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مدلسازی فرایند فراصوت لیزری در رژیم دما-ارتجاعی بهروش اجزای محدود
مقاله پژوهشی
()2

()1

فرهنگ هنرور

سلمان شمسایی

چکیده در این مقاله ،انتشار امواج فراصوتی حاصل از تابش پرتو لیزر به سطح یک جسم جامد در رژیم دما-ارتجاعی و تا آستانۀ تبخیر ماده
با استفاده از حلکننده کد-استر ( )Code-Asterبهصورت دوبعدی مدلسازی شده است .برخالف مطالعات پیشین ،مسئلۀ فراصوت لیزری در
دو مرحله و با مشها و گامهای زمانی متفاوت و مورد نیاز هر یک از بخشهای تحلیل حرارتی و مکانیکی حل شده است که این امر باعث
کاهش چشمگیری در زمان محاسبات شده است .انتشار امواج فراصوتی حاصل از تابش لیزر  Nd:YAGبا طول موج  ۲9۵نانومتر ،خیز پالس
 ۲نانوثانیه و شدت لیزر حداکثر  91میلیژول بهصورت تابعی از زمان در کل قطعه محاسبه شده و موجهای طولی و عرضی حاصل و نیز رفتار
حرارتی ماده در اثر تابش پرتو بررسی شده است .زمان انجام محاسبات برای تحلیلهای مجزای حرارتی و مکانیکی روی رایانهای که برای این
کار استفاده شد ،جمعا یکساعت و ۲۲دقیقه بوده است؛ درحالیکه در تحلیل همزمان ،محاسبات حداقل 99ساعت و ۵1دقیقه طول میکشد .نتایج
بهدستآمده با دادههای آزمایشگاهی و عددی سایر محققان مقایسه شده است .تطابق خوب نتایج ،درستی مدلسازی را تأیید میکند و نشان
میدهد که کد موجود ،رفتار حرارتی و مکانیکی فراصوت لیزری را بهدرستی و با سرعتی بیشتر از روشهای پیشین محاسبه کرده است.
واژههای کلیدی :لیزر ،فراصوت ،اجزای محدود ،کد-استر ،ارزیابی غیرمخرب.

مقدمه
آزمون فراصوت لیزری یکی از انواع آزمونهای
غیرمخرب فراصوتی است که از تابش پرتو لیزر برای
تولید انواع موجهای طولی ،عرضی ،سطحی و ...همچنین
دریافت آنها برای بازرسی قطعات استفاده میکند .در
فراصوت لیزری ،برخالف روشهای سنتی ،بازرسی
بدون استفاده از مادۀ واسط و بهصورت غیرتماسی انجام
میشود .در سالهای گذشته این روش پیشرفتۀ آزمون
فراصوتی کاربردهای متنوعی در صنعت یافته است؛
مخصوصا در بازرسی کامپوزیتهای زمینۀ پلیمری در
صنایع هوافضا ،ضخامتسنجی لولههای داغ فوالدی در
حین تولید و اندازهگیری و تعیین خصوصیات الیههای
نازک در صنایع میکروالکترونیک] .[1بهطورکلی ،از
فراصوت لیزری در یکی از ۵رژیم دما-ارتجاعی یا
 تاریخ دریافت مقاله  11/9/99و تاریخ پذیرش آن  11/۵/99میباشد.

فرسایشی استفاده میشود .چنانچه قدرت لیزر پایینتر
از آستانۀ تبخیر ماده باشد ،رژیم دما-ارتجاعی

و

درصورتیکه قدرت لیزر به اندازهای باشد که برداشت
ماده را باعث شود ،رژیم فرسایشی خواهد بود .مزیت
رژیم فرسایشی نسبت به رژیم دما-ارتجاعی ،تولید
سیگنالهای قویتر و امکان بازرسی قطعات ضخیم،
قطعات با دمای باال و همچنین بهکارگیری روش در
شرایط و محیطهایی است که تضعیف موج فراصوتی
زیاد است .اما باتوجهبه آسیب جزئی سطح در رژیم
فرسایشی ،در بعضی کاربردها استفاده از آن پذیرفتنی
نخواهد بود .در فراصوت لیزری معموال از لیزرهای CO2

برای تولید موج استفاده میشود و امواج تولیدشده اغلب
بهوسیلۀ اینترفرومتر فابری-پرو ( )Fabry-Perotدریافت
میشوند] .[2لیزرهای دیگری همچون ،Nd:YAG
 Excimerو بهمیزان کمتری  Nd-glassنیز با طول
DOI: 10.22067/jacsm.2021.56657.0
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موجهای مختلف برای ارزیابی غیرمخرب استفاده

چنو] [10مدلی تحلیلی را برای بررسی شکل امواج ریلی

میشوند .ضریب جذب سطح و دامنۀ موجهای فراصوتی

تولیدشده با استفاده از منبع خطی لیزر در رژیم دما-

تولیدشده باتوجهبه جنس نمونه و طول موج لیزرهای

ارتجاعی در یک قطعۀ همسانگرد از جنس آلومینیم

یادشده متفاوت است.

توسعه دادند .آنها شکل لیزر را بهصورت گوسی فرض

از اوایل دهه ،91۹1به استفاده از لیزر برای تولید

کردند و یک رابطۀ تحلیلی برای جابهجایی نرمال در

امواج فراصوتی توجه شد] .[3لدبتر و مولدر] [4با تاباندن

منطقۀ نزدیک و دور از منبع خطی لیزر ارائه و آن را با

یک لیزر پالسی  Nd-glassبه یک قطعۀ آلومینیمی نشان

نتایج آزمایشگاهی مقایسه کردند .کالرنک و

دادند که امواج طولی ،عرضی و ریلی همزمان در قطعه

همکاران] [11برای شناسایی شکافهای کوچک سطحی

تشکیل میشوند .آنها سپس سرعت این امواج را

در یک سیلندر فوالدی بهقطر ۵۲میلیمتر ،از روش

اندازهگیری و با مقادیری که با استفاده از سایر روشها

فراصوت لیزری استفاده کردند .آنها با استفاده از امواج

بهدستآمده بود ،مقایسه کردند .ویرت] [5به بررسی

ریلی ایجادشده با لیزر روی سطح ،توانستند ترکهایی را

طیف فرکانسی امواج فراصوتی حاصل از لیزر پرداخت

با حداقل عمق 1/10میلیمتر که در مقایسه با طولموج

و با مقایسه با مدل تئوری ،درستی نتایج خود را ارزیابی

ریلی (۵میلیمتر) بسیار کوچکتر بود ،شناسایی کنند.

کرد .رود] [6روش فراصوت لیزری را با هر ۵مکانیزم

استراتوداکی و همکاران]9 [2لیزر  Nd:YAG ،CO2و

دما-ارتجاعی و فرسایشی را مطالعه و برای دریافت

 XeClرا برای تولید امواج فراصوتی در اپوکسی رزین در

امواج تولیدشده از روشهای مختلف اینترفرومتری

هر ۵رژیم فرسایشی و دما-ارتجاعی بهصورت تجربی

استفاده کرد .ایندو و همکاران] [7از یک لیزر Nd:YAG

مقایسه و مقدار جذب انرژی و دامنۀ امواج را ارزیابی

برای تولید امواج فراصوتی در یک نمونۀ آلومینیمی و از

کردند .کارابوتو و همکاران] [12از روش فراصوت

یک لیزر  He-Neبرای دریافت امواج و اندازهگیری میزان

لیزری برای تعیین اندازۀ تنشهای پسماند در جوش

جابهجایی سطح استفاده کردند .آنها به کمک این روش

استفاده کردند .آنها با استفاده از یک لیزر  Nd:YAGبا

توانستند هم عرض و هم عمق عیوب را اندازهگیری کنند.

انرژی پالس 911میکروژول و مدت پالس 7نانوثانیه ابتدا

عالوه بر این ،تحلیل دادهها نشان داد که این روش برای

سرعت صوت را در یک نمونۀ بدون جوش اندازه گرفتند

شناسایی عیوب تا عمق  4میلیمتر زیر سطح مناسب و

و سپس با مقایسۀ مقادیر اولیه و مقادیر اندازهگیریشدۀ

عملی است .هاچینز و همکاران] [8فراصوت لیزری را

سرعت صوت در نمونۀ جوشدادهشده ،میزان تنشهای

برای بازرسی مواد متخلخل به کار بردند .آنها سرعت

پسماند را محاسبه کردند .وو و همکاران] [13برای

انتشار امواج طولی و عرضی تولیدشده با لیزر در مادۀ

دریافت امواج فراصوتی تولیدشده با لیزر از تراگذارهای

متخلخلی از جنس سیلیس را پیشبینی کردند و میزان

پیزوالکتریک یکپارچه استفاده کردند .آنها با استفاده از

تضعیف موج را برحسب فرکانس بررسی و نتایج خود

تکنیک

فیلمهای

را با آزمایشهای عملی مقایسه کردند .دوهرست و

پیزوالکتریکی ،بهضخامت تقریبی ۲1میکرومتر ،ساختند و

شان] [9از لیزری بهقدرت ۵مگاوات برای تولید امواج

مستقیم روی سطح قطعات آزمایششده ازجمله فوالد و

طولی در قطعات آلومینیمی استفاده کردند .آنها عیوبی

آلومینیم قرار دادند و توانایی این تراگذارهای یکپارچه

مصنوعی در قطعات آلومینیمی ایجاد کردند و با استفاده

برای شرایط مختلف تولید پالس لیزر روی سطوح منحنی

از اینترفرومتر فابری-پرو و بهروش عبوری ،عیوب

در دماهای باال (حداکثر 411درجه سانتیگراد) را نشان

سوراخ و الیهالیهشدگی را بررسی کردند .رویر و

دادند .پی و همکاران] [14با استفاده از روش سایه ،به
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مدلسازی فرایند فراصوت لیزری در رژیم دما ارتجاعی...

ارزیابی ترک پرداختند و موج فراصوتی تولیدشده با لیزر

در این مقاله ،فراصوت لیزری در رژیم دما-ارتجاعی

را با روش اجزای محدود مدلسازی و نتایج عددی خود

(تا آستانۀ تبخیر ماده) بهروش اجزای محدود مدلسازی

را با آزمایشهای عملی صحتسنجی کردند .ریسه و

و رفتار حرارتی ماده در اثر تابش پرتو لیزر و همچنین

همکاران ] [15تأثیر تغییر فاز و تشکیل حوضچه مذاب

نحوۀ انتشار موج فراصوتی ایجادشده بررسی میشود.

را روی امواج برشی حاصل از لیزر بررسی کردند.

شبیهسازی بهصورت دوبعدی و برای یک لیزر Nd:YAG

اوری و همکاران ] [16تولید امواج دما-ارتجاعی

با طول موج ۲9۵نانومتر و خیز پالس ۲نانوثانیه و شدت

فراصوتی در ورق فلزی از جنس تنگستن را به ۵روش

حداکثر 91میلیژول بر روی مادهای از جنس تنگستن

مختلف ،یکی براساس توابع االستودینامیک گرین و

تحلیل میشود .باتوجهبه زمان زیاد محاسبات در فرایند

دیگری با استفاده از روش اجزای محدود ،حل کردند.

فراصوت لیزری ،مخصوصا در بازرسی قطعات ضخیم و
باتوجهبه یکساننبودن اجزا و گامزمانی مورد نیاز برای

آنها بهتدریج توان لیزر را تا آستانۀ تبخیر افزایش دادند

حل بخشهای حرارتی و مکانیکی مسئله ،قسمت

و گرادیان دمایی ،جابهجایی ،تنشهای سطحی ،عمق

حرارتی و مکانیکی بهطور مجزا مدلسازی و تأثیر آن در

حوضچۀ مذاب و همچنین تأخیر زمانی موج برشی را در

کاهش زمان محاسبات بررسی میشود .ابتدا اندازۀ اجزا

حالت مذاب پیشبینی کردند .ونگ و همکاران ][17

و گامزمانی مورد نیاز برای حل مسئلۀ حرارتی با تکرار

انتشار امواج لمب ( )Lambتولیدشده با لیزر در صفحات

تحلیل بهدست میآید و سپس نتایج بهدستآمده بهعنوان

کریستالی را بهصورت دوبعدی مدلسازی کردند .کیو و

بار ورودی در تحلیل مکانیکی بهکار میرود و نتیجه با

الاو] [18حساسیت تکنیک فراصوت لیزری در تشخیص

مقایسه با دیگر نتایج عددی و آزمایشگاهی صحتسنجی

عیوب نزدیک به سطح ،مخصوصا در بتن تقویتشده با

میشود .عالوهبراین ،قابلیت برنامۀ محاسباتی کد-استر در

چسباندن پلیمرهای مسلحشده با الیاف کربن را بهصورت

مدلسازی فرایند فراصوت لیزری در رژیم دما-ارتجاعی

آزمایشگاهی بررسی کردند .رویپنگ و همکاران] [19به

نیز ارزیابی میشود.

بازرسی قطعات داغ با استفاده از فراصوت لیزری
بهصورت عملی و همچنین با استفاده از روش اجزای

تولید فراصوت لیزری در رژیم دما-ارتجاعی

محدود پرداختند و دریافتند که سرعت و دامنۀ امواج

هنگامی که پرتو لیزر به سطططح یک جسططم همسططانگرد

سطحی با افزایش دما کم میشود .کازالینو و

برخورد می کند ،مقداری از انرژی الکترومغناطیس پرتو

همکارانج ] [20با استفاده از لیزر پالسی Nd:YAG

از طریق سطح جذب و سطح ج سم گرم می شود .این

سختسازی سطح فوالد  AISI 4130را بهصورت عددی

انتقال حرارت با رابطۀ زیر بیان میشود]:[23

و تجربی بررسی کردند .مرادی و همکاران] [21بهبررسی

)T(x, y, t
 Cp
 (k T(x, y, t))  Q
t

تأثیر پارامترهای فرایند برشکاری با لیزر پیوسته  CO2با
استفاده از روش آماری تحلیل واریانس بر روی ورقی از

()9

جنس پلیکربنات پرداختند .جی و همکاران] [22از

که در آن ) T(x,y,tتوزیع دما در زمان  y ، tراستای عمق

روشی مبتنی بر امواج حجمی فراصوت لیزری ،برای

و  xامتداد طول قطعه است ρ ،Cp .و  kبهترتیب ظرفیت

تشخیص عیب الیهالیهشدگی در کامپوزیتهای دوفلزی

گرمای ویژه ،چگالی و رسانندگی گرمایی در فشار ثابت

استفاده کردند و با آزمایشهای عملی نتایج روش اجزای

ه ستند و  Qچگالی انرژی منبع حرارتی ا ست .از آنجا

محدود را قوت بخشیدند.
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که پالس لیزر ،به جای منبع حرارتی معموال بهصطططورت

کالسیک

شطططار حرارتی عمل میکند ( ،)Q=1معادلۀ ( )9میتواند

نوشت]:[26,27

بهصورت زیر سادهسازی شود]:[23,24

()۲

)T(x, y, t

)T(x, y, t

)T(x, y, t

(k
)
(k
)
t
x
x
y
y

 Cp

حرارت

را

بهصورت

میتوان

زیر

}  }  {p }  {p
[KT ]{T}  [Cp ]{T
1
2

که در آن { }Tدما و { }Ṫنرخ افزایش دماسطططت.

()۵

برای انت شار موج ،با صرفنظر از میرایی ،معادلۀ اجزای

شرایط مرزی نیز بهصورت زیر است]:[23,24

محدود بهصورت زیر است [ ۵۹و :]۵7

)T(x, y, t
)T(x, y, t
 E(1  R)f (x)g(t),
0
y
y
yh
y o

k

()۹

}  }  [K]{U}  {F
[M]{ U
ext

)T(x, y, t
)T(x, y, t
 E(1  R)f (x)g(t),
0

y
y
که در آن [ y]Mhماتریس جرم]K[ ،
y o
k

()9

ماتریس سفتی،

{ }Uبردار جابهجایی  }Ü{ ،بردار شتاب و { }Fextبردار

که در آن  Eانرژی پالس لیزر برحسطططب ژولR ،

نیروی خارجی است .در حالت دما-ارتجاعی ،بردار

ضططریب انعکاس سطططح و ) f(xو ) g(tبهترتیب توزیع

نیروی خارجی برای یک جزء برابر است با [ ۵۹و :]۵7

ف ضایی و زمانی پرتو لیزر ه ستند y=h .متناظر با سطح
رویی و  y=1متناظر با سطح زیرین و  hضخامت قطعه

()7

است.

{Fext }   [B] [D]{ε 0 } dV
T

Ve

انرژی جذب شدۀ لیزر سبب انب ساط آنی سطح و
درنتی جه ای جاد تنش و مت عا قب آن منجر به جا به جایی

که در آن { }ε0بردار کرنش حرارتی [ B]T ،ترانهاده

سطح و تولید امواج فراصوتی می شود .معادله جابهجایی

ماتریس کرنش-تغییرمکان و [ ]Dماتریس ماده است.

عبارت است از ]:[24,25
(  2)U       U 
2U
2t

شبیهسازی عددی
برای انجام محاسبات بهروش اجزای محدود و عملیات
پیشپردازش و پسپردازش از نرمافزار سالومهمکا
( )Salome-Mecaاستفاده شد .سالومهمکا نرمافزار
یکپارچه متنبازی است که از پلتفرم سالومه برای
عملیات پیشپردازش و پسپردازش و از حلکننده کد-
استر برای محاسبات عددی بهره میگیرد .کد-استر
فرایندهای کوپل حرارتیمکانیکی را بهصورت مجزا حل
میکند ،بدینترتیب که ابتدا باید محاسبات مربوط به
قسمت حرارتی مسئله انجام شود و سپس خروجی

 3  2  T(x, y, t)  

()4
که در آن  Uجابه جایی وابسطططته به زمان µ ،و λثوابت
المه ،و  αضریب انبساط حرارتی خطی است.

مدلسازی مسئله بهروش اجزای

محدود.

با

درنظرگرفتن ارتباط مستقیم بین جابهجایی گرهها { }Uو
حرارت { }Tو باتوجهبه ماتریس ظرفیت گرمایی ویژه

حاصل از مرحله اول در تحلیل مکانیکی بارگذاری شود.
مزیت تحلیل مجزای حرارتی و مکانیکی هنگامی مطلوب
است که مش مورد نیاز و گامزمانی برای حل مسئلۀ

[ ،]Cpماتریس رسانندگی گرمایی [ ،]KTبردار شار
حرارتی { }p1و بردار منبع حرارتی { ،}p2معادلۀ
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تحلیل حرارتی و تحلیل مکانیکی متفاوت باشد.

که در آن  r0شعاع لکۀ لیزر است .توزیع فضایی حاصله

دراینصورت ،هرکدام از تحلیلها میتواند با مش مجزا
و گامزمانی متفاوت محاسبه شود تا زمان محاسبات کم
شود .حل مسئله با کد-استر این مزیت را نیز دارد که
دستورات کد-استر که کاربر برای حل مسئله مینویسد،
یک کد به زبان پایتون است و کاربر میتواند محاسبات
ریاضی ،دستورات شرطی پایتون ،ایجاد حلقه و ...را
بهراحتی در تحلیل خود بگنجاند.

برای لکۀ لیزری با شطططعاع 1/9۲4میلیمتر در شطططکل 9
نشان داده شده است.

برای حل م سئله انت شار موج فرا صوتی در اثر تابش
پرتو لیزر ،محاسطططبات به ۵قسطططمت حرارتی و مکانیکی
تقسطططیم و برخالف روش معمول از مش متفاوتی برای
این ۵تحلیل اسططتفاده ش طد .در قسططمت اول ،تابش پالس

شکل  9توزیع مکانی پالس لیزر با شعاع لکۀ 1/9۲4میلیمتر

لیزر به سطططح جسططم مدلسططازی و توزیع دما در جسططم
به صورت تابعی از زمان محا سبه شد .در ق سمت دوم،

عالوه بر توزیع مکانی پرتو بر روی سطح ،شکل پالس

نتایج تحل یل حرارتی بهصطططورت بار ورودی در تحل یل

لیزر بهصورت تابعی از زمان نیز باید مدل شود .معادالت

مکانیکی ا ستفاده شد و جابهجایی ذرات در اثر انب ساط

متفاوتی برای مدلسطططازی شطططکل زمانی پرتو لیزر ارائه

آنی سطح و ت شکیل موج فرا صوتی به صورت دینامیکی

شطططده اسطططت .یکی از روابطی که بدین منظور میتوان

بررسی شد.

استفاده کرد ،عبارت است از ]:[29,31

برای فراهمکردن شرایط مقای سۀ نتایج تحلیل حرارتی
بططا مرجع] [16از یطک لیزر  Nd:YAGبططا خیز پططالس

()91

۲نانوثانیه و شططعاع لکۀ 1/9۲4میلیمتر برای محاسططبات
اجزای محدود ا ستفاده شد .موج لیزر به صورت گو سی

که در آن  t0زمان خیزپالس لیزر ا ست .توزیع زمانی

فرض و توزیع حرارت منبع لیزر روی سططططح م طابق

بهد ستآمده از معادلۀ ( )91برای خیزپالس ۲نانوثانیه در

معادلۀ زیر مدل شد]:[24,28,29
()0

8 t3
 2t2
(exp
)
t 04
t 02

g(t) 

شکل  ۵نشان داده شده است.

)q  E(1  R) f(x) g(t

برای مدلسطططازی توزیع مکانی لیزر روابط مختلفی
در تحقیقات گذ شته گزارش شده ا ست .رابطۀ زیر برای
مدل سازی توزیع گو سی پرتو لیزر ا ستفاده شد [14,16,

]:24,30
()1

1
 x2
) f(x)  2 exp( 2
πr0
r0
شکل  ۵توزیع زمانی پالس لیزر با خیزپالس ۲نانوثانیه
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برای تعریف رفتار حرارتی هنگام ذوب ماده و تغییرات

گرمای ویژه در دماهای باالتر از دمای ذوب ،مقدار آن

انرژی داخلی سیستم و همچنین درنظرگرفتن گرمای نهان

در ناحیۀ ذوب م ستقل از حرارت و ثابت فرض شد .با

ذوب ،معادلۀ زیر استفاده شد]:[16

شططدت لیزری برابر با 91میلیژول ،دمای سطططح تا مرز
تبخیر ماده باال میرود .برای سططادهسططازی ،گرمای نهان

)Cp (T)  C0  Lf f(T

تبخیر در محاسططبات لحاظ نشططد .همچنین رسططانندگی

()99

گرمایی مستقل از دما فرض شد.

که در آن  C0ظرف یت گر مای ویژه در د مای ا تاقLf ،

گرمای نهان ذوب و ) f(Tبرابر است با ]:[16
()9۵
{1 cos((T Tm )/100)}/200, T Tm  100 C

f(T)  
0,
T Tm  100 C


در معادلۀ ( Tm )9۵نقطۀ ذوب ماده است .ماده بهکاررفته

شکل  9تغییرات ظرفیت گرمای ویژه وابسته به دما برای تنگستن

در این تحقیق تنگستن است که مشخصات آن در جدول

][32

 9آمده است.

محاسبات بهصورت دوبعدی بر روی قطعهای از

جدول  9مشخصات حرارتی و مکانیکی تنگستن ][16

جنس تنگستن به ابعاد 0 × 9/9۵میلیمتر مربع انجام و

مدول یانگ

)Y (GPa

410

بهدلیل تقارن مسئله در راستای محور طولی ،فقط نیمی از

ضریب پواسون

ν

1/۵0

قطعه مدل شد.

چگالی

)ρ (kg/m3

91911

ضریب انبساط

(α)C-1

حرارتی خطی

خاصی برخودار ا ست و همگرایی نتایج هنگامی حاصل

4/9 ×۹-91

)cL (m/s

۲۲71

سرعت موج عرضی )cT (m/s

9101

سرعت موج طولی

ا ندازۀ اجزا در تحل یل اجزای م حدود از اهم یت

نقطه ذوب

°C

9491

گرمای نهان ذوب

J/kg

904111

رسانندگی گرمایی

W/m°C

979

میشططود که اندازۀ اجزا بهاندازۀ کافی کوچک باشططد .از
طرف دیگر ،بیش از ا ندازه کو چکبودن اجزا نیز ز مان
محاسطططبات را افزایش میدهد .بنابراین ،اندازۀ مورد نیاز
اجزا در منط قۀ تابش پرتو و منط قۀ دور از لیزر ،با ید
محا سبه شود .بهطورکلی حداکثر اندازۀ اجزا باید بهگونه
ای انتخاب شود که د ستکم 91گره در یک طول موج
داشته باشیم [ .]91حداکثر اندازۀ اجزا برابر است با]:[33
()99

ظرف یت گرمای ویژه بهصطططورت وابسطططته به زمان

1 C
10 f max

Le 

که در آن  Leاندازۀ جزء C ،حداکثر سرعت موج در

درنظر گرف ته شطططد که تغییرات آن م طابق شططط کل 9

ماده و  fmaxحداکثر فرکانس موج فرا صوتی ا ست که از

اسطططت] .[32بهعلت دردسطططترسنبودن مقادیر ظرف یت
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معادلۀ زیر بهدست میآید]:[33

()94

2 2C
πr0

f max 

با استفاده از معادالت ( )99و ( ،)94اندازۀ اجزا باید
کوچکتر یا مساوی 91/9میکرومتر باشد و هر چقدر
چگالی انرژی لیزر بیشتر شود ،این مقدار کمتر خواهد
شد .مقدار مورد نیاز با تکرار تحلیل و کاهش تدریجی

الف)

اجزا بهدست خواهد آمد .مقدار محاسبهشده 91/9
میکرومتر برای منطقۀ دور از لیزر بود ،اما باتوجهبه چگالی
زیاد انرژی لیزر (آستانۀ تبخیر ماده) ،اجزای منطقه
حرارتدیده باید بهاندازهای کوچک باشند که نتایج
دمایی ،دقت و همگرایی کافی را داشته باشند .بنابراین،
تحلیل مدنظر چندبار با اندازۀ اجزای کوچکتر تکرار
شد ] [34,35و نتایج هنگامی همگرا شدند که اندازۀ

ب)

اجزای منطقۀ نزدیک به لیزر به 911نانومتر رسید

شکل  ۲مشبندی مدل در منطقۀ تابش لیزر مربوط به :الف) تحلیل

(شکل .)4برای منطقۀ دور از لیزر نیز تحلیل چندینبار

حرارتی ،ب) تحلیل مکانیکی

تکرار شد و هربار ،المانهای منطقۀ دور کمی بزرگتر
شدند و مشاهده شد که با اجزایی با اندازۀ 91میکرومتر

تحل یل مکانیکی به چنین مشریزیای ن یاز ندارد .همان

یا کمتر ،نتایج تغییری نمیکند .تعداد کل گرهها در تحلیل

طور که در شططکل  ۹مشططاهده میشططود ،با کاهش اندازۀ

حرارتی  ۵۵۵9۲1گره است .شکل -۲الف قسمتی از مش

اجزا تا 9۲میکرومتر ،زمان رس طیدن موج عرضطی به کف

مربوط به تحلیل حرارتی را که در منطقۀ نزدیک به لیزر

قطعه بهتدریج افزایش مییابد و پس از آن ثابت میماند.

قرار دارد ،نشان میدهد.

ب نابراین از اجزایی بها ندازۀ 9۲میکرومتر برای ان جام
تحلیل مکانیکی اسطططتفاده شطططد .تعداد گرهها در تحلیل
مکانیکی  99۹141گره است .قسمتی از مش استفادهشده
در این تحلیل در شکل -۲ب نشان داده شده است.

شکل 4رابطۀ اندازه اجزا در منطقۀ نزدیک به لیزر با دما برای نقطه
ای در باالی سطح و در مرکز تابش پرتو لیزر با توان 91میلیژول و
خیزپالس ۲نانوثانیه

شکل  ۹رابطۀ اندازۀ اجزا با زمان رسیدن موج عرضی به کف قطعه
در تحلیل مکانیکی
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عامل مؤثر دیگر در زمان انجام محاسبات و همچنین دقت

پایان رسید .اختالف نتایج در حل مکانیکی 1/۹درصد و

محاسبات اجزای محدود ،اندازۀ گامزمانی برای حل

در تحلیل حرارتی فقط 1/9درصد بود .در مطالعات قبلی

مسئله است .حداکثر اندازۀ گامزمانی از رابطۀ زیر بهدست

محققان دیگر ،تحلیل حرارتی و مکانیکی برای حل مسئله

میآید[:]99

فراصوت لیزری ،بهصورت همزمان و در یک مرحله

()9۲

Le
C 3

گزارش شده است که این امر نشاندهنده آن است که

Δt 

آنها از گامزمانی و مش یکسانی در انجام محاسبات
استفاده کردهاند] . [14 ,23-27, 29-32, 33باتوجهبه نتایج

باتوجهبه سرعت موج طولی در تنگستن()۲۲71 m/s

بهدستآمده از تحلیل فرایند فراصوت لیزری ،مشخص

و مقدار  Leمحاسبهشده از رابطۀ ( ،)99گامزمانی

شد که مش و گامزمانی مورد نیاز برای انجام هر یک از

4/17نانوثانیه برای حل مسئله بهدست آمد .گامزمانی

۵مدل حرارتی و مکانیکی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.

محاسبهشده ،برای توانهای پایین لیزر مناسب است.

ابعاد قطعه در تحقیق حاضر بسیار کوچک است (× 4

هرچقدر چگالی انرژی لیزر بیشتر شود ،گامزمانی

9/9۵میلیمتر) و هنگامی که قرار باشد مدلی با ابعادی

کوچکتری برای حل مسئله الزم خواهد بود .برای لیزر

بزرگتر تحلیل شود ،زمان محاسبات بسیار حائز اهمیت

9/1میلیژول ،با گامزمانی 911پیکوثانیه ،نتایج همگرا

خواهد بود .بنابراین فراصوت لیزری و فرایندهای مشابه

شدند .محاسبات مربوط به لیزر 91میلیژول با گامزمانی

باید در ۵مرحله و با گامزمانی و مش متفاوت و مورد نیاز

۲1پیکوثانیه انجام شد .مرحله خنککاری با گامزمانی

تحلیل شوند تا با کاهش زمان محاسبات ،استفاده از روش

بزرگتر از مقدار محاسبهشده تکرار شد و تغییری در

اجزای محدود برای حل مسئله ،از نظر اقتصادی نیز

نتایج مشاهده نشد .بنابراین ،از گامزمانی 99/۲نانوثانیه

پذیرفتنی باشد.

برای این مرحله استفاده شد .تحلیل مکانیکی بهصورت
صریح انجام و از گامزمانی ۵نانوثانیه برای محاسبات

بحث و نتایج

مربوط به جابهجایی گرهها و تشکیل موج فراصوتی
استفاده شد .انتشار موج فراصوتی تا 9901نانوثانیه پس

با انجام مدلسازی ،چگونگی رفتار حرارتی ماده و انتشار

از شلیک لیزر مدلسازی شد .زمان تحلیل حرارتی و

موج فراصوتی حاصل از تابش پرتو لیزر  Nd:YAGبا

مکانیکی با سیستمعامل متنباز اوبونتو( 9۹/14توزیعی از

طول موج ۲9۵نانومتر ،خیزپالس ۲نانوثانیه و شعاع لکۀ

لینوکس برپایۀ دبیان) ،پردازندۀ core i7-6700HQ 2.6

1/9۲4میلیمتر روی قطعهای از جنس تنگستن بهدست

 8 × GHzو حافظه رم  9۹ GBبهترتیب  47و ۹0دقیقه

آمد .با شلیک لیزر ،دمای سطح در کسری از ثانیه افزایش

بود .استفاده از مش متفاوت و همچنین گامزمانی مجزا

چشمگیری مییابد .این شوک حرارتی ،انبساط آنی سطح

برای هر یک از ۵تحلیل حرارتی و مکانیکی باعث شد

و درنتیجه تولید موجی االستیک با فرکانسی در محدودۀ

مسئله انتشار موج در زمان کوتاهی قابل مدلسازی باشد.

فراصوت را در پی دارد .در فراصوت لیزری با یکبار

برای مقایسه ،یکبار دیگر محاسبات حرارتی و مکانیکی

شلیک پرتو لیزر ،انواع موجهای طولی ،عرضی ،ریلی و

با گامزمانی و مش یکسان مورد نیاز برای این ۵تحلیل

پیشرو در قطعه تشکیل میشود و براساس نوع عیب

تکرار و مشاهده شد که زمان تحلیل چندین برابر حالت

موجود در قطعه ،یک یا چند نوع از این امواج میتواند

قبل خواهد بود .حل حرارتی ۵ساعت و 7دقیقه طول

برای بازرسی قطعه استفاده شود .شکل  7موج حاصل از

کشید و تحلیل مکانیکی پس از 99ساعت و ۵1دقیقه به

شلیک پرتو لیزر با مشخصات ذکرشده و توان
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91میلیژول را نشان میدهد و تشکیل همزمان این موجها

با تابش پرتو لیزر ،دما بهسرعت افزایش مییابد .بعد از

در داخل قطعه را تأیید میکند.

۲/7نانوثانیه دمای سطح به حداکثر مقدار خود میرسد و
پس از آن بهتدریج کاهش مییابد .شکستگی منحنی در
شکل  0در زمان تقریبی 9نانوثانیه ،بهدلیل تغییر فاز از
جامد به مایع و همچنین اثرات گرمای نهان ذوب است.
درحقیقت در این زمان ،انرژی جذبشده لیزر دمای
جسم را تغییر نمیدهد و این انرژی بهطور کامل صرف
تغییر فاز از جامد به مایع میشود .اما باتوجهبه چگالی

شکل  7میدان فراصوتی ایجادشده در زمان ۹41نانوثانیه پس

باالی انرژی لیزر و زمان خیزپالس کوتاه لیزر (۲نانوثانیه)،

از تابش لیزر با توان 91میلیژول و خیزپالس ۲نانوثانیه

تغییر فاز از جامد به مایع بسیار سریع اتفاق میافتد و
بهسختی در شکل  0قابل مشاهده است .شکستگی دوم

همانطورکه در شططکل  7مشططاهده میشططود ،موج

نمودار هنگام سردشدن قطعه که در زمانهای بین  99تا

طولی با زاویۀ تقریبی ۹1درجه و موج عرضی با سرعتی

94نانوثانیه مشاهده میشود ،مربوط به تغییر فاز از مایع

کمتر و شدتی بی شتر با زاویه تقریبی 91درجه ن سبت به

به جامد است .همانطورکه در شکل  0دیده میشود،

خط عمود درحال انتشار است .موج پیشرو موجی است

نتایج بهدستآمده تطابق خوبی با نتایج مرجع[ ]9۹دارد.

که از نقطۀ تقاطع موج طولی با سطططح آغاز میشططود و
امتداد آن با موج عر ضی مماس می شود .موج ریلی نیز
که با سرعتی کمتر از سرعت موج برشی در روی سطح
جسم انتشار مییابد ،در شکل  7مشاهده میشود.
تغییرات درجهحرارت بهصورت تابعی از زمان برای
۵نقطه از جسططم در زیر مرکز محل تابش لیزر  91 mJبا
حداکثر توان  ۵۵0 MW/cm2و چگالی انرژی حداکثر
 ،۵۲411 J/m2یکی در روی سططططح و دیگری در عمق

شکل  1تغییرات دما با زمان برای نقطهای در عمق  47۹نانومتر و

47۹نانومتر زیر سطح استخراج و با نتایج عددی اوری و

در مرکز تابش پرتو لیزر با توان  91میلیژول و خیزپالس  ۲نانوثانیه

همکاران ] [16مقایسه شد (شکلهای  0و .)1

تغییرات درجهحرارت در عمق 47۹نانومتر زیر
سطح در شکل  1آورده شده و با نتایج مرجع [ ]9۹که
مربوط به عمق 401نانومتر است ،مقایسه شده است
(باتوجهبه اندازۀ متفاوت مشها و موقعیت گرهها در این
تحقیق ،نزدیکترین گره به عمق  401انتخاب شده

شکل  0تغییرات دما با زمان برای نقطهای در باالی سطح و در

است) .نتایج بهدستآمده تطابق خوبی با نتایج مرجع[]9۹

مرکز تابش پرتو لیزر با توان  91میلیژول و خیزپالس  ۲نانوثانیه

در مدلسازی منبع حرارتی و همچنین رفتار حرارتی ماده
در اثر تابش پرتو لیزر نشان میدهد .در انجام تحلیل
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حرارتی ،بعضی خواص ماده مستقل از دما فرض شده
است که این امر میتواند دلیل اختالف اندکی باشد که در
شکل  1دیده میشود.
شکل  91توزیع حرارت در منطقه لیزر در زمان
9901نانوثانیه پس از تابش لیزر را نشان میدهد.
همانطور که در شکل  91دیده میشود ،منطقه متأثر از

ب)

حرارت ،بهسرعت گرمای خود را از دست میدهد و
دمای آن در عرض 9974نانوثانیه از ۲۹1۵درجه
سانتیگراد به 911درجه سانتیگراد میرسد.

ج)

شکل  91توزیع حرارت در منطقه تابش لیزر 9901نانوثانیه پس از
شلیک لیزر با توان 91میلیژول و خیزپالس ۲نانوثانیه
د)

برای مقایسۀ نتایج مکانیکی با دادههای تجربی ریسه

شکل  99نحوه انتشار موج فراصوتی ایجادشده در زمان الف) ns

و همکاران ] [15از لیزری با توان کمتر از 9/1میلیژول

 t=911ب)  t=۲74 nsج)  t=041 nsد)  t=91۲۵ nsدرون

استفاده و نحوۀ انتشار موج فراصوتی حاصل از انبساط

قطعه تنگستنی ،برای لیزر  Nd:YAGبا توان  9/1میلیژول و

آنی سطح استخراج شد .شکل  99انتشار این موج را در

خیزپالس  ۲نانوثانیه و شعاع لکۀ  1/9۲4میلیمتر

داخل قطعهای از زمان  911تا 91۲۵نانوثانیه پس از
شلیک پرتو لیزر نشان میدهد .شکلهای -99ب و -99

شکل  9۵نمودار جابهجایی برح سب زمان برای نقطهای

د بهترتیب مربوط به لحظه رسیدن موج طولی و عرضی

در کف قطعه و در مرکز تابش پرتو لیزر را نشان میدهد.

به کف قطعه هستند.

از زمان شطططل یک پرتو لیزر تا لحظه  t=۲74 nsمنحنی
افقی است و جابهجایی تقریبا صفر است .باتوجهبه اینکه
سرعت موج طولی بی شتر از سرعت موج عرضی است،
اولین جا به جایی نمودار که تقری با در لح ظه t=۲74 ns

م شاهده می شود ،مربوط به ر سیدن موج طولی به کف
قطعه است .شکستگی دوم نمودار ،رسیدن موج عرضی
به کف قطعه را نشان میدهد.
الف)
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محدود و با استفاده از حلکننده کد-استر بهصورت
دوبعدی مدل شد و رفتار حرارتی ماده و همچنین انتشار
موج فراصوتی حاصل از تابش یک پرتو لیزر Nd:YAG

با طول موج ۲9۵نانومتر ،خیزپالس ۲نانوثانیه و شعاع لکۀ
1/9۲4میلیمتر مطالعه شد .در روش اجزای محدود،
زمان محاسبات فرایندهای پیچیده بسیار زیاد است و
بدین لحاظ یافتن مقدار مورد نیاز اندازۀ اجزا برای داشتن
شکل  9۵نمودار جابهجایی برحسب زمان برای نقطهای در کف

کمترین زمان انجام محاسبات ضروری است .باتوجهبه

قطعه و در مرکز تابش لیزری با توان 9/1میلیژول و خیزپالس

اینکه در مطالعات پیشین ،تحلیل حرارتی و مکانیکی برای

۲نانوثانیه

حل مسئله فراصوت لیزری بهصورت همزمان و در یک
مرحله گزارش شده است ،در این تحقیق اندازۀ اجزای

زمان رسیدن موج عرضی در تحلیل اجزای محدود

مورد نیاز برای انجام این ۵تحلیل بهصورت مجزا بررسی

91۲۵نانوثانیه و در آزمایشهای عملی ریسه و

شد و باتوجهبه اختالف زیاد مقادیر بهدستآمده در

همکارانش]9110 [15نانوثانیه است .زمان متناظر برای

تحلیلهای حرارتی و مکانیکی ،پیشنهاد شد که فراصوت

موج طولی ۲74نانوثانیه در مقابل ۲۹1نانوثانیه است.

لیزری و فرایندهای کوپل حرارتیمکانیکی مشابه ،در

مقایسۀ نتایج ،خطایی به میزان ۵/۲درصد برای موج طولی

۵مرحله و با اندازۀ گامزمانی و مش متفاوت برای هر یک

و 4/4درصد برای موج عرضی را در محاسبات اجزای

از این ۵تحلیل حل شود تا زمان انجام محاسبات کمتر

محدود نشان میدهد .برای مدول یانگ فلز تنگستن در

شود.

مراجع مختلف اعداد متفاوتی داده شده است .در

همچنین ،تطططابق خوب نتططایج تحلی طل حرارتی و

مرجع] ،[36مدول یانگ اندازهگیریشده برای تنگستن

م کانیکی با داده های عددی و آز مایشططط گاهی موجود،

توسط گربریچ و همکاران 417±07/0 ،گیگاپاسکال

مطمئنبودن حلکننده کد-استر در تحلیل اجزای محدود

گزارش شده است .بنابراین تحلیل مکانیکی با مدول

م سائل فرا صوت لیزری را ن شان داد .حلکننده کد-ا ستر

یانگهای مختلف تکرار و مشاهده شد که با مدول یانگ

میتواند بهعنوان حلکنندهای رای گان و غیرتجاری برای

441گیگاپاسکال ،نتایج با دادههای آزمایشگاهی مرجع

مدلسططازی امواج فراصططوتی با لیزر و فرایندهای مشططابه

[ ]9۲مطابقت بهتری دارد .بنابراین ،یکی از علل اختالف

مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

نتایج ،ممکن است تفاوت مدول یانگ استفادهشده برای

فهرست عالئم

تنگستن در انجام محاسبات اجزای محدود با مقدار واقعی
آن در آزمایش باشد .همچنین ،تطابق خوب نتایج ،قابلیت

[B]T

حلکننده کد-استر برای تولید امواج فراصوتی حاصل از

ترانهاده تابع شکل

C

حداکثر سرعت موج در ماده

C0

ظرفیت گرمای ویژه در دمای اتاق

cL

سرعت موج طولی

Cp

ظرفیت گرمای ویژه

)Cp(T

تابع ظرفیت گرمای ویژه

تابش پرتو لیزر و صحت مدلسازی مکانیکی فراصوت
لیزری را تأیید میکند.

نتیجهگیری
فراصوت لیزری در رژیم دما-ارتجاعی بهروش اجزای
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][Cp

ماتریس ظرفیت گرمایی ویژه

Tm

نقطۀ ذوب ماده

cT

سرعت موج عرضی

U

جابهجایی

[]D

ماتریس ماده

}{U

بردار جابهجایی

E

انرژی پالس لیزر

{}Ü

بردار شتاب

)f(x

توزیع فضایی پرتو لیزر

x

امتداد طول قطعه

}{Fext

بردار نیروی خارجی

y

راستای عمق

fmax

حداکثر فرکانس موج

Y

مدول یانگ

)g(t

توزیع زمانی پرتو لیزر

α

ضریب انبساط حرارتی خطی

h

ضخامت قطعه

{}ε0

بردار کرنش حرارتی

k

رسانندگی گرمایی

µ

ثابت المه

][K

ماتریس سفتی

ρ

چگالی

][KT

ماتریس رسانندگی گرمایی

ν

ضریب پواسون

Le

اندازۀ جزء

λ

ثابت المه

Lf

گرمای نهان ذوب

][M

ماتریس جرم

}{p1

بردار شار حرارتی

فراصوت لیزری

}{p2

بردار منبع حرارتی

دما-ارتجاعی

Q

چگالی انرژی منبع حرارتی

فرسایشی

R

ضریب انعکاس سطح

روش سایه

r0

شعاع لکۀ لیزر

میرایی

t

زمان

ماتریس جرم

t0

زمان خیزپالس لیزر

گامزمانی

T

دما

صریح

}{T

بردار دما

موج پیشرو

{ }Ṫ

بردار نرخ افزایش دما

موج ریلی

واژه نامه
Laser ultrasonics
Thermoelastic
Ablation
Shadow method
Damping
Mass matrix
Increment size
Explicit
Head wave
Rayleigh wave
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In the second part, the results of thermal analysis
were used as input load to the mechanical analysis
and node displacements due to instantaneous
surface expansion and ultrasonic wave formation
were examined dynamically. A Nd: YAG laser
with 5 ns pulse rise time and 0.354 mm spot radius
were used in finite element calculations. Twodimensional calculations were performed on a
piece of tungsten with dimensions of 3.12 × 8 mm2.
Due to the symmetry of the test piece along its
horizontal axis, only half of the specimen was
modeled. Element size is of particular importance
in finite element analysis and convergence is
achieved when the elements size is sufficiently
small. The optimum value is usually found by
repeating the analysis while gradually reducing the
elements size. In our case, the analysis was
repeated several times with different element sizes
and the results converged when the elements size
in the area close to laser spot reached 100 nm
(Figure 1). For the areas away from the laser, the
analysis was also repeated several times and each
time, the elements were made slightly larger. It was
observed that with elements as small as 30 µm or
less, the results remain unchanged.
Mechanical analysis does not require such a
fine mesh. As Figure 2 shows, by reducing the
elements size to 15 μm, the time it takes for the
transverse wave to reach at the bottom of the
specimen gradually increases and then remains
constant. Therefore, this part of the analysis was
carried out with an element size of 15 µm.
Another factor affecting the accuracy and
computation time is time increment. The higher the
laser energy density, the smaller the time
increment that is required to solve the problem. For
the 3.9 mJ laser, the results converged when using
a time increment of 100 ps. Calculations for the 10
mJ laser were performed with a time increment of
50 ps. The cooling step was repeated with the
larger time step than the calculated value and no
change was observed in results; therefore, time
increment of 11.5 ns was used in this step.
Mechanical analysis was performed explicitly with
a time step of 2 ns and propagation of ultrasonic
waves for 1180 ns after laser irradiation was
modeled.

Farhang Honarvar2

1. Introduction
In recent years, laser ultrasonic testing has found
many applications in industry. In general, laser
ultrasonics is used in either thermoelastic or
ablation regime. If the laser power is lower than
the material evaporation threshold, the regime is
thermoelastic and if the laser power is sufficient
for evaporation of the material, the regime is
ablation. The advantage of the ablation regime
over thermoelastic regime is that it produces
stronger signals and makes it possible to inspect
thick blocks and high-temperature parts. However,
due to the small surface damage induced in
ablation regime, its use is limited to certain
applications. In this paper, laser ultrasonics in
thermoelastic regime was modeled by finite
element method and the thermal behavior of the
material due to laser beam radiation as well as the
propagation of the generated ultrasonic wave was
investigated. Due to long computational time in
laser ultrasonics process, especially in inspection
of thick components, and since the required
element size and time increment is different for
solving the thermal and mechanical aspects of the
problem, these two sections were modeled
separately. The effect of separating these two parts
on the reduction of computation time was then
examined. First, the element size and time
increment required to solve the thermal problem
were found by repeating the analysis. These results
were then used as input load to mechanical
analysis. The results were validated by comparison
with other numerical and laboratory results.
Furthermore, the capability of the Code-Aster
computational solver in modeling the laser
ultrasonics process in thermoelastic regime was
also evaluated.
2. Numerical Simulations
Code-Aster solver was used to perform finite
element calculations. The calculations were
divided into two parts: thermal and mechanical.
Unlike the common method, a different meshing
was used for each of the two analyses. In the first
part, the laser pulse radiation on the body surface
was modeled and the temperature distribution in
the specimen was calculated as a function of time.
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Figure 1. Relationship between elements size (close to laser spot) with temperature at a point above the surface and in the
center of the laser beam. The pulse energy is 10 mJ and pulse rise time is 5 ns.

Figure 2. Relationship between element size and the time it takes for the transverse wave to reach the bottom of the
specimen in mechanical analysis

Thermal and mechanical computation times with
Ubuntu operating system, 2.7 GHz × 8 core i76700HQ processor and 16 GB of RAM were 47
and 68 minutes, respectively. The use of different
mesh sizes and different time increments for each
of thermal and mechanical analyses made the wave
propagation problem to be executable in a short
time. For comparison, the thermal and mechanical
calculations were repeated with identical time
steps and mesh sizes. The computation time turned
to become several times longer in this case.
Thermal analysis took two hours and seven
minutes to be completed and mechanical analysis
took 11 hours and 29 minutes.

As shown in Figure 3, the results are in good
agreement with those reported by Every et al.
(2013). To compare our results for the mechanical
part of the problem with experimental results of
Reese et al. (2013), a laser with a pulse energy of
3.9 mJ was modeled and ultrasonic waves resulting
from instantaneous expansion of the surface were
extracted. Figure 4 shows the time-displacement
diagram for a point at the bottom of the specimen
along the laser beam. From the time the laser beam
hits the surface until 𝑡 = 574 ns, the curve is
horizontal, and the displacement is almost zero.
Since longitudinal wave velocity is higher than
transverse wave velocity, the initial displacement
observed at approximately 𝑡 =574 ns is due to the
arrival of the longitudinal wave at the bottom
surface of the test piece. The peak of the diagram
also corresponds to the arrival of the transverse
wave at the bottom surface. The transverse wave
arrival time is 1052 ns in our simulations and 1008
ns in the practical experiments of Reese et al.
(2013). The corresponding time for the arrival of
longitudinal wave is 574 ns in finite element model
vs. 560 ns in experiments.

3. Results and Discussion
Variations of temperature as a function of time at a
point on the surface and in the center of the laser
spot were extracted for a laser with a pulse energy
of 10 mJ and a maximum power of 228 MW/cm2
and compared with numerical results of Every et al.
(2013) (Figure 3).
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Figure 3. Variations of temperature as a function of time at a point on the surface and in the center of the laser spot were
extracted for a laser with a pulse energy of 10 mJ and a pulse rise time of 5 ns

]
Figure 4. Time-displacement curves for a point at the bottom surface of the specimen along the laser beam. The laser
pulse energy is 3.9 mJ and pulse rise time is 5 ns.

Comparison of the results shows an error of 2.5%
for the longitudinal wave and 4.4% for the
transverse wave. Different values have been used
in references for Young’s modulus of tungsten. The
Young's modulus measured for tungsten by other
researchers is reported to be 407±87.8 GPa.
Therefore, the mechanical analysis was repeated
with different Young’s moduli and it was observed
that with a Young’s modulus of 440 GPa, the
simulation results turn out to be in good agreement
with experimental results reported by Reese et al.
(2013). Therefore, it is likely that one of the
reasons for the difference between our simulation
results with experiments is the value of the Young's
modulus used for tungsten. Good agreement
between our numerical results with experiments
confirms the capability of the Code-Aster solver in
modeling ultrasonic waves generated by laser
radiation as well as the accuracy of mechanical
modeling of laser ultrasonics.
4. Conclusion
Laser ultrasonics in the thermoelastic regime was
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modeled in 2D using Code-Aster solver and the
thermal behavior of the material as well as the
generation of ultrasonic waves by a Nd: YAG laser
beam with a wavelength of 532 nm, pulse rise time
of 5 ns, and spot radius of 0.354 mm were studied.
In the finite element method, the computation time
of complex processes is very high and therefore, it
is necessary to find the optimized size of elements
that results in shortest computation time. In
previous studies, thermal and mechanical analyses
in solving the problem of laser ultrasonics have
been carried out simultaneously and in one step. In
this study, the size of the elements required to
perform these two analyses were chosen to be
different. Due to large differences in element sizes
required for thermal and mechanical analyses, it is
suggested that laser ultrasonics and similar
thermo-mechanical coupling processes be
modeled in two stages with different time
increments and mesh sizes. This would lead to
significant reduction of computation time.
Moreover, good agreement of thermal and
mechanical analyses results with both numerical
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and experimental results available in the literature
indicates that the Code-Aster solver is a good
choice for finite element analysis of laser
ultrasonics problems. Code-Aster solver is free
and non-commercial.
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