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خالصه: امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی تعداد نوسان های اعمالی به برخی قطعات به محدوده 107 نوسان و باالتر می رسد اخیراً 
پژوهشگران به منظور مطالعه رفتار خستگی در این قطعات از تست خستگی فراصوتی استفاده می کنند. این دستگاه به دلیل فرکانس 
باالی بارگذاری و در نتیجه دستیابی به تعداد نوسان باالتر در زمان کوتاه تر موردتوجه هست. استاندارد مورد پذیرش همگانی برای این 
تست وجود ندارد لذا یکی از هندسه هایی که اغلب به منظور نمونه در این تست مورد استفاده قرار می گیرد هندسه به فرم ساعت شنی 
است. در این پژوهش ضمن بررسی این هندسه به منظور دستیابی به هندسه بهینه یا دستیابی به تنش بیشینه، تأثیر پارامترهای هندسی 
بر افزایش دما در حین ارتعاش در فرکانس باال یا همان اثر ترمواالستیکی که به عنوان یکی از معایب تست خستگی فراصوتی شناخته 
می شود بررسی شده است تا این اثر نیز کمینه گردد. بدین منظور ابعاد هندسه ساعت شنی شکل به صورت پارامتر تعریف گردید و 
تغییرات آن با استفاده از شبیه سازی صورت گرفته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با کاهش شعاع انحنا در کنار ثابت 
بودن قطر میانی و قطر قسمت استوانه ای میزان تنش افزایش می یابد و همچنین میزان تغییرات دما کاهش می یابد از طرفی افزایش 
قطر قسمت استوانه ای درحالی که قطر میانی و میزان انحنا ثابت باشد سبب افزایش میزان تنش و دما می گردد. نتایج فوق با استفاده 

از چیدمان تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت و تطابق خوبی در آن ها مشاهده گردید.
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مقدمه-  
و  زمینه های مهندسی  در  پیشرفت های حاصل شده  به  توجه  با  امروزه 
تکنولوژی، استفاده از تجهیزات با طول عمر بیشتر مورد نیاز و توجه می باشد. 
در این مورد می توان به صنایع هوایی اشاره کرد ]1[. این عمر در بعضی موارد 
به بیش از 107 سیکل می رسد. تست خستگی با استفاده از دستگاه فراصوتی 
در ناحیه خستگی خیلی زیاد با توجه به فرکانس کاری آن )در حدود 20 کیلو 
هرتز( اجازه دستیابی به تعداد سیکل باالتر در مدت زمان کمتر را فراهم کرده 
است و از این رو به تازگی مورد توجه بسیاری از محققین حوزه خستگی واقع 
شده است. تاکنون هیچگونه استاندارد مورد پذیرش به منظور روند انجام و 
هندسه مشخص برای این تست به دست نیامده است ]2[ از این رو بسیاری 
از محققین یا از نمونه های تجاری شده این دستگاه استفاده نموده اند ]1 و 3[ 

و یا خود دستگاهی را توسعه داده اند ]4 و 5[. 
دارای  خود  مزایای  کنار  در  فراصوتی  روش  به  تست خستگی  دستگاه 
معایب نیز هست. یکی از مشکالت موجود در دستگاه تست خستگی حرارت 

تولید شده در نمونه هست ]6[. در حین تست خستگی با توجه به فرکانس 
خود  افزایش  این  و  می یابد  افزایش  نمونه  میانی  قسمت  دمای  آن  باالی 
این  همچنان  و  گردد  آن  خواص خستگی  و  ماده  در  اثرات  منجر  می تواند 
اقدامات  از جمله  نویسندگان مورد پژوهش می باشد ]7-9[.  موضوع توسط 
انجام شده به منظور رفع این مشکل استفاده از خنک کننده ها و یا استفاده 
ولی   .]10-14[ می باشد  خاموش(   – روشن  )به صورت  دستگاه  از  نوسانی 
تاکنون در جستجو انجام شده توسط نویسندگان این مقاله، پژوهشی در زمینه 
بهینه کردن هندسه به منظور کاهش این حرارت تولید شده انجام نشده است.

تست  دستگاه  در  نمونه  ایجاد  به منظور  هندسه  نمونه  سه  به طورکلی 
خستگی در حالت کششی فشاری موردتوجه محققان بوده است. نمونه شبه 
استخوانی1، نمونه ساعت شنی شکل2 و نمونه گوسین3. هندسه شماتیک این 

سه نمونه در شکل 1 مشاهده می گردد.

Dog bone specimens  1
hourglass Specimens  2
Gaussian specimens  3
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نمونه های شبه استخوانی بیشتر در حالت های سنتی یا به عبارتی تست 
در  این  و   ]16 و   15[ است  بوده  استفاده  مورد  پایین  فرکانس  با  خستگی 
حالیست که در اکثر مطالعات انجام شده در زمینه تست خستگی در حوزه 
چرخه خیلی زیاد، دو نمونه ساعت شنی شکل و گوسین مورد استفاده بوده 
است. در واقع اغلب کارهای صورت گرفته هندسه نمونه به فرم ساعت شنی 
شکل بوده هرچند که طی چند سال اخیر به منظور بررسی نقش اندازه نمونه 
و ناحیه حجم احتمالی شکست )حجمی از ماده که مورد اعمال تنشی بیش از 
90 درصد تنش بیشینه در قطعه می باشد( در عمر خستگی، هندسه ای جدید 
مورد توجه قرار گرفت و بدین صورت این نمونه جدید با نام گوسین برای 
تست هندسه هایی با حجم احتمالی شکست1 باال مورد استفاده قرار گرفت. 
این تغییر به منظور بررسی بیشتر نقش عیوب ایجاد گردید ]17 و 18[. اما از 
دیدگاه دیگر همچنان نمونه های ساعت شنی شکل مورد برسی کامل تری از 

حیث ابعادی قرار نگرفته اند. 
در این پژوهش به بررسی هندسه نمونه تست خستگی با توجه به نقش 
پارامترهای هندسی آن در تأمین تنش مورد نظر و از سوی دیگر بررسی رفتار 
دمای نمونه از دید رفتار ترمواالستیک پرداخته می شود تا بتوان نمونه ای در 

حالت بهینه از حیث تنش و حرارت را انتخاب نمود. 

1  Risk volume

 الگوسازی نظری 2- 
به منظور ایجاد نمونه مورد نظر برای تست خستگی فراصوتی دو شرط 
هم فرکانس بودن و دارای مود فرکانسی مشابه با بقیه مجموعه نظیر: هورن، 
بوستر و ترانسدیوسر از شروط اصلی برای هندسه نمونه است. هندسه نمونه 
دارای تقارن بوده و گره ارتعاشی )بیشینه تنش( در وسط نمونه و شکم ارتعاشی 
ابتدایی  قطر  که  است  این  طراح  می افتد. تالش  اتفاق  نمونه  انتهای  دو  در 
استوانه کوچک تر نباشد تا از اتالف موج انتقالی از هورن به نمونه پرهیز کند و 
معمواًل  مشاهده شده پژوهشگران قطر میانی نمونه را از 3 تا 5 میلیمتر انتخاب 
می کنند. البته اگر هدف از پژوهش بررسی اثر اندازه نمونه و یا بررسی نقش 

عیوب در شکست خستگی باشد این اندازه می تواند بیشتر باشد.
 با شرایط بیان شده در باال و دامنه پارامترهای ذکر شده می توان دریافت 
تغییر  با  ندارد و  برای تست در یک جنس خاص وجود  که هندسه واحدی 
ابعاد نمونه از حیث طول، قطر و میزان انحنا می توان نمونه های گوناگونی که 
شرایط باال را داشته باشد برای یک جنس مشخص طراحی نمود. در شکل 
2 هندسه ای از نمونه ساعت شنی شکل و پارامترهای هندسی آن نشان داده 
شده است بدین ترتیب مطابق با فلو چارت ارائه شده در شکل روند طراحی 

برای دستیابی به میزان تنش و حرارت تولیدی در نمونه انجام می گیرد.

   
 نمونه گوسین - ج نمونه ساعت شنی  - ب استخوانی نمونه شبه  - الف

 هندسه شماتیک سه نمونه استفاده شده در مطالعات تست خستگی :

Fig. 1. Schematic geometry of three type of specimens used in fatigue test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل   . هندسه شماتیک سه نمونه استفاده شده در مطالعات تست خستگی

Fig. 1. Schematic geometry of three type of specimens used in fatigue test
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هندسه مورد نظر، با لحاظ کردن این شرط که می بایست ارتعاشی با مود 
طولی و در فرکانس تقریبی 20000 هرتز داشته باشد تعیین می گردد. با توجه 
به مالحظات تولید نظیر دقت دستگاه و هزینه تولید، بازه های مورد نظر برای 
پارمتر های H  و r به نحو زیر تعیین گردید و دو پارامتر دیگر با در نظر 

گرفتن شرایط بیان شده تعیین می گردند.
بررسی  و  شکل،  در  شده  بیان  پارامترهای  جایگشت  با  ترتیب  این  به 

که  هندسه   200 حدود  ساخت  شرایط  لحاظ  از  آمده  دست  به  هندسه های 
فرکانس در حدود 20000 هرتز دارند مورد بدست آمد. این هندسه ها تمامی 
گرفته اند.  قرار  بررسی  مورد  نیز  ساخت  لحاظ  از  و  نیستند  مختلف  حاالت 
همچنین تنش و حرارت تولید شده ناشی از اتالف انرژی صورت گرفته در 
حین ارتعاش 10 میکرونی، به کمک تحلیل نرم افزاری بدست آمد و بررسی ها 

به منظور دستیابی به هندسه بهینه صورت گرفت.

 
 

 ب الف 
 

 لوچارت بررسی و انتخاب تنش و حرارت تولیدی در نمونهف  -ب ی درنظر گرفته در هندسه ساعت شنی شکل. پارامترها -الف :

Fig. 2. A- parameters considered in hourglass shape geometry. B - Flowchart of checking and selecting of 
stress and heat that produced in the sample 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل 2 . الف- پارامترهای درنظر گرفته در هندسه ساعت شنی شکل. ب - فلوچارت بررسی و انتخاب تنش و حرارت تولیدی در نمونه

Fig. 2. A- parameters considered in hourglass shape geometry. B - Flowchart of checking and selecting of stress 
and heat that produced in the sample

r و H جدول   : مقادیر دو پارامتر

Table 1. The values of  H and r
 rو  H: مقادیر دو پارامتر 

Table 1. The values of  H and r 

 ( mm)مقادیر متغیر 
H 4، 5/4 ،5 ،5/5 ،6 
r 5/1 ،5/2 
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 شبیه سازی3- 
به منظور شبیه سازی، مطالعه موردی بر روی آلومینیوم 7075 انجام شد. 
خواص مورد استفاده در شبیه سازی صورت گرفته در جدول 2 موجود است. 

به منظور شبیه سازی از نرم افزار کامسول استفاده گردیده است.
در تست خستگی اولتراسونیک، همانطور که قباًل بیان گردید به منظور 
فرکانس  محدوده  دارای  و  یکسان  طولی  مود  در  باید  اجزا  همه  ارتعاش 
یکسانی باشند. برای این منظور در این پژوهش مطابق با آنچه در فلوچارت 
نشان داده شده ابتدا با تغییر پارامترها و آنالیز مودال هندسه هایی که دارای 
مود طولی در محدوده 20000 هرتز است، طراحی می شود. سپس در دوشاخه 
میزان تنش و حرارت اتالفی ناشی از ارتعاشات در این فرکانس به ازای 10 

میکرون ارتعاش بدست می آید.

شبیه سازی تنش و حرارت- 1- 3
به منظور دستیابی به تنش و افزایش دمای انرژی اتالف کننده ناشی از 
اثر ترمواالستیک در نمونه خستگی، تحلیلی هارمونیک، در قالب کوپل محیط 
انتقال حرارت و  محیط جامدات در نرم افزار کامسول انجام گردید ]19[. در 
این شبیه سازی رفتار ماده بصورت االستیک همراه به ضریب دمپینگ آن 
تعریف شده و به یک سمت نمونه جابجایی 10 میکرونی اعمال شده است. 
دمای اولیه قطعه تعریف و منبع حرارتی ناشی از اتالف تعریف گردیده است. 
همانطور که در شکل 3 مشاهده می شود، برای یک هندسه مشخص از میان 
ارتعاش  که  حالی  در  دما  افزایش  و  تنش  میزان  شده،  بررسی  هندسه های 

هارمونیک 10 میکرونی به نمونه وارد می شود، مشخص شده است. 

 نتایج و بحث4- 
شکل 4 تغییرات تنش و دما را در میزان ثابت H و r نشان می دهد. 
میزان H  برابر با 4 میلیمتر و میزان r  برابر است با 2/5 میلیمتر می باشد. بازه 
تغییرات R  و E به گونه ای است که شرط آنالیز مودال تأیید گردد. همانطور 
تنش کاهش    R افزایش  با  ثابت   r و   H در  است  در شکل مشخص  که 
می یابد ولی دما به صورت سهمی گون در ابتدا به صورت افزایشی و سپس 
کاهشی می شود در واقع به نظر می رسد با توجه به این نمودار می توان بدین 
گونه استنباط کرد که  در میزان ثابت قطر در قسمت انتهایی و میانی هر چه 
شعاع انحنا کوچک تر باشد تنش بیشتری را می توان شاهد بود. همچنین با 
کاهش R در همه مقادیر E، یا شیب افزایش دما کاهشی است )در مقادیر 
ابتدایی E(و یا دما خود کاهش می یابد)در مقادیر باالتر E( و به طور کلی 
می توان گفت هر چه شعاع انحنا کوچک تر باشد اثرات افزایش دما ناشی از 

ارتعاشات نیز کمینه خواهد بود.
همچنین با توجه به این شکل در می یابیم در مورد متغیر E با افزایش آن 
در R ثابت تنش افزایش می یابد و دما تقریبًا به صورت سهموی متغیر است 
ولی به طور کلی با کاهش E در همه مقادیر R اثرات افزایش دما کاهشی 
خواهد بود در مقادیر باالتر R دما کاهش می یابد و در مقادیر پایین R شیب 

نمودار کاهشی است. 
از طرفی با توجه به نمودار موجود در شکل 5  می توان به روشنی روند 
کاهشی تنش به ازای افزایش R در H و r ثابت را همان طور که در قسمت 
قبل بیان گردید مشاهده کرد از طرف دیگر مشاهده می گردد که افزایش قطر 
قسمت استوانه ای )H( در حالی که قطر میانی ثابت باشد خود سبب افزایش 

تنش می گردد.

جدول 2.خواص مورد استفاده در شبیه سازی صورت گرفته]9 [

Table 2. properties used in the simulation [19]
 [ 19]خواص مورد استفاده در شبیه سازی صورت گرفته:

Table 2. properties used in the simulation [19] 

 مدول یانگ 
[GPa] 

 چگالی

[ /kg m3 ] 

پواسیون ضریب   

 

5/74  2740 33/0  
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 ب الف 
یزان حرارت تولیدی در  م -ب میکرون ارتعاش،  10میزان تنش  بر حسب نیوتن بر متر مربع، بدست آمده در یک نمونه به ازای  -الف :

 میکرون ارتعاش 10همان نمونه برحسب سانتیگراد، به ازای 

Fig. 3. A- The amount of stress (N/m2) , obtained in a sample per 10 microns of vibration, B- The amount of 
heat produced in the same sample (°C), per 10 microns of vibration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل 3. الف- میزان تنش  بر حسب نیوتن بر متر مربع، بدست آمده در یک نمونه به ازای 0  میکرون ارتعاش، ب - میزان حرارت تولیدی در 
همان نمونه برحسب سانتیگراد، به ازای 0  میکرون ارتعاش

Fig. 3. A- The amount of stress (N/m2) , obtained in a sample per 10 microns of vibration, B- The amount of heat 
produced in the same sample (°C), per 10 microns of vibration

 
 

 ب الف 
 Eو  Rثابت نسبت به  r و H: بررسی تغییرات تنش و دما در 

Fig. 4. Changes in stress and temperature at constant H and r compared to R and E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E و R ثابت نسبت به r و H شکل 4 . بررسی تغییرات تنش و دما در 

Fig. 4. Changes in stress and temperature at constant H and r compared to R and E
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 ب الف 

 Rنسبت به  Hثابت به ازای مقادیر مختلف   r: بررسی تغییرات تنش و دما در  1 شکل 

Fig. 5. Investigating changes in stress and temperature at constant r for different values of  H compared 
to R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R نسبت به H ثابت به ازای مقادیر مختلف  r شکل 5 . بررسی تغییرات تنش و دما در 

Fig. 5. Investigating changes in stress and temperature at constant r for different values of  H compared to R

 در شکل 5 قسمت ب نیز مشاهده می شود که روند تغییرات R نسبت 
دما به صورت سهموی هست و مقادیر کمینه دما در R پایین بدست می آید. 
همچنین با افزایش مقادیر H افزایش دما را به ازای افزایش مقادیر R را 

شاهد خواهیم بود.
به طور کلی می توان از نمودارهای باال نتیجه گرفت که برای دستیابی 
 R پارامتر  دما(  افزایش  مینیمم  و  دریافتی  )ماکزیمم تنش  بهینه  به شرایط 

می بایست کمینه باشد
پس از بررسی حدود 200 مورد حاصل از جایگشت پارامترها دو حالت 
بهینه با توجه به میزان تنش و حرارت برای دو قطر میانی 3 و 5 میلیمتری 
بدست آمد. این نتایج در شکل 6 مشاهده می گردد. همچنین این مقادیر در 

جدول 3 مشاهده می گردد. 

 اعتبارسنجی و تست تجربی4- 1- 
دستگاه  از  تست  این  انجام  برای  آزمایشگاهی  شرایط  ایجاد  منظور  به 
دو  ابتدا  ترتیب  بدین  استفاده گردید   ،]20[ دانشگاه کاشان  در  یافته  توسعه 
نتایج شبیه سازی ساخته شد که تصویر آن در  از  نمونه بهینه بدست آمده 
شرایط  ترموکوپل  اتصال  از  استفاده  با  سپس  و  می گردد  مشاهده   7 شکل 
دمایی و میزان افزایش دما در حین اعمال 10 میکرون ارتعاش بدست آمد. 

همچنین به منظور بررسی میزان تنش از رابطه موجود در مرجع ]20[ 
استفاده گردید.  بدین صورت که برای یک نمونه با هندسه شکل 8 رابطه های 

زیر برقرار است:
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 A0 که در آن c سرعت صوت در جسم و Ed مدول یانگ دینامیک و 
دامنه ارتعاش انتهای آن می باشد.
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 ب الف 

 میلیمتر  5 یانیممونه با قطر ن -، ب میلیمتر 3نمونه باقطر میانی  - ی بهینه شده الفهانمونه : میزان حرارت تولید شده در 

Fig. 6. The amount of heat produced in the optimized samples a- sample with a middle diameter of 3 mm, 
b- sample with a middle diameter of 5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل 6 . میزان حرارت تولید شده در نمونه های بهینه شده الف- نمونه باقطر میانی 3 میلیمتر، ب - نمونه با قطر میانی 5 میلیمتر

Fig. 6. The amount of heat produced in the optimized samples a- sample with a middle diameter of 3 mm, 
b- sample with a middle diameter of 5 mm

جدول 3 .مقادیر تنش و حرارت تولیدی در دو نمونه بهینه و مقادیر پارامترهای هندسی آن

Table 3. Values of stress and heat production in two optimal samples and its geometrical parameters
 هندسی آن  یپارامترهامقادیر تنش و حرارت تولیدی در دو نمونه بهینه و مقادیر :

Table 2. Values of stress and heat production in two optimal samples and its geometrical parameters 

 H(mm) r(mm) R(mm) E(mm) (C°)دما (MPa)تنش

03/105  1/28  4 5/1  15 86 

8/70  5/18  5 5/2  15 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 میلیمتر 5نمونه با قطر میانی  -ب میلیمتر،  3نمونه با قطر میانی  - ی ساخته شده با توجه به نتایج شبیه سازی، الفهانمونه :

Fig. 7. The samples made according to the simulation results, a- sample with a middle diameter of 3 mm, b- 
sample with a middle diameter of 5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل 7 . نمونه های ساخته شده با توجه به نتایج شبیه سازی، الف- نمونه با قطر میانی 3 میلیمتر، ب - نمونه با قطر میانی 5 میلیمتر

Fig. 7. The samples made according to the simulation results, a- sample with a middle diameter of 3 mm, b- sam-
ple with a middle diameter of 5 mm
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 [ 20] هندسه یک نمونه ساعت شنی شکل : 2 شکل 

Fig. 4. The geometry of an hourglass-shaped sample [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل 8 . هندسه یک نمونه ساعت شنی شکل ]20[

Fig. 4. The geometry of an hourglass-shaped sample [20]

جدول 4 . مقایسه تنش بدست آمده از رابطه تئوری و شبیه سازی

Table 4. Comparison of stress obtained from theory and simulation
 بدست آمده از رابطه تئوری و شبیه سازی مقایسه تنش : 

Table 3. Comparison of stress obtained from theory and simulation 

 میلیمتر  3نمونه با قطر میانی  میلیمتر 5نمونه با قطر میانی  
 105/ 03 8/70 مگا پاسکال( ) از رابطه تئوری آمدهتنش بدست 

 104/ 77 8/67 مگاپاسکال() بدست آمده از شبیه سازیتنش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دمای اولیه برای نمونه ها همانطور که در شکل 9 مشخص است برابر با 
19 درجه سانتی گراد هست و پس از اعمال ارتعاش و رسیدن به دمای پایدار 
میزان افزایش به ترتیب برابر با 20 درجه و 29 درجه سانتی گراد می باشد که 

تطابق خوبی با نتایج بدست آمده از شبیه سازی دارد.
تئوری  رابطه  از  آمده  بدست  تنش  مورد  در  مقایسه ای   4 جدول  در 
مرجع] 20[ و شبیه سازی صورت گرفته نشان داده شده است که این نتایج 

نیز نشان دهنده اعتبار شبیه سازی انجام شده می باشد.

نتیجه گیری- 5
یکی از معایب تست خستگی فراصوتی افزایش دمای ناشی از ارتعاشات 
در فرکانس فراصوتی می باشد که در این پژوهش ارتباط پارمترهای هندسی 
نمونه در کمینه کردن آن مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله به بررسی 
در  آن  هندسی  پارامترهای  نقش  به  توجه  با  خستگی  تست  نمونه  هندسه 
تأمین تنش مورد نظر و از سوی دیگر بررسی رفتار دمای نمونه از دید رفتار 
ترمواالستیک پرداخته شد تا بتوان نمونه ای در حالت بهینه از حیث تنش و 

حرارت را انتخاب نمود. در این پژوهش نتایج زیر بدست آمد:

سازی  شبیه  التراسونیک  خستگی  تست  نمونه  االستیک  ترمو  -رفتار 
گردید.

- با کاهش شعاع انحنا )R( در کنار ثابت بودن قطر میانی )r( و قطر 
قسمت استوانه ای )H( میزان تنش افزایش می یابد و همچنین میزان تغییرات 

دما کاهش می یابد.
- با افزایش طول قطعه )E( در R ثابت تنش افزایش می یابد و به طور 

کلی با کاهش E در همه مقادیر R اثرات افزایش دما کاهشی خواهد بود.
- افزایش قطر قسمت استوانه ای در حالی که قطر میانی و میزان انحنا 

ثابت باشد سبب افزایش میزان تنش و دما می گردد.
. - نتایج تجربی تطابق خوبی با شبیه سازی صورت گرفته دارد.

از یافته های این مقاله می توان در طراحی هندسه نمونه تست خستگی 
فراصوتی استفاده کرد. به نحوی که به منظور کاهش اثر مخرب افزایش دما 
در مرحله طراحی هندسه نمونه به گونه ای طراحی گردد که ضمن داشتن 
تنش  به  دستیابی  فراصوتی،  خستگی  تست  دستگاه  قالب  در  تست  شرایط 

بیشینه در کنار کاهش میزان افزایش دما را نیز داشته باشد. 
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است )دمای مشاهده شده دمای قبل از ایجاد  چیدمان تست تجربی به منظور راستی آزمایی شبیه سازی صورت گرفته -الف: 

  -میلیمتر( 5قطر میانی تر )بزرگ دمای پایدار نمونه  -ج ( میلیمتری 3قطر میانی  تر )کوچک  دمای پایدار نمونه -ب . (هستنوسان 
 شماتیک مداری چیدمان تست-د-نمای بزرگتر و نحوه اتصال المنت ترموکوپل به نمونه

Fig. 9. A- The arrangement of the experimental test has been done in order to verify the simulation (the 
observed temperature is the temperature before the oscillation).B - The stable temperature of the smaller 
sample (middle diameter 3 mm) C - The stable temperature of the larger sample (middle diameter 5 mm)-

Larger view and connection method  of Thermocouple to sample-D- schematic circuit of the test setup 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل 9 . الف- چیدمان تست تجربی به منظور راستی آزمایی شبیه سازی صورت گرفته است )دمای مشاهده شده دمای قبل از ایجاد نوسان هست(. 
ب - دمای پایدار نمونه کوچک تر )قطر میانی 3 میلیمتری( ج - دمای پایدار نمونه بزرگ تر )قطر میانی 5 میلیمتر(- نمای بزرگتر و نحوه اتصال المنت 

ترموکوپل به نمونه-د-شماتیک مداری چیدمان تست
Fig. 9. A- The arrangement of the experimental test has been done in order to verify the simulation (the observed 
temperature is the temperature before the oscillation).B - The stable temperature of the smaller sample (middle 

diameter 3 mm) C - The stable temperature of the larger sample (middle diameter 5 mm)-Larger view and connec-
tion method  of Thermocouple to sample-D- schematic circuit of the test setup
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