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  چکيده

در اين مقاله روشی بـرای يـافتن موقعيـت و انـدازه ترکهـای يـک طرفـه در          

بـرای  . تيرهای اويلر برنولی به کمک اندازه گيری فرکانس ارائـه شـده اسـت             

ــسازی ار ــاتريسمدل ــر از روش م  Transfer) انتقــال تعاشــات عرضــی تي

Matrix Method) استفاده شده و ترک نيز با يک فنر پيچشی مدل شده 

تير به تعدادی المان تقسيم شده و به هـر بخـش يـک پـارامتر وجـود               . است

ترک نسبت داده ميشود، سپس رابطـه ای خطـی ميـان تغييـرات فرکـانس                

با انـدازه گيـری تغييـرات       . ارتعاشات تير و پارامتر وجود ترک بدست می آيد        

 ارتعاشات طبيعی تير به علت وجود ترک، ميتوان موقعيـت و انـدازه              فرکانس

مقايسه پيش بينيها با مقادير واقعـی دقـت روش را    . ترک را پيش بينی نمود    

  .تأييد می نمايد

روش ماتريس انتقال، رديابی ترک، مدلسازی ارتعاشـی تيـر           : کلمات کليدی 

  ترکدار،

  

   مقدمه

نده يک وسيله توجه پيوسته بـه تغييـرات   يکی از روشهای ارزيابی عمر باقيما    

معموالً بـا ايجـاد تـرك در يـك          . در رفتار ديناميکی يا استاتيکی آن ميباشد      

وسيله، سفتي سازه تشكيل دهنده دچار تغييراتـي محلـي شـده و درنتيجـه             

  .رفتار ارتعاشي سازه دستخوش تغيير مي گردد

 انجام شـده اسـت،   بسياری از مطالعاتی که در مورد تيرهای شامل چند ترک   

مسأله مستقيم يعنی مدلسازي تير تركدارو  تعيين فرکانسهای ارتعاشي تيـر            

، مـسأله معکـوس يعنـی       [5-1]اما مقاالتی نيـز     . ترکدار را بررسی نموده اند    

مـسأله رديـابی    .انـد نمودهرديابی ترک ازروی پاسخ ديناميکی تير را بررسی 

ه تعيين موقعيت و اندازه يـک  چند ترک از پيچيدگی بسيار بيشتری نسبت ب   

  .ترک در طول تيربرخوردار است

، بـرای رديـابی تـرک، تيـر بـه      Liang et al. [2]در روش ارائه شده توسط

چندين قسمت تقسيم ميگردد که هر قسمت ميتواند دارای خرابی يـا تـرک              

ميتـوان   s)(، باشد، وجود ترک در هر المان را با کمک يک پارامتر خرابـی            

در اين پژوهش نيز از اين روش و مدلسازی تـرک بـافنر پيچـشی               . نشان داد 

 .استفاده خواهد شد

  .برخی مطالعات آزمايشگاهی نيز برای بررسی درستی مدلها انجام شده است

  

    

  

  

  

.  

  
  مدلسازي ترك با فنر پيچشي: ۱شكل 

  

برخـی  .  شده اسـت در اکثر موارد ترکها با ايجاد يک برش ريز در نمونه ايجاد    

  .برای چند ترک ارائه شده است [4] و [1] درمراجع از نتايج آزمايشگاهی

[5]و[2]مزيت اين پژوهش نسبت به ساير كارهاي انجـام شـده در مراجـع               

سرعت و دقت بيشتر در رديابي تركها مي باشد كـه در بخـشهاي بعـدي بـا                  

  . توضيح بيشتري بررسي خواهد شد

  

  ترکدارمدلسازی ارتعاشی تير 

 ميتوان معادله مشخـصه ارتعاشـي   )۱شكل  (با مدلسازي ترك با فنر پيچشي  

  :تير تركدار را به صورت زير بدست آورد

  :تير باشرايط تكيه گاهي دو سرمفصل
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  :تير با شرايط تكيه گاهي يكسر گيردار.
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   رديابی کردن ترک

.  نشان دادsميتوان اثر محلی ترک بر روی شکل مد تير را با پارامتر خرابی

s0.دشاخص عيب و نقصان درتير مي باش=sنشان دهنده عدم وجود

  .ل و شکست تير می باشدکام نشان دهنده ترک s=1ترک و

ميتوان رابطه زير را بين تغييرات فركانس تير بر اثر ترك و پارامتر وجود 

}{ در المانهاي تيرترك sبدست آورد:                      
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 براي تير دو سر مفصل قابـل تعريـف           به صورت زير   H][ي ماتريس كه اعضا 

  :مي باشد
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ميزان تغييرات فركانس ارتعاشي تير به دليل وجود تـرك   ∆ω، )۳(در رابطه 

را ) ۳(حـال ميتـوان معادلـه    .  فركانس ارتعاشي تير بدون ترك مي باشد ωو  

 را كه نشان دهنده مقدار خرابي و ترك در هر           s و بردار مجهول     حل نموده 

از m از آنجـا كـه معمـوالً تعـداد مجهـوالت          .المان تير است را محاسبه نمود     

، بيشتر است؛ براي حل اين معادله بايد از تكنيكـي موسـوم    qتعداد معادالت   

منفي بودند آنها را   sالمانهايز   اگر برخي ا   . استفاده نمود  ١به وارون ساختگي  

 مثبـت   s و دوباره مسأله حل ميشود تـا زمانيكـه تمـام مقـادير             صفر نموده 

 براي پـيش   .تير مي باشد  انها نشان دهنده المان تركدار      انديس اين الم  . شوند

 منحني سفتي فنر پيچشي  بر حسب موقعيت تـرك را         بايدبيني اندازه ترك    

نمونه اي از اين    .  رسم نمود   تركدار به ازاي سه فركانس اول تير     ) ۱(از معادله   

محل برخورد ايـن منحنـي هـا سـفتي فنـر        .  آمده است  ۲نمودارها در شكل    

 بـه كمـك      و به نوعي اندازه ترك را نـشان ميدهـد كـه            معادل ترك پيچشي  

  . اندازه ترك را محاسبه نمود،رابطه اي تجربي ميتوان از روي سفتي

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

  
   براي المان پنجم در طول تير تركمنحني سفتي بر حسب موقعيت: ۲شكل 
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  بزرگنمايي منحني سفتي بر روي المان پنجم و ششم: ۳شكل 

  

  يمثال عدد

براي بررسي صحت روش ارائه شده تيري دو سر مفصل كـه در آن دو تـرك                

ــاي 45.0,25.0 در موقعيته == ββ ــرار ــت ق ــده اس ــابي ش ــه ردي . گرفت

نتايج حاصل به خوبي دقـت      .  اقتباس شده است   [5]مشخصات تير از مرجع     

زيرا هم سرعت همگرايي و     . روش ارائه شده در اين پژوهش را نشان مي دهد         

 كه در اين حالت بـه       [5]و بر خالف مرجع     .  دقت جوابها افزايش مي يابد     هم

جاي دو ترك وجود سه ترك را پيش بيني نموده است، اين روش دقيقـاً دو                

  . ترك را در المانهاي سوم و پنجم پيش بيني مي كند

  

  بحث بر روي نتايج

با بررسي دقيق جوابهاي حاصل از اين پژوهش و اعداد گزارش شده در 

  پتيل ودليل اصلي خطا در مرجع ذكر شده آنست كه  بايد گفت [5]مرجع 

ــارش   ــوالت   [5]همك ــداد مجه ــه تع ــايي جــستجو  هنگاميك ، در مراحــل نه

 ازمعادالت كمتر ميشود، معادالت مربوط به فركانسهاي باالتر را ناديده گرفته          

 نتيجـه  را لحاظ مـي كننـد و در    اوليه  بدست آمده ازتغييرات   معادالتو تنها   

 ،در روش حـل ارائـه شـده، در مراحـل پايـاني            د؛ اما   دين خطا ايجاد مي گر    ا

تمامي معادالت حفظ شده و در واقـع حلـي كـه موسـوم بـه حـل كمتـرين                 

اين حل اگر چه به دليـل كمتـر بـودن          . مجموع مربعات است بدست مي آيد     

يـد  مجهوالت از معادالت هيچ يك از معادالت را به طور دقيق ارضا نمـي نما              

زيرا اثر فركانسهاي باالتر يعني فركانس چهارم و        . اما داراي دقت بهتري است    

  . پنجم نيز در آن لحاظ شده است

  

  نتيجه گيري

در اين پژوهش با بهره گيری از روش ماتريس انتقال و مدلسازی ترک با فنر               

معادالت مربـوط بـرای     . پيچشی، به رديابی چند ترک در طول تير پرداختيم        

مرزی تير با تکيه گاه سـاده و همچنـين تيـر يکـسرگيردار بدسـت            دو شرط   

در اين روش به دليل استفاده از روش ماتريس انتقال، ابعـاد مـاتريس             . آمدند

  .معادله مشخصه به مقدار زيادی کاهش می يابد

، ميتـوان نتيجـه   [5]با مقايسه روش حل ارائه شـده و روش حـل در مرجـع           

رعت همگرايي بيـشتر و همچنـين دقـت         گرفت كه روش ارائه شده داراي س      

باالتري است؛ تا آنجا كه نتايج حاصـل در مـورد رديـابی موقعيـت دو تـرک                  

 و در مورد پيش بينـي انـدازه ترکهـا نيـز داراي              %2دارای خطايي کمتر از     

  . مي باشد%1خطاي کمتر از 
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Pseudo Inverse:1  
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A: ،مساحت مقطع تير  [m2]  

E :،مدول االستيسيته[ N/m2] 

I: ،ممان اينرسي مقطع تير  [m4] 

k : سفتي فنر پيچشي معادل  

  [.N.m/rad]ترك،      

 L:  ،طول تير [m]  

m :تعداد المانهاي تير  

q :گيري   اندازهـهايانسـتعداد فرك  

  ركدار و تير بدون تركشده تير ت   

  

x :،موقعيت ترك در طول تير[m] 

ρ :،دانسيته [kg/m3]   

ω: تير فركانس،[rad/sec]   

  :اعداد بدون بعد

e=2β-1 
K=kL/EI  
s:         تيريزان خرابي درپارامتر م

β=x/L: تيرطول در ترك موقعيت  

λ=(ρAω2/EI)0.25 L 


