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بهینه آسیب در سازه به کمک روش  مدلسازی عددی و آزمایشگاهی جهت تشخیص

 چند هدفه ژنتیک الگوریتمسازی 

 
 2بهروز احمدی ندوشن، *3میالد جهانگیری

  دانشگاه یزد، یزد، ایران ،مهندسیدانشکده فنی و  دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، -3

 ، ایرانیزد، یزدعمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه  گروه مهندسی دانشیار -2

 

 

 

 چکیده 
به طور گسترده  مورد استفاده   ،که پایه و اساس آنها بر روی تغییرات نرمی مودال  می باشد آسیب تشخیصتکنیک های 

موقعیت موجود در سازه حساس می باشد، اما برای  تشخیص آسیبجهت  نرمی مودالپارامتر قرار گرفته است. اگرچه، 

  موقعیت یابی و کیفیت سنجیوارد شده به سازه مناسب نیست. در این مقاله  یک روش شناسایی جهت  یابی آسیب

نین ترکیبی از دیگر توابع بر اساس این امر، تابع هدف،  تابعی از نرمی مودال و همچ در سازه ارائه گردیده است.آسیب 

می باشد. این مسئله بر اساس مسئله بهینه سازی چند در سازه  آسیب موقعیت یابی و کیفیت سنجیجهت موجود 

برای حل  مناسب (MOGAبهینه سازی الگوریتم ژنتیک چند هدفه )سپس، روش . هدفه فرمول بندی گردیده است

که حاصل از بهینه  بنابراین با استفاده از نمودار بهینه جبهه پارتو ت. بهینه سازی چند هدفه اعمال  گردیده اس مسئله

گزینه مطلوب  ت همزمان بهینه نمود و با توجه بهمی توان هر دو تابع هدف را به صور سازی الگوریتم ژنتیک می باشد،

چند هدفه برای یک تیر دو سر گیردار  الگوریتم  تاثیر گذار از این رو در پژوهش حاضر،. به جواب نهایی دست یافت

در نرم افزار مهندسی متلب اعمال گردیده است و نتایج حاصل از این پژوهش با مدلسازی مشابه بصورت  مدلسازی شده

  مستقیم آزمایشگاهی، مقایسه گردیده است.

 

 ، بهینه سازی چند هدفه.کیفیت سنجی آسیب، موقعیت یابی آسیب های کلیدی:واژه
 

 دمه مق -3
در مدل های  سازه ای با استفاده از اندازه گیری  داده های  دینامیکی در چند سال اخیر توجه  تشخیص آسیبمسئله      

محققان را به عنوان  یک روش شناسایی به سوی خود معطوف کرده است. مشاهده تغییرات در پارامترهای دینامیکی در یک 

خسارت به وسیله  تغییرات  (characters)، کارکترهای سازه به عنوان عالئم و دلیل وجود یک خسارت در سازه می باشد. نوعاً

از این رو این پارامترهای  فرکانس طبیعی، نسبت میرایی مودال و اشکال مودی  می باشند. قبیلدر پارامترهای مودال از 

اهد بود، که در از خواص فیزیکی  سازه هستند. تغییر در سختی یا نرمی  یک دلیل بر تغییر در خواص مودال خو یتابعمودال، 

حقیقت  باعث ایجاد یک قضیه بنیادی  و اساسی برای  روش شناسایی خسارت  در سازه می گردد. بنابراین روش اجزاء 

 دیده مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان  یک ابزار جهت  شناسایی و موقعیت یابی المان های خسارت (F.E.M)محدود 

خصوصیات برخی  مواد و  در توانایی شناسایی خسارت در سازه را به کمک تغییرات روش های به روز رسانی  مدل،. [3]

هستند و پارامتر های مودال از سازه خسارت  سالمدارا می باشند. توابع هدف  و خطا وابسته به خواص مصالح سازه  را مصالح

گرداند. برای رسیدن به این هدف یک رابطه  (Minimum)دیده که از آزمایش مودال به دست می آیند، می بایست مینیمم 
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بین کارکترهای مودال سازه  و خواص مصالح فرض شده است، و بنابراین، خسارت به معنی بازتاب خواص مودال سازه می 

کامل تعیین می گردد زیرا تغییر در خصوصیات مصالح یک المان مستقل از دیگر المان یابی خسارت به صورت باشد. موقعیت 

با پیشرفت روش های  د. به صورت مقارن برای بروز رسانی مدل سنتی  ایجاد کرده انموترشد و فریزول یک روش باشد.  ها می

به روز رسانی که پایه و اساس آنها بر روی تکنیک های بهینه سازی سنتی بود، عالقه مندی بر روی روش های  فرآیندی 

در این میان، روش هایی که  نامیده می شوند، بسیار زیاد شده است. S(EA(معکوس پراکنده که روش الگوریتم های تکاملی 

بوده است، در دو دهه ی گذشته نوید دهنده یک تکنیک  بررسی باهوش برای  (GA)پایه و اساس آنها بر روی الگوریتم ژنتیک 

ان هوالند صورت توسط ج 3391معرفی این روش  در دهه  .مسائل  بهینه سازی مشکل  و سخت تشخیص داده شده است

الگوریتم های ژنتیک  . در سال های اخیر،[2و3] ی مهندسی توسط گولد برگ انجام شدگرفت و گسترش آن در محیط و فضا

در حال حاضر، عالقه مندی  برای استفاده از این تکنیک  ه است.گسترش یافتبسیار در مسائل بهینه سازی مهندسی عمران 

در سازه یک روش قدرتمند می باشد، که نیازی به تخمین یک مقدار اولیه برای  پارامتر مجهول  ندارد.  تشخیص آسیببرای 

در سازه انتخاب یک تابع هدف  مناسب می  تشخیص آسیبیکی از نکات بسیار مهم و بحرانی در هر یک از روش های قوی 

باشد، به گونه ای که با  به تغییرات  بسیار کوچک در سازه پایه حساس نسبتهدف باید تابعی از پارامتر های  باشد. این تابع

 . بعالوه، تخمین آنها بسیار آسان می باشدایجاد خسارت در سازه نسبت به موقعیت و کیفیت آسیب واکنش مناسب نشان دهد

های اشکال  می باشند. خروجیتشخیص آسیب دینامیکی سنتی  برای و اشکال مودی پارامتر های فرکانس های طبیعی . [1]

مودی از جمله انحناء شکل مودی نسبت به کوچکترین تغییراتی در جابجایی مودال  حساس می باشند، و بنابراین، برای 

تخمین زدن آن از ، برای مینیمم سازی و ها قابل کاربرد می باشند آن . اگرچهشناسایی خسارت مورد استفاده  قرار می گیرد

مشکل می باشد، و بنابراین، از نظر آمار و احتمال بسیار نا مشخص می باشد. بعالوه، این  بسیار کارداده های آزمایشگاهی 

استفاده  از  وجود دارد که تشخیص آسیب. کالس دیگری از روش های [1] پارامتر نسبت به اثرات نویز بسیار حساس می باشد

ای این پارامتر این است که می توان  آن را از فرکانس اندازه گیری دینامیکی ماتریس نرمی مودال سازه می باشد. یکی از مزای

طبیعی و اشکال مودی سازه به راحتی بدست آورد و محاسبه نمود و نسبت به خسارت سازه بسیار حساس می باشد و لذا این 

وه، در همکاریی پارامتر )ماتریس نرمی مودال( یکی از ابزارهایی است که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. بعال

های پارامترهای مودال هنگامی که ماتریس نرمی کاهش یابد، فرکانس افزایش می یابد، و بنابراین، هنگامی می توان یک 

های با فرکانس کوچک استفاده شود. اگرچه، ماتریس نرمی در صورتی که ماتریس نرمی مودال زد که از مودتخمین خوب از 

 ،باشد دیگر فواید مذکور را ندارد، وقتی که این پدیده خسارت به صورت موضعی رخ می دهدتنک )دارای مقادیر صفر زیاد( 

اثر مودها بافرکانس باال را نشان می دهند. بنابراین برای جلوگیری از خطاهای اشتباه در خالل شناسایی خسارت  این ماتریس

آقای یان و گولینوال  .[5] بقیه معیارها ترکیب نماییمالمان ها، این یک امر بدیهی می باشد که معیار نرمی  مودال را با 

شاخص خسارت را که ترکیبی از روش های نرمی و سختی را برای شناسایی خسارت ارائه  و پیشنهاد دادند، اگرچه ماتریس 

 .[9] نرمی ناکارآمد بود، می توان با معکوس کردن آن ماتریس سختی مودال  را بدست آورد

دیگر باید تابعی از فرکانس ها و اشکال مودی باشد، زیرا آنها پارامترهای مودال پایه واساسی می باشند، بعالوه معیار جدید      

ی مودال می تواند محاسبه خسارت را تشخیص دهند، بنابراین تابع هدف وابسته به نرمبا حساسیت باال، ها باید به راحتی  آن

ابع هدف باید حساسیت الزم و کافی را برای تعیین موقعیت خسارت در سازه داشته را تامین نماید. اگرچه، ت هااین نیازمندی 

، در این مقاله تابع هدفی مرکب از نرمی مودال  با یک تابع جدید بر اساس یک روش هدفباشد. برای نائل شدن به این 

 .[2] است ارائه گردیده، شدهمناسب که وابسته موقعیت خسارت فرمول بندی 

ن مقاله قصد برآن داریم که با مدلسازی یک تیر دو سرگیردار در نرم افزار مهندسی متلب و با اعمال سناریو خسارت در ای     

بر اساس مدلسازی عملی در آزمایشگاه به بررسی موقعیت یابی و کیفیت سنجی آسیب در سازه بپردازیم و در نهایت نتایج 

 حاصل از آن ارائه شده است.
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 مسئله تشخیص آسیب در سازهولبندی فرم -2

 
. این معادالت معادله مقدار ویژه سازه که در حل مسائل مهندسی و آنالیز مودال سیستم های سازه ای نقش بسزایی دارد    

این معادالت  مقدار ویژه که  بر اساس آنالیز مودال بدست آمده است، پایه و اساس حل مسائل تشخیص آسیب می باشند.

بیان می به فرم زیر  و آسیب دیده دو حالت مورد توجه قرار می گیرد. معادله مقدار ویژه سازه در حالت سالمدر مقدار ویژه 

 .گرداند

 
(3) ([Kh] − 𝜆𝑖

ℎ  . [M]). {ϕi
h} = 0 ; (i = 1,2,3, … , NM) 

 
(2) ([Kd] −  𝜆𝑖

𝑑  . [M]). {ϕi
d} = 0 ; (i = 1,2,3, … , NM) 

 

فرکانس طبیعی، ماتریس مجذور به ترتیب مبین ماتریس سختی، ماتریس جرم،  NM و [Φ] ، [𝜆] ، [M] ، [𝐾] که در اینجا     

. این امر با واقعیت هم . در هر دو معادله ماتریس جرم ثابت می باشدمی باشندتعداد مودهای ارتعاش سازه  اشکال مودی و

ماتریس جرم قبل و بعد  دهد کهنشان می  ،بدست آمده استزیرا این فرض که بر اساس مطالعات آزمایشگاهی  سازگاری دارد،

 (Health) سازه سالم امین مد ارتعاش، i به ترتیب نمادهای dو  h و iاندیس های  از آسیب بدون تغییر باقی می ماند. در اینجا

 [. 3می باشند ] (Damage) و آسیب دیده

 

 شاخص خسارت -2-3
اثر نامطلوبی بر عملکرد سازه دارند، مطرح می شود. خسارت خسارت سازه ای به عنوان تغییر در پارامترهای سازه ای که      

به عنوان هر گونه انحراف در هندسه ی سازه یا خصوصیات مصالح که ممکن است باعث تنش، جابجایی و یا ارتعاشات 

نامطلوب در سازه شود، تعریف می گردد. این نقاط ضعف و انحراف ممکن است به دلیل ترک، پیچ و مهره ی شل، جوش 

گاهی اوقات به دلیل عوامل خارجی از قبیل زلزله و باد ممکن است سازه ترک  .منقطع، خوردگی، خستگی و ... ایجاد شوند

با توجه به مطالعات انجام شده این خسارت ها به طور بخورد و یا احتمال کمانش و حتی جاری شدن اعضاءِ وجود دارد. 

خسارت وارد شده به سازه باعث تغییر در خصوصییات فیزیکی مصالح از جمله مستقیم بر دو پارامتر سازه تاثیر می گذارد. 

مدول االستیک می گردد و همچنین ممکن است باعث تغییر در هندسه سازه شود که منجر به تغییر در برخی از ویژگی های 

تغییر رفتار دینامیکی سازه  سازه از جمله ممان اینرسی می گردد. لذا تغییر در خصوصییات فیزیکی و هندسی سازه منجر به

تغییر هر کدام از این دو پارامتر باعث تغییر در ماتریس سختی المان و در نهایت ماتریس سختی کل سازه می  .[7] می گردد

گردد. برای محاسبه ی ماتریس المان نیاز به تعریف شاخص خسارت المان می باشد. این شاخص که ضریب موثری برای 

 : می گردد  بیانالمان است، به شرح زیر  خسارت ماتریس سختی

(1) dei
= 1 −

(EI)i
d

(EI)i
h

  ;   (i = 1,2,3, … , NE) 

 

می باشد. صفر به معنای سالم بودن المان در  3و  1تعداد المان سازه می باشد. این شاخص همواره بین   NEکه در اینجا      

 : ماتریس سختی المان خواهیم داشت محاسبهسازه و یک به معنای زوال کامل المان در سازه می باشد. اکنون برای 
(1) [Kei

d ] = (1 − dei
). [Kei

h ] 
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 توابع هدف برای تشخیص آسیب -1
 ماتریس نرمی مودال -1-3

انتخاب تابع هدف مناسب در راستای رسیدن به جواب مطلوب و در سرعت و دقت همگرایی بسیار موثر می باشد.      

مشخص و روشن در زمینه شناسایی خسارت و به دلیل پیچیدگی باالی شناسایی همچنین به دلیل عدم وجود یک تابع هدف 

تابع هدف اول که ترکیبی از فرکانس های  خسارت استفاده از بهینه سازی چند هدفه امری ضروری و شایسته به نظر می رسد.

ه کیفیت آسیب بسیار حساس می این تابع نسبت ب اشد.معروف می ب مودال طبیعی سازه و اشکال مودی آن می باشد، به نرمی

ی سازه می باشد در باشد و از خود به شدت واکنش نشان می دهد. ماتریس نرمی مودال که در حقیقت معکوس ماتریس سخت

حل مسائل تشخیص آسیب بسیار کمک کننده است. مزیت اساسی آن نسبت به معکوس ماتریس سختی محاسبه بسیار آسان 

به ترتیب مبین مقادیر محاسباتی)تحلیلی( و آزمایشگاهی)تجربی( می  expو  numاندیس  الدر روابط نرمی مودمی باشد. 

 باشند. 

 

(5) [F] = [Φ][Λ]−1[Φ]T = ∑
1

ωi
2 {Φi}{Φi}

T

Nm

i=1

 

 

(9) MACFLEXi =
|{Fnum i}

T{Fexp i}|2

({Fnum i}
T{Fnum i})({Fexp i}

T
{Fexp i})

 

 

(7) F1 = 1 − MACFLEX = 1 − ∏ MACFLEXi

Nm

i=1

 

 

که توسط محققان بسیاری مورد استفاده قرار گرفته یک معیار جهت مشخص نمودن میزان همبستگی بین  MAC معیار      

که در هر دو تابع هدف مورد استفاده قرار گرفته است در حقیقت یک نرمالیز کننده می باشد  MACمعیار دو بردار می باشد. 

می باشد(. در علم آمار می توان به نام  3و  1)مقدار آن بین  و برای نشان دادن رابطه هر دو بردار دلخواه قابل کاربرد است

باشد نشان دهنده عدم ارتباط بین دو بردار می باشد به  1ضریب همبستگی از این معیار نام برد. در حالتی که مقدار آن برابر 

دان معناست که دو بردار کامالً باشد ب 3عبارت دیگر هیچ گونه همبستگی بین دو بردار وجود ندارد و در حالتی که مقدار آن 

به شرح زیر   x , yبرای دو بردار دلخواه  MACمعیار  همبستگی به هم دارند و مستقل نیستند و بردار تغییر نکرده است.

 :[2]تعریف می گردد 

(8) MAC =
|{x}T{y}|2

({x}T{x})({y}T{y})
 

 
 ماتریس اشکال مودال -1-2

تابع هدف دوم هم ترکیبی از فرکانس های طبیعی سازه و اشکال مودی آن است با این تفاوت که تعریف آن با نرمی      

 موقعیت و کیفیت آسیبمتفاوت است ولی به طور کلی رفتارشان همگون است ولی شدت و نوع واکنش این توابع نسبت به 

 . [2] کامالً متفاوت می باشد

(3) MACPHI =
|{Φnum i}

T{Φexp i}|2

({Φnum i}
T{Φnum i})({Φexp i}

T
{Φexp i})
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(31) MTMACPHI =
MACPHI

1 + |
λexp i−λnum i

λexp i+λnum i
|
 

 

(33) F2 = 1 − MTMACPHI = 1 − ∏ MTMACPHIi

Nm

i=1

 

 
 

 

 مدلسازی تئوری و آزمایشگاهی -1
 معرفی مدل -1-3

در این پژوهش قصد بر آن داریم که مدلسازی تجربی آقای هیو و همکاران را به صورت عددی در نرم افزار مهندسی       

متلب مدل نموده و نتایج حاصل از تشخیص آسیب در سازه را که به شکل یک سناریو اعمال خسارت انجام شده است، در 

پژوهش های تئوری و بر اساس نتایج حاصل از کارهای  جهت اعتبار سنجی این دسته از داده ها. شودپایان گزارش 

پژوهشی جهت شناسایی خسارت بر روی  2111آزمایشگاهی دیگر محققین صورت می گیرد. آقای هیو و همکاران در سال 

 :[8] یک سازه انجام دادند. جزئیات مدل سازی به شرح زیر می باشد

المان تقسیم بندی شده است، جنس مصالح )مواد( آلمینیوم می  21ه به سانتی متر ک 91یک تیر دو سر گیر دار به طول      

می باشد. سطح   3p=2700 kg/mو چگالی آن برابر   v=0.3و ضریب پواسون آن   E=70 Gpaباشد که مدول االستیک آن 

 می باشد. b×h=0.05m×0.006mمقطع مدل ارائه شده 

 
مشخصات هندسی و خواص مکانیکی مدل -3جدول   

تیرنوع   B.T.  گیردارتیر دو سر  

 Ne 21 تعداد المان

 L 9/1 m طول تیر

 b 15/1 m پهنای مقطع عرضی

 h 119/1 m ارتفاع مقطع عرضی

 A 1/1111m2 مساحت مقطع عرضی

 ρ  2711 kg/m3 چگالی مصالح

 E  71* 318 N/m4 مدول االستیک

 I  4m31-31  *3 ممان اینرسی

Le 11/1 طول المان m  

 DoF 18 تعداد درجات آزادی
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 تیر دو سر گیردار -3شکل 

 

 

 
 مقطع عرضی تیر دو سر گیردار -2شکل 

 

 )تجربی( آزمایشگاهیمدلسازی  -1-2

خسارت اعمال شده به سازه ی تیر دو سرگیردار مذکور توسط آقای هیو و همکاران در آزمایشگاه ساخته شده است.      

با اره سطح تیر از باال و از پایین به اندازه یک چهارم  3فیزیکی و با اره اعمال شده است. در المان شماره آزمایشگاهی بصورت 

و نیم دیگر از بین رفته است. در نگاه اول به  مقطع سالم مانده است نیمعبارت دیگر ه ب .( بریده شده استع مقطعمقطع )رب

 %51میزان خسارت اعمال شده  می باشد در حالیکه % 51به میزان  3شماره نظر می رسد آسیب اعمال شده به سازه در المان 

در مدول  نمی باشد و می بایست محاسبه گردد. خسارت دو نمونه دارد یک نمونه خسارت به جنس مصالح اعمال می گردد و

نمونه است. حالت دیگر  نی یک تیر از اینترک های وارد شده به سطح مقطع بتبه عنوان مثال  االستیک تاثیر می گذارد.

. در این حالت خسارت اعمال نداردخواص فیزیکی یا مکانیکی سازه  و ارتباطی باخسارت اعمال شده به هندسه سازه می باشد 

می گذارد. مدل آزمایشگاهی آقای هیو و همکاران از این نمونه است و شاخص خسارت آن  اثرممان اینرسی  و هندسه شده در

 :[8] می باشده آن به شرح زیر است. محاسب 875/1

 

 

 
 تیر دو سر گیردار بریده شده با اره در آزمایشگاه توسط هیو و همکاران -1شکل 

 

 

(32) 𝐼ℎ =
1

12
𝑏ℎ3 

(31) 𝑑𝑒 = 1 −
(𝐸𝐼)𝑑

(𝐸𝐼)ℎ
=

7

8
= 0.875 

 

 

هر دو پارامتر مدول االستیک و ممان اینرسی که متاثر از تغییرات خواص مکانیکی و هندسی سازه می باشند، ضریبی از      

در ماتریس سختی کل سازه اثر می گذارد و آن را کاهش  ،. زمانی که المان ها بر هم سوار شودهستندسختی المان های سازه 
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المت سازه می بایست در ماتریس سختی اعمال گردد. این مقدار از رابطه یک عبارت دیگر مقدار باقی مانده سه می دهد. ب

 می باشد. 325/1مقدار آن برابر  منهای شاخص خسارت بدست می آید و

 
(31) [𝑘𝑒

𝑑] = (1 − 𝑑𝑒)[𝑘𝑒] = 0.125 × [𝑘𝑒] 
 

 (تئوریعددی )مدلسازی  -1-1

تیر دوسرگیردار ساخته شده در آزمایشگاه در نرم افزار مهندسی متلب مدل گردیده است. مشخصات تیر مدلسازی شده      

خسارتی به میزان  3تیر دو سرگیردار مدلسازی شده در المان شماره دقیقاً همانند تیر فوق الذکر می باشد. در این پژوهش 

طول هر المان درصد است.  325/1میزان سالمت باقی مانده دراین المان درصد اعمال گردیده است. به عبارت دیگر  875/1

گره است. در این سازه در هر گره دو درجه آزادی در نظر گرفته شده است و در  23المان و  21متر می باشد و دارای  11/1

 محاسبه گردیده است.  3نهایت ماتریس سختی سازه با اعمال خسارت در المان 

 

 
 با اعمال سناریو خسارت تیر دو سر گیردار -1شکل 

 

 نه سازی الگوریتم ژنتیک چند هدفهبهی -5
 آنالیز مودال سیستم -5-3

( می -3-5بر اساس آنالیز مودال صورت گرفته نتایج حاصل از پژوهش به شرح زیر گزارش می گردد. در جدول بخش )     

توان مقادیر فرکانس های طبیعی سازه را در هر دو حالت سالم و آسیب دیده مشاهده نمود. در قسمت چپ جدول مذکور 

و آزمایشگاهی قابل رویت می باشد. نتایج حاصل از تحقیق آقای  نتایج حاصل از تحقیق آقای هیو و همکاران به دو فرم عددی

هیو و همکاران در قسمت سازه سالم بسیار مطلوب ارزیابی می گردد و نتایج بسیار به هم نزدیک می باشد. اگرچه نتایج در 

دلیل خطاهای  قسمت سازه آسیب دیده کمی اختالف دارد، اما قابل قبول می باشد زیرا مشاهده چنین اختالفاتی به

عدم استفاده از سنسور ها به تعداد آزمایشگاهی از قبیل عدم گیرداری کافی در تکیه گاه ها، عدم اعمال صحیح آسیب به سازه، 

کافی جهت افزایش دقت در اندازه گیری فرکانس های طبیعی در هر دو حالت سالم و آسیب دیده و دیگر خطاهای موجود می 

را به کمک نرم افزار مهندسی متلب  می توان نتایج حاصل از آنالیز مودال در مقاله حاضر باشد. در قسمت راست جدول

ارائه گردید،  2نتایج حاصل، با استفاده از معادالت مقدار ویژه سازه در دو حالت سالم و آسیب دیده که در بخش  مشاهده نمود.

بدست آمده اند. بدیهی است، هنگامی که سازه دچار آسیب می گردد فرکانس طبیعی سازه کاهش یابد زیرا این امر با توجه به 

ج حاصل از انجام آزمایشات عملی مهر تاییدی بر این امر می باشد. سه مود اول معادالت مقدار ویژه کامالً مشهد است و نتای

ارتعاش اثر گذارترین مود های حاصل از ارتعاش تیر دوسرگیردار بوداند زیرا مجموع درصد های مشارک مودی آن ها مورد 

 تایید آنالیز مودال است. 
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 ر گیرنتایج فرکانس های بدست آمده برای تیر دو س -3جدول 

 
 [8] هیو و همکاران مقاله حاضر

 عددی آزمایشگاهی عددی آزمایشگاهی

 سالم خسارت دیده سالم خسارت دیده سالم خسارت دیده سالم خسارت دیده

 مود اول 393/85 731/71 729/85 381/81 317/81 521/83 - -

 مود دوم  957/219 791/221 572/218 732/215 158/219 193/228 - -

 مود سوم 377/192 319/129 931/197 732/192 118/153 851/117 - -

 

 نمودار بهینه جبهه پارتو -5-2

در این مرحله بر اساس مقادیر فرکانس های طبیعی سازه سالم و آسیب دیده توابع هدف را تشکیل می دهیم. در نمودار      

از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است. در بهینه جبهه پارتو توابع هدف به صورت همزمان و با استفاده 

و جهش  )بازآفرینش(در نظر گرفته شده است. همچنین ضرایب عبور 51الگوریتم ژنتیک بکار گرفته شده اندازه جمعیت اولیه 

ن تابع هدف اول می باشد. محور افقی نمودار مبی 5/1اعمال گردیده است و ضریب جمعیت جبهه پارتو   13/1و  8/1 به ترتیب

یا همان نرمی مودال می باشد و محور قائم نمودار مبین تابع هدف دوم یا همان شکل مودی می باشد. این دسته از جواب ها 

  که به صورت همزمان از دو تابع بدست آمده اند، قیود مسئله را رعایت کرده اند و در فضای قابل قبول می باشند. 

 

 
 نمودار بهینه جبهه پارتو برای تیر دو سر گیردار –5شکل 

 

 آسیب در سازهتشخیص  -5-1

با استفاده از نمودار بهینه پارتو بر بررسی خسارت در تیر دو سرگیردار پرداخته شد. در نمودار تشخیص آسیب برای تیر       

شخیص آسیب نشان دهنده ی شماره المان و دو سرگیردار مورد بررسی نتایج به شکل زیر بدست آمد. محور افقی نمودار ت

موقعیت هندسی هر المان می باشد و محور قائم نمودار تشخیص آسیب بیان گر میزان شاخص خسارت در هر المان می باشد. 

با توجه به مطالعات صورت گرفته، به نظر می رسد نتایج حاصل از این پژوهش که بر اساس الگوریتم ژنتیک بوده است، نتایج 

لوب تری را گزارش می کند. میزان دقت جهت تشخیص محل و شدت خسارت برای هر المان باالتر می باشد. وجود خطا مط

از  31و  7بدیهی و طبیعی می باشد. زیرا هنگام تشکیل ماتریس سختی کل سازه المان های  3های کوچک مجاور المان شمار 
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قابل اعماض بوده و بی تاثیر در نظر گرفته می شوند.  % 31ای کمتر از سناریو خسارت تاثیر پذیرفته و تغییر می کنند. خطاه

 نتایج حاصل در نمودار زیر ارائه گردیده است. 

 

 
 تیر دو سر گیردار تشخیص آسیب در –9شکل 

 

 

 نتیجه گیری -9
مسئله وجود دارد. به دلیل با توجه به پیچیده بودن مسائل مهندسی، نیاز به استفاده از چندین تابع هدف جهت حل یک       

عدم وجود تابع هدف معینی در زمینه تشخیص آسیب، استفاده از پارامترهای سنتی دینامیکی )پارامترهای مودال( از قبیل 

مناسب گزارش می گردد. الگوریتم ژنتیک چند هدفه روش بسیار قدرتمندی در  ،فرکانس طبیعی، نرمی مودال و اشکال مودی

تلقی می گردد و نتایج حاصل از این الگوریتم دارای دقت بیشتری جهت تشخیص آسیب می باشد. این زمینه بهینه سازی 

 دقت هم از نظر محل آسیب و هم از نظر شدت تخریب قدرتمند تلقی می گردد. 

ها و به خصوص در  المان اکثرنتایج روش مدلسازی تئوری در قابلیت روش ارائه شده با نمونه عملی آن مقایسه شده است و 

دارای دقت بهتری می باشد. بنابراین، روش پیشنهاد شده می تواند روشی قدرتمند جهت  (3المان آسیب دیده )المان شماره 

ما را  سازه های دچار آسیب و با اهمیت،تسخیر جواب مطلوب تلقی گردد و در زمینه تشخیص آسیب جهت ارتقا سطح کیفی 

 یاری نماید.
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