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ها، روش ارتعاشی است. با توجه به اینکه خواص دینامیکی سازه از های مهم در پایش سالمت سازهیکی از روش

خواص فیزیکی سازه باعث تغییرات های مودی، تابع خواص فیزیکی آن است، بنابراین تغییر در جمله فرکانس و شکل

شود که در این مطالعه دو روش برای شناسایی موقعیت و شدت آسیب مورد استفاده قرار در خواص ارتعاشی آن می

شود. در روش دوم، تابع سازی می( پیادهMSEگرفته است. در روش اول، تابع هدف بر مبنای انرژی کرنشی مودال)

گیرد. این ( مورد بررسی قرار میMACو به کمک معیار سنجش اطمینان مودی)های مودی ی شکلهدف بر پایه

شود تا رفتاری مشابه با ها بر کمینه کردن توابع هدف  استوار است که منجر به اعمال تغییراتی بر مدل میروش

تی المان ی واقعی، داشته باشد. همچنین در این تحقیق، آسیب فرضی در اعضا با کاهش سخی آسیب دیدهسازه

یابی از الگوریتم جامعه پرندگان و الگوریتم رقابت استعماری سازی شده است. برای حل مساله بهینهمربوطه، مدل

های پیشنهادی، سه سازه مختلف شامل: یک خرپای دو بعدی، یک قاب دو استفاده شده است. به منظور کارایی روش

ه تحت سناریوهای آسیب مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته بعدی سه طبقه سه دهانه و یک قاب سه بعدی سه طبق

ی خرپایی و قاب دو باشند. در سازهها میها در شناسایی آسیباست. نتایج به دست آمده، حاکی از توانایی روش

توان نتیجه گرفت کند. همچنین میبعدی هر دو روش شناسایی آسیب محل و مقدار خرابی را به دقت مشخص می

ی قاب سه بعدی از دقت عیار سنجش اطمینان مودی در مقایسه با روش انرژی کرنشی مودال در سازهکه روش م

های بهین سازی جامعه پرندگان و رقابت استعماری پاسخهای بهینهباالیی در شناسایی آسیب برخوردار است. الگوریتم

 کند.مساله را با دقت باالیی تعیین می
 

ی پرندگان، الگوریتم رقابت استعماری، انرژی کرنشی مودال، پایش سالمت سازه، معیار جامعهالگوریتم  ها:واژه کلید

 سنجش اطمینان مودی.
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 ICA Error! Bookmark تمیالگور با یبعد دو قاب به مربوط بهیآس تک یالگو ییشناسا جینتا( ب)نمودار: 32-4شکل

not defined. 
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defined. 
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 PSO .... Error! Bookmark not تمیالگور توسط بهیآس چند یالگو اول هدف تابع ییهمگرا( ج) نمودار: 38-4 شکل

defined. 

 PSOError! Bookmark تمیالگور با یبعد سه قاب به مربوط بهیآس چند یالگو ییشناسا جینتا( د)نمودار: 39-4 شکل

not defined. 

 PSO Error! Bookmark not تمیالگور توسط بهیآس تک یالگو دوم هدف تابع ییهمگرا( الف) نمودار: 41-4 شکل

defined. 

 !PSO........................ Error تمیالگور با یبعد سه قاب به مربوط بهیآس تک یالگو ییشناسا جینتا( ب)نمودار: 41-4 شکل

Bookmark not defined. 

 PSO ... Error! Bookmark not تمیالگور توسط بهیآس چند یالگو دوم هدف تابع ییهمگرا( ج) نمودار: 42-4 شکل

defined. 

 PSOError! Bookmark تمیالگور با یبعد سه قاب به مربوط بهیآس چند یالگو ییشناسا جینتا( د)نمودار: 43-4 شکل

not defined. 

 ICA . Error! Bookmark not تمیالگور توسط بهیآس تک یالگو اول هدف تابع ییهمگرا( الف) نمودار: 44-4 شکل

defined. 

 !ICA ..................... Error تمیالگور با یبعد سه قاب به مربوط بهیآس تک یالگو ییشناسا جینتا( ب) نمودار:  45-4 شکل

Bookmark not defined. 



 ی 

 

 ICA .... Error! Bookmark not تمیالگور توسط بهیآس چند یالگو اول هدف تابع ییهمگرا( ج) نمودار: 46-4 شکل

defined. 

 ICAError! Bookmark تمیالگور با یبعد سه قاب به مربوط بهیآس چند یالگو ییشناسا جینتا( د)نمودار: 47-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark ....... .دهدیم نشان را ICA تمیالگور توسط دوم هدف تابع ییهمگرا روند( الف)نمودار :48-4 شکل

not defined. 

 !ICA ..................... Error تمیالگور با یبعد سه قاب به مربوط بهیآس تک یالگو ییشناسا جینتا( ب)نمودار:  49-4  شکل

Bookmark not defined. 

 ICA .... Error! Bookmark not تمیالگور توسط بهیآس چند یالگو دوم هدف تابع ییهمگرا( ج) نمودار: 51-4 شکل

defined. 

 !ICA ......................... Error تمیالگور با یبعد سه قاب به مربوط بهیآس چند یالگو ییشناسا جینتا( د)نمودار:  51-4 شکل

Bookmark not defined. 
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 فصل اول

 کلیات پژوهش
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 مقدمه 6 -6

-ها و سدها زیر ساختها، خطوط ریلی، نیروگاههای مرتفع، راهها، ساختمانهایی از قبیل پلبه سازه

شود که بایستی کارکردی مفید و موثر در جامعه امروزی از خود نشان دهند. این های عمرانی گفته می

 باشند. اهمیت میبر و باهایی هزینهچنین سازه

ها  عواقب جبران ناپذیری را در پی خواهند داشت. عواملی که باعث آسیب یا توقف عملکرد این سازه

های ناگهانی همچون زلزله، باد و تاثیرات شرایط شود، عبارت است از: بارگذاریسازه میتخریب یک 

شود که موجب می شود. این عوامل مخربها مثل سیل میمحیطی که باعث فرسایش و زوال مصالح سازه

های خرابی و ترمیم به موقع آن )پایش شناسایی خصوصیات سیستم، تشخیص میزان خرابی، مکان

 ها( از مسائل مهم در مهندسی عمران باشد.ت سازهسالم

ها در مراحل اولیه به حدی بزرگ نباشند که با چشم غیرمسلح و بدون انجام ممکن است آسیب

های بعدی، سطح عملکرد سازه به طرز های بعدی یا آسیبآزمایش تشخیص داده شوند اما در زلزله

حساس سازه باشد باعث فرو ریختن کل سازه در یابد. چنانچه آسیب در نواحی محسوسی کاهش می

 شود. های بعدی میآسیب

-ها میها ابزار قدرتمندی برای بررسی و نظارت بر سازهپایش سالمت سازه و شناسایی خرابی سازه

های سازه در باشد که باعث شناسایی خرابی احتمالی در مراحل نخست و به تبع آن باعث کاهش هزینه

گردد. به طور کلی مبنای آن، افزایش ایمنی و باال بردن قابلیت اطمینان سازه می طی طول عمر مفید

بینی عمر مفید های احتمالی و پیشها، تشخیص وجود آسیبها، اطمینان از سالمت آناصلی پایش سازه

 باشد. سازه می
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مقایسه انجام ی آسیب دیده باید ی سالم و سازهبرای پی بردن به وجود آسیب بین دو حالت سازه

 گردد. 

ای آثار های سازهشود. در حقیقت آسیبآثار وجود آسیب در دو حوزه خطی و غیرخطی تقسیم می

سازی، معموال آثار خطی آسیب های موجود در مدلدهند اما به دلیل دشواریغیرخطی از خود نشان می

 شود.در نظر گرفته می

های سازی تعریف شده و با استفاده از دادهدر این رساله شناسایی آسیب به صورت یک مساله بهینه 

 گردد.مودال محدود، مکان و شدت آسیب مشخص می

 فصل اول در خصوص کلیات موضوع مساله و مقدمه است. 

انواع مختلف  ی این موضوع، مطالعات گذشته ودر فصل دوم به طور کلی در مورد تاریخچه و پیشینه

 های تشخیص آسیب پرداخته شده است. روش

های های شناسایی آسیب و الگوریتمدر فصل سوم گذری به توابع هدف مورد استفاده ناشی از روش

 پردازیم.سازی میبهینه

های در فصل چهارم مدلسازی و تجزیه و تحلیل تشخیص آسیب و اعمال روش بر روی سازه

 گردد.مدلسازی شده، بررسی می

 گیری، بحث و پیشنهادات تشریح گردیده است. در فصل پنجم نیز نتیجه
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 فصل دوم

 مبانی نظری پژوهش 
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 مقدمه  -2-6

ها امری ها در طول عمر مفید آندر جامعه مهندسی عمران، نیاز به نظارت اثرگذار بر سالمت سازه

ها را کاهش داده و به تدریج باعث از بین رفتن کل عمر سازهقبول شده است. خوردگی، خستگی و... طول 

های توانند زیر ساختشود. عالوه بر این حوادثی همچون زلزله، طوفان و انفجار به شدت میسازه می

شود. مفهوم عمرانی را خراب کنند. آسیب به عنوان یک تغییر در سیستم مورد نظر در نظر گرفته می

معنی است. در این بررسی فرض ایسه بین دو حالت سیستم سالم و خراب بیشناسایی آسیب بدون مق

دیده باشد. اثر ندیده )اولیه( و حالت دوم سیستم آسیبشود که یک حالت به صورت سیستم آسیبمی

ها تغییر سختی سازه است. بنابراین به طور معمول خرابی را در سیستم به محتمل در بیشتر این آسیب

 گیرند.سختی در نظر میصورت کاهش 

 شود:های زیر نیز استفاده میهای عمرانی از روشبرای تشخیص خرابی در سازه

 

 های محلیروش -2-2

 باشند.های غیرمخرب میها مبتنی بر بازرسی چشمی یا آزموناین روش

 

  6های چشمیبازرسی -2-2-6

باشد. در این روش سالمت سازه می ترین روش آزمون پایشترین، نخستین و سادهایاین روش پایه

  مسئول کنترل سالمت سازه بایستی مواردی را به صورت چشمی چک کند.

                                                             
1Visual Inspection 
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 امواج اولتراسونیک -2-2-2

های موجود در آن باعث به وجود آمدن امواج باشد، عیبای جامد تحت تنش میوقتی که ماده

-ها ی حسگرهایی، آنتوان به وسیلهشود و میشود. این امواج در ماده منتشر میصوتی با فرکانس باال می

توان نوع عیب، مکان و میزان آن را مشخص کرد. در این را دریافت کرد و با تجزیه و تحلیل این امواج می

 ی بازدید وابسته است.روش شانس آشکارسازی ترک و خرابی به دوره

 

 رادیوگرافی -2-2-9

مواج گاما و اشعه ایکس، که قابلیت نفوذ در بسیاری از مواد را آزمون رادیوگرافی با استفاده از پرتو و ا

گیرد. در این روش اشعه یا پرتوی دارد، برای بررسی مواد و تشخیص عیب مورد استفاده قرار می

شود. رادیواکتیو به سمت قطعه مورد نظر هدایت شده و پس از عبور از قطعه، بر روی فیلم منعکس می

 تر دیده شود.تر یا روشنشود نقاطی در فیلم تاریکباعث میضخامت و مشخصات داخلی 

 

 6آزمون ذرات مغناطیسی -2-2-4

ربایی ریخته شده میدان مغناطیسی در آن ای با خاصیت آهنهای آهن بر روی مادهدر این روش ذره

های مغناطیسی شود. در صورت وجود خراش یا ترک بر روی سطح آن، در محل عیب، قطبالقا می

های مغناطیسی باعث گردد. این قطبشود و میدان مغناطیسی در آن قسمت دچار اعوجاج میتشکیل می

توان با اجتماع ذرات آهن تشخیص داد. لذا شوند. در نتیجه وجود خرابی را میهای آهن میجذب براده

از وقوع خرابی کامل، ی مالی اندک که بتواند قبل های غیرمستقیم و غیرمخرب و با هزینهاستفاده از روش

 آسیب موجود در سازه را شناسایی کند، ضرورت دارد. 

                                                             
1 Magnetic particle Testing 
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ها در تشخیص وجود خرابی، محل و امروزه بحث پایش سالمت سازه یکی از جدیدترین مبحث

 ها مطرح شده است.میزان آسیب سازه

 

 پایش سالمت سازه -2-9

 و همکارانش 1توسط سوهنیک تعریف مختصر و مفید از پایش سالمت سازه تعریفی است که 

های ی ایجاد یک برنامه استراتژیک برای تشخیص آسیب زیر ساختپروسه "( ارائه گردیده است.9009)

 "گردد.فضایی، عمرانی و مکانیکی به عنوان پایش سالمت سازه تلقّی می

کاربرد آن در ی پایش سالمت سازه و ی کارهای تحقیقاتی در زمینههای اخیر رشد فزایندهدر سال

ها گردیده است. های مختلفی در ارزیابی دائم و مداوم ایمنی سازهمهندسی عمران، موجب اختراع روش

باشد. به این ترتیب های موجود، براساس تغییر در خواص سازه میهای شناسایی آسیبی این تکنیکپایه

مشخصات اولیه آن، به تشخیص محل  براساس اطالعات به دست آمده از وضعیت خرابی سازه و مقایسه با

شود. رشد و پیشرفت این موضوع یعنی پایش سالمت سازه به این دلیل است که این آسیب پرداخته می

های مهندسی های امنیتی در زیر ساختموضوع همزمان با وجود مشکالت زیادی در نگهداری و فعالیت

 باشد. می

سیار کارآمد جهت پایش سالمت سازه در دسترس طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی غیرمخرب ب

ی پایش سالمت سازه تالش بر تشخیص های انجام شده در زمینهاست. با این حال، در اکثر پژوهش

های اخیر افزایش چشمگیری درتحقیقات مربوط به تر بوده است. در سالها بر یک مبنای عامخرابی سازه

ل آن به خاطر پتانسیل باال در افزایش ایمنی زندگی و مزایای ها دیده شده است. دلیپایش سالمت سازه

باشد. بنابراین در یک تعریف کلی از پایش سالمت سازه از لحاظ وجود یا عدم اقتصادی حاصل از آن می

باشد که این روش، روشی جدید و تعمیم یافته و وجود آسیب در هر لحظه از طول عمر مفید سازه می

توان باشد. زیرا با پی بردن زود هنگام به خرابی، به حفظ و تعمیر آن مییب میغیرمخرب در تشخیص آس

                                                             
1 Sohn et al(2002) 
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بریم عالوه بر نامه به کار میبار جلوگیری کرد. روشی که ما در این پایاناقدام نمود و از عواقب فاجعه

 کند.تشخیص آسیب و محل آن، میزان شدت آن را نیز تعیین می

 

 براساس مشخصات دینامیكی مودال های تشخیص آسیب روش  -2-4

ها کردن وضعیت سالمت سازه وجود دارد که معموال وجه تمایز آنهای مختلفی برای مشخصروش

های تشخیص مکان و میزان خرابی در در مشخصات دینامیکی درنظر گرفته شده است. یکی از روش

شد. مثل تغییرات در فرکانس طبیعی، باها، توجه به تغییرات ایجاد شده در پارامترهای مودال میسازه

-دینامیکی سازه)سختی( به تشخیص آسیب می -اشکال مودی و... که از تغییرات در مشخصات فیزیکی

 پردازند. 

گردد که فرض بر این است که هرگونه تغییر در سختی موجب تغییر در فرکانس و شکل مودی می

 (Doebling ،1228طی غیروابسته به زمان است.)ها جزو شناسایی خصوصیات دینامیکی سازه خاین روش

 

 تغییر در فرکانس طبیعی -2-4-6

شود. با توجه ها سبب کاهش سختی و در نتیجه افزایش پریود طبیعی سازه میوجود آسیب در سازه

شود. به معادله مشخصه که تغییرات در جرم و سختی سازه، باعث ایجاد تغییرات در فرکانس طبیعی می

 گردد.سختی باعث کاهش فرکانس طبیعی میکاهش 

توان گفت دقت روش بر مبنای تغییرات فرکانس کمتر است. به همین دلیل برای تا حدودی می

ها بزرگ و مهم باشند. البته این امر با استفاده از مشاهده تغییرات در فرکانس ناشی از آسیب، باید آسیب

های عملی د حل شود که در اکثر مواقع در اثر محدودیتتوانهای طبیعی سازه میتعداد زیاد فرکانس

 امکان پذیر نیست. 
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( و همکاران نتیجه گرفتند که تغییرات درجه حرارت، رطوبت و... نیز باعث تغییرات 1226)1دوبلینگ

 شود.در فرکانس طبیعی سازه می

آسیب با استفاده تحقیق صورت گرفته در زمینه آشکارسازی  65( به بیش از 1224)9همچنین ساالوا

باشد اثر آن بر روی که آسیب به صورت یک اتفاق موضعی میجا  از تغییرات فرکانس پرداخته است. از آن

-مشخصات کلی سازه از جمله سختی و در نتیجه روی فرکانس طبیعی و اشکال مودی به جز در آسیب

 های بزرگ، زیاد قابل توجه نیست.

ل رودخانه گرن در آمریکا، نشان دادند که مقدار تغییرات فرکانس ( با بررسی پ9003)3استابز و کیم

تواند متناظر با های کوچک، بسیار ناچیز خواهد بود که این تغییرات نیز میدر سه مود اول در اثر آسیب

ی سازه کاهش های اول تا سوم نسبت به حالت اولیههای بزرگ، فرکانستغییرات دمایی باشد. در آسیب

 شود.ها تغییرات شرایط محیطی مانع از تشخیص درست خرابی مید. از دیدگاه آنپیدا کردن

 

 های مبتنی بر تغییر اشكال مودیروش -2-4-2

گیری شده است، برای تشخیص آسیب این روش از ماتریس سختی که به صورت دینامیکی اندازه

تحقیقات گوناگونی انجام گرفته کند. برای مشخص کردن آسیب با استفاده از اشکال مودی استفاده می

ها به طور مستقیم  از اشکال مودی استفاده شده است یا از انحنای شکل مودی بهره شده است که در آن

 اند.جسته

( چگونگی استفاده از میزان همبستگی بین اشکال مودی روش معیار اطمینان مودی 1284)4وست

5
MAC .را برای شناسایی آسیب ارائه داد 

                                                             
1 Doebling 

2 Salawu 

3 Stubbs & Manan  

4 West 

5 Modal Assurance Criteria 
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ی سالم و بردار مودل شکل سازه Uکه 
D باشد. مقدار ی آسیب دیده میبردار مودل شکل سازه

MAC باشد.بیشتر دو مود شکل میتر بیانگر شباهت باشد که مقادیر بزرگبین صفر و یک می 

دهنده انطباق بین اشکال مودی در نقاط ( نشانCOMAC)1معیار اطمینان مودی مختصاتی  

ترین تغییر در شکل مودها در محل آسیب اتفاق رود بزرگمشخصی از سازه است. از آنجائی که انتظار می

برای  COMACفته شود. مقدار تواند برای تعیین تقریبی محل آسیب به کار گرمی COMACبیافتد، 

برای  COMACمحل) درجه آزادی( بدون آسیب برابر واحد و در صورت وجود آسیب کمتر از واحد است. 

 ی زیر است:مود به صورت رابطه nهای ( از طریق جمع سهم jیک نقطه مشخص)

(9-9)                                                       
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ijuدر رابطه فوق  ,  مودi  ام المانj ی سالم و ام سازهijd ,  مودi  ام المانj ی آسیب دیده ام سازه

 می باشد. 

ه قبل و بعد از آسیب های مودی سازها و شکل( روشی براساس فرکانس1229)9ریچاردسون و مننان

 ها خرابی فقط به صورت تغییر در ماتریس سختی تعریف شد. دادند که در روش آنارائه 

و استفاده از آنالیز حساسیت COMAC و  MAC( در تحقیق خود با ترکیب 1224)3کو و همکارانش

 های قاب خشمی فوالدی ارائه کردند.روشی را برای تشخیص خرابی در سازه

ناسبی برای مشخص کردن اشکال مودی با بیشترین را شاخص م MACمعیار  4ویلیامز و ساالو

اطالعات قابل قبولی درباره موقعیت عضوهای سازه که بیشترین نیاز به  COMACاختالف می دانند و 

                                                             
1 Coordinate Modal Assurance Criterion 

2 Richardson & Manan(1992) 

3 Ko et al 

4 Williams and Salawu(1994) 
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به تعداد مودها و  COMACو   MACدهد. دقت شناسایی آسیب توسط ترمیم و بهسازی را دارد، ارائه می

 (9008 باشد.)موراسی،نیز موقعیت سنسورها می

 

 انحنای اشكال مودی -2-4-9

توان از روش اشکال مودی استخراج کرد، روش انحنای شکل مودی است که از روشی دیگر که می

 ها از جمله انحنای آن است.مشتقات آن

ای و ها برای این کار از یک تیر طرهو همکارانش مفهوم انحنای شکل مودی را ارائه دادند. آن 1پاندی

ی سالم و آسیب دیده را به دست آورده و به روش المان محدود، انحنای شکل مودی سازه یک تیر ساده

مشاهده کردند که در تیر ساده با خرابی منفرد که به صورت کاهش مدول االستیسیته بود، انحنای شکل 

 تر است.حساس MACمودی در مقایسه با 

ها که تغییر شکل و خیز با انحنای و صفحه ای که در این مورد مهم است، این است که در تیرهانکته

 آید:ی زیر به دست میآنها رابطه دارد انحنای شکل مودی از رابطه

 (9-3)                                                               
2

)1()1( 2

L

ijjiij
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 ها ی بین گرهبه ترتیب بیانگر شماره شکل مودی، شماره گره و فاصله Lو  i  ،jکه در رابطه باال 

ی عددی انحنا از روی اشکال مودی ( نشان داد که محاسبه1224و همکاران ) 9باشد. تحقیقات چانسمی

گیری شده های اندازهها این بود که از کرنشدارای دقت کافی نیست و برای حل این مشکل پیشنهاد آن

 (.1321گیری مستقیم انحنا استفاده شود)قاسمی، اندازهبه جای 

 

                                                             
1 Pandey et al 

2 Chance et al 
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 (FRFروش بر مبنای تابع پاسخ فرکانس) -2-4-4

آید و احتیاجی مزیت استفاده از این روش در این است که این تابع به صورت مستقیم به دست می

مودی نیست. با های طبیعی و یا اشکال به پردازش اطالعات برای به دست آوردن مشخصاتی مثل فرکانس

های موجود در سازه پی برد توان به آسیبدیده و سالم، میهای آسیببررسی و مقایسه این تابع در حالت

 توان از مودی گرافیک نیز تشخیص داد که دارای خطای زیادی است. که برای این کار می

 

 انرژی کرنشی مودال -2-4-5

توان معیاری از سختی و مشارکت مودی عاشی را میانرژی کرنشی هر المان از سازه در هر مود ارت

شود که در فصل سوم به طور آن المان دانست. به وجود آمدن خرابی باعث تغییرات انرژی کرنشی می

 کامل توضیح داده خواهد شد.

ی ( یک شاخص خرابی اصالح شده بر پایه9007و همکاران) 1برای شناسایی خرابی تیر چوبی چوی 

ها انحنای مودی را به کمک مشتق مرتبه دوم اشکال مودی بدست مودال معرفی کردند. آنانرژی کرنشی 

ها نتیجه گرفتند که استفاده از مودهای باالتر باعث افزایش دقت در تشخیص آمده، تعیین کردند. آن

 گردد.خرابی می

ها نشان نتایج آنهای مختلف پایش سالمتی سازه را به کار بردند. ( روش9010) 9هنگود و دیکسیت

-ها با تعداد مودهای باالتر میدهد روش انرژی کرنشی مودال پاسخ قابل قبولی نسبت به سایر روشمی

 دهد.

بر مبنای تغییر انرژی  3( به منظور تشخیص آسیب سازه از روش شاخص انرژی9008شریفی و بنان)

وش پیشنهادی خود را بر روی تعدادی ها رکرنشی هر یک از اعضا، قبل و بعد از آسیب ارائه دادند. آن

                                                             
1 Choi et al 

2  Hanagud & Dixit 

3 Energy index method 
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ها تشخیص داده ی شاخص اعمال کردند که این آسیب به درستی و با موفقیت در تمامی آنخرپا و سازه

 شد.

مودال و الگوریتم ژنتیک پیوسته به با استفاده از روش انرژی کرنشی  1320، سالجقه و همکاران

 پرداختند. سرگیردارتشخیص محل و مقدار آسیب در یک تیر یک 

 

 پذیری دینامیكی)نرمی(های بر پایه انعطافروش -2-4-1

ی تغییر پذیری بیانگر نحوهماتریس نرمی عکس ماتریس سختی است و هر ستون از ماتریس انعطاف

ازای نیروی واحد بر درجه آزادی مورد نظر است. ماتریس مکان ایجاد شده در درجات آزادی مختلف به 

 آید.ی زیر بدست میاز رابطه [F]پذیری دینامیکی انعطاف

) 9-4                                                                              ) 

که    و  گیری شده و ماتریس قطری مربوط به مقادیر به ترتیب، ماتریس اشکال مودی اندازه

گیری شده هستند. به دلیل اینکه ماتریس نرمی عکس ماتریس سختی های مودال اندازهمربع فرکانس

است، پس با مجذور فرکانس طبیعی ارتباط دارد و هم چنین استفاده از ماتریس نرمی باعث می شود که 

های باالتر کم شود. چون هر چقدر مقدار فرکانس طبیعی در ها در مودحذف و لحاظ نکردن فرکانساثر 

 شود.آن در ماتریس نرمی کم می مودهای باالتر افزایش یابد، میزان تاثیر 

( از تغییرات ماتریس نرمی برای محاسبه ماتریس خطای سختی1286)1هی و ایونز E به عنوان ،

ی سختی استفاده کردند. ماتریس خطای سختی بر گیری شدهنشانگر خطاهای بین پارامترهای اندازه

 (:1321مبنای تغییرات نرمی سازه و ماتریس سختی اولیه طبق روابط زیر به دست آمدند)قاسمی، 

 (9-5                                              )                                                     Du FFF  

(9-6                                                                            )                    uu KFKE  

 

                                                             
1 He & Ewins 

       TF 
1
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گیری اندازه های( این روش را برای به دست آوردن قسمت1226-1225)1دوبلینگ و همکاران

ها به این نتیجه ی ماتریس نرمی ارائه کردند که فقط تاثیر ماتریس نرمی باقی مانده کامل شد. آننشده

 شود.مانده در محاسباتشان، باعث افزایش دقت میرسیدند که افزودن ماتریس نرمی باقی

ماتریس نرمی اصلی یافته که نسبت به ( با استفاده از ماتریس نرمی تعمیم9010و همکاران)9لی

ها مودهای گاه ثابت به تشخیص خرابی پرداختند. در روش آنتر است، بر روی یک تیر با تکیهکاربردی

استفاده کرده  NLSسازی از روش کند و برای بهینهی باالتر به طور قابل مالحظه کاهش پیدا میمرتبه

 یابد.لی دست میها مشاهده کردند که این روش به نتایج قابل قبوبودند. آن

ها با یابد. آنپاندی و بیسواس با ایجاد آسیب در سازه مشاهده کردند که فرکانس سازه کاهش می

دیده را محاسبه کرده و ایجاد آسیب بر روی تیر یکسرگیردار، تغییرات نرمی دینامیکی تیر سالم و آسیب

یرات نرمی دینامیکی سازه با افزایش قابل ای که آسیب به تیر اعمال شده بود، تغینتیجه گرفتند در ناحیه

-ها در این روش نیاز به مودهای باالتر نمیتوجهی در آن نقطه همراه بوده است. همچنین طبق نتایج آن

 باشد.

 

 روش بردار نیروی باقی مانده -2-4-7

ها از آنتوان در فرمول مربوط به بردار نیروی باقی مانده با کمک اشکال مودی و فرکانس طبیعی می

دیده در معادله ی آسیبهای طبیعی سازهای که با جایگزینی اشکال و فرکانساستفاده کرد. به گونه

 مشخصه خواهیم داشت: 

(9-7)                                                                 0 diddid MK  

امین مود  iگیری شده برای به ترتیب مجذور فرکانس طبیعی و شکل مودی اندازه diو diکه 

ی خراب است. اگر آسیب را به صورت تغییرات ایجاد شده در ماتریس جرم و سختی لحاظ کنیم، سازه

 طبق فرمول زیر:
                                                             
1 Doebling et al 

2 Li et al 
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(9-8  ) 

(9-2)                                                         MMM ad  

 یابیم:سازی به این رابطه دست میی ذکرشده و مرتببا جایگذاری روابط باال در معادله مشخصه

)9-10) 

 

کند که به عنوان نیروی محرک در واقع هر مود سازه، یک بردار نیروی باقی مانده ایجاد می

هارمونیک با فرکانس 
di وارد بر سازه(ی سالم با ماتریس جرم و سختیMa  ،Kaتعریف)  شود. به می

همان پاسخ سازه است. در بردار نیروی باقی مانده هر سطر بیانگر یک درجه آزادی در  diای که گونه

مدل عددی سازه است. وقوع خرابی در هر المان متصل و مربوط به این درجه آزادی موردنظر، باعث 

تر شود. با مشخص شدن مقادیر بزرگافزایش مقدار بردار نیروی باقی مانده آن نسبت به سایر مقادیر می

 شود.بردار نیروی باقی مانده، مکان خرابی تشخیص داده می

 

 ی شبكه عصبیهای بر پایهروش -2-4-8

( روش گروهی شبکه عصبی را بسط دادند که با استفاده از توابع پاسخ 1222)1مارواال و هانت

نتیجه رسیدند ها به این کردند. آنهای مودی شبکه عصبی مصنوعی، آسیب را شناساییفرکانسی و داده

های عصبی، میانگین مربعات خطای کمتری نسبت به حالت که نتایج حاصل از عملکرد گروهی شبکه

 (.1321های عصبی دارد)قاسمی، ی جداگانه از هر یک از شبکهاستفاده

( شبکه عصبی مصنوعی را برای شناسایی آسیب در چند نوع 9000غفوری آشتیانی و همکاران)

ها یک روش جدید براساس ار بردند که با نتایج قابل قبولی همراه بود. همچنین آنی مختلف به کسازه

 الگوریتم ژنتیک برای تعیین محل آسیب معرفی کردند. 

                                                             
1 Marwala & Hunt 

KKK ad 

  0MKR diadiai  
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-گیری شده برای سازههای اندازه( با مدنظر قرار دادن این نکته که داده9008مهرجو و همکاران)

 برای حل مساله معکوس استفاده نمودند. ی عصبیهایی مثل پل ها اغلب ناقص است، از شبکه

از شبکه عصبی برای شناسایی خرابی در تیر استفاده کردند و با تغییرات واریانس در  1لی و یانگ

ها به عنوان ورودی شبکه و وضعیت آسیب به عنوان خروجی شبکه، شبکه برگشتی را آموزش دادند. داده

ها به کار گرفته شود های آماری مثل واریانس در پاسخمشخصهها نشان دادند که اگر ورودی شبکه از آن

 (.9010نتایج قابل قبولی حاصل خواهد شد)لی و یانگ،

 

 ی تغییر میراییروش بر پایه -2-4-3

تواند در افتد، میرایی در آن افزایش یافته و همین مسئله میای خرابی اتفاق میوقتی در سازه

گیری زیاد قابل توجه نبوده است و اینکه در اما به دلیل خطای اندازه شناسایی آسیب به کار گرفته شود

 شود.های جزئی تغییرات چندانی در فرکانس طبیعی ایجاد نمیآسیب

ها به این های بتنی پیش ساخته انجام دادند. آن( تحقیقاتی بر روی پانل9000و همکاران) 9زونتا

کند که میزان و مقدار مکانیزم میرایی غیر ویسکوز عمل میهای ایجاد شده مثل نتیجه رسیدند که ترک

 آن وابسته به مقدار خرابی است.

 

 سازیهای بهینهی روششناسایی بر پایه  -2-4-61

و همکاران  3بار گلدبرگیابی، نخستینهای بهینهبرای تشخیص خرابی سازه بر مبنای الگوریتم

ها برای انجام این کار، سطح خرپا را با اعمال ند. آن( از روش الگوریتم ژنتیک استفاده کرد1286)

ها محدودیت تنش، بهینه کردند و پارامترهای جمعیت اولیه را در هر اجرا متفاوت اختیار نمودند. روش آن

 نتایج خوبی نداشت زیرا برای جستجوی پاسخ بهینه به آنالیز زیادی نیاز بود.

                                                             
1 Le & Yng 

2 Zonta et al 

3 Goldberg et al 
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روزشدن مدل پایه در تشخیص آسیب نیازی دند که به به(، روشی را ارائه دا9002و همکاران)1پررا

روزرسانی، به یک مدل المان محدود از سازه نیاز دارد و مدل های بر پایه بهنداشت. با توجه به اینکه روش

دهد. مزیت روش ناپذیر است، بنابراین دقت کار را کاهش میکردن خطاها با دقت زیادی امری اجتناب

شود. در این تحقیق پررا دنبال پارامتری بود خطای اولیه با به روز رسانی تازه، ظاهر نمیها این بود که آن

های ها از شکلها برای این کار به جای فرکانسکه تاثیر مدل خطا بر روی اطالعات مودال کم باشد. آن

دف که ناشی مودی استفاده کردند. همچنین برای تحقیق از دو حالت شامل یک تابع هدف و چند تابع ه

برنولی را  -ها یک قاب دو طبقه و یک تیر اولرها و اشکال مودی بود، استفاده کردند. آناز اختالف فرکانس

سازی از الگوریتم ژنتیک بهره جستند. با تحت سناریوهای مختلف خرابی آزمایش کردند و برای بهینه

از دو تابع هدف نسبت به یک تابع هدف  ها مشاهده کردند که استفادهبررسی نتایج حاصل شده از نمونه

 کند.تر عمل کرده است و حالت یک تابع هدف فقط مکان آسیب را مشخص میموفق

( به تشخیص مکان و میزان آسیب با استفاده از اشکال مودی و 1321امینی و میرحمیدحسینی)

اول سازه و دومی از اطالعات  فرکانس طبیعی با در نظر گرفتن دو سناریو که اولی استفاده از اطالعات مود

سازی رقابت استعماری تعیین کردند. در سه مود اول سازه بود، محل و شدت آسیب را با الگوریتم بهینه

ها، برای نشان دادن کارایی روش، از یک پل دو دهانه فوالدی در سناریوهای خرابی منفرد و تحقیق آن

ازه از روش معکوس تشخیص خرابی استفاده گردید. با چندگانه استفاده شد. برای مدل سازی آسیب در س

10ی که در بازه dتعریف پارامتر خرابی   d ی خراب مشخص گردید. باشد، اطالعات مودال سازهمی

این آسیب به صورت کاهش در مدول یانگ در نظر گرفته شد. مساله تشخیص آسیب به صورت یک 

 بندی شد که هدف مینیمم کردن تابع زیر بود:سازی فرمولمساله بهینه

 

(9-11) 

 

 

                                                             
1 Perera et al 
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پارامترهای 
n21 ddd و nبه عنوان خرابی اعضای یک تا  ,,,...

iR  به عنوان نیروی باقی مانده مودال

 می باشد.

-مختلف به این نتیجه رسیدند که با افزایش تعداد مودها سرعت همگرایی بهینهبا فرض سناریوهای 

 یابد.شود سرعت همگرایی کاهش میهای آسیب دیده بیشتر میسازی افزایش و هر چه تعداد المان

های فلزی ( برای تشخیص محل و شدت آسیب در سطح مقطع قاب9010و همکاران در سال) 1جی

ها در تعریف تابع هدف، که شامل معرفی کردن مکان خرابی و میزان خرابی بود. آنروشی را ارائه نمودند 

ای بود که اگر فقط اطالعات یک از روش نیروی باقی مانده مودال استفاده کردند. تئوری این روش به گونه

عات کرد. اما در عمل به علت عوامل مختلف اطالمود در دسترس باشد، این روش کارایی خود را حفظ می

های نامتناسب بیش از یک مود نیاز است. با توجه به این نکته که تغییر در سختی عضو به سبب خرابی

ی سالم بیان شود، بنابراین مساله را به تواند به صورت تابع خطی سختی سازهموجود در سطح مقطع نمی

نمودند و خرابی توسط  سازی غیرخطی استفادهها از یک روش بهینهکند. آنحالت غیرخطی تبدیل می

ها به دست آوردند این بود که برای اعضا با یابی شد. نتایجی که آنمانده مکانیک بردار شبه نیروی باقی

های چند گانه غیر هم جوار مناسب های گوناگون و منفرد در سیستم با اتصال خطی، اعضا با خرابیخرابی

 بود. 

به حل مساله شناسایی آسیب با  PSOسازی الگوریتم بهینهکارگیری (، با به9010پررا و همکارانش)

ی روش بروزرسانی پرداختند. پررا و همکاران در تحقیق خود از دو تابع هدف برای چند تابع هدف بر پایه

سازی با یک تابع هدف که یک حل تعیین مکان و شدت آسیب استفاده کردند که خالف مسائل بهینه

های بهینه به نام پارتو فرانت ای متنوع از حلسازی با چند تابع هدف مجموعهبهینه دارند، مسائل بهینه

های های بهینه پارتو در مسائل با چند تابع هدف، به تکنیکخواهند داشت. با در نظرگیری مجموعه حل

سازی منفرد به دفعات زیاد و با لحاظ کردن فاکتورهای سازی سنتی به منظور حل مسائل بهینهبهینه

 پردازد. در هایی است که به حل مسائل با چند تابع هدف میاز جمله روش SPGAزنی نیازمندیم. و
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Abstract:  

Early detection of damage can prevent catastrophic breakdown in structures. By 

timely detection of damage and action to fix its defects, it increases the useful life if the 

structure. One of the important method of structural health monitoring is vibration method. 

Given that the dynamic properties of the structure,  including the natural frequency and 

mode shapes, are the function of its physical properties. Therefore, the change in the 

physical properties of the structure leads to variations in its vibrational  properties. In this 

essay, two effective methods for identifying damage in engineering structures are resented. 

In the first  method, the objective function is implemented based on the modal strain 

energy(MSE). In the second method. The objective function based on the mode shapes and 

with the help of the mode Assurance Criterion(MAC) is examined. These methods are ased 

on minimizing target functions, which results in modifications to the model to behave 

similar to the actual damaged structure. Also, in this research, assumed damage in the 

members is modeled by reducing the stiffness of the relevant element the algorithm 

particle Swarm optimization and Imperialist competitive Algorithm are used to solve the 

optimization problem. In order to perform the proposed methods, three different structure, 

including a two- dimensional truss, a three- span three- story two- dimensional frame, three 

dimensional three- story frame under different injury scenarios, it has been evaluated. 

The results indicate the ability of methods to identify the damage. It can also be concluded 

that the MAC method has a high degree of damage detection compared to the modal strain 

energy method in 3D frame structure. Particle Swarm Optimization and Imperialist 

competitive Algorithms determine the optimal answers with high precision. 
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