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 چکیده 

را بدست    (ϕ)بیو مود ش  (ζ)نگیدمپ،  (ω)هر مود سازه، فرکانس مودال  یبه ازا  میکند تا بتوان  یمودال به ما کمک م  زیآنال

. تست  کند کمک می  علت ارتعاشی که مشکل ایجاد کرده است،به ما در تشخیص و ارائه راهکار در مورد    آوریم. این اطالعات

،  مودال  زیآنالاما    ؛دهندبه ما می  از نحوه ارتعاش سازه  یا  دهی ا  تنها(،  ODS)  کار  نی ح  شکل  رییتغیی نظیر تست ضربه یا حتی  ها

 ی ریگو پاسخ سازه اندازه  کی تحر  یروینالزم است که    ،(EMA)یمودال تجرب  زیدر آنال.  درک کاملی از شکل حرکت به ما می دهد

 ی برا  (OMA)با عنوان آنالیز مودال عملیاتی  را  یدیمحققان روش جدبه همین دلیل  .  شودیشده و مدل مودال سازه استخراج م

اندازه  ییهاستمیس  یکینامیاستخراج مشخصات د اند وجود    یورود  یروین  یریگکه امکان  مودال    زیآنال.  ندارد، پیشنهاد کرده 

  ی پارامترها  یی شناسا  یبرا  ی کیتکن  شود، یشناخته م  زین  یطیمودال مح  زیآنال  ا یتنها    یمودال خروج  زیبا نام آنال  که ی  اتیعمل

پاسخ    افتیدر  یموثر آن برا  کیبزرگ که امکان تحر  اریبس  یهاسازه  یبرا  کیتکن  نیا.  است  یکار  طیمودال سازه تحت شرا

  . ردیگینباشد مورد استفاده قرار م  ریپذامکان  آنهاو توقف کامل    یامکان خاموش  تجهیزات دواری که  ایو    نداردمناسب وجود  

 ار یبسهستند،    کیهارمون  ی هااز مولفه   ی بیترکبدلیل اینکه    ی کیمکان  ی هاوارد بر سازه  ی روهاینهای ساختمانی،  برخالف سازه

باید  هستند  تردهیچیپ  و  و  شناسا  یاژهیتوجه  هارمون  یو جداساز  ییبه  واقع  کیاجزا  مود  تاث  یاز  و حذف    ی هامولفه  ریسازه 

  یبرا  یاتیمودال عمل  زیمختلف آنال  یهاتمیالگور  یمقاله، به بررس  نیدر ا.  مودال شود  یاستخراج پارامترها  ندیدر فرآ  کیهارمون

تحت   ش،یمورد آزما  ری. ابتدا تشودمیپرداخته   کیهارمون کیدر حضور تحر ر یسر درگ کی ری ت کیمودال   یاستخراج پارامترها

 ک ی هارمون  کیدر حضور تحر  یات یعمل  ودالم  زی. سپس آنالشودیماستخراج    ستمیس  یقرار گرفته و پارامترها  یآزمون مودال تجرب

  ی مودال تجرب  ز یآنال  ج یلف استخراج و با نتامخت  ی هاانجام شده و پارامترها مودال در حوزه فرکانس با روش  های مختلفبا فرکانس

 . شودمی سهیمقا

 EMA؛  آنالیز مودال تجربی؛ OMAآنالیز مودال عملیاتی؛ : کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

معموال   ارتعاشات،  دنیای  هستیمما  در  ماشین  یا  سازه  ارتعاش  چگونگی  درک  دنبال  ارتعاشبرای    و   به  منبع  از  تشخیص   ،

دانیم  ما می  د. نکنیم که در این میان ممکن است رزونانس را به عنوان مقصر احتمالی نشان دهاستفاده میهای متداول ارتعاشات  آزمایش

فرکانس طبیعی  که  زمانی  است.  4یو خمش  3ی چشی، پ 2جسم صلب   هایمود  یسازه دارا  کیهستند.    1های طبیعیها دارای فرکانسکه سازه

برای تعیین   7و یا توقف   6یزنمودار راه اندا،  5ضربه  یتست هااز    میتوان  ی ما م  . کندسازه با شکل مشخصی ارتعاش می  شودتحریک می

مودال،    زیاما آنال  ؛، انجام دهیم از نحوه ارتعاش سازه  یا  دهیا  جهت حصول   (8ODSکار )  نیشکل ح  رییتغ  از  ی حتو یا  فرکانس طبیعی  

و مقدار   یاشکال حرکت  ، یعیطب  یتا فرکانس ها   م یکن  یمودال، سازه را تست م   ز یتوسط آنال   دهد.   ی به ما م  9از شکل حرکت   ی درک کامل

 . میینمایحل مشکل مشخص مو  اصالح سازه یچگونگ جهت تعیینرا  یهر شکل حرکت ییرایم

مودال   زیآنال.  [1]شده است  لیسازه تبد  کینامید  یبررس  یبرا   یاساس  یهااز روش   یکیمودال به    زیدر طول دهه گذشته، آنال

( را بدست ϕ)12ب ی( و مود شζ)11نگی(، دمپω)10هر مود سازه، فرکانس مودال یبه ازا میکند تا بتوان  ی به ما کمک مفرآیندی است که 

 . کندیکرده است، کمک م  جادیکه مشکل ا  یو ارائه راهکار در مورد علت ارتعاش صیاطالعات به ما در تشخ نی. امیآور

ی تحت تست نباید روشن باشد)نیروی تحریک غیر قابل اندازه گیری ، سازهODSبر خالف  (،  13AEM)یمودال تجرب  زیدر آنال

 لیدل  ن ی. به همشودیشده و مدل مودال سازه استخراج م  یریگو پاسخ سازه اندازه  کیتحر  یرویالزم است که نوجود داشته باشد( و  

 ی ر یگکه امکان اندازه  ییهاستم یس  یکینامیصات داستخراج مشخ   ی( برا14AOM)یاتیمودال عمل  زیرا با عنوان آنال  یدیمحققان روش جد

 زین  16ی طیمودال مح  زیآنال  ای   15تنها  یمودال خروج  زیکه با نام آنال  یات یمودال عمل  زیکرده اند. آنال  شنهادیندارد، پ   ودوج  یورود  یروین

بزرگ که   اریبس  ی هاسازه  یبرا  کیتکن   نی. ا[2]است  یکار  طیمودال سازه تحت شرا  یپارامترها  یی شناسا  یبرا  ی کیتکن  شود،یشناخته م

 ریپذ و توقف کامل آنها امکان  یکه امکان خاموش  یدوار  زاتیتجه  ا یمناسب وجود ندارد و    پاسخ  افتیدر  یموثر آن برا   کیامکان تحر

 . ردیگینباشد مورد استفاده قرار م

  یی . از آنجاشودیاستفاده م  کیتحر یرویبه عنوان ن شود،یمتناوب که به سازه وارد م  یروهاین  ا ی ی طیمح ی روهایاز ن OMAدر 

هستند   یریپاسخ که قابل اندازه گ  ی( فقط از داده هاOMA)   یاتیمودال عمل  زیوجود ندارد، در آنال  یورود  یروهاین  یریگکه امکان اندازه

 .[2]شودیمودال استخراج م یرهامختلف پارامت یهاتمیاستفاده شده و با استفاده از الگور

  ی هاسازه  یموضوع اغلب برا  نیدارند. ا  ی تصادف  تیماه  یورود  یروهایکه ن  شودیفرض م  OMAمورد استفاده در    یهاتمیدر الگور

مانند باد،    یطیمح  یروهایکه عمدتا توسط ن  کند یصدق م  یفراساحل  یهاسازه  ریها و سا ها، پلها، برجعمران مانند ساختمان  یمهندس

 روهاین  نیهستند. ا  تردهیچیپ   اریبس  یکیمکان  یهاوارد بر اغلب سازه  یروهای. اما نرندیگیتحت بار قرار م  زیر  یهالرزش   ای  کیامواج، تراف

 
1 Natural frequencies 
2 Rigid body modes 
3 Torsional modes 
4 Bending modes 
5 Bump-test 
6 Run-up 
7 Coast-down 
8 Operating Deflection Mode 
9 Mode shapes 
10 Modal frequency 
11 Damping 
12 Mode shape 
13 Experimental Modal Analysis 
14 Operational Modal Analysis 
15 Output only modal analysis 
16  Ambient modal identification 
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  جاد یکه توسط خود مجموعه ا  ییروها یو ن  شودیم  جاد یا  ی دوار و رفت و برگشت  یهاکه از قسمت  کیهارمون  یهااز مولفه  ی بیاغلب ترک

 . [3]شوند، هستندیباند م   یپهنا کیشده و باعث تحر

  ی و جداساز  ییبه شناسا  یاژهیتوجه و  دیبا   شود،ینم  یریگاندازه  ی اتیمودال عمل  زیبه سازه در آنال  یورود  یروهایکه ن  ییاز آنجا

 .[3]مودال شود یاستخراج پارامترها ندیدر فرآ کیهارمون  یهامولفه ریسازه و حذف تاث یاز مود واقع کیاجزا هارمون

نمودند.    هیارا  کیهارمون  یسازه از مودها   یواقع   یو جدا کردن مودها  ییشناسا  یرا برا  یو همکارانش شاخص  نکریبار بر  نیاول  یبرا

سازه  یمودها یدر حوال کیباند بار ک یدر  یو پاسخ تصادف  کیپاسخ هارمون یخواص آمار نیب نیادیبن یهاشاخص بر اساس تفاوت نیا

 . [4]باشدیم

  ی فضا  ری. روش زباشندیم  ی اتفاق  یفضا  ریبر ز یمبتن  یهاروش  ،ی اتیمودال عمل  زیحوزه زمان در آنال  یهاروش  نیتریاز قو  یکی

و همکاران به توسعه   تری[. پ 5,6]دی گرد  هیارا  یتصادف   کیپاسخ سازه به تحر  یریگو همکارانش با استفاده از اندازه  یتوسط ون اورش  ی اتفاق

  ی اتفاق  یرفضای[. مولر و همکاران از روش ز7استفاده نمودند]  یطیمح  یتحت بارها  یهامودال سازه  زیآنال  یروش پرداخته و از آن برا   نیا

 هحوز  هیآن را با روش تجز  جیاستفاده نمودند و نتا  یکیموتور الکتر  کی   کیصفحه تخت تحت تحر  کی  یاتیمودال عمل  زیانجام آنال  یبرا

 [. 8نمودند] سهیفرکانس مقا 

در    ریسر درگ  کی  ریت  کی مودال    یاستخراج پارامترها  یبرا  یاتیمودال عمل  زیمختلف آنال  یهاتم یالگور  یمقاله، به بررس  نیدر ا

استخراج  ستمیس یقرار گرفته و پارامترها یمودال تجرب تحت آزمون ش،یمورد آزما ری. ابتدا تشودیپرداخته م کیهارمون کیحضور تحر

مختلف انجام شده و پارامترها مودال در حوزه فرکانس   یهابا فرکانس کیهارمون کیدر حضور تحر یات یعمل المود زی. سپس آنالشودیم

 .شودیم  سهیمقا  یمودال تجرب زیآنال جیمختلف استخراج و با نتا یهابا روش

 

 آنالیز مودال عملیاتی تکنیک های  -2

به طور همزمان پردازش    ی صدها خروج  دی که با  یاست. به طور  یی و کارا  یدر تست مودال قدرت محاسبات   یمسئله اصل  کی

 [.9]شد  لیتبد  قیتحق  یموضوع جذاب برا  کیمحاسبات به    نهیدر زم شرفتیپ   لیبه دل  1980در اواخر دهه   یاتیمودال عمل  زیشوند. آنال

حوزه زمان بر اساس تابع   یهاکرد. روش میحوزه زمان و فرکانس تقس  ی هابه روش  توانیرا م ی اتیمودال عمل  زیآنال  یهاکیتکن 

و    یتوان ورود  فیط  ی چگال  نیبر رابطه ب  یحوزه فرکانس مبتن  یهاکه روش  ی است در حال  یپاسخ زمان   لیو تحل  هیتجز  ا ی  17یهمبستگ

  ز یمودال با استفاده از آنال  یپارامترها  ییفرکانس به منظور شناسا  یدر حوزه  یمتنوع   یهاروشامروزه    [.10]( است18PSD)  یخروج

مختلط   ییحوزه زمان، مانند روش نما   یچند خروج-یمودال چند ورود  یی شناسا   یهاتمیاز الگور  اریبس   .اندافتهیتوسعه    ی اتیمودال عمل

 ز یآنال  یاند، براموفق بوده  یمودال تجرب  زیکه در آنال  یمختلط چند مرجع  ییروش نما  افته،یتوسعه    میمربعات، حوزه زمان ابراه  نیکمتر

 [. 11]سازگار هستند زین  یاتیمودال عمل

 

 ( PP)آنالیز مودال عملیاتی به روش تکنیک گزینش قله 1-2

ها در نمودار از انتخاب قله  مایمستق  ی عیاست که در آن فرکانس طب  (19PP)قله  نشیگز  کیروش در حوزه فرکانس تکن  نیترساده

PSD   به دنبال دارد  یسادگ  نیرا در ع   یقابل قبول  یهانیجدا باشند تخم  گر یکد یاز    یروش چنانچه مودها به خوب  نی. اندیآیبدست م.  

 ی چگال  سیبر ماتر  نیتک  ریمقاد  هی روش با اعمال تجز  نی. ادهد ینم  هیارا  ستمیس  ییرایاز م  یقیدق  نیقله تخم  نشیروش گز [.12,13]

است.   یدرجه آزاد  کی  ستمیس  ک یمتناظر با    کیکه هر    کند یم  هیتجز  فیخود ط  یاز توابع چگال  یاآن را به مجموعه  ،یتوان  فیط

 ن ی. هرچه انحراف از اباشندیبه هم م  کینزد  یهاکم و تعامد شکل مود  ییرایم  ک،یتحر  گنالیبودن س  دیسف  زیروش، نو  نیا  اتیفرض

 
17 Correlation function 
18 Power Spectrum Density 
19 Peak Picking method 
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نتا  شتریب  اتیفرض ا  یبرا   [.14]ابدییکاهش م   جیباشد، دقت  بر  ب  ک یها،    تیمحدود  نیغلبه    ه یروش تجزنام  ه  روش حوزه فرکانس 

 است. افتهیتوسعه  20FDD ای   یفرکانس

 ( FDD)یفرکانس  هی تجزآنالیز مودال عملیاتی به روش  2-2

گزینش قله    کیتکن  یها  یغلبه بر کاست  یبراکه    در حوزه فرکانس است  یاتیمودال عمل  زیروش آنال  کی یفرکانس  هیروش تجز

توان   ی فیط  یچگال   س ی( ماتر21SVD)  تکین  مقادیر  هیاز تجز  گزینش قله است کهاین روش توسعه ای از تکنیک  .  ه استشد  ی معرف

(PSDبه منظور تشخ )با گرفتن     .کند یاستفاده م  22مودتعدد    صیSVD  به مجموعه   یفیطچگالی    سیماتر  ،یفیط  چگالی  سیاز ماتر

که در ادامه اساس عملکرد  است. یتک درجه آزاد ستمیس کیشود که هر کدام مربوط به  یم هیتجز 23خودکار  یفیط یاز تابع چگال یا

 دهیم.  آن را شرح می

 :[11]شود انیب (1رابطه )به صورت توان می  y(t)شده   یریگو پاسخ اندازه x(t)مجهول  یورود نیب رابطه

(1)    [𝐺𝑦𝑦(𝑗𝜔)] = [H(𝑗𝜔)]∗ [𝐺𝑥𝑥(𝑗𝜔)] [𝐻(𝑗𝜔)]𝑇 

توان طیفی ورودی    𝐺𝑥𝑥(𝑗𝜔)  است.    س یماتر  24مزدوج مختلط   ∗ترانهاده و    𝑇  (1)  رابطهدر    𝐺𝑦𝑦(𝑗𝜔)ماتریس چگالی 

،  ی فیط  چگالی  سیاز ماتر  SVDبا گرفتن    است.  (25FRF) ماتریس تابع پاسخ فرکانسی  𝐻(𝑗𝜔)ها،  ماتریس چگالی توان طیفی پاسخ

توان خروجی معلوم  (،  SVD)تجزیه مقادیر تکین  توسط 𝜔های مجزای  در فرکانس  𝐺𝑦𝑦(𝑗𝜔)تخمین چگالی طیف  = 𝜔𝑖    بصورت

 آید: بدست می (2رابطه )

(2)     [𝐺𝑦𝑦

∧

(𝑗𝜔𝑖)] = [𝑈]𝑖[𝑆]𝑖[𝑈]𝑖
𝐻 

یک ماتریس قطری شامل مقادیر    𝑆𝑖است و  𝑢𝑖𝑗یک ماتریس یکه متشکل از بردارهای تکین  𝑈𝑖    26ترانهاد مزدوج   𝐻  (2رابطه )در  

   باشد.می 𝑆𝑖𝑗  ویژه

کرار شود چنانچه یک قله در مقادیر منفرد دیگر نیز تپارامترهای مودال توسط روش برداشت قله استخراج می  FDDدر روش  

توسط روش شود.  شود و پارامترهای مودال برای آن قله استخراج نمیشده باشد، آن قله ناشی از تحریک هارمونیک تشخیص داده می

FDDت استخراج شوند. اما محدودیت این روش، عدم امکان تخمین نسبت میرایی  قتوانند به د، فرکانس های طبیعی و مود شیپ ها می

  است.

 افته یبهبود   یفرکانس  تجزیهآنالیز مودال عملیاتی به روش  3-2

های طبیعی  که تعمیم یافته روش تجزیه حوزه فرکانس است، دقت تخمین فرکانس  (EFDD)بهبود یافته    یروش تجزیه  فرکانس

 [. 15]کندو شکل مودها را ارتقا داده و امکان تخمین میرایی را نیز ایجاد می

بود یافته، تابع چگالی طیف توانی یک درجه آزادی شناسایی شده در اطراف قله رزونانس، با استفاده  به ی در روش تجزیه فرکانس

های گذر از صفر و میرایی بوسیله از تبدیل فوریه گسسته معکوس، به حوزه زمان بازگردانده شود. فرکانس طبیبعی از طریق تعیین زمان

آید. تکنیک روش تجزیه حوزه سیستم یک درجه آزادی مربوطه به دست می  27شده تابع خود همبستگی نرمال    متناظر کاهش لگاریتمی

اعمال تجزیه مقدار تکین بر روی   این روش، باشد. لذا گام کلیدی در  گیری شده میفرکانس بهبود یافته بر پایه تجزیه طیف پاسخ اندازه

 
20 Frequency Domain Decomposition 
21 Singular Value Decomposition 
22 Mode Multiplicity 
23 auto-spectral density function 
24 Complex Conjugate 
25 Frequency Response function 
26 Conjugate Transpose/ Hermitian transpose 
27 normalized auto-correlation function 
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𝜔های مجزا گیری شده در فرکانسطیف پاسخ اندازه = 𝜔𝑖  شکل  تخمین چگالی طیف توان خروجی به    توجه به این نکات، با  باشد.  می

 خواهد بود: (3طه )راب

(3)      [𝐺𝑦𝑦

∧

(𝑗𝜔𝑖)] = [𝑈]𝑖[𝑆]𝑖[𝑈]𝑖
𝐻 = ∑ 𝑢𝑘𝑖𝑢𝑘𝑖

𝐻𝑠𝑘𝑖
𝑛𝑦

𝑘=1
 

 

𝜔در فرکانس    𝐺𝑦𝑦(𝑗𝜔)با فرض عدم وجود ریشه تکراری، رتبه  است.    های رزونانس تعداد فرکانس  𝑛𝑦  (،3در رابطه ) = 𝜔𝑖   تقریبا

آیند. نسبت میرایی نیز از طریق کاهش لگاریتمی تابع خود همبستگی های طبیعی بدست میبرابر یک خواهد بود.به این ترتیب فرکانس

 شوند: مختلف حاصل می  یهادار بردارهای تکین حاصل از فرکانسجمع وزن از  (4) هرابط [. شکل مودها نیز به صورت4آید]بدست می

(4)        𝜑𝑖 = ∑ 𝑈(𝜔𝑖)𝑆(𝜔𝑖)𝜔=𝑖 

 باشد. ام می 𝑖  های انتخابی در محدوده مودمعرف مجموعه فرکانس 𝜑𝑖(،  4در رابطه )

 

 ی اتفاق ی فضا ر یروش حوزه زمان زآنالیز مودال عملیاتی به  4-2

شناخته شده است که خود   ی اتیمودال عمل ز یآنال یروش در حوزه زمان برا نی( به عنوان توانمندترSSI) ی اتفاق  ی فضا ریز شرو

داده    انس ی. در روش اول از کووارگرددیم  میداده تقس  یبر مبنا  یاتفاق   ی فضا  ریو ز  انسیکووار  یبر مبنا  یاتفاق   یفضا  ریبه دو روش ز

 [. 16]شودیاستفاده م  ستمیس ی پاسخ زمان ی هاداده یبر مبنا یاتفاق  یفضا ریدر ز که  یدر حال  شودیاستفاده م

 

 تجربی آنالیز مودال   -3

شکل  مطابق  نماییم. سپس  را وارد نرم افزار مودال می  28نجام آنالیز مودال تجربی، ابتدا هندسه نقاط تست یا درجه آزادیبرای ا

بازه فرکانسی مورد  نیروی اعمال شده باید تمام    نماییم.نقطه را اندازه گیری کرده و وارد نرم افزار مودال میهر  در  نیروی تحریک و  ،  (1

 را بصورت یکنواخت تحریک نماید.  نظر

 
 [18]اعمال نیرو و اندازه گیری پاسخ  1شکل 

 
28freedom of Degree DOF  
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  پاسخ  . میکن  ی استفاده م  (30FRF)یتابع پاسخ فرکانس  ا ی  (29TF)لیو پاسخ از تابع تبد  کیتحر  نیارتباط ب  یریاندازه گ  یبرا 

در بصورت نسبت شتاب به نیرو است.    FRFمتداول ترین حالت، محاسبه  باشد.  شتاب    ا یسرعت    ،ییجابجا  توانداندازه گیری شده می

نیز دامنه و فاز    تواند برحسبمی،  (5)  مطابق رابطهتابع مختلط است که    کی  FRFتابع    .  آیدبدست می  g/Nبصورت    FRFواحد    جهینت

تابع  ی ها ک یشود، پ  ی م "نرمال" یبه ورود FRFپاسخ  توجه به اینکه لذا با  نیروی ورودی به پاسخ است ، نسبتFRFدامنه    .بیان شود

FRF  فاز    هستند.  ش یمورد آزما  ی ش  دیتشد  ی ، فرکانس هابدست آمدهFRF  شود، بیانگر همفاز یا غیرهمفاز ب درجه بیان میکه بر حس

فرکانس طبیعی استفاده شود.    تعییندر    ی نیزموهومی و حقیق  هایبر حسب قسمت  FRFنمایش تابع    بودن پاسخ نسبت به ورودی است. 

دمپینگ یا میرایی، شود. همچنین  های متعددی که با یک مرجع مشترک بدست آمده اند، تعیین می  FRFشکل مود، توسط دامنه و فاز  

 تر باشند، میرایی بیشتر است(. ها عریضاست )هرچه قله FRFها در وابسته به پهنای قله

(5)  𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = √𝐼𝑚𝑎𝑔2 + 𝑅𝑒𝑎𝑙2      𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝐼𝑚𝑎𝑔

𝑅𝑒𝑎𝑙
) 

 

را با    FRF  توانیوجود دارد که م  دیگری نیز  ینیگزی جا  ی، فرمت هاFRFعالوه بر فرمت متداول نسبت شتاب به نیرو برای تابع  

را   FRFمختلف    ی فرمت ها،  (2شکل  داد(. در    رییرا تغ  یو خروج  یرود و  یرا معکوس کرد )جا  FRF  توانیم  نیداد. همچن  شی آنها نما

 .  [17]مشاهده کنید دیتوانیم

 

 
 FRF [17]شش حالت متداول  2شکل 

 
29 Transfer Function 
30 Frequency Response Function 
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  نی)تخم  31ی برازش منحندهیم سپس از  های طبیعی انجام میپس از حصول نتایج فوق، ابتدا تحلیلی را برای تخمین فرکانس

توان کنیم. پس از حصول نتایج فوق، میو جداکردن مودها استفاده می  ییرایم  ،یعیطب  یفرکانس ها  برای تعیین دقیق( داده ها  32پارامتر

 و عدم تحریک فرکانس طبیعی تعیین نمود. اصالحات موثر را جهت بهبود

 آزمایش عملی  -4

تحت   یفوالد  رداریگ  سرکی   ریمودال سازه، ابتدا ت  صیتشخ  یدر حوزه فرکانس برا  ی اتیمودال عمل  زیروش آنال  یابیجهت ارز

مشابه ارتعاش    طیاستخراج شده است. سپس سازه تحت شرا  قیمودال سازه به طور دق  یقرار گرفته و پارامترها  ی مودال تجرب  شیآزما

 یبا تست مودال تجرب  جیمودال سازه در حوزه فرکانس استخراج شده و نتا  یگرفته و پارامترها  رقرا  کیهارمون  کیدر حضور تحر  یطیمح

 شده است.  سهیمقا

 

 ی مودال تجرب ز یو آنال شیآزما 1-4

این   یک   تستدر  مطابق  تیر  گیردار  در    (3شکل  سر  شده  ارائه  مشخصات  ارت(  1جدول  با  دستگاه  سنج  توسط   SPMعاش 

Leonova Diamond   نرم با حساسیت    Condmaster Rubyافزار  و  مورد تست مودال  مودال  و چکش    100mV/gو سنسور 

از سازه   هرتز تنظیم شد. در این آزمایش   0.25هرتز با رزولوشن    200تا    2تجربی قرار گرفت. محدوده فرکانسی برای نمونه برداری 

( نمودار پاسخ فرکانسی  2و تحریک سازه با استفاده از چکش در یک نقطه انجام شد. شکل ) شد می تیر نصب نقاط مختلفسنسورها در  

 ( ارائه شده است.  2دهد. نتایج بدست آمده از تست آنالیز موال تجربی در جدول )مینقطه ی تست نشان  8در سازه را نشان 
 رداریگ  سرکی ریمشخصات ت 1جدول 

 طول 

mm 

 پهنا

mm 

 عرض

mm 

 ضخامت

mm 

 چگالی 

Kg/𝑚3 

 مدول یانگ 

GPa 

تعداد نقاط تست)با  

 فواصل یکسان(

1800 60 20 1.5 7874 200 8 

 
 : نتایج تست مودال تجربی2جدول  

 مود سوم مود دوم  مود اول 

 𝜁 ω 𝜁 ω 𝜁 ω 
EMA 0.493 6.31 0.962 41 5.89 114 

 

 
31 Curve fitting 
32 Parameter estimation 
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 توابع پاسخ فرکانسی 3شکل 

 

 کی هارمون کیدر حضور تحر محیطیمودال  آنالیز  و  شیآزما 2-4

موتور ناباالنس    کیاز    زین  کیهارمون  کیتحر  یروین  جادیا  یمرحله قبل استفاده شده و برا  یو سنسورها  ریمرحله از همان ت  نیدر ا

در دو  یاتیو تست مودال عمل  میتقس  یبه هشت قسمت مساو  ش یمورد آزما  ریسازه استفاده شده است. ت  هیپا یدار نصب شده رو  نورتریا

جابجا شد. با توجه به  یبا فواصل مساو ریت یرو گریاز سنسورها به عنوان مرجع انتخاب شده و سنسور د یک یسرعت مختلف انجام شد. 

اول، باالتر از   کیهارمون  کیانتخاب شد که فرکانس تحر  یبه نحو  کیارمونه  کیفرکانس تحر  ،یحاصل شده در تست مودال تجرب  جینتا

 ی استخراج پارامترها  یبرا  ستمیس  یهاتست تنها از پاسخ   نیاول سازه باشد. در ا  موددوم منطبق بر    کی هارمون  کیمود اول و فرکانس تحر

 شده است.  میهرتز تنظ 0.1هرتز و رزولوشن  200تا   2 ینمونه بردار یبرا یمودال استفاده شده است. محدوده فرکانس

 

از نرم آنالیز مودال عملیاتی  های  ( بدلیل وجود مولفه3استفاده شده است. مطابق شکل )  ARTeMISافزار تجاری  برای انجام 

به تحریک  هارمونیک، مودهای کاذب در طیف به وضوح قا از روش کاهش پیک، مودهای کاذب مربوط  استفاده  با  بل مشاهده است. 

تجزیه روش  از  استفاده  با  سازه   حوزه  هارمونیک حذف شدند. سپس  مودال  پارامترهای  یافته  بهبود  فرکانس  حوزه  تجزیه  و  فرکانس 

هر سه شکل مود بدست آمده توسط آنالیز    همچنین  ( ارایه شده است.3استخراج شد. پارامترهای استخراج شده در این روش در جدول )

 ، طبق انتظار بود. (5ل)5  شکلو   (4شکل  مودال عملیاتی، مطابق
 : نتایج تست مودال عملیاتی با تحریک هارمونیک باالتر از فرکانس طبیعی سیستم 3جدول 

 FDD EFDD CFDD شماره مود
𝜁 ω 𝜁 ω 𝜁 ω 

 6.282 1.332 6.278 0.188 6.281 - مود اول
 40.368 0.04 40.354 0.071 40.328 - مود دوم 
 112.846 0.207 113.507 0.406 113.234 - مود سوم

 
 : نتایج تست مودال عملیاتی با تحریک هارمونیک منطبق بر فرکانس طبیعی سیستم 4جدول 

 FDD EFDD CFDD شماره مود
𝜁 ω 𝜁 ω 𝜁 ω 

 6.164 1.102 6.173 1.14 6.125 - مود اول
 37.864 0.033 37.864 0.02 37.875 - مود دوم 
 112.396 0.145 112.787 0.792 113.625 - مود سوم
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 مود سوم مود دوم  مود اول

 یاتیبدست آمده توسط تست مودال عمل مودشکل   4شکل 

 

 

FDD EFDD CFDD 

3
7

5
 rp

m
 

   

 

    

   

4
0

0
 rp

m
 

   
 

   
 ARTeMIS یتوسط نرم افزار تجار یاتیمودال عمل لیتحل 5  شکل

 

 نتیجه گیری  -5

استفاده از    با  توان دریافت کهاز آزمون مودال تجربی می  بدست آمدهو مقایسه با مقادیر مرجع    ( 4)و(3)از بررسی نتایج جداول  

خواهیم داشت.  برای استخراج فرکانس های طبیعی و مود شیپ دقت مناسبی ، حتی در حضور هارمونیک، OMAعملیاتی آنالیز مودال 

  تواند کاربرد زیادی در صنایع زی به توقف تجهیز و اندازه گیری نیروی تحریک نداریم، این روش میبا توجه به اینکه در این روش، نیا

فرکانس   ،  EFDD   و حوزه فرکانس بهبود یافته  FDD  حوزه فرکانس تجزیه روش    با توجه به نتایج مشخص است که داشته باشد.  مختلف

  شود.نسبت میرایی خطای بیشتری مشاهده می رداند اما طبیعی سیستم را با دقت مناسبی استخراج نموده
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