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 پاسخ سرعت و شتاب سازه از شناسایی آسیب در ساختمان اسکلت فوالدی با استفاده

 

 
 پنام زرفام

 رانی، اعلوم و تحقیقات تهرانواحد  ی، دانشگاه آزاد اسالمزلزلهگروه عمران  اریاستاد
zarfam@srbiau.ac.ir 

 

 صادق گریزی نسب

  رانیواحد دزفول، ا یارشد عمران، سازه، دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس دانشجوی
sadegh.gorizinasab@gmail.com 

 

 

 
 چکیده

 سازه در آسیب ایجاد امکان زلزله، جمله از مخرب عوامل اثر در هاسازه شدن فرسوده و زمان گذشت با

 کلی طور به. دارند نیاز نگهداری و مراقبت به خود عمر طول در هاسازه دلیل همین به. دارد وجود

 در. شوندمی شناخته هاسازه سالمت پایش سیستم عنوان تحت ها،سازه در آسیب شناسایی هایروش

 انجام هاسازه در آسیب شناسایی برای مناسب روشی به یافتن دست جهت فراوانی تحقیقات اخیر هایسال

 هدف، تحقیق، این در. است شده ارائه نیز دقیقی بیش و کم هایروش تحقیقات این پی در که است شده

 به فوالدی اسکلت سازه یک جهت همین به. باشدمی فوالدی ساختمان یک اسکلت در آسیب اساییشن

 و هاالمان برخی در آسیب ایجاد از پس و شده مدل انسیس افزارنرم در مطالعه، مورد نمونه عنوان

 از فادهاستبا  مختلف هایگره شتاب و سرعت پاسخ سازه، به طبس زلزله شتابنگاشت کردن وارد همچنین

 بررسی و مقایسه پژوهش، این از هدف. است شده برداشت سازه، روی بر زمانی تاریخچه دینامیکی تحلیل

 پژوهش، این در همچنین. باشدمی سازه در موجود خرابی تشخیص در شده یاد هایپاسخ کارایی میزان

 صورت هایبررسی. تاس گرفته قرار بررسی مورد نیزاین روش  توسط تشخیص قابل آسیب شدت حداقل

 هایگره در سازه هایگره zدر جهت  شتاب و سرعت پاسخ که داد نشان ها،پاسخ این روی بر گرفته

 . دارد را آسیب وقوع یمحدوده سازی نمایان توانایی آسیب به نزدیک

 

 ،یتاریخچه زمان آنالیز ،سازه سالمت پایش شناسایی آسیب، فوالدی، اسکلت ساختمانواژگان كلیدی: 

  سرعت و شتاب سازه
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 مقدمه  

 هاسازه در خرابی شناسایی هایروش از استفاده با. است اهمیت حائز بسیار هاسازه در خرابی محل و مقدار شناسایی لزوم

 جلوگیری سازه در آسیب گسترش از الزم، ترمیمی اقدامات انجام با و شناسایی را دیده آسیب سازه در خرابی موقعیت توانمی

 هایسازه در آسیب شناسایی جهت روشی سازی پیاده از عبارتست هاسازه سالمت پایش. داد افزایش را سازه عمر و ودهنم

 موضوع اخیر، هایسال در. است شده تعریف سازه هندسه یا و مواد خصوصیات در تغییر عنوان به آسیب اینجا در. مهندسی

 جهت بهینه روش یک ارائه با رابطه در زیادی تحقیقات رو این از. است تهقرارگرف فراوان توجه مورد ها،سازه سالمت پایش

سرعت  پاسخ از موجک، آنالیز روش کارایی میزان بررسی جهت تحقیق این در. است پذیرفته صورت هاسازه در آسیب شناسایی

 زلزله حین در سازه در مدهآ بوجود هایآسیب محل شناسایی جهتزلزله  دینامیکی بار تحت سازه مختلف هایگره شتابو 

باشد، این است که اثر آسیب در نمودارهای فرضیه ای که در این تحقیق جهت شناسایی آسیب مدنظر می .است شده استفاده

اثر آسیب در  ،تر شدن به محل آسیبهای دورتر بیشتر بوده و در واقع با نزدیکهای نزدیک به آسیب از گرهسرعت و شتاب گره

 شود.شتر دیده مینمودارها بی

 
 روش تحقیق 

 فرض شده اند: 1مشخصات کلی سازه به شرح جدول

 مشخصات كلی سازه نمونه مورد بررسی -1جدول

 دزفول موقعیت سازه

 مسکونی کاربری سازه

 طبقه 5 تعداد طبقات

 متر 3 ارتفاع طبقات

 در هر دوجهت مهاربند همگرای فوالدی سیستم باربر جانبی

 3نوع  نوع خاک
 

 قابل مشاهده است. 1پالن سازه نمونه مورد بررسی و همچنین محل جانمایی مهاربندها در شکل

 

 پالن سازه و محل جانمایی مهاربندها-1شکل 
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 :باشندمی 2مشخصات مصالح فوالدی مورد استفاده به شرح جدول

 مشخصات مصالح فوالدی مورد استفاده -2جدول

 kg/m 37850 وزن مخصوص

 2kg/m 102×10 یسیتهمدول االست

 0.3 نسبت پواسون

 

بوده که با توجه به تعریف شده نبودن این مقاطع برای نرم افزار  3مقاطع فرض شده برای اعضای مختلف اسکلت به شرح جدول

 اند.انسیس کلیه مشخصات این مقاطع از قبیل سطح مقطع، ممان اینرسی، شعاع ژیراسیون و ... برای نرم افزار تعریف شده

 مقاطع مورد استفاده -3جدول

 IPE 160 مقطع تیرها

 2IPE 160 هامقطع ستون

 2UNP 100 مقطع بادبندها

 

های خطی شامل تیر، ستون و بادبند تشکیل نماییم. سازه مورد نظر از المانبندی مدل میپس از ساخت مدل، اقدام به مش

استفاده شده است. این المان دارای دو گره و سه درجه  beam188بندی مدل از المان شده است به همین دلیل جهت المان

در این مرحله مقاطع اعضای مختلف اسکلت ساختمان و باشد. می x,y,zآزادی انتقالی و سه درجه آزادی دورانی در جهات 

بادبندها اختصاص داده  ها وافزار معرفی شده بودند به تیرها و ستونبه نرمهمچنین نوع مصالح مورد استفاده در این اعضا که 

  شود.سازه المان بندی میشده و سپس 

بار وزن اجزای تشکیل دهنده اسکلت )تیر،ستون و در این پژوهش سازه تحت ترکیب بارهای وزن و زلزله، تحلیل شده است. 

به نرم افزار، به سازه متر بر مجذور ثانیه  608.9بادبند( که به صورت خودکار و با معرفی کردن شتاب جاذبه زمین به مقدار 

در  شود.مدل می افزار بر روی سازهبار زلزله نیز با معرفی اطالعات مربوط به شتابنگاشت زلزله طبس به نرم اعمال می شود.

( نشان داده شده است. الزم به ذکر است که yشتابنگاشت زلزله اعمالی به مدل )زلزله طبس( در جهت افقی)جهت  2شکل

 ثانیه اول زلزله طبس به سازه وارد شده است. .1سبات فقط بار جهت کاهش حجم محا

 

 شتابنگاشت زلزله طبس -2شکل
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ها و در نرم افزار انسیس برای اتصاالت گیردار از دستور بستن جابجاییهمچنین جهت اعمال شرایط مرزی و تکیه گاهی 

. در ها بسته شدها و جابجاییدلیل گیردار بودن کلیه دوران. به همین دلیل در اتصاالت پای ستون به نماییمها استفاده میدوران

 افزار قابل مشاهده است.سازه مدل شده در نرم 3شکل

 

 افزارشده در نرممدل ترسیم -3شکل

درصد، .3های طبقه همکف، انتخاب و مدول االستیسیته آن به میزان در سازه، یک المان در یکی از ستون جهت ایجاد آسیب

هایی که شتاب آنها جهت محل المان آسیب دیده و همچنین گره 4ای از آسیب، کاهش داده شد. در شکلنشانهبه عنوان 

ها، برداشت شده است، نشان داده شده است. الزم به ذکر زمان گره-بررسی میزان تاثیر آسیب ایجاد شده بر روی نمودار شتاب

 ای و در ثانیه پنجم ایجاد شده است.له ده ثانیهاست که آسیب ایجاد شده به صورت ناگهانی، در حین زلز

 

 زمان-گانه برداشت پاسخ شتابهای پنجمحل آسیب و گره -4شکل

میزان شدت  4سناریوی آسیب با شدت های مختلف در نظر گرفته شد. در جدول 3جهت بررسی اثر شدت آسیب در این روش 

به ذکر است که آسیب، از طریق کاهش در مقدار مدول االستیسیته  آسیب در هریک از سناریوهای آسیب آورده شده است. الزم

 المان و به تبع آن سختی المان ایجاد شده است.

  سناریوهای آسیب و میزان شدت آسیب در آنها -4جدول

 زمان ایجاد آسیب شدت آسیب سناریوی آسیب

%5 سناریوی آسیب اول  ثانیه سوم 

%.1 سناریوی آسیب دوم  ثانیه سوم 

مریوی آسیب سوسنا  5.%  ثانیه سوم 
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 هایافتهنتایج تحلیل و 
 سناریوی آسیب اول  -

توان با دقت در این شکل، میقابل مشاهده است.  5، تحت سناریوی اول آسیب در شکلxگره در جهت  4زمان -سیگنال سرعت

 ها وجود ندارد. هیچکدام از گره زمان-هیچگونه اغتشاشی در لحظه بوجود آمدن آسیب )ثانیه سوم( در نمودار سرعت دید که

 

 
 ها تحت سناریوی آسیب اولگره  xسیگنال سرعت در جهت  -5شکل 

توان با دقت در این شکل، میقابل مشاهده است.  9، تحت سناریوی اول آسیب در شکلyگره در جهت  4زمان -سیگنال سرعت

 ها وجود ندارد. هیچکدام از گره زمان-در نمودار سرعت دید که هیچگونه اغتشاشی در لحظه بوجود آمدن آسیب )ثانیه سوم(

 

 
 ها تحت سناریوی آسیب اولگره  yسیگنال سرعت در جهت  -6شکل

توان با دقت در این شکل، میقابل مشاهده است.  7، تحت سناریوی اول آسیب در شکلzگره در جهت  4زمان -سیگنال سرعت

ولی در  باشند در ثانیه سوم اثر آسیب را مشاهده نمود.ها به آسیب میترین گرهککه نزدی 2و1های زمان گره-در نمودار سرعت
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 . شودری از محل آسیب دارند، هیچ اثری از آسیب بوجود آمده دیده نمیکه فاصله بیشت 4و3های گره

 

 
 ها تحت سناریوی آسیب اولگره  zسیگنال سرعت در جهت  -7شکل 

 

توان با دقت در این شکل، می. قابل مشاهده است 8، تحت سناریوی اول آسیب در شکلxگره در جهت  4زمان -سیگنال شتاب

 ها وجود ندارد.زمان هیچکدام از گره-دید که هیچگونه اغتشاشی در لحظه بوجود آمدن آسیب )ثانیه سوم( در نمودار شتاب

 

 
 سناریوی آسیب اولها تحت گره  xسیگنال شتاب در جهت -8شکل

 

توان با دقت در این شکل، میقابل مشاهده است.  6، تحت سناریوی اول آسیب در شکلyگره در جهت  4زمان -سیگنال شتاب

 ها وجود ندارد. زمان هیچکدام از گره-دید که هیچگونه اغتشاشی در لحظه بوجود آمدن آسیب )ثانیه سوم( در نمودار شتاب
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 ها تحت سناریوی آسیب اولگره  yر جهت سیگنال شتاب د -9شکل

 

با دقت در این شکل، قابل مشاهده است.  .1، تحت سناریوی اول آسیب در شکلzگره در جهت  4زمان -سیگنال شتاب

م اثر آسیب را مشاهده نمود. باشند در ثانیه سوها به آسیب میترین گرهکه نزدیک 2و1های زمان گره-توان در نمودار شتابمی

 شود. که فاصله بیشتری از محل آسیب دارند، هیچ اثری از آسیب بوجود آمده دیده نمی 4و3های در گره ولی

 

 
 ها تحت سناریوی آسیب اولگره  zسیگنال شتاب در جهت  -11شکل 

 

 سناریوی آسیب دوم  -

با دقت در این شکل، قابل مشاهده است.  11، تحت سناریوی دوم آسیب در شکلxگره در جهت  4زمان -سیگنال سرعت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

8 

 

ها وجود زمان هیچکدام از گره-توان دید که هیچگونه اغتشاشی در لحظه بوجود آمدن آسیب )ثانیه سوم( در نمودار سرعتمی

 ندارد. 

 

 
 ها تحت سناریوی آسیب دومگره  xسیگنال سرعت در جهت  -11شکل

 

با دقت در این شکل، قابل مشاهده است.  12کل، تحت سناریوی دوم آسیب در شyگره در جهت  4زمان -سیگنال سرعت

ها وجود زمان هیچکدام از گره-توان دید که هیچگونه اغتشاشی در لحظه بوجود آمدن آسیب )ثانیه سوم( در نمودار سرعتمی

 ندارد. 

 

 
 ها تحت سناریوی آسیب دومگره  yسیگنال سرعت در جهت  -12شکل 

با دقت در این شکل، قابل مشاهده است.  13سناریوی دوم آسیب در شکل ، تحتzگره در جهت  4زمان -سیگنال سرعت

باشند در ثانیه سوم اثر آسیب را مشاهده نمود. ها به آسیب میترین گرهکه نزدیک 2و1های زمان گره-توان در نمودار سرعتمی
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  شود.آمده دیده نمیکه فاصله بیشتری از محل آسیب دارند، هیچ اثری از آسیب بوجود  4و3های ولی در گره

 

 
 ها تحت سناریوی آسیب دومگره  zسیگنال سرعت در جهت  -13شکل

 

با دقت در این شکل، قابل مشاهده است.  14، تحت سناریوی دوم آسیب در شکلxگره در جهت  4زمان -سیگنال شتاب

ها وجود زمان هیچکدام از گره-شتاب توان دید که هیچگونه اغتشاشی در لحظه بوجود آمدن آسیب )ثانیه سوم( در نمودارمی

 ندارد.

 

 
 ها تحت سناریوی آسیب دومگره  xسیگنال شتاب در جهت  -14شکل 

 

با دقت در این شکل، قابل مشاهده است.  15، تحت سناریوی دوم آسیب در شکلyگره در جهت  4زمان -سیگنال شتاب

ها وجود زمان هیچکدام از گره-م( در نمودار شتاب)ثانیه سو توان دید که هیچگونه اغتشاشی در لحظه بوجود آمدن آسیبمی
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 ندارد. 

 

 
 ها تحت سناریوی آسیب دومگره  yسیگنال شتاب در جهت  -15شکل

 

با دقت در این شکل، قابل مشاهده است.  19، تحت سناریوی دوم آسیب در شکلzگره در جهت  4زمان -سیگنال شتاب

باشند در ثانیه سوم اثر آسیب را مشاهده نمود. ها به آسیب میترین گرهکه نزدیک 2و1های زمان گره-توان در نمودار شتابمی

 شود. که فاصله بیشتری از محل آسیب دارند، هیچ اثری از آسیب بوجود آمده دیده نمی 4و3های ولی در گره

 

 

 
 ها تحت سناریوی آسیب دومگره  zسیگنال شتاب در جهت  -16شکل 

 ب سوم سناریوی آسی -

با دقت در این شکل، قابل مشاهده است.  17، تحت سناریوی سوم آسیب در شکلxگره در جهت  4زمان -سیگنال سرعت
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 4و3وجود دارد. اما در گره ها زمان این گره-به صورت بسیار خفیف در نمودار سرعت 2و1های اثر آسیب در گره توان دید کهمی

 ا وجود ندارد. ههیچگونه اغتشاشی در نمودار این گره

 

 
 ها تحت سناریوی آسیب سومگره  xسیگنال سرعت در جهت  -17شکل

 

با دقت در این شکل، قابل مشاهده است.  18آسیب در شکل سوم، تحت سناریوی yگره در جهت  4زمان -سیگنال سرعت

ها وجود زمان هیچکدام از گره-توان دید که هیچگونه اغتشاشی در لحظه بوجود آمدن آسیب )ثانیه سوم( در نمودار سرعتمی

 ندارد. 

 

 
 ها تحت سناریوی آسیب سومگره  yسیگنال سرعت در جهت  -18شکل

با دقت در این شکل، قابل مشاهده است.  16آسیب در شکل سوم، تحت سناریوی zگره در جهت  4زمان -سیگنال سرعت

باشند در ثانیه سوم اثر آسیب را مشاهده ها به آسیب میترین گرهکه نزدیک 3و2و1های زمان گره-توان در نمودار سرعتمی
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 شود. که فاصله بیشتری از محل آسیب دارد، هیچ اثری از آسیب بوجود آمده دیده نمی 4 در گرهنمود. ولی 

 

 
 ها تحت سناریوی آسیب سومگره  zسیگنال سرعت در جهت  -19شکل

 

با دقت در این شکل، قابل مشاهده است.  .2آسیب در شکل ومس، تحت سناریوی xگره در جهت  4زمان -سیگنال شتاب

  شود.دیده می 4و3های برخالف گره 2و1های توان دید که اغتشاش در گرهمی

 

 
 ها تحت سناریوی آسیب سومگره  xسیگنال شتاب در جهت  -21شکل 

 

با دقت در این شکل،  هده است.قابل مشا 21آسیب در شکل سوم، تحت سناریوی yگره در جهت  4زمان -سیگنال شتاب

 شود.دیده می 4و3های برخالف گره 2و1های اغتشاش بسیار خفیفی در گرهتوان دید که می
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 ها تحت سناریوی آسیب سومگره  yسیگنال شتاب در جهت  -21شکل

 

در این شکل،  با دقتقابل مشاهده است.  22آسیب در شکل سوم، تحت سناریوی zگره در جهت  4زمان -سیگنال شتاب

باشند در ثانیه سوم اثر آسیب را مشاهده ها به آسیب میترین گرهکه نزدیک 3و2و1های زمان گره-تابتوان در نمودار شمی

 شود. که فاصله بیشتری از محل آسیب دارد، هیچ اثری از آسیب بوجود آمده دیده نمی 4 در گرهنمود. ولی 

 

 
 ها تحت سناریوی آسیب سومرهگ  zسیگنال شتاب در جهت  -22شکل 

 

  گیریبحث و نتیجه
مورد بررسی  پاسخ سرعت و شتاب سازهدر این پژوهش یک تکنیک شناسایی آسیب در یک سازه اسکلت فوالدی با استفاده از 

و  هاسی. پس از انجام این بررو مورد بررسی قرار گرفتنداز مدل عددی برداشت شده ها این پاسخقرار گرفت. بدین صورت که 
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بندی این نتایج اقدام به جمع بخشآورده شد، در این  متن مقالهو بر طبق نتایجی که در  های مختلف سازهآنالیز پاسخ

 .نماییممی

و این حساسیت با فاصله گره از آسیب نسبت  باشندحساس می های موجود، نسبت به آسیبهای سازهگره سرعت و شتاب -

 مستقیم دارد.

نسبت به سرعت و شتاب در سایر جهات از حساسیت بیشتری نسبت به آسیب  Zها در جهت شتاب گرهسرعت و  هایپاسخ -

 برخوردار است.

آسیب را  ،های نزدیک به آسیبفقط در گره Z( نمودارهای سرعت و شتاب سازه در جهت %.1و  %5در آسیب با شدت کم) -

 دهند.نشان می

های نزدیک به آسیب، در گره دورتر عالوه بر گره Zهای سرعت و شتاب سازه در جهت ( نمودار%.5در آسیب با شدت زیاد) -

 دهند.نیز آسیب را نشان می
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