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چکیده
تجهیزات مکانیکی متداول اندازهگیری جابهجایی و کرنش ،مانند کرنشسنجها و جابهجایی سنجهای خطی ( )LVDTکه معموال
به صورت تماسی به نمونه متصل میشوند ،علیرغم داشتن دقت قابل قبول ،دارای محدودیتهایی از قبیل ،هزینههای باالی تجهیزات،
پیچیدگی و زمانبر بودن نصب و همچنین عدم امکان دستیابی به کل میدان جابهجایی و کرنش در نمونهها میباشند .این
محدودیتها باعث شده تا توجه پژوهشگران به روشهای غیر تماسی ،مانند روشهای برپایه پردازش تصویر جلب شود .سرعت سنجی
تصویری ذرات ( )PIVیکی از روشهای مبنی بر پردازش تصویر است که نسبت به سایر روشهای مبنی بر پردازش تصویر از دقت
باالتری برخوردار است .در پژوهش پیش رو ،ضمن معرفی روش  PIVو کاربردهای آن در زمینه آزمایشهای مهندسی سازه ،به ارزیابی
دقت این روش در زمینه محاسبه میدان جابهجایی در ورق  FRPچسبانده شده به سطح بتنی پرداخته شد .به این منظور ،تعدادی
نمونه ساخته شد و تحت آزمایش برش مستقیم قرار گرفت و منحنی بار-جابهجایی نمونهها با استفاده از  LVDTو تحلیل PIV
بهدست آمد و با یکدیگر مقایسه شد .بر اساس نتایج این پژوهش ،روش  PIVمیتواند یک روش دقیق و کم هزینه برای اندازهگیری
جابهجایی و کرنش در آزمایشهای مهندسی سازه باشد.

کلمات کلیدی :پردازش تصوی ،سرعتسنجی تصویری ذرات ( ،)PIVجابهجایی ،کرنش ،انتشار ترک
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 .5مقدمه
امروزه عليرغم استفاده گسترده از تجهيزات متداول اندازهگيری جابهجایی و کرنش ،مانند جابهجاییسنجهای خطی ( )LVDT1و کرنشسنجهای
مکانيکی و الکتریکی ،وجود محدودیتهایی از قبيل هزینه باال ،عدم امکان استفاده در تمام شرایط محيطی ،نصب تجهيزات به صورت تماسی ،زمان بر بودن
نصب تجهيزات و همچنين عدم امکان دستیابی به کل ميدان جابهجایی و کرنش عضو مورد نظر ،از جمله مشکالت پيش روی پژوهشگران میباشند [.]1
مشکالت فوق الذکر و لزوم اندازهگيری تغيير شکلها و کرنشها در اکثر آزمایشهای مهندسی عمران ،موجب شد تا پژوهشگران به دنبال روشهای نوین
اندازهگيری تغيير شکل باشند .در ميان روشهای نوین اندازهگيری تغييرشکل غير متصل همچون اشعه ایکس و اسکن حرارتی و ليزر اسکن ویبرومتری،
روشهای نوین بر پایه پردازش تصویر همچون روش فوتوگرامتری ،2همبستگی تصاویر دیجيتال( )DIC3و سرعت سنجی تصویری ذرات ( )PIV4در
پژوهشهای آزمایشگاهی بهطور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است.
فوتوگرامتری دانش و فناوری استخراج اطالعات مربوط به تغيرات مختصات هندسی اجسام ،با استفاده از تصاویر گرفتهشده و پردازش و تحليل آنها
است [ .]2از جمله کاربردهای فوتوگرامتری در مهندسی عمران ،اندازهگيری ميدان جابهجایی و نظارت بر روند رشد ترک در اعضای بتنی مسلح در طول
فرآیند آزمایش میباشد .آدرین و الماهيدی در یک پژوهش ،با استفاده از کنترول روند رشد ترک تير بتنی تقویت شده با  CFRPتوسط فوتوگرامتری،
رفتار برشی و خمشی آن را مورد بررسی قرار دادند[ .]3با وجود مزایای فوتوگرامتری ،میتوان به برخی از معایب این تکنيک از قبيل زمان بر بودن
آمادهسازی نمونهها و نياز به استفاده از چند دوربين و توقف بارگزاری در چند مرحله برای محاسبه کل ميدان جابهجایی نمونه اشاره کرد [.]3
 ،DICیکیدیگر از روشهای اندازهگيری جابهجایی بر پایه پردازش تصویر است که تاکنون پژوهشگران بسياری از این روش در زمينههای مختلف
پژوهشی همچون تعيين مدول االستيسيته بتن ،در زمينه مکانيک شکست ،محاسبه کرنش در بتن و همچنين برای بررسی مقاومت پيوستگی  FRPبه بتن،
استفاده شده است [ .]4اگرچه در حال حاضر تکنيک  DICبرای اندازهگيری ميدان جابهجایی و ميدان کرنش استفاده میشود ،اما بدست آوردن ميدان
کرنش دقيق در بعضی موارد میتواند چالش برانگيز باشد [.]4
 PIVدر اصل یک روش اندازهگيری سرعت مبتنی بر پردازش تصویر است که در ابتدا در زمينه مکانيک سياالت و برای اندازه گيری سرعت جریان  2و
 3بعدی سياالت بهکار برده شده است [ .]5وایت و همکاران با انجام یک سری اصالحات در این روش ،گامی برای کاربرد  PIVدر زمينه آزمایشهای
ژئوتکنيک برداشتند [ .]6بر اساس نتایج پژوهشهای وایت و همکاران ،روش  PIVاصالح شده در مقایسه با روشهای گذشته اندازهگيری جابهجایی مبتنی بر
پردازش تصویر ،از دقت باالتری برخوردار بوده و توانایی پردازش محدوده وسيعتری را دارا میباشد[ .]6هدف از پژوهش پيش رو ،معرفی روش PIV

بهعنوان یک روش نوین غير تماسی اندازهگيری جابهجایی و کرنش در آزمایشهای مهندسی عمران و بررسی عملکرد و دقت آن در آزمایشهای مهندسی
سازه میباشد.

 .2پردازش تصویر با استفاده از سرعت سنجي تصویری ذرات ()PIV
در فرآیند  ،PIVابتدا از سطح جسم درحال تغيير شکل تصاویر دیجيتال پياپی گرفته شده و بهعنوان ورودی به نرمافزار داده میشود .سپس مطابق شکل1
ناحيهی مورد بررسی در نخستين تصویر به تعدادی بخشهای کوچکتر به صورت یک شبکه تقسيم بندی میشود (به هر بخش کوچک وصله 5آزمون گفته
شده و اندازه آن بر مبنای پيکسل تعيين میشود) .سپس در تصویر دوم یک وصله با ابعاد بزرگتر بهعنوان دامنهای که نرمافزار در آن جابهجایی وصله آزمون
را ردیابی میکند (وصله جستجو) ،انتخاب میشود .نرم افزار با کمک تابع برازش ،محل وصله آزمون را در دو تصویر پياپی ردیابی کرده و وصلهای را که
دارای بيشترین مقدار تابع برازش است ،بهعنوان مکان جدید وصلهی آزمون در تصویر دوم در نظر میگيرد .به این ترتيب ،فاصله افقی و عمودی بين وصلهی
آزمون در هر دو تصویر بهعنوان خروجی برنامه و به شکل یک ماتریس تعيين میگردد .با در دست داشتن ماتریس جابهجایی ،ميدان کرنش ناحيه مورد نظر
نيز بهدست میآید.
1
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شکل  -1شبکه بندی تصویر نخست و انتخاب ابعاد وصلهها

بر اساس پژوهشهای پيشين ،دقت  PIVبه شدت تابع اندازه وصلهها و بافت تصویر میباشد[ .]6درکاربرد  PIVدر آزمایشهای مکانيک سياالت ،برای
فراهم کردن بافت قابل تشخيص برای پردازش تصاویر ،نيازمند سيد بندی شدن سيال با ذرات رنگی (توپهای پلیاستيرن یا پودر رنگی) است ،اما در
کاربرد PIVدرآزمایشهای ژئوتکنيک ماسه بهطور طبيعی دارای بافتی با ذرات مختلف الرنگ است .در نتيجه ،عليرغم سایر روشهای اندازهگيری مبتنی بر
پردازش تصویر ،در روش PIVدرآزمایشات ژئوتکنيکی هيچ نشانگر یا رنگآميزی تعبيه شدهای نياز نيست.

 .3كاربرد  PIVدر مهندسي سازه
در سالهای اخير ،عالوه بر استفاده از  PIVدر آزمایشهای مکانيک سياالت و ژئوتکنيک ،پژوهشگران از این روش نوین در زمينه آزمایشهای
مهندسی سازه نيز بهره بردهاند .برخی از زمينههای کاربرد  PIVدر زمينه مهندسی سازه ،بررسی روند شکست در نمونههای بتنی و پایش ترک خوردگی در
اعضای بتنی[ ،]7محاسبه ميدان جابهجایی وکرنش اعضای بتنی [ ]8و همچنين ،محاسبه ميدان جابهجایی وکرنش ورقهای  FRPچسبانده شده به بن
میباشد[ ،]9که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

 .1 .3پایش ترک در اعضای بتنی

روشهای تجربی متعددی برای نظارت بر ترک خوردگی در انواع بارگذاری وجود دارد ،که معمول ترین آنها استفاده از کرنش سنجهای الکتریکی
و LVDTمیباشد .استفاده از کرنش سنجها و  LVDTدر صورتی که با رعایت نکات توصيه شده باشد مؤثر و قابل اطمينان است ،اما با این حال میتوان به
محدودیتهایی از قبيل :اندازه گيری کرنش و جابهجایی تنها در یک نقطه و یک مرتبه ،زمان بر بودن نصب سنسورها ،پيچيدگی و غير عملی بودن اتصال
سنسورهای زیاد برای نواحی وسيع ،عدم پوشش کل ناحيه مورد نظر بهدليل محدودیت در نصب حسگرها به صورت نزدیک بهم و متراکم ،احتمال
آسيبدیدگی دستگاههای اندازهگيری در طول آزمایش ،حذف دستگاهها قبل از شکست نمونه برای جلوگيری از آسيب دیدگی تجهيزات و همچنين
هزینههای باالی دستگاههای اندازهگيری ،اشاره کرد [ .]7وجود این محدودیتها ،باعث شد تا محققان به دنبال روشهای اندازهگيری غير تماسی باشند.
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حسينی و همکاران در یک پژوهش تجربی ،توانایی و دقت  PIVدر نظارت بر ترک خوردگی تير بتنی تحت خمش چهار نقطهای را مورد ارزیابی قرار
دادند [ .]7آنها در این پژوهش به منظور ارزیابی دقت روش  ،PIVعرض ترکهای خمشی بوجود آمده را با استفاده از  LVDTو روش  PIVمحاسبه
کرده ،و منحنی بار-عرض ترک بهدست آمده از دو روش را با یکدیگر مقایسه کردند (شکل.)2

ب

الف

شکل -2بررسی ترک خوردگی تیر بتنی در آزمایش خمش ،با استفاده از  .PIVالف) موقعیت دوربین و پروژکتور .ب) مقایسه نمودار

بار-عرضترک بهدست آمده از  LVDTو تحلیل ]7[ PIV

همچنين در این پژوهش با استفاده از تحليل  ،PIVفرآیند باز شدن ترک ها مورد بررسی قرار گرفت و ميدان کرنش ناحيه ترک خورده نمونهها بهدست
آمد (شکل.)3

شکل -3تصویر انتشار ترک در تیر بتنی و میدان کرنش متناظر با آن بهدست آمده از تحلیل .]7[ PIV

در پایان ،بر اساس نتایج این پژوهش نتایج زیر حاصل شد [:]7


 PIVیک روش قدرتمند برای اندازهگيری شروع و انتشار ترکها است .با استفاده از نتایج تحليل  ،PIVمیتواند اطالعات دقيقی در مورد رفتار
مکانيکی مواد ،مانند پروفيلهای ترک و توزیع کرنش را بدست آورد .همچنين ،با روش  PIVمیتوان به ميدان کرنش در لحظه حداکثر بار دست یافت
و به این ترتيب ،اطالعات مهم تمام نقاط دلخواه منطقه ترک را در اختيار داشت.
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شروع و انتشار ترکهایی که با چشم غير مسلح قابل کنترل نيستند ،میتواند به راحتی با استفاده از  PIVکنترل شود .از این اطالعات میتوان بهطور
موثری برای تحليلهای مکانيکی که نيازمند دانستن اطالعات دقيقی همچون مقدار بار در زمان ایجاد اولين ترک و تعداد ترک است ،استفاده شود.



منحنی بار-عرض ترک و همچنين ميدان کرنش در تير بتنی تحت خمش ،میتواند با استفاده از روش غير تماسی PIVبهدست آید .در نتيجه ،این روش
میتواند بهعنوان یک جایگزین برای روشهای اندازهگيری معمول بررسی رفتار ترک ،در آزمایشهای خمشی مورد توجه قرار گيرد.

 .2 .3اندازهگیری تغییر شکل و کرنش در تیرهای فوالدی و بتنی

یکی دیگر از کاربردهای  PIVدر زمينه مهندسی سازه ،اندازه گيری تغيير شکل و کرنش اعضای فوالدی و بتنی است ،که تا کنون چندین پژوهش در
این زمينه انجام گرفته است .مستوفینژاد و همکاران در یک پژوهش تجربی ،توانایی و دقت  PIVدر زمينه اندازهگيری خيز وسط تيرهای بتنی و فوالدی
تحت خمش چهار نقطهای را مورد ارزیابی قرار دادند [ .]8در این پژوهش ،بهمنظور ارزیابی دقت  PIVدر محاسبه خيز وسط دهانه تير ،مقدار خيز با استفاده
از یک  LVDTنيز اندازه گيری شد و نتایج این دو روش با یکدیگر مقایسه گردید .در شکل  ،4نمودار بار-جابهجایی وسط دهانه تير بتنی و فوالدی بهدست
آمده از  LVDTو تحليل  PIVقابل مشاهده است .در این پژوهش ،ميدان کرنش ناحيه وسط دهانه تير فوالدی تحت خمش نيز محاسبه شده است ،که در
شکل  ،5ارایه شده است.

الف

ج

ب

شکل -4محاسبه و مقایسه منحنی بار-جابهجایی وسط دهانه تیر فوالدی و بتنی تحت خمش بهدست آمده از  LVDTو تحلیل  .PIVالف) تصویر
آزمایش خمش و موقعیت تجهیزات .ب) منحنی بار -جابهجایی تیر فوالدی .ج) منحنی بار -جابهجایی تیر بتنی [.]8

ب

الف

شکل -5میدان کرنش وسط دهانه تیر فوالدی تحت خمش .الف) شبکه بندی ناحیه مورد نظر به وصلهها .ب) میدان کرنش ناحیه موردنظر [.]8
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نتابج به دست آمده از این پژوهش در رابطه با درستی نتایج تحليل  PIVاین پژوهش ،نتيجهگيریهای زیر انجام گرفت [:]8


مقدار جابهجایی بهدست آمده از روش  PIVدقيقا با نتایج  LVDTمطابقت دارد .از این رو ،میتوان به راحتی با استفاده از روش  ،PIVمنحنی
بار-جابهجایی تيرهای فوالدی و بتن مسلح تحت بارگذاری خمشی را ترسيم کرد.



کل ميدان جابهجایی برای نمونههای فوالدی و بتن مسلح میتواند با استفاده از روش  PIVبهدست آید .با داشتن ميدان جابهجایی ،تانسور کرنش نيز
میتواند با یک فرآیند ساده محاسبه شود.



از آنجا که بتن یک ماده بسيار ناهمگن است ،با استفاده از ابزارهای مکانيکی معمول نمیتوان کرنشهای دقيق را در حالت ناحيه فرآوری شکست
( )FPZپيشبينی یا اندازهگيری کرد .با این حال ،این ویژگیها به راحتی با استفاده از تکنيک  PIVبهدست میآنيد.



تکنيک  PIVمیتواند به دليل هزینههای پایين و توانایی و دقت باال در ارزیابی ميدان جابهجایی و کرنش ،بهطور گستردهای بهعنوان جایگزین
روشهای اندازهگيری معمول ،به ویژه در آزمایشهای خمشی ،استفاده شود.

 .3 .3محاسبه میدان جابهجایی و کرنش ورق FRP

تا کنون پژوهشهای بسياری در زمينه محاسبه ميدان جابهجایی و کرنش ورقهای  FRPچسبانده شده به بتن صورت گرفته است .حسينی و همکاران،
بهمنظور ارزیابی طول موثر پيوستگی ورق  FRPو بتن در آزمایش برش مستقيم ،از روش  PIVبرای محاسبه ميدان کرنش ورق  FRPاستفاده کردند [.]10
همچنين در پژوهشی دیگر عطاری و توکلیزاده از روش  PIVبرای ارزیابی طول موثر ورق  FRPو بتن تقویت شده به روش کاشت الياف ،استفاده کردند
[.]9
در ادامه نتایج آزمایشگاهی مربوط به این پژوهش در زمينه ارزیابی دقت روش  PIVدر محاسبه ميدان جابهجایی و کرنش ورق  FRPچسبانده شده به
بتن ارایه میشود.

 .1 .3 .3مشخصات نمونهها و روش انجام آزمایش

در این پژوهش ،بهمنظور ارزیابی دقت روش  PIVدر محاسبه ميدان جابهجایی و کرنش ورق  FRPمتصل شده به بتن به روش نصب خارجی ،EBR
تعداد شش نمونه منشور بتنی در ابعاد  350 mm×150 mm×150 mmبرای آزمایش برش مستقيم ساخته شد .برای ساخت نمونهها ،ابتدا سطح بتن نمونهها
آمادهسازی سطحی شد و بعد از تميز کردن سطح بتن توسط جریان هوا ،یک الیه پارچه کربنی تک جهته با عرض  50 mmو طول  150 mmبه روش نصب
تر و با استفاده از رزین اپوکسی دو جزئی بر روی سطح بتن قرار داده شد .همچنين بهمنظور انجام آزمایش برش مستقيم ،دستگاهی مطابق شکل 6ساخته شد.
همانطور که در نيمرخ ترسيم شده دستگاه در شکل-6ب مشاهده میشود ،پس از قرارگيری نمونهها در قاب نگهدارنده دستگاه ،یک جک هيدروليکی با
ظرفيت  300 kNبهوسيله گيره مخصوص نيروی کششی را بصورت یکنواخت و با نرخ بارگذاری ثابت تا لحظه شکست به ورق  FRPوارد میکند.
مطابق شکل-6الف در حين بارگذاری ،با استفاده از یک دوربين  Canon-EOS-1300Dبا تفکيک پذیری  18/0مگاپيکسل ( 5184×3456پيکسل) و
مجهز به لنز  ،Canon 18-55از سطح باالی نمونهها تصویربرداری دیجيتالی انجام شد و بهمنظور حذف بازتاب نورهای نامناسب ،از دو منبع نور مشابه با زاویه
 °54در دو طرف نمونه استفاده شد  .همچنين به منظور ارزیابی دقت روش PIVدر اندازهگيری جابهجایی ورق  ،FRPاز یک  LVDTبا دامنه جابهجایی
 5 mmدر ابتدای ناحيه چسبانده شده ورق  FRPبه بتن استفاده شد (شکل-6الف).
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ب

الف

شکل -6دستگاه برش مستقیم ساخته شده در آزمایشگاه دینامیک سازه دانشگاه فردوسی مشهد .الف) تصویر دستگاه .ب) نیمرخ دستگاه.

 .2 .3 .3میدان جابهجایی

در این پژوهش ،از آنجایی که ورق  CFRPدارای بافت مناسب قابل تشخيص برای نرم افزار نمیباشد ،مطابق شکل-7الف ،برای ایجاد بافت مناسب پس
از چسباندن ورق  FRPبر روی سطح بتن و قبل از گيرش رزین اپوکسی ،روی سطح نمونه ها با استفاده از ترکيب چند نوع ماسه با رنگهای مختلف بهطور
کامل پوشانده شد .وصلههای مورد استفاده نيز در ابعاد  128 × 128پيکسل و به فاصله  32پيکسل از همدیگر (مرکز به مرکز) انتخاب شدند .همچنين پردازش
تصاویر با استفاده از برنامه  geoPIV_RGتوسعه یافته در دانشگاه کمبریج [ ]6و در فضای نرم افزار  MATLABصورت گرفت .در شکل –7ب ،ميدان
جابهجایی ناحيه متصل شده  FRPبه بتن بهدست آمده از تحليل  PIVارایه شده است.

ب

الف

شکل -7محاسبه میدان جابهجایی با استفاده از تحلیل  .PIVالف) تصویر نمونه و ناحیه تحلیل شده با  .PIVب) میدان جابهجایی نمونه .B – 1
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بر اساس نتایج بهدست آمده از ميدان جابهجایی نمونهها ،بيشترین اختالف جابهجایی (در محل اتصال  LVDTبه ورق  )FRPبين دو مقدار بهدست آمده
از  LVDTو تحليل ،PIVبسيار ناچيز و در حدود  5%بود .الزم به ذکر است ،برای محاسبه جابهجایی در روش  ،PIVميانگين جابهجایی پنج نقطهی واقع در
عرض ورق  FRPو با  8 mmفاصله تا ( LVDTبخاطر فضای گرفته شده توسط پایه  )LVDTاندازهگيری شد.

 .3 .3 .3منحنی بار-جابهجایی و نیمرخ کرنش طولی

در شکل-8الف ،منحنی بار-جابهجایی بهدست آمده از نتایج تحليل  PIVو  LVDTارایه شده است .برای ترسيم این نمودار ،مقدار جابهجایی نقطهای
واقع بر روی ورق  FRPو در ابتدای ناحيه متصل شده به بتن و در سمت بارگذاری شده اندازهگيری شد .با مقایسه منحنیهای بهدست آمده از  LVDTو
تحليل  ،PIVمیتوان همپوشانی خوبی را بين نتایج این دو روش مشاهده کرد .به طوری که متوسط اختالف بين اندازههای بهدست آمده از  LVDTو تحليل
 PIVبرابر  0/011 mmبود.
یکی از تواناییهای  ، PIVبه دست آوردن ميدان کرنش با استفاده از ميدان جابهجایی است .در شکل-8ب ،نيمرخ کرنش طولی ورق  FRPبا استفاده از
نتایج تحليل  PIVبرای سطوح بار مختلف ترسيم شده است .با بررسی نيمرخ کرنش طولی نمونهها میتوان مشاهده کرد ،نيروی وارده به ورق ،FRPدر طولی
در حدود  85 mmو از ورق FRPبه بتن انتقال مییابد.
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شکل -8منحنی بار-جابهجایی و نیمرخ کرنش طولی ورق  ،FRPترسیم شده با استفاده تحلیل  PIVو نتایج  .LVDTالف) منحنی بار جابهجایی.
ب) نيمرخ کرنش طولی.

 .4نتيجهگيری
در پژوهش پيش رو ،بهمنظور معرفی و ارزیابی روش  PIVبه عنوان یک روش غير تماسی بر پایه پردازش تصویر در آزمایشهای مهندسی سازه ،برخی
از پژوهشهای صحت سنجی صورت گرفته در زمينه بررسی ترک خوردگی اعضای بتنی و اندازهگيری تغيير شکل و کرنش اعضای فوالدی و بتنی با
استفاده از تحليل  PIVمورد بررسی قرار گرفت و همچنين بهمنظور ارزیابی دقت روش  PIVدر زمينه محاسبه ميدان جابهجایی و کرنش ورق  ،FRPتعدادی
نمونه ساخته شد و تحت آزمایش برش مستقيم قرار گرفته و مقدار جابهجایی حداکثر و منحنی بار-جابهجایی نمونهها با استفاده از  LVDTو تحليل PIV

بهد ست آمد و با یکدیگر مقایسه شد .بر اساس نتایج پژوهشهای صحت سنجی انجام گرفته گذشته و نتایج حاصل از پژوهش حاضر میتوان نتيجهگيریهای
زیر را انجام داد:


 PIVیک روش قدرتمند برای بررسی شروع و انتشار ترکها میباشد ،بهطوری که ترکهای غير قابل مشاهده با چشم غير مسلح ،میتوانند به راحتی با
استفاده از  PIVکنترل شوند .با استفاده از نتایج تحليل  ،PIVمیتوان اطالعات دقيقی در مورد رفتار مکانيکی مواد ،مانند پروفيلهای ترک ،منحنیهای
بار-عرضترک و ميدان کرنش در لحظه حداکثر بار دست یافت .در نتيجه ،این روش میتواند بهعنوان یک جایگزین برای روشهای اندازهگيری
معمول در زمينه بررسی رفتار ترک ،در آزمایشهای خمشی مورد توجه قرار گيرد.
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.جابهجایی تيرهای فوالدی و بتن مسلح تحت بارگذاری خمشی با دقت بسيار باال بهدست میآید- ميدان جابهجایی و منحنی بار،PIV با استفاده از روش



 میتواند بهدليلPIV  روش، درنتيجه. تانسور کرنش نيز میتواند با یک فرآیند ساده با دقت بسيار باال محاسبه شود،همچنين با داشتن ميدان جابهجایی
 در، بهطور گستردهای بهعنوان جایگزین روشهای اندازهگيری معمول،هزینههای پایين و توانایی و دقت باال در ارزیابی ميدان جابهجایی و کرنش
. استفاده شود،آزمایشهای خمشی
 همچنين، بود%5  در آزمایش برش مستقيم در حدودPIV  و تحليلLVDT  بهدست آمده ازFRP  بين مقادیر جابهجایی حداکثر ورق،حداکثر اختالف



 یک روشPIV  در نتيجه روش. بود0/011 mm  در حدود، بهدست آمده از این دو روشFRP جابهجایی ورق-مقدار متوسط اختالف بين منحنی بار
 میتوان ميدان کرنش و پروفيلهای،FRP  با داشتن ميدان جابهجایی ورق. متصل شده به بتن استFRP دقيق برای محاسبه ميدان جابهجایی ورق
 میتوان بهعنوان یک روش کم هزینه و دقيق برای آزمایشهای ارزیابی پيوستگی ورقPIV  از روش، بنابراین. را نيز بهدست آوردFRP کرنش ورق
. استفاده کردFRP  بررسی رفتا اعضای بتنی مقاومسازی شده با، به بتن و بهطور کلیFRP

مرجعها
[1] Wang, B., Teng, J. G., De Lorenzis, L., Zhou L., Ou J., Jin W. (2009). “Strain monitoring of RC
members strengthened with smart NSM FRP bars”. Construction and Building Materials, vol. 23,
pp. 1698-1711.
[2] Slominski, C., Niedostatkiewicz M., and Tejchman J. (2007). “Application of particle image
velocimetry (PIV) for deformation measurement during granular silo flow”. Powder Technology,
vol. 173, pp. 1-18.
[3] Adrian K. Y., and Al-Mahaidi R. (2006). “Experimental investigation on torsional behavior of
solid and box-section RC beams strengthened with CFRP using photogrammetry”. Journal of
Composites for Construction, ASCE, vol. 10, no. 4, pp. 321-329.
[4] Czaderki C., Soudki K., and Motavalli M. (2010). “Front and side view image correlation
measurements on FRP to concrete pull-off bond tests”. Journal of Composites for Construction,
ASCE, vol. 14, no. 4, pp. 451-463.
[5] Czaderski C., Soudki K., and Motavalli M. (2010). “Front and side view image correlation
measurements on FRP to concrete pull-off bond tests”. Journal of Composites for Construction,
vol. 14, pp. 451-463.
[6] White D., Take W., and Bolton M. (2003). “Soil deformation measurement using particle image
velocimetry (PIV) and photogrammetry”. Geotechnique, vol. 53, pp. 619-631.
[7] Sanal I., Ozyurt N., Hosseini A. (2016). “Characterization of hardened state behavior of self
compacting fiber-reinforced cementitious composites (SC-FRCC's) with different beam sizes and
fiber types”. Journal of Composites Part B. 105. 30-45.
[8] Hosseini A., Mostofinejad D., and Hajialilue-Bonab M. (2004). “Displacement and strain field
measurement in steel and RC beams using particle image velocimetry”. Journal of Engineering
Mechanics, vol. 140, p. 04014086.

 " ارزیابی طول موثر پيوستگی روش کاشت الياف در نصب خارجی به روش.)1397( . و توکلیزاده م.] عطاری ب9[
. نشریه مهندسی عمران اميرکبير."سرعتسنجی تصویری ذرات
[10] Hosseini A., and Mostofinejad D. (2014). “Effective bond length of FRP-to-concrete adhesivelybonded joints- Experimental evaluation of existing models”. International Journal of Adhesion &
Adhesives,48.150–158.

9

