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بررسی امکان ایجاد و توانایی امواج هدایت شده فراصوتی برای آزمون
لوله با استفاده از سنسور پیزوالکتریک
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چکیده
 با استفاده از طراحی و ساخت یك سامانه جهت ایجاد سيگنال مورد نياز برای تحریك امواج هدایت شده و با استفاده از یك کریستال،در این مقاله
 توسط یك پراب اولتراسونيك دریافت شده و توسط، پس از انتشار، امواج. امواج هدایت شده در یك لوله ایجاد و انتشار یافته اند،پيزوالكتریك
 جهت مقایسۀ. با یكدیگر مقایسه شدهاند، سيگنال های دریافتی پس از پردازش و اعمال فيلتر جهت حذف نویز.اسيلوسكوپ دیجيتال ذخيره شدهاند
 پراب دریافت کننده در امتداد لوله حرکت داده شده و با تغيير تعداد پالسهای،نتایج و بررسی پارامترهای مؤثر بر توانایی بازرسی این امواج
 با تنظيم فرکانس در. ضبط شدهاند، دادهها در فرکانسی که بيشترین دامنه دریافت میشود،سينوسی ورودی و اعمال تغيير در فرکانس سيگنال
. می توان در هر یك از نقاط آزمایش سيگنال مناسبی دریافت کرد، کيلوهرتز13  تا33 محدودۀ
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 حسگر پيزوالكتریك، پردازش سيگنال، انتشار امواج، بازرسی غيرمخرب لولهها، امواج هدایت شده فراصوتی:واژه های کلیدی
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Feasibility Analysis of Generating Ultrasonic Guided Waves for Inspection of
Pipes via Using Piezoelectric Sensor
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In this study, ultrasonic guided waves have been generated by means of a system developed for producing the desired
signal needed for excitation of guided waves and a piezoelectric sensor. After propagating, waves are measured using
an ultrasonic probe and recorded v ia a dig ital oscilloscope. Subsequently, the received signals have been processed and
filtered for de-noising in order to be compared. As investigating the parameters influencing the inspection ability of
these waves, the receiv ing probe has been moved along the pipe and by changing number of input signal pulses and
sweeping the frequency; signals have been recorded at the frequency in which amp litude is maximu m. By sweeping the
frequency in the range of 30 to 40 kHz, it is possible to receive an appropriate signal in each point of the test piece.

Keywords: Ultrasonic Gu ided Waves, Non-Destructive Testing of Pipes, Wave Propagation, Signal Processing,
Piezoelectric Sensor
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 - 2م قدمه

 - 1روش تحقیق

امواج هدایت شدۀ فراصوتی در سالهای اخير بخش اعظمی از

برای انجام تحقيقات آزمایشگاهی در حوزه امواج هدایت شده،

مطالعات تئوری و آزمایشگاهی پژوهشگران در حوزه اولتراسونيك
را به خود اختصاص دادهاند .این امواج این توانایی را دارند که

به سيستم تست و اندازه گيری این امواج نياز است که طراحی و
راهاندازی شده است .شكل  - 2الف ،سيستم آزمایشگاهی مورد

در فواصل بسيار طوالنی منتشر شده و باعث شده که بازرسی

استفاده در این مرکز برای ایجاد امواج هدایت شده فراصوتی را
نمایش میدهد .برای ایجاد امواج هدایتشده و تحریك
مودهای مختلف نياز به ارسال یك پالس سينوسی به درون

در طول مقاطع طوالنی از قطعه خيلی سریع انجام شود.
به عالوه ،شكل موجهای بسياری وجود دارند که حساسيتهای
عالی به عيوب را ایجاد میکنند .از آنجاییکه لولهها مسير
موج کارآمدی هستند ،امواج هدایت شده فراصوتی پتانسيل
زیادی برای بازرسی سریع و کم هزینه لولهها را دارند.
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پراب هستيم .بد ین منظور ،در این مرکز سيستمی طراحی و
ساخته شده که با کمك یك پا لسر ساده این سيگنال سينوسی
را با تعداد پالس دلخواه ایجاد مینماید (شكل  - 2ب ) .برای

از لحاظ فيزیكی ،انتشار نهایی امواج اولتراسونيك در یك

تبدیل این سيگنال ولتاژ به سيگنال مكانيكی و ارسال موج
االستيك به درون قطعه عموماً از پراب اولتراسونيك و یا مبدل

مسير موج ،کام الً با انتشار امواج برشی و طولی متفاوت است.
بيشترین تفاوت اساسی این است که سرعت و عدد موج
بهصورت طبيعی متفرق شونده هستند و با فرکانس تغيير
میکنند .همچنين حل االستيك نشان میدهد که تنها
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پيزوالكتریك استفاده میشود .در این تحقيق ،برای ارسال امواج
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به درون قطعه از یك کریستال پيزوالكتریك استفاده شد .این
کریستال با استفاده از چسب مایع (به عنوان کوپلنت برای

ترکيبهای مشخصی از فرکانس و عدد موج وجود دارند که در
آنها امواج میتوانند انتشار یابند [  .]4در لولهها سه مود از
امواج هدایتشده وجود دارند که همه مودها در امتداد محور
لوله حرکت میکنند .محققان از یك عالمتگذاری ساده و
مناسب برای انتشار مودهای امواج هدایتشده در استوانه
توخالی استفاده کردند .مودهای طولی و مودهای پيچشی که
هر دو متقارن محوری هستند ،بهترتيب بهصورت ) L(0,nو
) T(0,nمشخص میشوند که صفر متقارن محوری بودن را نشان
می دهد و  nشماره مود را مشخص میکند .مودهای مارپيچی
که غيرمتقارن محوری می باشند ،بهصورت )  F(M,nنشان داده
میشوند که  Mتعداد امواج حول محيط را نشان میدهد و
شماره مود موردنظر را مشخص میکند .در مودهای پيچشی
فقط جابجایی محيطی وجود دارد ،درحالیکه در مودهای
طولی جابجایی شعاعی و محوری وجود دارد و جابجایی
n

محيطی وجود ندارد .در مودهای مارپيچی هر سه نوع جابجایی
وجود دارند [ .]2
از آنجایی که در ایران هنوز تحقيقات چندانی در زمينۀ
امواج هدایت شده صورت نگرفته و کمتر کار پژوهشی در این
رابطه موجود است .لذا در این مطالعه ،هدف امكانسنجی و
نمایش توانایی ایجاد و بهکارگيری این امواج برای تست لولهها،
به صورت آزمایشگاهی و با استفاده امكانات موجود در کشور
میباشد.
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پرکردن فاصلۀ هوایی بين کریستال و قطعه) برروی لوله متصل
شده است.
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شکل ( :)2الف) سيستم آزمایشگاهی مورد استفاده؛ ب) نمونهای از سيگنال
خروجی سيستم ایجاد امواج هدایتشده.

در شكل  ،1کریستال مورد استفاده و نحوه اتصال آن به قطعه
نشان داده شده است .پس از انتشار موج هدایتشده در طول
قطعه ،امواج در نقاط دلخواه دریافت و ذخيره میشوند .برای
این منظور از یك پراب اولتراسونيك جهت دریافت امواج
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موجود در قطعه و یك اسيوسكوپ دیجيتال برای ذخيره
اطالعات دریافتی استفاده شده است.

پس از دریافت و ذخيره سيگنال ها ،برای وضوح بيشتر سيگنال،

یك فيلتر پایين گذر برروی سيگنالها اعمال شده است تا نویزهای
موجود در سيگنال دریافتی را حذف نماید .بد ین منظور ،یك
فيلتر پایينگذر از نوع باتروورث و با مرتبۀ  43برروی
سيگنالها اعمال شد تا فرکانسهای باالی  433کيلوهرتز (با
توجه به فرکانس کاری این مطالعه) را حذف نماید و سيگنال
شفافتری نمایش داده شود.
همچنين از آنجا که بهدليل ویژگی متفرقشونده بودن
امواج هدایت شده ،ابزار اصلی برای بررسی و مطالعۀ این امواج
منحنی پراکندگی هر قطعه می باشد ،برای استخراج منحنی
پراکندگی مربوط بهسرعت فازی و سرعت گروهی قطعۀ مورد
آزمایش از کد  PCDISPکه توسط فرناندو سكو [  ]3نوشته
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شکل ( :)1لولۀ تحت آزمایش بههمراه کریستال پيزوالكتریك و پراب
اولتراسونيك دریافتکننده.

امواج هدایتشده امواجی هستند که در امتداد مرز یك
سازه انتشار می یابند .امواج منتشرشده در داخل یك صفحه که
دارای دو مرز موازی و بدون تنش میباشد ،به عنوان امواج لمب
شناخته می شوند که به نام مخترع آن ناميده شدهاند  .این امواج
در واقع انتشار اغتشاشات االستيك در یك ورق جامد با شرایط
مرزی آزاد می باشند که برحسب مودهای انتشار به دو دسته
متقارن و نامتقارن تقسيم میشوند .میتوان گفت امواج
هدایتشده از طریق بازتابهای متوالی از سطوح آزاد ورق ،در
طول محيط مورد آزمون منتشر میگردد [ .]3
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شده ،استفاده شده است .در این نرمافزار ،با توجه به ابعاد لوله و
فرکانس کاری مورد استفاده در این آزمایش (بين  20تا 13
کيلوهرتز) و همچنين توجه به این موضوع که بهدليل بارگذاری

نمونه مورد استفاده در این تحقيق ،یك لوله آهنی با قطرر
خرارجی  24 /1ميلرریمترر و ضررخامت  2 /3 mmو طررول 4 m
می باشد کره در شركل  1مشراهده مریشرود .پرس از اتصرال
پيزوالكتریك به لوله و انتشار امواج در آن ،پراب دریافتکننده
در طول لوله حرکت داده شده و در فواصل  03ميلیمتری قرار
داده شده است .در هر نقطه ،سه سيگنال با تعداد پالسهای 0
و  43 kHzو  40 kHzو با دامنه ولتاژ  0ولت بهدرون کریستال
پيزوالكتریك و از آن طریق بهدرون قطعه فرسرتاده شرده و در
طرف دیگر ،داده برداری توسط پراب اولتراسونيك انجام شد .در
هر دادهبرداری ،فرکانس مروج ارسرالی برهصرورتی تغييرر داده
میشد که پراب موجی با بيشترین دامنره ممكرن را دریافرت
نماید .لذا با درنظرگيری  41نقطه و  3سيگنال در هرر نقطره،
تعداد  12سيگنال ذخيره و بررسی شدهاند.
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غيرمتقارن محوری روی لوله احتمال تحریك مودهای طولی و
پيچشی (که متقارن محوری هستند) بسيار کم می باشد ،نمودار
پراکندگی مورد نياز برای مودهای مارپيچی در محدوده
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فرکانسی مذکور در شكل  4آورده شده است .همانطورکه در

نمودار مشخص است ،در این محدوده فقط دو مود ) F(1,1و
) F(2,1وجود دارند.
فرکانس مرکزی پرابهای مورد استفاده در این آزمون در

c
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محدوده  13تا  10کيلوهرتز می باشد که با تغيير فرکانس
تحریك توسط پالس ژنراتور قویترین سيگنال دریافتی با فرکانس

A

تحریك  13 KHzرخ میدهد.

آکوستيكی f

در واقع ،در یك ورق با ضخامت  dو فرکانس
تعداد معدودی از مودهای انتشار موجود است که با سرعتهای
فازی مشخص تعيين میشوند که میتوان توصيف کاملی از آن
را در نمودارهای پراکندهشدگی مشاهده کرد .هر منحنی بيانگر
یك مود می باشد که با عالئم  Anو  S nکه بهترتيب مودهای
متقارن و نامتقارن می باشند نامگذاری میشوند ] .[0
مودهای متقارن و نامتقارن ایجادشده در هنگام انتشار امواج
هدایت شده در محيط و امتداد انتشار و حرکت آنها درشكل9
قابل مشاهده است.
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 - 9نتایج آزمایش
پس از آمادهسازی تجهيزات الزم ،داده برداری طبق شرح قبلی
انجام شد .با ثابت نگاه داشتن تعداد پالس سينوسی ورودی در
سه مقدار  43 ،0و  40پراب دریافتکننده در طول لوله حرکت

(الف)

داده شده و با تنظيم فرکانس ،در هر نقطه حداکثر دامنۀ
دریافتی ضبط شده است .جدول  2فاصلۀ هر نقطه تا نقطۀ
ارسال امواج و فرکانس مربوط به بيشترین دامنۀ دریافتی در
هر نقطه را نشان میدهد.

(ب)

D
I

جدول ( :)2فاصلۀ نقاط دادهبرداری از نقطۀ ارسال امواج و فرکانس مربوط
به بيش ترین دامنۀ دریافتی در هر نقطه.

شکل( :)9الف) موج لمب متقارن ب) موج لمب نامتقارن ] .[6

فرکانس بیشترین دامنه ( )kHz
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(الف)

فاصلۀ نقطه
( ) cm

شمارۀ نقطه

31

0

4

31

43

2

31

40

3

21

23

1
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0
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33

6

33

30

7

33

13

1
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10

1

03

43

00

44

63

42

60

43

73

41

v
i
h

c
r

33
33
34
33
33

A

همانطورکه مشاهده میشود ،فرکانسهای بهدستآمده،
همگی در محدوده  21تا  31کيلوهرتز می باشند و تغيير
چندانی ندارند .اما با همين تغيير اندک نيز سيگنال خروجی

(ب )
شکل (  :)4منحنی پراکندگی :الف) سرعت گروهی ب) سرعت فازی.

بهطور چشمگيری دستخوش تغييرات میشود .بههمين دليل،
برای ثبت سيگنالهای دریافتی ،از فرکانسی که بيشترین دامنه
را در خروجی ظاهر میکرد ،استفاده شد .شكل  1نتایج مربوط
به دامنه سيگنال دریافتی در نقاط آزمایش را نمایش میدهد.
همانطورکه مشاهده میشود ،افزایش تعداد پالسهای ورودی
باعث تقویت سيگنال خروجی میشود.
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6

 = 40تعداد پالس ورودی

4

 = 43تعداد پالس ورودی

3
2

 = 0تعداد پالس ورودی

1

حداکثر دامنۀ سيگنال دریافتی () mV
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فاصلۀ فرستنده و دریافت کننده () cm

شکل ( :)1منحنی تغييرات دامنۀ سيگنال دریافتی با تغيير فاصلۀ فرستنده و گيرنده ،و تغيير سيگنال ورودی.
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همانطورکه در شكل  1مشاهده میشود ،در سه نقطه
دامنه سيگنال دریافتی دارای پيك می باشد .این سه نقطه
انتخابشده و سيگنالهای ثبتشده در این سه نقطه مقایسه
میشوند .این نقاط عبارتند از :نقاط  6 ،3و  43با فواصل به
ترتيب  33 ،40و  03سانتیمتر از نقطۀ ارسال .در هر نقطه اثر
تغيير تعداد سيكلهای سيگنال ورودی بررسی میشود.
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همانطورکه در شكل  6مشاهده میشود ،با افزایش تعداد
سيكلهای سيگنال ورودی ،بهدليل افزایش طول سيگنال ،رفته
رفته مودهای ایجادشده با یكدیگر ادغام میشوند و مجال
چندانی برای تفسير مودهای موج باقی نمیگذارند .این مسئله
در سيگنال دریافتی نقطۀ  43بهخوبی مشخص است و در
سيگنال سایر نقاط نيز مشهود بود .لذا برای تفسير بهتر مودها
سيگنالهای بهدستآمده با تعداد  0سيكل ورودی در سه نقطه
با استفاده از تحليل موجك بررسی میشوند.
عامل دیگری که باعث ادغام مودهای موج میشود (در
اینجا دو مود اول و دوم مارپيچی) ،نزدیك بودن سرعت این دو
موج است .بههمين دليل ،در سيگنالهای ثبتشده در نقاط
اوليه توانایی تفكيك این دو مود از یكدیگر بسيار دشوار است.
اما در نقاط دورتر ،این دو مود ،بهدليل اختالف سرعتی که با
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شکل ( :)6سيگنالهای دریافتی در نقطۀ  43با  43 ،0و  40سيكل
سينوسی در ورودی.

یكدیگر دارند ،پس از طی مسافت بيشتر از یكدیگر جدا
میشوند و مود ) F(1,1که سرعت بيشتری نسبت به مود

 - 4تحلیل موجک
موجك یا ویولت دستهای از توابع ریاضی هستند که برای

) F(2,1دارد ،زودتر دریافت میشود .همچنين بهمنظور تحليل
مودها ،سيگنال دریافتی در یكی از نقاط انتهایی ،توسط تحليل
موجك بررسی میشود.

بهکار
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تجز یه سيگنال پيوسته به مؤلفههای فرکانسی آن

میرود که تفكيك پذیری هر مؤلفه برابر با مقياس آن است.
تبدیل موجك ،تجزیه یك تابع برمبنای توابع موجك میباشد.
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در اینجا برای بررسی محتوای سيگنال از تبدیل موجك برای

و از آن طریق بهدرون قطعه فرستاده شده و در طرف دیگر

نقاط شمارۀ  43 ،6 ،3و  42که در قبل به آنها اشاره شد

داده برداری توسط پراب اولتراسونيك انجام شد .در هر
داده برداری فرکانس موج ارسالی بهصورتی تغيير داده میشد
که پراب موجی با بيشترین دامنه ممكن را دریافت نماید .لذا

استفاده شده است (شكل .) 3
جهت تحليل فرکانسی سيگنالهای دریافتشده ،میتوان از
تحليل موجك استفاده نمود .تحليل موجك امروزه از
پرکاربردترین شيوههای پردازش سيگنال است که بهخوبی
اطالعات مربوط به هر دو حوزه زمان و مكان را ارائه میدهد.

با درنظرگيری  41نقطه و  3سيگنال در هر نقطه ،تعداد 12
سيگنال ذخيره و بررسی شدهاند.

در واقع این تحليل شامل دستهای از توابع ریاضی می باشد که
اطالعات موجود را به دستههای فرکانسی مختلف تقسيم نموده
و هر قسمت را با رزوليشن متناسب مورد بررسی قرار میدهد،

D
I

لذا در این تحليل میتوان تغييرات بزرگ و کوچك را بهطور
همزمان به خوبی مشاهده نمود .جهت کسب اطالعات بيشتر

S
f

راجع به این شيوه پردازش سيگنال ،میتوان به مقاله گراپس
تحت عنوان آشنایی با تحليل موجك رجوع کرد ] .[7
در این بررسی ،تحليل موجك برروی سيگنالهای دریافت

o
e

شده ،انجام گرفته است که بهراحتی میتوان محتوای فرکانسی
سيگنال را در نتایج آن مشاهده نمود .نتایج تحليل موجك
سيگنالهای دریافت شده در شكلهای  ،7- 3نشان داده شده
و در مرجع ]  [7در خصوص جوش اصطكاکی ذکر شده است.

تأثير حضور جوش اصطكاکی در ورق برروی مشخصههای
موج منتشرشده ،مورد بررسی قرار گرفته است .هدف از این
مطالعه ،ارزیابی الگویی از موج دریافتشده در حضور جوش
اصطكاکی در ورق می باشد تا بتوان با استفاده از آن ،معيار
استانداردی را جهت بررسی کيفيت جوشهای اصطكاکی بهکار
رفته در صنایع نفت و گاز ،ارائه نمود.

شکل ( : )8تحليل موجك از سيگنال دریافتی در صورت وجود جوش
اصطكاکی.
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شکل ( : )7تحليل موجك از سيگنال دریافتی بدون وجود جوش.

در هر نقطه ،سه سيگنال با تعداد پالسهای  0و  43و 40
کيلوهرتز و با دامنه ولتاژ  0ولت بهدرون کریستال پيزوالكتریك
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شکل ( :)3تحليل موجك سيگنال مربوط به نقاط  43 ،6 ،3و 42
(بهترتيب از باال به پایين) با  0سيكل ورودی.
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بررسی امكان ایجاد و توانایی امواج هدایت شدۀ فراصوتی ...

 03سانتیمتر دارای بيشينۀ مقدار و در نقاط  10 ،23و 63

 - 1تحلیل سرعت موج
به منظور بررسی صحت آزمایش و بررسی سرعت امواج دریافتی،

سانتیمتر دارای کمينۀ مقدار می باشند.

نمودار شكل  22رسم شده است .در این نمودار ابتدا سرعت
امواج در هر نقطه با توجه به فرکانس تحریك نقطۀ مذکور از
منحنی پراکندگی استخراج میشود و سپس با استفاده از زمان
رسيدن موج که از سيگنال دریافتی بهدست میآید ،فاصله
نقطه آزمایش محاسبه شده و با مقدار واقعی مقایسه میشود.
الزم به ذکر است از آنجاییکه در سيگنالهای دریافتی امكان
تفكيك مود اول و دوم دریافتی دشوار است و نقطۀ شروع

D
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سيگنال مود دوم در بسياری از نقاط در سيگنال مود اول ادغام
شده و قابل تشخيص نيست ،لذا این محاسبات فقط برای مود
اول ،یعنی ) F(1,1انجام شده است.

S
f
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0
15

10

شکل ( :)22منحنی بهدستآمده توسط رُز برای لولهای به قطر  41/1 mmو
ضخامت  4/22 mmميلیمتر [.]1

5

شمارۀ نقطه

0

شکل ( :)22دقت آزمایش در محاسبۀ فاصلۀ نقاط.

همان طورکه مشاهده شد با اعمال پالس سينوسی به
کریستال پيزوالكتریك و دریافتکردن موج ایجادشده از طرف
دیگر توسط پراب اولتراسونيك ،به تحليل و بررسی سيگنال
خروجی پرداخته شد .در نخستين مرحله ،پراب در طول لوله
حرکت داده شد تا توانایی دریافت سيستم در طول قطعه

 - 6نتیجهگیری
اثر تغيير تعداد پالسهای ورودی بررسی شد .اگرچه طبق

iv

نمودار شكل  ،4با افزایش تعداد پالسهای ورودی سيگنال

قویتری در خروجی دریافت میشود ،اما در شكل  1مشاهده

h
c

میشود که با افزایش پالسهای سيگنال ورودی ،دو مود
تحریكشده با یكدیگر ادغام میشوند و تحليل دقيقتر سيگنال

r
A

را دشوار میسازند .لذا از پالسهای کمتر ،استفاده شد و برای
تحليل دقيقتر سيگنال ،از تحليل موجك بهرهگيری شد.
در شكل  ،22از سيگنال دریافتی از نقاط  43 ،6 ،3و 42
تبدیل موجك گرفته شده است .با کمی دقت در این شكل،
مود اول و دوم منتشرشده بهوضوح مشخص است که با
دورشدن از نقطۀ ارسال ،زمان دریافت این دو مود نيز افزایش

مشخص شود که نتيجه در نمودار شكل  1نشان داده میشود.

می یابد.

در اینجا این نمودار با نموداری مقایسهشده که در سال 4111
توسط شين و رُز [  ]1برای لولهای با ابعاد مشابه اما در

در نهایت ،در بخش نهایی به یافتن فاصلۀ نقاط با استفاده
از زمان دریافت سيگنال در خروجی و سرعت موج بهدست

فرکانسهای باالتر بهدست آمده است .همانطورکه در شكل 22

آمده از نمودار پراکندگی سرعت گروهی (شكل  - 9الف)

دیده میشود ،روند کلی نمودار ارائهشده توسط شين و رُز تا
حد زیادی با نمودار شكل  4مطابقت دارد .هرچند شكل  8در

پرداخته شد .در نمودار شكل  ،22نتایج این بخش به تصویر

فرکانس  4 /2مگاهرتز بوده ،اما هر دو نمودار در نقاط  20 ،40و
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کشيده شده است .همانطورکه مشاهده میشود ،نتایج
هم پوشانی مناسبی با مقادیر واقعی دارند و فاصله همگی نقاط
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 کمی دورتر از مقدار واقعی محاسبه شدهاند که،با اندکی خطا
این مقدار خطا بهدليل اندک خطای موجود در یكسانسازی
.پایههای زمانی سيگنال ورودی و خروجی می باشد
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