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 1-197کد مقاله:                                                                                                                          

 (Waveletهای بتنی با استفاده روش موجک) شناسایی خرابی در عرشه پل

 2، عادل محمدبیگی1امیر طریقت

arighat@srttu.eduTشهید رجایی تهران یت دبیرترب دانشگاه ،عضو هیأت علمی

شهید رجایی تهران تربیت دبیر دانشگاه ،دانشجوی کارشناسی ارشد  -2

 چکیده
 هتای  روش از یکتی  ستازه،  شتتا   های سیگنال مانند سازه ارتعاشی های سیگنال پایش و گیری اندازه با بتنی، های پل عرشه در خرابی شناسایی

 انتقتال  روش از خرابتی  شناستایی  در ستیگنال  آنالیز هوشمند روش یک معرفی برای مقاله این. باشد می ها پل سالمت شپای سیستم در اصلی،

 در ستناریوخرابی  تعتدادی  و متدل  محتدود  اجتزای  های روش با پل عرشه. کند می استفاده بتنی پل عرشه در( wavelet transform)موجک

 بته  پتل  از مشتخ   نقتا   تعتدادی  در شتا  سپس  شده، اعمال پل به ای ضربه نیروی یک. است شده گرفته نظر در آن مختلف های قسمت

 و کنتترل  سازه حالت 2 در شده ایجاد های تفاوت و شده بررسی هرنقطه در شتا   موجک، آنالیز از استفاده با.شود می برداشت مجزا صورت

 استتفاده  متورد  آن محتل  و خرابتی  شناسایی برای ها  اختالف این از دهآم بدست اطالعات. شود می محاسبه آسیب دارای یا آزمایش لحظه در

. باشتد  نمتی  پتل  ارتعاشتات  متد  شتکل  و فرکتانس  محاسبه به نیازی دیگر پل، عرشه مختلف نقا  در شتا   بررسی به توجه با .گیرد می قرار

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

.باشد می تر کاربردی

 (waveletپایش سالمت سازه، شناسایی محل خرابی، روش اجزای محدود، انتقال موجک)کلمات کلیدی:  

 

 مقدمه -1

ها  بیآس نیا ییشناسا شوند، یم یطیمح راتیاز تاث یناش یا سازه یها بیدچار آس یطوالن یبهره بردار یمختلف با دوره ها یها امروزه سازه

 شیپا یها ستمیرو امروزه س نیباشد. از ا یم یمهندس یسازه ها ینگهدار یها ازین نیاز مهمتر یکیها،  آن یریشکل گ هیدر مراحل اول

مدرن هر  حمل و نقل ستمیمهم از س یپل ها بخش .[1]اند افتهی یا ژهیو تیاهم  2بیآس یآشکار ساز یو روش ها  1یسالمت سازه ا

 راتیاز گذشت زمان، تاث یاضمحالل ناش ،یبارگذار طیدر شرا رییمانند تغ یدارند. عواملرا  ستمیس نیدر ا یاساس یهستند و نقش  یکشور

حمل و نقل را  ستمیپل ها، س فیعملکرد ضع ایشود. انهدام و  یم یبتن یدر پل ها یکل ایو  یعموض یها بیآس جادیباعث ا رهیو غ یطیمح

مسئله  ،یکنون یتیریمد یها ستمیپل ها، در س ژهیخاص و به و یدر سازه ها یسالمت سازه ا شیپا ستمیرو س نیکند. از ا یاختالل م دچار

 قیو دق حیدشوار است وبرآورد کردن صح اریکار بس ببیآس تیموقع نییتع ،یخراب ییسازه و شناسا شیدر پا .[2]باشد یم یقابل بحث و مهم

                                                 

1
- Structural Health Monitoring Systems 

2
- Damage Detection Methods 
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بر اساس پاسخ ارتعاش، اندازه  یخراب یی[. در روش شناسا3]باشد یها م از داده یزدن بعض نیگوناگون همراه با تخم یدهانیفرآ ازمندیآن ن

 تمیشده اما الگور ییباعث خطا در روند شناسا ،یاختشاش  احتمال وجود نیو همچن هستند یطیانتقال معموال وابسته به عوامل مح یها یریگ

 [.4]شود یم گنالیپردازش س تیفیک شیموجک باعث افزا

کردن شدت  یکم-3  یخراب یهندس تیموقع نییتع-2  یوجود خراب نییتع-1کرد:  میرا چهار مرحله تقس یخراب ییشناسا 1993در سال  تریر

که از مدل  یباشد، هنگام یارتعاش م یکه بر مبنا یخراب یآشکار ساز یروش ها [.5]سازه ماندهیباق یعمر بهره بردار ینیب شیپ-4 یخراب

را  یخراب 3همراه شود، سطح  یروش ها با مدل سازه ا نیکه ا یآورد. هنگام یرا بدست م یخراب 2و1کند . سطوح  ینم دهاستفا یسازه ا

 [.6]باشد یسازه وابسته م یطراح یابیارز ایو  یخستگ زیشکست، آنال کیمکان یعموماً به حوزه ها 4سطح  ینیب شیآورد. پ یبدست م

پارامترها شامل  نی. اکنند یم ییرا شناسا یها خراب آن یمختلف موجود در سازه و بررس یپارامترهابر اساس  یخراب یشکار سازآ یها روش

که بر  باشد یم یزمان خچهیتار زیو آنال یکرنش یانرژ ،یریانعطاف پذ ،ییرایها، م آن یسازه، شکل مدها و انحنا یعیمثل فرکانس طب یموارد

 توان بدست آورد. یموجک( را م زیو دامنه زمان)آنال یمصنوع یشبکه عصب ینابر مب ییها روش یبرا هیپااساس آن اطالعات 

 

 (Wavelet)موجک زیآنال -2

 شیپا یو الگو ها یخراب ییدر شناسا یادیروش ها اعتبار ز نیا ر،یاخ ی.در سال هاباشد یدامنه زمان م یها از روش یکیموجک  زیآنال

 خچهیتار یاز پاسخ ها میبه صورت مستق ستمیس یباشد که پارامتر ها یم نیروش ها ا نیاعتبار ا یاصل لیند. از دالا افتهی یسالمت سازه ا

 یگاه ها گنالیس هی. تجزندیآ یبا استفاده از ابزار ساده به دست م نیباشد. همچن ی. و ازدامنه مودال مستقل مندیآ یبه دست م ستمیس  3یزمان

است که مشخصات آن در طول زمان )مکان(  یگنالیس ستا،یا ریغ گنالی. سردیگ یو با ابزار ساده صورت نم یبه آسان  4تاسیرایغ ها گنالیمانند س

 لی[. تبد7. ]کندیعمل م فیضع ستایا ریغ یها گنالیدر برابر س لیتبد نیاست . ا هیفور لیتبد گنال،یس زیآنال کی. ابزار کالس کند یم رییتغ

 کیکه رخ دادن  یباشد. البته در مواقع کند،یم رییآنها تغ فیکه در طول زمان ط ستا،یرایغ یگنالهایس لیتحل یبرا یر مناسبابزا تواندینم هیفور

باشد. اما با وارد کردن زمان در  دیمف تواندیم هیفور لیمختلف مد نظر باشد، تبد یخاص مهم نباشد و فقط وجود فرکانسها یجز فرکانس

تر در نظر گرفت، آنقدر تنگ که  پنجره را تنگ توانیم م،یکوچک کن یزمان یکاهش داد، اگر فاصله ها یشکل را کمم نیا توان یفرکانس م

با نام  هیفور لینظر شده از تبد دینسخه تجد کیمحققان منجر به  کردیرو نیواقعا ثابت باشد. ا شود،یآن واقع م ریکه در ز گنالیاز س یقسمت

اصل به اندازه  نیمربو  است. ا زنبرگیها تیوجود دارد به اصل عدم قطع STFTکه در  ی( شد. مشکلSTFT) 5با دوره کوتاه هیفور لیتبد

وجود دارد.  گنالیس کی یدر هر زمان از نمونه یفرکانس یچه اجزا داندینم یکس یعنی گردد،یحرکت برم لحرکت و مکان ذرات در حا

 STFTمشابه  یموجک به روش لیبوجود آمد. تحل یریپذ کیحل مشکل تفک یو برا STFTاز  گرید کردیرو کیموجک به عنوان  لیتبد

 یبطور جداگانه برا لیاست و تبد STFTکه مشابه تابع پنجره در  شودیمتابع ) تابع موجک( ضر   کیدر  گنالی. سردگییصورت م

 بی. سپس لحظه رخداد آسکند یم هیازه زمان را تجزدر ب یها گنالیها س روش نی. اشودیدر بعد زمان محاسبه م گنالیمختلف س یقسمتها

 یاضیباشد، که اطالعات ر یم یدیموجک متد جد زیآنال یخی. از نظر تارشود یم ییشتا  ضبط شده، شناسا یدر داده ها ییها انفصال لهیبوس

بر اساس فرکانس که اکنون به عنوان  زیآنال یابه ج اسیبر اساس مق زیتوجه به آنال نی. اولگردد یبرم 19در قرن   هیآن به کار ژوزف فور هیپا

 میت کیمورلت  و  نیج شنهادیبار با پ نی( اولWL) یتوسط الفرد هار  انجام شد. مفهوم تئور 1999در سال  شود ی( شناخته مWLموجک )

ها  که آن یکرد به طور شرفتیپو همکارانش   ریما لهی( به وسWL) زیآنال وهیمارسل در فرانسه انجام شد. متد وش ینظر کیزیدر مرکز ف

                                                 
3

- Time History Response 
4

- Non- Stationary 
5

- Short-term Fourier Transform 
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 نی. ازگردد یبرم 1911آن به کار استفان ماالت  در سال  یو اصل یکنون تمیکردند و سپس الگور نیمختلف را تضم یها نهیانتشار متد در ضم

 [1.]افتیمختلف گسترش  یها نهیشد و کاربرد آن در زم یجهان (WL)درباره  قیپس تحق

 زیآنال یمعموال برا یتابع اصل ه،ی. برخالف انتقال فورکند یفراهم م گنالیس یعموم یها یژگیو فیتوص یبرا یموجک ابزار قدرتمند زیآنال

موج انتخا   یها یژگیبا توجه به و توانند یم یو اصل هیپا یها تابع گرید نیو همچن باشد یم ینوسیها س از نوع موج ردیگ یمورد استفاده قرار م

 صفر است. نیانگیتابع م کیکه  شود ینشان داده م ψکه آن را با  شود یم دهینام موجک مادر  ،یشود. تابع اصل

 
 :شود یم فیتعر ریبه صورت ز b،  انتقال a اسیموجک به مق لیتبد تابع

 
هستند.  اسیو مقانتقال  یپارامترها بی، که به ترتbو  aر،یاست از دو متغ یشده، تابع لیتبد گنالیس شود،یم دهیکه در رابطه فوق د همانطور

ψ(t)باشد یاست و که همان موجک مادر م لیتابع تبد. 

ها  تمام پنجره یبرا هینمونه اول کیشود. موجک مادر بعنوان  هیاست که قرار است تجز یگنالیسx(t ( دیفرض کن 2-3به رابطه  باتوجه

 یفشرده شده ( و انتقال داده شده موجک مادر هستند. تعداد باز شده ) ینسخه ها شوند،یکه استفاده م ییانتخا  شده است. تمام پنجره ها

 یبرا WTو  شودیآغاز م  a=1موجک مادر انتخا  شد، محاسبات با  نکهیبعد از ا .شوندیمنظور استفاده م نیا یکه برا ارندتابع وجود د

 ،یتمام اهداف عمل ی. براستین ازین کامل معموالَ لیبدت کی گنال،یبسته به س کن،ی. لشودی، محاسبه م1، بزرگتر و کوچکتر از a ریتمام مقاد

، a=1 اسیکار،پروسه با مق یراحت ی. براستیکاف اسهایمحدود مق یها یفاصله زمان یبرا لیمحاسبه تبد ن،ی. بنابراشودیمحدود م گنالیس

. ابدییادامه م نییپا یها فرکانس تشروع شده و به سمباال  یها از فرکانس هیمعنا که تجز نیبد ابد،ی یادامه م a ریمقاد شیشروع شده و با افزا

 ، موجک بازتر خواهد شد.aمقدار شیموجک است. با افزا نتری فشرده دهندهنشان  a هیمقدار اول

 و سپس بر شودیضر  م گنالیدر س کی اسی.تابع موجک در مقردگییکه زمان برابر صفر است، قرار م اینقطه یعنی گنالیدر آغاز س موجک

 یانرژ یساز اهداف نرمال یضر  برا نی. اشودیضر  م جمع، در عدد ثابت  جهی. سپس نتردگییها جمع انجام م  رض تمام حاصل یرو

در  WTمقدار  ،یعنیاست،  لیمقدار تبد یینها جهیداشته باشد. نت یکسانی یانرژ ها اسیتمام مق یشده به ازا لیگنال تبدیکه س یاست، بطور

 زمان. اسیدر مق a=1و  b=0مطابق با نقطه  ستیمقدار نیا گر،ید انی. به بa=1 اسیمان صفر و مقز

و  t=bدر لیبدست آوردن مقدار تبد یو رابطه فوق برا   t=b شود،یداده م فتیبه سمت راست ش bسپس به اندازه  a=1  اسیدر مق موجک

a=1 شودیفرکانس محاسبه م یدر فضا. 

محاسبه شده  a=1 یزمان برا اسیسطر از نقا  مق کیمرحله، نی. در اکندیم دایبرسد،ادامه پ گنالیس یکه موجک به انتها یروند تا وقت نیا

کنند. حال اگر  دایپ شیافزا وستهیبصورت پ دیبا aو  bاست و  وستهیپ لیتبد نیکه ا دی. توجه کنابدییم شیافزا یبه اندازه کم   aسپساست.

 یبه معنا نی. ایابندیم شیاندازه کوچک مناسب افزا کیپارامترها به  نیا یانجام شود، هر دو وتریتوسط کامپ ندیفرآ نیقرار باشد ا

سطر متناظر در صفحه  کی، aمقدار  کی. هربار محاسبه با شودیتکرار م a ریتمام مقاد یفوق به ازا ندیفرآ زمان است. اسیمق در بردارینمونه

 .[9کند] یزمان را پر م اسیمق
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 یعدد یها نمونه -3

 بیبدون آس مدل -3-1

 است. دهیگرد جادیا 1مطابق شکل SAP2000در نرم افزار   6یازسازه پل با عرشه مسطح بتن اجزای محدودمدل  کی قیگام نخست تحق در

 باشد. می 1جدول  طبقمشخصات پل بتنی مدل شده در نرم افزار 

 

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

 
 

 مشخصات پل بتنی-1جدول

 مگا پاسکال 72مقاومت فشاری بتن =
 متر 01طول عرشه=   متر 5پهنای عرشه=   

 متر 5=  0طول دهانه  متر 5طول ستون میانی=  .N/mm27595162 مدول االستسیته=

 N/m37017وزن مخصوص بتن=
 متر  5=  7طول دهانه  متر 5طول تیر میانی=  

ضخامت عرشه در حالت بدون  160=ضریب پواسون

 متر   160آسیب=   

ضخامت عرشه در حالت آسیب دیده =   

 متر   1670

نقا  انجام  نیا یبرا Z محور یشتا  در راستا یزمان خچهیتار لیو تحل میریگ یدر نظر م یفرض ینقطه را محل حسگرها 16عرشه  یبر رو

 2از سازه مطابق شکل  ی)بصورت فشرده(، در گره مشخص N 100 یبا بزرگ یبار ضربه ا یزمان خچهیتار لی. به منظور انجام تحلمیده یم

 در نظر گرفته شده است 9095 یزمان خچهیتار زیسازه در آنال ییرایم بیضرشود.  یاعمال م
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- Flat slab 
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 عرشه و بار فشرده یحسگر ها بر رو یمحل فرض-2شکل

 

 دهید بیمدل آس -3-2

 انیب یآن استفاده شده است.  همانطور که در مراحل قبل یابیو مکان  بیآس  یتشخ یشتا  برا یزمان خچهینمودار تار ل،یاز انجام تحل بعد

 یبرا یباشد. در گام بعد یمتر م یسانت 39 یاست.ضخامت عرشه پل ثابت و به بزرگ دهیگرد جادیا یاز پل دو دهانه بتن یشد مدل عدد

 نیشرح داده شده، در نظر گرفته شده است. ا یمدل عدد یخراب یمتفاوت برا یها ویسنار 1در عرشه پل  ،یخراب یساز ارروش آشک یبررس

است.  دهیمنظور گرد یعدد ی% ضخامت مقطع ( در مدل ها29متر )کاهش  یسانت 24متر به  یسانت 39با کاهش ضخامت مقطع از  یخراب

 یدر مکان خراب رییباشد تغ یمدل ها متفاوت م گریمتر منظور شده است. آنچه در د  5/2ها   ویردر همه سنا دهید بیآس هیطول و عرض ناح

 .شود یم فتعری 3مطا  شکل  ویسنار 1باشد.  یم

 

 
 سناریو خرابی در عرشه پل 1 -3شکل
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 ها موجک داده زیآنال -3-3

 قیتحق نیدر ا یقائم سازه در هر نقطه از آن، با توجه به روش کاربرد یشتا  در راستا یزمان خچهینمودار تار یزمان خچهیتار لیاز تحل پس

حسگرها در  هیتعب یمشخ ، که همان محل فرض یقائم در نقاط یشتا  راستا یزمان خچهیتار یباشد. سپس نمودارها یقابل استخراج م

. چند نمونه رندیگ یموجک مورد استفاده قرار م زیآنال یالزم برا یه هابه عنوان داد وهایسنار نیعرشه پل است، در حالت مدل کنترل و همچن

. ردیگ یبه صورت مجزا انجام م وهایمدل کنترل و سنار نیب سهینقا ، مقا یتمام یبرا زینمودار ها در فصل سوم آمده است. پس از آنال نیاز ا

 آمده است. 5و  4اول در شکل  ویسنار یسگر براح کی زیاز آنال یا دوحالت بدست آورده. نمونه نیا انیسپس اختالف م

 

 
 اول ویازسنار 2نقطه  zموجک شتا  در راستا  زینمودار آنال-4شکل

 

 
 از مدل کنترل 2نقطه  zنمودار ضرایب موجک برای شتا  در راستا  -5شکل

 جینتا یبررس -4

ها( همانند شکل باال محاسبه  شده نمودار)داده فیتعر ویسنار 1 عرشه پل در نمونه کنترل و ینقا  بر رو 11تمام  یکه اشاره شد برا همانطور

 نی. سپس اشود یها محاسبه م ها آن شده و اختالف سهیبا مدل کنترل مقا وهایسنار یتمامگیرد و  ها انجام می آنالیز موجک بر روی داده. شود یم

 .دهد ی( طول و عرض پل را نشان مx  ،y)در جهت  ش داده شده است. مختصات سطحیسطح نما یبا نمودارها ریاختالف به صورت ز
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 حاصل تحریک بارگذاری 1سناریو تفاوت شاخ  بعد آنالیز در نمودار  -6شکل

 
 حاصل تحریک بارگذاری 2سناریو تفاوت شاخ  بعد آنالیز در نمودار  -6شکل
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 حاصل تحریک بارگذاری 3سناریو تفاوت شاخ  بعد آنالیز در نمودار  -7شکل

 

 
 حاصل تحریک بارگذاری 4سناریو تفاوت شاخ  بعد آنالیز در نمودار  -1شکل
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 حاصل تحریک بارگذاری 5سناریو تفاوت شاخ  بعد آنالیز در نمودار  -9شکل

 

 

 
 حاصل تحریک بارگذاری 6سناریو تفاوت شاخ  بعد آنالیز در نمودار  -19شکل
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 حاصل تحریک بارگذاری 7و سناریتفاوت شاخ  بعد آنالیز در نمودار  -11شکل

 
 حاصل تحریک بارگذاری 1سناریو تفاوت شاخ  بعد آنالیز در نمودار  -12شکل

 1بعدی باال در عرض و طول معادل شده با سطح عرشه پل می باشد آنالیزهای موجک حاصل از اختالف میان سازه کنترلی و 3نمودارهای 

باشد که در گوشه  های ایجاد شده در نمودارها نشان دهنده خرابی در آن منطقه از پل می نمایش داده شده است. قله Zسناریو در جهت محور 

تر می باشد. میان پل به دلیل وجود تیر میانی و افزیش سختی در وسط عرشه میزان ارتعاش پل کاهش یافته، همین امر باعث  ها این قله مرتفع

 شود. خرابی می ها و اختالل در شناسایی نقطه دقیق کاهش اختالف قله
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 گیری جهینت -5

در نقا   یخراب هیاول ویسنار 1 یکه با توجه به معرف باشد یو مناسب م یروش کاربرد ،یزمان خچهیتار زیدر سازه با آنال بیآس ییشناسا

و  ریت کی قیو از طر شدبا یپل شامل دو دهانه م که نیرا ارائه داد. باتوجه به ا یخوب جیگوشه نتا یوهایدر سنار یخراب ییشناسا ر،یمختلف ت

اطراف  یوهایسنار لیدل نیاست. به هم افتهی شیافزا یا آن به طور قابل مالحظه انیعرشه در م یاند، سخت دهانه به هم متصل شده 2 نیستون ا

 ارائه نکرد. یمحل خراب ییرا در شناسا یخوب جینتا ریت

که اختالف آن نسبت به  میباش ینقا  م ریقله بزرگ نسبت به سا کی یدارادر نمودار سطح  باشد یم 1،4،5،1گوشه که شامل  یوهایسنار در

 انیاختالف ب نیا نی. همچنباشد یدر آن نقطه م یخراب انیب یبرا ییمالک شناسا کیاختالف  نیا باشد یدرصد م 59 یال 49نقا  حدود  گرید

 توان یدهانه م انیم ریبا ت یبتن یها در عرشه پل یخراب ییناسااصل در ش کی. پس به عنوان باشد یگوشه م یوهایدر سنار بیکننده وجود آس

درصد باشد، 19از  شیب گریاختالف با نقطه د نیمقدار ا ممیکه ماکس ینقا  مختلف، در صورت انیکرد که در صورت وجوداختالف در م انیب

 کرد. انیب بیمحل وجود آس کیبه عنوان  توان یم رامنطقه اطراف آن نقطه 

موجود که تا کنون در مقاالت مختلف به آن ها پرداخته شده است، قادر  ی. اغلب روش هادهد یم شیرا نما ها بیآس یبه خوبروش موجک 

که  یبه انجام محاسبات خارج از محل است، در حال ازیموجود، ن یمکان آن بوده است. اما در اکثر روش ها یو تا حدود بیآس  یبه تشخ

در حوزه  یخوب گاهیتواند جا یرو م نیباشد. از ا یم نیبه صورت پردازش داده ها به صورت آنال بیده آسمحدو نییعروش قادر به ت نیا

 سالمت سازه داشته باشد. شیپا ستمیو س تیریمد
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