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چکيده
اساساً تمامي سازهها و قطعات صنعتي در طول کارکرد خود بايد در محدودة مورد نظر طراح باشند .اين در حالي است
که گاهي عوامل محيطي و مخرب موجود ميتواند آثار مخربي بر عمر و سالمت سازه يا قطعة مورد نظر داشته باشند.
از نتايج برخي از اين آثار مخرب ميتوان به جوانهزني و رشد ترک در سازه اشاره کرد که در صورت بارگذاري و
شرايط محيطي مخرب ميتواند به واماندگي کامل سازه بيانجامد .چنانچه اين معايب پس از رخداد پديدار شوند،
هزينهاي سنگين و گاه جبرانناپذير برجاي خواهند گذاشت .بههمين منظور ،براي پيشبيني و جلوگيري از رخداد
سازهها به اختصار تشريح ميشود و کاربردهاي اين فن به اجمال مورد بررسي قرار ميگيرد.
واژگان کليدي :پايش سالمت سازه ،1حسگر پيزوالکتريک ،2تحليل مودال ،3حسگرهاي فيبر نوري ،4واماندگي
 .1مقدمه
بنا بر تعريف ،فن پايش سالمت سازهها تشخيصي از

کرد .اساس اين روش بر استفاده از انواع حسگرها ،ارسال

وضعيت مواد بهکار رفته در سازه و بخشهاي متفاوت آن را

دادهها ،کاربرد مواد هوشمند ،5محاسبات متنوع و توانايي

در طول عمر سازه بهدست ميدهد .اساساً الزم است

پردازش سازهها استوار است .نخستين بخش اين سامانه ،به

وضعيت سالمت هر سازه در محدودة تعريفشدة طراحي

عملکرد پايش يکپارچة سازه مربوط ميشود و توسط حسگر

باشد ،اگرچه ميتواند در اثر واکنش طبيعي با محيط و

بهمنظور ايجاد يک سيگنال (مکانيکي يا الکتريکي) به يک
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اتفاقات ناگهاني تغيير کند .با استفاده از بعد زماني پايش

زيرسامانه (جهت جمعآوري و ذخيرة دادهها) فرستاده

سازه ،که امکان لحاظکردن تاريخچة اطالعات کامل از

ميشود .چندين حسگر مشابه براي تشکيل يک شبکه

سازه را فراهم ميکند ،پيشبيني خسارت وارد بر سازه ميسر

ميتوانند به يکديگر متصل شوند و دادههاي آنها با انواع

خواهد بود .در اينصورت ميتوان پايش سالمت سازه را

ديگر حسگرها ادغام شود .همچنين حسگرهاي ديگري که

بهعنوان روشي جديد بهمنظور پيشبيني غيرمخرب معرفي

در حال پايش شرايط محيطياند ،ميتوانند امکان اجراي
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اين معايب ،سامانههاي پايش سالمت سازه استفاده ميشوند .در اين مقاله کليات ،اصول و روشهاي پايش سالمت
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پايش سازه را فراهم آورند .سيگنال دريافتشده توسط

کند ،ميتواند به کاهش حد تحمل پل بيانجامد و در نهايت

زيرسامانه بهموازات دادههاي ثبتشدة قبلي توسط کنترلر،

سبب واماندگي 7و فروپاشي 8آن شود.

ال
جهت اعالم وضعيت سالمت سازه استفاده ميشود .معمو ً

از دانش ارتعاشات چنين برميآيد که وجود ترک در هر

ابزارهاي بسياري بهمنظور پايش وضعيت سازهها مورد

سازه به کاهش فرکانس طبيعي سامانه منجر ميشود .با

استفاده قرار ميگيرند که از جمله مهمترين آنها ميتوان به

کاهش فرکانس طبيعي ،حد تحمل سازه نيز کاهش مييابد،

حسگرهاي پيزوالکتريک ،حسگرهاي فيبر نوري و استفاده

لذا بارگذاريها زودتر ميتوانند خود را به حد فرکانس

از مواد هوشمند اشاره کرد .بهطور کلي پايش سالمت

طبيعي برسانند .با برابرشدن فرکانس بارگذاري با يکي از

سازهها براساس دو رويکرد ،پايش سالمت سازهها مبتني بر

فرکانسهاي طبيعي سازه پديدة تشديد 3رخ ميدهد و در

تشخيص و پيشبيني استوار است .بخش مهم و قابل

نهايت باعث فروپاشي کلي پل ميشود .حال اگر سامانة

پيشرفت در اين حوزه همان پيشبيني است؛ زيرا رويکرد

پايش وضعيت سازه روي پل جانمايي شود ،بهمحض ايجاد

تشخيص ،عمدتاً به همان روشهاي ارزيابي غيرمخرب

ترک يا هر عيب ديگر ،سامانة مذکور اطالعاتي را به مرکز

ميپردازد [.]2

کنترل ارسال مينمايد و بهدنبال آن در جهت رفع آن عيب

هر يک از اين روشها در صنايع گوناگون کاربرد خاص

اقدام ميشود .تمامي مطالب بيانشده بر اهميت پايش

خود را دارند .امروزه سامانههاي پايش سالمت سازهها روبه

سالمت سازهها داللت دارد .در شکل  2نمايي از سانحة

پيشرفتاند ،بهطوريکه در کشورهاي توسعهيافته به اين

سقوط پرواز شمارة  101شرکت هواپيمايي آلـوها ،24مورخ

حوزه بيشتر توجه ميشود .لذا با توجه به آشنايي نهچندان

 18آوريل  ،2388نمايش داده شده است .علت سقوط اين

کامل کشور در اين زمينه ،در اين مقاله سعي شده است

هواپيما عدم کنترل خوردگي گزارش شده است .پس از بروز

کليات ،اصول و روشهاي انجام پايش سالمت سازهها

چنين رخدادهايي بود که جامعة بشري درصدد يافتن

مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

راهحلي براي رفع اين مشکالت و جلوگيري از چنين
سوانحي برآمد.

 .2دليل اهميت

از ديگر دالئل پايش سالمت سازهها ،صرفهجويي تعمير و

دليل اهميت پايش سالمت سازهها به کارايي آن بازميگردد.

ال چنانچه
نگهداري از سامانههاي متنوع صنعتي است .مث ً

وقتي از پايش سالمت يک سازه در طول دورة کارکرد آن

يک سازة نيروگاهي يا يکي از قطعات وابسته به صنايع

صحبت ميشود ،منظور اين است که آن سازه بهقدري مهم

هوافضا دچار مشکل شود يا از کار بيافتد ،راهاندازي مجدد

و باارزش است که ميتوان هزينهاي را صرف مراقبت از

آن هزينة گزافي خواهد داشت.

کارايي و سالمت فني آن نمود .لذا ،به بيان سادهتر ميتوان
گفت دليل اهميت پايش سالمت سازهها به اهميت سازهها

 .3روشهاي انجام پايش سالمت سازه

و بخشهايي بازميگردد که الزم است از آنها مراقبت شود.

اساساً دو رويکرد کلي براي بهکارگيري پايش سالمت

مثالً در سازههايي چون پلها ،سکوهاي نفتي و جز اينها،

سازهها مورد استفاده قرار ميگيرد :پايش بر اساس

که از اهميت بااليي برخوردارند ،استفاده از سامانههاي

تشخيص22

کنترل برخط 6سازه امري ضروري است؛ زيرا اگر پلي عظيم

استفادهشده در رويکرد تشخيص ،اغلب همان روشهاي

تحت تأثير بارهاي ضربهاي ،ارتعاشي و خستگي ،دچار

ارزيابي غيرمخرب است .در اين رويکرد ،اگر عيبي در سازه

ترکخوردگي شود و اين ترک تحت تأثير بارگذاريها رشد

وجود داشته باشد ،فقط در همان لحظه که تست انجام

و پايش بر اساس

پيشبيني.21

روشهاي

شکل  .1پرواز شمارة  342شرکت هواپيمايي آلـوها .در بيست و هشتم آوريل  ،1811بخشي از بدنة هواپيماي بوئينگ  727شرکت هواپيمايـي
آلـوها در اثر عدم کنترل ميزان خوردگي سازة هواپيما منـهدم شد .در اثـر اين سانـحه يک مهمانـدار کشته و هشت تـن ديگر مجـروح شدنـد.

ميشود ،قابل شناسايي است و قابليت شناسايي عيوب سازه

 .1-3روشهاي مبتني بر تشخيص

در طول کارکرد آن وجود ندارد .از جمله روشهاي پرکاربرد

از جمله مهمترين روشهاي مبتني بر تشخيص ،روش

در حوزههاي تشخيص عيوب ميتوان به روش فراصوتي،

فراصوتي است که در ادامه تشريح ميشود.

راديوگرافي ،تست مايعات نافذ ،ذرات مغناطيسي ،جريانهاي

بهصورت برخط تست ميشود و در صورت بروز هرگونه

بازرسيهاي غيرمخرب است که در آن امواج صوتي با

عيب ،که قابل شناسايي براي حسگر مورد استفاده باشد،

فرکانس باال بهدرون قطعه فرستاده ميشوند و پس از

ميتوان اقدام اصالحي و پيشگيرانة مناسبي انجام داد .از

برخورد به عيوب و ناپيوستگيها انعکاس يافته و توسط

جمله مهمترين روشهاي انجام پايش سالمت سازه با اين

سامانة خاصي تحليل ميشوند .درجة انعکاس بهميزان

رويکرد ميتوان به استفاده از حسگرهاي فعال پيزوالکتريک،

زيادي به خواص فيزيکي مواد تشکيلدهندة فصل مشترک

حسگرهاي فيبر نوري و استفاده از مفاهيم ارتعاشات اشاره

و نه خواص فيزيکي ويژة ماده بستگي دارد .مثالً در فصل

کرد .نوع ديگر طبقهبندي سامانههاي پايش سالمت سازه،

مشترک فلز  /گاز امواج بهطور کامل انعکاس يافته ،اما در

بر اساس فعال و غيرفعال بودن سامانه تعريف ميشود .در

فصل مشترکهاي فلز  /مايع يا فلز  /جامد انعکاس جزئي

واقع سامانة غيرفعال ،همان روشهاي ارزيابي غيرمخرب

صورت ميگيرد که در اين حالت درصد انرژي انعکاسي،

است ،حال آنکه سامانههاي فعال به روشهايي گفته

بهطور عمده به نسبت برخي خواص معين مواد اطراف

ميشود که طي آن سازة مورد نظر توسط سامانههاي پايش

فصل مشترک بستگي دارد .ترکها ،حفرههاي انقباضي،

سالمت سازه بهطور دائم و لحظهاي کنترل شود .در ادامه

پوستهها و حفرهها و ساير ناپيوستگيها ميتوانند فصل

برخي از روشهاي پايش سالمت سازهها معرفي ميشود.

مشترکهاي انعکاسي ايجاد کنند که بهراحتي قابل
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رويکرد قبل قدري متفاوت است .در اين روش رفتار سازه

روش غيرمخرب فراصوتي از جمله روشهاي کارآمد
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گردابي و جز اينها اشاره کرد .رويکرد پيشبيني اما با

 .1-1-3روش فراصوتي

5

تشخيص است .آخالها21و ساير ناهمگنيها نيز از طريق

محيط فيزيکي وجود داشته باشد .سپس پراب فراصوتي

انعکاس يا پراکندگي 20امواج فراصوتي يا با ايجاد برخي

روي آن منطقه قرار داده و با انتشار موج فراصوتي بهداخل

ديگر از آثار قابل شناسايي قابل رديابياند .در اين روش

قطعه و بازگشت آن موج از عيوب و ناپيوستگيهاي موجود

ابتدا سطح مورد نظر با مادهاي بهنام کوپلنت 25آغشته

ميتوان اندازة عيوب و محل قرارگيري آن را شناسايي کرد.

ميشود .استفاده از اين ماده بدين دليل است که امواج

در شکل  1انواع روشهاي انتشار امواج از پراب بهداخل

فراصوتي در هوا منتشر نميشوند و براي انتشار بايد يک

قطعه نمايش داده شده است.

(الف)

(ب)
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(ج)

شکل  .3نحوة انتشار امواج فراصوتي از طريق مبدلهاي گوناگون []1؛ الف) روش انتقال عمودي (اسکن يکبعدي)
ب) روش اسکن مقطعي( 16اسکن دوبعدي خطي و چرخشي)؛ ج) روش سهبعدي (اسکن سهبعدي خطي ،چرخشي و دوراني حول محور)

در اين شکل سه نوع مبدل مشاهده ميشود :نوع اول امواج

ارسال ميکند .به اين نوع اسکن اصطالحاً سي.

را فقط بهشکل خطي به قطعه ارسال و از آن دريافت

گفته ميشود [.]8

اسکن23

ميکند .اين نوع اسکن به اي .اسکن 27مشهور است .نوع
دوم اما امواج را بهصورت دوراني و در دو بعد (مثالً صفحة

 .1-1-1-3اصول انتشار امواج

 )x-yبهداخل قطعه ارسال و از آن دريافت ميکند و نمايي

دو ميله با سطح مقطع  A1و  A2و سرعت اولية V2  V1

دوبعدي از عيب قطعه را نمايش ميدهد .به اين نوع اسکن

فرض ميشود که در راستاي طولي بههم برخورد ميکنند.

اصطالحاً بي .اسکن 28گفته ميشود .نوع سوم اين مبدلها،

در ديناميک با فرض صلببودن اجسام از اتفاقاتي که در

که نمايي سهبعدي از عيب را نمايش ميدهد ،امواج را

لحظة برخورد در داخل دو ماده رخ ميدهد صرفنظر

بهصورت دوراني و در ترکيب با حالت دوم بهداخل قطعه

ميشود .اما اين تحليل صحيح نيست؛ زيرا اگر اجسام صلب

فرض نشوند ،در اثر برخورد انرژي جنبشي به انرژي کرنشي

ايجاد يک حرکت رفتوبرگشتي تکراري براي کل جسم

ذخيرهشده در جسم تبديل ميشود .پارامترهاي زيادي چون

است .جسم ميتواند صلب يا غيرصلب باشد ،البته اگر در

هندسه ،شکل سطح مقطع و جز اينها در برخورد و اتفاقات

مسئلة فوق ميرايي مطرح باشد ارتعاشي در سامانه نخواهيم

ناشي از آن مؤثرند .حال به بررسي پديدهاي که در اثر

داشت ،اين بحث بهطور کامل در ارتعاشات بررسي ميشود.

برخورد در داخل ماده رخ ميدهد ،پرداخته ميشود.

در حاليکه انتشار موج مبحثي مربوط به ذرات واقع در ماده

همانگونه که اشاره شد ،در لحظة برخورد ذرات واقع در

است که براي رخدادن آن جسم بايد تغييرشکلپذير

ناحية برخورد بهعلت عدم تعادل ايجادشده ( ،)  F  0

(غيرصلب) باشد [ .]7اصول انتشار امواج در تست فراصوتي

که ميتواند منشأ مکانيکي يا حرارتي داشته باشد ،آشفتگي

هم بر اساس همين توضيحات است و در واقع امواج

ايجاد ميشود .اين آشفتگي ذرات را با سرعت  uوادار به

فراصوتي توليدشده در اثر ضربات بسيار آهستهاي است که

جابهجايي ميکند و خود با سرعت  C Lشروع به انتشار در

از طرف مبدل به قطعه وارد ميشود .در شکلهاي  1تا 5

طول ميله ميکند؛ بدين معنا که هر ذره اين آشفتگي را به

امواج نامبرده در باال بهصورت شماتيک نمايش داده شده

ذرة کناري خود منتقل ميکند .بنابراين در اين بحث دو

است.

سرعت ،يکي سرعت جابهجايي ذره در مکان خود ( )uو
ديگري سرعت انتشار موج تنشي االستيک يا همان سرعت

 .2-3روشهاي مبتني بر پيشبيني

انتشار آشفتگي (  ) C Lمطرح است .ناگفته نماند چون در

در اين بخش سه روش پرکاربرد در رابطه با پايش سالمت

ذرات ميله در اثر ضربه ،کرنش و درپي آن تنش ايجاد

سازهها شامل حسگرهاي فيبر نوري ،حسگرهاي پيزو و

ميشود و با فرض اينکه اين تغيير شکلها از محدودة

استفاده از مفاهيم ارتعاشات معرفي و بررسي ميشود.

االستيک خارج نميشود ،به اين آشفتگي موج تنشي
بين  uو  C Lرابطهاي وجود دارد؟ آيا سرعت جابهجايي ذره

طي ساليان اخير از حسگرهاي نوري در زمينههاي گوناگون

با سرعت انتشار موج برابر است؟

بهطور گستردهاي استفاده شده است .از اين کاربردها

در پاسخ به اين پرسشها بايد گفت که سرعت جابهجايي

ميتوان به تصويرگيري در زمينههاي مهندسي عمران،

ال
ذره با سرعت انتشار و جلورفتن موج از نظر فيزيکي کام ً

هوافضا ،علوم دريايي ،نفت و گاز ،مواد مرکب و ساختارهاي

متفاوت است .امواج منتشره در مواد االستيک بهصورت

هوشمند 10اشاره کرد .بهدليل ابعاد کوچک ،وزن کم و ثابت

ميباشند.

ديالکتريکي معادل شيشه ،حسگرهاي نوري ابزارهاي

همچنين بههنگام برخورد دو جسم ،با توجه به خواص

مناسبي براي کاربرد در پايش سالمت سازهها هستند.

مکانيکي دو جسم ،سرعت انتشار آشفتگي در داخل اجسام

حسگرهاي الکترونيکي در برابر پارازيتهاي الکتريکي و

يکسان نميباشد ،اما هر دو اين آشفتگي را ذره به ذره در

تداخل نامشابه الکترومغناطيسي دچار خطا ميشوند ،حال
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جهت انتشار امواج منتقل ميکنند .امواجي که در ماده

آنکه حسگرهاي نوري در برابر اين نقاط ضعف ايمن

منتشر ميشوند به امواج حجمي 11معروف ميباشند؛ اما

هستند .در حال حاضر حسگرهاي نوري درون مواد مرکب

امواجي که در سطح قطعهکار منتشر ميشوند به امواج

تعبيه ميشوند که منجر به عملکرد بهتر ،کاهش تنشهاي

سطحي 11معروفند .ناگفته نماند که بحث ارتعاش با بحث

داخلي و تغيير شکل ،يافتن ناحية شروع ترک و آسيب

انتشار موج در جسم دو مبحث کامالً متفاوت است .ارتعاش

خواهد شد .ابزارها امکان تصويرگيري همزمان در هنگام

امواج

طولي14

و يا بهصورت امواج

برشي12
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االستيک گفته ميشود .حال پرسش مطرح اين است که آيا

 .1-2-3حسگرهاي فيبر نوري

7

تغيير شکل و کرنش را ايجاد ميکنند .بهعالوه ،انواع

 .1-1-2-3اصول کارکرد حسگرهاي فيبر نوري

خاصي از حسگرهاي نوري قابليت تست چندين نقطه در

اصول کارکرد حسگرهاي فيبر نوري و انتشار موج

مکانهاي مختلف با استفاده از يک فيبر را دارند [.]0

الکترومغناطيس نور در آنها بر قوانين فيزيک نور استوار
است .در پديدة شکست نور ،هرگاه زاوية شکست به 34
درجه برسد؛ يعني پرتو شکست بر سطح جدايي دو محيط
مماس شود ،زاوية تابش به مقداري ميرسد که آن را زاوية
حد دو محيط مينامند .هر محيط شفاف داراي زاوية حد
ال زاوية حد آب تقريباً  08درجه و زاوية حد
معيني است .مث ً
شيشه در حدود  01درجه است .زاوية حد هنگامي بهوجود
ميآيد که نور از محيط غليظ وارد محيط رقيق شود .در
شکلهاي  6تا  8نحوة شکست نور و اصول انتشار آن در
داخل فيبر نوري نمايش داده شده است .در پديدة شکست

شکل  .2نحوة انتشار امواج طولي []1

نور ،اگر زاوية تابش از زاوية حد بيشتر شود ،پرتو تابش
نميتواند از محيط غليظ خارج شود و تمام نور از سطح
جداکنندة دو محيط به درون محيط غليظ باز ميتابد؛ يعني
سطح جداکنندة دو محيط همچون يک آينه عمل ميکند.
به اين پديده بازتابش کلي ميگويند.
فيبر نوري ميلة شيشهاي بلندي است که ضخامت آن بين
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کسري از ميليمتر تا  54ميليمتر است .نور ميتواند درون
ميلة شيشهاي جلو رود ،حتي اگر ميله خم شده باشد .وقتي
پرتو نوري از درون ميله به سطح آن بتابد ،اگر زاوية تابش
بزرگتر از زاوية حد باشد ،بازتابش کلي نور رخ ميدهد و
شکل  .4نحوة انتشار امواج عرضي []1

بدين ترتيب نور نميتواند از ميله خارج شود؛ چنانکه گويي
سطح دروني ميله نقره اندود است ،در حاليکه چنين نيست.
ميلة شيشهاي توپر ،از درون ،يک سطح بازتابندة کامل دارد.
از جمله موارد کاربرد اين تارها در آندوسکوپي و صنعت
مخابرات است [.]0
 .2-1-2-3طبقهبندي کلي حسگرهاي فيبر نوري

حسگرهاي فيبر نوري براساس اصول کارکرد ،به سه دستة
کلي تقسيم ميشوند :حسگرهاي بر پاية تغييرات شدت نور،
حسگرهاي بر پاية پالريزاسيون و نهايتاً حسگرهاي بر پاية
شکل  .5نحوة انتشار امواج سطحي []1

شبکة براگ.

در شکل  3نمايي شماتيک از حسگرهاي بر پاية شدت نور

منعکسشده از فيبرهاي نوري بهسمت تحليلگر بازميگردد.

نمايش داده شده است .همانگونه که مشاهده ميشود ،يک

با توجه به اينکه نور در ابتدا با شدت مشخصي ارسال شده

منبع نور در اين شکل وجود دارد که وظيفة ارسال امواج نور

بود و نور برگشت دادهشده داراي شدتي متفاوت از شدت

را برعهده دارد .اين منبع نور ،امواج الکترومغناطيس نور را

نور ارسالشده ميباشد ،بخش تحليلگر از روي همين

از طريق کابل فيبري انتقالدهنده به محلي که حسگرهاي

تغييرات ميتواند کميت مورد نظر را اندازهگيري کند .الزم

فيبر نوري نصب شدهاند ارسال ميکند .چون حسگرهاي

بهذکر است که اين عمل بهطور فعال انجام شده و

فيبر نوري بهمنظور اندازهگيري کميتي خاص در محل مورد

بهصورت برخط ،رفتار خاصي را پايش ميکند .معموالً از

نظر نصب شدهاند ،بنابراين پس از رسيدن نور ارسالشده از

اين حسگرها براي اندازهگيري دما ،کرنش ،فشار و

طريق منبع نوري به حسگرها ،شدت آن تغيير ميکند .نور

پارامترهاي ديگر استفاده ميشود.

شکل  .6نمايي شماتيک از نحوة شکست نور

شکل  .7نحوة انتشار نور در فيبر نوري
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اصول کاري حسگرهاي بر پاية پوالريزاسيون اما مشابه

است .مطابق شکل نور از طريق فيبر انتقال سمت چپ

آزمايش فتواالستيسيته است .در شکل  24نمايي شماتيک

ارسال ميشود .همزمان بار خارجي به صفحة متراکم و از

از نحوة کارکرد اين دسته از حسگرها نمايش داده شده

آن به مادة فتواالستيک اعمال ميشود .الزم به يادآوري

نشرية علمي ترويجي صوت و ارتعاش  /سال سوم  /شمارة ششم 4 ................................ 4939 /

شکل  .1فيبر نوري و انتشار نور داخل آن []4

3

است که مادة فتواالستيک مادهاي است که در ضريب

ناهمگوني دارد .با استفاده از اين خاصيت ميتوان کرنش،

انکسار نور در آن در اثر اعمال بار خارجي تغيير ميکند .نور

دما و کميتهاي وابستة آنها را اندازهگيري کرد [.]2

تابيدهشده به صفحة پالريزور منتقل شده و از آن به مادة
فتواالستيک ،که تحت بار خارجي قرار گرفته است ،ميرسد.
مادة فتواالستيک نور ارسالشده را با يک ضريب انکسار
ديگر به فيبر دريافتکننده تحويل ميدهد و در نهايت نور
دريافتشده از طريق همين فيبر بهسمت تحليلگر هدايت
ميشود .در نهايت از طريق همين تغييرات در انکسار نيز
کميتهاي مورد نظر اندازهگيري ميشود [.]2
در شکل  22نيز نمايي شماتيک از نحوة کارکرد يک
حسگر فيبر نوري بر پاية شبکة براگ نمايش داده شده
است .همانگونه که مشاهده ميشود ،در اين حسگر

شکل  .8حسگر فيبر نوري بر پاية تغييرات شدت نور []1

استوانهاي شفاف ،که داخل آن هسته و درون هسته
شبکههاي توريمانند وجود دارد ،فيبر نوري شبکة براگ را
تشکيل ميدهد .عامل اصلي در نامگذاري اين حسگرها
همان شبکههاي توريمانند است که به شبکههاي براگ
معروفاند .اصول کلي کارکرد اين دسته از حسگرها بدين
صورت است که وقتي طبق شکل ،يک طيف نوري با شکل
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کامالً هموار وارد هستة فيبر نوري ميشود ،پس از برخورد
به شبکههاي براگ ،بخشي از آن منعکس شده و بخشي
ديگر از شبکههاي براگ رد ميشود .حال اگر هيچ تغييري

شکل  .11حسگر فيبر نوري بر پاية پالريزاسيون

در فواصل بين شبکههاي براگ بهوجود نيايد ،طيف نوري
واردشده با طيف نور خروجي کامالً يکسان خواهد بود ،اما
اگر مثالً حسگر روي يک سازه نصب شود و در آن بخش از
سازه کشش يا فشار بهوجود بيايد ،شبکههاي براگ داخل
هسته کشيده يا فشرده ميشوند .لذا وقتي در اين حالت
طيف نوري بهداخل هسته انتشار يابد ،قطعاً طيف خروجي
چيزي متفاوت از طيف ورودي خواهد بود و اين هم بهدليل
کشيده يا فشردهشدن شبکههاي براگ است .در نهايت،
همانطور که در شکل  22مشاهده ميشود ،طيف ورودي
کامالً صاف و هموارد بوده ،اما طيف خروجي در اثر عبور از
شبکههاي براگ ،که فواصل مختلفي را در اثر کشش يا
فشار نسبت به يکديگر پيدا نمودهاند ،حالت تيزي و

شکل  .11حسگر فيبر نوري برپاية شبکة براگ []8

معموالً تحليل ارتعاشي سامانهها بهدالئل مختلفي انجام

پارامترهاي مودال در يک سازه شامل فرکانسهاي طبيعي،

ميشود .از اين تحليل در فرياند طراحي سامانه ،بررسي

شکل مود و نسبت ميرايي ميباشند .چون پارامترهاي

عملکرد آن ،پيشبيني آيندة سامانه با توجه به شرايط حاکم

مودال نسبت به تغييرات در سازه حساساند ،ميتوان آناليز

و همچنين بهينهسازي ،کنترل ،کاهش و يا هدفمند نمودن

مودال را يکي از روشهاي مبتني بر ارتعاشات براي پايش

ارتعاشات سامانه استفاده ميشود.

سالمت سازه در نظر گرفت .از روشهاي بهدست آوردن

از جمله جنبههاي مهم دانش ارتعاشات ،انجام تحليل

پارامترهاي مودال مانند فرکانسهاي طبيعي ،پاسخ

ارتعاشي يک سامانه بهمنظور تخمين عمر و عملکرد آن

فرکانسي و جز اينها براي يک سازة پيچيده ميتوان از

است .در اين حالت با تحليل ارتعاشي سامانه ،محتواي

روش آناليز مودال بهره گرفت .مشکالت استفاده از

فرکانسي و دامنة ارتعاشات سامانه بهدست آمده و اثر آن بر

روشهاي عددي مانند روش رانگ کوتا 15اين است که اين

عملکرد سامانه در حال حاضر و تخمين آيندة کاري مورد

روش پاسخ ارتعاشي سامانه را بهصورت عددي حل ميکند

بررسي قرار ميگيرد .در اين شاخه بيشتر عمر سامانه با

و جواب معادله بهصورت کلي بهدست ميآيد و اگر هرکدام

توجه به ارتعاش و خستگياي که در اثر آن بهوجود ميآيد

از پارامترهاي معادله تغيير کند ،بايد معادالت از ابتدا حل

مورد مطالعه قرار ميگيرد .اين منظر نيز يکي از زمينههاي

شوند .روش آناليز مودال تا حدي اين مشکل را برطرف

مورد عالقه در حوزة دانش ارتعاشات است .يکي از

کرده است .در روش آناليز مودال ،از معادالت ارتعاشي

جنبههاي مطالعة ارتعاشات ،تحليل ارتعاشات سامانه

سامانه با اعمال تغييراتي ،يک دستگاه معادله ديفرانسيل

بهمنظور کنترل ،کاهش يا هدفمندنمودن ارتعاشات آن

قطري بهدست ميآيد که مقادير ويژة اين دستگاه ،همان

است .گاهي سامانهاي از قبل طراحي و ساخته شده و در

فرکانسهاي طبيعي هستند .از مقايسة فرکانسهاي حاصل

حال حاضر بهدالئلي به کنترل يا کاهش ارتعاشات آن نياز

با فرکانسهاي طبيعي سازة سالم ميتوان عمر سازه را

است .براي کاهش ارتعاشات يک سامانه الزم است تا ابتدا

تشخيص داد [.]2

آن را بهطور کامل شناخت و عوامل مؤثر بر ارتعاشات آن را
مشخص کرد .سپس با توجه به اين شناخت راهکاري

بيشتر روشهاي تحليل سيگنال دريافتي بر استفاده از
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مناسب براي کاهش ارتعاشات سامانه ارائه نمود [.]1

 .5-3روشهاي مبتني بر تحليل سيگنال

تبديل فوريه استوارند؛ روشي که هر سيگنال را به جمعي
 .1-3-3طبقهبندي ارتعاشات در پايش سالمت

نامتناهي از توابع نمايي مختلط ،که هر کدام فرکانس

سازهها

مختلفي دارند ،تبديل ميکند .در حقيقت تبديل فوريه يک

همانگونه که پيشتر نيز بيان شد ،پارامترهاي مودال و نقش

سيگنال را از فضاي زماني (مکاني) به فضاي فرکانسي

آنها در تعيين عمر سازه بسيار مهماند .بنابراين استفاده از

ميبرد .بنابراين در اين تبديل امکان تشخيص زمان (مکان)

تحليل ارتعاشي سامانه بهمنظور پايش رفتار سازة در حال

که اتفاق خاصي افتاده وجود ندارد .بهمنظور اصالح اين

کارکرد و در حالت سکون نيز ميتواند در تخمين عمر و

نقص روشي به نام تبديل فورية زمان کوتاه 16توسط دنيس

پيشبيني رفتار سازه بسيار مفيد باشد .اساساً اعمال آناليز

گابور 17ارائه شده است .اين روش پنجرهاي پس از شکستن

ارتعاشي سامانه در پايش سالمت سازهها به دو روش کلي

سيگنال به بخشهاي کوچک ،روي آنها تبديل فوريه انجام

انجام ميشود :آناليز مودال و آناليز سيگنال.

ميدهد و بدين ترتيب سيگنال را به فضاي دوبعدي زمان
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 .3-3پايش سازهها با روشهاي ارتعاشي

 .4-3روشهاي مبتني بر تحليل مودال
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(مکان) و فرکانس نگاشت ميکند .اين تبديل نيز با توجه

پيوسته براي تابع پيوستة )  ، x(tکه مربع آن انتگرالپذير

به اصل عدم قطعيت داراي مشکل دقت محدود اطالعات

باشد ،در مقياس  a  0و مکان  b  Rچنين تعريف

زمان (مکان) و فرکانس است که بهوسيلة اندازة پنجره

ميشود:

تعيين ميشود .اصل عدم قطعيت ،بهعنوان مثال در مورد
سيگنال با متغير زمان ،بيان ميکند که حاصلضرب


a

انحراف معيار زمان و فرکانس (يعني وضوح زماني و

که در آن )   (tتابع پيوستهاي در زمان و در فرکانس

فرکانسي) مقدار محدودي دارد .در واقع وضوح زمان و

است و با نام موجک مادر شناخته ميشود .در تحليل تابعي،

فرکانس و همچنين کاهش يا افزايش آنها بر هم اثر

تبديل گسستة موجک ،تبديلي است که توابع موجک آن

ميگذارد .بيان رياضي اين اصل به شکل رابطة  2است:

نمونهبرداري شدهاند .سادهترين و اولين تابع موجک

()2

1
2

 t 

بنابراين چون در اين روش اندازة پنجرة انتخابي براي تمام
فرکانسها يکسان است ،دقت همزمان در زمان يا مکان و
فرکانس نميتواند حاصل شود .بهمنظور غلبه بر مشکل
پنجره با اندازة ثابت ،تبديل موجک 18بهعنوان روش
پنجرهاي با سايز متغير مطرح شده است که در نتيجة آن
توانايي تحليل فرکانسهاي مختلف با وضوح مختلف

فراهم شده است [.]2
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()1

t b 
x(t ) * 
 dt

 a 


1

X  (a, b) 

رياضيدان برجستة مجاري ،معرفي شد.
بهطور کلي مزيت تبديل موجک در مقايسه با تبديل فوريه
و تبديل فورية کوتاهمدت اين است که اين تبديل قادر است
بسياري از جنبههاي ناشناختة اطالعات را که ديگر
روشهاي ذکرشده براي تحليل سيگنال قادر به شناسايي
آن نيستند ،نمايان کند .تبديل موجک بهخصوص در
ترکيابي بسيار مفيد است و يک عيب آن تفکيک
فرکانسي ضعيف در نواحي با فرکانس باال نيز ميباشد [.]6

 .1-5-3تبديل موجک

تبديل موجک نخستينبار توسط گراسمن 13و مورلت 14در
اوائل دهة  2384م بهمنظور نمايش زمان

گسسته ،موجک

هار12

است که توسط آلفرد هار،11

-

فرکانس

سيگنال ارائه شد .بهطور کلي سيگنال تحت بررسي
ميتواند متغيري از زمان يا مکان باشد .تبديل موجک به
سه شکل مورد استفاده قرار ميگيرد :تبديل موجک
پيوسته ،تبديل موجک گسسته و مجموعة موجک .نوع
اول بهطور گسترده در تحليل زمان  -فرکانس مورد استفاده
قرار ميگيرد ،حال آنکه نوع دوم براي مواردي چون
رمزگذاري زيرشبکه و تحليل سريهاي زماني بهکار ميرود
و نوع سوم ميتواند تغييرات فرکانس را در يک سيگنال در
طي زمان شناسايي نمايد.
تبديل موجک پيوسته تبديلي است که تابعي پيوسته در
زمان را به فضاي زمان  -فرکانس ميبرد .پايههاي فضاي
جديد توابع موجک هستند .در رياضيات تبديل موجک

 .2-5-3پيزوالکتريسيته

در اثر خاصيت

پيزوالکتريک،11

اعمال فشار به برخي از

کريستالها مانند کوارتز يا برخي سراميکها الکتريسيته
توليد ميشود .فشار يا تنش مکانيکي وارده به برخي
کريستالها سبب جابهجايي دوقطبيها و پديدآمدن ميدان
الکتريکي ميشود .آرايش يونهاي مثبت و منفي
تعيينکنندة ايجاد يا عدم ايجاد اثر پيزوالکتريسيته است.
بههمين دليل اثر پيزوالکتريسيته يا ايجاد جريان الکتريسيته
القايي توسط اعمال فشار ،در مواد کريستالي ناهمسانگرد
رخ ميدهد؛ يعني در آن دسته از کريستالهايي که مرکز
تقارن ندارند؛ زيرا در کريستالهاي متقارن هيچ ترکيبي از
تنشهاي يکنواخت نميتواند سبب جدايش بارهاي الکتريکي
شود .اگر مادهاي ،مثالً سراميک ،خاصيت پيزوالکتريک
داشته باشد ،وقتي تحت فشار قرار بگيرد در سطح آن بار

الکتريکي توليد ميشود و يا وقتي در ميدان الکتريکي قرار

مطابق شکل ،يک حسگر پيزوالکتريک ،که به بدنة سازه

ميگيرد ،تغيير شکل ميدهد .ميزان بار الکتريکي يا تغيير

متصل است 7 ،ميليمتر مربع مساحت 4/1 ،ميليمتر

شکل مکانيکي به ترکيب ماده بستگي دارد .در ساختمان

ضخامت و  78گرم وزن دارد .اين حسگرها عملکردي

اين سراميکها موادي چون اکسيد سرب ،تيتانيوم،

بسيار بهتر از کرنشسنجهاي مقاومتي دارند؛ زيرا پايش

زيرکونيوم و جز اينها وجود دارد .از اين مواد ،که فشار را به

سالمت سازهها را بهصورت لحظهاي و برخط انجام

انرژي الکتريکي و انرژي الکتريکي را به انرژي حرکتي

ميدهند .حال آنکه کرنشسنجهاي مقاومتي ابزارهايي

تبديل ميکنند ،در مواردي چون مبدلهاي پيزوالکتريکي

غيرفعالاند که تنها توانايي کنترل و اندازهگيري کرنش

استفاده ميشود [.]5

سازهها را در همان لحظه دارند .بهطور کلي حسگرهاي

 .3-5-3حسگرهاي فعال پيزوالکتريک

فعال پيزوالکتريک بر سه اساس استوارند :انتشار امواج

34

االستيک ،امپدانس اکوستيکي و تحليل مودال [.]24

حسگرهاي فعال پيزوالکتريک مبدلهايي ارزاناند که بر

توضيح هر يک از روشهاي مذکور از حوصلة اين مقاله

پاية اصول پيزوالکتريک کار ميکنند .در ابتدا اين حسگرها

خارج است .در ادامه روشهاي ارزيابي غيرمخرب با استفاده

جهت کنترل ارتعاشات استفاده ميشدند .سنگ 15در سال

از حسگرهاي فعال پيزوالکتريک تشريح ميشود.

محرکهاي پيزوالکتريک را براي اندازهگيري و کنترل

 .4-5-3مبدلهاي فراصوتي فعال پيزوالکتريک

 2334م ،لستر 16و لفبر 17در سال  2331م طرح حسگرها و
ديناميکي مدل نمودند .براي عيبيابي،

بانکس18

سازه و حسکردن پاسخ آزاد حاصل از رفع عيب استفاده

 PWASاستفاده کرد .اين ادوات ميتوانند در هر دو نوع

کردند .همچنين استفاده از حسگرهاي فعال پيزوالکتريک،

کاربرد ،محرک و حسگر ،استفاده شوند .استفاده از اين

براي عيبيابي با استفاده از انتشار امواج لمب هدايت شده،

ادوات بهعنوان مبدلهاي پيزوالکتريک ،کاربري بسيار

توسط چانگ 13و همکارانش بهطور گسترده دنبال شد .آنها

متفاوتي را نسبت به مبدلهاي مرسوم فراصوتي دارد.

استفاده از اين حسگرها را براي ارسال و دريافت امواج

مبدلهاي پيشين فراصوتي از طريق ايجاد ضربات آهسته و

االستيک در مواد مرکب مطالعه نمودند .همانگونه که بيان

اعمال فشار ارتعاشي به قطعه امواج را منتقل ميکنند ،حال

شد ،اين حسگرها بسيار کوچکاند و فضاي کمي را اشغال

آنکه پيزوالکتريکها از طريق اعمال فشار و ايجاد کرنش

ميکنند .در شکل  21نمونهاي از اين حسگرها نمايش داده

در سازه ،امواج را ارسال مينمايند .اين خاصيت PWAS ،را

شده است.

قادر ميسازد تا بازده بهتري را در انتقال و دريافت امواج

mech_mag@yahoo.com

همکاران در سال  2336م از اين حسگرها براي تحريک

سازهها جاسازي ميشوند ،ميتوان از حسگرهاي فراصوتي

لمب و ريلي نسبت به مبدلهاي پيشين داشته باشد.

 PWASهاي مستطيلي با نسبت طول به عرض باال
ميتوانند امواج را بهصورت يکجهته ارسال کنند ،اما
 PWASهاي دايروي قادرند امواج چندجهته را که در جبهة
موج دايروي انتشار مييابند ،تحريک کنند .در شکل 21
انتشار امواج يکجهته و چندجهته نمايش داده شده است.
شکل  .13نمونه اي از يک حسگر فعال پيزوالکتريک روي سازه

دو روش کلي براي کاربرد حسگرهاي فعال پيزوالکتريک،
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و

براي کاربردهاي بازرسي غيرمخرب ،که حسگرهاي آن در

21

دريافت02

امکانپذير نيست .در حالت دوم ،امواج توسط يک مبدل

ميباشد .در روش نخست ،موج فراصوتي توسط مبدل فعال

بهداخل قطعه ارسال و پس از برخورد با عيب ،توسط يک

پيزوالکتريک ارسال ميشود و پس از برخورد به عيب مورد

مبدل ديگر دريافت ميشود .در واقع يک مبدل بهعنوان

نظر مانند ترک ،انعکاس پيدا ميکند و نهايتاً توسط همان

فرستنده و ديگري بهعنوان دريافتکننده عمل ميکند .در

مبدل که موج را ارسال کرده بود دريافت ميشود .بهدليل

شکل  20نمايي شماتيک از نحوة انتشار امواج فراصوت با

فعالبودن مبدل پيزوالکتريک ،اين چرخه دائماً در حال

استفاده از روشهاي انعکاس امواج و انتقال دريافت نمايش

انجام است .اين حالت در مبدلهاي معمولي فراصوتي

داده شده است [.]24

شامل روش انعکاس

امواج04

و روش انتقال -

شکل  .12نمايي از نحوة انتشار امواج يکجهته و چندجهته []11
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شکل  .14نحوة انتشار امواج در روش انعکاس امواج و انتقال دريافت []8

 .4مقايسه و کاربرد روشها
در شکلهاي  25تا  23برخي از موارد کاربرد روشهاي

شده است .همانطور که در بخشهاي پيشين تشريح شد،

پايش سالمت سازهها نمايش داده شده است .در ميان اين

اين حسگرها وضعيت دقيقي را در حين کارکرد سازه بهطور

روشها ،برخي در مقالة حاضر تشريح و برخي ديگر تنها در

برخط مشخص ميکنند .در شکل  28حالتي مشابه شکل

قاب تصوير نمايش داده شده است .در اين شکلها،

 27نمايش داده شده است .بهطور کلي هرگاه به پايش

بههمراه

برخط رفتار سازه نياز باشد ،حسگرهاي فعال پيزوالکتريک

روشهاي آن مشاهده ميشود .در شکل  25يک باريکة

نامزد خوبي براي اين منظورند .در شکل  23نيز حسگرهاي

پيزوالکتريک فعال ،که قابليت جاسازي در سازه را دارد،

پيزوالکتريک نصبشده روي نمونهاي از خطوط لولة صنايع

نمايش داده شده است .هدف از انجام اين کار اطالع از

اتمي نمايش داده شده است .همانگونه که مشاهده ميشود،

وضعيت دقيق سازه در طول کارکرد آن است .در شکل 26

اين حسگرها بههمراه سيستمهاي محرک و تحليلگرهاي

اما روش عکسبرداري حرارتي نمايش داده شده است؛

پاسخ سيستم براي آزمايش لولهها بهکار رفتهاند.

نمونهاي از کاربردهاي تصويربرداري

حرارتي01

بهکمک اين روش ميتوان نقاط تحت بارگذاري سازه که
بهواسطة هندسه دچار تمرکز تنش شدهاند ،شناسايي نمود.

 .5جمعبندي

همچنين در شکل  27صفحهاي آلومينيومي نمايش داده

در اين مقاله کليات ،اصول و کاربرد سيستمهاي پايش

شده که روي آن چند حسگر فعال پيزوالکتريک جانمايي

سالمت سازه بهاجمال مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

چنانچه هدف ،بررسي تمامي روشهاي پايش سالمت

حسگرهاي پيزوالکتريک و روشهاي مبتني بر ارتعاشات از

سازهها باشد ،نتيجة کار حجم زيادي از مطالب خواهد بود.

رويکرد پيشبيني پرداخته شد .براي اين منظور ،نخست

بهطور کلي ،روشهاي پايش سالمت سازهها به دو دسته

سيستمهاي پايش سالمت سازه و لزوم اهميت آنها معرفي

تقسيم ميشوند که شامل رويکردهاي مبتني بر تشخيص و

شد و سپس اصول و کاربرد هر يک از روشها تشريح شد.

پيشبيني است .در اين مقاله بهدليل حجم باالي مطالب در

اين مقاله تنها بخشي از روشهاي پايش سالمت سازه و

هر کدام از زمينهها ،تنها به بررسي روش فراصوتي از

کاربردهاي آنها را شرح داد و تنها هدف آن آشنايي

رويکرد تشخيص و سه روش حسگرهاي فيبر نوري،

خوانندگان با اين مقوله بود.

شکل  .15حسگرهاي فعال پيزوالکتريک جانماييشده روي سازه []3

شکل  .18حسگر پيزوالکتريک روي خطوط لولة صنايع انرژي اتمي []3
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شکل  .11حسگر پيزوالکتريک قرارداده شده روي سازه []3
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شکل  .17حسگرهاي فعال پيزوالکتريک جانماييشده روي سازه []3

شکل  .16تصويربرداري حرارتي با هدف تشخيص نقاط تمرکز تنش []2
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) مادهاي است معموالً مايع که فرايند انتقال انرژيCouplaut(  کوپلنت.25

16. short time Fourier transform

 اساساً وجود.فراصوتي از مبدل به قطعة مورد آزمون را تسهيل ميکند

 در، مهندس و مخترع شهير مجارستاني،)Dennis Gabor(  دنيس گابور.17

کوپلنت براي انجام چنين تستهايي الزم است؛ زيرا عدم مطابقت

 عمدة. در بوداپست مجارستان ديده به جهان گشود2344 پنجم ژوئن
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 کوپلنت جايگزين هوا.اندکي از آن به مادة مورد آزمون وارد ميشود

0. fiber optic sensors
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 لذا تقريباً همة انرژي به مبدل بازگردانده ميشود و ميزان،زياد است

1. modal analysis

18. Banks

شهرت وي بهسبب اختراغ هولوگرافي است؛ موضوعي که در سال 2372

13. Chang

م ،به بهانة آن مفتخر به دريافت جايزة نوبل فيزيک شد .گابور در

04. pulse echo
02. pitch – catch
01. thermal imaging

انگلستان به کار و فعاليت اشتغال داشت .او اساس نظرية عکس سهبعدي
را در دهة  2304م ارائه داد ،اين در حالي است که عکاسي سهبعدي
مدتها بعد ،پس از اختراع ليزر در آغاز دهة  2364م عملي شد .نور بسيار
قوي ليزر اين امکان را فراهم آورد که هولوگرامها يا عکسهاي سهبعدي
با کيفيتي بسيار باال ساخته شوند .دنيس گابور در هشتم فورية  2373در
لندن ديده از جهان فروبست [ويراستار].
18. Wavelet transform
)

 13. Alexander Grossmann (1930)14. Jean Morlet (1931 – 2007
12. Haar wavelet

 .11آلفرد هار ( )Alfréd Haarرياضيدان شهير مجاري است که موجک هار،
تبديل هار واندازة هار به نام او ناميده شدهاند [ويراستار].
 .11پيزوالکتريک يا اثر فشاربرقي اصطالحاً به ويژگي خاصي اطالق ميشود
که در پارهاي از مواد بلورين ،سراميکهاي خاص و زيستموادي چون
استخوان ،رشتههاي دي .ان .اي .و پروتئينهاي گوناگون وجود دارد.
براساس اين خاصيت ،اين گروه از مواد در برابر تنش مکانيکي ،بار
الکتريکي توليد ميکنند .در واقع ،واژة پيزوالکتريک بهمفهوم توليد
جريان الکتريسيته در اثر اعمال نيروي مکانيکي است .اين واژه برآمده از
الکترون ،که در روزگاران گذشته براي کهربا بهکار ميرفته است،
ميباشد .خاصيت پيزوالکتريک ،در سال  2884م ،توسط ژاکوب کوري،
فيزيکدان برجستة فرانسوي و استاد رشتة کانيشناسي دانشگاه مونپليه،

mech_mag@yahoo.com

و پيئر کوري ،فيزيکدان شهير فرانسوي ،برندة جايزة نوبل فيزيک در
سال  2341م و پيشگام در عرصههايي چون بلورشناسي ،مغناطيس و
واپاشي هستهاي ،کشف و معرفي شد .در بسياري از متون و مقاالت
علمي ،اثر پيزوالکتريک بهعنوان تبادل الکترومکانيک ميان وضعيت
الکتريکي و مکانيکي در مواد بلورين معرفي شده است .بدين صورت که
رابطهاي برگشتپذير ميان اين دو وجود دارد؛ يعني در اثر اعمال نيروي

مکانيکي به يک مادة پيزوالکتريک ،بار الکتريکي توليد ميشود و يا در
اثر توليد بار الکتريکي در آن ،مادة مورد نظر کشيده يا فشرده ميشود
[ويراستار].
10. Piezoelectric Wafer Active Sensors
15. C. I. Tseng
16. Harold C. Lester
17. Sylvie Lefebvre
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لغت يوناني پيزو يا پيـزن بهمعنـاي فشردن يا فشاردادن و الکتريک يا
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