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خالصه
آزمون مودال روشی برای دستیابی به ویژگیهای ارتعاشی سازهها است .انجام این آزمایش روی سازههای سبک میتواند چالش برانگیز باشد .در
این آزمون ،برای اندازهگیری پاسخهای سازه ،حسگرهایی بر روی آن در درجههای آزادی تعیین شده نصب میشوند .در سازههای سبک ،وزن این
حسگر در هر درجه آزادی موجب تغییر سختی به دست آمده برای سازه و در نتیجه تغییر در بسامدها و شکل مودهای ارتعاشی میشود .در این مقاله،
به منظور بررسی اثر وزن حسگر بر نتیجههای به دست آمده از آزمون مودال ،بسامدها و شکل مودهای ارتعاشی یک صفحه آلومینیومی و یک صفحهی
فوالدی با هم مقایسه میشوند .نتیجههای آزمایش نشان دادند که در صفحهی آلومینیومی ،به عنوان سازه سبک ،وزن حسگر اثر نامطلوبی بر بسامد و
شکل مودها دارد .برای حل این مشکل ،وزن معادل برای حالت حرکت حسگر در گرههای مختلف و انتخاب نقطه مرجع مناسب برای حالت ثابت
بودن حسگر و متغییر بودن مکان ضربه ،انجام شد .نتیجههای روش پیشنهادی نشان دادند که عالوه بر دقت در تنظیمات و انتخاب فرضیات مناسب در
آزمون مودال ،استفاده مناسب و به اندازه از شتابسنج و سایر وسایل و لحاظ کردن سختی و جرم آنها امری اجتناب ناپذیر است.
کلمات کلیدی :وزن حسگر ،سازه سبک ،آزمون مودال ،بسامد طبیعی ،شکل مود ارتعاشی

.1

مقدمه

شتابسنج مبدلی برای اندازهگیری شتاب اجسام مرتعش است .این ابزار به دلیل کوچک بودن اندازه ،حساسیت باال و محدودهی بسامدی وسیع ،بهطور
گسترده برای اندازهگیری شتاب مورد استفاده قرار میگیرد .در اغلب موردها ،نتیجههای به دست آمده از آزمون تجربی روی سیستمهای کوچک و سبک
وزن ،تحت تاثیر ویژگیهای حسگر قرار میگیرند .از این رو ،وزن شتابسنج در هنگام اندازهگیری سازههای سبک قابل توجه است.
سازههای سبک ،سازههایی هستند که ظرفیت حمل بار را بر اساس تغییرشکلهای بزرگ بهینهسازی میکنند .سیستمهایی مانند کابل ،غشاء،
پوسته ،صفحه نازک و همچنین شبکههای فضایی ،گنبد و سیستم خرپایی را میتوان در دستهبندی سازههای سبک قرار داد .با اتصال شتابسنج به سیستم
اصلی ،سازهای با مشخصات جدید بوجود میآید و در نتیجه پاسخهای دینامیکی آن تغییر میکند.
از دیدگاه نظری ،بسامد طبیعی با ریشه دوم نسبت سختی به جرم در ارتباط است .بنابراین ،اگر جرم شتابسنج به سازه اضافه شود ،بسامد طبیعی
کاهش خواهد یافت .از این رو ،چنانچه نسبت وزن شتابسنج به وزن سازه قابل توجه باشد ،باید تغییرهای به وجود آمده در نتیجههای آزمون ارتعاشی را
در نظر گرفت ].[1
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اثر وزن حسگر بر پاسخهای دینامیکی سازه بار جرم 1نام دارد .بار جرم باعث ایجاد دو مشکل میشود .نخستین مشکل ،کمتر بودن مقدار بسامد طبیعی به
دست آمده نسبت به بسامد واقعی سازه است .در آزمون مودال ،برای اندازهگیری پاسخهای ارتعاشی گاهی محل ضربه ثابت و محل حسگر تغییر میکند.
ناسازگاری ایجاد شده درعاملهای مودال به دست آمده در این حالت به علت تغییر محل شتاب سنج ،مشکل دوم است Døssing .در سال  1991یکی از
اولین پژوهشگرانی بود که به بررسی اثر وزن حسگر پرداخت .نتیجهی پژوهشهای وی نشان دادند که جرم حسگر قابل مالحظه است و اثرات آن بر
پاسخها به سازه ،به محل اندازهگیری و مقدار بسامد وابسته میباشد [ Silva .]1و همکارانش مطالعهای تجربی به منظور کاهش اثر بار جرم حسگر بر روی
تیری دو سر آزاد انجام دادند .آنها نشان دادند که جرم حسگر اضافه شده میتواند بدون توجه به جایی که بار جرم اضافی قرار گرفته با استفاده از روش
های عددی و اعمال آن ها بر روی نتایج ،حذف شود .پس از آن ،این نتیجه با تجزیه و تحلیل عددی مقایسه شد تا عملکرد صحیح این نظریه نشان داده
شود [ .]2در پژوهشی دیگر Ashory ،نشان داد که اثر بار جرم را میتوان با آزمایش یک سازه ،با و بدون جرم ساختگی ارزیابی کرد .وی نشان داد اگر
در نقطهی اندازهگیری پاسخ ،یک جرم اضافی با همان جرم شتاب سنج به سازه اضافه شده و اندازهگیری تکرار شود ،پاسخها بهبود خواهند یافت [.]3
 Cakarو  Sanliturkروشی بر پایهی رابطهی شرمن  -موریسون برای از بین بردن اثر بار جرم حسگر از تابع پاسخ بسامدی پیشنهاد کردند .رابطهی
پیشنهادی آنها را میتوان برای هر دو حالت اندازهگیری حسگر ثابت و متحرک استفاده کرد [ .]4تمرکز حسگر در یک منطقه کوچک از سازه ،ممکن
است باعث تغییر جرم موثر و تابع پاسخ بسامدی شود Vechio .و همکارانش عدم قطعیت دادهها بهویژه جرم موثر در آزمایش مودال در سازههای بسیار
سبک وزن را بررسی کردند .آنها سه آزمایش مودال متفاوت انجام دادند .در نخستین آزمون ،توزیع حسگر در صفحه یکنواخت انجام شد .در دومین
آزمون ،آنها از دو شتابسنج در یک محل ثابت و حرکت چکش ضربه در تمام نقطههای اندازهگیری استفاده کردند .در آزمون سومی ،از حسگرهایی
با سطح تماس کمتر و حالت حرکت چکش ضربه در نقطههای مختلف سازه بهره جسته شد .نتیجهی پژوهش آنها نشان داد که برای یک سازه بسیار
سبک وزن ،استفاده از آزمونهای استاندارد مودال منجر به ایجاد خطا در پاسخهای به دست آمده خواهد شد] Bregant .[5و همکارانش با استفاده از
حسگرهایی با سطح تماس کمتر ،راه حل مناسبی برای از بین بردن اثر وزن حسگر در اندازهگیری پاسخهای ارتعاشی سازههای سبک ارایه کردند .پژوهش
آنها نشان داد که به کمک شتابسنجهایی با سطح تماس کمتر ،عاملهای مودال به دست آمده قابل اطمینانتر و منسجمتر هستند ] Chai .[6روشی برای
در نظر گرفتن اثر جرم متمرکز را در بسامدهای اصلی یک صفحهی مستطیلی با شرایط تکیهگاهی مختلف را پیشنهاد کرد .روش ارایه شده فقط در صورتی
مطلوب است که جرم متمرکز در مرکز صفحه قرار گیرد .این روش برای پیشبینی بسامدهای اصلی صفحه هنگامی که جرم متمرکز دور از مرکز قرار
داده شود ،کارآمد نیست ] .[7در پژوهشی دیگر ،Wong ،اثر بارگذاری جرم توزیع شده در صفحه با تکیهگاه ساده را مورد مطالعه قرار داد .وی ،اثر اندازه
و محل بار جرم بر میزان تغییر بسامدها و شکل مودهای ارتعاشی را بررسی کرد .مشخص شد که بسامد طبیعی و هندسهی یک شکل مود خاص ،هنگامی
که شتابسنج در نقطهای قرار دارد که مقدار شکل مود در آن قابل توجه است ،بیشتر تغییر میکنند ].[8
با وجود پژوهشهایی که در زمینهی کاهش اثر وزن حسگر در سازههای سبک ا نجام شده است ،هنوز هم راهکار جامع و مناسبی برای از بین
بردن این اثر ارایه نشده است .از این رو ،در این پژوهش ،به بررسی اثر وزن حسگر بر پاسخهای ارتعاشی به دست آمده از سازههای سبک پرداخته میشود.
برای این هدف ،آزمون مودال با در نظر گرفتن درجههای آزادی مختلفی بر روی صفحهی فوالدی به عنوان سازهی سنگین و صفحهی آلومینیومی به عنوان
سازه سبک انجام میشود و تغییر عاملهای مودال مانند بسامدهای طبیعی و شکل مودهای ارتعاشی در حالتهای مختلفی از بارگذاری جرمی بررسی
میشوند.

.2

نمونههاي آزمایشگاهی و الگوي عددي

به منظور بررسی دقیقتر اثر وزن حسگر بر پاسخهای دینامیکی ،در این پژوهش ،نتیجه های به دست آمده از آزمون مودال بر روی یک صفحهی فوالدی
به عنوان سازه سنگین و یک صفحهی آلومینیمی به عنوان سازهی سبک مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .مشخصات این دو صفحه در جدول  1آمده است.
جدول  -1مشخصات هندسی نمونههای آزمایشگاهی
وزن ()kg

ابعاد ()mm

نمونه

1/ 737

241 x 231 x 4

صفحه آلومینیومی

11/111

511 x 411 x 11

صفحه فوالدی

mass loading
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در این مقاله ،فقط اثر جرم شتابسنج در ارتعاشات آزاد نمونهها مورد بررسی قرار میگیرد .شرایط مرزی برای همهی لبههای مربوط به نمونهها نیز ،به
کمک آویزان کردن آنها ،آزاد در نظر گرفته شده است .شکل  1شرایط تکیهگاهی و تجهیزات مورد استفاده را نشان میدهد.

شکل  - 1ایجاد شرایط تکیهگاهی آزاد برای نمونههای آزمایشگاهی

برای ایجاد فضایی مناسب برای توصیف کلی شکل مودهای ارتعاشی سازه ،درجه های آزادی نیاز است .در این پژوهش ،برای هر کدام از
نمونههای آزمایشگاهی  25و 31درجهی آزادی در نظر گرفته شده است .شکل  2چگونگی قرارگیری این نقطهها در صفحهی آلومینیومی و فوالدی را
نشان می دهد .محل قرارگیری شتابسنج در هر یک از نمونهها نقطههای  9 ، 5و 13انتخاب شدند.

شکل  - 2درجههای آزادی تعریف شده برای نمونههای آزمایشگاهی

بررسی روند اثر وزن حسگر ،با افزایش جرم نخستین شتابسنج در هشت گام ده گرمی ( M1تا  )M8از ( 5/84gجرم نخستین شتابسنج) به  75/84gبه
انجام رسید .این گامها به کمک وزنههایی استاندارد در حالتهای مختلف به درجههای آزادی نمونههای آزمایشگاهی اضافه شدند.
در آزمون مودال صفحهی فوالدی ،بسامدهای طبیعی مربوط به نخستین پنج مود ارتعاشی به ترتیب  411/97 ،346/21 ،216/26 ،176/83و
 615/87هرتز به دست آمدند که در گام های مختلف بارگذاری جرمی نیز تغییر چندانی نکردند .علت این امر را ،که مطابق با انتظار نیز بود ،میتوان نسبت
کمتر از  1/1جرم شتابسنج به جرم سازه دانست.
برای نمونه ی آلومینیومی ،به علت حساسیت بیشتر و به منظور اطمینان بیشتر به نتیجههای آزمایش ،الگوی عددی این صفحه نیز عالوه بر آزمون
مودال ،در نرمافزار  ABAQUSایجاد شد .در این الگو ،خود صفحه به کمک المان  Shellو شتابسنج با المان  Solidایجاد شدند .جدول  2ویژگیهای
معرفی شدهی مصالح صفحهی آلومینیومی به نرمافزار را نشان میدهد.
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جدول  - 2ویژگیهای مصالح در صفحهی آلومینیومی
چگالی ()kg/m3

نسبت پواسن

ضریب کشسانی ()MPa

ρ = 2711

υ = 1 /3

E = 72x 113

دقت روش المان محدود بستگی به تعداد اجزای مورد استفاده در تحلیل عددی دارد .مجموعهای از برآوردهای نخستین جهت تعیین تعداد
المانهای الزم برای محاسبهی دقیق بسامدهای طبیعی انجام شد .تغییر پنج بسامد نخست در مقابل تعداد المانها در شکل  3رسم شده است.

شکل  - 3بسامدهای شش مود نخست الگوی عددی صفحهی فوالدی در برابر تعداد المانها

شکل باال نشان میدهد که حداقل تعداد المانهای مورد نیاز برای اطمینان از همگرایی سریع در تعیین بسامد برای پنج مود نخست  324المان
میباشد .از این رو ،در این پژوهش از این تعداد المان در ساخت الگوی عددی نمونه استفاده شده است .در ادامه به تحلیل نتیجههای به دست آمده از
آزمون مودال و همچنین مقایسهی آنها با نتیجههای حاصل از الگوی عددی صفحهی آلومینیومی به عنوان سازه سبک پرداخته خواهد شد.

.3

تحلیل دادههاي مودال آزمایشگاهی و عددي سازه سبک

با انجام آزمون مودال بر روی صفحه ی آلومینیومی به عنوان سازه سبک ،بسامدهای طبیعی و شکل مودهای ارتعاشی آن با توجه به محل حسگر به دست
آمدند .شکل  4تغییر بسامدهای نخستین پنج مود ارتعاشی این صفحه در گامهای مختلف بارگذاری جرمی را نشان میدهد .نتیجههای نشان داده شده در
این شکل با قرار دادن شتابسنج در نقطهی  5به دست آمدهاند.
Mode1 Experimental

650

Mode2 Numerical

550

Mode2 Experimental

450

Mode3 Numerical

350

Mode3 Experimental

250

Mode4 Numerical
Mode4 Experimental
Mode5 Numerical
Mode5 Experimental

)Frequency (Hz

Mode1 Numerical

750

150
M8

M7

M6

M5

M4

M3

M2

M1

Mass Loading Level

شکل  - 4تغییر بسامدهای نخستین پنج مود ارتعاشی صفحهی آلومینیومی در گامهای مختلف بارگذاری جرمی (حسگر در نقطهی )5
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همانطور که در شکل  4دیده میشود ،با افزایش جرم شتابسنج در گامهای  M1تا  ،M8بسامدهای طبیعی کاهش یافتهاند .نتیجههای به دست آمده از
تحلیل الگوی عددی و نمونهی آزمایشگاهی همخوانی مناسبی ندارند .انتخاب نادرست محل شتابسنج میتواند علت اصلی این اختالف باشد .همچنین،
شکل  4نشان می دهد که با افزایش بارگذاری جرمی ،بیشترین تغییر بسامد در نخستین مود ارتعاشی ایجاد شده است .مقدار کاهش بسامد در این شکل مود
برای دادههای تجربی ،از مرحلهی نخست بارگذاری جرمی تا مرحلهی نهایی آن ( M1تا  )M8حدود  %21میباشد .این مقدار کاهش ،نشان دهندهی نقش
مهم اثر وزن حسگر بر دادههای مودال است.
عالوه بر بسامدهای طبیعی ،شکل مودهای ارتعاشی نیز ،یکی از مهمترین عاملهای مودال میباشند .از این رو ،اثر وزن حسگر بر روی این عامل
نیز در این پژوهش بررسی شده است .شکل  5نشان دهندهی نخستین شکل مود ارتعاشی به دست آمده از الگوی عددی و نمونهی آزمایشگاهی صفحهی
آلومینیومی در حالتهای مختلف بارگذاری جرمی میباشد.

شکل  - 5تغییر نخستین شکل مود ارتعاشی صفحهی آلومینیومی در گامهای مختلف بارگذاری جرمی (حسگر در نقطهی )5

همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،افزایش جرم شتابسنج در مرحلههای مختلف بارگذاری جرمی از  M1تا  ،M8باعث تغییر هندسی نخستین
شکل مود نیز شده است .در بسیاری از پژوهشها ،شکل مودهای ارتعاشی یک سازه به عنوان یک ورودی برای روشهای تحلیلی دیگر به کار میروند.
تغییر این ورودی در اثر در نظر نگرفتن جرم حسگر ،میتواند نتیجه های نهایی را نیز تغییر دهد .از این رو ،در سازههای سبک باید راهکاری برای اثر وزن
حسگر اندیشید .یکی از راهکارها تغییر محل شتابسنج است .تغییر بسامدهای عددی و آزمایشگاهی نخستین پنج مود ارتعاشی صفحهی آلومینیومی در
حالتهای مختلف بارگذاری جرمی با قرارگیری حسگر در نقطهی  9در شکل  6نشان داده شده است.
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شکل  - 6تغییر بسامدهای نخستین پنج مود ارتعاشی صفحهی آلومینیومی در گامهای مختلف بارگذاری جرمی (حسگر در نقطهی )9
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در این حالت نیز ،با افزایش گامهای بارگذاری ،بسامدها کاهش یافتهاند .این کاهش در مقایسه با حالت قرارگیری حسگر در نقطهی  5کمتر است .عالوه
بر این ،همخوانی بیشتری بین نتیجههای به دست آمده از تحلیل الگوی عددی و نمونهی آزمایشگاهی در این حالت دیده میشود .از طرف دیگر ،بیشترین
تغییر ایجاد شده در بسامدها در این حالت در نخستین شکل مود ایجاد شده است و برابر با  % 2/9میباشد .از این رو ،میتوان نتیجه گرفت برای این نمونه،
نقطهی  9نسبت به نقطهی  ،5محل مناسبتری برای قرار دادن شتابسنج است.
به منظور بررسی بیشتر اثر وزن شتابسنج ،نخستین شکل مود ارتعاشی به دست آمده از الگوی عددی و نمونهی آزمایشگاهی صفحهی آلومینیومی
در حالتهای مختلف بارگذاری جرمی و قرارگیری حسگر در نقطهی  9در شکل  7نشان داده شده است.

شکل  - 7تغییر نخستین شکل مود ارتعاشی صفحهی آلومینیومی در گامهای مختلف بارگذاری جرمی (حسگر در نقطهی )9

شکل  7نشان میدهد که مشابه حالت قرارگیری حسگر در نقطهی  ،5با قرار دادن شتابسنج در نقطهی  9نیز ،میتوان تغییر هندسی نخستین شکل مود در
گامهای مختلف بارگذاری جرمی را مشاهده کرد.
عالوه بر نقطههای  5و  ،9در این پژوهش ،نقطهی  13نیز به عنوان محلی برای قرار گرفتن حسگر انتخاب شده است .شکل  8تغییر بسامدهای
نخستین پنج مود ارتعاشی صفحهی آلومینیومی در گام های مختلف بارگذاری جرمی با قرارگیری حسگر در نقطهی  13را نشان میدهد.
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شکل  - 8تغییر بسامدهای نخستین پنج مود ارتعاشی صفحهی آلومینیومی در گامهای مختلف بارگذاری جرمی (حسگر در نقطهی )13
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همانطور که در این شکل دیده میشود ،با افزایش جرم شتابسنج در گامهای  M1تا  ،M8بسامدهای طبیعی نخستین شکل مود تغییری نداشتهاند .علت
این امر ،قرارگرفتن نقطهی ( 13محل حسگر) در نقطهی گرهی مربوط به نخستین شکل مود است .نقطهی گرهی یک شکل مود ،نقطهای است که در آن
مقدار شکل مود صفر است .با توجه به شکل  ،8بسامدهای طبیعی سومین شکل مود ارتعاشی بیشترین تغییر را با افزایش گامهای بارگذاری جرمی داشتهاند.
بیشترین میزان کاهش بسامد در این شکل مود  % 12/7است .عالوه بر این ،در حالت قراگیری حسگر در نقطهی  ،13همهی شکل مودها در همهی مرحلههای
بارگذاری جرمی قابل دستیابی بودهاند .این امر نشان میدهد برای نخستین شکل مود ارتعاشی ،انتخاب نقطهی  13به عنوان محل قرارگیری شتابسنج
نسبت به نقطههای  5و  9مناسبتر است.
به منظور بررسی دقیقتر ،تغییر هندسی نخستین و سومین شکل مودهای ارتعاشی نیز در حالتهای مختلف بارگذاری جرمی و در حالت قرارگیری
حسگر در نقطهی  ،13در شکلهای  9و  11نشان داده شده است.

شکل  - 9تغییر نخستین شکل مود ارتعاشی صفحهی آلومینیومی در گامهای مختلف بارگذاری جرمی (حسگر در نقطهی )13

شکل  - 11تغییر سومین شکل مود ارتعاشی صفحهی آلومینیومی در گامهای مختلف بارگذاری جرمی (حسگر در نقطهی )13
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شکلهای  9و  11نشان میدهندکه با قرارگیری حسگر در نقطهی  ،13با افزایش گام های بارگذاری جرمی ،در نخستین شکل مود ارتعاشی هیچ گونه تغییر
هندسی ایجاد نشده است .مشابه تغییر بسامدها ،تغییرهای هندسی در سومین شکل مود ارتعاشی بیشتر دیده میشود.
بنابر نتیجههای به دست آمده از تحلیل عددی و آزمایشگاهی انجام شده میتوان بیان کرد که در حالت کلی ،وزن حسگر میتواند اثر بسزایی در
تغییر عاملهای مودال یک نمونهی سبک داشته باشد .برای کاهش این اثر در هر مود ارتعاشی خاص میتوان راهکارهایی ارایه کرد .کاهش نسبت جرم
شتابسنج به جرم سازه با انتخاب حسگر سبکتر یا استفاده از جرمهای اضافی میتواند یکی از این راهکارها باشد .از طرف دیگر ،قرار دادن حسگر و
همچنین جرمهای اضافی در نقطه و درجهی آزادی مناسب میتواند به بهبود نتیجه های به دست آمده از آزمون مودال کمک کند .از این رو ،پیشنهاد
میشود برای کاهش اثر وزن حسگر بر پاسخهای ارتعاشی یک سازهی سبک در هر شکل مود ارتعاشی خاص ،جرمهای اضافی در نقطههای گرهی شکل
مود مورد نظر قرار داده شوند تا همزمان با کاهش نسبت وزن حسگر به وزن کل سازه ،کمترین اثر را بر نتیجه های به دست آمده از آزمون مودال داشته
باشند.

.4

نتیجهگیري

این پژوهش به منظور بررسی اثر وزن حسگر بر پاسخهای ارتعاشی به دست آمده از سازههای سبک صورت گرفت .برای این هدف ،آزمون مودال با در
نظر گرفتن درجههای آزادی مختلفی بر روی صفحهی فوالدی به عنوان سازهی سنگین ،صفحه ی آلومینیومی به عنوان سازه سبک انجام شد .تغییر بسامدهای
طبیعی و شکل مودهای ارتعاشی نمونهها در گامهای مختلف بارگذاری جرمی به عنوان عاملهای مودال مورد مطالعه قرار گرفتند .نتیجهها نشان دادند که
بر خالف صفحهی آلومینیومی به عنوان سازهی سبک ،دادههای مودال صفحهی فوالدی به عنوان سازه سنگین با افزایش جرم حسگر در گامهای مختلف
تغییر چندانی نکردند .از طرف دیگر ،به منظور کاهش اثر وزن شتابسنج بر عاملهای مودال سازه ی سبک در هر مود ارتعاشی خاص ،دو راهکار پیشنهاد
شدند .نخستین راهکار ،انتخاب نقطهای مناسب برای قرارگیری شتابسنج است .استفاده از جرمهای اضافی در نقطههای گرهی شکل مود مورد نظر و
کاهش همزمان نسبت وزن حسگر به وزن کل سازه با کمترین اثر بر نتیجههای به دست آمده از آزمون مودال نیز ،راهکار دوم میباشد.
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