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 6-10تمؾ التي ال يقؿ ضغطيا الصوتي عف  ىيلقد وجدنا اف الموجات الصوتية المسموعة 
 (.   HZ (20 – 20,000باسكاؿ ويتراوح ترددىا بيف 

 
 
 
 

الموجات تسري في االوساط المادية بسرعة الصوت وليا خصائص موجات الصوت وتمتاز 
بكونيا تسير في حـز ضعيفة تجعؿ باالمكاف توجيييا باتجاىات معينة وىذا يرجع لقصر طوليا 

لحـز وبذلؾ تكوف ذات الموجي باالضافة الى ذلؾ تتركز طاقة الموجات فوؽ السمعية في ىذه ا
شدة عالية . كما اف عمو ترددىا يكسبيا طاقة عالية . ويمكف توليد الموجات فوؽ السمعية بعدة 

 -طرؽ : 

مولدات التأثير المغناطيسي : 

لقد اكتشؼ جوؿ انو اماـ مغنطة قضيب مف مادة فيرومغناطيسية مثؿ النيكؿ زاد طوليا 
بمقدار معيف واف الزيادة الحاصمة في الطوؿ تتناسب مع شدة المجاؿ المغناطيسي فاذا تـ 
لؼ سمؾ حوؿ قضيب مف مادة فيرومغناطيسية ) ذات طوؿ مناسب ( ثـ وصؿ طرفا 

يث يكوف تردد المصدر مساويًا لتردد الساؽ المعدنية ) الممؼ بمصدر لمتيار المتناوب بح
الناشئة عف خصائص المرونة وابعاد الساؽ ( فاف ىذا التيار سوؼ يحدث تتابعات في 

 االصواتىالصامتظى)ىأوىالعورىمدمورظى(
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 مصادرىتولودىالموجاتىفوقىالصوتوظ
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مغنطة القضيب وازالة الممغنطة منو , وبذلؾ فاف ىذا يؤدي الى حصوؿ حاالت تقمص 
ىذه التقمصات وانبساط في طولو بتردد يساوي تردد المصدر المتناوب , تحدث 

واالستطاالت المتتابعة تخمخالت وتضاغطات متتابعة في الوسط تنقؿ عمى شكؿ موجات 
صوتية . وباختصار طوؿ مناسب لمقضيب يمكف جعمو ييتز بتردد مكافيء لمترددات الفوؽ 

يبيف جياز  الشكل التاليسمعية وبذلؾ يمكف توليد موجات فوؽ سمعية بيذا االسموب . 
فوؽ السمعية المبني عمى اساس توليد المجاؿ المغناطيسي حيث يمثؿ ) توليد الموجات 

AB قضيب مف النيكؿ , يمثؿ الممؼ )C  ممؼ تيار الشبكة لمصماـ المذبذب )صماـ ثالثي
يمثؿ ممؼ تيار االنود فاف ىذا يؤدي الى زيادة في طوؿ القضيب والذي يؤدي  D( والممؼ 

( وىذا يؤدي الى توليد Cاطيسي المحيط بالممؼ )بالتالي الى حصوؿ تغير في الفيض المغن
فرؽ جيد محتث بسبب تغير جيد الشبكة . وبالتالي تغير تيار االنود بحيث يؤدي ىذا 

( الذي ييتز بو Fالتغير الى الحفاظ عمى استمرارية تذبذب القضيب ويمكف حساب التردد ) 
  -القضيب بالعالقة التالية : 

  
 

  
√    

                                                                                           
 كثافة المادة .          و     معامؿ يونؾ لممرونة   =        ( طوؿ القضيب وLحيث )

وبتغير طوؿ القضيب يمكف الحصوؿ عمى ترددات مختمفة لمموجات الناتجة وتستخدـ ىذه 
ة لتوليد الموجات فوؽ السمعية ذات الترددات الواطئة ولتوليد موجات ذات تردد اعمى الطريق

 .  Peizoelectricتستخدـ مواد بمورية معينة تعرؼ بالمواد البزوكيربائية 
 
 
 
 



 الفحص االإتاليف للمواد اهلندسية  
205 

 

 
 

B D C       A 

 

   B   

  

 
 
 انود       

 كاثود               كاثود فولطية عالية      
 
 
 
 

 يوضح جهاز توليد الموجات فوق الصوتية .: شكل          
 

 

:)التأثير الكهرومغناطيسي عمى بمورة الكوارتز من نوع) البزوكهربائية 
ىذا النوع مف المذبذبات يعنمد في اساس عممو عمى خصائص البمورات البزوكيربائية فعند 
تسميط  اجياد ميكانيكي عمى بعض البمورات فاف ىذا يؤدي الى زحزحة االيونات الموجبة 
والسالبة في المادة وبذلؾ يتـ شحف احد اوجييا بشحنة موجبة والوجو االخر بشحنة سالبة . 

ىذه الظاىرة ايضًا فعند تسميط مجاؿ كيربائي عمى ىذه المواد فاف  ويمكف حصوؿ عكس
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االستقطاب الذي يحدث بيف حزمة الشحنات يؤدي الى اجياد ميكانيكي في المادة . ومف ىذا 
نستنتج باف ظاىرة ) البزوكيربائية ( ىي ظاىرة حصوؿ االستقطاب الكيربائي بفعؿ اجياد 

ؿ استقطاب كيربائي فاعداد البزوكيربائية تستخدـ ميكانيكي وحدوث اجياد ميكانيكي بفع
كمحوؿ لالشارة الميكانيكية الى كيربائية وبالعكس واف العالقة التي تربط المجاؿ الكيربائي 

 باالجياد الميكانيكي عالقة خطية . 
اف اىمية المواد البزوكيربائية تظير في تطبيقات المجاؿ المتناوب فعند تسميط مجاؿ متناوب 

بمورة فاف سمؾ البمورة يزداد وينقص تبعًا لتغير المجاؿ الكيربائي وعند تردد معيف يمكف اف عبرال
 ( ىو : X  (يحدث اىتزاز رنيني في البمورة وىذا التردد لبمورة سمكيا 

 

  
 

  
 
 

  
√    

                                                                                                      

بزوكيربائية( )فاذا اخذت شريحة مف بمورة    = كثافة البمورة  = سرعة الضوء  ,   Vحيث 
السمعية وغطينا بسمؾ مناسب يعطى تردداً  طبيعيًا اساسيًا ليا يقع ضمف منطقة الترددات فوؽ 

كال مف سطحييا بقطعة معدنية ووصمنا السطحيف بدائرة كيربائية متساوية بحيث يكوف تردد 
الدائرة مساوياً  لمتردد الطبيعي  لشريحة البمورة فانيا سوؼ تيتز نتيجة حصوؿ حالة الرنيف 

تشر عمى وبذلؾ ستتولد موجات فوؽ السمعية ذات شدة تتوقؼ عمى قدرة الدائرة التذبذبية تن
شكؿ حزمة ضيقة وبتردد مساوي لتردد تيار الدائرة المتناوب ادناه حيث يبيف المخطط دائرة 
كيربائية تذبذبية بسيطة لتوليد الموجات فوؽ السمعية فمقد تـ توصيؿ دائرة البمورة الى الصماـ 

الشبكة ويقوـ الثالثي حيث اف االىتزازات الحاصمة في البمورة تؤدي الى التحكـ في تغذية دائرة 
الصماـ الثالثي بتكبير االشارات الناتجة واعادتيا الى دائرة البمورة وتمتاز ىذه الطريقة بانو في 

 االمكاف تغير مدة الذبذبة لمتيار المتناوب المار بالبمورة بتغير سعة المتسعة . 
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 فولطية عالية      
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مثمما مر سابقًا مف اف فولتية متناوبة عبر الوجييف المتعاكسيف لمبمورة وبالعكس عند تسميط 
اجياد ميكانيكي عمى البمورة باتجاه معيف فاف ذلؾ يؤدي الى استجابة كيربائية المستمـ 

بمعنى انو   electro-mechanicalالمستعمؿ في اختبارات الموجات فوؽ السمعية ىو عداد 

 الكذفىرنىالموجاتىفوقىالصوتوظ
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ة الميكانيكية المنتقمة بواسطة الموجات فوؽ الصوتية الى طاقة كيربائية والنتيجة يحوؿ الطاق
ىو انتاج فولتية حتى يمكف قياسيا . اف البمورات ذات الجيد الكيربائي ممكف استخداميا 
كباعثات او مستممات لمموجات الفوؽ صوتية اي بمعنى ممكف استخداميا كعدادات او كاشفات 

 ذا وجييف . 
الكشؼ عف الموجات فوؽ الصوتية بطرؽ اخرى محسوسة جدًا فمثال اذا غمرنا لوحاً   ويمكف

متذبذبًا في وعاء يحتوي عمى زيت فسوؼ نرى باف الذبذبات  فوؽ السمعية تنتشر عمى سطح 
 40. اما قطرات الزيت فسوؼ تقفز الى ارتفاع  cm 10الزيت مكونة موجات يبمغ ارتفاعيا

cm  الزيت ىذا طرؼ انبوب زجاجي يبمغ طولو مترًا واحدًا لشعرنا بحرقة واذا غمرنا في وعاء
شديدة في اليد التي تمسؾ طرفو الثاني يترؾ اثرًا عمى بشرة اليد والسبب في ذلؾ يعود الى 

 تحوؿ طاقة الذبذبات فوؽ الصوتية الى طاقة حرارية .
 
 
 
  
 

عند انتشار الموجات الصوتية خالؿ الوسط المادي فاف جسيمات ذلؾ الوسط تيتز حوؿ مواقع 
توازنيا واف طاقة التذبذب تتألؼ مف الطاقة الحركية التي يكتسبيا الجسيـ المتذبذب بفعؿ سرعتو 
, ومف الطاقة الكامنة التي يكتسبيا بفعؿ ازاحتو عف موضع االستقرار . ولما كانت ىذه 

ات الناقمة لمموجات دائمة التغير في الحركة وفي االزاحة اثناء التذبذب فانو سوؼ الجسيم
يترتب عف ذلؾ اف ىاتيف الطاقتيف دائمتا التغير في مقدارييما وفي الواقع فاف كؿ جسيـ ميتز 
يجابو نوعًا مف القوى المقاومة لحركتو والتي تؤدي الى حصوؿ توىيف في حركتو االىتزازية 

 توهونىالموجاتىفوقىالصوتوظىوأدبابىتبددىطاقتها
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ع الزمف . وتتبدد طاقة الموجات الصوتية اثناء انتقاليا في الوسط المادي وتتحوؿ الى تدريجيًا م
 -طاقة حرارية واف مصدر ىذا التبدد في الطاقة يمكف تقسيمو الى نوعيف رئيسيف ىما : 

A.  عدة ظواىر منيا االستطارة , الحيود , بسبب التبدد الناشيء عن فقدان الطاقة
 االنكسار , االنعكاس . 

B. والتي تحوؿ الطاقة الميكانيكية الى حرارة بسبب  تبدد الناشيء عن امتصاص الطاقةال
االحتكاؾ الداخمي بيف جزيئات المائع . وتعتبر عممية فقداف الطاقة بسبب االمتصاص 
صفة مميزة لموسط والتي مف خالليا يمكف استنتاج معمومات ميمة حوؿ الخصائص 

 الفيزيائية لمادة الوسط الناقؿ . 
يمكف تعميؿ سبب تبدد طاقة االمواج الصوتية وتحوليا الى طاقة حرارية داخؿ الوسط الذي و 

 منيا :  لعدة اسباب تنتقبؿ خاللو االمواج
a) المزوجة ىي االحتكاؾ   -:  التبدد الحاصل في الطاقة بسبب لزوجة الوسط الناقل

اخؿ المائع . ولذلؾ الداخمي بيف طبقات المائع وىي تقاـو كافة انواع الحركة الحاصمة د
ونتيجة لمحركة النسبية بيف طبقات الوسط المائع المتأخمة لبعضيا البعض والناشئة عف 
االنضغاط والتخمخؿ الحاصؿ في المائع نتيجة انتقاؿ الموجات الصوتية فيو يحصؿ 
التبدد في طاقة الموجات الصوتية المارة خالؿ الوسط واف مقدار المقاومة التي يبدييا 

ع بسبب لزوجتو لحركة الجسيـ تعتمد عمى سرعة الجسيـ وخواص المائع . فعند المائ
السرعة المتوسطة او الواطئة يكوف مقدار القوة المعيقة ) الممانعة ( متناسبة خطيًا مع 
السرعة اآلنية لمجسيمات الميتزة . عمى الرغـ مما يسببو االحتكاؾ الداخمي ما بيف 

موجة فاف وجود ىذا االحتكاؾ ضروري لعممية انتقاؿ طبقات المائع مف تبدد طاقة ال
 طاقة مف المصدر وخالؿ المائع . ال

b) نتيجة لمرور   -:  انتقال الحرارة بالتوصيل من مناطق التضاغط الى مناطق التخمخل
الموجات الصوتية تتولد مناطؽ تضاغط وتخمخؿ ففي مناطؽ التضاغط ونتيجة لمتكثيؼ 
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رتفع درجة الحرارة عند ىذه المناطؽ عما كانت عميو الحاصؿ لجسيمات الوسط سوؼ ت
قبؿ التأثير , اما في مناطؽ التخمخؿ ونتيجة لتباعد جسيمات الوسط ينخفض الضغط 
مما يؤدي الى انخفاض درجة الحرارة عما كانت عميو قبؿ التأثير , وحيث اف االنتقاؿ 

اء الوسط , وقد دلت يعمؿ عمى تبدد طاقة الموجة ومحاولة نشرىا بالتساوي بيف اجز 
التجارب العممية عمى اف ىذا التبدد في الطاقة يتناسب طرديًا مع تردد الموجة , وىذا 
يعني اف الطاقة تتبدد في الموجات  ذات الطوؿ الموجي القصير اسرع مف تبددىا في 

 الموجات ذات الطوؿ الموجي الكبير . 

c)  ويمكف تسمية  - :انتقال الحرارة باالشعاع من مناطق التضاغط الى مناطق التخمخل
( والمؤدي الى حصوؿ توىيف في الموجة a & bنوع التبدد الحاصؿ في الطاقة في ) 

الصوتية الساقطة باالمتصاص االسترخائي , ويعتبر ىذا النوع مف االمتصاص اكثر 
 جدًا ) الواقعة ضمف الترددات فوؽ السمعية ( .  االنواع شيوعًا عند الترددات العالية

d) اف ىذا النوع مف التبدد في الطاقة ينشأ   -:  تبادل الطاقة بين جزيئات الوسط الناقل
 عف االمتصاص المتضمف تحوؿ الطاقة الحركية لمجزيئات الى اشكاؿ اخرى ىي : 

i. اورة في بعض طاقة كامنة مخزونة ) كما في اعادة ترتيب البناء لمجزيئات المتج
 ( .  Closterالتشكيالت العنقودية 

ii.  ) طاقة دورانية واىتزازية داخمية ) كما في الجزيئات متعددة الذرات 

iii.  . طاقة ترابط وانحالؿ بيف ايونات الفراغ المختمفة والتراكيب المعقدة لممحاليؿ االيونية 

e) معيف وبشكؿ  عند تسميط اجياد ) اديباتيكي ( -:  االمتصاص بسبب ظاهرة الهسترة
دوري عمى وسط ما فاف المطاوعة الناتجة ال تتغير خطيًا مع االجياد المطبؽ عمى 
الرغـ مف اف قانوف ىوؾ يتحقؽ بالنسبة لنفس االجياد ولكف تحت الشروط االيزوثرمية , 
وليذا فاف منحني ) االجياد / المطاوعة ( سيتخذ شكاًل يشابو حمقة اليسترة كما ىو 

  -:  التالي مبيف في الشكؿ
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                          االجياد

 
 
 
 
 المطاوعة 

 

حيث يبيف الجزء المنقط مف المخطط الحالة الحقيقية الحاصمة في حيف الجزء غير المنقط يمثؿ 
الحالة المثالية واف مساحة ىذه الحمقة تمثؿ مقدار الطاقة الممتصة لكؿ نصؼ دورة لوحدة 

 الحجـ مف المادة , واف الفقداف الحاصؿ خالؿ الدورة ال يعتمد عمى التردد . 

 

 
 
 
 
 

عند انتشار الموجات فوؽ السمعية خالؿ الوسط فسيتـ امتصاص جزء مف طاقتيا وتحويميا الى 
حرارة كما مر ذكره في البند السابؽ واف نسبة الحرارة المتولدة في حجـ معيف مف الوسط يمكف 

خط  تحديده بواسة سعة الموجة والتردد . فمو تصورنا شريحة رقيقة مف الوسط عمودية عمى
( مف نقطة االصؿ ففي الحالة   x( وتقع عمى بعد )  dxانتشار الموجة وذات سمؾ مقداره ) 

 االمتصاصمطاملى

5 
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كوف التوىيف منتظمًا فاف الفقداف النسبي لمطاقة لوحدة الطوؿ يمكف ايجاده مف العالقة التالية : 
-  
 

dE / E = - 2  dx  ………………….( 1 )  

( معامؿ االمتصاص لموسط . وحيث    ( كثافة الطاقة االبتدائية لمموجة , )    Eوتمثؿ )  
( كما وليذا فاف  δاف الفقداف في طاقة الموجة يكوف عمى اساس تناقص لوغاريتمي مقداره )  

  -جزء الطاقة المفقودة خالؿ الدورة الواحدة يعطي بالعالقة التالية : 
Wm / Wm Wn-1 –Wn-1 = 1 - A

 
 
  /  A 

 
   

   ………………..( 2  )  

( ويمثؿ )       A    W   حيث اف  )
 

 W  . الطاقة الميكانيكية السمكية لمموجة المتنقمة ) 
  -وحيث اف : 

Exp (𝛅) = A
 

 / A
 

  = A
 

  /  A
 

 = …………… =  A
   

 / A
 

  

Aحيث اف )    
 

 ( تمثؿ السعة االبتدائية لمموجة  . ومف تعريؼ الدالة االسية نحصؿ عمى  
 ) = 2 𝛅Wm / Wn-1 = 1- exp (-2 𝛅 

وحيث اف شدة الموجات الصوتية تتناسب طرديًا مع كثافة الطاقة الف شدة الصوت عند نقطة 
مركزىا تمؾ  ما يمثؿ مقدار الطاقة الكامنة التي تمر خالؿ وحدة الزمف بوجو السطوح التي

  -( بالصيغة التالية :  1النقطة , وليذا يمكف كتابة المعادلة ) 
dI / I = 2 𝛅 dx ………………..(3)     

ونستنتج مف المعادلة السابقة باف معامؿ االمتصاص بساوي جزء الطاقة الذي تمتصو وحدة 
اطواؿ الوسط واف وحدة قياس معامؿ االمتصاص تساوي مقموب وحدة االطواؿ . وبتكامؿ 

I=Iفإف    X=0( وتطبيؽ الشروط الحدودية التالية    ) عند    3المعادلة )  
 

  ) 
  -نحصؿ عمى : 

Ln I  = I0  2  dx      

Ln I / I0  = - 2   x   
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  -( لمطرفيف نحصؿ عمى :  exp وبأخذ ) 
I = I

 
exp ( -2  x) ……………….(  4 )  

 وبما اف شدة الموجة تتناسب طرديًا مع مربع سعة الموجة 
A = A

 
 exp ( -   x) ………………( 5  )  

  -( كما يمي :    وباستخداـ العالقة السابقة نحصؿ عمى معامؿ االمتصاص )    
Ln A / A

 
 = -   x ………..(  6  )  

Ln ( A / A
 

 )  /  -x ………….. (  7  )   =    
( يزودنا بمعمومات عف عمميات االمتصاص واالستطارة    اف معامؿ االمتصاص )  

الحاصمة في النوذج , ففي عممية االمتصاص يتـ تحويؿ طاقة الموجات فوؽ السمعية الى 
, بينما في عممية االستطارة يعاد توزيع الطاقة الى مويجات متعددة والتي سيتـ  حرارة مباشرة

امتصاص طاقاتيا فيما بعد بعمميات االمتصاص . واف معامؿ االمتصاص يتأثر بعدة عوامؿ 
 فيزيائية ولذلؾ يمكف دراسة ىذه العوامؿ عف طريؽ قياس معامؿ اال متصاص . 

عف المزوجة القصية لموسط ) بمعنى اف المسبب لعمميات  في حالة عمميات االسترخاء الناشئة
  -االمتصاص ىي المزوجة القصية ( فيمكف ايجاد معامؿ االمتصاص بالعالقة التالية : 

 
   

 = 8   
 f
 

  
 

 / 3  V
 

 

………….. (  8  )   

 ( تردد الموجة فوؽ السمعية , واف )      fحيث اف ) 
 

( المزوجة القصية لموسط , و )    
 ( سرعة الموجات فوؽ السمعية في ذلؾ الوسط .   V( كثافة الوسط , و )      

في حالة السوائؿ الالفمزية وباالخص تمؾ التي تميؿ الى الترابط والتي ليا لزوجة معينة وجد باف 
( يمكف وصفو بشكؿ تقريبي بداللة    7معامؿ االمتصاص المقاس  عممياً  بالعالقة )  

( تقريبًا وفي حاالت    3( وبمضاعؼ عددي مقداره )    8االمتصاص المزوجي بالعالقة )  
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اخرى فاف معامؿ االمتصاص المقاس عمميًا بداللة المزوجة يختمفاف عف بعضيما بعدة اضعاؼ 
 مختمفة . 

 
 
 
 

عف التأثير المشترؾ لكؿ مف المزوجة والتوصيؿ الحراري يطمؽ عميو اف االمتصاص الناشيء 
تسمية ) الكالسيكي ( وفي الحقيقة كمتا العمميتاف تكوناف عممية استرخائية في سموكيا فمف 

 الضروري توضيح مفيوـ االسترخاء والعمميات الناتجة عنو وكيؼ يتـ مالحظتو . 
ـو عمى اساس تعريض النظاـ الموجود في حالة اتزاف فالعممية االسترخائية ىي العممية التي تق

الى اضطراب مفاجيء ) كتعريض احد المتغيرات التي تصؼ حالة مادة مثؿ الضغط , 
االجياد الكيربائي , درجة الحرارة ( ليذا التغير المفاجيء ثـ متابعة سير النظاـ نحو حالة 

ما يالحظ وجود صفات او متغيرات اخرى االتزاف الجديدة والمناسبة لمظروؼ الجديدة . وغالبًا 
ال تنقاد بشكؿ مباشر ليذا التغير المفاجيء ولكف ىذه المتغيرات ستعاني تأخيرًا في تنظيـ نفسيا 
نحو الحالة الجديدة وليذا فاف الدالة التي ستصؼ العالقة بيف ىذه المتغيرات ستكوف دالة 

دراسة التفاعالت السريعة ويجب اف يتـ معتمدة عمى الزمف . وتعتبر ىذه الطريقة اساسية في 
ىذا التغير المفاجيء الى ظروؼ جديدة بسرعة عالية كي نتمكف مف متابعة سير النظاـ نحو 
حالة االتزاف لو كاف النظاـ سريع االستجابة , ومثاؿ عمى ذلؾ ىو دراسة مادة ما عف طريؽ 

الخارج او احداث زيادة مفاجئة قصفيا بالنيوترونات ) اسموب التشعيع ( ومف ثـ دراسة الطيؼ 
في درجة حرارة المحموؿ ما عف طريؽ احداث تفريغ كيربائي ال يستغرؽ اكثر مف مايكروثانية 

( ىي احد الصفات الخارجية التي    y0ومف ثـ متابعة التغيرات في المحموؿ . فمنقرض اف )  

 رملواتىاالدترخاء

6 
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( كما مبيف    ytىي )   تصؼ مادة ما عند حالة اتزانيا واف قيمة ىذه الصفة عند اية لحظة
  -في الشكؿ ادناه : 

 
 
 
 
 
 
 y0    

 

 >0)   Y (t  

 

 t     t=0 

  

 
  

ولنفرض باف ظروؼ ىذه الصفة قد تغيرت نتيجة لتاثير معيف ادى الى حصوؿ تغير مفاجيء  
في ظروؼ المادة فاذا كاف االتزاف يعتمد عمى القيمة الطبيعية ليذه الخاصية التي عانت ىذا 
التغير فانيا ستتغير نحو حالة اتزاف مالئمة لمظروؼ الجديدة واف مقدار التغير في ىذه الصفة 

  -اف يعطى بالعالقة التالية : يمكف 
y
 
 = y

 
 e
    

 

( مف سعتيا   e t/T / 1  ( مقدار الزمف الالـز لخفض سعة الموجة )    Tحيث يمثؿ )  
 االصمية ويسمى بزمف االسترخاء وىو مقياس لسرعة تبدد طاقة الموجة . 
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 :   ويمكن تعريف  زمن االسترخاء كما يمي

( مف قيمتو      e t/T / 1ىو الزمف الالـز لعممية االسترخاء في حمؿ النظاـ جزء مقداره )    
االبتدائية نحو موضع االتزاف واف زمف االسترخاء مشابو لمفترة الزمنية المسماة بعمر النصؼ )    

t
   

 ( بالنسبة لممواد المشعة .    
ية التي تحصؿ داخؿ المادة ) التغير في يمكف ربط عمميات االسترخاء بالتحويالت الداخم

الخصائص(  واف ىذه النظرية واف ىذه النظرية تكوف ذات منفعة عالية في استنادىا عمى 
اساس التحويالت الداخمية وعمى  اختبار ىذه المؤثرات لمتغيرات محددة لحالة السوائؿ , واذا ما 

ت التي ال يمكف مالحظتيا مباشرة . تـ تحديد ىذه المؤثرات فسيصبح باالمكاف دراسة العمميا
وىنالؾ مجموعة مف عمميات االسترخاء تحصؿ في السائؿ نتيجة المرار موجات فوؽ السمعية 

 فيو . 
ومف ىذه العمميات االسترخاء الحراري , وىذا النوع  مف االسترخاء ينشأ عف التغير الحاصؿ 

تضاغط والتخمخؿ ولدراسة االسترخاء في درجات الحرارة في المناطؽ المختمفة لمسائؿ نتيجة ال
الحراري في السوائؿ ىنالؾ مجموعة صعوبات تواجو ىذه الدراسة اوليما التعامؿ بشكؿ عاـ مع 
التصادمات الثنائية او االزدواجية ) كما في الغازات ( ولكف في حالة السوائؿ تحصؿ نتيجة 

تحصؿ بيف جزيئات السائؿ تكوف تفاعؿ الجزيئة مع جاراتيا وكذلؾ فاف نسبة التصادمات التي 
اكبر بكثير عنيا في الحالة الغازية , وىذا يؤدي الى زيادة تردد االسترخاء ) وىو التردد الذي 
يحصؿ عند اعظـ امتصاص لطاقة الموجة ( واخيرًا فاف جزيئات السائؿ بطبيعتيا تمتمؾ حركة 

نظريات االسترخاء الحراري  اىتزازية وىذه بدورىا تعقد العمميات االسترخائية , ومف معظـ
يعامؿ السائؿ معاممة الغاز الكثيؼ جدًا , وبيذا التقريب يصبح مف الممكف مقارنة ازماف 

 االسترخاء المستحصمة مف السائؿ والحالة الغازية لنفس المادة . 
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اما النوع االخر مف عمميات االسترخاء ىو االسترخاء المزوجي , وىي العممية الناشئة عف 
الطاقة بسبب االحتكاؾ الداخمي بيف طبقات السائؿ المتأخمة لبعضيا والناتجة عف عممية  فقداف

 االنضغاط والتمدد الحاصؿ في السائؿ نتيجة تأثير الموجات فوؽ السمعية . 
استطاع العالـ  ) ىوؿ ( الى التوصؿ لنظرية تبيف وجود ظواىر استرخاء  1948في عاـ 

ص لطاقة الموجة , حيث يبيف باف ىنالؾ امتصاص في اخرى تسبب بحصوؿ عممية االمتصا
الطاقة يحصؿ نتيجة التخمؼ في نقؿ او تحويؿ الطاقة بيف التشكيالت المختمفة المتكونة , اي 
اف حالة االسترخاء تحصؿ نتيجة تغيير الحجـ في المناطؽ المختمفة لمسائؿ , وىذا النوع مف 

 االسترخاء يسمى باالسترخاء الييكمي . 
ىذا النوع مف االسترخاء يمكف اعتبار تواجد السائؿ بحالتيف لمطاقة حيث تمثؿ االولى وفي 

الحالة الواطئة وىي الحالة الطبيعية ) المتوازنة( التي يتواجد عندىا السائؿ , اما االخرى فتمثؿ 
 الحالة العالية لمطاقة والتي عندىا يصبح التشكيؿ الييكمي لمسائؿ متقارب ) مضغوط ( , فعند

الظروؼ االعتيادية لمتوازف تكوف معظـ الجزيئات في الحالة االولى لمطاقة ) ذات التشكيؿ 
الييكمي المتباعد( وعند امرار موجات انضغاطية ) فوؽ السمعية ( فاف ىذا يؤدي الى حث 
الجزيئات لالنتقاؿ مف الحمة االولى الى الحالة الثانية ذات التشكيؿ الييكمي المضغوط وىذا 

الى حصوؿ  حالة امتصاص ناشئة عف التخمؼ في الطاقة نتيجة التغير الحاصؿ في سيؤدي 
 قيمتيا بيف التشكيميف الييكمييف المختمفيف .

  

 : تطبيقات الموجات فوؽ الصوتية

  الموجات فوق الصوتية وصناعة الجمود :∎ 
تستخدـ الموجات فوؽ الصوتية عالية التردد في دباغة الجمود حيث انيا تعمؿ عمى تمزؽ خاليا 
الكائنات الحية وتخريب كريات الدـ وتيشيـ االنسجة الحية في الجمود . االمر الذي يمنع عنيا 
التعفف وىناؾ تأثيرات اخرى ليذه الموجات حيث انيا تمزؽ خيوط االعشاب المائية وكذلؾ اذا 
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تعرضت االسماؾ والضفادع الصغيرة الى الموجات فوؽ الصوتية لمدة تتراوح بيف دقيقة واحدة 
 45ودقيقتيف يكفي القضاء عمييا تمامًا كما وترتفع عند ذلؾ درجة حرارة جسـ الحيواف الى 

 درجة مئوية كما يحدث لمفئراف مثال . 
 
 
 
 
 

تستخدـ االمواج فوؽ الصوتية بصورة خاصة في صناعة الميتالورجي وذلؾ الكتشاؼ عدـ 
التجانس والفجوات الغازية وغيرىا مف العيوب الموجودة في داخؿ القطعة المنتجة . اف طريقة 
الفحص االشعاعي لممعدف بواسطة الذبذبات فوؽ الصوتية تتمخص في غمر المعدف المرد 

 و لتأثير الذبذبات فوؽ الصوتية . فحصو بالزيت وتعريض
اف االقساـ غير المتجانسة عف القطع المعدنية تشتت الصوت عمى ىيئة ما يسمى ) ظؿ 
الصوت ( والذي يظير بصورة  واضحة مجسمة عمى التموجات المنتظمة لطبقة الزيت المحيط 

 بالقطعة المعدنية بحيث يمكف تصويرىا تمامًا . 
مف قبؿ العالـ الروسي سوكولوؼ وفي الوقت 1928 عاـ  وؿ مرةاف ىذه الطريقة اقترحت ال

الحاضر تستخدـ اجيزة استقباؿ خاصة لمذبذبات فوؽ الصوتية تعوض عف استخداـ الزيت 
 ذكرىا في فقرة تحديد العيوب . وسنقـو بوتعطي ىذه االجيزة قياسات ابسط وادؽ 

نية يبمغ سمكيا مترًا واحدًا او بواسطة الذبذبات فوؽ الصوتية نستطيع اف نفحص قطعة معد
اكثر وىو عمؽ ال يمكف الشعة اكس اف تصمو وبذلؾ تكتشؼ العيوب الدقيقة لمغاية )الى حد )  

1mm والشؾ اف الذبذبات فوؽ الصوتية ستستخدـ في المستقبؿ عمى نطاؽ واسع جدًا ). 
 

 تطبوقاتىالموجاتىفوقىالصوتوظىفيىالتكنلوجوا

7 
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تولد الموجات فوؽ السمعية الشديدة المارة في السوائؿ فجوات صغيرة سرعاف ما تتضخـ وتنفجر 
 في الداخؿ مولدة طاقة حرارية عالية . 

واوؿ مف تعرؼ عمى ىذه التأثيرات لمموجات فوؽ السمعية المارة في السوائؿ ىو العالـ الفريد . 
ػ ) الكيمياء الصوتية ( . وعمى الرغـ مف ـ( وتعرؼ ىذه الظواىر ب 1937ؿ. لويس سنة )

النتائج المبكرة التي تـ الحصوؿ عمييا اال اف دراسة ) الكيمياء الصوتية ( الزالت في بدايتيا , 
وفي الثمانينات احتمت ىذه الظاىرة موقعًا مناسبًا نتيجة لمتطور الذي حصؿ عمى االجيزة 

ة . ويتـ توليد ىذه التجاويؼ عف طريؽ المولدة لمموجات فوؽ السمعية ذات الشدة العالي
الموجات فوؽ السمعية المركزة في السوائؿ , حيث اف مثؿ ىذه الموجات ونتيجة لتأثيرىا 
التضاغطي مف خالؿ مراحؿ التضاغط والتخمخؿ الذي تولده في السائؿ يمكنيا مف تشكيؿ 

ؿ السائؿ في اقؿ مايكروف وتنفجر ىذه الفقاعات بشدة داخ100 فقاعات ) تجاويؼ ( بقطر 
 مف مايكروثانية مسخنة محتوياتيا الى درجة حرارية عالية . 

تنشأ التأثيرات الكيميائية لمموجات فوؽ السمعية مف خالؿ المراحؿ الفيزيائية التي تولد وتضخـ 
وتفجر التجاويؼ المحتوية عمى االبخرة والغازات داخؿ السائؿ , وىذه الموجات الصوتية تتركب 

مف التضاغط والتخمخؿ , ففي خالؿ شوط التضاغط يتـ تسميط ) ضغط ايجابي ( مف اشواط 
عمى السائؿ يدفع الجزيئات لمتقرب مف بعضيا اما مف خالؿ شوط التخمخؿ فاف ) الضغط 
السمبي ( يؤدي الى سحب وتباعد الجزيئات عف بعضيا , وخالؿ شوط التخمخؿ لمموجة 

 كؿ او تتولد ىذه التجاويؼ . الصوتية ذو الشدة المناسبة يمكف اف تتش

 التأثوراتىالكوموائوظىللموجاتىفوقىالصوتوظىوإزالظىالملوثاتى
8 
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وحيث اف جزيئات السائؿ متماسكة مع بعضيا بقوى تجاذبية تحدد قوة شدة السائؿ وليذا فمتوليد 
ىذه التجاويؼ يجب اف يكوف الضغط السمبي لشوط التخمخؿ كمفيًا لمتغمب عمى قوة شدة السائؿ 

ة السوائؿ التامة النقاوة تكوف , واف كمية ىذا الضغط تعتمد عمى نوع ونقاوة السائؿ , ففي حال
قوى الشد لمسائؿ عظيمة الى درجة ال تستطيع حتى المولدات فوؽ السمعية ذات الشدة العالية 
مف توليد ضغط سمبي كافي لتكوف ىذه الفجوات , ولكف معظـ السوائؿ مموثة بقدٍر كاٍؼ مف 

 الجسيمات الصغيرة يمكنيا مف تكويف التجاويؼ . 
لسائؿ غير مستقرة فاف كانت كبيرة فانيا سوؼ تطفو عمى السطح وتنفجر , اف الفقاعات في ا

واذا كانت صغيرة فانيا تذوب في السائؿ . اما تمؾ التي تتولد مف الموجات فوؽ السمعية فانيا 
تقـو بامتصاص الطاقة باستمرار خالؿ اشواط التضاغط والتخمخؿ لمموجات فوؽ السمعية وىذا 

وتتقمص محققة موازنة ديناميكية ما بيف البخار داخؿ الفقاعة والسائؿ  ما يجعؿ الفقاعات تنمو
المحيط بيا , وفي بعض الحاالت فاف ىذه الموجات تبقى الفقاعات ) التجاويؼ ( متذبذبة عند 
ىذا الحجـ وفي حاالت اخرى فاف معدؿ حجميا يزداد ويعتمد تعاظـ التجويؼ عمى شدة 

عالية الشدة بامكانيا توسيع التجويؼ بسرعة اثناء شوط  الصوت , فاف الموجات فوؽ السمعية
التخمخؿ بحيث ال يتسع المجاؿ ليذا التجويؼ باف يتقمص خالؿ شوط التضاغط وليذا فاف 

 الفجوات ستنمو فقط خالؿ شوط التخمخؿ . 
اما بالنسبة لمموجات ذات الشدة المنخفضة فاف حجـ التجويؼ يتذبذب ما بيف شوط التخمخؿ 
والتضاغط . وحيث اف المساحة السطحية لمتجويؼ الناتجة بفعؿ الموجة ذات الشدة الواطئة 

تكوف اكبر خالؿ شوط التخمخؿ عما عميو في شوط االنضغاط فميذا فاف االنتشار داخؿ  
التخمخؿ سيكوف اكبر نسبيًا مف االنتشار الى الخارج خالؿ شوط التجويؼ خالؿ شوط 

االنضغاط , وبذلؾ فاف ىذه التجاويؼ سوؼ تنمو بشكؿ بطيء خالؿ مجموعة دورات التخمخؿ 
 والتضاغط . 
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ويمكف اف تتضخـ ىذه التجاويؼ الى اف تصؿ الىالحجـ الحرج حيث تقـو بامتصاص الطاقة 
سمعية , ويعتمد الحجـ الحرج عمى تردد الموجة , فعمى سبيؿ عمى قدر كافي مف الموجة فوؽ ال

(  170ىو التجويؼ الذي تقارب ابعاده ) ( كيموىرتز فاف الحجـ الحرج20المثاؿ عند )
 مايكروف . 

اف االنفجار الداخمي لمتجاويؼ تكوف بيئة غير طبيعية مالئمة لمتفاعالت الكيميائية , واف 
ؼ تنضغط مولدة حرارة شديدة تؤدي الى رفع درجة حرارة السائؿ الغازات واالبخرة داخؿ التجاوي

والمنطقة المحيطة بالتجويؼ مولدة بقعة حرارية موضعية , وعمى الرغـ مف اف درجة الحرارة 
 ليذه المنطقة عالية جدًا فاف ىذه المنطقة بالغة في الصغر بحيث تتالشى الحرارة منيا بسرعة . 

وتية مع السائؿ مف خالؿ عممية تكويف الفجوات تييء مدى مف وبيذا فاف تفاعؿ الموجات الص
 الطاقة خالؿ فترة زمنية ال تستطيع توفيرىا مصادر اخرى . 

اشار الباحث الكيميائي ميشيؿ ىوفماف مف معيد كالفورنيا لمتقنيو الى امكانية االستفاده مف 
عندما يزيد  –مؿ ىذه الموجات طاقة الموجات الصوتية في ازالة المموثات المضرة لمبيئة . اذ تع

عند تسميطيا عمى السائؿ عمى تكويف فقاعات متناىية الصفر  –كيمو ىرتز  16ترددىا عف 
سرعاف ماتختفي )في اقؿ مف جزء مف المميوف مف الثانية ( . بسبب تعرضيا الى درجة حرارة 

درجة  5500ؿ الى عالية وتمددىا قبؿ اختفاءىا , اذ اف درجة الحرارة داخؿ الفقاعات قد تص
 يئيات المواد الذائبة في الماء سيميزية تكفي لتكسير االواصر الكيميائية بيف جز 

( كيمو 20وفي تجربو اجراىا ىوفماف بتعريض المبيد " البارايثوف" في الماء لموجات بتردد )
( اياـ الى نصؼ 108ىرتزدات ادت الى تخفيض نصؼ العمر الالـز لتحميؿ المبيد مف )

. وىذا يعني انو باالمكاف ازالة  كثير مف المموثات باستخداـ ىذه التقنية لمتخمص مف ساعة 
 .لمخمفات السامة والضارة بالبيئة ا
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حزمة مف االمواج الفوؽ الصوتية ادخمت او استخدمت لكشؼ عف الناتج مف اي مادة تحت 
االختبار بواسطة االتصاؿ المباشر بيف مجس البمورة او الناتج يجب وضع طبقة رقيقة مف 

        الدىف بيف مجس البمورة والناتج لمتخمص مف وجود اي فجوة بينيما حتى لو كاف سمكيا 

10 -3 mmود اليواء يؤدي الى انعكاس كمي في القياس يجب اف ال يكوف ىنالؾ صدأ الف وج
  -في مجس البمورة او وجود مواد غريبة فمذلؾ يجب ازالتيا : 

 :  بطريقتين يتم العيوب وكشف

 طريقة االنعكاس او عكس النبضة . ∎ 

 طريقة االرساؿ .  ∎

 

الشائعة والمستخدمة ويتمخص : الى حد بعيد ىي الطريقة  طريقة انعكاس النبضة∎ 
ىذا التكتيؾ بأف نبضة مف االمواج الفوؽ الصوتية تدخؿ الى المركب المراد فحصو فالوقت 
الذي يستغرقو الرساؿ االشارة ورجوع اشارة الصدى المنعكس مف الجدار الخمفي لمركب او 

مع طوؿ  مف بعض العيوب الوسطية سوؼ يتـ قياسو . اف ىذا الوقت لبعض المواد يتناسب
طريقة الموجة , وبيذا فاف الوقت او الزمف اصبحت لو عالقة مع المسافة ىذه الطريقة ليا 
فوائد ذلؾ اف المسافة مف لحظة االرساؿ واالستالـ ممكف قياسيا بصورة دقيقة وكذلؾ ممكف 
قياس او اجراء القياسات لوجو واحد مف المركب المراد اختباره . اف ىذه العممية ممكف 

 زىا باستخداـ مذبذب لالشعة الكاثودية .انجا

دقيقة ومضبوطو وكذلؾ ممكف قياس او اجراء القياسات لوجو واحد مف المركب المراد اختباره, 
 cathode-rayاف ىذه العممية ممكف انجازىا باستخداـ مذبذب لالشعة الكاثودية 

 كذفىالتصدراتىاوىالطووبىبإدتخدامىالموجاتىفوقىالصوتوظ

9 
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oseilloscope الطوؿ والمسافة مف سطح ( وىذا الجياز ممكف معياريتو بصورة مباشرة لوحدة
المركب المالمس لممجس الى العيب او التشوه ممكف قرائتو وقياسو بالمميتر. وكذلؾ ممكف 

والطريقو موضحو في  (cathode oseillscopeاستخداـ كاميرا لتسجيؿ المسار عمى )
 الشكؿ ادناه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

القطعة المراد 
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 مجس

 البلورة

Pulser 

generator 

Time base 

amplifier 

Single  

amplifier 
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(. في C.R.Oالمجس تـ توصيمو الى مضخـ الذي يضخـ االشارة قبؿ اف يتـ عرضيا عمى )
المواد التي تكوف خالية مف الشوائب فاف التذبذبات تمر مف خالؿ المجس وبدوف اي اعاقة الى 

( حتى تعود مرة اخرى الى المجس والذي يكوف Sحتى تنعكس مف السطح في )المادة المعدبيو 
( بيف D( والمسافة )C.R.Oفعمو كمستقبؿ. كال النبضتيف المرسمو وصداىا سوؼ يسجؿ عمى )

التي يجري عمييا االختبار, فاذا كاف ىناؾ اي عيب مثؿ  Tالصورتيف تتناسب مع سمؾ المادة 
لنبضو تنقطع وتنعكس كما مبيف في الشكؿ ادناه. بسبب رجوع (, في ىذه الحالة اCفجوة في )

( واف C.R.Oالصدى الى المستمـ بوقت اقصر فسوؼ تظير صورة وسطية عمى شاشة )
موقعيا يسبؽ االخرى ) اي مف السطح الثاني( ويعطي مسافة العيب او التشوه تحت السطح. 

 لتشوه. وتكوف اقؿ شده بسبب امتصاص جزء منيا مف قبؿ العيب او ا
واف التركيب الرديء او الخشف يؤدي الى استطاره او تشتت طاقة الموجات الفوؽ صوتيو مما 

 يؤدي او لربما الى نشوء مشكمو في االختبار مف التركيب المتجانس او الدقيؽ. 
اف اىـ اختالؼ بالنسبة الى التكتيؾ عكس النبضة ىي طريقة الغمر وذلؾ باستخداـ الماء 

الماده المراد اختبارىا توضع في حوض مف الماء والمجس يحرؾ ذىابا وايابا في  كوسط مزدوج.
الماء فوؽ الماده. ىذه الطريقو ممكف استخداميا لمتصوير التمقائي الى صفائح كبيرة لمكشؼ 

 عف ىذه الصفائح. 
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: يستخدـ في ىذه الطريقة حزمو مستمرة مف االمواج فوؽ الصوتيو. طريقة االرسال  ∎

وىناؾ مجسيف واحد يكوف لالرساؿ والثاني لالستقباؿ وبوضعيف في اتجاىيف متعاكسيف لممركب 
 المراد فحصو والحزمة الصوتية تمر مف واحد الى االخر كما في الشكؿ التالي: 
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( القيمة المتكونة عمى اليسار تمثؿ قيمو االرساؿ والثانية C.R.Oفنالحظ ظيور قيمتيف في )
التي عمى اليميف قيمة شده الحزمة التي تصؿ الى المستمـ فاذا كانت اعاده مثالية لمصوت 

في حالة وجود شوائب فاف القيمة التي   m 10فسوؼ تكوف القيمتيف متساويتيف في االرتفاع 
ي عمى اليسار ويرجع السبب ذلؾ الى سطحيف المركب عمى اليميف سيكوف ارتفاعيا اقؿ مف الت

 متوازيف ولذلؾ سوؼ تكوف المجاست متوازية. 
اما في حالة وجود زاوية فييـ فاف ذلؾ يؤدي الى انكسار وانعكاس وعميو فاف طريقو عكس 

 النبضو ىي المفضمة ويرجع ذلؾ الى االسباب التالية: 
 نحتاج الى جياز مفرد نفسو مرسؿ ومستمـ . 
  .فقط وجو واحد مف المركب المارد اختباره يستعمؿ 

 .اليحتاج اف يكوف الجذر الخمفي لممركب اف يكوف موازي الى الوجو االمامي 
-15mm)  او قضيب مسطح مف سمؾ (steelالفوالذ )وباالستطاعة فحص صفيحو مف 

30mm.اذا كاف فييا تشقؽ او تصدمات او اجزاء مصابة يمكف كشفيا ) 
 
 

 
 

 
تجري الفحوصات القياسية لمقاومة الخرسانة عمى نماذج مصنعة خصيصًا لذلؾ الغرض , وىذا 

 يعني انيا نماذج التمثؿ بحكـ المنشأ االصمي تمثيالً  حقيقيًا .
نتائج فحص المقاومة , كما  ومف نتائج ذلؾ ىي اف درجة الرص لمخرسانة في المنشأ  التنعكس

انو يتعذر تحديد فيما اذا كانت المقاومة الكامنة لمخمطة )كما حددت بموجب فحص المكعب ( 
, قد تـ التوصؿ ليا  في المنشأ الخرساني ذاتو . ومما الجدؿ فيو انو يمكف استقطاع نموذج 

 Ultrasonic pluse ى testفحصىالنبضاتىفوقىالدمطوظ
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لجزء المعيف في مف المنشأ نفسو , ولكف ذلؾ سيؤدي بالضرورة الى احداث ضرر في ذلؾ ا
 المنشأ .

االكثر مف ذلؾ فاف كمفة تمؾ الطريقة تكوف باىضة التكاليؼ لالستعماؿ كاسموب قياسي ولكؿ 
تمؾ االسباب , جرت عدة محاوالت لقياس بعض الخواص الفيزياوية التي يمكف اف تنسب الى 

سة مف النجاح , مقاومة الخرسانة وباسموب غير اتالفي , وقد التوصؿ لذلؾ  فعال بدرجة مممو 
وذلؾ اعتمادًا عمى تحديد سرعة الموجات الطولية في الخرسانة , ىذا وال توجد عالقة منفردة 

 بيف السرعة ومقاومة الخرسانة ولكف تحت ظروؼ محدده توجد عالقة مباشرة بيف االثنيف .
الؼ في اما العمؿ المشترؾ فيو كثافة الخرسانة , حيث اف التغير في الكثافة يؤدي الى اخت

 سرعة النبضات .
ومثؿ  ذلؾ فانو لخمطة خرسانة معينة فاف نسبة الكثافة الحقيقية الى الكثافة الكامنة 

 .)المرصوصة رصًا كاماًل ( ترتبط بالمقاومة الناتجة بعالقة وثيقة 
ولذلؾ  فاف تخفيض الكثافة الناجـ عف زيادة نسبة الماء الى االسمنت يقمؿ كال مف مقاومة 

لمخرسانة وسرعة الموجات المنقولة خالليا , وىذا يوضح الشكؿ التالي وباسموب الضغط 
تخطيطي جياز عالي الدقة لقياس سرعة الموجات فوؽ السمعية لمخرسانة , كما ويمكف 
الحصوؿ عمى ذلؾ الجياز تجاربًا , حيث شاع استعمالو مؤخرًا , كما يتوفر الجياز مماثؿ 

يضًا , ىذا وقد غطت المواصفات البريطانية القياسية المرقمة بدرج النتائج عمى شكؿ ارقاـ ا
 ( االسموب التقني لعمؿ تمؾ االجيزه .1971( الجزء الخامس لسنة )4408)

اف سرعة الموجة التستخرج بشكؿ مباشر ولكنيا تحتسب مف الزمف الذي تستغرقو الذبذبة لقطع 
 مسافة بعيده .

باحداث  –) والتي اشتؽ منيا اسـ الفحص (  –ونحصؿ عمى تمؾ الموجات فوؽ السمعية 
( الى محوؿ  لمطاقة عمى   transmiter driverتغيير سريع مف جياز ارساؿ ناقؿ حافز )

 ( ترسؿ الذبذبات  بترددىا االساسي . piezo – electric – crystalشكؿ بمورة كيربائية ) 
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تنايت الرصاص مالئمة ليذا وقد وجد اف محوالت الطاقة المصنعة مف تيتنايت الباريـو وتي
الغرض . اما اسموب الفحص فيتمخص بوضع محوؿ الطاقة بشكؿ مالمس لمخرسانة بحيث يتـ 
استالـ  االىتزازات المنقولة خالؿ تمؾ الخرسانو مف محوؿ آخر لمطاقة مالمس لموجو المعاكس 

عبر مضخـ  لمنموذج المفحوص . ىذا وتولد محوالت الطاقة اشارة كيربائية , والتي تغذي
(amplifier الى لوح النبوب االشعة الكاثودية , ويوفر لوح اخر اشارات توقيت وعمى فترات )

 فاصمة ثابتة .
ولذا  فاف مف قياس ازاحة اشارة الموجة نسبة الى موقعيا عندما تكوف محوالت الطاقة بتماس 

خالؿ الخرسانة تساوي مباشر احدىما باالخرى . يمكف قياس الزمف المستغرؽ لمموجة لالنتقاؿ 
( مايكروثانية ولخرسانة 45( و )30بحث انو لزمف انتقاؿ يتراوح بيف ) –( مياكروثانية ∓0.1)

 %( .0.5( يمكف تحديد سرعة الموجة وبحدود اقؿ مف )in 6اي ( )mm 150بسمؾ )
ؿ اما عند زيادة طوؿ المسافة التي تنتقؿ الموجات خالليا , فاف حدة بداية شكؿ الموجة تق

بحيث اليمكف التوصؿ الى ربح في الدقة . ىذا ويمكف عادة فحص الخرسانة بسمؾ يتراوح بيف 
( ولكف ومع ذلؾ  فقد اجريت فحوصات  ft 8( ولغاية )in 4اي ( متر )2.5( ولغاية )0.5)

 قدـ ( .  50اي ( )m 15عمى خرسانة ذات سمؾ وصؿ لغاية )
ي احد الجوانب بحقيقة انو كمما كاف التردد اعمى اف اختبار اال ىتزازات فوؽ السمعية محكـو ف

( االتجاه الذي تنتقؿ خاللو الموجات . لذا يتـ استالـ طاقة اعمى , spreadكمما قؿ امتداد )
 ( الطاقة .attenuationوفي الجانب االخر كمما كاف التردد اعمى كمما زاد نوعيف )
( 200( و)50يعية المتراوح بيف )ىذا وتستعمؿ عادة محوالت الطاقة ذات الترددات الطب

 كيموىرتز عممًا باف النياية اقؿ مف التدرج المذكور لمترددات ىي االكثر شيوعًا في االستعماؿ .
اما عند عدـ التمكف مف الوصوؿ الى وجيي الجزء الخرساني المطموب تفحصو )االسباب فنيو 

ومف ثـ توضع محوالت  ( يمكف قياس سرعة الموجو خالؿ مسار مواز لسطح ذلؾ الجزء ,
الطاقة عمى نفس الوجو لمجزء الخرساني المفحوص , بحيث تفصؿ بيف محوالت الطاقة مسافة 
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معمومة وفي ىذه الحالة ستكوف الطاقة المستممة اقؿ بكثير طبعًا , ونتيجة لذلؾ ستكوف القراءة 
 المسجمة اقؿ دقة ايضًا .

محوؿ الطاقة فوؽ حافة الجزء الخرساني كما ويمكف الحصوؿ عمى نتائج افضؿ بوضع مرسؿ 
 المفحوص وعمى وجو عمودي عمى السطح الرئيسي .

ىذا وتدؿ قياسات سرعة الموجات خالؿ السطح عمى خواص طبقة السطح فقط وال تعطي اية 
 داللة لمقاومة الخرسانة في عمؽ الجزء المفحوص .

يقة لمسيطرة النوعية عمى االنتاج اف االسموب التقني لسرعة الموجات فوؽ السمعية يستعمؿ كطر 
والذي يفترض اف يكوف مصنعًا مف خرسانة متشابية , حيث يمكف بيذه الطريقة متابعة كال مف 
قمة الرص واختالؼ نسبة الماء الى االسمنت لمخرسانة المفحوصة وبسيولة ىذا وتجدر االشارة 

مؿ لتحديد مقاومة انواع الى اف االسموب التقني اليمكف وباية حاؿ مف االحواؿ اف يستع
الخرسانة المصنعة بمواد مختمفة غير معروفة الخواص . وعمى الرغـ مف ذلؾ وانطالقًا مف 
صحة وجود ميؿ واسع الف تكوف الخرسانة العالية الكثافة عالية المقاومة )شريطة اف يكوف 

تصنيفاً  عامًا  الوزف النوعي لمركاـ المستعمؿ ثابتًا ( , فانو يمكف تصنيؼ نوعية الخرسانة
واستنادًا الى سرعة الموجات الصوتية , بعض اال رقاـ التي  اقترحيا وايتيريت 

(Whitehurst( لتصنيؼ الخرسانة ذات كثافة مقدارىا )3كغـ /ـ 2400)   اعتمادًا الى ,
( فاف الحد االدنى jonesاساس سرعة الموجات ومف الجانب االخر , فاستنادًا الى جونز )

كيمومتر/ثانية(  47( و)4,1وجات لمنوعية الجيدة مف الخرسانة يتراوح بيف )لسرعة الم
قدـ / ثانية ( اما سبب ىذا التناقض واالختالفات الواسعة العامة فيما  15500( و )13500)

يتعمؽ االمر  بسرعة الموجات النواع الخرسانة ذات النوعية المحددة  فيعود الى تاثير الركاـ 
 الكبير .

ال نوعيتو ونوعو يؤثراف في سرعة  الموجات , في حيف انو في حالة نسبة الماء الى حيث اف ك
 االسمنت ... يكوف تاثير الركاـ الكبير عمى المقاومة اقؿ نسبيًا .
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. ومف مفة بيف المقاومة وسرعة الموجة وىكذا فاف لنسبة خمط مختمفة نحصؿ عمى عالقة مخت
انو النواع الخرسانة ذات العمر المتساوي فاف ( Kaplanالناحية  االخرى وجد كابالف )

تاثيرات نسبة الركاـ الى االسمنت تعادؿ احدىما االخرى , بحيث انو لعمر محدد وعند قابمية 
 ( بيف سرعة الموجة ومقاومة الخرسانة .uniqueتشغيؿ ثابتة توجد عالقة فريده )

لمقاومة وسرعة الموجة بواسطة ىذا ومف  المالئـ في  الحاالت التطبيقية تكوف عالقة بيف ا
فحص المكعبات . ولكف يجب اف تكوف تمؾ المكعبات المفحوصة بنفس حالة جفاؼ الخرسانة 

 في المنشأ االصمي وذلؾ بسبب التاثير الكبير لمرطوبة في الخرسانة عمى سرعة الموجة .
افو فاف مقاومة واذا ماجرت المعايرة عمى مكعبات مبتمة وكانت الخرسانة في المنشأ االصمي ج

%( وربما اكثر مف 15( ولغاية )10االخير يمكف اف تقدر باقؿ مف قيمتيا بما يتراوح بيف )
 ذلؾ .

ىذا وتجدر االشارة اليو الى اف استعماؿ قياسات  الموجات فوؽ السمعية كاسموب لمسيطرة 
عرضية بيف النوعية في عمؿ انشائي ليس باالمر الفعمي , فمثاًل اليظير وجود اية عالقات 

اختالفات فحص الضغط لممكعبات واختالفات قياسات الموجو . ومما الجدؿ فيو اف 
( بشكؿ عاـ , ولكف مع work mainsshipاالختالفات االخيره تتأثر بدرجة الرص ولػ .. ) 

ذلؾ فقد لوحظت  تناقضات اليمكف تعميميا او تفسيرىا حاليًا بيذا الصدد , حيث سجؿ وتحت 
متر/ثانية( لخرسانة جيدة  530متر/ثانية( ) 160 برية انحراؼ قياسي يقارب )الظروؼ المخت

النوعية . اما العالقة بيف سرعة الموجو ومعامؿ المرونة الحركي لمخرسانة وىي عالقة عمى 
جانب كبير مف االىمية . كما اف العالقة بيف معامؿ المرونة الساكف وسرعة الموجو يمكف اف 

الخفيؼ الوزف , ولكف اليمكف اجراد اي تعميـ لتمؾ الحالة , ىذا وال  تكوف ذات قيمة ايضاً 
ينحصر استعماؿ قياسات الموجات فوؽ السمعية عمى السيطرة النوعية لمخرسانة انما يمكف 
ايضًا استخداـ ىذا االسموب لمتابعة نمو التشققات في المنشاءات )كالسدود مثاًل ( , ولتفحص 

او عف  فعؿ المواد الكيميائية وتمؾ ىي تطبيقات ميمة جدًا ليذا التمؽ الناجـ مف االنجماد 
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االسموب التقني والتي تالئـ الكشؼ عف اي فجوات في الخرسانة . اف الشقوؽ ذات المركب 
(ponent com - ) ( العمودية عمى امتدادpropagation الموجات تسبب انعطاؼ )

انقاؿ الموجة , ومف ثـ الى االقالؿ مف الموجو حوؿ الشؽ   وذلؾ مايؤدي الى زيادة زمف 
 سرعة  الظاىرية لمموجة .

اما  في حالة تطابؽ مستوى الشؽ مع اتجاه الموجة , فانو تتمكف مف المرور مف اي جانب مف 
جوانب ا لشؽ , ولذلؾ  التتأثر سرعة الموجات والحالة ىذه , ىذا ونتمكف ايضًا باتباع اسموب 

معية مف قياس سمؾ خرسانة الطرؽ والبالطات المشابية ( الموجات فوؽ السechoصدى )
 االخرى .

( وىي ىيو jonesوكتطوير لطريقة سرعة  الموجة فوؽ السمعية فقد اقترح كال مف جونز )
(may hew اف طوؿ الموجة وسرعة الموجات السطحية المقاسة عمى سطح الجزء الخرساني )

ىرتز( 30000 ( ولغاية )30ات محددة بيف )) او عمى سطح الطبقات المختمفة لممنشأ وبذبذب
. 

وباستعماؿ المعمومات التجريبية حوؿ العالقة بيف سرعة الموجة وطوؿ الموجة لنماذج خرسانية 
مف نفس النوع , يمكف ايجاد مقاومة ومعامؿ مرونة الخرسانة في الجزء الحقيقي مف المنشأ . 

. وىي تتراوح بيف استعماؿ االجيزة  ىذا ويوجد عدد مف االساليب التقنية لفحص الخرسانة
الكيرومغناطيسية لقياس الغالؼ الخرساني لحديد التسميح )المواصفات البريطانية القياسية 

( الى طرؽ اشعة كاما اليجاد االختالفات في 1969( الجزء االوؿ لسنة )4408المرقـ )
( groutاالسمنتي )كثافة الخرسانة , وبضمنيا متابعة االخطاء في تنفيذ اعماؿ المالط 

( الخرسانة , او موقع حديد التسميح , عممًا باف honey combingلمخرسانة  او نتخرب )
( الجزء 4408ذلؾ االسموب التقني مغطى بموجب المواصفات البريطانية القياسية المرقمة )

لقريب ( ىذا وال يحتمؿ اف يتسع نطاؽ استخداـ تمؾ االساليب الحديثة في ا1970الثالث لسنة )
 العاجؿ , وذلؾ بسبب الكمفة العالية لمستمزمات استخداميا.
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End chapter  
 

 

 
 
 
 


