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 سنجی ماره مجازیکرنش سنجی با استفاده از انحراف
  ،2هویه مجید رشیدی، 1حجت اله جاللی

 گروه فیزیک، هدانشکده علوم پای، دانشگاه سیستان و بلوچستانزاهدان،  -2و1
 

 چكیده

اطالع دقیق از خواص مکانیکی و پارامترهای شکست مواد یکی از نیازهای 

آوردن دستهای مهندسی است. بهاساسی پیش از طراحی قطعات و سازه

اطالعات جامع از رفتار شکست ماده، از جمله چگونگی توزیع و تمرکز تنش 

ناپذیر علم مکانیک شکست ء جداییو کرنش در ماده در حال شکست، جز

گیری جابجایی و تغییر سنجه شناسی اپتیکی راهکاری برای اندازه است.

باشد. رویکرد بدون ی کوچک و در نتیجه خواص مکانیکی مواد میهاهیزاو

تماس و نسبتا غیرمخرب، انعطاف پذیری بسیار باال در چیدمان سیستم 

 لهیوسبهگیری و کامل از حوزه اندازه های فروانی، دریافت دادهریگاندازه

های ترین خواص روشای از مهمی تصویربرداری و پردازش رایانههادستگاه

سنجه شناسی اپتیکی است. در این پژوهش با استفاده از پدیده ماره که 

های سنجه شناسی اپتیکی است، خواص مکانیکی مواد بررسی یکی از روش

( هایتوریا  هاشبکهاوبی )از قبیل صفحات، شده است. وقتی ساختارهای تن

، ساختار تناوبی جدیدی با دوره تناوب بزرگتر حاصل رندیگقرار  همیبر رو

واسطه نحوه شود. پدیده ماره بهشود که نقش یا فریز ماره نامیده میمی

کارگیری حداقل تشکیل، انواع مختلفی دارد، که وجه اشتراک همه آنها، به

نام روش ماره مجازی فیزیکی است. در این پژوهش روشی بهیک توری 

معرفی شده است که در آن از هیچ توری فیزیکی استفاده نشده و به پردازش 

تصویر وابسته است. با استفاده از این روش، خواص مکانیکی نمونه تحت 

آزمایش استخراج شد. صحت نتایج روش ماره مجازی با روش استاندارد 

 .ویر دیجیتال، تأیید شدبستگی تصاهم

 پردازش تصویر -پدیده ماره  -شناسی اپتیکی سنجه : واژه های کلیدی 
 بستگی تصاویر دیجیتالهم -ماره مجازی  -

 

 مقدمه -1

در مکانیک آزمایشگاهی، برای تعیین خواص شکست مواد مختلف از 

ها عمدتا توسط دستگاه شود. این آزمایششکست استفاد میهای آزمایش

-نظر انجام می های استانداردِ ساخته شده از ماده موردکشش و روی نمونه

ها ناچیز بوده و اطالعات جامعی از رفتار شوند. نتایج حاصل از این آزمایش

 اتعآوردن اطالدستدهند. بنابراین برای بهشکست ماده در اختیار قرار نمی

 تمرکز تنش و تری از رفتار شکست ماده، از جمله چگونگی توزیع و جامع

 سازیهای شکست، از شبیهکرنش در ماده در حال شکست، در کنار آزمایش

سازی هم بطور شود. اما این شبیهاستفاده می نمونه با روش اجزاء محدود

ند. چون کنبینی نمیکلی رفتار واقعی و دقیق نمونه در حال شکست را پیش

ود؛ شآل انجام میصورت ایدهگرفتن بعضی از شرایط، بهسازی با درنظرشبیه

سازی، مادول االستیسیته در سرتاسر نمونه یکنواخت و برای مثال در شبیه

شود در حالیکه در واقعیت اینگونه نیست. البته یکسان درنظرگرفته می

گیرد از آزمایش ار میمقداری هم که برای مادول یانگ مورد استفاده قر

آید و برابر با مقدار متوسط مادول یانگ در سطح مقطع کشش بدست می

آوردن بنایراین نیاز به یک روش تکمیلی برای بدست .[1]نمونه است

شود. استفاده اطالعات جامع، دقیق و واقعی از رفتار شکست مواد احساس می

کی ی اطالعات مورد نیاز است.از قوانین اپتیکی یک راه مفید جهت استخراج 

 باشد.شناسی اپتیکی، روش ماره میهای سنجهترین روشاز مهم

ز برهم نهی دو ساختار تناوبی، نقش تناوبی جدیدی با دوره تناوب بزرگتر ا

 درواقع "ماره"عبارت  شود.شود که نقش یا فریز ماره نامیده میحاصل می

اسم شخص نیست، در حقیقت لغتی فرانسوی است که به یک نقش موجی 

 شودیمتولید  دارموجیا  زدهآب)ابریشمی(  کپارچه، که روی یقاعدهیبشکل 

 .[2]اشاره دارد

ر د توانیمی ریگاندازهیک روش  عنوانبهاستفاده از تکنیک ماره را  

در سال ( Lord Rayleighرایلی )لرد ی خیلی قبل جستجو کرد. هاسال

. اولین [3]از نقش ماره برای بررسی عیوب توری خطی استفاده کرد 1181

و ( Rowe) کاربرد تصویر فریز برای تعیین توپوگرافی سطح توسط راوه

 طوربهتکنیک ماره  پسازآنشد.  ارائه 1698در سال ( Welford)ولفورد 

 نیترمهمامروزه تکنیک ماره یکی از  .نظری و تجربی توسعه یافت

ر ی جابجایی و تغییریگاندازهی سنجه شناسی است و از آن برای هاکیتکن

 سترده گ طوربهی اپتیکی، هادستگاهی کیفیت ریگاندازهی کوچک و هاهیزاو

اال های با دقت بسیار بگیریدر اندازهاین تکنیک همچنین . شودیماستفاده 

 . [4و5]باشدی میسازادهیپو  اجراقابلاندک ی هانهیهزی و با آسانبه

اثر ماره، شامل الگوهای جدیدی از نواحی تیره و روشن است که 

د، هستن مشاهدهقابلدو ساختار تناوبی )توری( ی نهبرهمدر ناحیه  وضوحبه

ناظر، فریزهای ماره را . شوندینماز ساختارهای اولیه ظاهر  کیچیهدر  و

 نوارهای صورتبهفریزها  .ندیبیمیک تابع متناوب از شدت نور  عنوانبه

 مخصوصا  . این موضوع ندشویمروشنایی و تاریکی ظاهر نواحی متناوب از 

دارای فضای نزدیکی نسبت  ،قرارگرفته همیروی هایتوری هالهیم کهیوقت

 ر. دکندیمرا از هم تشخیص دهد صدق  هاآنباشند که ناظر نتواند  به هم

 شودیممیانگین انرژی نور که از هر ناحیه کوچک خارج  ،ناظر لآّهدیاحالت 

ر براب ترمیضخکه ابعاد این ناحیه با گام توری ، بطوریکندیمرا مشاهده 

ی خطی یکسان هایتوربرای  1شکل در ،است. این توزیع شدت دریافت شده

 در .است شدهدادهو فواصل پهنای یکسان دارند نمایش  هالهیم هرکدامکه 

 ،کوچک است هاآنوقتی زاویه میان  ،ی مساویهاگامی دو توری با نهبرهم

ام گ اندازهبه هایتوراگر یکی از  کهییازآنجا. شودیمگام ماره بسیار بزرگ 

نقش ماره تکرار  شودجابجا  ،خود توری در راستای عمود بر خطوط توری

 ،. از این رفتارشودبرده می، به حساسیت جابجایی فریزهای ماره پی شودیم

عنی ی .شودیماستفاده  ،ی بسیار کوچکهاییجابجای ریگاندازهدر نمایش و 

تغییر  صورتاگر بتوان تغییرات فیزیکی مانند جابجاشدگی یا کرنش را به

یرات در مقیاس بسیار کوچک میسر خواهد فریزها درآورد، مطالعات آن تغی

 دانشجوی کارشناسی ارشد -1 .[9]شد

 دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه سیستان و بلوچستان -2
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 Iو  هاای مابین توریجابجایی زاویه θ، گام فریزهای ماره G ،گام توری g 1شکل

ندازه انهی دوتوری یکسان و دوران بههمبراز تشکیل فریز ماره ناشی  (a)شدت برآیند 

های با اختالف با گام نهی دوتوریهمبراز تشکیل فریز ماره ناشی  θ( ،b)زاویه 

 [9]ناچیز

اعم از درون صفحه و بیرون از صفحه، حداقل  های متداول مارهر روشد

از یک توری فیزیکی و یا تصویر حاصل از توری فیزیکی استفاده شده است. 

یار های بسهایی با گاممخصوصا توری ،هابا توجه به مشکالت تهیه این توری

کوچک، در این پژوهش روشی معرفی گردیده است که نیازی به توری 

تناوبی مورد نیاز برای ایجاد نقوش ماره با کمک  فیزیکی ندارد و ساختار

 دست آمده است. سنجی بهروش تداخل

 

 روش اصول -2

ک عمل تنش روی ی لهیوسبه جادشدهیا لکرنش بیان هندسی از تغییر شک

در نظر گرفتن تغییر در طول یا در زاویه مابین  لهیوسبهشیء است. کرنش 

شود که نور از مشاهده می 2شکل در. شودیمحالت اولیه و نهایی محاسبه 

عبور  شکلشکل یافته و توری مرجع بدون تغییریرطریق توری نمونه تغی

شود. دود شده و موجب یک فریز ماره میکند. در نواحی مشخص، نور مسمی

توجه داشته باشید که چشم شدت نور را روی ناحیه کوچک صاف و یا 

و  های روشنکند، در نتیجه میلهگیری میعبارتی روی آن ناحیه متوسطبه

 .شودتاریک مشاهده می

 

 
تشکیل الگوی فریز ماره بوسیله عبور نور از دو ساختار خطی موازی با  -2شکل

 [8]اختالف فاصله خطوط کوچک

تواند شروع شود. در صورت متوالی از هرجایی میشمارش فریزهای ماره به

نتیجه، با شروع از نقطه متناظر روی شئ نمونه، جابجاشدگی مربوطه مابین 

 شود:می سادگی محاسبهمرجع بهتوری نمونه و توری 
 

(1) 𝑢 = 𝑁𝑝 

 جابجاشدگی هستند. xمولفه  uگام توری مرجع و  pمرتبه فریز ماره،  Nکه 

 :داریم جابجاشدگی –از رابطه کرنش 

(2) 
𝜖𝑥 =

𝜕𝑢

𝜕𝑥
 

 

 خواهیم داشت: (2)و  (1)با ترکیب دو رابطه 
 

(3) 
𝜖𝑥 =

𝜕(𝑁𝑝)

𝜕𝑥
 

p :ثابت است پس 
 

(4) 
𝜖𝑥 = 𝑝

𝜕𝑁

𝜕𝑥
 

 امکان توصیف شفاف درمورد اینکه چگونه یک فریز ماره باالمعادالت 

دهد. یک فریز ماره یک مکان در ساختار تحلیل کرنش قرار دارد را ارائه می

ای هباشد. بطورکلی مولفههای جابجاشدگی ثابت میهندسی از نقاط مولفه

ستند همان بوجودآورندگان جابجاشدگی که بر راستای توری عمود ه

 . [8] فریزهای ماره هستند

دهد که کرنش در مجاورت یک نقطه با ها نشان میعالوه تحلیلبه

بندی فریزهای ماره نزدیک آن نقطه متناسب است. برای بدست آوردن فاصله

ی در گیرگیری نسبت به موقعیت باید بدست آید. مشتقکرنش، مشتق

 .شودط شبکه ماره عمود است انجام میراستای محوری که بر خطو

های تداخلی روی صفحه کار بدین صورت است که ابتدا فریز اساس

جابجا  ∆xاندازه  شوند. سپس صفحه نمونه بهیا نمونه مورد نظر تشکیل می

فریزها همسو نبوده و دارای ، با راستای تابش xشود. راستای جابجایی می

ای از نحوه تشکیل وارهطرح 3شکلباشد. می θای به اندازه اختالف زاویه

شود طور که مشاهده میدهد. همانفریز روی صفحه متحرک را نشان می

تغییر  P1به مکان نقطه  ∆xاندازه جایی صفحه به، با جابهPمکان نقطه 

، با ∆lاندازه جایی الگوی تداخلی در صفحه، بهکند. از سوی دیگر، جابهمی

x∆ یری گکه ضریب تناسب تعیین شود، با اندازهمتناسب است. در صورتی

-پذیر می، امکان∆xجایی، ، استخراج جابه∆lجایی فریزها در صفحه، جابه

 یرد. پذجابجایی فریزها از طریق پردازش تصویر صورت میگیری اندازهشود. 

 

 
 متحرکیا پرده واره تشکیل فریز برروی نمونه طرح -3شکل

 

 روش ماره مجازی -3

هشت ناساس این روش ، مبتنی بر تئوری تشکیل الگوهای ماره، یعنی برهم

ساختارهای تناوبی است. مطابق تعریف پدیده ماره، برای تشکیل الگوی ماره، 

بور شدت عتابع باید دو ساختار متناوب برهم نهی و به بیان ریاضی، ضرب 

وی صورت الگبا توجه به این موضوع که فریزها به .دو الگو در یکدیگر است

ا نهی دو فریز متوالی، مطابق بکنند، با برهممتناوبی از شدت نور تغییر می

، نهیحاصل این برهم تعریف پدیده ماره، الگوی ماره تشکیل خواهد شد.

 ست.ا جایی فریزهاجابهساختار جدید تناوبی است که تابع عبور نور برحسب 

های متوالی صفحه و ضرب تابع شدت هر ها و ثبت مکانبا ادامه جابجایی
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موقعیت در تابع شدت اولین موقعیت به عنوان حالت مرجع، یک تابع عبور 

ن ر میزاشود که مشخص کننده موقعیت و یا به عبارت دیگکامل ایجاد می

 روی صفحه محل تشکیل فریزها است. Pجابجاشدگی هر نقطه دلخواه 

 
 سازیشبیه -3-1

ازی سبه کمک شبیه جایی فریزهارفتار تابع عبور برای جابهدر این قسمت، 

منظور، یک ساختار توری، به کمک  به این شود.ذکر شده، بررسی میروش 

سپس در هر مرحله، توری مذکور،  .ایجاد شد( MATLAB)متلب  افزارنرم

جا شد. با ضرب فریزهای تولیدی در در راستای عمود بر خطوط فریز جابه

هر مرحله درفریز اولیه )مرجع(، پدیده ماره مجازی ایجاد شد. تابع عبور 

 نشان داده شده است.  4شکلجایی در نمودار دست آمده نسبت به جابهبه
 

 
 آلشدت نور عبوری برحسب جابجایی بوسیله تصاویر ایده -4شکل

 

نقاط با مقدار شدت یک، بیانگر انطباق کامل  (،4شکلدر نمودار تابع عبور )

دو توری )قرار گرفتن نوارهای روشن برهم( و عبور کامل نور است. نقاط با 

معنای قرار گرفتن نوارهای روشن و تاریک برهم و در مقدار شدت صفر به 

 هایامل نور عبوری است. مقادیر بین صفر و یک، مکاننتیجه انسداد ک

مابین دو حالت قبل، یعنی روی هم افتادن قسمتی از نوارهای تاریک روی 

 دهد.روشن را نشان می

 
 کرنش سنجی به روش ماره مجازی -3-2

 چیدمان آزمایشگاهی -3-2-1

نشان داده  5شکلچیدمان آزمایشگاهی مورد استفاده در این پژوهش در 

-1508Pنئون مدل -شده است. منبع نور مورد استفاده، لیزر گازی هلیوم

باشد. برای ضبط تصویر رسیده به نانومتر می 1/932با طول موج  1256

اینچی مدل سونی با  1.3سگر تصویر با ح CCDصفحه مورد نظر، از یک 

فریزهای )تی وی الین( استفاده شد.  480TVLقدرت تفکیک پذیری افقی 

 شوند.ها تولید میسنجمورد نیاز برای ایجاد الگوی ماره، توسط تداخل

 سنج دودلیل سادگی و نمایانی مناسب فریزها از تداخلدر این پژوهش به

 استفاده شد. (Fresnelآینه فرنل )

شایان ذکر است که در طول انجام فرایند ثبت تصاویر حفظ پایداری چیدمان 

ای هالعادو دوربین تصویربرداری و جلوگیری از لرزش میز کار، از اهمیت فوق

برخوردار است. چراکه فریزهای تولید شده دارای حساسیت باالیی بوده و 

رده نتیجه محاسبات را مخدوش هرگونه لرزش میز و عدم پایداری دوربین و پ

 ای از فریزهای ضبط شده نشان داده شده است.نمونه 9شکلدر  کند.می
 نهی تصاویرپردازش و برهم -3-2-2

های فریزها، عملیات ایجاد الگوی ماره مجازی بعد از ثبت و ذخیره عکس

شود. بعد از ایجاد ساختار تناوبی، شرط بعدی در تولید فریزهای انجام می

م ه یا گانحوی است کماره طبق تعریف، برهم نهشت دو ساختار متناوب به

دو توری متفاوت باشد یا دو توری نسبت به هم جابجایی یا تغییر زاویه 

 از جابجایی، دلیل استفاده از توری مجازیداشته باشند. در این پژوهش به

 فریزهای ایجاد شده استفاده شد.

 
 شمای چیدمان آزمایشگاهی مورد استفاده -5شکل

 

ب عبارت بهتر، ضرتصاویر ضبط شده با تصویر اول یا بهروند برهم نهشت 

 شود. مراحل پردازش تصویرتصاویر، با استفاده از کدنویسی متلب انجام می

 صورت زیر است:افزار متلب بهنهی در نرمو عملیات برهم

  از آنجا که هر سطر از ماتریس تصویر نیز دارای اطالعات )برش تصویر

یک نوار از تصویر فریزها هم دربردارنده جایی است، پس برش جابه

 هاسازی ابعاد کلیه ماتریسیکسانو  اطالعات مورد نظر است(

  حذف نوفه تصویر تبدیل عکس رنگی به خاکستری و 

  نه و کمینه به یک و صفر(تبدیل نقاط بیشی)دیجیتال کردن 

 ضرب تک تک تصاویر در تصویر مرجع و متوسط گیری 

که عبور نور برحسب جابجاشدگی معلوم را  بعی استخروجی برنامه باال، تا

 .کندبیان می

 

 
 ای از فریزهای ضبط شدهنمونه -9شکل

 قالب بندی دستگاه -3-2-3

جایی الگوی اشاره شد، جابه( 2اصول روش )بخش گونه که در بخش همان

جایی در راستای عمود بر پرده فریزهای تداخلی روی پرده با مقدار جابه

-البالزم است سیستم ق منظور تعیین این وابستگی ابتدامتناسب است. به

بندی شود. بدین جهت، ابتدا فریزهای تداخلی روی صفحه با تنظیم صفر 

های مختلف که توسط ریزسنج جاییازای جابهریزسنج ثبت شد. سپس به

های اعمال شده در این مرحله، جاییاعمال شد، تصاویر ثبت شدند. جابه

سپس با توجه  دند.انتخاب ش 0.05mmکمترین مقدار ممکن ریزسنج یعنی 

به آن اشاره شده است، تابع عبور به  3به روش ماره مجازی که در بخش

 .دشومیاستخراج 

الگوی تداخلی ثبت شده در حالت صفر ریزسنج، حکم توری مرجع 

های ماره کالسیک را دارد. یعنی بقیه الگوهای ثبت شده در فواصل در روش

دهند. در ادامه پس از ثبت اولین میبعدی با این تصویر برهم نهشت را انجام 

چرخانده و زمان  0.05mmتصویر در حالت صفر، پیچ ریزسنج را به اندازه 

که نمایانی تصاویر ضبط شده واضح است، شود. این روال تا زمانیثبت می

ت دسنهی تصاویر ضبط شده بهیابد. در نهایت تابع عبور با برهمادامه می

 (.8شکل)آیدمی
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 ود.شهای بعدی استفاده میگیری. از این تابع برای کالیبراسیون در اندازه

 ابگیری موجود به حسبدین معنا که این نمودار مقیاسی برای سیستم اندازه

گیری جابجایی ناشی از کردن تنش به سیستم، اندازهآید و پس از وارد می

 شوداین تنش، توسط همین تابع عبور محاسبه می

 

 
 نمودار تابع عبور برحسب جابجاشدگی -8شکل

 
 اعمال تنش و محاسبه کرنش -3-2-4

ای هو با استفاده از وزنهکه در نشان داده شده  هساد یتنش به کمک مکانیزم

اعمال شد. نتیجه اعمال )از جنس اسفنج سخت( نمونه یک به  مختلف،

باشد که با متغیر کرنش نمایش داده تنش، فشردگی نمونه مورد نظر می

شود. در هر مرحله پس از اعمال تنش، الگوی فریزهای تداخلی توسط می

 دوربین ثبت شد.

 
( 2)( اسفنج سخت،1)ابزار ساخته شده جهت اعمال نیرو به پرده نمایش.  -1شکل

، ( بندهای انتقال نیرو5) گلس، ( پلکسی4( تیغه فلزی، )3)محل تشکیل تصویر، 

 ها.( محل قرارگیری وزنه8) ( ریزسنج،9)

به ازای اعمال تنش در هر بار، با توجه به روش گفته  Tدر این مرحله، تابع 

( استخراج شد. برای تعیین فشردگی نمونه )کرنش( 3-2-3در بخش )شده 

گونه که ( مقایسه شود. همان8شکلالزم است با توجه به منحنی عبور )

حاصله ممکن  Tشود، با توجه به تناوبی بودن این منحنی، مقدار مالحظه می

رو تعیین جواب صحیح های مختلف باشد. از ایناست حاصل فشردگی

مشخص شدن تابع عبور برای هر  باشد. بعد ازمستلزم ردگیری تابع عبور می

مقایسه شده و در نتیجه  8شکلاز نمودار  Tحاصله با مقادیر  Tوزنه، مقادیر 

وزنه مقادیر تابع عبور  11شکل شود. جایی مربوط به هر وزنه تعیین میجابه

ت دهد. در حقیقها را در مقایسه با تابع عبور سیستم )کالیبره( را نشان می

توان میزان کرنش سیستم در اثر تنش ناشی از با استفاده از این نمودار، می

شود که برای یک وزنه، وزنه را مشخص کرد. اما در این نمودار مشاهده می

 چند مکان نمایش داده شده است.

ی گردد. یعنی با توجه به تناوبمتناوب بودن تابع عبور برمی علت این امر، به

شوند. تشخیص ها تکرار میجاییبا تداوم جابه Tبودن تابع عبور، مقادیر 

زم کند، مستلدقیق اینکه کدامیک از نقاط، جابجاشدگی دقیق را بیان می

م علوماند، های فریز که بر اثر اعمال نیرو جابجا شدهاینست که تعداد دوره

باشد. به بیان دیگر برای یک وزنه مشخص، چند دوره تناوبی از تابع عبور 

( DICکمک روش همبستگی تصویر دیجیتال )بهجابجا شده است. 

جابجاشدگی دقیق مربوط به هر وزنه قابل استخراج است. بدین ترتیب که 

ربوط م با مشخص کردن یک منطقه روی تصویر مرجع، و مقایسه آن با تصویر

شود که در د دوره تناوب طی شده مشخص میجایی هر وزنه، تعداه جابهب

 نشان داده شده است. 6شکل

 

 
 بندی شده قبل از پردازش، )ب( بعد از پردازش)الف( نمونه تصویر شبکه- 6شکل

 گردد. تعیین می 11شکل  جاشدگی از روی نموداردر نتیجه، جابه

 توانسادگی میست آمده به دبا استفاده از مقادیر جابجاشدگی به

 تنش و کرنش را محاسبه کرد.

 
 مقادیر تابع عبور برای وزنه های متفاوت -11شکل 

 

 نتایج -4

دست آمده از مرسوم و همچنین مقادیر جابجاشدگی بهبا استفاده از روابط 

برای بررسی شوند. محاسبه می تنش و کرنش طریق روش ماره مجازی،

بستگی تصویر دیجیتال، که روش مرسوم و معتبر صحت نتایج، از روش هم

در زمینه پردازش تصویر است، استفاده شد. نتایج حاصل نزدیکی زیادی به 

 نتایج حاصل از روش ماره دارند. در 

ه وسیلمقدار جابجاشدگی، تنش و کرنش مربوط به هر وزنه که به 1جدول 

بستگی تصویر دیجیتال محاسبه شده، آورده روش ماره مجازی و روش هم

 شده است.
 

های به شده برای روشمقادیر جابجایی، تنش و کرنش محاس -1جدول 

 DICماره مجازی و روش 

 روش همبستگی دیجیتال  روش ماره مجازی  
شماره 

 وزنه

 وزن

 (gr) 

 جابجاشدگی

 (mm) 

 تنش

(Pa) 

 جابجاشدگی کرنش

 (mm) 

 تنش

(Pa) 

 کرنش

1 3/38 15/1 291 1131/1 151/1 291 1136/1 

2 1/119 168/1 133 1184/1 134/1 133 1113/1 

3 9/181 28/1 1212 1218/1 292/1 1212 1212/1 

4 2/211 353/1 1519 1281/1 359/1 1519 1284/1 

5 6/215 11/1 1551 1923/1 185/1 1551 1983/1 

 ب الف
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 DICکرنش برای روش ماره مجازی و روش  _منحنی تنش  -11شکل 

 گیرینتیجه -5

ا هو یا تصویر آنهای فیزیکی معمول در این پژوهش بدون استفاده از توری

و با استفاده از ساختارهای تناوبی مجازی، الگوهایی با نام ماره مجازی تولید 

ها، جابجاشدگی، تنش و کرنش محاسبه گردید شد. با استفاده از این فریز

یید گی تصاویر دیجیتال تأبستکه صحت نتایج با استفاده از روش مرسوم هم

 مزایای تولید فریز ماره به روش ماره مجازی از این قرار است: شد.

 های فیزیکی و در نتیجه سهولت انجام عدم نیاز به تهیه توری

 فرآیند سنجش

 های تداخلی های ماره مجازی از طریق ایجاد فریزاز آنجا که فریز

توان فریز تولید می های در حد میکروناند، تا اندازهایجاد شده

ر دگیری تا مقیاس میکرون باال برد دقت اندازه کرد و در نتیجه

های بسیاری مواجه های فیزیکی با محدودیتحالیکه برای توری

 هستیم.

 واسطه حذف هزینه تولید توریهای سنجش بهکاهش هزینه-

 های فیزیکی

 سازی چیدمان مربوط به تولید فریزهایانعطاف باالی پیاده 

 دهد.های متنوع را میمجازی، اجازه استفاده از آن برای نمونه

ن ایاز توان می ،گیریبه مزایای ذکر شده باال و دقت باالی اندازهبا توجه 

یابی سطحی بال و بدنه و ترکهای غیرمخرب در در انجام آزمونروش 

 های ناشی از تنش بر روی آن بهره برد.آشکارسازی تغییرشکل
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