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  كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران سيزدهمين 
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ين گيري زماني، ارتعاشات واداشته يك تير آهن بلند كه بين دو تكيه گاه صلب و مقاله با استفاده از تكنيك ماره ميانگاين در   – چكيده

تير آهن به . مدهاي ارتعاشي، دامنه ارتعاشات و ضريب ميرايي ارتعاش ها تعيين مي شوند. سنگين ثابت شده است مطالعه مي شود

روي سطح جانبي تير آهن نقش يك توري .  ه قرار مي گيردشكلي كه در سازه هاي ساختماني مورد استفاده قرار مي گيرد بين دو تكيه گا

بعد از تحريك تير آهن، توسط يك دوربين ديجيتال با تفكيك . سينوسي چسبانده مي شود، خطوط توري موازي طول تير آهن است

نماياني . رايانه منتقل مي شوند فضايي باال تصاوير پي در پي با زمان هاي نوردهي نيم ثانيه از نقش توري ثبت و به طورخودكار به حافظه

با استفاده از نمودار نماياني نسبت به فاصله از تكيه گاه . توري تصوير در هر مختصه ي طولي از تير آهن در همه فريم ها محاسبه مي شود

زمان هاي متناظر با آنها را اطالعات ثبت شده در فريم هاي متوالي، دامنه موج ارتعاشي در . ها، مد  ارتعاشي و دامنه موج تعيين مي شود

اين روش براي مطالعه ارتعاشات سازه هاي .  با رسم نمودار دامنه موج نسبت به زمان، ضريب ميرايي تعيين مي گردد.  بدست مي دهد

  . بزرگ مثل پل ها و ساختمان ها قابل استفاده است

   اشي، ضريب ميرايي، ارتعاشات سازه هاي بزرگمد ها و دامنه موج ارتع ،تكنيك ماره ميانگين گيري زماني - كليد واژه

  4285و  PACS – 0760كد 

 

 مقدمه - 1

هاي بلند و  هاي بلند، نظير ساختمان احداث و توسعه سازه

ها بايد طوري صورت گيرد تا در اثر ارتعاشات موجود در  پل

مطالعه تجربي عملكرد سازه تحت . محيط صدمه نبينند

  . ت سازه ضروري استشرايط واقعي، براي ارزيابي كيفي

. ها روش هاي مختلف وجود دارد براي بررسي ارتعاشات سازه

ريتز و روش اجزاء - هاي مكانيكي، روش ريلي از جمله روش

مطالعه تجربي رفتار سازه بر اساس روش اجزاء  .محدود است

محدود، روش تحليل مودال ناميده مي شود، اين روش بيش 

در اين روش . رار مي گيردهاي ديگر مورد استفاده ق از روش

پاسخ سازه به تحريك خارجي در چندين نقطه مورد بررسي 

قرار مي گيرد و از تحليل نتايج، مدهاي ارتعاشي سازه 

هاي اپتيكي نيز دامنه ارتعاشات و  با روش .]1[آيد بدست مي

گيري شده است، از  هاي كوچك اندازه مدهاي ارتعاشي سازه

ي و تداخل سنجي لك و پيس نگار جمله اين روش ها تمام

مطالعه . ] 2[است كه براي سازه هاي كوچك بكار رفته است

هاي بزرگ با استفاده از پاسخ سازه به  ارتعاشات سازه

اي صورت  ارتعاشات واداشته باروش تداخل سنجي ماره

نگرفته است، البته از تكنيك ماره به منظور مطالعه ارتعاشات 

مولفين مقاله . ]3[است دهاجسام مرتعش كوچك استفاده ش

در كاري ديگر بطور مبسوط چگونگي تعيين مد ها و دامنه 

در اين مقاله . ]4[ارتعاشات سازه هاي بزرگ را انجام داده اند

ارتعاشات يك تير آهن  گيري زماني با روش ماره ميانگين

بلند مطالعه مي شود و ضريب ميرايي ارتعاشات آن تعيين 

  . مي گردد

  كليات -2

ك ساختار تناوبي روي يك سطح مرتعش وجود داشته اگر ي

باشد و از اين سطح مرتعش تصويري ثبت شود كه مدت 

زمان ثبت تصوير از دوره تناوب ارتعاشات سطح بيشتر باشد 

در اين صورت شدت نور ثبت شده در نواحي مختلف يكسان 

شود كه  نخواهد بود لذا ساختار تناوبي جديدي  ايجاد مي

    ]5[ .شود ماره ميانگين زماني ناميده مي اصطالحاً نقش

شود  روي بدنه سازه رنگ زده مي) انعكاسي(يك توري شدت 

طوري كه امتداد خطوط توري با امتداد طولي سازه موازي 

تعيين مد ها و اندازه گيري ضريب ميرايي ارتعاشات در تيرآهن با استفاده از روش 

 ماره ميانگين گيري زماني

 2محمد تقي توسلي و 1اله رسولي سيف

  گروه فيزيك دانشگاه تهران - 2تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجان، مركز  -1

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ، مركز تحقيقات مخابرات ايران1385بهمن  17تا  19

  2 

در حالت استاتيك . بوده و صفحه توري بطور قائم قرار گيرد

از فاصله معيني به كمك . خطوط توري موازي هم هستند

تصويري از نقش توري  CCDجهز به دستگاه يك دوربين م

اگر دوره تناوب ارتعاشات سازه از . شود روي سازه گرفته مي

مدت زمان ثبت تصوير كوچكتر باشد، در اين صورت تصوير 

توري ثبت شده، تصويري يكنواخت از خطوط روشن و 

تاريك نخواهد بود بلكه ناحيه هايي از توري كه روي گره 

باشند تصويري كامالً واضح از خطوط  مدهاي ارتعاشي سازه

توان نماياني يك را به  تاريك و روشن خواهند داشت كه مي

اين نواحي نسبت داد و نواحي ديگر توري، تصويري از 

خطوط روشن و تاريك خواهند داشت كه نماياني در اين 

نواحي كمتر از يك بوده و بسته به مد و دامنه ارتعاشات 

مقادير نماياني متفاوت خواهند  سازه در محلهاي مختلف،

با توجه به اينكه نواحيي در تصوير توري با نماياني  .داشت

يك و نواحيي ديگر با نمايانيهاي كمتر از يك  ديده 

توان بعنوان  هاي با نماياني يك را مي ناحيه. شوند مي

در ساختار ماره،  .فريزهاي روشن طرح ماره در نظر گرفت

ي فاصله هر دو ناحيه مجاور با نماياني گام فريزهاي ماره، يعن

تعداد نواحي با .  يك، برابر نصف طول موج ارتعاشي است

نماياني يك در طول سازه ، مد يا هماهنگ ارتعاشي را معين 

  .كند مي

دامنه ارتعاشات سازه از طريق محاسبه نماياني موضعي 

براي تعيين مقدار . آيد فريزهاي توري تصوير بدست مي

  :تعاشات دو حالت مختلف را بايد در نظر بگيريمدامنه ار

الف ـ اگر نماياني موضعي فريزها كمينه غير صفر داشته  

باشد در اين صورت كمترين مقدار نماياني،  دامنه ارتعاشات 

  .كند سازه را مشحص مي

اگر نماياني موضعي فريزها داراي يك يا چند كمينه  -ب 

يك باشد دامنه  صفر بين دو ناحيه مجاور با نماياني

گيري فاصله هاي صفرهاي نماياني  ارتعاشات سازه را با اندازه

  .توان بدست آورد از محل نماياني يك مي

  

  مالحظات نظري - 3

توزيع شدت در تصوير توري روي سازه در حالت استاتيك 

  :بصورت زير است

 )1            (10 ≤ap     
)

2
()(1),( y

p
SinxayxI

π
+=

  

نماياني حالت  xa)(گام توري تصوير،  pه در آن ك

امتداد طولي . نشانگر امتداد قائم است yاستاتيك آن و 

اگر سازه ارتعاش كند، نقاط مختلف .  است xسازه، امتداد

فرض مي كنيم تصوير نقطه . توري نيز مرتعش مي شوند

),( yxP  از سطح جسم در زمانt جابجايي اش با رابطه ،

  : زير داده شود

)2            ()()(),,( tSinexLtyxL t ωγ−
→→

=   

 x ،γدامنه جابجايي اوليه در مختصه  xL)(كه در آن 

تغيير . فركانس زاويه اي ارتعاش هستند ωضريب ميرايي و 

، تابعي از زمان خواهد بود pفاز ايجاد شده در تصوير نقطه

  :كه بصورت زير است

)3          ()()(),,( tSinexLKtyx
t ωφ γ−⋅=∆

rr
   

Kكه در آن 
r

بردار شبكه وارون با مقدار  
p

π2 در اثر  .است

ارتعاش سازه توزيع شدت در تصوير توري در نقطه ياد شده 

  :با زمان تغيير مي كند

)4     (  )),(
2

()(1),,( txy
p

SinxatyxI φ
π

∆++=    

  :داريم) 3(از رابطه   ∆φبا جايگزيني 

)5(   

))]
2

()((
2

[)(1),,( tSinexLKy
p

SinxatyxI t

τ

ππ γ−⋅++=
rr  

با  ωكه در آن 
τ

π2 از اين ساختار . جايگزين شده است

تناوبي مرتعش تصاوير پي در پي ثبت مي شود مدت زمان 

از زمان  نوردهي آنها، از زمان تناوب سازه،  بمراتب بزرگتر و

شدت ثبت شده در . راحتي ميرايي بمراتب كوچكتر است

هاي ارتعاشي  ير توري، انتگرال روي شدت  همه حالتتصاو

توري در مدت زمان نوردهي خواهد بود و با رابطه زير نشان 

  :]4[داده مي شود

)6      ()),(()
2

()(1),,( 0 mm txJy
p

SinxatyxI Ω+=
π  

tكه در آن 

m exLKtx
γ−⋅=Ω )(),(

vr  وmt  بيانگر زمان شروع

نماياني موضعي در . ام بعد از تحريك استmنوردهي تصوير 
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  :امتداد طولي سازه را بصورت زير تعريف مي كنيم

)7    (,...2,1,0,
),,()),,(

),,(),,(
),(

minmax

minmax =
+

−
= m

tyxItyxI

tyxItyxI
txV

mm

mm

m

  

و نماياني نرماليزه 
)(

),(
),(

xa

txV
txV m

mn بصورت زير خواهد  =

  شد

)8                 (.),((),( 0 mmn txJtxV Ω=  

. نمودار نماياني نرماليزه رسم شده است  a)(-1در شكل 

بيشينه اصلي نماياني در نقاط گره اي رخ مي دهد و بيشينه 

 هاي بعدي تابع نماياني در نقاطي با دامنه هاي جابجايي

در ازاي مقاديري از نماياني نرماليزه كه . بيشتر رخ مي دهد

 .اند، دامنه ارتعاشي تك مقدار بدست نمي آيد 4/0كمتر از 

براي تعيين مقدار دقيق دامنه جابجايي در هر نقطه، ساختار 

  .كلي ارتعاش سازه  را  بايد در نظر گرفت

 تعيين مدهاي ارتعاشي - 1- 3

اگر مدهاي ارتعاشي سازه، موج ساكن فرض شوند،  جابجايي 

، را yهاي مختلف، در امتداد  xتصوير نقاط روي سازه در 

  :مي توان بصورت زير نوشت

)9               (),
2

(),( 0 xSineAtxL t

Λ
= − πγ  

دامنه اوليه موج  0Aطول موج مد ارتعاشي و  Λكه در آن 

در حالت كلي رابطه طول موج مد ارتعاشي  . ارتعاشي هستند

  :، به شكل زير استXبا طول سازه، 

)10           (,....3,2,1=N  ,
2

N

X
N =Λ  

با . نشانگر شماره هماهنگ يا مد ارتعاشي است Nكه 

  :داريم) 8(در رابطه ) 10(و )  9(جايگذاري روابط 

)11       (
)](

2
[),( 00 x

X

N
SineA

p
JtxV t

mn

ππ γ−=
  

هاي  ، در مكان)11(، در رابطه 0Jآرگومان تابع بسل، 

NqX
N

q
x ,...,2,1,0, در اين نقاط نماياني . صفر است ==

نرماليزه يك است، اين شرايط با لحاظ جابجايي صفر بدست 

مي آيد پس اين نقاط، محل گره هاي مدهاي ارتعاشي 

بنابرين با شمارش نقاط با نماياني يك در نمودار . هستند

نماياني نرماليزه مي توان مد ارتعاشي سازه را تعيين تابع 

هاي مجاور با نماياني يك، نصف طول موج  فاصله مكان. كرد

ارتعاشي است، بعبارتي گام نقش ماره ميانگين گيري زماني، 

  .نصف طول موج مد ارتعاشي است

 تعيين دامنه مد ارتعاشي - 2- 3

امتداد  هاي تابع نماياني نرماليزه، در يابي كمينه با مكان

.  را بدست آورد يارتعاشموج توان دامنه  طولي سازه، مي

  :را در نظر بگيريمزير دو حالت  موجبراي تعيين مقدار دامنه 

الف ـ اگر نماياني موضعي، كمينه غير صفر داشته باشد       

گيري مقدار كمينه نماياني، دامنه  در اين صورت با اندازه

ر صفر در وسط دو كمينه غي محل. شود ص ميخمش موج

بنابراين فاصله آن . بيشينه نماياني نرماليزه با مقدار يك است

نقطه از محل نماياني بيشينه مجاوراش، 
4

min
Nx

Λ
=  ،

، با داشتن مقدار كمينه ) 11(با توجه به رابطه . خواهد بود

  :نماياني، دامنه مد ارتعاشي از رابطه زير بدست ميĤيد

)��  (}.)]({[
2

1)(
min

1

0
0

mn

t

m tVJ
p

eA

p

tA m

−

−

==
π

γ

  

، A، موجدامنه ) 12(، با استفاده از رابطه  b)(- 1در شكل 

بر حسب 
0min)(

fnV اين نمودار براي . رسم شده است

دامنه ارتعاشات كم كه نمودار نماياني آنها فاقد كمينه صفر 

  .بكار مي رودهستند، 

ـ اگر نماياني موضعي، داراي يك يا چند كمينه صفر،  ب     

را  با  موج ارتعاشيبين نواحي با نماياني يك باشد دامنه 

گيري فاصله صفرهاي نماياني از محل نماياني يك  اندازه

دانيم تابع بسل مرتبه صفر ، مي. توان بدست آورد مي
0J به ،

، صفر ... و  5201/5،  4048/2ازاي مقادير آرگومان 

، )11(بنابراين تابع نماياني نرماليزه در رابطه . ]6[است

هنگامي صفر مي شود كه آرگومان تابع بسل آن، يعني  

)
2

(
2

xASin
p Λ

ππ برابر يكي از مقادير ياد شده باشد .  

) 11(موج ارتعاشي را با توجه به معادله دامنه بطور كلي 

  :ست آوردبصورت زير مي توان بد

)13       (
,...2,1,0,

)](
2

[2

)( =

Λ

= m

txSin

pC
tA

mk

jk

m π
π
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امين آرگومان صفر كننده تابع بسل است jkC jكه در آن 

  . امين صفر نماياني تا نزديكترين گره استkفاصله  kxو 

گيري زماني و نماياني مربوط  نقش ماره ميانگين 2در شكل 

به آن  به ازاي دامنه موج مختلف، براي مد اول شبيه سازي  

ها، امتداد طولي سازه را نشان  شده است، راستاي افقي شكل

  .دهد مي

  

	�  a)(: �شكل ���� ����� ����� � ���� �������� 	��
� � ���! �

)(b � ��" ��� # ����� $�% � 	&�'(�� )!� ����� 	*+��, ���! 

�������� 	��
� � �-.  

  

گيري زماني و نماياني مربوط به آن  به ازاي  نقش ماره ميانگين: 2شكل 

دامنه موج مختلف، براي مد اول نشان داده شده است، راستاي افقي 

  .دهد ها، امتداد طولي سازه را نشان مي شكل

 ميراييتعيين ضريب  -3- 3

با استفاده از اطالعات ثبت شده در فريم هاي متوالي، دامنه 

. موج ارتعاشي در زمان هاي متناظر با آنها را بدست مي آيد

با رسم نمودار دامنه موج ارتعاشي نسبت به زمان، ضريب 

  .ميرايي تعيين مي گردد

 كارهاي تجربي و نتايج -4

و ابعاد  mm2/6يك توري سينوسي با گام 
cm5/7×cm600  كه با گرافيك رايانه اي طراحي شده

بود روي نوار كاغذي قابل انعطاف چاپ شد، اين توري با 

كه از دو انتها به تكيه  m6چسب روي تيرآهني به طول 

توسط عامل خارجي به . درگير بود نصب شد گاه هاي ثابت

در حين ارتعاش تيرآهن توسط . تيرآهن ضربه اعمال شد

200DNikonدوربين  در بازه هاي  زماني نيم ثانيه از  −

توري تصاوير پي در پي ثبت شد و به طور خودكار به حافظه 

  .رايانه منتقل شد

ده  شده روي ، سه تصوير كامل از توري چسبان3در شكل 

تيرآهن كه در زمان هاي مختلف بعد از ضربه زدن به تير 

آهن گرفته شده اند و نماياني مربوط به آن  ها آورده شده 

همان طوريكه ديده مي شود مد اول تحريك شده . است

با توجه به اينكه توزيع شدت نسبت به مركز تصاوير . است

بت شده از نصف تقارن دارد، براي باال بردن كيفيت تصاوير ث

تير آهن تصاوير گرفته شد و براي تحليل مورد استفاده قرار 

، سه تصوير ثبت شده از نصف توري با 4در شكل . گرفت

زمان نوردهي  نيم ثانيه در زمان هاي مختلف بعد از تحريك 

تيرآهن آورده شده است نمودار نماياني متناظر با هريك از 

  .ده استتصاوير در سمت راست آنها آورده ش

تصوير پي در پي  20در عمل بعد از ضربه زدن به تير آهن 

زمان نوردهي در همه . از نقش توري توسط دوربين ثبت شد

تصوير نقش  20در هر يك از اين . اين تصاوير نيم ثانيه بود

تصوير با استفاده از مباني گفته شده در بخش هاي قبل 

ار نماياني و نمود. تحليل و دامنه موج ارتعاشي بدست آمد

آورده شده  5تصوير در شكل  20نماياني نرماليزه در اين 

 5همچنين نمودار دامنه موج نسبت به زمان در شكل . است

با برازش تابع زماني دامنه موج ارتعاشي به  .شده استرسم 

teAtAشكل  γ−= روي داده هاي تجربي ضريب   )(0

1ميرايي 
sec171.0

−=γ ست آمدبد.  

  

 /0&1 : 2��3 ��  456��( 7,� ��&  ������8 7�!( 3� /��# �
,�9(

 �5  26 � :!�� 	��
� � , 456 ��( � 2�3 ��; 3� �' <=+>� 7�5  
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فريم متوالي كه  20نمودارهاي نماياني و نماياني نرماليزه در : 5شكل 

در . بعد از ضربه زدن به تير آهن با نوردهي هاي نيم ثانيه ثبت شده اند

  . سمت راست نمودار دامنه موج نسبت به زمان رسم شده است

 برآورد دقت روش - 5

ي نقش تور(گيري كاهش نماياني  با فرض اينكه اندازه

واحد و كمتر از آن ميسر باشد با   75/0به مقدار )  تصوير

ديده ميشود كه دامنه ارتعاشي از  b)(- 1استفاده از شكل 

، pو بيشتر از آن قابل آشكار سازي است، كه p/6مرتبه 

گيري  ش قابل اندازهلذا كمترين دامنه ارتعا. گام توري است

يعني 
minL  توان  را مي

6

min
min

p
L   . در نظر گرفت =

كمترين گام توري مورد استفاده اساساٌ به خاطر تابع 

از آنجا كه . شدگي نقطه دستگاه تصويرساز محدود است پهن

دامنه جابجايي نوعي سازه در حين ارتعاش بزرگ است عمالٌ 

  . محدويت جدي نيستاين 

  نتيجه گيري  - 6

در روشي كه ارايه شد، عالوه بر تعيين دامنه موج ارتعاشي و 

براي . مدهاي ارتعاشي، ضريب ميرايي نيز تعيين مي شود

باال بردن دقت و حساسيت اين روش مي توان از توري با 

از معايب اين روش عدم امكان . گام كوچكتر استفاده كرد

بين ارتعاش در نقاط مختلف در امتداد استخراج رابطه فازي 

طولي سازه است، چرا كه از ميانگين گيري زماني استفاده 

  . مي شود

به لحاظ نظري محدويت هايي در روش اخير وجود دارد كه 

توان به  از آن جمله مي. در عمل به سهولت رفع مي شود

  :موارد زير اشاره كرد

پتيكي كه تاثير تالطم جو؛ در روش حاضر كميت ا - الف

. زماني است شود، نماياني نقش ماره ميانگين گيري مي اندازه

به اين . شود وجود تالطم جوي باعث كاهش نماياني مي

هاي نماياني  ديگر يك نخواهند بود و بسته  جهت  بيشينه

براي حذف آثار . يابد به شدت تالطم جوي كاهش مي

تالطم تالطمي مي توان در حالت استاتيك سازه و در حضور 

محيط، نماياني را در سرتاسر سازه بدست آورد و با استفاده 

از آن  نماياني حالت ديناميك سازه را بطور موضعي نرماليزه 

  .با اين كار بخش عمده آثار تالطمي جو از بين مي رود. كرد

امكان عدم پوشش تصويري كل سازه با يك دستگاه  - ب 

هاي  طولي سازهتصويرساز؛ براي پوشش دادن كامل امتداد 

هايي پديد  بلند با استفاده از يك دستگاه تصويرساز محدويت

آيد، از آن جمله باال رفتن فركانس فضايي توري تصوير  مي

است كه از يك مقدار مشخص بيشتر شود  دستگاه 

تصويرساز  قادر به انتقال تصوير واضح نخواهد بود، و يا ظاهر 

براي برطرف . تشدن عيوب واپيچش و انحناي ميدان  اس

توان از دو يا چند دستگاه تصويرساز  نمودن اين مشكل مي

اطالعات . براي پوشش دادن كل طول سازه استفاده كرد

اند،  خروجي از اين چند دستگاه تصويرساز كه مكمل هم

از آنجا . كنند نماياني در امتداد كل طول سازه را توليد مي

يت متفاوت دستگاه ، حساس كنيم كه با كميت نماياني كار مي

هاي تصوير ساز و يا غير خطي كار كردن آنها تاثيري در 

 .نتيخه كار نخواهند داشت
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Specification of vibration modes and measurement of damping coefficient 
in a long iron I-beam by time averaging moiré technique  

Siafollah Rasouli1, and Mohammad Taghi Tavassoly 2 

1- Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan 

2- Physics Department, Tehran University, Tehran 

Abstract- In this work we have used time averaging moiré technique to study in plane vibrations of a long iron I-beam. The 

study includes specification of vibrating modes, amplitudes and damping coefficients for different activation impacts. The 

technique is applied by installing a suitable size linear sinusoidal reflectance pattern on the lateral surface of the beam. As 

the beam is put into vibration, using a wide-angle high-resolution digital camera, successive images of the vibrating pattern 

are recorded in exposure times much larger than the vibration period and much shorter than relaxation time. Processing the 

reflectance distribution leads to the evaluation of the visibilities on the images along the pattern lines' direction. Normalized 

visibility curve is obtained by dividing the visibilities by the visibility of the image of the pattern at rest. The number of unit-

normalized visibilities is equal to the number of vibration modes and the magnitudes of the visibility minima or the locations 

of the zero visibility provide the corresponding amplitudes. Damping coefficient is obtained from the plotof the amplitude 

versus time. This method is applicable to large-scale structures. 

Keywords: time averaging moiré technique, large-scale structures vibrations, vibrational modes and amplitudes, damping 

coefficient 
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