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چکیده
امروزه روشهای شناسایی سیستمها به سهب دامنه وسهیع کهاربرد در مباحه
پایش سالمت و تشخیص خرابی سازههها جایگهاه ویهژهای در مهندسهی عمهرا

ارائهی روشی برای شناسایی

یافت است .از این میا  ،ب علت محدودیتهایی ک ب لحاظ تحریک سازههای

ماتریسهای مشخصه دینامیکی

حقیقی بزرگ مقیاس وجود دارد ،مهندسها سهازه بیشهتر به سهمت روشههای

سازههای برشی با استفاده از

شناسایی بر اساس دادههای خروجی سوق پیدا نمودهاند .در این مقال روشی بهر
اساس شناسهایی زیرفضهای تصهادفی در حهوزه زمها جههت شناسهایی کلیه ی

دادههای خروجی

ماتریسهای مشخص دینامیکی سازههای برشی شامل جرم ،سختی و میرایی در
شرایط کار با دادههای آلوده ب نوف ی باال پیشنهاد شده اسهت .روش حاضهر بهر

رسول خدایاری

یافتن تحقق کمین ماتریس سیستم ب فرم کالسیک از میا بهی نهایهت مهاتریس

دانشجوی دکتری سازه ،گروه مهندسی عمران ،واحد علوم و تحقیقات،
دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

سیستم قابل شناسایی ب روش شناسایی زیهر فضهای تصهادفی بهر اسهاس تئهوری
تحقق تکی دارد و در کنار قابلیتها ،محدودیتههایی نیهز دارد که عمهده ایهن

امید بهار (نویسنده مسئول)

محدودیتها شامل وابست بود دقت ب دقت روشهای اولی و نیز لزوم داشهتن

استادیار ،پژوهشکده مهندسی سازه ،پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و
مهندسی زلزله ،تهران ،ایرانomidbahar@iiees.ac.ir ،

وضوح دامن ی پاسخ و طول مدت کهافی بهرای رکهوردییری مهیباشهد .بهرای
ارزیابی کارایی روش پیشنهادی از دو مدل عددی  3و  5طبق بهره یرفته شهده

محسن غفوری آشتیانی

است .با توج ب خطای زیر س درصد برای تمامی حهاالت ،نتهایج تحلیهلههای

استاد ،پژوهشکده مهندسی سازه ،پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و
مهندسی زلزله ،تهران ،ایران

عههددی حههاکی از صههحت و دقههت روش شناسههایی پیشههنهادی حتهی در هنگههام
استفاده از دادههای آلوده ب نوف ی باال است.
واژگان کلیدی :شناسایی سیستم ،ماتریس مشخصهات دینهامیکی ،خروجهی
تنها ،زیر فضای تصادفی ،سازههای برشی.

 -1مقدمه
در سالهای اخیر پژوهشگرا سازه در تالش بودهاند بتواننهد

باقیماندهی حقیقهی سهازه نقهش عمهدهای ایفها نمایهد .روشههای

مشخصات دینامیکی سازههای واقعی را با دقت و صحت مناسبی

شناسایی سیستمهای سازهای را میتوا در دو دسهت ی کلهی جهای

ب دست آورند .از این جهت مسئل ی شناسایی سیستمها که اول

داد )1( :ارزیابیهای مبتنی بر آزمایشهای مخرب ،ک با نمون ییری

بار در مکانیک پیشرفت و مهندسی هوا فضا مطرح شهده بهود ،در

یا تخری های کوچک سازهای همراه است ،و ( )2ارزیهابیههای

مهندسههی عمههرا نیههز کههاربرد یسههتردهای یافههت [ .]1روشهههای

مبتنی بر آزمایشهای غیهر مخهرب ،که بهر اسهاس انهدازهییهری

کلهی

پاسخهای سازهای طراحی میشوند و در بسیاری از موارد تداخلی

بیا ریاضی از ویژییهای سازه دانست ک بتواند ب درستی تمامی

در عملکههرد سیسههتم سههازهای به وجههود نمههیآورنههد .روشهههای

خصوصیات و رفتارهای سازه را مدل نماید .این مدل ب دستآمده

شناسایی ک برای ارزیابیهای غیر مخرب سازهها مهورد اسهتفاده

پهایش

قرار میییرند ،دو رویکرد کلی دارند [ .]2رویکرد اول ،مبتنی بر

سالمت سازهای ب خصوص در هنگام ارزیابی رفتهار یها عملکهرد

شناسایی پارامترهای مدی از جمل فرکانسهای طبیعهی ،نسهبتههای

سازه ،یا در هنگام تشهخیص آسهی ههای سهازهای و تعیهین عمهر

میرایی و شکلهای مدی است یا ب عبارتی ،روشهای غیر وابست

شناسایی سیستمهای سازهای را میتهوا در یهک توصهی

باید از چنا دقتی برخوردار باشهد که بتوانهد در مباحه
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رسول خدایاری ،امید بهار و محسن غفوری آشتیانی

ب مدل فیزیکی هستند .این دست از تنوع بسیار زیهادی برخهوردار

استفاده کرد .کاتایاما [ ]15در کتاب خهود که در سهال  2225به

است ک میتوا از لحاظ حوزه حل مسائل ب نمون هایی از آنهها

چههار رسههید ،روشهههای زیرفضهها را بههرای شناسههایی سیسههتم

فرکانسهی2

ب صورت کامالً دقیق بیا نمود .برینکر و اندرسهن [ ]16در سهال

اشاره نمود :روش جستار قل  1و روش تجزی در دامن

در حوزه فرکانس ،و روش زیرفضای تصهادفی 3در حهوزه زمها

 2226تالش کردند تا مفاهیم ریاضی ب کار رفت در روش  SSIرا

[ .]3-6رویکرد دوم ،مبتنی بر شناسایی مهاتریسههای مشخصه ی

با زبانی سادهتر بیا کننهد .در ادامه الردیهز [ ]17در سهال 2217

دینامیکی سازه است یا ب عبارتی روشهای مبتنی بر فیزیک مدل.

یک الگوریتم تکرار شونده برای کمین سازی انرژی مدی جهت

شناسایی ماتریسهای سازهای ب سب

دامنه کهاربرد در مباحه

پایش سهالمت و ارزیهابی رفتهار سهازههها دارای اهمیهت ویهژهای

دستیابی ب پارامترههای مهدی پیشهنهاد داد که توانسهت بها دقهت
باالیی پارامترهای مدی را در فضای حالت شناسایی نماید.

هستند ک در دو حیط ی کلی جای میییرنهد )1( :معلهوم بهود

در ایههن پههژوهش روشههی کههاربردی بههرای شناسههایی مسههتقیم

بارهای ورودی تحریک سهازه )2( ،غیرقابهلانهدازهییهری بهود

ماتریسهای مشخص دینامیکی سازههای برشی بر مبنهای دادهههای

بارهای ورودی .برای نمون  ،در هنگام معلوم بود بارهای ورودی

خروجی در حوزه زما با بهرهییری از روش شناسایی زیرفضای

میتوا ب فعالیتهای شاخص زیر اشاره نمود :شناسایی ماتریسها

تصادفی در فضای حالت ارائ شده است .در روش پیشهنهادی از

ب وسهیل ی پارامترههای مهدی توسهط یهوا و همکهارا در سهال

دادههای پاسخ شتاب طبقات ک میتوانند آلوده ب نوف نیز باشند

 ،]7[ 1991شناسههایی مههاتریسهههای سههازهای بهها یههک سههری از

استفاده شهده اسهت .بهرای ایهن دادههها ،در فضهای  ،SSIبهتهرین

زلزل های محدود توسط تاکواکی و ناکامورا در سهال ،]1[ 2222

تحقق کمین ی ماتریس سیستم سازه ب فهرم کالسهیک اسهتخرا

و شناسایی ماتریسههای سهازهای تحهت ارهر تحریکهات نقطه ای

شده ،ک در آ تمامی ماتریسهای سیستم اعم از جرم ،سختی و

توسط آشتیانی و همکارا در سال .]9[ 2212

میرایهی حضهور دارنهد .در نهایههت بها انجهام عملیهات ریاضههی در

از طرف دیگر ،در ده های اخیر روشهای شناسایی مبتنی بر
دادههای خروجی تنها ب سب

عدم نیاز ب توقه

سهرویسدههی

فضای ماتریسی ب طور مستقیم مهاتریسههای مهورد نظهر محاسهب
میشوند .دادههای برداشت شده در ایهن تحقیهق بها فهرت رفتهار

سازه ،عدم نیاز ب ابزارهای سنگین تحریک ،و عدم وابسهتگی به

عملکههردی سههازه یهها به عبههارت بهتههر ،برداشههت پاسههخ ناشههی از

نیروهای متخصص برای لرزاند سازههای بزرگ ،توج بیشتری

ارتعاشات محیطی سیستم سازهای انجام شده است .برای ارزیهابی

را ب خود جله

نمهوده اسهت .دو و ونه

در سهال ،]12[ 2229

صحت و دقت روش پیشنهادی ،بها انجهام تحلیهلههای تاریخهه

راینیری و فابروچینو در سال  ،]11[ 2212فهاچینی و همکهارا []12

زمانی خطی تحت تحریک شتابنگاشت زلزله طهبس ،رفتهار و

در سال  2212و نی و همکارا در سال  ]13[ 2211بها روشههای

نتایج پاسخهای دو مدل سهازهی شناسهایی شهده و مهدل سهازهی

به شناسههایی پارامترهههای مههدی بهها اسههتفاده از دادههههای

حقیقی آسی دیده ،با یکدیگر مقایس شده است .ارزیهابی نتهایج

خروجی پرداختند .روش شناسایی زیرفضهای تصهادفی در حهوزه

ب دستآمده حاکی از توانمندی روش پیشنهادی حتی در حضور

زما بر پای تئوری تحقق ،روش بسیار کارآمدی است ک توسط

دادههای برداشتشدهی آلوده ب نوف های باالست.

مختله

و اوورشهههی و دیمهههور در سهههال  ]2[ 1996جههههت شناسهههایی

در کنار توانمندیها ،اینروش محدودیتهایی نیهز دارد که

ماتریسهای سیستم مرتب اول در فضای حالت ارائ شهده اسهت.

مههیتههوا آنههها را در دو یههروه کلههی جههای داد .یههروه اول:

در سهههال  2222پیتهههرز [ ]12در رسهههال دکتهههری خهههود از روش

محدودیت ههای ناشهی از دقهت روش ههای اولیه از جمله روش

شناسایی زیرفضهای تصهادفی بهرای سهازهههای مهندسهی عمهرا

شناسایی زیرفضای تصادفی و روش مقیاسسازی شکلهای مدی
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ارائهی روشی برای شناسایی ماتریسهای مشخصه دینامیکی سازههای برشی با استفاده از دادههای خروجی

برای دستیابی ب ماتریس جرم سهازه ،و یهروه دوم :لهزوم داشهتن
وضوح دامن ی پاسخ و طول مدت کافی بهرای رکهوردییری .در
عمل بهرای دسهتیابی به مشخصهات صهحی از سیسهتم سهازه ای،
رکوردییری در سازه میبایست دارای دامن و مدتزمها کهافی

سادهسازی میتوا ب شکل رابط ( )2نوشت [.]2
)y(t) = Ca z̈ (t) + Cv ż (t) + Cd z(t

()3

)y(t) = Cx(t) + Gu(t

()2
]Cv − Ca M −1 D

 C = [Cd − Ca M −1 Kو = G

باشد .در غیر این صورت با خطاهای عددی مواج خواهیم شهد.

کههه در آ

در این تحقیق مدت زما رکوردییری در مثهال ههای تحلیلهی 15

) Ca M −1 B2 u(tاست .بنابراین زو معادله فضهای

دقیق انتخاب شده است.

ورودی و  lخروجی در فضای حالت ب شکل روابهط زیهر سهاده

حالهت بها m

مییردد:
 -2شناسایی زیرفضای تصادفی
این روش شناسایی در حوزه زمها بها تشهکیل مهاتریسههای
مختل

هانکل از پاسخهای برداشت شده از سازه ،ک تعدادی از

)ẋ (t) = Ac x(t) + Bc u(t

()5

)y(t) = Cx(t) + Gu(t

()6

سطر و ستو های آ حذف یا جاب جا یردیهدهانهد ،به شناسهایی

) ẋ (tچهارتایی  Acاز مرتبه ی  Bc ، n×nاز مرتبه ی  C ،n×mاز

مهیپهردازد .شناسهایی

مرتب  l×nو  Gاز مرتب  l×nرا ماتریسهای مشخصه در فضهای

ماتریسهای حالت در تحققهای مختله

تحقق کمین طبق تئوری بنیادین تحقق و بر اسهاس کمینه مرتبه

حالت پیوست زمانی یویند.

سیستم میباشد [ .]2با توج ب اینک این روش بر مبنای معادالت

با توج ب اینک ابزارهای اندازهییری ب صورت یسست زمهانی

مرتب اول دیفرانسهیلی در فضهای حالهت بنها شهده اسهت ،روابهط

دادهبرداری مینمایند ،ضرورت دارد معادالت فضای حالت نیز به

فضای حالت ب صورت مختصر در ادام توضی داده میشود.

فرم یسست زمانی بازنویسی شهوند .از آنجها که در آزمهایشههای

چنانه معادل جنبش دینامیکی یک سیستم چند درجه آزاد

محیطی و آزمایشهای مهدی بهر اسهاس دادهههای خروجهی تنهها،

نامتغیر با زما  ،ب فرم ( ،)1را در وارو مهاتریس جهرم

ورودی سیستم ناشناخت یها غیرقابهل انهدازهییهری اسهت ،جمهالت

با ضرای

ضرب نماییم و ترم بدیهی ) ż (t) = ż (tرا به عنهوا معادله دوم

ورودی مشخص از معادالت حذف شهده و عبهارتههای تصهادفی

در کنار آ قرار دهیم ،ب شکل ماتریسی مطابق رابط ( )2دسهت

جایگزین آنها مییردند .ایهن عبهارتههای تصهادفی نشهانگر نوفه

)z(t

مییابیم ک در آ }) x(t) = {ż (tبردار حالت از مرتب  nاست:

محاسباتی و نوف اندازهییری هستند .نوف محاسباتی ک بها عبهارت

()1

)Mz̈ (t) + Dż (t) + Kz(t) = f(z, t

 wkدر رابط ( )7مشخص شده ،اغتشاشهات محاسهباتی ماننهد تغییهر

()2

)ż (t
)z(t
0
I
{
[=}
{]
}+
)⏟−M −1 k −M −1 D ⏟ż (t
)z̈ (t

شرایط محیطی از جمل تغییرات دما در حین دادهبرداری ،را در بهر

)x(t

Ac

0

){ −1 } u(t
⏟M B2
Bc

در رابط ( )1عبارت ) f(z, t) = B2 u(tجایگزین شده است.
از طرف دیگهر مهاتریس خروجهی سیسهتم که به صهورت یهک
ترکی

خطی از شتاب ،سرعت و جاب جایی است را با جایذاری

) z̈ (tاز معادل مرتب دوم دیفرانسیلی حرکت ب فهرم رابطه ( )3و
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میییرد .نوف اندازهییری ک با عبارت  vkدر رابطه ( )1مشهخص
شههده نیهز به منظههور در نظههر یههرفتن خطاهههای وارد شههده در رونههد
اندازهییری مانند اندازهییریهای محدود یها خطهای حسهگرها در
ربت مقادیر حقیقی پاسخ ب معادالت اضاف مییردد .بنابراین زو
معادل فضهای حالهت تصهادفی یسسهت زمهانی را در شهرایط کلهی
اینیون میتوا تعری
()7

کرد:
xk+1 = Ad xk + wk
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yk = Cxk + vk

()1

ک  Adماتریس سیستم در فضای یسست زمانی میباشهد .ههر دو

بلوک هنکل یذشت و آینده است ک ب طهورکلی از رابطه زیهر
ب دست میآید:
) O = E(Yhf |Yhp

جمل ه  wkو  vkتقریب هاً ایسههتا و مسههتقل بهها توزیههع یکنواخههت بهها

()11

میانگین صفر مطابق رابط ( )9فرت میشهوند که در آ  δتهابع

رابط ه فههوق را بههرای فرآینههدهای یاوس هی مطههابق پیشههنهاد و

دلتای دیراک میباشد [.]2

اوورشی [ ]2میتوا ب شکل رابط زیر نیز در نظر یرفت:

  w  t  T

 w  t 
T
E
  0 , E 
  w  j v  t    
  v  t  

 vt 
Q S
ST R  δ  t  j



()9

()12

O = Yhf Yhp T (Yhp Yhp T )−1 Yhp

یام سوم -بدست آورد ماتریس مشاهدهپذیری از مهاتریس
تصویرسازی :ماتریس مشاهدهپذیری ب شکل زیر در نظر یرفته

 -1-2روش حل زیرفضای تصادفی

برای حل زو معادل فضای حالت در فضای یسسهت زمهانی
تصادفی و ب دست آورد  Adو  Cمراحل زیر انجام میپذیرد:
یام اول -ب دست آورد ماتریس بلوک هنکل از دادهههای

شود:
()13

خروجی و تقسیم این ماتریس ب دو بلوک یذشت و آینده :ایهر

C
CAd
Γs = CA2d
⋮
[CAi−1
] d

بردار سطری شده پاسخ ب شکل ]  Y = [y1 y2 … ysباشد

ماتریس مشاهدهپذیری ب همهراه حالهتههای دنباله کهالمن،

ک ه در آ  sتعههداد پاسههخ هههای برداشههت شههده و هههر یههک از

ستو های ماتریس تصویرسازی  Oرا تشکیل مهیدهنهد .بنهابراین

پاسخهای  yاز مرتب  𝑙 × 1باشند ،آنگاه ماتریس بلوک هنکهل

هر ستو ماتریس مشاهدهپذیری را مهیتهوا مطهابق رابطه ()12

ب شکل زیر خواهد بود:

فرت نمود:
ys-2i+1
ys-2i+2

⋯
…

y2
y3

y1
y2

⋮
⋮
⋱
⋮
⋯ yi yi+1
ys−i
yi+1 yi+2 ⋯ ys-i+1
yi+2 yi+3 … ys-i+1

()12
)

⋮
ys

⋱
⋯

⋮
y2i+1

()12
= Yh

⋮

( y2i

Ocol = Γs x0

بنابراین ماتریس کلی تصویرسازی ب صورت ضرب مهاتریس
مشههاهدهپههذیری در دنبال ه هههای حالههت ب ه صههورت رابط ه ()15
میباشد.
O = Γs X 0

ک در آ  2iتعداد سطرهای ماتریس بلوک هنکل اسهت و بایهد

()15

با دقت انتخاب شود .بنابراین ماتریس هنکل دارای  s-2i+1ستو

ک  0Xحالتهای کالمن در یام زمانی صفر است .ایر مهاتریس

و  2ilسطر خواهد بود ک در آ تعهداد سهتو هها نیهز بایسهتی به

مشاهدهپذیری معلوم باشد ،تمامی حالتها ب سادیی از رابط ()15

تعداد کافی بزرگ باشد .این امر ب معنی ربت پاسخ تعهداد بیشهتر

قابههل محاسههب اسههت ،امهها در واقههع مههاتریس مشههاهدهپههذیری در

درجات آزادی مستقل سازهای است .در مثهالههای حهلشهده در

دسترس نیست .برای ب دست آورد ماتریس مشهاهدهپهذیری از

نیهز

روش تجزی مقادیر تکین از روابط ( )16تا ( )11استفاده میشود.

خصوص این موضهوع بحه

شهده و یهک پیشهنهاد مناسه

مطرح یردیده است.
یههام دوم -بهه دسههت آورد مههاتریس تصویرسههازی :طبههق
تعری  ،ماتریس تصویرسازی یهک میهانگین شهرطی از مهاتریس
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()16
()17

O = USV T
1
2

Γ̂s = US
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ارائهی روشی برای شناسایی ماتریسهای مشخصه دینامیکی سازههای برشی با استفاده از دادههای خروجی

̂ 0 = S1/2 V T
X

()11

ک مهاتریسههای  Γ̂sو  X̂0فقهط یهک بهرآورد طهی مسهئل تجزیه
مقادیر تکین بوده و منحصرب فرد نیهز نمهیباشهند .به عبهارت دیگهر
تحققهای متفاوتی از  Adو  Cوجود دارنهد که بهر اسهاس تئهوری
بنیادین تحقق و قضی تحقق کمین  ،دارای مرتب سیستم کمین بهوده
و یک ماتریس مشاهدهپذیری تولید مینماینهد که در رابطه ()15
نیز صدق میکند.
یام چهارم -محاسب  Adو  :Cمهاتریس  Cبه طهور مسهتقیم و
ماتریس  Adبا استفاده از رابط زیر ب دست میآید:
̂Γ̂Ad = Γ

()19

ک در آ ̂ Γماتریسی ستونی است ک یهک بلهوک از پهایین آ

𝑗𝑎−

()23

√𝑎𝑗 2 +𝑏𝑗 2

= 𝑗𝜁

 -3-2انتخاب مرتبه فضای حالت سیستم

برای انتخاب مرتب فضای حالت ،معیار متعارف یهافتن پهرش
قابلتوج در نمودارهای ستونی زوایای اصلی در مقایس با مرتب ههای
مختل

انتخابی سیستم است ک توسط و اوورشهی و همکهارا

پیشنهاد یردیده است [ .]2این معیار تشخیص کامالً بصری بوده،
و یاه اتفاق میافتد ک پرشهای مقادیر زوایای اصلی ب دفعهات
تکههرار شههده یهها در برخههی مههوارد محسههوس نباشههند .ایههن مسههئل
تشخیص مرتب حقیقی سیستم را دشوار مینماید .لذا در این مقال
برای اطمینا بیشتر ،در کنهار اسهتفاده از نمهودار مقهادیر زوایهای
اصلی ،از نمودار ربات فرکانس در مرتب های مختل

سیسهتم نیهز

حذف شده ،و ̂ Γماتریسهی اسهت که یهک بلهوک از بهاالی آ

بهره یرفت شده است .در این حالت ،تعداد فرکانسهای مدی که

حذف شده باشد.

در تمام مرتب های سیستم تکرار شده باشند ب عنوا فرکانسهای
اصلی سازه مشخص شده و ب تبع آ مرتبه سیسهتم دو برابهر ایهن

 -2-2شناسایی پارامترهای مدی سیستم

با استفاده از روش شناسایی زیهر فضهای تصهادفی و بهر اسهاس
تئوری بنیادین تحقق ،تحققهای متفاوت با توج ب ذات روشهای
حل معکوس ب دسهت مهیآینهد که همگهی آنهها نیهز در واقعیهت
پاسخی برای حل مسهئل معکهوس محسهوب مهیشهوند .بردارهها و
مقادیر ویژه سیستم مرتب دوم پیوسهت زمهانی در حالهت بها میرایهی،
به ترتیه از روابههط ( )22و ( ،)21به صههورت موهههومی به دسههت
خواهند آمد.
̃ = CѰ
Φ

()22

)ln(µ
ΔT

()21

= λj

ک شکلهای مدی سیستم بدو میرایی از محاسب ی نرم ماتریس
̃
 Φب دست مهیآینهد .مقهادیر فرکهانس طبیعهی و نسهبت میرایهی

زیربحرانی مد jام سیستم ،نیز با فرت اینک  λjب شکل یک عدد
موهههومی  λj = −ζj ωj ± iωj √1 − ζj 2نمههایش داده شههود ،از
روابط ( )22و( )23محاسب میشوند:
()22
سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 8931

ωj = √aj 2 + bj 2

تعداد درج آزادی ،شناسایی مییردد.
 -3روش مستقیم برای شناسایی ماتریسهای مشخصه
دینامیکی سازه
روش مستقیم پیشنهادی برای شناسایی مستقیم مهاتریسههای
سههازهای بههر روش شناسههایی زیرفضههای تصههادفی اسههتوار اسههت.
ب ه عبههارتدیگههر دقههت آ به دقههت روش شناسههایی زیهر فضههای
تصادفی وابست است .ایده اصلی در این مقاله  ،به دسهت آورد
ماتریسهای مشخص دینامیکی سیستم مرتبه دوم دیفرانسهیلی از
ماتریس کالسیک سیستم ،ماتریس  Acدر رابطه ( )2اسهت .ایهن
مههاتریس در فههرم پیوسههت ی خههود دربرییرنههدهی مههاتریسهههای
مشخصهه ی سههازهای اسههت .در رونههد تحقههق کمینهه در روش
شناسایی زیرفضای تصهادفی ،بهیشهمار مهاتریس سیسهتم به فهرم
یسست قابل شناسایی است ک دارای کمترین مرتب سیستم بهوده
و هم Adها قابل تبدیل ب  Acهستند ،اما تمامی این تبدیلها فرم
کالسیک سیستم را ب دست نمیدهند.
بههرای ی هافتن فههرم مناس ه

مههاتریس یسسههت سیسههتم،Ad ،
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ماتریسهای  µو  Ѱرا ب ترتیه

مهاتریس قطهری مقهادیر ویهژه و

تخمین مناسبی از طریق مدل سهازی یها روش اجهزای محهدود)2( ،

بردارهای ویژه ماتریس  Adمناسه  ،و مقهادیر  µ1و  Ѱ1مقهادیر و

استفاده از دادههای آزمایشی مبتنی بر اندازهییریهای محیطهی .بها

بردارهای ویژهی ههر مهاتریس سیسهتم شناسهایی شهده ماننهد Ad1

توج ب اینک در روشهای بر پای خروجی تنها به علهت مجههول

باشند ،ک همگی این ماتریسها از مرتب  n×nهستند .با توج به

بود ورودی ،شکلهای مدی ب طریق های مختله

برابههری مههاتریسهههای مقههادیر وی هژه هههر دو تحقههق و جایههذاری

میشوند ،ایر بتوا شکلههای مهدی مسهتخر از روش شناسهایی

مقادیر ویژه برای آنها خواهیم داشت:

تعری
()22

Ѱ−1 Ad Ѱ = Ѱ1 −1 Ad1 Ѱ1

()25

Ad = ѰѰ1 −1 Ad1 Ѱ1 Ѱ−1

نرمهالسهازی

زیر فضای تصادفی را ب وسیل یک ضری مقیهاس به شهکلههای
مدی مقیاس شده ب جرم تبدیل نمود ،ماتریس جرم سیستم نیز قابل
محاسب خواهد بود .در تحلیلهای عددی بخش  2نشها داده شهده
است ک استفاده از ماتریس جرم شناسهایی شهده به جهای مهاتریس

ک در آ  Ѱمجهول است اما میدانیم در ههر تحقهق ،بردارههای

جرم تحلیلی منجر ب شناسایی ماتریسهای دقیقتر سازه مییهردد.

ویژه ماتریس سیستم یسست زمهانی بها بردارههای ویهژه مهاتریس

هرچند ک اختالف ب دستآمده بهرای مهدلههای سهازهای تحلیهل

سیستم پیوسهت زمهانی متنهارر برابهر اسهت ،آنگهاه رابطه فهوق را

شده در این مقال خیلی زیاد نیست ،اما این امکها وجهود دارد که

میتوا ب شکل رابط ( )26بازنویسی نمود.

در سازههای بزرگ و پیهیده ایهن اخهتالف قابهلتوجه یهردد .در

()26

̂ Ѱ1 −1 Ad1 Ѱ1 Φ
̂ −1
Ad = Φ

در رابط فوق تنها ̂
 Φمجهول است ک از مقادیر ویژه و بردارهای

ادام ب صورت مختصر ب روشهای مقیاسسازی شکلهای مهدی
نسبت ب جرم برای دستیابی ب ماتریس جهرم پرداخته شهده و در
ارزیابیهای عددی این روشها با یکدیگر مقایس شدهاند.

ویژه ماتریس سیستم یسسهت زمهانی و مهاتریس  Cبها اسهتفاده از
مرجع [ ]11از رابط زیر ب دست میآید:
()27

} ̂ = { CѰ } = { C1 Ѱ1
Φ
C1 Ѱ1 λ1
CѰλ

 -2-3شناسایی ماتریس جرم سازه

برای شناسایی ماتریس جرم سازه میتوا از روشهای متنوع
محاسب ی ضری

مقیاس شکلهای مدی شناسهایی شهدهی سهازه

ک در آ  λ1مقدار ویژه هر ماتریس سیستم پیوست زمانی شناسایی

استفاده نمود .در واقع ،این روشهها بهرای دسهتیابی به بردارههای

شده میباشد ک با مقدار ویژه ماتریس یسست زمانی متنهارر برابهر

شکل مد مقیاس شده ب جرم ارائ شدهاند .در این مقاله  ،از ایهن

است .با این تبدیل ماتریس سیستم یسسهت ی مناسه و به تبهع آ

ایده ک مبتنی بر انجام یک سری آزمایش بر روی سازهی مهورد

ماتریس سیستم پیوست ی کالسیک ب دست آمده است.

نظر و محاسب ی تغییر در مشخص های دینامیکی آ اسهت ،بههره
یرفت میشود .ایجاد تغییهر در مشخصه ههای دینهامیکی سهازه بها

 -1-3شناسایی مستقیم ماتریسهای سیستم سازهای

ایجاد تغییر در جرم یا سختی ب صهورت مجهزا یها ههمزمها قابهل

پهس از به دسهت آورد مهاتریس سیسهتم اصهلی در فضههای

انجام است .پارلو و همکارا [ ،]22-19آنهل و همکهارا [ ]21و

پیوسهههت زمهههانی ،مهههاتریس  −M −1 kدر ربهههع سهههوم و مهههاتریس

ملههک جعفریهها و همکههارا [ ]22روشهههایی بههرای محاسههب ی

 −M −1 Dدر ربع چهارم این مهاتریس معلهوم خواههد بهود .بهرای

ضری

مقیاس با ایجاد تغییر در مقهادیر جهرم یها سهختی به طهور

تفکیک ماتریسههای مشخصه دینهامیکی کهافی اسهت مهاتریس

مستقل از هم ،ارائ نمودند .برای ایجاد تغییر ههمزمها در ههر دو

جرم سیستم سازهای در اختیار باشد.

مشخص ی جرم و سهختی مهیتهوا به روش ارائه شهده توسهط

ماتریس جرم را مهیتهوا به دو روش به دسهت آورد )1( :بها

887

خطیبی و همکارا [ ]23اشاره نمود.
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از میا روشهای متنوع ارائ شده در این زمین  ،روش تغییهر

سازه اعمال یهردد ،به طهور کامهل برقهرار اسهت [ .]19بها ضهرب

راحتی کاربرد بسیار مورد عالق پژوهشهگرا بهوده

طرفین در  Φj Tو با توج به رابطه حهاکم بهر شهکلههای مهدی

است ک روشهای متعددی برای انجام آ پیشهنهاد شهده اسهت.

مقیاس شده ب جرم ( )Φ0j MΦ0j = 1و رابط بهین شهکلههای

در جدول ( )1ب مههمتهرین ایهن روشهها اشهاره شهده اسهت .در

مدی مقیاس شهده و نشهده به جهرم بهرای حالهت اولیه

(= Φ0j

تمامی این روشها با استفاده از هما ایدهی اولیه پهارلو ،تهالش

 )α0jΦ0jک در آ  Φ0jشکل مد jام مقیاس شده ب جرم اسهت،

شده دقت محاسبات افزایش یابد .موفقیت در محاسهب ی ضهری

میتوا نوشت:

جرم ب سب

مقیاس مناس  ،ب میزا دقت در شناسایی تغییرات ایجاد شده در
رفتار سازه و محاسب ی پارامترهای مهدی آ و نیهز دقهت روابهط
محاسباتی روش مورد استفاده ،بستگی پیدا میکند .برای سادیی
محاسبات ،مقادیر جرمی به صهورت متمرکهز منظهور مهییهردد.
مشخص نمود تعداد ،اندازه و محل قرارییری جرمهای افهزوده

T

(ω0j 2 − ω1j 2 ) = α0j 2 Φj T ΔMΦj ω1j 2

()31

از رابط فوق ضری

 αبرای هر مد و برای حالت بدو تغییر

جرم ب دست خواهد آمد.
) (ω0j 2 −ω1j 2

()32

√ = α0j

ω1j 2 Φj T ΔMΦj

در مدلهای عددی مورد بررسی قرار یرفت اند.
هما طور ک در تحلیلهای عددی نشا داده خواهد شد ،خطا

جدول ( :)1مقایسه روابط پیشنهادی برای به دست آوردن ضریب مقیاس.

در محاسب ضری مقیاس در تمامی روشها ب جهز روش پهارلو در

Author

حد قابل قبول است .لهذا در ایهن مقاله از روش برینکهر و اندرسهن

]Parloo [19

[ ]22برای محاسب ی ضری مقیاس استفاده شده است ک در ادامه

]Brincker and Anderson [24

ب طور مختصر توضی داده شده اسهت .ایهر انهدیس صهفر بیهانگر
سازهی اولی و اندیس یک بیانگر هما سازه باشد ک تغییر جرم در

]Aenelle et al. [21

آ ایجاد شده ،معادل مقادیر ویژه برای این دو حالت به فهرم زیهر
]Bernal [25

است:

) (ω0j − ω1j
ω0j Φ0j T ΔMΦ0j

α0j = √2

) (ω0j 2 − ω1j 2
α0j = √ 2 T
ω1j Φ0j ΔMΦ0j
)2

2

(ω0j − ω1j
α0j = √ 2 T
ω1j Φ0j ΔMΦ1j
(ω0j 2 − ω1j 2 )Bjj
α0j = √ 2 T
ω1j Φ0j ΔMΦ1j
−1

()21

MΦ0j ω0j 2 = KΦ0j

()29

(M + ΔM)Φ1j ω1j 2 = KΦ1j

ایر رابط شکل مد  jام مقیاس شده ب جرم برای حالت اولیه
ب فرم  Φ0j = α0j Φ0jباشد ،با ترکی

دو رابط فوق ،رابط زیهر

حاصل مییردد:
()32

Equation

B = Φ0 Φ1

برای ب دست آورد ماتریس جرم از روی شکلههای مهدی
مقیاس شده ب جرم از رابط ی زیر استفاده مییردد:
T

M = (Φ Φ )−1

()33
 -4ارزیابی تحلیلی روش پیشنهادی

= M(Φ0j ω0j 2 − Φ1j ω1j 2 ) − ΔMΦ1j ω1j 2
) K(Φ0j − Φ1j

برای نشا داد کهارایی روش مسهتقیم پیشهنهادی ،مهدل دو
سازه  3و  5طبق برشی مهورد بررسهی قهرار یرفته انهد .بها فهرت

ایر مقهادیر جهرم افهزودهی طبقهات در مهاتریس  ΔMخیلهی

ارزیابی ارتعاش محیطی سازهها ،نخست پاسخ هر دو سازه تحهت

بزرگ نباشند میتوا شکلهای مدی حالت اولی و رانویه را بها

لههرزش خفی ه

محیط هی ،ک ه بهها ارتعههاش نوف ه سههفید بهها توزی هع

یکدیگر برابر فرت نمود ،یعنی (  .)Φ0j = Φ1j = Φjاین رابط ،

نرمال (یاوسی) با میانگین صفر و انحراف معیار یک مهدل شهده

درصورتیک توزیع جرم افزوده بها نسهبت جهرم موجهود طبقهات

است ،ب مدت  15دقیقه بها یهام زمهانی  2/21رانیه ربهت شهدند.
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در شکل ( 52 ،)1رانی اول تحریهک محیطهی رسهم شهده اسهت.

انتقالی ،بها جهرم 11 ،22و  16تهن ،و سهختی  9752 ،22222و

تحلیلها دینهامیکی خطهی تاریخهه زمهانی بهوده و در نهرمافهزار

 7522کیلو نیوتن بر متر با استفاده از نرم افزار اجزای محهدود

اجههزای محههدود  OpenSeesانجههام پذیرفته اسههت .سه س نتههایج

 OpenSeesمدل سازی شهده اسهت .میرایهی سهازه به صهورت

حاصل از تحلیل ب عنوا ورودی اندازهییری شهده به نهرمافهزار

کالسههیک فههرت شههده و از روابههط رایلههی بهها نسههبت میرایههی

نوشت شده در محیط  Matlabداده میشود .مراحل اجرایهی ایهن

 5درصد برای مدهای اول و سوم محاسب شده است .پاسخهای

نرمافزار ب شرح زیر است )1( :مشخص ههای مهدی سهازه توسهط

ربههت شههده ،شههتاب مطلههق طبقههات سههازه ناشههی از ارتعاشههات

روش شناسایی زیرفضای تصادفی شناسایی میشهود )2( ،توسهط

محیطی زمین ،اعمالی در پای سازه است .از آنجا ک در عمل

الگههوریتم پیشههنهادی مههاتریس شناسههایی شههدهی سیسههتم به فههرم

ربت داده ها بها نوفه ههای محیطهی و دسهتگاهی همهراه اسهت،

کالسیک درمیآید )3( ،با ماتریس جرم شناسایی شهده که طهی

نتایج ربهت شهده به نوفه ههایی بها  5 ،2و  12درصهد دامنه ی

آزمایش هی مسههتقل محاسههب م هیشههود ،مههاتریسهههای مشخص ه ی

بیشین ی شتاب ربت شده نیز آلوده شدند.

دینامیکی سازه اعم از سختی و میرایی ب دست میآیند .در انتهها
نیز رفتار دینامیکی مدل تحلیلی سازهههای شناسهایی شهده تحهت
زلزل طبس مورد بررسی قرار یرفت و پاسخهای آ با پاسخههای
مدل حقیقی سازه مقایس شده است.

 -1-1-4شناسایی پارامترهای مدی

پارامترهای مدی از طریق روش شناسایی زیرفضای تصهادفی
بر اساس روابط ( )22تا ( )23برای دادههای برداشت شهده بهرای
چهار حالت بدو نوف و آلوده ب نوف های  5 ،2و  12درصد ،به

 -1-4سازه سه طبقه برشی

دست آمدهاند ک با مقادیر حقیقی سازه مقایسه شهدهانهد .نتهایج

سههازه ی سهه طبقهه ی برشههی دارای سهه درجهه ی آزادی

ارزیابی در جدول ( )2ارائ شده است.

شکل ( :)1بخشی از تحریک ورودی نوفهی سفید.
جدول ( :)2مقایسه فرکانس و نسبت میرایی مدی سازه شناسایی شده و سازه اجزای محدود.
شناسایی شده

شناسایی شده

شناسایی شده

شناسایی شده

بدون نوفه

با نوفه  2درصد

با نوفه  5درصد

با نوفه  11درصد

مد 1

1.2559E+01

1.2486E+01

1.2543E+01

1.2543E+01

1.2505E+01

مد 2

3.1215E+01

3.1197E+01

3.1303E+01

3.1303E+01

3.1222E+01

اجزای محدود

فرکانس
rad/sec

نسبت میرایی

880

مد 3

4.4525E+01

4.4402E+01

4.4740E+01

4.4740E+01

4.4450E+01

مد 1

5.00E-02

5.25E-02

5.24E-02

5.22E-02

5.20E-02

مد 2

4.30E-02

4.22E-02

4.22E-02

4.20E-02

4.19E-02

مد 3

5.00E-02

4.74E-02

4.74E-02

4.74E-02

4.74E-02
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مقایس ی نتایج ارائ شده در جدول ( )2نشا میدههد ،روش

نشا میدهد حتی در بهاالترین درصهد آلهودیی سهیگنال پاسهخ

شناسایی زیرفضهای تصهادفی حتهی در بهاالترین نسهبت نوفه نیهز

سازه ب نوف نیز بیشترین خطا در بهرآورد شهکل مهد سهوم اتفهاق

توانست مقادیر فرکانسهای مدی را به درسهتی اسهتخرا نمایهد.

افتاده ک بسیار اندک است.

البت این دقت در شناسهایی ،در خصهوص مقهادیر نسهبت میرایهی
چندا صادق نیست .اما اختالف مقادیر نسبت میرایهی از مقهادیر

جدول ( :)3مقایسه کمی شکلهای مدی با معیار  MACبرای دادههاای

حقیقی آ قدر زیاد نیست ک در ارزیابی رفتهار سهازه که بعهدتر

آلوده به نوفه  11درصد.

خهواهیم دیهد ،مشهکلی وارد نمایهد .در ادامه  ،شهکلههای مههدی
شناسههایی شههده در حالههته های مختل ه  ،بهها شههکلهههای مههدی

شماره مد

1

2

3

معیار اطمینا مدی

2/99999

2/99999

2/99995

ب دستآمهده از مهدل تحلیلهی سهازهی  3طبقه مقایسه شهدهانهد
(شکل  .)2نتایج با دقهت بسهیار بهاالیی بهر روی یکهدیگر منطبهق
هستند ک باز هم نشا از توانمندی روش مورد نظهر در تفکیهک

 -2-1-4تعیین مرتبه سیستم

دادههای درست از سیگنالهای حتی با آلودیی باالست.

هما یونه که پهیشتهر توضهی داده شهد ،بهرای اطمینها از نتیجه

ب منظور مقایس کمّی شکلهای مدی نیهز مهیتهوا از معیهار

تشخیص مرتب سیستم ،در کنار روش موجود که بهر پایه تشهخیص

شده در رابط ی ( )32استفاده نمود.

مرتب ی سیستم از روی پرش در نمودارهای زوایای اصلی مهیباشهد،

اطمینا مدی  ،MACتعری
()32

(Φi T Φj )2
) (Φi T Φi )(Φj T Φj

= MACi,j

نتایج ارزیابی کمّی مقایس ی شکلهای مدی در جهدول ()3

شکل ( )3باال ،از نمودارهای ربات ،مطابق شکل ( )3پایین ،نیز استفاده
شده است؛ بدینترتی

ک تغییر فرکانس طبیعی شناسایی شده بها

روش شناسایی زیرفضای تصادفی در مرتب سیستمهای متفاوت

شکل ( :)2مقایسه شکلهای مدی سازهی شناسایی شده و سازهی مدلسازی شده.
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برای سازه مد نظر رسم شده است و بر اساس اینک یک تعداد از

متناس با جرم طبقات باشد ضری مقیاس حاصل از رابط ( )32کامالً

فرکانسها در تمهامی مرتبه هها تکهرار مهیشهوند ،درجه آزادی

درست خواهد بود؛ اما از آنجا ک جرم طبقات نامعلوم است ،ایهن کهار

سیستم تشخیص داده میشود .با توج ب شکل ( ،)3مرتب ی  6ک

امکا پذیر نیست .لذا از توزیع جرم یکنواخت استفاده شهده اسهت که

دو برابر فرکانسهای شناسایی شدهاند مورد تائید قرار میییرد.

میتواند تقریبی در محاسب ی ماتریس جهرم وارد نمایهد .در شهکل ()2
مقدار جرم افزودهی یکنواخت طبقات ب صورت درصدی از جهرم مهد
اول در مقابل درصد خطای روشهای مختل

ترسیم شده است.

شکل ( :)4مقایسه روش های مختلف محاسبه ضریب مقیاس در جرمهاای
افزوده متفاوت.

بر اساس شکل ( ،)2ب جز روش پارلو ک قدیمیتهرین روش
است ،بقی ی روشهای مورد بح

حتی در کمترین مقدار جهرم

افزوده ک  222کیلویرم است نیز بسهیار خهوب عمهل کهردهانهد.
پس از محاسب ضری

مقیاس ،شکلهای مهدی مقیهاس شهده به

شکل ( :)3نمودار زوایای اصلی برای تشخیص مرتباه سیساتمت تشاکیل ساتون

جرم از شکلهای مدی شناسایی شده در آزمایش اول اسهتخرا

های پایدار برای فرکانسهای اصلی شناسایی شده و تشخیص درجه آزادی.

مییردند .اکنهو مهاتریس جهرم از رابطه ی ( )33قابهل محاسهب
میباشد ک در جدول ( )2ارائ شده است.

 -3-1-4شناسایی مستقیم ماتریسهای مشخصه دینامیکی سیستم مرتبه دوم

پس از شناسایی ماتریس سیستم در فضای یسست زمهانی و تبهدیل

محدود

پیشنهادی ،میتوا با پیشضهرب وارو مهاتریس جهرم در نیمه پهایین

مدل اجزای

آ ب ماتریس سیستم کالسیک در فضای پیوست زمهانی توسهط روش

جدول ( :)4ماتریسهای جرم شناسایی شده و ماتریس جرم مدل سازه.
0.00E+00
0.00E+00
1.60E+01

0.00E+00
1.80E+01
0.00E+00

2.00E+01
0.00E+00
0.00E+00

ماتریس سیستم کالسیک ،ماتریسهای سهختی و میرایهی را به دسهت
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بدو نوف

جرم طبقات انجام پذیرد .پیشتر توضی داده شد که ایهر تغییهر جهرم

نوف 12درصد

برای انجام این کار باید آزمایش ارتعاش محیطی دومی بها افهزود

شناسایی شده با

 -1-3-1-4شناسایی ماتریس جرم

شناسایی شده

آورد .لذا الزم است ابتدا ماتریس جرم سازه تعیین یردد.

-2.00E-02
-3.45E-02
1.60E+01

1.91E-02
1.80E+01
-3.45E-02

2.00E+01
1.91E-02
-2.00E-02

-1.93E-02
-3.68E-02
1.60E+01

1.58E-02
1.80E+01
-3.68E-02

2.00E+01
1.58E-02
-1.93E-02
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هما طور ک مشاهده مهیشهود ،مقهادیر قطهر اصهلی مهاتریس جهرم

مقادیر شناسایی در روش شناسایی زیرفضای تصادفی ،ابعاد مهاتریس

شناسایی شده ک تأریر زیادی روی پاسخهای سازه دارند ،با درای های قطر

بلهوک هنکهل اسهت .و اوورشههی [ ]2تعهداد ردیه ههای مههاتریس

اصلی ماتریس جرم مدل اجزای محدود برابری میکنند و اخهتالفهها

هنکل ،i ،را بر اساس حداکثر مرتب سیستم و تعداد نقاط دادهبهرداری

تنها در مقادیر غیر قطری ماتریس جرم راهر شده است .اعضای غیر قطر

پیشنهاد میدهد .اما ارزیابیهها نشها مهیدهنهد که بهرای محاسهب ی

اصلی در ماتریسهای شناسایی شده در مقایس بها اعضهای قطهر اصهلی

مستقیم ماتریسهای سیستم ب خصوص برای سیسهتمههای بها میرایهی

بسیار کوچکترند و لذا از تأریریذاری بسیار پایینتری نیز برخوردارند.

باال و دادههای آلوده ب درصد بهاالیی از نوفه نیهاز به  iبهزرگتهری

از اینرو اختالف ماتریسهای شناسایی شده با ماتریس حقیقی سهازه

داریم .از طرفی ،با تعری

ی دوم i

حتی برای دادههای آلوده ب نوف  12درصد نیز بسیار ناچیز است.

افزایش مییابهد ،که لزومه ًا ههم ایهن افهزایش به بهتهر شهد مقهادیر

 iبزرگتر ،زما تحلیهل بها مرتبه

شناسایی شده نمیانجامهد .بهرای نمونه  ،در نمهودار سهمت چه
 -2-3-1-4مسائلی پیرامون شناسایی ماتریس سختی

شکل ( )5در ردی

باال تغییرات اولین درای مهاتریس سهختی،k(1,1) ،

روش شناسایی مستقیم ماتریسهای سهازهای بهر روش شناسهایی

نشا داده شده ک افزایش مقدار  iباع بهبود مقدار شناسهایی نشهده

زیرفضههای تصههادفی اسههتوار اسههت .بهه عبههارت بهتههر ،دقههت روش

است .بنابراین پیشنهاد مهییهردد بهرای دسهتیابی به مهاتریسههای بها

پیشنهادی ،متأرر از دقت در شناسایی ماتریس سیسهتم از طریهق روش

اعضای قابل اعتماد ،این مقدار بیش از مقدار پیشهنهادی و به حهدود

شناسایی زیرفضای تصادفی است .یکی از پارامترهای مهثرر در دقهت

مثالً بیست برابر مرتب سیستم افزایش داده شود.

شکل ( :)5تغییرات درایههای ماتریس سختی شناسایی شده در تعداد مختلف سطرهای بلوک هنکل.
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بههرای یههافتن مههاتریس جههرم سههازه ،مههیتههوا ب ه جههای انجههام
آزمایش دوم ارتعاش محیطی بها جهرم افهزوده ،از مهاتریس جهرم

نسبت ب استفاده از ماتریس جرم از طریق شبی سازی و مشاهدات
راهری ،ب واقعیت نزدیکتر است.

تحلیلی حاصل از مشاهدات راهری ،ب کمک روشههایی ماننهد
شبی سازی و مهدلسهازی اجهزای محهدود نیهز اسهتفاده نمهود .در
جدول ( )5نتایج تحلیلی ماتریس سختی شناسایی شده با رویکرد

 -3-3-1-4شناسایی ماتریسهای سختی و میرایی

پس از شناسایی ماتریس جرم و تعیین ابعاد مناسه

مهاتریس

اول مبتنی بر اسهتفاده از مهاتریس جهرم معلهوم و رویکهرد دوم بها

هنکل ،مهیتهوا از روش مسهتقیم بهرای شناسهایی مهاتریسههای

استفاده از ماتریس جرم شناسایی شده از آزمایش مستقل ارتعاش

سختی و میرایی اقدام نمود .نتایج شناسایی ماتریسهای سختی و

محیطی در وضعیت بدو نوف ارائ شده اسهت .همها یونه که

میرایی در جدول ( )6نشا میدهد ماتریسههای شناسهایی شهده

مشاهده میشود ،ماتریس سختی شناسهایی شهده از رویکهرد دوم

تطابق خوبی با ماتریس حقیقی سازه دارنهد .مهیتهوا یفهت که

هم متقار است و هم مقادیر غیر قطری کوچکتری دارد ک بها

وجود نوف باال حتی تا مقدار  12درصد در پاسخهای اندازهییری

کالسیک دینامیک سازه سازیارتر است .ب عبارتدیگر

شدهی سازه نیز عمالً نتوانست تأریر چندانی در دقت شناسایی این

تعاری

نتایج استفاده از آزمایش مستقل جههت شناسهایی مهاتریس جهرم

ماتریسها داشت باشد.

جدول ( :)5ماتریس سختی شناسایی شده با دو رویکرد جرم معلوم و جرم شناسایی شده (.)kN/m
رویکرد اول (ماتریس جرم معلوم)

رویکرد دوم (ماتریس جرم شناسایی شده)

ماتریس سختی

-1.23E+02

-9.73E+03

3.37E+04

-1.53E+01

-9.72E+03

3.37E+04

-7.57E+03

1.74E+04

-9.94E+03

-7.52E+03

1.73E+04

-9.72E+03

7.51E+03

-7.34E+03

-2.47E+02

7.51E+03

-7.52E+03

-1.53E+01

جدول (:)6ماتریسهای سختی و میرایی شناسایی شده.
ماتریس سختی ()kN/m

مدل اجزا محدود
شناسایی شده بدو نوف
12درصد

شناسایی شده با نوف

881

ماتریس میرایی ()kNs/m
7.87E+01

3.38E+04

-5.33E-15

-1.71E+01

-1.31E+01

4.79E+01

-1.71E+01

2.88E+01

-1.31E+01

1.78E-15

-3.24E+01

7.89E+01
-1.05E+01

0.00E+00

-9.75E+03

-7.50E+03

1.73E+04

-9.75E+03

7.50E+03

-7.50E+03

0.00E+00

-1.53E+01

-9.72E+03

3.37E+04

-9.34E+00

-7.52E+03

1.73E+04

-9.72E+03

-1.52E+01

4.70E+01

7.51E+03

-7.52E+03

-1.53E+01

2.71E+01

-1.36E+01

2.42E+01

-1.27E+01

-9.72E+03

3.37E+04

3.96E-01

-1.91E+01

7.97E+01

-7.52E+03

1.73E+04

-9.72E+03

-1.34E+01

4.78E+01

-1.93E+01

7.51E+03

-7.52E+03

-1.27E+01

2.78E+01

-1.34E+01

3.15E-01
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 -4-1-4ارزیابی رفتار لرزهای

تصههادفی بههرای چهههار حالههت بههدو نوفه و نوفه بهها درصههدهای

در مرحل آخر برای بررسی دقت روش شناسایی پیشهنهادی،
رفتار لرزهای مدلهای اجزای محدود و شناسایی شدهی سهازه را
تحت زلزل طبس مورد بررسی قرار دادهایم .نتایج جذر میهانگین

مختل

ب دست آمدهاند ک در جدول ( )12آورده شده است.

نتایج ارائ شده در جدول ( )12نشا مهیدهنهد بهرای تمهامی
حاالت مقادیر فرکانسی با دقت بسیار باالیی شناسایی شدهاند

مربعات پاسخههای شهتاب و جابه جهایی طبقهات سهازه ،و بیشهین
جابهه جههایی پاسههخ تحلیههل تاریخههه زمههانی طبقههات سههازه در

جدول ( :)7مقایسهی جذر میانگین مربعات پاسخ شتاب طبقات مدلهای

جدولهای ( )7تا ( )9ارائ شده اسهت .نتهایج نشهانگر توانمنهدی

اجزای محدود و شناسایی شدهی سازه (متر بر مجذور ثانیه).

باالی روش پیشنهادی در شناسایی مدل حقیقی سازه برشی است.
 -2-4سازه پنج طبقه برشی

سازهی پنج طبق ی برشی با پهنج درجه ی آزادی انتقهالی ،بها
جرم طبقات  15 ،16 ،11 ،22و  12تن و سهختی طبقهات ،22222
 12222 ،15222 ،22222و  1222کیلو نیوتن بر متر ،با مشخصات
مشاب مثال قبل در نرمافزار اجزای محدود  OpenSeesمدلسازی
شده است .تحلیل تاریخه زمانی خطی این مدل تحهت ارتعهاش
محیطی در پای سازه قرار یرفت و پاسخهای شتاب مطلق طبقهات
آ ربت شده است .با توج ب آلوده بهود پاسهخهها به نوفه در

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

مدل
اجزای محدود

6.90E+00

7.91E+00

9.01E+00

شناسایی شده بدو نوف

6.86E+00

7.85E+00

8.95E+00

شناسایی شده با نوف 12درصد

6.86E+00

7.85E+00

8.95E+00

جدول ( :(8مقایسهی جذر میانگین مربعاات پاساخ جاباهجاایی طبقاات
مدلهای اجزای محدود و شناسایی شدهی سازه (متر).
طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

مدل
اجزای محدود

2.91E-02

1.99E-02

8.22E-03

شناسایی شده بدو نوف

2.91E-02

1.99E-02

8.19E-03

شناسایی شده با نوف 12درصد

2.91E-02

1.99E-02

8.18E-03

سازههای حقیقی ،پاسخهای شتاب اندازهییری شده ب نوف ههایی

جدول ( :)9مقایسهی بیشینه جابهجایی طبقات مدلهای اجزای محدود

با درصدهای  5 ،2و ( 12بر اساس حداکثر دامن ) آلوده شدهاند.

و شناسایی شدهی سازه (متر).
مدل

 -1-2-4شناسایی پارامترهای مدی

مشاب مثال قبل ،پارامترههای مهدی سهازهی مهورد بررسهی بهر
اساس روابهط ( )22تها ( )23از طریهق روش شناسهایی زیرفضهای

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

اجزای محدود

7.46E-02

4.77E-02

2.51E-02

شناسایی شده بدو نوف

7.46E-02

4.77E-02

2.51E-02

شناسایی شده با نوف 12درصد

7.46E-02

4.77E-02

2.51E-02

جدول ( :)11مقایسه فرکانس و نسبت میرایی مدی مدلهای اجزای محدود و شناسایی شدهی سازه.

فرکانس
()rad/sec

نسبت
میرایی

اجزای محدود

شناسایی شده بدو نوف

شناسایی شده با نوف 2درصد

شناسایی شده با نوف  5درصد

شناسایی شده با نوف 12درصد

مد 1

9.5817E+00

9.5934E+00

9.5930E+00

9.5938E+00

9.5943E+00

مد 2

2.3265E+01

2.3295E+01

2.3297E+01

2.3296E+01

2.3297E+01

مد 3

3.6348E+01

3.6196E+01

3.6191E+01

3.6190E+01

3.6191E+01

مد 2

4.6359E+01

4.6090E+01

4.6086E+01

4.6085E+01

4.6087E+01

مد 5

5.8095E+01

5.7938E+01

5.7928E+01

5.7928E+01

5.7927E+01

مد 1

5.00E-02

5.29E-02

5.27E-02

5.29E-02

5.31E-02

مد 2

4.16E-02

3.97E-02

4.00E-02

3.99E-02

3.99E-02

مد 3

5.00E-02

5.08E-02

5.03E-02

5.05E-02

5.05E-02

مد 2

5.86E-02

5.42E-02

5.41E-02

5.41E-02

5.41E-02

مد 5

6.98E-02

6.20E-02

6.18E-02

6.15E-02

6.16E-02
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درحهالیکه مقههادیر شناسههایی شهدهی نسههبت فرکانسههی از دقههت

مدل اجزای محدود و مدل شناسایی شده با پاسخهای آلوده ب نوف 12

کمتری برخوردارند .البت با اندکی دقت معلوم میشهود که ایهن

درصد نشا داده شده است .نتایج حاکی از مشابهت بسیار زیاد است.

مسئل ب خود روش شناسایی زیرفضای تصادفی مربوط میشود و
اررات ناشی از آلودیی دادههای انهدازهییهری شهده به نوفه در
میزا خطای برآورد نسبت میرایی ،نقش عمدهای ایفا نمهیکنهد.

 -2-2-4تشخیص مرتبهی سیستم سازهای

در نمودار تغییهرات زوایهای اصهلی ،شهکل ( )7راسهت ،مرتبه

در یام بعد شکلهای مدی مدلهای شناسایی شده با شکلههای

سیستم از روی پرش در این نمودار  12تشخیص داده میشود .برای

مدی مدل اجزای محدود سازه در شکل ( )6مقایس شده است.

اطمینا از مرتب ی سیستم سازهای ،از دیایرام پایداری فرکانسهای

برای نشا داد میزا مشابهت مهدهای شناسهایی شهده بها مهدهای

شناسایی شده نیز استفاده شده است (شکل  7چ ) .با توج ب ربات

متنارر مدل اجزای محدود از معیار  MACدر رابط ( )32اسهتفاده شهده

پنج فرکانس اصلی در تمامی تحلیلها ،درج آزادی سهازه  5و به

است .در جدول ( )11فقط مقادیر محاسب شده بهرای مقایسه ی حالهت

این ترتی مرتب ی سیستم  12مورد تائید قرار میییرد.

جدول ( :)11معیار  MACبرای تمامی مودها.
شماره مد

1

معیار اطمینا مدی

1.0000E+00

2
1.0000E+00

3
9.9994E-01

4
9.9987E-01

5
9.9965E-01

شکل ( :)6مقایسه شکلهای مدی سازهی شناسایی شده و سازهی مدلسازی شده.

شکل ( :)7نمودار تغییرات زوایای اصلی برای تشخیص مرتبه سیستم (راست)ت تشکیل ستونهای پایدار فرکانسهای اصلی شناسایی شده برای تشخیص تعداد درجه آزادی (چپ).
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ارائهی روشی برای شناسایی ماتریسهای مشخصه دینامیکی سازههای برشی با استفاده از دادههای خروجی

 -3-2-4شناسایی ماتریسهای مشخصه دیناامیکی سیساتم مرتباه
دوم از روش مستقیم

مانند مثال قبل ،پس از شناسایی پارامترهای دینامیکی سازه از روش
شناسایی زیرفضای تصادفی و نیز شناسایی ماتریسهای حالهت در فهرم
یسست  ،با استفاده از روش مستقیم پیشنهادی ماتریس سیستم کالسیک
ب فرم پیوست زمانی استخرا مییردد .اکنو با داشتن مهاتریس جهرم،
هما یون ک توضی داده شد ،ماتریسهای سختی و میرایی ب صورت
مستقیم قابل شناسایی خواهند بود .بهرای تشهکیل مهاتریس جهرم دو راه
وجود دارد )1( :استفاده از مشخص ههای رهاهری )2( ،اسهتفاده از یهک
آزمایش مستقل ارتعاش محیطی .در مثال قبل توضی داده شد ک روش

شکل ( :)8خطای ایجاد شده در محاسبه ضریب مقیاس در ترکیابهاای
مختلف جرم افزوده.

دوم از لحاظ نزدیک بود ب واقعیت ،روش بهتری است.
در شکل ( )1نکاتی ب چشم میخورند :اول ،انتخاب مقهادیر
کوچک جرم افزوده ب مقدار خطای کوچهکتهری در شناسهایی

 -1-3-2-4شناسایی ماتریس جرم

با انجام یکسری کارهای تحلیلی ،بر روی پاسخهای اندازهییهری

منتهی مییردد .دوم ،باریذاری فقط طبق ی اول ب نتهایج بسهیار

شده طی آزمایش دوم ارتعاش محیطی ،ماتریس جهرم سهازه شناسهایی

خوبی منتهی شده است .سوم ،در صورت باریذاری چنهد طبقه ،

مییردد .برای انجام این آزمایش ،عالوه بر میزا جرم افزوده طبقهات،

انتخاب طبق های پایین از اهمیت بیشتری برخوردار اسهت .شهاید

محل قرارییری آنها نیز در میزا دقت روش بسیار تأریریذار اسهت .در

بتوا یفت ک بایهد حتمه ًا طبقهات بهیش از نصه

ارتفهاع سهازه

این مثال با به کهارییری روش برینکهر و اندرسهن [ ،]22مقهدار خطهای

باریذاری شوند .مهاتریس جهرم از رابطه ( )33شناسهایی شهده و

نتایج حاصل از مقادیر مختل

جرم افهزوده و محهل قرارییهری آ در

طبقات بررسی شده ک نتایج در شکل ( )1ترسیم شدهاند.

نتایج در جدول ( )12برای وضعیت حالهای بهدو نوفه و نوفه
 12درصد با مقدار تحلیلی اجزای محدود مقایس شده است.

جدول ( :)12مقایسه ماتریس جرم حاصل از شکلهای مدی شناسایی شدهی مقیاس شده و ماتریس جرم سازه مدلسازی شده (تن).

مدل اجزای محدود

0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
1.4000E+01

0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
1.5000E+01
0.0000E+00

0.0000E+00
0.0000E+00
1.6000E+01
0.0000E+00
0.0000E+00

شناسایی شده بدو نوف

-1.9309E-02
-3.4603E-02
-3.7486E-02
-2.6091E-02
1.3983E+01

-1.2904E-02
-1.2525E-02
-1.7820E-02
1.4968E+01
-2.6091E-02

1.7999E-02
-5.9301E-04
1.5994E+01
-1.7820E-02
-3.7486E-02

0.0000E+00
1.8000E+01
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
-4.5099E-03
1.8026E+01
-5.9301E-04
-1.2525E-02
-3.4603E-02

2.0000E+01
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
2.0012E+01
-4.5099E-03
1.7999E-02
-1.2904E-02
-1.9309E-02

شناسایی شده با نوف  12درصد

-1.3225E-02

-4.0850E-03

2.6236E-02

-1.9724E-03

2.0024E+01

-4.0434E-02
-3.7440E-02
-2.6659E-02
1.3979E+01

-1.5420E-02
-1.3049E-02
1.4972E+01
-2.6659E-02

-3.5190E-03
1.5998E+01
-1.3049E-02
-3.7440E-02

1.8013E+01
-3.5190E-03
-1.5420E-02
-4.0434E-02

-1.9724E-03
2.6236E-02
-4.0850E-03
-1.3225E-02
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رسول خدایاری ،امید بهار و محسن غفوری آشتیانی

استفاده شده است .ارزیابیها نشا میدهند ،هرچند ماتریسههای

 -2-3-2-4شناسایی ماتریس سختی و میرایی

پس از شناسایی ماتریس جرم از انجهام آزمهایش مسهتقل جهرم

شناسایی شده در اعضای غیر قطهری اختالفهاتی بها مهدل حقیقهی

افزوده ،از روش مستقیم برای شناسایی ماتریسهای سختی و میرایی

دارند اما این اختالفها در مقایسه بها مقهدار اعضهای روی قطهر

استفاده مییردد .بدینترتی ک با پیشضرب وارو ماتریس جرم

اصلی ماتریسهها بسهیار کوچهکانهد و مهیتهوا آنهها را نادیهده

در نیم پایین ماتریس سیستم در فرم کالسیک ،ماتریسهای سختی

یرفت .ب عبارت دیگر ،روش پیشنهادی قادر است مهاتریسههای

و میرایی ب دست میآیند که نتهایج در جهدولههای ( )13و ()12

بسیار نزدیک ب ماتریس حقیقی سهازه را حتهی بهرای پاسهخههای

ارائ شدهاند .در این شناسایی نیز از  iبیسهت برابهر مرتبه ی سیسهتم

آلوده ب نوف  12درصد نیز ب خوبی و با دقت باال شناسایی نماید.

جدول ( :)13مقایسه ماتریس سختی شناسایی شده از روش مستقیم و ماتریس سختی سازهی مدلسازی شده (.)kN/m

مدل اجزای محدود
شناسایی شده بدو نوف
 12درصد

شناسایی شده با نوف

0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
-8.0000E+03
8.0000E+03

0.0000E+00
0.0000E+00
-1.0000E+04
1.8000E+04
-8.0000E+03

0.0000E+00
-1.5000E+04
2.5000E+04
-1.0000E+04
0.0000E+00

-2.0000E+04
3.5000E+04
-1.5000E+04
0.0000E+00
0.0000E+00

4.4000E+04
-2.0000E+04
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00

-4.2373E+00
-1.3150E+01
-1.2607E+01
-7.9967E+03
8.0032E+03

-1.4439E+01
4.3377E+00
-9.9935E+03
1.7985E+04
-7.9967E+03

3.8577E+01
-1.5009E+04
2.4998E+04
-9.9935E+03
-1.2607E+01

-2.0031E+04
3.5046E+04
-1.5009E+04
4.3377E+00
-1.3150E+01

4.4018E+04
-2.0031E+04
3.8577E+01
-1.4439E+01
-4.2373E+00

-1.8181E+00
-1.3408E+01
-1.2805E+01
-7.9976E+03
8.0032E+03

-9.3779E+00
2.3907E+00
-9.9920E+03
1.7983E+04
-7.9976E+03

4.1257E+01
-1.5008E+04
2.4998E+04
-9.9920E+03
-1.2805E+01

-2.0032E+04
3.5041E+04
-1.5008E+04
2.3907E+00
-1.3408E+01

4.4029E+04
-2.0032E+04
4.1257E+01
-9.3779E+00
-1.8181E+00

جدول ( :)14مقایسه ماتریس میرایی شناسایی شده از روش مستقیم و ماتریس میرایی مدلسازی شده (.)kNs/m

مدل اجزای محدود
شناسایی شده بدو نوف
 12درصد

شناسایی شده با نوف
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-1.2434E-14
1.4211E-14
-8.2157E-15
-1.7418E+01
2.8034E+01

-8.8818E-15
-7.1054E-15
-2.1773E+01
5.0565E+01
-1.7418E+01

2.1316E-14
-3.2659E+01
6.6564E+01
-2.1773E+01
2.2204E-15

-4.3545E+01
8.9853E+01
-3.2659E+01
-5.3291E-15
4.8850E-15

1.1096E+02
-4.3545E+01
3.5527E-14
-5.3291E-15
1.1102E-15

1.3925E+00

-1.8321E+00

-1.5225E+00

-3.4369E+01

9.7899E+01

1.1469E+00

-8.9350E-01

-3.1695E+01

8.5575E+01

-3.7573E+01

-6.4242E-01

-1.8880E+01

6.0592E+01

-2.4748E+01

-3.4327E+00

-1.5956E+01

4.9876E+01

-2.2493E+01

2.9309E+00

-4.6464E+00

2.7399E+01

-1.6050E+01

-3.5130E+00

8.2449E+00

-4.0859E+00

1.3740E+00

-1.7373E+00

-1.6061E+00

-3.4199E+01

9.7544E+01

1.0987E+00
-2.8627E-02
-1.6627E+01
2.7960E+01

-9.1140E-01
-1.8816E+01
4.9745E+01
-1.5968E+01

-3.1347E+01
5.9970E+01
-2.1735E+01
-3.8323E+00

8.5030E+01
-2.5251E+01
3.5455E+00
7.3112E+00

-3.7109E+01
-3.8513E+00
-3.8457E+00
-4.3660E+00
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ارائهی روشی برای شناسایی ماتریسهای مشخصه دینامیکی سازههای برشی با استفاده از دادههای خروجی

 -4-2-4ارزیابی رفتار لرزهای مدلهای شناسایی شده

در مرحل آخر همانند مثال قبل ،برای بررسی رفتار مدلههای

 -5نتیجهگیری
با توج ب محدودیتهای عنوا شده در استفاده از روشههای

شناسایی شده آنها را تحت تحریک تکیه یهاهی ناشهی از زلزله

شناسایی با استفاده از دادههای ورودی -خروجی ب صورت تهومم

طبس قرار دادهایم .نتایج تحلیلهای تاریخه زمهانی در جهدول-

و نیز با عنایت ب اینک در روشهای شناسایی بر اساس دادهههای

های ( )15تا ( )17با یکدیگر مقایس شده است.

خروجی تنها تاکنو ب شناسایی پارامترهای مدی اکتفا شهده ،در
ایههن مقال ه ب ه معرفههی روشههی مسههتقیم جهههت شناسههایی تمههامی

جدول ( :)15مقایسه جذر میانگین مربعات پاسخ شتاب طبقات مدلهای
اجزای محدود و شناسایی شده سازه (متر بر مجذور ثانیه).
مدل

طبقه پنجم طبقه چهارم طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

اجزای محدود

4.15E+00 5.05E+00 5.54E+00 7.56E+00 8.43E+00

شناسایی شده بدو
نوف
شناسایی شده با نوف
12درصد

4.26E+00 5.13E+00 5.58E+00 7.66E+00 8.48E+00

4.26E+00 5.13E+00 5.58E+00 7.66E+00 8.48E+00

ماتریسهای سازهای بها در دسهت داشهتن تنهها پاسهخههای سهازه
پرداخت شده است.
اساس روش مسهتقیم پیشهنهادی بهر شناسهایی مهاتریس سیسهتم
فضای حالت پیوست زمهانی به فهرم کالسهیک اسهتوار اسهت .ایهن
ماتریس حاوی ترکیبی از ماتریسهای مشخص سازهای است و بها
تبدیل ریاضی از ماتریس سیستم یسست زمانی ب دست میآید .بها
توج ب اینک شناسایی از پاسخهای سازه یک نهوع حهل معکهوس

جدول ( :)16مقایسه جذر میاانگین مربعاات پاساخ جاباهجاایی طبقاات

است ،بینهایت ماتریس سیسهتم یسسهت زمهانی وجهود دارنهد که

مدلهای اجزای محدود و شناسایی شده سازه (متر).

شهرایط تئههوری تحقهق را ارضهها مهینماینههد و دارای حهداقل مرتبه

مدل

طبقه پنجم طبقه چهارم طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

اجزای محدود

1.41E-02 2.91E-02 4.59E-02 6.46E-02 7.72E-02

شناسایی شده
بدو نوف

1.41E-02 2.91E-02 4.59E-02 6.46E-02 7.71E-02

شناسایی شده با
نوف 12درصد

1.41E-02 2.91E-02 4.59E-02 6.46E-02 7.72E-02

سیستم هستند .در ایهن پهژوهش روشهی جههت دسهتیابی به تحقهق
اصلی از ماتریس سیستم یسست زمانی ارائ شده است.
در ادام برای بررسهی روش مسهتقیم ارائه شهده دو تحلیلهی
شامل سازههای برشی س و پنج طبق مورد ارزیابی قرار یرفتنهد.
نتایج ارزیابی ها نشا دادند ،با توج ب توانمندی روش زیرفضای

جدول ( :)17مقایسه بیشینه جابهجایی طبقات مدلهای اجزای محادود

تصههادفی در شناسههایی مههاتریس سیسههتم سههازه و روش مسههتقیم

و شناسایی شده سازه (متر).

پیشنهادی ،با استخرا ماتریس جرم سازه با انجام یهک آزمهایش

مدل

طبقه پنجم طبقه چهارم طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

اجزای محدود

1.64E-01

3.52E-02 6.67E-02 9.81E-02 1.32E-01

شناسایی شده
بدو نوف

1.64E-01

3.54E-02 6.69E-02 9.82E-02 1.33E-01

شناسایی شده با
نوف 12درصد

1.64E-01

3.53E-02 6.68E-02 9.82E-02 1.33E-01

ارتعاش محیطهی دوم بهر روی سهازههها ،مهاتریسههای سهختی و
میرایی متقار سازه ب طور مستقیم شناسهایی مهییردنهد .نکته ی
حائز اهمیت در این است ک ایر ماتریس جرم سازه از مشخص ههای
قابههل مشههاهده در مههدل سههازهای اسههتخرا شههود ،مههاتریسهههای
شناسهایی شهدهی سهختی و میرایهی عهالوه بهر متقهار نبهود  ،بهها

هما طور ک مشاهده میشود روش مستقیم پیشنهادی مبتنهی

ماتریسهای حقیقی سازه نیز اختالف بیشتری دارند.

بر شناسهایی زیرفضهای تصهادفی بها دقهت بسهیار بهاالیی توانهایی

در نهایت میتوا یفهت ،همها یونه که نتهایج نشها دادهانهد

شناسایی ماتریسهای سازهای را حتی در حضهور نوفه ههای بهاال

روش پیشنهادی حاضر میتواند ماتریسهای سهازهههای برشهی را بها

داشت و ب عنوا یک روش قابهل اعتمهاد در شناسهایی بهر اسهاس

استفاده از دادههای خروجی تنها حتی هنگامیک پاسخهای برداشت

دادههای خروجی تنها پیشنهاد مییردد.

شده آلوده ب نوف ی باال نیز باشند ،ب خوبی شناسایی نماید.

سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 8931

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

889

 امید بهار و محسن غفوری آشتیانی،رسول خدایاری

Automaated output-only dynamic identification of
civil engineering structure. Mechanical Systems
and Signal Processing.
12. Facchini, L., Betti, M., and Biagini, P. (2014)
Neural network based modal identification of
structural

systems

through

output-only

measurement. Computers and Structures.
13. Ni, P., Xia, Y., and Hao, H. (2018) Improved
decentralized structural identification with outputonly measurement. Measurement, 597-610.

مراجع
1. Juang, J.-N. (1994) Applied System Identification,
NASA Langley Research Center. Prentice Hall PTR.
2. Van Overschee, P. and De Moor, B. (1996)
Subspace Identification for Linear Systems: Theory,
Implementation, Applications.
3. Bendat, J.S. and Piersol, A.G. (1993) Engineering
Application of Correlation and Spectral Analysis.
2nd Edition, John Wiley & Sons, New York, NY,
USA.

14. Peeters, B. (2000) System Identification and
Dmage Detection in Civil Engineering. Ph.D.
Thesis, Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium.
15. Katayama, T. (2005) Subsapace Methods for
System Identification. Springer.

4. Benjamin, B. (2001) Output Only Modal Analysis
Using Frequency Domain Decomposition. Bachelor
of Engineering Thesis, University of Queensland.
5. Brinvker, R., Lingmi, Z., and Anderson, P. (2000)
Modal identification from ambient response using

(2006)

frequency domain decomposition. 18th International

Understanding stochastic subspace identification.

Modal Analysis Conference, San Antonio, Texas,

Proceeding

Society for Experimental Mechanics.

16. Brincker,

R.

and

Anderson,

of International

P.

Modal

Analysis

Conference, IMAC.

6. Peeters, B., De Roeck, G. (1999) reference based

17. Lardies, J. (2017) Modal parameter identification

stochastic

subspace

identification

in

civil

2nd International Conference on

by an iterative approach and by the state space

engineering.

model. Mechanical Systems and Signal Processing,

Identification in Engineering Systems, Swansea,

239-251.

UK, March.

18. Nilvetti, F. and Pappalardo, C.M. (2012) Mass

7. Yuan, P., Wu, Z., and Ma, X. (1998) Estimated

stiffness and damping identification of a two story

mass and stiffness matrices of shear building from

building

modal test data. Earthquake Engineering and

model.

International

Journal

of

Mechanical Engineering and Industrial Design.
19. Parloo, E., Verboven, P., Guillame, P., and
Overmeire,

M.

(2000)

Structural Dynamics, 27(5), 415-422.
8. Takewaki, I. and Nakamura, M. (2000) Stiffness-

Sensitivity-based

damping simultaneous identification using limited

operational mode shape normalization. Mech.

earthquake records. Earthquake Engineering &

Systems and Signal Proc., 16, 757-767.

Structural Dynamics, 29(8), 1219-1238.

20. Parloo, E., Guillaume, P., Anthonis, J., Heylen, W.,

9. Ghafory-Ashtiany, M., Adhami, B., and Khanlari,

and Swers, N. (2003) Modelling of sprayer boom

K. (2014) Identification of structural systems with

dynamics by means of maximum likelihood

full characteristic matrices under single point

identification techniques, part 2: Sensivity-based

excitation. Journal of Sound and Vibration,

mode shape normalization. Biosystem Engineering.

333(24), 6381-6394.

21. Aenelle, M.L., Brincker, R., and Fernandez-

10. Du, X.L. and Wang, F.Q. (2009) New modal

Canteli, A. (2005) Some methods to determine

identification method under the nonstationary

scaled mode shapes in natural input modal

Gaussian ambient excitation. Applied Mathematics

analysis. Proc. of the International Modal Analysis

and Mechanics, 30(10), 1295-1304.

Conference (IMAC) XXIII.

11. Rainiery,

C.

and

Fabbrocino,

G.

(2010)

8931  تابستان، شماره دوم،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال ششم

880

ارائهی روشی برای شناسایی ماتریسهای مشخصه دینامیکی سازههای برشی با استفاده از دادههای خروجی

22. Malekjafarian, A., Ashory, M.R., Khatibi, M.M.,
and Saber Latibari, M. (2016) Rigid body stiffness
matrix for identification of inertia properties from
output-only data. European Journal of Mechanics
A/Solids, 85-94.
23. Khatibi, M.M., Ashory, M.R., and Malekjafarian,
A. (2012) Mass stiffness change method for scaling
of operational mode shapes. Mechanical Systems
and Signal Processing.
24. Brincker, R. and Anderson, P. (2003) A way of
getting scaled mode shapes in output only modal
analysis. Proc. of the International Modal Analysis
Conference (IMAC) XXI.
25. Bernal, D. (2004) Modal scaling from known mass
perturbation. Journal of Engineering Mechanics,
130-1083.

واژهنامه
Peak Picking
Frequency Domain
Decomposition
Stochastic Subspace
Identification

881

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جستار قل-1
 تجزی در دامن فرکانسی-2
 روش زیرفضای تصادفی-3

8931  تابستان، شماره دوم،سال ششم

Extended Abstracts

Introducing a Method for Identification of All Dynamic Characteristics Matrices of
Shear Buildings Using Output-Only Data
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Nowadays, system identification methods have found special place in civil engineering due to extended
application in health monitoring and damage detection of structures. Among these, due to limitations caused by
stimulation of large scale actual structures, structure engineers are mostly leading toward identification methods
based on output-only data. In this study, a method was proposed based on identification of Stochastic Subspace
Identification (SSI) method in time domain to identify all structural matrices including mass, damping and stiffness
in shear buildings. This method is highly able to identify structural matrices even in working with noise-polluted
data. When using SSI with reviewing realization theory, we have never proper information about real degrees of
freedom of the system. Hence, system matrices are identifiable in various forms, all of which are true realizations of
the system. To explore the main matrices of structural model, the proposed method relies on finding realization of
the minimal matrix of the system in the classical form. To evaluate the effectiveness of suggested method, two
numerical models of 3 and 5 stories is used. Results of the numerical analysis indicate accuracy of suggested
identification method, even in using high noise polluted data.
Keywords: System Recognition; Dynamic Feature Matrix; Output-Only; Random Subspace; Shear Structure.

