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ABSTRACT

The purpose of this paper is to experimentally investigate the natural frequencies of notched
homogeneous and inhomogeneous specimen made from API X65 steel. The specimens cut
from spiral welded pipe, tested on an equipped low blow drop weight tester with
accelerometer. The tests were performed according to the API 5L standard. The
homogeneous specimen was seamless and included only the base metal, while the
inhomogeneous specimen included the weld seam and three zones of base metal, heat
affected zone and weld. In the present study the specimens were subjected to hammer low
blow in the middle without plastic deformation. The laboratory data (voltage-time) were
transferred from time to frequency domain using Fourier transformation and the imposed
oscillations were removed from the frequency signal by the Butterworth low pass filter. As
the hammer drop height increased, the natural frequency in the specimens was almost
constant. The natural frequency in the inhomogeneous specimen was less than the
homogeneous specimen. Having information about the natural frequency, it is possible to
prevent the destructive phenomenon of resonance in the main test (complete fracture of the
specimen). Also, using the results of equipped low blow drop weight test and knowing the
natural frequency, the dynamic stress intensity factor of the test specimen can be determined.
Keywords Low Blow Drop Weight Test; Natural Frequency; API X65 Steel; Low Pass
Butterworth Filter
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چکیده
هدف این مقاله بررسی تجربی فرکانسهای طبیعی نمونههای شیاردار متجانس
و نامتجانس ماشینکار ی شده از لوله واقعی با جوشکاری مارپیچ از جنس فوالد
ایپیآی ایکس (API X65) 65با استفاده از آزمایش ضربه سقوطی کمسرعت
مجهز به شتابسنج است .آزمایش طبق استاندارد ایپیآی 5ال )(API 5L
انجام شد .نمونه متجانس ،بدون درز جوش و فقط شامل فلز پایه است در حالی
که نمونه نامتجانس شامل درز جوش طولی بوده و در مقطع عرضی نمونه سه
آزمایش در پژوهش حاضر تحت ضربه کمسرعت چکش ،در بخش میانی آنها
بدون تغییر شکل پالستیک قرار گرفت .دادههای آزمایشگاهی (ولتاژ-زمان) با
استفاده از تبدیل فور یه از حوزه زمان به حوزه فرکانس منتقل و با فیلتر پایینگذر
باترورث نوسانهای اضافی از سیگنال فرکانسی حذف شد .با افزایش ارتفاع

دهههای اخیر ،مشخص شد که آزمایش ضربه سقوطی به شکل
بهتر ی مقاومت شکست نرم را نسبت به آزمایش شارپی نشان
میدهد] .[2,3در این شیوه از نمونهای با ضخامت لوله انتقال گاز
طبیعی استفاده میشود که مسیر شکستی به طول کافی برای
رسیدن به مقاومت پایدار شکست دارد و مقاومت شکست لوله در
برابر بارهای دینامیکی را تعیین میکند .در بررسی چقرمگی
شکست لولههای انتقال گاز پارامترهای مختلفی بررسی میشود.
این پارامترها شامل دمای انتقال شکست نرم به ترد،

زاویه

بازشدگی دهانه ترک ،فاصله باز شدگی دهانه ترک ،ضر یب شدت
تنش ،انتگرال جی ،مقاومت شکست ،انرژ ی و نیروی شکست
میباشد که توسط محققین بسیار ی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پژوهشها از آزمایش شارپی و ضربه سقوطی مجهز به
کرنشسنج استفاده شده

است].[4-7

برای اولین بار اشترینلیخت و

همکارانش در سال  2005پاسخ دینامیکی شکست فوالد
ایپیایکس (API X80) 80را در آزمایش ضربه شارپی مجهز به
شتابسنج بررسی کردند] .[8در این پژوهش آزمایش شارپی
کمسرعت ،عالوه بر آزمایش شارپی با ظرفیت کامل انجام شد.
شکل  1طرح شماتیک چکش مجهز به شتابسنج را در این
آزمایش نشان میدهد.
شکل  2چگالی طیف توان سیگنال شتاب را برای آزمایش شارپی
و همچنین آزمایشهای کمسرعت شارپی با  3تا  5درصد ظرفیت

سقوط چکش ،فرکانس طبیعی در نمونهها تقریبا ثابت است .فرکانس طبیعی

دستگاه نشان میدهد .تمام سیگنالهای کمسرعت مقدار ز یادی

در نمونه نامتجانس کمتر از نمونه متجانس میباشد .با داشتن اطالعات در مورد

انرژ ی در فرکانس صفر دارند و همچنین دارای مقدار بیشینه در

فرکانس طبیعی میتوان از پدیده مخرب تشدید در آزمایش اصلی (شکست کامل
نمونه) جلوگیری کرد .همچنین با استفاده از نتایج آزمایش تجهیز شده ضربه
سقوطی کمسرعت و دانستن فرکانس طبیعی ،میتوان ضر یب شدت تنش
دینامیکی نمونه را تعیین نمود.

حدود فرکانس  15کیلوهرتز است .مقدار فرکانس بیشینه برای
آزمایشهای کمسرعت حدود  3-2کیلوهرتز بیشتر از مقدار تحلیلی
فرکانس طبیعی اول نمونه شارپی ( 13کیلوهرتز) میباشد].[9

کلیدواژهها :آزمایش ضربه سقوطی کم سرعت ،فرکانس طبیعی ،فوالد ایپیآی

همچنین مقدار عددی فرکانس طبیعی نمونه شارپی با استفاده از

ایکس ،65فیلتر پایین گذر باترورث.

روش اجزاء محدود حدود  20کیلوهرتز بهدست آمد].[8

تاریخ دریافت1399/06/05 :
تاریخ پذیرش1399/08/05 :

این پژوهش نشان میدهد که سیگنالهای شتابسنج و
کرنشسنج نه تنها در آزمایش شارپی بلکه در آزمایشهای

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-09

ناحیه فلز پایه ،ناحیه متاثر از حرارت و ناحیه جوش وجود دارد .نمونههای مورد

) X65میباشد که به روش جوشکار ی مارپیچ تولید میشود] .[1در

*نویسنده مسئولshhashemi@birjand.ac.ir :

 -1مقدمه
سالهای اخیر راههای انتقال اقتصادی و مطمئن آن را بررسی
کردهاند .یکی از سادهتر ین و متداولتر ین روشهای انتقال،
استفاده از خطوط لوله فوالدی میباشد .تحقیقات بسیار ی روی
خطوط لوله انتقال نفت و گاز جهت تعیین ویژگیهای مختلف آنها
انجام شده است .فوالد مورد استفاده در تولید این خطوط باید
دارای استحکام و چقرمگی باالیی بوده و همچنین در مقابل رشد
ترک و شکست مقاوم باشد .لولههای قطور و پر فشار انتقال گاز
طبیعی در ایران عمدتا از جنس فوالد ایپیآی ایکس(API 65
ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس

شکل  )1طرح شماتیک نصب شتابسنج روی چکش در آزمایش

شارپی][8

دوره  ،20شماره  ،12آذر 1399

] [ DOR: 20.1001.1.10275940.1399.20.12.19.2

با توجه به اهمیت گاز طبیعی در زندگی بشر ،محققین بسیار ی در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بررسی تجربی فرکانسهای طبیعی نمونههای شیاردار متجانس و...

2723

ز یاد بوده و از این فوالد میتوان در خطوط انتقال نفت و گاز که در
آن چقرمگی شکست ماده اهمیت ز یادی دارد استفاده نمود.
در تحقیق مشابه هاشمی و همکارش انرژ ی شکست نمونه حاوی
درز جوش عمودی را به کمک آزمایش خمش سه نقطهای به دست
آوردهاند .در این پژوهش چکش آزمایش مجهز به کرنشسنج
است] .[12همچنین محیطزاده و هاشمی در آزمایش ضربه شارپی
با چکش مجهز به کرنشسنج ،تاثیر تغییرات تکانه بر انرژ ی
شکست نمونه فوالد ایپیآی ایکس 65را مورد بررسی قرار
دادهاند].[13
اگر یک سیستم ،پس از آشفتگی اولیه بدون دخالت نیروهای
شکل  )2چگالی طیف توان سیگنال شتاب در آزمایش شارپی و
آزمایشهای کمسرعت شارپی با  3تا  5درصد ظرفیت

دستگاه][8

کمسرعت شارپی نیز مطابقت ندارد .همچنین مشاهده شد که
فرکانسهای نزدیک به فرکانس طبیعی اول نمونه شارپی ،تاثیر
ز یادی در موج شتاب دارد .سیگنالهای کرنشسنج در آزمایش
شارپی و آزمایشهای کمسرعت شارپی بطور موثر بدون نوسان
است .در مورد آزمایش شارپی این به دلیل تغییر شکل پالستیک
انرژ ی دیگر ی باید در کار باشد.
هاشمی در سال  2011برای اولین بار دادههای اولیه آزمایشگاهی
حاصل از آزمایش ضربه سقوطی تجهیز شده روی فوالدهای
ایپیآی ایکس 65و ایپیآی ایکس (API X70) 70را گزارش
کرد] .[10انجام این آزمایش با دستگاه ضربه سقوطی تجهیز شده با
مدار نیروسنج (طراحی و ساخته شده در گروه پژوهشی مطالعات
لوله و صنایع وابسته دانشگاه بیرجند) انجام گردید .مطابق اطالع
نویسندگان تاکنون گزارشی مبنی بر استفاده از شتابسنج برای
تحلیل ضربه فوالدهای ایپیآی ) (APIدر آزمایش ضربه سقوطی
تجهیز شده ارائه نشده است.
فتحی و

هاشمی][11

در سال  2019به بررسی انرژ ی شکست نمونه

فوالد ایپیآی ایکس 65با شیار ماشینکار ی شده در آزمایش
ضربه سقوطی مجهز به کرنشسنج پرداختند .در این پژوهـش
اندازهگیــر ی تجـربی و برآورد عددی انرژ ی شکست نمونه آزمایش
ضربه سقوطی با شیار ماشینکار ی شده در فوالد ایپیآی

اعمال نیرو با فرکانسی برابر یا خیلی نزدیک به فرکانس طبیعی
باعث افزایش دامنه ارتعاشات نسبت به حالتهای باالتر و پایین
تر از فرکانس طبیعی می شود که این پدیده اثر تشدید فرکانس
طبیعی است .چنانچه فرکانس ضربه به نمونه با فرکانس طبیعی
آن برابر شود باعث ایجاد تنش چند برابر ی در آن میشود که نتیجه
آن مخرب است .در نتایج حاصل از آزمایشهای ضربه سقوطی
مجهز به کرنشسنج تاثیر عوامل ناخواسته مانند اثر تشدید فرکانس
طبیعی نمونه ،فیلتر نشده است .با بررسی منابع موجود مشخص
گردید که هیچ گونه تحلیل فرکانسی بر روی نمونههای آزمایش
ضربه سقوطی لولههای انتقال گاز انجام نشده است .از طرفی
آزمایش ضربه شارپی مجهز به شتابسنج انجام شده است] ،[8اما
بهدلیل کوچک بودن ابعاد نمونه ،نتایج به واقعیت نزدیک
نمیباشد .در این پژوهش برای اولین بار آزمایش ضربه سقوطی
کمسرعت مجهز به شتابسنج الکتریکی به منظور بررسی فرکانس
طبیعی نمونههای ماشینکار ی شده از لوله انتقال گاز طبیعی با
جوشکار ی مارپیچ از جنس فوالد ایپیآی ایکس 65انجام شده
است .داشتن اطالعات مفید در مورد فرکانس طبیعی در تعیین
ضر یب شدت تنش دینامیکی نمونه شیاردار ،همانطور که در بخش
 2اشاره میشود ،موثر میباشد .همچنین دیگر نوآور ی این پژوهش
تحلیل فرکانسی نمونه نامتجانس (با درز جوش افقی) میباشد که
همزمان سه ناحیه فلز پایه ،ناحیه متاثر از حرارت و ناحیه جوش
در مقطع نمونه وجود دارد .به دلیل تفاوت خواص مکانیکی و
ر یزساختار نمونه نامتجانس] ،[14نتایج حاصل از آن با نمونه

اختالف حدود  4درصد است که با توجه به فرضیات انجام شده در

 -2مدل خمش سه نقطهای نمونه شیاردار در آزمایش ضربه

مدل ساز ی کامپیوتر ی و نوع تحلیل ،که دینامیکی است اختالف

سقوطی

قابل قبولی است .از این انرژ ی حدود  59درصد صرف رشد ترک و

همانطور که در شکل  3نشان داده شده است ،جابجایی وسط نمونه

مابقی صرف شروع ترک و تغییر شکل پالستیک نمونه در محل

شیاردار بین دو تکیهگاه ساده در خمش سه نقطهای تحت بار

سندانها و چکش میشود .هر چه میزان انرژ ی الزم برای رشد ترک

دینامیکی با استفاده از مدل جرم و فنر تحلیل شده

است].[15

بیشتر باشد ،میتوان نتیجه گرفت مقاومت ماده در برابر رشد ترک

Volume 20, Issue 12, December 2020

Modares Mechanical Engineering

] [ DOR: 20.1001.1.10275940.1399.20.12.19.2

ایکس 65انجام شد .مقدار انرژ ی شکست حاصل از آزمایش تجربی

متجانس متفاوت میباشد.

و مدلساز ی کامپیوتر ی به ترتیب  7085و  6800ژول است .این

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-09

نمونه میباشد .اما در مورد آزمایشهای کمسرعت شارپی ،اتالف

خارجی به نوسان درآید ،فرکانس حرکت آن ،فرکانس طبیعی است.
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𝑡
𝑎√𝑆3
𝑎
𝑡( 𝑌 ( ) . 𝜔1 . ∫ 𝑃(𝜏)𝑠𝑖𝑛𝜔1
2
𝑊𝐵2
𝑊
0

()7

= )𝑡( 𝐼𝐾

𝜏𝑑)𝜏 −
در این رابطه ) Y(a/Wتابع کالیبراسیون میباشد .بنابراین رابطه
( )7یک راه آسان برای تعیین ضر یب شدت تنش دینامیکی نمونه
شیاردار در خمش سه نقطهای با داشتن اطالعات در مورد فرکانس
شکل  )3الف) هندسه نمونه شیاردار در خمش سه نقطهای تحت بارگذار ی
دینامیکی ،ب) معادل جرم و فنر

نمونه][15

در شکل (-3الف) x ،و  yنشاندهنده محورهای مختصات S ،فاصله
بین دو تکیهگاه B ،ضخامت نمونه W ،پهنای نمونه a ،عمق شیار
و ) P(tبار دینامیکی وارد به نمونه در زمان  tاست .در شکل (-3
ب) ،نمونه با جرم  m_eکه تحت جابجایی  u_tقرار دارد جایگز ین
شده است .اگر سفتی نمونه شیاردار )( K(aتابعی از عمق شیار)
باشد ،معادله حرکت برای سیستم نامیرا به شکل ز یر نوشته
میشود:
()1

)𝑡(𝑃 = )𝑡(𝑢)𝑎(𝐾 𝑚𝑒 𝑢̈ (𝑡) +
𝑢𝑡=0 = 0

فرکانس طبیعی نمونه متجانس بدون شیار در آزمایش ضربه
سقوطی روی دو تکیهگاه ساده از رابطه ز یر بهدست میآید]:[16
()8

𝐴𝜌𝑓 = (𝜋⁄𝑆)2 √𝐸𝐼 ⁄

در این رابطه  fفرکانس طبیعی S ،فاصله بین دو تکیهگاه A ،سطح
مقطع E ،مدول یانگ I ،ممان اینرسی مقطع و  ρچگالی نمونه
است .بنابراین فرکانس طبیعی تابعی از مشخصات هندسی،
چگالی و مدول االستیک ماده میباشد .مقادیر مربوط به این

𝑢̇ 𝑡=0 = 0

حل معادله ( )1به شکل ز یر نوشته میشود:

جدول  )1مقدار پارامترهای رابطه ( )8از استاندارد ایپیآی 5ال
) 𝟒𝒎(𝑰

) 𝟐𝒎(𝑨

) 𝟑𝒎𝝆(𝒌𝒈/

)𝒂𝑷𝑮(𝑬

𝑺

5/27×7-10

1/09×3-10

7870

210

0/254

𝑡

1
𝜏𝑑)𝜏 ∫ 𝑃(𝜏)𝑠𝑖𝑛𝜔1 (𝑡 −
𝜔1 0

= )𝑡(𝑢

که  𝜔1فرکانس طبیعی نمونه است و در بخش بعد محاسبه شده
است .ضریب شدت تنش دینامیکی برای نمونه شیاردار ،𝐾𝐼 (𝑡) ،را
میتوان بدین شکل نوشت:

])𝑡 𝐾𝐼 (𝑡) = lim [√2𝜋𝑟 𝜎22 (𝑟, 𝜃 = 0,
𝑟→0

که  σ_22تنش عمود بر جهت رشد ترک و  rو  θمختصات قطبی در
صفحه عمود بر لبه ترک میباشد .برای آزمایش خمش سه نقطهای،
کمتر از یک درصد از انرژ ی در مد دوم قرار میگیرد .بنابراین
میتوان از تاثیر شکل مدهای باالتر در تحلیل جواب دینامیکی
چشمپوشی کرد .در شرایط اولین مد ارتعاشی ،ضریب شدت تنش
نمونه شیاردار متناسب با ممان خمشی در وسط دو تکیه-گاه است

مقدار فرکانس طبیعی نمونه متجانس بدون شیار با استفاده از
مقادیر جدول  2/70 ،1کیلوهرتز برای فوالد ایپیآی ایکس65
بهدست میآید .رابطه بین فرکانس طبیعی نمونه متجانس بدون
شیار و شیاردار در شکل  4نشان داده شده است].[17
محور عمودی در شکل  4نسبت فرکانس طبیعی نمونه متجانس
شیاردار به نمونه بدون شیار را نشان میدهد .این نسبت فرکانس
به دو روش حل مستقیم ( )Direct Solutionو حل به روش اختالل
( )Perturbation Solutionبهدست آمده است .در حل مستقیم،
فرکانسهای طبیعی با تعیین ریشههای معادله دیفرانسیل تیر
تیموشنکو ترکدار با اعمال شرایط مرزی تیر حاصل میشود .روش

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-09

()2

()4

 -3تعیین تحلیلی فرکانس طبیعی نمونه آزمایشگاهی ضربه سقوطی

کمیتها با توجه به استاندارد  API 5Lدر جدول  1داده شده است.

شرایط اولیه برای معادله ( )1به شکل ز یر است:

()3

طبیعی و بارگذار ی دینامیکی نمونه معرفی میکند.

اختالل شامل روشهای ریاضی است که برای یافتن پاسخ تقریبی

که این یعنی:
()5

)𝑡(𝑢𝐶 = )𝑡( 𝐼𝐾

 Cرا میتوان بدین شکل نوشت:
()6

𝑎√ 𝑆3
𝑎
)𝑎(𝐾 ) ( 𝑌
𝑊 2𝐵𝑊 2

=C

با این فرض که 𝐶 برای حالت دینامیکی نیز صحیح باشد و
جایگزین کردن معادالت ( )3و ( )6در معادله ( ،)5ضریب شدت
تنش دینامیکی بدین شکل نوشته میشود:
شکل  )4تغییرات نسبت فرکانس طبیعی نمونه متجانس شیاردار به نمونه
بدون شیار بر حسب نسبت عمق شیار به ارتفاع
ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس

نمونه][17
دوره  ،20شماره  ،12آذر 1399

] [ DOR: 20.1001.1.10275940.1399.20.12.19.2

که  Cثابت تناسب میباشد .بر اساس مکانیک شکست استاتیک،
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بررسی تجربی فرکانسهای طبیعی نمونههای شیاردار متجانس و...
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برای مسئلهای که پاسخ دقیق آن قابل دسترس نیست ،بهکار

دو نمونه آزمایشگاهی متجانس و نامتجانس طبق استاندارد

میرود .یافتن این جواب تقریبی با یک پاسخ دقیق در یک مسئله

ایپیآی 5ال دارای طول ،عرض و ضخامت به ترتیب 76/2 ،305

مرتبط آغاز میشود .نظریه اختالل را زمانی میتوان بهکار برد که

و  14/3میلیمتر است] .[19,20نمونه متجانس از راستای محیطی

بتوان مسئله را با افزودن یک عبارت کوچک به توصیف ریاضی

لوله جدا شده و مقطع آن شامل فلز پایه است و  2625گرم جرم

مسئلهای که قابل حل دقیق است ،فرمولبندی نمود.

دارد .نمونه نامتجانس از راستای درز جوش جدا شده و مقطع آن

محور افقی در شکل  4نیز نسبت عمق شیار ( )aبه ارتفاع نمونه

شامل فلز پایه ،ناحیه متاثر از حرارت ( )Heat Affected Zoneو

( )wرا نشان میدهد .همانطور که دیده میشود دو حل برای

ناحیه جوش میباشد که به این ترتیب تاثیر ناحیه جوش بر

نسبت-های زیاد  a/wاختالف قابل توجهی نشان میدهد .در

فرکانس طبیعی نمونه بررسی میشود .عرض ناحیه جوش 20

نمونه مورد استفاده در پژوهش حاضر این نسبت بسیار کم (برابر

میلیمتر و

ارتفاع کالهک جوش )(Weld Cap

 )0/06و نسبت فرکانس طبیعی نمونه شیاردار به نمونه بدون شیار

7/1میلیمتر است که جرم آن  174گرم از نمونه متجانس سنگینتر

برابر  0/90میباشد .از ضرب این عدد در فرکانس طبیعی نمونه

و برابر با  2799گرم میباشد.

بدون شیار ( 2/70کیلوهرتز) ،مقدار فرکانس طبیعی نمونه شیاردار

پس از جدا کردن نمونه از لوله انتقال گاز طبیعی ،بهکمک پرس،

 2/43کیلوهرتز بهدست میآید.

انحنای آن گرفته شده و بهوسیله دستگاه برش با آب تا ابعاد
استاندارد ماشینکار ی شده است .برش در دستگاه برش با آب

-4تبدیل فوریه
براي توصيف توابع متناوب ميتوان از سري فوريه استفاده كرد،
ً
معموال متناوب نمیباشد و براي تعيين
اما ارتعاشات تصادفي
طيف فركانس پيوسته آن بايد از انتگرال فوريه استفاده نمود.
تناوب بهسمت بينهايت ميل ميكند .عليرغم جمعزني طيف
گسسته سينوسي در سري فوريه ،انتگرال فوريه را ميتوان بهعنوان
جمعزني طيف پيوسته سينوسي در نظر گرفت .تبديل فوريه تابع
) x(tكه در حوزه زمان تعريف شده است بصورت ) X(fنمايش داده
ميشود كه تابعي از فركانس ميباشد و از رابطه زیر بهدست
ميآيد]:[18

سپس با استفاده از دستگاه برش با سیم ،شیار ماشینکار ی شده
از نوع شورون به عمق  5/1میلیمتر در وسط نمونه ایجاد میشود.
بر اساس استاندارد بهدلیل اینکه نسبت قطر به ضخامت بیشتر از
 40میباشد ،پرس انحنای نمونه تاثیر ی در نتایج ندارد .شکل 5
نمونههای آزمایشگاهی متجانس و نامتجانس را که در گیره
دستگاه نصب شدهاند ،نمایش میدهد.
 -5-2مراحل انجام آزمایش

آزمایش ضربه سقوطی در این پژوهش بصورت کمسرعت انجام
شده است .در آزمایش کمسرعت ،چکش و متعلقات آن با وزن
حدود  26/5کیلوگرم از ارتفاعهای  3تا  10سانتیمتر (با افزایش

∞+

𝑡𝑑 𝑡𝑓𝜋𝑥(𝑡)𝑒 −𝑖2

بهدلیل آنکه سرد است ،ر یزساختار فوالد نمونه را تغییر نمیدهد.

∫ = )𝑓(𝑋
∞−

) X(fيك كميت مختلط است كه از  ∞-تا  ∞+يك تابع پيوسته
است .تبديل فوريه تابع ) x(tرا به مؤلفههاي هارمونيك ) X(fتجزيه
ميكند .در این پژوهش موج شتاب در حوزه زمان با تبدیل فوریه
و با استفاده از کد نوشته شده در نرمافزار متلب به حوزه فرکانس
منتقل میشود.

ارتفاع سقوط  1سانتیمتر در هر آزمایش) بر روی نمونه ،رها شده
است .در شکل  ،6دستگاه آزمایش ضربه سقوطی کمسرعت طراحی
و ساخته شده در آزمایشگاه ضربه دانشگاه بیرجند را نشان میدهد.
این دستگاه شامل چکش مجهز به شتابسنج ،تقویتکننده
سیگنال ،اسیلوسکوپ و رایانه است .در این دستگاه ولتاژ آزاد شده
توسط شتابسنج بر حسب زمان در رایانه ذخیره میشود.

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-09

انتگرال فوريه در واقع حالت حدي سري فوريه است ،وقتي که دوره

()9

بیشتر ین

 -5مراحل پژوهش و انجام آزمایش
 -1-5مشخصات و آمادهساز ی نمونه

ضخامت 14/3میلیمتر از جنس فوالد ایپیآی ایکس 65به روش
جوشکار ی مارپیچ تولید میشود .به منظور دستیابی به استحکام
و چقرمگی باال در تولید ورق مورد استفاده ،از فرآیند خنککار ی
سر یع و نورد کنترل شده ترمومکانیکال ( Termo Mechanical
) )Controlled Rolling (TMCRاستفاده میشود] .[2استحکام
تسلیم و استحکام کششی این فوالد در جهت محیطی لوله به
ترتیب  490و  552مگاپاسکال و سختی آن  211ویکرز است] .[2هر
Volume 20, Issue 12, December 2020

شکل  )5نمونههای آزمایشگاهی ضربه سقوطی نصب شده در گیره دستگاه

الف) نمونه شیاردارمتجانس ب) نمونه شیاردار نامتجانس حاوی درز جوش

که بصورت افقی قرار گرفته است.

Modares Mechanical Engineering

] [ DOR: 20.1001.1.10275940.1399.20.12.19.2

لوله استفاده شده در این آزمایش با قطر خارجی  1219میلیمتر و
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شکل  )8نحوه نصب شتابسنج روی چکش با استفاده از قطعه واسطه
شکل  )6دستگاه آزمایش ضربه سقوطی کم سرعت

 -6تحلیل نتایج آزمایش ضربه سقوطی کمسرعت

حساسیت یک میلی ولت بر گرم (𝑉 ولتاژ شتابسنج بر حسب

شده است .با در نظر گرفتن پارامتر حساسیت شتابسنج] ،[21مقدار

میلیولت و 𝑔 شتاب جاذبه بر حسب متر بر مجذور ثانیه) میباشد.

شتاب بر حسب زمان بهدست آمده است .شکل  9و  10سیگنال

این شتابسنج نسبت به ارتعاشات عرضی حساسیت کمتری

شتاب-زمان را برای دو ارتفاع سقوط  4و  10سانتیمتر از این

(حداکثر  5درصد) داشته و آستانه شروع تحریک نسبت به شتاب-

آزمایش به ترتیب برای نمونههای شیاردار متجانس و نامتجانس

های نمونه بسیار پایین (13صدم گرم) است .همچنین بدنه آن از

نشان میدهد.

جنس کوارتز بوده که ضریب حساسیت حرارتی کمی (منهای 6صدم

همانطور که در شکل  9و  10مشاهده میشود سیگنال شتاب،

درصد بر گرم) داشته و بازه دمایی عملکرد آن  -55تا  120درجه

ماهیت بسیار نوسانی دارد و با افزایش ارتفاع سقوط چکش ،این

سلسیوس میباشد] .[21شکل  7شتابسنج و شکل  8محل نصب

نوسانها دامنه بیشتر ی پیدا میکند .در ارتفاع باالتر ،زمان

آن بر روی چکش را نشان میدهد.

بیشتر ی طول میکشد که سیگنال میرا شود .این نوسانها را

مطابق شکل  ،8شتابسنج در قطعه واسطه بین قسمت انحنادار

میتوان به اصطکاک و بر همکنش پیچیده اجزاء دستگاه نسبت

سر چکش و بدنه اصلی پیچ شده است .این سه قسمت با دو پیچ

داد .بالفاصله پس از شروع ضربه ،چکش دارای شتاب مثبت است

پراستحکام به هم متصل شده است .علت این کار جلوگیری از

که در ادامه به صورت متناوب مثبت و منفی میشود .افزایش

ضربه خوردن احتمالی شتابسنج حین ضربه میباشد.

شتاب میتواند به دلیل ارتعاش عرضی نمونه و ارتعاش طولی

 -6تحلیل نتایج آزمایش ضربه سقوطی کمسرعت
دادههای حاصل از آزمایش بصورت دو پارامتر ولتاژ-زمان ذخیره

چکش با فرکانسی منطبق بر فرکانس طبیعی این اجزاء و وقوع
تشدید در موج شتاب باشد.

شده است .با در نظر گرفتن پارامتر حساسیت شتابسنج] ،[21مقدار
شتاب بر حسب زمان بهدست آمده است .شکل  9و  10سیگنال

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-09

شتابسنج از نوع کیستلر  8742A5با دامنه شتاب  5000±گرم و

دادههای حاصل از آزمایش بصورت دو پارامتر ولتاژ-زمان ذخیره

شتاب-زمان را برای دو ارتفاع سقوط  4و  10سانتیمتر از این
آزمایش به ترتیب برای نمونههای شیاردار متجانس و نامتجانس

شکل  )7شتابسنج کیستلر نصب شده روی چکش دستگاه

شکل  )9مقایسه سیگنال شتاب نمونه آزمایشگاهی شیاردار متجانس در

آزمایش ضربه سقوطی کمسرعت با ارتفاع سقوط چکش (الف)  4سانتیمتر

(ب)  10سانتیمتر
ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس
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نشان میدهد.
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شکل  )10مقایسه سیگنال شتاب نمونه آزمایشگاهی شیاردار نامتجانس در

شکل  )11مقایسه نمــودار چگالی طیف توان در حوزه فرکانس نمونه

(ب)  10سانتیمتر

چکش (الف)  4سانتـیمتر (ب)  10سانتیمتر

آزمایش ضربه سقوطی کمسرعت با ارتفاع سقوط چکش (الف)  4سانتیمتر

آزمایشگاهی متجانس در آزمایش ضربه سقوطی کمسرعت با ارتفاع سقوط

بیشتر ین مقدار شتاب در نمونه متجانس از ارتفاع سقوط  4و 10
سانتیمتر به ترتیب برابر با  112و  200متر بر مجذور ثانیه میباشد
و به ترتیب پس از زمان  1/2و 1/6میلیثانیه چکش از نمونه جدا
شده و نمودار شتاب-زمان میرا میشود .همچنین بیشترین مقدار
ترتیب برابر با  63و  151متر بر مجذور ثانیه میباشد و به ترتیب
پس از زمان  1/2و 1/3میلیثانیه چکش از نمونه جدا شده و نمودار
شتاب-زمان میرا میشود .همانطور که مشاهده میشود زمان
میرایی و بیشینه شتاب در نمونه نامتجانس از نمونه متجانس
کمتر است که میتواند به دلیل پایینتر بودن چقرمگی شکست
نمونه نامتجانس نسبت به نمونه متجانس باشد] .[22پسضربه
بعدی باعث تغییر با دامنه نوسانی کمتر در شتاب میشود .نوسان
موج شتاب پس از سقوط چکش و پس از چند نوسان کمدامنه با
فرکانس باال میرا میشود.
برای استخراج اطالعات مفید از سیگنال خام شتاب باید عملیات
تحلیلی بیشتر ی روی آن انجام پذیرد .نمودار چگالی طیف توان
( )Power Spectral Densityدر حوزه فرکانس ،از تبدیل فور یه
دادههای شتاب در حوزه زمان بهدست میآید .شکل  11و  12نمودار
بیبعد شده چگالی طیف توان را برای دو ارتفاع سقوط  4و 10
سانتیمتر از این آزمایش بهترتیب برای نمونههای شیاردار
دادهها در محور عمودی ،مقدار آنها بر حداکثر مقدار چگالی طیف
توان تقسیم شده است .در هر دو نمونه شیاردار متجانس و
نامتجانس این سیگنالها مقدار قابل توجهی انرژ ی در فرکانس
صفر داشته و بیشینه آن در فرکانس  7/2کیلوهرتز اتفاق میافتد.
همانطور که مشاهده میشود ،افزایش ارتفاع در ضربه سقوطی
کمسرعت در ناحیه االستیک ماده باعث تغییر در فرکانس نقطه
اوج نمیشود .در هر دو نمونه و در هر دو ارتفاع سقوط چکش مقدار

آزمایشگاهی نامتجانس در آزمایش ضربه سقوطی کمسرعت با ارتفاع سقوط

چکش (الف)  4سانتـیمتر (ب)  10سانتیمتر

بیشینه چگالی طیف توان در فرکانس  7/2کیلوهرتز دیده میشود
(شکل  11و .)12
در شکل  ،13بزرگنمایی فرکانسهای نقاط اوج شکلهای (–11
الف و -12الف) ،در بازه فرکانسی  0تا  8کیلوهرتز نشان داده شده
است .پنج فرکانس اول پرانرژ ی موج شتاب در حوزه فرکانس ،برای
نمونه متجانس بهترتیب  5/5 ،4/5 ،3/5 ،2/1و  7/2کیلوهرتز
میباشد .همانطور که در شکل (-13الف) مشاهده میشود چگالی
طیف توان در نمونه متجانس با افزایش فرکانس افزایش مییابد.
فرکانس طبیعی اول در چگالی طیف توان ( 2/1کیلوهرتز) به
فرکانس طبیعی بهدست آمده به روش تحلیلی ( 2/43کیلوهرتز)
نزدیک است .در این نمودار بیشتر ین انرژ ی مربوط به فرکانس 7/2
کیلوهرتز میباشد .با توجه به شکل (-13ب) در نمونه نامتجانس
مقدار فرکانسهای طبیعی و همچنین چگالی طیف توان نسبت
به نمونه متجانس کمتر میباشد .همچنین در بازه فرکانسی -3/5
 4/8کیلوهرتز چگالی طیف توان نزدیک به صفر میشود که می-
تواند به دلیل وجود درز جوش در مقطع نمونه باشد .پس از این
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متجانس و نامتجانس نشان میدهد .به منظور بی بعد کردن

شکل  )12مقایسه نمــودار چگالی طیف توان در حوزه فرکانس نمونه
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شتاب در نمونه نامتجانس از ارتفاع سقوط  4و  10سانتیمتر به
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شکل ( )13الف)بزرگنمایی شکل ( -11الف) و (ب) بزرگنمایی شکل (-12

الف) در بازه فرکانسی  8کیلوهرتز و نقاط اوج منحنی

فرکانس و گذر از ناحیه جوش ،دوباره نقاط اوج منحنی بصورت
پلهای در فرکانسهای  6/5 ،5/3و  7/2کیلوهرتز افزایش می یابد.
شکل  14نمودار بیبعد شده چگالی طیف توان را برای ارتفاع سقوط
 4سانتیمتر از این آزمایش برای نمونه بدون شیار متجانس نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود فرکانس طبیعی اول نمونه
بهدست آمده در بخش  2/70( 3کیلوهرتز) برای همین نمونه
تقر یبا برابر ی میکند .همچنین فرکانس طبیعی برای نمونه
متجانس شیاردار از شکل (-13الف) مقدار  2/10کیلوهرتز بهدست
آمده است .میزان کاهش فرکانس طبیعی در نمونه شیاردار در
مقایسه با نمونه بدون شیار را میتوان به کاهش سفتی نمونه با
وجود شیار نسبت داد.
شکل  ،15منحنی شتاب-زمان را بصورت هموار بعد از فیلتر کردن
دادهها در حوزه فرکانس و برگشت به حوزه زمان برای دو نمونه
آزمایشگاهی شیاردار متجانس و نامتجانس نشان میدهد .در این
شکل ،نوسانهای ناخواسته موج شتاب با استفاده از دستور فیلتر

سانتیمتر روی نمونههای آزمایشگاهی شیاردار متجانس و نامتجانس

پایین گذر از نوع باترورث ( )Butterworthحذف شده است .این
فیلتر عبور فرکانسهای کمانرژ ی را ممکن میسازد .پارامترهای
اصلی این فیلتر شامل درجه فیلتر ،فرکانس جمعآور ی دادهها و
فرکانس قطع میباشد .افزایش درجه فیلتر باعث هموار شدن
بیشتر منحنی ،حذف نوسانهای ناخواسته و کاهش شتاب حداکثر
زمان میشود .فرکانس جمع آور ی دادهها ثابت بوده و جزء
تنظیمات اولیه اسیلوسکوپ است .فرکانس قطع ،برابر اولین
فرکانس پرانرژ ی در چگالی طیف توان است که از شکل (-13الف)
مقدار  2/10کیلوهرتز برای نمونه متجانس و از شکل (-13ب) مقدار
 1/90کیلوهرتز برای نمونه نامتجانس انتخاب میشود .بر این
اساس فیلتر انتخاب شده اجازه عبور موج با دامنه سه دسیبل
(نصف توان پهنای باند) را امکانپذیر میسازد.
همانطور که در شکل  15مشاهده میشود ،در لحظه صفر چکش به
ترتیب با شتاب  12و  10متر بر مجذور ثانیه (حدود شتاب سقوط
آزاد چکش) به نمونه شیاردار متجانس و نامتجانس برخورد
میکند .پس از برخورد تا  0/16میلیثانیه ،شتاب در جهت مخالف
به ترتیب تا  47و  30متر بر مجذور ثانیه برای نمونه شیاردار
متجانس و نامتجانس افزایش مییابد تا چکش در انتهای مسیر

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-09

در اولین قله نمودار مقدار 2/80کیلوهرتز است که به مقدار تحلیلی

شکل  )15مقایسه نمودار شتاب-زمان هموار برای سقوط چکش از ارتفاع 4

خود بصورت لحظهای متوقف شود .پس از آن شتاب تا توقف کامل
چکش کاهش مییابد.
از رابطه ز یر بهدست میآید:
()10

])𝑡(𝑎 𝐹(𝑡) = 𝑚[𝑔 −

در این رابطه  mجرم چکش ( 26/5کیلوگرم) g ،شتاب گرانش زمین
و ) a(tشتاب وابسته به زمان است .با توجه به این رابطه نمودار
تغییرات نیرو-زمان در هر دو نمونه شیاردار متجانس و نامتجانس
شکل  )14نمــودار چگالی طیف توان در حوزه فرکانس نمونه آزمایشگاهی

بدون شیار متجانس در آزمایش ضربه سقوطی کمسرعت با ارتفاع سقوط
چکش  4سانتـیمتر

ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس

از ارتفاع سقوط  4سانتیمتر ی چکش در شکل  16نشان داده شده
است .مطابق این شکل حداکثر نیروی ضربه برای نمونه شیاردار
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با استفاده از قانون دوم نیوتن میتوان نشان داد که نیروی چکش
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شکل  )16مقایسه نمودار نیرو-زمان هموار برای سقوط چکش از ارتفاع 4

شکل  )17مقایسه نمودار نیرو-جابجایی هموار برای سقوط چکش از ارتفاع

سانتیمتر روی نمونههای آزمایشگاهی شیاردار متجانس و نامتجانس

 4سانتیمتر روی نمونههای آزمایشگاهی شیاردار متجانس و نامتجانس

چکش میباشد .با مقایسه میزان انرژ ی جذب شده در هر دو نمونه

متجانس و نامتجانس بهترتیب برابر  1و  0/55کیلونیوتن میباشد

میتوان به این نتیجه رسید که نمونه متجانس انرژ ی شکست

که در زمان  0/16میلیثانیه اتفاق افتاده است .پس از جدایش

باالتر ی نسبت به نمونه نامتجانس دارد.

چکش از نمونه مقدار نیرو با زمان کاهش مییابد.

جدول  2نتایج حاصل از آزمایش ضربه سقوطی کمسرعت

با دو بار انتگرالگیر ی از شتاب ،مقادیر جابجایی بهدست میآید .با

نـمونههای شیاردار متجانس و نامتجانس را برای ارتفاعهای

حذف زمان از نمودارهای جابجایی-زمان و نیرو-زمان ،نمودار

فرکانس طبیعی نمونه متجانس بیشتر از مقدار نمونه نامتجانس

متجانس و نامتجانس در شکل  17نشان داده شده است .سطح ز یر

است .همچنین مقدار متوسط فرکانس طبیعی اول نمونه متجانس

منحنی شکل  17میزان انرژ ی جذب شده در نمونه را مشخص

 14/40درصد از مقدار حاصل از روش تحلیلی کمتر میباشد.

میکند.

همیچنین مشاهده میشود انرژ ی جذب شده در نمونه متجانس

این مقدار به ترتیب برابر با  41/82میلیژول برای نمونه متجانس

بیشتر از انرژ ی جذب شده در نمونه نامتجانس میباشد .بطور کلی

و  28/18میلیژول برای نمونه نامتجانس است که نسبت به انرژ ی

در هر دو نمونه مقدار انرژ ی جذب شده در مقایسه با انرژ ی کل

کل برخورد برای ارتفاع سقوط  4سانتیمتر که طبق رابطه ز یر،

برخورد بسیار کم است .بهدلیل انرژ ی بسیار پایین جذب شده در

 10/39ژول میباشد ،بسیار ناچیز است.

هر دو نمونه ،تغییرشکل پالستیک در ناحیه نوک ترک ایجاد

𝐸 = 𝑚𝑔ℎ

نمیشود.

در این رابطه  Eانرژ ی کل برخورد g ،شتاب جاذبه و  hارتفاع سقوط

جدول )2تغییرات فرکانس طبیعی اول ،انرژ ی برخورد و انرژ ی جذب شده در نمونه آزمایشگاهی شیاردار متجانس و نامتجانس با افزایش ارتفاع سقوط چکش
در آزمایش ضربه سقوطی کم سرعت
ارتفاع سقوط چکش)𝒎𝒎(
فرکانس طبیعی اول
نمونه شیاردار متجانس )𝒛𝑯𝒌(
فرکانس طبیعی اول
انرژی برخورد (𝑱)
انرژی جذب شده در
نمونه شیاردار متجانس)𝑱𝒎(
درصد انرژی جذب شده به انرژی
برخورد در نمونه شیاردار متجانس )(%
انرژی جذب شده در
نمونه شیاردار نامتجانس)𝑱𝒎(
درصد انرژی جذب شده به انرژی
برخورد در نمونه نامتجانس )(%
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نمونه شیاردار نامتجانس )𝒛𝑯𝒌(

مقدار متوسط فرکانس

مقدار فرکانس به
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نـمونههای شیاردار متجانس و نامتجانس را برای ارتفاعهای

نتایج ز یر حاصل گردید:

سقوط  3تا  10سانتیمتر چکش نشان میدهد .مقدار متوسط

 -1برای هر دو نمونه شیاردار متجانس و نامتجانس با تغییر ارتفاع

فرکانس طبیعی نمونه متجانس بیشتر از مقدار نمونه نامتجانس

سقوط چکش از  3تا  10سانتیمتر فرکانس طبیعی خطی بوده و با

است .همچنین مقدار متوسط فرکانس طبیعی اول نمونه متجانس

تغییرات ارتفاع تغییر نمیکند .مقدار متوسط فرکانس طبیعی اول

 14/40درصد از مقدار حاصل از روش تحلیلی کمتر میباشد.

برای هر دو نمونه به ترتیب  2/08و  1/97کیلوهرتز بهدست آمد.

همیچنین مشاهده میشود انرژ ی جذب شده در نمونه متجانس

 -2در نمونه شیاردار متجانس تغییرات چگالی طیف توان مربوط

بیشتر از انرژ ی جذب شده در نمونه نامتجانس میباشد .بطور کلی

به فرکانسهای اول تا پنجم بصورت پلهای افزایش مییابد .در

در هر دو نمونه مقدار انرژ ی جذب شده در مقایسه با انرژ ی کل

حالیکه در نمونه شیاردار نامتجانس ابتدا افزایش پلهای چگالی

برخورد بسیار کم است .بهدلیل انرژ ی بسیار پایین جذب شده در

طیف توان مشاهده میشود ،اما در محدوده فرکانسی 4/8-3/5

هر دو نمونه ،تغییرشکل پالستیک در ناحیه نوک ترک ایجاد

کیلوهرتز چگالی طیف توان نزدیک به صفر میشود که میتواند به

نمیشود.

دلیل وجود درز جوش در مقطع نمونه باشد پس از این محدوده

شکل  18تغییرات فرکانس طبیعی اول نمونههای شیاردار

فرکانسی دوباره منحنی بصورت پلهای رشد میکند.

متجانس و نامتجانس آزمایشگاهی را با افزایش ارتفاع سقوط

 -3مقدار فرکانسهای طبیعی نمونه شیاردار نامتجانس از نمونه

چکش و با بزرگنمایی محور عمودی نشــان میدهد .معــادله خط

شیاردار متجانس  5/60درصد کمتر است که این میتواند به دلیل

برازش به نقــاط برای نـمـونههای شیــاردار متــجانس و

تفاوت ریز ساختار ناحیه جوش و در نتیجه خواص مکانیکی آن با

نامتــجانس آزمایشــگاهـی بهترتیب  y=0.0018x+1.9714و

ناحیه فلز پایه باشد.

 y=0.0024x+1.8202است که شیب آنها بسیار کم است .بنابراین

-4انرژ ی متوسط جذب شده در نمونه نامتجانس و متجانس به

فرکانس طبیعی تقر یبا ثابت و مقدار متوسط آن برای نـمونههای

ترتیب  22/88و  27/50درصد از کل انرژ ی ضربه میباشد .بنابراین

شیاردار متجانس و نامتجانس به ترتیب برابر با  2/08و 1/97

نمونه نامتجانس نسبت به نمونه متجانس چقرمگی کمتر ی دارد.

کیلوهرتز بهدست آمده است .شاخص برازش ( Coefficient of

 -5با افزایش ضخامت نمونه در ناحیه کالهک جوش و افزایش

 )Determinationخط به نقاط نیز برای نـمونههای شیاردار

جرم نمونه شیاردار نامتجانس انتظار میرود که درصد انرژ ی جذب

متجانس و نامتجانس به-ترتیب  𝑅2 = 0.2747و 𝑅2 = 0.68030

شده به کل انرژ ی ضربه از نمونه متجانس بیشتر باشد ،اما مقایسه

بهدست آمده است .این شاخص مشخص میکند که تا چه حد خط

نتایج خالف آن را نشان میدهد .بنابراین تفاوت خواص مکانیکی

به نقاط مشاهده شده نزدیک میباشد یا به عبارتی تا چه حد خط

و ر یزساختار ناحیه جوش تاثیر قابل توجهی در کاهش انرژ ی جذب

رگرسیون به دادهها برازش شده است .این شاخص عددی بین صفر

شده دارد.

و یک دارد که هرچه این عدد به یک نزدیکتر باشد نشاندهنده

 -6در هر دو نمونه شیاردار متجانس و نامتجانس با افزایش ارتفاع

برازش خوب خط به نقاط است.

سقوط چکش فرکانس تقر یبا ثابت است .با توجه به اینکه فرکانس

 -7بحث و نتیجهگیر ی
در این پژوهش فرکانسهای طبیعی نمونههای آزمایشگاهی
شیاردار متجانس و نامتجانس ضربه سقوطی کمسرعت از جنس

تابعی از هندسه و جنس میباشد میتوان نتیجه گرفت که مدول
االستیک تقر یبا ثابت است.
 -7مقادیر شتاب ،نیرو و چگالی طیف توان در نمونه شیاردار
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جدول  2نتایج حاصل از آزمایش ضربه سقوطی کمسرعت

فوالد ایپیآیایکسشصتوپنج بررسی شد .با تحلیل فرکانسی

نامتجانس کمتر از مقادیر نمونه متجانس میباشد.
 -8با دانستن فرکانسهای طبیعی نمونه میتوان با اعمال یک
فیلتر مناسب (در این پژوهش پایین گذر باترورث) اثر مخرب
 -9به نظر میرسد با توجه به اینکه در آزمایش ضربه سقوطی تجهیز
شده به شتابسنج اثر تشدید فرکانسهای طبیعی فیلتر میشود،
نتایج حاصل از آن در مقایسه با آزمایش ضربه سقوطی مجهز به
کرنشسنج از دقت بیشتر ی برخوردار باشد.

شکل  )18مقایسه تغییرات فرکانس طبیعی اول نمونههای آزمایشگاهی
متجانس و نامتجانس با افزایش ارتفاع سقوط چکش

ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس

تشکر و قدردانی :از شرکت لوله و تجهیزات سدید به لحاظ در اختیار
قراردادن لوله فوالدی ایپیآیایکسشصتوپنج ،از آقای مهندس
قدیر ی جهت ساخت دستگاه ضربه سقوطی کمسرعت و از آقای
دوره  ،20شماره  ،12آذر 1399
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تشدید را در آزمایش اصلی (شکست نمونه) از بین برد.
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