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چکیده
در این پژوهش یک سیستم نظارت بر سالمت سازه های بتنی با استفاده از شبکه های حس گر بی سیم معرفی و پیادهسازی میگردد.
هدف اصلی در این پژوهش ارائه ی یک سیستم برای اندازهگیری دو پارامتر دما و رطوبت در داخل سازههای بتنی -بویژه در مواقع
بتن ریزی با حجم زیاد -با کمترین هزینه طراحی و پیاده سازی و کمترین هزینه ونیاز به عملیات نگهداری و تعمیرات و با بیشترین طول
عمر مفید در هنگام قرارگیری در داخل یا مجاورت بتن و عوامل مخرب مشابه در سازه ها ی بتنی است .عمده تمرکز این پژوهش بر
دورههای اولیهی شکلگیری و تشکیل یافتن بتن ا ست .در این پژوهش برای نیل به هدف مذکور چهار تکنولوژی مختلف مورد ارزیابی
عملی قرار می گیرد .اولین روش عبارت است از استفاده از ترمیستور با ضریب حرارتی منفی و  IRIS moteدر قالب توپولوژی شبکهی
 .IEEE 802.15.4نتایج نشان میدهد که اندازهگیری این سنسور در حدود  5 °Cبین مقادیر واقعی و مقادیر اندازهگیری شده از خود
انحراف معیار استاندارد بروز میدهد .روش دوم از یک سنسور ( SHT15دما و رطوبت) به همراه میکروکنترلر  PIC16F4680و یا برد
آردینهو استفاده میکند .روش سوم شامل استفاده از سنسور ( SHT21Sدما و رطوبت) به همراه برد کاربردی  eZ430-RF2500با
پردازندهی  MSP430میباشد .در این حالت قرائت مقادیر دما در طول  61ساعت اولیه به خوبی انجام می گیرد در حالی که مقادیر
رطوبت برای  42ساعت اول آزمایش به خوبی اندازهگیری و ثبت گردیدند .با وجود اینکه مقادیر اندازهگیری شده برای سنسورهای
 SHT15و  SHT21Sمطابقت خوبی دارند ،هر دو سنسور بعد از گذشت مدت زمان مشخصی از کار ایستادند که نشان دهندهی رابطهی
معکوس بین طول عمر سنسور و شدت قلیایی بودن محیط بتن است و بطور ضمنی لزوم ایجاد پوشش برای سنسور های مذکور را برای
کاربرد در داخل بتن متذکر م ی شود .در روش چهارم از هر دو سنسور  SHT15و  SHT21Sبصورت محافظت شده برای مانیتورینگ
درازمدت استفاده گردید .از آنجا که در مورد اخیر دو سنسور  SHT15و  SHT21Sبا وجودتحت تأثیر قرار گرفتن بواسطه ی محیط
قلیایی بتن ،موفق به اندازهگیری به مدت نزدیک به دو ماه گردیدند ،امکان نظارت بالدرنگ و پیوسته با کمک سنسورهای ویژه در قالب
شبکههای حسگر بیسیم با حداقل قیمت تمام شده محقق میگردد.
واژههای کلیدی :شبکههای حسگر بیسیم ،نظارت بر سالمت سازه ،بتن ،سنسور ،دما ،رطوبت.
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مانیتورینگ ترک خوردگی بخشهای بتنی متمرکز شده

امروزه اهمیت سیستمهای مانیتورینگ و نقش مؤثر آنها بر است].[7مجموعه سنسورهای مورد استفاده در تحقیق مذکور
مدیریت سازههای بتنی بر کسی پوشیده نیست .مانیتورینگ نیازمند دانش مقدماتی درباره مکان وقوع ترکها یا آسیبها در
خوردگی با هشدار پیش از وقوع و امکان برنامهریزی سرویسها و بتن نمیباشد و این مزیت بزرگ این روش نسبت به سایر
برنامههای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه از بروز خسارات زیاد تکنیکهای رایج مانیتورینگ فعلی میباشد .عالوه بر آن ،سیستم
بعدی و هزینههای هنگفت متعاقب آنها جلوگیری میکند .عالوه مذکور قابلیت تشخیص آسیبهای متعددی را از طریق تنها یک
بر آن ،استفاده از دادههای سیستم مانیتورینگ به همراه مدلهای فیبر نوری دارد.در پژوهشی مشابه یک سیستم یکپارچه و با قیمت
ارتقایافتهی پیشگویی طول عمر (بازهی کارکرد) از طریق مناسب متشکل از سنسورهای با قابلیت مانیتورینگ سازههای بتنی
الگوریتم های داده کاوی 1و پردازش الگوی شبکه های عصبی از پیش تنیده شده از منظر میزان خوردگی ،معرفی و پیادهسازی
منجر به ذخیرهسازی و صرفهجوییهای بیشتر منابع مالی میگردد شده است].[9سیستم مذکور پارامترهایی مثل اختالف پتانسیل
]2و .[1سنسورها و سیستم مانیتورینگ مرتبط با آن برای تجزیه و مدارباز بر روی میلههای آهنی موجود در بتن ،چگالی جریان
تحلیل المانهای مختلف مؤثر بر مدیریت سازههای بتنی حائز خوردگی در میلهها ،مقاومت الکتریکی در بتن ،میزان اکسیژن و
اهمیت هستند .بیش از  93نوع سنسور مختلف و با تکنیک های یونهای کلرید موجود در بتن و همچنین دمای داخل سازه را اندازه
جایگذاری متنوع در بتن با هدف مانیتورینگ درازمدت وجود میگیرد] .[9قرار دادن سنسورهای کوچک در داخل یا روی سطح
دارد که مواردی چون تغییرات نیروهای برهم کنش سازهای(تنش بتن یکی از چالشهای اصلی در زمینه ی مانیتورینگ درازمدت
و کرنش) ،خوردگی بخشهای فلزی (بتن پیش تنیده) ،فعل و سازههای بتنی میباشد .مانیتورینگ خوردگی با استفاده از
انفعاالت شیمیایی داخل بتن و مقادیر رطوبت و دما را اندازه می سنسورها و مبدل ها و روش های مختلفی که قابلیت تحمل محیط
گیرند ] .[2پیادهسازی و طراحی انواع جدیدی از سنسورهای قلیایی بتن را برای سالهای طوالنی دارند ،انجام میگیرد .دادههای
پیشرفته و تکنیکهای بهکارگیری جدید آنها ،امکان برنامهریزی ذخیره شده برای پتانسیل خوردگی و مقاومت الکتریکی بتن در
دقیقتر و منظمتری برای سرویسهای بازبینی و نگهداری سازههای واقعی -که به صورت پیوسته در معرض تغییر شرایط
وتعمیرات سازههای عمرانی مختلف را فراهم میآورد .در حال محیطی و آب و هوایی قرار گرفتهاند -میتواند برای تشخیص نرخ
حاضر مطالعات زیادی برای جایگذاری و پیادهسازی سنسورها در خوردگی بخشهای بتنی در سازههای مذکور مورد استفاده قرار
داخل سازههای بتنی به منظور مانیتورینگ شرایط محیطی و گیرد] .[6سنسورهای جایگذاری شده(دفن شده) در داخل بتن و
پارامترهای مؤثر بر کیفیت بتن در لحظات اولیهی شکلگیری آن در نزدیکی سطح آن اندازهگیری مشخصات الکتریکی و چگونگی
صورت گرفته است .در مطالعهای که برای بررسی استحکام بتن توزیع آن در محدودهی تحت پوشش را میسر میسازد .سیستمهای
در لحظات اولیهی شکلگیری آن از طریق بهکارگیری سیستم مانیتورینگ رایج دارای قابلیت تنظیم اتوماتیک محدودهی تحت
شامل سنسورهای مینیاتوری صورت گرفته است هدف اصلی پوشش خود در داخل بتن نسبت به تغییرات شرایط محیطی -به
بررسی و تحلیل شرایط بتن تازه در لحظات اولیهی شکلگیری آن ویژه تغییر در میزان دمای محیط -هستند ].[4
است] .[0سیستم مذکور شامل مبدلهای با قابلیت استفادهی چند پیشرفتهای اخیر در مطالعهی خوردگیهای بتن میتواند بطور
باره -دارای استحکام کافی برای جدا شدن از بتن سخت شده  -قابل مالحظه ای ارتقا یابد مشروط بر این که متخصصین رشته های
تشکیل شده است و برای نظارت بر نحوهی استحکام بتن در تحقیقات بتن و تکنولوژی سنسور(نیمه هادی و الکترونیک) با
لحظات اولیهی شکلگیری آن و مراحل هیدراتاسیون اولیه به کار یکدیگر تعامل نزدیکی داشته باشند .یکی از این نتایج ،شکلگیری
میرود .مطالعهای دیگر بر روی کارایی سنسورهای فیبر نوری در گرههای سنسور بیسیم هوشمند با توان مصرفی پایین با قابلیت
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اندازهگیری بالدرنگ و فیلتر کردن داده های مطلوب از نویز و صورت محدودیتهای متنوعی پیش روی تجهیزات و سیستمهای
اعوجاج و داده های نامطلوب و به اشتراک گذاری مناسب الکترونیکی جایگذاری شونده در بتن وجود دارد ،مانند :پایداری
دادههای اندازهگیری شده -از مجموعهی بزرگی از سنسورها -و طول عمر دوره ی کارکرد با حداقل استاندارد های الزم در
مبحث انتقال سیگنال ،حفاظت از تجهیزات الکترونیکی در مقابل

میباشد.

چالشهای اصلی به کارگیری سنسورها در بحث مانیتورینگ انواع آسیب مختلف برای مثال از طریق استفاده از جعبه های عایق
سالمت سازههای بتنی عبارتند از :کالیبراسیون سسنورهای دفن بندی با ضریب حفاظت 2خوب و کپسولها و محفظههای
شده ،استحکام و پایداری سنسورها در محیطی که جایگذاری عایقسازی ].[13برای مطالعه ی بیشتر پیرامون بحث نظارت بر
میشوند و همچنین طول عمر مفید آنها در راستای تحقق اهداف سالمت سازه با استفاده از تکنیک های نوین پیشنهاد شده توسط
مانیتورینگ درازمدت سازهها ].[8

محققان در سال های اخیر پژوهش های متنوعی قابل اشاره

مانیتورینگ دما و رطوبت ،اطالعات حیاتی در رابطه با فرایند است].[14-22
سخت شدن بتن و شکلگیری آن در اختیار میگذارد .همچنین
اطالعات مقتضی در رابطه با مکانیزم خوردگیهای مختلفی چون  -4اهداف و تجهیزات مورد استفاده
خوردگی بخشهای آهنی در بتن پیشتنیده،دورههای یخزدگی و هدف اصلی این پژوهش بین رشتهای معرفی و پیادهسازی یک
آب شدن یخ موجود در بتن،کربنیزه شدن بتن و فعل و انفعاالت شبکهی حسگر بی سیم یکپارچه با قابلیت مانیتور کردن سازههای
مرتبط با واکنشهای شیمیایی-قلیایی در اختیار مهندسان عمران بتنی -با اهمیت ویژه -بهصورت از راه دور میباشد .در واقع بدنه
می گذارد .یک تکنیک جدید برای نظارت بر میزان رطوبت و

ی اصلی این پژوهش  ،گزارشی تکنیکی و بررسی عملی و تجربی

دمای موجود در بتن اخیراً ارائه شده است] .[5این تکنیک مدرن

تجهیزات اندازه گیری رایج رطوبت و دما و ارائه ی نقاط ضعف

از سیستمهای میکرو الکترومکانیکال 1برای اندازهگیری دما و

و قوت آن ها در کاربرد نظارت بر سالمت سازه های بتنی است

رطوبت نسبی داخلی بتن بهره میبرد .براساس نتایج این پژوهش

که نهایتا منجر به پیشنهاد بهترین و کار آمد ترین سیستم با

مشخص شد که سیستم مبتنی بر  MEMSدر محیط پر از

نازلترین قیمت به محققان و پژوهشگران عرصه ی تحقیقات بتن

خوردگی بتن در حضور تنشها و کرنشهای داخلی و خارجی میگردد.
پایدار است .همچنین مشخص شد که خروجی  MEMSدر این پژوهش شبکههای حسگر بیسیم از ادوات کوچکی
نشاندهندهی تغییرات در مشخصات بتن بوده و میتواند به طور تشکیل یافتهاند که  Moteنام دارند ،و هرکدام شامل یک
مؤثروبا حساسیت باالیی میزان رطوبت موجود در بتن را میکروکنترلر و سنسور و تعدادی حافظه ی جانبی و یک بخش
اندازهگیری نماید .در هر صورت مشکالت عمدهای مثل عملکرد

تأمین توان و ماژول ارتباطی بوده و قادرند تا پارامترهای محیطی

درازمدت و قابلیت تکرارپذیری تکنولوژی  MEMSدر داخل را حس کرده و اطالعات جمع آوری شده توسط سنسورها را از
بتن نیازمند بررسیهای بیشتری است ] .[5نتایج حاصل از طریق بستر ارتباط بی سیم به یک گره مرجع انتقال دهند.
پژوهشهای بین رشتهای شامل مهندسی عمران و الکترونیک و قابلیتهای هرکدام از آن ها شامل مواردی چون :خواندن
کنترل منجر به معرفی تکنیک اندازهگیری جدیدی شده است که پارامترهای فیزیکی در نقطه ی موردنظر ،تشخیص رخدادهای
اندازهگیری ونظارت بالدرنگ و پیوستهی بتن را از منظر موردنظر ،تجمیع داده های پردازش سیگنال و کاهش حجم
پارامترهای دما و رطوبت در بستر انتقال سیگنال بیسیم فراهم ارتباطات و مبادالت و مواردی از این دست میشود .شبکههای
میآورد] .[5نتایج سیستم مذکور با نتایج سنسورهای رایج باسیم حسگر بیسیم در موقعیت هایی که نیازمند سرعت باال هستیم و یا
برای اندازهگیری دما و رطوبت همخوانی باالیی دارد .در هر با محدودیت تعداد و هزینه ی تجهیزات و سنسورهای جایگذاری
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شونده در زیرساختارها مواجه هستیم ،مفید هستند ] .[11-10از
طرف دیگر این پژوهش بر روی مطالعه ی رفتار قالب (مکعب)
بتونی بالفاصله بعد از شکل گیری بتن در لحظات اولیهی آن
متمرکز می باشد و در خالل بازهی فوق تمامی تغییرات دما و
رطوبت نسبی به صورت بالدرنگ اندازهگیری و ثبت میگردد.
توپولوژی شبکهی  IEEE.802.15.4با کاهش قابل توجه در
میزان هزینه و وقت الزم برای پیادهسازی این پروژه ،سیستمی که
از طریق آزمون و خطا در این پژوهش بدست آمده است را قابل
گسترش به سایر سیستم های مانیتورینگ برای سازههای مختلف
عمرانی بسته به نوع مواد و شرایط مختلف محیطی در راستای
اندازه گیری پارامترهای مختلفی در داخل سازههای بتنی -برای
مثال دما و رطوبت -می سازد .در هنگام استفاده از شبکههای
حس گر بیسیم در محیط سازه های عمرانی مهم است که یک
بستر 1طراحی شود که قابلیت تعامل با محدودهی وسیعی از

شکل  -1معماری شبکهی حسگر بیسیم برای نظارت بر سالمت

سنسورهای مورد نیاز را داشته باشد .از طرفی قابلیت گسترش و

سازههای بتنی

قیمت پایین و انتقال اطالعات در شبکه را دارا باشد .برای این نرخ افزایش استحکام در لحظات اولیهی شکلگیری بتن به نرخ
منظور می توان اطالعات را بر روی یک کارت  micro SDفرایند هیدراتاسیون وابسته است .در سال های اخیرمطالعه بر روی
ذخیره کرد تا بعداً بتوان به آن دسترسی داشته و اطالعات آن را تغییرات دمایی ناشی از وقوع واکنشهای هیدراتاسیون از اهمیت
تفسیر کرد و یا می توان با انتقال بی سیم داده ها به صورت زیادی برخوردار بوده است .عالوه بر آن ،نظارت بر سالمت
2
بالدرنگ به یک برد واسط که به یک کامپیوتر متصل است سازههای عمرانی در سالهای اخیر به عنوان یکی از زمینه های مهم
اطالعات موردنیاز را برای مهندسین عمران فراهم آورد( کاربرد شبکههای حسگر بیسیم مطرح شده است زیرا که

همانطور که در شکل  1نشان داده شده است) .دما یک پارامتر روشهای مبتنی بر سیمکشی صنعتی دارای محدودیتهای ذاتی و
حیاتی در خالل لحظات اولیهی شکلگیری بتن میباشد ،چرا که غیرقابل اجتنابی مانند سختی نصب و هزینههای نگهداری و
بتن در لحظات اولیهی شکل گیری خود نباید خیلی سرد و یا تعمیرات و عدم قابلیت گسترشپذیری و همچنین بد منظره کردن
خیلی داغ باشد .وقتی که دما کاهش شدیدی بیابد واکنشهای سازهها است .ویژگیهای سازههای عمرانی در اهداف نظارت بر
هیدراتاسیون کند می گردد .در طرف مقابل اگر دمای بتن افزایش سالمت سازه ایجاب میکند که حجم نسبتاً قابل توجهی از داده ها
بیابد فعل و انفعاالت داخل بتن افزایش یافته و منجر به وقوع با درصد باالیی از عدم قطعیت در پارامترهای مختلف -که این

واکنشهای گرماساز -که خودتولید حرارت میکنند -میشود .خود ناشی از تغییرفاکتورهای محیطی مثل دما و رطوبت میباشد-
این گرادیان دما می تواند منجر به بروز آسیب و یا ترکخوردگی پردازش شود .فرایند اضمحالل و خوردگی در ساختارهای

در داخل ساختار بتن شود .عالوه بر آن در خالل مراحل اولیهی عمرانی به شدت به تغییرات مذکور وابسته است .در لحظات اولیهی
شکل گیری بتن بسیار حیاتی است که از ترکخوردگیهای شکلگیری بتن رطوبت و دما نقش مهمی در پروسهی قوام یافتن

ناشی از خشک شدن سریع بتن بر اثر افزایش دما و واکنشهای و سخت شدن بتن ایفا کرده و بر راندمان و کیفیت درازمدت بتن
گرماساز و هیدراتاسیون فزاینده جلوگیری شود.
تأثیر زیادی دارند .هردو پارامتر دما و رطوبت در شرایط ویژه از
Platform
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طریق فعل و انفعاالت خوردگی و انبساط و انقباض(تنش و کرنش) عملکرد و دقت قابل قبول که در عین حال با کمترین هزینه ساخت و
منجر به بروز آسیب هایی می شوند مانند :ترکهای ناخواسته نگهداری و تعمیرات در کشور عزیزمان قابل پیاده سازی باشد و بتواند
ناشی از پدیده ی گرادیان دمایی و یا خوردگی در ساختار میلههای به مهندسان عمران و سازه و محاسب در تحلیل سازه های بتنی موجود
واقع در بتن پیشتنیده ،افزایش دی اکسید کربن و سایر و یا طراحی سازه های آتی کمک کند ،می پردازیم.
واکنشهای شیمیایی در داخل بتن.
 -6 -3ترمیستور با ضریب حرارتی منفی
اولین مجموعه از آزمایشات به عمل آمده در این پژوهش شامل

 -3آزمایشات تجربی

در این بخش به معرفی چهار گروه از ازآزمایشات تجربی به عمل آمده اندازهگیری دما به کمک یک سنسور دما  NTCکه در داخل یک
در راستای دستیابی به یک سیستم نظارت بر سالمت سازه ی بتنی مکعب بتنی (با مقاومت متداول کالس  ،C25.30با طول )13cm
مبتنی بر اندازه گیری دما و رطوبت در بتن با بیشترین طول عمر مفید که در شکل  2نشان داده شده است ،می باشد.

شکل  :2اندازهگیری دما توسط سنسور بیسیم در داخل مکعب بتنی
سنسورها در داخل یک مکعب کوچک به طول  7 cmتشکیل یافته

 -4 -3سنسور رطوبت و دمای SHT15

در مجموعهی دوم آزمایشات به عمل آمده در این پژوهش از یک از سیمان برای محافظت از سنسورها قرار داده شدند .محفظهی
سنسور دیجیتال  SHT15استفاده گردید که هر دو پارامتر دما و سیمانی مذکور با استفاده از مخلوط سیمان و ماسه به نسبت  1به 0
رطوبت را با دقت باالیی اندازه میگیرد .شکل  0نشان دهندهی ساخته شده است .شایان توجه است که این مکعب نقش محافظتی و
شماتیکی از فرایند اندازهگیری دما و رطوبت در داخل مکعب بتنی سنسورها و اتصاالت آنها در مقابل محیط خورنده بتن داشته و از
میباشد .عملیات تبدیل دادههای اولیه سنسور  ،SHT15به مقادیر طرف دیگر با ساختار متخلخل خود اجازهی اندازهگیری رطوبت و
واقعی دما و رطوبت از طریق روابط  1و  2صورت گرفت.

Temperature [ C ]  (R xval  0.01)  40

)(1

Humidity [% RH]  0.4  0.0405  R xval
0.0000028  R xval  R xval

دمای بخش اصلی بتن را فراهم میآورد( .شکل های  9و)6
 -3 -3سنسور دما و رطوبت SHT21S
 6-3-3نسخهی یکتا:6
در کنار سنسور  SHT15که هم رطوبت و هم دما را اندازه میگیرد

)(2
قبل از قرار دادن سنسور مذکور در مکعب بتنی اقدامات اولیهی سنسور جدید به نام  SHT21Sمورد استفاده قرار گرفت .قبل از
زیر مطابق شکل  7به انجام رسیدند.
تست این سنسور یک محفظهی سیمانی برای محافظت آن تعبیه
Standalone

1
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گردید .همانگونه که پیشتر اشاره کردیم ،هدف ما اندازهگیری
همزمان دما و رطوبت در خالل لحظات اولیهی شکلگیری بتن در
طول دورهی سفت شدن و قوام یافتگی آن ،در داخل بلوک بتنی
است .در مورد اخیر مقادیر دما و رطوبت از روابط  0و  7محاسبه
گردید.
V
Temprature [ C ]  46.85  175.72  SO
)V DD (3
V
Humidity [%RH ]  6  125  SO
)V DD (4

در روابط فوق VDD ،ولتاژ تغذیه است.

شکل  -0نمایش شماتیکی سنسور رطوبت و دما در داخل مکعب
بتنی به طول 13cm

شکل  -7آمادهسازی و قرار دادن سنسورهای دما و رطوبت در داخل محفظهی سیمانی برای محافظت از آنها

شکل  -9سیستم تحلیل داده سنسور  SHT21Sبرای نسخهی یکتا
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شکل  -6سیستم تحلیل دادهی بیسیم سنسور SHT21S
 -4-3-3نسخه ی بیسیم

برای اندازهگیری دما به کار رفته است ،در مقابل محیط با رطوبت باال

نسخهی بیسیم سنسور  SHT21Sبا هدف تشکیل یک شبکهی و خاصیت قلیایی باال ایستادگی کند .برای غلبه بر این محدودیت در
حسگر بیسیم متناسب با کاربرد نظارت بر سالمت سازه پیاده گروه دوم آزمایشات تصمیم گرفتیم تا از یک محفظهی فیلتر 7برای
سازی گردید که قابلیت اندازهگیری دما و رطوبت در داخل یک حفاظت سنسورهای رطوبت و دمای  SHT15و  SHT21Sدر
ساختار بتنی را دارد .مقادیر دما و رطوبت محاسبه شده به صورت مقابل موارد مخل اندازه گیری صحیح( مانند غبار ،آالیندهها ،نفوذ
بیسیم به نقطهی دسترسی 1فرستاده میشود .تجهیز

انتهایی2

آب  ،میعانات گازی و ذرات مخل اندازهگیری) استفاده کنیم.حفرهی

اطالعات را به طور دورهای در هر دقیقه به نقطه ی دسترسی کوچک داخل محفظهی فیلتر طوری طراحی شد تا حجم بین بدنه ی
میفرستد .کاربر بسته به سناریوی کاربردی میتواند بازه پوشش و سنسور در حداقل ممکن نگهداری شود ،که این امر اثر فیلتر
گزارشگیری را تغییر دهد.

را بر روی پاسخ زمانی سنسور اندازهگیر رطوبت کاهش میدهد.
محفظهی فیلتر از جنس پلی پروپیلن و یک فیلتر که به قطعهی منفرد

 -2-3استفادهی همزمان سنسورهای شیلد شده مذکور وصل شده است ،تشکیل شده است (مطابق با شکل های  4و
 .)8بعد ازشیلد کردن سنسور  SHT15و  SHT21Sاین
 SHT15و SHT21S
هدف اصلی استفاده از سنسورهای شیلدشده  SHT15و  SHT21Sسنسورها را در شرایط مختلفی از لحاظ میزان دما و رطوبت قرار
ایجاد پایداری ومحافظت آنها در محیط با رطوبت خاصیت قلیایی دادیم و نتایج را با یک سنسور مرجع -که آن را از این به بعد
باالی بتن است  -که میتواند به سنسورهای داخل آن آسیب بزند  -پروب سنسور می نامیم( -که در محدودهی دمای  -73°Cتا
میباشد .از طرف دیگر سنسور مبتنی بر تکنولوژی خازنی استفاده شده  133°Cدر رطوبت بتنی صفر تا  133درصد به خوبی کار
برای اندازهگیری رطوبت نمیتواند به اندازهی سنسور باندگذار 0که میکند) مقایسه کردیم.
Access Point
End Device

1
2

Band gap
Filter Cap

3
4
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شکل  -4محفظهی فیلتر محافظ برای سنسور SHT21S

شکل  -8شماتیک نصب محفظهی محافظ سنسورهای  SHT15و SHT21S
دقت نتایج در شکل  5بخشهای  aتا  dنشان داده شده است .در عملکرد قابل قبول هستند  .عالوه بر آن ،بعد از ساعت هفتم هردو
ادامهی این بخش به دقت به تفسیر نتایج و استنتاج از شکل  5می مقدار رطوبت و دما رفتار ثابتی از خود نشان میدهند .رطوبت در
پردازیم .پاسخ سنسورها در شرایط مختلف چهارگانه اندازهگیری حدود  %49و دما در حدود 20 °Cثابت باقی می مانند .بعد از 16
شدند .در آزمایش اول رطوبت نسبی  49درصد در داخل دیسکاتور1

ساعت دسیکاتور را باز میکنیم تا تغییر در مقادیر رطوبت و دمای

تنظیم شد .بنابراین بخش زیرین دسیکاتور با محلول آب نمک اشباع احتمالی را مشاهده کنیم .همانطور که در شکل  5-aنشان داده شده
شده پر گردید (شکل  5قسمت  )aآزمایش به مدت  20ساعت انجام است کاهش قابل مالحظه ای در مقادیر رطوبت و مقداری افزایش در
گردید و از پروب سنسور برای تعیین صحت اندازهگیریها استفاده مقادیر دما رخ میدهد .در مجموعهی آزمایشات دوم که نتایج آنها
شد .پس از  7ساعت اولیه سنسور  SHT15را به تغذیه متصل کرده و در شکل  5-bنشان داده شده است ،مخزن پایین دسیکاتور به جای
اندازهگیری مقادیر دما و رطوبت آغاز گردید .بین ساعت چهارم تا محلول نمک از قطعات یخ پر شد بنابراین در طول سه ساعت اول
ساعت بیست و سوم از مقایسهی مقادیر بدست آمده از سنسورهای کاهش در دما و افزایش در رطوبت مشاهده شد.بعد از حدود 03
 SHT15و  SHT21Sبا مقادیر بدست آمده از پروب سنسور به این ساعت هوای داخل دسیکاتور به شرایط پایداری و موازنه میرسد .در
جمعبندی میرسیم که نتایج مشابهت قابل قبولی دارد و در این بازه از این شرایط رطوبت در حدود  133درصد و دما برابر دمای محیط
مدت زمان تماس با محیط قلیایی بتن ،سنسور های مذکور دارای میباشد .سنسور  SHT15بعد از گذشت  72امین ساعت وارد پروسه
Desiccator
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اندازه گیری گردید .در بازهی بین ساعت  72ام و ساعت  60ام از کم به زیاد و سپس مجددا از زیاد به کم و رطوبت را هم از کم به زیاد
طریق مقایسهی نتایج سنسورهای  SHT15و  SHT21Sبا نتایج و از زیاد به کم تغییر داده و از ترکیب این موارد چهار حالت مربوط
پروب سنسور به این جمع بندی می رسیم که نتایج یکسان است و این به شکل  5حاصل می شود.
نشان دهنده ی کارکرد قابل قبول سنسور های مذکور در محیط های
با رطوبت باال و دمای کم اما دور از نمک و مواد خورنده است.

 -2نتایج و ارزیابی

در شکل  5-cقطعات یخ داخل دسیکاتور ذوب شده و محفظهی  -6-2ترمیستور با ضریب حرارتی منفی
پایین دسیکاتور از آب پر میشود ،بنابراین همانطور که انتظار میرود آزمایش اول برای اندازهگیری دما در داخل محفظهی بتنی شامل
رطوبت داخل دسیکاتور در حدود  133درصد و دما برابر با دمای استفاده از ترمیستور با ضریب حرارتی منفی و  IRIS Moteدر قالب
محیط میشود.نتایج این سری از آزمایشات نشان دهنده ی عملکرد یک سیستم نظارت بیسیم صورت گرفته است.
قابل قبول سنسور های  SHT15و  SHT21sدر محیط های با شکل  13نشان دهندهی مقادیر بدست آمده از پروب سنسور و
رطوبت باال و دمای باال اما به دور از نمک یا سایر مواد خورنده است .سنسورهای کالیبره شده است .همانطور که در شکل  13مشاهده
عالوه بر آن مقداری افزایش در میزان دما در طول روز و مقداری میشود تفاوت حدوداً  9درجه سلسیوس بین مقادیر واقعی و مقادیر
کاهش در میزان آن در طول شب رخ میدهد .نهایتاً آخرین مجموعه اندازهگیری شده وجود دارد.نتیجه گیری از شکل  13و مشاهدات
آزمایشات شامل تعویض محفظهی پایین دسیکاتور که با آب پر شده موجود در آن بدین صورت است :اختالف فوق الذکر خود از
بود ،با قطعات سیلیکاژل میباشد .همانطور که در شکل  5-dنشان خطاهایی در طول دورهی کالیبراسیون سنسور که منجر بروز
داده شده است تغییرات سریعی از لحاظ میزان رطوبت نسبی داخل اندازهگیریهای غیردقیق می گردد ،ناشی می شود .با توجه به مورد
دسیکاتور مخصوصاً در ساعت اول رخ میدهد .مقادیر رطوبت نشان مذکور ،به این جمعبندی میرسیم که سنسورهای  NTCبا رفتار غیر
دهندهی انحراف معیار در حدود  2درصد در مقایسه با نتایج قابل پیش بینی خود روش مناسبی برای اهداف نظارت بر سالمت سازه
سنسورهای  SHT15و  SHT21Sاست .این امر ناشی از این های بتنی نیستند و عالوه بر آن این نوع سنسور قابلیت اندازهگیری
حقیقت است که مکانهای قرارگیری سنسورها در داخل دسیکاتور توامان دما و رطوبت را نیز ندارد.
یکسان نبوده و منجر به تغییرات کوچکی در نتایج اندازهگیریهای
رطوبت میشود .از طرف دیگر باید توجه کنیم که انحراف معیار  -4-2سنسور دما و رطوبت SHT15
میانگین دوتا  7درصد بین نتایج رطوبت نسبی پروب سنسور و مقادیر مجموعهی دوم از آزمایشات با استفاده از سنسور  SHT15با قابلیت
سنسورهای  SHT15و  SHT21Sوجود دارد .این حقیقت ناشی از اندازهگیری هردو پارامتر دما و رطوبت صورت گرفت .دو تکنیک
آن است که پروب سنسور به دقت و حساسیت سنسورهای دیجیتال مورد آزمایش قرار گرفت ،یکی با استفاده از میکروکنترلر
رطوبت و دما در هنگام تغییرات شدید نیست] .[17نتیجه ی حاصل از  PIC18F4680و دیگری برد آردینهو .قبل از استفاده از سنسور
سری چهارم از این سلسله آزمایش نشان دهنده قابلیت این سنسور  SHT15در یک سناریوی واقعی تعدادی آزمایشات اولیه برای
ها( SHT15و  )SHT21Sدر محاسبه ی دقیق و با میزان حساسیت محاسبهی میزان دقت مقادیر محاسبه شدهی دما و رطوبت سنسور
قابل قبول  -واکنش سریع نسبت به تغییرات دما و رطوبت -آن ها در مذکور با استفاده از تنظیم دما در محفظهی یک یخچال به میزان
محیط های خشک (جاذب رطوبت)و با دمای باال و دور از مواد  16/0°Cو مقایسهی نتایج با مقادیر پروب سنسور انجام گرفت .از
خورنده است .در واقع هدف اصلی از مجموعه آزمایشات مرتبط با مقایسه ی داده های سنسور با نتایج بدست آمده از پروب به این
شکل  5ایجاد یک سیکل کامل تغییرات در دما و رطوبت در حضور جمعبندی میرسیم که نتایج مشابهت قابل قبولی -همانطور که در
سنسور مرجع و اندازه گیری و مشاهده ی پارامترهایی مثل دقت و شکل  11دیده می شود -دارد .آزمایش انجام شده ی اخیر نشان دهنده
حساسیت و رزولوشن (و دیگر ویژگی های مهم) سنسور های دیجیتال ی دقت و کالیبره بودن سنسور  SHT15برای اطمینان در کاربرد آن
دما و رطوبت  SHT15و  SHT21sمی باشد.به بیان دیگر دما را از در آزمایشات بعدی است
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شکل  :5نتایج مقادیر بدست آمده رطوبت و دما برای سنسورهای  SHT15و  )a( :SHT21Sرطوبت  )b( ،%49در این حالت قطعات یخ
جای گزین ذرات سیلیکاژل در مخزن دسیکاتور شده اند  )c( ،در این حالت محفظهی دسیکاتور از آب پر شده است و ( )dدر این حالت
ذرات سیلیکاژل جای گزین آب مخزن شده اند

شکل  :13مقایسهی نتایج دمای اندازهگیری شده در داخل مکعب بتنی از طریق سنسور دمای  NTCو پروب سنسور
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شکل  :11مقایسهی نتایج دمای اندازهگیری شده در داخل محفظهی یخچال با مقادیر دمای سنسور SHT15
به منظور اندازهگیری رطوبت یک سنسور  SHT15در داخل مکعب قابلیت کار سنسور در داخل مکعب سیمانی و همچنین اثر خلل و فرج
سیمانی همانطور که در بخش  2-0توضیح داده شد استفاده گردید .مجود در ساختار محفظهی سیمانی بر روی نتایج رطوبت سنجی
وقتی که مکعبها در داخل یک سینی که عمق آب موجود در آن سنسور بود .نتایج بدست آمده از هر دو روش استفاده شده
که در حدود  2تا  0میلیمتر بود قرار گرفتند ،افزایش میزان رطوبت  PIC18F4680و برد آرینهو تقریب ًا مشابه بودند.آزمایشات در خالل
موجود در مکعب به صورت شکل  12مشاهده گردید .بعد از حدود ساعات طوالنی برای مشاهدهی هرگونه تغییرات احتمالی در مقادیر
یک دقیقه ،رطوبت به میزان  %58رسید .هدف آزمایش اخیر ارزیابی دما و رطوبت صورت گرفت.

شکل  :12چیدمان اندازهگیری رطوبت و دما با استفاده از سنسور  SHT15با کمک مکعب سیمانی محافظ
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در مجموعهی دیگری از آزمایشات سنسور  SHT15به همراه محیطی بیرونی در طول تابستان انجام گرفت .در خالل  12ساعت اولیه
مکعب سیمانی به طور کامل در آب غوطهور گردید .در این حالت تغییرات فزاینده با شیب ثابتی مشاهده شد در حالی که در بین ساعات
دما کاهش پیدا کرده و رطوبت افزایش مییابد .بعد از حدود  23دوازدهم و شانزدهم کاهشی قابل مالحظه در مقادیر دما و رطوبت
دقیقه اندازهگیری دقیق تصمیم گرفتیم طول مدت آزمایش را به مشاهده گردید .بعد از ساعت شانزدهم اندازهگیری مقادیر دما متوقف
یک هفته افزایش بدهیم ،اما در هر صورت بعد از گذشت یک شد و تنها مقادیر رطوبت میتوانستند اندازهگیری شوند .درست همانند
روز سنسور دمای  SHT15خراب شد .بعد از گذشت  7روز آنچه که برای سنسور  SHT15رخ داد .ارزیابی بر پایه ی مستندات
همین اتفاق برای سنسور رطوبت آن نیز به وقوع پیوست .اعتقاد و مشاهدات شکل  17نشان می دهد که سنسور  SHT21Sنیز در
نویسندگان بر این است که علت اصلی این اتفاق وقوع پارهای داخل محیط به شدت قلیایی بتن توانایی ایستادگی ندارد .برای حل این
واکنشهای شیمیایی در داخل مکعب سیمانی بوده که سنسور مشکل باید از محفظههای شیلد با جنس منسوجات و یا پلیمرها و یا
خازنی را تحت تأثیر خود قرار داده است .تجهیزات سنسور حتی شیلدهای فلزی استفاده کرد ].[19
مقاومت زیادی در برابر یونهای قلیایی حاضر در سیمان
علیالخصوص هیدروکسید کلسیم را -که در خالل  -4-3-2نسخهی بیسیم
فرایندخوردگی سیمان در آب آزاد میشود -ندارد .برای حل این همانطور که پیشتر اشاره گردید در سناریوی مانیتورینگ از راه دور
مشکل به جای استفاده از محفظهی سیمانی باید از شیلدها و نیازمند استحصال و ذخیرهی دادههای جمعآوری شده توسط گرههای
محافظتهایی با جنس پلیمر یا منسوجات پارچهای استفاده کرد.

حسگر بیسیم هستیم .جلوگیری از بد منظره شدن سازهها با استفاده از
دسترسی بیسیم به گرهها و عالوه بر آن پتانسیل قابل توجه شبکههای

 -3-2سنسور دما و رطوبت SHT21S

حسگر بی سیم در کاربردهای نظارت بر سالمت سازه به صورت

 -6-3-2نسخهی یکتا

بالدرنگ و کاهش مشهود هزینهها از دیگر مزایای شبکه های حس

سنسور  SHT21Sمحافظت شده توسط مکعب سیمانی در داخل گر بی سیم می باشند که ما را به سمت استفاده از آن ها سوق می دهند.
محفظهی بتنی مطابق با شکل  10قرار داده شد .دادههای جمعآوری سیستم بیسیم مبتنی بر سنسور  SHT21Sاین اجازه را به ما میدهد
شده مطابق شکل  17میباشد .اندازهگیریهای انجام شده در شرایط تا اطالعات موردنیازمان را از هر سازهی دلخواه بدست آوریم.

شکل  :10آمادهسازی برای اندازهگیری مقادیر دما و رطوبت در لحظات اولیهی شکلگیری بتن توسط سنسور  SHT21Sدر داخل مکعب
سیمانی محافظ
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شکل  :17نتایج مقادیر دما و رطوبت برای سنسور  SHT21Sدر داخل محفظهی محافظ قرار داده شده در بتن در ساعات اولیه ی
شکل گیری آن در محیط آزاد در طول یک روز تابستانی

شکل  :19نرمافزار تحصیل دادهی سنسور دیجیتال SHT21S
شکل  19نمایشی از نرمافزار تحصیل داده که مسئولیت جمعآوری فرج به عنوان بخش عایقی محافظ بر اندازهگیری سنسورها تأثیر
دادههای سنسور  SHT21Sرا دارد ،می باشد.برای آنالیز بیشتر دادهها نمیگذارد .این روش محافظت شبیه آن نوع محافظتی است که به-
و انجام پردازش های داده کاوی و الگوریتم های تحلیلی پیشرفته تازگی به چاپ رسیده است] .[13با این وجود برای نویسندگان این
،میتوان آنها را به یک فایل  MATLABانتقال داد .همانطور که مقاله در خالل فاز آزمایشات تجربی ناشناخته بود .در هر صورت
در شکل  19نشان داده شده است نتایج بدست آمده برای دما و رطوبت روش ارائه شده در این پژوهش بر خالف روش مذکور یک محفظهی
کامالً دقیق هستند.بنابراین استفاده از محفظهی سیمانی دارای خلل و عایقسازی مجزا برای تجهیزات تحصیل داده به این جهت که خارج
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از بتن قرار دارند در نظر نمیگیرد .همانطور که در شکل  6نشان داده  SHT21Sدر برابر شرایط بیرونی آب و هوایی خارج از رنج
شده است با کمک این روش ما میتوانیم مقادیر دقیقتری از دما و عملکردی نرمال خود-برای مثال رطوبت بیش از  -%83قرار بگیرد
رطوبت را بدست آوریم چرا که سنسور تا حد امکان به محیط احتمال بروز یک آفست 2در نتایج خروجی آن میرود ،بنابراین بنا به
موردنظر نزدیک است در حالی که با استفاده از جعبههای عایقسازی استنتاج از داده های شکل  16در محیطهای با رطوبت باال استفاده از
مقادیر دما و رطوبت اندازهگیری شده ممکن است با مقادیر دما و سنسور  SHT15توصیه میشود .نکته ی دیگر موجود در شکل 16
رطوبت سازه اختالف داشته باشد] .[1در این سری از آزمایشات این است که دمای اندازهگیری شده جز در موارد محدودی که
مقادیر قرائت شده سنسور دما  SHT21Sبا موفقیت در خالل  16مربوط به اختالف در فرایند خشک شدن میباشد مشابه با دمای پروب
ساعت اول اندازهگیری شد ،در حالیکه مقادیر رطوبت برای  21سنسور بودو از نقطه نظر اندازه گیری دما در شرایط فوق تفاوت عمده
ساعت اول اندازهگیری شدند .بعد از این بازه به علت محیط قلیایی ای در انتخاب دو سنسور SHT11و  SHT21Sدر راستای اهداف
نظارت بر سالمت سازه های بتنی وجود ندارد .سپس سنسورهای

بتن ،سنسورها خراب شدند.

 SHT15و  SHT21Sکه پیشتر توسط مکعب سیمانی شیلدشده
 -2-2استفادهی همزمان سنسورهای  SHT15و بودند در داخل محفظهی بتن برای بررسی رفتار بتن در ساعات اولیهی
 SHT21Sشیلد شده

شکلگیری آن مطابق با شکل  14قرار داده شدند .دادههای جمعآوری

در این مجموعه از آزمایشات از سنسورهای  SHT15و  SHT21Sشده توسط سنسورها در شکل  18نشان داده شده است .آزمایشات به
که در داخل مکعبهای سیمانی به طول  7cmقرار داده شدهاند مدت  6روز صورت گرفته و در خالل دوازده ساعت اولیه مقداری
استفاده گردید .برای آزمایش میزان دقت اندازهگیریها ابتدا افزایش در میزان رطوبت محفظهی حاوی  SHT15مشاهده شد در
مکعبهای سیمانی در داخل سینی آب قرار داده شدند .شکل  16نشان حالی که رطوبت محفظه حاوی  SHT21Sبه حداکثر خود یعنی
دهندهی نتایج این آزمایش است .مکعب سیمانی حاوی  SHT15بعد  %133رسید .عالوه بر آن درخالل پروسهی شکلگیری بتن دمای
1
از ساعت دهم وارد فرایند خشک شدن شد در حالیکه مکعب داخلی مکعبها بعد از گذشت حدودا  11ساعت در حدود 04°C
سیمانی حاوی  SHT21Sبعد از ساعت  63ام وارد پروسهی خشک بود .موارد مذکور مشابهت قابل قبولی با دادههای نشان داده شده در
شدن گردید .بعد از ساعت 54ام آزمایش قرار دادن مکعبهای شکل  17دارد .بنابراین ما به استناد داده ها و مشاهدات موجود در
سیمانی را در سینی آب به منظور مشاهدهی افزایش مقادیر اندازه ازمایش مرتبط با شکل  18به این نتیجه –نظر به طول عمر نسبتا قابل
گیری شده ی رطوبت تکرار کردیم(ایجاد مصنوعی سیکل افزایش و توجه سنسور ها در محیط خورنده ی قلیایی بتن -میرسیم که استفاده
کاهش رطوبت در بتن برای اندازه گیری پارامتر های دقت و حساسیت از محفظههای فیلتری برای شیلد کردن سنسورها همانطور که در
و رزولوشن بخش سنسور رطوبت در سنسور های SHT15شکل  14نشان داده شده،ضمن محافظت سنسورهای دما و رطوبت در
و  . )SHT21sداده های شکل  16متذکر این نکته هستند که در برابر محیط قلیایی بتن ،مانعی برای اندازه گیری پارامتر های دما و
محیط های با رطوبت باال سنسور مناسب -به دلیل حساسیت باال و رطوبت در داخل محیط بتنی با دقت مناسب ایجاد نمی کند و اجازهی

لختی کمتر سنسور و دیر تر به اشباع رسیدن سنسور رطوبت آن – پیادهسازی روشهای کارآمد برای مانیتورینگ درازمدت سازههای
سنسور  SHT15می باشد به بیان دیگر انحراف معیار بین مقادیر بتنی را فراهم میآورد که یکی از اهداف اصلی این پژوهش میباشد
رطوبت اندازهگیری شده توسط سنسور  SHT15و  SHT21Sو در نهایت این موضوع نیز مورد مشاهده و آزمایش عینی قرار گرفت
توسط این حقیقت توضیح داده میشود که مکعبهای کوچک دقیق ًا که سنسورهای شیلدشده بعد از گذشت  2ماه همچنان به
شبیه هم نبوده و طبیعتاً تغییرات کوچکی در میزان رطوبت آنها در اندازهگیریهای خود با دقت قابل قبولی ادامه میدهند(.رجوع به
پروسهی خشک شدن دارد .از طرف دیگر چنانچه سنسور مستندات بازه ی زمانی  73تا  173ساعت در شکل .)18
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شکل  :16نتایج بدست آمده برای دما و رطوبت از طریق سنسور  SHT15و  SHT21Sدر خالل  9روز اول از شکل گیری بتن

شکل  :14آمادهسازی و مقدمات اندازهگیری مقادیر دما و رطوبت در لحظات اولیهی شکلگیری بتن با استفاده از سنسورهای  SHT15و
 SHT21Sدر داخل مکعب سیمانی

شکل  :18نتایج بدست آمده از سنسورهای  SHT15و  SHT21Sدر داخل مکعب سیمانی برای  170ساعت
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 -5-2محدودیتها و چالشهاو فرصت های پیش رو
در این پژوهش ما سیستمهای متنوعی که از سنسورهای

بسیار مؤثر باشد .از آنجا که فرایند شکلگیری بتن فرایندی است که

کوچک1

کیفیت نهایی بتن را تعیین میکند ،داشتن مقادیر رطوبت و دما در

تشکیل شدهاند و قابلیت اندازهگیری مقادیر دما و رطوبت را در لحظات اولیهی شکلگیری بتن میتواند به جلوگیری از آسیبهایی
سازههای بتنی دارند معرفی کردیم و در هنگام استفاده از این تجهیزات مثل ترکخوردگیهای با منشأ هیدراتاسیون بتن منجر شود.
حسگر فقط بخش حسگر در داخل سازهی بتنی قرار گرفته و سایر طبیعتاکاهش این ترکها کیفیت نهایی بتن(برای مثال مواردی چون
تجهیزات کنترل و تحصیل داده در خارج از سازهی بتنی قرار میگیرد مقاومت فشاری و مقاومت کششی و پارامتر هایی از این دست) را
و این امکان را به وجود میآورد که از یک سنسور یکسان و افزایش خواهد داد .عالوه بر آن سیستم مانیتورینگ پیشنهادی میتواند
سیستمهای تحصیل داده مختلفی استفاده کنیم .در هر صورت سیستم در ساختارهای فعلی موجود -که در آنها بتن در معرض محیطهای
پیشنهاد شده نهایی -که در خالل پروسه جامعی از آزمون و خطا و متخاصم و خورنده قرار میگیرد -برای اهداف نگه داری و تعمیرات
ارزیابی انواع سنسور ها و تکنیک های محافظتی مختلف بدست آمد -پیش گیرانه به کار رود .در این پژوهش سنسورها و مبدلها
توسط باتری تغذیه میشود .بنابراین طول عمر بازهی سرویسدهی وسیستمهای متنوعی برای اندازهگیری دما و رطوبت در بتن ارائه شدند
تجهیزات الکترونیک یک نگرانی اصلی خواهد بود .اگر امکان که در نهایت یک شبکهی حسگر بیسیم با پروتکل IEEE
تعویض باتری و یا قابلیت تامین انرژی خودکار 2در سیستمهای مذکور  802154که اجازهی مانیتورینگ دراز مدت و بالدرنگ و پیوستهی
تعبیه نشده باشد نگرانی و مشکل اصلی در بحث نظارت بر سالمت سازهی بتنی و ارسال بیسیم دادهها را میدهد ،پیادهسازی شد .در این
سازه در برآورده ساختن یک سیستم با طول عمر باال میباشد .برای شبکه از چند  Moteکه هرکدام دارای سنسورهای  SHT15و
غلبه بر محدودیتهای طول عمر سرویسدهی تجهیزات الکترونیکی  SHT21Sبودند برای اندازهگیری رطوبت و دما به صورت
سیستمهای تامین انرژی خودکار باید مورد استفاده قرار بگیرد ،مانند بالدرنگ استفاده شد .نتایج بدست آمده از دو سنسور مذکور و فرآیند
باتریهای خورشیدی و سلولهای گرمایی .در کاربردهای اندازهگیری،دارای قابلیت خوبی برای مانیتور کردن سازههای بتنی با
مانیتورینگ از راه دور که نیازمند ارسال داده بصورت بیسیم هستند ،کمترین هزینه ساخت وعدم نیاز به عملیات و هزینه ی نگهداری و
انجام پژوهشهایی در مورد اثر ساختار های بتنی بر انتقال داده (برای تعمیرات است.در هر صورت در خالل مجموعهای از آزمایشات
مثال میدان مغناطیسی القایی میلههای موجود در بتن پیشتنیده) به سنسور دمای  SHT15بعد از یک روز آسیب دید ،در حالی که
منظور دستیابی که به یک روش جامع که قابلیت اعمال به سنسور رطوبت  SHT15بعد از  7روز از کار افتاد.
ساختمانهای قدیمی و هم چنین ساختمانهای جدید را دارا باشد ،دادههای مربوط به دمای قرائت شده از سنسور  SHT21Sبا موفقیت
ضروری می نماید .از نقطه نظر تجربی ،ما مقادیر دما و رطوبت را در طول عمر  16ساعت اولیهی آزمایش حاصل شدند ،در حالیکه
بصورت نقطهای اندازه گرفتیم ،در حالی که طراحی یک سیستم با مقادیر رطوبت تا  21ساعت اول آزمایش قابلیت اندازهگیری و ثبت را
قابلیت اندازهگیری چندنقطهای 0دما و رطوبت میتواند ادامهی این داشتند که بعد از این بازه سنسور رطوبت نیز از کار ایستاد .مجموعه
پژوهش در آینده باشد.

نتایج اولیه بسیار امیدوارکننده بودند حتی با وجود اینکه سنسورهای
 SHT15و  SHT21Sبعد از گذشت زمانی در داخل بتن از بین

 -5جمعبندی

رفتند .این رخداد میتواند بدین صورت تفسیر شود که سنسورها در

در این پژوهش یک سیستم اندازهگیری اتوماتیک با قابلیت مانیتور داخل محیط با رطوبت باال و به شدت قلیایی بتن توانایی ایستادگی را
کردن بالدرنگ پارامترهای دما و رطوبت در سازههای بتنی مطرح و ندارند .نتایج تحقیقات انجام شده در این مقاله همچنین نشان داد که
پیادهسازی شد .این سیستم میتواند هنگام کار با مقادیر زیاد بتن مثل محفظهی سیمانی متخلخل میتواند به عنوان شیلد محافظ برای
ساختن پلها -که در آن حجم بتنریزی مورد استفاده زیاد است  -سنسورها و اتصاالت آنها به کار رود .وجود خلل و فرج زیاددر
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ساختار این محافظ سیمانی به راحتی اجازهی اندازهگیری دما و تبادل
(عبور) رطوبت بتن دربرگیرندهی بخش محافظ سیمانی را با سنسور
 با این وجود راهحل مذکور از سنسورها در.خازنی رطوبت میدهد
 بنابراین توصیه.مقابل محیط به شدت قلیایی بتن حافظت نمیکند
میشود سنسورهای مورد استفاده در مانیتورینگ سالمت سازههای
عمرانی خصوصاً در خالل ساخت و ساز با شیلد های از جنس مواد
 همچنین توصیه میشود از سنسورهایی که،آلی یا الیاف پوشانده شوند
قابلیت ایستادگی باالتری در محیطهای قلیایی دارند استفاده شود که
تک تک تجهیزات استفاده شده در این پژوهش از این منظر بهطور
.کامل مورد بررسی قرار گرفتند
SHT15 در مجموعه دیگری از آزمایشات از سنسورهای شیلدشده
 که توسط یک محفظهی فیلتر پوشانیده شدهاند استفادهSHT21S و
امکان-که ضمن جلوگیری از اثرات مخرب محیط قلیایی بتن-گردید
اندازهگیری بالدرنگ و پیوستهی پارامترهای دما و رطوبت را فراهم
 به خوبیSHT21S  وSHT15  در مورد اخیر سنسورهای.میآورد
از لحظهی شروع آزمایش تا مدت زمانی نزدیک دو ماه قادر به
.اندازهگیری و ذخیرهی مقادیر دما و رطوبت با دقت قابل قبولی بودند
نتایج نشان میدهند که شباهت قابل قبولی برای مقادیر دما و رطوبت
اندازهگیری شده توسط سنسورهای مذکور در مقایسه با پروب سنسور
 که تأییدی بر قابلیت سیستم مبتنی برشبکهی حسگر،وجود دارد
 در.بیسیم پیشنهادی برای مانیتورینگ سالمت سازههای بتنی است
نهایت شایان ذکر است که روش مبتنی بر شبکه ی حس گر بی سیم
پتانسیل باالیی برای مانیتورینگ سالمت سازههای عمرانی دارد چرا
که هزینهی تمام شده را کاهش داده و از ریسکهایی که
سایرسیستمهای مانیتورینگ در خالل فرآیند اندازهگیری با آن ها
مواجه می شوند (برای مثال عدم دقت در مقادیر اندازهگیری شده یا
.اثرات منفی و مخرب محیط) جلوگیری میکند
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Abstract
This paper presents the development of an automatic wireless sensor monitoring system for civil
engineering structures. The objective is to provide a solution to measure both temperature and
humidity inside a concrete structure. The research has been focused in the early age and curing
phase period. Four solutions have been addressed. The ﬁrst one involves the use of a negative
temperature coefﬁcient (NTC) thermistor and an IRIS mote allowing for the creation of an IEEE
802.15.4 network. However, the results have shown that the sensor measurements present a 5 C
standard deviation between the actual and the experimental values. The second one considers the
use of the SHT15 (humidity/temperature) sensor, together with the PIC18F4680 microcontroller
or the Arduino platform. The third solution involves the use of the SHT21S
(humidity/temperature) sensor and the eZ430-RF2500 wireless development tool platform for the
MSP430 microcontroller. In this case, the temperature readings were successfully performed for
the ﬁrst 16 h, while the humidity values were successfully obtained for the ﬁrst 24 h of the
experiment. Although the set of measured values is very promising for the SHT15 and SHT21S
sensors, both sensors have stopped working after some time, showing that direct contact between
the sensor and the concrete alkaline environment causes its breakdown. Finally, the fourth solution
considers both the SHT15 and SHT21S sensors completely shielded allowing for the creation of
a long-term solution. As, the SHT15 and SHT12S sensors have not been affected by the alkaline
environment for more than two months of operation, enabling real-time and continuous
monitoring with almost non-intrusive tiny devices, the potential of applying the proposed
inexpensive wireless sensor network approach is veriﬁed.
Keywords: Wireless sensor networks; Structural health monitoring; Concrete; Sensor;
Temperature; Humidity.
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