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 خالصه
هاي  آزمايش مودال و پردازش داده. ها بيانجامند كاهند و ممكن است به شكست ناگهاني آن ها مي برداري از كارآيي پل هاي زمان بهره خسارت

هاي مودال تجربي به بررسي دو گونه از  اين مقاله با كمك كرنش. كند پذير مي امكانها را  يابي اين خسارت ارتعاشي دريافتي، شناسايي و مكان
هاي سطحي ناشي از تباهي بتن در  هاي مورد بحث شامل خسارت خسارت. پردازد دهند، مي ها رخ مي برداري از پل هايي كه در زمان بهره خسارت

سازي  مقياس شبيه هاي تمام ها روي نمونه اين خسارت. هاست هاي خستگي در تيرورق پل هاي ناشي از ترك تنيده و خسارت اي پيش تيرهاي جعبه شاه
هاي مودال تجربي با كمك روش  كرنش. شوند ها پردازش مي هاي مودال وابسته به نخستين شكل مود ارتعاشي آن اند كه در اين پژوهش داده شده
ها، الگوهاي خسارت را   در فضاي كرنشRitzاي مودال و روش پيشنهادي بردارهاي ه تغييرات كرنش. آيند دار به دست مي سازي محدوديت بهينه

هاي زمان  توان خسارت هاي مودال مي دهند كه با كرنش هاي اين پژوهش نشان مي يافته. دهد كه با مشاهدات تجربي هماهنگي دارد نتيجه مي
  . گيري كرد ا تصميمه ها شناسايي و براي پيشگيري از گسترش آن برداري را در پل بهره

 
  . ، خسارت، شكل مود، كرنش مودالRitzهاي مودال، بردارهاي  داده: كلمات كليدي

 
 

  مقدمه  .1
 

با بازرسي منظم و ارزيابي . دهند اي و متناوب بخشي از كارآيي خود را از دست مي برداري، شرايط محيطي، زلزله، بارهاي ضربه ها در هنگام بهره سازه
ريزي كرد  توان براي نگهداري و مرمت سازه برنامه با اين كار مي. شود ها مشخص و ايمني و قابليت اعتماد و دوام سازه تعيين مي ارتوضعيت سازه، خس

هاي خسارت را  شاخص. رو تعيين يك شاخص خسارت كه بتواند وضعيت سازه را برآورد كند اهميت دارد از اين. هاي ترميم را كاهش داد و هزينه
هاي مودال بنيادي سازه شامل بسامد، ميرايي و شكل مودها هستند كه با وارد شدن  ويژگي. دست آورد هاي مودال سازه به براساس ويژگيتوان  مي

 هايي مانند كارمايه كرنشي، كميت. شوند ها تعيين مي ، مكان و شدت خسارتبنياديهاي مودال  با پردازش داده. كنند ها تغيير مي خسارت و پيشروي ترك
همه ] 1[ و همكاران Doeblingهاي  بنا به نوشته. آيند به دست ميبنيادي هاي مودال  هاي شكل مودها و ماتريس نرمي از پردازش داده خميدگي
] 2[ و همكاران Pandeyهاي مودال به خسارت  براي افزايش حساسيت داده. هاي مودال از حساسيت يكساني نسبت به خسارت برخوردار نيستند كميت

مكان مودال و بسامد به خسارت  كرنش شكل مودها بيش از تغيير. ، روش محاسبه خميدگي شكل مود يا كرنش مودال را پيشنهاد دادند1991ر سال د
شاخص خسارتي را بر مبناي ] Stubbs] 3 و Toppole. توان كارمايه كرنشي مودال را محاسبه كرد هاي مودال مي به كمك كرنش. حساس است
. نيز كرنش شكل مودها را براي نشان دادن خسارت محلي به كار بردند] 4[ و همكاران Yao. يه كرنشي مودال ناشي از خسارت ارائه دادندكاهش كارما
توان شرايط مرزي را وارد كرد   تفاوت محدود نمي با روش. ها بستگي دارد هايي كه بر اساس كرنش مودها است به چگونگي محاسبه كرنش دقت روش
ها  اين دشواري. سازند ها را دشوار مي يابي خسارت شوند و مكان آساني تحليل نمي هاي ناهموار به كرنش. هاي محاسباتي هموار نيستند و كرنش
اند كه  هاي رياضي بسياري پيشنهاد شده براي حل اين مشكل تا كنون روش. شوند كه در سازه بيش از يك ناحيه خسارت ديده باشد بيشتر مي هنگامي

  داري به نام سازي محدوديت روش بهينه] Maeck] 5براي نمونه، . دار هستند سازي محدوديت هاي بهينه ي از آنها بر اساس روشبرخ
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 mixed approach را ارائه كرده كه نوفه )noise (هاي مودال را با قراردادن شرايط مرزي به  سازد و با دقت بسيار زيادي كرنش ها جدا مي را از داده

  .كند حدوديت، محاسبه ميصورت م
ها  تغييرات اين كرنش. ها را نشان دهند توانند مكان و شدت خسارت تنهايي نمي آيند، به ست مي د هاي ياد شده به هاي مودال كه با روش كرنش

. اند ها پيشنهاد شده ير كرنشهاي ارزيابي خسارت بسياري بر اساس تغي در اين راستا، روش. هاي ارزيابي خسارت بررسي و تحليل شوند بايد با روش
، يك روش ارزيابي خسارت بايد ]1[ و همكاران Doeblingبنا به . ها يكسان نيست ها براي نشان دادن مكان و شدت خسارت كارآيي همه اين روش

بيني  مانده سازه را پيش ر باقييابي كند، برآوردي از گسترش خسارت بدهد و عم هاي نخست روي داده شناسايي و مكان بتواند خسارتي را كه در گام
هاي مودال  هاي ارزيابي خسارت بر اساس كرنش در اين مقاله، كارآيي روش. هاي ارزيابي خسارت بهبود يابند براي رسيدن به اين هدف بايد روش. كند

هايي كه در زمان  ونه از خسارتهاي مودال دو نم  در فضاي كرنشRitzشود و با كمك يك الگوريتم پيشنهادي بر پايه بردارهاي  بررسي مي
اين . پذيرد مقياس انجام مي هاي مودال دريافتي از دو سازه تيري تمام اين بررسي روي داده. شوند يابي مي دهند، بررسي و مكان ها رخ مي برداري از پل بهره
الگوهاي خسارت . روند هاي محك به شمار مي نمونه آزمونتنيده و يك تيرورق فوالدي هستند و از  اي پيش تير بتني جعبه هاي تيري شامل يك شاه سازه
  . شود ها نشان داده مي  گيرند و توانايي روش پيشنهادي در آشكارسازي خسارت ها مورد بحث و بررسي قرار مي بيني شده براي اين نمونه پيش

  
 

  هاي تحليلي روش  .2
 

اگر در يك تير ترك خمشي ايجاد شود، از . ها حساسيت بيشتري دارند ت به خسارتهاي مودال، نسب هاي هاي شكل مود، برخالف تغيير مكان خميدگي
 به اين xبرنولي خميدگي در مكان -در يك تير اولر. شود ها مي  آن كاسته خواهد شد و اين پديده سبب كاهش محلي خميدگيEIسختي خمشي 

  ]:6[آيد  صورت به دست مي

)1                                    (                                                       
EI

)x(M)x( =κ        

هاي خمشي وابسته به هر  هاي مودال را كرنش توان خميدگي مي. ترتيب ضريب كشساني و لنگر لختي نيمرخ تير هستند  بهI و E) 1(در رابطه 
هاي مودال پيشروي  ها يا كرنش بنابراين تغيير خميدگي. يابند هاي مودال افزايش مي ها كرنش تبا افزايش خسار. يك از مودهاي ارتعاشي خمشي دانست

ها را از شكل تغيير  آنها، خميدگي.  شرح دادند1991در سال ] 2[ و همكاران Pandeyمفهوم خميدگي شكل مودها را . دهند ها را نشان مي خسارت
هاي ساده به  گاه اين شيوه را با روش اجزاي محدود براي يك تير با تكيه] 2[ و همكاران Pandey. دندمكان مودها با تقريب تفاوت مركزي محاسبه كر

هاي  براي محاسبه كرنش] 2[ و همكاران Pandeyرابطه پيشنهادي . استها مناسب  براي آشكارسازي خسارتكار بردند و دريافتند كه خميدگي مودال 
  : اين صورت است مودال به

)2       (                                                                                2
r)1j(jrr)1j(

h

2
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] 2[ و همكاران Pandey. باشد ميr  ودر مود j تغيير مكان مودال در مختصات jrφ ها است و گيري  فاصله ميان محل اندازهh) 2(در رابطه 
تر  گيري فشرده نياز است و اين كار در مودهاي باالتر مشكل ها به يك شبكه اندازه آوردن مقدار دقيق خميدگي دست  كردند كه براي به خاطرنشان

آوردن  ست دولي بايد توجه داشت كه به. روند شمار مي هاي مهم به هاي مودال يكي از عامل ها كرنش هاي ارزيابي خسارت در سازه در روش. شود مي
. روند تندي باال و پايين مي هاي محاسبه شده با روش تفاوت مركزي هموار نيستند و به خميدگي. پذير نيست همواره امكان) 2(هاي دقيق با رابطه  يدگيخم

هاي  فه را از دادهبراي رسيدن به يك خميدگي هموار بايد نخست نو. شوند ها بيشتر مي ها اين باال و پايين رفتن در داده) noise(در صورت وجود نوفه 
ها، روش  يكي از اين روش. آيند هاي مودال با دقت مناسبي به دست مي سازي، كرنش هاي برازش منحني يا بهينه پس از اين كار با روش. مودال جدا كرد

Splineروش . باشد  ميSplineهاي طراحي با كمك رايانه   يك شيوه تقريبي و پركاربرد در سامانه)(CADهاي  ابعت. باشد  ميSpline   
)Single parametric line(كنند و پيوستگي خميدگي محاسباتي  هاي هادي ايجاد مي عاملي را ميان شماري از نقطه اي و تك ، يك منحني چندجمله

هاي مورد نظر به  اي نمونههاي همواري بر ها جدا شد و خميدگي از داده) noise( نوفه Splineهاي  در اين مقاله با كمك تابع]. 7[سازند را برقرار مي
  . دست آمد

. ها پيشنهاد شد  در فضاي كرنشRitz، در اين پژوهش روش نويني بر پايه بردارهاي Ritzها و بردارهاي  هاي فضاي كرنش با توجه به برتري
 را در   ها بايد همه نيروهاي مودال سازه براي رسيدن به فضاي كرنش. توان به كار برد هاي مودال سازه نيز مي روش پيشنهادي را در فضاي تغييرمكان

) 1(در شكل . دهد هاي مودال نشان مي مكان نيروهاي مودال وارد بر يك سازه تيري را در فضاي تغيير) 1(شكل . ها تصوير كرد فضاي كرنش
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)x( i

b
mϕ  و)x( i

b
tϕپخش نيروهاي لختي ناشي از مودهاي .  از مودهاي خمشي و پيچشي هستندهاي مودال ناشي ها و چرخش  به ترتيب تغيير مكان
]. 5[آيند  هاي مودال همان بردار شكل مودهاي ارتعاشي هستند كه با آزمايش به دست مي تغيير شكل. كند هاي مودال پيروي مي ارتعاشي، از تغيير شكل

هاي قراردادي نيروهاي  عالمت. ها را به دست آورد  مودال داخلي و خارجي نمونهتوان نيروهاي گيري شده مي بنابراين با كمك شكل مودهاي اندازه
 تير  به ترتيب لنگر خمشي داخلي، نيروي برشي داخلي و لنگر پيچشي داخلي مودالiT و iM ،iV، )1(در شكل . هستند) 1(مودال به صورت شكل 

  .باشند مي
 
 
 
 
 
 
 

  ]5[ نيروهاي داخلي و خارجي مودال روي بخشي از يك سازه تيري  -1شكل 
 

ها و  ها در فضاي تغييرمكان  براي سه مود اول نمونهRitzهاي نرمي و بردار نيروهاي لختي مودال، بردارهاي  در اين پژوهش با كمك ماتريس
  ]:8[محاسبه شد ) 2(ز رابطه  اRitzبردار . هاي مودال به دست آمدند كرنش

)2                                                                              (        fFr ijmjij ×=        
 بردار ijf ام خسارت و j ماتريس نرمي مودال در گام mjF ام خسارت، j ام در گام i وابسته به مود ارتعاشي Ritzنخستين بردار  ijr) 2(در رابطه 

. ]5 [آيد هاي مودال تجربي به دست مي ماتريس نرمي مودال با كمك داده. باشد  ام خسارت ميj ام در گام iنيروهاي لختي مودال وابسته به مود ارتعاشي 
نديده است، نشان  هاي خسارت با حالت خسارت  در گامRitz را كه بر پايه قدر مطلق تفاوت نخستين بردارهاي ijDشاخص خسارت ) 3(رابطه 
  . توان اثر هر يك از مودهاي ارتعاشي را در ساختن الگوي خسارت بررسي كرد  ميijDبا شاخص خسارت . دهد مي

)3(                                                                                         0iijij rrD −=                 
پيش . شوند يابي مي ها مكان  خسارت،هاي آماري مانند آزمون فرض ، با كمك روشijDدر روش پيشنهادي پس از محاسبه شاخص خسارت 

، دامنه متغيرها را محدودتر در نظر ijDير دقيق را از دامنه متغيرها كنار گذاشت و با توجه به نمودارهاي غي متغيرهاي از به كاربردن آزمون فرض بايست
  . ه كردپاي هم) 4( را به صورت متغيرهاي تصادفي پنداشت و آنها را با كمك رابطه ijDدر آزمون فرض، بايد متغيرهاي . گرفت

)4                                                                                       (
D

Dij
ij

D
d

σ
µ−

=  

با فرض .  ها استijD انحراف استاندارد Dσ و  هاijD ميانگين Dµ ام، jپايه شده براي جزء  شاخص خسارت هم ijd، )4(در رابطه 
ηddijاگر . گيرند  را به عنوان سطح آغازين خسارت در نظر ميηd به صورت نرمال توزيع شده باشد، متغير ijDكه متغير  اين شد خسارتي  با>

1dدر اين پژوهش ]. 9[روي نداده و در غير اين صورت جزء مورد نظر خسارت ديده است  =ηشود كه شاخص  يادآور مي. باشد  ميijd تنها مكان 
گذاري نتيجه  الگوي خسارت سازه از روي هم. ها را در نظر گرفتijDها بايستي مقدار  دهد و براي نشان دادن شدت خسارت خسارت را نشان مي

هاي  هاي مودال و روش پيشنهادي براي آشكارسازي خسارت در ادامه توانايي كرنش. آيد  براي هر شكل مود ارتعاشي سازه به دست ميRitzبردارهاي 
  . شود ها نشان داده مي برداري پل زمان بهره

  
 

  تنيده بتن پيشاي   جعبه تير شاه  .3
 

اين آزمايش بخشي از طرح پژوهشي سازمان . شوند  واقعي بررسي و پردازش مي تنيده يك پل هاي بتن پيش تير هاي ارتعاشي يكي از شاه در اين مقاله داده
ISISها بود كه در آزمايشگاه  ي سازه پلها نگهداري، ترميم و بازساز ها و ارائه راهكارهايي در جهت بهبود كاهش هزينه  كانادا براي نگاشت سالمت پل

هاي  تير هاي كانادا شماري از شاه براي اين منظور مديريت حمل و نقل و بزرگراه]. 10[ انجام شد Saskatoon در Saskatchewanسازه دانشگاه 
هاي آزمايشگاهي به دانشگاه  راي پژوهشبرداري از آنها به پايان رسيده بود، پيش از تخريب جدا و ب هايي كه بهره تنيده را از پل اي پيش جعبه
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mm ميلگرد با قطر۴

 mm۷/۱۲با قطر رشته۲

mmبا قطر رشته۱۸

 سنجشتاب

 گاه تكيه
 خسارت ساختگي

 هاي مودال تغييرات كرنش‐ب 

 تيرفاصله از انتهاي شاه

ول
ود ا

ش م
كرن

يير 
تغ

 ناحيه خسارت ديده  

تير  گيري از انتهاي شاه قاصله نقطه اندازه

منه
دا

  تير پيش و پس از خسارت  شكل مود يكم تجربي شاه–الف

F=7.561342 Hz 

F=7.560082 Hz 

  پس از خسارت 

  پيش از خسارت 

Saskatchewanمورد بحث  تير طول شاه. دهند تيرها را نشان مي سطح مقطع و اندازه يكي از اين شاه) 3(و ) 2(هاي  شكل.  اهدا كرد mm 12200 ،
   .باشد  ميmm 508 *mm 1216 و اندازه سطح مقطع آن mm 11900دهانه آن 

 
 
 
 
  
 
 

  .) هستندmmها به  اندازه(، ]10[تنيده   بتني پيش تير شاه سطح مقطع -2 شكل
 
 
 
 
 
 

  .) هستندmmها به  اندازه(، ]10[هاي ساختگي  ها و خسارت سنج تنيده و مكان شتاب  بتني پيش تير  نماي افقي شاه -3شكل 
 

 در نظر گرفته GPa 200اني فوالدها ضريب كشس. باشد  ميGPa 1/26 و ضريب كشساني آن MPa 5/34تير  شاهمقدار مقاومت فشاري بتن 
و سامانه حسگرها دريافت ) harmonic(هاي ساده قرار داشت، با كمك تحريك همساز  گاه  در حالتي كه روي تكيه تير هاي ارتعاشي اين شاه داده. شد

  . ها بسته شد گاه  هر دو درجه آزادي افقي و عمودي تكيه تير براي پيشگيري از حركت جسم صلب، در يك سوي شاه. شدند
  ه ابعادهايي ب  مربع تير ، از بتن سطح بااليي شاه)3(تيرهاي بتني مانند شكل  هاي سطحي ناشي از تباهي بتن در سطح شاه سازي خسارت براي شبيه

 mm 150 *mm 150 و عمق mm 35از 49/2% ها بود و در حدود  هاي ناشي از تباهي بتن در عرشه پل اين خسارت مانند خسارت.  برداشته شد 
. ند ايجاد شد تير ها در دو مكان روي سطح بااليي شاه هاي چندتايي، اين خسارت براي بررسي خسارت]. 10[ در محل خسارت كم شد  تير صلبيت شاه

. دهد هاي مودال را پس از خسارت نشان مي تير را پيش و پس از خسارت و تغييرات كرنش هاي ارتعاشي وابسته به نخستين شكل مود شاه داده) 4(شكل 
شود،  ده ميمشاه) 4(همان گونه كه در شكل . اند  نقطه محاسبه شده81گيري به  هاي اندازه  و افزايش شمار نقطه Splineهاي مودال با روش  كرنش

هاي مودال به  ولي تغييرات كرنش. دهند و نمودارها پيش و پس از خسارت تغييرات ناچيزي دارند ها را نشان نمي هاي مودال مكان خسارت تغييرمكان
  .  شوند يابي مي ها مكان هاي آماري مانند آزمون فرض خسارت ها نشانه رفته است و با كمك روش سوي مكان خسارت

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  در دو حالت پيش و پس از خسارت تير هاي وابسته به مود ارتعاشي اول شاه  داده -4شكل 
 



رانـدسي عمـگره ملي مهنـكنپنجمين                                             
، ايران مشهد ،فردوسي مشهد، دانشگاه 1389 ارديبهشت 16 تا 14  
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 فاصله از انتهاي تير
  )روش پيشنهادي (Ritzتغييرات بردارهاي –ب
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39.6 m 39.6 m48.8 m

 مكان خسارت

  3دهانه 2دهانه  1دهانه 

  مكان حسگرها

تير بتني به  هاي سطحي شاه خسارت) الف-5(در شكل . دهد تير بتني نشان مي هاي مودال شاه نتيجه آزمون فرض را براي كرنش) الف-5(شكل 
هاي مودال در شكل   در فضاي تغييرمكانRitzنتيجه روش پيشنهادي بر پايه بردارهاي . نگي دارنداند و با مشاهدات تجربي هماه يابي شده خوبي مكان

هاي  براي تيرورقهاي مودال  در ادامه توانايي روش پيشنهادي در فضاي كرنش. سازد ها را آشكار مي اين روش نيز مكان خسارت. آمده است) ب-5(
  .  ردگي مورد بحث و بررسي قرار ميها  فوالدي پل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ritzها و بردارهاي  ها با كمك تغييرات كرنش يابي خسارت  مكان -5 شكل
 

  I-40تيرورق شمالي پل   .4
 

 I-40پل . شوند  پردازش ميI-40هاي ارتعاشي پل  در اين بخش براي بررسي اثر اندازه سازه و توانايي روش پيشنهادي در ساختن الگوي خسارت، داده
)Interstate 40 (هاي بزرگراهي در ايالت  يكي از پلNew Mexico بود كه بر روي رودخانه Rio Grande در Albuquerqueدر .  ساخته شد

ها هيچ درجه  سازه اين پل. باشد مي. I-40ها در آمريكا ساخته شدند كه ساختار آنها همانند پل   شمار زيادي از اين گونه پل1970 تا 1960هاي  سال
ها به شكست ناگهاني كل  شكست هر يك از اين تيرورق. كنند و تنها دو تيرورق اصلي در طول پل همه بارهاي مرده و زنده را تحمل مينامعيني ندارد 

اي ه هايي مانند مديريت بزرگراه برداري بسيار بااهميت است و در آمريكا سازمان ها در هنگام بهره از اين رو بررسي سالمت اين تيرورق. انجامد سازه مي
  ]. 11[اند  گذاري كرده ريزي و سرمايه ها برنامه براي اين بازرسي) NSF(و بنياد علوم ملي ) FHWA(فدرال 

پژوهشگران تصميم گرفتند تا . I-40پيش از خرابي پل . شد تا سازه ديگري جايگزين آن بشود  ويران مي1993بايست در تابستان  مي. I-40پل 
اين كار پژوهشي با . هاي آشكارسازي را روي آن بيازمايند گاهي بزرگ استفاده كنند و سناريوهاي خسارت و روشاز آن به عنوان يك نمونه آزمايش

 را پژوهشگران I-40هاي ارتعاشي پل  داده. انجام شد) LANL (Los Alamosو آزمايشگاه ملي ) New Mexico) NSMUهمكاري دانشگاه 
اند  ها انجام داده دال دريافت كردند و تا كنون بسياري از كارهاي پژوهشي را با تكيه بر اين دادههاي مو  با كمك آزمايشLos Alamosآزمايشگاه 

  . ها را آزمود توان كارآيي بسياري از نظريه نامند و با كمك آنها مي مي) benchmark test(هاي محك  ها را آزمايش اين گونه آزمايش]. 11[
هاي ناشي از خستگي چهار سطح خسارت در بخش مياني تيرورق شمالي پل  سازي ترك  شبيه، برايLos Alamosپژوهشگران آزمايشگاه 

I-40هايي مانند نشيمنگاه تيرهاي  ها است و در بيشتر موردها در مكان هاي خستگي ناشي از خمش خارج از صفحه جان تيرورق ترك.  ايجاد كردند
درجه آزادي ] Jauregui] 11 و Farrar. دهد و مكان حسگرها را نشان مي. I-40ق شمالي پل تيرور) 6(شكل . آيند ها پديد مي اتصالي به جان تيرورق

N7نشان داده شده است) 6(هاي ساختگي در نظر گرفتند كه در شكل   را براي واردكردن خسارت.   
 
 
 
 
 
 

  ]I-40] 11مكان حسگرها روي تيرورق شمالي پل  -6  شكل
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 )m(فاصله از انتهاي تيرورق
  Splineهاي خسارت با روشهاي مود يكم در گامكرنش

 گام چهارم گام سوم گام دوم گام يكم  پيش از خسارت 

 3دهانه  2دهانه 1هانهد

تغييرات نامنظم 
 هاي مودال  كرنش

تغييرات نامنظم
 هاي مودال  كرنش

Farrar و Jauregui] 11 [اين بخش از سازه پل ) هاي ميرايي و شكل مودهاي ارتعاشي بسامدهاي ويژه، نسبت(ودال بنيادي هاي م دادهI-40 
و ) FRF(ها نشان دادند كه نمودارهاي تابع پاسخ بسامدي  بررسي. گيري كردند هاي ارتعاشي حاصل از تحريك اجباري اندازه را با كمك پردازش داده

  . اند درج شده) 1(ها و بسامدهاي ويژه اين پل در جدول  سطح خسارت. ها تغيير زيادي نكردند ر اين خسارتهاي مودال بنيادي اين پل در اث عامل
 

  هاي خسارت در گام I-40 بسامدهاي ويژه شش مود ارتعاشي نخست پل -1 جدول
  )Hz(بسامدها 

  I-40چگونگي خسارت در تيرورق شمالي پل   گام
  6مود   5مود   4مود   3مود   2مود   1مود 

0  ----  48/2 96/2 5/3 08/3 17/4 63/4 

 69/4 21/4 12/4 57/3 3 52/2   در مركز جانcm 61برش   1

 66/4 19/4 09/4 52/3 99/2  52/2   در جان به سوي بال پايينيcm 183برش   2

 58/4 14/4 04/4 48/3 95/2 46/2   در جان و نيمي از بال پايينيcm 183برش   3

 52/4 15/4 99/3 49/3 84/2 3/2  مه بال پاييني در جان و هcm 183برش   4

 
هاي تيري با مقياس  تنهايي براي ساختن الگوهاي خسارت سازه هاي وابسته به نخستين شكل مود ارتعاشي به هاي انجام شده، داده بنا به بررسي

هاي مودال وابسته به نخستين  از اين رو، در اين مقاله كرنش. ]12[و ] 10[كاهند  ها مي بزرگ كافي هستند و افزودن مودهاي ارتعاشي باالتر از دقت نتيجه
هاي مودال نخستين مود ارتعاشي را در  تغييرات كرنش) 8(شكل . محاسبه شدند] MATLAB] 13افزار   و نرمSplineشكل مود ارتعاشي با روش 

هاي مودال  ، كرنش)8(در نمودارهاي شكل . اند به شدههاي مودال براي بخش حقيقي شكل مودها محاس اين كرنش. دهد هاي خسارت نشان مي گام
هاي مودال گام چهارم  ولي تغييرات كرنش. اند نديده تغييرات زيادي نكرده وابسته به سه گام نخست خسارت تيرورق شمالي نسبت به حالت خسارت

 در اثر 3 و 1هاي  هاي مودال دهانه سوي ديگر، كرنشاز . پذير نيست هاي معمولي امكان آشكارسازي تغييرات كوچك با روش. خسارت چشمگير است
  .كند ها را از واقعيت دور مي اين تغييرات نامنظم نتيجه.  تغييرات نامنظمي دارند2خسارت موجود در دهانه 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  هاي خسارت  در گامI-40هاي مودال تيرورق شمالي پل   كرنش-7شكل 
 

ها از فضاي  زيرا كاركردن در فضاي كرنش. رود ها به كار مي  در فضاي كرنشI-40هاي پل  رتيابي خسا اينك روش پيشنهادي براي آسيب
هايي مانند ماتريس نرمي و  نشان دادند كه روش] 11 [Jauregui و Farrar]. 14[هاي بزرگ بهتر است  ها در سازه ها براي تشخيص خسارت تغيير مكان

ها  هاي مودال در فضاي كرنش با تصوير نيروها و تغيير مكان. درستي آشكار كنند  بهI-40ايين را در پل هاي سطح پ توانند خسارت هاي مودال نمي كرنش
يابي براي هر يك  اين مكان. يابي شدند  مكانI-40تير شمالي پل  هاي ايجاد شده در شاه ، خسارتRitzو به كار بردن روش پيشنهادي بر پايه بردارهاي 

در شكل . دهد ها را نشان مي نتيجه اين پردازش) 8(شكل . هاي دهانه مياني را به خوبي نشان داد روش پيشنهادي خسارت.  شدها جداگانه انجام از دهانه
هاي ديگر  هاي گام چهارم در مقايسه با گام شود، خسارت همان گونه كه مشاهده مي. اند تعيين شده  Dijها با كمك مقدارهاي عامل  شدت خسارت) 8(

نمايي اين بخش از نمودارها در شكل  با بزرگ. تر را مورد ارزيابي قرار داد هاي سطح پايين توان خسارت نمي) الف-8(ست و در نمودار شكل بسيار زياد ا
 ،)8(ها، همه مقدارهاي ارائه شده در شكل  براي مقايسه شدت خسارت. ها را بهتر مورد بررسي و ارزيابي قرار داد توان پيشروي خسارت ، مي)ب-8(
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. دهد ها را نسبت به گام يكم نشان مي شدت خسارت) 9(شكل . به نمايش درآمدند) 9(پايه شدند و در شكل  نسبت به شدت خسارت در گام يكم هم
  . دهند ها نشان مي هاي بزرگ مانند پل ها در سازه توانايي روش پيشنهادي را در آشكارسازي خسارت) 9(و ) 8(هاي  شكل

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

   خسارت  در چهار گامI-40 مياني تيرورق شمالي پل  هاي دهانه ان و شدت خسارت مك-8شكل 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

   خسارت نسبت به گام يكم  در چهار گامI-40 مياني تيرورق شمالي پل  هاي دهانه  شدت خسارت - 9شكل 
 
 

  گيري نتيجه  .5
 

توانايي . ها پيشنهاد شد ، روش نويني براي آشكارسازي خسارت در سازه پلRitzهاي مودال و بردارهاي  گرفتن از فضاي كرنش در اين پژوهش با بهره
تنيده  اي بتن پيش تير جعبه ها شامل يك شاه اين سازه. مقياس مورد ارزيابي قرار گرفت هاي مودال دو نمونه سازه تيري تمام روش پسشنهادي با كمك داده

برداري  هايي كه در زمان بهره براي آزمودن روش پيشنهادي، دو نمونه از خسارت. قعي بودندشدند و بخشي از سازه دو پل وا و يك تيرورق فوالدي مي
هاي ناشي از تباهي بتن  هاي ساختگي به صورت خسارت اين خسارت. ها پردازش شد هاي مودال دريافتي از آن دهند ايجاد شدند و داده ها روي مي از پل

ها را از گام نخست  روش پيشنهادي همه اين خسارت. ها بود هاي فوالدي پل هاي خستگي در تيرورق ز تركهاي ناشي ا ها و خسارت تير پل در سطح شاه
ها شامل برخورداري از چارچوب رياضي قابل اثبات،  اين برتري. هاي آشكارسازي خسارت برتري دارد روش پيشنهادي به بسياري از روش. آشكار كرد

برداري از  هاي كمي كه در زمان بهره توان از وجود خسارت با كمك اين روش مي. شوند هاي كم مي دت خسارتيابي و تعيين ش آساني، توانايي مكان
  .گيري كرد ريزي و تصميم دهند آگاه شد و براي ترميم سازه و پيشگيري از شكست ناگهاني آن برنامه ها رخ مي پل
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