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چکیده
در این پژوهش یک تکنیک برای نظارت بر سالمت ساختار پایههای یک پل نمونه که مدل کوچک شده از پلهای رایج
امروزی است با استفاده از تکنیک آشکار سازی اختالف فاز بین دو گره گیرندهی سنکرون در غالب شبکههای حس گر بی
سیم مطرح شده ومورد شبیه سازی و ارزیابی قرار می گیرد.اساس این روش در قرار دادن آرایه ای از مدارات اسیالتور
با فرکانس باال( 4گیگا هرتز) وارزان قیمت به صورت فرستنده بی سیم در محلهای مورد نظر و با اهمیت ساختار
پایههای پل مقیاس شدهی نمونه و دریافت و آنالیز سیگنالهای ارسالی از آرایهی فرستندههای مذکور،توسط دو گره
گیرندهی سنکرون استوار است.در واقع سیستم مانیتورینگ پیشنهادی برای نظارت بر سالمت ساختار پایههای پل،تغییرات
اختالف فاز بین دو گره گیرندهی سنکرون را در قبل و بعد از وارد آمدن آسیب(تغییر شکل یا جابجایی) ناشی از عوامل
مختلف به عنوان مثال زلزله را اندازه گرفته و دقتی در رنج یک دهم میلی متر از خود در شبیه سازیها نشان میدهد.
همچنین دارای قابلیت اعتماد باالیی به خاطر اعالم لحظه به لحظهی وضعیت هر فرستنده شامل فعال ،غیر فعال وآسیب
دیده ،برای اهداف نظارت بر سالمت ساختار پلها میباشد.تکنیک و سیستم پیشنهادی دارای قیمت پایین تجهیزات نسبت
به سایر متد  SHMبوده وهمچنین حجم داده پردازی و پیچیدگی بسیار کمتری در مقایسه با موارد مشابه خود دارد.در
این مقاله پیاده سازی می دانی انجام نگرفته است اما شبیه سازی کاملی با استفاده از آرایه ای از شش فرستنده( )TXو دو
گیرنده( )RXبرای پل مقیاس شده نمونه با شش پایه صورت گرفته و مبانی ریاضی،هندسی و پردازش سیگنال و جزییات
شبیه سازی انجام شده به تفصیل مورد ارزیابی قرار گرفته است.

واژههای کلیدی :نظارت بر سالمت سازه ،تکنیک آشکار سازی اختالف فاز ،مانیتورینگ وضعیت پایههای پل ،شبکههای حسگر بیسیم

-1مقدمه
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نگهداری شرایط ایمن و قابلیت سرویسدهی یک پل بزرگ

شده است .تکنولوژی جدیدی به نام مانیتورینگ سالمت سازه

در طول عمر نسبتاً زیاد آن مسلماً نیاز به اندازهگیریهای مداوم

با استفاده از شبکههای حس گر بیسیم اخیراً توجه بسیاری را

و قابل اعتماد از شرایط ساختار پل دارد ٬که شامل تشخیص و

در زمینه اندازهگیری و تحلیل در رابطه با مورد فوق جلب کرده

اندازه گیری آسیبهای ناشی از گرادیان دما و ترک خوردگی و

است .سیستمهای  SHMمتنوعی وجود دارند که آسیبهای

فرسودگی در درازمدت ،خوردگیهای سازه و کاهش ظرفیت

وارد بر سازه پل را از طریق مشخصات دینامیکی پل مانند

بار قابل عبور از روی پل و بویژه آسیبهای وارد بر ساختار پل

شیفت در فرکانسهای پایه و تغییر در حاالت لرزش و بررسی
2

بر اثر وقوع زلزله در مناطق زلزله خیز همچون کشور ما ایران

شاخص دمپینگ سازه و یا بررسی شاخص  MACو غیره

است که باید بطور دقیقی ارزیابی شود .اندازهگیریهای متداول

تشخیص میدهند .از آنجا که مشخصات حاالت لرزش پایه با

مانند بازرسیهای بصری دورهای و آزمایشات بار کنترل شده،

فرکانسهای کم ،زیاد به آسیبهای کوچک و تغییرات اندک

به وفور انجام میشود و محدودیتها و نواقص آنها بررسی

سازه حساس نیستند ٬سیستم نظارت مجبور است فرکانسهای

باالتری را برای تشخیص چنین تغییراتی پوشش دهد که این

بازرسی و مانیتورینگ پایههای پل از لحاظ تنش و کرنش وارده

الزاماً نیاز به تعداد قابل توجهی از حسگرها و مبدلهای با

بر آنهاو یا صدمات دیگر از جمله ترکخوردگیهای ناشی از

حساسیت باال و همچنین سیستم تحصیل داده با نرخ باالی

گرادیان دما ،خوردگی ،آسیب فیزیکی و ضربه ،زلزله وغیره ،یک

نمونه برداری دارد .همچنین یک روند پردازش داده پیچیده برای

ایده مبتکرانه به شرح ذیل بر پایه شبیهسازی با نرم افزار مطلب

تشخیص تغییر در مشخصات دینامیکی سازه مورد نیاز است.

و با کمک برنامه نویسی  C#برای تشخیص و مانیتورینگ

عالوه بر آن تغییر در فرکانسهای پایه (طبیعی) که ناشی از

جابهجاییهای بسیار کوچک ناشی از تنش و کرنش و

آثار

آسیبهای وارده بر پایههای پل محاسبه و شبیه سازی میشود.

محیطی علی الخصوص تغییرات دما و رطوبت در نظر گرفته

همچنین یک واسط گرافیکی برای راحتی کاربر در ورود

نشوند .وجود این سختیها و محدودیتها ] ٬[20-26انگیزه

اطالعات و وضوح نتایج طراحی و پیادهسازی گردید که

اصلی برای تحقیق و بررسی در مورد سایر روشهای SHM

جزئیات آن در بخش بررسی و نتایج ذکر میگردد.جزئیات

برای پلها میباشد] .[27-31در این پژوهش قابلیت یک سیستم

ایدهی فوق و مبانی نظری و ریاضیاتی و هندسی و تجزیه و

 SHMبا بهره گیری از  3WSNو بر پایه تشخیص جابجایی(یا

تحلیل بحث پردازش سیگنال آن بصورت ذیل است.

آسیبهای سازهایاند به راحتی میتوانند تحت تاثیر

تغییر شکل) پایههای پل برای یک نمونه پل فرضی طراحی شده

تکنیک تشخیص آسیب و تغییر شکل ناشی از تنش و

ومورد بررسی قرار میگیرد.ادعای پژوهندگان بر این است که

کرنش وارد برپایههای پل که آرایه ای از فرستندهها ()Txرا در

این روش قادر به عبور از مشکالت و محدودیتهای ذکر شده

پایههای پل مورد نظر نصب میکند و سیگنالها را به دو گیرنده

در باال است.در بخش دوم این مقاله به بیان مبانی ریاضی

میفرستد .در واقع این سیستم تغییرات اختالف فاز را که ناشی

،هندسی و پردازش سیگنال و شبیهسازی انجام گرفته پرداخته و

از جا به جایی() Txها است  ،در سیستم شامل دو گره گیرنده

در بخش سوم مقاله نیز به بررسی نتایج شبیه سازی و میزان

اندازه گرفته و ضمن نمایش لحظه به لحظه ،وضعیت پایههای

دقت آنها و ارزیابی قابلیت سیستم SHMپیشنهادی برای

پل را با دقت در محدودهی یک دهم میلیمتر تخمین میزند .

اهداف مانیتورینگ سالمت ساختار پایههای پل و مزایا و معایب

سیستم هم چنین شامل دو گره گیرنده سنکرون است که در

این تکنیک پرداخته و در بخش پایانی به جمع بندی مباحث

فاصله ای اندکی دور از پل نصب شده و سیگنالهای دریافتی را

مطرح شده در این مقاله میپردازیم.

مستقال اما با لحاظ کردن هم بستگی آشکار(دمدوله )4میکند.
مسیر گنگ

 -2مبانی ریاضی ،هندسی و پردازش سیگنال و
شبیهسازی
با توجه به محدودیتهای مالی و فنی و تکنیکی یک ایده
نو آورانه مبتنی بر شبیه سازی برای مانیتورینگ جابجایی و تغییر

5

(مبهم) این ایده که در واقع ظهور رانش بدون

تغییر اختالف فاز قابل تشخیص در گیرنده باشد نیز تعری

و

بررسی میشود و باید از آن اجتناب شود .این ایده بدون
عملیات پیادهسازی میدانی تنها با ارائه مثالهای شبیهسازی
مطرح میشود .

شکل پایههای پل مورد نظر طرح و شبیه سازی شد.برای

شکل  .1چیدمان آرایهی فرستندهها و محل قرار گیری گیرندههای سنکرون در پل مقیاس شدهی نمونه

همانطور که در بخش مقدمه اشاره گردید تالشهای زیادی

شبکهی  IEEE 802.11nو تجهیزات این خانواده تشخیص

برای مانیتورینگ صحت و سالمت سازههای پل صورت گرفته

دهد  .دادههای دریافتی برای پردازشهای بیشتر میتواند به

است  .در این پژوهش یک روش ارزان که در مقابل آثار نویز و

مراکز کنترل ثانویه ارسال شوند  .این تکنیک از منظر اقتصادی

اعوجاج محیطی مقاومت باالیی دارد-به علت این که اطالعات

مقرون به صرفه است چرا که مدارات ارسال سیگنال موجود در

وضعیتی هر فرستنده (و به طبع آن هر پایه) درموج حامل

فرستندهها میتوانند یک مدار اسیالتور ساده و مدارات دریافت

مدوالسیون با فرکانس  4گیگا هرتز نهفته است و در این رنج از

اطالعات در گیرندههای میتوانند چند مدار دمدالتور (آشکار

فرکانس هیچ گونه تداخل یا اعوجاج یا نویز محیطی یا

ساز) سادهی باند میانی و باند پایه با حداقل هزینه طراحی و

الکترومغناطیسی مخل صحت ارسال و دریافت اطالعات نمی

پیاده سازی اولیه باشند از طرف دیگر چند آرایه از فرستندهها و

شود ،برای تشخیص جا بهجایی یا تغییر شکل (آسیبهای وارده

آنتنها میتوانند یک مدار ارسال داده را با هم شریک شوند .

بر ساختار پایههای پل) که بر پایهی اندازه گیری اختالف فاز

در ابتدا یک سیستم با  Txیگانه بررسی میشود و این که چگونه

بین دو گره گیرنده استوار است ،ارائه میشود  .در واقع اختالف

تغییر فاز را باید به میزان جا به جایی تفسیر کرد و پس از آن

فاز مربوط به فرستنده (هدف) در AOI 6و دو گره گیرنده

سیستمی با آرایه ای از  Txمورد بررسی قرار میگیرد .در نهایت

سنکرون شده را اندازه میگیرد AOI .به فضای قرار گیری

یک مسیر گنگ (مبهم) شرح داده میشود و روابط ریاضی آن

پایههای پل گفته میشود که در واقع سطح منطقه ای است که

اثبات میگردد .همچنین بلوک دیاگرام دو گره گیرنده ترسیم

برای عملیات مانیتورینگ سالمت سازه ( (SHMمد نظر ما

میشود و سیگنالهای فرستنده و گیرنده پله به پله از مراحل

است و دو گره گیرنده در فاصلهی کمی دور تر از سازه پل قرار

ارسال تا آشکار سازی در گیرنده بیان و توضیح داده میشوند.

میگیرد .آرایهی ) (Txبرای ارسال دادهها در یک ترتیب

همچنین شبیه سازیهای سه بعدی برای تفسیر اندازه جا به

هماهنگ شده برنامه ریزی شده است و رشتهی کد بندی شده

جایی و تغییر شکل پایههای پل از روی تغییرات اختالف فاز

اطالعات – (  )11111111که در واقع شامل هشت پالس با

انجام میشود.

سطح ولتاژ پنج ولت بوده که با یک لبهی باال رونده از حالت
 Lowبه  Highشروع شده و با یک لبهی پایین رونده و گذار از
سطح  Highبه  Lowخاتمه مییابد و این نحوه فریم (قالب)

 -1-2توصیف مدل بیسیم فرستنده – گیرنده

بندی اطالعات جهت بهینه کردن ارتباطات آسنکرون

شکل یک نمایی کلی از سیستم نمایش وضعیت پایههای پل

(غیر همزمان) بین هر یک از شش فرستنده و مجموعهی

را نشان میدهد AOI .ما در واقع فضای سازهی پل وسطح زیر

گیرندههای دوبل مورد استفاده قرار میگیرد -را با فرکانس

عرشه پل میباشد و آرایه ای از  Txها در آن -در روی هر پایه

حامل 7مشخص( ٬)4GHzبطور پیوسته با فواصل زمانی قابل

پل یک  - Txنصب شده است .هر Txاز  T1تا  T6نامگذاری

کنترل و تعری

شده ،ارسال میکند .دو گره گیرنده دور از پل

ولی در فاصلهی نزدیکی نسبت به هم قرار گرفتند و سیگنالها
را به طور مستقل ولی با اسیالتور سنکرون مشترک
دمدوله(آشکار)-عملیات جدا سازی سیگنال اطالعات خبر از

شد و طوری تنظیم و برنامه ریزی شد تا دنبالهی دادهی از پیش
تعیین شدهای را به دو گره گیرنده ارسال کند( .فاز آموزش
سیستم .)8دور از  AOIوسازه پل ٬دو گره گیرنده سنکرون به
نام  R0و  R1قرار داده شده است (در فاصله کمی با هم به
اندازهی مقدار  .) aدر رابطه با محل دقیق نصب فرستندهها باید

موج حامل فرکانس باالی مورد استفاده که خود جهت افزایش

اشاره کرد که محدودیت خاصی از این منظر وجود نداشته و

انرژی و امکان ارسال به فواصل دور بکار میرود -میکنند .این

مکان نصب فرستندهها میتواند با مشورت مهندسان محاسب

سیستم میتواند جابجایی وتغییر شکل را در لحظات اولیه برای

سازه و پرسنل نگه داری تعمیرات پل مذبور -در نقاط حساس

محدودههایی به وسعت  2.5کیلومتر مربع با استفاده از پروتکل

و در معرض آسیب یا با اهمیت باال در راستای حفظ استحکام و

برآورده شدن میزان مقاومت الزم برای حداکثر بار عبوری پیش

دوم در ( )a ,0, 0واقع شده است و  T نقطهی جا به جا

بینی شده از روی آن پل -تعیین گردد.برای جزییات بیشتر در

شدهی  ، Tپس از وقوع جابهجایی یا تغییر شکل در ساختار

جهت تعیین نقاط نصب فرستندهها به ] [27میتوان مراجعه

پایهی پل است δ .برابر میزان جابجایی یا تغییر شکل است و

کرد.

نقاط ) p(x0,y0,0و) p´(x1,y1,0نگاشت –( تصویر ) -نقاط T

و´ Tبه صحفهی  x-yاست .خطوط انحراف ) )r0,r1و

 -2-2محاسبهی جابهجایی براساس سیستم یک

(  ) r0, r1فواصل  R 1 , R 0از  Tو  T هستند.

Tx

داریم:

شکل دو نمای سه بعدی برای سیستم تشخیص و مانیتورینگ
آسیب و تغییر شکل ناشی از تنش و کرنش وارد برپایههای پل
را نشان میدهدz T)x ,y ,z ( .
یکی از مجموعهی Txها درAOIy
0 0 0

x 02  y 02  z 02
a) 

2
0

2
0

(x 

2
0

r0 
r1 

است و گره گیرنده اول به نام  R0در( )0 ,0, 0و گره گیرنده

شکل .2نمایش وضعیت گره  Tو حالت بعد از وقوع اسیب (جابه جایی یا تغییر شکل پایهی پل) به نام T 
زاویهی  1 ,  0با خطوط  R 1  T , T  T  , R 0  Tو

 T- T ساخته میشوند .در خالل نصب اولیهی سیستم باید
مکان Txها و  R , Rرا اندازه گرفت تا a, Z0, Y0 , X0
0

1

 D  r0  r1محاسبه شود .بدون داشتن مکان  T اختالف فاز
  Dبه خاطر اختالف فاصلهای بین  D   r0  r1میتواند
فقط از طریق دو گره گیرنده اندازه گیری شود.

تعیین شوند .بردار شیب پایه پل در نقطهی  Tبه صورت زیر

با داشتن  2مثلث  T  T   R 0 , T  T   R 1میتوان

تخمین زده میشود -با استفاده از تکنیکهای محاسبات عددی:

به دست آورد:

()1
ˆM  (x 1  x 0 )xˆ  ( y 1  y 0 ) yˆ  (z 1  z 0 )z
و مقدار اسکالر شیب پایه پل  mTHبرابر است با:

()2
(x 1  x 0 ) 2  ( y 1  y 0 ) 2

mTh  (z 1  z 0 ) /

بدون اطالع از  T  ) x 1 , y 1 , z 1و برای تعیین مقدار ، 1 ,  0
به ناچار باید اختالف فاز   Dبر اساس اختالف فاصلهی

()3

r0 2   2  2r0    cos  0  r 02
r12   2  2r1    cos 1  r 12

بنابراین داریم:

()4

r0  r0    cos  0
r1  r1    cos 1

که در آن  1 ,  0 , r1 , r0پارامترهای معلوم در حین نصب و فاز
D  r0  r1

آموزش سیستم میباشند .با داشتن

و

دو بعدی ٬از آرایههای  Txبرای پوشش محدودهی وسیعی
جهت مانیتور کردن و تشخیص آسیب و تغییر شکل ناشی از

 D   r0  r1داریم :

D  D

 

cos  0  cos 1

()5

در رابطهی  D  ، 3نا معلوم است ولی از طریق فاز  Dاندازه
گیری شده ،قابل محاسبه است .

D     D / 360

)(6
که در آن  طول موج حامل فرکانس است  .توجه شود که D

یک مقدار مرکب است و محدوده ی 0 >  D > 360است .

بنا

سیستم مذکور با یک  Txبه راحتی میتواند به یک سیستم

براین رابطه ( )6تنها بخش کسری  D را میدهد .برای

   مقدار  D  D بخش کسری از  میباشد .از آنجا که

تنش و کرنش وارد برپایههای پل با ابعاد وسیع در حدود 2.5
کیلو متر مربع گسترش یابد .یک مثال  Txبرای پل با شش پایه
در شکل  1نشان داده شده است.
هر Txاز آرایه برنامه ریزی میشود تا طبق توالی منظم
سیگنال خود را ارسال کند .برای پایههای پل غیر یکسان
(عوارض سطح نهایی یا سطح تمام شده یا رو کار هر پایهی
پل) هر  Txمیتواند شیب ( )mTHمخصوص به خودش را
داشته باشد  .همچنین آرایهی  Txمیتواند یک مدار ارسال را از
طریق یک مالتی پلکسر 9شریک شوند تا هزینه پیاده سازی
سخت افزاری کاهش یابد .دو گره گیرنده سنکرون شده

 D میتواند از  Dبه دست آید .با داشتن

سیگنالهای دریافتی را دمدوله (آشکار) میکنندTx ،ای که

 D  r0  r1  N D .  D , r1 , r0و با دانستن این که

دچار تغییر وضعیت شده است را شناسایی و میزان آسیب و

]  . D  D  N D   , N D  mod [D , مقدار صحیح

تغییر شکل پایهی پل را را بر مبنای جابجایی رخ داده ،مشخص

بخش صحیح

 D میتواند از طریق  D   N D    D محاسبه شود.

از آنجا که  D  D کسری از

 D D  D  D میتوان نوشت :

 بوده و داریم

D  D 

cos  0  cos 1



)(7
همانطور که در رابطهی ( )7مشخص است عامل اصلی
بروز خطا در اندازه گیری   0 , 1هستند که به جهت جابجایی
و تغییر شکل وابستهاند .فرض کنیم 1  1   ,  0   0  

و محاسبه میکنند.

-4-2مسیر گنگ (مبهم)
یک مسیرمبهم به صورت جابجایی وتغییر شکل پایه پل به
طوری که میزان اختالف فاز بین دوگیرنده ناشی از جا به جایی
 TxT ثابت بماند ،تعری

میشود .تفاوت فاصلهای قبل

(  ) r0  r1و بعد از جابه جایی یا تغییر شکل (  ) r0  r1اگر
مساوی باشند یک مسیر مبهم رخ داده است .روش تشخیصی در

که  خطای کوچک ( انحراف ) باشد  (  ناشی از ) 

بخش قبل مطرح شد در صورتی که )  T ( x 1 , y 1 , z 1بر روی

به دست میآید :

مسیر مبهم جا به جا شده باشد در تشخیص جابجایی و تغییر

)(8

D  D 
) cos( 0   )  cos(1  

 

D  D 
) cos  0  cos 1    (sin  0  sin 1

خطای جا به جایی ناشی از  برابر است با:
sin  0  sin 1

)(9

(cos  0  cos 1 ) 2



     

   ( D  D ) 

sin  0  sin 1
cos  0  cos 1







شکل پایه پل با شکست مواجه میشود.
همانطور که در شکل شماره  3دیده میشود ،با در نظر گرفتن
خطوط انحنا  ، r1 , r0نقطهی  Tمیتواند بر روی دایرهی حاصل
از تقاطع محوری دو کره با شعاع  r1 , r0قرار داشته باشد.
) T (x 0 , y 0 , z 0

بنابراین:
بر روی معادالت:

( x 0  a )  y 0  z 0  r1 , x 0  y 0  z 0  r0

2

2

2

2

2

2

2

2

صدق میکند .دایره ناشی از تقاطع دو کره بر روی صحفهی y-

-3-2سیستم با آرایههایی از Txها

 zقرار دارد و با فرض  x  x 0میتواند به صورت زیر معرفی
شود.

x 0  (a 2  r0 2  r12 ) / 2a  c / 2a
c  a 2  r0 2  r12

)(10

) y 0 2  z 0 2  r0 2  c 2 / (4a 2

شکل .3بررسی هندسی مسیر مبهم

مرکز

دایره

در

) r0  c / (4a
2

2

2

)(c/ 2 a, 0, 0

بوده

شعاع

و

آن

است .مسیر مبهم در دستگاه مختصات سه بعدی در مکان
هندسی  T با تغییرات مقدار  r1, r0واقع است  .اثبات معادلهی

میباشد .

مسیر گنگ وقتی رخ میدهد که جابجایی وتغییر شکل پایه
پل  ،یا به عبارتی Tطوری حرکت کند که  r1 , r0هر دو با 
یکسانی تغییر کنند .بنابراین   o , r1  r1   , r0  r0  

(بخاطر جاذبهی زمین)  ،با فرض  C   C  2( r0  r1 )از
تقاطع دو کره جدید با شعاعهای  r1, r0یک دایره جدید با
 x  x و شعاع جدید شکل میگیرد:

x 21  y 21  z 21  r 02

سه بعدی مسیر مبهم کامال پیچیده است .
لذا این معادله باید در دو بعد -در صفحهی  - x-yحل شود و
مقدار پارامتر محور Zبا استفاده از مقدار شیب مسیر گنگ
2

) (x 1  x 0 )  ( y 1  y 0
2

m ah  ( z 1  z 0 ) /

شود .در صفحهی  T , x-yمیتواند حاصل از تقاطع دو دایرهی
ناشی از تقاطع دو کره با  z 0  0و شعاع  L1 , L 0باشد
داریم :

L 0  r0 cos 

( x 1  a ) 2  y 21  z 21  r 12
 x 1  [c  2( r0  r1 ) ] / 2a

)(11

c 2
4a 2

 T حاصل تقاطع سطح پایه پل با این دایره جدید است .مرکز
این دایره در (  ) c  / 2a, 0, 0و شعاع آن
که تقریباً برابر

) ( r0   )  (c  / 4a
2

2

2

r0  (c / 8a r0 )  [1  c ( r0  r1 ) / (2a r0 )]
2

2

2

L1  r1 cos  B

)(12

)   tg 1 ( y 0 / x 0

 c  / 2a
y 21  z 21  ( r0   ) 2 

محاسبه

])    tg 1[( y 0 / (x 0  a

که   B , زوایای خطی  R 1 , R 0تا نقطه  Tهستند.
]  [ L  L 0  L1اختالف میزان انحراف است.
این دو دایره میتوانند تصویری از فضای سه بعدی به یک
صفحهی دو بعدی در شکل  3باشد.

با فرض  z  0رابطهی ( )11درصفحهی  x-yبه صورت زیر

– شیب مسیر مبهم( حالتی که در بخش  4-2به تفصیل معرفی

ساده میشود :

و مورد بررسی قرار گرفت)  -در صفحهی  x-yهم خوانی
c  2(l 0  l 1 )
2a
]2

)(13

(l 0  l 1 )
a
]



c
2a

) c (l 0  l 1
2a 2 l 0

x 

[ y 2  (l 0   ) 2 
2

 [1 

c

8a 2 l 0



y  l0 

c2
8a 2 l 0

x

a
) (l 0  l 1



a 2  l 2 0  l 21
) 2(l 0  l1



2

8a l 0

اگر

 m a  mTوقتی ) ، mT  (x 1  x 0 ) / ( y 1  y 0

تکنیک تشخیص بر اساس اختالف فاز شکست میخورد در غیر
این صورت صحیح و دقیق کار خواهد کرد .معادلهی ( )7برای
محاسبه میزان انحراف پایهی پل در یک سیستم با  Txمنفرد به

 l0 

با حذف  از  x, yدر معادلهی فوق به دست میآید :
(a 2  l2 0  l21 ) 2

داردیا خیر.

y  l0 

 ma x  K

کار میرود .وقتی که آرایهای از Txها استفاده شود هر ،Tx
شیب سطح پایه پل و مسیر مبهم خودش را خواهد داشت.
مکان دو گره گیرنده باید طوری طراحی شود که هیچکدام از
مسیرهای گنگ بر روی مسیر جابه جایی یا تغییر شکل
قرار نگیرد.

)(14
m

a
/
(
L

L
)
 ahشیب مسیر مبهم و
که در آن
0
1

)(15

) K  l 0  (a 2  l 2 0  l 21 ) 2 / (8a 2 l 0
)) (a 2  l 2 0  l 21 ) / (2(l 0  l1

معادلهی ( )14معادلهی مسیر گنگ در صحفهی  x –yاست .

با داشتن  Tو ، mahارتفاع در امتداد مسیر گنگ در نقطهی T 
از رابطهی زیر به دست میآید :
)(16

z  z 0  m ah  (x 0  x ) 2  ( y 0  y ) 2

-5-2بلوک دیاگرام و آنالیز سیگنال سیستم
فرستنده – گیرنده
عملکرد کلی سیستم گیرنده – فرستنده در بلوک دیاگرام به
صورت یک  Txو دو گیرنده نشان داده شده است .یک Tx
معمولی یک سیگنال با فرکانس حامل ثابت میفرستد .فرکانس
حامل  Fcبا فرکانس گیرندهها فرق دارد.

شکل  4مسیر گنگ را در صفحهی  x-yنشان میدهد  .که Tx

راندمان معمولی مورد نیاز  -25ppm10تا ( +25ppmدر

و گیرندهها در)T(40m,200mو ) R0(0,0و ) R1(a,0با

محدودهی فرکانسی که سیستم پایدارمی ماند) است  .بنا براین

   1تا    5قرار گرفتهاند .شکل  a-4نشان دهندهی

حداکثر خطای  Fcبین فرستنده و گیرنده  50ppmخواهد بود  .با

حالتی است که  L1 , L 0با میزان یکسانی از  کاهش یافتهاند

فرض فرکانس حامل برای  Txمقدار  fc  fcباشد ،فرکانس

در حالی که شکل  b -4مسیر را بر پایهی رابطهی ( )14نشان

حامل گیرنده نیز  Fcبا حداکثر اختالف فرکانس

میدهد.

4
 f c  0.5  f c / 10خواهد بود.

در هر دو صورت مسیر گنگ به عنوان تابعی از 

در شکل  5دو گره گیرنده یک اسیالتور محلی را به شراکت

(فاصله بین  R 1 , R 0دو گیرنده) بیان میشود .برای هر مولفهی

میگذارند که دو فرکانس Fc - FI , FIرا تولید میکند که FI

 xاختالف مولفهی  yبین مسیرهای نشان داده شده در دو شکل

فرکانس باند میانی است .سیگنالهای تقویت شده دریافتی

 a-4و b- 4در شکل  c-4نشان داده شده است.

)  m 1 (t ) , m 0 (tبه صورت مستقل با فرکانس  Fc-FIدمدوله

به خاطر جاذبهی زمین ،مولفهی  zنقطهی  Txدر حین
جابجایی و تغییر شکل کم میشود .بنابراین برای اجتناب از

میشوند .سپس این دو سیگنال از فیلتر پایین گذر 11عبور داده
شده تا )  S 1 (t ) , S 0 (tبه وجود آیند.

مسیر مبهم و و تشخیص نادرست آسیب از سوی سیستم

از دو دمودالتور ( ) I-Qهم فاز مربعی برای تولید

 SHMپیشنهادی کافی خواهد بود بررسی شود آیا شیب mTh

سیگنالهای باند پایهی ) - v 1 (t ) ,v 0 (tکه بعدا برای تولید

-شیب مسیر جابه جایی رخ داده برای هر فرستنده-با شیب mah

اطالعات فاز دو گره گیرنده بکار خواهد آمد -استفاده میشود.

شکل .4مسیر گنگ در صفحهی ( x-yخطای مولفهی Yبه عنوان تابعی از )a

شکل .5بلوک دیاگرام سیستم گیرنده

اگر سیگنال ) p(tارسال شده از  Txباشد به صورت

این دو فرکانس میانی به یک  I-Qدمدوالتور ارسال و

 p (t )  cos[(w c  w c )t ], 0  t  Tpو  Tpدوره تناوب

سیگنالهای باند پایه ) v1c(t) , v1s(t) , v0s(t) , v0c(tبه

پالس باشد در این صورت سیگنالهای دریافتی )m0(t),m1(t

صورت زیر حاصل میشود :

بصورت زیر میشوند :
)(17

]) m 0 (t )  cos[(w c  w c )(t   0
]) m 1 (t )  cos[(w c  w c )(t   1

که   1 ,  0به ترتیب تاخیر ارسال از  Txبه گیرندههای R 1 , R 0

است .با ضرب )m0(tو) m1(tدر فرکانس  f c  f iو عبور از
فیلتر پایین گذر داریم :
((18

] cos[( w c  w i ) t  (w c  w c ) 0
] cos[( w c  w i ) t  (w c  w c ) 1

1
2
1
2

s 0 (t ) 
s 1 (t ) 

] cos[w c t  (w c  w c ) 0
1

1
4

v 0c (t ) 

] v 0 s (t )   sin[ w c t  (w c  w c ) 0
4
)(19
1
] v 1c (t )  cos[w c t  (w c  w c ) 1
4
1
] v 1s (t )   sin[w c t  (w c  w c ) 1
4
اختالف فاز حاصل برابر است با :

 D (t )  0  1
) v (t
) v (t
]  tan 1[ 0 s ]  tan 1[ 1s
) v 0c (t
) v 1c (t

)(20

)  (w c   w c )( 0   1

فاز  Dاز خالل پروسه نصب اولیه بدست میآید  .بعد از
نصب اولیه  ،فاز  Dاندازه گیری شده و برای محاسبهی
 D   r0  r1به کار میرود .اگر  D  r0  r1و جا به
جایی یا تغییر شکل پایه (  ) از معادلهی ( )7بدست خواهد
4
آمد .از آنجا که  f c / f c  0.5  10خطای محاسباتی در

4
تخمین  به خاطر )  w c (or  Dبرابر 0.5   / 10

خواهد شد که قابل صرف نظر است .

واضح

است

تا

D  D  

وقتی

و

 ، D  D   D  D فاز  Dبسیار مهم تر از طول مطلق
(  ) r0 , r1است .در هر صورت تخمین دقیق بردار شیب سطح
پایه پل بر دقت محاسبهی  1 ,  0و طبیعتاً بر



اثر دارند.
عالوه بر آن افزایش فاصله ای دو گره گیرنده بر روی  δاثر
گذار نیست اما دقت محاسبهی cos  0  cos 1 , D  D 

را افزایش میدهد  .خطای اندازه گیری برای  1 ,  0بسته به
میزان تخمین شیب سطح پایه پل  ،منجر به درصد تغییرات
کمتری (در حدود  6درصد) برای  میشود .همانطور که در
روابط باال نشان داده شده است فاصلهی  بین دو گره گیرنده
بر روی مسیر مبهم برای یک  Txمعین تاثیر دارد ،همچنین بر

شبیه سازی کامپیوتری سه بعدی با استفاده ار نرم افزار

روی اختالف زاویههای  1 ,  0و  D  D تاثیر میگذارد.

ناشی از تنش و کرنش وارد برپایههای پل با استفاده از

اندازهی کافی بزرگ باشد تا مقادیر(  ) D  D و

مطلب برای سیستم تشخیص و مانیتورینگ آسیب و تغییر شکل
شبکههای حس گر بی سیم بر اساس شش  Txکه بر روی
پایههای یک پل شش پایه فرضی نصب شده اند انجام شد.
در شبیه سازی مکان Tx , R 1 , R 0ها ورودیهای برنامه مطلب
هستند  .مکان  T به عنوان مرجع داده شد تا موارد زیر

محاسبه شود :


اختالف فاز بین .  D ,  D



زوایایی تخمین زده شده .  0 , 1



بردار  ( Mماتریس ) بردار  3بعدی شیب سطح
پایهی پل در نقطه . T

بسته به طول موج حامل سیگنال و مکان  ، Txمقدار  باید به

(  ) cos  0  cos خیلی کوچک نشوند و دقت محاسبات از

بین نرود و در طرف مقابل  نباید خیلی زیاد باشد تا بر روی
کالک سنکرون سازی(-همگام سازی) -دو گره گیرنده اثر منفی
بگذارد .در پایان میزان جابجایی و تغییر شکل پایه پل از طریق

این روش محاسبه شد و با فاصلهی واقع بین  T ,Tحاصل از
فرمول فاصله هندسی دو نقطه در فضا مقایسه شد:

()21
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همچنین یک واسط گرافیکی برای وارد کردن مختصات

در رابطه با نوع و سیستم سازه پل مورد ارزیابی قرار گرفته در

و نمایش محاسبات خروجی و رسم نتایج شبیه سازی در نرم

این پژوهش ،باید اشاره کرد که مالک ما مدل مقیاس بندی شده

افزار مطلب انجام پذیرفت .جزئیات و نتایج شبیهسازی در

و کوچک شده اکثر پلهای با اسکلت فلزی و بتن پیش تنیده

قسمت بررسی ونتایج برنامه به همراه ذکر مثال اورده شده است.

شدهی رایج که برای عبور وسایل نقلیه سواری و نیمه سنگین و
سنگین و هم چنین عبور خطوط راه آهن و قطارهای مسافربری
و باربری امروزه بر روی رود خانهها و یا درههای واقع در مسیر
آنها احداث شده و ممکن است از زمان احداث انها بین  20تا

 -3نتایج و تحلیل دادهها
همانطور که در قسمت قبل اشاره شد یک ایدهی نوآورانه
مبتنی بر آشکارسازی اختالف فاز سیگنال گره فرستنده در دو

 30سال گذشته باشد و همچنین از سرویسهای نگهداری و

گره گیرنده سنکرون برای تشخیص آسیبهای وارد بر ساختار

تعمیرات مدون و اصولی بر خوردار نباشند.ابعاد مدل اسکیل

پایههای پل (تغییر شکل و جابهجایی) پایههای پل مبتنی

شده مورد بررسی عبارت است از :عرض  3متر و طول  50متر
و ارتفاع  25متر -برای جزییات بیشتر در مورد پل نمونه و
مقیاس شده به ] [17مراجعه شود..

بر شبیهسازی مطرح و معرفی گردید که اصول و روش کار و
مبانی نظری و هندسی و پردازش سیگنالهای آن در قسمت قبل
به تفصیل مطرح شده است.

با کمک ایدهی نوآورانهی فوق میتوان با دقت دهم میلیمتر

 -مختصات گره فرستندهی پنجم

جابجایی هرکدام از فرستندههای نصب شده بر روی شش
پایهی پل فرضی را محاسبه کرد و از دادههای محاسبهشده در
کاربردهای  SHMبرای پلها و یا سایر سازهها مثل خطوط
انتقال نفت و گاز با فشار باال ،استفادههای متنوعی انجام داد .از
جمله مزیتهای عمده این ایده نمایش تصویری حرفهای از
شرایط فعلی و بعد از آسیب پایههای پل است .در این جا یک
نمونه مثال از یک پل فرضی با  6پایهی مشابه برای بررسی و
اعتبارسنجی و دقت و قابلیت اطمینان سیستم پیشنهادی ،مطرح
و بررسی و تحلیل میگردد.

 مختصات گره فرستندهی ششمنکته :مختصات گرههای

(که به آن آرایهی

) گفته

میشود تعمداً نزدیک به هم (دور از حقیقت واقعی برای میزان
فواصل پایههای پل مورد نظر) در نظر گرفته شد تا دقت
محاسبات و کیفیت نمایش خروجیها ارزیابی بهتری شود.
پس از اجرای شبیهسازی نتایج به صورت زیر است:
(به ترتیب شکلهای 7و8و9و10و11و 12برای فرستندههای

 فرکانس کریر (5.8GHZ )fc -مختصات گره گیرندهی اول

:

 -مختصات گره گیرندهی دوم

:

 -مختصات گره فرستندهی اول

یک و دو وسه و چهار و پنچ و شش) همچنین به صورت مدون
در جداول 1و2و 3ذکر شدهاند.
با توجه به موارد محاسباتی و هندسی ،ایده مبتنی بر
شبیهسازی فوق برای کاربرد در سیستمهای  SHMپلهای
متوسط و بزرگ کارآمد تلقی میشود .همچنین خطای محاسباتی

 -مختصات گره فرستندهی دوم

برای مقدار

نیز در هر بار اجرای برنامه محاسبه میشود.

(از طریق مقایسه با نتیجهی فرمول فاصلهی دو نقطهی
 -مختصات گره فرستندهی سوم

و

در فضا به صورت رابطهی رابطهی ( )21که اغلب مقدار
قابل قبول و کوچکی است) .جداول 1و2و 3جمع بندی بحث

 -مختصات گره فرستندهی چهارم

محاسبات و دقت نتایج و خطای تخمین میزان آسیب δ
(جابه جایی یا تغییر شکل) در ساختار پایهی پل میباشند.

شکل .7اطالعات محاسباتی و شبیه سازی مربوط به فرستنده یک

شکل .8اطالعات محاسباتی و شبیه سازی مربوط به فرستنده دو

شکل .9اطالعات محاسباتی و شبیه سازی مربوط به فرستنده سه

شکل .10اطالعات محاسباتی و شبیه سازی مربوط به فرستنده چهار

شکل .11اطالعات محاسباتی و شبیه سازی مربوط به فرستنده پنج

شکل .12اطالعات محاسباتی و شبیه سازی مربوط به فرستنده شش

جدول .1نتایج شبیه سازی برای  6فرستنده (بخش اول)
Tx

r0

r1

T1

17.3205

16.7631

r0

17.6139

r1

0

1

D

 D

17.0367

5.7735e-08

5.5877e-08

155.9104

250.6501

T2

17.9165

17.3781

17.917

17.3787

5.9722e-08

5.7927e-08

64.0924

64.0094

T3

17.9165

17.3205

17.917

17.3211

5.9722e-08

5.7735e-08

340.774

340.6818

T4

18.4932

17.9165

18.7683

18.2003

6.1644e-08

5.9722e-08

248.6303

206.7747

T5

18.5472

17.9165

18.6013

17.9725

6.1824e-08

5.9722e-08

147.8192

138.7033

T6

19.105

18.4932

19.3972

18.7949

6.3683e-08

6.1644e-08

56.4564

10.7939

جدول  .2نتایج شبیه سازی برای  6فرستنده (بخش دوم)

Tx

ma

mt

M

0

1

D

D

D

T1
T2
T3
T4
T5
T6

1.4524
1.5305
1.3813
1.4487
1.3255
1.3841

-Inf
NaN
NaN
NaN
0
0

0.5x + 0y + 0z
0x + 0y + 0.001z
0x + 0y + 0.001z
0x + 0y + 0.5z
0x + 0.1y + 0z
0x + 0.5y + 0z

88.3465
89.9968
89.9968
88.4513
89.6911
88.5008

88.2915
89.9967
89.9967
88.4014
89.6802
88.4513

0.55745
0.53833
0.59596
0.57677
0.63076
0.61173

0.032481
0.013353
0.070995
0.051798
0.030796
0.011762

0.57722
0.53834
0.59598
0.56808
0.6289
0.60225

جدول  .3نتایج شبیه سازی برای  6فرستنده (بخش سوم)
Tx

D 

D D

 real

estimated

Estimation error

T1
T2
T3
T4
T5
T6

0.052219
0.013335
0.070975
0.043078
0.028897
0.0022487

0.019765
9.6256e-06
1.0593e-05
0.0086911
0.0018676
0.0094824

0.5
0.001
0.001
0.5
0.1
0.5

0.50071
0.00055669
0.00055153
0.49835
0.098339
0.49839

0.14122%
4.3305%
4.8468%
0.33072%
1.6607%
0.32152%

در رابطه با نحوهی تحلیل دادهها ،برای هر فرستنده بطور مجزا

وارد آمدن آسیب (تغییر شکل یا جابجایی) اندازه گرفته و دقت

از طریق سیستم  SHMپیشنهادی کلیهی کمیتهای مطرح شده

در رنج یک دهم میلی متر از خود در شبیه سازیها نشان داد و

در بخش دوم مقاله به ترتیب برای هر فرستنده محاسبه شده و

همچنین دارای قابلیت اعتماد باالیی به خاطر اعالم لحظه به

نهایتا یک مقدار جابهجایی بر اساس تکنیک آشکار سازی

لحظهی وضعیت هر فرستنده شامل فعال ،غیر فعال واسیب

اختالف فاز به دست میآید ( -)  estimatedکه نحوهی محاسبهی
آن در بخش2-2و 5-2و فرمولهای  5و  6و 7و 17و  18و
 19و 20به تفصیل شرح داده شد -و این مقدار با میزان واقعی
جابجایی رخ داده(  )  realمقایسه شده و دادهها مورد تحلیل قرار
میگیرند.

-4نتیجهگیری

دیده ،برای اهداف نظارت بر سالمت ساختار پلها بود.
در رابطه با بحث تحقق قابلیت اطمینان سیستم ،سیستم SHM
پیشنهادی با خراب شدن هر کدام از فرستندهها ضمن اعالم
شرایط به کار خود ادامه خواهد داد و سیستم  SHMبا از کار
افتادن یک یا چند فرستنده مختل نخواهد شد .تکنیک و سیستم
پیشنهادی دارای قیمت بسیار پایین تر تجهیزات نسبت به سایر
متد  SHMبوده – مدارات ارسال و دریافت شامل مدارات

در این پژوهش یک تکنیک برای نظارت بر سالمت ساختار

اسیالتور فرکانس باال و دمودالتورهای باتد میانی و باند پایه

پایههای یک پل نمونه که مدل کوچک شده از پلهای رایج

هستند که جز رایج ترین مدارات الکترونیکی با قیمت بسیار

امروزی است با استفاده از تکنیک آشکار سازی اختالف فاز بین

پایین تر نسبت به سایر تجهیزات مشابه میباشند -وهمچنین این

دو گره گیرندهی سنکرون در غالب شبکههای حس گر بی سیم

سیستم حجم داده پردازی و پیچیدگی بسیار کمتری در مقایسه

مطرح شد ومورد شبیه سازی و ارزیابی قرار گرفت.اساس این

با سایر سیستمهای  SHMرایج دارد.در این مقاله آزمایشات

روش در قرار دادن آرایه ای از مدارات اسیالتور با فرکانس باال

میدانی انجام نگرفته اما شبیه سازی کاملی با استفاده از آرایه ای

( )4GHzوارزان قیمت بصورت فرستنده بی سیم در محلهای

از شش فرستنده ( )TXو دو گیرنده ( )RXبرای پل مقیاس شده

مورد نظر و با اهمیت ساختار پایههای پل نمونه و دریافت و

نمونه با شش پایه صورت گرفت و مبانی ریاضی،هندسی و

آنالیز سیگنالهای ارسالی از آرایهی فرستنده مذکور،توسط دو

پردازش سیگنال و جزییات شبیه سازی انجام شده به تفصیل

گره گیرندهی سنکرون استوار بود.در واقع سیستم مانیتورینگ

مورد ارزیابی قرار گرفت.

پیشنهادی برای نظارت بر سالمت ساختار پایههای پل ،تغییرات

یک نمونه مثال از چگونگی وارد آمدن آسیب فرضی به

اختالف فاز بین دو گره گیرندهی سنکرون را در قبل و بعد از

پایههای پل به همراه نتایج و محاسبات شبیه سازی انجام شده
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