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 چکیده 

امواج هدا از  آزمونانجام می  یبازرس  طول  شیافزا  جهتفراصوتی در صنعت معموال  شونده  تیاستفاده  این  عموما در  ها  شود. 

. با  با کاهش استهالک امواج مسیر طی شده در سازه توسط موج تا حد امکان افزایش یابدتا    د نشویم  انجام   نییپا  ی هامحدوده فرکانس 

ج، رفتار  ینتا   ریتر شدن تفسو ساده  ه، یپا  یمدها  د یشده در سازه، تول  د یتول  یعالوه بر کمتر شدن تعداد مدها  یکاهش فرکانس امواج ارسال

پا  پاشنده ریغ  افزا  نییو استهالک  از فرکانس   نی. با اشودیم  یبازرسقابل  طول    شیموج موجب  جهت انجام    نییپا   ی هاوجود استفاده 

های باالتر  مرتبهامکان استفاده از خوشه مدهای محیطی  مقاله    نی. در اشودیم  یابیارز  پذیریکیو تفک  تیآزمون موجب کاهش حساس

فرکانسد  (CHOMC)  هدایت شوندهامواج   باال  ر محدوده  لوله  یبازرس  یرا بهای  پذیریمحیطی  با حساسیت و تفکیک  مورد  باال    ها 

امواج لمب  (Circumferential Higher Order Modes Cluster)خوشه مودهای محیطی مرتبه باالتر  .  گیردبررسی قرار می

باشند.  در محدوده فرکانسی باال را دارا میاندک    1پاشندگی از جمله    مختلفیهای کاربردی  نوعی از امواج هدایت شونده هستند که ویژگی

سازی شبیه ABAQUS تجاری نرم افزارگیری از با بهرهدر یک لوله واج ماین اانتشار روش اجزای محدود از گیری با بهرهدر این مقاله  

ها مورد بررسی قرار گرفته شده است. بدین لوله  عیوب ایجاد شده درتشخیص    مدها، قابلیت آنها دراین خوشهرفتار  با بررسی  و  شده است  

انتشار محیطی خوشه مدهای هدایت شونده و  فوالد سانتی متر از جنس  1سانتی متر و ضخامت  20ای به قطر لولهسازی منظور با مدل

متقابل این امواج بر عیوب موجود در لوله با استفاده از این مدل تاثیر  سازی شد.  مگاهرتز شبیه  2  های باالتر در محدوده فرکانسیمرتبه

 مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته شده است. 

 

  . C-HOMC؛مرتبه باالتر امواج لمب محیطی خوشه مد های؛ امواج هدایت شونده ؛ ارزیابی غیر مخرب: کلمات کلیدی

 
1 dispersion 
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 مقدمه -1

لوله ها در صنایع نفت و گاز نیازمند بازرسی دایمی هستند چرا که آسیب آنها باعث ایجاد خسارات بسیاری از جمله خسارات  

های نفتی در  شرکت  اغلب که    با رطوبت باال جانی و آسیب رسیدن به دستگاه ها و توقف تولید کارخانه خواهد شد. به خصوص در مناطق  

چرا که لوله ها   .  و بسیار هزینه بر استبوده  ای  دورهبه صورت  ها معموال  د. این بازرسینباشمی   باال دگی  آنجا قرار گرفته و مستعد خور

ها مدفون و دور از دسترس کند یا در مواردی ممکن است لولهپوشش هایی هستند که دسترسی به آن ها را دشوار می  دارایمعموال  

گاه می  هبسیار مناسبی برای شکست ناشی از خستگی بر اثر تنش های تماسی با تکی  ها که محل گاه لولهد. همچنین قسمت تکیهنباش

رسد تا زمانی که حادثه  و لوله به نظر سالم می  بوده   ها معموال غیر قابل مشاهده این آسیب باشد معموال غیر قابل مشاهده و آزمایش است.

 [. 1]  داده و خسارت ایجاد کندرخ 

های موثر بازرسی فراصوتی  استفاده از امواج هدایت شونده فراصوتی در مدهای مختلف به عنوان یکی از روشهای اخیر، در سال

به دلیل تمرکز انرژی در یک ناحیه قرار گرفته است. استفاده از این امواج  صنعتی  ها معرفی شده و مورد توجه متخصصان  لولهها و  ورق 

کند  یابی در قطعه را فراهم میرا برای تعیین ضخامت و یا عیبو انحناهای مختلف  با طول زیاد   هایسازهمحدود از قطعه، امکان بازرسی  

شونده    .[2-4] هدایت  سازهامواج  در  مختلفی  مدهای  که  می  منتشر  در  مشخصاتشوند  و  هر  رفتار  مدها  فیزیکی  این  از   نظیر   یک 

امواج حاست.  با یکدیگر متفاوت    های فاز و گروه سرعت امواج هدایت شوندهسرعت مدهاجمی،  بر خالف  های در محدوده  ی مختلف 

مشخص با    مد یک  سرعت  تغییرات  هرچه    . شودمی  پاشندگی پدیده ای به نام  موجب    متفاوت باشد کهتواند  میمختلف فرکانسی امواج  

 . [5-6] است فرکانس بیشتر باشد پاشندگی موج بیشتر

 

 
بخش خوشه مد های مرتبه باالتر میباشد که با توجه به  3ناحیه امواج هدایت شونده. ناحیه  3میلی متری و  10نمودار دیسپرسیو ورق  .1شکل 

 و نزدیکی سرعت ها مشخص است که خاصیت دیسپرسیو اندک دارند.شیب اندک نمودار سرعت در آن ناحیه 

 

های مختلف فرکانسی نشان داده  مختلف امواج هدایت شونده در محدودههای فاز و گروه مدهای  تغییرات سرعت  (1)  شکل  در

ناحیه دسته تقسیم کرد.    سهتوان به  را می  امواجتغییرات سرعت در مدهای مختلف  این    نامند.می  شده است که آن را منحنی پاشندگی

ن امر باعث میشود خاصیت پراکندگی کمتری اول فرکانس پایین تری دارد در نتیجه مد های کمتری در آن ناحیه تولید میشوند. ای

داشته باشد و در نتیجه تحلیل آن آسان تر است. این موضوع نکته مثبتی است که علی رغم حساسیت و دقت پایین موج از این فرکانس  

میابد اما با  ها بسیار استفاده میشود. با افزایش فرکانس و در نتیجه کاهش طول موج حساست موج به ترک های کوچک تر افزایش  
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افزایش تعداد مد ها تفاوت فاحش سرعت آن ها تحلیل نمودار موج به شدت دشوار خواهد بود که دلیل استفاده اندک در آزمون های  

همچنین  در این ناحیه ساده تر شود.  شود تحلیل امواج  اندکی دارد که باعث می  پاشندگی ناحیه سوم این نمودار خاصیت  غیر مخرب است.  

لذا شرایط   .شودمیحساسیت و تفکیک پذیری آزمون  کاهش طول موج و در نتیجه افزایش    ی امواج در این ناحیه موجباالفرکانس ب

کانس باال رسرعت مد های ف. این ناحیه را به دلیل حرکت همکندفراهم میفراصوتی  جهت آزمون  مناسبی    امواج در این ناحیه پتانسیل

خوشه مدها به صورت شبیه سازی این  با  . در این مقاله  [ 7-8]  نامندمی(  HOMC) خوشه مدهای مرتبه باالتر امواج هدایت شونده  

مورد بررسی قرار گرفته    ABAQUSتجاری  بازرسی محیطی لوله با استفاده از نرم افزار  قابلیت استفاده از این مدها در لوله  در    یمحیط

 .است
 

 C-HOMCسازی امواج  مدل -2

  explicitکمک گرفته میشود. این شبیه سازی بر اساس فرمول بندی    (FEMبرای شبیه سازی امواج به روش اجزای محدود )

بعدی انجام شده و از مش    دوشود و از نرم افزار تجاری اباکوس که توانایی این حل را دارد استفاده میشود. مدل سازی به صورت  حل می

 .[9]را به صورت کرنش صفحه ای مدل کردموج  بعدی 3 در آن استفاده شده تا بتوان حرکت CPE4Rهای 

 

 همدل سازی لول •
محاسبه    λ/20سانتی متر طراحی شد. اندازه مش لوله باید به اندازه    1سانتی متر و ضخامت  20لوله از جنس آهن و با قطر داخلی  

 مش قرار بگیرد. طول موج از فرمول زیر محاسبه میشود. 20شود تا در هر طول موج حداقل 

 

λ= C / f 
 

 قرار دادیم. متر 8e-5. در اینجا سایز مش را فرکانس موج است fسرعت فاز موج و  Cکه در آن 

در   %70و    %50و    %20میلی متر و طول هایی برابر    2برای شبیه سازی ترک در پایین ترین قسمت لوله مستطیلی به عرض  

و    ( 6)شکل    ایجاد شد  ضخامت در وسط آن  %20و ترکی با عمق    جهت خارج لولهدر    %20  و همچنین ترکی مشابه با عمقدرون لوله  

 .ج از هر کدام مورد بررسی قرار گیردمورد آزمایش قرار گرفت تا میزان بازگشت مو

 

 آمده است. ( 2)شکل کلی لوله در شکل 

 

(1)  
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 . نشان داده شده استدر سمت راست لوله لوله و مش بندی اطراف ترک. محل سنسور ها نمای کلی  2شکل 

 

 

 مدل سازی کفشک •
  .انحنایی برابر انحنای لوله طراحی شده است تا بر روی آن قرار گیردسانتی متر و    4کفشک از جنس پلکسی گلس با طول کف  

اگر طول کف کفشک از حدی کمتر باشد باعث ایجاد موج سطحی ناخواسته میشود بنابر این طول به انذازه کفشک های رایج بازار طراحی  

  گلس باشد همچنین از المان های نامحدود   تا مشابه اثر دمپینگ پلکسیاستفاده شد    مقدار مشخصی اثر دمپینگشد. در کفشک از  

CINPE4    درجه   57  مقدار  ،1  زاویه آن با توجه به نمودار  نویز در قطعه شود. تا مانع از بازگشت موج و ایجاد  در اطراف کفشک اسفاده شد

به دلیل انتشار در کل ضخامت قطعه و اثرپذیری اندک    1Aرا به صورت مد غالب در قطعه انتشار دهد. مد    1A  انتخاب شده تا بتواند مد

 به اندازه مش لوله و به صورت مربعی انتخاب شد. اندازه مش  از سطح قطعه مد مناسبی برای آزمایش های غیر مخرب محسوب میشود.

سانتی متری به صورت نیروی فشاری اعمال شد. برای شبیه سازی 1شبیه سازی پیزوالکتریک در انتهای کفشک در محیطی  

 [ 10]پیزوالکتریک از فرمول زیر استفاده شد.  نیروی

  

 
 

ودار رسم شده نم( 3) . شکل میباشد N/Fزمان تحریک است که برابر مقدار  tتعداد سیکل ها،  Nفرکانس تحریک،  fکه در آن 

 بر حسب فرکانس آورده شده است.   بر حسب زمان و سیکل  5مگاهرتز و  2این فرمول برای فرکانس 

 

(2) 
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 طیف فرکانسی سیگنال تحریکب(  اعمالی،  سیگنال زمانی تحریک فشارالف(   .3شکل 

 

 

 ( به لوله متصل میشود.Tieتعبیه شده و در آن جا اسمبل میشود و با گره )محل کفشک در باالترین قسمت لوله 

 
 

 آمده است.  ( 4) نمای کلی کفشک در شکل

 

 
 

 

 کفشک نمای کلی   4شکل 
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 فیی کفشک و لولهو. مشخصات 1جدول 

 

 بحث نتایج عددی و  -3

شبیه سازی موج به صورتی انجام شد که موج از باالی لوله وارد از سنسور ها  موج لمب  اجهت بررسی رفتار این خوشه مد های  

با رنگ زرد   (2)شماره    محل سنسور ها در شکل.  و مجدد با سنسور ها برخورد کند  بازتاب شدهعبور کرده و پس از برخورد با ترک  

نقطه در محیط داخلی لوله، وسط ضخامت و محیط خارجی آن روی گره مش ها  سه  مشخص شده است. برای شبیه سازی سنسور  

رسم شده است. این نمودار مشابه نمودار بدست آمده از آزمایشات تجربی با دستگاه های موج التراسنیک می انتخاب و شتاب آن ها  

فت و برگشت در نتیجه سرعت موج محاسبه میشود باشد. لحظه برخورد موج با سنسور ها را مبدا شروع در نظر گرفته و اختالف زمان ر

 و میتوان از این طریق به مد های موجود در خوشه موج پی برد. 

همچنین  ضخامت لوله و  %70  و  %50،  %20ترک با عمق    سهتفاوت تاثیر عمق ترک بر موج بازگشتی مشاهده میشود.  (  5)در شکل  

عبور اولیه موج و پیک دوم نشان دهده موج بازگشتی از  اول نشان دهنده   پیکیک قطعه بدون ترک جهت نمونه ناظر شبیه سازی شد. 

لوله مقدار انرژی موج بازگشتی افزایش میابد اما در عمق ضخامت  %50همانطور که دیده میشود با افزایش عمق ترک تا ترک می باشد.  

شت که انرژی موج بیشتر در وسط قطعه متمرکز است.  توان دا بیشتر ترک تفاوت چندانی در انرژی مشاهده نمیشود. این برداشت را می

میلی متر در محیط   2میلی متر در    2ترک با ابعاد     3شبیه سازی دیگری برای ارزیابی این روند انجام شد به این صورت که    بنابر این

نتایج در شکل   ایجاد و  بیرونی قطعه  برای   آمده است.  (7)درونی قطعه، وسط ضخامت و محیط  امواج  این  همانطور که مشاهده شد 

 شناسایی ترک های محیط خارجی و میانی کارآمد تر از ترک های روی محیط درونی هستند. 

 
 

  آهن  پلکیس گلس

 ( Gpa)  مدول االستیسیته 210 5.4

 ضریب پواسن 0.29 0.35

 چگالی 7850 1180

1 × 10 5 0 α 

5 × 10-10 0 β 
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 ضخامت %0ضخامت    د(  %20ضخامت    ج(  %50ضخامت    ب(  %70ترک با عمق   الف( نمودار موج بازشتی از  5شکل 

 

 

 

 

 محل قرار گرفتن ترک های میانی، درونی و بیرونی به ترتیب از چپ به راست  6شکل 
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 موج بازگشتی از ترک میانی الف( موج بازگشتی از ترک در محیط داخلی ب( موج بازگشتی از ترک در محیط خارجی ج( 7شکل 

 

 

 بندی و نتیجه گیریجمع -4

مشاهده شد خوشه مدهای مرتبه باالتر امواج لمب توانایی مناسبی جهت استفاده در آزمون غیرمخرب در لوله ها دارد و  همانطور که  

های کوچک را به دلیل کند، توانایی و حساسیت کافی جهت تشخیص ترکها را آسان میخاصیت غیر دیسپرسیو که تحلیل دادهعالوه بر  

درجه استفاده شد و مشاهده شد که این خوشه مدها توانایی   57مگاهرتز و زاویه    2فرکانس باال دارد. در این شبیه سازی از فرکانس  

های محیطی باید سایر باشد. بنابراین برای یافتن ترک های محیطی را دارا میت به تشخیص ترکیافتن ترک های مرکزی بهتری نسب

 زوایا در پژوهش های دیگر مورد بررسی قرار گیرد تا مد مناسب جهت این منظور پیدا شود.
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