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چکیده
روش تداخلسنجی برشی یا برشنگاری ،یكی از روشهای نوری غیرتماسی و تمام-ناحیه برای ارزیابی غیرمخرب قطعات و
مجموعهها میباشد .در این روش گرادیان جابهجایی سطح به طور مستقیم اندازهگیری میشود .پس از پردازش تصویر ،الگوهای
هالهای سطح تحت بارگذاری بدستمیآید .از این روش به طور عمده در پیدا كردن عیوب سطحی و زیر سطحی در قطعات
استفاده میشود .سایر كاربردهای برشنگاری شامل اندازهگیری كرنش ،شناسایی خواص مواد ،ارزیابی تنشهای پسماند ،تشخیص
نشتی ،مطالعه ارتعاشات سازه و اندازهگیریهای سه بعدی میباشد .به دلیل اندازهگیری مستقیم گرادیانهای جابهجایی و حساس
نبودن به ارتعاشات محیط ،برشنگاری عالوه بر محیطهای آزمایشگاهی ،كاربرد بسیار گستردهای در محیطهای صنعتی دارد كه
این ویژگی باعث تمایز این روش با سایر روشهای نوری شدهاست .از این روش بیشتر در شناسایی عیوب قطعات مواد مركب و
فلزی استفاده میشود .در این مقاله به بررسی تكنیكها ،تجهیزات ،نحوهی عملكرد ،پردازش تصاویر ،نوع بارگذاری با توجه به
جنس قطعه و نوع عیب با تاكید بر چند پژوهش كاربردی در این زمینه ،پرداختهشدهاست.
واژگان کلیدی :تداخلسنجی برشی ،ارزیابی غیرمخرب ،اندازهگیری كرنش
 -1مقدمه
با توجه به پیشرفتهای تكنولوژی در سالهای اخیر و
استفاده از قطعات و مجموعههای حساس و پیشرفته ،لزوم
وجود روش های بازرسی غیرمخرب برای تشخیص عمر
باقیماندهی قطعات و همچنین تشخیص وجود یا عدم وجود
عیب و ناپیوستگی در آنها بیش از پیش حس میشود.
روشهای قدیمی و بازرسیهای مخرب ،به قطعه آسیب وارد
میكنند و در مواردی كه نیاز به سالم نگه داشتن قطعه
است ،نمیتوان از این روشها استفاده كرد ..از طرفی
بارگذاریهای خستگی نیز می تواند به مرور زمان عیوب و
ترکهای ریز را گسترش داده و منجر به ناكارآمدی مجموعه
و قطعهها بشود .از این رو انجام آزمونهای غیرمخرب در
تمام مراحل طراحی ،ساخت و نگهداری مجموعه از اهمیت
باالیی برخوردار میباشد].[7
طی سالهای اخیر تجهیزات و روشهای گوناگونی برای
بررسی و آزمونهای غیرمخرب به وجود آمده و گسترش
یافته است .هر كدام از این روشها بر اساس مجموعهای از
پارامترها برای بررسی و انجام آزمون انتخاب میشوند .از
جمله این پارامترها می توان به جنس قطعه ،نوع عیوب

احتمالی ،محدودیتهای دسترسی به قطعه یا مجموعه ،قابل
حمل بودن تجهیزات ،مالحظات اقتصادی ،سرعت انجام
بازرسی و  ...اشاره نمود] .[6یكی از روشهای نوین و كارآمد
در زمینهی آزمونهای غیرمخرب ،روش تداخلسنجی
برشی و یا در اصطالح ،برشنگاری است كه بر پایهی تداخل
موج لیزر تكرنگ بازتابی از سطح جسم میباشد.
كاربردهای زیادی میتوان برای این روش ذكر كرد از جمله:
اندازه گیری ابعادی ،تعیین عیوب و الیه الیه شدنهای زیر
سطحی ،تعیین میزان تنشهای پسماند ،بررسی ویژگیهای
میكروساختاری ،تعیین خواص مواد و خواص مكانیكی .دو
كاربرد بسیار موفق روش برشنگاری در صنعت تایر سازی
برای تشخیص عیوب مختلف تایرها و در مواد مركب و
ساختارهای پلیمری برای تشخیص الیه الیه شدن و وجود
حفره و ترک در آنها میباشد].[9
كرنش و پارامترهای مرتبط با آن ،از ویژگیهای خاص یك
نمونه میباشند كه اندازهگیری آنها میتواند كمكی بزرگ
برای شناسایی درست ویژگیهای قطعه نماید .روش برش-
نگاری دیجیتالی قادر است كرنشهای سطحی بخشی از
جسم را كه در معرض تابش نور لیزر قرار گرفتهاست ،نمایان
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سازد .از آنجا كه با بارگذاری در قطعات ،معموالً در نواحی
اطراف عیوب (نظیر انواع ترکها) تمركز كرنش ایجاد می-
شود ،میتوان با اندازهگیری كرنشهای سطحی و تعیین
تغییرات و محلهای تمركز آنها در بخشهای مختلف جسم،
عیوب را شناسایی و اندازهگیری نمود .از طرفی از آنجا كه
در روش برشنگاری ،كرنشها به طور مستقیم اندازهگیری
می شوند ،حساسیت شناسایی عیب حتی نسبت به سایر
روشهای نوری نیز بیشتر است .از جمله محدودیتهای این
روش میتوان به عدم شناسایی عیوب در عمق قطعه اشاره
كرد] .[4پیش از برشنگاری از روشهایی همچون تداخل-
سنجی الگوی لكهای الكترونیكی (ESPI)7و هولوگرافی6
استفاده میشد .در روش هولوگرافی ،تصاویر برش خوردهی
تداخلی بر روی فیلمهای هولوگرافی ثبت میشد .روش
 ESPIو هولوگرافی از لحاظ چیدمان ،مشابه با روش برش-
نگاری میباشند تنها با این تفاوت كه در  ESPIو هولوگرافی
یك پرتوی نور مرجع باید به طور مستقیم از لیزر به دوربین
وارد شود كه باعث حساس شدن سیستم به ارتعاش و
اختاللهای محیط میشود .به همین دلیل برای از بین بردن
این عیب ،روش برشنگاری پیشنهاد شد به نحوی كه در
این روش دو پرتو نور بازتاب شده از سطح قطعه دریافت
میشود ،بنابراین حساسیت به نویز تا حد قابل توجهی
كاهش مییابد].[5
ز روش تداخلسنجی برشنگاری ،نخستین بار برای
اندازهگیری ممان خمشی در تیر توسط لیندرتز و باترزدر
سال  ،7319استفاده شد .در اوایل سال  731۱میالدی با
تالشهای سه محقق ،جان بوترز در انگلستان و ناكادات در
ژاپن و مایكهنگ در آمریكا از دوربین الكترونیكی و تصاویر
دیجیتالی استفاده شد كه بعد از آن بااختراع دوربین
مخصوص برشنگاریبه عنوان یك روش بازرسی غیرمخرب
معرفی شد و اولین بار در سال  7311روی بمب افكن
 USAF B2بازرسی انجام شد] .[۱پژوهشهایی نیز در
زمینهی تشخیص عیوب به كمك روش برشنگاری صورت
گرفته كه بیشتر بر روی عیوب بین الیهای مانند :ایجاد حفره
بین الیهها و جدایش بین الیهای متمركز بوده اند و
تشخیص ترکهای زیرسطحی ،نیاز به بررسی بیشتری دارد.
جیا و همكاران ] [1كیفیت جوش فراصوتیایجاد شده بر روی

دو ورق نازک آلومینیوم-مس را توسط روش برشنگاری ،به
كمك بارگذاری حرارتی مورد بررسی قراردادند و به خوبی
توانستند مكانهای جوش نخورده و جدا شده را تشخیص
دهند .سوجاتا و همكاران ] [1با بررسی سه سطح انحنا دار
از جنس مواد مركب آلومینیوم و پلیمرهای تقویت شده با
الیاف كربن كه دارای عیوب مشخص بودند ،به این نتیجه
رسیدند كه روش برشنگاری ،محدود به سطوح صاف و
مسطح نمیباشد و میتواند سطوح داخلی و خارجی قطعات
دارای انحنا مانند لولهها و پروفیلها را بازرسی كند .اكبری
و همكاران ] [3پارامترهای موثر در روش برشنگاری رابرای
تشخیص ترک روی مواد مركب را مورد بررسی قرار دادند.
آنها پارامتر بی بعدی به نام ضریب بار را برای توصیف حالت
بارگذاری در منطقهی كشسان تعریف كردند و بازرسی
رابرای حالتهای مختلف این ضریب انجام دادند.
عالوهبراین ،اثر اندازهی برش و زاویهی قرارگیری ترک را
مورد بررسی قراردادند .ژانگ و همكاران ] [7۱از بارگذاری
ارتعاشی به كمك پیزوالكتریك برای تشخیص ترک روی
نمونههای فلزی استفاده كردند .آنها نشان دادند زمانی
بهترین نتایج بدست میآید كه فركانس ارتعاشات ،به
فركانس تشدید پیزوالكتریك نزدیك باشد و با این بارگذاری
بهینه توانستند ترکهایی به عمق  7۱میلیمتر را در
نمونههای آلومینیومی ،تشخیص دهند.
در این مقاله به بررسی كامل چیدمان ،تئوری و
پارامترهای اساسی روش برشنگاری دیجیتال پرداخته شده
است .در انتها ،تعدادی از مهمترین پژوهشهای صورت
گرفته در این زمینه ،به طور كامل بررسی شده اند.
 -2تجهیزات و چیدمان برشنگاری
مایكلسون9

در روش برشنگاری دیجیتال ،از تداخلگر
برای ایجاد برش در تصاویر استفاده میشود .در ابتدا
نمونهای از قطعه كار كه تحت بارگذاری قرار میگیرد ،تهیه
میشود و در مكان خود محكم میشود .لیزر تك رنگ كه
در جلوی آن از لنز واگرا كننده برای گسترش نور قرار داده
میشود ،برای روشن كردن سطح قطعه استفاده میشود.
برای اندازهگیری به كمك روش برشنگاری ،سطح مورد
مطالعه میبایست از لحاظ نوری ،زبر باشد .پرتو لیزر به سطح
1

Electronic speckle pattern interferometry
Holography
3
Michelson interferometer
2
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تابانده میشود و به این طریق الگوی لكهای روی تصاویر
تشكیل میشود] .[77در قسمت بعدی تداخلگر مایكلسون
قرار داده شده كه پرتو های بازتاب شده از سطح قطعه را
میتواند به حالت های مختلف برش دهد .برش در اینجا به
معنی جابهجایی تصویر است .زمانی كه جسم با دو مسیر
یكسان تصویر شود ،تصاویر بر یكدیگر منطبق میشوند .در
اینجا برش تصویر اتفاق نمیافتد حتی اگر دو تصویر وجود
داشته باشد .زمانی كه با دو مسیر مستقل تصویر شود ،دو
تصویر میتوانند به طور مستقل دستكاری شوند ،به این
معنی كه دو تصویر برش خورده با فازهای متفاوت روی هم
ایجاد میشود و توسط دوربین ضبط میشود .یك آینه برای
برگرداندن پرتو به سطح قطعه كه ثابت در محل خود قرار
دارد در پشت تداخلگر است .آینهی دیگری كه زاویهی آن
متغیر است برای ایجاد زاویهی های برش دلخواه وجود دارد.
با تغییر این زاویه ،فاز پرتوهای خروجی از تداخلگر تغییر
می كند كه با توجه به نوع قطعه و بارگذاری ،باید این زاویه
به طور دقیق محاسبه شود .پس از برش خوردن تصاویر ،لنز
همگرا و متمركز كننده در جلوی دوربین قرار داده میشود
تا تصویر های ایجاد شده در تداخلگر روی هم قرار گیرند
و به دوربین برسند .شكل 7چیدمان نوری برشنگاری
دیجیتال در حالت خارج صفحه 7به منظور بدست آوردن
مشتقهای جابهجایی را نشان میدهد .در انتها یك دوربین
 CCDبرای ضبط تصاویر قرار داده شده است كه خروجی
دوربین به رایانه برای پردازش تصویر متصل است .نكتهی
بسیار مهم فاصلههای بین هر یك از تجهیزات میباشد.
یعنی باید در فاصلهی بهینه نسبت به یكدیگر و نسبت به
نمونه قرار بگیرند تا تصاویر با بهترین كیفیت ایجاد شود.
بارگذاری مناسب و بهینه در بدست آوردن تصاویر با دقت
باال و پیدا كردن عیوب ،نقش اساسی دارد .این بارگذاری به
صورتهای مختلف ممكن است اعمال شود از جمله:
فشاری ،حرارتی ،خالء نسبی ،كششی ،ارتعاشی ،صوتی.
توسط دوربین ،عكسهایی از سطح قطعه قبل و بعد از
بارگذاری گرفته میشود .پس از پردازش تصاویر توسط
نرمافزار ،عكسها از هم كم میشوند و الگوهای فازی و
الگوهای هالهای بدست میآید كه از تحلیل آنها میتوان به
وجود عیب یا ناپیوستگی ،پی برد.

شکل .1شماتیک سیستم برشنگاری بر پایهی تداخلسنجی
برشی مایکلسون .این تجهیزات برای اندازهگیری مشتقهای
جابهجایی در خارج صفحه میباشد[12].

 -3تئوری برشنگاری
شدت پرتو بازتاب شده از سطح و ثبت شده توسط صفحه

دوربین ناشی از دو تصویر برش خورده قبل از بارگذاری I
میباشد كه از رابطه زیر محاسبه میشود:
()7
) (1   cos

I  I0

 I 0شدت نور متوسط زمینه  ،اندازه مدول تداخل ،
زاویه فاز تصادفی میباشد .بعد از اینكه بارگذاری انجام شد
و جسم تغییر شكل یافت ،توزیع شدت الگوی نقطهای به
آرامی تغییر میكند و به  I تبدیل میشود كه توسط رابطه
 6محاسبه میشود:
()6
)) I   I (1   cos(  
0

كه در آن  به تغییرات فاز كه به سبب تغییر شكل
سطح ایجاد میشود ،وابسته است .چون هردو معادله دارای
زاویه فاز تصادفی میباشند ،با نگاه كردن به تصاویرچیزی
تشخیص داده نمیشود .با وجود این ،محاسبهی اختالف
شدت دو الگوی نقطهای به یك الگوی حاشیهای و هالهای
قابل مشاهده منجر میشود كه توسط رابطه 9بیان میشود:
( )9

 


I d  2I 0   cos( 
)sin( ) 
2
2 


رابطه ( )9تشكیل الگوی هالهای كه فاز  را توصیف
میكند ،بیان میكند كه در آن حاشیههای سیاه با
.   2nو n  1, 2, 3, . .مطابقت میكند كه در
اصل یك دسته حاشیه هستند و هالههای روشن با نیم دیگر
دستههای حاشیه مطابقت میكند.
Out of plane
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سپس به بررسی ارتباط بین فاز الگوی هالهای و
مشتقهای جابجایی میپردازیم .مركز مختصات بر روی
مركز سطح قطعه در نظر گرفته میشود .مطابق شكل()6
فرض میشود نقطهی دلخواه )  P(x , y , zبر روی سطح
قطعه قرار دارد .نقطهی خروجی پرتوی لیزر
)  S (x s , y s , z sمیباشد كه بر نقطه  Pبر روی سطح
قطعه تابیده میشود .تصویر بازتابی از سطح ،بعد از عبور از
تداخلگر ،در نقطه )  D (x D , y D , z Dبر روی
آشكاركننده قرار می گیرد .بعد از بارگذاری روی قطعه ،نقطه
 Pبه نقطه )  P (x  u , y v , z wمنتقل میشود كه
در اینجا )  (u ,v ,wبردار جابجایی در نقطه  Pمیباشد.
راستای قرارگیری دوربین نیز به سمت محور  Zاست.
تغییر مسیر برای پرتو از نقطه  Pبعد از تغییر شكل طبق
رابطه ( )4میباشد[76]:
( )4
) L  (SP   P D )  (SP  PD
P

كه در آن:
2

) SP  ((x  x s )  ( y  y s
2

(z  z s ) 2 )1/2
PD  ((x  x D ) 2  ( y  y D ) 2
(z  z D ) 2 )1/2
SP   ((x  u  x s ) 2  ( y  v  y s ) 2
(z  w  z s ) 2 )1/2
P D  ((x  u  x D ) 2  ( y  v  y D ) 2
(z  w  z D ) 2 )1/2
با بسط چند جملهای رابطه ( )4و در نظر گرفتن درجه
اول ،خواهیم داشت[76]:
()5
x xD x xs
( L p 

)u
RD
Rs

y  yD y  ys

)v
RD
Rs

(

z zD z zs

)w
RD
Rs

(

شکل .2مسیر پرتو تابشی و بازتابی از سطح ،قبل و بعد از
بارگذاری[12].

كه در آن:
()۱

) z
2
D

2
D

y

2
D

R D  (x

) R s  (x s2  y s2  z s2

با جمع روابط ( )5و ( )۱خواهیم داشت:
()1
x xD x xs
A

RD
Rs

y  yD y  ys

RD
Rs

B

z zD z zs

RD
Rs
با جایگذاری رابطه( )1در ( )5داریم:
()1
L p  Au  Bv  Cw

C 

بعد از بارگذاری ،نقطهی  Qكه مانند نقطهی  Pپرتو لیزر
به آن تابیده است ،به دلیل تغییر شكل سطح قطعه به نقطه
) Q (x  dx  u  u , y v  v , z w  w

منتقل میشود كه در آن  u   uو v  vو
 w  wبه ترتیب مولفه های xو yو  zبردار جابجایی
برای نقطه  Qمی باشند .تغییر مسیر نوری برای نقطه Q
برابر است با]:[76
) LQ  A (u   u )  B (v  v
()3

)  C (w  w
مسیر نوری نسبی ،از تفریق كردن دو رابطه ( )1و ( )3به
دست میآید:
()7۱
LQ  LP  Au  B v  C w
اگر میزان برش  dxكوچك باشد ،تفاضل جابهجایی با
مشتق جابهجایی تقریباً برابر میشود و تفاضل فاز نوری
بدست میآید:
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2

u
v
w
()77
B
C
)dx

x
x
x
در معادله ( B ، A )77و  Cعاملهای حساسیت هستند
(A

 

و برابر با مولفههای بردار حساسیت  Kمیباشند و  λنیز
طول موج پرتو نور است .در حالت كلی اندازهگیری مشتق
جابهجایی ،رابطه اصلی برشنگاری به صورت رابطهی 76
میباشد[76]:
2
u
v
w
()76
 
(k x
ky
kz
)dx

x
x
x

كه درآن ) K  (k x , k y , k z

مولفههای

بردار

حساسیت میباشند و بستگی به جهت روشن كردن قطعه
توسط لیزر و جهت مشاهده پرتوهای بازتاب شده دارد .اگر

مولفههای k x

و  k yخیلی كوچك باشند و بتوان از آنها

صرف نظر كرد ،سیستم به طور كامل نسبت به مشتق
جابهجایی خارج صفحه حساس میشود .در این صورت اگر
جهت روشن كردن و جهت مشاهده روی یك خط راست
باشد ،رابطه جابهجایی خالص خارج صفحه به صورت زیر
تغییر میكند:
( )79برش تصویر در راستای y
w 

4 dy

( )74برش تصویر در راستای x



y

w


x
4 dx

 -4استفاده از روش برشنگاری در آزمونهای
غیرمخرب
در این قسمت به بیان مهمترین فعالیتهای صورت گرفته
در رابطه با قابلیت روش برشنگاری در تشخیص عیوب با
توجه به نوع بارگذاری و جنس نمونه انتخابی ،پرداخته شده
است .با توجه به ضخامت كم مواد مركب كه در ساخت
قطعات مختلف استفاده میشود ،روش برشنگاری در
تشخیص عیوب این مواد بسیار كارآمد میباشد.
 -7-4قابلیت روش برشنگاری در عیب یابی نمونههای
آلومینیومی و پلیمری
ژانوِی و همكاران در سال  6۱77و با تاكید بر جنسهای
پلیمری و فلزی و بر اساس بارگذاری حرارتی ،قابلیت روش
برشنگاری را بررسی كردند[79].
آنها از پرتو لیزر با طول موج  596نانومتر برای روشن
كردن سطح قطعه استفاده كردند .دستگاه برش تصاویر،
شامل دو منشور برشی انكساری و همچنین قطبی كننده
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میباشد .دو الگوی لكهای از قطعه ،یكی قبل از بارگذاری و
دیگری بعد از بارگذاری توسط دوربین  CCDضبط شد.
تفاوت این دو الگوی لكهای باعث آشكار شدن الگوهای
هالهای میشود كه قادر هستند مشتقهای جابهجایی را با
توجه به جهت برش تصویر ،نشان دهند.
نمونههای تحت آزمایش شامل دو صفحه از نوع پلیمر
پیویسی و پلی اتیلن چگالی باال با ابعاد 5۱۱×76۱×7۱
میلیمتر مكعب و همچنین یك صفحهی فلزی از جنس
آلومینیوم  6۱64با ابعاد  4۱۱×6۱۱×9میلیمتر مكعب،
میباشد .جدول 7برخی خواص این نمونهها را مشخص
میكند.
جدول .1خواص نمونههای تحت آزمایش][13

مدول

انبساط

حرارت

رسانایی

نوع مواد

یانگ

حرارتی

ویژه

گرمایی

Gpa

11 -6 /k

J/Kg K

W/m K

پیویسی

4

61

2511

1225

پلی اتیلن

122

181

1811

1225

آلومینیوم

11

23

311

231

عیوب مصنوعی شامل ترکها و سوراخها با اندازهها و
عمقهای مختلف در نمونه ایجاد شد .بارگذاری حرارتی
توسط تفنگ حرارتی در سطحی به قطر  ۱۱میلیمتر از جلو
و پشت قطعه اعمال گردید .به منظور بهبود الگوهای هالهای،
تمام سطح نمونهها با اسپری رنگ سفید پوشانده شد .برای
آزمایش نمونههای پلیمری ،چند صفحه با عیوب مصنوعی
تهیه شد ،به گونهای كه:
ابتدا یك سوراخ به قطر  7۱میلیمتر در عمق  ۱.5میلیمتر
در پشت نمونه ایجاد شد .سپس این قطعه مورد ارزیابی
برشنگاری قرار گرفت .اگر این سوراخ از روش بارگذاری
حرارتی تشخیص داده نشود ،عمق سوراخ را  ۱.5میلیمتر
افزایش دادند و دوباره نمونه را بازرسی كردند .این فرآیند تا
زمانی كه سوراخ در عمق قابل شناسایی قرار بگیرد ،ادامه
پیدا میكند .سپس همین روش برای سوراخ با قطرهای ،1
 4 ،۱و  6میلیمتر تكرارشد.
در نمونههای آلومینیومی ،سوراخ و ترک های ایجاد شده
مطابق شكل 9میباشند .ترکهای ایجاد شده همگی دارای
عرض یكسان برابر با  ۱.6میلیمتر ولی طول و عمق متفاوت
میباشند.
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در اینجا عمق عیب ،نزدیكترین فاصلهی بین سطح نمونه
و مرز عیب است .یعنی برای سوراخهای كروی عمق عیب
برابر فاصلهی بین سطح نمونه و سطح باالیی سوراخ است و
برای عیوب سطحی ،این فاصله از سطح نمونه تا سطح زیرین
عیب میباشد .روش انجام آزمایش مشابه نمونههای پلیمری
بود .به دلیل اینكه رسانایی گرمایی آلومینیوم بسیار بیشتر
از پلیمرها است ،حرارت اعمال شده به سطح آلومینیوم
سریع منتقل میشود و تغییر شكل نمونه خیلی كوتاه و گذرا
میشود و الگوهای هالهای نامشخصی بدست آمد .برای رفع
این مشكل ،تغییرات دمایی باالتری جهت اعمال نیروی
حرارتی نیاز است .برای تشخیص ترکها ،جهتهای متفاوت
صفحه برش شامل :موازی ،عمود و با زاویهی مایل نسبت به
جهت ترک ،استفاده شد .تمامی مشاهدهها از روی سطح
جلوی نمونه و عیوب ایجاد شده در پشت نمونه انجام شد.

زمان تصاویر ضبط شده قبل و بعد از بارگذاری بسیار مهم
است و در كیفیت الگوهای هالهای و تحلیل نتایج موثر
است .اگر تصاویر اولیه خیلی زود گرفته شود ،ممكن است
همبستگی بین تصاویر بعدی اتفاق نیفتد و منجر به الگوهای
هالهای ضعیف و غیر قابل شناسایی میشود .اگر تصاویر
اولیه خیلی دیر گرفته شود ،باعث كاهش امكان شناسایی
عیب میشود .برای اینكه جوابهای آزمایش قابل قبول
باشند ،هر آزمایش روی هر عیب خاص ،ده مرتبه تكرار شد.

شکل .4الگوهای هالهای برای نمونه پی وی سی با سوراخهای
مختلف :H 825D 11)a( .سوراخ به قطر  11و عمق بحرانی
 )d(;H1D6 )c(;H8D 8)b(;825تکثیر حاشیه فازی برای
قسمت[13].H125D2 )f(;H5D4)e( ;c

شکل .3دو صفحهی آلومینیومی با سوراخ و ترکهای ایجاد
شده در آنها ( :Dقطر سوراخ :H ،عمق عیب :L ،طول
ترک)[13].

به منظور یكسان سازی شرایط در طول آزمایش،
بارگذاری حرارتی روی نمونههای پلیمری در مدت  4ثانیه
و با توان  6۱۱۱وات انجام شد .فاصلهی بین خروجی تفنگ
حرارتی و سطح نمونه تقریباً روی  6۱میلیمتر تنظیم شد.
شكل 4تصاویر برشنگاری و الگوهای هالهای نمونه پی وی
سی با سوراخ های مختلف را نشان میدهد كه در آنها تمامی
عمق عیوب ،عمق بحرانی هستند ،یعنی بیشترین عمقی از
سطح نمونه كه عیب قابل شناسایی بوده است.
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یكی از مشكالت ذاتی برشنگاری ،كیفیت پایین الگوهای
هالهای و در نتیجه دقت پایین تشخیص عیبها میباشد.
در این مقاله از تكنیك فاز هندسی دیجیتالی در تكثیر
حاشیهها كه از روشهای پردازش تصویر میباشد ،برای
الگوهای مشكوک استفاده شد .در شكل 4قسمت ( )dبرای
واضحتر شدن الگوی هالهای از تكثیر هالهها و نازک كردن
آنها استفاده شد كه بسیار راحتتر میتوان تحلیل نمونه را
انجام داد .نتایج آزمایشها برای دو نمونه پلیمری با
جنسهای مختلف تقریب ًا یكسان بوده است .همچنین،
قابلیت برشنگاری در تشخیص عیوب زمانی كه عمق عیوب
افزایش یابد و یا اندازهی آنها كوچك شود ،به سرعت كم
میشود .رابطهی بین قطر سوراخ و عمق بحرانی كه در
شكل 5نمایش داده شده است را میتوان به عنوان منطقهی
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قابل تشخیص ،در نظر گرفت .ناحیهی غیر قابل تشخیص و
ناحیه بین آنها نیز مشخص شده است .تنها سوراخهایی با
قطر و عمق متناظر با آن قابل شناسایی است كه ،در ناحیهی
قابل تشخیص قرار داشته باشند.
با بررسی جزئی تر این شكل به این نتیجه میرسیم كه
بیشترین قابلیت تشخیص عیوب برای یك سوراخ با قطر
ثابت ،در فاصلهی بین دو سطح نمونه میباشد .یعنی جایی
كه عمق عیوب به اندازه نصف ضخامت قطعه میرسد .هرچه
عمق عیب زیاد و یا بیش از حد كم باشد ،باعث ایجاد اختالل
در الگوهای هالهای میشود و تشخیص عیب از این الگوها با
دشواری همراه میشود .برای نمونههای پیویسی و پلی
اتیلن با ضخامت  7۱میلیمتر ،حداقل قطر برای سوراخ قابل
تشخیص تقریباً برابر  7.9-۱.1برابر عمق متناظر آن
میباشد.

دلیل كه رسانایی گرمایی آلومینیوم بسیار بیشتر از پلیمرها
است و به سرعت نمونه تغییرشكل میدهد .در این حالت به
پردازش تصویرهای اضافی و دوربینهای با سرعت
عكسبرداری باالتر در حالت آنالین نیاز میشود .برای غلبه
بر این مشكل ،از كم كردن تصاویر به صورت آنالین استفاده
نشد و به جای آن تصویرهای زیاد و خامی از نمونه در هر
لحظه قبل و بعد از بارگذاری گرفته شد و سپس با پردازش
تصویر الگوها ظاهر شدند .شكل ۱برخی عیوب نمونه
آلومینیومی را نشان میدهد كه در یكی از آنها از پردازش
تصویر اضافی برای افزایش هالهها استفاده شده است.

شکل .6الگوهای هالهای برای نمونه آلومینیومی دارای سوراخ با
عمق بحرانی H225D8 )a( .سوراخ با قطر  8و عمق بحرانی 225
میلیمتر; ( )d( ;H1D3 )c( ;H2D5)bسه بار تکثیر هالهها برای
شکل .5قابلیت برشنگاری در تشخیص عیوب روی نمونه
پیویسی[13].

برای مثال زمانی كه عمق  6میلیمتر است ،فقط سوراخ
های با قطر بیشتر از  6.6میلیمتر ()6×7.7قابل تشخیص
بودند.
بارگذاری در این نمونه ها از نوع حرارتی افزایش و كاهش
دما بوده است و نتایج نشان میدهد كه هر دو نوع بارگذاری
مناسب میباشد و برای نمونههای پی وی سی و پلی اتیلن،
نتایج یكسانی بدست آمد.
آزمایش بر روی نمونههای آلومینیومی نشان داد كه
تصاویر ضبط شده در حین افزایش درجه حرارت ،خیلی
واضح تر از تصاویر در حین كاهش درجه حرارت هستند.
پس بارگذاری مناسب برای این نمونهها از نوع افزایش درجه
حرارت میباشد كه حساسیت به تشخیص عیوب را باال
میبرد .در مقایسه با نمونههای پلیمری ،افزایش درجه
حرارت برای آلومینیوم خیلی سریع و كوتاه میباشد .به این
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الگوی ([13].)c

ناحیهی قابل تشخیص برای نمونه آلومینیومی در شكل 1
نشان داده شده است .با بررسی این ناحیه ،نتایج زیر قابل
ارائه است:
برای قطعه آلومینیومی با ضخامت  9میلیمتر ،حداقل قطر
برای سوراخ قابل تشخیص ،باید حدود  9-6.5برابر عمق
متناظر آن باشد .رابطهی بین طول ترک و عمق بحرانی در
شكل 1آمده است كه نشان میدهد قابلیت تشخیص
برشنگاری با تغییر در جهت برش تصاویر نسبت به جهت
طولی ترکها ،تغییر میكند .با توجه به الگوهای هالهای در
شكل  3و زاویهی برشها ،این نتیجه بدست میآید كه
زمانی كه جهت تصاویر برشی عمود بر جهت ترک نباشند،
در زاویهی صفر و  45درجه ،حساسیت تشخیص عیوب به
باالترین حد خود میرسد .جهت برش عمود بر جهت طولی
ترک باعث یكسان شدن جهت الگوها و ترک میشود.
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متناسب با نوع قرارگیری ترک در نمونه ،باید زاویهی برش
مناسب انتخاب شود.

شکل .1قابلیت برشنگاری در تشخیص حفره نمونه
آلومینیومی[13].

شکل . 8قابلیت برشنگاری در تشخیص ترک نمونه
آلومینیومی[13].

شکل .3الگوهای هالهای برای نمونه آلومینیومی با ترک با طول
 15و عمق 128میلیمتر;( )aافزایش درجه حرارت و زاویه برش
عمود بر طول ترک;( )bکاهش درجه حرارت و زاویه برش عمود
بر طول ترک;( )cکاهش درجه حرارت با زاویه برش 45
درجه;( )dافزایش درجه حرارت با زاویه برش موازی[13] .

 -6-4ارزیابی قابلیت روش برشنگاری روی ساختارهای
الستیك و فلز
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لیوبین و همكاران در سال  6۱75با استفاده از بارگذاری
حرارتی و خالء نسبی ،قابلیت روش برشنگاری را روی
نمونههای با ساختار الستیك و فلز ،مورد بررسی قرار
دادند[74].
با وجود مقاومت و سختی كم ،الستیك دارای ویژگیهای
مهمی از جمله چسبندگی ،مقاومت به سایش ،مقاومت
مكانیكی و تحمل رطوبت است .با استفاده از تكنولوژی
اتصال ،الستیك میتواند به فلز به عنوان یك ساختار
كامپوزیت كه به طور گسترده در صنایع مدرن استفاده
میشود ،متصل شود .به طور كلی ،روشهای اتصال به دو
دستهی پیوند جوشی و پیوند غیر جوشی تقسیم میشوند.
در این مقاله با روش جوشی ،نمونهای از الستیك
استایرن-بوتادین كه نوعی االستومر مصنوعی است با
ضخامت  6میلیمتر ،به صفحهی فوالدی كم كربن متصل
شد .سطح فلز و الستیك با كاغذ سنباده  76۱پولیش زده
شد تا صفحههای اكسید شده ،جدا شوند .سپس سطح فلز
با استون تمیز شد و سطح الستیك به محلول ۱.5%
تریكلروسیانوریك اسید برای كاهش دادن زبری سطح
آغشته گردید .بعد از آماده سازی سطوح ،دو صفحه توسط
چسب اپوكسی با ضخامت تقریباً  ۱.6میلیمتر ،به یكدیگر
متصل شدند و به مدت  64ساعت در دمای اتاق نگهداری
شدند .پس از آن به مدت  9ساعت در دمای  1۱درجه
سانتیگراد حرارت دیدند.
در نمونهی مورد نظر مطابق شكل ( )7۱عیوب مصنوعی
ایجاد شد .عیوب اتصالی ،با قرار دادن  6الیه
پلیتترافلورواتیلن با هندسههای مشخص شده در الیهی
چسب بین فلز و الستیك ،ایجاد شد .عیب دیگری نیز در
نمونهها با تغییر ضخامت چسب بین الیهها از  ۱.6تا ۱.۱
میلیمتر ایجاد شد .ابعاد صفحهی نمونه  6۱۱×7۱۱میلیمتر
و ضخامت الستیك و چسب و فلز به ترتیب  6و  ۱.6و 7.5
میلیمتر است.
در این مقاله از بارگذاری حرارتی به كمك دو نورافكن با
توان  6۱۱۱وات در كنار سیستم برشنگاری و همچنین
بارگذاری خالء نسبی توسط محفظهی خالء ،استفاده شد.
در بارگذاری حرارتی ،نمونه در فاصلهی حدود  7.6میلیمتر
از دستگاه برشنگاری قرار گرفت و سطح الستیك توسط
پرتو لیزر با طول موج  596نانومتر شد .قبل از بارگذاری،
تصویر مرجع توسط دوربین از سطح نمونه ضبط گردید .بعد
از  9ثانیه بارگذاری ،تغییر شكل خارج سطح در دستگاه
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نشان داده شد .دستگاه برشنگاری قادر است سطحی به
اندازهی  66۱×7۱5میلیمتر را در یك مرحله بازرسی كند.
مقدار برش تداخلگر مایكلسون به اندازهی  ۱۱پیكسل در
جهت افقی تنظیم شد .در بارگذاری خالء نسبی ،نمونه در
محفظهی خالء گذاشته شد و سطح الستیك ،توسط پرتو
لیزر از میان پنجره شیشهای شفاف ،روشن شد .وقتی كه
پمپ خالء ،اختالف فشاری به اندازهی  ۱كیلوپاسكال نسبت
به فشار محیط ایجاد كرد ،تصویر مرجع و اولیه گرفته شد.
سپس با كنترل كردن نرخ نشت فشار هوا تصویرهای بعدی
گرفته و ذخیره شدند.

در حالت خالء ،از آنجا كه فشار هوا داخل محفظه،زیر
فشار اتمسفر استاندارد است ،سطح داخل عیبها تحت

شکل .11شماتیک مدل اجزا محدود نمونه تحت بارگذاریهای
حرارتی و خالء نسبی )a( .بارگذاری حرارتی روی عیب اتصال;

( )bبارگذاری خالء روی عیب اتصال; ( )cبارگذاری حرارتی
روی قسمت دارای چسب ضخیم بین الیهها[14].

شکل  .11نمونه مورد آزمایش و عیوب مصنوعی ایجاد شده در
آن[14].

عالوه بر آزمایشهای عملی ،مدل اجزای محدود برای
تخمین زدن تغییر شكل نمونه تحت بارگذاری حرارتی و
خالء نسبی ،به كار گرفته شد .در بررسیهای عددی،
الستیك ،چسب و فوالد ،همگن فرض گردید .دو نوع عیب
شامل یكی عدم اتصال مناسب دو صفحه و دیگری ضخامت
غیریكنواخت چسب در نظر گرفته شد .تمامی جزئیات
موجود در نمونه طبق شكل( )7۱مدل شد و مولفههای
جابهجایی فوالد در كف نمونه به عنوان شرایط مرزی انتخاب
گردید .شكل( )77مدل اجزا محدود برای نمونه را تحت
بارگذاریهای حرارتی و خالء نسبی و تغییر شكل سطح را
نشان میدهد .در مدل بارگذاری حرارتی ،شار حرارتی 4
وات بر متر مربع بر سطح اعمال كردند سپس از نرمافزار
آباكوس ،مدول جابهجایی-حرارت برای تجزیه و تحلیل
جابهجایی سطحی ناشی از انتقال حرارت مورد استفاده قرار
گرفت.
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توزیع فشار یكنواخت قرار گرفتند .پس فشار یكنواخت ۱
كیلوپاسكال به سطح عیبها وارد شد.از آنجا كه مدول
االستیك فوالد بسیار بیشتر از الستیك است  ،تغییر شكل
فوالد ناشی از فشار داخلی نادیده گرفته شد .در شرایط
ضخامت غیر یكنواخت چسب ،الیهی چسب بین دو صفحه
از  ۱.6تا  ۱.۱میلیمتر تغییر ضخامت میدهد كه طبق شكل
( 77)cدر مدل اجزا محدود ،بارگذاری خالء نمیتواند هیچ
فشار داخلی را در الیهی چسب ایجاد كند در حالی كه شار
حرارتی  1وات بر متر مربع توانست باعث تغییر شكل
خارجی نمونه شود.
تصاویر فازهای تداخلی برای بارگذاری حرارتی و خالء
نسبی روی نمونه ،در شكل( )76نشان داده شده است .این
تصاویر فازی ،مشتق جابهجایی خارج صفحه را نشان
میدهند .با توجه به الگوهای فازی ،همهی  76عیب مربعی
و دایرهای ایجاد شده به كمك هر دو بارگذاری حرارتی و
خالء نسبی تشخیص داده شد  ،اما فقط بارگذاری حرارتی،
تغییر ضخامت چسب را نشان داد .با مقایسهی شكل (76)a
و شكل ( )7۱میتوان الیهی چسب ضخیم بین دو صفحه را
در الگوهای هالهای مشاهده كرد .اندازهی عیبهای
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اندازهگیری شده بعد از تحلیل الگوهای هالهای در جدول6
نشان داده شده است .اگرچه خطایی بین اندازهی ابعاد اصلی
عیبها و مقدار اندازهگیری شده وجود دارد ،اما این مقدار
كمتر از  7میلیمتر است كه دقت باالی دستگاه را نشان
میدهد .در جدول ( )6ابعاد اصلی عیبها و ابعاد اندازهگیری
شده توسط بارگذاری حرارتی و خالء قابل مقایسه است.

فشار خالء برای بدست آوردن تصاویر با كیفیت باال بسیار
مهم و الزم است .این نتیجهگیری بر اساس شكل( )74كه
الگوهای حاشیهای را در فشارهای مختلف نشان میدهد،
بدست آمد.
ویژگی بارگذاری حرارتی این است كه به راحتی اعمال
میشود و یك حالت بارگذاری مهم در ارزیابی كیفیت
ساختارهای متصل شده میباشد .در مقایسه با میدان
جابهجایی ناشی از بارگذاری خالء ،توزیع جابهجایی در هر
دو حالت یكسان است .تحت یك تابش گرمایی خاص،
جابهجایی سطح خارجی عیبهای بزرگتر به میزان
قابلتوجهای بیشتر از عیبهای كوچك میباشد.
جدول .2اندازهگیری ابعاد عیبها][14

ابعاد عیب
ابعاد اصلی

اندازهگیری

شماره

عیبهای

شده توسط

عیب

پیشساخته

بارگذاری
حرارتی

شکل .12تغییرالگوهای حاشیهای در نمونه )a( .بارگذاری
حرارتی; ( )bبارگذاری خالء[14].

همانطور كه مشخص است ،دو بارگذاری حرارتی و خالء
نسبی با اینكه تفاوتهایی در آشكار ساختن عیب و نوع
تغییر شكل روی صفحهی نمونه دارند ،در تشخیص عیوب
اتصالی موفق بودند .هرچه اندازهی عیب بزرگتر باشد،
راحتتر و با اعمال نیروی كمتری آشكار میشود و برعكس،
عیبهای با ابعاد كوچكتر نیازمند اختالف فشار درون
محفظه و تغییرات گرمایی زیادتری میباشند.
به منظور بررسی رابطه بین اندازه عیب قابل تشخیص و
اختالف فشار مورد نیاز در محفظهی خالء ،یك بررسی چند
مرحلهای با حالتهای مختلف خال انجام شد .همچنین
شبیهسازی عددی نیز بر اساس شكل ( 77)bانجام گردید.
تغییر اندازه عیب و شرایط بارگذاری كه مشخص میكند
كدام عیبها به ترتیب آشكار شدهاند ،در شكل( )79نشان
داده شده است .زمانی كه فشار خالء به  ۱كیلوپاسكال
رسید ،كوچكترین عیب با اندازهی  4میلیمتر مشخص شد
در حالی كه الگوهای حاشیهای برای بقیهی عیبها بسیار
متراكم و غیر قابل تحلیل شد .از این نقطهنظر ،تنظیم دقیق
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ابعاد عیب
اندازهگیری
شده
توسط
بارگذاری
خالء

mm

mm

mm

1

21

13225

21283

2

15

14252

14211

3

11

11236

3254

4

8

1215

1281

5

5

5286

5231

6

4

4251

4281

شکل .13مقایسهی مقادیر فشارو نتایج تشخیص عیبها توسط
مدلسازی اجزا محدود و آزمایش عملی[14].
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شکل .14الگوهای حاشیهای عیبها در فشارهای خالء
مختلف[14].

به این معنی كه ،یك بارگذاری حرارتی قویتر برای
تشخیص عیب با ابعاد كوچكتر مورد نیاز است .در طی
آزمایش این نتیجه بدست آمد كه ،الگوهای هالهای كه
توسط بارگذاری حرارتی بهوجود آمدهاند ،با زمان تغییر
میكنند .انتقال حرارت در مواد نمونه و انتقال حرارت بین
هوای اطراف و نمونه تا زمان پایداری دمایی ،باعث این
تغییرات میشود .پس كیفیت الگوهای هالهای در بارگذاری
حرارتی به اندازهی الگوهای حاصل از بارگذاری خالء ،قابل
اعتماد نیستند.
عالوه بر استفادهی آسان از بارگذاری حرارتی ،این روش
برای تشخیص حفرهها و ترکهایی كه راه به در هستند و
روی سطح ایجاد مسیرهای باز میكنند ،مناسب است .در
این شرایط بارگذاری خالء نمیتواند باعث جابهجایی خارج
صفحه شود مگر اینكه اختالف فشار هوای بین سطح نمونه
و داخل آن به سرعت صفر شود .عالوه بر این ،تنها بارگذاری
حرارتی توانست ضخامت غیریكنواخت چسب بین فوالد و
الستیك را تشخیص دهد ،شكل( )75نشان دهندهی تغییر
ضخامت چسب از  ۱.6تا  ۱.۱میلیمتر در بین دو الیه
میباشد.

شکل .15مقطع عرضی ساختار الستیک و فلز با ضخامت
چسب[14].

 -9-4بهكارگیری برشنگاری در تشخیص عیوب در مواد
مركب چوب-پالستیك
بَرموز و همكاران در سال  6۱74با استفاده از بارگذاری
حرارتی و ایجاد عیبهای مصنوعی در نمونههایی از جنس
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مواد مركب چوب-پالستیك ،قابلیت برشنگاری را در
تشخیص عیبها روی این مواد ،مورد بررسی قرار
دادند[75].
مواد مركب چوب-پالستیك یكی از پركاربردترین
نمونههای مواد مركب میباشند كه به طور گسترده در
زمینههای مختلف در حال رشد هستند .این نمونهها كاربرد
بسیاری دارند كه عمدت ًا در بخشهای ساختمانی هدف قرار
میگیرند.كیفیت چسبندگی بین الیاف و ماتریس مهمترین
عامل برای دستیابی به خواص مطلوب است .كیفیت ضعیف
چسبندگی ممكن است منجر به وجود نقص در فصل
مشترک چوب و پلیمرها شودكه منبع اصلی ضعف نمونه
است .بنابراین استفاده از روشهای جدید و عملی برای
بازرسی مواد مركب به منظور كشف عیوب در ساختار آنها
بسیار مهم به نظر میرسد.
روشهای اصلی برای ساخت مواد مركب چوب-
پالستیك ،اكستروژن و قالبگیری تزریقی میباشد.
اكستروژن كه در آن اجزای چوب و پلیمر از طریق یك قیف
با مواد افزودنی تغذیه میشوند ،سپس ذوب میشوند و با
استفاده از قالب شكل داده میشوند ،از رایجترین روش تولید
است .همچنین از روش قالبگیری تزریقی برای شكل دادن
چوب و قطعات پالستیك (گرانول) مخلوط شده با هم جهت
ساخت قسمتهایی استفاده میشود كه نمیتوان آنها را با
اكستروژن تولید كرد.
مطابق شكل( )7۱سه نمونه به روش قالبگیری تزریقی
شامل  45 ،65 ،7۱درصد وزنی ذرات چوب و یك نمونه با
كیفیت باالی چوب كه با روش قالبگیری تزریقی امكان
ساخت آن نبود ،توسط روش اكستروژن تولید شد .سپس
در پشت آن حفره ایجاد شد تا قابلیت روش برشنگاری برای
تشخیص این حفره مشخص شود.
در این آزمایش ،از پرتو لیزر  7۱میلی وات با طول موج
 ۱96.1نانومتر ،دو آینه با پوشش آلومینیومی به قطر  7اینچ
و ضخامت  3میلیمتر ،برای تابش دوجانبه ،دو آینه با پوشش
آلومینیوم به قطر  6اینچ و ضخامت  4.5میلیمتر ،دو لنز
مسطح به قطر  ۱.5میلیمتر برای پراكنده كردن نور لیزر
استفاده شد .به عنوان مادهی پلیمری در این نمونه از پلی
اتیلن چگالی باال و برای عنصر چوب از چوب بلوط سفید با
اندازهی دانه  4۱-9۱مش استفاده شد.
برای ضبط تصاویر برشنگاری با كیفیت باالتر ،ابتدا سطح
نمونه با اسپری رنگ سفید پوشیده شد سپس نمونهها بین
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یك یا دو فك دستگاه كشش ثابت شدند .در قدم بعدی،
بارگذاری حرارتی توسط تابش المپ فلورسنت كه در جلوی
نمونه قرار داده شد ،اعمال گردید تا منجر به ایجاد
كرنشهای كوچك روی سطح نمونه شود .در این آزمایش،
شرایط محدود كننده در دوطرف نمونهها ثابت میباشد اما
برای نمونه  4۱درصد وزنی چوب تولید شده توسط
قالبگیری تزریقی ،شرایط ثابت یكطرفه مورد بررسی
گرفت.

باربرداری نشان میدهد .این الگوها عدم وجود عیب در
نمونه را نشان میدهند.

شکل .11مقایسه الگوهای هالهای برشنگاری نمونهی  61درصد
وزنی چوب )a( .نمونه سالم; ( )bنمونه دارای حفره[15].

شکل .16نمونههای ساخته شده )a( .اکستروژن شامل 61

شکل )a( .18تا ( )dالگوهای هالهای موازی حاصل از بازرسی

درصد وزنی ذرات چوبی; ( )bتا ( )dقالبگیری تزریقی شامل

نمونهی  11درصد وزنی چوب تولید شده به روش قالبگیری

به ترتیب  45 ،25 ،11درصد وزنی ذرات چوبی[15].

تزریقی به ترتیب  1تا  4ثانیه بعد از باربرداری[15].

در ابتدا نمونهی تولید شده توسط روش اكستروژن با ۱۱
درصد وزنی چوب برای تعیین قابلیت تشخیص عیب
برشنگاری مورد بررسی قرار گرفت .همانطور كه در
شكل( )71مشخص است ،نمونهی( )aبدون عیب میباشد و
الگوهای هالهای موازی تشكیل شده است .در نمونهی()b
سوراخی به قطر  6میلیمتر در یك طرف آن ایجاد شده
است .الگوهای هالهای این نمونه ،وجود عیب را مشخص
میكند .با توجه به اینكه در قبل آزمایشهایی بر روی مواد
پلیمری انجام شده بود و روش برشنگاری كامالً در
تشخیص عیبها موفق عمل كرده بود ،به این نتیجه
میرسیم كه الیاف چوب هیچگونه محدودیتی برای استفاده
از روش برشنگاری جهت بازرسی مواد مركب ایجاد
نمیكند.
در مرحلهی بعدی ،برشنگاری برای تشخیص عیبهای
احتمالی روی نمونههای تولید شده از طریق قالبگیری
تزریقی ،مورد بررسی قرار گرفت .شكل( )71الگوهای هالهای
نمونهی با  7۱درصد وزنی چوب را بعد از  7تا  4ثانیه

خطوط عمودی سیاه در زمانهای مختلف باربرداری ثابت
باقی ماند و بدون هیچگونه انحراف ،فقط به هم نزدیك
شدند .حجم پایین چوب موجود دراین نمونه میتواند
نشانهی سالم بودن قطعه طبق دالیل روبرو باشد )7 :تسهیل
جریان مواد حاصل از لزجت پایین مواد مركب در حین تولید
و  )6پراكندگی خوب چوب در ماتریس پلیمری.
شكل ( )73نتایج حاصل از ارزیابی برشنگاری روی نمونه
با  65درصد حجمی چوب را نشان میدهد كه این تصاویر
 4 ،6و  ۱ثانیه بعد از باربرداری ضبط شدند .الگوهای هالهای
نشان میدهد كه تعداد خطوط تیرهی عمودی با افزایش
زمان ،اضافه میشود .با این حال ،انحراف كوچك خطوط
تیرهی عمودی با طول تقریبی  6میلیمتر مشاهده میشود
كه میتواند ناشی از تراكم ذرات چوبی باشد.
با مطالعهی جزئیتر نتایج ،این نتیجه بدست میآید كه
حجم باالی مواد پركننده در نمونههای مواد مركب باعث
كاهش كیفیت انتشار ذرات در آن میشود .شكلهای ()6۱
و ( )67الگوهای هالهای حاصل از بررسی برشنگاری روی
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نمونهی با  4۱درصد حجمی چوب 7 ،تا  9ثانیه بعد از
باربرداری را نشان میدهد با این تفاوت كه در شكل ()67
نمونه از دو طرف ولی در شكل ( )67نمونه فقط از یك طرف
توسط فك دستگاه كشش محدود شد .در شكل ( )6۱یك
الگوی ناهمگن با شكلگیری خطوط تیره مشاهده میشود.

شکل )a( .13تا ( )cالگوهای هالهای حاصل از بازرسی نمونهی
 25درصد حجمی چوب تولید شده به روش قالبگیری تزریقی
به ترتیب  4،2و 6ثانیه بعد از باربرداری[15].

عالوهبراین فاصلهی بین خطوط برابر نیستند و فقط تعداد
كمی از آنها از الگوی موازی مستقیم ،منحرف شدند كه
عیب شدیدی را در نمونه نشان میدهد .به منظور ارزیابی
دقت نتایج بدست آمده ،آزمایش دیگری كه نمونه تنها از
یك طرف محدود است با همان شرایط بارگذاری قبلی،
انجام شدكه در شكل ( )67الگوهای هالهای آن مشخص
است .نتایج كامالً مشخص است و وجود عیب در الیههای

شکل )a( .21تا ( )cالگوهای هالهای حاصل از بازرسی نمونه با

زیر سطح نمونه ماده مركب را نشان میدهد .به منظور
ارزیابی دقت نتایج بدست آمده ،آزمایش دیگری كه نمونه
تنها از یك طرف محدود است با همان شرایط بارگذاری
قبلی ،انجام شد كه در شكل ( )67الگوهای هالهای آن
مشخص است.
نتایج كامالً مشخص است و وجود عیب در الیههای زیر
سطح نمونه ماده مركب را نشان میدهد .خطوط تیرهی
درهم شكسته ،فروپاشی ساختار ماده مركب در زیر سطح را
نشان میدهد كه منجر به انحراف نور منعكس شده از سطح
نمونه میشود .طول قسمت انحرافی حدود  1میلیمتر به باال
است .دالیل این نقصها میتواند ناشی از موارد زیر باشد:
 )7ماده مركب با حجم باالی مواد پركننده باعث باال رفتن
لزجت میشود كه تولید و قالبگیری آن را دشوارتر میكند
 )6مقدار بیشتری از ذرات چوب ،تراكم اجزای چوب را در
ماتریس افزایش میدهد كه باعث ایجادترک و از هم
گسیختگی در ساختار مواد مركب میشود.
 )9چسبندگی ضعیف اجزای چوب به یكدیگر ممكن است
باعث اتصال ضعیف بین چوب و ماتریس پلیمری شود.
پس روش برشنگاری در این نوع مواد مركب نیز
نتیجههای بسیار قابل قبولی از جمله اشكال در ساختار
تولیدی مواد و وجود حفره در آن را در اختیار گذاشت كه
میتوان با بهرهگیری از آن به بهترین بازرسی از سطح نمونه
دست یافت.

شکل )a( .21تا ( )cالگوهای هالهای حاصل از بازرسی نمونه با

 41درصد حجمی چوب ،به ترتیب  2 ،1و  3ثانیه بعد از باربرداری،

 41درصد حجمی چوب ،به ترتیب  2 ،1و  3ثانیه بعد از باربرداری،

دو طرف نمونه محدود شده است[15].

یک طرف نمونه محدود شده است[15].
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 نتیجهگیری-5
 روش برشنگاری دیجیتال كه،در این مقاله
زیرمجموعهای از روشهای نوین در بازرسیهای غیرمخرب
است بررسی شد و نحوهی كار و تجهیزات به كاررفته در آن
 با توجه به این كه این روش غیرتماسی است.شرح داده شد
 با بررسی چند،و مشتق جابهجایی سطح را محاسبه میكند
پژوهش انجام شده به قابلیت باالی برشنگاری در تشخیص
 این. پرداخته شد،عیوب در قطعات بهخصوص مواد مركب
روش هم در نمونههای فلزی و هم نمونههای پلیمری قابلیت
باالیی را نشان داده است و میتوان نمونههای مواد مركب با
،ضخامت كم را نیز به راحتی با بارگذاری مناسب روی آنها
.بازرسی كرد
 چون ترک یكی از مهمترین عیبهای ایجاد،عالوه براین
شده در نمونهها است و شناسایی ترکها توسط روشهای
 برشنگاری میتواند به، بسیار دشوار است،بازرسی دیگر
 از این رو پیشنهاد میشود.درستی آنها را تشخیص دهد
كه از این روش به طور گسترده در شناسایی ترکها در
.قطعات استفاده شود
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Abstract:
The shearography method is one of non-contact and full-field method for Nondestructive testing of
parts and sets. In this method the displacement gradient is directly measured. After processing the
image, the surface fringe patterns are earned. It is used mainly in detecting surface and sub-surface
defects of parts. Other applications include strain measurement, characterization of material properties,
evaluation of residual stresses, leakage detection, structural vibration studies and three - dimensional
measurements. Due to the measurement of displacement derivatives and not sensitive to the vibrations
of the environment, in addition to experimental environments, it has a wide application in industrial
environments, which makes this method discriminate with other optical methods. This method is used
mostly in composite and metal components for defect detection. In this paper, we study techniques,
equipment, method of operation, image processing, type of loading according to the materials and type
of defect with emphasis on some practical researches in this regard.
Keywords: Shearography, Nondestructive test, NDT, Strain measurement
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