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Abstract
Residual stresses occur in different processes such as plastic deformation, temperature variation and
structural changes. Welding and metal deformation are conventional processes which lead to residual
stress. Residual stress plays a key role in the characterization of welded structures, and it has a
significant effect on fatigue behavior as well as the lifespan of loaded structures. Therefore, at the first
step, measuring residual stress, and in the next level taking action to reduce or eliminate it by usual
methods are of extreme significance. In this study, Lamb waves were applied to evaluate the local
residual stress in thin steel plates. A two-dimensional hyperelastic nonlinear model on which a Lamb
wave propagated was simulated in ABAQUS CAE finite element software. In order to create residual
stress, loading was applied to the thin plate either perpendicular or parallel to the wave motion direction.
In different frequencies and stresses, the behavior of A0 mode was scrutinized. Results indicated that
A0 mode was sensitive to stress changes, and its changes against the residual stress followed a specific
trend. In addition, sensitivity to residual stress decreases with increasing frequency. Hence, the
frequency of 50 kHz is selected as the optimal frequency in inspecting thin steel plates.
Keywords: Residual stress, Lamb waves, Acoustoelasticity, Thin plates, Finite element method.
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چکیده
تنشهای پسماند در فرایندهای مختلفی نظیر تغییر شکلهای پالستیک ،تغییرات دما و یا تغییرات ساختاری رخ میدهد .مرسومترین
موارد تشکیل تنش پسماند ،فرایندهای جوشکاری و شکلدهی فلزات میباشد .تنش پسماند تأثیر قابل توجهی بر روی رفتار خستگی و
طول عمر سازههای بارگذاری شده دارد .به همین علت در مرحله اول اندازهگیری تنش پسماند و در گام بعدی اقدام برای کاهش و یا
حذف آن با روشهای معمول از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد .در پژوهش حاضر از امواج لمب به منظور ارزیابی تنش پسماند موضعی
در ورقهای نازک فوالدی استفاده شده است .یک مدل غیرخطی هایپراالستیک به صورت دوبعدی در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس
شبیهسازی شده و موج لمب بر روی آن منتشر گردیده است .بارگذاری برای ایجاد تنش پسماند یکبار عمود بر جهت انتشار موج و
باردیگر موازی با جهت انتشار موج به صورت موضعی به ورق نازک اعمال شده است .رفتار مد  A0در فرکانسهای مختلف و مقادیر
متفاوت تنش بررسی گردیده و مشخص شد که مد  A0نسبت به تغییرات تنش حساس بوده و تغییر نتایج آن نسبت به تغییر فشار
پسماند دارای روند مشخصی است .همچنین با افزایش فرکانس حساسیت به تنش پسماند کاهش مییابد .بنابراین فرکانس  07کیلوهرتز
به عنوان فرکانس مطلوب در ارزیابی تنشهای پسماند موضعی یک ورق فوالدی به ضخامت  9/2میلیمتر انتخاب گردیده است.
واژگان کلیدی :تنش پسماند ،امواج لمب ،آکوستواالستیسیته ،ورق نازک ،روش اجزاء محدود.

 -9مقدمه
امروزه استفاده از ورقهای نازک در صنایع خودرو به علت
وزن پایین ،برای کاهش هزینه تولید و مصرف سوخت بسیار
متداول است .ورقهای مورد استفاده در این صنعت تحت
جوشکاری و شکلدهی قرار میگیرند .حرارت ناشی از
عملیات جوشکاری میتواند باعث ایجاد انبساطهای موضعی
شود .هنگام سرد شدن قطعه میزان انقباض و کاهش دمای
برخی از نواحی بیشتر از نواحی دیگر خواهد بود و این امر
منجر به باقی ماندن تنش درون قطعه میشود .تقریبا هیچ
قطعه یا سازهای وجود ندارد که عاری از تنش پسماند باشد.
تنش پسماند تأثیر قابل توجهی در طول عمر ورق دارد و در
مواردی باعث اعوجاج ،کاهش عمر خستگی ،ایجاد و
گسترش ترک میشود و در نهایت به شکست ترد میانجامد
[ .]9البته در مواردی نیز وجود تنش پسماند در قطعه

دوره دوم ،شماره هفتم ،پاییز و زمستان 9311

میتواند مفید باشد ،به عنوان مثال در سازههایی نظیر
لولههای انتقال سیال و مخازن تحت فشار که دارای ماهیت
فشاری بر روی سطح خود هستند ،وجود تنش اولیه میتواند
حد تنش مجاز را افزایش دهد اما تنش پسماند به خصوص
در ورقهای مورد استفاده در صنایع خودرو که موضوع این
پژوهش است به شدت مضر میباشد از این رو الزم است
تنش پسماند در این ورقها اندازهگیری و سپس با روشهای
موجود نسبت به کاهش آن اقدام گردد.
در طول سالهای گذشته روشهای مختلفی برای
اندازهگیری تنش پسماند در سازهها ارائه شده است.
اندازهگیری تنش پسماند به روشهای مخرب ،نیمه مخرب
و غیرمخرب تقسیم میشود .روش امواج هدایتشده
فراصوتی ،روشهای پراش (پرتو ایکس و نوترون) و روش
مغناطیسی از روشهای غیرمخرب اندازهگیری تنش پسماند
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هستند که روش مغناطیسی تنها بر روی مواد فرومغناطیس
قابل اجرا است و روش پراش نوترن 9تنها در آزمایشگاه قابل
اجراست و همچنین روش پراش پرتو ایکس فقط برای
قطعات کوچک در سیستمهای آزمایشگاهی کاربرد دارد
[ .]2در دهههای اخیر ،امواج هدایتشده فراصوتی به علت
سرعت زیاد بازرسی ،هزینه کم (در مقایسه با دیگر روشهای
غیرمخرب) ،قابل حمل بودن ،حساسیت باال به تغییرات
ریزساختاری مواد و امکان بازرسی محدوده زیاد و حتی
غیرقابل دسترسی در قطعات ،به روش پرکاربردی بدل
گشته است و پژوهشگران متعددی از این روش در مطالعات
خود استفاده کرده و آن را گسترش دادهاند [ .]3تکنیک
اندازهگیری تنش پسماند با روش امواج فراصوت بر پایه
خاصیت آکوستواالستیک ماده استوار است ،طبق این
خاصیت ،سرعت انتشار موج فراصوت در ماده به تنش
موجود در آن بستگی دارد [ .]4سرعت موج فراصوت در
یک ماده ایزوتروپیک در تمام جهات یکسان است ،به عبارت
دیگر فقط دو نوع سرعت موج داریم ،سرعت موج طولی و
سرعت موج عرضی .اما اگر همین ماده تحت تنش تک
محوره قرار گیرد 0 ،حالت متفاوت برای تغییر سرعت امواج
طولی و عرضی به عنوان تابعی از کرنش االستیک به وجود
میآید.
از اولین کسانی که به طور جدی به دستهبندی موضوع
تنش پسماند و امواج فراصوت اهتمام ورزیدند و فرمولهایی
مدون و قابل استفاده ارائه کردند ،هیوس و کِلی [ ]0را
میتوان نام برد .این دو محقق تئوری انتشار امواج را در
اجسام دارای تنش توسعه دادند .اساس کار آنها برپایه
تئوری االستیسیته غیرخطی مورناگان [ ]2یا همان تئوری
االستیسیته محدود استوار بود .آنها با در نظر گرفتن
معادالت به دست آمده در تئوری مورناگان و با استفاده از
ثابتهای االستیک مرتبه سوم ( )l, n, mعالوه بر ثابتهای
مرتبه دوم ( ،)λ ,µمسأله تنش را فرمولبندی کردند.
همچنین سوو و همکارش [ ]0با مقایسهای بین
فوتواالستیسیته و آکوستواالستیسیته در تحلیل تنش،
استفاده از امواج فراصوت را بسیار دقیقتر و برتر از دیگر
روشها دانستند .ایگل و برِی[ ]8با آزمایشهای متعدد و با
صرفنظر از اثرات دما توانستند تنشهای موجود در یک
ریل فوالدی را تعیین کنند .نخستین استفاده از روش

فراصوت در زمینه اندازهگیری تنش پسماند جوشی به
شخصی به نام ساالمانکا [ ]1باز میگردد .وی در سال 9117
از امواج طولی با زاویه شکست بحرانی برای اندازهگیری
تنش پسماند ناشی از جوشکاری در فوالد سری  27استفاده
کرد .با تغییر فرکانس تحریک موج ،توانست تنش پسماند
را در اعماق متفاوتی زیر سطح ورق اندازهگیری کند،
همچنین نتایج حاصل از اندازهگیری تنش پسماند با امواج
فراصوت را با نتایج حاصل از اندازهگیری با روش کرنش
سنجی سوراخ مقایسه کرد که تطابق قابل قبولی به دست
آمد .این کار توانایی روش فراصوت در اندازهگیری تنش
پسماند در عمق قطعه را برجستهتر کرد .صفیخانلو و
همکارانش [ ]97در یک مطالعه رفتار امواج طولی بحرانی و
امواج لمب را با تغییرات تنش در یک نمونه آلومینیومی
بررسی کردند و یک روش ساده و تجربی برای محاسبه
ضریب آکوستواالستیک ارائه دادند که در آن نیازی به
محاسبه ثابتهای مرتبه دوم (المه) و مرتبه سوم (مورناگان)
نبوده و با کالیبره کردن تغییرات تنش برحسب تغییرات
زمان پرواز موج ،ضریب آکوستواالستیک به دست میآید.
همچنین آنها نتیجه گرفتند که تغییرات زمان پرواز موج
با تغییرات تنش در موج لمب خیلی شدیدتر از موج طولی
بحرانی است .در سال اخیر موهابوث [ ]99در رساله دکتری
به صورت جامع به بررسی انتشار موج لمب در ورقهای
تحت تنش پرداخت .وی اذعان داشت که برای فلزات معموال
به ازای هر یک مگاپاسکال تنش اعمالی و یا پسماند سرعت
𝑚µ

به اندازه  𝑠 97تغییر میکند .همچنین مدلهای
هایپراالستیک مورناگان و مونی-ریولین 2را برای شبیهسازی
و مطالعه امواج االستیک با دامنه محدود پیشنهاد داد.
در پژوهش حاضر با استفاده از شبیهسازی دو بعدی ورق
نازک فوالدی ،برپایه روش اجزاء محدود ،تاثیر تنش پسماند
فشاری و کششی موضعی بر امواج لمب نامتقارن عبوری از
این ورق بررسی خواهد شد .منظور از ورق نازک در این
پژوهش ،ورق های مورد استفاده در صنایع خودرو با
ضخامت عموما کمتر از دو میلیمتر است .با توجه به اینکه
دقت این روش و حساسیت به مقدار تنش تابع فرکانس
بازرسی بوده ،این بررسی در فرکانسهای مختلف انجام
خواهد شد .تنش پسماند یکبار در جهت موازی با راستای
انتشار موج (معادل تنش عرضی جوش) و بار دیگر در جهت
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عمود بر راستای انتشار موج (معادل تنش در جهت ضخامت
جوش) در ورق ایجاد خواهد شد و نتایج هر کدام به صورت
جداگانه بررسی خواهد شد.
 -2امواج هدایتشده فراصوتی
امواج لمب عضوی از خانواده امواج هدایتشده هستند که
برای انتشار نیاز به دو مرز آزاد دارند .این امواج از مسیر
مرزها پیروی میکنند و میتوانند در فواصل طوالنی و با
حداقل میرایی انتشار یابند .الزم به ذکر است که حداکثر
ضخامت ورق برای اینکه موج منتشر شده در آن یک موج
لمب باشد ،سه برابر طول موج موج منتشر شده است .دو
نوع متداول امواج لمب ،مد متقارن )S ( 9و مد نامتقارن2
i
( )Aiهستند .از ویژگیهای مهم امواج لمب به خاصیت
پاشندگی 3آنها میتوان اشاره کرد [ ]92که براساس این

خاصیت سرعت انتشار امواج به فرکانس وابسته است .این
خاصیت منجر به تشکیل دسته منحنیهای پاشندگی
سرعت فاز و گروه میشود .از منحنی پاشندگی میتوان
فرکانس تحریک مناسب را به منظور تحریک مد مناسب و
جلوگیری از پیچیدگی سیگنال دریافتی از حسگر انتخاب
کرد .در شکل منحنیهای پاشندگی مربوط به ورق فوالدی
مورد استفاده در این پژوهش بر حسب سرعت گروه و
سرعت فاز در فرکانس-ضخامت نشان داده شده است .بازه
فرکانسی مورد بررسی در دو منحنی توسط خطوط عمودی
موازی مشخص شده است .همانگونه که مالحظه میگردد،
در فرکانس های کمتر از  07کیلوهرتز ،مد  A0به شده
پاشنده بوده و لذا مقادیر کمتر از این فرکانس بررسی
نمیگردند.

شکل  -9منحنیهای پاشندگی ورق فوالدی براساس ) (aسرعت فاز و ) (bسرعت گروه در فرکانس-ضخامت

 -3تعریف مسأله
در این مسأله برای شبیهسازی از هندسهای دو بعدی مطابق
شکل  9استفاده شده است که طول ورق  277میلیمتر و
ضخامت آن  9/2میلیمتر است ،همچنین یک فرستنده و
یک حسگر نیز در دو طرف محل دارای تنش پسماند تعبیه
شده است .همانگونه که در شکل مشخص است محل دارای
تنش در مرکز شکل بوده و طول ناحیه تحت تنش
97میلیمتر میباشد .فرستنده به فاصله  47میلیمتر از
مرکز ناحیه تحت تنش و در سمت چپ آن قرار گرفته و
حسگر نیز به همین ترتیب در سمت راست قرار گرفته است.

به منظور بررسی اثر جهت تنش و مقدار آن ،در این مسأله
دو مقدار مثبت ،یک مقدار صفر و دو مقدار منفی (مجموع ًا
 0مقدار) به ترتیب برای تنش کششی ،حالت سالم و تنش
فشاری در نظر گرفته شده است .این تنش یکبار در جهت
عمود به جهت انتشار موج و بار دیگر در راستای انتشار موج
اعمال خواهد شد .تأثیر فرکانس نیز مانند اثر فشار بررسی
میگردد ،لذا برای آن با توجه به بررسی نمودارهای
پاشندگی ورق فوالدی 2 ،مقدار در نظر گرفته خواهد شد.
بنابراین در این بررسی  07حالت مختلف مورد شبیهسازی
قرار خواهد گرفت.
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شکل  -9طرحواره نمونه شبیهسازی شده

مقادیر فشار اعمالی و فرکانسها در این مطالعه ،در جدول
 9ارائه شده است .معیار انتخاب فرکانس در این مسأله،
ضخامت بسیار کم ورق و جلوگیری از ایجاد مودهای باالتر
امواج نامتقارن است .بازه فرکانس انتخابی در شکل با
خطوط آبی رنگ مشخص شده است.
جدول  -9متغیرهای مسأله

ثابتهای آن برای این ورق در جدول  2ارائه شده است که
در آن  C01 ،C10و  D1ضرایب مدل مونی-ریولین بوده و
 ρ ،Eو  νبه ترتیب مدول االستیسیته ،چگالی و ضریب
پواسون هستند.
جدول  -2خواص فوالد و ضرایب مدل هایپراالستیک مونی-ریولین
[]94

متغیر

مقدار

پارامتر

مقدار

واحد

فشار اعمالی ()MPa
فرکانس ()kHz

-997 ،-07 ،7 ،07 ،997
07 ،977 ،907 ،277 ،207 ،377

C10

07/2

GPa

C01

-30/2

GPa

 -4شبیهسازی
در این پژوهش از نرمافزار اجزاء محدود آباکوس برای
شبیهسازی استفاده شده است .ورق مورد مطالعه به صورت
دو بعدی با ابعاد ارائه شده در بخش تعریف مسأله ایجاد
شده است .برای توصیف رفتار مادی ورق از مدل
هایپراالستیک مونی-ریولین استفاده میگردد زیرا مدلهای
خطی ماده اثر آکوستواالستیسیته را از خود نشان نمیدهند.
غیر خطی بودن مساله ،از غیرخطی بودن ماده و یا آثار
غیرخطی تماسی به علت وجود آسیبهای از نوع تماس،
مثل ترک ،ناشی میشود .برخی از مطالعات نشان دادهاند
که پدیدههای غیرخطی به وجود ترک خستگی ،تنش
پسماند و الیه الیه شدگی بسیار حساس هستند و تاثیر
بسیار کمی از تغییرات محیطی میپذیرند .طبق پژوهش
پروئل و همکاران [ ،]93غیرخطی بودن مساله میتواند به
علت تغییر شکل پالستیک ورق تحت بارگذاری خستگی،
افزایش یابد .به همین علت مطالعات اخیر نظیر یانگ [ ]3و
موهابث [ ]99از مدل غیرخطی برای پژوهش خود استفاده
کردهاند .با توجه به اینکه از میان شرایط ذکر شده ،در این
مسأله تنها امکان غیرخطی بودن ماده وجود دارد ،لذا از
مدل غیرخطی مونی-ریولین استفاده خواهد شد که
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D1

9/9× 97

GPa

E

297

GPa

ρ

0877

kg/m3

ν

7/3

-

این مسأله در دو گام زمانی حل شده است که در گام اول
فشار اعمالی به سطح (به عنوان مدلی از تنش) در مدت
زمان  7/9ثانیه به صورت افزایشی به قسمت مرکزی ورق
اع مال شده و در گام دوم موج لمب نامتقارن در ورق تولید
و ارسال شده است .تحریک موج به صورت اعمال فشاری با
دامنه  970پاسکال به محل فرستنده و با فرکانسهای
معرفی شده در جدول  9و به شکل تون-برست  0سیکل
میباشد .همچنین شرایط مرزی ورق به صورت آزاد میباشد
و هیچ قیدی به آن اعمال نشده است .اندازه فرستنده و
گیرنده نصف طول موج ارسالی میباشد .در این مساله به
دلیل این که هدف بررسی حساسیت مد نامتقارن موج لمب
میباشد لذا تحریک به نحوی اعمال شده که صرفا مد
نامتقارن ایجاد شود .این مسأله به صورت دو بعدی کرنش
صفحهای شبیهسازی و از آنجایی که نوع تحریک فرستنده
به صورت اعمال فشار بوده و در محل حسگر فشار خوانده

04

میشود بنابراین از روش صریح 9برای حل مسأله موج
استفاده میشود .فرکانس داده برداری  971هرتز در نظر
گرفته شده است و با توجه به رابطه عکس بین فرکانس و
زمان ،گام زمانی حل برابر با  97-1ثانیه میباشد .المان مورد
استفاده در مشبندی ورق المان کرنش صفحهای
( )CPE4Rبوده و اندازه مش  7/3میلیمتر انتخاب شد.
در این شبیهسازی به دلیل اینکه از فرکانسهای پایین
استفاده شده و ضخامت ورق نیز کم میباشد ،بنابراین طبق
منحنی پاشندگی فقط دو مد بنیادی موج لمب تولید

میشود لذا مشکالتی نظیر تداخل امواج و پیچیدگی تفسیر
نتایج بهوجود نمیآید .در شکل  3انتشار موج با فرکانس
 907کیلوهرتز در ورق بدون تنش و ورق تحت تنش فشاری
عمودی  997مگاپاسکال نشان داده شده است .همانطور
که در شکل  b -3مشخص است به علت وجود تنش پسماند
زیاد در مرکز ورق ،تنشهای ناشی از انتشار موج قابل
مشاهده نمیباشد .فرستنده و گیرنده موج نیز در شکل
مشاهده میشود.

شکل  -2کانتور انتشار موج در ) (aورق بدون تنش و ) (bورق تحت تنش  997مگاپاسکال در فرکانس  907کیلوهرتز

 -0نتایج
شبیهسازیها برای هریک از  07حالت معرفی شده انجام
گرفته است و نتایج آن در قالب سیگنالهای فشار دریافتی
در ناحیة حسگر استخراج شده است .این سیگنالها فقط
برای سه فرکانس  907 ،07و  377کیلوهرتز در تنشهای
 07 ،7 ،-07 ،-997و  997مگاپاسکال برای حالت تنش
افقی در شکل نشان داده شده است .البته نمایش کلی
سیگنالها برای حالت تنش عمودی نیز به همین صورت
است ،لذا فقط جزئیات آن برای این حالت از تنش نمایش
داده خواهد شد.
نتایج مشابهی برای فرکانسهای  277 ،977و 207
کیلوهرتز نیز بدست آمده است که به دلیل یکسان بودن
روند استخراج نتیجه برای آنها ،سیگنالهای آن نشان داده

نمیشود .در هر یک از فرکانسها رفتار اولین پژواک موج
رسیده به حسگر ،مورد بررسی واقع شده و تغییرات زمان
رسیدن آن پژواک مطالعه شده است.
شکل  3و شکل  4به ترتیب نمایانگر جزئیات سیگنالهای
دریافتی در حالت تنش افقی (تنش در راستای عمود بر
جوش) و تنش عمودی (تنش در راستای ضخامت جوش)
است .همانطور که در این شکلها مشاهده میشود ،با تغییر
نوع تنش از فشاری به کششی و مقدار آن ،در حالت تنش
افقی ،موج در زمان زودتر به حسگر میرسد .این در
حالیست که در چنین شرایطی برای حالت تنش عمودی
(شکل  ،)4موج با سرعت کمتر و در زمان دیرتر به حسگر
میرسد.

_________________________________________________________________________________
1
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شکل  -4سیگنالهای خام دریافتی در حسگر در  0تنش مختلف برای فرکانسهای ) 907 (b) ،07 (aو ) 377 (cکیلوهرتز

شکل  -3تأثیر تنش پسماند افقی بر سیگنالهای دریافتی در فرکانسهای ) 907 (b) ،07 (aو ) 377 (cکیلوهرتز

شکل  -4تأثیر مقدار تنش پسماند عمودی بر سیگنالهای دریافتی در فرکانسهای ) 907 (b) ،07 (aو ) 377 (cکیلوهرتز

پس از اینکه روند مشخصی در زمان رسیدن موج به
حسگر بر اساس مقدار و نوع تنش مشاهده شد با استفاده از
رابطه سرعت موج با زمان مشخص میشود که سرعت موج
نیز دستخوش تغییر میگردد .بنابراین سرعت موج به
عنوان شاخصی برای اندازهگیری تنش پسماند در نظر گرفته
می شود .البته با توجه به متغیر بودن سرعت موج بر حسب
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فرکانس( ،پدیده پاشندگی -منحنی های شکل  )9از درصد
تغییر نسبی سرعت در هر فرکانس استفاده شده است .در
هنگام اعمال تنش به ورق طول آن به اندازه  9تا  0میکرومتر
(بر حسب مقدار تنش) تغییر مییابد که در محاسبه سرعت
لحاظ شده است .شکل های  0و  8درصد تغییرات نسبی
سرعت با مقدار و نوع تنش را در فرکانسهای  907 ،07و

02

 377کیلوهرتز نشان میدهند .البته بیان این نکته الزم است
که با تغییر تنش پسماند دامنه امواج دریافتی نیز با روند
مشخصی دچار تغییر میشوند ،اما به این دلیل که استفاده
از دادههای سرعت نسبت به دادههای دامنه اطمینان
بیشتری دارد ،اثر تنش بر دامنه این امواج بررسی نخواهد
شد.
شکل  0نشان میدهد که وقتی تنش پسماند در جهت
انتشار موج ( تنش افقی) است با تغییر تنش از حالت فشاری
به کششی سرعت افزایش میباید اما طبق آنچه شکل 2
نشان میدهد برای تنش پسماند عمود بر جهت انتشار موج
( تنش عمودی) عکس این مطلب صادق است .همچنین
شکلهای  0و  8نشان میدهند که رابطه سرعت با تنش
خطی است اما شیب آن با توجه به فرکانس متغیر میباشد.
مقادیر شیب سرعت برای فرکانسهای مختلف در جدول 3
ارائه شده است .همانطور که مشخص است با افزایش
فرکانس شیب نمودار کاهش مییابد .این امر می تواند به
این دلیل باشد که در منحنی پاشندگی مود  ،A0شیب

منحنی سرعت فاز و گروه در فرکانس های پایین بیشتر
است و هر عاملی که بر سرعت تاثیرگذار باشد ،در
فرکانسهای پایین خود را بیشتر نشان خواهد داد .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت فرکانسهای پایینتر حساسیت باالیی
به تنش پسماند دارند و هرچه فرکانس بزرگتر شود
تغییرات سرعت نامحسوس شده تا جایی که حساسیتی به
تنش نشان نمیدهد .با بررسی مقادیر شیب که در جدول
 3ارائه شده است ،کاشف به عمل میآید که با افزایش
فرکانس شیب نمودار سرعت-تنش کمتر میشود و این
بدین معنی است که هر چه فرکانس موج تحریک شده
بیشتر شده است مقدار تغییرات سرعت نسبت به تنش کمتر
شده است ،لذا از میان فرکانسهای مورد بررسی در این
مسأله ،فرکانس  07کیلوهرتز تغییرات سرعت را نسبت به
تغییرات تنش پسماند بهتر نشان میدهد .بنابراین این
فرکانس مناسبترین فرکانس برای ارزیابی ورق فوالدی
نازک ،از حیث میزان تنش پسماند افقی و عمودی میباشد.

شکل  -0درصد تغییرات نسبی سرعت با تنش پسماند افقی در فرکانسهای  907 ،07و  377کیلوهرتز

شکل  -2درصد تغییرات نسبی سرعت با تنش پسماند عمودی در فرکانسهای  907 ،07و  377کیلوهرتز
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 شیب تغییرات سرعت نسبت به تغییرات تنش پسماند در فرکانسهای مختلف-3 جدول
)10-6 m3/N.s( شیب در تنش پسماند افقی

)10-6 m3/N.s( شیب در تنش پسماند عمودی

)kHz(فرکانس

+ 7/723

- 7/729

07

+ 7/793

- 7/792

977

+ 7/792

- 7/771

907

+ 7/771

- 7/778

277

+ 7/770

- 7/770

207

+ 7/770

- 7/772

377
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 نتیجهگیری-2
در چند سال اخیر استفاده از ورقهای نازک به علت کاهش
 در صنعت خودرو سازی افزایش،وزن و افزایش بهرهوری انرژی
 این ورقها در فرآیند استفاده با عملیات شکلدهی.یافته است
و جوشکاری مواجه هستند که سبب بروز تنش پسماند در این
 این تنش در دراز مدت اثراتی منفی از جمله.ورقها میگردد
کاهش عمر خستگی و بروز و رشد سریعتر ترک بر ورقها
 برای بررسی وجود این تنش در ورقها روشهای.میگذارد
مخرب و غیرمخرب متعددی وجود دارد که استفاده از امواج
 به دلیل مزیتهای بسیاری که بر،هدایتشده فراصوتی لمب
 لذا در این. مورد توجه قرار گرفته است،سایر روشها دارد
پژوهش به بررسی اثر تنش پسماند موضعی در ورق نازک بر
 برای این منظور.روی رفتار امواج فراصوتی لمب پرداخته شد
یک ورق نازک شبیهسازی شد و تحت تنشهای عمودی و
 موج لمب در فرکانسهایA0  مد نامتقارن.افقی قرار گرفت
مختلف تحریک شد و موج دریافتی در حسگر مورد تجزیه و
 پس از بررسی سیگنالهای دریافتی در.تحلیل قرار گرفت
حسگر تغییرات سرعت به عنوان شاخصی برای ارزیابی میزان
 با در نظرگیری تغییر طول در.تنش پسماند معرفی گردید
 سرعت عبور موج محاسبه شده و تغییرات،ورق تحت تنش
،907 ،977 ،07 آن بر حسب تنش پسماند در فرکانسهای
 از بررسی این نمودار. کیلوهرتز بررسی شد377  و207 ،277
ها این نتیجه حاصل گردید که برای ارزیابی تنش پسماند
، میلیمتر9/2 عمودی و افقی در ورق فوالدی با ضخامت
 نسبت، کیلوهرتز07  موج لمب در فرکانسA0 استفاده از مد
.به سایر فرکانسها حساسیت بیشتری را دارا میباشد
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