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پرداختننه شننده  آن شنندتبننه شناسننایی آسننیب و تعیننی   یا مرحلننهطننی یننک روش دو  نامننه انیننپادر اینن  

کنه بنا    باشند  یمن مسنالل مهندسنی عمنران       یتنر  مهنم یکنی از   یا سنازه تشنخیص و تخمنی  آسنیب     مسئله .است

تعینی  محننل آسننیب از روش   منظننور بنه  در اینن  پننژوهش .باشند  یمننسننازه منرتب    یبننردار بهنره ارزینابی و قابلیننت  

شناسنایی آسنیب    کنه در  باشند  یمن . این  روش کنه ننوعی از پنردازش سنیگنال      اسنت شنده تبدیل موجنک اسنتفاده   

اسنت. تبندیل موجننک ینک تبندیل ریا نی اسنت کنه چنانعنه بنر تنابع یننا            منثرر اولینه بسنیار    در مراحنل  ژهین و بنه 

ناگهنانی آن تنابع اینا سنیگنال را      یهنا  بیشن تغیینر   یهنا  محنل  این و نقنا  گسسنتگی    سیگنال دلخواهی عمل کند،

ای در نظنر  روش دومرحلنه  .کنند  یمن تقوینت   یرین گ چشنم هم که کوچنک و نامشنهود باشنند،به نحنو بنارز و       هرقدر

هنای جابجنایی ارالنه    منوجکی کنه در فینای تاریخعنه زمنانی پاسنخ       گرفته شنده، ابتندا از طرینن انندیک ترکیبنی      

در مرحلنه دوم بنه منظنور تکمینل فرآینند تشنخیص آسنیب تنابع          ت.شده است، محل آسنیب را تعینی  نمنوده اسن    

ای تعرین   هنای سنازه  هنای حالنت آسنیب دینده و حالنت تحلیلنی مندل       هدفی که از تفا ل مقایر خاصی از  پاسنخ 

، میننزان هننای تنتیننک و شننبیه سننازی تبرینند فرآیننند بهینننه یننابی بننا اسننتفاده از الگننوریتم  از طریننن .شننده اسننت

هنا وارد شنده اسنت تنا ازاین  طرینن، روش کنار بنه آنعنه در          ارنر نوفنه بنر روی داده    اسنت. آسیب را مشخص نموده

ای معرفنی شنده در این  پنژوهش، بنا هنم پوشنانی دو        روش، دومرحلنه  تنر شنده باشند.   دهند، نزدینک  میواقعیت رخ

ر روش، فرآیننند تشننخیص آسننیب، اعننم از یننافت  محننل و میننزان آسننیب را تکمیننل و درفیننای تاریخعننه زمننانی د  

 ، روش کاربردی و مورری را معرفی نموده است.فرآیند هایفرآیند بهینه یابی با کاست  از حجم داده
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 مقدمه و بیان مساله -1-1

ساختمانیموجودیکمشکلجدییهاسازهمکانیکیویهاستمیسوجودآسیب،نقصوترکدر

دوران اینیبرداربهرهدر از استفاده .باشدمیهاستمیسو اینحضور بر اینآعالوه عملکرد سیببر

است.مؤثرسیستمیهاقسمتیکپارچگیساختاربرسایرریتأثوهاستمیس

رتوجهزیادیرابهاخییهاسال،اینموضوعیاسازهبهدلیلافزایشزیادکاربردتشخیصخرابی

 است. کرده جلب یهارساختیزخود مانند هاپلمهم هاتونل، هاکارخانه، سایر همانندهاسازهو ،

یهاستمیس پایشسالمتدر مواردیهستندکه قبیلهواپیماها، اهمیتاستراتژیکیهاآنمکانیکیاز

است.داکردهیپ

نیترمهمیکیازیاسازهتشخیصوتخمینآسیبمسئله باباشدیممسائلمهندسیعمران که

شدگیو...درطولهیالهیالازقبیلترک،یهایخراب.باشدیمسازهمرتبطیبرداربهرهارزیابیوقابلیت

استلذابرایتعیینشدتومحلوقوعآسیبنیازمندریناپذاجتنابعمرانیامرییهاسازهعمرمفید

.میهستوکارامؤثرروشی

یهاروش راًیاختشخیصآسیب برای مهندسان اختیار در را کافی پیرامونیریگمیتصمزمان

 قرار ساختمان .دهدیموضعیت

این طوربهیژگیو. تواندیمبالقوه یهایخرابمانعاز ممکندهیدبیآسیسازهنامناسبدر که شود
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تهدیدونیرآفرخطمنجربهپیامدهایاست دریهاانیزگرددکهایمنیعمومیرا اقتصادیبزرگیرا

،تواندیممؤثرپیداشتهباشد.بنابراینیکروشتشخیص نگهداریوریتعممانندیکسیستمهشدار

اولیهعملکند.

ناشیازحوادثیاستمعموالًبهوجودآیدتواندیمطورمعمولبهمهندسییهاسازهآسیبکهدر

یاسایردالیلدیگرنشدهینیبشیپ.بارگذاریشدید،عمرزیادسازه،بارهدیآیمکهحینساختبهوجود

آمدننوعیآسیبدرسازهگردد.وجودباعثبهتواندیمهرکدامکه

 که سازه سالمت پایش یحلقهامروزه ارزیابی برایباشدیمهاسازهوصل مهمی موضوع به

برنهیهزبزرگبهروشچشمیومحلیامرییهاسازهتشخیصآسیبدراست.شدهلیتبدتحقیقات

رخدادآسیبراشناساییومحلآنرامؤثرصورتبهلذاروشیکهبتواندیآیمحساببهمؤثروغیر

است.ازیموردنمعلومکند،

تشخیصآسیب)ازراهیهاروشصورتگرفتهدرعرصهعلمییهاشرفتیپاخیربایهاسالدر

.باردیگیممبتنیبرپردازشسیگنالو....صورتیهاروشفیبرنوری،یگرهاحسدور(بااستفادهازلیزر،

این از .بامشخصشدنمحلوشدتاندشدهعمرانیپایشیهاسازهتعدادزیادیازهاروشاستفاده

اعضای یا سازه طرتوانیمیاسازهآسیبدر قیاز جایگزینیعضو پیشرویدهیدبیآستقویتیا از

خرابیبهسایرنقاطجلوگیرینمود.

اینپژوهشقصدداریم اینمنظوربهدر کنیم. تعیینمحلآسیبازروشتبدیلموجکاستفاده

است.مؤثراولیهبسیاردرمراحلژهیوبهشناساییآسیبدرباشدیمروشکهنوعیازپردازشسیگنال

نقاطگسستگیتبدیلموجکیکتبدیلریاضیاستکهچنانچهبرتابعیاسیگنالدلخواهیعملکند،
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همکهکوچکونامشهودباشند،هرچقدرناگهانیآنتابع)یاسیگنال(رایهابیشتغییریهامحلایو

 و بارز نحو کندیمتقویتیریگچشمبه توابعریاضیهستیادستههاموجک. برایاز یهیتجزندکه

تجزیهیکتابعبرمبنایتوابعموجکتبدیلموجک،.روندیمبهکار،بسامدیآنمؤلفهسیگنالپیوسته

صورتبهبسامدهستندکهیحوزهزمانوهمدریحوزهتوابعموجکدارایباندمحدودهمدراست.

.شوندیمتحلیلیساختهایوعددی

درموردمحتوایسیگنالهستند.انتخابتابعموجکمادردیزیاضرایبموجکحاویاطالعات

بریتوجهقابلاثرتواندیمداردوموردنظربستگیزیادیبهمسئلهو،اولینگامدرتحلیلموجکاست

بهتبدیلموجکپیوستهتوانیمکهازجملهآنتبدیلموجکانواعمختلفیدارد.داشتهباشدروینتایج

،تبدیلموجکگسستهوتبدیلموجکایستااشارهکرد.تابعموجکمادردرآنالیزموجکبادوپارامتر

وهرچهندیگویم.مقیاسبهبیانسادهبهکشیدهیافشردهشدنموجکشودیممقیاسوانتقالتعریف

تربزرگ شکلموجکبارزتر .انتقالشودیمانتخابشود بیانیساده شروعریتأخیکموجکبه در

یاسازهبسزاییدروضوحآسیبدرسازهیاعضوریتأثسیگنالاست.مقیاسوانتقالیکتابعموجک

 موجک تبدیل معایب از استنیادارد.یکی قطع سیگنال که نقاطی در محلشودیمکه مانند

ودرنمودارضرایبموجکشودیمشناساییمحلناپیوستهصورتبه،ایننقاطدرمواردیهاگاههیتک

 بود.ذکرشدهنقاط خواهند دار گریدیعبارتبهاغتشاش از که تحلیلی همان موجک یهامحلتبدیل

یوستگیناپ زمانیدهیدبیآسیا مشکل دارد.این را رفتار همان هم سیگنال قطع نقاط به دارد،نسبت

انتخابدرستمقیاسگاههیتککهآسیبنزدیکبهشودیمتریجد براینتوانیمبهوجودآیدکهبا

موردغلبهکرد.
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عنوانبهالگوریتمژنتیکهمچنیناخیریهاسالدر یاگستردهصورتبهروشجستجویمستقیم،

تابعخطا،موقعیتومیزانیسازنهیبهشناساییخرابیبکاربردهشدهاست.الگوریتمژنتیکباینهیدرزم

تعیین کندیمخرابیرا از یهاتیمز. اینزمینه ژنتیکدر فضایجستجویاینتوانیمالگوریتم به

.کندیماستفادهازیکنقطهازچندیننقطهبرایپیداکردنجواباستفادهیجابهالگوریتماشارهکردکه

 طبیعتراینبعالوه موازیالگوریتمژنتیکموجببرطرفکردنمعایبوفضایمحاسباتییتصادف،

متعادلدرهمگراییبهیکجواببهینهاست.یهاروش

بانشانیرخطیغ.آسیبشودیمیبندمیتقسیرخطیغخطیویهابیآسآسیبخودبهدودسته

بافرضجهیدرنت.گرددیمیسازمدلدرییهایدشوارآمدنبهوجوددادنرفتارغیرخطیازخودباعث

 و  اینکهآسیبخطی سازه باعثآسیبدر سازه مشخصاتدینامیکی ،ازجملهتغییر کاهشسختی

واینآسیبدرطولزمانباتوجهبهتغییرشرایطگرددیمافزایشمیراییوکاهشفرکانسطبیعیسازه

است:سؤاالتهدفپاسخگوییبهاین وردیگیمپایشصورت،کندیممحیطیوبارگذاریتغییر

 دینامیکیسازهخواهدشد؟یهامشخصهآیاآسیبباعثتغییردر

 ؟کندیمثابتدرطولزماناستیاباتغییردرزمانآسیبهمتغییرصورتبهمدلآسیب

 پار اچه در خطا آمدن وجود به باعث تشخیصآسیبیهاروشمترهایی در گرفته کار به

 اینخطاهاراکاهشداد؟توانیمییهاروش؟بااستفادهازچهشودیم

 اهداف پژوهش  -1-2

 تشخیصوتعیینمحلآسیبدر اینپژوهش، یهاسازههدفاز استفاده لیازتبدساختمانیبا

سازه،نسبتمیراییویهافرکانسازجملهمودالیهامشخصهدینامیکیبراساسیهاروشموجکو



6 

 

هدفماتشخیصهمچنین.دباشیم(باشندیم)کهنسبتبهتغییراتدرسازهحساسمودییهاشکل

درطولیاسازهیهاالمانبرایبررسیوضعیت.استشدهیریگاندازهآسیبدرسازهباحداقلنقاط

.میهستعمرمفیدسازهوهمچنینبرایتخمینعمرمفیدباقیماندهسازه،ناگزیربهمحاسبهمقدارخرابی

.باشدیمبهینهیابیبرایتعیینمیزانآسیبازاهدافاینتحقیقیهاروشبنابرایناستفادهاز

 پژوهش یهنیشیپاز  یا خالصه -1-3

ازشرایطوعملکردیالحظهآوردناطالعاتدقیقبهدستروندیبرایشناساییآسیبدرسازه،

نگهداری،تعمیروجایگزینیآمدهدستبهیهادادهباشدیمیاسازه پایشبرایبهینهکردنعملکرد از

اساس بر  اعتمادقابلیهادادهسازه یریگاندازهو کار هدفبه مبحث.روندیمشده پایشسالمتدر

وشناساییگرددیمتعریفدهدیمازسازهرخیبرداربهرهکهدرطول تغییراتیعنوانبهسازهآسیب

خرابیرابیانزانیومکهوجودخرابیراتشخیصوموقعیتگرددیماطالقییهاشروآسیببهکلیه

.کنندیم یهاروشامروزه در هاسازهتشخیصآسیب دسته دو یهاروشبه و یهاروشاستاتیکی

درگرددیمدینامیکیتقسیم تحتاثر،کرنشجابجاییسازهیریگاندازهبرهیتکاستاتیکیبایهاروش.

بهتعیینتغییراتدرتغییر،اقدامشدهروزبههازمدلالمانمحدودبارهایاستاتیکیمشخصواستفاد

گستردهبراینظارتوصورتبههاروشگونهنیا.دنینمایمهاسازه،سختیوظرفیتحملبارهاشکل

یهاروشمعایباز(. 2،2003وفرارسان ;1،1996دابلینگوفراراست)شدهاستفادههاپلارزیابیسالمت

توانیمغیرمخرباستاتیکی بهمدلیریگاندازهیهادادهبهمعایبیچوننیازبهحجمانبوه نیاز شده

                                                

1- Doubling & Farar 

2- Sohn & Farar 
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باراستاتیکیکهموجبایجادتوقفآزمونشدهبامشخصاتدقیقمصالح،نیازبهروزبهالمانمحدود

 یدهسیسرودر شودیمسازه کرد روایناز،اشاره یهاروشامروزه موردتوجهدینامیکی

.هستندایمشخصاتارتعاشی)دینامیکی(سیستمسازهراتییبرتغدینامیکیمبتنییهاروش.اندقرارگرفته

مشخصاتهااساساینروش در آسیبموجبتغییراتو خرابیو استکه اینحقیقتنهفته در

:شوندیمبهدودستهتقسیمهاروش.اینشوندیمدینامیکیسازه

سیگنالهاروش پایه بر  ؛ی با بهیریکارگبهمحققین اقدام مناسبپردازشسیگنال رویکردهای

کنندیمتشخیصخرابی اینرویکردهایجدیدکهامروزه ازردیگیمقرارمورداستفاده.یکیاز استفاده

 اغلب در بسیاری کاربردهای دارای تبدیل این امروزه موجکاست. استیهارشتهتبدیل وعلمی

منظوربهیکابزارمفیدبرایپردازشسیگنالعنوانبه.شودیماینکاربردهاافزودهیدامنهبرهمچنان

مختلف انواع از اطالعات موجک،هادادهاستخراج زیادییادهگسترطوربهتبدیل محققان  توسط

میالدیتحلیلتاریخچهزمانیبا1990ازاوایلسال تشخیصآسیببهکارگرفتهشدهاست.منظوربه

 مورد در بیشتر اطالعات یافتن برای موجک تبدیل از کهییازآنجا،رثابتیغیهاگنالیساستفاده

1نیولندقرارگرفت.مورداستفادهآوردتبهدسازطریقتبدیلفوریهسنتیایناطالعاتراتوانستینم

برایلیوتحلهیتجز زیرزمینی قطار از ناشی آماده وجود به ارتعاشساختمان مطالعه برای موجکرا

ارتعاشیهاگنالیسکهمعرفییهایژگیوبهکاربرد.دهیدبیآستشخیصانحرافدرسیگنالدرناحیه

همکارانآمندتوسط،باشدیم سالمت(2000،)2و گرمورداستفادهسازهبراینظارتبر است.فتهقرار

                                                

1- Newland 

2- Hou & Noori  & Amand 
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یهاسازهبرایتشخیصآسیبدر(2009)،1نمتوهوانگ،مایردوبعدیامواجپیوستهتوسطلیتبد

است.افتهیتوسعهیاصفحه

یهاییجابجاجابجاییاستاتیکی،دامنهازجملهیاسازهگوناگونیهاپاسخدرروندپایشسالمت،

باشدهگفتهیاسازه.پاسخردیگیمقرارلیوتحلهیتجزدینامیکیوشتابمورد درشکلسیگنالپیوسته

.ردیگیمقرارمورداستفادهاستفادهازتبدیلموجک،

استودرشدهگرفتهعددیکهتحتبارگذاریاستاتیکیودینامیکیقراردارنددرنظریهامدل

کوچککهمعرفنقطهخرابیاستشدهنییتعختیموضعیدرفاصلهآسیببایککاهشسهاآنهمه

و شودیمیسازمدلوآسیبشودیمهگرفتدرنظروندیدهدهیدبیآس.مشخصاتسازهشودیممدل

شاملمسئلهدونوعوشداستاتیکیودینامیکیازطریقبرنامهاجزایمحدودمحاسبهیهاپاسختمام

مورددینامیکیکیتحرکیلونیوتنیوهمچنینارتعاشآزادتحت1پاسخاستاتیکیناشیازبارمتمرکز

گرفت.آزمایشقرار

کهدرحالیهاستدادهحداقلمقادیرمناسببرایپردازشینیبشیپنکتهکلیدیدرتشخیصآسیب،

 را طوربهتوانینماینمقدار به اینمقدار میزانخرابییفاکتورهادقیقبدستآورد. زیادیازجمله

.بستگیدارد،یاعضو سازهینشدهشدهباتوجهبهقسمتخرابگیریاندازه

زمینه در آن بر یعالوه بهمودیتشخیصآسیب،اشکال آسیببایاگستردهطور یافتن برای

.ردیگیمقرارمورداستفادهیبعدسهاستفادهازتبدیلموجک

                                                

2- Meyer & Neamt-Nasser & Huang   
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مدلتیرتیموشنکوراموردتجزیهمودیموجک،اشکاللیازتبدبااستفاده(2003)،1چانوچنگ

بااستفادهازهمینروشبهتشخیصآسیبدریکتیرباچند نیز2005 ودرسالقراردادندوتحلیل

دادهتشخیصیبعدسهترکپرداختندکهدرنتیجههممحلوهمعمقترکبااستفادهازتبدیلموجک

مطالعاتآزمایشگاهیدقتاثرتبدیلموجکدش درتشخیصآسیببراساستحقیقاتیبعدسه. را

.دهدیممحققاننشان

اثباتمنظوربهدهیدبیآستیرمودیتبدیلموجکرابررویاشکال(2009) ،2وهمکاران گوکداگ

 دادند.یسازهیشبامکان انجام آنعددی ها اشکال بدستآوردن مودیبرای تعداددهیدبیآسسازه

تشخیصمحلآسیبمنظوربهرامودیاشکالوسپسمحدودیسنسوررابرروینمونهقراردادهشد

تحتتبدیلموجکقرارگرفت.

 گرفتنمزایایمربوطبه نظر تبدیلموجکپیوستهیریکارگبهتکنیکدر تبدیلموجکثابتو

3اووکاوووکیدرتشخیصآسیبتوسطمودیاشکالازهایناهنجاربرایبهبودقدرتتجزیهوتحلیل

.پیشنهادشد(2008)،

برنامهلهیوسبهعددیتیرتحتخمشمدلالمانمحدودکهیسازهیشببرای(2011،)3ووووانگ

ANSYS ایجادشودیمساخته کهچنینروشردیگیمتراکممشباالدرناحیهترکصورت.کردند،

باالخواهدبرد. وتبدیلهادادهبرایپردازشکهمتلبافزارنرمسپسازتنشکرنشیدقتدرنتایجرا

                                                

1- Chang & cheng 

1- Gokdog & Kompaz 

2- Cao & Qiao 

3- Wu & Wang 
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تابعموجکبین،بعدیسهیهاگنالیسبرایدقتدرمحاسبات،استفادهنمودندورودیمموجکبهکار

400 درونیابیخطی سپسشودیمنقطه موجکگا. تحلیل و تجزیه از کهبعدیسهیهاگنالیسبور

نتایج،استفادهکردند.فرمآسیبرامحاسبهکند،شدهارائهازمدلالمانمحدودباتوجهبهمعادلهدتوانیم

جابجاییدرمحلآسیبازطریقتبدیلموجکمشخصاست،انیدرگرادناپیوستگیدهدیمنشان

.برایناساسشناساییشدهاستموقعیتترکروازاین

سازه،نسبتمیراییویهافرکانسازجملهمودالیهامشخصهبراساسهایبرپایهمودال؛روش

یهاشکل باشندیممدی آنجا.از حساسیهامشخصهکه سازه در تغییرات به نسبت مودال

مرورجامعی2ووردن1دوبلینگهستند.یریکارگبهخیلیسادهبراییآشکارساز،دارایقابلیتباشندیم

گذشتهمحققینبسیارییدهه.دردوانددادهاساسخصوصیاتمودالانجامسیببربررویشناساییآ

پررا.اندکردهمتفاوتاستفادهیهاتمیالگورپارامترهایمودالازبراساستشخیصناحیهآسیبمنظوربه

شدهارائهژنتیکبررسینمودندوروشیهاتمیالگورخرابیدرتیرهارابااستفادهاز (2006)،3وتورس

آزمایشگاهی برروینتایجعددیو سازهاندکاربردهبهرا حدودیدر تا آسیبرا مقدار موقعیتو و

.انددادهتشخیص

 حاضر: ی نامه انیپا بندیفصل -1-4

دوبعدییهاالماندراینپایاننامهاز.میپردازیمحاضرنامهپایانتهیهبندیفصلدرانتهابهبیان

صورتبهیاسازهیهامدلورفتارشودیمدربررسیخرابیاستفاده،یاسازهبهعنوانمدلیاصفحه

                                                

1- Doebling 

2-Worden 

3- Perera & Torres 
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.اندشدهخطیفرض

نامهانیپا،درفصلدوماینهاسازهدرموردتشخیصخرابیدرنامهپایانباتوجهبهموضوعاین

شدهاستفادهیهاروشدرزمینهتشخیصخرابی،بهبررسیجامعشدهانجامپسازبررسیکارهایقبلی

 فصلسومدردرپایاننامهبرایتشخیصموقعیتخرابیوتشخیصشدتخرابیخواهیمپرداخت.

ریاضیتبدیل میموجک قرار بررسی بحثو گیردمورد فصل. این در همچنین بیان یهاروشبه

برایتخریبهاآنتشریحسازیتبریدوشبیهتمیوالگورژنتیکیهاتمیالگورختلفبهینهیابیمانندم

به،عددییهامثالتحلیلوبیاننتایجتحقیقبرروی،تجزیه موقعیتوشدتخرابیخواهیمپرداخت.

.استشدهارائهپنجمچهارموفصلنیزدریبندجمعبرایتحقیقاتآتیوهاشنهادیپارائههمراه

 

 



 

 

 

 فصل دوم:

  

2 پژوهش ینظر یمبان 
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 مقدمه -2-1

کهاینشودیمتعریفدهدیمکهدرسازهرخیراتییتغعنوانبهیاسازهیهابیآسکلیصورتبه

نامطلوبیدرعملکردکنونیویاآیندهسازهریتأثعمدیوغیرعمدیباشدکهصورتبهتواندیمتغییرات

خواهدداشت

علتافزایش به سازه عمرطولزوال فزاینده همچنینرشد پاسخهاشکافو یا ازاندازهشیبو

 سیستم، یکپارچگیآن اینتغییراتشودیمموجبکاهشسختیو وعملکردبریتوجهقابلریتأث.

پایشسالمتسازه درطولعمرمفیدخدمتسازهخواهدگذاشت. 1ایمنیسازه وشناساییخرابی

درکهباشناساییوارزیابیآسیبباشدیمبررسیونظارتبرعملکردسازهسازهابزاریتوانمندبرای

موجبکاهش همچنینقابلیتایهانهیهزاولینمرحله و مفیدآنشده طولعمر در وسازه طمینان

.بخشدیمایمنیسازهرابهبود

 : ها سازهتعریف خرابی یا آسیب در  -2-2

رفتارتواندیمکهاینتغییرشودیماطالقیاسازهریدریکسیستمخرابییاآسیببهرخدادتغیی

و رفتارحالحاضرسازه یندهیآیا مختلنماید. عبارتیدیگربهسیستمرا بارهایکهیهنگام، اثر در

وارده،

                                                

1-structural health monitoring 



 

 

یکیازعناصرسیستم خرابییا»اینضعفپدیدارگردد،یاسازهیکضعفدررفتارکلویا

آسیب » معادالتحاکمبرسیستمشودیمنامیده چنینفرآیندی،.گذاردیمریتأث.خرابیبر تشخیص»به

.گرددیماطالق«خرابی

بهتشریحنظری2001درسال1ارائهتعریفیبرایخرابی،توبواومردیکمنظوربهدرهمینراستا

ازواژگانمسئله آنانارائهخرابیپرداختهوتعاریفمشخصوجامعیرا بهمطالعاتبارجوعدادند.

واژه محققین، سایر Fault»ی » را تنزل» را آن کارایی که سیستم پارامترهای در نامطلوب تغییرات

دهدیم » واژه Failure»و » را انقطاعکاملکاراییسیستم» » وبرلزوم اینیریکارگبهتعریفنموده

.نمودنددیتأک،هاستمیسآمدهدرانواعبهوجودیهایخرابمفهومدرتشخیص

 درمقیاساندازه،توانیموسعت،ازنظرخرابیرا خرابیازدرمقیاساندازهوزمانتعریفکرد.

این.شودیمکلسازهختمیدگیدبیآس،تاًینهااجزاویشدگخرابوبهشدهشروعمصالحیدگیدبیآس

.شودیمتوجه،گستردهشدنخرابیزمانمدتن،بهدرحالیاستکهدرتعریفخرابیدرمقیاسزما

.افتدیمطوالنی،اتفاقنسبتاًزمانمدتاستکهدرطولیکییهایخرابستگیجزءمثال،خعنوانبه

دربه موجود مشکالت و مسائل بررسی زمینهمنظور و آسیب بهترتشخیص توضیح برای

ساختمانیآنیمسئلهصورت سازه ، ورودیوخروجیمعلومدرنظرگرفتهیکسیستمعنوانبهرا با

سازه.شودمی سیستم در آمده وجود به آسیب استکه سیستمفرضشده باعثکاهشکارآیی ای

گردیدهاست.

میراییوسختیسازه،بخشاصلییهاسیماترنظیریهاتیکمتمانی،ساخسیستمدریک جرم،

بهسازه(،ورودیشدهاعمال.بارهایدینامیکی)مثلزلزلهویاانواعارتعاشاتدهندیمسیستمراتشکیل

                                                

1- Tubb & Omerdic 
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 تلقی سیستم گرددیماین . همچنین و همیهاالعملعکسپاسخ بارها این برابر در توسطسازه که

.شوندیم،خروجیسیستمدرنظرگرفتهگرددسنسورهاثبتمی

آورنده یآندرمدتزمانکماستتاهدفازتشخیصآسیبردیابیآسیبوعاملبهوجود

باهمیشهکهزیرااستدشوارهدفاینبهرسیدنالبته.آسیبکلیدرسازهنگردداینکهموجبایجاد

اغتشاشاتونویزنامعلوم،پارامترهایصرفنظرها،سازی،خطیازناشیسازیمدلهایقطعیتعدم

هستیمروبرونشدهمدل بحرانیفرآیندتشخیصآسیببرایهاقطعیتعدماینکهنماندناگفتهالبته.

 .شوندسیستمدرعیببروزمورددر1نادرستتشخیصبهمنجراستممکنامانیستند

فرآیندتشخیصخرابییطورکلبه یبنددستهدرچهارسطحتوانیممحققینراقیتحقبراساس،

:نمود

تشخیصخرابی)ونوعآن(-1

تعیینمحلخرابی-2

تعیینمیزانخرابی-3

سازهماندهیباقتخمینعمرمفید-4

یهایژگیو،پردازشسیگنالواستخراجیاسازهسیستمیسازمدلسهمرحلهاولاغلببهشناساییو

-درحوزهآنالیزعمرخستگی،مکانیزمشکست،ارزیابیمعموالً.آخرینمرحلهشودیمسیستممربوط

.شودیمطرحی،آنالیزقابلیتاطمینانویادگیریماشینبررسی

                                                

1- False-diagnosis 
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  ها سازهتشخیص آسیب در  ی نهیدرزممختلف موجود  یها یبند دسته -2-3

درهاروشاساستئوریاینمختلفیرابرایتشخیصخرابیارائهنمودند.یهایبنددستهمحققین

درخصوصیاتفیزیکیسازهخواهدشدواینامرنهفتهاستکهآسیب،موجبتغییرحقیقتدراین

 و مشخصاتمودال از )اعم ارتعاشیسازه مشخصاتدینامیکیو تغییراتیدر یهاپاسخباعثایجاد

تاریخچهزمانی(خواهدشد.

همکارانش1دوبلینگ کهو گذارانهیپااز تشخیصخرابیشنایهنیدرزمروششناسایی و سایی

کلیشناساییخرابی،یهاروشمفصلادبیاتفنیوتشریحمروربا1996درسالنیزشودیممحسوب

 ارائهکردند.1-2شکل رامطابقهاروشاینیبندطبقه

بهیهاروشهاآن را تشخیصآسیب اصلی گروه هاروشدو و مخرب یبندمیتقسمخربریغی

.پردازندیمازسازهبهارزیابیایمنیسازهییهانمونهبابرداشتهشدنمعموالًمخربیهاروش.اندکرده

معموالًهاروشاین و بوده یهانهیهزدشوار پیدارد. در نیز مخرب-یغیرهاروشجنبیزیادیرا

ترراحت ازنظرو مقرون باشندیمترصرفهبهاقتصادی این یهاروش. اصلیدستهدوبه یهاروش»

.شوندیمیبندمیتقس«کلییهاروش»و«موضعی)محلی(

آسیبیهاروش شناسایی برای آسیب،صورتبهموضعی محل نزدیکی در بصری، و موضعی

شوندیمکاربردهبه اساساًو پایه انعکایریگاندازهبر صوت،امواج شدتنور، )نظیر سازه از سیافته

یهاسازهمتعددیدربررسییهاتیمحدوددارایهاروش.اینباشندیممیدانمغناطیسیو....(،استوار

باشندیمبزرگوپیچیده کهاز دسترستوانیمجملهآن. امواجومعلومودر بهعمقنفوذمحدود

                                                

1- Doebling & Farrar & Prime 
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معماریموجود(،اشارهنمود.یهاتیمحدودبهخاطرنبودنمجاورتمحلآسیب)

دارایدقتکمیبودهوبرایتشخیصخرابیروشمطمئنیمحسوبنیزبازدیدچشمییهاروش

گردندینم بعضیموارد حتیدر شامل.باشندینمریپذامکانو بعدی، قبیلروشییهاروشدسته از

بیشتربرایتشخیص،هاروش.اینشندبایمیوگرافیرادمیدانمغناطیسیومافوقصوت،آکوستیکی،

.رندیگیمقرارمورداستفادهخاصیهادرمحلدادهرخیهایخراب





 

 

 

 

 

 

 

 

کهدرباشندیمهاسازهمبتنیبرارتعاشیهاروشتشخیصآسیب،یهاروشدیگرازیدسته

 .شودیم،شرایطموجودسازهارزیابیهاآنباتشخیصخصوصیاتدینامیکیسازهوبررسیهاآن
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یمبتنیبرروابطاستاتیکیهاروش  روشهایدینامیکی 

یپردازشسیگنالهاروش یبرپایهمودالهاروش   

دوبلینگوهمکارانیبندطبقهتشخیصخرابیبراساسیهاروشیبندطبقه:1-2شکل  
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Abstract:

Damage detection and estimation in structure is one of the most important problems in 

civil engineering that in association with evaluation and use of structure. We aim with use 

of  two step method to detect damage and define its intensity. In this research we intend 

use of wavelet transform in order to detecting damage. This method is kind of signal 

processing that is more effective especially in early stages. Wavelet transform is a 

mathematical transform that if operate on certain function or signal Significantly 

strengthens, discrete points or places with abrupt changes, no matter how much small.So, 

first of all, numerical structral models consist of simple and complex model, 10story Shear 

frame and 31-element Truss are made in MATLAB workspace and their time history 

responses with use of Modal analysis and Newmark numerical Method are obtained. Then 

responses signal with appropriate choise of mother wavelet function and in different scales 

are analayzed by Continiuos Wavelet Transform (CWT) and then with a proper index, the 

location of damage is determined.Finally, in order to determining the intensity of damge,  

defined objective function by using optimization algoritms caused determine the intensity 

and also location of damage accurately. 
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