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 توجه وردم مهم و موضوعات از یکی اولیه مراحل در آن هاي آسیب صتشخی و ها سازه سالمت بر نظارت :چکیده

 این در کارا و مفید روش کهوجود دارد  ها سازه در آسیب شناسایی براي نوینی هاي روش امروزه. است بوده همیشگی

ر جاد شده دت ایغییراتوان به ت باشد که با استفاده از این مشخصه می هاي دینامیکی سازه می استفاده از پاسخ زمینه،

 جهت صرفه و مقرون به مخرب غیر هاي روش از یکی روش این پی برد. ایجاد آسیب، سازه در اثر عوامل گوناگون

  .باشد می ها سازه در آسیب تعیین

ود. این ش اده میهاي مختلفی بر اساس مشخصات دینامیکی سازه براي شناسایی آسیب استف نامه از روش در این پایان

  .ودالمانرژي کرنشی  و βشاخص آسیب ارتند از: روش پارامتر ویژه، شاخص انرژي انحناي مودال، ها عب روش

ه سازه ب ها مشخصات دینامیکی کنند. مبناي اصلی این روش ها به خوبی محل آسیب را نمایان می همه این روش

ا ه سازه ناسایی آسیب درکه با استفاده از این مشخصه به ش باشد خصوص پارامتر شکل مودي و انحناي آن می

یقی بول و دقج قابل قاستفاده از انحناي شکل مودي نتای با شود که نشان داده می نامه پایان. در این شود پرداخته می

 امل قابشهاي ذکر شده، سه مثال عددي  . به منظور نشان دادن کارآیی روشآید در بحث آسیب شناسی بدست می

پارامتر  هاي روشالمانه ارائه شده است.  15شی سه طبقه سه بعدي و خرپاي بعدي، قاب خم خمشی هفت طبقه دو

 ود، برايش تقیم میها استفاده مس چرخش در روابط آنمولفه با توجه به اینکه از  ویژه و شاخص انرژي انحناي مودال

الت حها شامل  گواین ال شود که هاي آسیب تعریف می ها، الگو براي هر یک از این مدل باشند. نمیجوابگو  خرپامدل 

اشند. ب سیب میآها در شناسایی  باشد. نتایج بدست آمده نشان دهنده توانایی این روش تک آسیبی و چند آسیبی می

  شود. هاي ذکر شده با هم مقایسه می ها، دقت روش در نهایت با توجه به نمودار نتایج روش

، انــرژي βشــاخص آســیب ارامتر ویــژه، انــرژي انحنــاي مــودال، هاي دینامیکی، پ ها، پاسخ سالمت سازه :ها???? كليد

  شکل مودي و انحناي آن کرنشی مودال،
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  مقدمه و کلیات پژوهش  -1

  1ها سالمت سنجی سازه -1-1

 هاي پاسخ ريگی اندازه از استفاده با سیستم گرفتن نظر زیر از است عبارت سازه سنجی سالمت فرآیند

 ها گیري ندازها نتایج از استفاده با سازه آسیب به حساس هاي مشخصه استخراج ها، حسگر طریق از دینامیکی

  .سیستم سالمت کنونی وضعیت کردن معین براي ها مشخصه این تحلیلی الیزآن و

 تعیین ايبر مختلف هاي سازه روي بر آزمایشگاهی و تحلیلی مختلف هاي روش 70 دهه اول هاي سال از

 محققین هتوج مورد سختی یا جرم هاي ماتریس سازه، میرایی سازه، ارتعاشی مودي هاي شکل و ها فرکانس

 مورد ها ازهس در آسیب محل و نوع تشخیص ها، روش این از گیري بهره با اخیر هاي سال در و گرفته قرار

  .)Hoon Sohn , Charles R. Farrar, 2004 :8 ( است گرفته قرار جدي بررسی

 توجه وردم مهم و موضوعات از یکی اولیه مراحل در آن هاي آسیب تشخیص و ها سازه سالمت بر نظارت

 و مفید روش کهوجود دارد  ها سازه در آسیب شناسایی براي نوینی هاي روش امروزه. است بوده همیشگی

ه توان ب شخصه میمباشد که با استفاده از این  هاي دینامیکی سازه می استفاده از پاسخ زمینه، این در کارا

 جهت خربم غیر هاي روش از یکی روش این تغییرات ایجاد شده در سازه در اثر عوامل گوناگون پی برد.

 رب نظارت اهمیت ها، سازه دوام به توجه و اعمالی هاي بار احتمالی افزایش .باشد می ها سازه در آسیب تعیین

 .سازد می برجسته پیش از بیش را ها سازه سالمت

ه در نظور شدم هاي بیش از مقادیر اعمال بارگذاري ،ز گذشت زمان و در اثر نوع کاربريیک سازه پس ا

 می ازه هاسفرسایش و زوال مصالح  عوامل مختلف دیگري همچون تاثیر شرایط محیطی که باعثطراحی و یا 

ته ترش یافها، خرابی در سازه گس ممکن است دچار آسیب هایی شود. در صورت عدم اصالح این آسیب ،شود

ائز حسیار ب آسیب در سازهنوع شود بنابراین لزوم شناسایی محل و  و در نهایت باعث از بین رفتن آن می

 را یدهد آسیب سازه در آسیب هاي مکان توان می سازه یابی عیب هاي روش از استفاده با اهمیت است.

 کرد جلوگیري سازه مختلف اعضاي در آسیب گسترش از الزم، اقدامات انجام با ترتیب بدین و نمود شناسایی

 داراي ودن،ب اقتصادي و هزینه کم لدلی به مخرب غیر هاي روش راستا دراینداد.  افزایش را سازه عمر و

 جهت اي نهبهی عملیات سازه، ضعف هاي مکان بینی پیش با توان می براین، عالوه .هستند اي ویژه اهمیت

 فقط ترمیم و هساز ضعف هاي محل شناسایی با که صورت بدین داد انجام زلزله برابر در آن بهسازي و ترمیم

 زهسا کل ترمیم جهت عملی غیر بعضاً و زیاد هاي هزینه فصر از توان می دیده، آسیب قسمت همان

  د.نمو جلوگیري

با توجه به اینکه کشور ما  در یکی از مناطق لرزه خیز جهان واقع است، عالوه بر سایر عوامل مخرب در 

اگرچه ممکن است در مراحل اولیه این  شود. ها، بیشترین آسیب تحت اثر بار ناگهانی زلزله وارد می سازه
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ها به حدي نباشند که با چشم غیرمسلح یا با انجام آزمایش تشخیص داده شوند، اما باعث ایجاد  سیبآ

شود و  شوند و همین امر باعث کاهش سطح عملکرد سازه می تغییراتی در خصوصیات دینامیکی سازه می

  زله هاي آتی شوند.ممکن است آسیب ها در نواحی حساس سازه نهفته بمانند و باعث انهدام کامل سازه در زل

ه اهمیت بمیان مدت، بسته  کوتاه مدت ج) بلند مدت ب) ها به سه شیوه ي الف) پایش سالمتی سازه

  گیرد. سازه و هدف از پایش به صورت سراسري و محلی صورت می

  

  2آنالین مانیتورینگ -1-2

 ها جابجایی تعیین ظورمن به مشاهدات سري یک از عبارت سازه آنالین مانیتورینگ یا پایش کلی طور به

 بررسی "است کرده تعریف اینگونه پایش را 3ICOLD سازمان .پذیرد می انجام بعد سه یا و دو یک، در که

 " طراحی هاي بینی پیش با آن مقایسه و برداري بهره مرحله و ساخت دوران طی در سازه یک عملکرد

 به حیث این از و گیرد قرار استفاده مورد مدت لندب یا و مدت کوتاه زمانی هاي دوره در تواند می مانیتورینگ

 پس دوم نوع در و باشد می مطرح سازه ساخت مدت طول در تنها پایش اول نوع در. شود می تقسیم نوع دو

 مقوله از یکی بزرگ هاي سازه سنجی رفتار .باشد می سازه پایش به نیاز محدود نا صورت به و سازه ساخت از

 حائز سازه احداث که نسبت همان به و بوده کارفرمایان توجه مورد دیرباز از هک است مهمی بسیار هاي

 هزینه بر عالوه که چرا است. حیاتی و مهم نیز سازه سالمت وضعیت از اطمینان و نگهداري باشد، می اهمیت

 از ترکم آن اهمیت که دارد وجود نیز مالی و جانی خطرات بروز احتمال سازه شکست صورت در سازه، احداث

  .نیست سازه ساخت گذاري سرمایه

 : شوند می تقسیم کلی نوع دو به کلی صورت به سازه آنالین پایش ابزار

 ... و سنج کرنش، اکستنسومتر متر، پیزو سنج، تیلت شامل: ژئوتکنیکی دقیق ابزار ) الف

 ... و دقیق هاي ترازیاب اس، پی جی استیشن، توتال شامل: ژئودتیکی دقیق ابزارب ) 

 یستمس یک داشتن لزوم ولی اند رسیده برداري بهره به و طرح زیادي هاي سیستم راستا این در

  .)5 :1391، نسب بزرگو  خطیر احمدي( باشد می حیاتی بسیار مذکور نوع دو هر بر منطبق یکپارچه

  

  تعریف آسیب -1-3

به این صورت که کارایی شود  نظر(سازه) در نظر گرفته می آسیب به عنوان یک تغییر در سیستم مورد

دهد. بنابراین بنا به حالت آسیب دیدگی، ممکن است  سیستم را در حال حاضر و یا آینده تحت تاثیر قرار می

ها مشهود نباشد. نکته دیگري که در این تعریف باید ذکر شود، این اصل است که  اثرات کلی آن تا مدت

شود که یک حالت  عنی است در این دیدگاه فرض میمفهوم آسیب بدون مقایسه بین دو حالت سیستم بی م

                                                 
2  Online Monitoring 
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 باشد باشد و حالت دیگر حالت آسیب دیده می به صورت اولیه و یا به طور معمول آسیب ندیده می

(Doebling & Farrar C,R , 1998: 11).  
در انعطاف پذیري یا سختی شده و مقدار آن  بروز ترك یا آسیب موضعی در سازه، سبب تغییرات موضعی

یابد در حالی که  ، سختی سازه کاهش میدارد به این صورت که در اثر آسیبستگی به مکان و شدت آسیب ب

 سازه که زمانی گردد. ماند و این اتفاق باعث تغییر در مشخصات دینامیکی سازه می جرم سازه ثابت باقی می

 نوسان هاي فرکانس در ییرتغ باعث خود این که شده تغییر دچار سازه پارامترهاي گردد، می آسیب دچار

 تغییرات بنابراین شود می سازه نرمی و سختی ماتریس انرژي، استهالك میرایی، خاصیت مودي، اشکال سازه،

  .دانست سازه در آسیب هاي  نشانه از توان می را مودال هاي پارامتر

  

  انواع آسیب -1-4

اي پس از وقوع  کرد. اگر سازه هاي خطی و غیرخطی تقسیم توان به دو دسته آسیب ها را می آسیب

آسیب به صورت خطی رفتار کند، آسیب را خطی و اگر به صورت غیرخطی رفتار کند، آسیب را غیرخطی می 

اري دائم قرار دارد نمونه اي از ترك ذنامند. به طور مثال ترك ناشی از خستگی در شفت دیوار که تحت بارگ

 سیب، نوع آسیب به صورت خطی در نظر گرفته می شودغیرخطی است. در بسیاري از روش هاي تشخیص آ

(Abhijeet Dipak Shinde,2004: 9).  

گیرد در  ها با مقایسه دو حالت سالم و آسیب دیده انجام می گونه که ذکر شد اثرات آسیب در سازه همان

سازي آسیب  اي اثر غیرخطی از خود دارند اما به دلیل دشواري هاي موجود در مدل هاي سازه واقعیت آسیب

 باشد هاي غیرخطی، در اغلب تحقیق هاي انجام گرفته، فرض بر این است که آسیب به صورت خطی می

(Sohn & Farrar, 2003: 11 & Rytter, 1993: 13).  

  

  روش هاي تشخیص آسیب -1-5

که شوند.  هاي کلی تقسیم می هاي موضعی و روش آسیب در سازه به دو دسته روش تشخیص هاي روش

ها  ها به طور مداوم در طی سال هاي احتمالی و ارزیابی ایمنی سازه ها براي شناسایی آسیب ین روشاز ا

 توسط دوبلینگ و همکارانش صورت گرفته است 1996بندي در سال  این طبقه استفاده شده است.

(Doebling & Farrar C,R , 1996: 5).  
ترسن بر اساس همین طبقه بندي صورت الزم به ذکر است که دسته بندي دیگري توسط کرنک و پی

گرفته است که در آن تاکید شده است که روش هاي موضعی قادر به تشخیص آسیب قسمتی از سازه می 

  .(Kranock & Peterson, 2000: 14)باشند 

نیز دسته بندي دیگري توسط مارواال و همکارانش ارائه شد که در آن  2000گفتنی است که در سال 

اه نوع استفاده و پردازش داده هاي ارتعاشی که سه گروه حوزه زمان، حوزه فرکانس و حوزه صرفا از دیدگ

  .(Marwala, 2000: 4) دوش فرکانس را شامل می-زمان
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