اولّین همایش ملّی مهندسی سازه ایران
 12و  11دیماه  ،2131تهران ،مركز همایشهاي هتل المپیک

کد مقاله5-571 :

کنترل سالمت و عیبیابی سازهها با استفاده از الگوریتم بهینهسازی فاخته
بهروز احمدی ندوشن،5الهه عبدی نسب

2

-1عضو هیأت علمی ،دانشگاه یزدBehrooz.ahmadi@Gmail.com ،

-2دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه یزد

چكیده
در زمینهی کنترل سالمت سازهها ،هدف اصلی اطمینان از سالمت سازه و یا تشخیص آسیبهای موجود در سازه جهت تصمیمگیری برای استفاده،
ترمیم و یا عدم استفاده از سیستم های آسیبدیده میباشد .با توجه به اینکه آسیب باعث تغییر مشخصات فیزیکی المانهای سازه میگردد و در پی
آن پاسخهای دینامیکی و استاتیکی سازه تغییر میکند ،از این رو میتوان با ارزیابی پاسخهای سازه قبل و بعد از آسیب به عدم سالمت سازه و
همچنین موقعیت و شدت آسیب پی برد .در این تحقیق پارامترهای فیزیکی سازه به عنوان مجهوالت مسئلهی بهینهسازی در نظر گرفته شدهاند.
پارامترهای فیزیکی مجهول مسئله تا بازسازی پاسخهای مودال سازهی آسیبدیده در هر مرحله از الگوریتم بهینهسازی فاخته ،به روز رسانی شده و
سپس با مجهولیابی مسئله توسط الگوریتم فاخته ،موقعیت و شدت دقیق آسیب شناسایی گردیده است .فرایند به روز رسانی پارامترهای مجهول با
استفاده از همگرا نمودن چندین تابع هدف مختلف انجام شده است .در نهایت عملکرد توابع مختلف در بازسازی پاسخهای سازهی آسیبدیده بر
اساس پارامترهای مجهول بهروز شده مقایسه گردیده است.
کلمات کلیدی :کنترل سالمت سازهها ،تشخیص دقیق شدت آسیب ،پاسخهای مودال ،الگوریتم بهینهسازی فاخته

 -5مقدمه
بسیاری از سازههای موجود ،که چند دههی پیش ساخته شدهاند ،هنوز در حال استفاده ،ولی رو به خراب شدن هستند .به عنوان مثال میتوان به
حدود بیست الی سی درصد زیرساختهای امریکا ،مانند پلها ،راه آهن و مدارس اشاره کرد ،که از لحاظ سازهای دچار آسیب شده و نیاز به تعمیر
دارند .بنابراین ،تشخیص بموقع آسیب ،پایش و تحلیل سازهی آسیبدیده به منظور ایمنی آن ،امری حیاتی است .تکنیکها و روشهای بسیاری
برای ارزیابی غیرمخرب ) (NDEسیستمهای سازهای وجود دارند .این روشها با توجه به دادههای مورد استفاده ،به روشهای تشخیص دینامیکی
و استاتیکی طبقه بندی میشوند .هدف از این روشها ،تنظیم پارامترهای مدل تحلیلی یا عددی ،بهگونهای است که با دادههای تحلیلی و اندازه-
گیریشده مطابقت داشته باشند [.]1
تشخیص آسیب در سازهها و ارزیابی عمر باقی ماندهی آنها برای اطمینان از یکپارچگی سازه بسیار مهم است .آسیب در سازه ممکن استت تحتت
بار سرویس ،بدلیل مقاومت خستگی کم و یا نقصهای فنی ایجاد شود .گاهی اوقات شدت و موقعیت آسیب را میتوان از طریق بازرستی چشتمی
تعیین کرد .اما روش بازرسی چشمی برای ارزیابی شدت آسیب ،ظرفیت محدودی دارد .به ویژه هنگامی که آستیب درون ستازه نهفتته استت و از

خارج قابل مشاهده نیست .بنابراین استفاده از یک روش ارزیابی آسیب موثر و قابل اعتماد ،برای تشخیص به موقع آسیب بسیار مفیتد خواهتد بتود
[.]2
درگذشته ،از دادههای تست ارتعاش برای تشخیص موقعیت آسیب در سازه و بررسی یکپارچگی سیستمهای صنعتی در رشتهی مهندسی عمتران و
هوانوردی استفاده میشد .در اوایل در روشهای تحلیلی و تجربی ،فقط از تغییرات سختی منطبق بر تغییر فرکانس استفاده گردید و تغییر در اشتکال
مودی کامال نادیده گرفته شد .بعدها پاندی و همکاران از تغییر در ماتریس نرمی سازه برای تشخیص موقعیت آسیب استفاده کردند .روش دیگتری
که توسط محققین ارائه شد ،استفاده از تغییرات فرکانس به کمک تحلیل حساسیت پارامترهای مودال سازه بود که از مدلهای تحلیلتی و آزمایشتات
تجربی بدست آمد .کالی و آدامز از مدل المان محدود و جیو از مدل مودال برای تشخیص آسیب استفاده نمودند [.]3
روشهای پاسخ لرزهای ،در چند دههی گذشته ،به طور گسترده برای تشخیص آسیب و پایش سالمت سازهها استفاده میشتوند .در ایتن روشهتا
فرض بر این است که آسیب باعث تغییر در خصوصیت فیزیکی سازه و به طور عمده در سختی و میرایی در بخشهای آسیبدیده متیشتود .ایتن
تغییرات سازهای در اثر تغییر در فرکانس طبیعی ،اشکال مودی ،نسبت میرایی ،انرژی کرنشی مودال و یا دیگر ویژگیهای دینتامیکی سیستتم ایجتاد
میشوند .بنابراین با پایش یک یا چند خصوصیت سازهی آسیبدیده موقعیت و شدت آسیب تشخیص میگردد .در این زمینه ،شاخصهای آستیب
متعددی ،از جمله فرکانس طبیعی ،شکل مودی ،انعطافپذیری مودال و همبستگی دادههای مودال بررسی شده است [.]4

 -2مبانی عیبیابی
در اکثر مقاالت خرابی فرض شده است که خرابی موجب کاهش مدول االستیسیتهی المانها گردیده و در پی آن موجب تغییر ماتریس سختی
سازه میشود و تاثیری بر ماتریس جرم سازه ندارد .بنابراین ماتریس جرم را قبل و بعد از آسیب یکسان فرض نموده اند .لذا در اثر تغییرات
ماتریس سختی سازه پاسخ های استاتیکی و دینامیکی سازه تغییر می کند.
()1
()2
()3
()4

در روابط فوق ،اندیس  dبیانگر سازهی آسیبدیده n ،تعداد اعضای آسیبدیده ،M ، K

اشکال مودی در مود  iام سازهی سالم میباشند.

و

به ترتیب ماتریسهای سختی و جرم ،فرکانسها و

ضریبی است که باعث تغییر ماتریس سختی سازهی آسیبدیده میشود.

 -3الگوریتم فاخته
پس از ارائهی الگوریتم  CSتوسط یانگ و دب در سال  2002در سال  2011محقق ایرانی به نام رجبیون نسخهی متفتاوتی از الگتوریتم فاختته بتا
نام  COAارائه نمود .در این ویرایش از الگوریتم فاخته از اصول پرواز لوی به هیچ عنوان استفاده نشده و تالش گردیده است تا بتا انطبتاق بیشتتر
مراحل الگوریتم بر شیوهی زندگی پرندهی فاخته سرعت همگرایی و جواب نهایی نسبت به الگوریتم CSبهبود یابد.
 -1-3تولید محلهای سکونت اولیهی فاختهها (جمعیت اولیه جوابهای کاندید):
برای حل یک مسئلهی بهینهسازی الزم است تا مقادیر متغیرهای مسئله به فرم یک آرایه به نام "محل ستکونت" شتکل گیرنتد .در یتک مستئلهی
بهینهسازی که دارای  Nمتغیر طراحی میباشد یک "محل سکونت" آرایهای

خواهد بود که موقعیت فعلی زندگی فاختهها را نشان میدهد.

این آرایه به شکل زیر تعریف میشود [:]5
()5

 -2-3نحوه تخمگذاری فاختهها
گروههای فاخته به صورت تصادفی در مناطق مختلف و در شعاعهایی که به عنوان شعاع تخمگذاری برای فاختهها مطابق رابطه ( )6تعریتف شتده
است در النهی پرندگان میزبان اقدام به تخمگذاری میکنند .در این رابطه شعاع تخمگذاری برای هر فاخته ،متناسب با تعتداد کتل تختمهتا ،تعتداد
تخمهای فعلی هر فاخته و همچنین حد باال و پایین متغیرهای مسئله میباشد.
نیز متغیری است که با آن حداکثر شعاع تخمگذاری تنظیم میگردد.
()6

 -3-3کشف تخمهای فاخته
هر فاخته به صورت تصادفی تخمهایی را در النهی پرندگان میزبان که در  ELRخود قرار دارد ،میگذارد .بعد از هرتخمگذاری  P%از تمام تخمها
(معموالً  )%10که مقدار تابع سود آنها کمتر است نابود میشوند [.]5
 -4-3مهاجرت فاختهها:
وقتی جوجه فاختهها بالغ شدند برای تخمگذاری به habitatهای بهتر که در آنجا شانس زنده ماندن تخمها بیشتر است مهاجرت میکننتد .پتس از
تشکیل گروههای فاخته در مناطق مختلف زیستگاهی (فضای جستجوی مسئله) ،گروه دارای بهترین موقعیت بته عنتوان نقطته هتدف بترای ستایر
فاختهها جهت مهاجرت انتخاب میشود .هنگام مهاجرت به سمت نقطهی هدف ،هر فاخته فقط  λ%از کل مسیر را به سمت هدف ایتدهآل فعلتی
طی میکند و یک انحراف  φرادیان نیز دارد .این دو پارامتر به فاختهها کمک میکند تا محیط بیشتری را جستجو کنند λ .عددی تصتادفی بتین  0و
 1است و  φعددی بین π/6و  -π/6میباشد.
 -5-3ویژگیهای الگوریتم بهینهسازی فاخته
یکی از تفاوتهای الگوریتم بهینهسازی فاخته با سایر روشهای بهینه سازی در این است کته امکتان وجتود بتیش از یتک دستته جتواب در یتک
 habitatوجود دارد .این امر سبب میگردد تا در هر مرحله یک ماتریس  habitatبه ستایز

تولیتد گتردد .بنتابراین بترای هتر "محتل

سکونت" بیش از یک جواب وجود دارد .به همین دلیل برای محاسبهی تابع سود میانگین جوابهای ایجادشتده بترای هتر یتک از جمعیتتهتای
موجود در یک محل سکونت محاسبه میگردد.

 -4روش پیشنهادی
همانطور که در قسمت قبل بیان گردید آسیب در عضوهای سازه موجب تغییر در پاسخهای سازه میشود .حل مسائل عیبیتابی ستازههتا در واقتع
همان مجهولیابی مشخصات فیزیکی سازه پس از آسیب میباشد .در این تحقیق سعی بر آن است که مجهوالت مسئله با استفاده از الگوریتم کارای
بهینهسازی پیوستهی فاخته بدست آورده شوند .در این راستا بردار پارامتر به روزرسانی  xبه عنوان مجهول مسئله در نظر گرفته متی شتود .پتارامتر
بیبعد بهروز رسانی ( ،)xeمقدار نسبی پارامتر خرابی ( Eeمدول االستیسیته به روز شده) نسبت به مقدار اولیهی

(مدول االستیستیته اولیته) متی-

باشد .که با ماتریس سختی اعضاء رابطهی خطی دارد.
()7

در واقع درصد کاهش مدول االستیسیتهی عضو ،بعنوان درصد خرابی عضو در نظر گرفته میشود.
در فرایندی تکراری مجهولیابی مسئله تا برابر شدن پاسخ خراب واقعی و خراب فرضی ادامه خواهتد یافتت .در ایتن راستتا حتل مستئله نیازمنتد
تعریف تابع هدفی مناسب مبتنی بر اختالف پاسخهای خراب واقعی و خراب فرضی میباشد .منظور از پاسخ خراب فرضی پاسخی است که در هر
مرحله از الگوریتم به ازای پارامتر بهروز رسانی بدست میآید .لذا در این تحقیق جهت معرفی بهترین روش ،عملکرد چند تابع هتدف بتا یکتدیگر
مقایسه میگردد.
تابع هدف اول مبتنی بر اختالف پاسخ فرکانس خراب واقعی و خراب فرضی میباشد.
()8

در رابطهی فوق

 ،فرکانس طبیعی سازهی آسیبدیده در مود  jام و

 ،فرکانس به روز شدهی ستازه در متود  jام و

تعتداد مودهتای

موجود میباشد.
تابع هدف دوم مبتنی بر معیار  MDLACبوده که بر گرفته از اختالف پاسخ فرکانس خراب واقعی و خراب فرضتی متیباشتد .در ایتن روش ،دو
بردار پارامتری باید تعیین شوند که یک بردار پارامتری مورد استفاده

است و برابر با نسبت تغییرات فرکانس طبیعی به دلیل خستارات ستازهای

میباشد [.]6
()2

و
شود:
()10

به ترتیب نشاندهندهی بردارفرکانس طبیعی سازهی سالم وآسیبدیده است .به همین ترتیب ،بردار پارامتری دوم بدین شتکل تعریتف متی-

بردار فرکانس طبیعی پیشبینی شده از مدل تحلیلی و

بردارمتغیرهای آسیب است که شدت آسیب

را درهمهی

اعضای سازه نشان میدهد [:]6
()11

در اینجا جهت باال بردن حساسیت این تابع هدف ،از روابط زیر استفاده شده است [:]7
()12

که در آن و

مولفههای  iام بردارهای

و

هستند .برای دقت و حساسیت بیشتر از تابع هدف  ECBIکته ترکیبتی از  objو MDLAC

است ،استفاده میشود.
()13

در مسئلهی بهینهسازی ،تابع هدف جهت تشخیص خرابی ،بصورت زیر در نظر گرفته میشود [.]7
()14

تابع هدف سوم مبتنی بر معیار  MACبوده که برگرفته از اختالف پاسخ مود شکل خراب واقعی و فرضی میباشد [.]8
()15

()16

و

در رابطهی فوق

به ترتیب شکل مودی سازهی آسیبدیده و شکل مودی بهروز شدهی سازه در مود  jام میباشد.

تابع هدف چهارم مبتنی بر معیار انرژی کرنشی بوده که برگرفته از اختالف پاسخ مود شکل خراب واقعی و فرضی میباشد .هنگامی کته عضتو یتا
اعضائی از سازه دچار آسیب گردد ،مود شکلهای آنها نیز تغییر کرده و سبب تغییر در انرژی کرنشی متیگتردد .در ایتن صتورت انترژی کرنشتی
ذخیره شده در سازهی آسیبدیده و سازهی سالم در فرم اجزاء محدود بصورت زیر تعریف میگردد:
()17
()18

که در آنها

و

به ترتیب انرژی کرنشی سازهی سالم و آسیبدیده در مود  jام و

ماتریس سختی سازهی سالم میباشتند .بتا توجته بته

اینکه ماتریس سختی سازهی آسیبدیده موجود نمیباشد جهت بدست آوردن انرژی کرنشی سازهی آستیبدیتده متاتریس ستختی ستازهی ستالم
جایگزین میشود.
برای تشخیص آسیب در اعضای سازه مقدار انرژی کرنشی عضو سازه سالم و آسیبدیده توسط تابع هدف  Fبصورت زیر مقایسه میگردد:
()12

 -5مثال عددی
بمنظور تشخیص آسیب در سازهها ،خرپای  21عضوی و تیر  15عضوی مورد بررسی قرار گرفته است .جهت بازسازی پاسخ ستازهی آستیبدیتده
مدل اجزای محدود سازهها طی فرایندی تکراری به روز رسانی شده است .در این تحقیق فرایند به روز رسانی با استفاده از الگتوریتم بهینتهستازی
فاخته تحت چند تابع هدف مختلف صورت گرفته است .تمامی مراحل تشخیص آسیب در سازه ،با استفاده از برنامهنویسی در MATLABانجتام
گرفته و با توجه به تصادفی بودن عملکرد الگوریتم فاخته ،هر مورد از تشخیص آسیب توسط الگوریتم فاخته ،چندین بار اجرا شده است.

مثال شمارهی :1
سازهی اول مورد مطالعه ،یک تیر با تکیهگاه سادهی  15عضوی میباشد که طول آن  6متر و ضخامت و پهنای مقطع تیر بتنی بته ترتیتب ./2و./25
متر است .مدول االستیسیته ،جرم مخصوص و ممان اینرسی اعضا به ترتیب  2500kg/m3،3/2×1010paو  06000166 m4میباشد [ .]2جتدول()1
حاالت مختلف خرابی در نظر گرفته شده برای تیر  15عضوی را نشان می دهد.

شكل :5تیر  51المانی []9
جدول : 5سناریوهای آسیب در تیر  51المانی
درصتتد خرابتتی المتتان

شتتتتماره المتتتتان

ستتتتتتناریوی

آسیبدیده

آسیبدیده

آسیب

50

7

1

25

5

10

10

2

15

15

در شکلهای2و  3نتایج حاصل از تشخیص آسیب در تیر  15المانی که با استفاده از الگوریتم فاخته و تحتت دو ستناریوی مختلتف انجتام گرفتته
است ،مشاهده میشود.

شكل :2پیشبینی موقعیت و شدت دقیق آسیب در تیر  51عضوی در سناریوی

اول
شكل :3پیشبینی موقعیت و شدت دقیق آسیب در تیر  51عضوی در سناریوی دوم

همانطور که از نمودارهای نتایج حاصل از تشخیص آسیب در تیر  15عضوی مطابق شکل  2و 3نتیجه میگردد ،در هر دو سناریو تابع هدف مبتنی
بر انرژی کرنشی نتوانسته در تشخیص موقعیت آسیب چندان موفق عمل کند .خصوصا مشاهده میشود که در سناریوی سوم با افزایش تعداد
اعضای آسیبدیده با درصد خرابی پائینتر ،این تابع هدف در اکثر اعضای سالم سازه نیز آسیب تشخیص داده است 3 .تابع هدف دیگر موقعیت و
شدت آسیب را تقریبا بدرستی تشخیص دادهاند اما تابع هدف  ECBIتوانسته موقعیت آسیب را با دقت باالتری بدست آورد .در حالیکه سایر
توابع هدف درصدی ناچیز آسیب در بعضی از اعضا شناسایی نموده اند .در شکلهای  4و  ،5سرعت و دقت همگرایی توابع هدف با استفاده از
نمودارهای همگرایی الگوریتم فاخته بر اساس هر یک از این توابع مقایسه شده است .همانطور که مشاهده میشود الگوریتم فاخته با استفاده از
توابع هدف  MACو  ECBIسرعت و دقت همگرایی باالتری دارد.

شكل :4نمودار همگرایی الگوریتم بهینهسازی فاخته برای سناریوی اول آسیب در تیر  51عضوی

شكل :1نمودار همگرایی الگوریتم بهینهسازی فاخته برای سناریوی دوم آسیب در تیر  51عضوی

مثال شمارهی:2
خرپای 21عضوی شکل ( )6با مدول االستیسیته ای برابر  ، 200Gpaجرم مخصوص 7800kg/m3و اعضایی با سطح مقطع  0/05مترمربع مورد

بررسی قرار گرفته است .جدول( )2حاالت خرابی در نظر گرفته شده برای خرپا را نشان می دهد.

شكل :6خرپای  25عضوی
جدول : 2سناریوهای آسیب در خرپای  25عضوی
درصتتتد خرابتتتی المتتتان

شماره المتان آستیب-

آسیبدیده

دیده
20

8

80

8

30

17

70

6

30

13

50

17

سناریوی آسیب
1
2

3

شكل :7پیشبینی موقعیت و شدت دقیق آسیب در خرپای  25المانی در سناریوی اول

شكل :8پیشبینی موقعیت و شدت دقیق آسیب در خرپای  25المانی در سناریوی دوم

شكل :9پیشبینی موقعیت و شدت دقیق آسیب در خرپای  25المانی در سناریوی سوم

در شکلهای  7تا  2نتایج حاصل از تشخیص آسیب در خرپای  21عضوی که با استفاده از الگوریتم فاخته و سه ستناریوی آستیب مختلتف انجتام
گرفته ،بدست آمده است .همانطور که مشاهده میشود ،در این مثال نیز تابع هدف مبتنی بر انترژی کرنشتی نتوانستته موقعیتت آستیب را بدرستتی
تشخیص دهد .تابع  ، MACتابع هدف مبتنی بر فرکانس و  ECBIموقعیت و شدت آسیب را تقریبا بدرستی شناسایی کردهاند.
جهت مقایسه سرعت و دقت همگرایی توابع هدف از نمودارهای همگرایی الگوریتم فاخته بر اساس این توابع در شکلهای  10تا  12استفاده شده
است .مشاهده میشود که در این مثال نیز دقت و سرعت الگوریتم فاخته با استفاده از تابع هدف  ECBIبه مراتب بیشتر از سایر توابع هدف است.

شكل :51نمودار همگرایی الگوریتم بهینهسازی فاخته برای سناریوی اول آسیب در خرپای  25المانی

شكل :55نمودار همگرایی الگوریتم بهینهسازی فاخته برای سناریوی دوم آسیب در خرپای  25المانی

شكل :52نمودار همگرایی الگوریتم بهینهسازی فاخته برای سناریوی سوم آسیب در خرپای  25المانی

 -6نتیجه گیری
در این مقاله تشخیص آسیب در سازهها شامل تعیین موقعیت و میزان آسیب در تیر  15عضوی و خرپای  21عضوی با استفاده از الگوریتم بهینه-
سازی فاخته انجام گرفت .در واقع الگوریتم فاخته با همگرا نمودن توابع هدف به سمت صفر ،مدول االستیسیته اعضا و در پی آن ماتریس سختی
و پاسخ های دینامیکی سازه رابه روز رسانی کرده و بدین ترتیب محل و شدت خرابی در سازه ها تعیین گردیده است .در این راستا عملکرد چهار
تابع مختلف که مبتنی بر پاسخ های آنالیز مودال بودند ،بررسی شده است.
درمجموع ،نتایج حاصل از حل مثالهای عددی بر اساس سناریو های مختلف آسیب ،بیانگر این مطلب است که توابع هدفی که بر اساس معیار
 MACو  ECBIمی باشند نسبت به سایر توابع هدف ،در شناسایی موقعیت و شدت آسیب سازه عملکرد دقیقتری داشته اند .عالوه بر این در
مثالهای عددی مشاهده میشود که الگوریتم فاخته با استفاده از تابع هدف  ECBIسرعت و دقت همگرایی باالتری دارد .قابل ذکر است که توابع
هدف مبتنی بر فرکانس و انرژی کرنشی در صورتیکه تعداد المان مشکوک به آسیب محدود میباشند ،عملکرد مناسبی دارد.
همچنین در شناسایی آسیب فرض شده است که تنها اطالعات ده مود اول سازه در دسترس خواهد بود ،بنابراین الگوریتم فاخته با استتفاده از تتابع
هدف مبتنی بر معیار  MACقادر به شناسایی محل و شدت دقیق آسیب با استفاده ازاطالعات ناقص مودی می باشد.
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