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-1-1 مقدمه 

موضدوع   ای،با توجه به اهمیت آن در شكست سدازه    ترو بیسازی آس اني  نما صتشخی هایر ش

 ،يمهندسد  یاز مسائل نداربرد  یاریبس دراز طرف ديگر  است.انجام  در حال نه ای استگسترده قاتیتحق

اسدت نده  ارد ندردن اثدر انعطداف       يدر حال ني. اردپذيمي انجام صلب بستر فرض با عمدتا هاسازه لیتحل

از  داشدته باشدد.   يكیناميد اتیدر پاسخ سازه   خصوص قابل توجهي ریتاث توانديم (SSI)بستر سازه یريپذ

اثر اندرنن  خداو     لذا شوديپاسخ سازه مشخص م لی  تحل هيتجز قياز طر بیآس صیتشخ آنجايي نه

در ايدن   سازه باعث تغییر پاسخ دينامیكي شده   تغییر پاسخ بر تشخیص آسدیب تاثیرگدذار خواهدد بدود.     

های د  بعدی با در نظر گرفتن اثر اندرنن  خداو   سدازه پرداختده    به تشخیص آسیب در سازه نامهپايان

 المدان  افزارنلمب در نرم -موهر یخاو با فرض تئور یمدل رفتارهای عددی نه برای انجام آنالیزشود مي

. با لحداظ ندردن اثدر    شوديم جاديا ایسازه بیدر مشخصات مصالح آس رییبا تغ شده   سازیمدل محد د

از  يعندوان خر جد  شتاب پاسخ به  .شوديانجام م يزمان خچهيتار يكیناميد لیاندرنن  خاو   سازه تحل

بدا   ردگید يآن انجدام مد   یموجدک ر   زی  در نرم افزار متلب آندال  شودياستخراج م د دنرم افزار المان مح

-يوسدتگ ی(    جدود ناپ wavelet coefficient peak)به ضريب حددانرر موجدک   توجه با   هانمودار ریتفس

   .شونديداده م صیتشخ ایسازه هایبی( آسspikeها)

-8-1 بیان مسئله  

 است.آغاز اين ی آندهنده تشكیل مواد ای، گسیختگيسازه هایشكست از امر زه دلیل بسیاری

-مي محسوب سازه رفتار برای جدی تهديد عنوان به گسترش خود با نه بوده توام ترو با هاگسیختگي

 نه است ایتحقیقات گسترده موضوع ترو سازی آسیب   نمايان تشخیص   هایر ش اساس اين بر شود. 

 اطالعات دقیق آ ردن بدست برای ر ندی ایسازه سالمت دارد. پاي  ادامه نمانان   شده انجام تاننون

 تغییراتي عنوان به آسیب ایسازه پاي  سالمت مبحث باشد. درمي ایسازه عملكرد   شرايط از ایلحظه

-تكنیک   هار ش نلیه به آسیب   شناسايي گرددمي تعريف دهدمي رخ سازه از برداری طول بهره در نه

 هایسال نند. درمي بیان را شدت خرابي   موقعیت   تشخیص را خرابي  جود نه گرددمي اطالق هايي
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لیزر،  از استفاده با د ر راه از پاي  هایر ش عرصه علمي، در گرفته صورت هایپیشرفت با اخیر،

-صورت مي پردازش تصوير هایتكنیک   راه د ر از هاداده آ ریجمع هایتكنیک فیبرنوری، سنسورهای

 طول در باشد.های دينامیكي مبتني بر پردازش سیگنال ميهای تشخیص خرابي، ر شگیرد. يكي از ر ش

ترو ممكن است ها،پل   مرتبه بلند هایساختمان بزرگ، های با اندازهقاب مانند سازه يک از برداریبهره

شود.  نل سازه ريختن فر  باعث نهايت در   يافته افزاي  طور پیوسته به سازه داخلي نهفته   موضعي های

 دينامیكي ساختار در اين تغییرات نه است سختي موضعي تغییرات صورت به ساختار سازه در ترو تاثیر

 تغییرات، اين تحلیل   بوده مداخله طبیعي قابل فرنانس تغییر در موضوع دارد اين توجهي قابل اثر سازه

ها عمدتا با فرض بسیاری از مسائل ناربردی مهندسي، تحلیل سازه سازد. درمي ممكن را شناسايي ترو

تواند تاثیر پذيرد. اين در حالي است نه  ارد نردن اثر انعطاف پذيری بستر سازه ميبستر صلب انجام مي

 از زمین، تحريک به نسبت سازه يک بسزايي در پاسخ سازه   خصوصیات دينامیكي داشته باشد. پاسخ

شالوده به  مجا ر   زيرين خاو   شالوده سازه، پذيرد:مي اثر هم به متصل سیستم سه بین برهمكن 

 معین حرنت يک به نسبت را هاسیستم اين مجموع ، پاسخ (SSI)سازه   خاو اندرنن  تحلیل طوريكه

 ساختمان نه معمول یر يه به نسبت جديد، دينامیكي سیستم اين از حاصل نتايج نند. مي بررسي زمین

 اندرنن  نه اثرات دهدمي نشان  هاتحلیل است   متفا ت گیرد، مي نظر در سخت زمین ر ی بر گیردار را

دارد  بستگي خاو   سازه میرايي خصوصیات   خاو سازه، سختي جرم   سختي مشخصات  به  سازه خاو

تاثیر آن بر تشخیص آسیب     سازه -پي - خاو دينامیكي اندرنن  مختلف اثرات هایمدل گرفتن درنظر

 پاسخ تواندبلند مي هایساختمان برای  يژه به ها سازه زيرين خاو غیرخطي رفتار نه دهدنشان مي

دهد. در اين پژ ه  تشخیص آسیب از طريق تجزيه    افزاي  توجهي قابل میزان به را هاسازه دينامیكي

شود   با توجه به اين مسأله افزاي  پاسخ دينامیكي بر تشخیص آسیب تحلیل پاسخ سازه مشخص مي

  تاثیر گذار خواهد بود.
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-3-1 های پژوهشپرسش 

 :نامه به شرح زير استسواالت مورد تحقیق اين پايان

 با لحاظ اندرنن  خاو   سازه چگونه است؟ یبآس یصموجک در تشخ یزآنال یتقابل -

   دارد؟ یبآس یصبر تشخ یریخاو چه تاثاعمال اثرات اندرنن  سازه    -

 دارد؟ یبآس یصبر تشخ یریخاو چه تاث یمدل رفتار -

 یست؟چ یبآس یصدر تشخ يرتفا ت بستر صلب   بستر انعطاف پذ یرتاث -

-4-1 پژوهش فرضیات 

شود، تغییر پاسدخ در تشدخیص      ی مورد مطالعه ميلحاظ اثرات اندرنن  موجب تغییر پاسخ سازه -1

 است. آسیب تاثیر گذار

 باشد.مشابه حالت  اقعي ميبا لحاظ اثرات اندرنن  خاو   سازه تشخیص آسیب  -8

 شود.لحاظ اثرات اندرنن  موجب افزاي  پاسخ سازه مي -3

 نند.های محیطي ناه  پیدا ميبا لحاظ اثرات اندرنن  تاثیر بار -4

 بود.ثر از فرض بستر صلب يا فرض بستر ارتجاعي خواهد أشتاب پاسخ مت -5

-5-1 هدف پژوهشضرورت و  

ی خاصي از داده در لحظههای رخدر اين پژ ه  به بررسي قابلیت تبديل موجک در شناسايي آسیب

گیدرد، ممكدن اسدت در    شود   با بررسي ضرايب موجک تشخیص آسیب انجام مدي يک زلزله، پرداخته مي

مختلف سازه بوجود آيند. اين  هایهايي در بخ حین رخداد يک زلزله در لحظه يا لحظات خاصي، آسیب

هدای آسدیب ديدده در نظدر گرفتده شدوند.       توانند به صورت ناه  يكنواخت سختي در بخ ها ميآسیب

اگرچه ممكن است در طول يک زلزله آسیب به صورت تغییرات يكنواخدت سدختي در يدک لحظده اتفداق      

هدا  جدود نددارد،    ح امكان شناسايي آنهايي نه با چشم غیر مسلداد آسیبنیفتد، اما اين ساز نار برای رخ

پذيرفته شده است. به عبدارت ديگدر،    (83 82،81،88)های مختلفي  مانند قابل توجیه است   در پژ ه 
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جايگاه اصلي پذيرش چنین مدلي برای آسیب   تحقیق ر شدي بدرای شناسدايي آن بدا توجده بده مقاصدد        

ای نوساز نده بدرای   نه  جود اين گونه آسیب در سازهها، قابل توجیه است. احتمال دارد افزاي  عمر سازه

نمايد، تاثیری در رفتدار سدازه در شدرايط عمدومي نداشدته باشدد، امدا        ا لین بار چنین آسیبي را تجربه مي

شناسايي نكردن اين آسیب گفته شده، رفتار ضدعیف   عملكدرد نامناسدب سدازه را در صدورت بارگدذاری       

تواند منجر به انهدام نامدل  ای ديگر( به دنبال خواهد داشت نه اين امر ميبحراني مجدد )مانند  قوع زلزله

لحداظ اثدرات    گیدرد   ها معموال با لحاظ نردن بستر صلب انجدام مدي  شناسايي آسیب در سازهسازه شود. 

   يبررسد  نامه هدفلذا در اين پايان به ندرت انجام گرفته است بیآس صیاندرنن  خاو   سازه در تشخ

 یهدا در قداب  بیآسد  صتشدخی  بدر   )يعني حالت  اقعي   محتمدل(  سازه –اندرنن  خاو  ریتاث يابيارز

هدا  تفسدیر خر جدي  خواهد بود تا بتوان بر اسداس نتدايج حاصدل از پدژ ه  بده       در حین زلزله يساختمان

 گدردد. آسیب از علل متفا تي ناشي مدي  شود  ها انررا آسیب مشاهده ميدر طول عمر ساختمانپرداخت، 

هدا در  ترين راهی باال   دقت پايین همیشه امكان پذير نیست لذا يكي از موثربازرسي بصری به علت هزينه

هدا   اطمیندان از   اطمینان از ايمني سازه   به دست آ ردن خطوط قرمز در طراحي،  مانیتورينگ سیسدتم 

تداثیر قابدل تدوجهي در    ندردن اثدر انددرنن  خداو   سدازه      لحاظالزم به ذنر است نه  عملكرد آنهاست.

مشخصات دينامیكي خواهد داشت. با توجه به اينكه در مبحث شناسدايي آسدیب، اثدر انددرنن  خداو        

سازه نمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا دراين پژ ه  ضر رت دارد تا با در نظر گرفتن رفتدار مناسدب   

با توجه بده اثرگدذاری آن بدر مشخصدات      (SSI)برای خاو، به بررسي   ارزيابي اثر اندرنن  خاو   سازه 

هدای سداختماني پرداختده    ای از طريق تئوری موجدک در قداب  ها در شناسايي آسیب سازهدينامیكي سازه

 نارآمدی اين تئوری بررسي گردد. شده  
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-6-1 روش تحقیق 

بده  های ساختماني با اعمال اثر اندرنن  خاو   سدازه   ه  برای شناسايي آسیب در قابژدر اين پ

 صورت زير عمل خواهد شد:

سدازی      افزار المان محد د مددل نلمب در نرم-ی ا ل: مدل رفتاری خاو با فرض تئوری موهرمرحله -

 شود.مي

 شود.سازی ميافزار المان محد د مدلدر نرم خمشيی د م: قاب مرحله -

ايجاد آسدیب   )صات مصالحبا تغییر در مشخابتدا بد ن لحاظ اندرنن  خاو   سازه ی سوم: مرحله -

 شود.مي تشخیص آسیب انجام های مودال شده،   بر اساس پارامتر ای ايجادآسیب سازه هندسي (

تحدت   با لحاظ ندردن اثدر انددرنن  خداو   سدازه      فريم قاب خمشي د  بعدی  ی چهارم:مرحله -

شود   شتاب پاسخ به عندوان  تحلیل دينامیكي تاريخچه زماني انجام مي شود،نیر ی زلزله دچار خرابي مي

 گردد.محد د استخراج مي افزار المانخر جي از نرم

 شود.ی تئوری موجک آنالیز ميی پنجم: شتاب پاسخ در نرم افزار متلب به  سیلهمرحله -

 wavelet coefficient  با توجه به ضريب حدانرر موجدک )  نمودارها تفسیر شده   ی ششم:مرحله -

peak جود ناپیوستگي    )( هاspikeآسیب )شوند.ای تشخیص داده ميهای سازه 
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-7-1 بسته اجزاء محدود آباکوس 

 يباشدد نده مبتند   يتوانمند م یاربس یلتحل   یسازمدل یهامجموعه از برنامه يک Abaqus نرم افزار

 یدر غ یسداز مددل  ينتدر یچیدده ساده تدا پ  يخط یلتحل يکحل مسائل  از  یتقابل  ،بر ر ش اجزاء محد د

باشدد نده هدر ندوع     يمد  یاگسدترده  یاربسد  یهامجموعه المان ینرم افزار دارا ينباشد. ا يرا دارا م يخط

 يمهندسد  یهدا مدل یدارا ینها مدل نرد. همچنالمان ينتوسط ا یبه صورت مجاز توانيرا م یاهندسه

 یررفتار گوناگون نظ انواع مواد با خواص   یسازباشد نه در مدليرفتار انواع مواد م يجهت بررس يمختلف

سازد. بدا توجده   يرا ممكن م ييباال ابلیت، سنگ  ... ق، آسفالت، بتن، خاویر، قیمرها، پلهایک، الستفلزات

باشدد، اسدتفاده از آن تنهدا محدد د بده      ي گسدترده مد   يعموم یسازابزار مدل يکنرم افزار،  ينا ينكهبه ا

خداو،   یدک انتقال حدرارت، مكان  یلاز قب يگریدر مسائل د شود  يسازه نم جامدات   یکمكان یهایلتحل

مدل ندرد.   یزرا ن یچیدهتوان مسائل پيافزار منرم ينناربرد دارد. با استفاده از ا یاالت مسائل س یکآنوست

س نسدبت  هر جدزء   سد    يمدل هندس يجادتوان با ايجزء را م يکاز   ی به عنوان مرال مسائل شامل ب

بصدورت   چهدارم مونتاژ اجزاء مختلف مددل ندرد. در فصدل     يتدرنها دادن رفتار ماده مربوطه به هر جزء  

 بحث خواهد شد. ی  مراحل مدل ساز اءگسترده در مورد اجز

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:2فصل  تحقیق یپیشینه 
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-1-8 مقدمه 

 اسدت. آغداز ايدن    ی آندهندده  تشكیل مواد گسیختگي، ایسازه هایشكست از امر زه دلیل بسیاری

 شود.مي محسوب سازه رفتار برای جدی تهديد عنوان به گسترش خود با نه بوده توام ترو با هاگسیختگي

موضدوع   ،ایآن در شكسدت سدازه   تید   ترو بدا توجده بده اهم    بیسازی آس اني  نما صتشخی هایر ش

 .تاس انجام حال در نه است ایگسترده قاتیتحق

-8-8 تحقیق پیشینه 

ای بدا اسدتفاده از اطالعدات    ( در تحقیق خود تحت عنوان شناسايي آسدیب سدازه  8228) ،1رن   راو

تحقیق خود به اين مسداله اشداره   ها در اند. آنپرداخته شناسايي آسیب مختلف هایمودال به بررسي ر ش

هدای شناسدايي آسدیب    هستند. از ا لین ابزار هايي  ضعف هاتوانايي ها دارایاز اين ر ش ندام هر نه دارند

را  سدیگنال  يدک  در موجدود  هدای فرنانس به مربوط نه اطالعات فوريه اشاره نرد، تبديل توان به ر شمي

 بده  اطالعاتي هیچ فرنانس خاص يک دادن رخ زمان از ين است نهنند. اما ايراد اصلي اين ر ش امي ارائه

 دهد.نمي دست

 مددت را پیشدنهاد   نوتداه  فوريه تبديل نقص تبديل فوريه،  تصحیح  برای (8223)، 8آ ناسوا   سوارز

  لدي  رسدم ندرد.   فرنانس   مكان( )يا زمان بعدی د  تابع در سیگنال يک توانمي ر ش اين در نه نردند

 به های باالفرنانس در   دارد بستگي شده انتخاب پنجره به اندازه ر ش اين از آمده دست به اطالعات دقت

سدايز   بدا  هدا فرندانس  تمدامي  نده  است خاطر بدين اين مساله شود.نمي ايجاد زماني تفكیک زمانهم طور

 .شوندنمي انتخاب يكسان یپنجره

 

 

                                                

1 . Ren & Roeck 
2 . Ovanesova & Suarez 



12 

 

 يدک  ایعنوان ارزيابي آسیب سازه با تبديل موجدک بسدته  ای تحت ( در مقاله8224) ،1گچان سان  

ندرده،   را محاسدبه  انرژی اجزای نه نردند پیشنهاد ایبسته موجک های تبديلمؤلفه یپايه بر انرژی ر ش

 نند.استفاده مي ترو عصبي برای ارزيابي شبكه مدل يک از س س

نمدک   بده  یفوالد يبرش یوارهايد يخراب صیتشخی خود تحت عنوان نامهدر پايان (1326) ،عباسي

هدای ديندامیكي    های تشدخیص خرابدي، ر ش   يكي از ر شپردازد نه به بیان اين مساله مي موجک ليتبد

ها  توان با استفاده از پردازش سیگنال اقدام به شناسايي خرابي در سازه نه مي استمبتني بر پايه سیگنال 

 باشد نه برای تشخیص محل   میزان آسیب  ريتم موجک مينامه، ر ش پیشنهادی الگو نمود. در اين پايان

صورت نه شكل مودی حاصدل از آندالیز مدودال     بدين ، در ديوارهای برشي فوالدی استفاده شده است

  گدردد. در نتیجده بدا اسدتفاده از ايدن تبدديل،       عنوان سیگنال  ر دی توسط تبديل موجدک تجزيده مدي    به

تدوان از طريدق اغتشاشداتي نده در سدیگنال يدا        هد را ميد ه رخ ميسناريوهای خرابي احتمالي نه در ساز

همچندین ايدن موضدوع بدرای      د.گردندد، شناسدايي نمدو    همان شكل مودی ديوار برشي فوالدی ايجاد مدي 

دهد بدا اسدتفاده از    دست آمده از ديوار برشي نیز بررسي شده است   نتايج نشان مي های استاتیكي به پاسخ

توان موقعیت خرابدي را توسدط الگدوريتم موجدک بدا دقدت بدااليي           دينامیكي مي هر د  پاسخ استاتیكي

شناسايي نمود. در اين تحقیق عال ه بر موارد مدذنور، تدأثیر توابدع موجدک در تشدخیص خرابدي، سدطوح        

مالحظات اقتصادی طرح   ... نیدز بررسدي    های مودی، ی سیگنال، تأثیر خرابي در مراتب باالتر شكل تجزيه

 .تشده اس

ای تحت عنوان بررسي لرزه ای اثر اندرنن  خاو   سدازه بدر   ( در مقاله8212) ،8میلوناني   گازتاس

-مدي  سازه   خاو اندرنن  پديده   ساختگاه غیرخطي خاو رفتار دهندمي نشان مختلف،  هایساختگاه

 بده   ارده ایلدرزه  ر هدای نی افزاي  باعث بیانجامد   ایسازه پاسخ افزاي  به میرائي، افزاي  تواند علیرغم

   سدطحي  هدای پدي  رفتدار  سدازی مدل جهت هار ش پرناربردترين از آنها در اين پژ ه ، يكي شود سازه

 . ينكلر را انتخاب نرده بودند فنرهای مدل پي يعني   خاو اندرنن  اثرات بررسي

                                                

1
  . Sun & Chang 

2
 . Mylonakis & Gazetas 
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   مفید يک ر ش موجک ( در مطالعات خود دريافتند نه تبديل1662 -1668) ،1هو، نیتیاتا    نگ 

 موجدک  توابدع  ندارد. را هايي مانند تبديل فوريهر ش ديگر مشكالت نه هاستسیگنال برای تحلیل جديد

 )يدا  فرندانس  يدا مكدان(    ) زمدان  در سدیگنال  يک تفكیک به قادر نه اساسي،توابع   سری يک از ترنیبي

 نده  را اطالعدات  ناشدناخته  های جنبهاز  بسیاری قادر است موجک هایتبديل باشند. بنابراينمي مقیاس(

 نند. نشف ننند، آشكار توانستندنمي تحلیل سیگنال های ر ش ديگر

 ليها بدا اسدتفاده از تبدد    در سازه بیآس صیتشخی خود تحت عنوان نامه( در پايان1363) ،عموزاده

سدازه، تدرو    اعمدال نیدر ی زلزلده، بارگدذاری بدی  از  رفیدت      پردازد نده  به بیان اين مساله مي موجک

خوردگي، فرسودگي مصالح   ساير رخدادهای غیرقابل پی  بیني در طول د ره عمر يدک سدازه از جملده    

گردندد   سدالمت آن را مدورد تهديدد     موارد غیرقابل اجتنابي است نه باعث تغییر مشخصات يک سازه مي

وند، شناسدايي آسدیب در   شد دهند. از آنجا نه اين رخدادها باعث ناه  طول عمر مفید سازه مدي قرار مي

سازه، پی  از رسیدن آن به حالت بحراني از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است. با افزاي  تعدداد   ابعداد   

هدای سدنتي نظیدر ا لتراسدونیک   چكد        ها، امكان تشخیص خرابي   ز ال آنها با اسدتفاده از ر ش سازه

های بر ز خرابي بدا بازرسدي از    تدا الزم است محلها اب باشد، زيرا در تمامي اين ر شاشمیت غیرممكن مي

پرهزينه    قت گیر بدودن، همدواره احتمدال     نل سازه مشخص گردد. اينگونه بازرسي از سازه ها، عال ه بر

هدای ندويني    های اخیر، دانشمندان زيدادی ر ش  رخداد خطاهای انساني را به همراه خواهد داشت. در دهه

 ای، ها بر پايه تشخیص تغییدرات در مشخصدات سدازه    ئه نردند نه اين ر شای ارا برای پاي  سالمت سازه

اعم از استاتیكي   دينامیكي استوار است. در اين تحقیقات، تبديل  يولت به عنوان يدک ابدزار توانمندد در    

شناسايي آسیب بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تبديل  يولدت يدک ر ش جديدد   ندارا بدرای تحلیدل       

باشدد.  ست نه توانايي نماي  سیگنال در حوزه زمان   فرنانس به صدورت همزمدان را دارا مدي   ها سیگنال

باشد. به بیان ديگر ر ش مذنور قادر اسدت  مزيت عمده تبديل  يولت عدم نیاز به مشخصات سازه سالم مي

ربرد ندا  ايدن تحقیدق   هرگونه آسیب در سازه را بد ن نیاز به داشتن اطالعات ا لیه تشدخیص دهدد. هددف   

                                                

1
 . Hou, Kitada & Wang 
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گونده نده   ای اسدت. بددين  هدای برشدي تحدت تحريدک لدرزه      تبديل  يولت جهت تشخیص آسیب در قداب 

افدزار   ی مورد مطالعه در طبقات مختلدف بدا اسدتفاده از ندرم    های آسیب ديده زماني قاب های تاريخچه پاسخ

ان رخداد آسدیب  متلب محاسبه شده   بوسیله جعبه ابزار  يژه  يولت، معیوب بودن سازه، محل دقیق   زم

گردد. نتايج ارائه شده بیانگر نارايي ر ش پیشنهادی در تعیین موقعیت   زمان رخداد آسیب بدا   تعیین مي

   .باشددرنظرگیری   بد ن درنظرگیری اثرات نوفه مي

 تحقیدق  های ارتعاشيسیگنال ر ی بر ایبسته موجک تبديل از مورد استفاده در (8228)، 1لین   ين

 پیشنهاد نردند. آن ضريب از استفاده با را ایبسته موجک انرژی تبديل شاخص يک نردند  

شدود  منظور نمودن اندرنن  خداو  سدازه منجدر بده تغییدرات قابدل تدوجهي در پاسدخ سدازه مدي          

ها مطالعات محد دی با اعمدال اثدر انددرنن        درتشخیص آسیب يا شناسايي مشخصات دينامیكي سازه

 شود:ست نه در ادامه به آنها اشاره ميخاو   سازه انجام شده ا

بدا منظدور نمدودن     یاسدازه  یهدا سدتم یس ييشناسدا ( در تحقیقي تحت عنوان 1326) ،محمودآبادی

هدا  ارد   در بسیاری از مسائل ناربردی مهندسي، تحلیدل سدازه   نه گیرد، نتیجه مياندرنن  خاو   سازه

هدا  تواند تأثیر بسزايي در پاسخ سازه   خصوصیات دينامیكي سدازه  نردن اثر انعطاف پذيری بستر سازه مي

در ايدن تحقیدق    .های مددی( داشدته باشدد   های میرايي   شكلها، نسبتاعم از پارامترهای مدی )فرنانس

ای مجموعده  نده  مخر طدي  مددل  از بهره با   سازهزير ر ش از سازه   اندرنن  خاو برای مدل نردن اثر

هدای  میراگر در جهات د راني   انتقالي برای يک محیط نیمه بینهايت   فرض پدي  متمرنز از جرم   فنر  

 52هايي با سرعت موج برشي تر نتايج، خاوسطحي است، استفاده گرديده   همچنین برای مقايسه دقیق

هدای تید    زلزله ايران به ترتیب معدرف خداو   8222متر بر ثانیه را نه در آيین نامه  722   352، 152 ،

شدده سدازه در حدین      اند   در ضدمن پاسدخ شدتاب ثبدت    ها قرار گرفتهيک تا چهار هستند، مالو ارزيابي

های تحلیلي دادهدر طبقات مختلف سازه به عنوان  (1g) ههای بیشینچي با شتاب -جنب  قوی زلزله چي

طبقده، طراحدي    16   18،  2،  4اند. سازه مورد نظر چهار سازه فدوالدی قداب خمشدي    مد نظر قرار گرفته

تیرضدعیف اسدت. در مجمدوع بدا      -زلزله ايران با اطمینان از عملكرد سدتون قدوی   8222شده با آيین نامه 

بي پارامترهای سدازه، ر شدهای شناسدايي    نتايج بدست آمده از اين رساله مي توان ا هار داشت نه در ارزيا

                                                

1  . Yen & Lin 
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ننند   هر ندام از آنها در تعیین مشخصدات گدر ه خاصدي از پارامترهدا تواندا      نق  قابل توجهي را ايفا مي

هدا بدا   بدد ن    های شناسايي سیستم در هر د  حالتي نده سدازه   دهند در ارزيابي باشند. نتايج نشان ميمي

هدای بدااليي زيداد    ت در فرنانس مدهای ابتدايي سازه اندو   در مدد خاو مورد تحلیل قرار گرفته، تغییرا

هدای میرايدي سدازه در اثدر     بوده   شتاب در طبقات مختلف سازه، ماتريس سختي، اشكال مددی   نسدبت  

 .اندشده تغییر دچار سازه   اندرنن  خاو

ر شناسدايي پدارامتر   ای تحت عنوان تاثیر اندرنن  خاو   سازه ب( در مقاله8218) ،1ر ی   همكاران

های مودال به اين نتیجه رسیدندنه اندرنن  تاثیر بسزايي در پريود سازه خواهدد داشدت بده طدوری نده      

نده تداثیرات    دهدد نشدان مدي   ، ی تشخیص آسیب بر اساس فرنانس انجام شده اسدت تحقیقاتي در زمینه

 شود.ل سازه ميهای مودااندرنن  خاو   سازه موجب افزاي  پريود   تغییر در پارامتر

خاو بر پاسدخ   ياثرات رفتار غیرخط يبررسای تحت عنوان ( در مقاله1328) ،گتمیری   تاج الديني

تواندد  ياندرنن  خاو   سازه، در هنگام  قوع زلزله، مد به اين نتیجه رسیدند نه  های بلندسازه يدينامیك

سدازه،   يسازه نه تنها بده سدخت   يپاسخ دينامیك .افزاي  دهد ي ارد به سازه را به میزان قابل توجه ینیر 

آن  يفرنانس یشتاب  ارده   محتوا سطح (،ي  میرائ يساختگاه )شامل سخت ينامیكيد مشخصات بلكه به

تواند انجدام يدک تحلیدل    يم آن، سازه   محل قرارگرفتن -بسته به نوع سیستم خاو  نه  ابسته است نیز

 الزم داشته باشد. خاو يخطه، با در نظر گرفتن رفتار غیرخاو   ساز يدينامیك اندرنن  یسه بعد

در مطالعات قبلي موضوع شناسايي آسیب با اعمال اثر اندرنن  خاو   سازه به صورت جدامع مدورد   

ی پارامترهای مودال انجام گرفتده اسدت لدذا در ايدن     مطالعه قرار نگرفته است   موارد مورد مطالعه بر پايه

لحاظ اندرنن  خاو   سازه، يعني با در نظر گرفتن بستر صلب   بستر ارتجداعي   پژ ه  ضر رت دارد با 

 .های ساختماني به بررسي   تشخیص آسیب پرداخته شود  تغییر در پاسخ قاب

                                                

1  . Roy et al 
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-1-3 مقدمه 

 یگنالسد  يده تجز یهسدتند نده بدرا    ياضدي از توابع ر یا دسته Wavelet یسيبه انگل يولت  ياموجک 

 يلآن اسدت. تبدد   یداس نه رز لوشن هر مؤلفده برابدر بدا مق    ر د يآن بكار م يفرنانس یها به مؤلفه یوستهپ

شدناخته   ردخت یها موجکها )نه به عنوان  . موجکباشد يتوابع موجک م یتابع بر مبنا يک يهموجک تجز

 يداشدد  ي  نوسدان  يتابع )موجک مادر( با طول متنداه  يکشده  یاس  مق يافتهانتقال  یها ( نمونهشوند يم

 هستند. یرام

مدرتبط بدا    هدای  يلدر فهرسدت تبدد   شدود  يآن را م یستموجک  جود دارد نه ل يلتبد يادیتعداد ز

 د از:عبارتن ها يلتبد ينا ينتر موجک مشاهده نمود. معمول

   Continuous wavelet transform (CWT) یوستهموجک پ يلتبد •

   Discrete wavelet transform (DWT)موجک گسسته  يلتبد •

   Fast wavelet transform (FWT)موجک  يعسر يلتبد •

   Wavelet packet decomposition (WPD)موجک یها بسته يهتجز •

 Stationary wavelet transform (SWT)موجک سانن  يلتبد •

بدرد.   مدي  فرندانس  -فضدای زمدان   بده تبديل موجک پیوسته، تبديلي است نه تابعي پیوسدته در زمدان را   

نده   x(t) تابع پیوسته هستند. در رياضیات تبديل موجک پیوسته برای موجک يد توابعهای فضای جد پايه

 :شود چنین تعريف مي    مكان  a>0 پذير باشد در مقیاس مربع آن انتگرال

3-1                         

 .شود شناخته مي موجک مادر ای در زمان   در فرنانس است   با نام تابع پیوسته  نه

اندد.  شدده  بدرداری  نمونه آن موجک است نه توابع تبديل موجكي تبدیل موجک گسسته ،آنالیز تابعي در

، معرفدي  مجداری  رياضدیدان  ،آلفرد هار است نه توسط موجک هار ،ترين   ا لین تابع موجک گسسته ساده

 .شد

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%88%92%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%88%92%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_(%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_(%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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يدک سدیگنال اسدت. بددين منظدور       تبديل موجدک  رياضي برای يافتن الگوريتمي سریع تبدیل موجک

گدردد. بده    های مختلدف محاسدبه مدي    ها   مقیاستصوير سیگنال بر ر ی هر يک از توابع موجک در زمان

 :شود به شكل زير محاسبه مي F ها با هر يک از موجک f(t) سیگنال ضرب داخلي حاصل عبارت ديگر

3-8                              

 :برابر است با Vj بدين تصوير سیگنال بر فضای

3-3                   

s بدا داشدتن مضدارب   h   g يک مرحله از تبديل موجک با فیلترهای
(j)

تدوان بدا الگدوريتمي بازگشدتي      مدي  

s مضارب
(j-1)

 :را با استفاده از رابطه زير يافت 

3-4          

 يا

3-5        

  

3-6         

 يا

3-7               

 
 های موجک: فیلتر1-3شكل 

سدری   به صورت فضای زد است   در گیری زيرنمونه عملگر  نه اعمال بانک فیلتر به صورت بازگشتي

 :شود ضرايب با انديس ز ج تعريف مي لوران

3-2         

 :بدين ترتیب

3-6        

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%E2%80%8C%D8%B6%D8%B1%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%E2%80%8C%D8%B6%D8%B1%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 :است. در نتیجه Vk بر زيرفضای Pk[f](x) نه حاصل جمع باال، برابر با تصوير سیگنال

3-12     

 :نه ضرايب جزئي برابرند با

3-11         

 .شود نامیده مي موجک مادر Y نه

 

 : افز دن فیلترها به موجک8-3شكل 

است نه سیگنال از فیلترهای بیشتری نسدبت   موجكي های موجک تبديل يا بسته های موجک تجزيه بسته

شود. در تبديل موجک گسسدته در هدر مرحلده ضدريب تقريدب از       عبور داده مي تبديل موجک گسسته به

های موجک هر د  ضدريب تقريدب      شود،  لي در تبديل بسته عبور داده مي باالگذر   گذر پايین فیلترهای

 .گذرند جزئي از فیلتر مي

 

 های موجک تجزيه بسته: 3-3شكل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9_%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9_%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%B1
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سدت، بدا   ا تبديل موجک گسسته ين ر ش مشابهاباشد  مي های موجک تبديل موجک سانن، يكي از تبديل

 بداال  فیلترهدا  شدود   در عدوض   در ايدن ر ش انجدام نمدي    سدیگنال  از گیری زيرنمونه عمل اين تفا ت نه

 .شوند مي گیری نمونه

 
 تبديل موجک سانن:  4-3شكل 

 .تر است گیری شده فیلتر متنا ر مرتبه پايین نه فیلتر هر مرتبه باالنمونهSWT  بانک فیلتر از مرتبه سه

 

 : بانک فیلترينگ5-3شكل 

انجامد چرا نه تعدداد نقداط در هدر مقیداس      ها مي داده اين تبديل به طور ذاتي به افز نگيSWT فیلترهای

هدا   افز نگدي داده   8Nبده   N مرتبده  های سیگنال اصلي است. بدين ترتیب يک تجزيه از برابر با تعداد داده

 .انجامد مي

 :ها بر مبنای د  عمل اصلي قرار دارند موجک

 انتقال  (Translation) 

3-18          

 اتساع  (Dilation) 

3-13           

سدازی بسدیار خدوبي     توان گفت نه تبديل موجک دارای خصوصدیت محلدي   در مقايسه با تبديل فوريه مي

است. بطور مرال تبديل فوريه يک پیک تیز دارای تعداد زيادی ضريب است، چدرا نده توابدع پايده تبدديل      

توابدع موجدک   فوريه توابع سینوسي   نسینوسي هستند نه دامنه آنها در نل بازه ثابت است، در حالي نه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9_%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9_%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wavelets_-_SWT_Filter_Bank.png?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wavelets_-_SWT_Filters.png?uselang=fa
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شدوند. بندابراين    است   به سرعت میرا مي توابعي هستند نه بیشتر انرژی آنها در بازه نوچكي متمرنز شده

 .های مادر مي توان فشرده سازی بهتری در مقايسه با تبديل فوريه انجام دادبا انتخاب مناسب موجک

نه بدرای تنیددن فضداهای بدرداری )چده      های متعامد حالتي بهی توان ا هار داشت نه پايه با ديدی نلي مي

نمايندد. لدذا همدواره     فضاهای با ابعاد متناهي   چه فضاهای بي نهايت بعدی(   انجام محاسبات ارائده مدي  

ها از آغاز متعامد انتخاب شدود   يدا آن نده بدا      تمايل   تالش در اين راستا قرار داشته نه يا مجموعه پايه

هدايي اطدالق    به موجدک  های متعامد موجک. ا به سوی تعامد سوق دادهايي نظیر گرام اشمیت آنها ر شیوه

 :شود نه قادر به اقناع شرائط زير باشند مي

 مجموعده  گرديده بر هر ندام از توابع ديگدر موجدود در آن   تخابان هن نآپايه  تابع متعامد، هر پايه در يک

ای است نه در آن توابع مقیداس بدر    يک پايه متعامد با توان تفكیک چندگانه مجموعه. باشد عمود مي پايه

هدا بدر هرنددام از توابدع مقیداس در       عامدند   نیز هرندام از موجدک ها هم مت همديگر عمود بوده   موجک

تابع اعمال مقیاس تابعي اسدت اتسداعي، بده عبدارت بهتدر، معادلده تدابعي        . ترازهای درشت تر هم عمودند

 .است معادله اتساع موسوم به نه فرانتالي است

3-14                  

گردد.  ه پیداي  آن به سالهای ابتدای قرن بیستم باز مينباشد  موجک هار ا لین موجک شناخته شده مي

. دهدد  هايي متعامد بدرای تنیددن فضدای محاسدبه را ارائده مدي       وع هم هست   پايهترين ن اين موجک ساده

شود. اين سری ا لدین   شناخته مي موجک سری خاصي از توابع است نه اننون به عنوان ا لین موجک هار

تدرين موجدک ممكدن     موجک هار ساده. پیشنهاد شد 1626در سال مجاری رياضیدان ،آلفرد هار بار توسط

هدار   موجک مادر. باشد نمي پذير مشتق باشد. مشكل اين موجک اين است نه پیوسته نیست   در نتیجه مي

 :شود به شكل زير تعريف مي

3-15         

 :نیز برابر است با نننده تابع مقیاس  

3-16            

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_(%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%B7%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_(%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%B7%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_(%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_(%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9)
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	1-6- روش تحقیق
	در این پژوهش برای شناسایی آسیب در قابهای ساختمانی با اعمال اثر اندرکنش خاک و سازه به صورت زیر عمل خواهد شد:
	- مرحلهی اول: مدل رفتاری خاک با فرض تئوری موهر-کلمب در نرمافزار المان محدود مدلسازی     میشود.
	- مرحلهی دوم: قاب خمشی در نرمافزار المان محدود مدلسازی میشود.
	- مرحلهی سوم: ابتدا بدون لحاظ اندرکنش خاک و سازه با تغییر در مشخصات مصالح( ایجاد آسیب هندسی ) آسیب سازهای ایجاد شده، و بر اساس پارامترهای مودال  تشخیص آسیب انجام میشود.
	- مرحلهی چهارم: فریم قاب خمشی دو بعدی  با لحاظ کردن اثر اندرکنش خاک و سازه تحت نیروی زلزله دچار خرابی میشود، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی انجام میشود و شتاب پاسخ به عنوان خروجی از نرمافزار المان محدود استخراج میگردد.
	- مرحلهی پنجم: شتاب پاسخ در نرم افزار متلب به وسیلهی تئوری موجک آنالیز میشود.
	- مرحلهی ششم:  نمودارها تفسیر شده  و با توجه به ضریب حداکثر موجک (wavelet coefficient peak ) و وجود ناپیوستگیها (spike) آسیبهای سازهای تشخیص داده میشوند.
	1-7- بسته اجزاء محدود آباکوس
	نرم افزار Abaqus یک مجموعه از برنامههای مدلسازی و تحلیل بسیار توانمند میباشد که مبتنی بر روش اجزاء محدود،  قابلیت حل مسائل  از یک تحلیل خطی ساده تا پیچیدهترین مدلسازی غیر خطی را دارا می باشد. این نرم افزار دارای مجموعه المانهای بسیار گستردهای م...

	فصل2: پیشینهی تحقیق
	2-1- مقدمه
	امروزه دلیل بسیاري از شکستهای سازهای، گسیختگی مواد تشکیل دهندهی آن است. آغاز این گسیختگیها با ترک توام بوده که با گسترش خود به عنوان تهدید جدي براي رفتار سازه محسوب میشود. روشهاي تشخیص و نمایان سازي آسیب و ترك با توجه به اهمیت آن در شکست سازهای...
	2-2- پیشینه تحقیق
	رن و راک ، (2002) در تحقیق خود تحت عنوان شناسایی آسیب سازهای با استفاده از اطلاعات مودال به بررسی روشهاي مختلف شناسایی آسیب پرداختهاند. آنها در تحقیق خود به این مساله اشاره دارند که هر کدام از این روشها دارای تواناییها و ضعفهایی هستند. از اولین...
	آوناسوا و سوارز ، (2003) براي تصحیح  نقص تبدیل فوریه،  تبدیل فوریه کوتاه مدت را پیشنهاد کردند که در این روش میتوان یک سیگنال در تابع دو بعدي زمان (یا مکان) و فرکانس رسم کرد. ولی دقت اطلاعات به دست آمده از این روش به اندازه پنجره انتخاب شده بستگی دارد...
	سان و چانگ ، (2004) در مقالهای تحت عنوان ارزیابی آسیب سازه با تبدیل موجک بستهای یک روش انرژي بر پایهی مؤلفههای تبدیل موجک بستهاي پیشنهاد کردند که اجزاي انرژي را محاسبه کرده، سپس از یک مدل شبکه عصبی برای ارزیابی ترك استفاده میکند.
	عباسی، (1389) در پایاننامهی خود تحت عنوان تشخیص خرابی دیوارهای برشی فولادی بهکمک تبدیل موجک به بیان این مساله میپردازد که یکی از روشهای تشخیص خرابی، روشهای دینامیکی مبتنی بر پایه سیگنال است که میتوان با استفاده از پردازش سیگنال اقدام به شناسایی...
	در دیوارهای برشی فولادی استفاده شده است،  بدینصورت که شکل مودی حاصل از آنالیز مودال بهعنوان سیگنال ورودی توسط تبدیل موجک تجزیه میگردد. در نتیجه با استفاده از این تبدیل،  سناریوهای خرابی احتمالی که در سازه رخ میدهد را میتوان از طریق اغتشاشاتی که د...
	میلوناکی و گازتاس ، (2010) در مقالهای تحت عنوان بررسی لرزه ای اثر اندرکنش خاک و سازه بر ساختگاههای مختلف،  نشان میدهند رفتار غيرخطی خاک ساختگاه و پديده اندرکنش خاک و سازه میتواند عليرغم افزايش ميرائی، به افزايش پاسخ سازهای بيانجامد و باعث افزايش ...
	هو، کیتیاتا و ونگ  ، (1992- 1998) در مطالعات خود دریافتند که تبدیل موجک یک روش مفید و جدید براي تحلیل سیگنالهاست که مشکلات دیگر روشهایي مانند تبدیل فوریه را ندارد. توابع موجک ترکیبی از یک سري  توابع اساسی، که قادر به تفکیک یک سیگنال در زمان (یا مکان...
	عموزاده، (1393) در پایاننامهی خود تحت عنوان تشخیص آسیب در سازهها با استفاده از تبدیل موجک به بیان این مساله میپردازد که اعمال نیروی زلزله، بارگذاری بیش از ظرفیت سازه، ترک خوردگی، فرسودگی مصالح و سایر رخدادهای غیرقابل پیش بینی در طول دوره عمر یک سا...
	ین و لین ، (2002) در مورد استفاده از تبدیل موجک بستهاي بر روي سیگنالهاي ارتعاشی تحقیق کردند و یک شاخص انرژي تبدیل موجک بستهاي را با استفاده از ضریب آن پیشنهاد کردند.
	منظور نمودن اندرکنش خاک وسازه منجر به تغییرات قابل توجهی در پاسخ سازه میشود ودرتشخیص آسیب یا شناسایی مشخصات دینامیکی سازهها مطالعات محدودی با اعمال اثر اندرکنش و خاک و سازه انجام شده است که در ادامه به آنها اشاره میشود:
	منظور نمودن اندرکنش خاک وسازه منجر به تغییرات قابل توجهی در پاسخ سازه میشود ودرتشخیص آسیب یا شناسایی مشخصات دینامیکی سازهها مطالعات محدودی با اعمال اثر اندرکنش و خاک و سازه انجام شده است که در ادامه به آنها اشاره میشود:
	منظور نمودن اندرکنش خاک وسازه منجر به تغییرات قابل توجهی در پاسخ سازه میشود ودرتشخیص آسیب یا شناسایی مشخصات دینامیکی سازهها مطالعات محدودی با اعمال اثر اندرکنش و خاک و سازه انجام شده است که در ادامه به آنها اشاره میشود:
	محمودآبادی، (1389) در تحقیقی تحت عنوان شناسایی سیستمهای سازهای با منظور نمودن اندرکنش خاک و سازه، نتیجه میگیرد که در بسیاری از مسائل کاربردی مهندسی، تحليل سازهها وارد كردن اثر انعطاف پذيري بستر سازه ميتواند تأثير بسزايي در پاسخ سازه و خصوصیات دین...
	روی و همکاران ، (2012) در مقالهای تحت عنوان تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر شناسایی پارامتر های مودال به این نتیجه رسیدندکه اندرکنش تاثیر بسزایی در پریود سازه خواهد داشت به طوری که تحقیقاتی در زمینهی تشخیص آسیب بر اساس فرکانس انجام شده است،  نشان میدهد...
	گتمیری و تاج الدینی، (1382) در مقالهای تحت عنوان بررسی اثرات رفتار غيرخطی خاک بر پاسخ ديناميکی سازههاي بلند به این نتیجه رسیدند که اندرکنش خاک و سازه، در هنگام وقوع زلزله، میتواند نيروی وارد به سازه را به ميزان قابل توجهی افزايش دهد. پاسخ ديناميکی ...
	در مطالعات قبلی موضوع شناسایی آسیب با اعمال اثر اندرکنش خاک و سازه به صورت جامع مورد مطالعه قرار نگرفته است و موارد مورد مطالعه بر پایهی پارامترهای مودال انجام گرفته است لذا در این پژوهش ضرورت دارد با لحاظ اندرکنش خاک و سازه، یعنی با در نظر گرفتن بست...

	فصل3:
	مباحث نظری
	3-1- مقدمه
	موجک یا ویولت به انگلیسی Wavelet دستهای از توابع ریاضی هستند که برای تجزیه سیگنال پیوسته به مؤلفههای فرکانسی آن بکار میرود که رزولوشن هر مؤلفه برابر با مقیاس آن است. تبدیل موجک تجزیه یک تابع بر مبنای توابع موجک میباشد. موجکها (که به عنوان موجکها...
	تعداد زیادی تبدیل موجک وجود دارد که لیست آن را میشود در فهرست تبدیلهای مرتبط با موجک مشاهده نمود. معمولترین این تبدیلها عبارتند از:
	• تبدیل موجک پیوسته Continuous wavelet transform (CWT)
	• تبدیل موجک گسسته Discrete wavelet transform (DWT)
	• تبدیل سریع موجک Fast wavelet transform (FWT)
	• تجزیه بستههای موجکWavelet packet decomposition (WPD)
	• تبدیل موجک ساکن Stationary wavelet transform (SWT)
	تبدیل موجک پیوسته، تبدیلی است که تابعی پیوسته در زمان را به فضای زمان- فرکانس میبرد. پایههای فضای جدید توابع موجک هستند. در ریاضیات تبدیل موجک پیوسته برای تابع پیوسته x(t) که مربع آن انتگرالپذیر باشد در مقیاس a>0  و مکان  چنین تعریف میشود:
	3-1
	که  تابع پیوستهای در زمان و در فرکانس است و با نام موجک مادر شناخته میشود.
	در آنالیز تابعی، تبدیل موجک گسسته تبدیل موجکی است که توابع موجک آن نمونهبرداری شدهاند. سادهترین و اولین تابع موجک گسسته، موجک هار است که توسط آلفرد هار، ریاضیدان مجاری، معرفی شد.
	تبدیل موجک سریع الگوریتمی ریاضی برای یافتن تبدیل موجک یک سیگنال است. بدین منظور تصویر سیگنال بر روی هر یک از توابع موجک در زمانها و مقیاسهای مختلف محاسبه میگردد. به عبارت دیگر حاصلضرب داخلی سیگنال f(t) با هر یک از موجکها F به شکل زیر محاسبه میشود:
	3-2
	بدین تصویر سیگنال بر فضای Vj برابر است با:
	3-3
	یک مرحله از تبدیل موجک با فیلترهای h و gبا داشتن مضارب s(j) میتوان با الگوریتمی بازگشتی مضارب s(j-1) را با استفاده از رابطه زیر یافت:
	3-4
	یا
	3-5
	و
	3-6
	یا
	3-7
	شکل 3-1: فیلترهای موجک
	اعمال بانک فیلتر به صورت بازگشتی که  عملگر زیرنمونهگیری است و در فضای زد به صورت سری لوران ضرایب با اندیس زوج تعریف میشود:
	3-8
	بدین ترتیب:
	3-9
	که حاصل جمع بالا، برابر با تصویر سیگنال Pk[f](x) بر زیرفضای Vk است. در نتیجه:
	3-10
	که ضرایب جزئی برابرند با:
	3-11
	که Y موجک مادر نامیده میشود.
	شکل 3-2: افزودن فیلترها به موجک
	تجزیه بستههای موجک یا بستههای موجک تبدیل موجکی است که سیگنال از فیلترهای بیشتری نسبت به تبدیل موجک گسسته عبور داده میشود. در تبدیل موجک گسسته در هر مرحله ضریب تقریب از فیلترهای پایینگذر و بالاگذر عبور داده میشود، ولی در تبدیل بستههای موجک هر دو ...
	شکل 3-3: تجزیه بستههای موجک
	تبدیل موجک ساکن، یکی از تبدیلهای موجک میباشد این روش مشابه تبدیل موجک گسسته است، با این تفاوت که عمل زیرنمونهگیری از سیگنال در این روش انجام نمیشود و در عوض فیلترها بالا نمونهگیری میشوند.
	شکل 3-4 : تبدیل موجک ساکن
	بانک فیلتر از مرتبه سه  SWTکه فیلتر هر مرتبه بالانمونهگیری شده فیلتر متناظر مرتبه پایینتر است.
	شکل 3-5: بانک فیلترینگ
	فیلترهای SWTاین تبدیل به طور ذاتی به افزونگی دادهها میانجامد چرا که تعداد نقاط در هر مقیاس برابر با تعداد دادههای سیگنال اصلی است. بدین ترتیب یک تجزیه از مرتبه N به ۲N  افزونگی دادهها میانجامد.
	موجکها بر مبنای دو عمل اصلی قرار دارند:
	 انتقال  (Translation)
	3-12
	 اتساع  (Dilation)
	3-13
	در مقایسه با تبدیل فوریه میتوان گفت که تبدیل موجک دارای خصوصیت محلیسازی بسیار خوبی است. بطور مثال تبدیل فوریه یک پیک تیز دارای تعداد زیادی ضریب است، چرا که توابع پایه تبدیل فوریه توابع سینوسی و کسینوسی هستند که دامنه آنها در کل بازه ثابت است، در حال...
	با دیدی کلی میتوان اظهار داشت که پایههای متعامد حالتی بهینه برای تنیدن فضاهای برداری (چه فضاهای با ابعاد متناهی و چه فضاهای بی نهایت بعدی) و انجام محاسبات ارائه مینمایند. لذا همواره تمایل و تلاش در این راستا قرار داشته که یا مجموعه پایهها از آغاز ...
	در یک پایه متعامد، هر تابع پایه آن که انتخابگردیده بر هر کدام از توابع دیگر موجود در آن مجموعه پایه عمود میباشد. یک پایه متعامد با توان تفکیک چندگانه مجموعهای است که در آن توابع مقیاس بر همدیگر عمود بوده و موجکها هم متعامدند و نیز هرکدام از موجکه...
	3-14
	موجک هار اولین موجک شناخته شده میباشد که پیدایش آن به سالهای ابتدای قرن بیستم باز میگردد. این موجک سادهترین نوع هم هست و پایههایی متعامد برای تنیدن فضای محاسبه را ارائه میدهد. موجک هار سری خاصی از توابع است که اکنون به عنوان اولین موجک شناخته می...
	3-15
	و تابع مقیاسکننده نیز برابر است با:
	3-16




