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مطالعه تجربی و شبیهسازی فاصله آرماتور از سطح بتن با استفاده از جریان گردابی
حمیدرضا اسرافیلی ،1سیدمحمدحسین سیدکاشی ،1میرسعید صفیزاده

2

 1دانشکده مهندسی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 2دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
خالصه :آزمون غیرمخرب یکی از تکنیکهائی است که جهت اطمینان از سالمت ساختمانهای بتنی مورد استفاده قرار میگیرد.

جهت مقاومسازی ستونهای بتنی دانستن تعداد آرماتورهای نهفته در بتن و فواصل آنها نسبت به سطح بتن ضروری میباشد .در این
مقاله جهت بدست آوردن فاصله آرماتور از سطح بتن در ستونهای بتنی شبیهسازی از روش اجزاء محدود و به کمک نرمافزار ماکسول

انجام گردید و سپس یک نوع پروب اندازهگیری طراحی و ساخته شد .زمانيكه يك رسانا مانند آرماتور در معرض يك سيمپيچ با هسته
فريتي قرار ميگيرد ،آرماتور داخل بتن با امواج الكترومغناطيس فركانس پايين اندركنش نشان داده و با اندازهگیری تاثیرات اين امواج

در سطح بتن ميتوان محل آرماتور را تخمين زد .پروب طراحي شده در فواصل مختلف آرماتور از سطح بتن ،همچنين فركانسهاي
متفاوت مورد آزمون و ارزيابي قرار گرفت .فاصله آرماتور از سطح بتن با استفاده از فرکانس و ولتاژ ثابت و از طریق تغییرات اندوکتانس

و مقاومت اهمی سیمپیچ قابل پیشبینی میباشد .به منظور بررسی پارامترهای فاصله آرماتور از سطح بتن و فرکانس بر روی مقاومت

اهمی و اندوکتانس پروب اندازهگیری از طراحی آزمایش عاملی کامل با سه بار تکرار استفاده شد و یک مدل رگرسیونی از عوامل تاثیر
گذار ارائه گردید .نهایت ًا از شبکه عصبی جهت تخمین فاصله آرماتور از سطح بتن با پارامترهای فرکانس ،فاصله آرماتور از سطح بتن و
مقاومت اهمی پروب اندازهگیری استفاده شد.
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فاصله آرماتور از سطح بتن

پروب اندازهگيري

جریان گردابی

مقاومت اهمي

شبیهسازی اجزاء محدود

آزمون غیرمخرب به بررسی ویژگیهای خواص بدون رسیدن به نقاط

1-1مقدمه
بسياري از كشورهاي جهان در سالهاي اخير بخش عمدهاي

مونتاژ میپردازند .تالشهای گسترده و پیشرفتهایی جهت توسعه

از بودجههاي عمراني خود را صرف بازسازي ،تعمير و نگهداري

روشهای آزمون غیرمخرب برای نشان دادن خواص مکانیکی ،صوتی،

ساختمانهاي قديمي نسبت به ساختمانهاي جديد نمودهاند.

شیمیایی ،الکتریکی ،مغناطیسی و فیزیکی مواد انجام شده است .یکی

روشهای آزمونهای غیرمخرب 1در صنعت مهندسی ساختمان

از اولین تالشهای مستند شده از آزمون غیرمخرب به قرن نوزدهم

جهت بررسی ساختمانهای بتنی مورد استفاده قرار میگیرد .این

برمیگردد که با استفاده از آزمون ضربه وضعیت سالمت چرخهای

روشها با توجه به پتانسیل ،محدودیتها ،تکنیکهای بازرسی و

واگن قطار مورد بررسی قرار داده شده است .روشهای حساس ،قابل

تفسیر آنها مورد بررسی و استفاده در صنعت ساختمان میباشد.

اعتماد و قابل اندازهگیری آزمون غیرمخرب در سالهای اخیر گسترش

آزمون غیرمخرب به عنوان دوره بازرسی ،آزمایش یا ارزیابی مواد،

چشمگیری یافته است [ .]2روشهای مختلف آزمون غیرمخرب در

اجزاء سازنده یا مجموعهها ،بدون از بین بردن قسمتی از سیستم یا

ارزیابی سازههای بتنی نقش بسزائی دارند .اغلب روشهای مورد

کل آن تعریف میشود [ .]1آزمون مخرب ،مکانیسمهای شکست را

استفاده جهت ارائه اطالعات در مورد ساختار ،کیفیت و یا مواد

برای تعیین خواص مکانیکی مواد مانند مقاومت ،مقاومت فشاری،

تشکیل دهنده سازه بتنی است [ .]3در اکثر کشورها ،بازدیدهای

مقاومت کششی ،چقرمگی و چقرمگی شکست میسنجد .روشهای

دورهای به علت الزامات استاندارد ساختمان ضروری است .معموالً،

چنین آزمایشهایی باید بدون آسیب رساندن به سازه انجام شود.
)Non Destructive Test (NDT
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جریان گردابی با میدانهای مغناطیسی فرکانس پایین یکی از

استفاده شده است [.]4
برخی از روشهاي آزمونهاي غيرمخرب بتن به طور خالصه در
زیر آورده شده است:

روشهای شناخته شده در آزمونهای غیرمخرب است در این
خصوص محققان اصول آزمون تست جریان گردابی را به خوبی در

روش سنجش سختی سطح [ ،]5آزمایش بیرون کشیدن،]6[ 1

تحقیقات خود نشان دادهاند [ 20و  .]21در زمینه بازرسی بتن مسلح،

ارزیابی کیفیت بتن با آزمایش جذب آب و نفوذپذیری 6[ 2و  ،]7روش

تکنیکهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است .نمونهای از این

سرعت امواج ضربانی ماوراء صوت ،]8[ 3روشهای ضربه ،]9[ 4امواج

تکنیکها کاربرد روش جریان گردابی و ایجاد یک مدل عددی بر

سطحی ،]7[ 5روش انتشار صوت ،]10[ 6روش مقاومت الکتریکی

اساس روش المان محدود است تا اندازه میلههای فوالدی زیر بتن

[ ،]11پتانسیل خوردگی [ ،]12امواج رادار ،پوششسنج.7

را تعیین و شناسایی کند [ .]22سنسورهای دیفراسیلی مختلفی به

جدول  1نمونههایی از انواع روشهای متداول آزمون غیرمخرب
بتن به همراه مزایا و معایب آنها را نشان میدهد [.]13

منظور آزمایش بر روی بتن مسلح ساخته شد .با استفاده از نتایج
بدست آمده و به کمک شبکه عصبی ،شناسایی موقعیت میلگردها در

تكنولوژي رادار یکی از روشهای بازرسي دورهاي آرماتور

بتن انجام پذیرفت [.]23

در سازههاي بتني است .روش امواج رادار با بهرهگیری از انرژی

سيستم اسكنر القائي قابل حمل براي تصويربرداري از آرماتور

الکترومغناطیسی در فرکانسهای بین  50تا  150مگاهرتز جهت

فوالدي مدفون در بتن استفاده شد و به وسيله آن موقعيت و ابعاد

بررسی زیر سطح قابل استفاده است .از رادار براي تخمين ضخامت

آرماتور بررسي گردید .سنسور دستگاه ،جريان گردابي توليد شده در

اجسام از روي سطح ،موقعيتيابي آرماتور و كانالهاي فلزي و تخمين

آرماتور را كه با ايجاد ميدان مغناطيسي در بتن تشکیل شده است

ضخامت بتن پوشيده شده روي سطح آنها ،تعيين تركيبات مواد

اندازهگيري کرد و در نهايت موقعيت و اندازه آرماتور را به وسيله

استفاده شده در ساختمان ،تعيين تغييرات رطوبتي سازه موقعیت

يك پردازشگر كه به رايانه متصل است نشان داد [ .]24با استفاده

يابي و تعيين اندازه خلل و فرج ،موقعيت يابي تركها و تخمين سايز و

از جریان گردابي بررسي موقعيت آرماتور در سازههاي بتني مسلح

اندازه آرماتور استفاده شده است [ .]14-17كميته بازرسي غيرمخرب

انجام پذیرفت و از آن برای مكانیابی آرماتور در سازه بتني استفاده

براي ساختمانهاي بتن آرمه در صنايع مصالح ساختماني در ژاپن

شد [ .]25بوسيله يك اسكنر چند منظوره با سنسور جریان گردابی

استانداردي را براي شناسائي آرماتور به وسيله روشهاي مغناطيسي

موقعيت آرماتور را در بتن به کمک يك نرمافزار پايه شناسائي شد.

منتشر كرده است .اين موضوع از دو طريق مورد بررسي قرار گرفته

اسکنر موقعيت آرماتور را در جهات طولي و عرضي يك سازه بتني

است ،يكي از اين روشها ،كاربري استفاده از سيستم رادار براي تعيين

مسلح اسكن نمود و آن را روي صفحه نمايش كامپيوتر نشان داد .با

موقعيت آرماتور و عمق پوشش بتن بر روي آرماتور است [ .]18به

اين روش عالوه بر موقعيت آرماتور قطر آرماتور نيز قابل نمایش است

کمک رادار بازتاب آهن در بتن بهخوبي قابل تشخيص است اما بهدليل

[.]26

اينكه امواج الكترومغناطیس به طور كامل در فلز بازتابيده ميشود،

با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی در قرن اخیر ،مكانيابي

با اين روش تشخيص عيوبي كه در پشت قطعه قرار دارد امكانپذير

آرماتورهاي نهفته در بتن از طريق روشهاي مختلف آزمايشهاي

نیست [.]19

غيرمخرب ،نقش بسزائي جهت مقاومسازي سازههاي بتني ،از خود

پوششسنج وسیلهای است که توسط آن محل آرماتور و ضخامت

ايفا کرده است .یکی از مسایل به روز جهت موقعیتیابی آرماتور از

پوشش بتنی روی آرماتور قابل تخمین است [ .]8استفاده از آزمون

سطح بتن استفاده از آزمون غیرمخرب به ویژه امواج الکترومغناطیس

Pull Out Test
Penetrability Test
Test Method For Pulse Velocity Through
Impact Echo Method
)Spectral Analysis Of Surface Waves (SASW
Acoustic Emission
Covermeter

1
2
3
4
5
6
7
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است .با تغيير فاصله آرماتور از سطح بتن تغييراتي در مقاومت اهمي
و اندوكتانس سيمپيچ ايجاد ميشود [ .]27همچنین اين تغييرات با
فركانس اعمالي متناسب است .از اينرو از تاثيرات فركانس بر مقاومت
اهمي و اندوكتانس پروب اندازهگيري ،فاصله آرماتور از سطح بتن
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Table 1. Advantage and disadvantage of different methods on non-destructive tests

جدول  :1مزایا و معایب روشهای مختلف آزمون غیرمخرب بتن

روش تست

مزایا

تست ضربه

شناسائی عیوب در بتن
شناسائی حساسیت عناصر در بتن
ساده و بتن مسلح
شناسائی بازتابندههای موج
مشخصات ترکهای باز روی سطح

محدودیت ها

تشخیص پوشش بتن در دمای
پایین
تشخیص مواد با گرانروی باال
وجود دانهبندی درشت جهت
تفکیک مرز بین دانهها

مدول االستیسیته بتن
تخمین نیروی فشاری بتن
خصوصیات مواد تشکیل دهنده بتن
امواج فراصوت

اندازهگیری عمق عناصر

تراکم باال در ساختار بتن

ارزیابی بتنهای معیوب

زمانبر بودن روش

آشکارسازی آرماتور در بتن
تشخیص ترک در عمق کم

تشخیص عیوبی از قبیل الیه الیه
شدن
تشخیص مواد موجود در بتن شامل،
بتن و میلگرد

وابستگی کیفیت دادهها به
چسبندگی سنسور مورد استفاده
روی سطح بتن
عدم تشخیص عیوب کوچک

بررسی ذرات ماسه در بتن

انتشار صوت

تشخیص آسیب در زمان واقعی

قابل اجرا برای نظارت در محل و
خارج از محل

دشواری در تجزیه و تحلیل ساختار
واقعی
عدم وجود روش استاندارد برای
انواع سازه

تعیین اشیاء دفن شده

ناتوانی در جهت تصویر مستقیم

نظارت از راه دور

تجزیه و تحلیل قابل اعتماد

رادار

مشکل صدای پس زمینه

تهیه نقشههای کنترلی

2793

قادر به شناسایی خوشهبندی در
عرشه سازه نیست ،مگر اینکه آنها
با پوشش اپکسی آغشته شده باشد
یا پر از آب
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Table 1. Advantage and disadvantage of different methods on non-destructive tests

ادامه جدول  :1مزایا و معایب روشهای مختلف آزمون غیرمخرب بتن

روش تست

مزایا

استفاده برای ارزیابی سازههای
مدفون
تشخیص حفرهها و ترکها
ارزیابی ضخامت سازه
اندازهگیری ضخامت پوشش بتن

مشخص نمودن پیکربندی میلگرد
داخل بتن
توانائی تشخیص حساسیت
تشخیص خرابی بتن
ارزیابی خواص بتن
تشخیص ترک

ترموگرافی مادون قرمز

شناسایی حفرهها
تغییرات مواد

چکش

تغییر در تراکم ،هدایت حرارتی و
حرارت
تشخیص خواص بتن

ارائه جزئیات اولیه برای آزمایشات
بیشتر

محدودیت ها

دمای پایین و سرد دادههای
جی.آر.آر 1را تحت تاثیر قرار میدهد
رطوبت کامال یخ زده باقی خواهد
ماند
رطوبت منجمد شده سیگنال به
دست آمده را تحت تاثیر قرار
میدهد
وجود نمک تاثیر گذار میباشد

عدم تخمین خواص مکانیکی بتن
مانند قدرت ،مدول و ...
عدم ارائه اطالعات در مورد وجود
خوردگی ،نرخ خوردگی در میلگرد
داخل بتن
هزینه باال نسبت به دیگر روشها

عدم تشخیص عیوب عمیق مشکل
است
عدم ارائه اطالعات مربوط به عمق
ترک
تاثیر عواملی از قیبل بینظمی
سطحی ،شرایط مرزی و دمای جوی
بر نتایج

عدم استفاده در سطوح عمودی
مهارت اپراتور در شنوایی
عدم شناسایی آرماتور

قابل تخمین است .تغييرات مقاومت اهمي معادل ،اندوكتانس معادل

آرماتور نهفته در آن به وجود ميآيد قابل اندازهگيري است [ .]28با

و امپدانس پروب اندازهگیری جریان گردابی 1تك سيمپيچ ،تغييرات

استفاده از سنسور جریان گردابی و اندازهگیری مقدار اندوکتانس و

نيرو و كرنش كه بر اثر اعمال بار بر يك سازه بتني مسلح بر روي

مقاومت اهمی در یک فرکانس مشخص عالوه بر تعیین فاصله آرماتور

Eddy Current

1
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از سطح بتن خوردگی آرماتور در بتن تشخیص داده شد [ .]29شبکه
1

GRR
آرماتورهای
عصبی برای استخراج اطالعات مربوط به عمق و ضخامت
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نهفته در بتن کاربرد دارد .استفاده از شبکه عصبی توانسته است طیف

B
t

(((


()1

وسیعی از فواصل مختلف آرماتور از سطح بتن و همچنین قطرهای
متفاوت آرماتور را آشکار سازد [.]30

E = −

B
H= J +
t

در این ()2
تحقیق جهت تخمین موقعیت آرماتور از سطح بتن به

(((


سازهها به ()3
یکدیگر یک پروب اندازهگیری جریان گردابی طراحی و

(((


= D


(((


= B
0

منظور ایجاد سوراخ در ستون بتنی برای مقاومسازی و یا اتصال
ساخته شد .از نرمافزار ماکسول جهت شبیهسازی پروب اندازهگیری
()4

و تاثیرات میدان مغناطیسی حاصل از حضور آرماتور در بتن استفاده
شد .همچنین فرکانسهای متفاوت در فواصل مختلف آرماتور از سطح
بتن شبیهسازی شد ،سپس پروب اندازهگیری طراحی و ساخته شد.
پروب ساخته شده در فواصل مختلف آرماتور از سطح بتن ،همچنين
فركانسهاي متفاوت مورد آزمون و ارزيابي قرار گرفت و با استفاده

 Eشدت ميدان الکتريکی (ولت بر متر) H ،شدت ميدان مغناطيسی
(آمپر بر متر) D ،چگالی شار الکتريکی (کولن بر مترمربع) B ،چگالی
شار مغناطيسی (وبر بر متر مربع يا تسال) J ،چگالی جريان الکتريکی
(آمپر بر مترمربع) ρ ،چگالی بار الکتريکی (کولن بر مترمکعب).

از پارامترهای فاصله آرماتور از سطح بتن و فرکانس و تاثیرات آن بر
روی مقاومت اهمی و اندوکتانس پروب اندازهگیری به بررسی فاصله

ارتباط بین پتانسیل مغناطیسی بردار  Aو چگالی شار مغناطیسی
در رابطه ( )5بیان شده است.

آرماتور از سطح بتن پرداخته شد و با مقایسه نتایج بهدست آمده
بهینه)5استخراج گردید .به منظور بررسی پارامترهای فاصله
فرکانس
(
آرماتور از سطح بتن و فرکانس بر روی مقاومت اهمی و اندوکتانس
پروب اندازهگیری از طراحی آزمایش عاملی کامل با سه بار تکرار
استفاده شد و یک مدل رگرسیونی از عوامل تاثیرگذار ارائه گردید.

(((


 Aپتانسیل مغناطیسی (وبر بر متر) است .رابطه ( )6با جایگذاری

رابطه ( )5در رابطه ( )1بدست آمده است.

نهایتاً از شبکه عصبی جهت تخمین فاصله آرماتور از سطح بتن با

(((


پارامترهای ()6
فرکانس ،فاصله آرماتور از سطح بتن و مقاومت اهمی

پروب اندازهگیری استفاده شد.

گيري)7فاصله آرماتور نسبت به سطح بتن به روش جریان گردابی
اندازه (

(((


نيازمند دانستن تاثيرات ميدان مغناطيسی در داخل بتن و آرماتور آن میباشد.
میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیمپیچ در آرماتور جریانهای گردابی

A 

  E +
 =0
t 


رابطه ( )8ارتباط بین پتانسیل الکتریکی و میدان الکتریکی است.

القایی ایجاد میکند که این جریانها به نوبه خود میدان مغناطیسی ثانویه به
میکند که باعث کاهش جریان اولیه در آرماتور ميشود.


)   E = − (  A
t

شکل دیگر رابطه ( )6به صورت رابطه ( )7است.

2-2مبانی تئوری

وجود میآورند .میدان مغناطیسی ثانويه جریانی برخالف جریان اولیه ایجاد

B =  A

دو كميت برداري داخل پرانتز در معادله ( )7بدون كرل است و به
صورت يك كميت عددي بيان شده است.

هاي گردابي ناشي از امواج الكترومغناطيس بر روی امپدانس
تاثير جريا (ن)8

(((


و مقاومت اهمی پروب اندازهگیری را با استفاده از معادالت ماكسول قابل
محاسبه است [ 31و .]32

E = −V

در رابطه ( )9به منظور سازگاري با تعريف پتانسيل الكتريكي
عددي  Vشکل معادله تغییر گرده است.
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()17

(((



 = −V


A

E +
t


()18

رابطه ( )10شکل دیگر رابطه ( )9در حوزه فرکانس است.

()19

(((1


E = − j  A − V

از طرفی معادله ( )2در حوزه فرکانس در رابطه ( )11آورده شده
است.
(((1


()20

( + j  ) E

رابطه ( ،)12جایگذاری مقدار  Eدر معادله ( )11است.
(((1


1



(((2


ميدان الكتريكي متغير با زمان و چگالي جريان هدايتي ناشي از

آمده است.
    A = 0 J

اختالف پتانسيل الكتريكي در روابط ( )24( ،)23( ،)22و ( )25نشان
داده شده است.
(((2


 (   A ) −  2 A = 0 J
()23

رابطه ( )16معادله برداري پواسون است که بعد از سادهسازی روابط
( )14و ( )15حاصل شده است.
()24

(((1


0 J
dv
4 v R

=A

از ميدان مغناطيسي متغير با زمان ،چگالي جريان انتقالی ناشي از

  B = 0 J

()25

0 J X
dv
4 v R

= AX

چگالی جریان کل برابر است با جمع چگالي جريان گردابي ناشي

با گرفتن کرل از روابط ( )5و ( ،)13روابط ( )14و ( )15بدست

(((1


صورت رابطه ( )20است.



مغناطیسی برداری  Aاست.

(((1


هر کدام از معادالت ( )18( ،)17و ( )19دارای جواب خواص به

( )19است.

()21

()22

(((1


= 2 A Z
−0J

رابطه ( )21ترکیب جوابهای خاص در معادالت ( )18( ،)17و

رابطه ( )13ارتباط بین چگالی حجمی جریان و پتانسیل

(((1


(((1


= 2 AY
−0J

(((2


= H

) (   A ) = ( − j A − V )( + j 

(((1


= 2 A X
−0J

= 2 A
−0J

شکل دیگر رابطه ( )16در مختصات كارتزين روابط ()18( ،)17
و ( )19است.

JTotal = J s + J c + J d

)

(((2

(((2


) ( − j A − V

(((2


J d  j A ( − j A − V )
=

= Jc

روابط ( )27( ،)26و ( )28جریانهای هدایتی ،انتقالی و گردابی
حاصل از میدان مغناطیسی است.
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()34

(((2

(((2


) d



1



رابطه ( )35از انتگرالگیری رابطه ( )34نتیجه شده است.

I c = −



()35

j  A ( − j  A − V



1

j  A d 

(((2


(((3


1
= Is
−  V d 



I d = −



U av

است.



=
I Total

 Total

2

L  2
( L   I peak   L  2 ((3
=
=U av 
    I peak
= I Rms   
2
 2  2   2 

()37

1

  ( + j  )( − j  A − V ) d 

=
I Total

رابطه ( )38مقدار اندوکتانس را نشان داده است.

براي بدست آوردن مقدار اندوكتانس بايد انرژي متوسط را بدست
( )32نشاندهنده انرژی متوسط است.
آورد که
رابطه)38
(
1
B Hdv
4 v

(((3


U av

.رابطه ( )37مقدار متوسط انرژی است که از رابطه ( )36منتج شده

روابط ( )30و ( )31شکل دیگر رابطه ( )29است.

(((3


0

 L  1 
2
 
( 0 I peak cos (t +  ) d (t ) ((3
2
2

 



I Total = I s + I c + I d

d



2

2

I

2

1
=
2

رابطه ( )36از ترکیب رابطه ( )34و رابطه ( )35حاصل شده است

()36

(((3


) U Inst d (t

(((3


رابطه ( )29جریان کل رسانا است.
(((2


=
) i I peak cos (t + 

(((3

= U av

4U av
2
I Peak

=L

رابطه ( )39مقدار مقاومت اهمي را با استفاده از رابطه مربوط به افت
اهمي ( )Pاست.

انرژی لحظهای با استفاده از رابطه ( )33بهدست میآید.

(((3


()39

1
= Li2
2

(((3


U Inst

افت اهمی با رابطه ( )40به مقاومت اهمی ارتباط داده شده است.

که در آن  Lاندوکتانس (هنری بر متر) است.
مقدار لحظهای جریان در حوزه زمان در رابطه ( )34نشان داده
شده است.

1
J J dv
2 v

=P

(((4


()40

2
P = RI Rms

با جایگذاری مقدار  Pدر رابطه ( )40مقاومت اهمی بهدست آمده
است.
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(((4


P
2P
=
2
2
I Rms I Peak

=
R

در رابطه ( L ،)41اندوكتانس (هانري بر متر) R ،مقاومت اهمي
(اهم) و  Pافت اهمي است.
3-3شبیهسازی میدان مغناطیسی به روش اجزاء محدود

نرمافزار ماکسول یک بسته تجاری است که قابليت مدلسازي و آناليز

امواج الكترومغناطيس را به روش حل اجزاء محدود با استفاده از روابط اشاره

شده در بخش  2دارا است .محیط جریان گردابی نرمافزار ماکسول براي آناليز

و شبيهسازي تاثيرات جريانهاي متغير با زمان مناسب است .در این محیط،

شکل  :1شبیهسازی هندسه آزمایش در حالت دوبعدی
Fig. 1. 2-D simulation of experiment geometry

توانائی مدلسازی جريانهاي گردابي ،تاثيرات اثر پوستهاي ،امپدانس ،تلفات

مقاومت اهمي ،نيرو ،گشتاور و شار مغناطيسي وجود دارد.

در این تحقیق براي بدست آوردن مقاومت اهمي و اندوكتانس پروب

Table 2. Material selection

اندازهگيري در فواصل مختلف آرماتور از سطح بتن در شبيهسازي به كمك
نرمافزار ماکسول از بسته جریان گردابی استفاده شد .به منظور شبيهسازي
شرايط آزمايشگاهي با استفاده از روابط حاكم بر جريانهاي گردابي ،تعریف
هندسه آزمایش ،انتخاب مواد و اعمال شرایط مرزی در نرمافزار اعمال شد.

الف) تعريف هندسه آزمايش :براي فراهم نمودن شرايط فيزيكي در

شبيهسازي ،هندسه شرايط واقعی در نرمافزار مدلسازي شد (شكل .)1

هندسه آزمایش شامل ابعاد هسته مرکزی سیمپیچ ،قطر آرماتور و کویل بود.

جدول  :2انتخاب مواد

ماده انتخابی

نام اجزاء

مس

کویل 1

مس

کویل 2

فریت

هسته مرکزی

آهن 1010

آرماتور

ب) انتخاب جنس مواد :جدول  2جنس مواد انتخاب شده در نرمافزار را

نشان میدهد .با توجه به اينكه ضريب هدايت الكتريكي بتن و هوا تقريب ًا
يكسان است ،از مدلسازي بتن صرفنظر شد.

با در نظر گرفتن درصد خطا ،تعداد مش تغییر میکند .شکل  3نمودار تحلیل

ج) اعمال شرايط مرزي :براي مشخص نمودن شرايط مرزي در

حساسیت به ابعاد مش را در فرکانس  5000هرتز نشان میدهد .این فرایند

 1و كويل  2مورد نياز بود (شکل  .)1جريان در كويلها بر اساس مجموع

بنابراین با انتخاب درصد خطای  0/5درصد تعداد  2578مش در مدل ایجاد

گردید.

مسير عبور شار مغناطيسي (فكهاي هسته مرکزی پروب اندازهگيري) و

شبيهسازي به كمك بسته جریان گردابی ،مقدار جريان عبوري از كويل

در نرمافزار با مشخص نمودن درصد خطا بهصورت خودکار قابل انجام است.

جريانهاي عبوري در هر رشته از سيم حامل جريان به دور هسته تعیین

شده است .بهدلیل وجود شار مغناطيسي در اطراف سيمپيچ حامل جريان و

با در نظر گرفتن معيار همگرايي و درصد خطاي مورد قبول حل مسئله،

اثر پوستهاي بر روي سطح آرماتور ،به منظور حل دقيقتر مسئله با توجه

به منظور حل مسئله ،هندسه آن به طور خودکار به عناصر کوچکتر گسسته

است و دارای مشبندي ريزتري است .شكل  4نشان میدهد چگالي شار

خودکار به هم متصل شده است .شکل  2نحوه مشبندی را نشان میدهد.

ديگر مدل است.

مشبندی اجزاء محدود به صورت تطبیقی و با المانهای مثلثی انجام میشود.

به درصد خطای مورد قبول ،اين قسمتها از حساسيت بيشتري برخوردار

و جهت حل دقیقتر ،این گسستگیها به مشبندی مثلثی تبدیل و بهصورت

مغناطيسي به دليل وجود اثر پوستهاي بر روي سطح آرماتور بيشتر از اجزاء
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شکل  :2نمایشی از المان مثلثي

شکل  :4خطوط شار مغناطيسي

Fig. 2. Triangular elements

Fig. 4. Electromagnetic flux lines

شد .قالب فلزي داري پنج تكه مجزا بوده و از جنس آهن ساختماني
ميباشد كه با پيچ و مهره به يكديگر وصل شده است .همان طور كه
در شكل  6مشاهده ميشود دو صفحه مشبك  Aو  Bفاصله آرماتورها
را از سطح بتن در هنگام قالبگیری بلوک بتنی مشخص میکند .از
ميلگرد فوالدي با قطر  10ميليمتر و جنس آهن ساختمانی به عنوان
آرماتور استفاده گرديد .بعد از قرار دادن آرماتور در فاصلههاي از پيش
تعيين شده ،بتن ساخته شده درون قالب فلزي ريخته شد و به مدت
 24ساعت درون قالب فلزي نگهداري شد تا بتن بتواند فرم قالب را

شکل  :3نمودار تحلیل میزان حساسیت به ابعاد مش

به خود بگيرد .سپس با باز نمودن اتصاالت قالب فلزي بتن مسلح از

Fig. 3. A analysis of Sensibility to mesh size

درون قالب خارج گشت تا پس از خشك شدن نهائي در آزمايشگاه
مورد استفاده قرار گيرد.

4-4آزمایشهای تجربی

تجهيزاتي كه در این تحقیق براي بهدست آوردن فاصله آرماتور از سطح

بتن مورد استفاده قرار گرفته است شامل :نمونههاي بلوك بتني به همراه
آرماتور نهفته در آن ،پروب اندازهگيري و تجهیزات اندازهگیری الکترونیکی

از قبیل :دستگاه مولد موج ،مولتيمتر ديجيتال ،اسيلوسكوپ و السیمتر.1

4-44-4پروب اندازهگيري

تجهیز دیگری كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است ،پروب

اندازهگيري ميباشد ،طراحی و ساخت پروب اندازهگیری توسط نویسندگان
این تحقیق انجام پذیرفته است .پروب اندازهگیری از دو قسمت هسته فريتي

و سيم مسي با پوشش الك تشكيل شده است (شکل .)7

4-44-4نمونههاي بلوك بتني به همراه آرماتور نهفته در آن

مواردي كه جهت طراحي و ساخت پروب اندازهگيري مورد

براي ساختن بلوك بتني به همراه آرماتور نهفته در آن (شکل )5
يك قالب فلزي به ابعاد  25×52×10سانتيمتر طراحي و ساخته
LC Meter

بررسي قرار گرفته است عبارت است از :الف :هسته پروب ،ب :سيم مسي
با پوشش الك ،ج :تاثیرات فركانس.

1
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الف :هسته پروب اندازهگیری
وقتي شار مغناطيسي متغير با زمان ،در هسته فرو مغناطيسي
جريان مييابد ،براساس قانون فارادي ،يك نيروي محرك القايي
نتيجه ميشود .اين نیروی القايي جريانهاي محلي را عمود بر شار
مغناطيسي در هسته هادي توليد خواهد كرد .اين جريانها را جريان
گردابي مينامند .جريانهاي گردابي تلفات توان اهمي توليد نموده و
باعث گرم شدن محلي ميشود .در واقع اين مطلب اساس گرمايش
القايي است .در هستههاي سيمپيچ كه براي اندازهگيري مورد استفاده
قرار ميگيرند اين تلفات توان جريان گردابي ،نامطلوب است و با
استفاده از هستههاي ساخته شده از موادي با نفوذپذيري باال ()μ

شکل  :5بلوكهاي بتني ساخته شده به همراه آرماتور نهفته در آن

و رسانندگي پايين ( )σقابل كاهش است .فريتها از جمله اين مواد

Fig. 5. Casted concrete specimens containing steel reinforcement

هستند .مقدار كاهش تلفات توان جريان گردابي به شكل ،اندازه و
سطح مقطع فريت بستگي دارد .ضريب هدايت پايين باعث ميشود
تلفات جريان گردابي در فركانسهاي باال محدود شود [.]29
با استفاده از قانون آمپر نتیجه میشود:
(((4


()42

∮ H dL = I net

كه در آن  Inetجريان (آمپر) و  dLعنصر ديفرانسيلي طول در

شکل  :6نمائي از قالب فلزي

امتداد مسير میباشد .اگر هسته از جنس آهن و يا فريت باشد ،اساساً

Fig. 6. Metal formwork

تمام ميدان مغناطيسي توليد شده توسط جريان در درون هسته
ميماند ،در نتيجه قانون آمپر بهصورت رابطه ( )43در ميآيد:
(((4


()43

HLC = N i

كه در آن  LCطول ميانگين مسير هسته Ni ،جريان گذرنده از
طول مسير انتگرال گيري i ،حلقههاي جريان ،مسير انتگرالگيري را
 Nبار قطع ميكنند.
ب :سیمپیچ:
عامل ديگري كه در طراحي پروب موثر ميباشد سيمپيچ حامل
شکل  :7پروب اندازهگیری

جريان به دور هسته است .براي طراحي سيمپيچ نكات زير حائز

Fig. 7. Fabricated measurement probe

اهميت ميباشد )1 :تعداد دورهاي سيمپيچ  )2مقاوت اهمي سيم )3
قطر سيم  )4مقدار جريان عبوري از سيم
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بار تکرار جدول  3استفاده شده است.

تعداد دورهای سیمپیچ:
طبق قانون فارادي اگر از درون يك سيم شار متغيري بگذرد،
ولتاژي در آن القاء ميشود كه با آهنگ زماني تغیير شار تناسب
مستقيم دارد.

6-6نتایج و بحث
همانطور که در بخش قبل مطرح شد برای بررسی نتایج ،از دو
پارامتر فرکانس و فاصله آرماتور از سطح بتن استفاده شده است .با در

d
dt

نظر گرفتن این دو پارامتر و طراحی آزمایش ،تعداد  12آزمون با 3

(((4

كه در آن  eindولتاژ القا شده در سيم پيچ و  φشار گذرنده از

است .حاصل نتایج این آزمایش دو خروجی شامل مقاومت اهمی و

درون سيم میباشد .با فرض اينكه شار بهطور يكسان از درون همه

اندوکتانس تحت تاثیر فرکانس و فاصله آرماتور از سطح بتن میباشد.

e ind = −

بار تکرار در مجموع  36آزمون انجام شد که در جدول  4آورده شده

جداول  5و  6واریانس هر کدام از آنها را نشان میدهد .همانطور

حلقههاي سيمپيچ گذر كند داريم:

که در جدول  5مشاهده میشود ،تداخل پارامترهای فرکانس و فاصله
d
dt

(((4

كه در آن  Nتعداد دورهاي سيمپيچ میباشد.

آرماتور از سطح بتن روی اندوکتانس پروب اندازهگیری میتواند

e ind = − N

بیمعنا باشد.
مطابق جدول  6با توجه به اینکه مقدار  Pاز سطح معناداری
( )0/05کمتر است میتوان نتیجه گرفت تمامی اثرات اصلی و متقابل

مقاومت اهمي سيم:
مس يكي از پر كاربردترين هاديها ميباشد كه داراي ضريب
هدايت  5/8×107زیمنس بر متر است .با استفاده از قانون اهم ميتوان
مقاومت اهمي سيم را كه از يك ماده همگن با سطح مقطع يكنواخت
ميباشد را بدست آورد.

فرکانس و فاصله آرماتور از سطح بتن دارای تاثیرات معنادار بر روی
مقاومت اهمی پروب اندازهگیری میباشد.
در شکلهای  8و  9نمودارهای اصلی پارامترهای فرکانس و فاصله
آرماتور از سطح بتن روی خروجیهای مقاومت اهمی و اندوکتانس
پروب اندازهگیری نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود محدوده تغییرات اندوکتانس نسبت

4-44-4تجهیزات اندازهگیری الکترونیکی
تجهيزاتي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است شامل:
دستگاه توليد موج ،جهت توليد امواج سينوسي در دامنه ولتاژ 2
تا  8ولت در فركانسهاي مورد آزمايش ،مولتيمتر ديجيتال جهت

به مقاومت اهمی پروب اندازهگیری بسیار کم میباشد که این موضوع
میتواند بر روی حساسیت اندازهگیری آزمایش تاثیرگذار باشد به
عبارت دیگر میتوان گفت به ازای تغییرات کم فاصله آرماتور از

اندازهگيري مقاومت اهمي سيمپيچ ،ولتاژهاي ورودي و خروجي،

Table 3. Design of experiment parameters

اسيلوسكوپ دو كاناله مدل آ.اُ.ا ِس504-آ 1و دستگاه السیمتر مدل
ا ِل.سی.آر821-

2

جدول  :3پارامترهای طراحی آزمایش

جهت اندازهگيري مقاومت اهمي و اندوكتانس

معادل پروب اندازهگيري در فركانسهاي مختلف میباشد.

پارامترها

5-5طراحی آزمایش

به منظور بررسی تاثیر پارامترهای فاصله و فرکانس بر روی مقاومت

اهمی و اندوکتانس پروب اندازهگیری از طراحی آزمایش عاملی کامل با سه
AOS-540a
LCR-821

فرکانس
(هرتز)
فاصله
(سانتیمتر)

1
2

2801

سطوح

سطح1

سطح2

سطح3

سطح4

5000

20000

50000

-

1

2

3

4
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Table 4. Test results

جدول  :4نتایج آزمایش

آزمایش

فرکانس

فاصله آرماتور از سطح بتن

(هرتز)

(سانتیمتر)

مقاومت (اهم)

اندوکتانس

(میلیهانری بر متر)

1

5000

1

54/1

72/0

2

5000

2

25/3

70/7

3

5000

3

17/9

70/3

4

5000

4

15/5

70/2

5

20000

1

339/5

77/3

6

20000

2

235/1

76/6

7

20000

3

207/6

76/4

8

20000

4

199/2

76/4

9

50000

1

6028/0

152/2

10

50000

2

5130/0

151/5

11

50000

3

4884/0

151/3

12

50000

4

4811/0

151/3

13

5000

1

51/6

71/8

14

5000

2

25/1

69/3

15

5000

3

17/6

69/0

16

5000

4

15/7

69/7

17

20000

1

340/1

77/3

18

20000

2

234/7

75/8

19

20000

3

209/0

76/3

20

20000

4

195/5

76/3

21

50000

1

6015/8

152/3

22

50000

2

5116/7

151/3

23

50000

3

4889/4

151/8

24

50000

4

4808/0

150/8

25

5000

1

39/1

71/7

26

5000

2

24/0

70/5

27

5000

3

25/2

70/0

28

5000

4

16/3

69/2

29

20000

1

335/1

77/3
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نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،10سال  ،1399صفحه  2791تا 2808
Table 4. Test results

ادامه جدول  :4طراحی آزمایش

فرکانس

فاصله آرماتور از سطح بتن

30

20000

2

آزمایش

(هرتز)

(سانتیمتر)

مقاومت (اهم)

اندوکتانس

(میلیهانری بر متر)

255/0

76/4

31

20000

3

206/8

76/2

32

20000

4

207/6

76/3

33

50000

1

6037/1

152/1

34

50000

2

5115/5

151/7

35

50000

3

4884/4

151/5

36

50000

4

4811/5

151/6

Table 5. Effects of frequency and reinforcement cover on probe’s inductance

جدول  :5تاثیرات فرکانس و فاصله آرماتور از سطح بتن بر اندوکتانس پروب اندازهگیری

منبع

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدار فیشر

مقدار پی

فرکانس

49092/0

2

2454/6

165020/47

0/00

فاصله

10/9

3

3/ 6

24/53

0/00

فرکانس ×
فاصله

2

6

0/3

2/28

0/070

خطا

24

3/ 6

0/1

مجموع

35

49108/5

Table 6. Effects of frequency and reinforcement cover on probe’s ohmic resistance

جدول  :6تاثیرات فرکانس و فاصله آرماتور از سطح بتن بر مقاومت اهمی پروب اندازهگیری

منبع

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

عدد فیشر

مقدار پی

فرکانس

206224880

2

103112440

2784367/10

0/000

فاصله

1218226

3

406075

10965/34

0/00

1640182

6

273364

7381/70

0/00

24

889

37 37

35

209084178

فرکانس ×
فاصله
خطا

مجموع
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)Frequency (Hz

)Distance (cm

نتایج حاصل نمود.

160

با توجه به اینکه در فرکانس  50کیلوهرتز وضوح بهتری در فواصل

150
140

مختلف آرماتور از سطح بتن برای مقاومت اهمی مشاهده گردید ،یک

130
110

)L (mH

120

مدل رگرسیونی درجه  2مطابق رابطه ( )46با ضریب همبستگی

100

برابر با  0/97جهت تخمین مناسب مقاومت اهمی پروب اندازهگیری

80

در فواصل  3 ،2 ،1و  4سانتیمتری از سطح بتن بهدست آمد.

90
70
4

3

2

1

50000

20000

R2

5000

(((4


()46
شکل  :8تاثیرات فرکانس و فاصله آرماتور از سطح بتن بر روی اندوکتانس پروب
اندازهگیری

R =7112 − 1372d + 202.7d 2

که در آن  Rمقاومت اهمی پروب اندازهگیری (اهم) و  dفاصله

Fig. 8. Effects of the reinforcement cover and frequency on probe’s
inductance

آرماتور از سطح بتن (سانتیمتر) میباشد.

شکل  10تاثیرات فاصله آرماتور از سطح بتن در فرکانس  50کیلوهرتز

بر مقاومت اهمی پروب اندازهگیری را نشان میدهد .مشاهده شد تغییرات

Frequency * Distance
6000

)Distance(cm
1
2
3
4

فاصله آرماتور از سطح بتن در یک فرکانس ثابت باعث کاهش مقاومت

5000

3000

)R (ohm

4000

اهمی پروب اندازهگیری میشود و به صورت یک منحنی درجه  2نمایش

داده میشود.

2000
1000

7-7تخمین فاصله آرماتور از سطح

0
50000

20000
)Frequency (Hz

بررسی رفتار مقاومت اهمی ایجاد شده در پروب اندازهگیری

5000

در فرکانسهای متنوع و در فاصلههای  dاز سطح بتن ،به منظور

شکل  :9تاثیرات فرکانس و فاصله آرماتور از سطح بتن بر روی مقاومت اهمی
پروب اندازهگیری

پیشبینی فاصله آرماتور از سطح بتن باعث شد عملکرد سامانه با

Fig. 9. Effects of the reinforcement cover and frequency on ohmic
resistance of probe

6000

سطح بتن مقدار اندوکتانس پروب اندازهگیری تغییرات کمی داشته

S
89.4357
R-Sq
97.2%
R-Sq(adj) 95.8%

5600
5400

میتواند به اندازهگیری دقیقتر فاصله آرماتور از سطح بتن کمک کند.

5200

از طرف دیگر بیمعنی بودن تداخل فرکانس و فاصله آرماتور از سطح

5000

بتن در اندوکتانس پروب اندازهگیری باعث میشود نتوان در فواصل
نزدیک حساسیت پروب اندازهگیری را با تغییر فرکانس عوض کرد.
این درحالی است که تداخل فاصله آرماتور از سطح بتن و فرکانس

)R (ohm

ولی این مقدار برای مقاومت اهمی قابلتوجه میباشد .این موضوع

5800

4800
4.0

3.5

2.0
2.5
3.0
)Distance (cm

1.5

1.0

در مقاومت اهمی پروب اندازهگیری معنادار بوده و میتوان زمانیکه

شکل  :10تغییرات مقاومت اهمی در فواصل مختلف آرماتور از سطح بتن در
فرکانس  50کیلوهرتز

فاصله ایجاد شده را افزایش داد و وضوح بهتری جهت بهدست آوردن

Fig. 10. Changes of ohmic resistance for different reinforcement
cover in the frequency of 50 kHz

تغییر فاصله آرماتور از سطح بتن کم باشد ،با افزایش فرکانس اختالف

2804
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استفاده از مدلهای عددی شبیهسازی گردد .در این تحقیق روش
پیشنهادی جهت مدلسازی رفتار سامانه استفاده از شبکه عصبی
میباشد .آزمایشهای متعددی در سطوح مختلف انجام شد و دادههای
تجربی ثبت گردید ،سپس از این دادهها برای آموزش شبکه عصبی
استفاده شد .بدین منظور  140آزمایش با سطوح مختلف فرکانس و
فاصله آرماتور از سطح بتن انجام و مقاومت اهمی پروب اندازهگیری
ثبت گردید.
ساختار شبکه عصبی دارای دو ورودی شامل فاصله آرماتور از
سطح بتن و فرکانس و یک خروجی شامل مقاومت اهمی پروب

شکل  :11رگرسیون شبکه عصبی

اندازهگیری میباشد .تعداد نرونها از  1الی  30عدد در نظر گرفته

Fig. 11. Regression of neural network

شد و برای هر نرون  10بار شبکه عصبی آموزش داده شد .میانگین
رگرسیون در شکل  11آورده شده است.

خطا مربوط به فرکانس  50کیلوهرتز میباشد.

همانطور که مشاهده میشود حداقل نرونهای الزم برای
مدلسازی رفتار سامانه  16عدد میباشد .با استفاده از  16نرون شبکه

8-8نتیجهگیری

عصبی آموزش داده شد .تعداد  5آزمون تجربی در فرکانسها و فواصل

در این تحقیق به منظور بررسی فاصله آرماتور از سطح بتن به مطالعه

مختلف آرماتور از سطح بتن انجام شد تا بتوان درستی مدلسازی

روشهای مختلف آزمونهای غیرمخرب بتن پرداخته شد .از نرمافزار ماکسول

انجام شده را ارزیابی نمود.

جهت شبیهسازی پروب اندازهگیری و تاثیرات میدان مغناطیسی حاصل از

در جدول  7نمونهای از دادههای تجربی در فرکانسهای متفاوت و

حضور آرماتور در بتن در فرکانسهای متفاوت و همچنین فواصل مختلف

فواصل مختلف آرماتور از سطح بتن ،شبکه عصبی مصنوعی و خطاهای

آرماتور از سطح بتن استفاده شد .با استفاده از نتایج حاصل از شبیهسازی،

شبکه عصبی مصنوعی با نتایج تجربی آورده شده است .درصد خطا

طراحی و ساخت پروب اندازهگیری انجام شد .پروب اندازهگیری با استفاده

در فرکانسهای مختلف در رفتار سامانه نشان میدهد کمترین مقدار

جدول  :7نتایج مدل شبکه عصبی
Table 7. Results of neural network model

فرکانس (هرتز)
500

فاصله آرماتور از
سطح بتن
(سانتیمتر)
1/5

750

3/5

4/ 6

1000

2/5

6/0

5/89

3000

4/5

8/2

8/86

0/66

10000

4/5

47/0

47/16

0/16

50000

3/5

4837/0

4336/98

0/02

نتایج تجربی مقاومت
اهمی (اهم)

شبکه عصبی
مصنوعی (اهم)

خطا (درصد)

6/2

6/42

0/22

4/97

0/37
0/12
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Sensors, 16(2) (2016) 234.
[5] ASTM C803, Penetration resistance of hardened concrete,
American Society for Testing and Materials, (1998).
[6] ASTM C900, Standard test method for pullout strenght
of hardened concrete, American Society for Testing and
Materials, (1998).
[7] H. Hilsdorf, J. Kropp, Performance criteria for concrete
durability, CRC Press, 1995.
[8] ACI 228.2R-98, Non-destructive test methods for
evaluation of concrete in structures, American Concrete
Institute (1998).
[9] ASTM C597, Standard test method for pulse velocity
through concrete, American Society for Testing and
Materials, (1998).
[10] ASTM C1383, Test Method for Measuring the P-Wave
Speed and the Thickness of Concrete Plates using the
Impact-Echo Method,, American Society for Testing and
Materials, 4 (1998).

از جریان گردابی در فرکانسهای مختلف و در فواصل مختلف آرماتور از

سطح بتن مسلح آزمایش گردید و با مقایسه نتایج بدست آمده فرکانس
، فاصله آرماتور از سطح بتن، پارامترهای فرکانس.بهینه استخراج شد
مقاومت اهمی و اندوکتانس با استفاده از روش طراحی آزمایش بهینهسازی

گردید و مشخص شد پارامترهای فرکانس و فاصله آرماتور از سطح بتن
 در حالیکه این،روی اندوکتانس پروب اندازهگیری میتواند بیمعنا باشد
 در.پارامترها برای مقاومت اهمی پروب اندازهگیری معنادار و قابل قبول است

 کیلوهرتز وضوح بهتری در فواصل مختلف آرماتور از سطح بتن50 فرکانس

برای مقاومت اهمی مشاهده گردید در این راستا یک مدل رگرسیونی جهت
تخمین مناسب مقاومت اهمی پروب اندازهگیری در فواصل مختلف آرماتور
 رابطه رگرسیونی پیشنهاد شده نشان داد تغییرات.از سطح بتن پیشنهاد شد
فاصله آرماتور از سطح بتن در یک فرکانس ثابت باعث کاهش مقاومت
 همچنین برای. است2 اهمی پروب اندازهگیری بهصورت یک منحنی درجه

 مقاومت،تخمین فاصله آرماتور از سطح بتن با استفاده از پارامترهای فرکانس
اهمی پروب اندازهگیری و فاصله آرماتور از سطح بتن یک مدل شبکه عصبی

پیشنهاد شد تا بتوان با پارامترهای مذکور فواصل میانی فاصله آرماتور از

 با مقایسه نتایج حاصل از آزمایشهای تجربی و.سطح بتن را تخمین زد
 کیلوهرتز کمترین50 شبکه عصبی مصنوعی مشاهده گردید در فرکانس
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