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حت ت ندهیآ ایاضر و را در حال ح ستمیس ییکارا این تغییر، که شودمی تعریفسازه  ستمیدر س رییتغ کیعنوان هب بیآس

حالت  کیکه  شودمیفرض  دگاهید نیاست. در ا یمعنیب ستمیدو حالت س نیب سهیبدون مقا بیدهد. مفهوم آسمی قرار  ریتاث

ساس اکه بر  بیترت نیبد. باشدمی دیده آسیبحالت  گریو حالت د باشدمی ندیده آسیبمعمول  طوربه ایو  هیاول صورتبه

از  يریگجلو يآن برا يریشگیو پ هابیآس یابیمکان، اقدام به سازه هیاول مقادیربا آن  سهیسازه و مقا یفعل تیوضع هايپاسخ

با ی هاي عمومترین نوع پوشش سقف در مکانعنوان یکی از پرکاربردهاي فضاکار بهحفظ سالمت سازه .نمود زودرس یخراب

 ریابا س سهیفضاکار در مقا سازه هايپیوندهو  هاالمان ادیز اریتعداد بس لیدل به. باشدیمامري ضروري سطح پوشش وسیع 

شدت  نییو تع دیده آسیب ياجزا يسرعت و دقت باال در جستجو يکه دارا ی، ارائه روشهاو اشکال متنوع هندسی آن  هاسازه

 نگیلتریبر ف یمبتن یروشسیب شناسایی ناحیه آ منظوربهدر گام نخست . است يضرور ،باشدمی هاآندر  آمدهبوجود  بیآس

ودال م لیتحل استفاده ازبا  شده است. گرفته بکار وستهیپ يدوبعد موجک لیاول سازه فضاکار توسط تبد یشکل مود ارتعاش

ًا که اصطالح ايحهصف ياول سازه بر رو یمکان قائم مود ارتعاش رییپارامتر تغ ریسازه، تصو يو استخراج اشکال مود یتجرب

 زحاصل ا یناگهان يهاشکست وستهیپ يبعد دو موجک لیتبد يریو با بکارگ گردید محاسبه شودیم دهینام کنواختیسطح 

ز امان عبور مادر در ز موجکتابع گردید.  نییتع ستیمشاهده ن سازه قابل يدر شکل مود میسازه که بصورت مستق یخراب

ا موسوم ج مرزهاعوجا دهیکه به پد ردیگیم یمثبت و منف يباال ریمقاد گنالیس یقطع ناگهان لیبدل گنالیس يمرز ینواح

 صین تشخموجب عدم امکا موجک لیتبد جیشده و نتا يریاندازه گاول  يمود شکلدر  اغتشاشوجود  نی. همچنباشدیم

. باشدیم وجکم لیتبد جیدر نتا آن راتیاصالح تأث ازمندیکه ن شودیم کنواختیسطح  نگیلتریپس از ف بیآس ناحیه قیدق

نظور به مام دوم در گ است. شدهیو اعوجاج مرزها معرف اغتشاشجهت رفع  يامرحله روش دو کی قیتحق نیمنظور در ا نیبد

هنگام ز روش با ،آسیب شناسایی شده در گام قبلها در ناحیه آسیب دیده و شدت آسیب آنهاي یا گره هاتعیین دقیق المان

مودال  يهاداده نیب مقایسهبر اساس فرآیند بهنگام سازي شده در  تابع هدف استفادهالمان محدود استفاده گردید. مدل سازي 

 ب،یآس ییمنظور شناساکه به می باشدشده از مدل اجزا محدود  محاسبه يهاو داده دهید بیشده از سازه آس يریگاندازه

ی سریع و بدلیل همگرای الگوریتم جستجوي ذرات بارداراز  المان محدود سازه در فرایند بهنگام سازي. گرددیم يسازنهیکم

ورد مبار  نیولا يبرا شده که یمعرف یبیروش ترک ییتوانا یبه منظور بررس دقیق به مقدار کمینه در تابع هدف استفاده گردید.

ر هکه در  بیترت نیشده است. بداستفاده  موضوع این تحقیق هیاستفاده قرارگرفته است از سه نوع مختلف سازه فضاکار دو ال

ا ش شده است تمختلف سازه تال ینواح ایو  هیناح کی يهاگره ایها و در المان يعمد بیها با بوجود آوردن آسسازه نیاز ا کی

 دوازده جید. نتاگرد یابیارز بیآس حیصح ریبه مقاد ییو همگرا دهید بیآس ینواح ییدر شناسا شده یدقت و سرعت روش معرف

 يهادر سازه بیسشدت آ نییو تع ییدر شناساترکیبی معرفی شده روش  يباال ییتواناصحت و دهنده نشان  يمثال عدد

  باشد.یفضاکار م

ن محــدود، تعیــین ، بهنگــام ســازي المــادو بعــدي موجکآسیب، تبدیل  ناحیه، شناسایی دوالیهگنبدي  سازه فضاکار: هادواژهیکل

  ، الگوریتم جستجوي ذرات باردارشدت آسیب
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 Error! Bookmark not  بیدوم آس يویموجک سنار يل دوبعدیتبد يهااصالح شده در مرز بی: ضرا21- 4شکل 

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .........  بیدوم آس يویموجک در سنار لیب اصالح شده تبدی: ضرا22- 4شکل 

 Error! Bookmark not  .........  زه شدهیب در حالت نرمالیدوم آس يویتابع هدف سنار یابینه ی: روند به23- 4شکل 

defined.  

 !Error  .............  قیر دقینسبت به مقاد ییند شناسایدوم در فرآ يویسنار دهیدبیه آسیناح يهاالمان ي: خطا24- 4شکل 

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..  بیسوم آس يویسازه در سنار يده بر رویب دیت گره آسی: موقع25- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ...........  بیسوم آس يویدر سنار دهیدبیاول سازه آس ي: شکل مود26- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  بیسوم آس يویکنواخت در سناریسطح  يل موجک دو بعدی: تبد27- 4شکل 

 Error! Bookmark notبیسوم آس يویموجک سنار يل دوبعدیتبد يهااصالح شده در مرز بی: ضرا28- 4شکل 

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ........  بیسوم آس يویموجک در سنار لیب اصالح شده تبدی: ضرا29- 4شکل 

 Error! Bookmark not  ........  زه شدهیب در حالت نرمالیسوم آس يویتابع هدف سنار یابینه ی: روند به30- 4شکل 

defined.  

 !Error  ............  قیر دقینسبت به مقاد ییند شناسایسوم در فرآ يویسنار دهیدبیه آسیناح يهاالمان ي: خطا31- 4شکل 

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  بیچهارم آس يویسازه در سنار يده بر رویب دیت گره آسی: موقع32- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ........  بیچهارم آس يویدر سنار دهیدبیاول سازه آس ي: شکل مود33- 4شکل 

 Error! Bookmark not  ...............  بیچهارم آس يویکنواخت در سناریسطح  يل موجک دو بعدی: تبد34- 4شکل 

defined.  

 Error! Bookmark  ....  بیچهارم آس يویموجک سنار يل دوبعدیتبد يهااصالح شده در مرز بی: ضرا35- 4شکل 

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .....  بیچهارم آس يویموجک در سنار لیب اصالح شده تبدی: ضرا36- 4شکل 
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 Error! Bookmark not  .....  زه شدهیب در حالت نرمالیچهارم آس يویتابع هدف سنار یابینه ی: روند به37- 4شکل 

defined.  

 !Error  .........  قیر دقینسبت به مقاد ییند شناسایچهارم در فرآ يویسنار دهیدبیه آسیناح يهاالمان ي: خطا38- 4شکل 

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .  بیپنجم آس يویسازه در سنار يده بر رویب دیت گره آسی: موقع39- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ..........  بیپنجم آس يویدر سنار دهیدبیاول سازه آس ي: شکل مود40- 4شکل 

 Error! Bookmark not  .................  بیپنجم آس يویکنواخت در سناریسطح  يل موجک دو بعدی: تبد41- 4شکل 

defined.  

 Error! Bookmark notبیپنجم آس يویموجک سنار يل دوبعدیتبد يهااصالح شده در مرز بی: ضرا42- 4شکل 

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .......  بیپنجم آس يویموجک در سنار لیب اصالح شده تبدی: ضرا43- 4شکل 

 Error! Bookmark not  .......  زه شدهیب در حالت نرمالیپنجم آس يویتابع هدف سنار یابینه ی: روند به44- 4شکل 

defined.  

 !Error  ...........  قیر دقینسبت به مقاد ییند شناسایپنجم در فرآ يویسنار دهیدبیه آسیناح يهاالمان ي: خطا45- 4شکل 

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .  بیششم آس يویسازه در سنار يده بر رویب دیت گره آسی: موقع46- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .........  بیششم آس يویدر سنار دهیدبیاول سازه آس ي: شکل مود47- 4شکل 

 Error! Bookmark not  ................  بیششم آس يویکنواخت در سناریسطح  يل موجک دو بعدی: تبد48- 4شکل 

defined.  

 Error! Bookmark  ......  بیششم آس يویموجک سنار يل دوبعدیتبد يهااصالح شده در مرز بی: ضرا49- 4شکل 

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .......  بیششم آس يویموجک در سنار لیب اصالح شده تبدی: ضرا50- 4شکل 

 Error! Bookmark not  .......  زه شدهیب در حالت نرمالیششم آس يویتابع هدف سنار یابینه ی: روند به51- 4شکل 

defined.  

 !Error  ...........  قیر دقینسبت به مقاد ییند شناسایششم در فرآ يویسنار دهیدبیه آسیناح يهاالمان ي: خطا52- 4شکل 

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..  بیهفتم آس يویسازه در سنار يده بر رویب دیت گره آسی: موقع53- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ..........  بیهفتم آس يویده در سناریدبیاول سازه آس ي: شکل مود54- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  بیهفتم آس يویکنواخت در سناریسطح  يل موجک دو بعدیتبد: 55- 4شکل 

 Error! Bookmark notبیهفتم آس يویموجک سنار يل دوبعدیتبد يهااصالح شده در مرز بی: ضرا56- 4شکل 

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ........بیهفتم آس يویموجک در سنار لیب اصالح شده تبدی: ضرا57- 4شکل 

 Error! Bookmark not  ........  زه شدهیب در حالت نرمالیهفتم آس يویتابع هدف سنار یابینه ی: روند به58- 4شکل 

defined.  

 !Error  ............  قیر دقینسبت به مقاد ییند شناسایهفتم در فرآ يویسنار دهیدبیه آسیناح يهاالمان ي: خطا59- 4شکل 

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  بیهشتم آس يویسازه در سنار يده بر رویب دیت گره آسی: موقع60- 4شکل 
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  .Error! Bookmark not defined  .........  بیهشتم آس يویدر سنار دهیدبیاول سازه آس ي: شکل مود61- 4شکل 

 Error! Bookmark not  ................  بیهشتم آس يویکنواخت در سناریسطح  يل موجک دو بعدیتبد: 62- 4شکل 

defined.  

 Error! Bookmark  ......  بیهشتم آس يویموجک سنار يل دوبعدیتبد يهااصالح شده در مرز بی: ضرا63- 4شکل 

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ......  بیهشتم آس يویموجک در سنار لیب اصالح شده تبدی: ضرا64- 4شکل 

 Error! Bookmark not  ......  زه شدهیب در حالت نرمالیهشتم آس يویتابع هدف سنار یابینه ی: روند به65- 4شکل 

defined.  

 !Error  ..........  قیر دقینسبت به مقاد ییند شناسایهشتم در فرآ يویسنار دهیدبیه آسیناح يهاالمان ي: خطا66- 4شکل 

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....  بینهم آس يویسازه در سنار يده بر رویب دیت گره آسی: موقع67- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ............  بینهم آس يویدر سنار دهیدبیاول سازه آس ي: شکل مود68- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .  بینهم آس يویکنواخت در سناریسطح  يل موجک دو بعدیتبد: 69- 4شکل 

 Error! Bookmark not  بینهم آس يویموجک سنار يل دوبعدیتبد يهااصالح شده در مرز بی: ضرا70- 4شکل 

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..........  بینهم آس يویموجک در سنار لیب اصالح شده تبدی: ضرا71- 4شکل 

 Error! Bookmark not  ..........  زه شدهیب در حالت نرمالینهم آس يویتابع هدف سنار یابینه ی: روند به72- 4شکل 

defined.  

 !Error  ..............  قیر دقینسبت به مقاد ییند شناساینهم در فرآ يویسنار دهیدبیه آسیناح يهاالمان ي: خطا73- 4شکل 

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  .....  بیدهم آس يویسازه در سنار يده بر رویب دیها و گره آست المانی: موقع74- 4شکل 

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...........  بیدهم آس يویده در سناریدبیاول سازه آس ي: شکل مود75- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  بیدهم آس يویکنواخت در سناریسطح  يل موجک دو بعدیتبد: 76- 4شکل 

 Error! Bookmark notبیدهم آس يویموجک سنار يل دوبعدیتبد يهااصالح شده در مرز بی: ضرا77- 4شکل 

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .........بیدهم آس يویموجک در سنار لیب اصالح شده تبدی: ضرا78- 4شکل 

 Error! Bookmark not  .........  زه شدهیب در حالت نرمالیدهم آس يویتابع هدف سنار یابینه ی: روند به79- 4شکل 

defined.  

 !Error  .............  قیر دقینسبت به مقاد ییند شناسایدهم در فرآ يویسنار دهیدبیه آسیناح يهاالمان ي: خطا80- 4شکل 

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ................  بیآس ازدهمی يویسازه در سنار يده بر رویب دیت گره آسی: موقع81- 4شکل 

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .......  بیآس ازدهمی يویدر سنار دهیدبیاول سازه آس ي: شکل مود82- 4شکل 

 Error! Bookmark not  ..............  بیآس ازدهمی يویکنواخت در سناریسطح  يل موجک دو بعدی: تبد83- 4شکل 

defined.  

 Error! Bookmark  ....بیآس ازدهمی يویموجک سنار يل دوبعدیتبد يهااصالح شده در مرز بی: ضرا84- 4شکل 

not defined.  
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  .Error! Bookmark not defined  ....  بیآس ازدهمی يویموجک در سنار لیب اصالح شده تبدی: ضرا85- 4شکل 

 Error! Bookmark not  ....  زه شدهیب در حالت نرمالیآس ازدهمی يویتابع هدف سنار یابینه ی: روند به86- 4شکل 

defined.  

 !Error  ........  قیر دقینسبت به مقاد ییند شناسایدر فرآ ازدهمی يویسنار دهیدبیه آسیناح يهاالمان ي: خطا87- 4شکل 

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ...............  بیدوازدهم آس يویسازه در سنار يده بر رویب دیت گره آسی:موقع88- 4شکل 

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....  بیدوازدهم آس يویدر سنار دهیدبیاول سازه آس ي: شکل مود89- 4شکل 

 Error! Bookmark not  ...........  بیدوازدهم آس يویکنواخت در سناریسطح  يل موجک دو بعدی: تبد90- 4شکل 

defined.  

 Error! Bookmark  .  بیدوازدهم آس يویموجک سنار يل دوبعدیتبد يهااصالح شده در مرز بی: ضرا91- 4شکل 

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..  بیدوازدهم آس يویموجک در سنار لیب اصالح شده تبدی: ضرا92- 4شکل 

 Error! Bookmark not  ..  زه شدهیب در حالت نرمالیدوازدهم آس يویتابع هدف سنار یابینه ی: روند به93- 4شکل 

defined.  

 !Error  ......  قیر دقینسبت به مقاد ییند شناسایدوازدهم در فرآ يویسنار دهیدبیه آسیناح يهاالمان ي: خطا94- 4شکل 

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark  .  بیآس يوهایسنار يبرا بیشدت آس نییدر تع یابی نهیبه ندیفرا يخطاها نیانگی: م95- 4شکل 

not defined.  
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  مقدمه - 1-1

 يایوارد دند جدید علم اقتصا، موضوع در مهندسی سازهدانش و فناوري  شرفتیموازات پبه

سرعت به يفناور رشد و توسعه علم و هیکه در سا جدیدهاي سازهبدین معنی که . دیسازه گرد یمهندس

داقل ح با دیمنظور با نیا هاحداث باشند و ب یمصرف يهانهیهز يجوابگو دیباشند، باساخت می در دست

ي علمی، فناوري و هاتشرفی. پدناوریارمغان ب به زیاد يبرداربهره و قابلیت دیعمر مف بیشترینمصالح، 

ته اول دو خواس پاسخگوي يادیز اریاکنون تا حد بس هم سازه یمهندسآمده در  به وجودتجهیزاتی 

 دیفمطول عمر  شیتر و افزایزمان طوالنمدت يبرا يبرداربهره یعنیخواست سوم  نیتأم اما. باشندمی

  دارد. یو محافظت سازه از عوامل مخرب بستگ يسازه، فارغ از دو بحث نخست، به نگهدار

  سازه سالمتپایش  - 2-1

یکی از مسائل کلیدي در علم پایش سالمت  عنوانبهدر مهندسی سازه  1توانایی شناسایی آسیب

 نیبه ا شودیم تعریف ياسازه موردنظر ستمیسرفتار در  رییتغ کی عنوانبه بیآس. دیآیم حساببه 2سازه

 صورتبهشناسایی آسیب  .قرار دهد ریتأثتحت  ندهیآ ایرا در حال حاضر و  ستمیس عملکردصورت که 

  .است هاروشغیر مخرب یکی از ملزومات اساسی این نوع 

الت حدو  نیب سهیمقا از بیاست که مفهوم آس نیاذکر شود،  دیبا فیتعر نیکه در ا يگرینکته د 

حالت  کیکه  شودیمفرض  دگاهید نی. در اکندمیپیدا  یمعن بیآسدر زمان قبل و بعد از  ستمیس

  .است دهیدبیآسحالت  گریو حالت د استیا سالم  هیاول صورتبه

                                                
1 Damage detection 
2 Structure health monitoring 



 
 

مان زعوامل مخرب در مصالح در زمان ساخت و نقص ناشی از  يهابیآسآسیب به دو صورت  

 ، سیلد طوفان، زلزلهمانن یعیعوامل طب دودستهبه خود نیز عوامل مخرب . بندي می شوددسته يبرداربهره

. باشدمی مبیلبرخورد اتوو  ترافیک رینظ يو باربردار يبارگذارشامل  یروزمره انسان يهاتیفعالو 

 میمو تر یبخرا زانیم صیصدمات وارده و تشخ شناسایی ازمندیعوامل ناین سازه از  يحفاظت و نگهدار

آن  یابخر شرفتیو پ بیخراز ت دیآ به وجود هساز يداریدر پا یتا قبل از آنکه خلل باشدمیآن  موقعبه

  شود. يریجلوگ

که بر  بیترت نی. بدباشدمیدر خواص سازه  رییبر اساس تغ بیآس ییشناسا يهاکیتکن اساس

 یابیمکانآن، اقدام به  هیبا مشخصات اول سهیسازه و مقا یفعل تیاز وضع آمده بدست يهادادهاساس 

 يهانهیهز بیترت نینموده و بد 3پیشرونده یا زودرس یاز خراب يریجلوگ يآن برا اصالحو  هابیآس

  . ابدییمکاهش  شدتبهسازه  ينگهدار يالزم برا

 هايقسمت دهنده لیتشک یمصالح اصل تیمشخص کردن وضع شناسایی آسیب اصلی هدف

ی اهداف شناسای. باشدمیاز طول عمر سازه  هرلحظهدر  بیعدم وجود آس ایوجود  ازلحاظمختلف سازه 

  .)Doebling et al., 1996(نمود يبنددسته می توان ریز صورتبهسطح  چهارآسیب در سازه را در 

  در سازه 4بیوجود آستعیین : 1سطح 

  در سازه 5بیمکان آس: تعیین 2سطح 

 در سازه 6بیشدت آستعیین  : 3سطح 

  : تخمین عمر مفید باقیمانده سازه4سطح 

سطح اول بدلیل  سهها بر روي تحقیقات انجام یافته در خصوص شناسایی آسیب در سازهتمرکز 

. سطح چهارم در مطالعات مربوط به باشدمیدینامیکی و مدل سازه ها به خصوصیات آنمستقیم وابستگی 

                                                
3 Progrssive collapse 
4 Damage detection 
5 Damage localization 
6 Damage quantification 



 
 

ها و تحلیل ها کاربرد دارد که در حوزه ارتعاشات سازههاي شکست و تحلیل خستگی سازهمکانیسم

  باشد.مودال نمی

  هاي فضاکاراهمیت و ضرورت شناسایی آسیب در سازه - 3-1

 7فضاکار هايسازهباشد ها که شناسایی آسیب در آن حائز اهمیت میکی از انواع رایج سازهی

عدم  ،ییبایز توان بهمی هاآنباشند که از جمله مزایاي زیادي می دارايهاي فضاکار باشند. سازهمی

باز بزرگ، امکان  يهادر دهانه نییپا نهیدر هنگام نصب، سبک بودن، هز يجوشکار اتیاستفاده از عمل

باال و  یمنیا بی، ضرشده جادیا يدر فضا رییقطعات در کارخانه، تغ دیو بستن مجدد سازه، تول کردن

بعنوان  فضاکار هايسازهتا  دنشویمباعث  هایژگیو نی. ااشاره کرد یداخل ییع در فضایسقف وس جادیا

به  ازیباال که ن يربنایبا ز هايپوشش یسازه در طراح نیمهندس يبرا هاانتخاب نیترمناسباز  یکی

 انهیآش لیاز قب ییهاها در مکانسازه نیا شود. لیسقف سازه دارند، تبد ریدر ز يحداقل ستون گذار

 ،یطبقات يهانگیپارک ،یورزش يهاباشگاه ،یورزش يهاومیها، پوشش استادکارخانه يهاسالن ماها،یهواپ

مراکز  تئاترها، یآمف نماها،یسالن اجتماعات، س ،یتجمع و سخنران يتاالرها ،یحیو تفر یمراکز فرهنگ

. رودیبکار م گرید اریو اهداف بس ویو راد یمخابرات يهابشقاب ،هانالیآهن، ترمراه يهاستگاهی، ادیخر

 ا بعلتهآن يداریاز ناپا یعواقب ناش وخامت شدت لیها به دلگونه سازه نیمحافظت از ابنابرین، 

و همچنین  کیاستراتژ يهاهستند و ساختمان تیازدحام جمع يکه دار یها در اماکن عمومکاربرد آن

 .باشدیم يضرور يامرطوالنی بودن مدت زمان بهره برداري این گونه اماکن 

مدل بهنگام سازي  تحقیقات پیشین در شناسایی آسیب سازه هاي خرپایی شکل با استفاده از روش

است. طبق بررسی صورت گرفته یا متغییر جستجو المان  100حداکثر تا باشد که المان محدود می

محدودیت اصلی دلیل ، با بکارگیري روش بهنگام سازي مدل المان محدود صورت گرفته در این تحقیق

                                                
7 Space structure 



 
 

 دربه مقادیر صحیح آسیب متغیرهاي جستجو همگرایی صحیح عدم  هاي سازه تحت بررسی،تعداد المان

 و همچنین افزایش تصاعدي حجم و زمان محاسبات عددي ی تابع هدف به مقدار کمینهزمان همگرای

  .باشدبه تناسب افزایش تعداد المان هاي سازه می ي جستجوهابدلیل افزایش تعداد متغیر

جهت شناسایی  8مبتنی بر تئوري پردازش سیگنالمناسب ارائه راهکاري پژوهش هدف اصلی این 

باشد. بدین صورت که در گام نخست ناحیه در دو گام میهاي فضاکار سازهآسیب در سریع و دقیق 

پس از کاهش  و در گام دوم گرددمیتعیین  9بعدي پیوسته دو موجکدیده در سازه توسط تبدیل  آسیب

ها و المان ضمن تعیین 10محدود تئوري بهنگام سازي مدل المانبا بکارگیري  هاي جستجوتعداد متغیر

احتمال وقوع  گردد.نیز تعیین میها میزان آسیب آن آسیب،هاي آسیب دیده در ناحیه شناسایی شده گره

اساسی در  هايچالش از دیگرو تنوع اشکال هندسی  زمانهمآسیب در چند ناحیه از سازه بصورت 

متشکل از  يالیه دوهاي فضاکار سازههدف این پژوهش .دنباشمی هاسازهاین نوع  شناسایی آسیب

هاي منشوري بکار رفته عموما المان مقطع د کهنباشمی 12توپیمفصلی با اتصاالت  11هاي خرپاییالمان

  . ی می باشندتوخال ایصورت توپر به ي وارهیدا

هاي ها شناسایی آسیببا توجه به اینکه هدف اصلی در مطالعات مربوط به شناسایی آسیب در سازه

صحت روش معرفی توانایی و باشد، دستیابی به این هدف به منزله سازه میعمدي اعمال شده به اعضاي 

در  ترکیبی معرفی شده روش منظور بررسی این امر،به پژوهشباشد. در همین راستا در این شده می

و شکل  ابعاد لحاظ ازدو الیه که  فضاکار هايسازه ازنوع  سه بر روي هاي فضاکارشناسایی آسیب سازه

پس از تحلیل و طراحی مطابق ضوابط  هاسازهاین آسیب . گردید متفاوت می باشند، بررسیهندسی 

ي یک یا چند ناحیه هاگرهو  هاالمان، با اعمال خرابی عمدي در ایران اينامهآیینبارگذاري و طراحی 

                                                
8 Singnal processing 
9 Two dimensional continuous wavelet transform 
10 Finite element model updating 
11 Tubular part 
12 Ball joint 



 
 

دقت کافی این روش در شناسایی  دهنده نشاننتایج حاصله  .بررسی گردید شدهمعرفیروش توسط 

  باشد.دوالیه موضوع این پژوهش میفضاکار  هايسازهو تعیین شدت آسیب در ناحیه آسیب 

  مراحل گام به گام پژوهش - 4-1

هاي بوجود آمده بیآس) 1-1ل (شکفلوچارت مطابق گام بندي نشان داده شده در پژوهش،  نیدر ا

و مراحل  ایجاد شد Formianهاي فضاکار شناسایی گردید. بدین منظور هندسه سازه در نرم افزار در سازه

گرفت. شناسایی ناحیه آسیب  انجام SAP2000هاي آن در نرم افزار بارگذاري، تحلیل و طراحی المان

هاي صورت گرفته در نرم افزار خروجی تحلیل ها براساسگرهو  هاالماندیده و تعین شدت آسیب در 

Opensees دوبعدي و بهنگام سازي مدل المان محدود در نرم افزار  موجککد نویسی تبدیل  توسط

MATLAB  گرفتانجام.  

  فضاکار يهادر سازه بیآس ییشناسا يگام بند: 1- 1شکل 

  نامهپایانسیماي  - 5-1

  .شودمیارائه  زیربه شرح  نامهپایاناز محتویات کلی  ايخالصه

 Formianسازه فضاکار در نرم افزار  هترسیم هندس

  SAP2000بارگذاري، تحلیل و طراحی سازه فضاکار در نرم افزار 

نرم  توسطدو بعدي پیوسته  موجکشناسایی ناحیه آسیب دیده با بکارگیري تبدیل 

  بر اساس پارامتر قائم مد ارتعاشی اول سازه MATLABو  Opensees هايافزار

استفاده از ها با تعیین المان هاي آسیب دیده و شدت آسیب وارده به آن

  بهنگام سازي مدل المان محدود و الگوریتم جستجوي ذرات باردار روش

 MATLABو  Openseesتحلیل مودال تجربی در نرم افزار 



 
 

 نهیزم دري سایر محققین هاتیفعالها و نتایج پیشینه تحقیق، پژوهش نامهپایاندر فصل دوم 

است. همچنین در این  شده یبررستوسط آنان  شدهارائهي هاروشو  هاسازهشناسایی آسیب در انواع 

این لزوم ارائه روشی جدید براي شناسایی آسیب در  هاآني هایژگیوفضاکار و  يهاسازهفصل با معرفی 

  است. شده انیب هاسازهنوع 

 ،پیوستهدوبعدي یک بعدي و  موجکتئوري مبانی روش ترکیبی معرفی شده شامل در فصل سوم 

و  شدهمعرفیروش بهنگام سازي مدل المان محدود و الگوریتم بهینه یابی جستجوي ذرات باردار 

  ه شده است.ئفلوچارت روش پیشنهادي ارا درنهایت

در فصل چهارم سه نوع سازه فضاکار دوالیه شامل سازه فضاکار گنبدي، شبکه تخت و هرمی 

بر روي این عمدي آسیب حالت مختلف  ده شدهارائهروش  عملکردبررسی  منظوربهو  شدهمعرفی

گردیده و پیشنهادات پژوهشی بندي جمع هابررسیفصل پنجم نتایج این در است و  شدهاعمال هامدل

  سایر محققین در ادامه مطالعات این تحقیق ارائه شده است.براي 
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  مقدمه - 1-2

ها ها در طول مدت زمان بهره برداري از آنهاي محلی در اکثر سازههمواره احتمال وقوع آسیب

، بالیاي در اعضاي سازه در زمان ساختوجود نقص ها، بدلیل افزایش سن سازه، فرسوده شدن المان

هاي خستگی اعضا تحت اثر بارگذاريعوارض ناشی از بارگذاري مانند طبیعی مانند سیل و زلزله و 

هاي آسیب دیده موجب گسترش خرابی و مکرر سنگین وجود دارد. عدم شناسایی بموقع و اصالح المان

. بمنظور حفظ سالمت و )Kaveh and Zolghadr, 2015( در نهایت تخریب کلی سازه خواهد شد

هاي آسیب دیده و تعیین شدت آسیب آن امري ضروري قابلیت بهره برداري از سازه، شناسایی ناحیه

را در مراحل  هایخراب اند کهشده ریزيهدف طرح نیاي با اسالمت سازه صیهاي تشخروشباشد. می

. شناسایی آسیب بصورت غیر مخرب یکی از شروط اصلی در مباحث دهند صیها، تشخآن لیتشک هیاول

  .)Song et al., 2014(باشد پایش سالمت سازه می

  شناسایی آسیب در سازه ها - 2-2

صورت گرفته ها در سازه هایی که در زمینه شناسایی آسیبدر حالت کلی با توجه به پیشرفت 

 .)Li et al., 2015(نمودتقسیم بندي توان را در سه گروه اصلی میشناسایی آسیب است، 

  یچشم شناساییروش  - 1-2-2

و  هانیروش تکنس نیدر ا باشد،یمها شناسایی آسیب در سازهروش  نیترییابتدا شناسایی چشمی

چشم و دانش  لهیو نوع آن به وس یخراب صیسازه و تشخ یاقدام به بازرس کیاز نزد تجربه با نیمهندس



 
 

سازه، از دقت  تیاختالل در روند فعال آوردنو امکان بوجود  نهیروش عالوه بر هز نی. انندکیم خود

  .ستیفراهم ن زیمهندسان به تمام نقاط سازه ن یبرخوردار است و البته امکان دسترس هم ینییپا

  خاص زاتیمخرب به کمک تجه ریغ شاتیآزماشناسایی بر اساس روش  - 2-2-2

 و بوده ترنهیزهپر گریهاي دکه نسبت به روش شودیاستفاده م یمدرن زاتیاز تجهها روش نیا در

 بایست تجهیزات در تماس با عضوبدین صورت که می ند.باشیم یبه صورت موضع هاعملکرد آن

در  وند ستیسازه نآسیب در  تیوضع یکل یقادر به بررس هاروش نیارین بنابآسیب دیده باشند. 

 مورد ندتوانیمبا آن عضو  مستقیم تماس بوسیله هاهسازاز عضو  کسطوح خارجی یدر  آسیب صیتشخ

ه کهایی می باشد وشمنظور شناسایی آسیب در کل سازه نیاز به توسعه رهب رواز این  .قرار گیرنداستفاده 

   د.نباشمبتنی بر خصوصیات ارتعاشی سازه می

روش  ،)l., 2014Dai and He, 2014; Sohn et a( 13ي غیر مخرب مانند امواج التراسونیکهاتست

 ,.Bull et al( 16و امواج ایکس )Nováková et al., 2015( 15، آزمایش جریان گردابی14طیسیمیدان مغنا

 باشند.ها میاز جمله این روش )2013

  سازه ارتعاشات مبتنی برشناسایی آسیب  - 3-2-2

 یسازه معرف یکینامیسازه با استفاده از مشخصات د یبر پاسخ ارتعاش یمبتن ییشناسا يهاروش

شناسایی آسیب بر اساس مشخصات دینامیکی سازه در اواخر قرن  درزمینه مطالعاتنخستین . گردندیم

هاي هاي نوین شناسایی محلها و روشهاي چشمی با فناوريبا توجه به لزوم جایگزینی بازرسی 19

. در تحقیقات انجام )Cawley and Adams, 1979( ها پا به عرصه مهندسی سازه گذاشتندآسیب در سازه

 مشخصاتهاي شناسایی براساس روش روي یب برمحققین در زمینه شناسایی آس تمرکزبیشترین شده 

                                                
13 Ultrasonic wave 
14 Magnetic field method 
15 Eddy current testing 
16 X-ray 



 
 

 يدارا نکهیعالوه بر ا دیبا یانتخاب یکینامید يارهایمع باشد.می آنهاي دینامیکی دینامیکی سازه و پاسخ

 یطیمح طینسبت به شرا ستیبایدر سازه باشند م بیاز آس یناش راتییدر برابر تغ یکاف تیحساس

 بیآس ییدر بحث شناسا یمناسب مسئله مهم اریانتخاب مع نینابراداشته باشند؛ ب یکم تیحساس

  در حالت کلی این روش ها به دو دسته تقسیم بندي می شوند.. باشدیم

 (روش هاي مستقیم) بر پاسخ سازهمبتنی روش هاي  -1-3-2-2

اندازه  مشخصات دینامیکی هاي بوجود آمده در سازه از مقایسهآسیب 17اي مستقیمهروشدر 

شناسایی هاي سازه، اشکال مودي و مشتقات آنها مانند فرکانسسازه سالم و آسیب دیده  گیري شده از

را دارا  در سازه بیآس مکان نییتعیعنی  دوسطح  تاها توانایی شناسایی آسیب این روش .شوندمی

روش هاي مبتنی بر پاسخ سازه را در حالت کلی می توان به صورت   .)Danai et al., 2012(باشندمی

  زیر تقسیم بندي نمود.

  فرکانس طبیعی سازهات تغییربر اساس  بیآسشناسایی  

  مودي سازه اشکالیرات تغیبر اساس  بیآسشناسایی 

  تغییرات میرایی سازهبر اساس  بیآسشناسایی  

  تابع پاسخ فرکانسیتغییرات بر اساس  بیآسشناسایی  

  اهبر اساس پردازش سیگنال بیآسشناسایی   

 پردازیم.فوق میهاي شناسایی آسیب در ادامه به بررسی روش

  تغییرات فرکانس طبیعی سازهبر اساس  بیآسشناسایی  

 سنجش هايمعیاریکی از  اولیه سالمنسبت به سازه آسیب دیده تغییرات فرکانس طبیعی سازه 

عمده  راتییتغ ریاست که تحت تاث يپارامتر نیسازه اول یسخت ،یدر صورت بروز خراب باشد.آسیب می

. افتیسازه کاهش خواهد  یعیطب انسسازه کم و درنتیجه فرک یحالت سخت نیگیرد. در اقرار می

                                                
17 Direct methods 



 
 

در سازه را  یوجود خراب صیتشخ تیقابل فقطسازه بوده و  یمشخصه کل کیسازه  یعیفرکانس طب

  .ارائه نخواهد کرد یدر مورد محل و شدت خراب یاطالعات چیخواهد داشت و ه

 تغییرات ،يمود خصوصیات از فادهستا با هاسازه در آسیب شناسایى عمومى روش ترینمتداول

 در آسیب وقوع که ستا داده نشان اتعمطال. باشدمی هاآن مختلف مودهاى هاىفرکانس در شده ایجاد

 در تغییراتى دیگر سوى از و رددگمى سازه ىبیعط پریود افزایش تیجهندر و سختى کاهش سبب سازه

  .)Begg et al., 1976( کندمی ایجاد آن مودى اشکال

-  داده انجام فرکانس تغییرات بررسى از فادهستا با آسیب صشخیت درباره کامل مطالعه یک ساالوو

 تشخیص به قادر موارد تمامى در تنهایى، به سفرکان یراتغیت ىسبرر وي به این نتیجه رسید که. است

  .)Salawu, 1997(باشند نمی آسیب

 يبراتغییرات سختی سازه را  دامنهفرکانس و  فتیبر ش یمبتن یبیترک بینگ و همکاران ضرو

فرکانس و دامنه  قیدق نییبه تع ازین لیروش بدل نیند. در ااهکرد معرفیها در سازه بیآس ییشناسا

 نیمطالعه محقق نیشده است. در ا یگسسته معرف هیفور لیتبد يبر مبنا یسازه روشتغییرات سختی 

 قرار یبررس مورد شده، یروش معرف توانایی یابیمنظور ارزرا به يفوالد ریبوجود آمده در مدل ت بیآس

  .)Wang et al., 2016(نداهداد

  تغییرات اشکال مودي سازهبر اساس  بیآسشناسایی  

 ایجاد آسیب شناسایى جهت ابزارى عنوان به توانندمى نیز مودى اشکال طبیعى، نسفرکا از جداى

در  بیآس. باشد رتدقیق یزن ىعطبی فرکانس از دنتوامى موارد بسیارى در که روند، بکار هاسازه در شده

 نی. در اشودیاستفاده م بیآس ییجهت شناسا راتییتغ نیو از ا دهدیم رییآن را تغ يسازه، اشکال مود

مقادیر اندازه با  دهید بیآس شکل مودي اندازه گیري شده از سازه نیب سهیبا مقا توانیرا م بیروش آس

 نسبت زا تابعى اساس بر آسیب شاخص تعریف بارودریگوئز . کرد ییسازه سالم شناساگیري شده از 

 مورد عمرج سازه یک در را آسیب یزانم و تعیموق آسیب، داراى و سالم هاىسازه يمود اشکال انحنا



 
 

 را سازه ترقوى راستاى در مرجع سازه اول طبقه سختى آسیب، سناریوى دو در هاآن. دادند قرار بررسى

 طبقه در سختى کاهش این ىیشناسا به قادر مورد دو هر در آسیب اىهشاخص دادند نشان و داده کاهش

 .)Rodriguez, 2002( هستند ضعیف

کامپوزیت با پوشش مصالح هوشمند  منظور شناسایی محل آسیب در صفحاتکیاوو و همکاران به

 19انحناي اشکال مودي الیه کامپوزیتیدر ورق سه ،18هاي لیزريپیزوالکتریک و با استفاده از ارتعاش سنج

محل آسیب صفحه را شناسایی  20کرنشی روش انرژيرا بصورت مستقیم استخراج کردند و به

  .)Qiao et al., 2007(کردند

  تغییرات میرایی سازهبر اساس  بیآسشناسایی 

 واننع به تواندمى سبب ینمه به و شده سیستم در موجود یییرام نترف باال سبب آسیب وجود

 مطالعات ،روش سختى جهت به البته. یردگ قرار استفاده مورد آسیب ییشناسا ابزارهاى از دیگر یکى

 نیز چندانى غییرت که تشخیص غیرقابل هاىترك که داد نشانمودنا  .است نشده انجام زمینه این در زیادى

 ییمیرا در ار زیادى تغییرات دارند، مودى اشکال به نیاز صخیتش براى و کنندنمى ایجاد کانسرف در

 بتنى هاىنوسانى برروى پانل هايبا انجام آزمایشزونتا . )Modena et al., 1999( نمایندمى ایجاد

مل نموده که غیرویسکوز ع ىمیرای مکانیزم یک همانند آمده بوجود هاىترك که کردند مشاهده تنیدهپیش

  .)Zonta et al., 2000( وابسته است بیمیزان آن نیز به شدت به آس

 شناسایى جهت آنى ییمیرا ضریب استخراج به کموج تبدیل از استفاده باو همکاران کورادلی 

 و میرایى( غیرخطى سیستم یک هاآن توسط شده انجام مطالعه در. پرداختند ازهس در شده ایجاد آسیب

 ,.Curadelli et al( رفتگ قرار بررسى مورد است، رفتهگقرار آزاد نوسان تحت که )غیرخطى سختى

2008(.  

                                                
18 Scanning laser vibrometer 
19 Curvature mode shapes 
20 Strain energy method 



 
 

  

  تغییرات تابع پاسخ فرکانسیبر اساس  بیآسشناسایی  

تابع پاسخ  لهسیو به خصوصیات تمامى ،زمان با رغیمتغیر خطى سیستمیک  در آنجائیکه از

 تعیین جهت مناسب ابزارى عنوان به تواندمى آن در شده ایجاد راتتغیی ردد،گمى نبیا آن 21یفرکانس

 یک. ویندگ 22ضربه پاسخ عتاب را فرکانسى پاسخ عتاب زمانى معادل. رود کارب سازه در موجود آسیب

 پاسخ توابع منطبق سازي آن از بعد و آسیب ایجاد از قبل فرکانسى پاسخ عتواب مقایسه براى رایج روش

 فرکانسى خسپا عتواب باشد نپیوسته وقوع به یآسیب یچه که صورتى در. باشدمى یکدیگر روى بر فرکانسى

 طیف به پاسخ طیف عتواب این در زیرا یرندگمى قرار یکدیگر روى بر یکتحر مختلف سطوح براى

  .)Maia et al., 2003( است شده مقیاس کتحری

 فیبنا به تعر و دیآیبدست م میو بصورت مستق یفرکانس لیبا استفاده از تحل فرکانسى پاسخ عتاب

فرکانس. پاسخ  يدر فضا ستمیس يبر ورود ستمیس یپاسخ فرکانس میحاصل تقس عبارت است از

و جهت مشخص نمودن  باشدمی تحریک کیدر پاسخ به  ستمیس کی یخروج فیاندازه ط یفرکانس

 بیو آس دهید بیتابع در حالت آس نیا سهیو مقا ی. با بررسرودیبه کار م ستمیس یکینامید يهایژگیو

کردن  با وارد توانیرا م یبرد. توابع پاسخ فرکانس یپ موجود در سازه يهابیتوان به آسیم دهیند

 Makki( دها در نقاط مختلف سازه محاسبه کرآن يریگاندازه مختلف و يهابا فرکانس ییبارها

Alamdari et al., 2014(.  

العه ر این مطند. دلی و همکاران با استفاده از تابع پاسخ فرکانسی به بررسی آسیب در تیرها پرداخت

گیري پاسخ تالش هاي فرکانسی از طریق تغییر فرکانس بار ورودي و محل اندازهبا افزایش تعداد پاسخ

  .)Lee and Shin, 2002( آسیب را افزایش دهندکردند تا دقت شناسایی 

                                                
21 Frequency response function 
22 Impulse response 



 
 

شده  يریگاندازه یتابع پاسخ فرکانس یو موهوم یقیو همکاران با استفاده از قسمت حق یصالح

 یلیتحل جیبه نتا ازیرا بدون ن یومینیآلوم ریت کیبوجود آمده در  بیآس ده،یدبیدر سازه سالم و آس

  .)Salehi et al. 2010(کردند  ییشناسا

شده توسط  گیري شده و سختی اعمالزو و همکاران با استفاده از تابع پاسخ فرکانسی اندازه

طبقه که  دوازدههاي بوجود آمده در مدل ساختمان سیستم کنترل نیمه فعال میراگر اصطکاکی، آسیب

  .)Xu et al., 2014(طبقه محاط شده است را شناسایی کردند  سهتوسط یک ساختمان 

  اهبر اساس پردازش سیگنال بیآسشناسایی   

 :ردندگمى تقسیم روهگ چهار به هانالگسی ردازشپ استاندارد هاىروش کلی طور به

 زمان حوزه در پردازش -

 سفرکان حوزه در شپرداز -

 فرکانس -زمان حوزه در پردازش -

 مقیاس -زمان حوزه در پردازش -

 هاهاي بوجود آمده در آنآسیب و هاسیستم شناسایى براى سیگنال پردازش هايروش ،ادامه در

 که شودمى قبل هاسال به مربوط و چهارم سوم هايگروه هاىروش اصول و ئورىتاند. معرفی شده

 .است گردیده ممکن هاآن از ادهفاست امکان کامپیوترها شرفتیپ دلیل به زهوامر

 

 

  

 زمان حوزه در پردازش -

هاي مورد نیاز در استخراج پارامتر حوزه زمان در هاي پردازش سیگنال درروش ضعفبا توجه 

 جمله از. باشدمیقرن پیش  مربوط بهعمده مطالعات صورت گرفته در این زمینه  ،شناسایی آسیب



 
 

 کردن مینیمم روش ،ه استگرفت صورت زمان حوزه در هاسازه شناسایی آسیب در زمینه در که مطالعاتی

همچنین  وي .)Beck, 1979(باشد توسط بک می آسیب صیتشخ و هاسازه ییشناسا براى مودى

 تشخیص و هاسیستم شناسایى براى مودى کردن مینیمم روش و انتقال تابع يهاروش نیب ايمقایسه

 بهتر روشى مودى کردن مینیمم روش خطى هاىمدل براى که رسید نتیجه این به واست  داد انجام آسیب

   .)Beck and Beck, 1985( باشدمى آسیب تشخیص و سیستم ىیشناسا جهت

. متمرکز شده است هامدل رسانیبروز در زمان حوزه در هاسازه آسیب شناسایی اخیر دو دهه در

 کاربرد منظور همین به. شوندمى بندىطبقه آموزش قابل رغی و آموزش قابل دسته دو به نیز هاروش این

 و همکاران کاردن. )Alvandi and Cremona, 2006(است  یافته رواج ۀنزمی این در عصبى هاىشبکه

 سازه یکىمدینا پاسخ بر را ARMA مرجع هاىمدل سازه، آسیب تشخیص و سازه تمسال پایش جهت

 مدلها به مربوط ضرایب مقایسه با آنها. کردند بررسى را هامدل این به طمربو ضرایب و دادند برازش

 بدین کردند،مى ایجاد جدید سالک یک کردندیم مشاهده تفاوتى هر که صورتى در لفتمخ حاالت يبرا

 هاىحالت براى اوتىفمت هاىکالس و ردیدهگ ییشناسا سازه رفتار در جدید تغییر ونهگهر ترتیب

  Z24پل و  IASC-ASCE مرجع طبقه چهار قاب روى بر را شور این آنها. ردیدگ ایجاد آسیب مختلف

 ریتغی هر تشخیص به قادر کنندهي بندطبقه ستمسی واردم تمامى در که کردند اهدهشم و کردند تست

 Carden and(است کرده ایجاد اىازهس مختلف هاىحالت براى را متفاوتى يهاالسک و بوده اىسازه

Brownjohn, 2008(. 

 ییاسانش تجه ،باشندمی مکان یا و زمان حوزه در عموما شده ثبت زیکىیف هاىداده آنکه یرغملع

 ى،سفرکان نظیر دیگر يفضاها به هانآ دیلبت با تا اندنموده شالت محققین آنها، در موجود اىهناشناخته

 سفرکان حوزه در تنوعىم ردازشپ هاىروش دلیل همین به. سازند شکارآ را هاآن در موجود رموز

  گردید. ارپدید

 سفرکان حوزه در شپرداز -
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Abstract: 

  Damage is considered as a change in structure which affects its performance in the present 

and future. The nature of damage relates to the deference between two states of a system. In 

this view the first state relates to the intact structure and the next one is for damaged 

structure. Therefore, damage can be detected according to the comparison between the 

structure response of damaged and intact structure for preventing from early collapse of 

structure. Preserving the performance of space structures as of the most applicable covers 

of roofs in public places is an important issue. Because of large number of elements and 

joints and variety of geometrical choices in space structures comparing to other structures, 

introducing a fast and accurate damage localization and quantification method is essential. 

In the first stage, according to the decomposition of first mode shape of space structure, a 

two dimensional damage detection method is introduced. Frist mod shape of space 

structure is computed by applying experimental modal analysis. The image of vertical 

parameter of first mode shape that is called isosurface is generated and two dimensional 

continuous wavelet transform analysis is applied to define the sudden fractures in damaged 

regions of isosurface that is impossible to identify in the mode shape of structure. Large 

number of values appears when the mother wavelet passes through the boundaries of signal 

which is called boundary distortion. Also, disarrays of first mode shape computation and 

wavelet transform results of isosurface need to be erected to make the localization of 

damage possible. To this end, a two steps method is applied to overcome these issues. In 

the second stage, a damage quantification method is introduced base on finite element 

model updating to define the extent of damage in the structure elements and nodes. 

Objective function is based on comparison of measured modal and analytical modal results 

of damaged and intact structure respectively that should be minimized. Charged system 

search algorithm is applied as a fast and strong heuristic optimization method in the finite 

element model updating procedure. Three different double layer space structures are 

introduced to evaluate the applicability of proposed damage detection method. The speed 

and ability of proposed method on locating the damages and converging to the correct 

values of damage is assessed by applying purposeful damages in one or more regions of 

structure. The results of ten different scenarios reveals the applicability of the introduced 

hybrid damage detection method. 

Keywords: Double layer dome space structure, damage localization, two dimensional 

wavelet transform, finite element model updating, damage quantification, charged system 

search 
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