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چکیده
امروزه در اختیار داشتن یک مدل تحلیلی دقیق از سازه که بتواند رفتاار قیییای
آن را در هنگام بارگذاریهای شدید نشان دهد بسایار قاا ا اهتیاس اساس .باه

بهروز رسانی مدل اجزای محدود
سازه سهبعدی با روش بهینهسازی
بهبود یافته مبتنی بر حساسیت

اینروند به روز رسانی مدل اجاای محدود سازه گفته میشود کاه از رریاق آن
موقعیس و شدت آسیبهای وارده به سازه را نیا میتوان مشخص نتود .هاد
این میاله ،به روز رسانی مدل اجاای محدود سازه سهبعدی از رریق یک روش
بهینه سازی تکرار شونده مبتنی بار قساسایس ،موساوم باه روش ناقیاه ارتیناان
گاوس نیوتن اسس که باهمنظاور کااه

تعاداد پارامترهاای باه روز رساانی باا

رویکردی جدید ری چندین مرقلهی تکرار شونده ،به شیوهی تصحیح ماتریس

پویان فرهادی یگانه

سختی هر یک از التانهای مدل تحلیلی سازه از رریق کتیناه نتاودن اخاتف

کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین ،گروه مهندسی
عمران -مهندسی سازه ،قزوین ،ایران
امید بهار (نویسنده مسئول)

استادیار ،عضو هیئتعلمی پژوهشگاه زلزلهشناسی و مهندسی زلزله،
تهران ،ایرانomidbahar@iiees.ac.ir ،

میان فرکانسها و شاک هاای مادی ساازهی قیییای و مادل عاددی آن انجاام
پذیرفته اسس .برای ارتینان از صحس عتلکرد روند پیشنهادی ،این مدل بر روی
چندین الگوی آسیب از یک سازهی فوالدی سهربیاه باا سیساتو دوگاناه قاا
ختشی و قا مهاربندی پیادهسازی شد .نتاای ارزیاابیهاا قااکی از صاحس و
دقس روش پیشنهادی در تشخیص التانهای سالو ،مح و شادت آسایبهاای
وارده به سازه با قداق خطای متکن میباشد.
واژگان کلیدی :بهروزرسانی مدل اجاای محدود ،سازه سهبعدی ،روش مبتنی
بر قساسیس ،الگوریتو بهینهسازی ناقیه ارتینان ،دادههای مدی ،تشخیص آسیب.

 -1مقدمه
منظور از به روز رسانی مدل یک سازه فرآیندی اسس که در

جلوگیری نتوده  ]5-4و از آن بهعنوان یک روش کااربردی در

آن مدل عددی سازه که معتوالً بر اسااس روش اجااای محادود

پای

سفمس ،تشخیص آسیب ،کنترل ،ارزیابی و بررسای رفتاار

ساخته می شود ،باا توجاه باه داده هاای آزمایشاگاهی کاه قااوی

سازههای عترانی استفاده کرد .]6 ،2

مشخصه هاای ارتعاشای ساازه مای باشاند ،تصاحیح مایشاود .]1

بهرورکلی تتاامی روشهاایی کاه از ساالهاای  1991تاا باه

فرآیند تصحیح شام پارامترهایی نظیر جرم ،سختی و میرایای در

امروز در راستای به روز رسانی مدل اجااای محادود ساازه هاای

راسااتای ایجاااد تطااابیی بهتاار میااان نتااای عااددی و دادههااای

عترانی گوناگون توسعه یافته اند هتگی در قالب دو گروه اصلی

آزمایشگاهی اسس  .]2از اینرو انجام هر تحلیلی بار روی مادل

شام روش های مستییو و روش های غیرمستییو یا تکرارشاونده،

به روز رسانی شده سازه میتواند رفتار دینامیکی سازه قیییی را

دستهبندی میشوند  .]8-7روشهای مساتییو کاه مااتریسهاای

بهتر و دقیقتر پی بینی نتاید  .]3از سوی دیگار از آنجاایی کاه

جرم و سختی سازه را مستییتاً ری یک مرقله و بادون توجاه باه

آسیبهای سازهای نیا از رریق میایسه تفاوت باین مادل باه روز

تغییر پارامترهای فیایکی به روز رسانی میکنند ،باا وجاود دقاس

رسانی شاده و مادل مرجا قابا تشاخیص مایباشاند ،از ایانرو

نسبتاً قاب قبول ،پارامترهای تصحیح شده توسط آنها فاقاد مفهاوم

التااانهااای

فیایکی بوده و مرتبط نتودن آنها به التاان هاای متناا ر در مادل

ماایتااوان بااا شناسااایی دقیااق ،تعتیاار و یااا تعااوی

آساایبدیااده از گسااترش آساایب و ایجاااد خراباایهااای بااار
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اصلی بسیار دشوار اسس که این امار سبب عدم تشخیص دقیق
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پویان فرهادی یگانه و امید بهار

موقعیااس هندساای التااانهااای آساایبدیااده ماایشااود .در میاب ا

مدل تحلیلی و نتای آزمای

روش های تکرار شونده که برای به روز رسانی مادل ساازههاا از

کااه پیاااده سااازی ایاان شاایوه مسااتلام اختصاااص یااک ضااریب

قساسیس و تغییرات پارامترهای فیایکی استفاده می نتایند ،سبب

تصحیح بدون بعد ،تحس عنوان پارامتر به روز رساانی باه هار

قفظ مفهوم فیایکی پارامترهای تصحیح شده میشاوند و عافوه

یک از ماتریس های سختی التاان هاای مادل اجااای محادود

بر به روز رسانی و تصحیح پارامترهای فیایکی مدل اجاای محدود

سازه اسس ،از این رو این شیوه در مواجهه با مدل ساازه هاایی

دقیقتر نواقی آسیبدیدهی مدل

که دارای تعداد التان هاا و درجاات آزادی زیاادتری هساتند

نیا می باشند .به هتین دلی امروزه در میان محییان روش های باه

(هتچون سازه های سه بعدی) ،ناکارآمد عت کارده ،زیارا در

روز رسانی تکرار شونده نسبس به روش های مستییو از میبولیاس

این گونه مسا

تعاداد پارامترهاای باه روز

بیشااتری برخااوردار هسااتند .در ایاان شاایوه بااه دلیا وجااود یااک

رسانی ،روند ق مسئله بهینه سازی ،کتینه نتودن تاب هاد

رابطهی غیرخطای میاان داده هاای مادی و پارامترهاای فیایکای،

و یافتن میادیر ضرایب تصحیح مجهول ،با خطاهای عاددی و

مسئله به روز رساانی باه یاک مسائله قاداق مربعاات غیرخطای

قتی در برخی موارد با واگرایی در نتای روبه رو می شود .در

تبدی میگردد که می بایسس با استفاده از روشهای بهینهساازی

نتیجه پیاده سازی این روش در مورد چناین ساازه هاایی صارفاً

تکرار شونده ق شود .این روشها خطاهای میان نتای عددی و

مستلام مطالعات و اصفقات بیشتری میشد .]21-14 ،12-11

مسئله بهینهسازی قارار داده و

در این میاله بهمنظور رف نییصه ماذکور و هتچناین بهباود و

سازه قادر به شناسایی و نتای

آزمایشگاهی را بهعنوان تاب هد

تصحیح می گردد؛ اما از آنجاایی

باه دلیا افااای

سپس باا ایجااد تغییار در برخای از پارامترهاای فیایکای از پای

افاای

تعیین شده در مدل اجااای محادود ،ساعی در کتیناه نتاودن آن

قالس سهبعدی ،از یک رویکارد جدیاد و ابتکااری بهاره گرفتاه

مینتایناد  .]12-9 ،2از جتلاه مطالعاات انجاام پذیرفتاه در ایان

شده اسس .در این رویکرد به منظور کاه

تعداد پارامترهاای باه

زمینه می توان به مطالعات تاوگلا و دوروک  ،]15 ،11تاوگلا و

روز رسانی در راستای جلوگیری از بروز خطاهای عددی معتول

هتکاران  ]14-13و بکر و هتکاران  ]16ری سالهای اخیار در

در روند ق مسا بهینهسازی پیچیده ،فرآیند باه روز رساانی باا

به روز رسانی مدل اجاای محدود سازههایی چون یک تیار بتنای

رویکااردی جدیااد راای چناادین مرقلااه و در قالااب روناادی از

مسلح ،پ بتنی پای تنیاده بارگراهای باه ناام پا  Z24واقا در

تحلی های متوالی برای یافتن ضرایب تصحیح مجهول پیادهسازی

کشور سو یس (پلی با سه دهانه و متکی بر دو پایه میانی کاه هار

میشود .در این روند برای کااه

قجاو محاسابات و پرهیاا از

یک مجتوعهای متشک از سه ستون میباشند) ]14 ،11 ،و یک

تشخیص های نادرسس ،در هر مرقله اعضای سازهای که ضرایب

قا بتنی مسلح دو بعدی  ،]16-15اشاره نتود کاه در ماورد باه

تصااحیح شناسااایی شااده آنهااا سااالو یااا بساایار نادیااک بااه سااالو

روز رسانی هته آنهاا از یاک روش باه روز رساانی بهیناهساازی

شناسایی نتوده کنار گذاشته شده و تحلی مجددی تحس عناوان

تکرار شونده مبتنی بر قساسیس موسوم به روش گاوس نیوتن که

تحلی ا دوم بااا تعااداد ضاارایب تصااحیح مجهااول کتتاار انجااام

به منظور هتگرایی بهتر با رویکرد ناقیه ارتینان نیا تیویس شاده،

میپذیرد .این فرآیند تا مرقلهای ادامه مییابد که نتای قاص از

بهره گرفته شده اسس .در روش پیشنهادی این محییاین مااتریس

دو تحلی آخر در قاد خطاهاای قابا قباول ،بسایار باه یکادیگر

سختی هر یک از التانهای مادل اجااای محادود اولیاه ساازه از

نادیک شده باشند .در ادامه به منظور بررسی و ارزیاابی عتلکارد

رریق اختصاص یک ضریب تصحیح بدون بعد مجهول به آنها و

روش پیشنهادی ،از مدل یک سازهی سهربیهی سهبعدی فوالدی

میان فرکانس ها و شاک هاای مادی

مهاربندی استفاده شده

سپس کتینه نتودن اختف

36

دقس روش و نیا ضتن توسعه آن از قالس دو بعادی باه

با سیستو دوگانه ی قا

ختشی  -قا
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بهروز رسانی مدل اجزای محدود سازه سهبعدی با روش بهینهسازی بهبود یافته مبتنی بر حساسیت

میااان کاارایی روش در تشاخیص

انتخااا پارامترهااای مناسااب یکاای از دیگاار عوام ا مهااو در

اسس .هتچنین بارای نتاای

آسیب هاای ساازه ای ساعی بار آن باوده تاا الگوهاای متناوعی از

فرآیند به روز رسانی میباشد  ،]18باهراوریکاه مایتاوان اذعاان

آسیب اعو از آسیب های خفیف ،آسیب هاای شادید ،تلفییای از

نتود میاان موفییاس یاک روش تاا قاد زیاادی در گارو انتخاا

آسیبهاای خفیاف و شادید و هتچناین آسایبهاایی باا توزیا

پارامترهای آن اسس  .]9پارامترهاای باهروزرساانی مایبایساس باا

هندسی پراکنده و متترکا در سازه در نظر گرفته شده اسس.

هااد

تصااحیح خطاهااای ماادلسااازی انتخااا شااوند .اگاار فیااط

قساسیس مورد نظر باشد ،بهترین روش برای انتخا پارامترهای به
 -2تئوری روش

روز رسانی اختصاص یک پارامتر به هر یک از اعضای سازه اسس

مدل تحلیلی یک سازه بر اساس روش اجاای محدود ساخته

که دارای خطاهای مدلسازی هستند  .]18برای این منظور از یک

میشود  .]9 ،1ماتریسهای اولیاه جارم ،ساختی و میرایای و نیاا

ضریب تصحیح بدون بعاد در راساتای تصاحیح مشخصاه فیایکای

دادههای مدی محاسباتی سازه که شام میادیر فرکانس و شاک

مجهول و فاقد قطعیس مانند  Xهر یک از التانها نسابس باه میادار

مدهای اصلی آن می باشد و از رریاق قا معادلاهی مشخصاهی

مرج که در اغلب موارد هتان میدار اولیه پارامتر میباشد ،استفاده

سیستو سازه ای به روش عددی یا باا اساتفاده از روش بردارهاای

میشود .اختف

نسبی در پارامتر  Xدر التاان  eتوساط پاارامتر باه

ریتاا به دسس می آیند ،از جتله مهوتارین خروجایهاای مااورد

روز رسانی بدون بعد  aeبهصورت زیر بیان میشود:

نیاز از این مدلها هستند .دادههای مدی آزمایشگاهی نیا از انجام
آزمای های دینامیکی بر روی سازهی قیییی به دسس میآید .]15

()1

e

ربق رابطه ( )1می توان گفس میدار هر متغیار مجهاول  Xاز

در این فرآیند پاسخهای سازهی تحریک شده اندازهگیاری شاده
و ارفعات دینامیکای مادهای ارتعاشای ساازه از آنهاا اساتخرا

) X e = X 0e (1 − ae

ضر میدار اولیاه متغیار

X0e

در ضاریب تصاحیح محاسابه شاده

مطاابق باا

توسط پارامتر به روز رسانی بدون بعد aeقاص میشود .در ایان

روال مرسوم در کارهای پهوهشی اینچنینی به دلی عادم امکاان

شیوه ماتریسهای سیستو در تتاامی التاانهاایی کاه پارامترهاای

میشوند ]11؛ اما الزم به ذکر اساس در ایان پاهوه
انجااام آزمااای

دینااامیکی باار روی سااازه قیییاای و اسااتخرا

فیایکی آنها دارای خطا می باشاند ،تصاحیح مایشاوند .خاواص

دادههای قاصا از آن ،فرآیناد باه روز رساانی میاان مادلهاای

فیایکی مجهاول و فاقاد قطعیاس از مادل عاددی در واقا هتاان

اجاااای محاادود دو سااازه سااالو و آساایبدیااده انجااام ماایشااود.

متغیرهای سختی در مسئله باه روز رساانی مادل اجااای محادود

بهروریکه دادههای قاص از مدل اجاای محادود ساازه ساالو،

میباشند؛ و از آنجایی که در این میاله سازه بهصورت ساهبعادی

به عنوان نتای قاص از مدل تحلیلی و داده های قاصا از مادل

مدل میگردد ،لذا منظور از پارامترهای مجهول ساختی در واقا

اجاای محدود سازه آسیبدیده ،بهعنوان نتای آزمایشی تجربای

هتان پارامترهای سختی محاوری ( ،)EAساختی ختشای ( )EIو

انجام گرفته بر روی سازه قیییی تلیی میشوند .در نتیجه مطاابق

سختی پیچشای ( )GJساازه هساتند؛ زیارا آسایب هتاواره سابب

با اصول معتول در روش هاای باه روز رساانی ایان مادل اجااای

کاه

سختی در برخی از اعضای سازههاای عترانای مایشاود.

محدود سازه سالو اسس که باید بهمنظور مطابیس با نتای قاص

الزم به ذکر اسس در این میاله فار

از مدل اجاای محدود سازه آسیب دیده تصحیح و به عباارتی باه

سبب ایجاد تغییر در خاواص جارم ساازه نتایشاود .از ررفای باا

روز رسانی شود ،بهگونهای کاه پاس از انجاام ایان روناد ،مادل

توجه به اینکه جرم یک سازه در رول عتر خود کتتر دچار تغییر

اجاای محدود به روز رسانی شده باید بتواند نتای قاص از مدل

میشود ،در نتیجه در نظر گارفتن ایان فار

چنادان هاو دور از

اجاای محدود سازه آسیبدیده را بهرور دقیق مجدداً تولید نتاید.

واقعیس نیسس .در ادامه چنانچه مشخصههای فیایکای مجهاول و

بار ایان اساس کاه آسایب
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فاقد قطعیس با ماتریس سختی هر یک از التاانهاای مادل دارای

که در آن) r(aبردار باقیتانده rf ،اختف

فرکانسهای ربیعی و

ارتباط خطی باشند ،آنگاه ماتریس سختی به روز رسانی شده هار

 rsاختف

شک

هاای مادی مایباشاند .در ایان رابطاه  mfو ms

التان از مدل را میتوان بهصورت زیر تعیین نتود:

بااه ترتیااب معاار

تعااداد فرکااانسهااای ویاهه و شااک ماادهای

) K e = K e0 (1 − ae

()2

و در نتیجه در قالس کلی بارای مااتریس ساختی کا ساازه نیاا
خواهیو داشس:
n

که در عباارت فاو  Ke0و  Keباهترتیاب مااتریس ساختی اولیاه و
ماتریس سختی به روز رسانی شده هر التان  eمایباشاند .هتچناین
 Kماااتریس سااختی ک ا سااازه  Kuو نیااا معاار ماااتریس سااختی
التانهایی اسس که خواص آنها بدون تغییر باقی مانده اسس n .نیاا
معر

تعداد التانهای به روز رسانی شده اسس .]16-15 ،11
هد

از ق مسئله به روز رسانی مدل تحلیلای ،در قیییاس

یافتن میادیر مجهول ضرایب تصحیح بدون بعاد aeدر رابطاه ()3
اسااس کااه بااهازای آنهااا اخااتف

رسانی مورد استفاده قرار گیرناد  ]17-15 ،11 ،9 ،2در مساا
به روز رسانی ،اغلاب ارفعاات چناد ماد نخساس ساازه ماورد
استفاده قارار مای گیرناد  .]18میاادیر فرکاانس هاای ربیعای و

) K = K u + ∑e=1 K e0 (1 − ae

()3

شناسایی شده ای مای باشاند کاه قارار اساس در فرآیناد باه روز

میااان نتااای ماادی تحلیلاای و

اندازهگیری شده به قداق رسانده میشود  .]2از ررفی به دلیا
وجود رابطه غیرخطی میان دادههای مدی و پارامترهای فیایکای،
مسئله به روز رسانی در واقعیس مسئله قاداق مربعاات غیرخطای

شااک هااای ماادی مااورد اسااتفاده در فرآینااد بااه روز رسااانی را
میتوان در یک بردار بهصورت زیر تعریف نتود:
()5

که در آن  λj = ω2jمعر

رابطااهی مساائله قااداق مربعااات ایاان اجااازه را م ایدهااد کااه
باقیتاندهها هر یک باهراور جداگاناه و برقساب اهتیاس و میادار
نوفااهی خااود وزندار شااوند  .]11اعتااال ضاارایب وزناای ساابب
نادیکتر شادن میاادیر عاددی بردارهاا باه یکادیگر و نیاا بهباود
هتگرایی مسئله بهینهسازی میشود ]16؛ بنابراین بردار باقیتانادهی
وزندار شدهی رابطه ( )5بهصورت زیر مجدداً بازنویسی میشود:

غیرخطی تکرار شونده ق شود .این روشها خطاهای میان نتای
تحلیلاای و اناادازهگیااری شااده را بااهعنااوان تاااب هااد

بهینه ساازی منظاور نتاوده و ساپس باا ایجااد تغییار در برخای از
پارامترهای فیایکی از پی

تعیین شده در مادل اجااای محادود،

سعی در قداق نتودن آن دارناد  .]9در مساا باه روز رساانی
مدل اجاای محدود ،تاب هد

بهرور معتاول از رریاق تعریاف

میادیر ویهه و هتچناین بردارهاای φj

نشاندهندهی شک های مدی سازه هستند .]16

اسس که مایبایساس باا اساتفاده از روشهاای بهیناهساازی مییاد
مساائله

T

] ϑ(a) = [λ1 , . . . , λmf , . . . , φ1T , . . . , φTmm

()6

λ̃1 − λ1
.
.
.
λ̃mf − λmf
r(a) = w(ṽ − v(a)) = w
φ
̃ 1 − φ1
.
..
] ̃ mm − φmm
[φ

که در آن ̃ λمعر

 φمعار
میادیر ویاههی انادازهگیاری شاده̃ ،

یک بردار باقیتاندهی انعطا پذیری مدی که در واق ترکیبی از

مدهای ویهه اندازهگیری شده λ ،معر

باقیتاندههای فرکانسهای ربیعی و باقیتاندههای شک های مدی

و  φنیا معر

متنا ر میباشد ،بهصورت زیر تشکی میشود:

ماتریس وزن Wیک ماتریس قطری اسس که میاادیر ویاهه را باه

()4
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rf : Rn → Rmf , rs : R n → Rms

)rf (a
]
)rs (a

[ = )r(a

میادیر ویهه محاسبه شده

مدهای ویهه محاسبه شده میباشند .در رابطهی (،)6

میادیر اندازهگیری شده و میدار قداکثر شک هاای مادی را باه
عدد یک ،بهصورت زیر مییاس مینتاید:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 7931

بهروز رسانی مدل اجزای محدود سازه سهبعدی با روش بهینهسازی بهبود یافته مبتنی بر حساسیت
1
) , ωϕ1 , . . . , ωmm
λmf

1
λ1

̃ w = diag(̃ , . . . ,

()7

در محاسبات تحلیلی شک های مدی نسبس به ماتریس جارم
نرمال میشوند ،اما زمانی که از آزمای

ارتعاشات محیطی بارای

استخرا پارامترهای مدی استفاده شده باشاد ،شاک هاای مادی
مییاس نشده هستند .لذا بردار باقیتانده شاک هاای مادی وزندار
̃ lj
φ

)φlj (a

rs (a) = φr (a) − φ̃r = ωlj (φlj − φ
) ̃ lj
j

j

که در آن  lو  rبهترتیب بر یاک درجاه آزادی اختیااری و یاک
 )φداللس مینتایند و
درجه آزادی مرج از شک مودی ( φjیا ̃ j
عناصر قطری برای ماتریس وزن متنا ر با شک های مادی ،یعنای
ضریب  ωjدر رابطه ( ،)8بهصورت زیر تعریف میشود:
̃ rj −φ
))̃ lj φrj (a
(φlj (a)φ

()9

که در آن  zمعر

ارتینان (بعدتر تعریف میشود) و  ∇2 fs , ∇fs , fsبهترتیب میاادیر
تاب  ،گرادیان و هسیان برای تااب  fمایباشاند .بعاد از رای یاک
∗

فرآیند تکرار شونده ،میدار کتینه ،یعنی 𝑎 ،برای تاب ) f(aبرای
∗

قالتی که  ∇f(a ) = 0شود ،باه دساس مایآیاد .در واقا بارای
بهینهسازی ،گرادیان تاب هد

شده )𝑎( 𝑠𝑟 بهصورت زیر تعیین میشود:
()8

بردار گام از نیطه  ، aپارامتر  Δkشعاع ناقیاه

̃ rj (φlj (a)−φ
) ̃ lj
φrj (a)φ

برابر صفر گاذارده شاده اساس و

ایاان اماار در کنااار اسااتفاده از روش نیااوتن باارای قا  ،منجاار بااه
خطیسازی شاده اساس .در ایان رابطاه ،گرادیاان و هسایان تااب
) f(aنیا بهترتیب بر اساس روابط زیر تعریف میشوند:

هد
()12

)rj (a)∇rj (p) = Ja (a)T r(a

= ωlj

متشک از باقیتاندهها ،تحس عنوان یاک مسائله قاداق مربعاات
وزندار شده بهصورت زیر ق میشود :]16
1

()11

شام مشتیات جا ی مرتبه ی اول بردارهای باقیتانده ( rjیعنی

1

بهینااهسااازی بااا اسااتراتهی ناقیااه ارتینااان تیویااس شااده اسااس.
بهرورکلی خانوادهی روشهای ناقیه ارتیناان ،یاک خاانوادهی
بسیار مهو از الگوریتوها برای ق مساا بهیناهساازی غیرخطای
میید میباشند که ارفعات گردآوری شده در مورد تااب هاد
را برای ساخس یک مادل محلای خطای درجاه دوم ساادهتار ،از
رریق بسط ناقص سری تیلور برای تاب هد  ،مورد استفاده قرار
میدهند .مدل محلی خطی درجه دوم ) m(zاز رریق بسط ناقص

𝑘≤ Δ

Δa

n

δrj
e

∑ = Δrj

e=1 δa

و در شک کلی ،ماتریس ژاکوبین بهصورت زیر بیان میشود:

نیوتن استفاده شده اسس که بهمنظاور هتگرایای بهتار در فرآیناد

()11

e

()13

در این میاله برای کتینه نتودن تاب هد  ،از روش گاوس-

) f(aبهصورت زیر تعریف میشود:

Minimize: mz (z) = fs + [∇fs ]T z +
1 T 2
‖z [∇ fs ]zwhere‖z
2

rs

و  )rfنسبس به پارامتر aبهصورت زیر میباشد:

Minimize: 2 r(a)T Wr(a) = 2 ‖W 2 r(a)‖2

سری تیلور برای تاب هد

j=1

که ) Ja (aماتریس ژاکوبین یا هتان ماتریس قساسیس اساس کاه

در نتیجه با تعیین شدن ماتریس وزن ،کتینهسازی تاب هد

1

k

∑ = )∇f(a

()14

δr1
δap

. . .

δr1
δa3

δr1
δa2

δr1
δa1

δr2
δap

. . .

δr2
δa3

δr2
δa2

δr2
δa1

δr3
δap

. . .

δr3
δa3

δr3
δa2

δr3
δa1

.
.
.

δrm
] δap

. . .
. . .

.
.
.

δrm
δa3

.
.
.

δrm
δa2

.
.
.

= [J]m×p

δrm
[ δa1

که در آن  m = mf + msاساس و  pتعاداد پارامترهاای باه روز
رسانی میباشد.
در واق در روش ناقیه ارتینان گاوس -نیوتن ،الگوریتو در
هر تکرار  kام ،ناقیاهای پیراماون نیطاه فعلای (قادس اولیاه) a k

تعیین مینتاید که در آن مدل معرفی شده در رابطه ( )11در واق
مدل محلی تاب هد

اصلی اسس و اصطفقاً ناقیه ارتینان مدل

محلی نامیده میشود .ناقیه ارتینان ،کرهای با شعاع  Δkاسس که
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متغیرهااای رراقای را بااه  ‖a‖ ≤ Δkمحاادود ماینتایااد؛ بنااابراین

امکان تغییر جهس را نیا برای آنها فراهو مینتاید؛ بنابراین اتخاذ

اصلی مسائله کاه تاابعی غیرخطای و فاقاد

استراتهی ناقیه ارتینان عتافً پایاداری روش گااوس -نیاوتن را

راهق تحلیلی اسس کتیناه گاردد ،الگاوریتو در هار تکارار مادل

افاااای

داده و تلفیااق و پیااادهسااازی هااوزمااان ایاان دو روش بااا

محلی را که تابعی خطی اساس را در داخا ناقیاه ارتیناان کتیناه

یکدیگر در قالب یک روش واقاد باه ناام روش ناقیاه ارتیناان

بهجای اینکه تاب هد

مینتاید .در ادامه چنانچاه انتخاا فعلای کااه
هد

ماثرری در تااب

ایجاد نتاید ،انتخا جدید باهعناوان یاک تکارار جدیاد از

گاوس -نیاوتن سابب بهتار شادن هتگرایای مسائله بهیناهساازی
میشود .]21 ،16-15 ،11 ،2

فرآیند تکرارها پذیرفتاه خواهاد شاد .در غیار ایان صاورت نتیجاه
گرفته میشود که ناقیه انتخابی بار تر از قد معتاول باوده و در
شااعاع ناقیاه

نتیجااه در تکاارار بعاادی ،الگااوریتو از رریاق کاااه

ارتینان روند ق مسئله را مجدداً برای ناقیه ای کوچک تر تکارار
مینتاید .از اینرو میتوان نتیجه گرفاس در یاک روناد متاوالی از
شاعاع ناقیاه ارتیناان،

تکرارها ،الگوریتو هر بار رفتهرفته با کاه
در قال نادیک و نادیکتر نتودن تاب هد

باه میادار کتیناهی

خود اسس .در واق  ،در این فرآیند این شعاع  Δkاسس کاه هار باار
در میان تکرارها تنظیو و به روز رسانی میشود ،بهروریکه توافاق
خوبی میان کاه

واقعی و کاه

پی بینی شاده در تااب کاه باه

کتک نسبس  ρkبهصورت زیر اندازهگیری میشود ،به دسس آید.
) f(ak )−f(ak +zk
) f(ak )−mk (zk

()15

= ρk

 -1-2رویکرد ابتکاری

افاای

تعداد پارامترهای به روز رسانی سبب میشاود باردار

باقیتانده ها و به عبارت بهتر تاب هد
افااای

مسئله بهینهسازی به علاس

ضاارایب مجهااول پیچیاادهتاار شااود و در نتیجااه ماااتریس

ژاکوبین و یا هتاان مااتریس قساسایس قاصا از آن نیاا دچاار
شرایط ناموزونی 1شود .این امر میتواند بهنوباهی خاود بار روناد
ق مسئله بهینهسازی ،بر روی فرآیند کتینه نتودن تاب هاد

و

به عبارتی هتگرایی نتای مسئله بهینهسازی تأریر نامطلوبی داشاته
باشد و سبب واگرایی و عدم قفظ مفهوم فیایکی آنها شاود .]11
در این میاله رویکرد جدیدی برای اجرای فرآیند به روز رساانی
مدل تحلیلی سازههای سهبعدی در قالب دنبالاهای از تحلیا هاای

هنگامیکه توافق خوبی برقارار شاود ρk ،نادیاک باه عادد 1

متوالی پیشانهاد شاده اساس .در رویکارد پیشانهادی در نخساتین

م اییابااد .چنانچااه توافااق ضااعیف باشاادρk ،

تحلی از فرآیند به روز رسانی مطابق باا روال متعاار  ،ضارایب

میداری کوچک و یا منفی خواهد شد که در این قالاس  Δkنیاا

تصحیح مجهول به هتهی ماتریسهاای ساختی التاانهاای مادل

مییابد .در غیر این صورت  Δkبدون های گوناه تغییاری

اجاای محدود ساازه اختصااص داده مایشاوند .باه دنباال آن باا

باقی خواهد ماند .قساسیسهای مدی نسبس به ضارایب تصاحیح

انجام فرآیند بهینهسازی ،التانهای سالو و آسیبدیاده شناساایی

شااده و  Δkافاااای
کاه

 aeرا نیا میتوان با استفاده از تفاض محدود محاسبه نتود .مشتق
جا ی هر باقیتاندهی فرکانسی  rfو هر باقیتاندهی شک

مدی rs

نسبس به  aبهترتیب برابرند با:
()16

φlj δφrj
(φrj )2 δae

−

l
1 δφj
r
e
φj δa

=

δrs
δae

δrf
1 δλj
=
e
δa
λ̃j δae

شده و از هو تفکیک میشاوند .از ایانرو مایتاوان در اداماه باا
خار نتودن و کنار گذاشتن آنها از روند به روز رسانی ،مجدداً
تحلی دیگری را تحاس عناوان تحلیا دوم و ایان باار باا تعاداد
ضرایب تصحیح مجهاول کتتار تکارار نتاود .ایان تحلیا هاا در
مراق بعدی بسته به ابعاد سازه ،پیچیادگی ارتبااط هاای التاانی،
پراکندگی آسیبها و تغییرات قاب توجه در شدت هاای آسایب

در واق میتوان گفس ،روش ناقیه ارتینان عافوه بار اینکاه

می تواند بهصورت دنبالهای از تحلی های متاوالی اداماه یاباد .در

اجازه میدهد گاامهاای روش گااوس -نیاوتن کوتااهتار شاوند،

واق ری روند تحلی های متوالی ،رویکرد پیشانهادی هار باار باا
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بهروز رسانی مدل اجزای محدود سازه سهبعدی با روش بهینهسازی بهبود یافته مبتنی بر حساسیت

خار نتودن التانهایی که در تحلی قب سالو شناسایی شدهاناد

از روی مدل نیشههای چونساخس 2ساازه ماورد نظار تهیاه شاده

تعداد ضرایب مجهول و به عبارتی پارامترهای به

اسس که از این پس آن را مدل سازه سالو مایناامیو .در ساازهی

روز رسانی مسئله بهینهسازی بارای اجارای تحلیا بعادی اساس.

مورد نظر (شک  ،)1هتان رور که مشاهده میشاود ،راول تتاام

ادامه روند تحلی های متوالی میتواند تا هتگرایای هرچاه بیشاتر

اعضای سازه در دو راستای افیی و نیا در راستای قا و باهترتیاب

نتای تا زمانی ادامه یابد که بر اساس دقس مورد انتظار کاربر ،باه

برابر با  4متر 4 ،متر و  3متر میباشند.

در قال کاه

یک میدار مشخص از خطا میان نتای واقعای و نتاای پای بینای
شده دسس یافته شود .نکته بسیار مهتی در روناد تحلیا هاای باه
روز رسانی وجود دارد که الزم اسس به آن اشاره شاود .الزم باه
ذکر اسس این نکتاه قاصا از مطالعاات انجاام پذیرفتاه در ایان
میاله می باشد .از آنجایی که نتای قاص از تحلی در هر مرقله
هتواره با خطا های عاددی هتاراه اساس ،کااربر نیااز باه معیااری
دارد تا بتواند التانهاای ساالو و آسایبدیاده را از هاو تفکیاک
نتایااد .از آنجااایی کااه یکاای از اهاادا

ایاان میالااه شناسااایی

آسیب های با شادت کاو مای باشاد ،بارای ساالو قلتاداد نتاودن
التااانهااا از نساابس آساایبدیاادگی کتتاار از یااک و ناایو درصااد
استفاده شده اسس .بهعبارتدیگر چناین التاانی نیااز باه تصاحیح
ندارد و باید از روند ق مسئلهی تشخیص آسایب خاار شاود.
در رابطه با چگونگی انتخا این معیاار الزم باه ذکار اساس کاه
انتخا آن بر اساس یاک روناد ساعی و خطاایی ،در رای یاک
روند صعودی از صفر (که معر

سالو بودن التاان اساس) باوده

اسااس .از ایاانرو چااهبسااا بتااوان یااا تغییاار آن دقااس روش را در
تشخیص آسیب قتی باالتر برد.

 -3مثال عددی
در این بخ

بهمنظور ارزیابی میاان کارایی روش پیشنهادی،

از یک سازه ی سه بعدی ،سهربیاهی فاوالدی باا سیساتو ترکیبای
قااا فضااایی ختش ای و مهاربنااد اسااتفاده شااده اسااس .هتچنااین

شکل ( :)1سازه قاب فوالدی سهطبقه با سیستم ترکیبی قاب فضایی خمش ی
و مهاربند( ،باال) ابعاد هندسی( ،پایین) مشخصهها و شمارههای المانی.

بااهمنظااور بررساای میاااان کااارایی و دقااس روش پیشاانهادی در
تشخیص مح و میدار آسیبهای سازهای ،الگوهای متناوعی از

این سازه در دو ستس شارقی و غربای باا اساتفاده از سیساتو

آسیب از قیث تنوع در شدت و از قیث پراکندگی در اعضاای

بادبندهای هتگرا ،مهاربندی شده اسس .هته مشخصه های اعضاا

سازه ای ،در نظر گرفته شده اسس .مدل سازهی سالو ،بهاصاطف

و میار این سازه در جدول ( )1ارا ه شده اسس.
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پویان فرهادی یگانه و امید بهار
جدول ( :)1مشخصات اعضا و مقاطع سازه قاب فوالدی سهطبقه با سیس تم

یک از اعضاای مهااری نیاا در سیساتو مختصاات محلای خاود از

ترکیبی قاب فضایی خمشی و مهاربند.

مرتبه  6×6خواهند بود .هتچنین از آنجا که چهار گره از این قا ،

عضو

ستونها

تیرها

بادبندیها

گرههای  1,2,3,4در شک ( -1باال) ،بر روی تکیهگاه گیردار قرار

سطح میط ) (Aبرقسب

IPB 200

IPE 220

2UNP 100

دارند ،مدل اجاای محدود این سازه در مجتوع  72درجه آزادی

ضریب االستیسیته )(E

78/1

33/4

27

متان اینرسی جهس قوی
)  (Iyبرقسب) (m4

5711

2771

-

متان اینرسی جهس ضعیف
)  (Izبرقسب ) (m4

2111

215

-

kg
)(Gبرقسب ) ( ⁄m2

2111111

2111111

2111111

818111

818111

-

49/131

7/191

-

) (m2

برقسب )(pa

ضریب االستیسیته برشی

رابس پیچشی ) (Jبرقسب
) (m4

وزن مخصوص فوالد
kg
برقسب ) ( ⁄m3

خواهد داشس  .]26-25در شک ( -1پایین) ،ررقی شتاتیک از
مدل اجاای محدود این سازه که متشاک از  36التاان 16 ،گاره و
 72درجه آزادی میباشد ،ارا ه شده اسس .]21
 -2-3الگوهای آسیب سازهی سهبعدی فوالدی

با در اختیاار داشاتن مادل ساازهی ساالو در فضاای برناماه متلاب،
میتوان بهآسانی با در نظر گرفتن درصد یا نسبسهایی از آسایب بارای
هر یک از التانها ،به مدل سازهی آسیبدیاده و دادههاای ماورد نیااز
قاص از آن دسس یافس .چنانچاه عضاوی  111درصاد آسایبدیاده
باشد ،نسبس آسیب آن  1و چنانچه دچار هی گونه آسیبدیدگی نشده

 -1-3مدل اجزای محدود سازهی سهبعدی فوالدی

باشد نسبس آسیب آن ( 1صفر) در نظر گرفته میشود .محدودهی  1و 1

در نخستین مرقله ،باهمنظاور دساتیابی باه ارفعاات ساازهی

در واق معر قید مسئله بهینهسازی میید میباشد .الزم باه ذکار اساس

سالو از جتله ماتریسهاای اولیاه جارم و ساختی ،فرکاانسهاای

برای این سازه الگوهای مختلفی از آسیب در نظر گرفته شده اسس کاه

ربیعی و بردارهای شک مدی مورد نیاز ،سازهی سهبعادی ماورد

در ادامه به تشریح هر یک از این قاالت پرداخته میشود:

نظاار متشااک از التااانهااای قااا و خرپااایی باا اسااتفاده از روش

الگوی آسیب اول :در الگاوی آسایب اول فار

بار ایان

 ]23 -22 ،2در فضااای برنامااهنویساای متلااب3

اسس که تتامی ستونها و مهاربندهای ربیه اول ،هر یک به میدار

مدلسازی میشود  .]24در این نتونه ،هار یاک از اعضاای تیار و

مشخصی آسیب دیدهاند .این الگو معر

آسایبهاای متترکاا در

ستونهای سازهی سهبعدی با یک التاان قاا فضاایی مادل شاده

یک ربیه اسس که میتواند برای نتونه در ارر آتا ساوزی در آن

اسس .التان قا فضایی یک التان خطی از نوع تیر -ستون ،دارای

ربیهی خااص اتفاا افتااده باشاد .هتچناین در ایان الگاو شادت

دو گره میباشد که هر گره از آن دارای  3درجه آزادی انتیاالی و

آسیبدیدگی هر یک از اعضای آسیبدیده در قاد متوساط و باا

 3درجاه آزادی دورانای اسااس .لااذا در سیسااتو مختصااات محلای،

سه رقو اعشار ،میاادیری قادود  ،%11 - %21در نظار گرفتاه شاده

ماتریسهای جرم و سختی هر یک از اعضای تیر و ستون در قاا

اسس .در جدول ( )2شتاره و درصاد آسایبدیادگی هار یاک از

فضایی از مرتبه  12×12خواهند بود؛ اما با توجاه باه اینکاه اتصاال

التانهای آسیبدیدهی سازه آورده شدهاند.

اجاااای محاادود

هته اعضای مهاری به قاا ختشای در ساازهی مادل ،باهصاورت
مفصلی در نظر گرفتاه شادهاناد ،هار عضاو مهااری باا یاک التاان
خرپای فضایی مدلسازی میشود .التان خرپاای فضاایی نیاا یاک
التان خطی دو گرهای اساس کاه هار گاره از آن صارفاً دارای ساه
درجه آزادی انتیالی اسس؛ بنابراین ماتریسهای جرم و ساختی هار

39

جدول ( :)2الگوی آسیب اول.
شتاره
التان

1

2

3

4

25

26

درصد
آسیب

1/128

1/132

1/125

1/119

1/185

1/195

31

32

1/176 1/184
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بهروز رسانی مدل اجزای محدود سازه سهبعدی با روش بهینهسازی بهبود یافته مبتنی بر حساسیت

الگوی آسیب دوم :در الگاوی آسایب دوم فار

الگوی آسیب چهارم :در الگوی آسیب چهارم فر

بار ایان

این اسس که برخی از اعضای سازه بهصورت تصادفی ،هر یک

اسس که تتامی مهاربندهای ربیات اول ،دوم و ساوم هار یاک باه
میدار مشخصی آسیب دیدهاند .این الگاو معار

بر

بااه میاادار مشخصاای آساایب دیااده باشااند .ایاان الگااو معاار

رویاداد زلالاهی

بارگی اسس که ری آن اعضای مشخصی از سازه ،یعنی مهاربندها،

آسیبهایی با توزی هندسی کامفً پراکنده و بینظو مایباشاد.

دچااار آساایب متترکااا شاادهانااد .هتچن این در ای ان الگااو ،شاادت

هتچنین در این الگو ،شدت آسیبدیدگی هر یک از اعضاای

آسیبدیدگی هر یک از اعضای آسیب دیده به صورت تلفییای از

آسیبدیده به صاورت تلفییای از شادت هاای کاو تاا متوساط،

شدتهای کو تا متوسط ،میادیری قدود  2/5 -21درصد ،در نظر

میادیری قادود  5 -25درصاد ،در نظار گرفتاه شاده اساس .در

گرفته شده اسس .در جدول ( )3شتاره و درصد آسیبدیدگی هار

جدول ( )5شتاره و درصد آسیبدیدگی هر یاک از التاانهاای

یک از التانهای آسیبدیده سازه آورده شدهاند.

آسیبدیده سازه آورده شدهاند.

الگوی آسیب سوم :در الگوی آسیب سوم فار

بار ایان

اسس که تتامی تیرهای ربیات اول ،دوم و سوم هر یک به میدار

 -3-3بهروز رسانی مدل اجزای محدود سازهی سهبعدی فوالدی

آسایب ناشای از ارار

اکنون با در اختیار داشتن دادههای مورد نیاز بهدساسآماده

بارهای سنگین ریلی در ری دوره های راوالنی زماان مای باشاد

از مدلهای اجاای محدود دو سازهی ساالو و آسایبدیاده در هار

که توزی هندسی آن فیط بر روی التان های بااربر ریلای ساازه

مرقله ،میتوان تاب هاد

مسائله بهیناهساازی را بار اسااس روش

متترکا شده اند .هتچنین در این الگو ،شدت آسیبدیدگی هر

پیشاانهادی ،ارا ااه شااده در بخاا

یک از اعضای آسیبدیده به صورت تلفییی از شدت های کاو

راستای تعیین ضرایب تصحیح اختصااص داده شاده باه هریاک از

تا متوسط ،میادیری قدود  5 -25درصد ،در نظار گرفتاه شاده

اعضاای ساازهای ،آن را کتیناه نتاود .در اولاین مرقلاهی تحلیا ،

اسس .در جدول ( )4شتاره و درصاد آسایب دیادگی هار یاک از

ضرایب تصحیح التانی باه تتاامی اعضاای ساازه اختصااص داده

التانهای آسیبدیده سازه آورده شدهاند.

میشود؛ اما در مراق بعدی ،با توجاه به نتای مرقلهی پیشین،

مشخصی آسیب دیدهاند .ایان الگاو معار

( ،)2تشااکی داده و سااپس در

جدول ( :)3الگوی آسیب دوم.
36

35

34

33

32

31

31

29

28

27

26

25

شتاره التان

1/176

1/168

1/128

1/119

1/169

1/178

1/173

1/165

1/123

1/117

1/173

1/163

درصد آسیب

جدول ( :)4الگوی آسیب سوم.
24

23

21

16

15

14

13

8

7

6

5

شتاره التان

1/185

1/178

1/189

1/188

1/178

1/182

1/175

1/239

1/228

1/245

1/236

درصد آسیب

جدول ( :)5الگوی آسیب چهارم.
34

32

29

25

21

16

14

12

7

5

3

شتاره التان

1/164

1/185

1/132

1/179

1/185

1/165

1/174

1/186

1/225

1/236

1/125

درصد آسیب
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تعداد این ضرایب بهسرعس کاه
هد

مییابند .در ایان میالاه ،تااب

قیییی به دسس آمده اسس .این مسئله خصوصاً در التانهای 31

مسئلهی بهینهسازی بر اساس باقیتاندهی تتام فرکانسهاا و

و  36بااا میاااان خطااای بااهترتیااب  21درصااد و  71درصااد بساایار

سه بردار نخسس شک مد سازه تشکی شده اسس .در ایان روش

دیگر ،در التانهایی که ضاریب تصاحیح

الگوریتو بهینه سازی که بارای کتیناه نتاودن تااب هاد

مشهود اسس .از رر

ماورد

التانی در آنها کتتر از میدار قیییی بارآورد شاده نیاا باه میااان

استفاده قرار گرفته ،روش ناقیه ارتینان گاوس -نیوتن مایباشاد

خطای  63درصد در التان  35برمیخوریو .به نظار مایرساد ،باا

که روشی تکرار شونده و مبتنی بر قساسایس باوده و باهصاورت

تعداد التان های سازه و تخصیص ضرایب تصحیح بیشاتر

افاای

در دساتور کتیناه مربعاات غیرخطای 4برناماه متلاب،

به اعضایی که در واق آسیبی در آنها وجود نادارد ،روش ناقیاه

تعریف شده اسس .تعداد تکرارهای مجاز در هر گاام بهیناهیاابی

ارتینان گاوس -نیوتن در مسیر بهینهسازی تاب هد  ،عفوه بار

برای هر چهار الگوی آسیب ده هاار تکرار منظور شاده و تعاداد

شناسایی میادیر آسایبهاای بسایار باار تار از میاادیر قیییای

بارای رسایدن باه بهتارین تیریاب از

آسیب ،تعداد التان های بیشاتری را باا ضارایب شناساایی شادهی

پی فار

دفعات محاسبه ی تاب هد

ضرایب تصحیح برای سه الگوی اول تا سوم آسیب ،هشتاد هااار

باالتر از میادیر واقعی شناساایی مایکناد .ایان مسائله ،باا قاذ

بار و برای الگوی چهارم آسیب که پیچیادهتار باوده یاکصاد و

ضرایب التان های با آسیب کوچک و انجام مرقله دوم شناسایی

بیسس هاار بار منظور شده اسس .هتچنین الزم به ذکار اساس باه

تا اندازهی زیادی بررر

می شود ،اما از این مرقله به بعد ،انجام

دلی محدودیس فضای میاله در ادامه فیط نتای آسیبهاای دوم

تکرارهای بعدی تغییر قاب مفقظهای در نتای ایجااد نتایکنناد.

و چهارم ارا ه خواهد شد.

این نتای  ،مندر در ستونهای سوم تا هشاتو جادول ( ،)7مثیاد

ارزیابی الگوی آسیب دوم :با انجام اولین تحلی به روز

این نکته هستند که در مواردی ،مانند وجاود آسایب در اعضاای

رسانی مدل سازهی سالو آغاز میشود .این میادیر در وهلهی اول

مهاربندی ،سطح دسترسی به نتای بسیار دقیق قتی با تکرارهاای

ناشی از تاب هد

تعریف شده ،یعنی تعداد فرکانسهاا و شاک

بسیار زیاد نیا قاب قصول نخواهد بود.

ماادها و در وهلااهی دوم ناشاای از روش اتخاااذ شااده در تعیااین

ارزیابی الگوی آسیب چهارم :نتای تحلی به روز رساانی بار

ضرایب تصحیح ،یعنی روش ناقیه ارتینان گاوس -نیوتن مبتنای

روی مدل سازهی سالو در این الگوی آسیب در جدول ( )7ارا ه شاده

بر قساسیس ،اسس .ربق نتای ارا اه شاده در جادول ( )6میاادیر

از این بیان شد ،در این الگو اعضای مختلفای

بار

ضریب تصحیح التانی در التاانهاای ساالو ،میادار 1/76

اسس .هتانگونه که پی

از جتله تیر ،ستون و اعضای مهاربندی آسایبدیادهاناد .نتاای تحلیا

درصد در التان  21یا میدار  1/25درصد در التان  9باوده اساس.

اول ،ستون سوم در جدول ( ،)7نشان میدهند که هته آسیبها اعاو از

در بییه التان های سالو این ضریب نادیک به صفر یا منفای اساس

آسیبهای تیر ،ستون یا مهاربند با دقس قاب قباولی باهخاوبی شناساایی

که در مرقلاهی دوم ضارایب تصاحیح کوچاکتار از یاک و نایو

شدهاند .از تحلی دوم به بعد فیط تغییرات اندکی در تصاحیح ضارایب

درصااد ( )1/5کااه شااام مااوارد منفاای نیااا ماایشااود ،از رونااد

آسیب اعضای مهاربناد مشااهده مایشاود .باا انجاام اولاین آسایب در

محاسبات کنار گذاشته میشوند .در التانهاای آسایبدیاده نیاا

اعضای سازهای چه سالو و چه آسیبدیده با دقس قاب قبولی شناساایی

ضرایب تصاحیح التاانی تاا انادازهی زیاادی توانساتهاناد میاادیر

شدهاند .انجام مرقلاهی دوم دریافاس تأکیاد بهتار بار تشاخیص میااان

قیییی آسیبها را برآورد نتایند؛ اما در چناد ماورد نتاای قابا

آسیب بوده اسس .میایسهی تشخیص آسیب این مرقله و مرقلهی پیشین،

تأم هستند؛ از  12مورد آسیب (التاانهاای  25تاا  ،)36در پان

مثید این نکته اسس که تشخیص آسیب در اعضای ختشی ساری تار و

مورد (التانهای  33 ،31 ،29 ،28و  )36میادیری باالتر از میادیر

دقیقتر از اعضای با عتلکرد محوری شناسایی میشود.
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بهروز رسانی مدل اجزای محدود سازه سهبعدی با روش بهینهسازی بهبود یافته مبتنی بر حساسیت
جدول ( :)6به روز رسانی مدل اجزای محدود برای الگوی آسیب دوم.
آسیب تشخیص داده شده با استفاده از به روز رسانی مدل اجزای محدود

عضو

آسیب واقعی

شماره المان
1

ستونهای
ربیه اول

تحلی هشتو

تحلی هفتو

تحلی ششو

تحلی پنجو

تحلی چهارم

تحلی سوم

تحلی دوم

تحلی اول

1

1

1

1

1

1

1

1/1144

1

1

1

1

1

1

1

1

1/1133

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1/1189

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1/1121

1

4

1

1

1

1

1

1

1

-1/1155

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1/1137

1

6

تیرهای

1

1

1

1

1

1

1

-1/1186

1

7

ربیه اول

1

1

1

1

1

1

1

1/1143

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1/1125

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1/1121

1

11

ستونهای

1

1

1

1

1

1

1

1/1112

1

11

ربیه دوم

1

1

1

1

1

1

1

-1/1174

1

12

1

1

1

1

1

1

1

-1/1132

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1/1111

1

14

تیرهای

1

1

1

1

1

1

1

1/1165

1

15

ربیه دوم

1

1

1

1

1

1

1

1/1128

1

16

1

1

1

1

1

1

1

-1/1121

1

17

1

1

1

1

1

1

1

-1/1174

1

18

ستونهای

1

1

1

1

1

1

1

-1/1114

1

19

ربیه سوم

1

1

1

1

1

1

1

1/1191

1

21

1

1

1

1

1

1

1

1/1176

1

21

1

1

1

1

1

1

1

1/1156

1

22

تیرهای

1

1

1

1

1

1

1

-1/1131

1

23

ربیه سوم

1

1

1

1

1

1

1

1/1112

1

24

1/1614

1/1614

1/1615

1/1619

1/1619

1/1619

1/1619

1/1378

1/163

25

1/1733

1/1733

1/1732

1/1729

1/1728

1/1729

1/1729

1/1611

1/173

26

1/1253

1/1253

1/1251

1/1242

1/1243

1/1241

1/1241

1/1151

1/117

27

1/1261

1/1261

1/1264

1/1271

1/1272

1/1272

1/1272

1/1523

1/123

28

1/1688

1/1688

1/1687

1/1687

1/1686

1/1684

1/1684

1/1691

1/165

29

1/1696

1/1696

1/1697

1/1695

1/1696

1/1697

1/1696

1/1513

1/173

31

1/1764

1/1764

1/1764

1/1764

1/1765

1/1765

1/1765

1/2191

1/178

31

1/1719

1/1719

1/1719

1/1718

1/1717

1/1718

1/1717

1/1362

1/169

32

1/1225

1/1225

1/1228

1/1224

1/1223

1/1225

1/1225

1/1413

1/119

33

1/1131

1/1131

1/1131

1/1133

1/1133

1/1131

1/1131

1/1814

1/128

34

1/1613

1/1611

1/1611

1/1598

1/1597

1/1595

1/1591

1/1246

1/168

35

1/1832

1/1832

1/1835

1/1841

1/1841

1/1843

1/1849

1/1317

1/176

36

بادبندهای
تتامی
ربیات
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پویان فرهادی یگانه و امید بهار
جدول ( :)7به روز رسانی مدل اجزای محدود برای الگوی آسیب چهارم.
آسیب تشخیص داده شده با استفاده از به روز رسانی مدل اجزای محدود

عضو

آسیب واقعی

شماره المان
1

ستونهای
ربیه اول

تحلی چهارم

تحلی سوم

تحلی دوم

تحلی اول

1

1

1

1/1121

1

1

1

1

-1/1133

1

2

1/1251

1/1251

1/1251

1/1251

1/125

3

1

1

1

1/1119

1

4

1/2361

1/2361

1/2367

1/2367

1/236

5

1

1

1

-1/1128

1

6

تیرهای

1/2251

1/2251

1/2244

1/2243

1/225

7

ربیه اول

1

1

1

1/1129

1

8

1

1

1

-1/1181

1

9

1

1

1

1/1166

1

11

ستونهای

1

1

1

-1/1115

1

11

ربیه دوم

1/1861

1/1861

1/1874

1/1873

1/186

12

1

1

1

-1/1112

1

13

1/1741

1/1741

1/1772

1/1772

1/174

14

تیرهای

1

1

1

1/1114

1

15

ربیه دوم

1/1651

1/1651

1/1616

1/1616

1/165

16

1

1

1

1/1146

1

17

1

1

1

-1/1128

1

18

ستونهای

1

1

1

-1/1111

1

19

ربیه سوم

1

1

1

-1/1113

1

21

1/1851

1/1851

1/1848

1/1848

1/185

21

1

1

1

1/1118

1

22

تیرهای

1

1

1

1

1

23

ربیه سوم

1

1

1

-1/1115

1

24

1/1791

1/1791

1/1516

1/1516

1/179

25

1

1

1

-1/1152

1

26

1

1

1/1191

1/1191

1

27

1

1

1

-1/1117

1

28

1/1321

1/1321

1/1315

1/1315

1/132

29

1

1

1

1/1117

1

31

بادبندهای

1

1

1/1341

1/1341

1

31

تتامی ربیات

1/1851

1/1851

1/1935

1/1935

1/185

32

1

1

1

-1/1116

1

33

1/1641

1/1641

1/1674

1/1674

1/164

34

1

1

1

-1/1151

1

35

1

1

1

1/1148

1

36
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بهروز رسانی مدل اجزای محدود سازه سهبعدی با روش بهینهسازی بهبود یافته مبتنی بر حساسیت

 -4-3گزارشی از نتایج ارزیابی الگوی آسیب اول و سوم

ضاریب تصاحیح التاانی در التاان هاای ساالو،

میادیر بار

از این نیا اشااره شاد باا توجاه باه فضاای

میاادار  1/76درصااد در التااان  21یااا میاادار  1/25درصااد در

محدود میاله امکان ارا ه نتای قاص از ارزیابی هر چهار الگوی

التان  9بوده اساس .در بییاه ی التاان هاای ساالو ایان ضاریب

آسیب در نظر گرفته شده بهصورت کام امکانپذیر نباوده ،لاذا

نادیک به صفر یا منفی اساس کاه در مرقلاه ی دوم از روناد

در ادامااه تنهااا بااه ارا ااه گاارشاای از نتااای قاصا از دو الگااوی

محاسبات کنار گذاشته می شوند .در التان های آسیب دیده نیا

آسیب اول و سوم اکتفا میشود.

ضرایب تصحی ح التانی تاا انادازه ی زیاادی توانساتند میاادیر

هتانرور که پی

قیییی آسیب ها را برآورد نتایند؛ اما در چند مورد نتای قاب
تأم بودند؛ از  12مورد آسیب (التان های  25تا  ،) 36در پن

 -1-4-3گزارشی از نتایج ارزیابی الگوی آسیب اول

بررساای نتااای قاص ا از بااه روز رسااانی در مرقلااهی اول

مورد (التاان هاای  33 ،31 ،29 ،28و  ) 36میاادیری بااالتر از

الگوی آسیب اول ،نشان داد ضرایب تصاحیح باا دقاس بااالیی

میادیر قیییی به دسس آمد .این مسئله خصوصاً در التان های

توانسته اند تا اندازه ی زیادی موقعیس و قدود شدت آسایب را

 31و  36بااا میاااان خطااای بااه ترتیااب  21و  71درصااد بساایار

شناسایی نتایند .ضریب آسیبدیدگی التان های آسیبدیده در

مشهود بود .از رر

دیگر ،در التان هایی که ضریب تصحیح

بهتاارین قالااس در التااان  ، 2یعناای شناسااایی شاادت آساایب 13

التانی در آنها کتتر از میدار قیییی برآورد شد نیا به میااان

درصد و در بدترین قالس در التانهای  3و  ،4یعنای شناساایی

خطای  63درصد در التان  35برمی خوریو .به نظر مای رساد،

شاادت آساایب  9درصااد بااهجااای  12درصااد ،تعیااین شااد .در

با افاای

تعداد التان های سازه و تخصیص ضرایب تصاحیح

التان ه ایی که در واق سالو بودند این ضاریب از میاادیر منفای

بیشتر به اعضایی که در واقا آسایبی در آنهاا وجاود نادارد،

تا  3/5درصد در التان  7متغیر بود .در مرقلاه ی دوم ،تغییارات

روش ناقیه ارتینان گاوس  -نیوتن در مسیر بهینه ساازی تااب

رخ داده در ضرایب تصحیح التاان هاایی کاه در مرقلاه ی قبا

هد  ،عفوه بر شناسایی میادیر آسیب های بسیار بار

شدت آسیب در آنها به خوب ی تشخیص داده شده بودناد ،مانناد

میادیر قیییی آسیب ،تعداد التان های بیشتری را باا ضارایب

التان های  1و  ،2بسیار اندک بود؛ اماا بارای دیگار التاان هاای

شناسایی شده ی باالتر از میادیر واقعی شناسایی می کناد .ایان

آسیب دیده ،مانند التان های  3و  ،25ایان تغییارات قابا توجاه

ضرایب التان های با آسیب کوچک و انجاام

بودنااد .نکتااه ی قااا ا اهتیااس در ایاان روش ،افاااای
تصحیح در التان های آسیب دیده و کااه

ضاارایب

مسئله ،با قذ

مرقله دوم شناسایی تا اندازه ی زیادی بررر

تر از

می گاردد ،اماا

چشاتگیر ضارایب

از ایااان مرقلاااه باااه بعاااد ،انجاااام تکرارهاااای بعااادی تغییااار

تصحیح در التان های سالو اسس که موفییس روش پیشنهادی را

قاب مفقظه ای در نتای ایجاد نتی کنند .این نتای  ،مثید این

مجادد ضارایب

نکته هستند که در مواردی ،مانناد وجاود آسایب در اعضاای

تصحیح اضافی التاان هاای ساالو ،سارعس هتگرایای روش در

مهاربناادی ،سااطح دسترس ای بااه نتااای بساایار دقیااق قتاای بااا

دستیابی به میادیر صحیح تر آسیب در التان های آسیب دیاده ی

تکرارهای بسیار زیاد نیا قاب قصول نخواهد بود.

تضتین می نتاید .در مرقله ی سوم ،باا قاذ

قیییی باز هو بیشتر شد.

اما آنچه در نتای قاص از به روز رسانی مدل این سازه باا
الگوهااای چهارگانااه آساایب مشااهود اسااس ،میاااان ارربخش ای

 -2-4-3گزارشی از نتایج ارزیابی الگوی آسیب سوم

با انجام اولین تحلی باه روز رساانی مادل ساازه ی ساالو،

رویکرد پیشنهادی مبنی بر انجام تحلی های متوالی در بهباود و
هتگرا نتودن نتای تحلیا هاساس .باه راوریکاه مشااهده شاد
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روش هر بار با خار نتودن التان های سالو شناساایی شاده در

تأریرگذار باشد ،موقعیس هندسی و شدت آسیب های اقتتاالی

هاار مرقلااه از تحلی ا  ،قااادر اسااس ر ای یااک رونااد متااوالی از

موجود در سازه اسس؛ زیرا هتواره نیطاه شاروع بهیناهساازی و

پارامترهاای باه روز

جهاااس آن در هتگرایااای نتاااای تاااأریر بسااایار زیاااادی دارد.

تحلی های پی درپی به تدری ضتن کاه

رسانی یا هتان ضرایب تصحیح مجهاول ،اختصااص داده شاده

به راوری کاه در روناد قا مثاال ارا اه شاده در ایان پاهوه

باه مااتریسهاای سااختی هار یاک از التااانهاای مادل اجاااای

مشاهده شد هر چاه توزیا هندسای آسایب هاا در ساازه دارای

محااادود ساااازه ،خطاهاااای عاااددی معتاااول در قاا مساااا

الگوی پراکنده تری باشد ،روش در شناسایی آنها دقیق تر عتا

بهینه ساازی ساازه هاای باار
متکن کاه

مییااس را باه پاایین تارین ساطح

دهد.

می نتاید .هتچنین روش نشان داده اساس در پای بینای میاادیر
آسیب دیدگی هاای باار

تار ،نسابس باه آسایب دیادگی هاای

خفیف دارای عتلکرد بهتری اسس.
اما در پایان باید به این نکته مهو نیا اشااره نتاود ،از آنجاایی

 -5-3تعداد گامهای تحلیل

اما موضوع مهو دیگاری کاه در روناد قا مسائله باه روز

کااه در ایاان ش ایوه از دسااتور کتینااه مربعااات غیرخطاای اسااتفاده
بهینهسازی 5کاه

رسانی برای هر یک از الگوهای آسیب چهارگانه مشاهده شد،

میشود ،لذا میتوان با مراجعه به تنظیتات

متفاوت بودن تعداد تحلی های انجام پذیرفته در هر یک از این

تنظیو دقس کتینه مربعات غیرخطی در بهینه سازی تعریاف شاده

قاااالت بااود .بااه رااورکلی عوام ا متعااددی وجااود دارنااد کااه

اسس ،ضتن تنظیو بهینه پارامترهای بهینه ساازی شاام تلاورانس

می توانند بر تعاداد تحلیا هاای ماورد نیااز در راساتای هتگارا

تاب هد  ،تلورانس متغیرهای تاب هد  ،تعاداد دفعاات تکارار

نتودن نتای تأریرگذار باشند .برای مثال از آنجایی کاه در ایان

الگوریتو بهینهیابی و تعداد دفعات ارزیابیشدنهاای تااب هاد

شیوه پارامترهاای باه روز رساانی ،در نخساتین تحلیا باه تتاام

در هر تکرار ،دقس بارآورد نتاای را تاا قاد ماورد انتظاار خاود

ماتریسهای سختی اعضای مدل اجاای محدود سازه اختصاص

افاای

بارای

داد.

داده می شوند ،از این رو هر چه یک سازه باا تعاداد التاان هاای
بیشتری مدل شده باشد ،به دلی افااای

تعاداد پارامترهاای باه

روز رسانی ،میاان بروز خطاهاای عاددی در روناد قا مسائله
بهینه سازی آن نیا افاای

خواهد یافس .از این رو برای کااه

 -6-3ارزیابی فرکانس و بردارهای شکل مدی سازهی
شناسایی شده

بهمنظور ارزیابی میاان دقاس روش در شناساایی مادل تحلیلای

تعداد پارامترهای به روز رسانی و قصول هتگرایی بهتر نتای ،

قیییی سازهی آسیبدیده ،الزم اسس میایسهای میان فرکانسهای

روش پیشنهادی نیاز به پیااده ساازی تعاداد تحلیا هاای متاوالی

ربیعی و بردارهای مدی در دو قالس اندازهگیری شاده و محاسابه

بیشتری خواهد داشس .از ساوی دیگار بایاد ایان انتظاار را نیاا

شده صورت پذیرد .میادیر فرکانسای ساه ماد اول ساازه بارای هار

مییاس و یاا در ماورد مساا لی

چهار الگوی آسیب در جدول ( )4ارا ه شده اساس .از آنجاا کاه

داشس که در مورد مسا

بار

که تعداد اعضای آسیب دیده در آنهاا زیاادتر باشاند ،باه دلیا

در ری فرآیند به روز رسانی از این میادیر فرکانسی برای انطباا

تعداد پارامترهای به روز رسانی ،میااان کاارآیی روش

ماادل تحلیلاای سااازه اسااتفاده شااده اسااس ،ربیعاای اسااس میااادیر

در گرو تحیق تعداد تحلی هاای متاوالی بیشاتری خواهاد باود.

فرکانسهای مدل تحلیلی سازهی سالو پس از ری فرآیند به روز

هتچنین عاما دیگاری کاه مای تواناد باه نوباه خاود در تعاداد

رسانی کامفً با میادیر اندازهگیری شده منطبق باشند .نتاای ارا اه

تحلی های متاوالی بارای رسایدن باه هتگرایای بهتار در نتاای

شده در جدول ( )8نیا هتین مطلب را نشان میدهد.

افاای
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بهروز رسانی مدل اجزای محدود سازه سهبعدی با روش بهینهسازی بهبود یافته مبتنی بر حساسیت
جدول ( :)8مقایسه فرکانسهای طبیعی مدل اجزای محدود سازه قاب فضایی سالم ،آسیبدیده و به روز رسانی شده.
الگوی آسیب

اول

دوم

سوم

چهارم

شماره مد

سالم ) 𝐳𝐇( 𝐧𝐟

آسیبدیده ) 𝐳𝐇( 𝐧𝐟

به روز رسانی شده ) 𝐳𝐇( 𝐧𝐟

1

5/46

5/36

5/36

2

6/74

6/64

6/64

3

14/26

14/24

14/24

1

5/46

5/45

5/45

2

6/74

6/73

6/73

3

14/26

14/25

14/25

1

5/46

5/13

5/13

2

6/74

6/32

6/32

3

14/26

12/83

12/83

1

5/46

5/22

5/22

2

6/74

6/73

6/73

3

14/26

13/77

13/77

در مرقله ی به روز رسانی مدل تحلیلی از سه شک مد اول

کاماا میااان ماادهای سااازهی بااه روز رسااانی شااده و سااازهی

سازه استفاده شده اساس ،لاذا بارای میایساه ی شاک ماد مادل

آسیبدیده بوده و قاکی از انطبا کام مدل تحلیلی با ساازهی

تحلیلی از مدهای  4الی  6استفاده شده اسس .برای این ارزیابی

آسیبدیدهی قیییی اسس.

از معیار ارزیابی مشخصه مدی ) (MACبرای نتای

هتبساتگی

بین مدها بهره گرفته شده اسس .شاخص ) (MACنشان دهنده ی

جدول ( :)7مقایسه مقدار شاخص )𝐂𝐀𝐌( میان مدهای بهدستآم ده از م دل

هتبستگی بین دو گروه از شک های مدی اسس که باا رابطاهی

اجزای محدود سازه قاب فضایی سالم ،آسیبدیده و به روز رسانی شده.

زیر بیان میشود.

الگوی آسیب
̃ j |2
|φT φ

MAC(φi , φ
) ̃̃ j ) = (φT φi)(φ̃T φ

شماره مد

)𝐌𝐀𝐂(%

)𝐌𝐀𝐂(%

قبل از به روز رسانی بعد از به روز رسانی

4

99/84

111

5

99/84

111

میدار شاخص ) (MACهتواره بین دو میدار صفر و یک در

6

99/93

111

قال تغییر اسس .چنانچه میدار ایان شااخص نادیاک باه عادد 1

4

99/99

111

5

99/99

111

6

99/98

111

4

99/96

111

5

9/56

111

معیااار ) (MACباارای شااک ماادهای  4الاای  6ماادل سااازهی

6

99/98

111

از باه روز

4

99/52

111

5

99/52

111

6

99/92

111

()17

j

j

i

i

اول

باشد ،نشاندهندهی هتبستگی مناسب میان دو گروه از شک های

دوم

مدی خواهد بود و چنانچه میدار آن نادیک به عدد صفر باشاد،
نشاندهندهی عدم هتبستگی میان آنها اسس .]15
آسیبدیدهی قیییی نسبس به مدل سازهی سالو (پی

سوم

رسانی) و مدل سازهی به روز رساانی شاده در جادول ( )9ارا اه
شده اسس .نسبس  111درصد این معیار نشاندهنادهی هتبساتگی

چهارم
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این نتای قاکی از آن اسس که روش پیشانهادی توانساته باا

داشااتن خطاهااای روش الگااوریتو بااه روز رسااانی باار روی ماادلی

اتخاذ رویکاردی مبنای بار انجاام تحلیا هاای متاوالی ،اخاتف

یکبعدی و قداکثر دو بعدی با صر نظر از درجات آزادی دورانی

موجااود میااان میااادیر و بردارهااای ویااهه دو ماادل سااازه سااالو و

بررسی شود .بهجا در موارد بررسای شاده در مراجا  ]8و  ]11کاه

آسیبدیده را به قداق میاان متکن برسااند و باه عباارتی مادل

بهترتیب شاام یاک ساازه قاا فضاایی ساهبعادی فلاای و پا

سااازه سااالو را بااهمنظااور تطبیااق بااا نتااای قاصا از ماادل سااازه

بارگراهی میباشند ،کتتر مشاهده شده اسس کاه یاک روش بار

آسیبدیده بهدقس هرچه تتامتر اصف و باه روز رساانی نتایاد.

روی مدلی کام از یک سازه قیییای پیاادهساازی شاود .ضاتن

بهگونهای که پاس از رای فرآیناد باه روز رساانی مادل تحلیلای

سادهسازی و ایدهآلسازی های انجام گرفته بر روی مدل ایان دو

قاص توانسته اسس نتای قاص از مدل سازه آسیبدیاده را باا

سااازه مااذکور از جتلااه صاار نظاار از درجااات آزادی دوراناای،

دقس بسیار باالیی تولید نتاید .از آنجایی که در این میاله ،به روز

خطاهای عددی روشها غیر قاب چشاو پوشای اساس .خطاهاایی

تصحیح ماتریس سختی هر یاک

که مختص الگوریتو خاصی نبوده و در اغلب روشهاای عاددی

از التانهای مدل اجااای محادود ساازه تحیاق یافتاه اساس ،لاذا

وجود دارند .با هته این تفاسیر در این پاهوه

ساعی شاد تاا باا

ماایتااوان اذعااان نتااود پااس از انجااام فرآینااد بااهروزرسااانی

بهکارگیری یک رویکارد ابتکااری نیاص روشهاای عاددی در

ماتریس های سختی هر یک از التاان هاای مادل اجااای محادود

برخورد با مساا لی کاه دارای تعاداد مجهاوالت بسایاری هساتند

سازه به کتک این شیوه نسبس به ماتریسهای سختی التاانهاای

بررر

شود و بهنوعی این روشها مجدد اقیاا شاوند .باهمنظاور

متنا ر مدل اجاای محادود ساازه ی آسایب دیاده باه راور کاما

نتای

تصحیح و به روز رسانی شدهاند.

اخیر روشی برای به روز رسانی مدل اجااای محادود ساازههاای

رسانی مدل سازه صرفاً با هد

کاارآیی روش بارخف

روال مرساوم در پاهوه هاای

سه بعدی در ابعااد و انادازه واقعای ،ضاتن در نظار گارفتن تتاام
 -4نتیجهگیری

درجااات آزادی ،یعناای هاار  6درجااه آزادی باارای هاار گااره کااه

پااهوه هااای اخیاار در قااوزه بااه روز رسااانی ماادل اجاااای

می تواند مدلسازی بسیار نادیکی به سازه قیییی باشد ارا ه شاد

محدود سازهها نشان میدهد روشهای جدیاد در قاال گاذار از

که ری آن با اساتفاده از یاک روش بهیناهساازی تکرارشاوندهی

روشهای عددی بهسوی روشهای غیر عددی و فرا ابتکااری از

مبتنی بر قساسیس ،موسوم به روش ناقیه ارتینان گاوس نیاوتن،

جتله الگوریتو ژنتیک و غیره میباشند .روشهای عاددی نشاان

ماتریس سختی هر یک از اعضای مدل تحلیلی سازه را از رریاق

دادهاند در مورد سازههای پیچیده که دارای تعداد اجاای زیاادی

کتینااه نتااودن اخااتف

میااان فرکااانسهااا و شااک هااای ماادی

هستند و اغلب مجهوالت مسا به روز رسانی آنها زیادتر از قد

اندازهگیری شده و محاسباتی تصحیح مینتایاد .از آنجاا کاه در

معتول اسس کارایی چندانی ندارند؛ زیرا هر چه مجهوالت مسئله
به روز رسانی افاای

مییابد به هتان نسبس هتگارا شادن نتاای

سازههای سهبعادی باا افااای
افاای

تعاداد اعضاای ساازهای و باهتبا

تعداد پارامترهای به روز رسانی ،ق مسئله بهینهساازی و
و یافتن میادیر ضرایب تصاحیح دچاار

باارای روش عااددی در رونااد قا مساائله بهینااهسااازی دشااوارتر

قداق نتودن تاب هد

میشود تا آنجا که قتی در برخی موارد نتای بهرور کام واگرا

خطاهای عددی قاب مفقظهای میشود ،رویکرد چند مرقلاهای

میگردد .به هتین دلی اغلب روشهای عددی پیشنهادی در ادوار

در قالاب روناادی از تحلیا هااای متاوالی پیشاانهاد شااد .در روش

گذشته بر روی ساازههاایی باا قاداق ابعااد متکان پیاادهساازی

پیشنهادی در نخستین تحلی  ،ضرایب تصاحیح مجهاول باه هتاه

شدهاند .در این گونه مسا سعی بر آن بوده تا برای مخفی نگاه

اعضای سازه ای تخصیص مییابد .پاس از انجاام فرآیناد باه روز
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رسانی با خار نتودن ضرایب تصحیح مجهول اعضاایی کاه در
تحلی نخسس سالو شناسایی شاده بودناد کناار گذاشاته شاده و
تحلی ا دوم ب اا تعااداد ضاارایب تصااحیح مجهااول کتتاار انجااام
 این فرآیند تا مرقلهای ادامه مییابد که نتای قاص از.میپذیرد
 این امر قااکی از آن.دو تحلی آخر کامفً مشابه یکدیگر باشند
اسس که ادامه روند تحلی های متوالی دیگار سابب بهباود نتاای
نشده و می توان نتای قاص از آخرین تحلی را به عناوان نتیجاه
 نتااای قاصاا از.نهااایی قاصاا از بااه روز رسااانی پااذیرفس
پیادهسازی این روش بر روی مدل سازهای سهبعدی تحس عناوان
 باه خاوبی،سازه ی قا فضایی فوالدی مهاربندی شده ی سه ربیه
نشان داد کاه ایان شایوه قاادر اساس ضاتن بهباود و رفا نیاص
روشهای پیشین در مواجهه با مسا پیچیاده (باا تعاداد اعضاا و
درجات آزادی بسیار زیاد) و بهرور هوزمان توسعه آن به قالاس
 ابتدا مدل اجاای محدود سازه را بهدقس به روز رساانی،سهبعدی
،کند و سپس با تشخیص التانهای سالو و آسایبدیاده در مادل
مح و میاان آسیب های اقتتاالی موجاود در ساازه را باا کتیناه
.نتودن خطای متکن تا قتی چهار رقو اعشار نیا پی بینی نتاید
 از آنجایی کاه،در پایان الزم اسس به این نکته نیا اشاره شود
پیادهسازی این روش خصوصاً در مورد سازههای ساهبعادی و باا
 مستلام انجام تحلی های متاوالی بیشاتر و نیاا،تعداد اعضای زیاد
تعداد دفعاات

دقس تنظیتات بهینه سازی از جتله افاای

مسئله ی بهیناه ساازی در هار تکارار

افاای

ارزیابی شدن های تاب هد

 لذا باید انتظار داشس ق مسئله به،الگوریتو به روز رسانی اسس
روز رسانی به کتاک ایان روش در میایساه باا ساایر روشهاای
.زمان بیشتری هتراه باشد
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Roughly since the 1990s, the model updating problem in fields such as design, construction, repair and maintenance of
mechanical systems and civil structures has been a very important, challenging, and developing subject. In general, in the
model updating methods, an analytical model of a structure, which is usually formed based on its as built data by using of
the finite element method, is corrected considering a set of experimental measured data obtained from vibration of the
concerned structure. In fact, the main purpose of the model updating methods is to correct some structural parameters such
as mass, stiffness, and damping, in order to achieve a better compromise between analytical and experimental data. We
expected that a correctly updated analytical model of a structure predict dynamic behaviour of the real structure better and
more accurately than its initial model. In this way, considering the structural model changes with respect to a previously
constructed reference model would be measurable. On the other hand, if a structure suffers damages through some
extraordinary loadings, this will also be recognizable through comparing the difference between the updated model and its
reference model. In this view point, the model updating methods may be a good substitution for traditional methods of
damage detection and be generally applied methods for the structural health monitoring, also seismic control and
performance/behaviour evaluation of civil structures. Many methods have been developed so far in order to update finite
element model of civil structures, which are generally categorized in two main groups including direct and indirect or
iterative methods. In the direct methods, mass and stiffness matrices of the structure are directly updated during one step.
In these methods, there is no direct relation between elements of the structural matrices and structural physical parameters.
Therefore, although the updated matrices obtained from these methods have a relatively acceptable accuracy in predicting
linear structural behaviour, todays they are rarely used in updating the model of real structures. On the other hand, among
the researchers, the iterative methods, because directly use of sensitivity and variations of structural physical parameters to
update structural models are more acceptable. Modal parameters of the structure including the natural frequencies and
mode shapes are one of the most widely used data in these methods. However, since there is always a non-linear
relationship between the modal data and physical parameters, the updating problem in this method is turned into a nonlinear least squares problem that must be solved using the iterative optimization methods. In these methods, the errors
between the numerical results and the measured ones are considered as the objective function of the optimization problem.
By minimizing the objective function by changing some pre-determined physical structural parameters of the initial
analytical finite element model, through an iterative updating method, location and severities of damages are detected, as
well as the correct physical parameters.
This study aims at updating the finite element model of 3D structures performed through a sensitivity-based iterative
optimization method known as the trust region Gauss-Newton method. This is done through finding the best values for the
elemental stiffness parameters in analytical model through minimizing the difference between the frequencies and mode
shapes of the real and damaged structure. Moreover, in order to reduce the number of updating parameters and avoid
singularity problems due to usual numerical errors in the process of solving large-scale optimization problems, a new
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updating process has been implemented through several iterative stages via sequential analysis to find unknown
correction factors. This process continues until the results from the two final analyses are very close during an
acceptable accuracy. In order to examine performance of the proposed procedure, it is implemented for detection of
several damage scenarios of a 3D three-story steel dual system of an MR structure equipped by a bracing system.
Extensive analyses show that, the proposed method is a powerful model updating method to detect location and
severity of sparse/minor damages of large-scale structures with the minimum possible error.
Keywords: Finite Element Model Updating, 3D Structural Model, Sensitivity-Based Method, Trust Region
Optimization Algorithm, Modal Data, Damage Detection
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