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در ايﻦ ﺗﺤﻘيﻖ روش شناسايي ﺗركﻫاي چندگانه در ﺗير طره بتﻦ مسلح بر پايه ﺗﺒديﻞ موجك ارائه شده است .به ايﻦ منظور ،سناريوﻫاي

مختلف خرابي در ﺗير بتني درنظر گرفته شد .سپس ،شكﻞ ﻫاي مودي چهار مود اول ﺗير در حالت سالﻢ و آسيﺐ ديده با استفاده از نرم

افزار  ABAQUSاستخراج گرديد .شكﻞ ﻫاي مودي بدست آمده براي شناسايي آسيﺐ ﻫاي در نظر گرفته شده ،ﺗﺤت ﺗﺒديﻞ موجك
پيوسته و گسسته ﻗرار گرفتند .مشاﻫده شد كه موجك گسسته به موﻗعيت آسيﺐ براي ﺗير بتني ﺗعريف شده در ايﻦ مﻄالعه ،نسﺒت به

موجك پيوسته حساس ﺗر مي باشد .ﻫمﭽنيﻦ اثر مرﺗﺒه مودﻫا و ﺗاثير فاصله آسيﺐ از ﺗكيهگاه در شناسايي آسيﺐ ارزيابي شد .مﻼحظه شد

كه فاصله ﺗركﻫا از يكديگر ﺗاثيري در شناسايي موﻗعيت آنها ندارد.
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 -١مﻘدمه

اعمال نيروي زلزله ،بارگذاري بيش از ظرفيت سازه ،ﺗركخوردگي و ساير رخدادﻫاي غيرﻗابﻞ پيشبيني در طول عمر يك سازه از

جمله مواردي است كه سﻼمت سازه را مورد ﺗهديد ﻗرار ميدﻫند .به عنوان مثال ،ﺗرك سختي سازه در مﺤﻞ وﻗوع آسيﺐ را كاﻫش ميدﻫد.
بنابرايﻦ ،با افزايش ﺗغييرمكان در مﺤﻞ آسيﺐديده منجر به افزايش بار ﺗشديد در سازه شده و در نهايت ممكﻦ است باعث گسيختگي سازه

شود .از سويي ديگر ،اگر سازهاي در معرض چنيﻦ بارگذاريﻫايي نيز نﺒاشد؛ مﻄلوب است كه موﻗعيت آن بهصورت پيوسته كنترل شود .از
آنجا كه ايﻦ رخدادﻫا طول عمر مفيد سازه را كاﻫش ميدﻫند؛ كنترل مداوم و ارزيابي براساس ﻗاعدهاي منظﻢ در سازهﻫا از اﻫميت بسياري

برخوردار ميباشد.

رويكرد كنترلي سازه ،پايش سﻼمت سازه ١ناميده ميشود .پايش سﻼمت سازهﻫا شامﻞ دو مرحله است :مرحلهي اول شامﻞ شناسايي

وجود آسيﺐ ،موﻗعيت و شدت آن و مرحلهي دوم شامﻞ برآورد ظرفيت و عمر مفيد باﻗيماندهي سازه ميباشد ] .[١در ايﻦ ميان ،ﺗشخيص
وجود آسيﺐ اوليﻦ گام در نظارت بر سﻼمت سازه مﺤسوب ميشود .بهﻫميﻦ دليﻞ در دﻫهﻫاي گذشته ﺗﺤﻘيﻘات گستردهاي براي يافتﻦ روشي

مناسﺐ در جهت شناسايي وجود و موﻗعيت آسيﺐ در سازهﻫا صورت گرفته است.

روشﻫاي شناسايي آسيﺐ شامﻞ روشﻫاي مخرب ٢و روشﻫاي غيرمخرب ٣ميباشد .بسياري از روشﻫاي بهكار رفته براي ايﻦ

منظور نياز به اطﻼعاﺗي از سازهي سالﻢ دارند كه دسترسي به آنها مشكﻞ و گاﻫي نيز غيرممكﻦ است .ﺗﺒديﻞ موجك از جمله روشﻫاي
غيرمخرب است كه نيازمند اطﻼعات سازهي سالﻢ نميباشد .در ايﻦ روش ،موجك بر روي ﺗغييرمكانﻫاي استاﺗيكي يا شكﻞ مودي ديناميكي
در سازهي ﺗركخورده اعمال ميشود ﺗا از ايﻦ طريﻖ ضرايﺐ موجك ﺗوزيع شده بهدست آيد .در ايﻦ حالت ،ﺗغيير ناگهاني در ضرايﺐ موجك

نشاندﻫندهي اختﻼلي مﺤلي است كه با استفاده از آن موﻗعيت آسيﺐ در سازه شناسايي ميشود ].[٢

در سال  Suarez ،٢٠٠٤و  Ovanesovaكاربردﻫاي ﺗﺒديﻞ موجك در شناسايي آسيﺐ در سازهﻫاي ﻗابي شكﻞ مانند ﺗيرﻫا و

ﻗابﻫاي صفﺤهاي را ارائه دادند .در ايﻦ روش موﻗعيت ﺗرك با استفاده از سيگنالﻫاي پاسخ ناشي از بارگذاريﻫاي استاﺗيكي و ديناميكي

ﻗابﻞ ﺗشخيص است .نتايج مدلسازيﻫا نشان داد ،اگر موجك مناسﺐ انتخاب شود ايﻦ روش ﻗادر به استخراج اطﻼعات آسيﺐ از سيگنالﻫاي
پاسخ ميباشد .ﻫمﭽنيﻦ آنها نشان دادند كه اثربخشي موجك پيشنهاد شده به شرايط مرزي اعضا و فاصلهي ناحيهي آسيﺐديده از ﺗكيهگاه و

اﺗصاﻻت حساس است ] .[٣در سال  Wilde ،٢٠٠٦و  Rukaروشي را براي ﺗخميﻦ موﻗعيت آسيﺐ در سازهﻫا بر پايهي ﺗﺒديﻞ موجك

پيوسته ارائه دادند .موﻗعيت آسيﺐ ﺗوسط ﻗلهاي در نوسانات ﺗﺒديﻞ موجك گرفته شده از ﺗغييرشكﻞﻫاي مودي اوليه ﺗعريف ميشود .در

روش پيشنهاد شده موجك غير متعامد  Gaussianبراي موﻗعيتيابي آسيﺐ انتخاب شد .مﺤﻘﻘيﻦ نشان دادند كه موجك پيوسته ٤نسﺒت به
موجك گسسته ٥براي شناسايي موﻗعيت آسيﺐ ناشي از رزولوشﻦ معيﻦ مناسﺐﺗر است ] .[٤در سال  Gokdag ،٢٠٠٩و  Kopmazبا

ﺗركيﺐ ﺗﺒديﻞ موجك گسسته و پيوسته به آشكارسازي آسيﺐ در ﺗيرﻫا پرداختند .در ايﻦ روش شكﻞ مودي سازهي آسيﺐديده ،بهصورت

ﺗركيﺒي از شكﻞ مودي سازهي سالﻢ و عواملي ﻫمﭽون خﻄاي ناشي از اندازهگيري و آسيﺐﻫاي مﺤلي درنظر گرفته شده است .بنابرايﻦ يك

ﺗابع ﺗﻘريﺒي مناسﺐ كه بيانگر حالت سالﻢ سازه باشد ،ميﺗواند بهكمك ﺗﺒديﻞ موجك گسسته استخراج گردد .اختﻼف بيﻦ ضرايﺐ ﺗﺒديﻞ

موجك پيوستهي حالت آسيﺐديده و ﺗابع ﺗﻘريﺒي متناظر با سازهي سالﻢ ميﺗواند بهعنوان شاخص مناسﺒي براي ﺗخميﻦ خسارت سازه درنظر

گرفته شود ] .[٥در سال  Zhong ،٢٠١١و  Oyadijiﺗﺒديﻞ موجك پيوسته را براي ﺗشخيص آسيﺐ از دادهﻫاي مودال در ﺗيرﻫاي با ﺗكيهگاه

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥

)1- Structural Health Monitoring (SHM
)2- Destructive Damage Detection (DDD
)3- Non-destructive Damage Detection (NDD
)4- Continuous Wavelet Transform (CWT
)5- Discrete Wavelet Transform (DWT
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ساده بهكار بردند .آنها از اطﻼعات جابهجاييﻫاي مودال براي ﺗعريف و موﻗعيتيابي آسيﺐ استفاده كردند .نتايج نشان داد كه  CWTاز

دادهﻫاي مودال در ﺗيرﻫاي با ﺗكيهگاه ساده نشانهﻫاي بهتري را نسﺒت به  DWTفراﻫﻢ ميكند .بهعﻼوه ،نتايج بهدست آمده نشان داد كه
روش پيشنهادي نسﺒت به فاصلهي نمونهگيريﻫا حساس ميباشد ] .[٦در سال  Liu ،٢٠١٢و ﻫمكاران به پردازش سيگنال و ﺗشخيص آسيﺐ
با استفاده از موجكﻫا در ﺗوربيﻦﻫاي بادي پرداختند .آنها عﻼوه بر ﺗشخيص آسيﺐ و موﻗعيت آن ،با استفاده از ارﺗﺒاط بيﻦ ميزان آسيﺐ و

بزرگﺗريﻦ مﻘدار ضريﺐ موجك بهدست آمده ،شدت آسيﺐ را ارزيابي كردند ] .[٧در سال  Vafaei ،٢٠١٢و  Adnanبه شناسايي آسيﺐ
لرزهاي برج كنترل فرودگاه با استفاده از آناليز موجك پرداختند .نتايج نشان داد كه موجك پيوسته آسيﺐﻫاي لرزهاي را با موفﻘيت شناسايي

ميكند .از سوي ديگر ،موجك گسسته به اغتشاشات در سيگنال بسيار حساس است و ﺗشخيص آسيﺐ موفﻖ بستگي به سﻄح اغتشاش و

فاصلهي نمونهگيري دارد .عﻼوه بر ايﻦ ،مشاﻫده شد كه موجك گسسته نسﺒت به موجك پيوسته به ﺗغييرات سختي المان سازهاي بسيار
حساس است ] .[٨در سال  Khorram ،٢٠١٣و ﻫمكاران به شناسايي آسيﺐﻫاي چندگانه در ﺗير با ﺗكيهگاه ساده ناشي از اعمال بار متﺤرك

پرداختند .آنها ضرايﺐ بهدست آمده در نﻘاط ﺗركﻫا را بهعنوان شاخص آسيﺐ در نظر گرفتند و با استفاده از آن ثابت كردند كه شاخص

آسيﺐ در يك ﺗرك به اندازه و موﻗعيت ساير ﺗركﻫا در ﺗير بستگي ندارد .ﻫمﭽنيﻦ ،با استفاده از شاخص آسيﺐ ﺗركﻫاي با عمﻖ بيش از ٥

 %از ارﺗفاع ﺗير شناسايي شد ].[٩

 -٢تئوري تبديل موجك

ﺗﺒديﻞ موجك يك ﺗﺤليﻞ زمان -فركانس است كه مﺒتني بر ﺗكنيك پنجره با ناحيهﻫاي اندازهگذاري متفاوت است .موجكﻫا ﻗادر

به ﺗوصيف سيگنالي ﻫستند كه در حوزهي زمان و فركانس ﻗرار گرفته است .براي درك بهتر مفهوم ﺗﺒديﻞ موجك ﻻزم است ابتدا خﻼصهاي

از مفاﻫيﻢ ﺗﺒديﻞ فوريه ٦بيان شود .ﺗﺒديﻞ فوريهي يك سيگنال ﺗابعي ﺗوصيفي از ﺗوابع سينوسي است كه سيگنالﻫاي مﺒدأ را در زمان ميسازند.
)(١

f (t ).exp(it )dt



F ( )  



در سيگنالﻫاي ايستا ﺗﺒديﻞ فوريه بخوبي مﺤتواي سيگنال را ارائه ميدﻫد ،اما در سيگنالﻫاي غيرثابت و گذرا بهدليﻞ وجود ﺗغييرات

ناگهاني ،ﺗوابع سينوسي با فركانس ثابت ﻗادر به شناسايي ايﻦ ﺗغييرات نخواﻫد بود .بهعﺒارت ديگر ،ضعف ﺗﺒديﻞ فوريه ايﻦ است كه در

حوزهي فركانس اطﻼعات زمان بهطور كامﻞ از بيﻦ ميرود و نميﺗوان با استفاده از آن ،لﺤظهي وﻗوع ﺗغيير در سيگنال را مشاﻫده كرد .براي
رفع ايﻦ مﺤدوديت ،ﺗﺒديﻞ فوريهي زمان كوﺗاه ٧ﺗوسط  Dennis Gaborارائه شد ].[١٠
)(٢

f (t ). (t   ).exp(it )dt



F (, )  



در ايﻦ روش از ﺗكنيك پنجرهسازي استفاده شده است .به ايﻦ صورت كه سيگنال به پنجرهﻫايي با ابعاد مشخص ﺗﻘسيﻢ ميشود و

ميﺗوان در آن مﺤدوده سيگنال را ايستا در نظر گرفت .با استفاده از ايﻦ روش حوزهي ﺗاثير ﻫر فركانس و موﻗعيت آن بهدست ميآيد .در

روش  STFTﺗوابع پايه ﻫمان ﺗوابع سينوسي است و اشكاﻻﺗي كه ناشي از منظﻢ بودن ايﻦ نوع ﺗوابع در سري فوريه وارد است ،در ايﻦ
روش نيز وجود دارد .بنابرايﻦ به روش انعﻄافپذيرﺗر با ﺗغييرات در سايز ﺗابع پنجره و اصﻄﻼحا نامنظمي براي بررسي دﻗيﻖﺗر سيگنالﻫاي
گذرا نياز است .ﺗﺒديﻞ موجك روشي جديد براي ﺗﺤليﻞ سيگنالﻫا است كه ميﺗواند جنﺒهﻫاي مخفي اطﻼعاﺗي كه روشﻫاي ديگر ﺗﺤليﻞ

سيگنال براي شناسايي آنها شكست خوردند ،را آشكار كند .مهمتريﻦ مزيت استفاده از ﺗﺒديﻞ موجك براي كاربردﻫاي شناسايي آسيﺐ ﻫميﻦ

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥

)6- Fourier Transform (FT
)7- Short-Time Fourier Transform (STFT
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خصوصيت است .موجكﻫا از خانوادهاي از ﺗوابع پايه ﺗشكيﻞ شدهاند كه ﻗادر ﻫستند سيگنال را در زمان مشخص )يا مكان( و فركانس معيﻦ

)يا مﻘياس( ﺗوصيف كنند ] .[٣دو الگوريتﻢ كلي ﺗوابع موجك شامﻞ موجك پيوسته و موجك گسسته ميباشد.
موجك پيوسته از لﺤاظ رياضي به صورت زير ﺗعريف ميشود:
t-b

ò

1

)(٣
) dt
a
a -¥
كه در آن  aو  bبه ﺗرﺗيﺐ پارامترﻫاي مﻘياس و انتﻘال و *  yپيﭽش مختلط  yميباشند .ﻫمﭽنيﻦ ﺗابع پايه )در اصﻄﻼح موجك

مادر(  yبه صورت زير ﺗعريف ميشود:
)(٤

+¥

( * f(t).y

= )C (a, b

j
j
)(t) = 2 2 y (2 t - k

y

j,k
با اعمال ﺗابع موجك و انتخاب مﻘدار معيني براي پارامتر مﻘياس و سپس انتﻘال ﺗابع در طول سيگنال مجموعهاي از ضرايﺐ موجك

بدست ميآيد .با بررسي دﻗيﻖ ايﻦ ضرايﺐ اطﻼعات مﺤلي از سيگنال استخراج ميشود )شكﻞ .(١

شكل : ١اعمال موجك با مﻘياس مشخص و انتﻘال آن در طول سيگنال.

در  CWTبه ازاي ﻫر مﻘداري از  aو  bضريﺒي بهدست ميآيد ،حال آنكه ﺗمامي ايﻦ ضرايﺐ براي استخراج ويژگيﻫاي سيگنال

مورد استفاده نخواﻫند بود .بهﻫميﻦ دليﻞ از مﻘدار گسستهاي از پارامترﻫا استفاده ميشود .در ايﻦ حالت پارامترﻫاي مﻘياس و انتﻘال بهصورت
نمايي ﺗعريف ميشود:
)(٥

j

b = k.2
در ايﻦ معادﻻت  jسﻄح مﺒنا و عضو مجموعهي اعداد صﺤيح ميباشد .با جايگذاري مﻘادير رابﻄهي ٥در معادلهي ٣موجك گسسته

بهدست ميآيد:
)(٦

j

a=2

t - k )d t

-j

f ( t ) .y ( 2

+¥

ò -¥

-j
) (
2

C (j, k ) = 2

در حﻘيﻘت ،با استفاده از مجموعهاي از روشﻫا به نام  sub-band codingسيگنال به چند مسير ﺗﻘسيﻢ ميشود كه ايﻦ مسيرﻫا

در نهايت سيگنال اصلي را ﺗشكيﻞ ميدﻫند .ايﻦ مسيرﻫا رفتارﻫاي بلندمدت ،ميانمدت و كوﺗاهمدت سيگنالﻫا را بررسي كرده و خصوصيات
آن را ارائه ميدﻫند .حالت خاص ايﻦ مجموعه Two-channel S.C ،است كه ﺗوسط  Stephane Mallatدر سال  ١٩٨٨به ﺗوابع موجك

اعمال شد و با استفاده از آن ﺗوانستند بخشﻫاي مهﻢ سيگنال را جدا كنند .در ﺗﺒديﻞ موجك گسسته ،دو نوع فيلتر به سيگنال اعمال ميشود؛
نوع اول ﺗﻘريﺒي از سيگنال را نتيجه ميدﻫد كه در واﻗع سيگنال با فركانسﻫاي پاييﻦ ﻫستند و ديگري جزئيات سيگنال را بهخوبي نشان
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ميدﻫد و نتيجهي آن سيگنالي با مﺤتواي فركانسي باﻻ ميباشد؛ كه اولي به نام فيلتر مﻘياس يا ﺗابع مﻘياس )در اصﻄﻼح ﺗابع پدر( ميباشد و

از دومي با نام فيلتر موجك ياد ميشود ] .[١١در شكﻞ ٢عملكرد موجك گسسته در ﺗجزيهي دادهﻫاي سيگنال نشان داده شده است.

شكل : ٢تجزيهي دادههاي سيگنال توسط موجك گسسته در دو سطح تجزيه.

بايد به ايﻦ نكته ﺗوجه كرد كه فﻘط ﺗوابع متعامد موجك را ميﺗوان گسستهسازي كرد .براي اطﻼعات بيشتر در رابﻄه با ﺗئوري

موجك ميﺗوان به كتﺐ و مﻘاﻻت ] [١٤-١٢ ،١٠اشاره كرد.

 -٣شناسايي آسيب در تير طرهي بتنآرمه

بهمنظور ﺗعييﻦ كارآمدي ﺗﺤليﻞ موجك براي ﺗشخيص آسيﺐ در سازهﻫا ،ﺗير طرهي بتﻦآرمه با مشخصات ﻫندسي مﻄابﻖ شكﻞ ٣و

خصوصيات مصالح براساس جدول ١در نرمافزار  ABAQUSمدلسازي شده و بعد از انجام آناليز مودال بر روي ﺗير در دو حالت سالﻢ و
آسيﺐديده ،نمودارﻫاي چهار مود اول آن استخراج ميگردد .سپس نتايج ﺗغييرمكانﻫاي  ٥٠٠گره در نظر گرفته شده در وجه پاييني ﺗير به

نرمافزار  MATLABانتﻘال داده شده و ﺗﺤت آناليز موجك پيوسته و گسسته ﻗرار داده ميشود .در بررسي نتايج حاصﻞ از موجك پيوسته

خرابيﻫا بهصورت نوارﻫايي روشﻦ مشاﻫده ميشود .ﻫمﭽنيﻦ در ارزيابي نمودار جزئيات در آناليز موجك گسسته خرابيﻫا بهصورت
اغتششاﺗي در نمودار ظاﻫر ميشود .مدلسازي خرابي بهصورت ايجاد دو شكاف به اندازهي  ٠/٠١متر با فواصﻞ مشخص در مﻘﻄع فوﻻد
كششي ﺗير بتﻦآرمه انجام شده است .در طول انجام ﺗﺤﻘيﻖ ابعاد ،مشخصات مصالح و نوع ﺗﺤليﻞ يكسان در نظر گرفته شده است و ﺗنها
مﺤﻞ خرابيﻫا در مراحﻞ ﺗﺤليﻞ ﺗغيير ميكند.

شكل : ٣مدل هندسي تير طرهي بتنآرمه.
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جدول : ١مشخصات مصالح تير طرهي بتنآرمه
بتﻦ

پارامتر مصالح

مدول اﻻستيسيته )(E

فوﻻد

)٢٥ ×١٠٤ (MPa
٠/٢

ضريﺐ پواسون )(ν

)(Kg/m3

چگالي )(ρ

)٢٠٠ ×١٠٤ (MPa
٠/٣
-

٢٤٠٠

براي بررسي اثر شناسايي آسيﺐ ﺗوسط موجك سناريوﻫاي مختلف آسيﺐ مﻄابﻖ جدول ٢در ﺗير طرهي بتﻦآرمه ﺗﺤت مﻄالعه در

نظر گرفته شده است.

ﻓاﺻله تركها

نام مدل

از يكديگر

DSS-٠/٥-١-١

٠/٥

DSS-٠/٥-١-٣

٠/٥

DSS-٠/٥-١-٢
DSS-٠/٥-١-٤
DSS-٠/٥-٣-١
DSS-٠/٥-٣-٢
DSS-٠/٥-٣-٣
DSS-٠/٥-٣-٤
DSS-٠/٥-٥-١
DSS-٠/٥-٥-٢
DSS-٠/٥-٥-٣
DSS-٠/٥-٥-٤
DSS-١-١-١
DSS-١-١-٢
DSS-١-١-٣
DSS-١-١-٤
DSS-١-٣-١
DSS-١-٣-٢

)(m
٠/٥
٠/٥
٠/٥
٠/٥
٠/٥
٠/٥
٠/٥
٠/٥
٠/٥
٠/٥
١
١
١
١
١
١

جدول : ٢مشخصات سناريوهاي خرابي

ﻓاﺻله ترك اول
از تكيهگاه )(m
١
١
١
١
٣
٣
٣
٣
٥
٥
٥
٥
١
١
١
١
٣
٣

ﻓاﺻله تركها از

ﻓاﺻله ترك اول
٣

مرتبه مود

نام مدل

١

DSS-١-٣-٣

١

٣

DSS-١-٥-١

١

٢
٤
١
٢
٣
٤
١
٢
٣
٤
١
٢
٣
٤
١
٢

DSS-١-٣-٤
DSS-١-٥-٢
DSS-١-٥-٣
DSS-١-٥-٤
DSS-٢-١-١
DSS-٢-١-٢
DSS-٢-١-٣
DSS-٢-١-٤
DSS-٢-٣-١
DSS-٢-٣-٢
DSS-٢-٣-٣
DSS-٢-٣-٤
DSS-٢-٥-١
DSS-٢-٥-٢
DSS-٢-٥-٣
DSS-٢-٥-٤

يكديگر )(m
١
١
١
١
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢

از تكيهگاه )(m
٣
٥
٥
٥
٥
١
١
١
١
٣
٣
٣
٣
٥
٥
٥
٥

مرتبه مود
٣
٤
١
٢
٣
٤
١
٢
٣
٤
١
٢
٣
٤
١
٢
٣
٤

شكﻞﻫاي  ٤و  ٥نمودار دو مود اول و چهارم ﺗير را در حالت سالﻢ و آسيﺐديده در حالتي كه فاصلهي ﺗركﻫا از يكديگر  ٠/٥متر

و اوليﻦ ﺗرك در وسط دﻫانهي ﺗير ﻗرار دارد ،نشان ميدﻫد .مشاﻫده ميشود كه در اشكال مودي ﻫيچگونه آشفتگي مﺒنيبر وجود آسيﺐ در

ﺗير مشاﻫده نميشود ،در نتيجه با بررسي نمودار شكﻞ مودي نميﺗوان موﻗعيت آسيﺐ را ﺗشخيص داد .براي مﻘايسهي اثربخشي موجك

پيوسته و گسسته ابتدا دو نمودار شكﻞ مودي فوق در حالت آسيﺐديده با استفاده از موجك پيوستهي  db٦مورد ﺗجزيه و ﺗﺤليﻞ ﻗرار ميگيرد.
در ايﻦ ﺗﺤليﻞ مﻘادير پارامتر مﻘياس و انتﻘال بهﺗرﺗيﺐ  ٨و  ٥در نظر گرفته شده است .ﻫمانطور كه در شكﻞ ٦مﻼحظه ميشود ﺗابع موجك
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ﻗادر به شناسايي آسيﺐ در مود اول نميباشد ،در حاليكه در شكﻞ ٧آسيﺐ بهصورت نواري نسﺒتا روشﻦ در مود چهارم مشاﻫده ميشود .با
ايﻦ وجود مﻘدار ضرايﺐ موجك بهدست آمده به اندازهي كافي براي ﺗشخيص دﻗيﻖ موﻗعيت و ميزان آسيﺐ ،باﻻ نميباشد.

شكل : ٤نمودار مود اول.

شكل : ٥نمودار مود چهارم.

شكل : ٦تبديل موجك پيوستهي مود اول ).(db٦
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شكل : ٧تبديل موجك پيوستهي مود چهارم ).(db٦

در اشكال  ٨و  ٩نمودارﻫاي مودي حالت آسيﺐديده فوق مجددا ﺗﺤت آناليز موجك گسسته در يك سﻄح ﺗجزيه ﻗرار گرفته است.

ﻫمانطور كه در شكﻞ ٨مشاﻫده ميشود موجك گسسته ﻗادر به شناسايي مﺤﻞ آسيﺐ در شكﻞ مودي مرﺗﺒه اول ﺗير ميباشد.

شكل : ٨تبديل موجك گسستهي مود اول ).(db٦
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شكل : ٩تبديل موجك گسستهي مود چهارم ).(db٦

با ايﻦ حال با بررسي مود چهارم در شكﻞ ٩امكان شناسايي مﺤﻞ آسيﺐ دﻗيﻖﺗر ميباشد كه ايﻦ نشاندﻫنده باﻻ بودن ضرايﺐ

موجك در ايﻦ نواحي ميباشد .مشاﻫده ميشود كه با باﻻرفتﻦ مرﺗﺒهي مود امكان شناسايي مﺤﻞ آسيﺐ بيشتر است .ﻫمﭽنيﻦ موجك نسﺒت
به آسيﺒي كه دﻗيﻘا در وسط دﻫانه ﻗرار دارد ،حساسيت بيشتري نشان داده است.

اشكال  ١٠و  ١١اثر مرﺗﺒهي مودﻫا را در امكان شناسايي آسيﺐ در سازه با استفاده از موجك گسستهي  sym٤نشان ميدﻫد .با

ﺗوجه به ايﻦ نمودارﻫا مشاﻫده ميشود كه در مود اول ﻫر دو آسيﺐ با ميزان ضرايﺐ پاييني ﻗابﻞ شناسايي ميباشند .بهدليﻞ پاييﻦ بودن ضرايﺐ،
ايﻦ نمودار بهصورت جداگانه نشان داده شده است .در مود دوم ميزان آسيﺐ اول و در مود سوم ميزان آسيﺐ دوم با دﻗت ﺗﻘريﺒا مناسﺒي ﻗابﻞ

ﺗشخيص ميباشد .بنابرايﻦ ايﻦ نوع موجك ﻗادر به شناسايي مناسﺐ ﺗمامي آسيﺐﻫا در مودﻫاي دوم و سوم نميباشد .در مود چهارم ﻫر دو

آسيﺐ با ﺗﻘريﺐ بسيار خوبي شناسايي شدهاند.

شكل : ١٠نمودار جزئيات مود اول در تير آسيبديده ).(sym4

در بررسيﻫاي صورت گرفته مشاﻫده شد كه ﺗمامي موجكﻫا در مود چهارم ﻫر دو آسيﺐ را با دﻗت ﻗابﻞ ﺗوجهي شناسايي كردند.

ﻫمﭽنيﻦ بهدليﻞ پاييﻦ بودن ضرايﺐ موجك در شناسايي آسيﺐ مود اول در ادامه از بيان نتايج سناريوﻫاي مرﺗﺒط با مود اول صرفنظر شده

است.

در شكﻞ ١٢مشاﻫده ميشود كه در مود چهارم زماني كه ﺗرك اول در فاصله  ١متري از ﺗكيهگاه ﻗرار داشته باشد ،شدت بيشتري را

نشان ميدﻫد .بنابرايﻦ ميﺗوان نتيجه گرفت ،در مود چهارم ﻫرچه آسيﺐ به ﺗكيهگاه نزديكﺗر باشد با شدت بيشتري ﻗابﻞ شناسايي ميباشد.
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ﻫمﭽنيﻦ با ﺗوجه به شكﻞ ميزان ضرايﺐ موجك در ﺗركﻫاي اول در موﻗعيتﻫاي  ٣و  ٥متري از ﺗكيهگاه با ميزان ضرايﺐ موجك در موﻗعيت

ﺗركﻫاي دوم در  ١و  ٣متري از ﺗكيهگاه با يكديگر برابر است كه ايﻦ نشاندﻫنده حساسيت موجك به موﻗعيت آسيﺐﻫا ميباشد و به فواصﻞ
ﺗركﻫا از يكديگر بستگي ندارد.

شكل : ١١نمودار جزئيات مودهاي دوم تا چهارم تير آسيبديده ).(sym4

شكل : ١٢نمودار جزئيات ﻓاﺻله تركها از تكيهگاه در مود چهارم ).(db٤

جهت بررسي ميزان آسيﺐ در وسط دﻫانه ميﺗوان نمودار جزئيات سيگنال را ﺗرسيﻢ كرد .ﻫمانﻄور كه در شكﻞ ١٣مشاﻫده ميشود

در مود سوم ﻫنگامي كه ﺗركﻫا در فاصله  ٥متري از ﺗكيهگاه ﻗرار گيرد ،شدت آسيﺐ بيشتر است كه ايﻦ مسئله بهدليﻞ ﻗرار گرفتﻦ آسيﺐ در

وسط دﻫانهي ﺗير ميباشد .بنابرايﻦ در مود سوم ﻫرچه موﻗعيت آسيﺐ به وسط دﻫانه نزديكﺗر باشد ميزان ضرايﺐ بهدست آمده باﻻﺗر خواﻫد
بود .ﻫمﭽنيﻦ مشاﻫده ميشود كه ميزان ﺗرك اول در كليهي فواصﻞ با يكديگر برابر است.

شكل : ١٣نمودار جزئيات موقعيت تركها در مود سوم ).(db4

براساس نتايج بهدست آمده از ديگر سناريوﻫاي خرابي مشاﻫده شد كه در مود دوم ،ﻫنگامي كه ﺗرك دوم در فاصلهي  ٣/٥متري

از ﺗكيهگاه ﻗرار دارد ميزان ضريﺐ موجك بيشتر از ميزان ايﻦ ضريﺐ در موﻗعيتﻫاي  ٤و  ٥متري از ﺗكيهگاه است .ﻫمﭽنيﻦ مشاﻫده شد كه
در فاصلهي  ٥متري از ﺗكيهگاه ميزان آسيﺐ بيشتر از ﻗرار گرفتﻦ ﺗرك در فاصلهي  ٤متري از ﺗكيهگاه است .بنابرايﻦ ميﺗوان نتيجه گرفت كه
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در مود دوم موجك ﻫﻢ به نزديكي آسيﺐ به ﺗكيهگاه و ﻫﻢ به ﻗرار گرفتﻦ در وسط دﻫانه ﺗير حساس است .بررسي ﻫميﻦ نتايج در مود اول
نشان داد كه ايﻦ مود آسيﺐ را در فاصلهي  ٣/٥متري از ﺗكيهگاه با ضريﺐ بيشتري شناسايي مي كند كه نشان دﻫنده حساسيت موجك نسﺒت

به نزديكي آسيﺐ به ﺗكيهگاه در مود اول است.

جهت بررسي ﺗاثير نوع موجك مادر در شناسايي آسيﺐ ميزان ضرايﺐ در سه نوع موجك با يكديگر مﻘايسه شده است .در شكﻞ١٤

مشاﻫده ميشود كه ميزان شناسايي آسيﺐ در موجك  sym٥بيشتر از موجكﻫاي  bior٣/١و  rbio٢/٨است كه ايﻦ بهدليﻞ شﺒاﻫت بيشتر شكﻞ
موجك مادر با شكﻞ مودي مورد بررسي است.

 -٤نتيجهگيري

شكل : ١٤بررسي اثر انواع موجك مادر.

در ايﻦ ﺗﺤﻘيﻖ ،مﻄالعهاي بر روي كاربرد ﺗﺒديﻞ موجك در شناسايي آسيﺐﻫاي چندگانه در ﺗيرﻫاي بتني انجام شد؛ بديﻦ صورت

كه يك ﺗير طرهي بتﻦآرمه با ابعاد و طول مشخص با سناريوﻫاي مختلف خرابي مدلسازي و ﺗﺤت آناليز مودال ﻗرار گرفته و اشكال مودي

آن استخراج گرديد .مشاﻫده شد كه با مﻘايسهي مستﻘيﻢ پاسخ سازهي سالﻢ و آسيﺐديده نميﺗوان به وجود يا عدم وجود خرابي در ﺗير پي

برد .در حاليكه با ﺗجزيه سيگنال شكﻞ مودي ﺗوسط آناليز موجك خرابيﻫا آشكار ميگردند .نتايج نشان داد كه موجك گسسته نسﺒت به
موجك پيوسته با ﺗﻘريﺐ بهتري موﻗعيت آسيﺐﻫا و شدت آن را شناسايي ميكند .ﻫمﭽنيﻦ با باﻻ رفتﻦ مرﺗﺒه مودي امكان شناسايي آسيﺐ

بهتر خواﻫد بود .براساس نتايج حاصﻞ از ﺗﺤليﻞﻫا ميﺗوان گفت در مود چهارم ﻫرچه آسيﺐ به ﺗكيهگاه نزديكﺗر باشد ضرايﺐ موجك
بهدست آمده باﻻﺗر بوده و موﻗعيت خرابي با دﻗت مناسﺒي ﻗابﻞ شناسايي ميباشد .از طرفي فاصلهي آسيﺐﻫا از يكديگر بر امكان شناسايي

آنﻫا ﺗاثيري نخواﻫد داشت .در مود سوم ﻫرچه آسيﺐ به وسط دﻫانه ﺗير نزديكﺗر باشد با شدت بيشتري شناسايي ميشود .ﻫمﭽنيﻦ نشان

داده شد كه ﺗابع  sym٥در مود سوم نسﺒت به دو ﺗابع ديگر موجك با دﻗت مناسﺐﺗري ﻗادر به شناسايي موﻗعيت آسيﺐ ميباشد.
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