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چکیذه
 سحزٜبی دشسبة ؿذٞثشٜاسٛٞ یب ٔبٚ ایٜبی جبدٞ ٘مُ سحز سحشیهٚ ُٕبی دس حیٗ حٜٞبی سحشیه سلبدفی ػبصٞیٌٚیشی ٘یشٜا٘ذاص
افٛذف ٔب سؼییٗ خٞ ٚ ؾ چبِؾٞٚ دس ایٗ دظٚ اص ایٗ س، أشی غیشٕٔىٗ اػز،َداٛٔ بیٞبػبیی دبسأششٙز ؿٟبی ٔحیغی جٞسحشیه
سرٛداَ كٛٔ  آ٘بِیضٖٝٙ دس صٔیٛٙ سبوٝبیی وٞؾٞٚ دس دظ.ب اػزٞب ثب داؿشٗ دبػخٟٙ سٚ دیٚسٚ ی سحشیهٖٚ داؿشٗ ٘یشٚب ثذٞ ٜداَ ػبصٛٔ
ٖ آ٘بِیضٛٙیٗ سبوٕٙچٞ  اػز؛ٜف دس سؼییٗ ٔیشایی ؿذٛ خلٝ فشوب٘غ ثٚ ٖ صٔبٜصٛبی حٞؽٚ سٝ ٔمبیؼٝ وٕششی ثٝجٛ س،ٌٝشفش
 فشوب٘غ آ٘بِیضٚ ٖ صٔبٜصٛبی حٞؽٚب ثش سٞ ثشسػی سبثیش ایٗ سحشیهٚ ػیٛٙة ػیٚ جبس،یضػفیذٛ٘ بی ٔخشّفٞ حؼبػیشی ثیٗ سحشیه
ٚ ػبصیٜ دٔذش) دیبدٚ شٙ ف،ْ آصادی (جشٝج دسجٙ دٝی یه ٔذَ ٌؼؼشٚب سٞ ؽٚ اثشذا ایٗ س. اػزٝسر ٍ٘شفشٛداَ وبسوشدی كٛٔ
ٝبی سجضیٞؽٚ ایٗ سٝذ وٞؾ ٘ـبٖ ٔیدٞٚ ایٗ دظ. اػزٜؼشی ؿذٙػبصی كٜالؼی دیبدٚ ٜی یه ػبصٚبیز سٟ٘  دسٚ  اػزٜجی ؿذٙػٝكح
ٚ ٝسر ٌشفشٛ كٜدػز آٔذٝای ثیٗ ٘شبیج ثٝ دس دبیبٖ ٔمبیؼ.ذٙؼشٞ الؼیٚ ٕٝ٘ٛ٘ بی اثشذایی یهٞدٛٔ َداٛٔ بیٞ اػشخشاج دبسأششٝلبدس ث
. اػزٝسد اسصیبثی لشاس ٌشفشٛٔ ،بٞؽٚش یه اص سٞ وبسایی

. فشوب٘غ؛ آ٘بِیض حؼبػیزٜصٛبػبیی؛ حٙ صٔبٖ؛ ؿٜصٛداَ وبسوشدی؛ ٔیشایی؛ حٛٔ  آ٘بِیض:کلوات کلیذی
Sensitivity Analysis of Operational Modal Approaches in Damping Identification and
Implementaion on an Industrial Sample
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Abstract
It is impossible to measure the random excitation loads of structures during transportation under road
excitations or satellite carriers thrown under environmental excitations in order to identify modal parameters;
thus in this research, our challenge and purpose is to determine the modal properties of structures without
having the input excitation load and, but only by having the response. In the studies have been performed so
far in the field of modal analysis, less attention has been paid to comparing time and frequency methods,
especially in the determination of damping. In addition, no sensitivity analysis between different excitations
of white noise, sinusoidal sweep and the effect of these excitations on time and frequency domain methods
of modal functional analysis have been performed so far. At first, these methods are implemented and
validated on a 5-DOF discrete model (mass, spring, and damper), and finally they are industrially
implemented on an actual structure. This paper shows that the decomposition methods are capable to extract
the modal parameters of the primary modes of an actual sample. At the end, a comparison is made between
the results and the effectiveness of each method is evaluated.

Keywords: Operational Modal Analysis; Damping; Time Domain; Identification; Frequency Domain;
Sensitivity Analysis.
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 -7هقذهه
٘یبص ث ٝسحّیُ دیٙبٔیىی ػبصٜٞب دس كٙؼز ثٙٔٝظٛس دیؾثیٙی
دبػخ ػبصٜٞب سحز ثبسٞبی ٔخشّف ثؼیبس صیبد اػز .ثب سٛجٝ
ث ٝسؿذ سلبثز جٟب٘ی ایٗ ٘یبص ضشٚسیسش ٔیؿٛد ،چشا وٝ
دیؾثیٙی ٔٛفمیزآٔیضٙٔ ،جش ث ٝعشاحی دلیكسشٛٔ ،ثشسش،
ساحزسش  ٚثب دٚاْسش ٔحلٛالر ثب ا٘شطی وٕششی ثشای سِٛیذ
ٔی ؿٛد .دس د ٚد ٝٞاخیش ،آ٘بِیض ٔٛداَ ث ٝدا٘ـی فشاٌیش ثب
ٞذف سؼییٗ ،ثٟجٛد  ٚثٟی ٝٙػبصی ٔـخلبر دیٙبٔیىی ػبصٜ
ٞبی ٟٔٙذػی سجذیُ ؿذ ٜاػز .یبفشٗ ٔـخلبر دیٙبٔیىی
ػبص ،ٜیىی اص اػبػیسشیٗ ثخؾٞبی سحّیُ دیٙبٔیىی اػز.
سٚؽٞبی آ٘بِیض ٔٛداَ اثضاس لذسسٕٙذی ثشای سػیذٖ ث ٝایٗ
ٞذف ٔیثبؿٙذ و ٝث ٝد ٚدػش ٝآ٘بِیض ٔٛداَ والػیه  ٚآ٘بِیض
ٔٛداَ وبسوشدی یب فمظ خشٚجی سمؼیٓ ٔیؿ٘ٛذ[ .]1آ٘بِیض
ٔٛداَ فشآیٙذ سؼییٗ خٛاف راسی دیٙبٔیىی یه ػیؼشٓ دس
لبِت فشوب٘غٞبی عجیؼی ،ضشایت ٔیشایی  ٚؿىُ ٔٛدٞب اػز
و ٝاص آٖٞب ثشای ایجبد یه ٔذَ سیبضی اص سفشبس دیٙبٔیىی
ػیؼشٓ اػشفبدٔ ٜیؿٛد .ایٗ ٔذَ سیبضی ثٔ ٝذَ ٔٛداَ
ػیؼشٓ  ٚاعالػبر ٔشثٛط ثٔ ٝـخلبر آٖ ،دادٜٞبی ٔٛداَ
٘بٔیذٔ ٜیؿ٘ٛذ[ .]2وّی ٝدذیذٜٞبی فیضیىی دس یه دػشٝ
ثٙذی ٚػیغ ث ٝدادٜٞبی لغؼی ثب چبسچٛة ٔؼیٗ  ٚداد ٜغیش
لغؼی ثب چبسچٛة اسفبلی سمؼیٓ ٔیؿ٘ٛذ .دادٜٞبی لغؼی
ثشای یه دذیذ ٜفیضیىی ثٛػیّ ٝسٚاثظ كشیح سیبضی لبثُ
سٛكیف اػز؛ دس حبِی و ٝثیبٖ دذیذٜٞبی غیشلغؼی اص عشیك
سٚاثظ سیبضی كشیح أىبٖدزیش ٘جٛدٞ ٚ ٜیچ ساٞی ثشای دیؾ
ثیٙی ٔمذاس دلیك آٖ دس یه ِحظ ٝاص صٔبٖ آیٙذٚ ٜجٛد ٘ذاسد.
ایٗ دادٜٞب داسای ؿخلیز سلبدفی ثٛد ٚ ٜثبیؼشی دس چٙیٗ
ؿشایغی ثشای ثیبٖ آٟ٘ب اص ثیبٖ احشٕبَ ٔ ٚیبٍ٘یٗ آٔبسی ثٝ
جبی ٔؼبدالر كشیح اػشفبد ٜوشد .ثذِیُ ٔج َٟٛثٛدٖ ٘یشٚی
ٞبی سحشیه ٚسٚدی دس آ٘بِیض ٔٛداَ وبسوشدی ،ث ٝجبی
چبسچٛة ٔؼیٗ  ٚلغؼی دسآ٘بِیض ٔٛداَ سجشثی ،اص چبسچٛة
اسفبلی  ٚغیشلغؼی اػشفبدٔ ٜیؿٛد .سٚؽٞبی آ٘بِیض ٔٛداَ
والػیه ،ثش ا٘ذاصٌٜیشی ٚسٚدی/خشٚجی ٔجشٙی ثٛد ٚ ٜثب
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ثىبسٌیشی سٚؽٞبی ؿٙبػبیی ٔذَ٘ :ظیش ا٘شخبة لّ،ٝوٕششیٗ
ٔشثؼبر ]3[،ثشاصؽ دایشٜایٔ ،ؼىٛع[ ،]5 ,4ثٙذ٘ز[ ،]6چٙذ
جّٕٝای وؼشی حؼبثی[ ،]7چٙذجّٕٝای وؼشی وّی،
یىذبسچ ٚ ]8 ,6[ٝعیفی [ ]9ث ٝاػشخشاج خلٛكیبر اسسؼبؿی
ػبصٔ ٜیدشداص٘ذ .دس ثؼیبسی اص ػبصٜٞبی ثضسي  ٚدیچیذٜ
أىبٖ اػشفبد ٜاص آ٘بِیض ٔٛداَ والػیه ثشای ثذػز آٚسدٖ
دبسأششٞبی ٔٛداَ ٚجٛد ٘ذاسد؛ صیشا اص یه ػ ٛثشای سحشیه
ػبصٞ ٜبی ثضسي٘ ،یشٚی صیبدی ثبیذ ثىبس ٌشفش ٝؿٛد سب سٕبٔی
ٔٛدٞبی ػبص ٜدس ٔحذٚد ٜفشوب٘ؼی ٔذ ٘ظش سحشیه ٌشدد  ٚاص
ػٛی دیٍش ،ثىبسٌیشی چٙیٗ ٘یشٚی ثضسٌیٛٔ ،جت خشاثی
ٔحّی ػبص٘ ٚ ٜیض ثشٚص سفشبس غیشخغی ٔیؿٛد[]10؛ ٕٞچٙیٗ
ثؼیبسی اص ػبصٜٞب دس ٘شیج٘ ٝیشٞٚبی حبكُ اص ػّٕىشد خٛد
ثغٛس ٔٛثش ٙٔ ٚبػجی سحشیه ٔیؿ٘ٛذ و ٝأىبٖ ا٘ذاصٌٜیشی
ایٗ ٘یشٞٚب غیش ٕٔىٗ اػز ،اص جّٕٔ ٝیسٛاٖ ث ٝسٛسثیٗ  ٚیب
لغبس دس حبَ وبس اؿبس ٜوشد .ثذِیُ ٔٛاسد روش ؿذٔ ٚ ٜؼبئُ
دیٍش ،سٚؽٞبیی ٔٛسد سٛج ٝلشاس ٌشفشٙذ و ٝث ٝسحشیه ٚ
ا٘ذاصٌٜیشی ٘یشٚی ٚسٚدی ث ٝػبص ٜجٟز ثذػز آٚسدٖ
دبسأششٞبی ٔٛداَ ٘یبصی ٘جبؿذ[ .]1ایٗ سٚؽٞب سا آ٘بِیض
ٔٛداَ وبسوشدی ثش ٔجٙبی ٔحبػج ٝدبسأششٞبی ٔٛداَ ػبص،ٜ
فمظ ثب اػشفبد ٜاص دبػخ خشٚجی ٔی٘بٔٙذ[]11؛ صیشا سٟٙب ثب
ثجز دبػخ ػبص ٜا٘جبْ ٔیٌیشد و ٝدس ٘شیج٘ ٝیشٞٚبی اػٕبِی
دس حیٗ ؿشایظ وبس دس ٔحیظ عجیؼی ػبص ٜثٚ ٝجٛد ٔیآیٙذ
[ .]1آ٘بِیض ٔٛداَ وبسوشدی ،ثشای سؼییٗ اعالػبر ٔٛداَ اص
سغییشٔىبٖٞب ،ػشػزٞب یب ؿشبةٞب اػشفبدٔ ٜیوٙذ .سحّیُ
ٔٛداَ وبسوشدی ٔیسٛا٘ذ دس دأ ٝٙصٔب٘ی یب دأ ٝٙفشوب٘ؼی
ا٘جبْ ؿٛد .دس ایٗ ٔمبِ ٝثٙٔ ٝظٛس اػشخشاج ٔـخلبر
دیٙبٔیىی ػبص ٜسحز ثبس ٔحیغی ،اص سٚؽٞبی سجضی ٝحٛصٜ
فشوب٘ؼی دیـشفش ،ٝؿٙبػبیی صیش فضبی اسفبلی  ٚسٚؽ حٛصٜ
صٔبٖ اثشاٞیٓ اػشفبد ٜؿذ ٜاػز .سٚؽ سجضی ٝحٛصٜ
فشوب٘غ( ،)FDDیىی اص سٚؽٞبی دشوبسثشد دس حٛص ٜفشوب٘غ
اػز وٕٞ ٝب٘ٙذ ػبیش سٚؽٞبی آ٘بِیض ٔٛداَ وبسوشدی دس
حٛص ٜفشوب٘غ ثشاػبع ساثغ ٝثیٗ ٔبسشیغٞبی چٍبِی عیف
سٛا٘ی (ٚ )PSDسٚدی  ٚخشٚجی یه فشایٙذ سلبدفی اػشٛاس
اػز [ .]12ایٗ سٚؽ ثشای آ٘بِیض ٔٛداَ وبسوشدی دس ػبَ
 2000سٛػظ ثشیٙىش اسائ ٝؿذ [ .]13ثب سٛػؼ ٝسٚؽ سجضیٝ
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حٛص ٜفشوب٘غٔ ،یسٛاٖ ٔیشایی سا ٘یض ثٝدػز آٚسد ،ایٗ سٚؽ
سا سجضی ٝحٛص ٜفشوب٘غ دیـشفشٔ )EFDD( ٝی٘بٔٙذ و ٝثشای
اِٚیٗثبس سٛػظ ثشیٙىش ٕٞ ٚىبسا٘ؾ دس ػبَ ٔ 2001غشح ؿذ
[ . ]14دس ٔمبیؼ ٝثب سجضی ٝحٛص ٜفشوب٘غ ،سٚؽ سجضی ٝحٛصٜ
فشوب٘غ دیـشفش ،ٝسخٕیٗ ثٟششی اص فشوب٘غٞبی عجیؼی ٚ
ؿىُ ٔٛدٞب ٔیدٞذٕٞ ،چٙیٗ ٔیشایی سا سخٕیٗ ٔیص٘ذ .یىی
اص لٛیسشیٗ  ٚؿٙبخش ٝؿذٜسشیٗ سٚؽٞبی حٛص ٜصٔبٖ دس
آ٘بِیض ٔٛداَ وبسوشدی ،سٚؽ ٔجشٙی ثش صیشفضبی اسفبلی اػز.
دس د 90 ٝٞسٚؿی ٘ٛیٗ ثشای ؿٙبػبیی فضبی حبِز
ػیؼشٓٞبی ٔجشٙی ثش صیشفضب دس ٟٔٙذػی ػیؼشٓٞب  ٚوٙششَ
اسائ ٝؿذ و ٝثشاػبع آٖ دس ػبَ  1993سٚؽ صیشفضبی
اسفبلی( ،)SSIسٛػظ  ٖٚاٚسؿی ٕٞ ٚىبسا٘ؾ ثب اػشفبد ٜاص
ا٘ذاصٌٜیشی دبػخ ػبص ٜث ٝسحشیه سلبدفی اسائ ٝؿذ [,15
 .]16ػذغ دیشش ٕٞ ٚىبسا٘ؾ دس ػبَ  ،1995ث ٝسٛػؼ ٝایٗ
سٚؽ دشداخش ٚ ٝاص آٖ ثشای آ٘بِیض ٔٛداَ ػبصٜٞبی سحز
ثبسٞبی ٔحیغی اػشفبدٕٛ٘ ٜد٘ذ [ .]17دس ػبَ  1982ػٕیش
اثشاٞیٓ  ٚسیچبسد دیبدب ،سٛا٘بیی اٍِٛسیشٓ ؿٙبػبیی حٛص ٜصٔب٘ی
اثشاٞیٓ سا ثشای ؿٙبػبیی ٔجٕٛػٝای وبُٔ اص دبسأششٞبی
ٔٛداَ ػبخشبسی ،ثب اػشفبد ٜاص سؼذاد صیبدی اص سبسیخچٞٝبی
صٔب٘ی دبػخ آصاد ثٝعٛس ٕٞضٔبٖ دس یه آ٘بِیض  ٚثب فشم ثش
یه ٔذَ ؿٙبػبیی ثب سؼذاد صیبدی اص دسجبر آصادیٛٔ ،سد
ٔغبِؼ ٝلشاس داد٘ذ [ .]18ثذیٗ ٔٙظٛس اثشذا یه ػیؼشٓ دٙج
دسج ٝآصادی دس ٘شْ افضاس ٔشّت سحز سحشیهٞبی ٘ٛیض ػفیذ
 ٚجبسٚة ػیٛٙػی لشاس ٌشفش ٚ ٝدبػخٞبی آٖ دس دسجبر
آصادی جبثجبیی ا٘ذاصٌٜیشی ؿذ ٜاػز ،ػذغ ػیٍٙبَٞبی
دبػخٞبی ثٝدػز آٔذٚ ٜسٚدی سٚؽٞبی سجضی ٝفشوب٘ؼی،
صیشفضبی اسفبلی ،سٚؽ اثشاٞیٓ لشاسٌشفش ٚ ٝثب دیبد ٜػبصی
ایٗ سٚؽٞبی حٛص ٜصٔب٘ی  ٚفشوب٘ؼیٔ ،یشایی آٖٞب سؼییٗ
ؿذ ٚ ٜثب ٘شبیج حبكُ اص حُ دلیك ایٗ ػیؼشٓ دٙج دسجٝ
آصادی ٔمبیؼٔ ٚ ٝیضاٖ دلز ایٗ سٚؽٞب سؼییٗ ؿذ ٜاػز.
دسٟ٘بیز ایٗ سٚؽٞب سٚی ػبصٜای ٚالؼی دیبد ٜػبصی كٙؼشی
ؿذٜا٘ذ.
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دس حبَ حبضش سىٙیهٞبی سؼز  OMAثٝدِیُ ٞضی٘ ٝٙؼجشبً
وٓ  ٚػشػز اجشای آٖٞب  ٚدیـشفزٞبی اخیش دس سجٟیضار
ضجظ  ٚسٚؽٞبی ٔحبػجبسی وبٔال جزاة ثٛدٜا٘ذ .ایذ ٜاػبػی
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سىٙیهٞبی سؼز  ،OMAایٗ اػز و ٝػبصٜای وٛٔ ٝسد
آصٔبیؾ لشاس ٔیٌیشد ،دس ٔؼشم چٙذ ٘ٛع سحشیه لشاس
ٔیٌیشد و ٝسمشیجب ٚیظٌیٞبی ٘ٛیض ػفیذ داسد ،یؼٙی دس
ػشسبػش دأٌ ٝٙؼششد ٜفشوب٘ؼی ا٘شطی سٛصیغ ؿذ ٜاػز وٝ
دأ ٝٙفشوب٘ؼی خلٛكیبر ٔٛداَ ػبص ٜسا دٛؿؾ ٔیدٞذ .ثب
ایٗ ٚجٛد ،اٌش ثبسٞبی ٚالؼی خلٛكیبر ٘ٛیض ػفیذ دلیمی
٘ذاس٘ذ ،صیبد ٔ٘ ٟٓیؼز ،چ ٖٛدس ٚالغ چیضی و ٟٓٔ ٝاػز،
ایٗ اػز و ٝسٕبْ ٔٛدٞبی دِخٛا ٜث ٝا٘ذاص ٜوبفی سحشیه
ؿذ ٜثبؿٙذ سب ثشٛاٖ ٔـبسوز آٖٞب سا سٛػظ ا٘ذاصٌٜیشیٞب
اسخبر ٕ٘ٛد.
 -7-1روش حوزه زهاى اتراهین
،
،
سىٙیه  ITDثب ػ ٝسبخیش صٔب٘ی اجشا ٔیؿٛد،
؛ أب ثب ا٘شخبة ٔٙبػجی اص دبسأششٞب ٔیسٛا٘یٓ
ٚ
 ITDوالػیه سا ٔغبثك فشٔٛالػی ٖٛجذیذ ٔغشح وٙیٓ؛
ثٙبثشایٗ ٔبسشیغ ٕٞجؼشٍی سا ٔیسٛاٖ ثٝكٛسر سشویت خغی
اص ؿىُ ٔٛدٞب  ٚا٘حشافبر ٕ٘بیی ثب ساثغ )1( ٝفشَٔٛثٙذی
ٕ٘ٛد:
)

) (

(

()1
دس آٖ  ... ، ،ؿىُ ٔٛدٞب ٞؼشٙذ ... ، ، ،لغتٞبی
صٔب٘ی دیٛػشٞ ٝؼشٙذ  ... ، ، ٚلغتٞبی صٔب٘ی ٌؼؼشٝ
ٞؼشٙذ  ... ، ، ٚدأٞٝٙبی ٔٛداَ اِٚیٞ ٝؼشٙذ و ٝا٘حشاف
آصاد سا دس صٔبٖ كفش سؼشیف ٔیوٙٙذ:
()2
(
)
او ٖٛٙیه ٔبسشیغ ثّٛن ٙٞىُ ثب چٟبس سدیف ثّٛن
ایجبد ٔیوٙیٓ  ٚآٖ سا ث ٝدٔ ٚبسشیغ سمؼیٓ ٔیوٙیٓ:
]

[

)
)
)

] )

(
(
(

(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
( [

()3
دس ایٗ دٔ ٚبسشیغ ثّٛوی وٛچىشش ٙٞىُٔ ،بسشیغ فٛلب٘ی
ؿبُٔ د ٚسدیف ثّٛن ثبال ٔ ٚبسشیغ دبییٗ  ،ؿبُٔ دٚ
سدیف ثّٛن دبییٗ اػز .ا٘حشاف آصاد سؼذاد اص ٘مبط سا داسا
اػز .ثب دس ٘ظش ٌشفشٗ ػجبسر ا٘حشاف آصاد اص ٔؼبدِ)1( ٝ
ٔیسٛا٘یٓ سا ثٝكٛسر ساثغ )4( ٝثیبٖ وٙیٓ:
()4
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و ٝدس آٖ  ψیه ٔبسشیغ اػز و ٝؿىُ ٔٛدٞب سا دس ػشٖٞٛب
ٍ٘ٔ ٝیداسد:
]

()5

[

ٔ ٚبسشیؼی اػز و ٝلغتٞبی صٔب٘ی ٌؼؼشٙٔ ٝشلت ثٝ
صٔبٖٞبی سٛا٘ی ٔخشّف ثشحؼت دأٞٝٙبی ٔشٙبظش ٔٛداَ سا
ٍ٘ٔ ٝیداسد:
()6

]

[

ثٝعٛس ٔـبثٔ ،ٝبسشیغ ثّٛوی ٙٞىُ دیٍش ثب دٔ ٚشحّٝ
اػز  ٚدس٘شیجٔ ٝیسٛا٘ذ ثٝكٛسر
صٔب٘ی ثٝسبخیش افشبدٜ
ساثغ )7( ٝثیبٖ ؿٛد:
()7
] [
و ٝدس آٖ ] [ ٔبسشیؼی لغشی ثب ٔمبدیش ٚیظٌ ٜؼؼش ٝاػز.
اص ٔؼبدالر (ٔ ،)7( ٚ )4بسشیغ سا ٔیسٛاٖ حزف وشد وٝ
ثٝكٛسر ساثغ٘ )8( ٝـبٖ دادٔ ٜیؿٛد:
()8
] [
ثب ضشة ٞش د ٚعشف ٔؼبدِ )8( ٝدس ] [ ثٔ ٝؼبدِٝ
(ٔ )9یسػیٓ:
()9

]

[

دس ٟ٘بیزٔ ،بسشیغ ػیؼشٓ سا سؼشیف ٔیوٙیٓ:
()10
] [
ٔب ٔؼبدِ ITD ٝثشای سخٕیٗ ٔبسشیغ ػیؼشٓ  Aسا
ثٝكٛسر ساثغ )11( ٝداسیٓ:
()11
ثب سشاٟ٘بد ٜوشدٖ ایٗ ٔؼبدِٚ ،ٝاضح اػز و ٝػیؼشٓ
فشأؼیٙی اص ٔؼبدالر ثشای سؼییٗ ٔبسشیغ ػیؼشٓ  Aسا داسا
ثضسٌشش ثبؿذ و ٝدس
اص
ٔیثبؿیٓ ،ث ٝؿشعی وٝ
آٖ سؼذاد خشٚجیٞب دس ا٘حشاف آصاد ٔشثٛع ٝاػزٔ .ؼبِٝ
 ٓٞ ٚثب سٌشػی ٖٛحُ ٕ٘ٛد.
فشأؼیٗ سا ٔیسٛاٖ  ٓٞثب
ٞشچٙذ و ٝدس  ITDسٚؽ ػٙشی حُ ٔؼبدِ ٝثب سٌشػیٖٛ
دس ػٕز
اػز .ثب ضشة ٞش د ٚعشف ٔؼبدِ )11( ٝدس
سا ایجبد
چخ ٔؼبدِٔ ،ٝبسشیغ ٔؼِٕٛی ٔشسج ٝوبُٔ
ٔیوٙذ و ٝثٙٔٝظٛس اسائ ٝسخٕیٗ ٔیسٛا٘ذ ثب ساثغ)12( ٝ
ٔؼىٛع ؿٛد:
̂
()12
(
)

ٔیسٛاٖ یه ساٜحُ جبیٍضیٗ سا یبفز وٝ
ثب ضشة دس
دس ػٕز چخ ٔؼبدِٔ ،)2( ٝبسشیغ ٔؼِٕٛی ٔشسج ٝوبُٔ
سا اسائٔ ٝیوٙذ و ٝثشای سخٕیٗ جبیٍضیٗ ٔیسٛا٘ذ
ٔؼىٛع ؿٛد:
̂
()13
(
)
ث ٝخٛثی آؿىبس اػز وٞ ٝش دٔ ٚمبدیش ثشآٚسد ؿذ ٜثشای
ٔبسشیغ  Aثٝعٛس ضؼیف ثبیبع ؿذٔ ٜیثبؿٙذ  ٚاغّت دس
ػٛم سخٕیٗ ٔیبٍ٘یٗ اػشفبدٔ ٜیؿ٘ٛذ  ٚثٝػٛٙاٖ سخٕیٗ
غیشٔؼشمیٓ ٔؼشفی ٔیؿٛد:
̂( ̂
()14
) ̂
Α
یىی اص ٔـىالر ٔغشح ؿذ ٜدس فشٔٛالػی ٖٛوالػیه
ٕٞ ITDب٘غٛس و ٝدس اثشذا روش ؿذ ،ایٗ اػز و ٝثشای یه
ٚسٚدی ٚاحذ فشٔ ِٝٛؿذ ٜاػز ،یؼٙی ،سٟٙب یه ا٘حشاف آصاد
ٔجبص اػز .ثب ایٗ ٚجٛد ،ثب دسن آٖ ٔبسشیغ ،دس ٔؼبدِ)12( ٝ
ٔیسٛاٖ ایٗ ٔحذٚدیز سا ث ٝساحشی سفغ ٕ٘ٛد:
()15
()16
ٔ ٚبسشیغٞب دس ٔؼبدِ)13( ٝ
()17
()18
ٔبسشیغٞبی ثّٛوی سئٛدّیشغ اػبػب ؿبُٔ اعالػبر
ٕٞجؼشٍی ٞؼشٙذ .ایٗ ث ٝایٗ ٔؼٙی اػز و ٝث ٝػبدٌی
ٔیسٛاٖ ٔـبسوز چٙذیٗ ا٘حشاف آصاد سا ث ٝایٗ ٔبسشیغٞب
اضبفٕٛ٘ ٝد؛ ثٙبثشایٗ ،اٌش ا٘حشاف آصاد ٚجٛد داؿش ٝثبؿٙذ،
آٍ٘ب ٜثب ٔحبػجٔ ٝبسشیغٞبی سئٛدّیشغ و ٝحبٚی اعالػبر اص
سٕبٔی ا٘حشافبر آصاد ٔیثبؿٙذ سا ٔیسٛاٖ اص ٘ؼخ MIMO ٝاص
 ITDثٝدػز آٚسد:
()19

∑

∑

()20

∑

∑

ٔبسشیغٞبی ثّٛوی ٙٞىُ ثٚٝاػغٝ
ٚ
و ٝدس آٖ
دبػخ آصاد -rاْ ٞؼشٙذ .دس ٟ٘بیز ،سٛػظ سٚاثظ صیش ٔیسٛاٖ
سخٕیٗٞبی ٔبسشیغ ػیؼشٓ ٔشثٛط ثٔ ٝؼبدالر ( )4( ٚ )3سا
ثٝدػز آٚسد:
̂
()21
̂
()22
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ٌبْ ٟ٘بیی دس  ITDایٗ اػز و ٝسجضیٔ ٝمذاس ٚیظٜ
ٔبسشیغ ػیؼشٓ سخٕیٗصد ٜؿذٔ ٜغبثك ثب ٔؼبدِ )10( ٝسا دس
٘ظش ثٍیشیٓ.

̂ سخٕیٗ ثذ ٖٚثبیبع ٔبسشیغ ٕٞجؼشٍی ثب سبخیش
صٔب٘ی اػزٔ .بسشیغ ثّٛن ٙٞىُ و ٝدس  SSIسؼشیف
ؿذ ٜدس ٚالغٌ ،شدآٚسی خب٘ٛادٔ ٜبسشیغٞبیی اػز وٝ
ثٚٝػیّ ٝؿیفز دادٖ ٔبسشیغ دادٜٞب ایجبد ٔیؿٛد:
)

 -1-1روش ضناسایی زیرفضای اتفاقی
سٚؽ صیشفضبی اسفبلی یىی اص سٚؽٞبی حٛص ٜصٔبٖ دس آ٘بِیض
ٔٛداَ وبسوشدی ٔحؼٛة ٔیؿٛد .ایٗ سٚؽ دسٌیش ٔشاحُ
ٔخشّفی اص سیبضیبر ٔج ٚ ٟٓدیچیذ ٜاػز و ٝد٘جبَ وشدٖ ٚ
ف ٟٓآٖ ثشای افشادی دؿٛاس اػز و ٝداسای دیؾصٔیٝٙ
دیٙبٔیه ػبصٜایی ٔیثبؿٙذ .سٚؽ  SSIیىی اص سٚؽٞبی
دبسأششیه ثٛد ٜو ٝخٛد ث ٝد ٚسٚؽ صیشفضبی اسفبلی ثش
ٔجٙبی وٚٛاسیب٘غ  ٚصیشفضبی اسفبلی ثش ٔجٙبی داد ٜسمؼیٓ
ٔیٌشدد .دس سٚؽ  SSI-Covاص وٚٛاسیب٘غ دادٜٞب دس اٍِٛسیشٓ
اػشفبدٔ ٜیؿٛد؛ دس حبِی و ٝدس  SSI-Dataاص دادٜٞبی دبػخ
صٔب٘ی ػیؼشٓ اػشفبدٔ ٜیؿٛد [ .]19دس ایٗ ٔمبِ ٝكشفب ثٝ
سٛضیح سٚؽ ٔ SSI-Dataیدشداصیٓ.
دس ایٗ سٚؽ اثشذا وّی ٝدبػخٞبی صٔب٘ی دس ٔبسشیؼی ثٝ
٘بْ ٔبسشیغ ثّٛوی ٙٞىُ جٕغآٚسی ؿذ ٜػذغ ٔبسشیغ
ثّٛوی ٙٞىُ ث ٝدٔ ٚبسشیغ ٌزؿش ٚ ٝآیٙذ ٜسمؼیٓ ٔیؿٛد.
جٟز ایجبد اسسجبط ثیٗ دبػخٞبٔ ،بسشیغ آیٙذ ٜسٚی
ٔبسشیغ ٌزؿش ٝسلٛیش ؿذٔ ٚ ٜبسشیغ سلٛیش سـىیُ
ٔیٌشدد .ثب اػشفبد ٜاص سجضیٔ ٝمذاس سىیٗ ٔبسشیغ سلٛیش،
ٔبسشیغ ٔـبٞذٜدزیشی  ٚحبِزٞبی وبِٕٗ ٔحبػج ٝؿذ ٚ ٜثب
اػشفبد ٜاص ٔبسشیغ ٔـبٞذٜدزیشیٔ ،بسشیغ ػیؼشٓ ٔحبػجٝ
ٔیؿٛد  ٚدس ٟ٘بیز ٔجٕٛػٝای اص لغتٞبی ٔبسشیغ ػیؼشٓ
ثٝدػز ٔیآیٙذ .جٟز ٔحبػج ٝفشوب٘غٞبی عجیؼی،
ؿىُ ٔٛدٞب  ٚضشایت ٔیشایی اص ٕ٘ٛداس دبیذاسی اػشفبدٜ
ٔیؿٛد [.]20
دس حبِز صٔبٖ ٌؼؼش ،ٝدبػخ ػیؼشٓ ثٝعٛس ٔؼَٕٛ
سٛػظ ٔبسشیغ دادٜٞب ثیبٖ ٔیؿٛد:
()23
[
]
و ٝسؼذاد ٘مبط ٕ٘ٝ٘ٛثشداسی اػز.
ثشای دسن ٔفٔ ْٟٛبسشیغ ثّٛن ٙٞىُ ،دس ٘ظش ثٍیشیذ
ٕ٘ ٝ٘ٛآخش حزف ٔیؿ٘ٛذٔ ،بسشیغ دادٜٞب
جبییوٝ
(  ٚجبییو ٕٝ٘ٛ٘ ٝا َٚحزف ٔیؿ٘ٛذٔ ،بسشیغ
)
دادٜٞب ) ( ثبؿذ ،ثٙبثشایٗ:
()24

)

(
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̂

()25

]

[

]

(

(

)
)

[

(

ٕ٘بیؾ ٔیدٙٞذ،
٘یٕ ٝثبالیی ایٗ ٔبسشیغ و ٝثب
ٕ٘بیؾ ٔیدٙٞذ ،آیٙذٜ
ٌزؿش٘ ٚ ٝیٕ ٝدبییٙی و ٝثب
اػز و ٝث ٝآٖ
٘بٔیذٔ ٜیؿٛد .سؼذاد وُ ؿیفز دادٜ
سؼذاد ػغش ثّٛن (٘یٕ ٝثبالیی  ٚیب دبییٙی ٔبسشیغ ثّٛن
ٙٞىُ) ٌٛیٙذ؛ ِزا سؼذاد ػغشٞبی ٔبسشیغ ثّٛن ٙٞىُ
اػز.
 ٚسؼذاد ػشٖٞٛبی آٖ
یٌشدد و ٝث ٝاػشمبد دیٍشاٖ ٔج-ٟٓ
دس ایٙجب چیضی اسائ ٔ ٝ
سشیٗ ػّٕىشد دس ٔ SSIیثبؿذ ٖٚ .اٚسؿی  ٚدی ٔٛس []15
سلٛیش سا ثٝػٛٙاٖ یه اثضاس ٙٞذػی ٔؼشفی ٕ٘ٛد ٚ ٜاػبع آٖ
سا سـشیح ٕ٘ٛد٘ذ .اٌشچ ٝدس ٔٛاج ٟٝثب دبػخٞبی اسفبلی،
سلٛیش ثٝػٛٙاٖ یه ٔشٛػظ ؿشعی سؼشیف ٔیؿٛد .خلٛكب
دس  SSIسلٛیش آیٙذ ٜدس ٌزؿشٔ ٝبسشیغ صیش سا سؼشیف
ٔیوٙذ:
) | (
()26
ٔشٛػظ ؿشعی ثشای فشایٙذٞبی ٌبٚػی ٘یض ثٝعٛس ٔـبثٝ
ٔیسٛا٘ذ ثٝعٛس وبُٔ ثٚٝػیّ ٝوٚٛاسیب٘غ ؿشح داد ٜؿٛد .اص
آ٘جبیی ؤ ٝبسشیغ دادٜٞبی ؿیفزیبفش٘ ٝیض وٚٛاسیب٘غ سا
سؼشیف ٔیوٙذِ ،زا ػجیت ٘یؼز و ٝثشای ٔحبػج ٝسلٛیش
ثٝكٛسر ٔؼشمیٓ ٔیسٛاٖ اص سٚؽ  ٖٚاٚسؿی  ٚدی ٔٛس
اػشفبد ٜوشد:
(
)
()27
آخشیٗ ٔبسشیغ دس ایٗ حبكُضشة ،ؿشطٞب سا سؼشیف
ٔیوٙذ  ٚچٟبس ٔبسشیغ ا َٚثٔ ٝؼشفی وٚٛاسیب٘غ ثیٗ وب٘بَٞب
دس سبخیشٞبی صٔب٘ی ٔخشّف ٔیدشداصد .یه ٔشٛػظ ؿشعی
ٔـبث ٝآ٘چ ٝدس ٔؼبدِ )26( ٝاسائ ٝؿذ ٜاػز ،ثٝكٛسر ػبدٜ
ؿبُٔ سٙضَٞبی آصاد ػیؼشٓ ثب سٛج ٝث ٝؿشایظ اِٚیٔ ٝخشّف
اػز.
ٔـخق ؿذ ٜسٛػظ
ثٛدٞ ٚ ٜش ػشٔ ٖٛبسشیغ
ثؼذ ٔبسشیغ
سٙضَ آصاد ا٘جبؿش ٝؿذ ٜػیؼشٓ ٔغبثك یه دػش ٝؿشایظ اِٚیٝ
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اػز .ثب اػشفبد ٜاص ٔؼبدِٞ )23( ٝش ػشٔ ٖٛبسشیغ
ٔیسٛاٖ ثٝكٛسر ساثغ )28( ٝثیبٖ ٕ٘ٛد:

سا

()28
]

[

اكغالحبً حبِزٞبی وبِٕٗ ،ثٝكٛسر ػبد ٜؿشایظ اِٚیٝ
ثشای  ٕٝٞػشٖٞٛبی ٔبسشیغ ٔیثبؿذ ،ثٙبثشایٗ:
()29
حبِزٞبی وبِٕٗ دس سبخیش صٔب٘ی كفش اػز .چٙب٘چٝ
روش ؿذ ،اٌش ٔبسشیغ سا ثذا٘یٓ ،دغ ٔیسٛا٘یٓ  ٕٝٞحبِز-
ٞبی وبِٕٗ سا اص ٔؼبدِ )30( ٝثٝدػز آٚسیٓ .ثب ایٗحبَ اص
آ٘جبیی ؤ ٝب ٔبسشیغ سا ٕ٘یدا٘یِٓ ،زا ٕ٘یسٛا٘یٓ ث ٝسٚؽ
روش ؿذ ٜػُٕ وٙیٓ؛ ثٙبثشایٗ ٔب حبِزٞبی وبِٕٗ سا اص عشق
ٔخشّف سخٕیٗ خٛاٞیٓ صد.
سشفٙذ ٔٛسد اػشفبد ٜثذیٗ ٔٙظٛس ،ثٝوبسٌیشی  SVDثش
سٚی ٔبسشیغ اػز:
()30
ثٙبثشایٗ سخٕیٗ ٔبسشیغ ٔ ٚبسشیغ حبِز وبِٕٗ
ثٝكٛسر ساثغ )31( ٝسؼشیف ٔیؿٛد:
⁄
⁄
̂
̂
()31
اص ایٗ س ٚفشایٙذ سؼشیف ؿذ ٜجٟز سخٕیٗ ٔبسشیغٞبی
ٔٙحلش ثٝفشد ٕ٘یثبؿذٔ .بسشیغ حبِز وبِٕٗ ̂
ٚ
ٔبسشیغ حبِز وبِٕٗ سبخیش صٔب٘ی كفش اػز .اٌش ٔب یه
 ٚیه ثّٛن ػغش اص دبییٗ
ثّٛن ػغشی اص ٔبسشیغ
ٔبسشیغ سا حزف وٙیٓ ،ثٝعٛس ٔـبثٔ ٝیسٛا٘یٓ ٔبسشیغ
حبِز وبِٕٗ ̂ سا دس سبخیش صٔب٘ی یه سخٕیٗ ص٘یٓ .ثٝ
ٕٞیٗ ٔٛٙاَ ثب حزف ثّٛنٞبی ػغشی اص ٔبسشیغ ٔیسٛاٖ
وّی ٝحبِزٞبی وبِٕٗ سا ٔؼیٗ ٕ٘ٛد.
ثب اػشفبد ٜاص حبِزٞبی وبِٕٗ یه فشٔٛالػی ٖٛػٕٔٛی
جٟز سخٕیٗ ٘ ٚیض ٔذَ ٕ٘ٛدٖ ثخؾ ٘ٛیض دبػخ سلبدفی سا
ٔیسٛاٖ ثشلشاس ٕ٘ٛد.
اص عشیك سخٕیٗ ٔبسشیغ
ٔبسشیغ ػیؼشٓ
ثٚ ٝػیّ ٝحزف یه ثّٛن اص ثبال  ٚیه ثّٛن اص دبییٗ ثٝدػز
ٔیآیذ:
̂ ) (̂
(̂
()32
)

دغ ٔبسشیغ ػیؼشٓ ̂ ٔیسٛا٘ذ اص عشیك سٌشػیٖٛ
یبفز ؿٛدٔ .بسشیغ ٔـبٞذ٘ 1ٜیض ،ث ٝػبدٌی ثٚٝػیّٝ
ٌشفشٗ اِٚیٗ ثّٛن ٔبسشیغ ٔـبٞذٜدزیشی ثٝدػز ٔیآیذ.
) (̂ ̂
()33
اِٚیٗ ٌبْ ثٙٔٝظٛس یبفشٗ دبسأششٞبی ٔٛداَ ،اػٕبَ سجضیٝ
ٔمبدیش ٚیظ ٜسٚی ٔبسشیغ ̂ اػز .ثب ٔحبػجٔ ٝمبدیش ٚ
ثشداسٞبی ٚیظٔ ٜبسشیغ ػیؼشٓ ،دبسأششٞبی ٔٛداَ ػیؼشٓ
ٔحبػجٔ ٝیؿ٘ٛذ:
̂
()34
𝛹
لغتٞبی صٔبٖ دیٛػش ٝسا ٔیسٛاٖ اص عشیك لغتٞبی
صٔبٖ ٌؼؼش ٝیبفز:
) (
()35
وٙٔ ٝجش ث ٝفشَٔٞٛبی ؿٙبخش ٝؿذٔ ٜیؿٛد:
()36

| |

()37

) (
| |

) (

ٔبسشیغ ؿىُ ٔٛدٞب ٘یض ث ٝعشیك صیش ثٝدػز ٔیآیذ:
()38
 -9-1روش تجسیه حوزه فرکانس توسعهیافته
سٚؽ سجضی ٝحٛص ٜفشوب٘غ دیـشفش ٝسؼٕیٓیبفش ٝسٚؽ سجضیٝ
حٛص ٜفشوب٘غ اػز وٛٔ ٝجت ثٟجٛد سخٕیٗ فشوب٘غٞبی
عجیؼی ،ؿىُ ٔٛدٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ٔیشایی ٌشدیذ.
دس  ،EFDDسبثغ چٍبِی عیف سٛا٘ی یه دسج ٝآصادی
ؿٙبػبیی ؿذ ٜدس حٛاِی لّ ٝسص٘ٚب٘غ ،ثب اػشفبد ٜاص سجذیُ
فٛسیٌ ٝؼؼشٔ ٝؼىٛع( ،)IDFTث ٝحٛص ٜصٔبٖ ثشٌشدا٘ذٜ
ٔیؿٛد .فشوب٘غ عجیؼی اص عشیك سؼییٗ صٔبٖٞبی ٌزس اص
كفش ٔ ٚیشایی ثٚٝػیّ ٝوبٞؾ ٍِبسیشٕی سبثغ خٛد ٕٞجؼشٍی
٘شٔبَ ؿذ ٜػیؼشٓ یه دسج ٝآصادی ٔشثٛع ٝثٝدػز ٔیآیذ.
ساثغ ٝثیٗ ٚسٚدیٞبی ٔج ٚ ( ) َٟٛدبػخٞبی
ا٘ذاصٌٜیشی ؿذ ( ) ٜسا ٔیسٛاٖ ثٝكٛسر صیش ثیبٖ ٕ٘ٛد:
()39
) (
) ( ) ( ) (
چٍبِی سٛاٖ عیفی ٚسٚدی،
یه ٔبسشیغ
) (
چٍبِی سٛاٖ
یه ٔبسشیغ
سؼذاد ٚسٚدیٞب( ) ،
سؼذاد دبػخٞبٔ ( ) ،بسشیغ
عیفی دبػخٞب،
Observation Matrix

1
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سبثغ دبػخ فشوب٘ؼی ٘ "– " ٚـبٖ دٙٞذٔ ٜضدٚج ٔخشّظ ٚ
ثبال٘ٛیغ ٘ـبٖ دٙٞذ ٜسشا٘ؼذٛص اػز.
سبثغ دبػخ فشوب٘ؼی سا ٔیسٛاٖ ث ٝفشْ وؼش جضئی لغت–
ٔب٘ذٛ٘ 1ٜؿز:
)

∑

()40
لغت ٚ

(

و ٝسؼذاد ٔٛدٞب ٚ
( )41اػز:
()41
2
ثٝسشسیت ثشداس ؿىُ ٔٛد  ٚثشداس ٔذاخّٛٔ ٝدااَ
وٝ
ٔیثبؿٙذٍٙٞ .بٔی وٚ ٝسٚدی ثٝكٛسر ٘ٛیض ػفیذ فشم ؿٛد،
چٍبِی سٛاٖ عیفی آٖ ػذد ثبثشی خٛاٞذ ثٛد ،یؼٙی
) (  ،دس ایٗحبِز ٔؼبدِ )40( ٝثٝكٛسر ساثغٝ
( )42دس خٛاٞذ آٔذ:
]

()42

]

ٔب٘ذ ٜو ٝثٝكٛسر ساثغٝ

̅̅̅̅

[∑∑

̅
̅̅̅̅

)

(

[

̅

ثبال٘ٛیغ ٘ـبٖ دٙٞذ ٜسشاٟ٘بدٔ ٜضدٚج ٔخشّظ اػز.
ثب ضشة د ٚوؼش جضئی  ٚاػشفبد ٜاص سئٛسی وؼش جضئی
ٛٞیػبیذ ،3ثؼذ اص سؼذادی ػّٕیبر سیبضی ،چٍبِی سٛاٖ
عیفی خشٚجی ث ٝكٛسر لغت–ٔب٘ذ ٜث ٝفشْ صیش دس خٛاٞذ
آٔذ:
̅̅̅

∑

̅

)

(

̅̅̅

()43

̅

 ،أیٗ ٔبسشیغ ٔب٘ذ ٜچٍبِی سٛاٖ عیفی خشٚجی اػز.
ٕٞب٘ٙذ چٍبِی سٛاٖ عیفی ،خٛد ٔبسشیغ ٔب٘ذ ٜیه ٔبسشیغ
ٞشٔیشی اػز  ٚثب ساثغ)44( ٝدادٔ ٜیؿٛد:
()44
ػٟٓ

)

̅̅̅̅

̅

∑(

أیٗ ٔٛد دس ٔب٘ذ ٜثب ساثغ )45( ٝدادٔ ٜیؿٛد:

̅̅̅̅

()45

ٔی-
ٔٙفی لؼٕز حمیمی لغت
وٝ
ثبؿذٍٙٞ .بٔی ؤ ٝیشایی وٓ ثبؿذ ،ایٗ جّٕ ٝغبِت خٛاٞذ
ثٛد ،ثٙبثشایٗ دس حبِز ٔیشایی وٓٔ ،ب٘ذٔ ٜشٙبػت ثب ثشداس
ؿىُ ٔٛد ٔیثبؿذ:
̅̅̅̅
()46
یه اػىبِش ثبثز اػز .دس یه فشوب٘غ ٔـخق
وٝ
 ωسٟٙب سؼذاد ٔحذٚدی ٔٛد (٘ٛػبً یه یب دٛٔ ٚد) ث ٝعٛس
ٔٛثشی ٔذاخّٔ ٝیوٙٙذ .ایٗ ٔجٕٛػ ٝاص ٔٛدٞب ثب
٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػز؛ ثٙبثشایٗ دس حبِشی و ٝػبصٜ
) (
ٔیشایی وٕی داسد ،چٍبِی عیف دبػخ سا اغّت ٔیسٛاٖ ثذیٗ
فشْ ٘ٛؿز:
()47

̅ ̅̅̅̅̅̅̅

∑

)

(

) (

ایٗ سجضیٛٔ ٝداَ ٔبسشیغ عیفی اػز .ایٗ ػجبسر ٔـبثٝ
٘شیجٝای اػز ؤ ٝیسٛاٖ ٔؼشمیٕبً اص ٔؼبدِ )39( ٝسحز
ؿشایظ ٔؼشمُ اص ٚسٚدی ٘ٛیض ػفیذ ،یؼٙی یه ٔبسشیغ
عیفی ٚسٚدی لغشی ٌشفز.
اِٚیٗ ٌبْ دس ؿٙبػبیی دبسأششٞبی ٔٛداَ ٔجشٙی ثش سٚؽ
سجضی ٝحٛص ٜفشوب٘غ سٛػؼٝیبفش ،ٝسخٕیٗ ٔبسشیغ چٍبِی
عیف سٛا٘ی اػز .سخٕیٗ چٍبِی عیف سٛاٖ خشٚجی ٔؼّْٛ
 ωاص عشیك سجضیٝ
) ( ̂ دس فشوب٘غٞبی ٔجضای
ثٚٝػیّ ٝاػٕبَ سجضیٔ ٝمبدیش سىیٗ اػز:
) ( ̂
()48
4
|
و| ٝ
یه ٔبسشیغ یىٔ ٝشـىُ اص
اػز  ٚیه ٔبسشیغ لغشی ؿبُٔ
ثشداسٞبی سىیٗ
ٔمبدیش سىیٗ اػىبِش اػز٘ .ضدیه لّٔ ٝشثٛط ث ٝأیٗ
ٔٛد دس عیف ایٗ ٔٛد یب احشٕبال یه ٔٛد ٘ضدیه ث ٝآٖ ٔٛد،
غبِت خٛاٞذ ثٛد .اٌش سٟٙب أیٗ ٔٛد غبِت ثبؿذ ،سٟٙب یه
جّٕ ٝدس ٔؼبدِ )48( ٝخٛاٞذ ثٛد؛ ثٙبثشایٗ دس ایٗ حبِز،
سخٕیٙی اص ؿىُ ٔٛد اػز:
اِٚیٗ ثشداس سىیٗ
()49
ِزا سخٕیٗ چٍبِی عیف سٛاٖ خشٚجی ث ٝفشْ ساثغ ٚ )49( ٝیب
ؿىُ دیٍش آٖ خٛاٞذ ثٛد:

1

Pole/Residue
Modal Participation Vector
3
Heaviside
2
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)

( ̂

1/5

5

1700

3/4

∑

سؼذاد فشوب٘غٞبی سص٘ٚب٘غ

()50
دس
ثب فشم ػذْ ٚجٛد سیـٝی سىشاسی ،سسجٝی ) (
 ωسمشیجب ثشاثش یه خٛاٞذ ثٛد ٘ ٚـبٖ
فشوب٘غ عجیؼی
دٙٞذ ٜایٗ اػز و ٝفشوب٘غ عجیؼی عیف سمشیجب ٔؼبدَ
فضبی دٛؿؾ داد ٜؿذ ٜثٚٝػیّ ٝاِٚیٗ ثشداس سىیٗ ،ضشةدس
ٔمذاسسىیٗ اِٚیٗ اػز.
دس ٔجبٚسر فشوب٘غ عجیؼی ،ثشداسٞبی سىیٗ داسای ٔمذاس
ٔ ،ب سا لبدس ث ٝایجبد سبثغ چٍبِی
 MACثبال ثٕٞ ٝشاٜ
عیفی یه دسج ٝآصادی ( ) جٟز ٔٛد ثٝخلٛف ٔیوٙذ.
حبكُ سجذیُ ایٗ سبثغ یه دسج ٝآصادی ث ٝحٛص ٜصٔبٖ،
سبثغ خٛد ٕٞجؼشٍی دس فشوب٘غ عجیؼی اػز و ٝاص عشیك
سؼییٗ سؼذاد ٌزس اص كفش ثٝدػز ٔیآیذ٘ .ؼجز ٔیشایی ٘یض اص
عشیك وبٞؾ ٍِبسیشٕی سبثغ خٛدٕٞجؼشٍی ثٝدػز ٔیآیذ
[.]21

 -9آنالیس حساسیت سیستن پنج درجه آزادی
ػیؼشٓ دٙج دسج ٝآصادی (ؿىُ )1ثب ٔـخلبر صیش (جذَٚ
 )1دس ٘ظش ٌشفش ٝؿذ ٜاػز.

ٔمبدیش دلیك فشوب٘غٞبی عجیؼی  ٚضشایت ٔیشایی ثشای
دٙج ٔٛد ایٗ ػیؼشٓ ث ٝكٛسر صیش آٔذٜا٘ذ ( جذ.)2 َٚ
دس ادأ ٝخٛاف دیٙبٔیىی ایٗ ػیؼشٓ دس ٔحیظ
ػیِٕٛیٙه ٘شْ افضاس ٔشّت ؿجیٝػبصی ؿذ ٚ ٜسحز
سحشیهٞبی ٘ٛیض ػفیذ  ٚجبسٚة ػیٛٙػی لشاس داد ٜؿذٜ
اػز  ٚدبػخٞبی صٔب٘ی آٖ ضجظ ؿذ ٜاػز.
ٕ٘ٛداسٞبی ؿشبة ثش حؼت صٔبٖ ػیؼشٓ دٙج دسجٝ
آصادی سحز سحشیه ٘ٛیض ػفیذ ثشای دٙج ٔٛد ث ٝكٛسر صیش
ٔیثبؿٙذ.
جذول  -1هقادیر دقیق فرکانسها و ضرایة هیرایی سیستن
پنج درجه آزادی
فشوب٘غ عجیؼی ()HZ

ضشایت ٔیشایی

ٔٛد اَٚ

1/0570

0/0066

ٔٛد دْٚ

4/0414

0/0254

ٔٛد ػْٛ

6/3160

0/0397

ٔٛد چٟبسْ

7/7778

0/0489

ٔٛد دٙجٓ

8/9815

0/0564

ضکل  -7سیستن پنج درجه آزادی هذلسازی ضذه
جذول  -7هطخصات سیستن پنج درجه آزادی هذلسازی
ضذه
سدیف

ضشیت دٔذیًٙ
()Ns/m

جشْ ()kg

ػخشی ()N/m

1

1

1000

2

2

1

800

1/6

3

1

500

1

4

2

1500

3

ضکل  -1رکورد ضتاب انذازهگیری ضذه جرم اول
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ضکل  -9رکورد ضتاب انذازهگیری ضذه جرم دوم

ضکل  -6رکورد ضتاب انذازهگیری ضذه جرم پنجن

ؿشبةٞبی ا٘ذاصٌٜیشی ؿذ ٜػیؼشٓ دٙج دسج ٝآصادی
سحز سحشیه جبسٚة ػیٛٙػی ثشای دٙج ٔٛد لبثُ ٔـبٞذٜ
اػز.

ضکل  -1رکورد ضتاب انذازهگیری ضذه جرم سوم

ضکل  -7رکورد ضتاب انذازهگیری ضذه جرم اول

ضکل  -5رکورد ضتاب انذازهگیری ضذه جرم چهارم

ضکل  -8رکورد ضتاب انذازهگیری ضذه جرم دوم
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ضکل  -9رکورد ضتاب انذازهگیری ضذه جرم سوم

دغ اص ا٘ذاصٌٜیشی ؿشبة ٘مبط ػیؼشٓ دٙج دسجٝ
آصادی سحز سحشیهٞبی ٘ٛیض ػفیذ  ٚجبسٚة ػیٛٙػی ،ثٝ
اػشخشاج دبسأششٞبی ٔٛداَ ثب اػشفبد ٜاص سٚؽٞبی آ٘بِیض
ٔٛداَ وبسوشدی ٔیدشداصیٓ ،ؿىُ صیش ٔٛدٞبی ؿٙبػبیی
ؿذ ٜسٛػظ سٚؽ سجضی ٝحٛص ٜفشوب٘ؼی دیـشفش ٝسا ٘ـبٖ
ٔیدٞذ.
او ٖٛٙث ٝاػشخشاج فشوب٘غٞبی عجیؼی  ٚضشایت ٔیشایی
ثب اػشفبد ٜاص سٚؽٞبی آ٘بِیض ٔٛداَ وبسوشدی ثشای سحشیه-
ٞبی ٘ٛیض  ٚجبسٚة ٔیدشداصیٓ  ٚدس ٟ٘بیز ٔیضاٖ خغبی
ثٝدػز آٔذ ٜاص سٚؽٞبی ٔخشّف ثب دٛ٘ ٚع سحشیه روش ؿذٜ
سا ٘ؼجز ثٔ ٝمبدیش دلیك سؼییٗ ٔیوٙیٓ.
دس سٚؽ سجضی ٝحٛص ٜفشوب٘غ سٛػؼ ٝیبفش ٝثب اػٕبَ
سجضیٔ ٝمبدیش سىیٗ ثٔ ٝبسشیغ چٍبِی عیف سٛا٘ی ،آٖ سا ثٝ
ٔجٕٛػ ٝای اص سٛاثغ چٍبِی خٛد عیف سجضیٔ ٝیوٙذ وٞ ٝش
یه ٔشٙبظش ثب یه ػیؼشٓ یه دسج ٝآصادی اػز .فشضیبر
اػبػی دس وبسثشد ایٗ سٚؽ اٚال ػبُٔ سحشیه ثلٛسر ٘ٛیض
ػفیذ ،دٔ ْٚیشایی وٓ ػیؼشٓ  ٚػ ْٛسؼبٔذ ٙٞذػی ؿىُ
ٔٛد ٔٛدٞبی ٘ضدیه ٔیثبؿٙذ .دس ایٗ كٛسر دبػخ دلیك
ثٛد ٚ ٜدس كٛسسی و ٝفشضیبر فٛق ثشلشاس ٘جبؿٙذ ،سجضیٝ
ػیؼشٓ ث ٝػیؼشٓٞبی یه دسج ٝآصادی سمشیجی ثٛدِٚ ٜی ثبص
٘ ٓٞشبیج ثؼیبس دلیك سش اص سٚؽ والػیه ٔیثبؿٙذ.

ضکل  -71رکورد ضتاب انذازه گیری ضذه جرم چهارم

ضکل  -71هودهای ضناسایی ضذه توسط روش  EFDDتحت
تحریک نویس سفیذ

ضکل  -77رکورد ضتاب انذازهگیری ضذه جرم پنجن
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ضکل  -79نوودار تاتع هوثستگی تا استفاده از روش ITD

ثذیٗ ٔٙظٛس دغ اص سخٕیٗ ػیؼشٓ یه دسج ٝآصادی
ٔشٙبظش ثب ٔٛد ٔٛسد ٘ظش ثب اػٕبَ سجذیُ ٔؼىٛع فٛسیغ ػشیغ،
سٛاثغ چٍبِی عیفی ث ٝحٛص ٜصٔبٖ ثشد ٜؿذ ٚ ٜثب ٔیب٘یبثی،
عیف حبكُ ،ػیؼشٓ یه دسج ٝآصادی ٔشٙبظش ثب ٔٛد ٔٛسد
٘ظش اػز.
چٙب٘چ ٝدس جذا َٚفٛق ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد ،دلز سٚؽ صیش
فضبی اسفبلی دس ٔمبیؼ ٝثب سٚؽٞبی سجضی ٝحٛص ٜفشوب٘غ
سٛػؼٝیبفش ٚ ٝسٚؽ حٛص ٜصٔبٖ اثشاٞیٓ ٔغّٛةسش اػز؛ أب
صٔب٘ی ؤ ٝیشایی ػیؼشٓ دس یىی اص ٔٛدٞب وٓ ثبؿذٕٞ ،ب٘ٙذ
ٔٛد ا َٚسٚؽ سجضی ٝحٛص ٜفشوب٘غ سٛػؼ ٝیبفش ٝسخٕیٗ
ثٟششی سا فشأ ٓٞیوٙذ.

تحت تحریک نویسسفیذ ترای هود اول

جذول -9هقایسه هقادیر فرکانسهای طثیعی و ضرایة هیرایی حاصل از تحریک نویس سفیذ سیستن پنج درجه آزادی
سٚؽٞب

ٔٛد دْٚ

ٔٛد اَٚ

ٔٛد ػْٛ

ٔٛد دٙجٓ

ٔٛد چٟبسْ

ٔمبدیش دلیك

1/0570

0/0066

4/0414

0/0254

6/3160

0/0397

7/7778

0/0489

8/9815

0/0564

EFDD

1/0254

0/0060

3/9970

0/0280

6/2874

0/0354

7/7367

0/0480.

8/9663

0/0421

SSI

1/0570

0/0053

4/0414

0/0257

6/3153

0/0392

7/7778.

0/0486

8/9815

0/0559

ITD

1/0572

0/0048

4/0414

0/0260

6/3148

0/0381

7/7779

0/0483

8/9818

0/0547

جذول -1هقایسه هقادیر فرکانسهای طثیعی و ضرایة هیرایی حاصل از تحریک جاروب سینوسی سیستن پنج درجه آزادی
سٚؽٞب

ٔٛد دْٚ

ٔٛد اَٚ

ٔٛد ػْٛ

ٔٛد دٙجٓ

ٔٛد چٟبسْ

ٔمبدیش دلیك

1/0570

0/0066

4/0414

0/0254

6/3160

0/0397

7/7778

0/0489

8/9815

0/0564

EFDD

1/0254

0/0060

3/9970

0/0280

6/2653

0/0330

7/7336

0/0480

8/9034

0/0410

SSI

1/0570

0/0050

4/0416

0/0246

6/3181

0/0388

7/7778

0/0486

8/9811

0/0520

ITD

1/0574

0/0044

4/0527

0/0241

6/4203

0/0374

7/7780

0/0481

8/9823

0/0520

جذول  -5هقایسه درصذ خطای روشهای هختلف ترای تحریک نویس سفیذ
دسكذ خغب سٚؽ EFDD
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ٔٛد اَٚ

2/99

9/09

0/01

27/27

0

19/70

ٔٛد دْٚ

0/42

10/24

0

2/36

0

1/18

ٔٛد ػْٛ

0/45

10/83

0/02

4/03

0/01

1/25

ٔٛد چٟبسْ

0/53

1/84

0/01

1/22

0

0/61

ٔٛد دٙجٓ

0/16

25/35

0/01

3/01

0

0/88

جذول  -6هقایسه درصذ خطای روشهای هختلف ترای تحریک جاروب سینوسی
دسكذ خغب سٚؽ EFDD

دسكذ خغب سٚؽ ITD

دسكذ خغب سٚؽ SSI

ٔٛد اَٚ

2/99

9/09

0

33/33

0

24/24

ٔٛد دْٚ

0/42

10/24

0/96

5/12

0/01

3/14

ٔٛد ػْٛ

0/80

16/87

1/65

5/79

0/03

2/28

ٔٛد چٟبسْ

0/56

1/84

0/01

1/63

0

0/61

ٔٛد دٙجٓ

0/86

27/30

0/01

7/80

0/01

7/80

 -1هعرفی سازه هورد آزهایص
ػبصٛٔ ٜسد آصٔبیؾ اص د ٚصیشػبص ٜو ٝسٛػظ یه اسلبَ دیچی
ػبد ٜثٔ ٓٞ ٝشلُ ؿذٜا٘ذ ،سـىیُ ؿذ ٜاػز .اسلبَ ػبدٜ؛
إِب٘ی اص یه اسلبَ فّٙجی دیچی اػز .عٞ َٛش یه اص صیش
ػبصٜٞب  30ػب٘شیٔشش  ٚاثؼبد اسلبَ دیچی  10 ٓٞػب٘شیٔشش
ثٛد ٜاػز .ضخبٔز لغؼ 2 ٝػب٘شی ٔشش  ٚػشم ٔمغغ آٖ ٓٞ
 5ػب٘شی ٔشش اػز.
اص آ٘جب و ٝػبُٔ اكّی ٔیشایی دس ػبصٜٞبی ثضسي اص
ٔیشایی داخّی یؼٙی ٔیشایی ٔبدٔ ٚ ٜیشایی ػبصٜای یؼٙی
اسلبالر دیچی ٘بؿی ٔیؿٛد؛ ٞذف اص ایٗ آصٔبیؾ سؼییٗ
ٔیشایی ٘بؿی اص اسلبَ ثٛد ٜاػز.
سجٟیضار ٔٛسد اػشفبد ٜدس ایٗ سؼز ػجبسرا٘ذ اص:
ػیؼشٓ آ٘بالیضس دبِغ  16وب٘بَ ٚسٚدی  2 ٚوب٘بَ خشٚجی،
ػیؼشٓ اسسؼبؿبر ٘ 440( Tiraیٛسٗ)  ٚؿشبةػٙج ٔذَ
.PCB333B30
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سحشیه دس فشوب٘غٞبی عجیؼی ػبص ٜثب اػشفبد ٜاص ؿیىش
ٔٛداَ ا٘جبْ ؿذ ٜاػز .ػبص ٜسحز سؼز ثٝكٛسر ٔؼّك اػز
 ٚػبص ٜثٝكٛسر ؿشایظ ٔشصی آصاد سؼز ؿذ ٜاػز وٝ
ثشای ا٘ذاصٌٜیشی دادٜٞبی ؿشبة ثشحؼت صٔبٖ چٟبس ؿشبة-
ػٙج دس ٘مبط ٔخشّف آٖ ٘لت ؿذ ٜاػز .دس ؿىُٞبی ٚ 14
 15ػبصٕٝ٘ٛ٘ ٜای وٛٔ ٝسد ثشسػی لشاس دادٜایٓٔ ،ـبٞذٜ
ٔیؿٛد.
دغ اص حل َٛاعٕیٙبٖ اص ػّٕىشد سٚؽٞبی آ٘بِیض ٔٛداَ
وبسوشدی ،ایٙه ایٗ سٚؽٞب ثٙٔٝظٛس اػشخشاج دبسأششٞبی
ٔٛداَ ػبص ٕٝ٘ٛ٘ ٜاػشفبدٔ ٜیؿ٘ٛذ .دس ایٗ آصٔبیؾ جٟز
اعٕیٙبٖ اص سحشیه كحیح ٛٔ ٕٝٞدٞبی ػبص ،ٜسىشاس سؼز
سحز فشوب٘غٞبی سحشیه ٔخشّف ثیؼز  ٝ٘ ٚثبس كٛسر
ٌشفز.
دس ایٗ ٔمبِٞ ٝذف اكّی ٔب ،ؿٙبػبیی فشوب٘غٞب ٚ
ضشایت ٔیشایی ثب اػشفبد ٜاص سٚؽٞبی آ٘بِیض ٔٛداَ وبسوشدی
اػز؛ أب جٟز ایٙى ٝدیذ جبٔؼی ٘ؼجز ثٛٔ ٝدٞبی
ػبصٛٔ ٜسد آصٔبیؾ ؿذ ٜداؿش ٝثبؿیٓ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔمبیؼ ٝثب
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٘شْافضاس ٔشّت سػٓ ؿذٜا٘ذ ،ثشای سىشاس سؼزٞبی ٔخشّف ثٝ
كٛسر صیش ٔیثبؿٙذ.

ضکل  -71نوای روترو از سازه هورد آزهایص

ضکل  -76نوودار  PSDسازه ترای تست 76ام

ٕٞب٘غٛس و ٝدس ٕ٘ٛداسٞبی چٍبِی عیف سٛاٖ ٘ـبٖ دادٜ
ؿذ ،ٜفشوب٘غٞبی ػبص ٜثشای ٔٛدٞبی اثشذایی ػبصٔ ٜـخق
ٔیثبؿٙذ و ٝثشای چٟبس ٔٛد ا َٚث ٝكٛسر اػز.

ضکل  -75نوا از کنار سازه هورد آزهایص

فشوب٘غٞبی ثٝدػز آٔذ ٜاص سٚؽٞبی آ٘بِیض ٔٛداَ وبسوشدی
اثشذا ث ٝسشػیٓ ٕ٘ٛداس چٍبِی عیف سٛأٖ ) ( 1یدشداصیٓ.
اعالػبسی و ٝاص ا٘جبْ سؼز ٔٛداَ ثٝدػز ٔیآیذٔ ،یسٛا٘ذ اص
جٙغ ؿشبة٘ ،یش ٚ ٚجبثجبیی ثبؿذ .ثذیٗ ٔؼٙی و ٝؿشبة-
ػٙجٞب٘ ،یشٚػٙجٞب  ٚیب وش٘ؾػٙجٞب سؼذادی داد ٜدس فٛاكُ
صٔب٘ی ثبثز  ٚیب ٔؼیٗ اص سؼز ٔٛداَ ػبص ٜدسیبفز ٔیوٙٙذ.
ایٗ دادٜٞب فضبی ٕ٘ ٝ٘ٛسا سـىیُ داد ٚ ٜسٛػظ آٖٞب ٔیسٛاٖ
ٔیسٛا٘ذ اص
سبثغ چٍبِی عیف سٛاٖ سا ٔحبػج ٝوشد.
اص
جٙغ ؿشبة ،ػشػز ،جبثٝجبیی  ٚیب ٘یش ٚثبؿذ.
سٚؽٞبی ٔشفبٚسی لبثُ ٔحبػج ٝاػز .دس سٚؿی اص ایٗ دادٜٞب
سجذیُ فٛسی ٝػشیغ (ٌ )FFTشفش ٚ ٝػذغ ثب اػشفبد ٜاص ،FFT
ٔحبػجٔ ٝیؿٛد .دس سٚؿی دیٍش ثب اػشفبد ٜاص دادٜٞب،
سبثغ خٛدٕٞجؼشٍی ٔحبػج ٝؿذ ٚ ٜػذغ ثب اػشفبد ٜاص سبثغ
خٛدٕٞجؼشٍی سبثغ چٍبِی عیف سٛاٖ ٔحبػجٔ ٝیٌشدد .دس
سٚؽ د ،ْٚخلٛكیبر آٔبسی دادٜٞب ٘مؾ ٔٛثشسشی دس
ػبص ٜو ٝدس
دیذا ٔیوٙٙذٕٛ٘ .داسٞبی
ٔحبػجبر

Power Spectral Density

ضکل  -77نوودار  PSDسازه ترای تست 78ام

1
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ضکل  -78نوودار  PSDسازه ترای تست 19ام

ضکل  -79نوودار  PSDسازه ترای هود اول

ضکل  -17نوودار  PSDسازه ترای هود سوم

ضکل  -11نوودار  PSDسازه ترای هود چهارم

ٔمبدیش فشوب٘غٞبی عجیؼی  ٚضشایت ٔیشایی ؿٙبػبیی
ؿذ ٜثب ػ ٝسٚؽ حٛص ٜصٔبٖ اثشاٞیٓ ،صیشفضبی اسفبلی ،سجضیٝ
حٛص ٜفشوب٘غ دیـشفش ٝدس جذا َٚصیش آٚسد ٜؿذٜا٘ذ.
جذول  -7هقادیر فرکانسها و ضرایة هیرایی سازه تا
استفاده از روش ITD

ٔٛد اَٚ

141/73

0/15

ٔٛد دْٚ

280/91

0/047

ضکل  -11نوودار  PSDسازه ترای هود دوم
ٔٛد ػْٛ
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420/65

0/0028
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ٔٛد چٟبسْ

561/17

0/021

جذول  -8هقادیر فرکانسها و ضرایة هیرایی سازه تا
استفاده از روش SSI

ٔٛد اَٚ

140/62

0/18

ٔٛد دْٚ

279/98

0/044

ٔٛد ػْٛ

420/25

0/0031

ٔٛد چٟبسْ

560/88

0/024

جذول  -9هقادیر فرکانسها و ضرایة هیرایی سازه تا
استفاده از روش EFDD

ضشایت ٔیشایی ٔٛدٞب ثٛد٘ذ ٘ ٚیض آ٘بِیض حؼبػیز ثیٗ
سٚؽٞبی حٛص ٜصٔبٖ  ٚفشوب٘غ ٘ـبٖ داد و ٝسٚؽٞبی
حٛص ٜصٔبٖ یؼٙی سٚؽ اثشاٞیٓ  ٚصیشفضبی اسفبلی
سخٕیٗٞبی ثٟششی ٘ؼجز ث ٝسٚؽ سجضی ٝحٛص ٜفشوب٘غ
ٔیدٞذ ،ث ٝجض ٔٛاسدی ؤ ٝیشایی ٔٛد ثؼیبس وٓ ثبؿذ؛ آٍ٘بٜ
سٚؽ سجضی ٝحٛص ٜفشوب٘غ ثشآٚسد ثٟششی داسد؛ ٕٞچٙیٗ ثب
ثشسػی سحشیهٞبی ٔخشّف ایٗ ٘شیج ٝحبكُ ؿذ و ٝایٗ
سٚؽٞب ث ٝدبػخٞبی ا٘ذاصٌٜیشی ؿذ ٜسحز سحشیهٞبی
سلبدفی ،ثشآٚسدٞبی دلیكسشی ٔیدٙٞذ ٔب٘ٙذ صٔب٘ی
و ٝػیؼشٓ دس ؿشایظ وبسوشد ٚالؼی خٛد اػز .دغ اص
ثشسػیٞبی كٛسر ٌشفشٔ ٚ ٝمبیؼ٘ ٝشبیج ثذػز آٔذ ٜاص
سٚؽٞبی آ٘بِیض ٔٛداَ وبسوشدی ثب ٔمبدیش دلیك فشوب٘غٞب
 ٚضشایت ٔیشایی ػیؼشٓ دٙج دسج ٝآصادی  ٚحلَٛ
اعٕیٙبٖ اص كح ٝثٛدٖ ٘شبیج حبكُ اص سٚؽٞبی آ٘بِیض ٔٛداَ
وبسوشدی ایٗ سٚؽٞب سٚی یه ػبصٚ ٜالؼی دیبدٜػبصی
كٙؼشی ؿذ٘ذ.

ٔٛد اَٚ

139/75

0/29

 -5هراجع

ٔٛد دْٚ

281/16

0/032

[1] He J, Zhi-Fu F (2001) Modal Analysis 1st ed.
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