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Abstract
Digital image correlation (DIC) is widely used as a tool to measure displacements and surface strains. The
generation of speckle pattern in DIC technique has some limitations. In addition to spray paint, other
techniques including laser speckle have also been proposed to generate speckle patterns. In previous studies,
the use of DIC as a non-destructive technique has been limited to detect the surface cracks. In the current
study, the feasibility of DIC for detection of subsurface defects was investigated. A laser beam was utilized
to generate the DIC speckle pattern. The tensile load was applied to a polypropylene specimen containing
an artificial subsurface defect. The DIC images were recorded and analyzed before and after loading the
specimen. The results of surface displacement in the direction of tension and perpendicular to tension
revealed the defect. To study further, the surface strains of the specimen were determined. In the obtained
results, the strain concentration indicated the defect in the specimen. The approximate size and shape of the
artificial defect are recognizable in the measured strain distribution.
Keywords: Laser DIC, Speckle pattern, Non-destructive testing, Subsurface defects.
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چکیده
روش برهمنگاری تصاویر دیجیتال به عنوان ابزاری برای اندازهگیری جابجاییها و کرنشهای سطحی به طور گسترده مورد استقبال قرار گرفته
است .ایجاد الگوی لکهای در روش برهمنگاری تصاویر دیجیتال با محدودیتهایی همراه است .بنابراین برای ایجاد الگوی لکهای عالوه بر استفاده
از اسپری رنگ تکنیکهای متعدد دیگری از جمله استفاده از نور لیزر نیز ارائه شده است .استفاده از روش برهمنگاری به عنوان تکنیک غیرمخرب
برای آشکار سازی عیوب در تحقیقات پیشین محدود به ترکهای سطحی بوده است .در این تحقیق سعی شده است قابلیت روش برهمنگاری در
آشکار سازی عیوب زیر سطحی مورد بررسی قرار گیرد .برای ایجاد الگوی لکهای مناسب برای برهمنگاری ،در این تحقیق از نور لیزر استفاده شده
است .در راستای این تحقیق یک نمونه پلی پروپیلنی با عیب مصنوعی زیر سطحی ساخته شد و با استفاده از دستگاه کشش تک محوره تحت
بارگذاری قرار گرفت .تصاویر برهمنگاری قبل و بعد از بارگذاری نمونه ،ثبت شده و مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج محاسبه شده برای جابجایی
سطحی در راستای کشش و عمود بر آن با موفقیت وجود عیب را آشکار نمودند .در گام بعدی برای بررسی بیشتر کرنشهای سطحی محاسبه
شدند .تمرکز کرنش سطحی در نتایج بدست آمده ،نشان دهنده وجود عیب در قطعه بود .ابعاد و شکل تقریبی عیب مصنوعی در توزیع کرنشها
در راستای اعمال کشش قابل تشخیص میباشد.

واژگان کلیدی :برهمنگاری لیزری ،الگوی لکهای ،بازرسی غیرمخرب ،عیوب زیر سطحی.
 -1مقدمه
امروزه با توسعه تکنولوژی توجه به روشهای نوری برای
اندازهگیری کرنشهای سطحی و بازرسی غیرمخرب گسترش
یافته است .شناسایی عیوب و بررسی ابعاد و موقعیت
قرارگیری آنها میتواند از خسارات جبران ناپذیری که ممکن
است در اثر واماندگی یک جزء از سیستم در حین کارکرد به
وجود آید جلوگیری نماید .از این رو تحقیقات بسیاری بر روی
آزمونهای غیرمخرب و یافتن عیوب و مشخص نمودن
موقعیت و ابعاد آنها در مواد مختلف انجام گرفته است.
در میان تکنیکهای آزمایشگاهی که برای یافتن عیوب در
مواد به کار میروند ،روشهای نوری غیرمخرب گروه عمدهای
را تشکیل میدهند و نقش بسیار مهمی در کاربردهای صنعتی
دارند .هولوگرافی ،برشنگاری ،سایهنگاری ،کشسان نگاری،
برهمنگاری الگوی دیجیتال و موری از جمله روشهای نوری
مورد استفاده برای بررسی غیرمخرب مواد هستند .امکان انجام
آزمایش و اندازهگیری بدون نیاز به تماس با جسم ،سرعت باال

و هزینههای پایین از مزایای استفاده از روشهای نوری نسبت
به بسیاری از روشهای دیگر میباشد[.]1
در میان روشهای نوری ،روش برهمنگاری الگوی دیجیتال1
به عنوان روشی برای اندازهگیری جابجاییهای درون صفحه،
خارج از صفحه و یافتن عیوب سطحی شناخته شده است .این
روش بر پایه مقایسه دو تصویر قطعه قبل و بعد از تغییر شکل
بنا نهاده شده است .در این روش تغییر شکل و کرنشهای
سطحی با استفاده از الگوریتمهای برهمنگاری شدت روشنایی
موقعیت پیکسلهای زیر مجموعه 2در تصویر اصلی و تغییر
شکل یافته محاسبه میشود .در روش برهمنگاری تصاویر
دیجیتال برای ایجاد الگوی مناسب برهمنگاری ،الگوی لکهای3
سیاه و سفید با استفاده از اسپری رنگ بر روی سطح قطعه
ایجاد میشود] .[2ایجاد الگوی لکهای در روش برهمنگاری
تصاویر دیجیتال با محدودیتهای همراه است.
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در برخی مواقع به دلیل شرایط کارکرد قطعه امکان رنگ
آمیزی وجود ندارد .همچنین الگوی لکهای نا مناسب باعث به
وجود آمدن خطا در نتایج میگردد .تحقیقات زیادی در رابطه
با نحوه ایجاد الگوی لکهای مناسب انجام شده است و
پارامترهای متعددی برای تعیین کیفیت الگوی لکهای تعریف
شده است .تحقیقات گسترده در زمینه کیفیت ایجاد الگوی
لکه ای نشان دهنده این موضوع است که ایجاد الگوی لکهای
مناسب برای روش برهمنگاری امری چالش برانگیز
میباشد].[3
برای ایجاد الگوی لکهای مناسب برهمنگاری عالوه بر استفاده
از اسپری که متداول ترین روش است تکنیکها و ایدههای
دیگری نظیر استفاده از نانو مواد ،استفاده از نور لیزر و غیره
نیز ارائه شده است .نور لیزر در روشهای تداخل سنجی مانند
هولوگرافی ،1برشنگاری 2و تداخل الگوی لکهای دیجیتال 3به
عنوان روشی برای ایجاد الگوی لکهای استفاده میشود .ایده
استفاده از نور لیزر برای اندازهگیری تغییر شکلهای سطحی
اولین بار توسط پترز و رانسون در سال  1191ارائه شد].[4
روش برهمنگاری توسط ساتن 4و همکاران] [2در سال 1193
توسعه داده شد .در ادامه بروک 2و همکاران] [6در سال 1191
به پیشبرد این روش پرداختند.
در سال  2111الگاتو 6و همکاران] [7از الگوی لکهای ایجاد
شده با لیزر برای مطالعه رفتار مکانیکی کامپوزیتها و پلیمرها
استفاده نمودند .در همین سال آنواندر 7و همکاران] [9یک
حسگر کرنش غیر تماسی بر پایه لیزر برای استفاده در دماهای
باالی  1211درجه سانتی گراد ارائه نمودند .در سیستم ارائه
شده توسط آنواندر و همکاران کرنشها با ردیابی لکههای لیزر
از طریق الگوریتم برهمنگاری محاسبه میشد .آنها برای
مطالعه قابلیت حسگر کرنش نوری ارائه شده یک سری
آزمونهای کشش با مواد مختلف در دمای اتاق و دماهای باال
انجام دادند .در مقایسه با الگوی لکهای لیزری ،الگوی لکهای
با اسپری رنگ در اندازهگیری تغییر شکلهای بزرگ تکنیک
مناسب تری است .در حالی که در شرایط کارکرد خاص و

دماهای باال فقط الگوی لکهای لیزری قابل استفاده
میباشد].[1
9
میر و واس ] [11یک سیستم لیزری نوری جدید با قابلیت
اندازهگیری کرنشها تمام میدانی در دماهای باال  1311درجه
سانتیگراد توسعه دادند .محاسبات در این سیستم بر پایه
برهمنگاری تصاویر دیجیتال انجام میشود .در این تحقیق میر
و واس به اندازهگیری کرنشهای سطحی کامپوزیتهای
ماتریس سرامیکی در دماهای فوق باال پرداختند .ماشیوا 1و
همکاران[ ]11در سال  2117به اندازهگیری کرنش واقعی
نمونه آزمون کشش تک محوره با استفاده از برهمنگاری لیزری
پرداختند .آنها ادعا نمودند که نتایج برهمنگاری لیزری با
نتایج بدست آمده از اکستنسومتر توافق بسیار باالیی دارد،
بنابراین میتوان از روش برهمنگاری لیزری برای بدست آوردن
کرنشها در محدوده پالستیک استفاده نمود.
سونگ 11و همکاران] [12در سال  2119با ترکیب برهمنگاری
تصاویر دیجیتال و الگوی لکهای لیزری یک روش اندازهگیری
کرنش دما باال ارائه نمودند .آنها برای یکنواخت سازی و
کاهش نویز در تغییر شکلهای محاسبه شده از الگوریتم
پردازش تصویر اجماع نمونه تصادفی بهبود یافته 11استفاده
نمودند .در این تحقیق به اندازهگیری تغییر شکل کامپوزیت
کربنی در دمای  2111درجه پرداختند .سونگ و همکاران][3
در سال  2121در ادامه تحقیقات خود در زمینه برهمنگاری
لیزری ،شاخصی برای تعیین کیفیت الگوی لکهای لیزری ارائه
دادند .شاخص ارائه شده آنها با نام شاخص همجوشی چند
عاملی 12برای بررسی کیفیت الگوی لکهای لیزری ،ناهمگنی
توزیع شدت روشنایی ،انحراف معیار مربعی میانگین 13شدت
روشنایی و انحراف معیار استاندارد ابعاد لکهها را در نظر
میگیرد .سونگ و همکاران شاخص خود را با شاخصهای
مختلف ارائه شده برای الگوی لکهای مقایسه نمودند و ادعا
نمودند که شاخص همجوشی چند عاملی برای ارزیابی الگوی
لکهای لیزری مناسب تر است .ژنگ 14و همکاران[ ]13در سال
 2121با استفاده از روش برهمنگاری لیزری به مطالعه تغییر
شکلهای بزرگ فلزات پرداختند .تحقیق آنها به طور خاص
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بر روی شکل دهی فویلهای فلزی نازک در دمای باال تمرکز
داشت .نتایج بدست آمده در تحقیق ژنگ و همکاران برای
کرنشهای اندازهگیری شده در تغییر شکلهای پالستیک
بزرگ در دمای اتاق شامل کمتر از  6درصد خطا بود.
کاربرد نور لیزر در روش برهمنگاری تصاویر دیجیتال ،نیاز به
ایجاد الگوی لکهای با استفاده از اسپری را مرتفع میسازد.
بنابراین با استفاده از این تکنیک میتوان قطعات با شرایط
کارکرد خاص را نیز با روش برهمنگاری مورد مطالعه قرار داد.
استفاده از روش برهمنگاری تصاویر دیجیتال به عنوان ابزاری
برای آزمونهای غیرمخرب همواره محدود به شناسایی
ترکهای سطحی بوده است در حالی که روشهای تداخل
سنجی با استفاده از لیزر به طور گسترده برای شناسایی عیوب
زیر سطحی مورد استفاده قرار گرفته اند .دلیل این امر
حساسیت باالتر روشهای تداخل سنجی به تغییر شکلهای
سطحی نسبت به روش برهمنگاری است.
در این مقاله هدف بررسی و مطالعه قابلیت روش برهمنگاری
لیزری در تشخیص عیوب زیر سطحی میباشد .الگوی لکهای
ایجاد شده با استفاده از لیزر بر روی قطعه به دلیل وجود
ناهمواریهای سطحی (در مقیاس طول موج لیزر) تشکیل
میشود .با بارگذاری و تحریک عیوب زیر سطحی ،موقعیت
ناهمواریهای سطحی در قطعه تغییر میکند و باعث میشود
موقعیت لکههای در الگوی لکهای لیزری نیز تغییر کند .با
توجه به حساسیت باالی نور لیزر انتظار میرود روش
برهمنگاری لیزری حساسیت باالتری در تشخیص عیوب زیر
سطحی داشته باشد .برای مطالعه این موضوع ،در این تحقیق
قطعه ای از جنس پلی پروپیلن به همراه عیب مصنوعی ساخته
شده و با استفاده از روش برهم نگاری لیزری تحت بازرسی
غیرمخرب قرار میگیرد.
 -2اصول روش برهمنگاری لیزری
 -1-2ایجاد الگوی لکهای با استفاده از لیزر
به طور معمول از روش برهمنگاری برای محاسبه تغییر
شکلهای سطحی استفاده میشود .در این روش نیاز است
الگوی لکه ای مصنوعی بر روی سطح نمونه ایجاد شود .ایده
اصلی روش برهمنگاری لیزری استفاده از نور لیزر و پدیده
تداخل برای ایجاد الگوی لکهای است .با توجه به ذات موجی
بودن نور در اثر روی هم قرار گرفتن دو پرتو نور ،تداخل به
وجود میآید .برای مثال از تداخل پرتوهای نوری با شدت 𝐼1

و  ،𝐼2پرتو نوری تشکیل میشود که شدت آن از رابطه زیر
محاسبه میشود.
()1

)𝜙∆(𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 + 2√𝐼1 𝐼2 cos

که در آن 𝜙∆ اختالف فاز پرتوهای نوری میباشد.
ایجاد الگوی لکه ای با استفاده از نور لیزر نیز بر پایه تداخل
پرتوهای نوری است .در این روش سطح جسم ناصاف (در
مقایسه با طول موج لیزر) با استفاده از نور همدوس لیزر روشن
میگردد .به علت پستی و بلندیهای موجود در سطح جسم،
نور بازتاب شده از سطح جسم به صورت تصادفی در فضا پخش
میشود (شکل  .)1پرتوهای نوری بازتاب شده نسبت به هم
اختالف فاز پیدا میکنند .با ترکیب شدن این پرتوها که
همچنان به حالت همدوس باقی مانده اند ،در حالت هم فاز
تداخل سازنده و در حالت ناهم فاز تداخل مخرب ایجاد می-
گردد .الگوی لکهای لیزری به طول موج لیزر و صافی سطح
نمونه وابسته است و معموال دارای توزیع یکنواختی
میباشد[.]14

شکل  -1بازتاب نور همدوس از یک سطح ناصاف.

الگوی لکهای از مجموع تداخل پرتوهای بازتابی از تمام نقاط در
منطقه روشن شده حاصل میشود (شکل  .)2الگوی لکهای بدست
آمده دربردارنده اطالعات خام در مورد سطح جسم میباشد .در
واقع روش برهمنگاری لیزری از این اطالعات خام استفاده میکند
و توزیع جابجاییهای سطحی را محاسبه مینماید.

شکل  -2الگوی لکه دار ناشی از برخورد نور لیزر با سطح ناصاف.
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 -2-2برهمنگاری تصاویر دیجیتال
روش برهمنگاری تصاویر دیجیتال یک روش اندازهگیری تغییر
شکل تمام میدانی نوری و غیر تماسی است .این روش برای
محاسبه جابجایی سطحی به مقایسه دو تصویر از سطح الگوی
لکهای در دو حالت بارگذاری مختلف میپردازد .تصویری که
مرتبط با حالت قبل از تغییر شکل است تصویر مرجع 1و
تصویری که مرتبط با حالت نهایی است تصویر تغییر شکل
یافته 2نامیده میشود.
در تصویر برداری میبایست موقعیت دوربین ثابت باشد،
همچنین راستای دوربین عمود بر سطح نمونه قرار گیرد.
تصاویر گرفته شده از سطح الگوی لکهای به صورت مجموعه
ای از پیکسلها با سطح روشنایی مختلف ذخیره میشوند.
مطابق شکل  3فرآیند برهمنگاری تصاویر بر اساس تطبیق
زیر مجموعههای کوچک از پیکسلها در تصویر مرجع و تصویر
تغییر شکل یافته بنا نهاده شده است .وقتی که موقعیت تمام
زیر مجموعهها در تصویر تغییر شکل یافته مشخص شد ،تغییر
شکل هر زیر مجموعه محاسبه میشود .با کنار هم قرار دادن
جابجایی زیر مجموعهها ،جابجایی تمام میدانی منطقه مورد
مطالعه بدست میآید .از اطالعات اندازهگیری شده برای
جابجایی سطحی میتوان کرنشها سطحی را محاسبه
نمود[.]12

با قطر  11میلی متر و عمق  3میلی متر در نمونه ایجاد شده
است.
در این تحقیق برای اعمال بارگذاری بر روی نمونه از دستگاه
کشش تک محوره استفاده شده است .برای ایجاد الگوی لکهای
از یک لیزر با طول موج  63239نانو متر و توان  31میلی وات
استفاده شده است .نور لیزر با استفاده از یک لنز واگرا کننده
به طور مناسب روی سطح نمونه گسترده میشود .ثبت تصاویر
برشنگاری با استفاده از دوربین  332 CCDمگا پیکسلی انجام
گرفته است .چیدمان روش برهمنگاری لیزری استفاده شده
در این تحقیق در شکل  4نشان داده است.
تصویر مرجع روش برهمنگاری لیزری در حالت بدون بار از
نمونه گرفته شد .با اعمال بار کششی بسیار اندکی به نمونه
تصویر تغییر شکل یافته نیز ثبت گردید .با اعمال الگوریتم
برهمنگاری بر تصاویر ثبت شده میتوان جابجاییهای سطحی
نمونه را محاسبه نمود .برای تحلیل برهمنگاری تصاویر ،نرم
افزار  Ncorrبه کار گرفته شده است .نتایج بازرسی غیرمخرب
انجام شده با استفاده از روش برهمنگاری لیزری در شکل 2
نشان داده شده است.

شکل  -3اصول روش برهمنگاری تصاویر دیجیتال ].[12

 -3بازرسی غیرمخرب با استفاده از روش برهمنگاری لیزری
همان طور که بیان شد در این تحقیق هدف بررسی قابلیت
روش برهمنگاری لیزری در تشخیص عیوب میباشد .برای این
منظور قطعه ای از جنس پلی پروپلین با ابعاد 131× 13 × 2
میلی متر در نظر گرفته شد .عیب مصنوعی استوانه ای شکل

شکل  -4چیدمان آزمایشگاهی روش برهمنگاری لیزری به منظور انجام
بازرسی غیرمخرب

جابجایی سطحی نمونه در راستای کشش 𝒚𝑼 بر حسب پیکسل
در شکل ( 2الف) و جابجایی سطحی نمونه عمود بر راستای
کشش 𝒙𝑼 بر حسب پیکسل در شکل ( 2ب) مشخص شده اند.

_________________________________________________________________________________
Reference image
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محل عیب در این شکل ها با استفاده از دایره سیاه رنگ مشخص
شده است .بر اساس شکل ( 2الف) که جابجایی را در راستای
کشش نشان می دهد ،تمرکز جابجایی در مرزهای باالیی و
پایینی عیب به وجود آمده است .و بدین ترتیب وجود عیب قابل
شناسایی می باشد .تمرکز جابجایی سطحی در راستای عمود بر
کشش در شکل ( 2ب) قابل مشاهده است که حاکی از وجود
عیب در این منطقه است.
روش برهمنگاری معموال برای محاسبه جابجایی های سطحی
مورد استفاده قرار می گیرد .با توجه به حساسیت باالی این روش
به تشخیص تمرکز در جابجایی و کرنش ،در این تحقیق از این
روش به منظور بازرسی غیرمخرب استفاده شده است.
وجود عیوب زیر سطحی در حین بارگذاری در جسم باعث تغییر
در یکنواختی جابجایی های سطحی و ایجاد تمرکز جابجایی می
گردند .در این آزمون نیز در محل عیب تمرکز جابجایی شدیدی
در هر دو راستای  yو  xتشخیص داده شده است .بنابراین
میتوان گفت که چیدمان ارائه شده برای برهمنگاری لیزری
قابلیت انجام بارزسی غیرمخرب را با موفقیت فراهم نموده است.

(الف)

(ب)
شکل  -2نتایج بازرسی غیرمخرب انجام شده با استفاده از روش
برهمنگاری لیزری؛ (الف) جابجایی سطحی نمونه در راستای کشش 𝒚𝑼،
(ب) جابجایی سطحی نمونه عمود بر راستای کشش 𝒙𝑼( ،توجه:
جابجاییهای محاسبه شده بر حسب پیکسل میباشد).
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برای بررسی و مطالعه عمیق تر نتایج بازرسی غیرمخرب با
استفاده از برهمنگاری لیزری ،به محاسبه کرنشهای نمونه با
استفاده از جابجاییهای اندازهگیری شده پرداخته شد.
کرنشهای محاسبه شده در راستای کشش 𝑦𝑦𝐸 در شکل 6
(الف) ،عمود بر راستای کشش 𝑥𝑥𝐸 در شکل ( 6ب) و کرنش
برشی نمونه 𝑦𝑥𝐸 در شکل ( 6ج) نشان داده شدهاند .محل
عیب در سه شکل با استفاده از دایره سیاه رنگ مشخص شده
است .بر اساس شکل ( 6الف) کرنش در سطح عمده قطعه در
راستای کشش نزدیک صفر میباشد ،ولی در محل عیب تمرکز
کرنش شدیدی ایجاد شده است .تمرکز در کرنشهای محاسبه
شده در شکل ( 6ب) و شکل ( 6ج) نیز با موفقیت محل عیب
را آشکار میسازد .بر اساس نتایج مناسبترین تصویر برای
آشکارسازی عیوب با استفاده از روش برهمنگاری لیزری،
کرنش در راستای کشش 𝑦𝑦𝐸است .عالوه بر محل عیب ،ابعاد
و شکل تقریبی آن نیز با استفاده از این تصویر قابل تشخیص
است.
 -4نتیجه گیری
در این تحقیق به بررسی قابلیت روش برهمنگاری لیزری در
بازرسی غیرمخرب پرداخته شد .در این راستا نور لیزر بعد از
گستره شدن با استفاده از لنز واگرا کننده ،بر روی سطح نمونه
پلی پروپیلنی با عیب مصنوعی تابانده شد .تصویر مرجع و
تصویر تغییر شکل یافته روش برهمنگاری لیزری با اعمال بار
کششی بر روی نمونه ثبت گردید .با اعمال الگوریتم
برهمنگاری  Ncorrبر روی تصاویر ثبت شده ،جابجاییهای
سطحی نمونه در راستاهای  yو  xمحاسبه شد .بررسی نتایج
نشان میدهد که جابجاییهای بدست آمده از روش
برهمنگاری لیزری در هر دو راستا با موفقیت وجود عیب را
تشخیص داده است .در گام بعد برای بررسی عمیق تر نتایج،
با استفاده از جابجاییهای اندازهگیری شده کرنشهای
سطحی محاسبه گردید .تمرکز کرنشهای محاسبه شده در
هر سه جهت در محل عیب ،مؤید وجود عیب در نمونه است.
ابعاد و شکل تقریبی عیب مصنوعی در کرنش در راستای
اعمال کشش 𝑦𝑦𝐸 قابل تشخیص میباشد .بررسی انجام شده
در این تحقیق نشان دهنده قابلیت روش برهمنگاری لیزری
در بازرسی غیرمخرب میباشد .از این قابلیت روش برهمنگاری
لیزری میتوان برای بازرسی مواد مختلف در شرایط کاری
خاص استفاده نمود.
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 کرنشهای محاسبه شده در بازرسی غیرمخرب با استفاده از-6 شکل
،𝑬𝒚𝒚 روش برهمنگاری لیزری؛ (الف) کرنش نمونه در راستای کشش
 (ج) کرنش برشی نمونه،𝑬𝒙𝒙 (ب) کرنش نمونه عمود بر راستای کشش
.𝑬𝒙𝒚

 قدردانی و تشکر-2
( بهINSF) از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
دلیل بودجه ای که در اختیار این تحقیق قرار داده است تشکر
.و قدردانی میگردد

1311  پاییز و زمستان، شماره هفتم،دوره دوم

