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 چكيده

 صوتي امپدانس با غيرفلزي ازمواد ها آن زيرين ي باالواليه صوتي امپدانس فلزبا ازجنس ها آن رويي ي اليه دارندكه وجود بسياري دواليه صنعتي قطعات امروزه
 عايق ي اليه سنجي درضخامت كه مشكلي ترين اصلي. پذيرنيست مكانا بازرسي انجام براي زيرين غيرفلزي ي اليه به دسترسي قطعات ازاين دربسياري. است پايين

 را سنجي وضخامت شده محو فلزي ي اليه اكوهاي دربين عايق ي اليه پشتي ازسطح شده بازتاب اكوهاي كه است وجودداردآن فراصوتي روش به قطعات نوع اين
 شده استفاده عايق ي اليه اكوي رديابي و فراصوتي هاي سيگنال پردازش منظور به EMDالگوريتم و موجك تبديل هاي روش از مقاله دراين. سازد مي ناممكن

 روش دو اين اعمال نتيجه. نداشت وجود درهيچكدام عايق ي اليه اكوي رديابي امكان كه شد ساخته دواليه ي نمونه نتايج،سه پذيري تكرار نمايش براي. است
 روش فركانس،اين به موجك تبديل روش حساسيت به توجه با استفاده كرد اما محوشده اكوي رديابي برايتوان  مياز هر دو روش  دهدكه مي نشانها  نمونهدر

  . است EMDالگوريتم روش از قدرتمندتر عايق پشتي ازسطح برگشتي اكوي درشناسايي
 .زماني تأخير ، موجك تبديل ،EMD الگوريتم فراصوتي، سنجي ضخامت :كليديواژه هاي 

  
Ultrasonic thickness measurement of the internal insulation layer of metal surfaces by 

using signal processing schemes  
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Abstract 
There are many two-layerd components where the outer layer is a metal of high acoustic impedance and the inner (insulating) layer 
is a non-metal with low acoustic impedance. In most cases, it is impossible to directly access the inner layer for inspection or 
thickness gaging. The key problem in thickness gaging of the inner layer from the outer surface is that the backwall echo from the 
insulation cannot be identified in the very many backwall echoes coming back from the metal layer. In this paper, we use the signal 
processing techniques of wavelet transform and EMD algorithm to overcome this problem. To demonstrate the repeatability of these 
methods, three two-layered samples called A, B and C are prepared. The backwall echo of the insulation layer cannot be identified in 
any of these samples without further processing. The results indicate that both methods can facilitate the measurement of the 
insulation thickness, however, due to higher sensivity of the wavelet method, it is more suitable than the EMD algorithm. 
Keywords: Ultrasonic thickness gaging, EMD algorithm, wavelet transform, time delay. 

 
 

  مقدمه - ١
هاي غيرمخرب است كه  روش فراصوتي يكي از مهمترين روش

سنجي از آن استفاده  براي بازرسي قطعات و همين طور ضخامت
سنجي قطعات چنداليه با رديابي اكوهاي برگشتي از  شود. ضخامت مي

ها انجام  هاي مختلف قطعه و تعيين مدت زمان تأخير آن مرز اليه
ر زماني مدت زمان حركت موج در تأخي گيري دقيق شود. با اندازه مي

شود كه مسافت طي شده  قطعه در يك رفت و برگشت مشخص مي
توسط موج دو برابر ضخامت قطعه است. با دانستن سرعت صوت 

گيري كرد. در بعضي از قطعات  توان ضخامت دقيق قطعه را اندازه مي
ايق است ي زيرين نوعي ع ي رويي از جنس فلز است و اليه ، اليه دواليه

ي رو داراي تضعيف صوتي بيشتري است.  و نسبت به اليه
ي عايق اين قطعات از طرف فلز با مشكالتي روبرو  سنجي اليه ضخامت

ي فلز و عايق بخش  است. در اثر برخورد موج فراصوتي به مرز اليه
ي عايق  اعظمي از انرژي موج به دليل تفاوت امپدانس صوتي وارد ماده

شود به دليل تضعيف صوتي بيشتر  مقدار كه وارد مينخواهد شد و آن 
شود. بنابراين  سرعت مستهلك مي ي فلز به ي عايق نسبت به اليه اليه

ي عايق بسيار ضعيف است.  اكوي دريافت شده از سطح پشتي اليه
كند  ي عايق برخورد مي كه موج به اليه  ي زماني عالوه بر اين در فاصله

د اكوهاي متعددي با انرژي باال از سطح شو و توسط پروب دريافت مي
شوند. اين  مشترك فلز و عايق بازتاب شده و توسط پروب دريافت مي

ي عايق در  شود كه اكوي دريافت شده از سطح پشتي اليه امر باعث مي
 ي فلزي محو شود. بين اكوهاي ناحيه

براي اجتناب از تداخل ]١[همكاران ، جكويكيسو ٢٠٠٦در سال 
اي به داخل قطعه ارسال  امواج سعي كردند تا موج را به صورت زاويه

كنند. از مزاياي اين روش آن بود كه اوالً ديگر اكوهاي برگشتي از سطح 
پشتي عايق و سطح مشترك فلز و عايق با هم تداخل نداشتند و در 

ود داشت كه با شدند و ثانياً اين امكان وج نقاط متفاوتي رديابي مي
هاي مختلف به  اي در زاويه توجه به قانون اسنل و با ارسال امواج زاويه

ها محاسبه شود.  ها و سرعت صوت در اليه زمان ضخامت اليه صورت هم
اي و ايجادامواج  در اثر برخورد زاويه ١در اين روش به دليل تبديل مد

اينكه در  شود ضمن طولي و عرضي تفسير سيگنال به سختي انجام مي

                                                             
1 Mode conversion 
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اين روش ميزان تضعيف صوتي بيشتر است و به دليل نبود  اكوهاي 
مثل  ١تأخير زماني تخمينهاي  وابسته به هم امكان استفاده از روش

با  ]٢[كيم  و همكاران ٢٠١٢وجود ندارد.در سال  ٢همبستگي متقابل
اي موج و خاصيت تشديد  كمك ايجاد موج لمب از طريق ارسال زاويه

ي  ي رويي فلزي و دواليه ي سه اليه با  اليه موج فراصوت مرز يك قطعه
هاي الستيكي و نزديك  عايق را تشخيص دادند. به دليل اتصال اليه

ها روش بازتابي در اينجا قادر نبود مرز را  بودن امپدانس صوتي آن
  ي تشخيص دهد.خوب به

استفاده از پردازش سيگنال براي حذف نويز و رديابي دقيق محل 
نويزها  ]٣[چن و همكاران  سنجي است. اكو امري مرسوم براي ضخامت

بندي كردند. نويز صوتي  ي صوتي و غير صوتي تقسيم را به دو دسته
ي نزديك پروب، اكوهاي برگشتي از  حاصل از ساختار ماده، منطقه

ي واسط است و نويز غير صوتي ناشي از  ها و اليه ها، مرزدانه ديواره
هاي غير صوتي معموالً با  مدارها، دريافت و نمايش سيگنال است. نويز

شود و نويزهاي صوتي  ي كم و فركانس باال در سيگنال ظاهر مي منهدا
درشت و قطعاتي كه پراكندگي صوتي زيادي دارند  بيشتر در مواد دانه

شود و معموالً فركانس كمتري دارند. براي حذف نويزها و  ديده مي
  هاي پردازشي مختلفي وجود دارد.  هاي نامطلوب در سيگنال روش نشانه

گذر در  با استفاده از فيلتر ميان ]٤[زاده  هنرور و شيخ ٢٠٠٤در سال 
  هاي نزديك به فركانس فركانسي سيگنال، براي عبور فركانس ي  حوزه

تر كنند و اين امر به  مركزي پروب توانستند پهناي اكوها را باريك
 جداسازي اكوهاي در هم فرورفته و شناسايي اكوي مطلوب كمك كرد.

با استفاده از روش غرقابي و با  ]٥[كازيس و همكاران  ٢٠٠٨در سال 
توانستند اكوهاي برگشتي از عيوب در  ٣هوانگ- كمك تبديل هيلبرت

برگشتي از پشت قطعه محو  قطعات عايق پالستيكي كه در بين اكوهاي
 بيتركهوانگ درحقيقت - شده بودند را شناسايي كنند. تبديل هيلبرت

اي  است كه مفهوم فركانس لحظه ٥و تبديل هيلبرت EMD٤الگوريتم 
هاي  سيگنال را به مولفه EMDالگوريتم  .]٦[كند را ايجاد مي

از اين  ١٣٩٤كند. پركان و همكاران در سال  اش تجزيه مي فركانسي
. ]٧[اي استفاده كردند هاي لرزه الگوريتم براي كاهش نويز در داده

ي ضعف اين الگوريتم آن است كه اگر دو مد داراي  ترين نقطه مهم
ي برابر بوده و اختالف فركانس آن دو مد كمتر از نصف مقدار  دامنه

دهد و  ي اختالط مد رخ مي تر باشد پديده فركانس مد كم فركانس
تفكيك دو مد با استفاده از اين الگوريتم قابل انجام نيست. با اضافه 

شود كه اين مسئله اصالح شود. اين روش  سفيد سعي ميكردن نويز 
EEMDدر اين روش بارها نويز سفيد به سيگنال اضافه ]٨[نام دارد  ٦ .

شود. سپس ميانگين  روي سيگنال اجرا مي EMDشده و الگوريتم 
مدها به ازاي نويزهاي سفيد متفاوت به عنوان مد اصلي شناسايي 

شود. اين روش داراي اين اشكال است كه اضافه كردن نويز سفيد  مي
طوركلي  اضافه كند و بهتواند نقاط اكسترمم جديدي به سيگنال  مي

شده در فركانس باال را دچار اغتشاش كند. براي حل اين  مدهاي تجزيه

                                                             
1 TDE (time delay estimation) 
2 Cross correlation 
3 Hilbert– Huang transform 
4 Empirical mode decomposition 
5 Hilbert transform 
6 Ensemble Empirical Mode Decomposition 

.يكي ديگر از ]٩[شود  استفاده مي CEEMD٧مشكل از الگوريتم 
است.  هررا و  ٨هاي مهم پردازش سيگنال روش تبديل موجك روش

با كمك  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥هاي  همكاران در دو تحقيق پياپي در سال
, ١٠[تبديل موجك توانستند اكوهاي در هم فرورفته را جدا كنند

با استفاده از روش  ]١٢[لوزولت و السايگوس  ٢٠١١در سال .]١١
زمان سرعت صوت در ماده  و با كمك تبديل موجك به طور هم ٩عبوري

و ضخامت آن را براي موادي از جنس استخوان انجام دادند. روش 
تواند اطالعات مربوط به  هايي است كه مي تبديل موجك از روش

زمان نمايش دهد. با توجه به  فركانس و زمان سيگنال را به طور هم
ر پاسخ فركانسي سيگنال فراصوتي بر اثر حركت در داخل قطعه تغيي

هاي فراصوتي  تواند كارايي زيادي در پردازش سيگنال تبديل موجك مي
داشته باشد. تغيير پاسخ فركانسي موج طولي و شكل موج بر اثر حركت 

. او ]١٣[توسط كلين در تحقيقي بررسي شد ١٩٨٤در ماده در سال 
توانست با كمك تحليل فوريه و شكل سيگنال ارتباطي بين ميرايي 

 ]١٤[هان و گرارد ١٩٩٥صوتي و پراكندگي با اين پديده بيابد. در سال 
 هاي هاپكينسون مشاهده كردند. اين پديده را براي امواج طولي در ميله

كند كه قطعه كار بين دو  ي فشار هاپكينسون به اين صورت كار مي ميله
كند و  گيرد. يك ميله موج طولي را به قطعه كار منتقل مي ميله قرار مي

كمك كند و با  ي ديگر موج عبور كرده از قطعه كار را دريافت مي ميله
هايي موج خروجي به صورت يك سيگنال الكتريكي به نمايش  سنسور
هاي مختلف  دهد كه براي فركانس ها نشان مي آيد. نتايج آن در مي

ها همچنين مشاهده كردند كه  سرعت فاز موج طولي متفاوت است. آن
  كند.  شكل سيگنال با تغيير فركانس اعمالي تغيير مي

سنجي از اهميت  ير زماني اكو در ضخامتغير از رديابي اكو تعيين تأخ
شود.  گيري مي زيادي برخوردار است و باعث باال رفتن دقت اندازه

و  ١٠با كمك دو روش شيب فاز ]١٥[هال و همكاران ١٩٨٥درسال 
گيري كردند كه روش  تأخير زماني اكوها را اندازه ١١همبستگي متقابل

 ٢٠٠٤دهد. در سال  تري را نشان مي همبستگي متقابل نتايج دقيق
در تحقيقي مفيد بودن استفاده از فيلتر وينر و  ]١٦[هنرور و همكاران 

سنجي به همراه روش  يابي را براي باالبردن دقت ضخامت درون
 همبستگي متقابل را نشان دادند. 

با توجه به زياد بودن ميرايي در مواد عايق در بسياري از موارد از روش 
سينكلر و همكاران   ٢٠٠٦شود. در سال  عبوري استفاده مي

اي صنعتي براي بررسي اتصال يك فلز و  هاي خود را روي قطعه آزمايش
. مواد مورد آزمايش داراي ]١٧[پوشش الستيكي آن انجام دادند

ها از  خاصيت ديسپرسيو و تضعيف صوتي باال بودند بنابراين آن
كيلوهرتز استفاده كردند. آزمايش به روش  ٥٠٠هايي با فركانس  پروب
وري و به صورت عبوري انجام شد و با توجه به پاسخ فركانسي  غوطه

و همكاران با  ١٢سيگنال دريافتي وضعيت اتصال بررسي شد. جيان
هايي از وضعيت اتصال مختلف  كمك فيلتر تطبيقي و ساخت نمونه

ي رويي فلزي را  ي سه اليه با اليه عهسعي كردند وضعيت اتصال يك قط

                                                             
7 Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition 
8 Wavelet transform 
9 Trough transmition 
10 Phase slope 
11 cross-correlation 
12Jian 



 

 

 

 ايپو
لح

صا
يف ي

باد
وزآ

ر
 ي

رور
هن

گ 
هن

 فر
و

 

١٩٥  
 

 . ]١٨[ارزيابي كنند

توان از  ي عايق نمي در اين تحقيق با توجه به عدم دسترسي به اليه
اي موج نيز دقت مناسب را  روش عبوري استفاده كرد روش ارسال زاويه

آورد بنابراين از روش بازتابي استفاده شده است. در  به وجود نمي
د اي هستن ي عايق و فلز به اندازه هاي مورد آزمايش ضخامت اليه نمونه

ي فلزي محو  ي عايق به طور كامل در بين اكوهاي اليه كه اكوهاي اليه
ها وجود ندارد. در اين مقاله اكوهاي  ن شوند و امكان رديابي آ مي

ها  ي عايق انرژي كمي دارند و با توجه به محو شدن آن برگشتي از اليه
ي  ي فلزي رديابي اكوي برگشتي از پشت اليه در بين اكوهاي ناحيه

پذير است  هاي پردازش سيگنال امكان ق تنها با استفاده از روشعاي
براي رديابي اكوي برگشتي  EMDبنابراين از تبديل موجك و الگوريتم 

ي عايق استفاده شده است. بعد از رديابي اكو تعيين تأخير  از پشت اليه
يابي براي افزايش دقت  بستگي متقابل و اعمال درون زماني با روش هم

 .ده استانجام ش
  
  روش تحقيق-٢
  آزمايش -١- ٢

ي داخلي عايق قطعاتي   گيري ضخامت اليه هدف اصلي اين تحقيق اندازه
ي رويي فلزي با استفاده از روش فراصوتي است كه در سيگنال  با اليه

ي عايق وجود ندارد. در صورتي اين  اي از اليه ها اكوي تفكيك شده آن
ي عايق،  تاب شده از انتهاي اليهامر ممكن است كه امواج فراصوتي باز

عليرغم تضعيف زياد موج، بتوانند توسط پروب دريافت شوند. در 
بسياري از قطعات عايق صنعتي به دليل تضعيف زياد موج، در عمل 

گيري  شود و امكان اندازه اكويي از انتهاي عايق توسط پروب دريافت نمي
شماتيكي از  ١ها با روش فراصوتي مقدور نيست. شكل  ضخامت آن

ي عايق هنگامي  دهد و مشخص است كه اكوي اليه مي  آزمايش را نشان
ي  رسد بسيار ضعيف است ولي اكوهاي ناحيه كه به سطح قطعه مي

 تر هستند.  فلزي به مراتب قوي

  

 
ها در مقايسه با فلز داراي خصوصيات صوتي مشتركي هستند.  عايق

ها داراي ميرايي صوتي بيشتر نسبت به فلز هستند و سرعت  تمام عايق
ها كمتر است. با توجه به اين نكات در اين تحقيق سعي  صوت در آن
اي به عنوان عايق استفاده شود كه داراي اين خصوصيات  شد از قطعه

باشد و نيز اكوي برگشتي از پشت عايق توسط پروب رديابي شود. جهت 
رسد  ي عايق حتماً به سطح قطعه مي ينكه اكوي اليهاطمينان از ا

ي  توان با توجه به جنس و ضخامت تقريبي قطعه يك نمونه مي
ي عايق آزمايش كرد.  آزمايشي ساخت و پروب را يك بار از طرف اليه

ها اكوي تفكيك شده به دست آيد. پس از  در اين حالت بايد از تمام اليه
توان آزمايش را روي  عايق به پروب مي ي اطمينان از رسيدن اكوي اليه

هاي پردازش سيگنال اكوي  ي اصلي انجام داد و با كمك روش قطعه
ي عايق را رديابي كرد و سپس با توجه به سرعت صوت  برگشتي از اليه

گيري كرد. در ساخت  ي عايق ضخامت آن را به طور دقيق اندازه در اليه
ي  ها دي به عنوان فلز و از قطعههاي آلومينيومي و فوال ها از ورق نمونه

 ي هيال اتصال يبراپلكسي گالس به عنوان عايق استفاده شده است.
كه  است شده استفادهسونوگرافي  نازك ژل ي هيال كيبه فلز از  قيعا
 ي واسطه جاديرا پر كند و مانع از ا ها هيال نيتمام خلل و فرج ب تواند يم

 نكهيا ضمن.شود يفراصوت امواج فيتضع جهيو در نت هيدوال نيب ييهوا
 گناليو شكل س است كرد صرفنظر قابل هيوال نديب اتصال ضخامت

مشخصات كامل  ١در جدول  .كندرا مخدوش نمي هيدوال نيب يفراصوت
ها هنگام  است. در تمام اين نمونه هاي مورد آزمايش آورده شده نمونه

ي عايق در  يهآزمايش از طرف فلز امكان شناسايي اكوي برگشتي از ال
سيگنال وجود ندارد ولي اين اطمينان وجود دارد كه اكوي برگشتي از 

  است.  ي عايق توسط پروب دريافت شده اليه
  

  ها مشخصات نمونه -١جدول 

 
 ٢ساخت شركت پانامتريكس ١گيرنده- در اينجا از دستگاه فرستنده

، كارت مبدل آنالوگ به ديجيتال و پروب PR٥٠٧٢آمريكا مدل 
ساخت  V٥٣٧مدل  ٢٥/٠مگاهرتزي با قطر  ١٠پيزوالكتريك نرمال 

 و روبپ نيا زماني پالس ٢ شكل. استفاده شده است  ٣شركت اليمپوس
فركانس در آن كه  دهد يم نشان را پالس همان يفركانس فيط ٣ شكل

  .مگاهرتزاست ١٠ ي در محدوده مركزي
  

                                                             
1Pulser receiver 
2Panametrics 
3 Olympus 

 

 )Aي  نمونه(تصويري از آزمون -١شكل 

ضخامت  جنس فلز نمونه
)mm( 

جنس 
 عايق

ضخامت 
)mm( 

A پلكسي  ٥١/٤ آلومينيوم
گالس 

١ 

٥٣/٢٩ 

B پلكسي  ٠٠/٤ فوالد
گالس 

١ 

٥٣/٢٩ 

C  پلكسي  ٠٣/٢ فوالد
گالس 

٢ 

٦٦/١٤ 
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  ازپروب آمده دست به پالس-٢شكل

  

  
  ٢وب در شكل ازپر آمده دست به پالس يفركانس فيط -٣شكل

 Cو  A ،Bهاي  آمده از نمونه دست هاي به سيگنال ٦و ٥ و٤يها شكلدر 
 ،ها به دليل ادغام شدن امواج گذاشته شده است. اين سيگنالبه نمايش 

در هم بسيار مغشوش و غيرقابل تفسير هستند. براي پرهيز از تكرار 
آورده شده است و  Aي  مفاهيم در اينجا تنها نتايج مربوط به نمونه

و با هم مقايسه   نهايي ارائه گرديده  ها تنها نتايج براي ساير نمونه
  اند.  شده

  

  
 Aي  آمده از نمونه دست سيگنال به- ٤شكل

  

 

 

 

  تحليل اكوها - ٢-٢
ي عايق  شود كه اكوي برگشتي از اليه ادغام شدن اكوها باعث مي

در رديابي نباشد. براي حل اين مسئله بايد عامل اغتشاش را  قابل
  :ازجمله يتواند داليل سيگنال شناسايي كرد. اين اغتشاش مي

در سيستم پالسي مورد استفاده براي نفوذ بيشتر بايد پهناي پالس  - ١
شود كه پهناي اكو بيشتر شده و اكوها  افزايش يابد و اين امر باعث مي

  با يكديگر ادغام شوند. 
ه سيگنال تقويت شده و انرژي سيگنال نويز به همرا  با افزايش دامنه - ٢

  شود. و با اضافه شدن آن به اكو باعث افزايش عرض اكو مي
ي فلزي قرار دارد. در  ي نزديك پروب در ضخامت اليه كل منطقه - ٣

هاي موج هنوز همگرا نيستند و ممكن  ي نزديك پروب جبهه منطقه
است در نقاطي بر هم تأثير بگذارند و سيگنال را مغشوش كنند. اگر 

هاي  ي موج ورودي كم باشد بيشترين دامنه مربوط به جبهه دامنه
ي  ها يابد دامنه ي اكو افزايش مي تر است اما وقتي دامنه پرانرژي

سيگنال را دچار اغتشاش  و يابند هاي كم انرژي تر نيز افزايش مي جبهه
 ١توان از يك خط تأخيري . براي اصالح اين امر مي]١٩[كنند  مي

                                                             
1 Delay line 
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 Bي  آمده از نمونه دست سيگنال به-٥شكل

 Cي  آمده از نمونه دست سيگنال به-٦شكل
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استفاده كرد. اما با توجه به ميرايي موج در داخل خط تأخيري و كاهش 
تقال موج از خط تأخيري به فلز، اين امر باعث فراوان دامنه در هنگام ان

ي  نحوهها استفاده كرد. شود كه نتوان از خط تأخيري در اين نمونه مي
است. اين نوع تحريك  ١اي تحريك پروب در اين مقاله با كمك تابع نيزه

هاي ديگري نيز  شود كه غير از فركانس مركزي پروب فركانس باعث مي
د. در اين نوج حاصل از پروب مشاهده شودر پاسخ فركانسي سيگنال م

ها  توان از فيلترهاي فركانسي استفاده كرد زيرا استفاده از آن حالت نمي
شود همراه نويز بخش زيادي از اطالعات مفيد سيگنال نيز از  باعث مي

  بين برود. 
اكوي برگشتي از پشت عايق هنگام رسيدن به پروب ممكن است       

  ا تحت تاثير قرار دهد.به دو صورت سيگنال ر
ي عايق به سيگنال نقاط  با اضافه شدن اكوي برگشتي از پشت اليه - ١

  ي سيگنال تغيير كند. بيشينه و كمينه
ي عايق با پاسخ فركانسي  پاسخ فركانسي اكوي برگشتي از اليه - ٢

سيگنال زمينه متفاوت باشد و بتواند پاسخ فركانسي سيگنال را تحت 
 تأثير قرار دهد. 

با توجه به اين موارد الزم است شكل اكوي برگشتي از پشت عايق به 
 تنهايي بررسي شود.

هاي مورد آزمايشكه به عنوان نمونه تنها نتايج مربوط به  در نمونه      
ي  حوزهآورده شده است، بايد ميزان تغيير شكل موج چه در  Aي  نمونه

ي  حوزهغيير در ي فركانس بررسي شود. چنانچه ت حوزهزمان و چه در 
فركانس محسوس باشد با توجه به اينكه رفتار فركانسي سيگنال در اثر 

كند، ممكن است  برخورد اكوي بازگشتي از سطح پشتي عايق تغيير مي
فركانس مانند تبديل موجك  - ي زمان حوزهكه پردازش سيگنال در 

  بتواند به رديابي اكوي برگشتي از سطح پشتي عايق كمك كند.  
اي باند فركانسي عريضي دارد و بلور پيزوالكتريك  تحريك نيزه      

كند. با توجه به اينكه در  ها تحريك مي ي فركانس پروب را در همه
است، در پاسخ   مگاهرتزي استفاده شده ١٠ها از پروب  آزمايش

مگاهرتز و  ١٠ي  هاي غالب در محدوده فركانسي سيگنال فركانس
 همسايگي آن هستند.

ي  دهد. از مقايسه ي فلزي را نشان مي وهاي برگشتي از ناحيهاك٧شكل
توان نتيجه گرفت كه قسمت عمده سيگنال از  مي٤اين شكل با شكل 

فركانسي  پاسخ٨شده است. شكل  ي فلزي تشكيل اكوهاي ناحيه
ي فلزي است. همان طور كه  سيگنال مربوط به اكوهاي برگشتي از اليه

هاي غالب اكثراً در حوالي فركانس  سشود، فركان در شكل مشاهده مي
هاي غالب در گستره قابل  مگاهرتز هستند اما به داليل زير فركانس ١٠

  توجهي پراكنده هستند:
ي فلزي  ي فلزي اكوهاي زيادي از ناحيه به دليل ضخامت كم اليه - ١

در سيگنال وجود دارند و بر اثر بازتابش زياد موج، پاسخ فركانسي و 
بود، پاسخ  شود. اگر ضخامت بيشتر مي ار تغيير ميشكل سيگنال دچ

كرد.  فركانسي اكوي اول بازگشتي از سطح پشتي فلز تغيير چنداني نمي
دليل اين امر كم بودن خاصيت ديسپرژن، ميرايي كم و ساختار همگن 

  .]١٣[فلزات است 

                                                             
1 Spike 

ي سيگنال، اثر نويز  به دليل باال بودن انرژي و دامنه - ٢
ها و قرار گرفتن پالس  تراست. غير از نويز،تداخل سيگنال محسوس

در وضعيت اشباع از عوامل ديگر ايجاد پراكندگي در پاسخ  ٢اوليه
آيد كه  فركانسي سيگنال هستند. وضعيت اشباع هنگامي پيش مي

انرژي زياد سيگنال توسط سيستم  بخشي از اطالعات سيگنال به دليل
 دسترسي نباشد. دريافت قابل

 

  
 Aي  آمده از فلز نمونه دست سيگنال به-٧شكل 

 
به ترتيب سيگنال زماني و طيف فركانسي اولين اكوي ١٠و ٩هاي  شكل      

دهند.همان طور كه مشاهده  بازگشتي از سطح پشتي عايق را نشان مي
مگاهرتز واقع شده است كه تفاوت  ٥ي  هشود فركانس غالب در محدود مي

  ي فلزي دارد. اي با پاسخ فركانسي اكوهاي ناحيه عمده
اكوي دوم دريافتي از سطح پشتي عايق و طيف فركانسي ١٢و ١١شكل       

شود اكو بر اثر حركت موج  طور كه مشاهده مي دهد. همان آن را نشان مي
هاي  ست. اگر به شكلدچار تغيير شده و فركانس غالب تغيير كرده ا

اي بين اكوي اول و اكوي دوم وجود  درجه ١٨٠فاز  ، اختالفدقت شود١١و٩
ي موج است. بررسي اين مسئله  فاز ناشي از بازتاب دوباره دارد. اين اختالف

موج باال و براي موادي با ميرايي  هاي پايين و طول خصوص در فركانس به
.در ]٢٠[شود ت صوت منجر ميصوتي باال به افزايش دقت در تعيين سرع

موج كم از روش تعيين  اينجا به دليل انتخاب فركانس باال و طول
سنجي استفاده شده است  زماني براي تعيين سرعت صوت و ضخامت اختالف

زماني بين دو اكو، كه برابر  به اين صورت كه براي ضخامت ثابت، اختالف
 زمان حركت موج در دو برابر ضخامت قطعه است، تعيين شده و از آنجا مدت

سنجي انجام شده  سرعت صوت در قطعه به دست آمده و سپس ضخامت
 است.

 

                                                             
2 Initial pulse 
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  ٧آمده از سيگنال شكل  دست پاسخ فركانسي به-٨شكل 

 

 
  Aي  ي عايق در نمونه اول اليه اكوي-٩شكل 

 
 

 

  
  ٩پاسخ فركانسي سيگنال شكل - ١٠شكل 

 
فركانس غالب  دامنهشود كه  مي مشاهده١٢و٨،١٠يها شكلدر       

 و ١٦/٠ي عايق حدود  براي اكوي اول اليه ،٦/٠براي اكوي فلزي حدود 
است. با توجه به كم بودن ولت ١٥/٠ي عايق حدود  براي اكوي دوم اليه

اكوي دوم برگشتي از پشت عايق، بعيد است كه با پردازش دامنه
فركانس بتوان اكوي دوم را تشخيص داد اما  - ي زمان سيگنال در حوزه

ي عايق و تضعيف موج در فلز،  ياد بودن ضخامت اليهبا توجه به ز
احتمال تشخيص اكوي اول با اعمال پردازش سيگنال وجود دارد. 

ي عايق احتمال رديابي اكو با كمك  اگرچه با كم شدن ضخامت اليه
يابد اما اگر  فركانس كاهش مي-ي زمان پردازش سيگنال در حوزه

ي سيگنال  ضخامت كم باشد ديگر نيازي به افزايش انرژي و دامنه
شده به دست  هاي مختلف اكوهاي تفكيك نيست و ممكن است از اليه

 آورده شود.

  

 
 ١١پاسخ فركانسي سيگنال شكل   -١٢شكل 

  

  تبديل موجك-٣- ٢
ي  هاي پردازش سيگنال در حوزه تبديل موجك يكي از روش      
فركانس است. اين تبديل با كمك يك تابع به نام موجك مادر - زمان

سيگنال و  ١بندي سيگنال ميزان همبستگيگيرد و با قسمتصورت مي
ها بيشتر باشد بنديشود. هر چه تعداد قسمتموجك مادر محاسبه مي
است كه اصطالحاً شفافيت زماني گفته مي حساسيت به زمان بيشتر

ها كمتر باشد حساسيت نسبت به بنديشود و هر چه تعداد تقسيم
شود. فركانس بيشتر است كه اصطالحاً شفافيت فركانسي گفته مي

بندي انجام شده در تبديل موجك عدم قطعيتي را در نمايش قسمت
س باال الزم است كه هاي فركانكند.در مورد سيگنالها ايجاد ميسيگنال

                                                             
1 Correlation  
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هاي فركانس پايين الزم شفافيت فركانسي باال باشد و در مورد سيگنال
  .]٢١[است كه شفافيت زماني بيشتر باشد

  ي پيوسـته و گسسـته تقسـيم    تبديل موجـك خـود بـه دو دسـته          
موجك پيوسته اگر چه اطالعاتي در مـورد فركـانس   شود. در تبديل  مي

شود اما به دليل شلوغي سيگنال، در عمل  هاي متفاوت ارائه مي در زمان
بـا   امكان تحليل و رديابي سيگنال وجود ندارد. تبديل موجك گسسـته 

سازي سيگنال را از لحـاظ فركـانس بـه سـطوح      كمك تحليل چند ريزه
هاي سـيگنال در  شود نشانهباعث ميكند و  ميي مختلفي تقسيم  تجزيه

در تـر انجـام شـود.    بندي مشخص شود و تفسير سيگنال سادههر دسته
شـود كـه سـيگنال عضـوي از يـك      تحليل چند ريزه سازي فـرض مـي  

ي بـرداري بـه دو زيرفضـاي     حـوزه  ي برداري باشد. در مرحله بعد حوزه
فضـاي  يـر شـود. در ز بنـدي مـي  هاي باال و پايين تقسـيم حاوي فركانس

 ٢سيگنال و در زيرفضاي فركـانس بـاال جزئيـات    ١فركانس پايين تقريب
  .]٢٢[گيرد سيگنالقرار مي

ي عـايق   ي اثر اكوي برگشتي از انتهاي اليـه  در ادامه براي مشاهده      
ي سيگنال از تبديل موجك گسسـته اسـتفاده    در سطوح مختلف تجزيه

 در سه سطح است. ٣شده كه موجك مادر آن، موجك كويف

  

  EMDالگوريتم  - ٤-٢

روشي است كه در آن سيگنال بر مبناي نقاط  EMDروش       
شود. تركيب اين روش اش تقسيم ميهاي فركانسياكسترمم به مولفه

سيگنال را استخراج كند  ايتواند فركانس لحظهبا تبديل هيلبرت مي
گويند كه ل مي. در ابتدا بايد گفت مد ذاتي به حالتي از سيگنا]٦[

 داراي دو ويژگي باشد:

تعداد نقاط بيشينه برابر با نقاط كمينه باشد و يا حداكثر يكي  - ١
  اختالف داشته باشد.

در هر نقطه ميانگين پوش بااليي (منحني گذرنده از نقاط بيشينه)  - ٢
 و پوش پاييني (منحني گذرنده از نقاط كمينه) برابر صفر باشند.

مراحل زير را روي سيگنال پياده  EMDيف الگوريتم با توجه به اين تعر
 :كندمي

ي سيگنال را تعيين كرده و يك منحني پوش قاط بيشينه و كمينهن - ١
از نقاط كمينه  ٣ي از نقاط بيشينه و يك منحني پوش درجه ٣ي  درجه

دست كه هم مانع از  ستا پوشي ترين ساده يمنحن اينكند.رسم مي
 براي مناسبي تقريبو هم  شود يم گناليس ياصل يها داده دادن
  است. سيگنال ديجيتالي هاي داده

ميانگين پوش باال و پايين را محاسبه و سيگنال اصلي را از ميانگين  - ٢
را برابر اين مقدار قرار  ℎكند و پارامتر به دست آمده كسر مي

 ي مد انتخابي است. شمارنده 𝑚دهد. انديس مي

شده است، بررسي مينشان داده ١ي كه در رابطه 𝐷معيار توقف - ٣
ي شود كه انحراف معيار موجود بين دو غربال كردن متوالي با شمارنده

k  است. در غربال اول𝑘 = دهد. براي سيگنال اصلي را نشان مي ٠
شود گرفته مينظردر ٣/٠و ٢/٠قف روند اجراي الگوريتم عددي بين تو
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يك واحد اضافه  𝑚ي بيشتر از اين مقدار باشد به شمارنده 𝐷. اگر]٧[
گيرد و مراحل از اول به جاي سيگنال اصلي قرار مي ℎشده و سيگنال

ف باشد كمتر از مقدار توق 𝐷شود اما اگردوباره روي سيگنال انجام مي
به عنوان يكي از مدهاي ℎ عمل غربال كردن سيگنال پايان يافته و 

 شود.سيگنال معرفي مي

)١(  
  𝐷 =

∑ |ℎ
١
(𝑡) − ℎ (𝑡)|٢

٠

∑ ٠ ℎ
١
(t)

٢
 

پس از تشخيص مد اصلي بايد مد شناخته شده از سيگنال اصلي كم - ٤
ده دوباره به عنوان سيگنال اصلي وارد الگوريتم شده و شود و باقيمان

آن انجام شود تا مدهاي ديگر شناسايي شوند. در هر  روي٣تا ١مراحل 
نقاط بيشينه و  تقريبيمرحله بعد از شناسايي مد بايد شرط برابري 

كمينه روي باقيمانده بررسي شود. اگر تعداد نقاط بيشينه و كمينه با 
يابد و مدهاي شناسايي شده به عنوان وريتم پايان ميهم برابر نبود، الگ

با توجه به اينكه ممكن شوند. هاي فركانسي سيگنال معرفي ميمولفه
ي عايق بر روي نقاط اكسترمم سيگنال  است اكوهاي برگشتي از اليه

ي عايق در يكي از  تأثير بگذارد ممكن است اثر اكوي برگشتي از اليه
 مشاهده شود. EMDي الگوريتم  سيلهمدهاي استخراج شده به و

  

  بحث و نتايج - ٣
سنجي بدست آوردن سرعت دقيق صوت در ماده  در بيان نتايج ضخامت

در دقت ضخامت سنجي بسيار مهم است. براي اين منظور بايد تا حد 
با همان جنس سرعت صوت  اًامكان روي قطعاتي با ضخامت باال و دقيق

ي مورد استفاده براي  ر قطعهگيري شود. اكوي برگشتي د اندازه
گيري سرعت صوت بايد داراي شكل مشخص و منظمي باشد تا  اندازه

صورت گيرد. استفاده از ضخامت باال براي اين   تعيين تأخير زماني دقيق
شود.  گيري سرعت صوت مي قطعه، باعث كاهش عدم قطعيت در اندازه

زماني  تالفاين امر به اين دليل است كه عدم قطعيت در تعيين اخ
مقدار ثابتي است و هر چه مسافت طي شده توسط موج بيشتر باشد 

زماني بيشتر خواهد بود و درنتيجه درصد عدم قطعيت در كل  اختالف
 يابد. زمان طي شده توسط موج كاهش مي

اول و دوم برابر  ي گالس در نمونه يصوت در پلكس سرعت
٢٧١٩ ±  سوم ي نمونه گالس يپلكس در صوت سرعت و هيبرثان متر٢٠

± ٢٨٠٣برابر  براي تعيين اختالف . شد يريگ اندازه هيبرثان متر  ٢٠
يابي استفاده  زماني بين دو اكو از روش همبستگي متقابل با كمك ميان 

شده است. در اين مقاله براي بررسي قدرت پردازش سيگنال نتايج 
ن نتايج مربوط به محاسبه تاخير زماني اكوها بيان شده است زيرا در بيا

به صورت ضخامت عدم قطعيت پردازش سيگنال با عدم قطعيت ناشي 
 شوند. گيري سرعت صوت با هم جمع مي از اندازه

ي عايق  با توجه به اينكه پاسخ فركانس اكوي برگشتي از اليه      
تفاوت زيادي با اكوهاي فلز دارد از تبديل موجك گسسته به عنوان 

- ي زمان پردازش سيگنال در حوزههاي  يكي از قدرتمندترين روش
فركانس استفاده شد. در تحليل موجك، انتخاب موجك مادر يكي از 

گيري است. عامل مهم ديگر  ترين موارد در افزايش دقت اندازه مهم
انتخاب تعداد سطوح تجزيه است كه هر دوي اين عوامل با كمك تجربه 

ك مادر به شود. براي انتخاب موجك مادر بايد شكل موج تعيين مي
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. ]٢١[هاي دريافت شده شباهت نسبي داشته باشد  شكل سيگنال
به دليل تيز بودن اكوهاي ١شود كه از موجك نيمه مربعي هار مي  توصيه

 coifموردمطالعه استفاده نشود. در تحليل صورت گرفته از موجك 
هاي مادر به  ه شده است اما نتايج نهايي استفاده از ساير موجكاستفاد

هايي كه الگوي كامالً متفاوتي با شكل  غير از موجك هار و موجك
  سيگنال دارند تفاوت چنداني ندارد. 

انتخاب تعداد سطوح تجزيه از اهميت خاصي برخوردار است. اگر       
الت كلي سيگنال را تعداد سطوح تجزيه زياد باشد تقريب تنها يك ح

ها  توان تحليلي روي آن انجام داد و اگر تعداد تقريب بيان كرده و نمي
ي دوم را تشخيص داد. اكوي  توان اكوي اليه كم باشد عمالً نمي

تر هستند و انتظار  ي فلز در سطوح پرفركانس واضح برگشتي از اليه
تر  ي دوم در سطوح كم فركانس رود كه اكوي برگشتي از اليه مي

ي فلزي  مشاهده شود. در سيگنال اوليه اكوهاي برگشتي از اليه
ي  ي بعدي اكوهاي برگشتي از اليه مشخص هستند در سطوح تجزيه

ي موجك مادر با سيگنال اصلي ايجاد  فلز، با يك تقريب كه از مقايسه
ي عايق در  شوند اما اكويي كه سيگنال برگشتي از اليه شود، محو مي مي

شرط آنكه سيگنال را تحت تأثير قرار داده باشد  ته بهآن قرار گرف
تري نشان داده شود. در بسياري از موارد اين  تواند به طور واضح مي

ي  شده از اليه هاي تخمين زده شده در كنار سيگنال سيگنال شناسايي
شده  گيرد. براي اطمينان از صحت اكوي تشخيص داده فلزي قرار مي

ي متفاوت نيز مشاهده شود. اگر  طوح تجزيهبايد اين اكو به ازاي س
ي فلزي باشد، به دليل قرار  اكوي دريافت شده تقريبي از اكوي ناحيه

گرفتن در مدهاي فركانس باالتر با افزايش تعداد سطوح تجزيه اثر آن 
ي دوم باشد به دليل آنكه مربوط به  محوتر خواهد شد اما اگر از اليه

هاي بيشتري حضور خواهد داشت. اگر  بتر است در تقري فركانس پايين
تعداد سطوح تجزيه از يك حد بهينه بيشتر شود مشاهده خواهد شد 

ي دوم از بخش تقريب به سطوح پاياني  كه اكوي دريافت شده از اليه
  تري هستند منتقل خواهد شد. جزييات كه با فركانس پايين

ي عايق تنظيم  هبراي تعيين فاصله زماني بعد از رديابي اكوي الي      
تر با  ي فلزي با شكلي مناسب دستگاه را عوض كرده تا اكوي ناحيه

زماني محاسبه شود اين  پهناي كمتر به دست آيد و از آن اكو اختالف
  شود. زماني مي هاي تعيين اختالف امر باعث افزايش دقت روش

 عوامل ايجاد خطا در اين روش شامل موارد زير است:      

قايسه شده مربوط به دو تنظيم متفاوت هستند و اين اكوهاي م - ١
  موضوع روي دقت تأثير خواهد داشت. 

ي دوم ناچار هسـتيم كـه انـرژي و دامنـه را      براي رديابي اكو از اليه - ٢
شود كه شكل پالس تغيير كند و پالس  باالتر ببريمكه اين خود باعث مي

 دهد. تر شود كه دقت را كاهش مي پهن

فلز به پلكسي و انتقـال انـرژي بـه پلكسـي در هـر بـار        وجود اتصال - ٣
شود كـه اكوهـاي فلـز دقيقـاً عـين هـم        برخورد به انتهاي فلز باعث مي

هاي فلزي نيز  نباشند بنابراين تغيير پاسخ فركانسي اكو در بين سيگنال
وجود دارد. با وجودي كه تغيير پاسخ فركانسي در بـين اكوهـاي فلـزي    

دهـد و   م دقت پردازش سيگنال را كاهش مـي كمتر است اين موضوع ه
 شود. هم باعث كاهش دقت ناشي از تعيين تأخير زماني مي

                                                             
1Harr 

گذاري در تبديل موجك خود عامل ديگـري در كـاهش دقـت     پنجره- ٤
 است. 

هـا و   ي تنظيم دستگاه، ضخامت اليه ميزان تأثير اين منابع خطا به نحوه
مـون و پـردازش   ي واسـط و سـاير متغيرهـاي آز    جنس قطعـات، مـاده  

سيگنال اعمالي بستگي دارد اما با توجه به متغير بودن شكل سيگنال و 
سازي دقيـق ايـن عوامـل وجـود      زياد بودن عوامل تأثيرگذار امكان مدل

ي اسـتفاده از تبـديل موجـك را بـراي سـيگنال       نتيجه١٣ندارد. شكل 
 .دهد نشان مي Aي  نمونه

هـاي   ممكـن اسـت قلـه   اكوي برگشـتي از پشـت عـايق همچنـين           
سيگنال را تحت تأثير قرار دهد. ايـن تـأثير اگـر چـه ممكـن اسـت در       

هاي نمونه قابل مشاهده نباشد اما تأثير خود را ممكن اسـت در   سيگنال
ي اسـتفاده از   نتيجـه ١٤نشـان دهـد. شـكل     EMDمدهاي الگـوريتم  

دهـد. ايــن   نشـان مــي  Aي  را بـراي ســيگنال نمونـه   EMDالگـوريتم  
م در اين نمونه توانسته است اكوي برگشتي از سطح پشتي عايق الگوريت

هاي مورد آزمـايش، اكوهـاي بازگشـتي از     را شناسايي كند. در سيگنال
شود. در مدهاي بعـدي   ي فلزي در اولين مد فركانس باال ديده مي ناحيه

ي دوم  شـود و اكوهـاي برگشـتي از اليـه     اثر اين اكوها تقريـب زده مـي  
شود. اگر تعداد مدها باز هم افزايش يابد، مـدهاي بعـدي    رديابي مي قابل

بخـش بـااليي سـيگنال حقيقـي     ١٤عمالً قابل تفسير نيستند. در شكل 
دهد بخش مياني مد پر فركانس سيگنال نشـان   را نشان مي Aي  نمونه

شده است.  ي عايق در اين مد شناسايي دهد كه اكوي برگشتي از اليه مي
  است كه كامالً غيرقابل تفسير است.  نسبخش سوم نيز مد كم فركا

  

  
هاي مورد آزمايش نويز تصادفي يا سفيد تأثير زيـادي نـدارد    در سيگنال

ي كمي دارد از  طرفـي اكـوي برگشـتي از پشـت      زيرا نويز سفيد دامنه

در سه  coifشده با كمك موجك مادر   موجك انجام ليتحل-١٣شكل
 گناليس)الف. (Matlabافزار  در نرم Aي نمونه يبرا هيسطح تجز

در  گناليس اتيجزئ (پ) ،٣در سطح  گناليس بيتقر (ب)،Aي نمونه
در  گناليس اتيجزئ) ث(،٢در سطح  نالگيس اتيجزئ) ت(،٣سطح 

 فركانس را دارد) نيكه باالتر ١سطح 
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٢٠١  
 

از   شــود بنــابراين اســتفاده عــايق در فواصــل زمــاني زيــادي ظــاهر مــي
 CEEMDو  EEMDاز جملـه   EMDي  هاي اصـالح شـده   وريتمالگ

  ي آزمايش ندارد.  تأثير چنداني در نتيجه
 

 

به ترتيـب نتـايج اعمـال تبـديل موجـك و الگـوريتم        ٣و  ٢هاي  جدول
EMD هاي  را بر نمونهA ،B  وC دهنـد. منظـور از اخـتالف     نشان مي

ي دو برابـر   ي عـايق بـه انـدازه    زماني است كه موج در اليـه  ني مدتزما
در  EMDشود خطـاي الگـوريتم    كند. مشاهده مي ضخامت حركت مي

چنين نيست.  Bي  كمتر از تبديل موجك است اما در نمونه Aي   نمونه
نتوانسته اكوي برگشتي از پشت عايق را  EMDالگوريتم  Cي  در نمونه

گيري در تبـديل موجـك نيـز افـزايش      اي اندازهشناسايي كند ولي خط
ي  نقـاط كمينـه و بيشـينه    EMDيافته است. مبناي عملكرد الگوريتم 

اي باشد كه اكـوي برگشـتي از    سيگنال است. اگر شكل سيگنال به گونه
  اي در سيگنال ايجاد كنـد روش  پشت عايق بتواند نقاط بيشينه و كمينه

ــوريتم  ــق EMDالگ ــديل مو دقي ــر از تب ــرا در  ت ــود زي ــد ب ــك خواه ج
ي اكـو معيـار    هايي كه نسبت نويز بـه سـيگنال بـاال اسـت قلـه      سيگنال

ها روش تبـديل   مناسبي براي تشخيص اكو است اما در اينگونه سيگنال
هـاي   گذاري روي سيگنال بخـش زيـادي از داده   موجك به دليل پنجره

 Aهاي   ونهكند. در نم مربوط به اكوهاي فلزي را نيز در نتيجه اعمال مي
ي عايق باال است به همـين دليـل اكـوي برگشـتي از      ضخامت اليه Bو 

ي فلزي ميـرا   ي عايق زماني دريافت شده كه اكوهاي مربوط به اليه اليه
ي عايق با اضافه شـدن بـه    اند به همين دليل اكوي برگشتي از اليه شده

 اي ايجـاد كـرده كـه توسـط الگـوريتم      سيگنال نقاط كمينـه و بيشـينه  
EMD   ي فلـزي   رديابي شده است اما با توجه به كاهش ضـخامت اليـه

اند و دقت الگـوريتم   اكوهاي مربوط به فلز كمتر ميرا شده Bي  در نمونه
EMD  ي  كاهش يافته است. در نمونـهC      بـه دليـل كـاهش ضـخامت

ي عايق اكوي برگشـتي از پشـت عـايق زمـاني دريافـت شـده كـه         اليه
انـد بنـابراين اكـوي     لـزي هنـوز ميـرا نشـده    ي ف اكوهاي مربوط به اليـه 

برگشتي از پشت عايق تـأثير محسوسـي روي نقـاط كمينـه و بيشـينه      
نتوانسته اكوي برگشتي از پشت عـايق   EMDاست و الگوريتم  نگذاشته

هاي فركانسي اكو نيز اهميت پيدا  را رديابي كند. در تبديل موجك داده

كـم اكـوي برگشـتي از پشـت      ي كند بنابراين اگر چه به دليل دامنه مي
عايق نسبت به اكوهاي فلزي، دقت تبديل موجـك پـايين آمـده امـا بـا      
توجه بـه تـأثير اكـوي برگشـتي از پشـت عـايق روي پاسـخ فركانسـي         

اكـوي برگشـتي از    Cي  اسـت در نمونـه   سيگنال تبديل موجك توانسته
ري گيـ  تـوان نتيجـه   پشت عايق را رديابي كند. با توجه به اين مسئله مي

 EMDكرد كه قدرت تبديل موجك براي اين كاربرد بيشتر از الگوريتم 
است زيرا عالوه بر اهميت انرژي سيگنال تفاوت پاسخ فركانسي سيگنال 

  هاي مختلف نيز در بيان نتيجه تأثيرگذار است.  در زمان
  شده با كمك تبديل موجك يري انجامگ اندازه-٢جدول 

زماني  اختالف نمونه 
ي دوم  واقعي اليه

 (ميكروثانيه)

زماني  اختالف
گيري شده  اندازه

با كمك تبديل 
موجك 

 (ميكروثانيه)

 درصد خطا

A ٢٧/٠ ٦٦/٢١  ٧٢/٢١ 

B ٠٩/٠ ٧٠/٢١  ٧٢/٢١ 

C ٩٦/٠ ٣٦/١٠ ٤٦/١٠ 

 
 EMDگيري انجام شده با كمك  اندازه-٣جدول 

زماني  اختالف نمونه
ي دوم  واقعي اليه

 (ميكروثانيه)

زماني  اختالف
گيري شده  ازهاند

با كمك تبديل 
موجك 

 (ميكروثانيه)

 درصد خطا

A ٠٥/٠ ٧١/٢١  ٧٢/٢١ 

B ١٨/٠ ٧٨/٢١  ٧٢/٢١ 

C غيرقابل رديابي ٤٦/١٠ - 

  

 نتيجه گيري - ٤
ي  ي عايق قطعات با اليه گيري ضخامت اليه طوركلي براي اندازه به

  :شود رويي فلز با كمك روش بازتابي روند زير توصيه مي
 اديز ايو  قيعا ي هيال يباال يصوت فيتضع ليكه به دل يتدر صور - ١

از سطح پشتي عايق به  يا شده  كيتفك يبودن ضخامت آن نتوان اكوها
استفاده  EMDموجك و يا  ليتبد يها تمياز الگور توان يدست آورد م

  كرد.
 يبرخوردار است كه اكو ياز دقت مناسب يزمان EMDيتمالگور - ٢

و  يشنهرا در نقاط ب ييريبتواند تغ يقاع يپشت سطح از يبرگشت
ايجاد كند كه در مد شناسايي شده توسط الگوريتم  يگنالس ي ينهكم

EMD در غير اين صورت تبديل موجك از دقت بيشتري  .تأثير بگذارد
زيرا در تبديل موجك اختالف پاسخ فركانسي اكوي  ،برخوردار است

ديابي اكوي برگشتي از برگشتي از پشت عايق نيز عالوه بر دامنه در ر
  . موثر استپشت عايق 
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