سال سیزدهم ،شماره  ،41تابستان 1394

مجله مدل سازی در مهندسی

مدلسازیتكنیكبازرسیفراصوتیزمانپروازپراش()ToFDبااستفادهازروشاجزاء

محدود
*2

سميه خراساني 1و فرهنگ هنرور

اطالعات مقاله

واژگان كليدي:
آزمون فراصوتی،
زمان پرواز پراش (،)ToFD
مدلسازی،
روش اجزاء محدود.

چکيده
روش زمان پرواز پراش ( )ToFDیکی از روشهای بازرسی غیرمخرب فراصوتی است که
به منظور تشخیص ،اندازهگیری و تعیین موقعیت عیوب در قطعات صنعتی مورد استفاده
قرار میگیرد .این روش معموالً برای مقاطع ضخیم ( )<15 mmبه کار میرود ،برای
استفاده از آن در مقاطع نازکی همچون مخازن تحت فشار و لولهها نیازمند به شبیهسازی
این روش خواهیم بود .در این مقاله ،روش زمان پرواز پراش با استفاده از تکنیك اجزاء
محدود شبیهسازی شده است .برای مدلسازی از نرمافزار  ABAQUSو برای حل
مسئله ی انتشار امواج فراصوتی از روش صریح استفاده شده است .برای بررسی صحت
مدلسازی صورت گرفته آزمایشهای تجربی بر روی بلوكهای فوالدی انجام شده و نتایج
حاصل از آنها با نتایج حاصل از مدلسازی مقایسه شدهاند .با توجه به نتایج به دست
آمده مالحظه میشود که مدلسازی اجزاء محدود تکنیك  ،ToFDدرك بهتری از نحوهی
انتشار امواج فراصوتی و تعامل امواج با ناپیوستگیهای مختلف بدست میدهد .به همین
دلیل ،برای بررسی پارامترهای مختلف آزمون  ،ToFDشبیهسازی اجزاء محدود بسیار
مناسب و در مقایسه با آزمایشهای عملی بسیار کم هزینه خواهد بود.

*

 -1مقدمه

یکی از روشهای اصلی کنترل کیفیت محصوالت استفاده
از آزمونهای غیرمخرب است .آزمون فراصوتی یکی از
پرکاربردترین روشهای غیرمخرب است که به سرعت و
همزمان با انجام آزمون ،توانایی شناسایی عیوب و تركها
را در قطعات صنعتی و به خصوص جوشکاریهای انجام
شده در خطوط لولههای انتقال نفت و گاز را دارد .در
آزمون فراصوتی امواج صوتی با فرکانس باال وارد قطعه
شده و با مطالعه رفتار موج در داخل قطعه ،عیوب
شناسایی و ارزیابی میشوند .اکثر روشهای فراصوتی بر

پایه بازتابش موج عمل میکنند ،و براساس دامنه اکوهای
دریافتی عیب را اندازهگیری میکنند ،دامنه امواج منعکس
شده تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله صافی سطح ،و
راستای قرارگیری عیب میباشد ] .[1نیاز به اندازهگیری
دقیقتر عیوب باعث شکلگیری روش زمان پرواز پراش
( )ToFD1در سال  1974در آزمایشگاه هارول مرکز ملی
آزمونهای غیر مخرب سازمان انرژی اتمی انگلستان شد
] .[2از آنجایی که این روش بر اساس پدیده پراش عمل
میکند ،وابسته به راستای قرارگیری عیب نمیباشد ،و
میتواند عمق و طول ناپیوستگیهای داخلی را با دقتی
بسیار باالتر از سایر آزمونهای فراصوتی اندازهگیری کند.
اما اندازهگیری عیب توسط این روش به اندازهگیری دقیق

* پست الکترونیك نویسنده مسئولhonarvar@kntu.ac.ir :
 .1کارشناس ارشد مهندسی مکانیك ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی
 .2استاد ،دانشکده مهندسی مکانیك ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
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زمان رسیدن امواج بازتابی و پراشیده از دو انتهای ترك
بستگی دارد ].[3
Time of Flight Diffraction
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با توجه به پیچیدگی معادالت حاکم بر امواج فراصوتی ،در

الزم است .در روشهای صریح مقدار متغیری مثل

مواردی که هندسه سیستم پیچیده بوده و یا مشخصات

جابجایی در یك زمان خاص ،براساس مقادیر آن در گام-

ماده تغییر نماید ،استفاده از معادالت تحلیلی برای بررسی

های زمانی قبلیاش تعیین میشود .در این روشها برنامه-

انتشار امواج بسیار دشوار و حتی گاهی ناممکن است.

نویسی سادهتر بوده و گامهای زمانی کوتاهتری الزم است.

عالوه بر این ،معادالت به دست آمده در اکثر موارد ،تنها با

بنابراین برای مسائل دینامیکی از جمله انتشار امواج

استفاده از روشهای عددی قابل حل خواهند بود ] .[4به

فراصوتی ،که نتایج آنی در هر گام زمانی مورد نیاز است،

منظور شناخت هرچه بیشتر رفتار امواج فراصوتی و بررسی

روشهای صریح ارجحیت دارند ].[10

اثر پارامترهای مؤثر بر آنها ،تاکنون روشهای عددی

این مقاله با بهرهگیری از روش صریح اجزاء محدود در

متنوعی برای حل معادالت انتشار امواج مورد استفاده قرار

مدلسازی انتشار امواج فراصوتی ،به شبیهسازی تکنیك

گرفته است ،که از آن جمله میتوان به مدل شبکه جرم-

زمان پرواز پراش میپردازد .از نرمافزار  ABAQUSبرای

فنر ،2روش تفاضل محدود ،3روش اجزاء محدود ،4تکنیك

مدلسازی انتشار امواج فراصوتی در قطعات دو بعدی با

انتگرالگیری محدود االستودینامیك 5و روش اجزاء

تركهای قائم و مایل استفاده شده است .با در نظر گرفتن

مرزی 6اشاره کرد ] .[5-7لین 7و همکارانش انتشار امواج

سرعت موج و زمان رسیدن امواج پراشیافته ،محل عیب

فراصوتی در یك نمونهی فوالد آستنیتی را با استفاده از

و اندازه آن در این قطعات تعیین شده است .برای مشخص

روش اجزاء محدود شبیهسازی کردهاند ،آنها در مدلسازی

کردن صحت مدلسازیهای انجام شده ،آزمایشهای

خود اثرات مربوط به پراکندگی در مرز دانهها را نیز در

تجربی نیز انجام گرفته و با مقایسه نتایج به دست آمده از

نظر گرفتهاند و توانستند مکانی که امواج پراشیده

مدلسازی و آزمایشهای تجربی با مقادیر واقعی پارامترها،

بیشترین انرژی را دارند معین سازند ] .[8باسکاران و

درصد خطای آنها مشخص شده است .چگونگی انتشار

همکارانش نیز انتشار امواج فراصوتی را به روش اجزاء

موج فراصوتی و تقابل اثر آن با عیوب نیز به نمایش

محدود با استفاده از نرمافزار  ANSYSمدلسازی

گذاشته شده است .این مقاله درك بهتری از پدیده پراش

کردهاند .از آنجا که این نرمافزار از روش ضمنی 8برای حل

و تقابل امواج فراصوتی با ناپیوستگیها را فراهم میسازد،

معادالت گذرای موج استفاده میکند ،مدلسازی آنها از

و همچنین میتواند در طراحی آزمون  ToFDبرای

نظر محاسباتی بسیار پرهزینه بوده است ].[9

بازرسی قطعات نازك و یا زمانی که هندسه قطعه پیچیده

تکنیكهای اجزاء محدود بر اساس روشی که برای تبدیل

باشد ،مورد استفاده قرار گیرد.

معادالت دیفرانسیل به معادالت جبری استفاده میکنند،
به دو نوع ضمنی و صریح 9تقسیمبندی میشوند .در روش
ضمنی مقادیر متغیر در گامهای زمانی بعدی ،برای تعیین

 -2اصول حااك رار نکنياا رايرساي يماان
پرواي پراش ()ToFD

مقادیر فعلی آن مورد نیاز است .برنامهنویسی این روش
پیچیده ،و برای هر گام زمانی زمان محاسباتی بیشتری

در روش  ToFDاز دو پررررروب فراصرررروتی زاویررررهای
اسررتفاده مرریشررود و روش بازرسرری برره صررورت ارسررال-

2

Mass spring lattice model
Finite difference method
4
Finite element method
5
Elastodynamic finite integration technique
6
Boundary element method
7
Lin
8
Implicit
9
Explicit
3
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دریافت 10است .یکی از پرروبهرا بره عنروان فرسرتنده و
دیگری به عنوان گیرنرده مروج فراصروتی عمرل مریکنرد
و فاصررله دو پررروب در هنگررام بازرسرری از هررم ثابررت
Pitch-catch
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 -1موج زیرپوستی ،11این موج فاصله بین دو پروب را به
صورت مستقیم طی میکند و چون نسبت به سایر

شکل  1نشان داده شده است.

امواج فاصله کمتری را طی میکند ،زودتر از سایر
امواج به پروب گیرنده میرسد.
12

 -2موج پراشیافته از نوك فوقانی عیب

 -3موج پراشیافته از نوك تحتانی عیب

13

 -4موج دیواره پشتی ،14این موج از سطح تحتانی قطعه
بازتابیده میشود و دیرتر از سایر امواج ذکر شده به
پروب گیرنده میرسد.
در شکل  1سیگنالهای دریافت شده مربوط به این امواج
نیز نشان داده شدهاند .به این نوع نمایش سیگنالها،
شکل  -1شماتیك تکنیك [11] ToFD

روبش  Aگفته میشود .در این تصویر محور عمودی دامنه
سیگنال و محور افقی زمان رسیدن سیگنال را نشان می-

در این روش معموالً از پروبهای زاویهای موج طولی

دهد .در سیگنال روبش  Aنشان داده شده در شکل 1

استفاده میشود .زمانی که موج فراصوتی با زاویه به یك

مشاهده میشود که اکوی موج پراشیافته از نوك فوقانی

سطح یا عیب برخورد میکند ،قسمتی از انرژی به حالت

عیب نسبت به اکوی موج پراشیافته از نوك تحتانی عیب

دیگری از موج تبدیل میشود .از آنجایی که سرعت موج

در فاز مخالف است ] .[12عالوه بر این موج زیرپوستی نیز

عرضی تقریباً نصف سرعت موج طولی است ،هنگام

با موج دیواره پشتی در فاز مخالف هستند.

استفاده از پروب موج طولی اولین سیگنالهای پراشیافته

در شکل  2قطعهای به ضخامت  Hنشان داده شده است

از نوع موج طولی هستند و بنابراین زودتر از سیگنالهای

که ترکی به عمق  dو طول قائم  2aدر راستای ضخامت

ناشی از تغییر حالت موج به پروب گیرنده میرسند ].[12

آن ایجاد شده است .فاصله شاخص دو پروب فرستنده و

زمانی که موج فراصوتی به عیب برخورد میکند ،مطابق

گیرنده  2Sمیباشد .اگر  TLزمان رسیدن موج زیر

شکل  1لبههای عیب به عنوان منبع نقطهای باعث انتشار

پوستی TBW ،زمان رسیدن موج دیواره پشتی و  T1و T2

مجدد موج فراصوتی در دامنه وسیعی از زوایا میشوند.

به ترتیب زمان رسیدن امواج پراشیافته از نوكهای

این سیگنالهای ضعیف ،امواج پراشیافته نامیده میشوند

فوقانی و تحتانی ترك باشند در این صورت میتوان با

و ایجاد آنها هیچ ارتباطی به جهت قرارگیری عیب و یا

توجه به شکل  2این زمانها را بر حسب ابعاد و سرعت

نوع عیب ندارد .این سیگنالهای پراشیافته به پروب

موج فراصوتی  ،Cمطابق معادالت زیر بیان کرد ].[12

گیرنده میرسند و با محاسبه زمان رسیدن این سیگنالها
به گیرنده ،میتوان به محل قرارگیری عیب پیبرد ].[12
همانطور که در شکل  1دیده میشود ،در روش ToFD

صرف نظر از امواج تغییر حالت یافته ،چهار موج معین
وجود دارند .این موجها از لحاظ زمان رسیدن به پروب
گیرنده به صورت زیر دستهبندی میشوند ]:[12

2S
C

( )1

2 S2  d2
C

( )2
( )3

TL 

T1 

2 S 2  d  2a 
C

2

T2 

11

Lateral wave
Upper tip diffracted wave
13
Lower tip diffracted wave
14
Backwall echo
12
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2 S2  H2
C

()4

بنابراین با استفاده از روابط بیان شده میتوان با داشتن

TBW 

زمان رسیدن امواج و سرعت موج فراصوتی ،ضخامت
قطعه ،عمق و طول عیب را محاسبه نمود.

شکل  -2هندسه کلی آزمون [13] ToFD

 -3مدلسايي نکنياا  ToFDراا اساادا ه

تجربی مقایسه کرد .سیگنال تجربی به دست آمده در
شکل  3نشان داده شده است.

اي روش اجزاء محدو
در تکنیررك  ToFDاز پررروب زاویررهای برررای ارسررال و
دریافت امواج فراصوتی اسرتفاده مریشرود .ایرن پرروب
از یررك تراگررذار 1پیزوالکتریررك کرره برره یررك گرروه
پالسررتیکی چسرربانده شررده اسررت تشررکیل مرریشررود،
این گوه اصرطالحاً کفشرك تراگرذار 2نامیرده مریشرود
و معمرروالً از جررنس پالسررتیك انتخرراب مرریشررود .بررا
اسررتفاده از کفشررك تراگررذار ،برخررورد مایررل امررواج
فراصرروتی برره سررطح قطعرره کررار صررورت مرریگیرررد.

شکل  -3سیگنال مورد استفاده در مدلسازی

شرربیهسررازی تکنیررك  ToFDمسررتلزم مرردلسررازی
تراگررذار پیزوالکتریررك و کفشررك اسررت کرره در ادامرره

در این مقاله برای ایجاد موج در قطعه شرایط مرزی از نوع

نحوه مدلسازی آنها توضیح داده میشود.

جابجایی بر اساس این پالس بر گرههایی که در محل
تماس تراگذار و نمونه هستند اعمال شده است.

 -1-3مدلسايي نراگذار پيزوالکاريا

مکانیزم عملکرد پیزوالکتریك با اعمال پالس تحریك گذرا
بر روی سطح قطعه مدلسازی میشود ] .[14پالس

 -2-3مدلسايي كدشا نراگذار
4

تحریك مورد استفاده در این مقاله بر اساس سیگنال

کفشك تراگذار معموالً از جنس پلکسیگالس است ،این

دریافت شده از آزمایش تجربی در حالت بازرسی بازتابی،3

کفشك باعث میشود ،پرتو فراصوتی در زاویه مورد نظر در

به دست آمده است تا بتوان نتایج شبیهسازی را با نتایج

داخل قطعه منتشر شود .مدلسازی تکنیك  ToFDبا
کفشك ،تعداد گرهها و زمان محاسبات را افزایش میدهد،
به همین دلیل در این مقاله با مالحظه فرضیات زیر از

Transducer

1
2

Probe shoe
3
pulse-echo
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Plexiglas

4
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مدلسازی واقعی کفشك اجتناب و به جای آن از روشی

در این بخش نحوهی مدلسازی تکنیك  ToFDدر

دیگر برای ارسال زاویهای موج استفاده شده است.

قطعاتی با عیوب مختلف تشریح ،و چگونگی انتشار امواج

فرضیات مورد استفاده عبارتند از:

فراصوتی و تعامل اثر آن با ناپیوستگیهای مختلفی که در



استهالك تمامی امواجی که به گیرنده میرسند ،در
کفشك یکسان است و یا به عبارتی نسبت دامنه موج
در حالت وجود کفشك و عدم وجود آن برابر است.



زمان عبور در کفشك برای تمامی امواجی که به
گیرنده میرسند یکسان است .برای اندازهگیری اندازه
عیب ،اختالف زمان بین سیگنال عیب و سیگنال
مرجع (زیر پوستی یا دیواره پشتی) اندازهگیری می-
شود ،که در صورت وجود کفشك تغییری نخواهد
کرد.



شرایط تماس بین کفشك و قطعه به گونهای است
که تنها شکست سادهای در پرتو ایجاد میشود و

قطعه وجود دارد بررسی خواهد شد .برای اطمینان از
صحت مدلسازیهای صورت گرفته ،آزمایشهایی نیز
انجام شده است .پارامترهای هندسی قطعات ابتدا بر
اساس نتایج حاصل از آزمایشات عملی و سپس بر اساس
مدلسازی اجزاء محدود محاسبه و درصد خطای دو روش
نسبت به مقادیر واقعی محاسبه خواهد شد .در پایان
تکنیك  ToFDدر قطعهای با عیب داخلی مایل مدل-
سازی میشود و به این ترتیب توانایی تکنیك  ToFDدر
تعیین و اندازهگیری عیوب داخلی نیز بررسی خواهد شد.
 -1-4آيمايشهاي ن رري

برای انجام آزمایشهای تجربی از دو بلوك استفاده شده

اثرات دیگر نادیده گرفته میشوند.
انتشار پرتو فراصوتی در قطعه با زاویه مورد نظر ،با اعمال
تأخیر زمانی در سیگنال تحریك در گرههای مجاور ایجاد
میشود ] .[14به این عمل در اصطالح جهتدهی پرتو
فراصوتی 1گفته میشود .جهتدهی پرتو فراصوتی در
تکنیك آرایههای فازی 2بسیار رایج است .آرایه فازی شامل
تعدادی تراگذار یکسان است که در مجاورت هم قرار
گرفته اند .این تراگذارها به نوبت و به صورت جداگانه اما با
اما با اختالف فاز نسبت به هم ،تحریك میشوند .با تنظیم
مناسب این اختالف فاز میتوان پرتوهای حاصل از این
تراگذارها را در نقطه مطلوب متمرکز ساخت و به تصاویری
با قابلیت تفکیك 3باال دست یافت ].[15

است که در شکل  4نشان داده شدهاند .ضخامت هر دو
بلوك  38/012 mmاست .بلوك اول ،شکل (4الف)،
قطعهای است سالم و بدون عیب و بلوك دوم ،شکل
(4ب) ،قطعهای است که شیاری به عمق  18/971 mmو
عرض  0/3 mmدر سطح فوقانی آن قرار گرفته است .این
دو قطعه از جنس  CK 45هستند با مدول االستیسیته
 ،205 GPaضریب پواسون  0/3و چگالی .7708 kg/m3
پروب فراصوتی که برای انجام آزمایشها استفاده شده
است ،ساخت شرکت پانامتریکس 4و مدل  V 537است.
فرکانس این پروب  10 MHzو قطر آن  0/25 inاست.
کفشك مورد استفاده نیز ساخت شرکت پانامتریکس و
مدل  ABWM – 4107است .این کفشك موج طولی را

 -4مقايسااه نااااير ن ررااي و ماادلسااايي

با زوایه  600وارد قطعه فوالدی میکند .پروب و کفشك
استفاده شده در شکل  5نشان داده شدهاند.

نکنيا ToFD
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مدت انجام آزمایش ثابت بماند ،از یك بلوك به ضخامت
 15 mmاستفاده شده که این بلوك در تمام مدت انجام
آزمایش در حد فاصل بین دو کفشك قرار داده شده است.
این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته است که در هنگام
شکل  :4بلوكهای مورد استفاده در مدلسازی و آزمایش

انجام آزمایش ،ترك دقیقاً در وسط حد فاصل دو کفشك
قرار گیرد.
آنچه که از انجام آزمونهای فراصوتی  ToFDبه دست
میآید اکوهایی است که مربوط به زمان رسیدن امواج زیر
پوستی ،پراشیافته از نوك فوقانی ترك ،پراشیافته از
نوك تحتانی ترك و دیواره پشتی هستند .این اکوها به
صورت روبش  Aبر روی صفحه رایانه نمایش داده می-
شوند .در این روبش محور عمودی دامنه سیگنال و محور
افقی زمان رسیدن سیگنال را نشان میدهد .نکتهای که
باید به آن توجه کرد این است که زمانهای به دست آمده

شکل  :5پروب و کفشك استفاده شده در آزمون

مطلق هستند و زمان عبور موج از درون کفشكها باید از
آنها کاسته شود ،بدین ترتیب میتوان مدت زمانی را که

قبل از انجام آزمونهای فراصوتی ،سرعت انتشار موج

موج وارد قطعه و از آن خارج میشود به دست آورد.

طولی در قطعات مورد آزمون به دست آمده است ،به این

سیگنالهای به دست آمده از آزمایشها برای بلوك بدون

صورت که پروب فراصوتی معرفی شده به صورت نرمال بر

عیب و بلوك با ترك بر روی سطح فوقانی به ترتیب در

روی سطح قطعه قرار گرفته و بازتابهای موج از سطح

شکلهای  6و  7نشان داده شدهاند.

پشتی قطعه در حالت بازتابی دریافت شدند .با اندازهگیری

همانطور که در شکل  6مشخص است ،زمانی که قطعه

زمان رسیدن سیگنال اول و ضخامت قطعه ،سرعت انتشار

سالم باشد ،تنها دو موج زیرپوستی و دیواره پشتی توسط

موج طولی در قطعه مورد آزمون برابر با  5981/43 m/sبه

پروب گیرنده دریافت خواهند شد .از شکل  7نیز مشخص

دست آمده است.

است که در قطعه با ترك در سطح فوقانی تنها دو موج

برای انجام آزمونهای فراصوتی زمان پرواز پراش،

پراشیافته از نوك تحتانی ترك و موج دیواره پشتی توسط

پارامتری که الزم است بسیار دقیق اندازهگیری شود،

پروب گیرنده قابل دریافت خواهند بود ،زیرا سطح قطعه

فاصله بین شاخصهای دو کفشك یعنی همان فاصله بین

در موقعیت ترك باز است و در نتیجه موج زیرپوستی

نقاط ورود و خروج موج از قطعه میباشد .این فاصله در

قابلیت انتقال را نخواهد داشت.

این آزمایشها  63 mmدر نظر گرفته شده است .برای
اینکه این فاصله به صورت دقیق تنظیم شود و در تمام
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شکل  :6سیگنال حاصل از آزمایش تجربی در قطعه سالم

شکل  :7سیگنال دریافتی در قطعه با ترك در سطح فوقانی
 -2-4مدلسايي آيمايشهاي ن رري را اسادا ه اي روش
اجزاء محدو

به منظور شبیهسازی تکنیك  ToFDمدلی ایجاد شده
است که حتی االمکان شبیه به شرایط آزمایش تجربی
باشد ،این مدل به صورت شماتیك در شکل  8نشان داده
شده است .موج به روشی که قبالً در بخش  3توضیح داده
شد ،در سمت چپ قطعه ایجاد میشود .در سمت راست
قطعه ،در محل تماس قطعه با تراگذار گیرنده ،حسگرهایی
قرار داده شده است که جابجایی نقاط متناظر را در
راستای ضخامت بلوك و عمود بر آن ثبت میکنند.
سیگنالهای دریافتی توسط این حسگرها با تأخیر زمانی
نسبت به یکدیگر دریافت میشوند .سیگنالهایی که در
ادامه به عنوان سیگنال دریافتی معرفی میشوند ،میانگین
سیگنالهای دریافت شده توسط حسگرهاست .یکی از این
حسگرها در شکل  8نشان داده شده است.

مجله مدل سازی در مهندسی

شکل  :8مدل ایجاد شده برای شبیهسازی تکنیك ToFD

برای مدلسازی از المان کرنش صفحهای مربعی یا چهار
گرهای  CPE4Rاستفاده شده و همانطور که در شکل 8
نشان داده شده به منظور جلوگیری از انعکاس موج از
دیوارههای سمت راست و چپ قطعه ،این دو قسمت با
المانهای نامحدود کرنش صفحهای چهار گرهای
 CINPE4المانبندی شدهاند .استفاده از المانهای
نامحدود در دیوارههای سمت راست و چپ قطعه باعث
حذف سیگنالهای اضافی و تشخیص بهتر و راحتتر امواج
دریافت شده میشود .در هنگام استفاده از المان چهار
گرهای ،تعداد المانها در قطعات حدود  333000المان
است.
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در شکل  9تصویر لحظهای از انتشار امواج فراصوتی در

زیرپوستی و ریلی ایجاد میشوند .این امواج به خوبی در

قطعه بدون عیب نشان داده شده است .زمانی که سطح

شکل  9دیده میشوند .مبدأ اندازهگیری زمان لحظهای

قطعه به روشی که توضیح داده شد تحریك میشود ،در

است که تحریك بر روی سطح قطعه صورت میگیرد.

داخل جسم امواج طولی و برشی و در سطح آن امواج

شکل  :9تصویر لحظهای از انتشار موج فراصوتی در قطعه سالم در لحظه 4 µs

با برخورد موج طولی به دیواره پشتی قطعه ،انعکاس و

شده است که موج طولی انعکاس یافته قبل از موج عرضی

تغییر حالت موج اتفاق میافتد و بدین ترتیب موج طولی

به پروب گیرنده برسد .در شبیهسازی نیز زمان تحلیل باید

به دو موج طولی و عرضی تبدیل میشود ،که در شکل 10

به گونهای تنظیم شود که این موج بتواند توسط حسگرها

در لحظه  10 µsنشان داده شده است .فاصله بین دو

دریافت شود .زمان تحلیل برای مدلسازی بر روی

کفشك در مدلسازیهای انجام شده ،به گونهای تنظیم

 18/5 µsتنظیم شده است.

شکل  :10تصویر لحظهای از انتشار موج فراصوتی در لحظه  ،10µsتغییر حالت موج طولی در هنگام برخورد با دیواره پشتی قطعه

در شکل  11تصویر لحظهای انتشار امواج در قطعه با

همانطور که در این شکل دیده میشود ،با برخورد موج

ترك در سطح فوقانی در لحظه  7/5 µsدیده میشود.

به ترك ،نوك ترك به عنوان منبع جدیدی برای تولید
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امواج عمل میکند .بدین ترتیب موج به صورت دایرهای از

دست آمده از مدلسازی ،برای بلوك بدون عیب و بلوك با

این منبع جدید به اطراف منتشر شده و قبل از رسیدن

ترك بر روی سطح فوقانی به ترتیب در شکلهای  12و

موج دیواره پشتی ،به حسگرها میرسد .سیگنالهای به

 13نشان داده شدهاند.

شکل  :11تصویر لحظهای از انتشار موج در قطعه با ترك در سطح فوقانی در لحظه 7/5 µs

شکل  :12سیگنالهای حاصل از مدلسازی تکنیك  ToFDدر قطعه سالم

شکل  :13سیگنالهای دریافت شده توسط حسگر در قطعه با ترك در سطح فوقانی
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مقايسه نااير ن رري و مدلسايي

سیگنالهای حاصل از مدلسازی و آزمایش تجربی برای
قطعه سالم به ترتیب در شکلهای  6و  12نشان داده
شدهاند .مقادیر عددی نتایج به دست آمده از آزمایش و
مدلسازی در جدول  1با هم مقایسه شدهاند.

با توجه به اختالف زمان رسیدن امواج زیر پوستی و دیواره
پشتی در قطعه سالم که از آزمایش تجربی و مدلسازی به
دست آمده است و با استفاده از معادله ( )5که از تفاضل
معادله ( )1از معادله ( )4حاصل شده است و با دانستن
سرعت انتشار موج فراصوتی در قطعه میتوان ضخامت

جدول  :1مقایسه نتایج حاصل از آزمایشهای تجربی و مدل-
سازی برای قطعه سالم
يمان رسيدن

يمان رسيدن

اخاالف يمان

نااير ره

موج يير

موج يواره

رسيدن

ست آمده

قطعه سالم را به دست آورد:



( )5



2 S2  H2  S
C

TBW  TL 

پوساي

پشاي

امواج

()TL
()µs

()TBW
()µs

()TBW-TL
()µs

با توجه به اختالف زمان رسیدن امواج پراشیافته از نوك

ن رري

10/64

16/52

5/88

تحتانی ترك و دیواره پشتی در قطعه با ترك در سطح

مدلسايي

11/53

17/40

5/87

فوقانی که از آزمایش تجربی و مدلسازی به دست آمده
است و با استفاده از معادله ( )6که از تفاضل معادله ( )3از

سیگنالهای حاصل از مدلسازی و آزمایش تجربی برای
قطعه با ترك در سطح فوقانی به ترتیب در شکلهای  7و
 13نشان داده شدهاند .مقادیر عددی نتایج به دست آمده

معادله ( ) 4حاصل شده است و با دانستن سرعت انتشار
موج فراصوتی در قطعه و ضخامت قطعه میتوان عمق
ترك را در قطعه به دست آورد:

از آزمایش و مدلسازی برای این قطعه در جدول  2با هم
مقایسه شدهاند.

()6





2 S2  H2  S2 d2
C

TBW  T2 

جدول  :2مقایسه نتایج حاصل از آزمایشات تجربی و مدلسازی
برای قطعه با ترك در سطح فوقانی

با در نظر گرفتن اختالف زمانی سیگنالهای دریافت شده

يمان رسيدن

يمان رسيدن

اخاالف يمان

نااير ره

موج پراش-

با استفاده از

موج يواره

رسيدن

ست آمده

يافاه اي نرك

پشاي

امواج

()T2
()µs

()TBW
() µs

()TBW-T2
() µs

ن رري

12/32

16/48

4/16

مدلسايي

13/27

17/40

4/13

از مدلسازی و آزمایشهای تجربی و

معادالت ( )5و ( )6میتوان ضخامت را در قطعه سالم و
عمق عیب را در قطعهی با ترك در سطح فوقانی محاسبه
کرد .در جدول  3پارامترهای به دست آمده از نتایج
تجربی و مدلسازی با مقادیر واقعی آنها مقایسه و
اختالف بین مقادیر به دست آمده با مقادیر واقعی و درصد
خطای نتایج تجربی و مدلسازی ارائه شده است .با توجه

نکتهای که الزم است دوباره به آن اشاره شود این است که

به نتایج به دست آمده ،مدلسازیهای انجام شده از دقت

زمانهای به دست آمده از آزمایشهای تجربی که در

قابل قبولی برخوردار میباشند.

شکلهای  6و  7نشان داده شدهاند مطلق هستند و زمان
عبور موج از درون کفشكها باید از آنها کاسته شود ،که
این کار در جداول  1و  2انجام شده است.
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جدول  :3مقایسه نتایج تجربی و مدلسازی با مقادیر واقعی
مقدار
پارامار مور نظر

مدلسايي

ن رري

واقعي
()mm

ناي ه

اخاالف را مقدار

رصد

ناي ه

اخاالف را مقدار

رصد

()mm

واقعي

خطا

()mm

واقعي

خطا

()mm

(به درصد)

()mm

(به درصد)

ضخامت
قطعه سال )(mm

38/012

37/644

0/368

0/97

37/605

0/407

1/07

ارنداع عيب ر قطعه
را نرك ر سطح

18/971

19/269

0/298

1/57

19/440

0/469

2/61

فوقاني )(mm

-4-4

ماادلسااايي نکنيااا  ToFDر قطعااهاي رااا

قطعه در شکل  14نشان داده شدهاند .همانطور که در

عيب اخلي مايل

شکل  14دیده میشود ،به دلیل یکسان بودن زوایای

پس از تعیین دقت و صحت مدلسازیهای انجام شده ،در
این قسمت به مدلسازی تکنیك  ToFDدر قطعهای با
عیب مایل به عمق  20 mmو طول مایل  20 mmو زاویه
 600نسبت به افق در قطعهای به جنس  CK 45پرداخته
شده است .تعداد المان استفاده شده در این مدلسازی
 774686است و زمان تحلیل  28/5 µsدر نظر گرفته
شده است .تصاویر لحظهای انتشار امواج فراصوتی در این

انتشار موج طولی و عیب مایل ،تمامی موج طولی که به
دیواره ترك برخورد میکند ،بازتابیده میشود و قسمت-
های دیگر موج طولی به طور همزمان از دو انتهای ترك
با تغییر حالت پراشیده میشوند .برای مشاهده بهتر پدیده
پراش و تغییر حالت موج در اثر برخورد با نوك ترك،
تصویر لحظهای انتشار امواج فراصوتی در لحظه 12/82 µs
در شکل  15بزرگنمایی شده است.

شکل  :14تصاویر لحظهای از انتشار امواج فراصوتی در قطعه با عیب داخلی مایل در زمانهای مختلف
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شکل  : 15تصویر حاصل از بزرگنمایی انتشار امواج فراصوتی به منظور آشکارتر شدن پدیده پراش در قطعه با عیب مایل

سیگنالهای دریافت شده در این مدلسازی در شکل 16
نشان داده شدهاند .همانطور که در شکل  16دیده می-
شود ،موج برشی که از تغییر حالت موج فراصوتی در
هنگام برخورد با نوك فوقانی ترك ایجاد میشود همزمان
با موج دیواره پشتی توسط حسگر دریافت میشود.
با استفاده از نتایج به دست آمده از مدلسازی میتوان

ضخامت قطعه و عمق و طول مایل عیب را اندازهگیری
کرد .نتایج حاصل در جدول  4با مقادیر واقعی این
پارامترها مقایسه شده است و درصد خطای حاصل از
مدلسازی به دست آمده است .نتایج جدول  4نشان می-
دهد که مدلسازی تکنیك  ToFDدر تعیین عمق و طول
ناپیوستگی مایل نیز از دقت قابل قبولی برخوردار است.

شکل  :16سیگنالهای دریافت شده توسط سنسور در مدلسازی تکنیك  ToFDدر قطعهای با عیب مایل
جدول  :4مقایسه نتایج حاصل از مدلسازی تکنیك  ToFDبا مقادیر واقعی در قطعهای با عیب مایل
مقدار واقعي پارامار

مقدار ره ست آمده اي مدلسايي

رصد خطا

پارامار هندسي مور نظر

()mm

()mm

(به درصد)

ضخامت قطعه

60

59/584

0/69

عمق عيب

20

19/364

3/18

طول مايل عيب

20

20/942

-4/71
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 ناي هگيري-5
آمده مالحظه میشرود کره مردلسرازی اجرزاء محردود

 روش بازرسرری فراصرروتی زمرران پرررواز،در ایررن مقالرره

 و برره طررور کلرری شرربیهسررازی انتشررارToFD تکنیررك

) برا اسرتفاده از تکنیرك اجرزاء محردودToFD( پراش

 درك بهترررری از نحررروهی انتشرررار،امرررواج فراصررروتی

 بررای کراهش حجرم و هزینره.شبیهسازی شرده اسرت

امررواج فراصرروتی و تعامررل امررواج بررا ناپیوسررتگیهررای

محاسبات از روش صرریح بررای حرل مسرئلهی انتشرار

 بررای بره، بره همرین دلیرل.مختلف بهدست مریدهرد

 برره منظررور.امررواج فراصرروتی اسررتفاده شررده اسررت

دسررت آوردن دیررد فیزیکرری از مسررئله انتشررار امررواج

 بررا روشToFD بررسرری دقررت مرردلسررازی تکنیررك

 شربیهسرازی،فراصوتی و بررسری پارامترهرای مختلرف

 آزمررایشهررای تجربرری انجررام شررده و،اجررزاء محرردود

اجرررزاء محررردود بسررریار مناسرررب و در مقایسررره برررا

-نتایج حاصرل از آنهرا نیرز برا نترایج حاصرل از مردل

 انجرام.آزمایشات عملی بسیار کرم هزینره خواهرد برود

 در پایران بررای بررسری دقرت.سازی مقایسه شردهانرد

مرردلسررازی در بهینررهسررازی پارامترهررای تجربرری نیررز

مدلسازی انجرام شرده در بازرسری قطعراتی برا عیروب

بسرریار مفیررد برروده و تفسرریر نتررایج برره دسررت آمررده از

 مرردلسررازی قطعررهای بررا عیررب داخلرری مایررل،داخلرری

 بره خصروص در مقراطع برا ضرخامت کرم و،آزمایش را

 مقایسره نترایج بره دسرت آمرده برا مقرادیر.انجام شرد

. بهبود میبخشد،با هندسه پیچیده

واقعی مؤید دقرت قابرل قبرول مردلسرازیهرای انجرام
 برا توجره بره بررسریهرا و نترایج بره دسرت.شده است

 مراجع-6
[1] G. Baskaran, K. Balasubramaniam and C. Lakshmana Rao, “Shear Wave Time of Flight Diffraction
(S-ToFD) Technique", NDT&E International Vol. 39, 2006.
[2] K. S. Venkataraman and Alex Mclay, "The Performance of the Time of Flight Diffraction (ToFD)
Technique in Various International Round Robin Trails and the Continuing Research Work
Underway", Proceeding of the 14th World Conference on Non Destructive Testing, New Delhi, India,
December 8-13, 1996, A. A. Balkeman, Rotterdam, 1997.
[3] A. Hecht, "Time of Flight Diffraction Technique (ToFD)- An ultrasonic testing method for all applications",
www.ndt.net, Vol. 2, No. 9, September 1997.
[4] L. J. Bond, “Methods for the computer modelling of ultrasonic waves in solids”, Research techniques in
NDT, Vol. 6, pp. 107-150, 1982.
[5] R. Ludwig, W. Lord, “Finite-element study of ultrasonic wave propagation and scattering in a aluminum
block”, Materials Evaluation, Vol. 46, pp. 156-161, 1988.
[6] H. Yim, Y. Choi, “Simulation of ultrasonic waves in various types of elastic media using the mass spring
lattice Model”, Materials Evaluation, Vol. 58, pp. 889-896, 2000.
[7] H. Yim, Y. Sohn, “Numerical simulation and visualization of elastic waves using mass-spring lattice model
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, Vol. 47, pp. 549-558,
2000.
[8] S. Lin, H. Fuutomi and T. Ogata, “Analysis of wave propagation for the ToFD method by finite element
method: optimization of test configuration and proposal of a new ToFD method,” Nondestructive
Evaluation, Vol. 25, 2006.
[9] G. Baskaran, C. Lakshmana Rao and K. Balasubramaniam,”Simulation of the ToFD Technique Using the
Finite Element Method”, Insight, Vol. 49, No. 11, November 2007.

1394  تابستان،41  شماره،سال سیزدهم

مجله مدل سازی در مهندسی

) با استفاده از روش اجزاء محدودToFD( مدلسازی تکنیك بازرسی فراصوتی زمان پرواز پراش

26

[10] Getting started with Abaqus, Interactive edition, version 6.7, Dassault Systems 2007.

 با استفاده از روش دیکانولوشن وینر و تکنیك برونیابیTOFD  حاصل از آزمونB ”پردازش تصاویر روبش، . یاقوتیان ا،.[ هنرور ف11]
.1386  آبان2  و1 ، تهران، اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیر مخرب،“طیفی اتورگرسیو
[12] J. P. Charlesworth and J. A. G. Temple, “Engineering Application of Ultrasonic Time-of-Flight
Diffraction”, Second Edition, Research Studies Press Ltd., 2001.
[13] A. Hecht, “Time of Flight Diffraction Technique (ToFD) - An Ultrasonic Testing Method for all
Applications?’’, NDT.net, Vol. 2, No. 9, September 1997.
[14] F. Honarvar and S. Khorasani, “Simulation of Time-of-Flight Diffraction (ToFD) Technique by Finite
Element Method,” Simulation in NDT, Online Workshop in www.ndt.net, September 2010.
[15] J. Blitz and G. Simpson, “Ultrasonic Methods of Non-destructive Testing”, Chapman & hall, 1996.

1394  تابستان،41  شماره،سال سیزدهم

مجله مدل سازی در مهندسی

