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چکيده
امواج لمب يا امواج ورقي از امواج هدايتشده مكانيكياند که در ورقها انتشار مييابند .در اين مقاله ضمن بررسي
خواص اين امواج ،تفاوت اين امواج با ساير امواج مكانيكي بررسي ميشود و مزايا و معايب آنها نسبت به ساير امواج
مورد بحث قرار ميگيرد .امواج لمب داراي خاصيت ديسپرژن 1هستند؛ يعني سرعت آنها وابسته به فركانس است .اين
خاصي ت امواج لمب ،كه بسيار پراهميت است ،در اين مقاله بررسي و روشهاي متداول توليد و دريافت امواج لمب و
کاربردهاي آنها در صناي ع مختلف ارائه و شماري از پژوهشهاي انجامشده در خصوص امواج لمب در زمينههاي
نظري ،تجربي ،روش اجزاي محدود و پردازش سي گنال به اختصار مرور خواهد شد .هرچند در اين مقاله كاربردهاي
ارزيابي غيرمخرب قطعات است.
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واژگان کليدي :امواج مكانيكي ،امواج لمب ،امواج فراصوتي ،ديسپرژن ،پردازش سيگنال
 .1مقدمه
ارزيابي غيرمخرب قطعات صنعتي از جمله الزامات صنايع

فراصوتي ،هر يک از اين امواج براي هدف و كاربرد خاصي

امروز است .در اين روشها بدون اينکه آسيبي به قطعه وارد

مورد استفاده قرار ميگيرند.

2

شود و يا خللي به عملکرد آن وارد آيد ،ارزيابي صورت
ميگيرد .با توجه به گستردگي نيازها در صنايع گوناگون،
روشهاي ارزيابي غيرمخرب گوناگوني نيز ابداع شده است.
يکي از پرکاربردترين اين روشها ،ارزيابي غيرمخرب با
استفاده از امواج فراصوتي است .بهطور كلي امواج فراصوتي

به سه دستة امواج حجمي ،5ريلي( 4سطحي )3و لمب

6

(ورقي )7تقسيم ميشوند .در يك ارزيابي غيرمخرب

 .2تاريخچة امواج لمب

امواج لمب يا امواج ورقي ،در سال  9191م ،توسط هوراس
8

9

لمب در ادامة تحقيقات لرد ريلي شناسايي شدند و وجود

اين امواج نخستينبار در مقالهاي با عنوان امواج در ورق
االستيک توسط لمب به چاپ رسيد [ .]9در آن زمان بهعلت
پيچيدگي فيزيک اين امواج ،اين مقاله از سوي مجامع
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متنوع امواج لمب مورد بحث قرار خواهند گرفت ،اما رويكرد مقالة پيش رو بيشتر معطوف به كاربرد امواج لمب در

53

علمي مورد استقبال قرار نگرفت .در سال  9191م ،در

پژوهش آزبورن و هارت 10معلوم شد که اين امواج در

امواج حجمي تعداد مدهاي ايجاد شده است .در امواج

سازههاي زير دريا در اثر انفجار ايجاد ميشوند .بعد از اين

حجمي تعداد محدودي مد (طولي ،عرضي) وجود دارد ،حال

بود كه بسياري از ويژگيهاي منحصر بهفرد اين امواج

آنکه در امواج لمب تعداد مدها نامحدود است .بهعبارت

شناسايي و پژوهشهاي متنوعي در رابطه با امواج لمب

ديگر در يک جسم محدود تعداد نامحدودي مدهاي موج

انجام شد .از جمله اين پژوهشها ميتوان به کارهاي

لمب ميتوانند ايجاد شوند .عالوه بر اين سرعت انتشار

فايرستون و لينگ 11اشاره کرد [.]2

امواج لمب در ورق به فرکانس و هندسه آن وابسته است،

 .1-2ماهيت امواج لمب

امواج لمب عضوي از خانوادة امواج هدايتشده 12هستند که
براي انتشار خود نياز به دو مرز آزاد دارند .اين امواج از مسير
مرزها پيروي ميکنند و ميتوانند در فواصل طوالني و با
حداقل ميرايي انتشار يابند .با توجه به اينکه اين امواج
معموالً در ورقهاي نازک (در مقايسه با طولموج آنها)
منتشر ميشوند ،به آنها امواج ورقي نيز گفته ميشود .امواج
لمب از تداخل امواج طولي و عرضي در زاويههاي تابش
مشخصي ايجاد ميشوند .وقتي موج در يک ورق انتشار
مييابد ،با مرز ورق برخورد ميکند و در هنگام بازتابش
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تفاوتهاي زيادي وجود دارد .تفاوت ديگر امواج لمب و

دچار تغيير حالت 15ميشود و در نتيجه هر دو موج طولي و
عرضي بازتابيده ميشوند .روند بازتابش متوالي براي اين
امواج طولي و عرضي تکرار ميشود (شکل  )9تا جاييکه
ديگر امواج طولي و عرضي از هم قابل تفکيک نبوده و فقط
يک الگوي تداخلي وجود دارد که کل ورق را به ارتعاش

درميآورد .به همين دليل ،در اثر تداخلهاي مختلف
مدهاي متفاوتي از امواج لمب ايجاد ميشوند .در مقايسة
امواج لمب با امواج حجمي ميتوان گفت که امواج حجمي
ميتوانند از مرزهاي جسم کامالً دور باشند ،اما امواج لمب
براي انتشار به دو مرز آزاد نياز دارند .هرچند تماسهايي با
مرزها صورت ميگيرد که سبب شکست ،بازتاب و تغيير
حالت امواج طولي به عرضي و بالعکس ميشود ،اما از نظر
اصولي اين دو نوع موج با هم متفاوتاند .با اينکه معادالت
حاکم بر امواج حجمي و لمب شباهتهاي زيادي دارند ،اما
بهعلت وجود شرايط مرزي متفاوت ،در حل اين معادالت

در صورتي که هر يك از دو موج طولي و عرضي سرعت
انتشار ثابتي دارند كه فقط به خواص ماده وابسته است [.]3
براي استفادة مناسب از امواج لمب بايد ويژگيها و
محدوديتهاي آن بهطور کامل شناخته شود .ويژگيهاي
امواج لمب در كاربردهاي ارزيابي غيرمخرب به شرح ذيل
است:
 .1استهالک کم در مقايسه با ساير امواج
 .2توانايي بازرسي سطوح بسيار بزرگ
 .5توانايي بازرسي سطوح منحني
 .4قابليت شناسايي عيوب داخلي و سطحي با حساسيت باال
 .3امکان دستهبندي عيوب با استفاده از مدهاي مختلف
موج لمب
 .6امکان بازرسي بخشهاي روکشدار ،قطعات در زير
آب و زير خاک
در کنار مزاياي امواج لمب ،محدوديتهايي نيز براي آنها
وجود دارد که عبارت است از:
 .9پيچيدهبودن سيگنال موج لمب
 .2تأثير شديد عوامل محيطي از جمله دما ،ارتعاشات
سازه و جز اينها بر روي موج لمب
 .3نياز به پردازش سيگنال براي نتيجة مناسب
 .2-2ديسپرژن

به وابستگي سرعت انتشار موج به فرکانس ديسپرژن گفته
ميشود .ايجاد ديسپرژن به جنس و هندسة ماده وابسته
است .امواج لمب با توجه به اينکه در ورقها ايجاد و منتشر
ميشوند ،داراي خاصيت ديسپرژن هستند .اين خاصيت

منجر به ايجاد مدهاي انتشاري موج لمب ميشود،

براي هر مد) برحسب سرعت فاز يا گروه و فرکانس نمايش

بهنحويکه در هر فرکانس مدهاي متفاوتي منتشر ميشوند.

داده ميشود .در شکل  2نمونهاي از منحنيهاي ديسپرژن

خاصيت ديسپرژن توسط بينهايت منحني (يك منحني

براي ورقي از جنس آلومينيوم نمايش داده شده است.

شکل  .1روند ايجاد موج لمب (موج طولي :خط توپر ،موج عرضي :خطچين)
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معموالً منحني ديسپرژن بهصورت بيبعد شده رسم ميشود

به آن معادلة ديسپرژن 13ميگويند ،بهدست ميآيد [.]3

که تنها وابسته به جنس مادة ورق است و ميتوان از آن

تاکنون نرمافزارهاي متعددي براي رسم منحني ديسپرژن

براي ورقهايي با ضخامتهاي مختلف استفاده کرد .يکي

براي مواد گوناگون از جمله مواد ناهمسانگرد توليد شده

از کاربردهاي عمدة منحني ديسپرژن تعيين شرايط الزم
براي توليد مد مشخصي از امواج لمب است .عالوه بر اين

است .در اين ميان ميتوان به نرمافزارهاي ديسپرس،]1[ 16

پکشير ،]6[ 17والن ]1[ 18و گويگو ]8[ 19اشاره كرد .برخي

اگر منحني ديسپرژن براساس سرعت گروه 14رسم شود،

از اين نرمافزارها براساس روش المان محدود شبهتحليلي،20

شناسايي مدها از روي اين منحني ممکن ميشود .منحني

که امکان بررسي طيف گستردهاي از مواد و هندسههاي

ديسپرژن به خواص االستيستة هر ماده وابسته است .اين

مختلف را فراهم ميسازد ،كار ميكنند .عالوه بر روشهاي

منحني از حل عددي رابطهاي بين عدد موج و فرکانس ،كه

رسم عددي ،يک روش رسم گرافيکي نيز بهتازگي ابداع
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شکل  .2منحني ديسپرژن براي ورق آلومينيوم []4
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شده است که با سرعت بسيار بااليي امکان رسم منحني

براي توليد و دريافت امواج لمب از روشهاي متنوعي

ديسپرژن را ممكن ميسازد؛ هرچند اين روش

استفاده ميشود كه از آن جمله ميتوان به پروبهاي

محدوديتهايي نيز دارد [ .]1چنانچه با استفاده از معادلة
ديسپرژن تغييرات فرکانس برحسب عدد موج رسم شود ،به

آن منحني طيف فرکانسي 21گفته ميشود .در اين منحني
به محل تقاطع منحني با محور عمودي فرکانس قطع

22

گفته ميشود .در منحني ديسپرژن نيز فرکانسي که در آن
منحنيها با محور عمودي مجانب ميشوند ،متناظر با اين
فرکانس قطع است .در حالت کلي امواج لمب به دو نوع مد
متقارن ( )Siو نامتقارن ( )Aiتقسيم ميشوند .همانگونه كه
در شکل  2نمايش داده شده است ،دو مد اوليه  A0و  S0در
فرکانسهاي باال به يك مجانب افقي متناظر با سرعت
موج ريلي ( )CRو ساير مدها به مجانبي افقي متناظر با
سرعت موج عرضي ( )CTميل ميکنند .مد  S0در
فرکانسهاي پايين تقريباً موازي محور افقي است .اين امر
بدين معناست که در اين محدوده سرعت فاز با تغييرات

فراصوتي ،25بلورههاي پيزوالکتريک ،24فراصوت ليزري 23و

تراگذارهاي بينانگشتي 26اشاره كرد .در ادامه هر يك از
اين روشها به اختصار تشريح ميشوند.

 .1-3-2پروبهاي فراصوتي

ساختمان يك پروب فراصوتي پيزوالكتريك شامل يك
27

28

بلورة پيزوالکتريک ،مادة پشتبند و الية تطابق است.
پروب در يك زاوية تابش معين ،مد خاصي از امواج لمب را
در ورق ايجاد ميكند .معموالً موقعيتدهي پروب در زاوية
معين توسط کفشکهاي گوهاي شكلي از جنس
29

پرسپکس با زاوية ثابت يا متغير صورت ميگيرد .اين
تراگذارها ،بهدليل دقت خوبي كه دارند ،براي توليد امواج
لمب بسيار مناسباند [ .]2در شکل  3نمونهاي از تراگذار
تماسي زاويه متغير نمايش داده شده است.

فرکانس تغيير نميکند و ديسپرژن حداقل است .از اينرو
معموالً براي بازرسي قطعات از امواج لمب در فرکانسهاي
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پايين استفاده ميشود .در فرکانسهاي باالتر عالوه بر
غيرخطي بودن مدها ،معموالً چندين مد همزمان ايجاد
ميشود که سبب افزايش پيچيدگي بازرسي قطعات ميشود.
در نمودار ديسپرژن ،محور افقي برحسب ( fdفرکانس در
ضخامت) است .با افزايش ضخامت در فرکانس ثابت تعداد
مدهاي ايجادشده افزايش مييابد و براي رسيدن به
محدودة غير ديسپرسيو بايد فرکانس را کاهش داد .اما
کاهش فركانس منجر به کاهش تفکيکپذيري در شناسايي
عيوب ميشود .اين امر يکي از دالئل محدوديت امواج لمب
در شناسايي عيوب در ورقهاي با ضخامت باال است.
بهتازگي تحقيقاتي در زمينة استفاده از مدهاي غيرخطي
امواج لمب براي بازرسي قطعات انجام شده است که بر
افزايش دقت در استفاده از اين مدها تأکيد دارند [.]93-91
 .3-2روشهاي ارسال و دريافت امواج لمب

شکل  .3تراگذار (پروب) تماسي زاويه متغير

 .2-3-2بلورههاي پيزوالکتريک

در اين روش المانهاي پيزوالکتريک بهطور مستقيم روي
سطح قطعه چسبانده ميشوند .در نتيجه ارتعاش المانها
موج لمب در ورق ايجاد ميشود .بلورههاي بهکار رفته در
اين حالت معموالً از نوع تيتانات زيرکونات سرب 50هستند

[ .]99اين بلورهها محدودة فرکانسي گسترده ،امپدانس

اکوستيکي کم و قيمت پاييني دارند .مشکلي که در اين

است و بههمين علت اغلب بهعنوان دماسنج نيز از آن

روش وجود دارد ،ايجاد همزمان چندين مد بهطور همزمان

استفاده ميشود.

است .همچنين ،در دماي باال بلوره از خود رفتارهاي
غيرخطي نشان ميدهد ،هرچند اين مشکل با استفاده از
پيزوکامپوزيتهاي تقويتشده با الياف قابل حل است [.]91
در شکل  9انواع متداول بلورههاي پيزوالکتريک نمايش
داده شده است.
 .3-3-2فراصوت ليزري

ارسال امواج توسط امواج ليزر و دريافت امواج توسط

تداخلسنج ليزري 51يکي از روشهاي غيرتماسي براي
ارسال و دريافت امواج لمب است .بهعلت کنترلپذيري اين
روش ،امکان توليد موج با باند فرکانسي پهن يا باريک
وجود دارد .اين روش بهطور مؤثر براي سطوح غيرمنظم،
هندسههاي پيچيده يا محيطهاي سخت ،که امکان تماس
مستقيم تراگذار با قطعه کار وجود ندارد ،استفاده ميشود
[ .]2در شکل  1مجموعه تجهيزات مورد استفاده براي
ارسال و دريافت امواج فراصوتي ،توسط روش فراصوت
ليزري نمايش داده شده است.

 .4-2کاربردهاي امواج لمب

با توجه به ويژگيهاي منحصر بهفرد امواج لمب ،اين امواج
در صنايع مختلف استفاده ميشوند .عمدهترين کاربرد امواج
لمب شناسايي موقعيت و مشخصات عيوب در قطعات است.
با شناسايي بيشتر ويژگيهاي امواج لمب ،کاربردهاي
جديدتري نيز براي آنها تعريف شده است .در همين راستا
ميتوان کاربردهاي جديد زير را براي امواج لمب برشمرد.
 .1-4-2بازرسي خوردگي در خطوط انتقال نفت و گاز

در اين کاربرد از ويژگي استهالک کم امواج لمب در فواصل
طوالني استفاده ميشود .در اين روش از تغيير خواص موج،
از جمله سرعت فاز آن که در اثر تغيير ضخامت تغيير
ميکند ،براي شناسايي اندازة عيب استفاده ميشود.
همچنين از روي زمان طي مسافت موج بازتابشده از
عيب ،موقعيت عيب شناسايي ميشود .دو روش توموگرافي

55

54

[ ]91و زمان پرواز براي شناسايي خوردگي در خطوط

 .4-3-2تراگذارهاي بينانگشتي

 1تجهيزات مورد استفاده براي بازرسي لولهها با استفاده از

اين نوع تراگذار متشکل از يک مادة نازک پيزوالکتريک

امواج هدايتشده ،نمايش داده شده است.
35
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پلي وينيل فلورايد 52و الکترودهايي با چينش مشخص
است .با طراحي دقيق الکترودها و تنظيم فاصلة بين

 .2-4-2پايش سالمت ساختار

الکترودها ،يک مد خاص موج لمب با پهناي باند و طول

در اين روش با اتصال دائمي المانهاي تيتانات زيرکونات

موج دلخواه را ميتوان توليد كرد .اين تراگذارها بهراحتي

سرب به بخشهاي مختلف سيستم و ايجاد شبکهاي از

شکل گرفته و خود را با انحناي سطح هماهنگ ميکنند .در

حسگرها ،در حين فعاليت سيستم آن را مورد ارزيابي قرار

بيشتر مطالعات انجامشده ،اين تراگذارها بهعلت مدول

ميدهند .اين شيوه بهخصوص در سيستمهاي هوافضا ،که

االستيسيته کم و رفتار ويسکواالستيک ،فقط بهعنوان

وجود هرگونه عيب خطرات جبرانناپذيري را ممكن است

گيرنده استفاده شدهاند [ .]98در شکل  6نمونهاي از اين

باعث شود ،پرکاربرد است [ .]21در شکل  8نمونهاي از

تراگذار نمايش داده شده است .پلي وينيل فلورايد بهطور

روش پايش سالمت ساختار نمايش داده شده است.

مشخص به فاکتورهاي محيطي بهخصوص دما حساس
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انتقال نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفتهاند [ .]2در شکل

03

شکل  .4بلورههاي پيزوالکتريک مورد استفاده در ارزيابي غيرمخرب []11
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شکل  .5تجهيزات مورد استفاده در روش فراصوت ليزري []11

شکل  .1تراگذار از جنس پلي وينيل فلورايد با الکترود
بينانگشتي []2

شکل  .1بازرسي به روش زمان پرواز با استفاده از کمربند
تراگذار []2

 .3-4-2بازرسي ساختارهاي کامپوزيتي

امواج حجمي غيرعملي است و يا نتايج خوبي ندارد .با

در ساختارهاي کامپوزيتي با توجه به ساختار چنداليهاي،

استفاده از امواج لمب ميتوان ورقهاي کامپوزيتي بزرگ را

استهالک موج بسيار باالست .بههمين دليل بازرسي توسط

بازرسي كرد [.]9

 .4-4-2تعيين ثوابت االستيسته

تجربي ،اجزاي محدود و پردازش سيگنال دستهبندي کرد.

از جمله کاربردهاي امواج لمب تعيين ثوابت االستيسته در

گفتني است برخي از پژوهشها در چندين دستهبندي قرار

مواد مختلف است .در اين روش بهوسيله تعيين رابطة بين

ميگيرند.

سرعت گروه صفر

56

و ثوابت االستيسته ،اين مقادير

مشخص ميشوند .عالوه بر اين با بررسي سرعت گروه
صفر ،ضخامت ورق با دقت بااليي تعيين ميشود [.]22
 .5-4-2استفاده از امواج لمب در حسگرها

 .1-3مطالعة تئوري امواج لمب

با توجه به قدمت شناسايي امواج لمب ،پژوهشهاي نظري
پايه در زمينة امواج لمب در قالب چند کتاب به چاپ رسيده
است كه از آن جمله ميتوان به اثار نويسندگاني چون

با توجه به حساسيت امواج لمب به تغييرات ضخامت و

گرف ،]32[ 57ويکترو ،]33[ 58رز ]9-3[ 59و آخنباخ]39[ 40

عوامل محيطي ،از اين امواج ميتوان در ساخت حسگرها

اشاره كرد .الزم بهذکر است كه با توجه به پيچيدگي ماهيت

استفاده کرد .از آن جمله ميتوان به حسگر دما [,]23

امواج لمب ،بررسي تمامي ابعاد آنها از لحاظ تئوري کار

حسگر فشار [ ،]29حسگرهاي تعيين خواص سياالت از

دشواري است .عالوه بر اين روشهاي عددي زيادي نيز

جمله چگالي [ ،]21غلظت [ ،]21-26خواص گازها (نوع گاز

ابداع شدهاند که مطالعة امواج لمب را سادهتر ميکنند .از

[ ،)]28جريان گاز [ ،]21حسگر تعيين سختي [ ]31و حسگر

اينرو پژوهشهاي نظري محدودي در اين زمينه صورت

تعيين خواص سطح [ ]39اشاره كرد .عملکرد اين حسگرها

گرفته كه برخي از آنها شامل مطالعة پراکندگي [،]31

بسيار ساده است .سرعت و استهالک انتشار موج لمب که

بررسي تئوري منحني ديسپرژن و مشخصات آن از جمله

در زير الية جامد منتشر ميشود ،تحت تأثير حالت الية

سرعت گروه و فاز [ ]36و تعيين خواص االستيک []99

سطحي قرار ميگيرد .تغيير در حالت سطح بهعلت جذب

ورق است.

مولکولها يا بارگذاري ناشي از سيال ،توسط افت صوتي،
نوساننما اندازهگيري ميشود .در شکل  1حسگر تشخيص
گاز هيدروژن با استفاده از امواج لمب نمايش داده شده
است که توسط يک مادة حساس به هيدروژن از جنس
پاالديم پوشش داده شده است .واکنش هيدروژن با پاالديم
سبب تغيير در حجم و چگالي پاالديم شده كه اين امر
باعث تغيير در خواص انتشاري (دامنه و تغييرات فاز) موج
لمب ميشود.

مسائل پيچيده فراهم شده است .امواج لمب نيز با توجه با
ابعاد گسترده و پيچيده خود از اين امر مستثنا نبوده و
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است .اين حسگر متشکل از يک زيراليه از جنس آلومينيوم

با ابداع روش اجزاي محدود امکان بررسي بسياري از

محققان زيادي از اين روش براي شناخت ويژگيهاي امواج

لمب استفاده كردهاند .در بيشتر كارهاي انجامشده ،استفاده
از اين روش بههمراه بررسي تئوري يا تجربي مسئله است
تا عالوه بر تصديق فرايند شبيهسازي ،انعطافپذيري
مطالعه نيز افزايش يابد .در بسياري از موارد نيز استفاده از
شبيهسازي به انتخاب دقيق پارامترها براي آزمون تجربي

 .3پژوهش در زمينة امواج لمب

کمک ميکند .نرمافزارهاي متعددي در زمينة شبيهسازي

با توجه به گستردگي مفاهيم مرتبط با امواج لمب ،تاكنون

بهکار ميروند كه از ميان آنها سه نرمافزار آباکوس ،

پژوهشهاي گستردهاي در اين زمينه صورت گرفته است.

کامسل و انسيس از استقبال بيشتري برخوردار بودهاند.

اين پژوهشها را ميتوان در دستههاي کلي تئوري،

هر يک از اين نرمافزارها در زمينة خاصي داراي نقاط قوت

41

42

45
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انحراف فاز و فرکانس نوسان با استفاده از يک سيستم

 .2-3مطالعة امواج لمب به روش اجزاي محدود

14

هستند و با استفاده درست از آنها جوابهاي مناسبي

بدون نياز به کدنويسي از انعطافپذيري بااليي برخوردار

بهدست ميآيد .اصول کلي نرمافزار انسيس براساس

است و تنها در مواردي خاص نياز به کدنويسي دارد .يکي از

برنامهنويسي است و معموالً براي انجام تحليلهاي

مشکالت بيشتر نرمافزارهاي المان محدود ،مدلسازي

سفارشي نياز به کدنويسي دارد .اين موضوع سبب دشواري

هندسههاي پيچيده است .در برخي از نرمافزارها امکان

کار با آن براي کاربران ساير نرمافزارها ميشود .با اينحال،

انتقال از نرمافزارهاي مدلسازي فراهم شده است ،اما با

بهعلت همين ويژگي ،انعطافپذيري و سفارشيسازي

اينحال ،اين حالت در هندسههاي پيچيده با خطاي زيادي

تحليلهاي المان محدود توسط آن افزايش مييابد .نرمافزار

همراه است .با توجه به اينکه شركت توليدكننده نرمافزار

کامسل يکي از نرمافزارهاي مورد استفاده در حيطة امواج
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آباکوس و نرمافزارهاي مدلسازي معروفي چون کتيا 44و

فراصوتي است .در اين نرمافزارها ،ماژولهاي مورد نياز

ساليدورکس 43يکي است ،رابطي براي انتقال از نرمافزار

براي انتشار و دريافت امواج در نظر گرفته شده است.

مدلسازي به نرمافزار المان محدود وجود ندارد .وجود چنين

بههمين دليل نيازي به انجام عمليات پيچيده براي انجام

رابطي سبب انتقال کامالً بدون عيب مدلها خواهد شد .هر

تحليل نيست .همچنين اين نرمافزار کتابخانة مناسبي براي

يک از نرمافزارهاي شبيهسازي با زبان برنامهنويسي

مواد مختلف از جمله مواد پيزوالکتريک ،که کاربرد

مشخصي قابل شخصيسازي يا کد نويسي هستند .براي

گستردهاي در تحريک و دريافت امواج دارند ،را در اختيار

مثال نرمافزار آباکوس از زبان فرترن

براي نوشتن

دارد .نرمافزار اباکوس نيز يکي از نرمافزارهاي پرکاربرد

برنامههاي شخصي استفاده ميکند .لذا در هر يک از

است .ماژولهاي اين نرمافزار بهنحوي تهيه شده است که

نرمافزارهاي فوق براي تحليلهاي پيچيده نياز به دانش

تقريباً براي هر نوع تحليلي مناسب است .اين نرمافزار حتي

برنامهنويسي در حد قابل قبولي است.

شکل  .8چيدمان بلورههاي پيزوالکتريک در روش پايش سالمت ساختار []21

شکل  .9حسگر تشخيص گاز هيدروژن با استفاده از امواج لمب []28

46

بررسي امواج لمب به روش اجزاي محدود را ميتوان به

حوزة زمان يا فرکانس عمل ميکنند .در اين ميان ميتوان

چهار بخش انتشار موج در مواد مختلف (کامپوزيتي [،]31

به روشهاي متنوع واپيچش ،]91[ 49استفاده از تبديل

برخورد با موانع مختلف از جمله عيوب (هندسههاي مختلف

معکوس زماني ]98[ 32اشاره کرد .در روش واپيچش اساس

عيب) [ ]31و بخشهاي مختلف قطعات ،مطالعه انتشار در

کار اين است که سيگنال دريافتي نهايي ترکيبي از سيگنال

هندسههاي پيچيده (ورق با تغييرات ضخامت) [ ]91و

ناشي از نمونه و سيگنال ناشي از اثر سيستم بهعالوة نوفه

مطالعة ويژگيهاي امواج لمب (سرعت گروه ،فاز ،ديسپرژن

است .با داشتن سيگنال رفرنس (سيگنال ناشي از سيستم)

و جز اينها [ )]99تقسيم کرد.

ميتوان به سيگنال ناشي از قطعه کار دست يافت .واپيچش

النهزنبوري ]38[ 47و جز اينها) بررسي رفتار موج در

 .3-3مطالعة تجربي امواج لمب

با توجه به قدمت استفاده از امواج لمب ،پيشرفتهاي

بسياري در زمينة انجام آزمونهاي غيرمخرب 48توسط اين
امواج صورت گرفته است .با اينحال با توجه به افزايش
روبه رشد نياز صنايع ،نياز به روشهاي جديدتر انجام

فوريه سريع دوبعدي ،]96[ 30تبديل موجک ]91[ 31و روش

به روشهاي مختلفي صورت ميگيرد؛ يکي از اين روشها

فيلتر وينر 35است که براي سيگنالهاي فراصوتي جواب
قابل قبولي بدست ميدهد .در شکل  91نمونهاي از عملکرد
روش واپيچش در جداسازي سيگنالهاي امواج لمب
نمايش داده شده است [.]91

آزمايش همچنان احساس ميشود .از اين جهت بخش
گستردهاي از پژوهشهاي جاري به بررسي نحوة انجام
بازرسي توسط امواج لمب در شرايط خاص صنعتي
اختصاص يافته است .از جمله از اين موارد ميتوان به
بازرسي قطعات با استهالک باال (کامپوزيتها) [ ]93-92و

(الف)

اشاره كرد .همانطور که پيشتر نيز اشاره شد ،امواج لمب
کاربردهاي گستردهاي دارند .هرچند بسياري از اين
تحقيقات در زمينههاي مذکور همچنان ادامه دارد.
 .4-3پردازش سيگنال در امواج لمب

سيگنالهاي امواج لمب بهعلت پديدة ديسپرژن و نيز امكان
ايجاد چندين مد بهطور همزمان پيچيدهاند .عالوه بر اين
اگر در قطعه عيبي وجود داشته باشد ،بهعلت پديدة تغيير
مد ،پيچيدگي سيگنال دوچندان خواهد شد .بههمين دليل،
همواره نيازمند روشهاي پردازش سيگنال براي كاهش
پيچيدگي نتايج هستيم .روشهاي متعددي براي پردازش
سيگنالهاي حاصل از امواج لمب توسعه داده شدهاند که در

mech_mag@yahoo.com

کاربردها به سطح قابل قبولي رسيده و صنعتي شدهاند ،اما

(ب)

شکل  .11تفکيک سيگنالهاي درهم رفته ناشي از دو عيب
مجاور با روش واپيچش؛ الف) سيگنال اصلي ،ب) سيگنال
پردازششده

در روش تبديل فورية سريع دوبعدي از سيگنال در مقياس
زماني ،که از يک سري نقاط با فاصلة يکسان در امتداد يک

ورق بهدست آمده است ،استفاده ميشود .براساس اين
سيگنالها يک نمودار سهبعدي براساس دامنه ،فرکانس و
عدد موج بهدست ميآيد .براساس اين نمودار سهبعدي
امکان اندازهگيري دامنة مدهاي مختلف فراهم ميشود .از
اين طريق با شناسايي دامنة مدهاي تبديلي ،نهتنها امکان
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توسعة روشهاي جديد ارسال و دريافت امواج لمب []99

10

شناسايي عيوب ،که امکان تعيين اندازة آنها نيز ايجاد

زماني موجود را به انطباقاتي از توابع اوليه که از آناليز

ميشود [ .]96در شکل  99نمودار حاصل از اين روش که

موجک استخراج شدهاند ،تجزيه ميکند .از اين تبديل

در آن دامنه سه مد  A0 ، S1و  S0تفکيکشده ،نمايش داده

ميتوان براي شناسايي عيوب (خطا) استفاده كرد .در شکل

شده است.

 92جدايش اليهها در يک ورق کامپوزيتي توسط تبديل
موج نمايش داده است [.]91
بسياري از روشهاي عيبيابي توسط امواج لمب ،نياز به
اطالعاتي دربارة قطعة سالم دارد .معموالً دستيابي به اين
اطالعات سبب پيچيدگي آزمون خواهد شد .بههمين علت
روشهاي بدون نياز به اطالعات قطعه سالم مورد توجه
گرفته است .يکي از اين روشها ،روش معکوس زماني
است .در اين روش باتوجه به عدم نياز به اطالعات پايهاي،
خطاي ناشي از تغييرات شرايط محيطي و عملکردي نسبت
به قطعه سالم نيز به وجود نميآيد .مطابق شکل 93

شکل  .11تعيين دامنه سه مد  A0 ، S1و S0

پيزوالکتريک  Aفرستنده و پيزوالکتريک  Bگيرنده است.

با استفاده از روش تبديل فوريه سريع دوبعدي []41

سيگنال از  Aبه  Bدو مسير مستقيم و پراکنده شده را طي

در تبديل سنتي فوريه يک نمودار طيفي مستقل از زمان
ايجاد ميشود .هرچند بسياري از فرايندهاي ارتعاشي،
رفتارهاي غيرايستا از خود نشان ميدهند که توسط اين

محلي که موجک ناميده ميشود ،شکسته ميشود .در

حاصل داراي مؤلفههايي است که هر يک معرف يکي از
مسيرهاي طي شده توسط موج هستند .از سيگنال بازسازي
شده در پيزوالکتريک  Aميتوان براي فرايند متمرکزسازي
مصنوعي يا تصويرسازي از قطعه استفاده كرد [.]98
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حقيقت ،تبديل موجک يک تبديل خطي است که يک تابع

)Scale (-loga
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سيگنال براي جستجوي هارمونيکها ،سيگنال به توابع

معکوس شده و مجدداً به سمت  Aارسال ميشوند .سيگنال

)Scale (-loga

11

آناليز قابل بررسي نيستند .در تبديل موجک بهجاي تجزية

ميکند .سيگنالها پس از رسيدن به  Bدر مقياس زمان

time µs

time µs

(الف)

(ب)

شکل  .12اعمال تبديل موجک روي امواج لمب در يک ورق کامپوزيتي؛ الف) ورق بدون عيب ،ب) ورق با عيب جدايش اليهها
[]41

]48[  مسيرهاي حرکت موج در روش معکوس زماني.13 شکل

 جمعبندي.4
فراواني در زمينة کاربرد صنعتي و پژوهشي اين امواج

امواج لمب با توجه ويژگيهاي منحصر بهفرد خود ابزار

 در اين راستا از ابزارهاي مناسبي چون.صورت گرفته است

مناسبي براي بازرسي هندسههاي ورقي هستند و بههمين

 مطالعات تئوري و پردازش سيگنال،روش اجزاي محدود

 اين.دليل در صنايع مختلف کاربرد گستردهاي يافتهاند

 استفاده از اين ابزارها.براي بهبود نتايج استفاده شده است

امواج با توجه به ماهيت پيچيده خود نياز به رعايت

منجر به روشن شدن ابعاد گستردهاي از امواج لمب و

، عالوه بر اين.مالحظات فراواني در كاربردهاي عملي دارند

.افزايش کاربردهاي آنها شده است

با توجه به گسترش نياز صنايع مختلف پيشرفتهاي
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پينوشت

. به معادلة ديسپرژن معادلة فرکانس يا معادلة مشخصه نيز گفته ميشود.13
16. Desperse ®
17. Pac Share ®
18. Vallen ®
19. GUIGUW ®
20. semi analytical finite element method (SAFE)
21. frequency spectrum
22. cutoff frequency
23. ultrasonic transducers (probe)
24. piezoelectric elements
25. laser ultrasonics
26. interdigital transducer (IDT)
27. backing material
28. matching layer
29. perspex
30. Lead Zirconate Titanate (PZT)
31. laser interferometer
32. PVDF

41. Abaqus ®
42. Comsol ®
43. ANSYS ®
44. CATIA ®
45. Solid works ®
46. Fortran ®
47. honeycomb sandwich panels
48. nondestructive test
49. deconvolution
50. 2D fast Fourier transform (2D-FFT)
51. wavelet transform
52. time reversal method
53. Wiener filter
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8. Horace Lamb
9. Lord Rayleigh
10. Osborne and Hart
11. Firestone and Ling
12. guided waves
13. mode conversion
14. group velocity

33. tomography
34. time of flight (ToF)
35. structural health monitoring (SHM)
36. zero group velocity (ZGV)
37. Graff
38. Viktorov
39. Rose
40. Achenbach
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1. dispersion
2. nondestructive evaluation
3. Bulk wave
4. Rayleigh waves
5. surface waves
6. Lamb waves
7. plate waves

