تاریخ دریافت1393/09/15 :
تاریخ پذیرش1393/12/16 :

ص 349-339

ارزیابی رفتار شکست تراشههای چوب تحت بار کششی با
استفاده از روش گسیل صوتی
 حوری شریفنیا؛ دانشآموختۀدکتری رشته فراوردههای چندسازۀچوب ،دانشکدۀمنابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران
 سعید کاظمی نجفی؛ استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀمنابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران
 مهدی احمدی نجفآبادی؛ دانشیار دانشکدۀمهندسی مکانیک ،دانشگاه امیرکبیر ،تهران ،ایران

چکیده
با هدف شناسایی سازوکار شکست در تخته تراشه جهت دار ،رفتار شکست تراشههای چوب

تحوت بوار کییوی بوا رو

گسیل صبتی مبرد بررسی قرار گرفت .تراشهها به دو صبرت چسبخبرده و بدون چسب در سه سطح باال ،پایین و میوایی
کیک تخته تراشۀ جهتدار قرار داده شده و پرس شدید .سپس آزمبن کیش به همراه آزمبن گسیل صبتی روی تراشوههوای
تیمارشده و شاهد اعمال شد .با استفاده از دادههای آزمبن کیش ،مدول االستیسیته و مقاومت کییی یمبیهها محاسوهه شود.
رخدادهای تجمعی ،ایرژی تجمعی و دامنۀ سیگنالها ییز از یتایج حاصل از گسیل صبتی بهدست آمدید .یتایج ییوان داد کوه
ایرژی تجمعی ،تعداد رخدادهای گسیل صبتی و همچنین حداکثر دامنۀ سیگنالها با مقدار ییروی واردشده و افوزایش زموان
افزایش یافت و بییترین مقدار ایرژی ایجادشده و رخدادها ییز در محدودۀزمان شکست اتفاق افتاد .شرایط تیمار تراشهها ییز
یتایج گسیل صبتی را تحت تأثیر قرار داد و مقدار ایرژی آزادشده و رخدادهای تجمعی در یمبیههای پورسشوده یسوهت بوه
سایر یمبیهها بییتر ببد .بطبر کلی بزرگی شاخصهای گسیل صبتی بوا ویگگویهوای مکواییکی ماینود مودول االستیسویته و
مقاومت کییی متناسب ببده است که بیایگر امکان شناسایی شکست در تراشه های چب

با رو

گسیل صبتی است.

واژگان کلیدی :بار کییی ،تراشه ،چب  ،شکست ،گسیل صبتی.

 نویسندۀ مسئول ،تلفن ،1144553101 :فکس1144553499 :

Email: skazemi@modares.ac.ir
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امکووان ارزیووابی سووازوکار تخریووب و شکسووت در مووباد

مقدمه
در سال اخیر رو

گسویل صوبتی 1بوه عنوبان یکوی از

مرکب وجبد دارد[.]2

در ارزیابی موباد مختلو ،

در سال  1970امکان ارتهاط بین سازوکار شکسوت و

بسیار مبرد تبجه قورار گرفتوه و از آن بوهعنوبان روشوی

اثر آکبستیکی آن مطرح شد[ .]3با معرفی گسیل صوبتی

مفید برای ارزیابی تخریب و شناسایی رفتار شکسوت در

بورای پوایش شکسوت موباد مرکوب در سوال ،]4[1978

مباد ،بهویگه مباد مرکب یام برده شوده اسوت[ .]1اسواس

گسویل صوبتی

رو های آزمبیی غیرمخر

مطادعات بسیاری دربارۀ استفاده از رو

آزادسازی سوری ووبل موبجهوای صوبتی و

برای ارزیابی تخریب و شناسوایی سوازوکار شکسوت در

فراصبتی تبسط مادهای است که تحت تأثیر تغییر شوکل

مباد مختل

صبرت گرفته است که از آن جمله میتبان

و شکست قرار میگیرد .سیگنالهای گسویل صوبتی بوه

به مباد مرکب پلیمری تقبیتشده بوا ادیواف شییوه [،]2

بزرگی و وهیعوت منهو تبدیدکننودۀ موبج وابسوتهایود و

ادیوواف کووربن [ ]5و ادیوواف وهیعووی [ ]7 ،6اشوواره کوورد.

محدودۀ آیهوا شوامل رخودادهایی دارای فرکوایس پوایین

بررسی چنود یوبش شکسوت میکروسوکبپی و همچنوین

ماینود زدزدوه ،در محوودودۀ فرکوایس قابوول شونیدن ماینوود

سازوکار شکست مباد مرکب پلیمری[ ،]8ارزیابی اتصوال

شکستن چب و در محودودۀ فرکوایسهوای بواال ماینود

داخلی در موباد مرکوب چوببی [ ،]9اثور ایودازۀ ذرات و

شکستهای ریزساختاری در جامدات اسوت .وقتوی کوه

مقدار روببت بر رفتوار آکبسوتیکی تختوه خوردهچوب

مادهای به مقدار تنش بحرایی میرسد ،بوهووبر مبضوعی

[ ،]10مطادعووۀ یووری گسوویل صووبتی در وووی بارگ و اری

میشکند (در مقیاس ریزساختاری) و ایرژی تنش ذخیوره

کییی تخته فیهور و تختوه خوردهچوب

[ ،]11بررسوی

شده یاگهان آزاد شده و سهب ایجاد مبج تنیی مویشوبد

مقاومت کییی و رفتوار شکسوت ایوباش مختلو

که به صبرت دوایر هممرکزی در اووراف محول رخوداد

مرکووب چووببی (تختووهفیهوور ،تختووهالیووه ،تختووهتراشووه و

شکست ایتیار مییابد .ایورژی آزادشوده از ایون وریو ،

تختهخردهچب )[ ]12از مطادعههوای صوبرتگرفتوه در

تبسط حسگرهای مناسب شناسایی مویشوبد .اوالعوات

زمینۀ مباد مرکب غیرچببی و چببی است .براساس ایون

جمو آوریشووده از وریو حسووگرها بووه سوویگنالهووای

یافتهها ییان داده شده است کوه گسویل صوبتی روشوی

ادکتریکی تهدیل مویشوبید .هرکودام از ایون سویگنالهوا

مفید برای شناسایی محدودۀ گستردهای از شکسوتهوای

میشوبد .شوکل

ریزسوواختاری و همچنووین ارزیووابی تخریووب و سووازوکار

 1تصبیری از یک سیستم گسیل صبتی و شاخصهوای

شکست مباد مرکب است .سازوکارهوای مهوم شکسوت

اصلی سیگنال حاصل را ییوان مویدهود .بوا اسوتفاده از

در مباد مرکوب ،شکسوت ادیواف ،شکسوت مادۀزمینوه و

این رو

تبسط مجمبعهای از شاخصها تعری

شاخصهای حاصل از آیادیز گسیل صبتی ماینود دامنوه،2
زمان استمرار ،3شمار

موباد

5

تبرق عنبان شدهاید.

ضرباهنگها ،4ایرژی و فرکوایس
1. Acoustic Emission
2. Amplitude
3. Duration

4. Ring down counts
5. Delamination
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شکل  .1تصویری از سیستم گسیل صوتی و شاخصهای اصلی سیگنال

باتبجه به تحقیقات ایجوامگرفتوه ،شناسوایی منهو

دیگر یکی از رو هوای اسوتفاده از دادههوای گسویل

ایجادکننوودۀ مووبج تنیووی یکووی از هوودفهووای اصوولی

صبتی ،بررسی ارتهاط بین شاخصهایی که بهصوبرت

گسیل صوبتی

ایدازه گیری میشبید و دادههای مکواییکی

تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از رو

غیرمخر

است .شاخصهای سیگنالهای آکبستیکی بیایگر منه

و ارتهاط آیها با شکست است که در این مقاده بررسی

ایتیار سویگنال اسوت ،بوه ووبری کوه بوین سوازوکار

شده است .بدین صبرت که شاخصهای آکبسوتیکی

گسیل صوبتی

مرببط به شکست تراشههوا و همچنوین اثور پورس و

ارتهاط مستقیمی وجبد دارد .در یتیجه هور سویگنال را

چسب زیی روی تراشههوا شناسوایی شودید توااز ایون

موویتووبان شوواخص آکبسووتیکی یووبعی از تخریووب

وری سازوکار مرببط به شکسوت تراشوههوای موبرد

دایست[ .]13از ورف دیگر سیگنالهای گسیل صبتی

استفاده در تخته تراشۀ جهتدار از سایر سازوکارهوای

تخریب و بزرگی شاخصهای مختل

تحت تأثیر عبامل مختل

قرار دارید و بورای بررسوی

آیها به تحلیلهوای پیچیودهای ییواز اسوت[ .]14مقادوۀ
حاضر بخیی از تحقیقی است که بهمنظوبر شناسوایی
بهتوور منهوو شکسووت در تختووه تراشووۀ جهووتدار و
جداسازی سازوکارهای مختل
رو

شکستی که در تخته ری میدهند تفکیکپ یر شبد.

مواد و روشها
مواد

شکست با اسوتفاده از

تراشههایی به ابعاد  12/5×2/5سایتیمتر از روکشهای

گسیل صوبتی صوبرت گرفتوه اسوت .بوه ایون

صنببر با استفاده از ارۀ یباری تهیه و تا روببت

چب

منظبر آزمبن کییوی تراشوههوای موبرد اسوتفاده در

حدود  3درصد خیک شدید و سپس آزموبن گسویل

ساخت تخته تراشۀ جهتدار ،براساس آزمبن شوناخته

صبتی روی آیها ایجام گرفوت.عوالوه بور تراشوههوای

شدۀ کیش تکفیهور 1وراحوی شوده اسوت .از وورف

بدون تیمار(تراشههای اودیه) ،برای بررسی اثر چسوب
و پرس روی یتایج گسیل صبتی ،تراشههای پرسشده

1. Single fiber

و تراشههای چسبزدۀ پرس شوده ییزبررسوی شودید.
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بوودین منظووبر تراشووههووایی بووهوووبر تصووادفی از بووین

روشها

تراشههایی که بورای سواخت تختوه (بوه ضوخامت 1

آزمبن گسیل صبتی بهوبر همزمان با آزمبن کییوی در

سایتیمتر و دایسیتۀ 0/7گرم بر سایتیمتر مکعوب)وزن

آزماییگاه میکرومکاییک داییوکدۀعمران داییوگاه موین

و بقیۀ تراشوههوا بوه چسوب فنول

آمریکووووا ایجووووام گرفووووت .از دسووووتگاه آزمووووبن

فرماددئید ( 10درصد یسهت وزیی) ،آغیوته شودید .از

مکوواییکی INSTRONEبوورای اجوورای آزمووبن کییووی

بین این تراشهها ییز چندتراشه بهوبر تصادفی ایتخا

استفاده شدو یمبیهها با سرعت  0/254میلیمتر بر دقیقوه

شدید .تراشههای آغیته به چسب و بدون چسوب در

تحت بار کییی قرار گرفتند .با استفاده از دادههوای ایون

شده ببدید ،ایتخا

1

هنگووام چیوونش کیووک درون قادووب بووه ابعوواد 35×35

آزمبن ،مدول االستیسویته و مقاوموت کییوی یمبیوههوا

سایتیمتر ،در سه سطح باال ،پایین و میایی کیک تراشه

محاسهه شد .همراه با اجورای آزموبن کیوش از سیسوتم

قرار داده شدید (شوکل  .)2شوایان ذکور اسوت کیوک

گسیل صبتی وراحیشده تبسط شورکت Digitalwave

م کبر از تراشه های چسبیزده تیکیل شوده بوبد توا

آمریکووا و یوورمافووزار  Wave explorerبوورای ضووهط

بتبان تراشههای مبرد یظر را بعد از پرس بهآسوایی از

رخدادهای آکبسوتیکی اسوتفاده شود .دو حسوگراز یوبش

درون تخته بیرون کیید .کیک تیوکیلشوده در دموای

 B1025برای جم آوری دادههای آکبستیکی بهکار بورده

 180درجۀ سایتیگوراد و فیوار 30بوار بوه مودت 10

شدید .حسگرها با استفاده از گریس و با کموک گیورهای

دقیقه پرس شدید .بعد ازپرس از هور سوطح  5تراشوه

که برای یصب آیها روی یمبیهها ،وراحی و ساخته شوده

شد (درکل برای هر تیموار 15

ببد روی یمبیههوا یصوب شودید .بعود از کوادیهره کوردن

بهوبر تصادفی ایتخا

یمبیه) .برای جلبگیری از چسهیدن تراشههای آغیوته

سیستم گسیل صبتی با استفاده از رو

به چسب به یکدیگر یا تراشههای اووراف ،هرکودام از

مداد ،2سیگنالهای آکبستیکی همزمان با آزمبن مکاییکی

تراشههای چسبزده شده قهل از قورار گورفتن داخول

با سرعت یمبیهبرداری 1مگاهرتز گردآوری شدید .هموۀ

کیک و پرس شدن ،جداگایه درون ورقوۀ آدبمینیوبمی

تراشهها با این رو

تحت آزمبن قورار گرفتند.رخودادها

پیچیده شدید.

و ایرژی گسویل صوبتی بوا اسوتفاده از یورمافوزار Wave

شکسوتن یوب

 explorerبهدسوت آمدیود وجمو تجمعوی رخودادها و
ایرژی محاسهه شد .هر رخداد تغییور ایجادشوده در مواده
است که سهب ایجاد مبج تنیی میشبد .ایورژی گسویل
صبتی ،مساحت زیر سیگنال گسیل صبتی و بودون بعود
شکل  .2نحوۀ قرارگیری تراشهها در سطوح مختلف کیک تخته

است.

تراشه

1. Maine
2. Pencil lead break
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شکل  .3سیستم آزمون کششی و گسیل صوتی و آزمو ن کششی تراشهها

برای استخراج دامنۀ سیگنالهوا یوا حوداکثر ودتواژ

یری آزادسازی ایرژی برحسب زموان در هموۀ یمبیوههوا

ایدازه گیریشده در هر سیگنال ،از کد یبشوتهشوده در

روید یکسایی داشته است .ایرژی گسیل صبتی متناسوب

یرمافزار متدب 1استفاده شود .تجهیوزات اجورای ایون

با میزان تخریب است [ ]15و همانوبر کوه از شوکلهوا

آزمبن در شکل 3ییان داده شوده اسوت .شوایان ذکور

برمیآید ،با افزایش مقدار بار ،مقدار ایرژی گسیل صوبتی

است که بهمنظبر جلبگیری از دیز خبردن یمبیهها در

افزایش مییابد .به این ددیل که ایرژی شکسوت یاشوی از

هنگام آزمبن کیش ،دو سوطح بواال و پوایین آیهوا بوا

تیکیل تر های ریز ،بهیسهت کم است [ ،]16در شوروش

استفاده از کاغ سمهاده پبشایده شد (شکل .)3

بارگ اری ،ایرژی شکست کمتری مبرد ایتظار اسوت کوه
شکلها ییز گبیای این مطلب است؛ ودوی بوهتودریج بوا

آزمون آماری
برای بررسی اثر چسب و مبقعیوت مکوایی تراشوههوا
روی خباص مکاییکی و گسیل صبتی از ورح آماری
کامالً تصادفی در قادب آزمبن فاکتبریل اسوتفاده شود.
تجزیهوتحلیل دادهها در سطح اعتمواد  95درصودو بوا
کمک یرمافزار SPSSایجام گرفت.

افزایش بار ،مقدار ایورژی آزادشوده بییوتر مویشوبد کوه
ییاندهندۀ گستر

تر های ریز و تیوکیل تور هوای

بزرگتر است .همانوبر که در شوکل4ادو

ییوان داده

شده ،ایورژی تجمعوی گسویل صوبتی بوه شوکل پلوهای
افزایش مییابد که هرکدام از پر هوای یاگهوایی ممکون
است مرببط به آزادسازی یاگهایی ایورژی شکسوت و در

نتایج و بحث

یتیجه ایجاد تر های بزرگتر باشد.

یتایج مرببط به گسیل صبتی یمبیهها در شکلهای  4توا

تغییرات مقدار رخدادهای تجمعی در شوکل هوای

 6ییان داده شده است .شکلهای  5 ،4و  6ادو  ،رویود

 5 ،4و 6

ییان داده شده اسوت .یوری رخودادها بوا

تغییرات ایرژی در یمبیههای آزمبیی را ییوان مویدهود.

گ شت زمان و ادامۀ بارگ اری افزایش یافته که ییوان
می دهود مقودار تغییورات ایجادشوده در تراشوههوا بوا

1. MatLab

افزایش بار و زمان ،بییتر شده است.
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شکلهوای 5 ،4و  6ج بیوایگر مقودار حوداکثر دامنوۀ

یعنی از یظر زموایی ،همزموان بوا افوزایش ایورژی آزاد

سوویگنالهووای گسوویلشووده برحسووب زمووان اسووت .در

میشبیدو همچنوین تعوداد رخودادها ،سویگنالهوا بوه

برهههایی از زمان ،دامنوه بوه حوداکثر خوبد مویرسود و

حداکثر دامنۀ خبد می رسند (خطچینهای رسومشوده

بییترین مقدار آن در زمان رخداد شکست و حداکثر بوار

در شکل  .)4همچنوین شودت شواخصهوای گسویل

است و در تراشهها مقدار آن در زمان شکست بین 0/7تا

صبتی در محدودۀزمان شکست بییتر است .بهعنوبان

 0/9میلیودت است.

مثال در شکل  4مالحظوه مویشوبد کوه  62درصوداز

با مقایسۀ ایرژی تجمعوی ،رخودادهای تجمعوی و

مقدار کول ایورژی تجمعوی در  150ثاییوۀ آخور زموان

حداکثر دامنۀ شکلهای 4توا  6میواهده مویشوبد کوه

بارگ اری آزاد میشبد و  50درصد رخودادها ییوز در

حداکثر دامنۀ رخدادها با پر های یاگهایی در ایورژی

این بازۀ زمایی ری میدهد.

تجمعی و همچنین روید افزایش رخدادها همسبست،
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چسبزده و پرسشده
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جدول .1نتایج تجزیۀ واریانس متغیرها بر ویژگیهای مکانیکی و گسیل صوتی

منابع تغییرات
S.O.V

رزین
موقعیت تراشهها
رزین× موقعیت تراشهها

میانگین مربعات MS

درجه
آزادی
()df
1
2
2

انرژی تجمعی
**275086/29
1529/56ns
11606/70 ns

طول مدت وقوع

تعداد

مدول االستیسیته

مقاومت کششی

رخدادها (ثانیه)

رخدادها

(نیوتن بر متر مربع)

(نیوتن بر متر مربع)

850/98ns
17885/03ns
21268/28 ns

**20931/85
4755/94ns
9238/53 ns

*0/25
0/001ns
**0/05

*8918/14
116910/30ns
4615/85 ns

** ،معنیدار در سطح اعتماد آماری بیش از  99درصد؛ * ،معنیدار در سطح اعتماد آماری بیش از  95درصد؛  ،nsمعنیدار نیست.

یتایج تجزیۀ واریایس دادهها ییان داد کوه تفواوت

با مراجعه به جدول 2همچنین میاهده مویشوبد کوه

معنی داری بین داده های گسیل صبتی و ویگگویهوای

تعداد رخدادهای تجمعی گسیل صبتی و مقودار ایورژی

تخته قورار

آزادشدۀ تجمعی در حین این رخودادها ،در تراشوههوای

داده شده ببدید وجبد یودارد و همچنوین اثور متقابول

چسبزده و پرسشوده کوه مودول االستیسویتۀ بییوتری

مقدار رزین و مبقعیت قرارگیری تراشهها ییوز جوز در

دارید ،کمتر از دو یمبیۀدیگر است .یتوایج یوک پوگوهش

مبرد مدول االستیسته ،بر ویگگیها معنیدار ییست؛ اما

ایجام گرفته روی بتنهای تقبیوتشوده بوا صوفحههوای

اثر مستقل افزودن رزین برمدول االستیسیته و مقاومت

فلزی دارای مدول االستیسیته های متفاوت ییوان داد کوه

کییی یهایی 1در سطح اعتماد  99درصد و بور تعوداد

در یمبیههای دارای سفتی کمتر ،تعداد رخدادهای گسیل

رخدادها و ایرژی تجمعی در سطح اعتماد  95درصود

صبتی بییتر است که این وضعیت به تغییر شکل بییوتر

معنیدار است (جدول.)1

و در یتیجه ،تخریب بییتر یمبیهها یسهت داده شود[.]18

مکاییکی تراشههایی که در سطبح مختل

با تبجه به معنیدار یهبدن مبقعیت مکایی تراشوههوا،

یتایج آزمبن کییی مباد مرکوب تقبیوتشوده بوا ادیواف

از ویگگیهای مکاییکی و گسیل صبتی کول یمبیوههوای

شییه ییز ییان داده است که در یمبیههای دارای درصود

پرسشده و چسبزدۀپرسشده،جداگایه میوایگین گیوری

ادیاف بییتر که مدول االستیسویتۀ بییوتری داریود ،تعوداد

شد و با تراشههای بدون تیموار مقایسوه شودید .از آیوادیز

رخدادهای گسیل صبتی کاهش پیدا میکند[.]19

واریوایس یکطرفووه بورای تعیووین اخوتالف معنوویدار و از

مقدار ایرژی آزادشده در یمبیههای پرسشده بیش از

آزمبن تبکی برای گروهبندی میایگینها استفاده شود کوه

یمبیههای دیگر است که با تبجه بوه مودول االستیسویته،

یتایج در جدول  2خالصه شوده اسوت .براسواس یتوایج

مقاومت کییوی یهوایی و همچنوین مودت زموان کمتور

بهدستآمده ،مقاومت کییی یهایی و مودول االستیسویتۀ

آزادسازی ایرژی و وقبش رخدادها ،میخص میشبد کوه

تراشههایی که به چسب آغیته شده و پرس شدید بییتر

مقدار تغییر شکل و تخریب ایجاد شده در این یمبیه هوا

از سایر یمبیههاست .اثر افزاییی افزودن چسب برمودول

بییتر است و همانوبر که در مناب دیگر گوزار

شوده

االستیسیته در تحقی دیگری که دربارۀ تراشههای چوب

[ ،]20در واق تغییر شکل بوزرگتور ،ایورژی بییوتری را

ایجام گرفت ییز گزار

شده است[.]17

آزاد کرده است .همچنین تعداد رخودادهای ایجواد شوده
ییز که ییاندهندۀ میوزان شکسوت و تخریوب اسوت ،در

1. Ultimate Tensile Strength,UTS

تراشههای پرسشده بییتر است.
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جدول  .2ویژگیهای مکانیکی و گسیل صوتی نمونههای آزمونی و گروهبندی توکی

تراشههای تیمارنشده
تراشههای پرسشده بدون چسب
تراشههای چسبزدۀ پرسشده

انرژی

طول مدت وقوع

تجمعی

رخدادها (ثانیه)

440/7 B
866/8 B
256 A

493/8 B
191/3 A
221/4 A

تعداد رخدادها
307AB
371 B
264 A

*

مدول االستیسیته
(نیوتن بر متر مربع)
0/78A
0/78 A
0/93 B

مقاومت کششی
نهایی (نیوتن بر
متر مربع)
627/3AB
448/2A
674/8B

*گروهبندی توکی از کوچکترین میانگین به بزرگتریناست.

نتیجهگیری

افزایش موییابود و در هنگوام شکسوت مقودار آن بوه

یتایج این پوگوهش ییوان داد کوه یحوبۀ آموادهسوازی

حدود  0/9میلیودت میرسود .بزرگوی شواخصهوای

تراشووههووا (پوورس کووردن یووا افووزودن چسووب) بوور

گسیل صبتی با ویگگویهوای مکواییکی ماینود مودول

شاخصهای گسیل صوبتی مؤثراسوت ،اموا مبقعیوت

االستیسیته متناسب است ،بهوبریکه در تراشههای بوا

مکایی تراشهها در ضخامت تخته ،تأثیر زیادی بر ایون

مدول االستیسیتۀ کمتر ،تغییر شکل بییوتر و متناسوب

شوواخصهووا یوودارد .بزرگووی پووارامتر ایوورژی ،تعووداد

بووا آن شوواخصهووای گسوویل صووبتی (ایوورژی ،تعووداد

رخدادهای گسیل صوبتی و همچنوین حوداکثر دامنوۀ

رخدادها و مقدار دامنه) بییتر بهدست آمده اسوت .بوا

سیگنالها با مقودار ییوروی واردشوده و زموان مورتهط

تبجه به بییتر شدن شاخصهوای گسویل صوبتی در

است .با یزدیک شدن به زموان پایوان شکسوت تعوداد

محدودۀ زمان شکست ،پیشبینی شکسوت سوازههوای

رخدادها ،مقدار ایرژی و همچنوین دامنوۀ سویگنالهوا

بزرگتر امکانپ یر است.
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