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 توجه مورد مهم و موضوعات از یکي اولیه مراحل در آن های آسیب صتشخی و ها سازه سالمت بر نظارت :چکیده

 این در کارا و مفید روش کهوجود دارد  ها سازه در آسیب شناسایي برای نویني های روش امروزه. است بوده همیشگي

ت ایجاد شده در توان به تغییرا باشد که با استفاده از این مشخصه مي های دینامیکي سازه مي استفاده از پاسخ زمینه،

 جهت و مقرون به صرفه مخرب غیر های روش از یکي روش این پي برد. ایجاد آسیب، سازه در اثر عوامل گوناگون

 .باشد مي ها سازه در آسیب تعیین
شود. این  های مختلفي بر اساس مشخصات دینامیکي سازه برای شناسایي آسیب استفاده مي نامه از روش در این پایان

 .انرژی کرنشي مودال و βشاخص آسیب ارتند از: روش پارامتر ویژه، شاخص انرژی انحنای مودال، ها عب روش

ها مشخصات دینامیکي سازه به  کنند. مبنای اصلي این روش ها به خوبي محل آسیب را نمایان مي همه این روش

ها  ناسایي آسیب در سازهکه با استفاده از این مشخصه به ش باشد خصوص پارامتر شکل مودی و انحنای آن مي

استفاده از انحنای شکل مودی نتایج قابل قبول و دقیقي  با شود که نشان داده مي نامه پایان. در این شود پرداخته مي

های ذکر شده، سه مثال عددی شامل قاب  . به منظور نشان دادن کارآیي روشآید در بحث آسیب شناسي بدست مي

های پارامتر  روشالمانه ارائه شده است.  42شي سه طبقه سه بعدی و خرپای بعدی، قاب خم خمشي هفت طبقه دو

شود، برای  ها استفاده مستقیم مي چرخش در روابط آنمولفه با توجه به اینکه از  ویژه و شاخص انرژی انحنای مودال

ها شامل حالت  این الگو شود که های آسیب تعریف مي ها، الگو برای هر یک از این مدل باشند. نميجوابگو  خرپامدل 

باشند.  ها در شناسایي آسیب مي باشد. نتایج بدست آمده نشان دهنده توانایي این روش تک آسیبي و چند آسیبي مي

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

، انررژی  βشراخص آسریب   ارامتر ویژه، انررژی انحنرای مرودال،    های دینامیکي، پ ها، پاسخ سالمت سازه : 

 شکل مودی و انحنای آن کرنشي مودال،
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 مقدمه و کلیات پژوهش  -9

 9ها سالمت سنجی سازه -9-9

 های پاسخگیری اندازهازاستفادهباسیستمگرفتننظرزیر ازاستعبارتسازهسنجي سالمت فرآیند

ها گیری اندازهنتایجازاستفادهباسازهآسیببهحساسهای مشخصهاستخراجها، حسگرطریقازدینامیکي

 .سیستمسالمتکنونيوضعیتکردنمعینبرایها مشخصهاینتحلیلي الیزآنو

 تعیینبرایمختلفهای سازهرویبرآزمایشگاهيوتحلیليمختلفهای روش ۰0دههاولهای سالاز

محققینتوجهموردسختيیاجرمهای ماتریسسازه،میرایيسازه،ارتعاشي مودیهای شکلوها فرکانس

موردهاسازهدرآسیبمحلونوعتشخیصها، روشاینازگیری بهرهبا اخیرهای سالدروگرفتهقرار

 .(Hoon Sohn , Charles R. Farrar, 2004 :8 ) استگرفتهقرارجدیبررسي

 توجه مورد مهم و موضوعات از یکي اولیه مراحل در آن های آسیب تشخیص و ها سازه سالمت بر نظارت

 و مفید روش کهوجود دارد  ها سازه در آسیب شناسایي برای نویني های روش امروزه. است بوده همیشگي

توان به  باشد که با استفاده از این مشخصه مي های دینامیکي سازه مي استفاده از پاسخ زمینه، این در کارا

 جهت مخرب غیر های روش از یکي روش این تغییرات ایجاد شده در سازه در اثر عوامل گوناگون پي برد.

 بر نظارت اهمیت ها، سازه دوام به توجه و اعمالي های بار احتمالي افزایش .باشد مي ها سازه در آسیب تعیین

 .سازد مي برجسته پیش از بیش را ها سازه سالمت

منظور شده در  های بیش از مقادیر اعمال بارگذاری ،ز گذشت زمان و در اثر نوع کاربرییک سازه پس ا

 ميفرسایش و زوال مصالح سازه ها  عوامل مختلف دیگری همچون تاثیر شرایط محیطي که باعثطراحي و یا 

ها، خرابي در سازه گسترش یافته  ممکن است دچار آسیب هایي شود. در صورت عدم اصالح این آسیب ،شود

سیار حائز آسیب در سازه بنوع شود بنابراین لزوم شناسایي محل و  و در نهایت باعث از بین رفتن آن مي

 را دیده آسیب سازه در آسیب های مکان توان مي سازه یابي عیب های روش از استفاده با اهمیت است.

 کرد جلوگیری سازه مختلف اعضای در آسیب گسترش از الزم، اقدامات انجام با ترتیب بدین و نمود شناسایي

 دارای بودن، اقتصادی و هزینه کم لدلی به مخرب غیر های روش راستا دراینداد.  افزایش را سازه عمر و

 جهت ای بهینه عملیات سازه، ضعف های مکان بیني پیش با توان مي براین، عالوه .هستند ای ویژه اهمیت

 فقط ترمیم و سازه ضعف های محل شناسایي با که صورت بدین داد انجام زلزله برابر در آن بهسازی و ترمیم

 سازه کل ترمیم جهت عملي غیر بعضاً و زیاد های هزینه فصر از توان مي دیده، آسیب قسمت همان

 د.نمو جلوگیری

با توجه به اینکه کشور ما  در یکي 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 ناگهاني زلزله وارد مي سازه
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ها به حدی 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 مي تغییراتي در خصوصیات دینامیکي سازه مي

 زله های آتي شوند.ممکن است آسیب ها در نواحي حساس سازه نهفته بمانند و باعث انهدام کامل سازه در زل

میان مدت، بسته به اهمیت  کوتاه مدت ج( بلند مدت ب( ها به سه شیوه ی الف( پایش سالمتي سازه

 گیرد. سازه و هدف از پایش به صورت سراسری و محلي صورت مي

 

 2آنالین مانیتورینگ -9-2

 ها جابجایي تعیین ظورمن به مشاهدات سری یک از عبارت سازه آنالین مانیتورینگ یا پایش کلي طور به

ICOLD سازمان .پذیرد مي انجام بعد سه یا و دو یک، در که
3

 بررسي "است کرده تعریف اینگونه پایش را 

 " طراحي های بیني پیش با آن مقایسه و برداری بهره مرحله و ساخت دوران طي در سازه یک عملکرد

 به حیث این از و گیرد قرار استفاده مورد مدت لندب یا و مدت کوتاه زماني های دوره در تواند مي مانیتورینگ

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

 مقوله از یکي بزرگ های سازه سنجي رفتار .باشد مي 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 مهمي بسیار های

 هزینه بر عالوه که چرا است. حیاتي و مهم نیز سازه سالمت وضعیت از اطمینان و نگهداری باشد، مي اهمیت

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

 .نیست سازه ساخت گذاری سرمایه

 : شوند مي تقسیم کلي نوع دو به کلي صورت به سازه آنالین پایش ابزار

 ... و سنج کرنش، اکستنسومتر متر، پیزو سنج، تیلت شامل: ژئوتکنیکي دقیق ابزار ( الف

 ... و دقیق های ترازیاب اس، پي جي استیشن، توتال شامل: ژئودتیکي دقیق ابزارب ( 

 سیستم یک داشتن لزوم ولي اند رسیده برداری بهره به و طرح زیادی های سیستم راستا این در

 .(2: 4934، نسب بزرگو  خطیر احمدی) باشد مي حیاتي بسیار مذکور نوع دو هر بر منطبق یکپارچه

 

 تعریف آسیب -9-3
به این صورت که کارایي شود  نظر)سازه( در نظر گرفته مي آسیب به عنوان یک تغییر در سیستم مورد

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

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

شود که یک حالت  عني است در این دیدگاه فرض ميمفهوم آسیب بدون مقایسه بین دو حالت سیستم بي م

                                                
2  Online Monitoring 
3 International Commission on Large Dams 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwjCsMiCgPTHAhVECBoKHZj0CLI&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FInternational_Commission_on_Large_Dams&usg=AFQjCNGKsZfN0_88x2kpjZR9Bd5WIS6ZWw&sig2=nEwKsxU5yOx_gKRKiSbvcg
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 باشد باشد و حالت دیگر حالت آسیب دیده مي به صورت اولیه و یا به طور معمول آسیب ندیده مي

(Doebling & Farrar C,R , 1998: 11). 
در انعطاف پذیری یا سختي شده و مقدار آن  بروز ترک یا آسیب موضعي در سازه، سبب تغییرات موضعي

یابد در حالي که  ، سختي سازه کاهش ميدارد به این صورت که در اثر آسیبستگي به مکان و شدت آسیب ب

 سازه که زماني گردد. ماند و این اتفاق باعث تغییر در مشخصات دینامیکي سازه مي جرم سازه ثابت باقي مي

 نوسان های فرکانس در ییرتغ باعث خود این که شده تغییر دچار سازه پارامترهای گردد، مي آسیب دچار

 تغییرات بنابراین شود مي سازه نرمي و سختي ماتریس انرژی، استهالک میرایي، خاصیت مودی، اشکال سازه،

 .دانست سازه در آسیب های  نشانه از توان مي را مودال های پارامتر

 

 انواع آسیب -9-4
ای پس از وقوع  کرد. اگر سازه های خطي و غیرخطي تقسیم توان به دو دسته آسیب ها را مي آسیب

آسیب به صورت خطي رفتار کند، آسیب را خطي و اگر به صورت غیرخطي رفتار کند، آسیب را غیرخطي مي 

اری دائم قرار دارد نمونه ای از ترک ذنامند. به طور مثال ترک ناشي از خستگي در شفت دیوار که تحت بارگ

 سیب، نوع آسیب به صورت خطي در نظر گرفته مي شودغیرخطي است. در بسیاری از روش های تشخیص آ
(Abhijeet Dipak Shinde,2004: 9). 

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

سازی آسیب  ای اثر غیرخطي از خود دارند اما به دلیل دشواری های موجود در مدل های سازه واقعیت آسیب

 باشد های غیرخطي، در اغلب تحقیق های انجام گرفته، فرض بر این است که آسیب به صورت خطي مي
(Sohn & Farrar, 2003: 11 & Rytter, 1993: 13). 

 

 روش های تشخیص آسیب -9-5
که شوند.  های کلي تقسیم مي های موضعي و روش آسیب در سازه به دو دسته روش تشخیص های روش

ها  ها به طور مداوم در طي سال های احتمالي و ارزیابي ایمني سازه ها برای شناسایي آسیب ین روشاز ا

 توسط دوبلینگ و همکارانش صورت گرفته است 4331بندی در سال  این طبقه استفاده شده است.
(Doebling & Farrar C,R , 1996: 5). 

ترسن بر اساس همین طبقه بندی صورت الزم به ذکر است که دسته بندی دیگری توسط کرنک و پی

گرفته است که در آن تاکید شده است که روش های موضعي قادر به تشخیص آسیب قسمتي از سازه مي 

 .(Kranock & Peterson, 2000: 14)باشند 

نیز دسته بندی دیگری توسط مارواال و همکارانش ارائه شد که در آن  5000گفتني است که در سال 

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

 .(Marwala, 2000: 4) دوش فرکانس را شامل مي-زمان
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  4های محلی یا موضعی روش -9-5-9
 های توان به روش ها مي له این روشاز جم .باشد های موضعي اغلب به صورت تجربي و چشمي مي روش

ها  ، ضربه زدن و نفوذ رنگ اشاره کرد که این روشنیکي، روش های التراسونیکاسکن الکترو ،مغناطیسي

، الزم است که اعضای سازه در معرض دید باشند و وده و برای پیش بیني موقعیت آسیبپرهزینه و وقت گیر ب

های  ها برای کاربرد . الزم به ذکر است که برخي از این روشباشد در برخي موارد همراه با خطای انساني مي

خاص مفید هستند به عنوان مثال روش گردابي برای شناسایي محل ترک در اتصاالت جوشي بسیار موثر 

های محلي و موضعي ارائه دادند که برخي از این روش ها به  است. چانگ و لیو اطالعات دقیقي در مورد روش

 Chang) پردازند ات حجمي و دور از سطح ميبررسي تغییرهای سطحي و یا نزدیک سطح و برخي دیگر به اثر

& Liu, 2003: 3). 

 

 5های کلی یا جامع روش -9-5-2

اساس این روش بر این پایه  .باشد بر مبنای استفاده از تغییر مشخصات دینامیکي سازه مي این روش

د و این امر شو استوار است که خرابي و آسیب در سازه موجب ایجاد تغییرات در خصوصیات فیزیکي سازه مي

نیز باعث ایجاد تغییرات در مشخصه های دینامیکي و سیگنال های سازه مي شوند در این زمینه دوبلینگ و 

تحقیقات گسترده ای انجام داده  (Sohn, 2003: 5)و نیز سان و همکارانش (Doebling, 1996: 10)همکارانش

انس، تغییرات اشکال مودی، تابع پاسخ میتوان به روش های مبتني بر فرک این روش ها که از جمله اند

 فرکانس و روش هایي بر پایه انرژی کرنشي اشاره کرد.

های دینامیکي سازه حسگرهای گوناگوني وجود دارد که مهمترین آنها حسگر  گیری پاسخ برای اندازه

رند کاربرد زیادی باشد که با توجه به هزینه پایین و کارایي و مقاومت باالیي که دا های میکروالکترونیکي مي

 . (Sohn, 2004: 4 & Doebling, 1998: 8)برای نظارت بر سازه ها پیدا کرده اند

ها در  های اخیر استفاده از حسگر های فیبر نوری نیز افزایش پیدا کرده است که این حسگر البته در سال

 شوند. مقابل امواج الکترومغناطیسي مقاوم است و دچار نویز و اختالل کمي مي

 

 مراحل تعیین آسیب در سازه ها -9-6
 سازه وضعیت موجود در نهایت، تا گیرد انجامترتیب به  زیرمراحل باید  آن تشخیصو  بررسي آسیب در

از: عبارتند مراحل اینباشد.  ارزیابي و بررسي قابل

سازه پاسخ گیری اندازه و سازه روی بر اولیه های آزمایش انجام. 4

مدل های پارامتر تعیین و سازه از ریاضي مدل ایجاد. 5

                                                
4  Local Methods 
5  Global Methods 
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 سازه در خرابي میزان و موقعیت برآورد و ریاضي مدل های پارامتر تخمین. 9

 

 سازه پاسخ گیرى اندازه و سازه روى بر اولیه های آزمایش نجاما -9-6-9

 دىبن طبقه دینامیکى و استاتیکى عمده گروه دو در توان يم راها سازه روى بر گرفته انجام ها آزمایش
 سازه از دیگرى نقاط در ها نتغییرمکا و وارد استاتیکى هاى بار سازه از نقاطى در استاتیکى ها آزمایش در. کرد
 نیاز اى ویژه تجهیزات به و باشد مي تکرار قابل راحتىه ب و ساده استاتیکى ها آزمایش اجراى .شوندمي  ثبت
 براى اینکه تر مهم و باشد مي مشکل ها سازه از سیارىب در استاتیکى اىه نمکا تغییر گیرى اندازه اما. ندارد

 خاصى نقاط در استاتیکى هاى بار که ستا ضرورى ،پایش عملیات از دقیق و قبول قابل اىب هجوا به رسیدن
 سازه در خرابى تشخیص امکان نماید عمل صلب بصورت سازه از قسمتى اگر روش این در. شوند وارد سازه از
 اندازه هاى کرنش از استفاده محققین از بسیارى موارد این به توجه با. شد خواهد روبرو اى عمده مشکالت با

 &P.Hajela)اند کرده پیشنهاد استاتیکى ها آزمایش در خرابى تعیین براى را اه نالما در شده گیرى

F.J.Soeiro, 2001: 8) 
 کردن وارد با شود استفاده سازه از اولیه اطالعات استخراج برای دینامیکي یها آزمایش از که صورتي در

 اندازه با شود مي ایجاد سازه در ارتعاشاتي محیطي، ارتعاشات ایجاد یا و سازه از نقاطي در دینامیکي های بار

 اجرای. نمود استخراج اولیه اطالعات به عنوان را ها یا شکل مود ها فرکانس توان مي سازه ارتعاشات گیری

 گیری اندازه و دینامیکي های بار کردن وارد و ارتعاش ایجاد برای ای ویژه یزاتتجه به دینامیکي های آزمایش

 دینامیکي بارهای اثر نقاط به دینامیکي های آزمایش از شده استخراج اطالعات. داشت خواهند نیاز ارتعاش

 المان های پارامتر در تغییرات به دینامیکي های آزمایش از شده استخراج اطالعات. ندارند يچندان حساسیت

 پایش عمل انجام برای ها آزمایش این از که اطالعاتي. دهند مي نشان خود از را بیشتری حساست سازه های

 .میرایي و سازه از نقاطي ارتعاشات و ها مود شکل ها، فرکانس : از عبارتند است استخراج قابل

 

 مدل هاى پارامتر تعیین و سازه از ریاضى مدل ایجاد -9-6-2

 :قابل بیان است زیر شکله ب ها سازه رفتار بررسي برای ضيریا مدل

L[u(t)] = f (t)                                                                                                                        (4-4)  

   

رابطه بین  []L شود مي سیستم درu(t)  خروجي ایجاد موجب است و سیستم ورودی f (t)رابطه  در این

تابع  تعیین نهایت در ها سیستم شناسایي های روش تمام نهایي هدف. کرد ورودی و خروجي را بازگو خواهد

L خواهد بود.

 :داد نمایش زیر شکل به میتوان را فوق رابطه، بحث های مورد سازه برای در شکل مفید دیگری
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Mu"+ Cu ' + Ku = f (t)  (4-5)                                                                                              

 

 نیروی بردار f(t) و سازه سختي ماتریس K میرایي، ماتریس C، سازه جرم ماتریس M رابطه این در

 زلزله همچون محیطي تارتعاشا بیانگر تواند مي نیرو بردار. دهند مي نمایش را سازه به وارده خارجي تحریک

.باشد

 به توان مي را ها سازه های المان خصوصیات در تغییری هر سازه جرم ماتریس در تغییرات عدم فرض با

 مربوط هاست المان دهنده تشکیل خصوصیات یعني مدل های پارامتر از تابعي که سازه سختي ماتریس

 شناسایي های الگوریتم ازجر به استفاده ، منشده تشکیل مدل برای مناسب های پارامتر تخمین. ساخت

 .(۰: 4934، نسب بزرگ ،خطیر احمدی ( شود مي سازی بهینه های الگوریتم و ها سیستم

 

 سازه در خرابى میزان و موقعیت برآورد و ریاضى مدل هاى پارامتر تخمین -9-6-3

 توان يم آزمایش از شده ثبت پاسخ با ریاضى مدل از شده محاسبه پاسخ تطبیق و مقایسه اساس بر

 در خرابى میزان برآورد و ریاضى مدل هاى پارامتر تخمین عمل انجام براى .نمود تعیین را مدل هاى پارامتر
 . است شده پیشنهاد پژوهشگران توسط بسیارى شناسایى هاى الگوریتم سازه،

 منتهى هستند اى هساز مجهول هاى پارامتر از تابعى که معادالتى به ایتنه در هایى الگوریتم چنین
 الگوریتم در شده تعریف هدف توابع یا و معادالت که شوند تعیین صورتىه ب باید ها پارامتر مقادیر شد. خواهد

ه ب سازى ینهبه هاى الگوریتم از استفاده صورت در عمل این د.شون مقدار مینیمم یا صفر ،شناسایى هاى

 کلى حالت در که گردند مي شامل را متفاوتى انواع سازى هینبه هاى الگوریتم .بود خواهد پذیر امکان راحتى
 تصادفى شده هدایت هاى تکنیک و گام به گام هاى تکنیک عددى، هاى تکنیک عمده گروه سه در توانند مي

ي م برخوردار اى ویژه اهمیت از تصادفى شده هدایت هاى تکنیک گروه، سه این بین در .شوند بندى طبقه

 در ژنتیک الگوریتم امروزه. باشد يم ژنتیک الگوریتم ي،تصادف شده هدایت هاى تکنیک از اى نمونه. باشند
که در ادامه به صورت  باشد يم برخوردار باالیى قابلیت از ها سازه انواع ىها المان در خرابى تعیین زمینه

 .(۰: 4934نسب بزرگ محسن و خطیر احمدیمفصل توضیح داده خواهد شد )

 

 ن آسیبهای یافت روش -9-7
 Doebling,Farrar C,R ,Prime, 1996: 6):) صورت زیر دسته بندی مي شوند 2های یافتن آسیب به  روش

 ؛دهند هایي که وجود آسیب را تشخیص مي . روش4

 ؛دهند هایي که محل آسیب را تشخیص مي . روش5

 ؛کنند هایي که نوع آسیب را  تعیین مي . روش9
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 ؛کنند جود آسیب و محل آن،شدت خسارت را نیز تعیین ميهایي که عالوه بر تعیین و . روش1

 ؛کنند سازه را هم فراهم مي بهره برداریهایي که عالوه بر موارد قبل،پیش بیني عمر  . روش2

و  دهند را نشان ميهای سیستم  چهار مرحله اول شناسایي و مدل سازی سیستم سازه و استخراج ویژگي

مي بریزم شکست و آنالیز قابلیت اعتماد خستگي، مکان ،کردن عمر حلیلت ی مرحله آخر نیز معموال در حوزه

 بعد از این که به این سواالت پاسخ مناسب داده شد برای تعمیر و یا تقویت سازه تصمیم گیری ميگردد. 

 شود.
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methods are non-destructive and economical to determine the structures damage. 

In this thesis different methods based on structural dynamic characteristics be used to 

detect damage. These methods include: using eigen parameters, modal curvature energy 

damage index, damage index β and modal strain energy. 

All these methods show damage location. The base of methods are structural dynamic 

characteristics specific mode shape parameter and it’s curvature, uses this characteristics to 

detect damage in structures. In this thesis is shown that by using mode shape curvature can 

get acceptable results. In order to demonstrate the effectiveness of the methods, three 

numerical examples include a seven-story two-dimensional frame, three-dimensional 

three-story frame and two-dimensional truss with 15 element is provided. Attention to 

eigen parameters method and modal curvature energy damage index directly use rotation in 

them equation that understanded is not responsive to the truss. For each of these models, 

the pattern of damage is defined that this patterns include single-damage and multi-

damage. The results are indicative of the ability of these methods to damage detection. 

Finally, according to the graph results of  methods, carefully of methods are compare. 
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