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استفاده از مصالح کامپوزیتی در صنایع مختلف روند افزایشی چشمگیری دارد .از طرفی پایش سالمت در اعضای
کامپوزیتی مورد توجه محققان است .در اثر آسیب ،پاسخهای سازه به دلیل تغییر در خواص مکانیکی (جرم ،سختی
و میرایی) دچار تغییر میشود .از بررسی تغییرات بهوجود آمده در پاسخها میتوان سالمت سازه و اعضای سازهای را
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مورد پایش قرار داد .در این مقاله ،شناسایی آسیب در صفحه کامپوزیت  8الیه که هر دو الیه متوالی با زاویه 90
درجه در اتصال با هم هستند ،مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا ،صفحه کامپوزیتی در نرمافزار اجزا محدود آباکوس

1

مدلسازی و تحلیل فرکانسی شد و اطالعات مودال حالتهای آسیب و بدون آسیب استخراج گردید .سپس ،شناسایی
آسیب با تعریف یک سیگنال دو بعدی بهصورت مجموع یا تفاضل شکلهای مود سالم و معیوب بهعنوان ورودی
تبدیل موجک گسسته دو بعدی انجام شد .نتایج ،آشفتگی و اغتشاش در ضرایب موجک حاصل از جزئیات قطری
آنالیز موجک سیگنال ورودی را در محلهای آسیب نشان داد ،بهنحویکه با یک بررسی ساده ،محلهای آسیب
بهراحتی قابل شناسایی است.
پایش سالمت سازه ،صفحه کامپوزیت چندالیه ،تحلیل فرکانسی ،تبدیل موجک ،شناسایی آسیب

 .1مقدمه

است و بهعنوان مثال میتوان به آجرهای کاهگلی که در

در سالهای اخیر استفاده از مصالح کامپوزيتی در سازههای

ساخت آنها از تقويتکننده کاه استفاده شده است ،اشاره نمود

مهندسی روند افزايشی چشمگیری داشته است .مصالح

که نسبت به مصالح کاه و گل ماندگارتر و مقاومتر هستند.

کامپوزيتی از ترکیب چند نوع مصالح بهمنظور بهبود خواص

مصالح کامپوزيتی نوين در بسیاری از کاربردها که کاهش

مکانیکی تولید میشوند ،بهطوریکه اجزا تشکیلدهنده آنها

وزن سازه دارای اهمیت است ،جايگزين مناسبی برای مصالح

ويژگیهای خود را حفظ نموده و در يکديگر حل نمیشوند.

فلزی محسوب میشوند .با توجه به پايداری بسیار زياد

استفاده از اين مصالح در زمانهای گذشته نیز مرسوم بوده

کامپوزيتهای پلیمری و مقاومت بسیار خوب آنها در

کامپوزيتهای پلیمری در صنايع دريايی میتوان به ساخت

تاريخچه ای از تحقیقات انجام شده به کمک تبديل موجک

بدنه قايقها ،کشتیها و تأسیسات فراساحلی اشاره نمود .از

در حوزه پايش سالمت و تشخیص آسیب سازههای مهندسی

ديگر کاربردهای آنها میتوان در ساخت بدنه هواپیما،

ارائه گرديده است.

پرههای توربین بادی و پوشش رادار هواپیما را نام برد.

وانگ و دنگ  ]5[ 4با فرض اينکه آسیب در سازه باعث

همچنین ،در صنعت نفت و گاز بهمنظور ترمیم و تقويت

اختالل در پاسخهای آن میشود ،با استفاده از تبديل موجک

لولههای فرسوده از مصالح کامپوزيتی استفاده میشود .در

به تحلیل پاسخهای سازه پرداختند و نشان دادند اگرچه اين

حوزه مهندسی عمران نیز میتوان به نقش کامپوزيتهايی

اختالالت در پاسخ کلی سازه ظاهر نمیشود ،اما اغلب از روی

که به روش پالتروژن  2تولید میشوند ،در ساخت پلها اشاره

ضرايب موجک قابل شناسايی است.

کرد .استفاده از پانلهای کامپوزيتی روش مناسبی برای

لوتريديس و همکاران  ]6[ 5با انتقال مود ارتعاشی صفحه

کاهش هزينههای تعمیر و نگهداری سازهها است و با طول

خمشی ترکخورده به حوزه موجک ،محل و امتداد ترک را

عمر باال و استحکام بیشتر ،جايگزين ايدهآلی برای مشابه

مشخص نمودند.

فوالدی خود هستند .سطوح پلهای کامپوزيتی بهصورت

گوکداک و کوپماز  ]7[ 6با استفاده از ترکیب تبديل موجک

طولهای پیوسته توسط فرايند پالتروژن طراحی و تولید

پیوسته و گسسته به تشخیص آسیب در تیرها پرداختند .شکل

میگردند .پلهای کامپوزيتی اکنون بهعنوان پلهای دائمی

مود ثانويه بهصورت ترکیبی از شکل مود اولیه و عواملی چون

برای راههای اصلی بسیاری از کشورهای پیشرفته بهکار

خطای ناشی از اندازهگیری و آسیبهای محلی درنظر گرفته

گرفته میشوند .اين پلها به میزان قابل قبولی اهداف مورد

شد .آنها با استفاده از تبديل موجک گسسته يک تابع تقريب

نظر طراحان را برآورده ساخته اند .با اين وجود با گذشت زمان

مناسب را که بیانگر وضعیت سالم باشد ،استخراج نمودند.

همواره از کارايی سازهها به دلیل آسیبهای جزئی در برخی

اختالف بین ضرايب موجک پیوسته وضعیت آسیب و تابع

از المانها کاسته شده و سالمت سازه به خطر میافتد؛

تقريبی متناظر با وضعیت سالم بهعنوان يک شاخص تخمین

بنابراين ،يکی از مسائلی که توجه بسیاری از محققان را به

خسارت معرفی گرديد.

خود جلب نموده است ،شناسايی موقعیتهای آسیب در سازه

ژونگ و اياديجی  ]8[ 7براساس تبديل موجک ايستا

برمبنای تحلیل پاسخهای ارتعاشی است [.]4-1

( )SWTو دادههای مودال به آشکارسازی ترک در تیرها با

در اثر آسیب ،پاسخهای مودال (فرکانسها و شکلهای مود)

شرايط تکیهگاهی ساده پرداختند و نشان دادند که از تحلیل

دچار تغییرات میشود .اين تغییرات به دلیل تغییر در خواص

موجک ايستای دادههای شکل مود میتوان محل آسیب را

مکانیکی (جرم ،سختی و میرايی) در اثر آسیب است؛ بنابراين،

شناسايی نمود.

از تحلیل پاسخها میتوان وجود آسیب در سازه را بررسی و

ايکسو و همکاران  ]9[ 9با استفاده از موجکهای گوسی

3

جهتدار دو بعدی  10و شکلهای انحنای عملیاتی اسکن شده

موقعیت آن را شناسايی نمود .در اين راستا ،تبديل موجک

8

( )WTبه عنوان يکی از ابزارهای توانمند رياضیاتی پردازش

با لیزر  11موفق به شناسايی آسیب در صفحات شدند.

سیگنالها در اختیار است و با استفاده از تحلیل موجک

لی و همکاران  ]10[ 12با استفاده از روش آنتروپی موجک

شکلهای مود ارتعاشی میتوان ويژگیهای شکل مود را

نسبی پیوسته  )CRWE( 13به شناسايی آسیب در سازههای
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دريايی رو به افزايش است .از جمله کاربردهای

نشاندهنده محلهای آسیب است ،شناسايی نمود .در ادامه،
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پل خرپايی پرداختند و نشان دادند که روش پیشنهادی قابلیت

وانگ و همکاران  ]17[ 22براساس تبديل موجک و بردار

محلیسازی آسیب در سازههای پل خرپايی را دارد.

نیروی باقیمانده شاخصی برای شناسايی آسیب در سازه

کاتونین

14

[ ]11با استفاده از موجکهای ناپايدار

گوينکانکس  15تحت اثر انرژیهای مختلف به تجزيه و

در شناسايی آسیب سازه تونلی کارآمد است.

تحلیل شکلهای مود صفحات کامپوزيتی محتمل آسیب

خان احمدی و همکاران [ ]18با پیشنهاد روشی برمبنای

پرداخت و نشان داد که با استفاده از اين موجکها مکانیسم

تبديل موجک و دادههای شکل مود به شناسايی آسیب در

دقیق خسارت و اجتناب از اثر مرزی رخ میدهد.

ستون تحت اثر بار محوری پرداختند .آنها نشان دادند که با

يانگ و اياديجی  ]12[ 16روشی برای شناسايی آسیب در

استفاده از اين روش میتوان محلهای آسیب را با دقت

17

بااليی شناسايی نمود .آنها در تحقیق ديگری با استفاده از

( )MFSارائه نمودند .آنها نشان دادند که کاهش سختی

تحلیل موجک شکلهای مود صفحه فوالدی به مقايسه

موضعی اليهها باعث اختالل در سطح فرکانس مودال شده

ضرايب موجک حالتهای سالم و معیوب پرداختند و نشان

و با محاسبه ضريب موجک سطح فرکانس مودال میتوان

دادند که بینظمی و اغتشاشات در ضرايب موجک تولید شده

محل و شکل آسیب را مشخص نمود.

حالتهای معیوب در مقايسه با ضرايب موجک تولید شده

ژاو و همکاران  ]13[ 18با استفاده از تبديل موجک با معرفی

حالت سالم در موقعیتهای مختلف آسیب چشمگیر است

يک شاخص تشخیص آسیب ،موفق به شناسايی آسیب در

[ .]19در تحقیق ديگری براساس تبديالت موجک پیوسته و

تیر بتنآرمه شدند.

گسسته به تشخیص آسیب در تیرهای فوالدی پرداختند و

قاسمی قلعه بهمن و همکاران [ ]14با استفاده از ترکیب

نشان دادند که با استفاده از هر دو نوع تبديالت موجک

تبديل موجک و مدل المان محدود بهروز شده به تشخیص

میتوان از تحلیل پاسخهای استاتیکی و دينامیکی

آسیب در صفحات کامپوزيتی چند اليه پرداختند .آنها با

موقعیتهای آسیب را شناسايی نمود [.]20

استفاده از تبديل موجک ،محل آسیب و سپس ،با بهینه

حنطه و رضايیفر  ]21[ 23به شناسايی آسیب در يک سازه

نمودن يک تابع خطای ارائه شده توسط الگوريتم ژنتیک

ساختمانی کامالً پانلی برمبنای تحلیل موجک شکل مود

موفق به شناسايی پارامترهای آسیب شدند.

پرداختند و نشان دادند که محل آسیب با ايجاد مقادير نسبی

صفحات کامپوزيتی با استفاده از سطح فرکانس مودال
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تونلی پیشنهاد دادند .نتايج نشان داد که شاخص پیشنهادی

يونسی و همکاران

19

[ ]15براساس دادههای مودال

حداکثری و حداقلی در ضرايب موجک قابل شناسايی است.

آزمايشگاهی و استفاده از تبديل موجک موفق شدند محل

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از مصالح کامپوزيتی

جداشدگی بتن از جداره فوالدی را در ستونهای فوالدی پر

در صنعت مهندسی ،پايش سالمتی و تشخیص آسیب در

شده با بتن شناسايی نمايند.

اعضای کامپوزيتی از اهمیت ويژهای برخوردار بوده و انجام

وانگ و شی ]16[ 20يک شاخص آسیب برمبنای تبديل

تحقیقات در اين حوزه ضرورتی انکارناپذير است .در اين

بستهای موجک  )WPT( 21برای شناسايی آسیب در سازهها

مقاله ،يک شاخص مکانياب آسیب برمبنای روش تحلیلی

پیشنهاد کردند .آنها پس از تجزيه سیگنال با  WPTاز

تبديل موجک و ماتريسهای شکل مود بهمنظور تعیین

شاخص اختالف انرژی استفاده نمودند و نشان دادند که اين

موقعیت آسیب پیشنهاد شده و کارايی آن برای حالتهای

شاخص به سطوح پايین آسیب حساس است.

مختلف آسیب بررسی گرديده است .در ادامه ،مبانی رياضی
تبديل موجک ارائه میگردد.

 -1انتگرال تابع موجک بايد صفر باشد [ 22و ]23؛

 .2تبدیل موجک
تبديل موجک يک نوع تبديل زمان -فرکانس با رويکرد چند
رزولوشنی است که به کمک آن میتوان مشخصات فرکانسی
سیگنال را در يک بازه زمانی کوتاه استخراج نمود و نشان
داد که اين اجزا با گذشت زمان به چه نحو تغییر میکند .در
واقع اين تبديل مجموعی از يک سری توابع اساسی است که
برای هر رزولوشن فرکانسی تغییر میکند و اجزا فرکانسی در
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 -2انرژی آن محدود باشد [ 22و ]23؛
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 -3بايد در رابطه ( )5صدق نمايد [:]24-22
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رزولوشنهای مختلف حاصل میگردد [ .]26اين تبديل

∞

∫
∞−

جايگزين مناسبی با هدف بر طرف نمودن مشکالت مربوط

که در آن  Ψتبديل فوريه 𝜓 و  ωبیانگر بسامد است .رابطه

به رزولوشن ثابت در تبديل فوريه زمان کوتاه)STFT( 24

 3پیشنهاد میکند که تابع بهصورت نوسانی است .رابطه 4

برای تحلیل سیگنالها است و به دو صورت تبديل موجک

به اين معنی است که بیشترين انرژی تابع موجک برای يک

پیوسته  )CWT( 25و تبديل موجک گسسته )DWT( 26

بازه زمانی کوتاه نامحدود نمیشود [.]24

تعريف میشود.

 .2-2تبدیل موجک گسسته

تبديل موجک پیوسته سیگنال ) x(tبا رابطه  1تعريف

رابطه  ،2نوع گسسته تبديل موجک حاصل میگردد ( kو j

میگردد:

اعداد صحیح هستند) .با جايگذاری مقادير گسسته  aو  bدر

()1

∞

𝜓

) ( ∗
𝑏𝐶𝑊𝑇𝑎,𝑏 = ∫ 𝑥 (𝑡)𝜓𝑎,
𝑡𝑑 𝑡
∞−

که در آن
()2

𝑏𝑡−
)
𝑎

(𝜓

1
𝑎√

= )𝑡( 𝑏𝜓𝑎,

رابطه  ،2تابع موجک با رابطه  6تعريف میشود:
()6

)𝑘 𝜓𝑗,𝑘 (𝑡) = 2−𝑗/2 𝜓(2−𝑗/2 𝑡 −

در اين صورت جزئیات و تقريبات در مرحله  jبا روابط  7و
 8قابل محاسبه است.

هستند 𝜓∗ .مزدوج مختلط تابع موجک مادر 𝜓 است𝜓𝑎,𝑏 .

()8

)𝑡( 𝑘𝑐𝐴𝑗 (𝑘)𝜙𝑗,

نسخه انتقال يافته و مقیاس شده تابع موجک مادر است .تابع

𝑍∈𝑘

∑ = )𝑡( 𝑗𝐴

موجک مادر در آنالیز موجک با پارامتر مقیاس و انتقال تعريف

در روابط  7و  Z ،8مجموعه اعداد صحیح مثبت و 𝑗𝐷𝑐 و

شده است که اين ويژگی منجر به ارائه تحلیل چندگانه

𝑗𝐴𝑐 به ترتیب ضرايب جزئیات و تقريبات مرحله  jاست که

سیگنالهای غیرايستا میشود ،به اين صورت که با انتخاب

با روابط  9و  10تعیین میگردد:

مقیاسهای کوچک و بزرگ بازههای کوچک و بزرگی روی
سیگنال توسط تبديل موجک برای انجام آنالیز موجک
انتخاب میشود.
تابع موجک بايد اين  3شرط را ارضا نمايد:

()9
()10

∞

𝑡𝑑)𝑡( 𝑘𝑐𝐷𝑗 (𝑘) = ∫ 𝑆(𝑡)𝜓𝑗,
∞−
∞

𝑡𝑑)𝑡( 𝑘𝑐𝐴𝑗 (𝑘) = ∫ 𝑆(𝑡)𝜙𝑗,
∞−

در رابطه  𝜙 ،10تابع مقیاس و )𝑡(𝑆 سیگنال مورد نظر است

mech_mag@yahoo.com

در رابطه ( a )2و  bبه ترتیب پارامترهای مقیاس و انتقال

()7

)𝑡( 𝑘𝑐𝐷𝑗 (𝑘)𝜓𝑗,

𝑍∈𝑘

∑ = )𝑡( 𝑗𝐷
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 .1-2تبدیل موجک پیوسته

با درنظر گرفتن پارامترهای 𝑗 𝑎 = 2و 𝑘 𝑗 𝑏 = 2در
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و میتوان سیگنال )𝑡(𝑆 را بهصورت رابطه  11بازسازی

 2مشاهده میشود.

نمود.
()11

)𝑡( 𝑗𝐷 ∑ 𝑆(𝑡) = 𝐴(𝑡) +

الزم به ذکر است تبديالت موجک را میتوان بهصورت دو
بعدی توسعه داد .تبديل موجک پیوسته برای يک سیگنال
دو بعدی  fبا رابطه  12تعريف میشود [.]25
1

()12

𝜓

= 2𝐷𝐶𝑊𝑇𝑎,𝑏1,𝑏2

×
𝑎 × 𝑎√
∞
∞
𝑥 − 𝑏1 𝑦 − 𝑏2
( ∗ 𝜓)𝑦 ∫ ∫ 𝑓(𝑥,
𝑦𝑑𝑥𝑑 )
,
𝑎
𝑎
∞−∞ −

شکل  .1صفحه کامپوزیتی با حالتهای آسیب  D1و D2

بهطور مشابه ،تبديل موجک گسسته برای سیگنال گسسته
دو بعدی  𝑆0با گسستهسازی پارامترهای انتقال و مقیاس در
 12با رابطه  13تعیین میشود [.]26
= ) 𝑆0 (𝑛1 , 𝑛2
𝑊𝑗1 (𝑛1 , 𝑛2 ) +

()13
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𝑖<𝑗

∑ 𝑆𝑗 (𝑛1 , 𝑛2 ) +

) 𝑊𝑗2 (𝑛1 , 𝑛2
) 𝑊𝑗3 (𝑛1 , 𝑛2

∑
𝑖<𝑗

∑+
𝑖<𝑗

شکل  .2ضخامت الیههای صفحه کامپوزیتی در ناحیه خرابی

که در آن ) 𝑊2𝑗 (𝑛1, 𝑛2) ،𝑊1𝑗 (𝑛1, 𝑛2) ،𝑆𝑗 (𝑛1, 𝑛2و

جدول  .1مشخصات مکانیکی الیهها

)  𝑊3𝑗 (𝑛1, 𝑛2به ترتیب ضرايب تقريب و جزئیات افقی،
قائم و قطری سیگنال آنالیز شده هستند.

مدول االستیسیته (مگاپاسکال)
𝑥𝐸

𝑦𝐸

𝑧𝐸

50000

15200

15200

 .3مدلسازی صفحه کامپوزیتی و آنالیز مودال
صفحه کامپوزيتی  8اليه با ابعاد  300×300میلیمتر و
ضخامت اليه  0/2میلیمتر که اليههای متوالی با زاويه 90

مدول برشی (مگاپاسکال)
𝑦𝑥𝐺

𝑧𝑦𝐺

𝑧𝑥𝐺

4700

32800

4700

نسبت پوآسن

درجه در اتصال با هم هستند ،با موقعیتهای آسیب  D1و

𝑦𝑥𝜐

𝑧𝑦𝜐

𝑧𝑥𝜐

 D2به ابعاد  30×30میلیمتر در شکل  1آمده است ،شرايط

0/254

0/428

0/254

تکیه گاهی آزاد و مشخصات مکانیکی ارائه شده در جدول 1
با استفاده از المان  Shell 3Dدر نرم افزار اجزا محدود
آباکوس مدلسازی شده است .آسیب بهصورت  30%کاهش
ضخامت اليه سوم در ناحیه آسیب که محدوده آن با رنگ
قرمز مشخص شده ،تعريف گرديده است در شکلهای  1و

تحلیل فرکانسی صفحه کامپوزيتی با ابعاد مش  15میلیمتر
در هر يک از حالتهای سالم و معیوب انجام شده و شکل
مودهای اول تا سوم سالم در شکل  3نشان داده شده است.

وضعیت سالمتی

1

300

225

150

75

L = 300 mm

75

0

0

150

225

1st Mode

0

W = 300 mm

L = 300 mm

D2

31/204

59/548

64/618

با آسیب

برای تعیین موقعیت آسیب ،سیگنال ورودی تبديل موجک
براساس زاويه بین بردارهای شکل مود سالم و آسیب تعريف

75

0

0

150

225

2nd Mode

75

D1

31/194

59/499

64/583

بدون آسیب

بهصورت مجموع يا تفاضل شکلهای مود سالم و آسیب

0

300

31/218

59/573

64/644

 .4تعیین موقعیت آسیب

1

225

𝑓1

𝑓2

𝑓3

-1
300

(آ)

150

فرکانس طبیعی (هرتز)

-1
300

شده است .همچنین ،تبديل موجک گسسته دو بعدی برای
نیل به اين هدف انتخاب گرديده است .اگر زاويه مزبور تقريباً
 180درجه باشد ،مجموع و اگر تقريباً صفر درجه باشد ،حالت
تفاضل شکلهای مود سالم و آسیب بهکار گرفته میشود .در
جدول  3زاويه بین بردارهای سه شکل مود اول با استفاده از

W = 300 mm

رابطه  14تعیین شده است.

(ب)
1

300

1

0/0118

179/64

2

179/92

179/94

3

0/1122

0/0727

-1
300
225
150
150

L = 300 mm

75

75

0

0

W = 300 mm

(ج)
شکل  .3شکلهای مود صفحه کامپوزیتی سالم (آ) مود اول( ،ب)
مود دوم و (ج) مود سوم

()14

180°
𝑖𝑑∅ ∙ 𝑖𝑢∅
=
𝑢 ( 𝑐𝑜𝑠 −1
)
𝜋
| 𝑖𝑑∅| × | 𝑖∅|

𝑑𝜃𝑖𝑢,

که در آن ∅𝑢𝑖 ،و 𝑖𝑑∅ به ترتیب بردارهای شکل مود سالم و
شکل مود آسیب هستند.
بررسیهای انجام شده در اين تحقیق نشان میدهد که

در جدول  2مقادير فرکانسی حالت سالم و هر يک از

جزئیات قطری حاصل از آنالیز موجک سیگنال ورودی

حالتهای آسیب ارائه گرديده است .به دلیل وجود آسیب

اطالعات سودمندی برای شناسايی و تعیین موقعیت آسیب

اختالف در مقادير فرکانسی در تمامی مودها رخ داده است.

دارد .از طرفی درونيابی شکلهای مود سهم بهسزايی در

جدول  .2فرکانسهای طبیعی وضعیتهای سالمتی بدون آسیب و
با آسیب (هرتز)

روند شناسايی ايفا میکند .بررسیها با استفاده از توابع
موجک مختلف انجام شد .نتايج نشان میدهد که شمار
زيادی از توابع موجک خانواده دابچیز  ،27سیملتس ،28
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225

3rd Mode

0

شماره مود

سالم و آسیب D1

سالم و آسیب D2
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جدول  .3زاویه بین بردارهای شکل مود سالم و آسیب (درجه)
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کويفلتس  29و توابع موجک بیورتوگونال  30در تولید ضرايب

جدول  .4ماکزیمم قدر مطلق ضرایب حاصل از جزئیات قطری

موجک بهینه برای تعیین موقعیت آسیب ،عملکرد مطلوب

آنالیز موجک حالت آسیب D1

دارند .براساس نتايج تحلیلی توابع موجک ،شاخصهای
مکانياب آسیب

31

( )DDIبهصورت نسبت قدرمطلق

شماره مود
تابع موجک

-7

ماکزيمم قدر مطلق ضرايب موجک ( )10

ضرايب موجک حاصل از جزئیات قطری به ماکزيمم مقادير
Db5

4/0215

4/4177

28/2711

توزيع شده است .در جداول  4و  5مقدار ماکزيمم قدرمطلق

Sym7

12/2675

13/1080

86/6536

Coif3

1/7937

1/8097

12/6070

ضرايب موجک از انجام آنالیز توسط توابع موجک بهینه

Bior4.4

1/2183

1/2168

8/5742

محاسبه شده است .مشاهده میگردد که (بهطورکلی) در

Rbio3.5

23/3356

25/4644

164/3734

قدرمطلق ضرايب موجک محاسبه گرديده و در سطح صفحه

مودهای باالتر ،ماکزيمم قدرمطلق ضرايب موجک بزرگتری
بهدست میآيد؛ بنابراين ،با ايجاد حساسیت بیشتری در

جدول  .5ماکزیمم قدرمطلق ضرایب حاصل از جزئیات قطری
آنالیز موجک حالت آسیب D2

ضرايب موجک تولیدی میتوان به تشخیص موقعیت آسیب
پرداخت .تشخیص آسیب حالتهای خرابی  D1و  D2با
استفاده از توابع موجک بهینه جداول  4و  5انجام شده است
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1

2

3

شماره مود
تابع موجک

1

2

3

ماکزيمم قدر مطلق ضرايب موجک ()10-7

و در متن مقاله ،نتايج شناسايی هر يک از توابع در شکلهای

Db5

3/5113

3/7743

14/9255

 4و  5ارائه گرديده است .مشاهده میگردد که با ايجاد

Sym7

10/9698

11/3876

45/7985

قلههايی در نمودار توزيع شده شاخص مکانياب آسیب در

Coif3

1/6297

2/7009

6/6662

سطح صفحه ،موقعیتهای آسیب به درستی و با دقت بااليی

Bior4.4

1/1035

1/1539

4/5352

شناسايی شدهاند.

Rbio3.5

20/6379

22/1796

86/7687
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شکل  .5نمودارهای شاخص مکانیاب آسیب خرابی D2

 .5آشکارسازی همزمان چند موقعیت آسیب

با استفاده از توابع موجک  sym7 ،db5و  rbio3.5انجام

روش پیشنهادی تحلیل سیگنال متشکل از شکلهای مود

شد .نتايج نموداری شاخص مکانياب آسیب در شکل 6

وضعیتهای سالمتی سالم و آسیب برمبنای تبديل موجک

نشان میدهد که اين روش در تشخیص دو موقعیت آسیب

دو بعدی برای حالت آسیب  D3که بهصورت مجموع دو

(بهطور همزمان) کارآمد است و نتايج شناسايی موفق و قابل

حالت آسیب  D1و  D2تعريف شده است ،در سه مود اول

اعتمادی حاصل میگردد.

مواد کامپوزيت به دلیل داشتن خواص ويژه از قبیل نسبت

است .در اثر آسیب ،پاسخهای سازه اعم از استاتیکی و دينامیکی

استحکام به وزن باال ،مقاومت در برابر خوردگی ،قابلیت

دچار تغییر میشود؛ بنابراين ،از بررسی تغییرات بهوجود آمده در

شکلپذيری و استحکام حرارتی باال استفاده گستردهای در

پاسخها میتوان سالمتی سازه و المانهای سازه ای را مورد

صنايع مختلف از قبیل هوايی ،دريايی ،ساختمانی دارند .از

پايش قرار داد .در اين مقاله ،با توجه به اينکه در سالهای اخیر

طرفی ،با توجه به اهمیت سازهها و هزينههای باالی نگهداری

استفاده از مصالح کامپوزيتی در سازههای مهندسی روند
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 .6جمعبندی و نتیجهگیری

از آنها ،پايش و کنترل سالمتی سازهها بسیار مهم و حائز اهمیت
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شکل  .6نمودارهای شاخص مکانیاب آسیب حالت خرابی D3
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 اليه8 شناسايی موقعیتهای آسیب در صفحه کامپوزيت

 شناسايی آسیب در صفحه،افزايشی چشمگیری داشته است

 نتايج نشان داد که ضرايب حاصل از جزئیات قطری.پرداخته شد

8  بهطور خاص صفحه کامپوزيت،کامپوزيت چنداليه (در اينجا

آنالیز موجک دارای اطالعات سودمندی جهت آشکارسازی

 درجه در اتصال با هم90 اليه که هر دو اليه متوالی با زاويه

موقعیت آسیب است و با توزيع شاخص مکانياب آسیب در

 صفحه.هستند) برای دو موقعیت آسیب تعريف شده انجام شد

 موقعیتهای آسیب با ايجاد بینظمی و اغتشاش،سطح صفحه

کامپوزيت مورد نظر در نرمافزار اجزا محدود آباکوس مدلسازی

 نتايج عیبيابی.در ناحیه آسیب به راحتی قابل شناسايی است

و تحلیل فرکانسی شد و اطالعات مودال شامل فرکانسها و

 کارآمدی و توانمندی اين،حاصل شده با توابع موجک متعدد

شکلهای مود وضعیتهای سالمتی سالم و آسیب استخراج

روش را در مکان يابی آسیب در صفحات کامپوزيت چنداليه

 اختالف در مقادير فرکانسی دو وضعیت سالمتی سالم و.گرديد

نشان میدهد و بهعنوان يک روش قابل اعتماد در کارهای

 مقدار فرکانس بهعنوان يکی،آسیب نشان داد که در اثر آسیب

.عملی پیشنهاد میگردد

 با تعريف يک، در ادامه.از مشخصههای مودال تغییر میکند
سیگنال بهصورت دو بعدی بهعنوان ورودی تبديل موجک به
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