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چکیده
صوتي6

یك آزمون غيرمخرب بر مبناي آناليز مودال (پاسخ ارتعاشي) قطعات ميباشد .در این روش ویژگيهاي
تست رزونانس
دیناميکي قطعات شامل فركانسهاي طبيعي و ضرایب ميرایي تحليل ميشوند .از طرفي این ویژگيها با خواص مکانيکي (مدول
االستيك) و ابعاد هندسي ارتباط مستقيم دارند .وجود عيب در یك قطعه منجر به تغيير خواص مکانيکي (موضعي یا كلي) و در
نتيجه كاهش برخي از فركانسهاي طبيعي و افزایش ضرایب ميرایي ميشود .با بررسي تغييرات پارامترهاي فوق ،و مقایسه با
نمونههاي سالم ،مي توان قطعات معيوب را شناسایي كرد .در این تحقيق قطعات سگدست پژو بررسي شدند 111 :نمونه سالم
كه از شيفتهاي مختلف توليد طي  2ماه جمع آوري شده بودند 11 ،نمونه با ندوالریته پایين  %11الي  11 ،%91نمونه با
ندوالریته خيلي پایين  %91الي  ،%11و  11نمونه با عيوب دیگر ریختهگري از قبيل سردجوشي ،حفرات انقباضي ،انحرافات
ماهيچه و قالب .كليه نمونهها با روش اولتراسونيك تست شده و  %61از قطعات نيز متالوگرافي شدند .آزمون رزونانس صوتي
قطعات با سيستم ® EddySonixانجام شد .ابتدا  211نمونه سالم به عنوان نمونههاي مرجع به سيستم معرفي شدند و  61مود
ارتعاشي هر قطعه آناليز شدند .مودها با روش  FEMدر برنامه  ANSYSنيز مطابقت داده شدند .با توجه به تغييرات پروسه
توليد ،بویژه در ابعاد و وزن قطعات ،ابتدا مدل ریاضي متغيرهاي ناخواسته استخراج شده و سپس اثر آنها خنثي یا جبرانسازي
شدند .براي تفکيك قطعات سالم از معيوب ،معيارهاي مختلف یك یا چندمتغيره تعریف شدند .با این روش  %611قطعات معيوب
قابل تشخيص و جداسازي بودند.
واژگان كلیدي :تست رزونانس صوتي ،عيوب ریختهگري ،چدن داكتيل
مقدمه
تست رزونانس صوتي یك آزمون غيرمخرب بر مبناي آناليز
مودال (پاسخ ارتعاشي) قطعات ميباشد .در این روش ،پس
از تحریك مکانيکي قطعات ،ویژگيهاي دیناميکي آنها
شامل فركانسهاي طبيعي ،ضریبهاي ميرایي و شکل
مودها محاسبه و تحليل ميشوند .هر جسم مودهاي
ارتعاشي خاص خود را دارد .هر مود بيانگر یك موج ایستا
یا رزونانس در یك فركانس طبيعي است .مودهاي ارتعاشي
هر جسم منحصر به فرد و همچون اثر انگشت آن ميباشد.
پس از تحریك مکانيکي قطعه با ضربه یا جاروب فركانس،
مودها تحریك شده و رفتار دیناميکي یا تابع تبدیل
فركانسي آن جسم مشخص ميشود .در پاسخ به ضربه ،تمام
مودهاي جسم تحریك شده و هر مود در فركانس ویژهاي
به صدا یا ارتعاش در ميآید .هر مود ،یك درجه آزادي
ارتعاش جسم است ،كه به صورت سينوس ميرا در فركانس

فنـاوری آزمـونهـای غیـرمخـرب
18

دوره دوم ،شماره یکــم ،تابستـان 6931

ویژه خود ارتعاش ميكند .ارتعاش كلي جسم ،برآیند یا
حاصل جمع ارتعاش همه مودها است.
مدل ساده یك مود را ميتوان با ارتعاش آزاد جرم و فنر
بيان كرد .فركانس طبيعي این سيستم برابر است با = 𝑓
1

𝑚 2𝜋 √𝑘⁄كه در مدل ارتعاش سازهاي 𝑘 ،بيانگر خواص
مکانيکي (مدول یانگ و خصوصيات االستيك) ،و 𝑚 بيانگر
چگالي و ابعاد هندسي قطعه مي باشد .در عمل یك جسم
تعداد بيشماري فركانس طبيعي یا مود دارد ،كه تابعي از
خصوصيات االستيك و ابعاد هندسي جسم ميباشند.
فركانسهاي طبيعي در پاسخ فركانسي به صورت قله ظاهر
ميشوند .مقدار این فركانسها مستقل از محل ضربه ،شدت
ضربه ،یا موقعيت حسگر (شتابسنج ،ميکروفون یا پيزو)
ميباشند (البته دامنه یا انرژي هر مود تغيير ميكند ،اما
مقدار فركانس هر مود هميشه ثابت است) .بصورت تئوري
و با روش اجزاء محدود 2نيز ميتوان شکل مودها و فركانس
آنها را محاسبه كرد ،كه این نتایج با روش تجربي (ضربه
Acoustic Resonance Testing
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)Finite Element Modeling (FEM

2
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مکانيکي) همخواني دارند .همانطور كه ذكر شد،
فركانسهاي طبيعي با خواص مکانيکي (مدول االستيك) و
ابعاد هندسي ارتباط دارند .بنابراین تغيير در خواص
مکانيکي و هندسي قطعه خود را به صورت تغيير در
پارامترهاي مودال منعکس كرده و بررسي این تغييرات،
نقطه شروع یافتن عيوب در قطعات ميباشد .در اكثر موارد،
وجود عيب یا خرابي در یك قطعه منجر به كاهش موضعي
یا كلي 𝑘 (مدول االستيك) ميشود ،و طبق فرمول فوق
فركانسهاي طبيعي كاهش ميیابند .ميزان كاهش یا
شيفت فركانس 𝑓 با استحکام شکست یا خستگي رابطه
مستقيم دارد .این همبستگي شدید اساس تست غير مخرب
با روش رزونانس صوتي مي باشد .با بررسي تغييرات
فركانسهاي طبيعي ،و مقایسه با نمونههاي سالم ،ميتوان
قطعات معيوب را شناسایي كرد .این روش در سال 6339
مورد تایيد اداره استاندارد  ASTMقرار گرفت ].[6
كاربردهاي روش رزونانس صوتي مطابق با استاندارد
 ASTM-E2001عبارتند از تست و عيبیابي ترک،
ناخالصي ،حفره ،تخلخل ،اكسيد ،سردجوشي ،ميزان
كرویت ،6عمليات حرارتي ،تغييرات سختي ،چگالي ،حذف
یا اشتباه شدن یك مرحله از فرایند توليد ،ابعاد و اندازه.
در عمل و كاربرد صنعتي ،معيار كاهش فركانس به تنهایي
براي تفکيك قطعات معيوب كافي نميباشد ،زیرا در برخي
از موارد فركانس هاي قطعات ســـالم و خراب همپوشـــاني
دارند .این همپوشـــاني به علت تغييرات پروســـه توليد در
ابعاد هند سي ،وزن و سختي ميبا شد .اگرچه این تغييرات
در محدوده مجازِ تعریف شده براي توليد قطعه مي با شند،
اثر این تغييرات روي فركانس هاي طبيعي بيش از اثر عيب
یا خرابي مي تواند با شد .به عبارتي ح سا سيت فركانسهاي
طبيعي به تغييرات روند توليد بي شتر از ح سا سيت آنها به
عيوب واقعي مي باشـــد .بنابراین معيارهاي یك متغيره (هر
فركانس به تنهایي) براي ت شخيص عيوب كافي ني ستند ،و
باید از معيارهاي چند متغيره و آماري اســتفاده كرد .هدف
اصــلي مدل هاي چند متغيره ،الگوشــناســي روند توليد و
جبران سازي یا خنثي سازي تغييرات روند توليد ميبا شد.
به عبارت دیگر ،این مدل ها اثر متغير هاي ناخواســـته را

Nodularity

حــذف كرده ،و فرمول یــا رابطــه بين عيوب و تغييرات
پارامترهاي مودال را ارائه ميدهند.
در این تحقيق به یکي از كاربردهاي ت ست رزونانس صوتي
در تشخيص عيوب ریختهگري در چدن داكتيل اشاره شده
ا ست .امتياز این تحقيق ن سبت به تحقيقات م شابه ]،9 ،2
 [۱در بکار بردن معيارهاي چند متغيره براي جبران سازي
تغييرات پروسه توليد و حساسيت بسيار باالتر در تشخيص
عيوب ریختهگري ميباشد.
بيشـــترین كاربرد چدن داكتيل در قطعات ایمني خودرو،
بویژه ســيســتم تعليق و ترمز ،مي باشــد .با توجه به رشــد
روزافزون تول يدات خودرو و ر قا بت در ارت قاء كيف يت و
كاهش قيمتها ،روش رزونانس صوتي پتان سيل باالیي در
تست  %611قطعات ایمني دارد.
ابزار و روش تحقیق
 سيستم تست رزونانس صوتيآزمون و تحليل رزونانس صـــوتي قطعات با ســـيســـتم
® EddySonixانجام گرفت .دســـتگاه مکانيکي شـــامل
فيکســـچر ،تک يه گاه ها ،چکش ،ميکروفون ،دماســـنج ،و
سن سورهاي موقعيت قطعه مي با شد كه در محفظه ایزوله
صـــوتي قرار مي گيرد (شـــکل  .)6پس از قرار دادن قطعه
روي فيکســـچر ،قطعه توســـط جك روي تکيه گاه هاي
الستيکي قرار ميگيرد .تکيهگاهها از جنس الستيك مقاوم
در برابر سایش با ه سته چدني مي با شند ،و حداقل سطح
تماس با قطعه را دارند .به منظور حداقل ســـازي ميرایي
مود هاي مورد نظر ،نقاط نشــســتن قطعه و محل ضــربه
بهينه سازي شده ا ست .تحریك مکانيکي قطعه تو سط 2
چکش خودكار اینر سي (جداگانه براي قطعات اك سل چپ
و راست) انجام ميگيرد .جرم آزاد چکش و سختي سر آن
تعيين كننده پهناي فركانســـي تحریك شـــده در قطعه
ميباشد .ضبط ارتعاشات توسط  2ميکروفون با پهناي باند
 100kHzانجـام مي گيرد .دســـتگـاه قـادر بـه پردازش
ارتعاشات و محاسبه پاسخ فركانسي تا  100kHzميبا شد
(فركانس نمونه برداري  200kHzاست).
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شکل  -1سیستم رزونانس صوتی ® EddySonixو دستگاه مکانیکی تست سگدست

 نمونههاي شاهداز آنجا كه مدل هاي الگو شنا سي و جبران سازي تغييرات
تول يد بر مب ناي مع يار هاي آ ماري مي باشـــ ند ،ن ياز به
نمونههاي شاهد یا مرجع داریم .نمونههاي شاهد ،قطعات
ســالم (یا معيوبي) هســتند كه با روش هاي دیگري در
آزمایشــگاه از صــحت (یا خرابي) آنها اطمينان حاصــل
كرده ایم .نمونه هاي شــاهد یك گروه باید از قطعات یك
خط توليد مشــترک انتخاب شــوند و همگي پروســه هاي
توليد یکساني را گذرانده باشند .از طرفي ،نمونههاي شاهد
باید تغييرات پروســـه توليد را دربرگيرند ،بنابراین این
قطعات باید از شــيفت هاي مختلف توليد طي چند ماه
انتخاب شــوند .الزم به ذكر اســت كه تســت ادي كارنت6
(سختي سنجي و ساختار) نيز مشابه تست رزونانس صوتي
بر مبناي نمونه هاي شــاهد عمل كرده ،و الزامات فوق را
براي تهيه نمونههاي شاهد دارد.
در این تحقيق نمونه هاي شــاهد با روشهاي دیگر شــامل
بازرســي چشــمي ،2اولتراســونيك ،ذرات مغناطيســي،9
متالوگرافي ،و ســختي ســنجي صــحه گذاري شــدند .این
نمونه ها شــامل  111نمونه ســالم 11 ،نمونه با ندوالریته
پایين  %11الي  11 ،%91نمونه با ندوالریته خيلي پایين
 %91الي  ،%11و  11نمونه با عيوب دیگر ریخته گري از

Eddy Current Testing
)Visual Testing (VT
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قبيل سـردجوشـي ،حفرات انقباضـي ،انحرافات ماهيچه و
قالب بودند .نمونه هاي ســالم از شــيفت هاي مختلف توليد
طي  2ماه جمع آوري شــده بودند .ســپس این نمونه ها با
سي ستم رزونانس صوتي ت ست شده و براي یادگيري به
پایگاه داده سيستم معرفي شدند (شکل .)2

شکل  -2نمونههاي شاهد سگدست پژو براي معرفی به پایگاه
داده سیستم رزونانس صوتی

تجزیه و تحلیل دادهها
 آناليز مودال عددي با مدل اِلمان محدوددر محيط نرمافزار  ANSYSمدل هندسي قطعه مشبندي
شــده ،مشــخصــات مکانيکي و جنس چدن داكتيل تعریف
شــدند .ســپس تحليل مودال انجام شــده و شــکل مودها و
)Magnetic Particle (MP

9
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فركانسهاي طبيعي محاسبه شدند .شکل  ۱مودهاي  6تا
 1قطعه را نشــان مي دهد .پيچيدگي هندســي یك قطعه
تعيين كننده تعداد مودهاي آن مي با شد .بعنوان مثال یك
ميله اســتوانه اي مودهاي كمتر و ســاده تري از یك قطعه
پيچيده دارد.
در طراحي و بهينه سازي فيک سچر ،خ صو صاً محل ضربه و
تکيه گاه ها ،از شــکل مودها و نقاط گره اســتفاده گردید.
پس از مطابقت دادن نتایج عددي با نتایج تجربي ،مودهاي
مناسب براي تشخيص عيوب موضعي انتخاب شدند.
 آناليز مودال تجربيپس از اعمال ضربه به قطعه و ضبط پا سخ ارتعا شي آن،
پارامترهاي مودال شــامل فركانس هاي طبيعي و ضــرایب
ميرایي هر مود محاســبه شــدند .شــکل  9ســيگنال پاســخ

ضربه یك نمونه را نشان ميدهد .این سيگنال را ميتوان با
حاصل جمع چند سينوس ميرا مدل كرد:
()6
) 𝑖𝜑 𝑦(𝑡) = ∑ 𝐴𝑖 𝑒 −𝜎𝑖𝑡 sin(2𝜋𝐹𝑖 𝑡 +
𝑖

در این راب طه 𝑖 شـــ ماره مود 𝐴𝑖 ،دام نه 𝜎𝑖 ،ميرایي𝐹𝑖 ،

فركانس ،و 𝑖𝜑 فاز مود 𝑖 ام ميباشند.

شکل  -3پاسخ ضربه یک قطعه سگدست

شکل  -4شکل مودها و فركانسهاي طبیعی  1تا  6قطعه سگدست

در این تحقيق مودهاي  6تا  61قطعات محاســبه شــدند.
نتایج مودال با روش عددي و تجربي (براي یکي از قطعات)
در

جدول  1آورده شده ا ست .نتایج عددي و تجربي همخواني
دارند ،البته اختالف جزئي آنها به علت تغييرات پروســـه
توليد و اختالف قالب با نقشه  CADميباشد.

در این تحقيق فقط از اطالعـات فركـانس هـا ( 𝑖𝐹) براي
تفکيك قطعات ســالم از معيوب اســتفاده شــد ،و اطالعات
ميرایي ( 𝑖𝜎 ) مورد اســـت فاده قرار نگر فت .الب ته اطال عات
ميرایي در كاربردهاي دیگر ،خصــوص ـاً ترک یابي ،اســتفاده
ميگردید كه در این موارد فيکسچر طوري طراحي ميشود
كه عامل ميرایي خارجي در اثر تکيهگاهها حداقل باشد.
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جدول  -1پارامترهاي مودال استخراج شده با روش عددي ) ،(FEMو تجربی براي یک قطعه

شماره مود

فركانس (مدل Hz ،)FEM

فركانس (تست تجربي)Hz ،

ميرایي (تست تجربي)1/s ،

6
2
9
۱
1
1
1
9
3
61
66
62
69
6۱
61
61
61

1169.4

1112.2

12.6

1457.3

1459.3

11.6

2317.2

2229.9

12.3

2806.9

2785.0

16.8

3312.0

3239.8

14.0

3583.4

3537.6

13.5

3833.1

3680.0

14.6

4177.9

4147.3

15.9

4684.3

4802.3

15.0

4942.9

4888.3

15.1

5113.0

5285.3

15.8

5251.9

5370.9

15.6

5903.5

6098.8

14.9

6044.5

6347.9

15.3

7139.5

7234.9

16.8

7588.3

7860.3

16.9

8054.9

8258.0

18.7

 جبرانسازي دمافركانس هاي طبيعي به دماي قطعه حســـاس هســـتند.
افزایش دما باعث كاهش كليه فركانس ها بصـــورت خطي
مي شــود .در قطعات چدني فركانس ها تقریباً  0.015%به
ازاي هر درجه ســانتيگراد تغيير مي كنند .بنابراین اصــالح
فركانسها با رابطه ( )2بيان ميشود.
) 𝐶𝐹𝑐 = 𝐹𝑚 (1 − (𝑇𝑐 − 𝑇𝑚 )⁄
()2
در این رابطه 𝐶𝐹 فركانس ا صالح شده در دماي مرجع 𝐶𝑇

(در این پروژه  21درجــه ســــانتيگراد) 𝐹𝑚 ،فركــانس
اندازهگيري شده 𝑇𝑚 ،دماي اندازهگيري شده ،و 𝐶 ضریب
ثا بت وابســـ ته به جنس قط عه مي باشـــد .دســـت گاه
® EddySonixداراي یك د ماســـنج مادون قرمز براي
اندازه گيري دماي قطعه و اصـالح فركانس ها مطابق فرمول
( )2ميبا شد .فركانسهاي كليه قطعات پس از اندازهگيري
اصالح دمایي شدند.
 -تحليل آماري دادهها

Acceptance Range
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6

محيط برنامه ® EddySonixمعيارها و روش هاي مختلفي
براي مدلسازي ریاضي و آماري نمونههاي شاهد در اختيار
قرار ميدهد .این معيارها در
جدول  2ليســـت شـــده اند .هر یك از معيارها را مي توان
جداگانه فعال یا غير فعال كرد .ترتيب ليست شدن معيارها
از ساده به پيچيده مي با شد .بدین معني كه اگر معيارهاي
سادهتر براي جداسازي قطعات معيوب كافي هستند ،نيازي
به فعال ســازي معيارهاي پيچيده تر نمي باشــد .در مرحله
آموزش ســـيســـتم ،براي هر معيار حد مجاز باال و پایين6
محاسبه ميشود .این حدود از روي توزیع آماري نمونههاي
شاهد بد ست مي آیند .سپس در مرحله ت ست یك قطعه،
معيارها محاســبه شــده و با حد مجاز باال و پایين مقایســه
مي شـــوند .اگر همه معيارها در محدوده مجاز قرار گيرند،
قطعه مورد تایيد اســـت ) ،(Passدر غير اینصـــورت قطعه
معيوب گزارش ميشود ).(Fail
در این تحقيق نمونه ها به  9گروه ) (Aســالم (B) ،ميزان
كرویت پایين ،و ) (Cبقيه عيوب ریختهگري تقسيم شدند.
ابتدا معيار یك متغيره 𝑖𝐹 براي تفکيك پذیري نمونه هاي
معيوب چك شـــدند .بعنوان مثال ،توزیع آماري و محدوده

مقاله علمی

باال و پایين فركانسهاي  𝐹2و  𝐹16در شکل  1آورده شده
اســـت .اگر چه فر كانس  𝐹16به تن هایي قادر به تفک يك
نمو نه هاي كرو یت پایين ) (Bمي باشـــد ،ا ما در هر دو
فركانس نمونههاي گروه  Cو  Aهمپوشاني دارند.
جدول  -2معیارهاي مختلف ریاضی و آماري برنامه  EddySonicبراي تشخیص قطعات معیوب .اندیسهاي  iو  jبیانگر شماره مود
هستند.
توضیح

ردیف

معیار

ویژگی

𝑖𝐹

6

فر كانس ( چك كردن حد م جاز باال و پایين هر
فركانس)

ساده و یك متغيره

2

نسبت دو فركانس

مســـتقل از دما ،چگالي و دیگر خواص فيزیکي كلي
قطعه

𝑗𝐹𝐹𝑖 ⁄

9

رابطه تواني دو فركانس ( kبا رگرســـيون بدســـت
ميآید)

جبران ســازي ســاده دو متغيره .خنثي ســازي اثر یك
فركانس از روي فركانس دیگر

𝑗𝐹𝐹𝑖𝑘 ⁄

۱

تفاضل دو فركانس

حساس به عيبهاي موضعي

𝑗𝐹 𝐹𝑖 −

1

تحليل مؤلفه اصلي PCA

تحل يل چ ند متغيره ،تفک يك فاكتور هاي اثر گذار از
یکدیگر ،كاهش ابعاد متغيرهاي همبسته

𝑖𝐶𝑃

1

تخمين یك فر كانس از روي فر كانس هاي دیگر با
روش رگرســـيون چند متغيره ،و چك كردن خطاي
تخمين.

بســيار قوي در خنثي كردن تغييرات پروســه توليد.
بدون نياز به معرفي نمونههاي شاهد معيوب.

𝑖𝐹 𝑖𝑎 ∑ = 𝑘̂𝐹

1

طبقه بندي ) (Classificationبا  2روش رگرســيون
لجستيك یا شبکه عصبي

ب سيار قوي در ت شخيص نمونه هاي معيوب .احتياج به
معرفي نمونههاي شاهد معيوب دارد.

Logistic Regression
Neural Network

9

خوشه بندي )(Clustering

دســته بندي اوليه نمونه هاي ســالم كه از قالب هاي
متفاوت توليد شدهاند.

Gaussian Mixture

3

ميرایي

استفاده در ترکیابي .نياز به طراحي خاص تکيهگاهها
براي حداقل سازي ميرایي خارجي دارد.

61

تجزیه فركانس (تفکيك  2قطب مجاور یا مســـاوي
هم)

اســتفاده در ترک یابي و تســت تقارن محوري .نياز به
حداقل  2ضربه متعامد یا چرخاندن قطعه ميباشد.

𝑖

𝑘𝐹 𝐸 = 𝐹̂𝑘 −

𝑖𝜎
𝐹𝑖 Split

شکل  -5توزیع آماري معیارهاي 𝟐𝐅 و 𝟔𝟏𝐅 براي كلیه قطعات
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در ادامه این مثال ،معيارهاي  2متغيره بين فركانس هاي
 𝐹2و  𝐹16چك شـــدند .نتایج نســـبت  2فركانس ،رابطه
تواني ،و تفاضل در شکل ( 1نمودارهاي سمت چپ) آورده
شــده اســت .پراكندگي  2بعدي داده ها نيز در شــکل 1
(سمت راست) نشان داده شده است .خط چينهاي موازي
(آبي رنگ) محدوده مجاز معيارهاي ن سبت ( شکل را ست
باال) و رابطه تواني ( شکل را ست پایين) را ن شان ميدهند.

رابطه تواني ،الگوي پراكندگي نمونههاي سالم را بهتر مدل
كرده و قدرت تفکيكپذیري بي شتري دارد ،به عبارت دیگر
لگاریتم فركانس ها رابطه خطي با تغييرات پروســـه توليد
(بویژه وزن و ابعاد) دارند .در انتخاب فركانس ها باید دقت
كرد كه یك مود با تغييرات ابعادي همب ستگي باال دا شته
باشـــد )  (𝐹2و مود دیگر به عيوب واقعي حســـاس باشـــد
) .(𝐹16

شکل  -6معیارهاي  2متغیره نسبت ،رابطه توانی و تفاضل بین 𝟐𝐅 و 𝟔𝟏𝐅 براي كلیه قطعات

در عمل فضــاي عوامل اثرگذار روي فركانس ها بيش از دو
بعد مي با شد .برخي از این عوامل نا شي از تغييرات پرو سه
تول يد و برخي دیگر ناشـــي از عيوب مختلف ریخ ته گري
مي باشــند .تحليل مولفه هاي اصــلي 6روشــي آماري براي
برر سي گروهي از متغيرهاي همب سته ميبا شد .با توجه به
اینکه درک و مشاهده فضاي چندبعدي دشوار است ،روش
تحليل مولفه هاي اصـــلي ابعاد داده ها را كاهش داده و
متغير ها را دســته بندي مي كند .این روش به خصــوص در
شرایطي كه تركيب ساختار داده ها م شخص ني ست مفيد
مي با شد .مولفههاي بد ست آمده 𝑖𝐶𝑃 غير همب سته بوده و
هر یك را مي توان به یك فاكتور اثرگذار مســتقل نســبت
داد .در این تحقيق معيارهاي  𝑃𝐶1تا  𝑃𝐶6مورد اســتفاده
قرار گرفتند.

یکي دیگر از معيارهاي چند متغيره ،تخمين یك فركانس
از روي رگرســـيون خطي فر كانس هاي دیگر ،و ســـپس
مقایســه آن با فركانس اندازه گيري شــده مي باشــد .براي
نمونه هاي سالم خطاي تخمين (تفا ضل فركانس تخميني
با اندازه گيري شده) كوچك مي با شد .این خطا در قطعات
معيوب زیاد اســـت زیرا هماهنگي 2بين فركانس ها از بين
رفته و تخمين یك فركانس دشــوار اســت .در این تحقيق
تخمين  𝐹16از روي فركانسهاي دیگر انجام گرفت.
جدول  9نتایج كلي تســـت نمونه هاي معيوب را نشـــان
مي دهد .در نهایت از معيارهاي ردیف  9جدول  9اسـتفاده
گردید كه تمام  %611نمونه هاي معيوب قابل تشـــخيص
بودند .یکي از امتيازات معيارهاي اســـتفاده شـــده در این
اسـت كه فقط نمونه هاي سـالم در آموزش سـيسـتم مورد
استفاده قرار ميگيرند.

6

2

)Principal Component Analysis (PCA
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جدول  -3مقایسه قدرت تفکیکپذیري معیارها براي نمونههاي شاهد این تحقیق .در نهایت از معیارهاي ردیف  3استفاده شد.
تفکیک گروه B

تفکیک گروه C

(كرویت پایین)

(بقیه عیوب ریختهگري)
%92
( ۱1از  11قطعه)

ردیف

معیارها

6

فركانسها

%611
( 611از  611قطعه)

2

فركانسها
نسبت ،تفاضل ،رابطه تواني فركانسها

%611

%31
( 19از  11قطعه)

9

فركانسها
نسبت ،تفاضل ،رابطه تواني فركانسها
تحليل مولفه اصلي
تخمين فركانس

%611

%611
( 11از  11قطعه)

 تست یك قطعهدر این قســـمت یك قطعه معيوب با خرابي جزئي (نمونه
 )C0043تســت مي گردد .شــکل  1نتيجه تســت محدوده
فركانس ها را نشــان مي دهد .نوارهاي رنگي محدوده مجاز

هر فركانس را نشان ميدهند ،و فركانس قطعه تست شده
با دایره م شخص شده است .همانطور كه م شاهده مي شود
این معيارها براي تشـــخيص خرابي این قطعه خاص كافي
نميباشند.

شکل  -7نتیجه تست یک قطعه با خرابی جزئی (نمونه  )C0043با معیارهاي محدوده فركانس Fi

در ادامه ،نتایج تســت این قطعه با معيارهاي دو یا چند متغيره نشــان داده شــده اند (شــکل هاي  9الي  .)62این معيار ها قطعه
معيوب  C0043را تشخيص دادهاند.

شکل  -9نتيجه تست نمونه  C0043با معيارهاي نسبت دو فركانس

شکل  -9نتیجه تست نمونه  C0043با معیارهاي تفاضل دو فركانس
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شکل  -11نتیجه تست نمونه  C0043با معیارهاي رابطه توانی دو فركانس

شکل  -11نتیجه تست نمونه  C0043با معیارهاي تحلیل مولفه اصلی

شکل  -12نتیجه تست نمونه  C0043با معیار تخمین فركانس F16

نتیجهگیري
روش رزونانس صـــوتي همزمان به ویژگي ها و فاكتورهاي
مختلفي حســاس اســت .برخي از این ویژگي ها مربوط به
عيوب قطعه و برخي دیگر مربوط به تغييرات پرو سه توليد
و شرایط تست ميباشد .به منظور تشخيص صحيح عيوب،
خصــوصــاً عيوب كوچك ،باید اثر فاكتورهاي ناخواســته را
حذف كرد .بدین منظور با ید مجمو عه متنوع و بزرگي از
نمونه ها را تجزیه و تحليل كرده ،و رابطه بين فركانس هاي
مختلف را مدل سازي كرد .مراحل راه اندازي صنعتي ت ست
رزو نانس صـــوتي براي یك نوع قط عه شـــا مل طراحي
فيکســـچر ،تهيه نمونه هاي شـــاهد ،و تنظيم پارامترها و
معيارهاي برنامه براي تفکيك نمونههاي معيوب ميباشد.
چنانچه تســـت هاي غير مخرب را به دو دســـته عيب یابي
موضــعي و كلي تقســيم كنيم ،روش رزونانس صــوتي در
دســـته عيب یابي كلي قرار ميگيرد .بدین معني كه روش
Scanning
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رزونانس صــوتي ســراســر حجم قطعه را تســت ميکند و
اســـتحکام كلي قطعه را تعيين مي كند .این روش براي
عيبیابي سازههاي پيچيده نيز مناسب ميباشد .روشهاي
دیگر غيرمخرب مانند بازر سي چ شمي ،ذرات مغناطي سي،
اولتراســـونيك  ،و جریان گردابي (ترک یاب) ،در دســـته
عيبیابي موضعي قرار دارند ،بدین معني كه با مرور كردن6
قطعه ،وجود و محل خرابي را گزارش ميدهند.
ت ست رزونانس صوتي رو شي دقيق ،سریع و با صرفه براي
توليد انبوه و كنترل  %611قطعات مي باشـــد .این تســـت
نيازي به آماده ســازي و تميز كردن ســطح ندارد ،نيازي به
مواد مصـــرفي و مایع كوپلنت ندارد ،و به ســـادگي قابليت
اتوماســـيون دارد .در دو دهه اخير بســـياري از تأمين
كنندگان جهاني قطعات ایمني اتومبيل به ت ست رزونانس
صــوتي روي آورده اند .در ایران نيز برخي از توليد كننگان
قطعات ایمني از دســتگاه رزونانس صــوتي ®EddySonix
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