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چکيده
در این پژوهش ،چدن شکلپذیر ( )EN-GJS-700-2بهمنظور شناسایی شروع ترک و شکست مورد ارزیابی قرار
گرفت .آزمون کشش تک محوری یکنواخت بر روی نمونههای استخراج شده از وب 1میللنگ اتومبیل ،تحت شرایط
جابهجایی کنترل براساس استاندارد  ISO-6892انجام گردید .شناسایی شروع ترک و شکست با روش مبتنی بر
آنتروپی اطالعات انتشار صوت انجام گردید .نتایج این پژوهش نشان داد شناسایی شروع ترک در روش مبتنی بر
پارامترهای انتشار صوت ،با عدم قطعیتهایی همراه است حالآنکه آنتروپی تجمعی لگاریتمی شانون و آنتروپی
تجمعی لگاریتمی نسبی کالبک-لیبلر با دقت خوبی برای شناسایی شروع ترک و شکست قابل استفاده است .یکی
دیگر از دستاوردهای این پژوهش ،ارائه دو معیار خرابی آزمایشی براساس آنتروپی انتشار صوت است که باعث میشود
رویکرد ارزیابی براساس آنتروپی انتشار صوت برای اهداف پایش وضعیت بالدرنگ بسیار کاربردی نمایان شود .از میان
دو آنتروپی تجمعی لگاریتمی شانون و نسبی کالبک-لیبلر نتایج نشان داد که آنتروپی نسبی کالبک-لیبلر ،برای
شناسایی شروع ترک مناسبتر است.
واژگان کليدي :آنتروپی انتشار صوت ،پایش وضعیت بالدرنگ ،چدن شکلپذیر ،انرژی انتشار صوت ،آزمون کشش.

 .1مقدمه

قابلیت ریختهگری ،ماشینکاری ،تغییرشکلناپذیری و

پایش وضعیت 2فرایندی است که در طی آن یک پارامتر از

مقاومت به سایش ،به موادی مهندسی با دامنه وسیعی از

شرایط ماشین دیدهبانی میشود؛ بهطوریکه یک تغییر عمده

کاربرد تبدیل شده و در تولید لولهها ،ماشینها ،قطعات صنعت

در این پارامتر حاکی از پیشرفت عیبی در ماشین است .پایش

خودرو مانند میللنگ ،سرسیلندر ،بلوک سیلندر و جعبهدنده

وضعیت یکی از عناصر اصلی در نگهداری پیشگیرانه است.

بهکار میروند.

با استفاده از پایش وضعیت میتوان برای نگهداری،

چدنهای شکلپذیر ،3به دلیل وجود دانههای کروی گرافیت

برنامهریزی کرد و یا اقداماتی انجام داد که از اثرات بعدی

در ساختار آن ،خواص مکانیکی استثنایی دارند .این نوع چدن

شکست یک ماشین ،پیش از اتفاق افتادن شکست جلوگیری

قابلیت ریختهگری ،ماشینکاری و مقاومت به سایش باال که

شود .با این تعریف برای شناسایی یک خرابی باید یک

از خواص چدنها است را دارا است .عالوهبر این ،خواص

انحراف در مقدار مبنا (پارامترهای انتشار صوت) رخ دهد.

مکانیکی فوالدها که مقاومت خستگی و چقرمگی باال،

استفاده از این روش از نظر اقتصادی بسیار با صرفهتر از این

قابلیت سختکاری و انجام کار گرم است را نیز شامل

است که اجازه دهیم شکست رخ دهد [ .]1-2معموالً عیوب

میشود .یکی دیگر از مزیتهای چدن شکلپذیر ،قیمت

ماشینها ،علل خیلی سادهای دارند .بههرحال چنانچه این

پایین آن است که به دلیل وجود همین مزایای متنوع ،از آن

عیوب شناسایی نشوند ،آنها با یکدیگر ترکیب شده و به

بهصورت گسترده در ساخت قطعات حساس و بحرانی

شکلهای دیگری ظاهر میشوند و شناسایی نقطه اصلی

اتومبیل استفاده میگردد.

عیب را بهطور پیچیدهای مشکل میسازند؛ بنابراین یک

تحلیل خرابیهای بسیاری بر روی انواع میللنگ از جمله

سامانه شناسایی عیوب کارا ،باید به محض اینکه عالمتی از

میللنگهای سایز کوچک خودروهای سواری [ ]4-6تا

نقص در ماشین ظاهر شد به کاربر هشدار دهد تا سریع ًا

میللنگهای بزرگ مربوط به موتورهای صنایع دریایی [-7

عملیات تصحیح عیب انجام شود .همچنین یک سامانه عملی

 ]۹و نیروگاه دیزلی برای تامین برق اضطراری مراکز داده و

پایش وضعیت باید برای اجرا ،ساده بوده و نیاز به کمترین

ارتباطات زیرساخت انجام گرفته است [ 7و  ]10که همگی

تعداد حسگر را داشته باشد [.]2-3

به این مهم اشاره دارند که عموماً شکست میللنگ از ناحیه

چدن به آلیاژهایی از آهن و کربن که بین  2/1الی  6/2درصد

پین آن اتفاق میافتد [ ]11و شروع ترک نیز در وب میللنگ

کربن داشته باشند ،گفته میشود .رنگ مقطع شکست این

اتفاق میافتد [ .]12به همین دلیل در این پژوهش ،شناسایی

آلیاژ بهعنوان شناسه نامگذاری انواع مختلف آن بهکار میرود.

شروع ترک در نمونههای آزمون کشش استخراج شده از وب

بیش از  ۹۵درصد وزنی چدن را آهن تشکیل میدهد و عناصر

میللنگ مورد بررسی قرار گرفت.

آلیاژی اصلی آن کربن و سیلیسیم هستند .بهطور معمول بین

انتشار صوت ۵به تولید امواج االستیک گذرا در طی مدت

 2/1تا  4درصد کربن و  1تا  3درصد سیلیسیم دارد و بهعنوان

زمان آزاد شدن انرژی از یک منبع موجود در ماده اشاره دارد.

آلیاژی سهگانه شناخته میشود .چدنها ،به استثنای نوع

منبع این انتشار موج در فلزات تا حد زیادی به حرکت

شکلپذیر ،ترد هستند و به دلیل نقطه ذوب پایین ،سیالیت،

نابهجاییها در اثر تغییر شکلهای پالستیک و یا به آغاز و

4

mech_mag@yahoo.com

نشرية علمي صوت و ارتعاش  /سال دهم  /شمارة نوزدهم  / 1400 /سید مرتضي حسیني 1 ........................................
81

mech_mag@yahoo.com

نشرية علمي صوت و ارتعاش  /سال دهم  /شمارة نوزدهم  / 1400 /سید مرتضي حسیني 1 ........................................
82

گسترش رشد ترک در سازه تحت تنش وابسته است .منابع

بریدگمن ]20[ 17است که در آن ترمودینامیک تغییر شکل

دیگر انتشار صوت شامل :ذوب شدن ،تغییر فاز ماده،

پالستیک را بررسی کرد .باساران و یان ]21[ 18در زمینه

تنشهای حرارتی در اثر گرم و سرد شدنها ،نشتی ،خوردگی،

مکانیک آسیب ،آنتروپی را بهعنوان بینظمی معرفی کردند و

اصطکاک و  ...است []13؛ بنابراین امواج انتشار صوت در

از آنتروپی بولتزمن 1۹بهعنوان کمیت بینظمی در مواد

ماده حرکت میکنند و به سطح آن میرسند .آزمون

استفاده کردند.

غیرمخرب 6به روش انتشار صوت شامل دریافت این امواج و

همانطورکه قبال گفته شد ،انتشار صوت ،امواج کرنشی

تحلیل آنها بهمنظور برقراری ارتباط بین امواج دریافت شده

هستند که به دلیل تغییرات ریزساختاری ایجاد میشوند و

و تغییرات ایجاد شده بر روی منبع انتشار صوت است.

اینگونه امواج ،نشاندهنده تغییرات ریزساختاری بوده و حاوی

تغییرات امواج انتشار صوت از طریق تغییرات پارامترهای

اطالعات مربوط به تخریب هستند .بنابراین ،با استخراج

انتشار صوت 7مانند انرژی ،8وقایع آکوستیک ،۹مدت زمان،10

پارامترها از سیگنالهای اندازهگیری شده ،میتوان روند

دامنه موج 11و  ...مورد بررسی قرار میگیرد.

تجمعی تخریب را کنترل کرد [.]22

در بیشتر پارامترهای انتشار صوت اگر آستانه 12انتخاب شده

چنین تغییراتی بر توزیع احتمال شکل موج و پارامترهای

مناسب باشد و نوفه 13سیگنال کم باشد ،آنها قادر به شناسایی

استخراج شده آنها تأثیر میگذارد و میتواند با آنتروپی

شکست هستند اما برای شناسایی نقطه شروع خرابی یا ترک

اطالعات کمی شود .مفهوم آنتروپی اطالعات را کلود

باید به پارامترهای قابل اطمینان سیگنال انتشار صوت رجوع

شانون ]23[ 20پایهگذاری کرد و بعد از پژوهش او ،این

شود بنابراین با توجه به عدم قطعیتها و دشواریهایی که

شاخص کاربردهای زیادی را در علوم و حوزههای مختلف

برای شناسایی شروع ترک بهوسیله پارامترهای انتشار صوت

آن بهخصوص مهندسی مانند پردازش تصویر و سیگنال پیدا

وجود دارد ،نیاز به استفاده از روشهای تشخیص مناسبتر

کرده است [.]24-28

احساس میگردد.

کهیرده و خوانساری [ ]22دریافتند که روش آنتروپی

با توجه به اینکه هدف در پایش وضعیت بالدرنگ 14سازهها

اطالعات سیگنال انتشار صوت ،با استفاده از فرمول شانون

و ماشینها ،تشخیص بهموقع و دقیق ترک و انتشار آن

میتواند پیشبینی مطمئنتری از خستگی و شکست نسبت

بهصورت بالدرنگ است ،استفاده از پارامترهایی که با عدم

به پارامترهای انتشار صوت ارائه کند .روش آنتروپی نسبی

قطعیت کمتر و دقت بیشتری عملیات شناسایی و تشخیص

کالبک-لیبلر 21نیز در چند مطالعه اخیر نتایج امیدوار کنندهای

خرابی را انجام میدهند ،از اهمیت بهسزایی برخوردار است.

را نشان میدهد و آنتروپی اندازهگیری شده نتیجه تغییرات

در میان آخرین روشهای تجزیه و تحلیل سیگنال انتشار

ریزساختاری مواد است که به دلیل تخریب ناشی از بارگذاری

صوت ،اخیرا اثبات شده است که روش ارزیابی آنتروپی

مکانیکی رخ میدهد .نتایج تجربی نشان میدهد که حداکثر

اطالعات 1۵دادههای انتشار صوت برای ارزیابی شکست

آنتروپی اطالعات انتشار صوت ناشی از مواد در طول دوره

امیدوار کننده است.

تخریب مشابه است [ .]22بلینی 22و همکاران [ ]2۹روی

شروع و انتشار خرابی منجر به اتالف انرژی و در نتیجه تغییر

میکرومکانیسمهای آسیبرسان در چدن شکلپذیر پرلیتی با

16

23

در آنتروپی میشود .انرژی به شکل انرژی هیسترزیس

استفاده از تجزیه و تحلیل میکروسکوپ الکترونی روبشی

(پسماند) ،انرژی گرمایی و انتشار صوت [ ]14-1۹تلف

و آزمون انتشار صوت ،پژوهشی انجام دادند .آنها در حین

میشود .از اولین پژوهشهای مربوط به آنتروپی ،کار پرسی

آزمون کشش تک محوری یکنواخت بهصورت درجا 24بر

روی نمونههای میکروکششی تحت شرایط کرنش کنترل،
میکرومکانیسمهای آسیبرسان متعددی را شناسایی کردند
و مشاهده کردند که پارامترهای سنتی انتشار صوت به لحاظ
کیفی با شروع ترک بر روی رفتار االستیک ارتباط دارد و
آنتروپی اطالعات انتشار صوت با توجه به فرمولهای شانون
و کالبک-لیبلر به خوبی با آسیب در حال پیشرفت و شکست
اولیه ارتباط دارد و درنهایت معیارهای شکست آزمونی ارائه
نمودند.
طرح کلی این مقاله به این صورت است که در آن شناسایی
شروع ترک و شکست به روش مبتنی بر آنتروپی اطالعات
پارامتر انرژی انتشار صوت مورد بررسی قرار میگیرد.

شکل  .1استخراج نمونههای استاندارد از داخل وب میللنگ
موتور

 .2مواد و روشها
با توجه به اینکه هدف از این پژوهش پایش وضعیت

با توجه به اهمیت عناصر تشکیل دهنده و تأثیر آن بر روی

بالدرنگ موتور از طریق بهدست آوردن نقطه شروع ترک و

خواص مکانیکی ماده ،نمونه استاندارد از داخل وب میللنگ

خرابی در یکی از اجزای مهم آن یعنی میللنگ است،

استخراج شد و درصد وزنی عناصر سازنده ماده مورد بررسی،
2۵

نمونههای آزمون کشش از وب میللنگ اتومبیل استخراج

بهوسیله آزمون کوانتومتری  ،اندازهگیری شده است .جدول

شد تا اثر فرایند ساخت نیز در آنها اعمال شود .شکل ،1

 ،1درصد عناصر تشکیلدهنده چدن شکلپذیر ،را نمایش

چگونگی استخراج نمونههای استاندارد از داخل وب میللنگ

میدهد .خواص مکانیکی چدنهای شکلپذیر بهطور

موتور را نشان میدهد .برای اثبات تکرارپذیری آزمون سه

مستقیم به ریزساختار آن وابسته است .ریزساختار زمینه چدن
شکلپذیر ممکن است کامال فریتی  ،کامال پرلیتی و یا
ترکیبی از پرلیت و فریت باشد .برای بررسی ریزساختار ،روی
نمونهها متالوگرافی انجام گردید .در شکل  2ریزساختار چدن
شکلپذیر  ،EN-GJS-700-2در حالت (الف) بدون و (ب)
با استفاده از محلول اچانت ،28به نمایش در آمده است .در
شکل -2الف ،صرفا گرافیتهای کروی قابل مشاهده هستند
اما در شکل -2ب ،فازهای پرلیت و فریت نیز قابل مشاهده
هستند .ریزساختار بهدست آمده حاوی فازهای ریزساختار
چدن شکلپذیر ( EN-GJS-700-2شامل فازهای پرلیت-
فریت و گرافیتهای کروی) است .همانطورکه در شکل 2
قابل مشاهده است ،ریزساختار ماده مورد بررسی شامل
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مرتبه تکرار شد.
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 .2-2ترکیب شیمیایی و ریزساختار
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گرافیتهای کروی درون زمینه پرلیتی غالب است .این
زمینه ،شامل  %۹0-100فاز پرلیت و  %10فاز فریت است.
جدول  .1ترکیب شیمیایی چدن شکلپذیر EN-GJS-700-2
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درصد

3/۵00

2/180

0/4۵0

0/014

عنصر

گوگرد

مس

نیکل

قلع

درصد

0/010

0/480

0/020

0/0۵0

کروم

آلومینیوم

تیتانیوم

وانادیوم

درصد

0/030

0/016

0/03۵

0/003

عنصر

تنگستن

کبالت

نیوبیوم

-

درصد

0/002

0/004

0/002

-

عنصر

شکل  .2ریزساختار چدن شکلپذیر ( ،)EN-GJS-700-2شامل( :الف) بدون و (ب) با محلول اچانت (با ترکیب نایتال)2% 29

کشش مواد فلزی در دمای محیط براساس روش استاندارد

 .3-2دستگاه و تجهیزات آزمون
30

[ ،ISO-6892 ]30پیادهسازی و سرعت بارگذاری برای این

مدل  ،STM-150با ظرفیت  1۵تن که قابلیت تنظیم

پژوهش  10میلیمتر بر دقیقه انتخاب شده است .ابعاد

سرعت بارگذاری بین  0/001تا  ۵00میلیمتر بر دقیقه را

هندسی نمونههای استخراج شده براساس پیشنهاد استاندارد

دارد ،استفاده گردید که در شکل  3دیده میشود .آزمون

[ ،]30مطابق شکل  4ساخته شد.

در این پژوهش از دستگاه آزمون کشش یونیورسال سنتام

دادهبرداری دستگاه نیز تا  40میلیون داده در ثانیه ،قابل
تنظیم است که توسط کارت تبدیل سیگنال آنالوگ به
دیجیتال پیسیآی 3۹2-انجام میگیرد .آستانه دامنه موج
انتشار صوت بررسی گردید و مقدار  10دسیبل برای آزمون

چدن شکلپذیر

در این پژوهش ،با قراردادن حسگر انتشار صوت روی نمونه
آزمون حین اعمال نیرو ،سیگنال انتشار صوت برداشت گردید.

سیستم ،40زمان تعریف اوج ،41زمان تعریف ضربه 42و زمان
قفل ضربه ،43به ترتیب برابر با  800 ،200و  1000میکروثانیه
تنظیم شدند و نرخ دادهبرداری  1مگاهرتز درنظر گرفته شد.

برای برداشت سیگنال انتشار صوت از حسگر مینیاتوری

 .4-2آنتروپی انتشار صوت

پیکو 31با دامنه فرکانسی عملیاتی 200 32تا  7۵0کیلوهرتز و

آزمون غیرمخرب به روش انتشار صوت شامل دریافت امواج

پیشتقویتکننده 33با ورودی نوع تک 34و تقویت40 3۵

انتشار صوت و تحلیل آنها بهمنظور برقراری ارتباط بین امواج

استفاده گردید .نرمافزار ثبت و پردازش

دریافت شده و تغییرات ایجاد شده بر روی منبع انتشار صوت

سیگنالهای انتشار صوت ،ویندوز انتشار صوت 37و همه

است .تغییرات امواج انتشار صوت همانطورکه در شکل ۵

تجهیزات معرفی شده ساخت شرکت پک 38است .دامنه پاسخ

نشان داده شده است ،از طریق تغییرات پارامترهای انتشار

فرکانسی این دستگاه از  3کیلوهرتز تا  3مگاهرتز است .نرخ

صوت مانند انرژی ،وقایع آکوستیک ،مدت زمان ،دامنه موج

دسیبل

36

mech_mag@yahoo.com

شکل .4ابعاد نمونههای تخت ساخته شده برای آزمون کشش

کشش چدن شکلپذیر انتخاب گردید .پارامترهای زمانبندی
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و  ...مورد بررسی قرار میگیرد .پارامتر انرژی انتشار صوت،

بنابراین ،میتوان پارامتر انرژی (مطابق شکل  )۵را بهعنوان

مساحت زیر نمودار سیگنال تا حد آستانه تعریف میشود .این

اندازهگیری شدت منبع انتشار صوت درنظر گرفت.

پارامتر به دامنه و زمان استمرار سیگنال بستگی دارد.
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شکل  .5پارامترهای سیگنال انتشار صوت []31

مرحله اصلی در تخمین آنتروپی اطالعات ،تعریف توزیع
احتمال متغیر تصادفی است .ما متغیر تصادفی خود را انرژی
انتشار صوت در زمان ) ،(eiتعریف میکنیم که  iنشاندهنده
زمان دریافت سیگنال است و  Piبردار توزیع جرم احتمال
سیستم را نشان میدهد که در معادله  1آمده است .آنتروپی
اطالعات شانون و کالبک-لیبلر به ترتیب در معادالت  2و 3
تعریف شدهاند [.]22
𝑒1 𝑒2
𝑖𝑒
;}
;
;…;
𝑖𝑒 ∑ 𝑖𝑒 ∑
𝑖𝑒 ∑

( )1

{ = 𝑖𝑃

𝑖

𝑘𝑒 ∑ = 𝑖𝑒 ∑
𝑘=1
𝑁

( )2

𝑖=1

) 𝑆𝐸𝑟 = 𝑆𝐸 (𝑃𝑖 |𝑃𝑖−1

( )3

{ }Pi=1را در کل مشاهدات یک آزمون برآورده میکند .با
دریافت سیگنال جدید توسط حسگر در طول تخریب،
احتماالت بهروز میشوند و توزیع احتمال با استفاده از معادله
 1در هر لحظه تخمین زده میشود .الزم به ذکر است که
تعریف فوق از احتمال نوعی "احتمال تجربی" است .رویکرد
ما از نوع تجربی است که د ر آن ما احتمال را در هر لحظه از
زمان دریافت حسگر از یک رویداد صوتی جدید بهروز
میکنیم و این فرآیند تا  Nمرتبه تکرار میگردد [.]22
 .3نتایج و بحث

) 𝑖𝑃(𝑆𝐸 = − ∑ 𝑃𝑖 log 2

𝑖𝑃
).
𝑃𝑖−1

طبق تعریف معادله  1از { }Piدر هر لحظه از آزمون شرایط

𝑁

( = − ∑ 𝑃𝑖 log 2
𝑖=1

 .1-3آزمون کشش
همانطورکه در شکل  6نشان داده شده است ،در ابتدای
منحنی نیرو -جابهجایی نقطهای وجود دارد که در آن منحنی
از حالت خطی خارج میشود و این نقطه احتمالی شروع
خرابی یا ترک است .برای بررسی تکرارپذیری نتایج آزمون

کشش ،آزمون سه مرتبه تکرار شد که نتایج آزمونهای

 .2-3آنتروپی انتشار صوت

شماره  2و  3با توجه به اینکه شکست در نمونهها تقریبا

پارامترهای انتشار صوت به عوامل زیادی از جمله شرایط

مشابه بود هم از نظر محل شکست و هم از نظر فاصله تا

مرزی آزمون ،هندسه نمونهها و همچنین عملیات حرارتی و

حسگر انتشار صوت ،مبنای تجزیه و تحلیل نتایج قرار گرفت.

ریزساختار مواد نمونه بستگی دارد .عالوهبر این ،موقعیت

در جدول  2نیز نتایج آزمون کشش گزارش شده است.

حسگرها و نزدیکی به محل خرابی یا ترک نیز میتواند بر

همانطورکه قابل مشاهده است میزان استحکام کششی

مقادیر پارامترهای انتشارات صوت تأثیر بگذارد .با توجه به

بهدست آمده حدود  30درصد پایینتر از مقدار پیشبینی شده

اینکه ما در پایش وضعیت سازهها و ماشینها به دنبال

برای این نوع مواد است ( 700)MPaکه با توجه به اینکه

تشخیص بهموقع و دقیق ترک و انتشار آن بهصورت

این نمونههای آزمون از مواد میللنگ ساخته شده اتومبیل

بالدرنگ هستیم ،استفاده از پارامترهایی که با عدم قطعیت

استخراج شده است ،اثر فرایند ساخت در این نتایج نمایان

کمتر و دقت بیشتری عملیات شناسایی و تشخیص خرابی را

شده است.

انجام میدهند ،از اهمیت بهسزایی برخوردار است .در میان

15

اثبات شده است که روش ارزیابی آنتروپی اطالعات دادههای

5

1
2
3
4
)Displacement (mm

انتشار صوت برای ارزیابی شکست امیدوارکننده است .روش
آنتروپی اطالعات شانون و کالبک-لیبلر میتواند پیشبینی

5

قابل اطمینانتری نسبت به پارامترهای انتشار صوت ارائه

0

دهد.

0

حال در این بخش از پژوهش ما مشاهدات تجربی آنتروپی
اطالعات تخمینی از سیگنالهای انتشار صوت را برای

Test 2

Test 1

نمونههای از جنس چدن شکلپذیر در طول آزمون کشش

Test 3

شکل .6نمودار نیرو -جابهجایی آزمون کشش چدن شکلپذیر
EN-GJS-700-2

است ،منحنی آنتروپی اطالعات شانون مربوط به انرژی
انتشار صوت آزمونهای کشش روند مشابهی را نشان

جدول  .2نتایج خواص مکانیکی آزمون کشش چدن شکلپذیر

میدهند .شیب منحنیهای آنتروپی شانون به تدریج همراه

EN-GJS-700-2

با افزایش آسیب در تمام آزمونها کاهش مییابد و در هنگام

خواص

استحکام کششی

مکانیکی

نهایی ()MPa

آزمون 1

48۵/۹2

۹/3۵

آزمون 2

4۵۹/27

۹/63

آزمون 3

4۵۵/30

۹/33

میانگین

466/63

۹/44

ازدیاد طول ()%

خرابی در آزمونهای کشش مقادیر مشابه آنتروپی بهدست
میآید .از طرفی همانطورکه در شکل  8قابل مشاهده است،
منحنی آنتروپی اطالعات نسبی کالبک-لیبلر مربوط به
آزمونهای کشش نیز روند مشابهی را نشان میدهند .نکته
مهم این است که در شکل  8زانویی نرمی در محل شروع
ترک در منحنیهای آزمونهای کشش مشاهده گردید.

mech_mag@yahoo.com

گزارش میکنیم .همانطورکه در شکل  7قابل مشاهده
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10

)Force (kN

20

آخرین روشهای تجزیه و تحلیل سیگنال انتشار صوت ،اخیرا

87

آنتروپی نسبی نیز در هنگام خرابی ،مقادیر تقریبا یکسانی

دو نمونه قابل توجیه است .از طرفی با توجه به اینکه محل

برای همه آزمونهای کشش دارد.

شکست نمونه شماره  1در محل دورتری نسبت به محل

با توجه به اینکه محل شکست نمونههای شماره  2و 3

شکست دو نمونه بعدی و نیز در فاصله دورتری نسبت به

نزدیک یکدیگر بود و هر دو نیز تقریبا فاصله مشابهی با

حسگر انتشار صوت قرار داشت ،تا حدی فاصله منحنی نمونه

حسگر انتشار صوت داشتند ،شباهت و نزدیکی منحنیهای

شماره  1نسبت به دو منحنی دیگر قابل توجیه است.

20

)SE (Bits

30

1.6
1.2
0.8

10

0.4

0

40

20
)Time (s

Test 2
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0

Test 1
Test 3

شکل .7آنتروپی اطالعات شانون

)SEr (Bits

40

2

0
40

20
)Time (s

Test 2

0

Test 1
Test 3

شکل .8آنتروپی اطالعات نسبی کالبک-لیبلر

همانطورکه در منحنیهای شکل  ۹دیده میشود ،نتایج

در طول دوره تخریب مشابه یکدیگر است و از آن میتوان

تجربی و مقایسه آنتروپی اطالعات لگاریتمی شانون و نسبی

برای پایش وضعیت بالدرنگ سازهها استفاده نمود.

نشان میدهد که حداکثر آنتروپی انتشار صوت ناشی از مواد

))Log10(ƩSEr(Bits

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

-1

))Log10(ƩSE(Bits

5

5

-1
40

0

20
)Time (s

Log10(SE)-Test 1
Log10(SEr)-Test 1
Log10(SE)-Test 2
Log10(SEr)-Test 2
Log10(SE)-Test 3
Log10(SEr)-Test 3

شکل .9مقایسه آنتروپی اطالعات لگاریتمی شانون و نسبی کالبک-لیبلر

آنتروپی تجمعی لگاریتمی شانون ) (δ(log10ΣSE)/δtو

آنتروپی تجمعی لگاریتمی شانون به  0/142میرسد که با

کالبک-لیبلر

توجه به جدول  3با  %۹7کاهش در مقدار شیب نسبت به

) (δ(log10ΣSEr)/δtرا میتوان بهعنوان شاخص

مقدار ماکزیمم منحنی ،همراه است .همچنین همانطورکه

شناسایی و تشخیص شروع و انتشار ترک و درنهایت شکست

در شکل  10دیده میشود در نقطه شکست نیز به مقدار

درنظر گرفت .نتایج نشان داد که کاهش شیب آنتروپی با

 0/016میرسد که با توجه به جدول  3این نقطه از منحنی

افزایش خرابی همراه است و مقدار کاهش یافته با خرابی

نیز با  %۹7/4کاهش در مقدار شیب نسبت به مقدار ماکزیمم

اولیه ارتباط دارد .مقادیر شیب در هنگام شروع خرابی بسیار

منحنی ،همراه است.

آنتروپی

تجمعی

لگاریتمی

نسبی
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با توجه به منحنیهای شکل  ۹میتوان گفت که شیبهای

در نقطه شروع ترک منحنی شکل  10است مقدار شیب
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 .3-3معیار خرابی آنتروپی انتشار صوت

کاهش مییابد در شکل  10مشاهده میشود ،بهعنوان مثال

89

6

5

)δ[Log10(ƩSEr)]/δt (Bits S-1

3
36, 0.016

2

5, 0.142

1
0

-1

5, 0.100

36, 0.013

-2

-3

)δ[Log10(ƩSE)]/δt (Bits S-1

4

-4
40

30

10

20
)Time (s

0

δ[Log10(ƩSE)]/δt
δ[Log10(ƩSEr)]/δt

شکل .10مقایسه شیب آنتروپی تجمعی لگاریتمی شانون با شیب آنتروپی تجمعی لگاریتمی نسبی کالبک-لیبلر
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جدول  .3مقایسه مقادیر و کاهش شیب آنتروپی تجمعی لگاریتمی شانون با شیب آنتروپی تجمعی لگاریتمی نسبی کالبک-لیبلر در شروع ترک
و شکست
آنتروپی تجمعی لگاریتمی

تغییرات شیب آنتروپی

آنتروپی تجمعی لگاریتمی شانون

ماکزیمم

4/80۵

3/827

شروع ترک

0/142

0/100

درصد کاهش شیب

۹7

۹۹/7

شکست

0/016

0/013

درصد کاهش شیب

۹7/4

۹۹/7

نسبی کالبک-لیبلر

با توجه به منحنی شکل  10و جدول  3این کاهش شدید در

آنتروپی تجمعی لگاریتمی شانون یا آنتروپی تجمعی

شیب منحنی برای آنتروپی تجمعی لگاریتمی نسبی کالبک-

لگاریتمی نسبی کالبک-لیبلر را بهدست آورد و از آن در نرم

لیبلر ) ،(δ(log10ΣSEr)/δtنیز صادق است .بنابراین از این

افزار پایش وضعیت بالدرنگ سازه برای شناسایی شروع

دو پارامتر شیب میتوان برای شناسایی شروع و انتشار ترک

خرابی و شکست بهره برد.

و خرابی در پایش وضعیت بالدرنگ سازهها استفاده نمود.

دو معیار شناسایی شکست اولیه براساس دو پارامتر تغییرات

براساس نتایج بهدست آمده در این پژوهش فقط کافیست که

شیب

شانون

با دریافت سیگنال انتشار صوت مواد حین یک آزمون

( )δ(log10ΣSE)/δtو آنتروپی تجمعی لگاریتمی نسبی

استاندارد مانند  ،ISO-6892میزان درصد کاهش شیب

کالبک-لیبلر ) ،(log10ΣSErپیشنهاد شد .معیار اول به نوع

آنتروپی

تجمعی

لگاریتمی

آزمون و ماده وابسته بود و معیار دوم به هر دو عامل نوع

با توجه به اینکه ما در پایش وضعیت سازهها و ماشینها به

آزمون و نیز مواد وابستگی نداشت که به ترتیب این معیارهای

دنبال تشخیص بهموقع و دقیق ترک و انتشار آن بهصورت

خرابی آزمایشی در معادالت  4و  ۵نشان داده شدهاند:

بالدرنگ هستیم ،استفاده از پارامترهایی که با عدم قطعیت

( )4
( )۵

)δ(log10 ∑ SE
δt
] ) ≥ 1.60 x 10−2 [log10 (bits s −1
log10 ∑ SEr
0

] )≥ 2.65 x 10 [log10 (bits

کمتر و دقت بیشتری عملیات شناسایی و تشخیص خرابی را
انجام میدهند ،از اهمیت بهسزایی برخوردار است .در این
پژوهش فرض بر این است که خرابی شامل شکست یا ترک
نوعی اختالل است که خود را در تشدید پارامترهای
سیگنالهای انتشار صوت نشان میدهد و میتواند با استفاده

استفاده نمود .بعد از شروع ترک در نقطه زمانی  ۵ثانیه و

توزیع احتمال اندازهگیریها بستگی دارد .همانطورکه دیده

افزایش کرنش با تحمل نیروی بسیار کمتر از شروع آزمون

شد ،آنتروپی اندازهگیری شده نتیجه تغییرات ریزساختاری

و تشکیل منطقه پالستیک نوک ترک ،برای ادامه رشد ترک

مواد بود که به دلیل تخریب ناشی از بارگذاری مکانیکی رخ

و درنهایت شکست به نیروی بیشتری نیاز است که این

میدهد و حداکثر آنتروپی انتشار صوت ناشی از مواد ،در طول

افزایش نرخ تغییرات نیرو در منحنی شکل  6قابل مشاهده

دوره تخریب مشابه بود .تکامل آنتروپی انتشار صوت روند

است .مطابق معیار انرژی در تحلیل شکست ،گسترش ترک

مداومی را در طی دوره تخریب نشان میدهد.

(شکست) هنگامی اتفاق میافتد که انرژی الزم برای رشد

روش و الگوریتم انتخاب پارامتر یا ویژگی برای روشهای

ترک و غلبه بر مقاومت ماده فراهم شده باشد .مقاومت ماده

تشخیص آسیب و استخراج اطالعات مربوط به آسیب از

ممکن است شامل انرژی سطحی ،کار پالستیک و یا سایر

خروجی حسگر بسیار مهم است .عوامل عملیاتی و محیطی

تلفات انرژی در هنگام رشد ترک باشد .در شکل  6کار

همراه با خصوصیات مواد و مقیاس اندازه ،همه عوامل تعیین

پالستیک به وضوح قابل مشاهده است .بنابراین هم نمودار

کنندهای هستند که بر خروجی حسگر تأثیر میگذارند .با

نیرو-جابهجایی و هم پارامترهای انتشار صوت توانایی

استفاده از روش پایش وضعیت بالدرنگ حساسی مانند

تشخیص پدیده شروع ترک را دارند.

انتشار صوت ،تأثیر چنین عواملی بارزتر میشود .ویژگیهایی

در اجزای ماشین و یا سازهها معموال ترکهای ریزی در

که تخریب توزیع احتمال اندازهگیریها را کمی میکنند

هنگام ساخت بهوجود میآید که عمال اجتنابناپذیر است.

میتوانند اطالعات ارزشمندی راجع به آسیب ارائه دهند.

بنابراین با توجه به اینکه نمونههای آزمون کشش در این

آنتروپی انتشار صوت کسری از کل آنتروپی تولید شده در

پژوهش از درون میللنگ موتور اتومبیل استخراج شده است

جریان تخریب یک ماده جامد تحت اعمال نیرو یا بار است.

و استحکام نهایی اندازهگیری شده این مواد در آزمون کشش،

این بخش از کل آنتروپی با استفاده از حسگرهای انتشار

طبق نتایج جدول  ،2حدود  30درصد پایینتر از استحکام

صوت در مواد قابل اندازهگیری است.

پیشبینی شده برای مواد خام چدن شکلپذیر(EN-GJS-

منحنی آنتروپی اطالعات شانون و آنتروپی اطالعات نسبی

) 700-2است ،بنابراین احتمال اینکه این ترک در حین

کالبک-لیبلر در آزمونهای کشش مربوط به این پژوهش

فرایند ساخت ایجاد شده باشد ،زیاد است.

روند مشابهی را نشان میدهد .شیب منحنیهای آنتروپی
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آزمونهای استاندارد برای شناسایی شروع ترک و شکست

اطالعات بهعنوان یک پارامتر توزیعی استفاده میکنیم که به
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بنابراین بهنظر میرسد که میتوان از این معیارها در

از آنتروپی اطالعات کمی شود .برایناساس ،ما از آنتروپی
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شانون به تدریج همراه با افزایش آسیب در تمام آزمونها

تجمعی لگاریتمی شانون ( )δ(log10ΣSE)/δtکاهش

کاهش مییابد و در هنگام خرابی به مقادیر مشابه میرسیم.

مییابد ،درحالیکه خرابی با افزایش آنتروپی تجمعی

زانوی نرمی در محل شروع ترک منحنیهای آنتروپی

لگاریتمی نسبی کالبک-لیبلر )،(δ(log10ΣSEr)/δt

اطالعات نسبی کالبک-لیبلر مشاهده گردید و آنتروپی نسبی

افزایش مییابد.

نیز در هنگام خرابی ،مقادیر تقریبا یکسانی برای همه
آزمونهای کشش به همراه داشت .نتایج تجربی این پژوهش
نشان داد که حداکثر آنتروپی انتشار صوت ناشی از مواد در
طول دوره تخریب مشابه یکدیگر است و از آن میتوان برای
پایش وضعیت بالدرنگ سازهها استفاده نمود.
شیبهای

آنتروپی

تجمعی

لگاریتمی

شانون

) (δ(log10ΣSE)/δtو آنتروپی تجمعی لگاریتمی نسبی
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 .4نتیجهگیری
در این پژوهش ،چدن شکلپذیر ()EN-GJS-700-2

تحت آزمون کشش قرار گرفت و سیگنال انتشار صوت
برداشت گردید و سیگنال به روش مبتنی بر پارامترهای
انتشار صوت و آنتروپی اطالعات جهت شناسایی ترک ،مورد
آنالیز قرار گرفت .که درنهایت نتایج زیر بهدست آمد:

کالبک-لیبلر ) (δ(log10ΣSEr)/δtرا میتوان بهعنوان

 در روش آنتروپی اطالعات ،مشاهده شد که حداکثر

شاخص شناسایی و تشخیص شروع و انتشار ترک و درنهایت

آنتروپی انتشار صوت ناشی از مواد در طول دوره تخریب

شکست درنظر گرفت .نتایج نشان داد که کاهش شیب

مشابه یکدیگر و تکرارپذیر است و از آن میتوان برای

آنتروپی تجمعی نیز با افزایش خرابی همراه است و مقدار
کاهش یافته با خرابی اولیه ارتباط دارد و مقادیر شیب در
هنگام شروع خرابی بسیار کاهش مییابد .بنابراین میتوان با
دریافت سیگنال انتشار صوت مواد حین یک آزمون استاندارد

پایش وضعیت بالدرنگ سازهها استفاده نمود.
 کاهش شیبهای آنتروپی تجمعی لگاریتمی شانون
) (δ(log10ΣSE)/δtو آنتروپی تجمعی لگاریتمی
نسبی کالبک-لیبلر ) (δ(log10ΣSEr)/δtبا افزایش

مانند  ،ISO-6892میزان درصد کاهش شیب آنتروپی

خرابی همراه است و مقدار کاهش یافته با خرابی اولیه

تجمعی لگاریتمی شانون یا آنتروپی تجمعی لگاریتمی نسبی

ارتباط دارد و مقادیر شیب در هنگام شروع خرابی کاهش

کالبک-لیبلر را بهدست آورد و از آن در نرمافزار پایش

زیاد و معناداری دارد.

وضعیت بالدرنگ سازه برای شناسایی شروع خرابی و

 شیب منحنیهای آنتروپی شانون به تدریج همراه با

شکست بهره برد.

افزایش آسیب در تمام آزمونها کاهش مییابد

تفاوت بین مقادیر دو پارامتر تغییرات شیب آنتروپی تجمعی

درحالیکه در آنتروپی اطالعات نسبی کالبک-لیبلر

لگاریتمی شانون ( )δ(log10ΣSE)/δtو آنتروپی تجمعی

زانویی نرمی در شروع ترک مشاهده گردید .بنابراین

لگاریتمی نسبی کالبک-لیبلر ) (δ(log10ΣSEr)/δtبرای

بهنظر میرسد که آنتروپی اطالعات نسبی به نسبت

پژوهش حاضر با نتایج بلینی و همکاران ] [2۹نشان داد که

آنتروپی اطالعات شانون ،برای شناسایی شروع ترک

این دو کمیت به هندسه و سرعت بارگذاری وابسته هستند.

مناسبتر باشد.

از طرفی با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،دو معیار آزمایشی

 دو کمیت شیب آنتروپی تجمعی لگاریتمی شانون

مطرح شد که می تواند برای پایش وضعیت از آن استفاده

) (δ(log10ΣSE)/δtو آنتروپی تجمعی لگاریتمی

کرد .بهطورکلی میتوان گفت که خرابی تا حدی که شکست

نسبی کالبک-لیبلر ) (δ(log10ΣSEr)/δtبه هندسه

رخ میدهد افزایش مییابد زیرا تغییرات شیب آنتروپی

و سرعت بارگذاری وابسته هستند.

ایران خودرو (ایپکو) برای استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی

 دو معیار خرابی برای پایش وضعیت این چدن شکلپذیر

انتشار صوت این شرکت و همچنین از حمایت مالی وزارت

ارایه شد که معیار اول به نوع آزمون و ماده وابسته است

 تحقیقات و فناوری و پارک فناوری اطالعات و،علوم

.و معیار دوم مستقل از این موارد است

-02-000087 ارتباطات از این پروژه در قالب کد اعتباری

 قدردانی.5
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