتآنها حول ترك و سوراخ
فلزي روي    ، انتشار امواج لمبدر اتصاالت بدنه هواپيما . ]9,  8[مطالعه كردند  بودكه داراي يك سوراخ دايره اي    وميآلميني  يك ورق 

  كردند. لبه سوراخ استفاده  يانبساط خوردگ صيتشخرا براي  ين روش راانيز با  ]10[ژيانگيو و همكاران 
خستگي هاي  ترك  روي  همكاران  و  ها  ژانگ  سازه  عيوب    اين  از  ناشي  پسكه  جوشكاري  يا  و  ميطحي  مطالعه    ،آيندديد 

آنها  ]11[كردند پراكندب.  ميدان  از  فازي  آرايه  هاي  پروب  از  استفاده  ميها  پديد  عيوب  اين  اطراف  در  كه  ماتريس   آيداي  محاسبه  و 
  يا ياگر در محدوده زوا  ،استنتاج كرد  ي پراكندگ  بيتوان از محل حداكثر ضر  ينقص را م  كيجهت    هي زاودريافتند    ضرايب پراكندگي

باشد.   پروب داشته  اصل   قرار  جد  ] 12[   يهدف  روش  حسگر  بدل م  كيشامل  است    ي ديتوسعه  سه  حد  ،و  تعتا  برا حسگرداد  اقل   يها 
 ي رو بر    ي مطالعه ا  ]13[  انگ و همكاراني  در كارهاي آزمايشگاهي بسيار قابل توجه است.ن مسئله  اي  نقطه بوده است.  بيآس  صيختش

كل  دهد  ن را مياكه اين امك  دادندانجام    يتوخال  ي استوانه هادر    ي ا  رهيدا  ي از سوراخ ها  يچشيپ  يخمش  شده  تيامواج هدا  يپراكندگ
  قال گاز بسيار آسان كند. بازرسي خطوط لوله انت توانداين نتايج مي ي كرد.بازرسرا  لوله ي بدنه

 تعريف مسئله - ٣

ي اتصال اين لوله ها روي ورق هاي مخازن تحت ودي و خروجي حامل سيال هستند. برامخازن تحت فشار داراي لوله هاي ور 
احتمال ايجاد   خورد و در نتيجهشود. يكپارچگي اين ورق ها كه گفته شد عموما از جنس فوالد هستند بهم ميبرش ايجاد مي  ،فشار
اري لوله به مخزن نيز ممكن است باعث پديد بر آن جوشك  يابد. عالوهافزايش ميحول اين سوراخ هاي دايره اي    ي از قبيل تركعيوب

ابعاد ورق و    به هندسه سوراخ  ترك خستگي    رشد  .]11[و سالمت سازه را به خطر بياندازد  شود  مانند ترك خستگي  آمدن عيوب جوش
جز رشد  اين  بيني  پيش  و  دارد  مي   بستگي  پيچيده  همسائل  به  خاطر  ميباشد  شده  ن  تعيين  پيش  از  مسائل  هاي در  داده  جداول  از 

قطعه   ماندهيعمر باق ي ني ب شيپ  ي اندازه و جهت ترك برا  يابيارزاز    توانيم   ، يدر صورت بروز ترك خستگ  . ]14[شوداستفاده مي  تجربي
كرد   برا  ياقدامات  اياستفاده  داد  ي را  انجام  ترك  رشد  سرعت  مي.  كاهش  رخ  تنش  تمركز  محل  در  خستگي  هاي  يك  ترك  در  دهند 

  كند قضيه صدق مي ت فشار اين  در مخازن تح  دهد كه رخ مي  ، عمود بر جريان تنش تمركز تنش در دو سمت سوراخسوراخ دايره اي  
ترك بر   ي ريجهت گ   ريتاث  بايد توجه داشت  اما   .]2[ها در نظر گرفته شده استXراستاي ترك، محور    ،محدوده ترك معلوم استپس  

هد  گناليس  ي ها  يژگيو شدهامواج  م  ايت  و  است  توجه  و   يقابل  از  گرفته  ريتأثتحت    گناليس  ي ها  يژگيتوان  ساز   ي برا  قرار   ي مدل 
همچنين با توجه به زياد بودن نسبت انحناي لوله اصلي يا مخزن نسبت به لوله هاي انشعابي از  . ]15[ ده كرددار استفازاويه اندازه ترك  

همانطور كه اشاره شد گاهي در   وجود دارد.كه يك سوراخ دايره اي داخل آن    شودرض ميح فمسط  ورق فوالدي  اين پژوهشدر  ،  آن
توقف عمليات وجود ندارد به همين دليل استفاده از آزمون التراسونيك كه يكي از دقيق ترين روش هاي آزمون   صنايع مختلف امكان

تواند يشود كه نم  يجسم جامد مدل م   كيدر    يسطحعنوان    ترك به  كي  ،ياضير  از نظر  هاي غير مخرب است بسيار كاربردي است.
 ا يانعكاس    كيكند، جدا شدن سطوح ترك    يبه شكاف برخورد م  كياولتراسون موج    كي كه    يهنگام  را منتقل كند.  يسطح  ي كشش ها

در مورد   يپراكنده اطالعات  ندايم  ني از ا  يبخش  ي ريگهانداز  رمخرب،يغ  يابيدر ارز  كند.  يم  جاديپراكنده ا  دانيم  كيتر،    يبه عبارت كل
مكان، مانند  م  ترك  ارائه  اندازه  و  اينكه  .كندي جهت  توجه  با  قابل  طور  به  سوراخ  پ  يش يافزا  ي پراكندگ  ي الگوها  يوجود   يم   دهي چيرا 

  . ]17[براي تصوير برداري اين گونه ترك ها هستند ، امواج هدايت شده روش موثري كندو ارزيابي ترك را دشوار مي ] 16[ كند
دا  توضيحات  به  ميبا توجه  تعريف  مسئله اي  شده،  عنوان  ده  تحت  فلزي "شود  صفحه  در  اي  دايره  سوراخ  حول  با   ترك يابي 

    ."استفاده از امواج هدايت شده

 
9 Asymmetric 
10 Fromme and Sayir 
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  شبيه سازي  - ۴

ان تحليل تنها مساحتي از محاسبات و زم  كاهش  استفاده شده است. براي   )ABAQUS(  شبيه سازي از نرم افزار آباكوس براي 
كه يك سوراخ به قطر   مترميلي  6است با ضخامت    ر متميلي   200×300ه است. ابعاد ورق مدلسازي شده  ورقه فوالدي مدل سازي شد 

  متر است. ميلي   50×4كه ابعاد آن نيز    داردمتري از مركز سوراخ قرار  يميل   80در فاصله    )Transducer(  . يك مبدل متر داردميلي  28
    قابل مشاهده است. 1شكل كه در 

  

  
  بعدي مسئله 3. مدل  1 شكل

  
است. اين   µs  80انجام شده است و مدت زمان تحليل    Dynamic Explicitت  شبيه سازي در نرم افزار آباكوس به صور

كند و و در اين مدت موج از مبدل فرستاده شده به سوراخ و ديواره ها بر خورد مي  انتخاب شده   زمان بعد از چند مرحله شبيه سازي 
مي از    كندبازتاب  بعد  زماناما  مي  موج  اين  باز  ها  حسگر  به  دوباره  مي ها  پيچيده  را  ها  سيگنال  و  به   توانمي  .كند گردد  هارا  حسگر 

دايره موازي  صورت  دوخط  و  مربعي  داداي،  طبق  قرار  س   بيضر  ريمقاد  ي ا   هيزاو  يپراكندگ   ي الگو  ] 18[   اما  و   )SDC(  گنال يتفاضل 
براي به دست آوردن داده هاي بهتر و پيوسته تر در شبيه سازي تصاوير باسازي شده براي چينش دايروي بهتر است. بنابر اين  كيفيت  

را مشاهده  فوالدي  زير خواص تعيين شده براي ورق    دولج  در.  است  شدهاستفاده  متري از مركز سوراخ  ميلي   40حسگر در فاصله    72
 كنيد. مي

 
  خواص ورق فوالدي . 1 جدول

 مقدار  خاصيت
 7800    چگالي

 Gpa    210 مدول يانگ
  0.3 نسبت پواسون

  
  
  

باشد   و بدون ترك  المق سورطبيعتا حالت اول شبيه سازي بايد    كند.حالت ممكن را تحليل مي  21  براي هر فركانس،  اين شبيه سازي 
 ك ي با طول كمتر از    ييهاترك  استفاده كرد.براي تشخيص ترك  تا بتوان سيگنال هاي دريافتي از آن را به عنوان سيگنال سالم و مبنا  

  20و    15،  10  ،5  به ترتيبطول ترك  در اين شبيه سازي    خاطر  ينمه  به  ]19[ندارند  ي پراكندگيالگوها  ي رو  ي ريدهم طول موج تاث
 6عمق    .شودميكه از سطح باالي ورق محاسبه    متر نيز براي عمق ترك در نظر گرفته شده استميلي  5و    4،  3،  2،  1و    استمتر  ميلي
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  اشت و ديگر نيازي به بازرسي نيست.م دهيخوانشتي  در سازه    متر در اين مسئله مورد بررسي قرار نگرفت چرا كه در آن صورتميلي
  تحليل بعد انجام شدند.  20سطوح مورد نظر به عنوان ترك معرفي شدند و  Assign Seamبا استفاده از از آن پس 

- سيكله با فركانس  5برست  - براي شبيه سازي مبدل از نيروي فشاري استفاده شده است كه دامنه آن به صورت سيگنال تون
ورت كششي صت فشاري و از زير ورق به  پاسكال دارد. اين نيرو از روي ورق به صور  1000اي به بزرگي  ه اندازهت كاس  هاي ذكر شده

كيلوهرتز در   240و    200،  160هاي  برست فرستاده شده براي فركانس- هاي تونسيگنال  موج منتشر شود.  A0شود تا مد  اعمال مي
  زير نشان داده شده است.  شكل

  

  
مختلفت فركانس هاي سيگنال هاي تون برس. 2 شكل  

  
مناسبي ايجاد كنيم و همچنين براي انجام دقيق و    11به بهترين شكل ممكن ايجاد شوند بايد بخش بندي ها  ش  براي اينكه م 

 هايبا توجه به پارتيشن هاي اعمال شده، مش تمامي بخش  ().درست محاسبات اندازه مش بايد كوچكتر از يك دهم طول موج باشد
  .هستند  Structuredورق مدسازي شده از نوع 

 ي سازه  بيشنتايج   - ۵

در اينجا براي نمونه، ابتدا تاثير   اند.افزار آباكوس دريافت شدهكه از نرم  هاي زير مشاهده كردتصاوير پراكندگي امواج را در شكل
كيلوهرتز نشان   160متر در فركانس  ميلي   3  متر و سپس تاثير افزايش عمق ترك، با طول ثابتميلي  5افزايش طول ترك، با عمق ثابت  

مي توسط    .دشوداده  شده  دريافت  هاي  نظر  3در    حسگر  72داده  مورد  مي  فركانس  مي.  شوداستخراج  مشاهده  كه  شود همانطور 
- داده درنتيجه  .  مگر با پردازش تصوير  دا كردتوان محل يا مشخصاتي از ترك را پينمي پراكندگي ها و تفاوت ها آنچنان محسوس نيست 

روش   3توان به  ها را ميداده  كنيم.اني مياخوفرها را  كنيم و در نرم افزار متلب آنحسگر را از نرم افزار آباكوس استخراج مي  72هاي  
 :نمايش داد
 

 
11 Partition 
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(وسط راست)،    mm  2و طول   mm  5(وسط چپ)، ورق با ترك به عمق  mm 1و طول   mm  5ورق سالم(باال)،  ورق با ترك به عمق   . 3شكل 

  راست)  نيي (پا mm  4و طول   mm  5  مقچپ)، ورق با ترك به ع نيي(پا mm 3و طول   mm  5ورق با ترك به عمق 

 سيگنال ۵-١
باشد شكل موج هاي    U2يا همان    Yجابجايي در راستاي  اش  اگر نموداري رسم شود كه محور افقي آن زمان و محور عمودي 

  اوت آنها پيدا شود.تا تف  رسم  را  اردهاي حاالت ترك ل سيگنا  همراهتوان سيگنال حالت سالم را  آيد. ميدريافتي هر حسگر به دست مي
 شكل ، با توجه به  يابدو در سمت مبدل است و به صورت پادساعتگرد شماره آن افزايش مي  Zروي محور    1  در اين شبيه سازي حسگر

ان وعن  بهكنند و براي تشخيص ترك مناسب تر هستند. شوند بيشتر تغيير ميدريافت مي  37تا  1 هاي هايي كه توسط حسگرسيگنال  3
شماره    سيگنال  نمونه عمق    ،R25،  25حسگر  با  ميلي  5به  شكل    ،زتهركيلو  160  تحريك  فركانسمتر  است،    4در  شده  داده  نشان 

  . شودبررسي مي
شوند و همچنين افزايش طول ترك نيز  سيگنال نسبت به سيگنال سالم بيشتر منحرف ميشود  هر چه عمق ترك بيشتر مي 

حسگر وجود دارد و اگر مانند   72،  240و    200،  160كدام از فركانس هاي  ره  براي   شود. موجب جابجايي قله ها و دامنه هايشان مي
- نمودار به دست مي 360مق مقايسه شود، براي هر فركانس  روي هر نمودار حالت سالم را با چهار طول ترك در يكي از پنج ع  4شكل  

ر قله به قله مقدامانند  ي  توان از شاخص هايتند نميس ه  ها پيچيدهعالوه بر اين چون سيگنال  بر است.آيد كه مقايسه و تحليل آن زمان
  شوند. استفاده كرد در نتيجه دو شاخص ديگر پردازش سيگنال را نشان داده مي
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متر ميلي 5در عمق   25حسگرگنال هاي يس. 4 شكل  

 شاخص انرژي  ۵-٢
هاي پردازش سيگنال است  شاخص  مجذور  اندازه سيگنال را مي.  شاخص انرژي كه يك از  صورت مساحت ناحيه زير  توان به 

  :شوديز به صورت زير محاسبه مي ن   x(t)ال تعريف كرد. در نتيجه، انرژي سيگنال پيوسته با زمان و مختلطنيگ س

)1(                                                      
  

و    ريتغم   اندازه  ن يتوان بياست كه م   ي نمودار  ينمودار قطب  كنيم. استفاده مي  12وضعيت از نمودار هاي قطبي   براي درك بهتر
به    يمتحدالمركز و خطوط شعاع  ي هارهيشده است. دا  ليتشك  يمتحدالمركز و خطوط شعاع  ي هارهينمودار از دا   نيرسم كرد. اآن  فاز  
ترك  ،بيترت سيگنال  انرژي  سالمنسبت  سيگنال  انرژي  به  مبنا    دار  زوايا  م  حسگر  ي ايو  نشان  آن  دهند.   يرا  حسگر از  كه  به  جايي  ها 

  دهد. تواند خيلي مفيد باشد چرا كه هر حسگر را در فاز خودش قرار مياند اين نمودار ميشده هيداي چصورت دايره
  

  
  ) متر(سمت چپ ميلي  1(سمت راست) و مترميلي 5  عمق  ژي درمقايسه شاخص انر.  5 شكل

  

  

 
12 Polar plot 
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يابد و ، به شدت افزايش ميدرجه  105الي    75  ي در محدوده  ،با افزايش عمق ترك  شود شاخص انرژي همانطور كه مشاهده مي 
برخورددليل آن را مي ترك دانست. اما در محدوده مورد نظر با افزايش طول ترك شاخص    هب  توان تغيير جهت بازتاب امواج پس از 

با افزايش طول، شاخص انرژي   درجه مشاهده كرد كه  60توان در نزديك فاز  دهد و تنها ميانرژي تغييرات منظمي از خود نشان نمي
  يابد. درجه با افزايش طول، شاخص انرژي آن كاهش مي 30و روي  شودبيشتر مي

 RMSشاخص  ۵-٣
يا  ذمج مربعات  ميانگين  است  13RMSور  سيگنال  پردازش  هاي  شاخص  از  ديگر  م   به  كه  يكي  ساده،   ك ي قدرت    ني انگيزبان 

 برابر است با:   پيداست فرمول آنطور كه از نام آن و همان دهد يرا نشان م گناليس

)2(                                                 
نمايش   كه    ناي براي  تفاوت  اين  با  باالست  نمودار  همانند  كه  است  شده  استفاده  قطبي  نمودار  از  هم    يها رهيداشاخص 

  دهد. يا مبنا را نشان مي سيگنال سالم RMSدار به سيگنال ترك RMSنسبت  متحدالمركز
شاخص   انرژي،  شاخص  ترك،    RMSهمانند  عمق  افزايش  با  محدودهنيز  افزدرجه  105الي    75ي  در  مياي،  تغيير    يابد.ش  و 

  دارد.  RMSطول نيز تاثيراتي مشابه روي 

  
 ) متر(سمت چپ ميلي  1(سمت راست) و مترميلي 5  عمق  در RMSه شاخص مقايس. 6 لشك

  تحريك  تاثير فركانس ۴-۵
كيلوهرتز دارند، شبيه سازي اين مسئله در ابتدا با اين   160ها موجود عموما فركانس تحريك حدود  جايي پيزوالكتريكاز آن 

كيلوهرتز   240و    200گر شبيه سازي با فركانس هاي  ديفركانس انجام شد و سپس براي بررسي تاثير فركانس در امواج دريافتي، بار  
شد دادهانجام  دريافت  ،  نظر  مورد  نمودارهاي    وهاي  شاخصسپس  و  و  سيگنال  انرژي  آمد. آ  RMSهاي  دست  به  مقايسه   نها  از  پس 

قطبي   هاي  نمودار  در  مذكور  هاي  ميشاخص  ناحيه  مشاهده  در  يكنو  270تا    180شود  موج  پراكندگي  آن  در  مي اخدرجه  و ت  ماند 
  ] 16[  ، همانطوري كه دربا افزايش فركانس  تري دارندپراكندگي واضح  ،كند ولي در بقيه نواحي كه امواج بازتابيده از تركتغييري نمي

كيلوهرتز   240  و  200يابد. ولي وضعيت عمومي تغييرات شاخص انرژي در دو فركانس  شاخص انرژي نيز افزايش مي  بود،ه  اشاره شد 
طول تغييرات منظمي را نشان نميمي  كيلوهرتز است يعني با افزايش عمق ترك افزايش  160مشابه فركانس     دهد. يابد ولي افزايش 

شا تغييرات  مشابه  تغييراتي  فركانس  شاخص    خصافزايش  روي  مي  RMSانرژي،  ناحيه  ايجاد  در  شاخص درجه    270تا    180كند. 

 
13 Root mean squared 
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RMS  درجه اطراف ترك همچنان در    30ي  د. در محدودهمانميو در همان حد باقي  موج يكنواختRMS   كنيم جهش مشاهده مي
  ييرات انرژي كمتر است.  ولي تغييرات آن نسبت به تغ

 جمع بندي و نتيجه گيري  - ۶

احتمال به وجود آمدن عيوب به    ردار است.اي برخودر صنعت از اهميت ويژه  هاي آنحت فشار و خطوط لولهت  بازرسي مخازن 
اي شكل هستند از بقيه جاها ، كه در واقع يك سوراخ دايرهخصوص ترك خستگي، در اطراف ورودي و خروجي مخازن و اتصاالت آن

جايي كه عموما امكان توقف عمليات مخازن وجود ندارد  ود دارند ولي از آنوجبيشتر است. روش هاي مختلفي از بازرسي براي مخازن  
  بهترين روش مورد استفاده است. بازرسي فراصوتي روش هاي يرمخرب به خصوص روش 

نيروي فشاري در اين مدل تحريك شد و در    A0اي ارائه شد. مد  سازي گسترش ترك حول سوراخ دايرهمدلي براي شبيه  با 
حسگر دريافت شدند و نمودارهاي   72هاي هر مرحله توسط مرحله افزايش پيدا كرد. سيگنال 5و عمق ترك در  مرحله   4  طول ترك در
م شد. سپس عالوه ها با نمودار قطبي رسآن  RMSهاي دريافتي تنها شاخص هاي انرژي و  به دليل پيچيده بودند سيگنال  آن رسم شد.
با هم و انرژي فركانس هاي مختلف   RMSنيز انجام شد و شاخص هاي    240و    200نس هاي كا كيلوهرتز، تحليل با فر 160بر فركانس  
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