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  :چکیده

با به کار بردن  ، از جمله مودهای ارتعاشي،، روند شناسايي ويژگي های دينامیکي سازه هاتجربي تحلیل مودال

ها است و اساس  سازهآسیب در مي باشد که يک روش سودمند و دقیق برای ارزيابي به ارتعاشات ها پاسخ دينامیکي آن

 با معموال تجربي مودال آنالیز های روش از استفاده باشد.مي آزمايش های سالمت سنجي غیر مخرب ارتعاشي 

  نظیر محیطي بارهای تحت ،دارند قرار پیرامون ما محیط در که هايي سازه اغلب زيرا است. همراه اساسي مشکالت

 نیست مشخص دقیقا ها سازه اين به شده وارد بارهای ماهیت بنابراين. باشند مي نويزهای متعدد و صوتي امواج، باد

 به اخیر های سال در محققان مشکالت، اين منظور رفع است. به موارد غیرممکن اکثر در نیز ها آن گیری اندازه و

 محیطي مودال آنالیز ،ها اين روش اند. پرداخته پاسخ فقط گیری اندازه مبنای بر مودال، آنالیز نوين های روش ارائه

 .گردد مي تحريک محیطيبارهای  توسط سازه ها، روش اين شوند. در مي نامیده

مورد بررسي قرار مي  یفوالد قاب يابي بیدر ع يمودال تجرب زیو آنال ياتیمودال عمل زیآنال اين تحقیق کاربرد در

توسط بار ضربه و رکورد زلزله تحريک شده است. قاب سه طبقه سه بعدی مدل ابتدا برای نیل به اين هدف گیرد. 

، از روش های يک درجه آزادی )روش برداشت  (FRF)توابع پاسخ فرکانسي  حاصل ازبرای استخراج اطالعات مودال 

شان نمعکوس( و چند درجه آزادی )چند جمله ای کسری گويا( استفاده شد. نتايج تحلیل FRF  قله، برازش دايره،

از از عملکرد بهتری در تعیین مودهای ارتعاشي سازه برخوردار است و مي دهد که بار ضربه نسبت به رکورد زلزله 

ارائه مي  تعیین پارامترهای مودال قبولي را لی و چند درجه آزادی نتايج قابطرفي تمامي روش های يک درجه آزاد

در اين حالت قاب توسط بار محیطي باد و نويز  فاده مي شود.از روش آنالیز مودال محیطي استدهند. در مرحله دوم 

فرکانسي و زير فضای تصادفي که به ترتیب جزو روش های حوزه فرکانسي  حوزه تحريک شده و از روش های تجزيه

حوزه . نتايج نشانگر عملکرد بهتر روش تجزيه شدمي باشند، برای تقريب پارامترهای مودال استفاده  و حوزه زماني

آخر با اعمال آسیب  رکانسي نسبت به روش زير فضای تصادفي در تعیین خصوصیات ذاتي سامانه است. در گامف

استفاده از  ابتدا وجود آسیب در سازه با فرضي در سازه و استفاده از نتايج روش های آنالیز مودال تجربي و محیطي،

محل آسیب قاب سه بعدی با استفاده از روش تغییر  بررسي شده و نهايتا و معیار مک تغییرات توابع پاسخ فرکانسي

 شکل مودی شناسايي مي گردد.

 توابع پاسخ فرکانسي، معیار مک، فوالدیسه بعدی آنالیز مودال محیطي، آنالیز مودال تجربي، قاب : هاواژه کلید

 



 

 أ

 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                        شماره و عنوان مطالب

 

 مقدمه و کلیاتفصل اول: 

 9........................................................................................................................................مقدمه ای بر تحلیل دينامیکي -1-1

 9.............................................................................................................................تفاوت آنالیز مودال تحلیلي و تجربي -1-9

 3...................................................................................................................................مقدمه ای بر آنالیز مودال تجربي -1-3

 3..........................................................................................................................محدوديت های آنالیز مودال کالسیک -1-1

 1.................................................................................................................................مقدمه ای بر آنالیز مودال محیطي -1-5

 1............................................................................................................................................مزايای آنالیز مودال محیطي -1-6

 5...............................................................................................................................................................پايان نامهساختار  -1-7

  پیشینه پژوهش فصل دوم:

 7..................................................................................................................................................................................مقدمه  -9-1

 7............................................................................................................................................مودال  آنالیز تاريخي توسعه -9-9

 2...............................................................................................................................................سالمت سازه  پايشمفهوم  -9-3

 2.....................................................................................................................................سالمت سازه  پايشای بر  مقدمه -9-1

                                                           11........................................................زمینه آنالیز مودال و پايش وضعیت سازه ایپژوهش های انجام گرفته در  -9-5

                                   12........................................................................................تاريخچه پايش سالمت سازه ها در سازه های ساختماني -9-6

   91...................................................................................تاريخچه شناسايي خرابي با استفاده از تابع پاسخ فرکانسي -9-7

  91.............................................................................اجباری ارتعاش و محیطي ارتعاش تحقیقات میداني بر مروری -9-8

                      91........................................................................................................................................ پارسنز ساختمان آزمايش -9-8-1

 جهت اتصاالت خورجیني با طبقه 1 فوالدی ساختمان يک 9/1 مدل روی بر آزمايش ارتعاش محیطي -9-8-9

                     91...................................................................................................................................... ارتعاشي مودی پارامترهای شناسايي

       99.......................................................................................................................ايران در اجباری ارتعاش آزمايش اولین -9-2

  93.........................................................................................با پايش وضعیت سازه ای مرتبط يقاتیتحق یها هسته -9-11

                 93..................................................................................................................................آالموس لوس يمل شگاهيآزما -9-11-1

                            91............................................................................................................................................دانشگاه کاتولیک لیون -9-11-9

                96..........................................................کايعمران آمر يسالمت سازه انجمن مهندس تیوضع شيپا ی تهیکم -9-11-3

                   96..................................................................................................................................رانيآهن ا راه قاتیمرکز تحق -9-11-1

                                  96...........................................................................................با پايش وضعیت سازه ها مرتبط يقاتیتحق یها پروژه -9-11

                 96................................................................................................................................ (COST F3) 3کاست اف  -9-11-1



 ب 

 

                   97.......................................................................................................................................... (SIMCES)سیمسز  -9-11-9

 98..........................................................................................................ها از نظر روش شناسايي پايش وضعیت سازه -9-19

 مواد و روش پژوهشفصل سوم: 

 31.................................................................................................................................................................................مقدمه -3-1

 31...........................................................................................................تابع پاسخ فرکانس سیستم يک درجه آزادی  -3-9

  39...........................................................................................................................نمايش گرافیکي تابع پاسخ فرکانسي -3-3

 33.............................................................................................................................................................نمودار نايکوئیست -3-1

 31....................................................................................توابع پاسخ فرکانسي يک سیستم چند درجه آزادی نامیرا  -3-5

 37................................................................................................................................... رسپتانس FRFتفسیر فیزيکي  -3-6

 37.........................................................................................................سیستم چند درجه آزادی نامیرا FRFنمايش  -3-7

 38....................................................................................................نمودار نايکونیست يک سیستم چند درجه آزادی -3-8

 32.................................. (SDOFروشهای يک درجه آزادی ) -FRFاستخراج اطالعات مودال از داده های  -3-2

 11......................................................................................................................................................... جستار قلهروش  -3-2-1

 11......................................................................................................................................................روش برازش دايره  -3-2-9

 19.................................................................................................................................................معکوس  FRFروش  -3-2-3

 MDOF................................................................19روشهای  -FRFاستخراج پارامترهای مودال از داده های  -3-11

 19..........................................................................................................................چند جمله ای های کسری گويا  -3-11-1

    15......................................................................................................................................................آنالیز مودال محیطي-3-11

 16.............................................................................................................................روش های آنالیز مودال محیطي-3-11-1

 16......................................................................................................................................... روش تجزيه فرکانسي-3-11-1-1

 18..................................................................................................................روش شناسايي زير فضای تصادفي -3-11-1-9

 12............................................................................................... (SSI-COV) کواريانس استخراج روش -3-11-1-9-1

 51..........................................................................................................روش تشخیص عیب براساس خواص مودال  -3-19

 59..................................................................................................عیب يابي با استفاده از تغییر فرکانس طبیعي -3-19-1

 59.............................................................................................................عیب يابي با استفاده از تغییر شکل مود -3-19-9

 59........................................................................................................عیب يابي با استفاده از انحنای شکل مود  -3-19-3

 59........................................................................................................عیب يابي با استفاده از تابع پاسخ فرکانس -3-19-1

 53.......................................................................................عیب يابي با استفاده از انحراف تابع پاسخ فرکانسي. -3-19-5

 

 



 ج 

 

 نتایج و یافته های پژوهشفصل چهارم: 

 55...................................................................................................................مدلسازی قاب برشي سه طبقه سه بعدی -1-1

 56......................قاب.......................................................................................................................... المان محدودتحلیل  -1-9

 57..................................................................................................................................................آنالیز مودال تجربي قاب -1-3

 58.............................................................................................................................................................اعمال بار ضربه -1-3-1

 52.............................................................................................................................................................آنالیز فرکانسي -1-3-9

 61.......................................................................................................................................................اعمال رکورد زلزله -1-3-3

 FRF .......................................................................................................62استخراج اطالعات مودال از داده های  -1-3-1

 62............................................................................................................(SDOFروش های يک درجه آزادی ) -1-3-1-1

 71...............................................................................................................................استخراج فرکانس طبیعي -1-3-1-1-1

 71........................................................................................................................................روش برداشت قله -1-3-1-1-1-1

 71.........................................................................................................................................روش برازش دايره-1-3-1-1-1-9

 71..................................................................................................................................معکوس FRF روش -1-3-1-1-1-3

 77........................................................................................................(MDOFدرجه آزادی ) چندروش های  -1-3-1-9

 77....................................................................................................................روش چند جمله ای کسری گويا-1-3-1-9-1

 81....................................................................................................................................استخراج اشکال مودی -1-3-1-1-9

 81.............................................................................................................................................تحلیل زاويه فاز-1-3-1-1-9-1

 81...............مقايسه اشکال مودی به دست آمده از آزمايش ارتعاش اجباری و مدل المان محدود -1-3-1-1-9

 83.......................................................................................................................................................مودال محیطيآنالیز  -1-1

 81................................................................................................................................................................اعمال بار باد -1-1-1

 81..........................................................................................................................................روش تجزيه فرکانسي -1-1-1-1

 81..............................................................................................................................استخراج فرکانس طبیعي -1-1-1-1-1

 86............................................................................................................................استخراج مودهای ارتعاشي -1-1-1-1-9

 86.......مقايسه اشکال مودی به دست آمده از آزمايش ارتعاش محیطي و مدل المان محدود -1-1-1-1-9-1

 88................................................................................................................................................... معیار مک -1-1-1-1-9-9

 82....................................................................................................................روش شناسايي زير فضای تصادفي -1-1-1-9

 21........................................................................................................................................................اعمال نويز سفید -1-1-9

 29.............................................................................................................................................روش تجزيه فرکانسي-1-1-9-1

 29...............................................................................................................................استخراج فرکانس طبیعي -1-1-9-1-1

 21.............................................................................................................................استخراج مودهای ارتعاشي -1-1-9-1-9



 د 

 

 26....................................................................................................................روش شناسايي زير فضای تصادفي -1-1-9-9

 27.........................................................................................................................................................ايجاد عیب در سازه -1-5

 22................................................................استفاده از آنالیز مودال تجربي در بررسي عیب يابي سازه فوالدی -1-5-1

 22.......................................الگوی تک آسیبي............................................................................................................... -1-6-1

 22........................................................................................فرکانسي عیب يابي سازه با استفاده از توابع پاسخ -1-6-1-1

 119.....................................................................................................عیب يابي با استفاده از تغییر شکل مودی -1-6-1-9

 111.......................................................................................................................................الگوی دو آسیبي................ -1-6-9

 111.......................................................................عیب يابي با استفاده از تغییرات پاسخ شتاب سازه ای........ -1-6-9-1

 116....................................................................................................عیب يابي با استفاده از تغییر شکل مودی -1-6-9-9

 118................................................................سازه فوالدی استفاده از آنالیز مودال محیطي در بررسي عیب يابي -1-7

 MAC....................................................................................................................................118عیب يابي با معیار  -1-7-1

 112..............................تک آسیبي..................................................................................................................... الگوی -1-7-9

 112...................................................................................................عیب يابي با استفاده از تغییر شکل مودی -1-7-9-1

 111......................................الگوی دو آسیبي............................................................................................................... -1-7-3

 111...................................................................................................عیب يابي با استفاده از تغییر شکل مودی -1-7-3-1

 : نتیجه گیری و بحثپنجمفصل 

 113......................................................................................................................نتیجه گیری............................................ -5-1

 111.....................................................................پیشنهادات .............................................................................................. -5-9

 115.....................................................................فهرست منابع و مآخذ.......................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه 

 

 هاجدولفهرست 

 صفحه                                                        شماره و عنوان جدول

 

 55...................................................................................................: مشخصات فیزيکي قاب فوالدی سه بعدی1-1جدول

 57.................................................................................................طبیعي )روش اجزاء محدود(فرکانس های  9-1جدول 

 71...........................: استخراج فرکانس های طبیعي قاب سه بعدی با روش برداشت قله تحت بار ضربه3-1جدول

 71.....................طبیعي قاب سه بعدی با روش برداشت قله تحت رکورد زلزله : استخراج فرکانس های1-1جدول

 73.......................................................................: فرکانس های طبیعي به دست آمده از روش برازش دايره5-1جدول

 76..................................................................معکوس FRF: فرکانس های طبیعي به دست آمده از روش 6-1جدول

 72..........: استخراج فرکانس های طبیعي قاب سه بعدی با روش چند جمله ای کسری گويا...............7-1جدول 

 81...........اعمالي.....................................................................................................................: مشخصات بار باد 8-1جدول 

 FDD...............................................................................85فرکانس های طبیعي به دست آمده از روش : 2-1جدول 

 SSI.................................................................................21: فرکانس های طبیعي به دست آمده از روش 11-1جدول

 23...........ک نويز سفید....................ريدر اثر تح FDD: فرکانس های طبیعي به دست آمده از روش 11-1جدول

 SSI.................................................................................26: فرکانس های طبیعي به دست آمده از روش 19-1جدول

 22.......................................................................................................................: الگوی آسیب اعمالي به سازه13-1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و 

 

 هافهرست شکل

 صفحه                                                        شماره و عنوان شکل

 

 9..................................................ارتعاشي..........................................................................: مراحل تئوری تحلیل 1-1شکل

 3.................ارتعاشي...........................................................................................................: مراحل تجربي تحلیل 1-9شکل

 13.................................................................................................................................ای مورد مطالعه : قاب سازه1-9شکل

       11.در حاالت سالم و ناسالم... z تجه در 95و  11،19،13زمان گره های  -: تغییرات سیگنال شتاب9-9شکل

 15..............................................................................................آنالیز مودال تجربي بر روی تیر دو سر گیردار: 3-9شکل

 17......................................................................................................: میل لنگ، تحت آزمايش مودال کالسیک1-9شکل

 17...............................................مان محدود )سمت راست( و واقعي )سمت چپ( دکل سه بعدی: مدل ال5-9شکل

 91.....................................................در ايالت نیومکزيکو Rio Grandeواقع بر روی رودخانه  I-40: پل 6-9شکل

 91..........................................................................واقع در نیومکزيکوی جنوبي Alamosa Canyon: پل 7-9شکل

 B15...................................................................................................95تنیده بتني ای پیش: پل روگذر جعبه8-9شکل

 Z24....................................................................................................95تنیده بتني ای پیشپل روگذر جعبه: 2-9شکل

 31..........................................................................................ک هارمونیک: سیستم يک درجه آزادی با تحري1-3شکل 

     FRF.............................................................................................................................33: نمودار سه بعدی يک 9-3شکل

      31..................................................پتانس، موبیلیتي و اکسلرانسرس FRFمربوط به  : نمودار نايکوئیست3-3شکل 

         35........................................................................سر گیردار : تحريک توسط نیروهای خارجي روی تیر يک1-3شکل 

: رسپتانس5-3شکل  11a 38.............................................................................................سیستم چهار درجه آزادی                                       

                 32................................................................................سیستم چهار درجه آزادی FRF: نمودار نايکوئیست 6-3شکل 

                  FRF...........................................................................................32: اعمال فرض يک درجه آزادی روی يک 7-3شکل 

                        11............................................................................................................................: نحوه تعیین فرکانس طبیعي8-3شکل

                        FDD.......................................................................................18: يک نمونه از نمودار مقادير تکین به روش 2-3شکل

                                   56.......................................................................................................................................................: مدل سازه ای1-1شکل

               57....................................................................................: شکل مودهای محاسبه شده به روش اجزاء محدود9-1شکل

                           58.....................................................................................................................................: بار ضربه در حوزه زمان3-1شکل

                   52...............................................................................................................................: بار ضربه در حوزه فرکانس1-1شکل

 61......................................................................................................: تاريخچه شتاب طبقه اول در حوزه زمان5-1شکل

  61................................................................................................: تاريخچه شتاب طبقه اول در حوزه فرکانس6-1شکل

 61.....................................................................................................: تاريخچه شتاب طبقه دوم در حوزه زمان7-1شکل



 ز 

 

                                                                      61...............................................................................................ريخچه شتاب طبقه دوم در حوزه فرکانس: تا8-1شکل

 61....................................................................................................: تاريخچه شتاب طبقه سوم در حوزه زمان2-1شکل

                                    61...........................................................................................: تاريخچه شتاب طبقه سوم در حوزه فرکانس11-1شکل

                       69............................................................................................................................   : تابع پاسخ فرکانسي 11-1شکل

                     63............................................................................................................................   : تابع پاسخ فرکانسي 19-1شکل

                      63............................................................................................................................   : تابع پاسخ فرکانسي 13-1شکل

                     61..................................................................................نزما حوزه در زلزله طبس (L)شتابنگاشت افقي : 11-1 شکل

 61...........................................................................فرکانس حوزه در زلزله طبس (L)شتابنگاشت افقي : 15-1 شکل

 65........................................................................................................: رکورد شتاب طبقه اول در حوزه زمان16-1شکل

 65..................................................................................................شتاب طبقه اول در حوزه فرکانس: رکورد 17-1شکل

 66.......................................................................................................: رکورد شتاب طبقه دوم در حوزه زمان18-1شکل

 66.................................................................................................: رکورد شتاب طبقه دوم در حوزه فرکانس12-1شکل

 67......................................................................................................: رکورد شتاب طبقه سوم در حوزه زمان91-1شکل

 67................................................................................................: رکورد شتاب طبقه سوم در حوزه فرکانس91-1شکل

                            68.............................................................................: تابع پاسخ فرکانسي حاصل از پاسخ شتاب طبقه اول99-1شکل

                        68.............................................................................: تابع پاسخ فرکانسي حاصل از پاسخ شتاب طبقه دوم93-1شکل

                      62............................................................................: تابع پاسخ فرکانسي حاصل از پاسخ شتاب طبقه سوم91-1شکل

 71............: مقايسه نتايج روش برداشت قله و تحلیل المان محدود در تعیین فرکانس طبیعي قاب...95-1شکل

 79.............................................................................................................................   : نمودار برازش دايره 96-1شکل

 79.............................................................................................................................   : نمودار برازش دايره 97-1شکل

 73.............................................................................................................................   : نمودار برازش دايره 98-1شکل

 71........کانس طبیعي قاب.....: مقايسه نتايج روش برازش دايره  و تحلیل المان محدود در تعیین فر92-1شکل

 75......................................................................................................   حاصل از  FRF: نمودار معکوس 31-1شکل

 75......................................................................................................   حاصل از  FRF: نمودار معکوس 31-1شکل

 76......................................................................................................   حاصل از  FRF: نمودار معکوس 39-1شکل

 77........و تحلیل المان محدود در تعیین فرکانس طبیعي قاب  معکوس FRF: مقايسه نتايج روش 33-1شکل

 78.....ابع پاسخ فرکانسي قاب...........کسری گويای برازش شده بر روی نمودارهای ت: چند جمله ای 31-1شکل

 78................................................: منحني کسری گويای برازش شده بر روی توابع پاسخ فرکانسي.........35-1شکل

المان محدود در تعیین فرکانس طبیعي  : مقايسه نتايج روش چند  جمله ای کسری گويا  و تحلیل36-1شکل

 72...........................................................................................................................................................................................قاب



 ح 

 

 81..............................................................................................   فرکانس مربوط به  -: نمودار زاويه فاز37-1شکل 

 81................................................................................................   فرکانس مربوط به -: نمودار زاويه فاز38-1شکل 

 81.................................................................................................   فرکانس مربوط به -: نمودار زاويه فاز32-1شکل

 89.......مقايسه اشکال مودی )مود اول( به دست آمده از آنالیز مودال تجربي و روش اجزاء محدود: 11-1شکل

 89....: مقايسه اشکال مودی )مود دوم( به دست آمده از آنالیز مودال تجربي و روش اجزاء محدود...11-1شکل

 83....تجربي و روش اجزاء محدود..مودال : مقايسه اشکال مودی )مود سوم( به دست آمده از آنالیز 19-1شکل

 FDD................................................................................85به روش  قاب سه بعدی : نمودار مقادير تکین13-1شکل

 86.......: مقايسه نتايج روش تجزيه فرکانسي  و تحلیل المان محدود در تعیین فرکانس طبیعي قاب11-1شکل

 87..: مقايسه اشکال مودی )مود اول( به دست آمده از روش تجزيه فرکانسي و روش اجزاء محدود.15-1شکل

 87...: مقايسه اشکال مودی )مود دوم( به دست آمده از روش تجزيه فرکانسي و روش اجزاء محدود16-1شکل

 88انسي و روش اجزاء محدود..: مقايسه اشکال مودی )مود سوم( به دست آمده از روش تجزيه فرک17-1شکل

 82....مک..... شاخص از استفاده با محدود اجزاء و فرکانسي تجزيه روش دو مودهای شکل : مقايسه18-1شکل

 21...............در اثر اعمال بار باد SSI: نمودار پايداری حاصل از شبیه سازی قاب سه بعدی به روش 12-1شکل

ير فضای تصادفي و روش اجزاء اول( به دست آمده از روش ز)مود : مقايسه اشکال مودی51-1شکل

 21......................................................................................................................................................................................محدود.

 29....................................................................................................سفید اغتشاش تواني طیفي چگالي تابع :51-1شکل

 29................................................................قاب سه بعدی.. تحريک برای شده استفاده تصادفي سیگنال: 59-1شکل

 23..............................................................تحت تحريک نويز سفید FDD: نمودار مقادير تکین به روش 53-1شکل

 21..محدود در تعیین فرکانس طبیعي قاب : مقايسه نتايج روش زير فضای تصادفي  و تحلیل المان51-1شکل

 21....به دست آمده از روش تجزيه فرکانسي و روش اجزاء محدود: مقايسه اشکال مودی )مود اول( 55-1شکل

 25....: مقايسه اشکال مودی )مود دوم( به دست آمده از روش تجزيه فرکانسي و روش اجزاء محدود56-1شکل

 25...تجزيه فرکانسي و روش اجزاء محدو.. : مقايسه اشکال مودی )مود سوم( به دست آمده از روش57-1شکل

 SSI....................................................26: نمودار پايداری حاصل از شبیه سازی قاب سه بعدی به روش 58-1شکل

 28.................................................................................................................: )الف( الگوی تک آسیبي................52-1شکل

 28..............................................................................................................................آسیبي....... دو( الگوی ب: )52-1شکل

 22.............................................................سازه سالم و آسیب ديده    مقايسه توابع پاسخ فرکانسي : 61-1شکل 

 111...........................................................سازه سالم و آسیب ديده    مقايسه توابع پاسخ فرکانسي : 61-1ل شک

 111...........................................................سازه سالم و آسیب ديده    مقايسه توابع پاسخ فرکانسي : 69-1شکل 

 111..................................................................................................................آسیب اعمالي به قاب فوالدی..: 63-1شکل 

 111.................................17مقايسه توابع پاسخ فرکانسي حاصل از سازه سالم و آسیب ديده در گره : 61-1شکل 



 ط 

 

  119: مقايسه اشکال مودی )مود اول( سازه سالم و ناسالم.............................................................................65-1شکل

 113.............: مقايسه اشکال مودی )مود دوم( سازه سالم و ناسالم...............................................................66-1شکل

 113: مقايسه اشکال مودی )مود سوم( سازه سالم و ناسالم...........................................................................67-1شکل

 111...................................................................................................................: الگوی دو آسیبي قاب فوالدی68-1شکل 

 115...............................................................................زلزله طبس در حوزه زمان (L): شتابنگاشت افقي 62-1شکل 

 115...............................................................................زلزله طبس در حوزه زمان (T): شتابنگاشت افقي 71-1شکل 

 115..............................................................................زلزله طبس در حوزه زمان (V): شتابنگاشت افقي 71-1شکل 

 z..........................................................116در جهت  3،7،19،17زمان گره های -: تغییرات پاسخ شتاب79-1شکل 

  117.............................................................: مقايسه اشکال مودی )مود اول( سازه سالم و ناسالم...............73-1شکل

 117...............................................ناسالم............................: مقايسه اشکال مودی )مود دوم( سازه سالم و 71-1شکل

 117.........................................................: مقايسه اشکال مودی )مود سوم( سازه سالم و ناسالم.................75-1شکل

در حالت سالم و ناسالم تحت تحريک نويز فرکانسي مقايسه اشکال مودی روش تجزيه : 76-1شکل 

 118......................................................................................................................................................................................سفید

  112......................................مودی )مود اول( سازه سالم و ناسالم...................................... : مقايسه اشکال77-1شکل

 112.............................: مقايسه اشکال مودی )مود دوم( سازه سالم و ناسالم..............................................78-1شکل

 111........................................: مقايسه اشکال مودی )مود سوم( سازه سالم و ناسالم..................................72-1شکل

  111.......................................: مقايسه اشکال مودی )مود اول( سازه سالم و ناسالم....................................81-1شکل

 111............................................: مقايسه اشکال مودی )مود دوم( سازه سالم و ناسالم...............................81-1شکل

 111............................................: مقايسه اشکال مودی )مود سوم( سازه سالم و ناسالم..............................89-1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 فصل اول:

وکلیات مقدمه

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 تحلیل دینامیکیای بر  مقدمه -6-6

اما به جهت  ،ها مي باشد ساخت و نگهداری سازه از ضروريات مهم در طراحي، تحلیل دينامیکي يکي

ها و شرايط مرزی مختلف و نیز  بارگذاری دسترس نبودن جواب تحلیلي برای سازه های پیچیده، با در

تئوری های نامناسب، خطا در مدل کردن  کارگیری فرضیات وه خطاهای حاصل از ب نظیر وجود خطاهايي

مدل های تقريبي عددی، نظیر روش اجزاء  های پیچیده و عدم اطالع صحیح از خواص مواد، هساز جزئیات

. بخش مهمي از تحلیل دينامیکي اجزای محدود را تحلیل مودال باشندمي مشکالتي مواجه  محدود با

 تشکیل مي دهد.

 تفاوت آنالیز مودال تحلیلی و تجربی -6-2

بیان مي دارد. در ابتدا با توصیف فیزيکي يک  تحلیلي را آنالیز مودالسه فاز متفاوت  (1-1) شکل

سپس مي توان  گفته مي شود. 1فضاييسختي و...( روبرو مي شويم که به آن مدل  سامانه )خواص جرم،

انجام داد تا توصیف مشخصه های يک سازه به صورت مودهای  فضايييک تحلیل مودال تئوری روی مدل 

ل شامل فرکانس های طبیعي، شکل دگفته مي شود. اين م 9مدل مودال ارتعاشي آن بیان شود که به آن

مودها و ضرايب میرايي متناظر است. اين توصیف در واقع الگويي است که سامانه در حالت طبیعي و 

بدون اعمال نیرو ارتعاش مي کند. مرحله سوم که اهمیت بیشتری دارد عبارت است از آن که سازه تحت 

ي از خود بروز مي دهد. اين پاسخ نه تنها به خصوصیات ذاتي سامانه بلکه به تحريک معین چه پاسخ

مقدار تحريک نیز بستگي دارد. معموال در اين حالت تحريک را به صورت فرم استاندارد و پاسخ را به 

  .صورت مدل پاسخ در نظر مي گیرند که مدل پاسخ شامل مجموعه ای از توابع پاسخ فرکانسي است

 

 مودهای ارتعاشي                                    توصیف سازه  سطوح پاسخ                           

 : مراحل تئوری تحلیل ارتعاشي1-1شکل

 

                                                             
1- Spatial Model 

2- Modal Model 

3- Experimental Moal Analysis (EMA) 
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نشان داده  (9-1شکل )که در  مي باشد 1برعکس فرآيند تئوری تحلیل ارتعاشي آنالیز مودال تجربي

مودهای ارتعاشي و در نهايت به طور محدودی به مدل سازه مي از خواص پاسخ سامانه به شده است و 

 رسد.

 خواص پاسخمودهای ارتعاشي                                                                 مدل سازه

 : مراحل تجربي تحلیل ارتعاشي9-1شکل 

 

 ای بر آنالیز مودال تجربیمقدمه  -6-9

و  ي رودم به شمار کیعمران و مکان يدر مهندس یا  موضوع شناخته شده، تجربي مودال زیآنال

در  تجربي مودال زیروز به روز در حال گسترش است. از آنال يمهندس های رشته ريآن در سا یکاربردها

و تعیین خواص ذاتي يک سیستم در قالب ها  ارتعاشات سازه یریگ و اندازه يابيدرجه اول به منظور ارز

طبیعي، ضرايب میرايي و شکل مودها و به کارگیری آنها به منظور ايجاد مدل رياضي از  فرکانس های

رفتار دينامیکي سیستم استفاده مي شود که اين مدل رياضي مدل مودال سیستم و اطالعات مربوط به 

 مشخصات آن داده های مودال نامیده مي شود. عالوه بر موارد فوق در درجات بعدی از آنالیز مودال

 نگيتوریسالمت و مان شيها، پا خسارت در سازه صیاز جمله تشخ يعمتنو اریبس یدر کاربردهاتجربي 

 .شود ياستفاده منیز  آن ريها و نظا سازه يابي بیو آس یباربر تیظرف يابيها، ارز سازه

اطالعات آزمايشگاهي است. منظور از  شناسايي مودال، تعیین پارامترهای مودی به کمک منظور از

 باشد. در آزمايش مودال کالسیک های مودی ميهای طبیعي، میرايي و شکل مودی، فرکانس پارامترهای

شود. اين تابع بارگذاری ورودی را به  سیستم تعیین مي 9تعیین تابع پاسخ فرکانسي پارامترهای مودال با

 سیستم را دارد.خروجي به  گیری ورودی و اندازه دهد. اين روش نیاز به پاسخ سیستم ارتباط مي

 

 محدودیت های آنالیز مودال کالسیک -6-4

معموال از تحريک مصنوعي به منظور اندازه گیری توابع پاسخ  3در آنالیز مودال کالسیک -1

فرکانسي استفاده مي شود. بسیار مشکل است که اين تابع را در فضای تست يا در سازه های بزرگ 

 محاسبه نمود.

                                                             
 

 

2Frequency Response Function (FRF) 

2 Classical Modal Analysis 
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به محیط آزمايشگاه محدود مي شود. در هر حال در بسیاری از کاربردهای  آنالیز مودال کالسیک -9

 صنعتي، شرايط عملي واقعي به وضوح، متفاوت از شرايطي است که در آزمايشگاه وجود دارد.

اغلب در آزمايشگاه يک ترکیب به جای سیستم کامل تست مي شود و شرايط مرزی مي بايست  -3

 شود.به شکل قابل قبولي شبیه سازی 

 غیر خطي بودن بسیاری از سیستم ها و سختي ايجاد تحريک چنین سیستم هايي. -1

 محیطیمقدمه ای بر آنالیز مودال  -6-5

مشکل اساسي مواجه است. اولین مشکل  دينامیکي با چند تحلیل به دلیل محدوديت های مذکور

به کار گرفته شود تا تمامي شکل  تحريک سازه های بزرگ بايد نیروی زيادی مي باشد، برای تحريک سازه

نیروی بزرگي، ممکن است  ازيک سو چنین ،محدوده فرکانسي مد نظر تحريک گردد مودهای سازه در

دوم، وجود نويز  و از سوی ديگر موجب بروز رفتار غیر خطي شود. مشکل موجب خرابي محلي سازه شده

 .صوتي در محیط تست مي باشد تردد خودرو و امواج فراوان نظیر باد،

در اين  را ارائه کنند.مودال  آنالیز ي ازمحققان را بر آن داشته تا روشهای نوين وجود اين مشکالت 

ها با عنوان آنالیز  روش تحريک محیطي اندازه گیری مي شود. از اين رو اينا روش ها فقط پاسخ سازه ب

د. به نظر مي رسد صنعت در اين خصوص بر شناخته مي شون 1فقط پاسخ ودالآنالیز ميا ارتعاش محیطي 

روی لبه دوران جديدی ايستاده است که به کاربردهای جديد به منظور فعالیت های حرفه ای در حوزه 

شده  رییگ و پاسخ اندازه کند يبرداری از سازه را مختل نم بهره، شيآزما نياصوت و ارتعاشات مي پردازد. 

. تفاوت عمده آنالیز مودال کالسیک و آنالیز مودال باشد يبرداری از سازه م بهره يواقع طيشرا انگریب

 عملیاتي در نوع تحريک آن ها است.

 

 مزایای آنالیز مودال محیطی -6-1

آنالیز مودال محیطي ارزان بوده و با سرعت زيادی انجام مي گیرد، زيرا به تجهیزات پیچیده تحريک و  -1

 مرزی شبیه سازی شده نیاز ندارد. شرايط

 .مي گیرد قرار استفاده مورد نیز سازه ها عمر طول و درستي بر نظارت عیب يابي، برای OMA از -9

 صوتي امواج و ترافیکي بار باد، نیروی توسط مي توانند ساختمان ها و پل ها نظیر بزرگ سازه های -3

از اين نیروها برای تحريک سازه استفاده مي کند و به کمک میانگین گیری و يا  OMAشوند.   تحريک

 دارد.فیلترينگ سعي در حذف نويزهای محیطي 

                                                             
1- Output Only Modal Analysis 
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1- OMA در  بتوان را سیستم اگر حتي، مي آورد دست به کار حین در را سیستم مودال خصوصیات

 تحريک با حتي، نمي توان هم باز کرد، بررسي آن روی بر را EMAشرايط آزمايشگاه قرار داد و 

 .کرد ايجاد را کار محل در موجود تحريکات نوع و سطح اغتشاش، با همراه تحريکي هوشمندانه

دست آمده  به مودال خصوصیات بنابراين مي دهند، نشان غیرخطي خواص خود، از سیستم ها بیشتر  -5

 آنها را بنابراين باشد، داشته کاری محیط در خصوصیات آن با دقیقي ارتباط نمي تواند EMAاز 

 .مي باشد بسیاری اهمیت دارای که مي نامند، کاری مودال خصوصیات

 ساختار پایان نامه -6-7

فصل تدوين شده است. در فصل دوم، مطالعاتي را که از گذشته تا به امروز بر  پنجاين پايان نامه در 

روی موضوعات مشابه انجام شده است را ذکر مي کنیم، در فصل سوم تئوری روش های مورد استفاده در 

به طور کامل  ،و نتايج پژوهش حاصله تحقیق حاضر مطرح خواهد شد و سپس در فصل چهارم مدل سازی

توضیح داده شده و نهايتا در فصل پنجم نتیجه گیری ها و پیشنهادها برای پژوهش های آينده ارائه 

 شود. مي
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 مقدمه -2-6

 مشخصات سازی بهینه و بهبود تعیین، هدف با فراگیر دانشي به مودال آنالیز گذشته، دهه دو در

. است شده تبديل و تشخیص خسارت، پايش سالمت و آسیب يابي سازه ها مهندسي های سازه دينامیکي

آنالیز مودال يکي از روش های تجربي تحلیل دينامیکي سازه ها مي باشد که نتايج حاصل از آن از دقت 

 گیری اندازه بر کالسیک، مودال آنالیز های روش (Sarparast et al,2012).مناسبي برخوردار است

 استخراج به قله، نظیر انتخاب مدل شناسايي های روش کارگیری به با و بوده مبتني خروجي ورودی/

 .(Ewins,2000)پردازند مي سازه  ارتعاشي خصوصیات

 مودال آنالیز تاریخی توسعه -2-2

 ساده، هايي مؤلفه کمک به سازه يک دينامیکي پیچیده وضعیت توصیف مودال آنالیز اصلي ايده

 را ماده هر ذرات ترين اساسي میکند سعي که گرايي، ذره مفهوم به ايده، اين. باشد مي مودها، شکل يعني

 و سینوسي ساده امواج مجموع به پیچیده موج شکل يک آن در که فوريه، سری مفهوم يا و بیابد،

 ها گذشته در را مودال آنالیز منشأ بايد ديدگاه، اين با. دارد زيادی شباهت شود، مي تجزيه کسینوسي

 راه که است موجود علم اخیر تاريخ در گرايي ذره ديدگاه اين از تاريخي برهه دو حال، اين با. کرد جستجو

 در رنگي اجزای وجود خورشید، نور طیف مشاهده با نیوتن.)است نموده هموار مودال آنالیز تولد برای را

 يک در را دلخواه ای دوره تابع هر که داد نشان پیشینیان، رياضي دانش اساس بر فوريه. کرد ثابت را آن

 طیفي، آنالیز و فوريه سری. نوشت هماهنگ ساده توابع مجموع صورت به توان مي محدود زماني بازه

 موج معادله از توان مي را تئوری مودال آنالیز( نموده اند فراهم مودال آنالیز توسعه برای محکم ای شالوده

 های فرکانس مي توان مساله اين حل از. شناخت نمايد، مي توصیف را تار يک ارتعاش دينامیک که

 سده در طول که را مودال آنالیز از مرحله اين. کرد تعیین را اجباری پاسخ های و مودها شکل طبیعي،

پاره  ديفرانسیل معادالت حل برای رياضي زمینه در کوششي توان مي حقیقت در يافت، گسترش نوزدهم

دارای ظرافت خاصي است اما دامنه آن به  حل روش چه اگر. دانست پیوسته دينامیکي ای سازه های

 شود. مي ختم سیستم های ساده و محدودی

 سده در انالیزمودال تئوری در اوجي نقطه ماتريسي، آنالیز پیدايش و جسم يک سازی گسته مفهوم

 فرم به را دلخواهي سیستم هر دينامیک تحلیل که بود ای گونه به تئوری اين گسترش. است بوده اخیر
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 از پس تئوری اين تحقق وجود، اين با. نمود مي پذير امکان آن سختي و جرم توزيع داشتن با ماتريسي

 مودال آنالیز همان حقیقیت در تئوری لامود آنالیز ديدگاه، اين از. نمود پیدا موجوديت کامپیوتر پیدايش

 .باشدمي  عددی

 سده اوايل در شد، نهاده آن بر پیدايش از پس طوالني مدتي که نامي تجربي، آنالیز مودال های پايه

 مهندسي گسترش با نتیجه، در باشد. مي سیستم شناسايي تجربي، مودال آنالیز گرديد. هسته بنا گذشته

 امکان مکانیکي های سیستم با الکتريکي مدارهای مقايسه. يافت گسترش نیز تجربي آنالیزمودال برق،

 باعث امر، اين. کرد فراهم مکانیکي سیستمهای مطالعه در را مدار تحلیل های تئوری برخي از استفاده

 . گرديد سازه دينامیک در سیستم زير تحلیل و مکانیکي امپدانس سیستم، شناسايي پیشرفت

1فوريه سريع تبديل الگوريتم ابداع نهايت در
3و توکي 9کولي توسط 

 استفاده راه ،1265 سال در 

 پاسخهای میتوان ،FFT  کمک به. نمود هموار را سازه دينامیک در تجربي تکنیک اين از مناسب و سريع

      آورد دست به حاصل، پاسخهای و شده داده های ورودی گیری اندازه با را سازه يک فرکانسي

(Cooley & Tukey, 1965). اندازه  1فرکانسي پاسخ های بین رابطه مودال آنالیز تئوری از استفاده با

 مودال اطالعات استخراج روی ها تالش تمام. آيد مي دست به تست، نمونه مودال اطالعات و شده گیری

 تجربيمودال  آنالیز روش مهمترين شايد و اولین. گرديد متمرکز شده، گیری اندازه FRF دادههای از

 ظهور از قبل تا مذکور روش. شد پیشنهاد FFT ظهور از پیش و 1217 سال در 6و پانسو 5کندی توسط

FFT ًگرديد پیشنهاد زمان و فرکانس حوزه در بي شماری های روش پس آن از. بود شده فراموش تقريبا 

 .(Kennedy & Pancu, 1947) .شد داده توسعه آنها اساس بر متعددی ای رايانه های الگوريتم و

 سنتي مودال آنالیز. است کرده کمک نیز تئوری مودال آنالیز پیشرفت به تجربي، های روش گسترش

 مودهای تئوری. کرد پیدا بسط تناسبي غیر میرايي مدل به بود، تناسبي میرايي مدل اساسي بر که

 دينامیک زمینه در را کنترل تئوری با مرتبط عناوين تجربي مودال آنالیز. يافت گسترش مختلط، ارتعاشي

 فعال طور به شده، اندازه گیری پاسخهای از نیرو تعیین مانند؛ سازه معکوس دينامیک مسايل. نمود ايجاد

در حال حاضر، . گرفت قرار بررسي مورد تجربي صورت به دينامیکي غیرخطي مشخصات و شدند دنبال

خودرو و  مهندسي از آن آنالیز مودال وارد بسیاری از مقوالت مهندسي و علمي شده است. کاربردهای

                                                             
1- Fast Fourier Transform (FFT) 

2- Cooley, W 

3- Tukey, J.W 

4- Kennedy, C  

5- Pancu, C 
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 عددی مودال آنالیز که گونه ای به است، يافته گسترش پايه علوم و پزشکي هوافضا گرفته تا بیومکانیک،

 (He & Fu, 2001) .شده اند تبديل سازه دينامیک در اساسي رکن دو به تجربي و( محدود اجزای)

 سال در محققان است. همراه اساسي مشکالت با معموال کالسیک مودال آنالیز های روش از استفاده

 اين در. اند پرداخته پاسخ فقط گیری اندازه مبنای بر مودال، آنالیز نوين های روش ارائه به اخیر های

 اولین شود. مي تحريک بارهای طبیعي توسط بلکه شود، نمي تحريک مصنوعي صورت به سازه ها، روش

 و  (Abel-Ghaffer & Housner,1987)معلق  پل ارتعاشات بررسي زمینه در ها، روش اين کاربرد موارد

 نداشته دنبال به مطلوبي نتايج که است صورت گرفته (Begg et al, 1976) ها سازه ارتعاشات

 اخیر، ی دهه در محاسباتي های روش و کامپیوترها پیشرفت با .(Wenzel & Pichler, 2005)است

 آزمايش همچنین است. شده ارائه زمینه اين در مختلفي های روش و گرفته صورت تری فعالیت گسترده

 و (Asmussen et al,1998)ها ، پل(James et al, 1995)ها ساختمان روی بر متعددی های

 است. گرفته صورت (Hanson, 2006)قطارها

 

 سالمت سازه پایشمفهوم  -2-9

کار آمدن مواد هوشمند و مواد مرکب زمینه برای ظهور روشي نوين در تکنولوژی کشف  با روی

بر و پر هزينه بوده و از نظر ايمني نیز عملکرد  های سنتي کشف آسیب بسیار زمان آسیب فراهم شد. روش

مخرب و  های غیر های ارزيابي و تست گیری از روش سالمت با بهره پايشپايیني داشتند. امروزه تکنولوژی 

های، عمراني، هوايي، دريايي، صنايع نفت و گاز  شبکه حسگری قوی بهترين سیستم کشف آسیب در سازه

ها، سیستم نظارت و مانیتورينگ خودکاری است که هدف آن کشف  باشد. مانیتورينگ سالمت سازه و... مي

های حسگری  باشد و اين امر بوسیله استفاده از شبکه در طول عمر يک سازه ميای  های سازه عیب

 (Chang, 2007)شود.  سراسری انجام مي

 

 سالمت سازه پایشای بر  مقدمه -2-4

های ناشي از  باشد. عیب يابي در هر لحظه از طول عمر سازه مي سالمت سازه، عیب هدف از پايش

های ناشي از پیری سازه(  ده، و رويدادهای تصادفي و عمر سازه)عیباستهالك، عوامل محیطي، نحوه استفا

تواند سیر رشد آسیب و عمر باقیمانده  شوند. همچنین اين سیستم مي و... توسط اين سیستم شناسايي مي

بیني کند. با اين توضیحات واضح است که اين روش يک روش  ناحیه آسیب ديده و کل سازه را پیش
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تلفیق حسگرها و استفاده از مواد  .باشد مي 1مخرب و کالیبره شده از روش ارزيابي غیرجديد، بهبود يافته 

 هوشمند، توانايي باالی انتقال و پردازش داده و قدرت محاسباتي باال, زمینه ايجاد يک ساختار نظارتي

  (Beral & Speckmann, 2003).کامل را فراهم نموده است

 

 الیز مودال و پایش وضعیت سازه ایزمینه آنپژوهش های انجام گرفته در  -2-5

دفاع شده است  ایتانيبر ستليدر دانشگاه برکه  ی دکتری قالب رساله( در 1288) 9برانجانسون مزیج

سازه  يکیناميرفتار د رییگ ها، با اندازه انواع مختلف سازه تیوضع نییجهت تع عملي های روش به بیان

 مي پردازد.

 يی بتن چند دهانه يپل بزرگراه کيارتعاش اجباری را بر روی  شيآزما (1225) 3امزیليسالوا و و

پل استفاده  کيجهت تحر يکیدرولیی ه کننده کيتحر کيانجام دادند. از  راتیمسلح، قبل و بعد از تعم

که فرکانس  دادنشان  شانيا قاتیقرار دادند. تحق رییگ شد و چهار شتاب سنج پاسخ پل را مورد اندازه

 ریمحل انجام تعم يتوانند به خوب يم COMACو  MAC ارهایینکرد لکن مع رییپل تغ ریبا تعم يعیطب

واحد  ریغ ريرا با مقاد بیو تنها وقوع آس ستین بیمحل آس ييقادر به شناسا MAC اریمع را نشان دهند.

 یاشکال مود سهيبا مقا توان يم COMAC اریبه کمک مع يدهد ول يم صیمتناظر، تشخ یمودها یبرا

بیانگر کسینوس زاويه بین بردارهای شکل  MACمعیار اطمینان  مشخص کرد. يرا به راحت بیمحل آس

 مودی است، اگر بردارهای شکل مودی بر هم منطبق باشند مقدار اين شاخص برابر يک مي شود. 

مدل سازه  نییبه تع کيبلژ ونیل کیی دکتری در دانشگاه کاتول در قالب رساله (9111) 1ترزیبارت پ

 ادیيرا به مقدار ز شيآزما ی نهيهز ،يطیپرداخته است. استفاده از ارتعاشات مح ياز اطالعات خروج

با  يشتاب، مدل های رییگ و اعمال آن بر اندازه رفضايپژوهش به کمک روش ز ني. در ادهد يکاهش م

. از باشد يمتفاوت م يطیمح طيتحت شرا يابي بیآس قیتحق نيا گري. هدف دديآ يباال بدست م تیفیک

از  رییگ با بهره گردد، يای م در مدل سازه رییباعث تغ بیو هم آس يطیمح طيشرا رییکه هم تغ ييآنجا

بصورت جداگانه در نظر  يخراب تو اثرا يطیمح طيدر شرا رییآماری، اثرات تغ ستمیس ييروش شناسا

 گرفته شده است.

                                                             
1- NDE: Nondestructive Evaluation 

1- J.M.W.Brownjohn

2- O.S.Salawu & C.Williams

3- Baret Peeters
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 کويمکز ویدر ن ونیپل آالموسا کن يابي بیجهت آس ادیيز های شيآزما( 9111) 1فرار و همکاران

 ادیيتعداد ز رییگ با اندازه يطیارتعاش مح شي( و آزماي)تجرب ارتعاش اجباری شيانجام دادند. آزما

 ريو با مقاد ديمحاسبه گرد ها گنالیس يپردازش خط کی. پارامترهای مودال با تکنديسنج انجام گرد شتاب

 نيقابل توجه ا جياز نتا يکي. ديگرد سهيکامل مقا اتیمدل اجزاء محدود با جزئ کيبدست آمده از 

 راتییآماری تغ تیحساس سازی يپارامترهای مودی و تالش جهت کم راتییی تغ مطالعه ها، شيآزما

 .باشد يپارامترهای مودی م

سازه با استفاده  یپارامترها نییتع یرا برا 3يفرکانس هيبه نام تجز ي( روش9111) 9و همکاران نکريبر

 دارد. کیمودال کالس زیدر آنال 1به روش انتخاب قله یاديارائه کردند که شباهت ز يطیمودال مح زیاز آنال

های  را بر روی اطالعات بدست آمده از مدل بیآس ييهای شناسا ( روش9119) 5جانسون و همکاران

           ای سالمت سازه تیوضع شيپروژه توسط گروه کاری پا نياقرار دادند.  يابيمورد ارز کيتئور

IASC-ASCE در سازه با  بیی دو دهانه بود که آس طبقه 1قاب فلزی  کيی مبنا،  انجام شد. سازه

 .ديسازی گرد هیای در مدل عددی شب اجزاء سازه يدادن سخت شکاه

 کیهارمون یدر حضور محرك ها يطیمودال مح زیآنال ي( به بررس9111) 6جنيو ر يموهانت

 به طور همزمان در نظر گرفته اند. ریت کيرا در  يتصادف کيو تحر کیپرداخته اند و بار هارمون

به  دنیرس یاستفاده کرده و برا يطیو باد به عنوان ارتعاش مح کی( از تراف9111) 7گولل و اردوغان

 زیحاصل از مدل اجزا محدود سازه پل و آنال جيپل استانبول استفاده کرده است. نتا یمود یپارامترها

 دارند. گريبا همد یاديز اریمطابقت بس يطیمح

( به بررسي و انجام آزمايش ارتعاش محیطي بر روی پل خرپای فوالدی 9113) 8برونو و همکاران

دی و قبل و بعد از بازسازی آن پرداخته اند و در نهايت تغییرات پارامترهای دينامیکي حاصل از مدل عد

 تجربي را با هم مقايسه کرده و اختالف کمي را در جواب های حاصل مشاهده کرده اند.

                                                             
4- C.R.Farrar et al

1- R.Brincker et al 

2- Frequency Domain Decomposition (FDD)

3- Pick Peaking 

4- Johnson et al 

5- P.Mohanty, D.J.Rixen 

6- Engin GULAL & Hediye ERDOGAN

7- Bruno J.A. Costa 
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 يمهندس یدر سازه ها ياتیو عمل کیمودال کالس زیآنال سهي( به مقا9111) 1گروسل و همکاران

شده در مقاله با استفاده  يبررس یارتعاشات مربوط به سازه ها یریحاصل از اندازه گ جيپرداخته اند که نتا

سازه  يکیناميد یپاسخ ها یریشده است و اندازه گ يمختلف پردازش اطالعات بحث و بررس یروشها از

 انجام شده است.  9توسط نرم افزار پالس زیها ن

پل چهار دهانه و به دست آوردن  کي يشگاهينمونه آزما ي( به بررس9116) 3وانگ و همکاران

 کرنش پرداخته اند. یریو با اندازه گ يفرکانس هيپل با استفاده از روش تجز یمود یپارامترها

تعیین فرکانس طبیعي سازه با استفاده از تابع پاسخ فرکانسي  (9117) 1قاسمي خادمي و همکاران

را مورد بررسي قرار داده اند. در اين تحقیق با استفاده از آنالیز مودال تجربي پاسخ شتاب سازه در يک 

دو طبقه فوالدی با فرض میرايي ثابت تحت بار انفجاری بدست آمده و سپس مشخصات مودی سازه  قاب

نتايج بیانگر آن است که توابع پاسخ فرکانسي ابزار مناسبي برای تعیین  مورد نظر بدست مي آيد.

در پارامترهای مودی سازه مي باشد. فرکانس های طبیعي بدست آمده از روش آنالیز مودال تجربي 

مقايسه با نتايج روش اجزا محدود نشانگر مطلوبیت روش برگزينش قله مي باشد. اگرچه روش برگزينش 

قله و به طور کلي تر روش های شناسايي در حوزه فرکانسي قادر به تخمین دقیق نسبت های میرايي 

 نمي باشند اما تعیین فرکانس های طبیعي سازه از ويژگي های مطلوب اين روش مي باشد.

ارزيابي دقت عیب يابي با استفاده از تغییر شکل مودی در قاب  (9117) 5قاسمي خادمي و قلي زاد

فوالدی پرداخته اند. در اين پژوهش از قاب دو بعدی هفت طبقه فوالدی دو دهانه برای ارزيابي دقت 

ی سازه دشناسايي آسیب با بکارگیری روش مذکور استفاده شده است. نتايج حاصل از تغییر شکل مو

است  فوالدی قطع شکل مودها در ناحیه خرابي قابگر نشانسالم و آسیب ديده در گام های خسارتي باال، 

بطوريکه که با استفاده پاسخ های ارتعاشي در سطوح مختلف آسیب و مقايسه آن ها مي توان تغییرات 

به منظور ارزيابي دقت  شکل مودها را رصد نمود و محدوده خسارت ديده در قاب ها را شناسايي کرد.

قاب دو بعدی هفت طبقه دو دهانه در الگوهای آسیب  شکل های مودیروش عیب يابي با اشکال مودی، 

مختلف به دست مي آيند. نتايج تحلیل نشان مي دهد که در سازه های با تعداد طبقات  و دهانه های باال 

بايد خرابي به مقداری باشد که اشکال  برای استفاده از روش اشکال مودی در بررسي خرابي سازه ای

مودی سازه را تحت تاثیر قرار دهد، به عبارت ديگر هرچه تعداد المان های سازه ای باالتر باشد نمي توان 

                                                             
8- J.Grosel et al

1- PULSE

2- T.Wang et al

3- A.Ghasemi Khademi et al 

4- A.Ghasemi Khademi, A. Gholizad 
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محل آسیب های جزئي وارده به سازه را طبق روش اشکال مودی شناسايي کرد. در حالت کلي با ايجاد 

ديدی را نشان نمي دهد در حالي که ساير مودها نتايج واضح و اول تغییرات ش خسارت در نمونه ها مود

  مطمئن تری را ارائه مي دهند.

داده  نشان به بررسي مقايسه ای پاسخ شتاب قاب سه بعدی (9117) 1قاسمي خادمي و همکاران

 در شناسايي آسیب سازه ای پرداخته اند. (9-9شده در شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه: قاب سازه ای مورد 1-9شکل

 

در اين پژوهش نمونه مورد مطالعه يک قاب فوالدی سه بعدی مي باشد که سازه مورد نظر در محیط 

              نرم افزار اجزاء محدود مدلسازی شده و با ايجاد الگوهای آسیب در يکي از المان های سازه ای

و همچنین وارد کردن شتابنگاشت زلزله بم در جهات تک گانه و سه گانه، پاسخ شتاب  (3)المان شماره 

گره های مختلف با استفاده از تحلیل دينامیکي تاريخچه زماني بدست مي آيد. هدف اين پژوهش ارزيابي 

مقايسه ای کارآيي و دقت پاسخ های شتابي بدست آمده در تشخیص خرابي سازه ای مي باشد. بررسي 

ی صورت گرفته در حاالت مختلف نشانگر توانايي نمايان سازی محدوده آسیب در پاسخ شتابي گره ها

تغییرات شتاب سازه سالم و ناسالم در گره های  (3-9)در شکل  مي باشد. zهای سازه ای در جهت 

ه که نزديکترين محل به آسیب وارد 19نشان داده شده است که پاسخ گره  zدر جهت  95و  11،19،13

 . با دقت بسیار بااليي محدوده عیب سازه ای را مشخص مي کندبه سازه مي باشد، 

                                                             
1- A.Ghasemi Khademi et al
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 در حاالت سالم و ناسالم zجهت در  95و  11،19،13زمان گره های  -: تغییرات سیگنال شتاب9-9شکل

 

( آزمايشات گوناگوني به منظور بررسي ارتباط میان خسارت سازه و 1387) يکاظم يقدس و حاج

تغییرات در مشخصه های دينامیکي يک سیستم سازه ای انجام داده اند. برای اين منظور چهار قاب با 

ستونهايي از جنس مواد پالستیکي فشرده و کف های چوبي با تعداد طبقات مختلف تهیه شد و اثر 

ينامیکي ستونهای قابها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد که با افزايش خسارت بر خواص د

 ها کاهش يافته و میرايي سازه افزايش مي يابد. خسارت در نمونه ها فرکانس

( به بررسي عددی و تجربي يکي از اين روش ها به نام تجزيه فرکانسي 1382و همکاران ) يبیخط

طبقه استفاده شده است. بدين منظور ابتدا  6پرداخته اند. در بررسي عددی، از مدل يک ساختمان 

ساختمان به روش المان محدود مدل شده و پارامترهای مودال دقیق آن محاسبه شده است. سپس 

در يک آزمايش شبیه سازی شده تحت تحريک اتفاقي قرار گرفته و با بکارگیری روش تجزيه ساختمان 

فرکانسي بر روی پاسخ ها، پارامترهای مودال آن محاسبه شده است. مقايسه نتايج حاصل از شبیه سازی 

ین اثر تحريک و همچن نوععالوه اثرات محل و ه با نتايج حل دقیق اختالفات اندکي را نشان مي دهند، ب

به منظور بررسي تجربي روش مذکور، يک  همچنین ايج، مورد بررسي قرار گرفته است.میزان نويز در نت

تحت تست مودال کالسیک و تست ارتعاش محیطي ( 1-9نشان داده شده در شکل )تیر دو سر گیر دار 

پارامترهای مودال قرار گرفته است. با اجرای روش تجزيه فرکانسي بر روی نتايج تست ارتعاش محیطي، 

است، نشانگر دقت مناسب  آمدهبدست آمده اند. مقايسه اين نتايج با آنچه از تست مودال کالسیک بدست 

 روش تجزيه فرکانسي در تقريب پارامترهای مودال سازه است.
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  آنالیز مودال تجربي بر روی تیر دو سر گیردار: 3-9شکل

 

 يکیناميمشخصات د راتییدر سازه ها براساس تغ يخراب ي( به بررس1321ترکزاده و همکاران )

 یو فرکانس ها یاشکال مود ریمنحصر به فرد هر سازه نظ یها يژگيراستا از و نيپرداخته اند و در ا

 یها ازهس يلیبا استفاده از مدل تحل يابي بیع تميالگور کيراستا،  نياستفاده شده است. در ا يعیطب

تحت عنوان  يسازه ها، تابع کیناميمنظور ابتدا با کمک اصول د نيشود. بد يارائه م دهيد بیسالم و آس

قرار  لیو سالم مورد تحل دهيد بیآس یسازه ها FRFشده، سپس اطالعات  فيتابع پاسخ فرکانس تعر

 ييشود که جهت شناسا يم ييشناسا بیاطالعات، مکان آس نيا راتییتغ يبا بررس تيگرفته و در نها

 یشنهادیدقت و عملکرد مناسب روش پ انگریب جيارائه شده که نتا یعدد یها ثالم ،یشنهادیروش پ

 باشد. يدر سازه ها م يخراب ييشناسا یبرا

 عيبا توز  دیاغتشاش سف کي یفرض بر آن است که ورود مقاله نيدر ا( 1321بزرگمهری و مرادی )

در دامنه  هيتجز یبه نام ها يطیارتعاش مح زیاست. در پژوهش حاصل دو روش پرکاربرد در آنال نیگوس

جرم و فنر اعمال  یدرجه آزاد 3 ستمیس کي یبر رو يدر دامنه فرکانس شرفتهیپ هيو تجز  يفرکانس ی

بدست آمده نشان  جيشده است. نتا سهيآن مقا يلیحل تحل از بدست آمده جيحاصل با نتا جيو نتا دهيگرد

 شیپ يبا دقت خوب را ييرایم ضرائب شکل مودها و ،يعیطب یدهد که روش ارائه شده، فرکانس ها يم

 کند. يم ينیب
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 هيروش تجز يکیناميو د ياضياصول ر ي( در مقاله مورد نظر به  معرف1321و همکاران ) يگل افشان

باشد  دیسف زيکه بار وارده به صورت نو نياند که با فرض ا دهیرس جهینت نيپرداخته و به ا يحوزه فرکانس

 دست خواهد آمد.ه ب قیباشد جواب دق فیضع ييرایمجزا بوده و م گريکديو مودها از 

از  يکي یبر رو يطیارتعاش مح وهیمودال به ش شيآزما جينتا ي( به بررس1321و همکاران ) يعشاق

محدود پل با  یدر شهر اصفهان )پل روگذر چمران( پرداخته و در ادامه مدل اجزا يمهم بزرگراه یها پل

را با  شيحاصل از آزما جيکه نتا شودي م برهیکال یبه نحو شيآزما جيسازه با نتا یمرز طيدر شرا رییتغ

مختلف پل، از  یوارده در بخشها يو بعضاً کل يجزئ یخسارتها لی. به دلدينما دیباز تول يدقت قابل قبول

در  اجرا به خصوص نیمتعدد ح یها وجود نقص لیپل به دل يکیناميشد که رفتار د يم ينیب شیابتدا پ

 یمود اتیخصوص یبر رو یسازها یها صنق وجود ریتأث تاًيشده باشد. نها رییگاه ها، دچار تغ هیمحل تک

دهد رفتار  ينشان م جيقرار گرفته است. نتا يپل مورد بررس يکیناميرفتار د یبر رو ،ينگرش کل کيو در 

 اجراست. نیح یسازها یها و نقص یمرز طيمتأثر از شرا اریسازه پل بس يکیناميد

( در رساله دکتری خود در رشته مهندسي مکانیک به بررسي آنالیز 1321محمد حسن مسجديان )

مودال عملیاتي در حضور تحريک های هارمونیک پرداخته است. همچنین به منظور استخراج پارامترهای 

و پیاده مورد مطالعه  CFDDو  EFDDشامل  (FDD)مودال، روش های مبتني بر تبديل حوزه فرکانس 

سازی قرار گرفته اند. دقت و کارايي روش های موجود و پیشنهادی ابتدا از طريق شبیه ساز ينرم افزاری 

بررسي و مقايسه شده و سپس کارايي آنها در آزمايشات عملي از طريق آزمون آنالیز مودال عملیاتي يک 

شبیه سازی و آزمون های عملي  تیر فوالدی و يک فن شرکت فوالد مبارکه ارزيابي گرديده است. نتايج

 بهبود نتايج حاصل از روش پیشنهادی نسبت به روش های موجود را نشان داده است.

( به بررسي عددی و تجربي روش زير فضای اتفاقي کواريانس در 1329سرپرست و همکاران )

یر يک سر گیردار از تخمین پارامترهای مودال سازه پرداخته اند. برای اين منظور پارامترهای مودال يک ت

روش زير فضای اتفاقي بر مبنای کووارينس محاسبه و با نتايج اجزای محدود مقايسه شده است. سپس به 

اال بودن دمپینگ سازه بر روی دقت بمنظور بررسي دقیق تر روش در شرايط مختلف، اثر نويز و 

بي روش، آزمايش های مودال پارامترهای مودال حاصل بررسي شده است. همچنین به منظور بررسي تجر

کالسیک و مودال محیطي بر روی يک میل لنگ انجام شده و پارامترهای مودال حاصل از آزمايش ها با 

يکديگر مقايسه شده اند. نتايج حاصل از بررسي های عددی و تجربي دقت مناسب روش را در تخمین 

 پارامترهای مودال سازه نشان مي دهد.
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 لنگ، تحت آزمايش مودال کالسیک: میل 1-9شکل

 

( به تشخیص وجود آسیب در سازه با استفاده از آنالیز مودال پرداختند. 1329صادقي و همکاران )

در مقیاس ( 6-9نشان داده شده در شکل )در اين راستا ابتدا مدل المان محدود دکل سه بعدی 

و با انجام آنالیز مودال عددی  شده مدلسازیدر دو حالت وجود و عدم وجود تیر برشي  و آزمايشگاهي

فرکانس های طبیعي و شکل مودها محاسبه شده است. سپس عیب مزبور به صورت تجربي در مدل 

و فرکانس های طبیعي تحت دو نوع ورودی مختلف محاسبه و نتايج با هم  واقعي دکل آزمايشگاهي اعمال

ه دست آمده حاکي از دقت روش عیب يابي و همچنین با مدل عددی بررسي و مقايسه شده است. نتايج ب

 با استفاده از فرکانس های طبیعي و مودهای ارتعاشي مي باشد.

 

 : مدل المان محدود )سمت راست( و واقعي )سمت چپ( دکل سه بعدی5-9شکل
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Abstract: 

Experimental modal analysis is a process for identifying the dynamic properties of structures, 

including vibrating modes, by applying their dynamic response to vibrations, which is a useful and 

accurate method for assessing damage in structures and based on non-destructive health tests. The 

use of experimental modal analysis methods is usually associated with fundamental problems. 

Because most of the structures that surround our surroundings are under various environmental 

loads such as wind, sound waves and noise. Therefore, the nature of the loads loaded into these 

structures is not exactly clear, and in most cases it is impossible to measure them. In order to solve 

these problems, researchers in recent years have provided new methods for modal analysis, based 

on measurements, only responses. These methods are called operational modal analysis. In these 

methods, the structure is stimulated by environmental loads. In this research, operational modal 

analysis and experimental modal analysis are used to troubleshoot the steel frame. To achieve this 

objective, the three-story three-dimensional frame model was initiated by impact load and 

earthquake record. To extract the modal information from frequency response functions (FRF), 

methods of a degree of freedom (Pick Peaking, circular fitting, inverse FRF) and several degrees of 

freedom (fractional polynomial) were used. The results of the analysis show that the impact load 

versus the earthquake record has a better performance in determining the vibrational structure of 

the structure, and all methods of a degree of freedom and several degrees of freedom provide 

acceptable results for determining the modal parameters. Secondly, an environmental modal 

analysis method is used. In this case, the frame was propelled by wind and noise perturbation load 

and the methods of frequency domain and subspace randomization analysis, which are in the 

frequency domain and time domain method respectively, were used to approximate the modal 

parameters. Results show better performance of the frequency domain analysis method than the 

random subspace method in determining the inherent characteristics of the system. In the last step, 

applying hypothetical damage to the structure and using the results of empirical and environmental 

modal analysis methods, the damage to the structure was initially investigated using changes in the 

frequency response functions and the McAcet criteria and, finally, the location of the damage to the 

3D frame using the change method Moody's shape is identified.

Key words: Operational modal analysis, Experimental modal analysis, Steel 3D frame, Frequency 

response functions, Mac criterion 
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