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به عنوان یکی از ابزارهاي مفید  ل،روش شناسایی سیستم در چند دهه گذشته با پیشرفت آزمایش دینامیکی مودا

هاي  ها تحت اثر بارهاي ارتعاشی قرار گرفته است. به طوري که بدون داشتن اطالعات و ویژگی براي ارزیابی سازه

توان به درستی رفتار دینامیکی آن را  دینامیکی (فرکانس طبیعی، نسبت میرایی و ...) در سیستم مورد نظر، نمی

ها، دانستن سالمت آنها و عاري بودن از هرگونه  ر رسیدن به رفتار دقیق و نزدیک به واقعیت سازهارزیابی کرد. عالوه ب

پذیر نیست. بنابراین رسیدن به این اهداف جز با  ها امکان هاي دینامیکی سازه آسیبی، بدون پی بردن به ویژگی

و در زمان بهره . یک سازه در طول ساخت بودها قابل دسترسی نخواهد  شناسایی و تخمین پارامترهاي دینامیکی سازه

گیرد. سازه بر اساس هر نوع بار ارتعاشی، از  هاي گوناگون قرار می هاي مختلفی با شدت برداري خود، تحت اثر ارتعاش

ماتریس جرم، سختی،  هاي ذاتی و دینامیکی سازه همانند خود پاسخی نشان خواهد داد. این پاسخ ارتعاشی به ویژگی

کانس طبیعی و ... وابسته است. در نتیجه شناسایی و تخمین این پارامترها براي تحلیل و طراحی سازه ها میرایی، فر

فرض میرایی تناسبی دور از  ها سازهدر تحلیل دینامیکی  از طرف دیگر، باشد. تحت اثر بارهاي دینامیکی الزم می

ین به هنگام تحلیل . به عبارت دیگر مهندسگیرد مسائل مورد استفاده قرار میواقعیت می باشد و براي ساده سازي 

کنند که  ها با فرض یک نسبت میرایی ثابت براي تمام مودهاي سازه مقادیر ضرایب رایلی را تعیین می دینامیکی سازه

یابد. بنابراین در نظر گرفتن  سازه در مودهاي باالتر افزایش میچرا که نسبت میرایی  باشد. این وضعیت غیر واقعی می

 با توجه به موارد اشاره شده، تواند باعث بروز خطا در تعیین پاسخ سازه گردد. ماتریس میرایی به صورت تناسبی می

با در اختیار داشتن  اشکال مودي وال مانند فرکانس طبیعی، نسبت میرایی پارامترهاي مود ابتدا در این پایان نامه

با استفاده از  هاي با میرایی تناسبی و غیر تناسبی براي سازههاي جرم، سختی و میرایی)  مشخصات فیزیکی (ماتریس

)، مشخصات مودال و ها گرهشده است. در مرحله بعد با استفاده از پاسخ سازه (تغییر مکان تعیین روش ولتسوس 

  همچنین مدل فیزیکی سازه با استفاده از روش النکاستر اصالح شده تعیین گردیده است.
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  مقدمه- 1- 1

 یروش یچه یبااست. تقر ینامیکید يها سازهارتعاش در  باشد یکه اغلب مورد بحث م یاز مسائل یکی

در طول پرواز به  یماوجود ندارد. بال هواپ یواقع يها کامل ارتعاش در سازه یريجلوگ یابردن  یناز ب يبرا

 یـد مواد خـام و تول  يفرآور یندرح یدتول هاي ینماش یادر حال ارتعاش است و  یشهچرخش هوا هم یلدل

آنهـا   یاند که کـار اصـل   ساخته شده هایی ینماش یگر،د يتند. از سودر ارتعاش هس یشههم ییمحصول نها

 يهـا بـرا   عمران و از انواع لرزاننـده  یتراکم در مهندس يفور یجادا يکه از آنها براباشد.  یارتعاش م یجادا

 شـود  یمـ  یکرد سع ياز ارتعاش دور توان ینم ی. در کل، وقتشود یاستفاده م یشگاهارتعاش در آزما یجادا

بزرگ،  هاي ییآن را کاهش داد. جابجا هاي یامدپ ینکها یاکرد و  یري) جلوگیدداقل از رزونانس(تشدکه ح

 یطراحـ  تـوان  ی. به منظور کنترل ارتعاشات، مـ باشد یم یدتشد یامدهايمعموال از پ يبصر یراتو تاث یزنو

از مـوارد   یاريامـا در بسـ   .) اسـتفاده نمـود  یراگر(مياستهالك انرژ یزاتاز تجهیا  ها را به روزتر کرد سازه

 یـه نظر یـک خـاطر   ینکه به هم باشد ضروري میآن  یريگ و اندازه بینی یشپ ی، چگونگارتعاشات یفتعر

  توسعه داده شده است. 

 یـن . اکنـد  یاسـتفاده مـ   يمـود  يمسـئله از پارامترهـا   یچیـده پ هاي یژگیکنترل و يبرا یهنظر این

مـودال   یـل تحل یـه، نظر یگـر د یکـرد . روباشد یم يکل مودو ش یراییم یبضر یعی،پارامترها، فرکانس طب

 ی. امـروزه بـه آسـان   دهد یکه از قبل ساخته شده را به دست م يا در مورد سازه یاست که اطالعات یتجرب

1با استفاده از روش المان محدود( توان یم
FEM يمـودال تئـور   یلهر سازه با هندسه متفاوت تحل ي) برا 

 یـق دق یاتخصوصـ  ینکـه ا از جمله .باشد یم یزن هایی یبع يفراوان دارا هاي یتروش با مز ینانجام داد. ا

 ینجـا کـه در ا  اسـت خـاطر   ینو به همـ  باشد یناشناخته م ینمهندس يبرا يبارگذار یخچهتار یامصالح و 

ـ  یلاز تحل يمود یاتبه دست آوردن خصوص يشود. برا یتر م پر رنگ یروش تجرب یتاهم  یمودال تجرب

کاربردها مورد  یرسا يبرا یاالمان محدود  يمدل عدد ییدتا يتوانند برا یها، م داده ین. و اودش یاستفاده م

  .یرنداستفاده قرار گ

                                                
1 Finite Element Method 
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 یـل تحل یاصـل  يهـا  از قسـمت  یکیمودال سازه است که  یاتخصوص یینتع نامه، یانپا ینا ازهدف  

داده  یحش دوم به اختصـار توضـ  در بخ نامه یانپا یاصل یده. هدف و اباشد یمودال م يرظو ن یشگاهیآزما

  خواهد شد.

  ها تحلیل سازه- 2- 1

ها در برابر نیروهـاي دینـامیکی   توان براي تحلیل سازهطور کلی از سه روش یا تئوري مختلف می به

از روش استاتیکی معادل، روش تحلیـل طیفـی و روش تحلیـل تاریخچـه زمـانی       استفاده نمود که عبارت

  باشند.   می

تقریب زدن نیروهاي متغیر اینرسـی دینـامیکی بـا نیروهـاي جـانبی       ،کی معادلفلسفه روش استاتی

کند. در تعیـین الگـوي توزیـع ایـن نـوع نیروهـاي        ترین حالت را در سازه ایجاد می ثابتی است که بحرانی

شود. هرگاه خطاي حاصله از این فرض زیاد بوده و ملحوظ کردن اثـر   جانبی از شکل مود اول استفاده می

از روش تحلیل طیفی یا روش تحلیـل تاریخچـه زمـانی     ،ي باالتر ارتعاش دینامیکی سازه الزم باشدمودها

هـاي حـداکثر سـازه     شود. در روش تحلیل طیفی پاسـخ  استفاده شده و اثرات مودها با یکدیگر ترکیب می

یـک   تعیین شده در حالی که در روش تحلیل تاریخچه زمانی رفتار دینـامیکی سـازه تحـت اثـر نگاشـت     

شود. الزم  گیري محاسبه می مجموع نیروهاي خارجی دینامیکی یا یک حرکت ثبت شده در پایه با انتگرال

هاي با اهمیـت   گیر بودن و داشتن حجم زیاد محاسبات جز در مورد سازه به توضیح است که به علت وقت

  گیرد. مورد استفاده قرار نمی ، روش تاریخچه زمانینسبی زیاد

باشـد کـه بـه    سازي سـازه مـی  هاي تحلیل دینامیکی، مدلین مسائل موجود در روشتریکی از مهم

توان آن را به صورت یک مدل یک درجه آزادي در نظر گرفت. این فرض باعـث  ترین مدل میعنوان ساده

شود. حال اگر دقت بیشتري در تحلیل دینامیکی یـک سـازه مـورد نظـر     خطاي زیادي در پاسخ سازه می

آن را به صورت سازه چند درجه آزادي مدل کرد. به طور کلی براي تحلیل این مدل دینامیکی باشد، باید 

گام است بهبه صورت خطی، سه روش موجود است. اولین روش، روش انتگرال گیري مستقیم یا روش گام

ن از آن تـوا ولی بر خالف دو روش دیگر مـی  ،هاي دیگر استتر از روشتر و پرهزینهکه دقیق ولی طوالنی

براي تحلیل غیر خطی سازه نیز استفاده نمود. روش دوم عبارت است از روش تـواتري کـه بـا اسـتفاده از     

پذیرد. روش سوم که روش رایـج تحلیـل   تبدیالت فوریه و تبدیل حوزه زمان به حوزه فرکانس صورت می

روش تحلیل مودي یـا   ،ده استهاي اخیر بوهاي زلزله در سالنامهها و مبناي ضوابط آییندینامیکی سازه
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جمع آثار قواي مودهاست. این روش به علت مبناي فیزیکی ساده و قابل درکی که دارد به سـرعت مـورد   

  شود. از آن استفاده می نیز حاضر نامه پایانتوجه قرار گرفته و در 

ادي ي چنـد درجـه آز  هاي تحلیل دینامیکی سازه هـا ترین روشتحلیل مودي یکی از ملموسروش 

هاي الزم در به همین دلیل یکی از اولین فرض .باشد. این روش بر پایه اصل جمع آثار قوا استوار استمی

در روش تحلیـل مـودي ابتـدا بـا      این روش این است که رفتار سازه به صورت خطی در نظر گرفته شـود. 

هاي مـودي  ك و شکلهاي استهالهاي طبیعی، نسبتمحاسبه پارامترهاي مودي یک سازه نظیر فرکانس

هاي سازه از قبیل تغییرمکان جانبی، شتاب طبقات، نیروها و لنگرهاي واژگونی در طبقات را توان پاسخمی

 nمعادلـه   nدرجه آزاد نیاز به حل یـک دسـتگاه    nسازه براي تحلیل یک  ،محاسبه نمود. به عبارت دیگر

شود. با حل هر یک از رانسیل مستقل تبدیل میمعادله دیف nآید که با تغییر متغیر، به مجهولی پیش می

هاي طبقات، برش هاي آن نظیر برشتوان سازه را تحلیل کرد و در نهایت واکنشاین معادالت مستقل می

  پایه و لنگر واژگونی را محاسبه نمود. 

اختـه  که در ادامه بـه معرفـی آنهـا پرد    گیرد تئوري و تجربی را در بر می آنالیز مودال، هر دو مبحث

  شده است.

  

  تحلیل مودال نظري- 3- 1

، بر اساس یک مدل فیزیکی از سیستمی دینامیکی شامل خواص جرمی، سختی تحلیل مودي نظري

بـر اسـاس مشخصـات     نظـري به عبارت دیگر استخراج مدل مودال در تحلیـل مـودال    .باشد و میرایی می

سـختی و میرایـی سیسـتم     هـاي جـرم،   باشد. این مشخصات معموال شـامل مـاتریس   فیزیکی سیستم می

اشد. این خواص ممکن است بـه صـورت معـادالت دیفرانسـیل موجـود باشـد. از حـل ایـن معادلـه،          ب می

آید. بـا ایـن حـال یـک      هاي طبیعی و شکل مودها و همچنین پاسخ ارتعاش اجباري به دست می فرکانس

فضـایی آنهـا یعنـی    مدل فیزیکی واقعی معموال شامل خواص جرم، سـختی و میرایـی بـر حسـب توزیـع      

ها معـادالت دیفرانسـیل معمـولی حرکـت را      جرم، سختی و میرایی خواهد بود. این ماتریسهاي  ماتریس

این معـادالت را بـه    توان میهاي دینامیکی خطی،  دهند. با استفاده از اصل برهم نهی سیستم تشکیل می

  ل سیستم حاصل خواهد شد.. از حل این مساله، اطالعات موداردیک مساله مقدار ویژه تبدیل ک
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  تحلیل مودال تجربی- 4- 1

تست مودال، تکنیکی تجربی براي به دست آوردن مدل مودال یک سیستم ارتعاشی خطی نامتغیر 

باشد. مبناي تئوري این تکنیک براساس رابطه بین پاسخ ارتعاشی در یک نقطه از سازه با  با زمان می

باشد. این رابطه که  صورت تابعی از فرکانس تحریک، می اي دیگر، به تحریک در همان نقطه و یا نقطه

نامیده  FRF1باشد، تابع پاسخ فرکانسی و یا به طور خالصه  اغلب به صورت یک تابع ریاضی مختلط می

ها FRF شود. با در نظر گرفتن ترکیبات مختلف از نقاط تحریک و پاسخ روي سازه، مجموعه کاملی از  می

سیستم بیان کرد. این ماتریس اغلب متقارن  FRFآن را در قالب ماتریس  توان شود که می تشکیل می

مودال شامل  آزمایشباشد. انجام  است که این تقارن بیانگر اصل جابجایی ماکسول در سازه می

تواند به سادگی اعمال یک نیرو  ، میFRFگیري  ها و یا پاسخ ضربه سازه است. اندازهFRF گیري  اندازه

رتعاش در گیري پاسخ ا و اندازه سازه در غیاب سایر نیروهاي تحریکده) در یک نقطه از گیري ش (اندازه

هاي حاصل شده در تئوري آنالیز  هاي مدرن تحریک و پیشرفت انجام شود. روش یک یا چند نقطه از سازه

ک بازه تواند در ی تر تحریک را فراهم آورده است. تحریک می هاي پیچیده مودال، امکان اعمال مکانیزم

نیرو در نقطه  مبدلتصادفی باشد. تحریک معموال توسط یک  و اي، گذرا فرکانسی دلخواه، سینوسی پله

گیري گردد.  تواند توسط شتاب سنج یا ابزارهاي دیگر اندازه شود. پاسخ نیز می گیري می اعمال نیرو اندازه

ها را به عهده دارد، ارسال FRF ، که وظیفه محاسبه تحلیلگرهر دو سیگنال تحریک و پاسخ به یک 

براي استخراج مدل  FRFشود. یکی از مالحظات عملی در آزمایش مودال آن است که چه مقدار داده  می

گیري ثابت و نقاط  باشد. هنگام انجام یک تست ساده با چکش، از یک نقطه اندازه مودال سازه کافی می

گیري شده، یک سطر از ماتریس  اندازه FRF هاي شود. در این صورت، داده تحریک متحرك استفاده می

FRF باشند.  را تشکیل خواهند داد. از نظر تئوري، این اطالعات براي به دست آوردن مدل مودال کافی می

گیري پاسخ در نقاط مختلف  در یک آزمایش ساده با لرزشگر، نقطه اعمال نیروي تحریک ثابت و اندازه

دهند. مجددا،  سیستم را تشکیل می FRFیک ستون از ماتریس  حاصل FRFهاي  انجام خواهد شد. داده

باشند. با در دست بودن اطالعات کافی با یک  ها از نظر تئوري براي تحلیل سیستم کافی می این داده

                                                
1 Frequency Response Function 
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هاي مختلف برازش منحنی، حاصل خواهند شد. این فرآیند، به  تحلیل عددي، پارامترهاي مودال به روش

وم است. به کمک پارامترهاي به دست آمده مدل مودال سازه مورد آزمایش، تحلیل مودال تجربی موس

اي از آنها به دست  و یا مجموعه FRFهاي تکی  توان به کمک منحنی شود. این پارامترها را می ایجاد می

  آورد.

گیـري پاسـخ    سـازي بـراي آزمـایش، انـدازه     آماده تحلیل مودال تجربی شامل سه مرحلهدر مجموع 

تکیه گاه سازه، نوع تحریـک،   باشد. آماده سازي آزمایش شامل میو استخراج پارامترهاي مودال فرکانسی 

گیري نیرو و پاسخ، تعیین هندسه مدل که در آن نقاط انـدازه گیـري    نقاط تحریک، سخت افزارهاي اندازه

طـول   شـوند، مـی باشـد. در    گیـري مـی   مشخص شده است و تعیین عواملی که باعث عدم دقت در اندازه

شـود تـا در مرحلـه بعـد بـه منظـور تعیـین         اندازه گیري شده و ذخیره مـی  FRFآزمایش، یک مجموعه 

  .)1384 ،راد، صالحی (ضیاییپارامترهاي سازه، تحلیل شوند 

  

  تعیین مشخصات فیزیکی سازه- 5- 1

به منظور تعیین مشخصات دینامیکی سـازه بـا اسـتفاده از     ،اشاره گردید 3- 1همانطور که در بخش 

تـا از ایـن طریـق     ، سختی و میرایی) در اختیار باشـد لیل مودال نظري باید خواص فیزیکی سازه (جرمتح

  بتوان معادله حرکت را براي سازه به صورت زیر تعریف کرد:

 )1 -1(    

بردار  جرم، سختی و میرایی،  هاي  به ترتیب ماتریس  و  ، در رابطه فوق، 

 هاي جرم و سختی به راحتی با استفاده از روش المان محدود باشند. ماتریس بردار نیرو می  جابجایی، 

هاي جرم و سختی، تعیین ماتریس میرایی سازه  اما بر خالف ماتریس باشد. شناخته شده، قابل تعیین می

ها به پارامترهاي مختلف از قبیل خواص فیزیکی مصالح،  مکانیسم اتالف انرژي در سازهبه این دلیل که 

تر است. از این رو  باشد، بسیار مشکل نوع اتصاالت و... وابسته بوده و به طور کامل شناخته شده نمی

 ماتریس با متناسب (کالسیک) نوع از میرایی ماتریس که شود می فرض ها سازه اي لرزه محاسبات در معموال

 تقریبا انرژي) جذب میرایی( خواص که منظم و برشی هاي سازه براي رایج فرض این .است سختی و جرم

 میرایی که شود می پیدا يا سازه کمتر طبیعت در ولی است. قبول قابل ،سازه دارند اعضاي تمام در یکسانی
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 زیادي عوامل به بستگی دیگر، عبارت به .دارد سیستم کل به بستگی میرایی چون ؛باشد کالسیک نوع از آن

 کلیه .دارد بارگذاري محتواي و نوع خاك، دینامیکی و مکانیکی مصالح، خواص نوع سازه، مدل جمله از

 جرم ماتریس با متناسب و منظم، ساده هاي سیستم برخالف که گردد می خالصه ماتریس میرایی در عوامل

 سازه، خاك و اندرکنش پیچشی، هاي سازه به ربوطم مسائل در مثال عنوانه باشد. ب نمی سختی و

 ماتریس ،خاکی هاي و سازه مرکب هاي سازه و مایعات، سازه اندرکنش مکانیکی، و تجهیزات اندرکنش سازه

 که میرایی ماتریس ضرایب تعیین ها، سیستم نوع این تحلیل در لذا بود. خواهد کالسیک غیر نوع از میرایی

 می ها سازه نوع این تحلیل قسمت مهمترین و مشکل ترین از یکی دهد نشان را مسیست واقعی رفتار بتواند

هاي مختلفی براي تعیین ماتریس میرایی با استفاده از پاسخ سازه و  بنابراین محققین روش باشد.

  شود. هاي بعدي به آنها اشاره می اند که در فصل مشخصات مودال را ارائه داده

  

  ف پایان نامهتعریف مسئله و تعیین اهدا- 6- 1

تخمین خصوصیات دینامیکی سیستم  به دلیل اینکه فرکانس طبیعی، نسـبت میرایـی و ... در ایـن    

هـاي تحلیـل مـودال نظـري، تحلیـل مـودال تجربـی         تـرین بخـش   آید، یکـی از مهـم   مرحله به دست می

چگـونگی  باشد. در اینجا، مسـئله،   می (OMA2)و تحلیل مودال عملی(محیطی)  (EMA1)(آزمایشگاهی) 

گیري شده  هاي اندازه استخراج خصوصیات مودي از معادله حرکت سیستم در تحلیل مودال نظري و داده

و بـه صـورت    (EMA)است که معموال به صورت تابع پاسخ فرکانسـی در حـوزه تحلیـل مـودال تجربـی      

بـر روي تحلیـل   نامه  شود. در این پایان ارائه می (OMA)سیگنال زمانی در تحلیل مودال عملی(محیطی) 

بـا   هاي جرم، سـختی و میرایـی)   تعیین مشخصات فیزیکی (ماتریسمودال نظري، تحلیل مودال تجربی و 

  .تمرکز شده است هاي مودال، استفاده از داده

هاي تحلیل مودال نظري و تجربی در بسیاري از مقاالت ارائـه   هاي اخیر تعداد زیادي از روش در دهه

هاي محققین در گذشته بوده و   دف شناسایی روش مناسب، با استفاده از پژوهشاند. در این رساله، ه شده

هاي با  در حالتسازه و همچنین تعیین مشخصات فیزیکی گیري آن براي تخمین پارامترهاي مودي  به کار

هاي بعد رابطه بین تحلیل مودال نظري و  باشد. براي درك بهتر، در فصل میمیرایی تناسبی و غیرتناسبی 

                                                
1 Experimental Modal Analysis 
2 Operational Modal Analysis 
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  است. حلیل مودال تجربی ارائه شده و همچنین روش تحلیل مودال نظري و تجربی نیز توضیح داده شدهت

 

 

2   

  

  

  

  

 فصل دوم:

  تحلیل مودال و پیشینه آن
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  تحلیل مودال- 1- 2

ها دارنـد.   ها و ماشین اي بر روي اجزا االستیک سازه حرکات ارتعاشی یا دینامیکی تاثیر قابل مالحظه

هـا   هـا و سـازه   یل دینامیکی و ارتعاشی قابل اعتماد، نیازي اساسی براي تعیین پاسـخ ماشـین  بنابراین تحل

باشد. تحلیل مودال  شود، می ها می تحت نیروي داخلی و خارجی که باعث تغیر شکل و ارتعاش آن سیستم

هاي که فهم درستی از خصوصیات سازه، شرایط محیطی و معیارهاي تحلیل دینامیکی است  از روش یکی

  دهد. عملکرد سازه ارائه می

هاي دینـامیکی سـازه، تحـت     تحلیل مودال به عنوان یک روش مهندسی، روندي براي تعیین ویژگی

باشد. در کل تحلیل مـودال   عنوان پارامترهاي مودي (فرکانس طبیعی، اشکال مودي و نسبت میرایی) می

باشد. اگرچه هـر دو   گاهی) قابل انجام میبه دو روش تحلیل مودال نظري و تحلیل مودال تجربی (آزمایش

هاي مودال مورد استفاده قرار گیرند، اما  توانند براي تعیین ویژگی ري و تجربی، میظروش تحلیل مودال ن

یک تفاوت عمده در روند شناسایی خصوصیات مودي با همدیگر دارند، در تحلیل مودال نظري، با استفاده 

در حالی کـه در   ؛آیند ل فضایی سازه، پارامترهاي مودال به دست میاز حل معادله دیفرانسیل حرکت مد

تحلیل مودال تجربی با استفاده از پاسخ سازه و نمودار تابع پاسـخ فرکانسـی، پارامترهـاي مـودال تعیـین      

  شوند. می

  تحلیل مودال تجربی- 2- 2

می باشد. امروزه  هاي به دست آمده از آزمایش مودال تحلیل مودال تجربی، مبتنی بر استفاده از داده

که شامل به دسـت آوردن تـابع    گیرد اغلب در این حوزه مورد استفاده قرار می (TFM1)روش تابع انتقال 

باشد. در چنین فرایندي، یک نیرو به عنوان ورودي  پاسخ فرکانسی براي تک تک نقاط مدل دینامیکی می

که در آن نیـروي تحریـک    گردد می ه به عنوان خروجی آن ثبتمشخص به سازه اعمال شده و پاسخ ساز

  هاي زمانی  اي باشد. در این روش داده اي و یا ضربه هاي تصادفی، سینوسی، دوره تواند به شکل می

                                                
1 Transfer Function Method 
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On the other hand, in the dynamic analysis of structures, assuming proportional damping is 

unrealistic and is used to simplify matters. In other words, engineers in the dynamic 

analysis of structures assuming a constant damping ratio for all modes to determine Riley 

coefficients that this situation is unrealistic, because structural damping of higher modes 
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As mentioned above, in this thesis, firstly modal parameters such as natural frequency, 
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damping matrixes) for proportional and non-proportional damping structures is determined 

by Veletsos’s method. In the second step by using the response of structure(nodal 

displacements), modal characterisation and physical model of structures determined by 

modified Lancaster’s method. 
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