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چکیده
شناسایی خرابی در عرشه پلهای بتنی ،با اندازه گیری و پایش سیگنالهای ارتعاشی سازه مانند سیگنالهای شتتا

ستازه ،یکتی از روشهتای

اصلی ،در سیستم پایش سالمت پل ها می باشد .این مقاله برای معرفی یک روش هوشمند آنالیز ستیگنال در شناستایی خرابتی از روش انتقتال
موجک( )wavelet transformدر عرشه پل بتنی استفاده می کند .عرشه پل با روش های اجتزای محتدود متدل و تعتدادی ستناریوخرابی در
قسمت های مختلف آن در نظر گرفته شده است .یک نیروی ضربه ای به پل اعمال شده ،سپس شتا
صورت مجزا برداشت می شود.با استفاده از آنالیز موجک ،شتا

در تعتدادی نقتا مشتخ

از پتل بته

در هرنقطه بررسی شده و تفاوت های ایجاد شده در  2حالت سازه کنتترل و

در لحظه آزمایش یا دارای آسیب محاسبه می شود .اطالعات بدست آمده از این اختالف ها برای شناسایی خرابتی و محتل آن متورد استتفاده
قرار می گیرد .با توجه به بررسی شتا

در نقا مختلف عرشه پل ،دیگر نیازی به محاسبه فرکتانس و شتکل متد ارتعاشتات پتل نمتی باشتد.

همچنین نتایج نشان می دهد که هزینه ها و زمان مورد استفاده در این روش نسبت به روش های بازرسی چشمی کمتر و در سازه هتای حقیقتی

کاربردیتر میباشد.
کلمات کلیدی :پایش سالمت سازه ،شناسایی محل خرابی ،روش اجزای محدود ،انتقال موجک()wavelet

 -1مقدمه
امروزه سازههای مختلف با دوره های بهره برداری طوالنی دچار آسیبهای سازهای ناشی از تاثیرات محیطی میشوند ،شناسایی این آسیب ها
در مراحل اولیه شکل گیری آنها ،یکی از مهمترین نیاز های نگهداری سازه های مهندسی می باشد .از این رو امروزه سیستم های پایش
سالمت سازه ای 1و روش های آشکار سازی آسیب 2اهمیت ویژه ای یافته اند[ .]1پل ها بخشی مهم از سیستم حمل و نقل مدرن هر
کشوری هستند و نقشی اساسی در این سیستم را دارند .عواملی مانند تغییر در شرایط بارگذاری ،اضمحالل ناشی از گذشت زمان ،تاثیرات
محیطی و غیره باعث ایجاد آسیب های موضعی و یا کلی در پل های بتنی می شود .انهدام و یا عملکرد ضعیف پل ها ،سیستم حمل و نقل را
دچار اختالل می کند .از این رو سیستم پایش سالمت سازه ای در سازه های خاص و به ویژه پل ها ،در سیستم های مدیریتی کنونی ،مسئله
قابل بحث و مهمی می باشد[ .]2در پایش سازه و شناسایی خرابی ،تعیین موقعیت آسیبب کار بسیار دشوار است وبرآورد کردن صحیح و دقیق

- Structural Health Monitoring Systems
- Damage Detection Methods
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آن نیازمند فرآیندهای گوناگون همراه با تخمین زدن بعضی از دادهها میباشد[ .]3در روش شناسایی خرابی بر اساس پاسخ ارتعاش ،اندازه
گیریهای انتقال معموال وابسته به عوامل محیطی هستند و همچنین وجود اختشاش احتمالی ،باعث خطا در روند شناسایی شده اما الگوریتم
موجک باعث افزایش کیفیت پردازش سیگنال میشود[.]4
ریتر در سال  1993شناسایی خرابی را چهار مرحله تقسیم کرد-1 :تعیین وجود خرابی -2تعیین موقعیت هندسی خرابی -3کمی کردن شدت
خرابی -4پیش بینی عمر بهره برداری باقیمانده سازه[ .]5روش های آشکار سازی خرابی که بر مبنای ارتعاش می باشد ،هنگامی که از مدل
سازه ای استفاده نمی کند  .سطوح 1و 2خرابی را بدست می آورد .هنگامی که این روش ها با مدل سازه ای همراه شود ،سطح  3خرابی را
بدست می آورد .پیش بینی سطح  4عموماً به حوزه های مکانیک شکست ،آنالیز خستگی و یا ارزیابی طراحی سازه وابسته می باشد[.]6
روشهای آشکار سازی خرابی بر اساس پارامترهای مختلف موجود در سازه و بررسی آنها خرابی را شناسایی میکنند .این پارامترها شامل
مواردی مثل فرکانس طبیعی سازه ،شکل مدها و انحنای آنها ،میرایی ،انعطاف پذیری ،انرژی کرنشی و آنالیز تاریخچه زمانی میباشد که بر
اساس آن اطالعات پایه برای روشهایی بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی و دامنه زمان(آنالیز موجک) را می توان بدست آورد.
 -2آنالیز موجک()Wavelet
آنالیز موجک یکی از روشهای دامنه زمان میباشد.در سال های اخیر ،این روش ها اعتبار زیادی در شناسایی خرابی و الگو های پایش
سالمت سازه ای یافته اند .از دالیل اصلی اعتبار این روش ها این می باشد که پارامتر های سیستم به صورت مستقیم از پاسخ های تاریخچه
زمانی 3سیستم به دست می آیند .و ازدامنه مودال مستقل می باشد .همچنین با استفاده از ابزار ساده به دست می آیند .تجزیه سیگنالها گاهی
مانند سیگنالها غیرایستا 4به آسانی و با ابزار ساده صورت نمیگیرد .سیگنال غیر ایستا ،سیگنالی است که مشخصات آن در طول زمان (مکان)
یکند .]7[ .تبدیل
تغییر میکند  .ابزار کالسیک آنالیز سیگنال ،تبدیل فوریه است  .این تبدیل در برابر سیگنال های غیر ایستا ضعیف عمل م 
یکند ،باشد .البته در مواقعی که رخ دادن یک
یتواند ابزار مناسبی برای تحلیل سیگنالهای غیرایستا ،که در طول زمان طیف آنها تغییر م 
فوریه نم 
یتواند مفید باشد .اما با وارد کردن زمان در
جز فرکانسی خاص مهم نباشد و فقط وجود فرکانسهای مختلف مد نظر باشد ،تبدیل فوریه م 
یتوان پنجره را تنگتر در نظر گرفت ،آنقدر تنگ که
فرکانس میتوان این مشکل را کمی کاهش داد ،اگر فاصله های زمانی کوچک کنیم ،م 
یشود ،واقعا ثابت باشد .این رویکرد محققان منجر به یک نسخه تجدید نظر شده از تبدیل فوریه با نام
قسمتی از سیگنال که در زیر آن واقع م 
تبدیل فوریه با دوره کوتاه )STFT( 5شد .مشکلی که در  STFTوجود دارد به اصل عدم قطعیت هایزنبرگ مربو است .این اصل به اندازه
حرکت و مکان ذرات در حال حرکت برمیگردد ،یعنی کسی نمیداند چه اجزای فرکانسی در هر زمان از نمونهی یک سیگنال وجود دارد.
تبدیل موجک به عنوان یک رویکرد دیگر از  STFTو برای حل مشکل تفکیک پذیری بوجود آمد .تحلیل موجک به روشی مشابه STFT

صورت میگیرد .سیگنال در یک تابع ( تابع موجک) ضر

میشود که مشابه تابع پنجره در  STFTاست و تبدیل بطور جداگانه برای

قسمتهای مختلف سیگنال در بعد زمان محاسبه میشود .این روشها سیگنالهای در بازه زمان را تجزیه میکند .سپس لحظه رخداد آسیب
بوسیله انفصالهایی در داده های شتا

ضبط شده ،شناسایی میشود .از نظر تاریخی آنالیز موجک متد جدیدی می باشد ،که اطالعات ریاضی

پایه آن به کار ژوزف فوریه در قرن  19برمیگردد .اولین توجه به آنالیز بر اساس مقیاس به جای آنالیز بر اساس فرکانس که اکنون به عنوان
موجک ( )WLشناخته میشود در سال  1999توسط الفرد هار انجام شد .مفهوم تئوری ( )WLاولین بار با پیشنهاد جین مورلت و یک تیم
در مرکز فیزیک نظری مارسل در فرانسه انجام شد .متد وشیوه آنالیز ( )WLبه وسیله مایر و همکارانش پیشرفت کرد به طوری که آنها
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- Time History Response
- Non- Stationary
5
- Short-term Fourier Transform
4

انتشار متد در ضمینه های مختلف را تضمین کردند و سپس الگوریتم کنونی و اصلی آن به کار استفان ماالت در سال  1911برمیگردد .ازین
پس تحقیق درباره ( )WLجهانی شد و کاربرد آن در زمینه های مختلف گسترش یافت]1[.
آنالیز موجک ابزار قدرتمندی برای توصیف ویژگیهای عمومی سیگنال فراهم میکند .برخالف انتقال فوریه ،تابع اصلی معموال برای آنالیز
مورد استفاده قرار میگیرد از نوع موجها سینوسی میباشد و همچنین دیگر تابعهای پایه و اصلی میتوانند با توجه به ویژگیهای موج انتخا
شود .تابع اصلی ،موجک مادر نامیده میشود که آن را با  ψنشان داده میشود که یک تابع میانگین صفر است.

تابع تبدیل موجک به مقیاس  ،aانتقال  bبه صورت زیر تعریف میشود:

یشود ،سیگنال تبدیل شده ،تابعی است از دو متغیر a،و  ،bکه به ترتیب پارامترهای انتقال و مقیاس هستند.
همانطور که در رابطه فوق دیده م 
)ψ(tتابع تبدیل است و که همان موجک مادر میباشد.
باتوجه به رابطه  2-3فرض کنید ) x(tسیگنالی است که قرار است تجزیه شود .موجک مادر بعنوان یک نمونه اولیه برای تمام پنجرهها
انتخا

شده است .تمام پنجره هایی که استفاده میشوند ،نسخه های باز شده ( فشرده شده ) و انتقال داده شده موجک مادر هستند .تعدادی

یشوند .بعد از اینکه موجک مادر انتخا
تابع وجود دارند که برای این منظور استفاده م 

یشود و  WTبرای
شد ،محاسبات با  a=1آغاز م 

یشود .لیکن ،بسته به سیگنال ،یک تبدیل کامل معموالَ نیاز نیست .برای تمام اهداف عملی،
تمام مقادیر  ،aبزرگتر و کوچکتر از  ،1محاسبه م 
سیگنال محدود میشود .بنابراین ،محاسبه تبدیل برای فاصله زمانی های محدود مقیاسها کافیست .برای راحتی کار،پروسه با مقیاس ،a=1
ییابد.
شروع شده و با افزایش مقادیر  aادامه مییابد ،بدین معنا که تجزیه از فرکانسهای باال شروع شده و به سمت فرکانسهای پایین ادامه م 
نشاندهنده فشرده ترین موجک است .با افزایش مقدار ،aموجک بازتر خواهد شد.

مقدار اولیه a
یگیرد.تابع موجک در مقیاس یک در سیگنال ضر
نقطهای که زمان برابر صفر است ،قرار م 
موجک در آغاز سیگنال یعنی 
یگیرد .سپس نتیجه جمع ،در عدد ثابت
روی تمام حاصلضر ها جمع انجام م 

ضر

یشود .این ضر
م

یشود و سپس بر
م

برای اهداف نرمالسازی انرژی

است ،بطوری که سیگنال تبدیل شده به ازای تمام مقیاسها انرژی یکسانی داشته باشد .نتیجه نهایی مقدار تبدیل است ،یعنی ،مقدار  WTدر
زمان صفر و مقیاس  .a=1به بیان دیگر ،این مقداریست مطابق با نقطه  b=0و  a=1در مقیاس زمان.
یشود t=b ،و رابطه فوق برای بدست آوردن مقدار تبدیل در t=bو
موجک در مقیاس  a=1سپس به اندازه  bبه سمت راست شیفت داده م 
یشود.
 a=1در فضای فرکانس محاسبه م 
این روند تا وقتی که موجک به انتهای سیگنال برسد،ادامه پیدا میکند .در این مرحله،یک سطر از نقا مقیاس زمان برای  a=1محاسبه شده
ییابد .توجه کنید که این تبدیل پیوسته است و  bو  aباید بصورت پیوسته افزایش پیدا کنند .حال اگر
است.سپس  aبه اندازه کمی افزایش م 
قرار باشد این فرآیند توسط کامپیوتر انجام شود ،هر دوی این پارامترها به یک اندازه کوچک مناسب افزایش مییابند .این به معنای
یشود .هربار محاسبه با یک مقدار  ،aیک سطر متناظر در صفحه
نمونهبرداری در مقیاس زمان است .فرآیند فوق به ازای تمام مقادیر  aتکرار م 

مقیاس زمان را پر میکند[.]9

 -3نمونههای عددی
 -1-3مدل بدون آسیب
در گام نخست تحقیق یک مدل اجزای محدود ازسازه پل با عرشه مسطح بتنی 6در نرم افزار  SAP2000مطابق شکل 1ایجاد گردیده است.
مشخصات پل بتنی مدل شده در نرم افزار طبق جدول  1میباشد.

شکل -1مدل اجزای محدود سازه پل در نرم افزار Sap 2000

جدول-1مشخصات پل بتنی
پهنای عرشه=  5متر

طول عرشه=  01متر

مدول االستسیته=7595162. N/mm2

طول ستون میانی=  5متر

طول دهانه  5 = 0متر

وزن مخصوص بتن=7017N/m3

طول تیر میانی=  5متر

طول دهانه  5 = 7متر

ضریب پواسون=160

ضخامت عرشه در حالت بدون
آسیب=  160متر

ضخامت عرشه در حالت آسیب دیده =
 1670متر

مقاومت فشاری بتن = 72مگا پاسکال

بر روی عرشه  16نقطه را محل حسگرهای فرضی در نظر میگیریم و تحلیل تاریخچه زمانی شتا

در راستای محور  Zبرای این نقا انجام

میدهیم .به منظور انجام تحلیل تاریخچه زمانی بار ضربه ای با بزرگی ( N 100بصورت فشرده) ،در گره مشخصی از سازه مطابق شکل 2
اعمال می شود .ضریب میرایی سازه در آنالیز تاریخچه زمانی  9095در نظر گرفته شده است

- Flat slab
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محل بار

شکل -2محل فرضی حسگر ها بر روی عرشه و بار فشرده

 -2-3مدل آسیب دیده
بعد از انجام تحلیل ،نمودار تاریخچه زمانی شتا

برای تشخی

آسیب و مکان یابی آن استفاده شده است .همانطور که در مراحل قبلی بیان

شد مدل عددی از پل دو دهانه بتنی ایجاد گردیده است.ضخامت عرشه پل ثابت و به بزرگی  39سانتی متر می باشد .در گام بعدی برای
بررسی روش آشکار سازی خرابی ،در عرشه پل  1سناریو های متفاوت برای خرابی مدل عددی شرح داده شده ،در نظر گرفته شده است .این
خرابی با کاهش ضخامت مقطع از  39سانتی متر به  24سانتی متر (کاهش  %29ضخامت مقطع ) در مدل های عددی منظور گردیده است.
طول و عرض ناحیه آسیب دیده در همه سناریو ها  2/5متر منظور شده است .آنچه در دیگر مدل ها متفاوت می باشد تغییر در مکان خرابی
می باشد 1 .سناریو مطا

شکل  3تعریف میشود.

شکل 1 -3سناریو خرابی در عرشه پل

 -3-3آنالیز موجک دادهها
پس از تحلیل تاریخچه زمانی نمودار تاریخچه زمانی شتا

در راستای قائم سازه در هر نقطه از آن ،با توجه به روش کاربردی در این تحقیق

قابل استخراج می باشد .سپس نمودارهای تاریخچه زمانی شتا

راستای قائم در نقاطی مشخ

 ،که همان محل فرضی تعبیه حسگرها در

عرشه پل است ،در حالت مدل کنترل و همچنین سناریوها به عنوان داده های الزم برای آنالیز موجک مورد استفاده قرار می گیرند .چند نمونه
از این نمودار ها در فصل سوم آمده است .پس از آنالیز برای تمامی نقا  ،مقایسه بین مدل کنترل و سناریوها به صورت مجزا انجام میگیرد.
سپس اختالف میان این دوحالت بدست آورده .نمونهای از آنالیز یک حسگر برای سناریو اول در شکل  4و  5آمده است.

شکل -4نمودار آنالیز موجک شتا

شکل-5
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در راستا  zنقطه  2ازسناریو اول

نمودار ضرایب موجک برای شتا

در راستا  zنقطه  2از مدل کنترل

بررسی نتایج

همانطور که اشاره شد برای تمام  11نقا بر روی عرشه پل در نمونه کنترل و  1سناریو تعریف شده نمودار(دادهها) همانند شکل باال محاسبه
میشود .آنالیز موجک بر روی دادهها انجام میگیرد و تمامی سناریوها با مدل کنترل مقایسه شده و اختالفها آنها محاسبه میشود .سپس این
اختالف به صورت زیر با نمودارهای سطح نمایش داده شده است .مختصات سطح (در جهت  )y ،xطول و عرض پل را نشان میدهد.

شکل -6نمودار تفاوت شاخ

بعد آنالیز در سناریو  1حاصل تحریک بارگذاری

شکل -6نمودار تفاوت شاخ

بعد آنالیز در سناریو  2حاصل تحریک بارگذاری

شکل -7نمودار تفاوت شاخ

بعد آنالیز در سناریو  3حاصل تحریک بارگذاری

شکل -1نمودار تفاوت شاخ

بعد آنالیز در سناریو  4حاصل تحریک بارگذاری

شکل -9نمودار تفاوت شاخ

بعد آنالیز در سناریو  5حاصل تحریک بارگذاری

شکل -19نمودار تفاوت شاخ

بعد آنالیز در سناریو  6حاصل تحریک بارگذاری

شکل -11نمودار تفاوت شاخ

بعد آنالیز در سناریو  7حاصل تحریک بارگذاری

شکل -12نمودار تفاوت شاخ

بعد آنالیز در سناریو  1حاصل تحریک بارگذاری

نمودارهای  3بعدی باال در عرض و طول معادل شده با سطح عرشه پل می باشد آنالیزهای موجک حاصل از اختالف میان سازه کنترلی و 1
سناریو در جهت محور  Zنمایش داده شده است .قله های ایجاد شده در نمودارها نشان دهنده خرابی در آن منطقه از پل میباشد که در گوشه
ها این قله مرتفع تر می باشد .میان پل به دلیل وجود تیر میانی و افزیش سختی در وسط عرشه میزان ارتعاش پل کاهش یافته ،همین امر باعث
کاهش اختالف قلهها و اختالل در شناسایی نقطه دقیق خرابی میشود.

نتیجه گیری
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 سناریو اولیه خرابی در نقا1  روش کاربردی و مناسب میباشد که با توجه به معرفی،شناسایی آسیب در سازه با آنالیز تاریخچه زمانی
 باتوجه به اینکه پل شامل دو دهانه میباشد و از طریق یک تیر و. شناسایی خرابی در سناریوهای گوشه نتایج خوبی را ارائه داد،مختلف تیر
 به همین دلیل سناریوهای اطراف. سختی عرشه در میان آن به طور قابل مالحظهای افزایش یافته است، دهانه به هم متصل شدهاند2 ستون این
.تیر نتایج خوبی را در شناسایی محل خرابی ارائه نکرد
 میباشد در نمودار سطح دارای یک قله بزرگ نسبت به سایر نقا میباشیم که اختالف آن نسبت به1،4،5،1 در سناریوهای گوشه که شامل
 همچنین این اختالف بیان. درصد میباشد این اختالف یک مالک شناسایی برای بیان خرابی در آن نقطه میباشد59  الی49 دیگر نقا حدود
 پس به عنوان یک اصل در شناسایی خرابی در عرشه پلهای بتنی با تیر میان دهانه میتوان.کننده وجود آسیب در سناریوهای گوشه میباشد
،درصد باشد19  در صورتی که ماکسیمم مقدار این اختالف با نقطه دیگر بیش از،بیان کرد که در صورت وجوداختالف در میان نقا مختلف
.منطقه اطراف آن نقطه را میتوان به عنوان یک محل وجود آسیب بیان کرد
 قادر، اغلب روش های موجود که تا کنون در مقاالت مختلف به آن ها پرداخته شده است.روش موجک به خوبی آسیبها را نمایش میدهد
 در حالی که، نیاز به انجام محاسبات خارج از محل است، اما در اکثر روش های موجود.آسیب و تا حدودی مکان آن بوده است

به تشخی

 از این رو می تواند جایگاه خوبی در حوزه.این روش قادر به تعیین محدوده آسیب به صورت پردازش داده ها به صورت آنالین می باشد
.مدیریت و سیستم پایش سالمت سازه داشته باشد
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