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GRAPHIC-ANALYTICAL METHOD FOR DAMAGE DEPTH 
DETERMINATION BASED ON NATURAL FREQUENCIES  

AT CANTILEVER BEAM 
 

The paper presents research results of authors in determining of the 
damage depth for a cantilever beams by using natural frequencies. A graphic-
analytical method is proposed which permit to evaluate the damage depth and 
localize the position of the damage on the beam length. The method is based 
on results obtained from the numerical modal analysis for the first ten modes of 
vibration. Experimental tests have confirmed the method and the results have 
application in non-destructive examination based on vibration analysis. 
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1. Introducere 
 

Inspecţia periodică şi controlul structurilor de inginerie este 
necesară din punct de vedere al detectării defectelor în timp real şi de a 
stabili siguranţa şi fiabilitatea structurii. Identificarea timpurie a 
defectelor în timpul vieţii structurilor permite o mentenanţă programată 
cu impact asupra reducerii costurilor de exploatare, sau repunerii în 
funcţiune şi înlocuirea structurii pentru a evita accidente.În literatura de 
specialitate sunt tratate un număr mare de metode nedistructive. 
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Metodele dinamice sunt în măsură să indice apariţia defectelor 
chiar şi la structurile mari, dar oferă informaţii puţine cu privire la 
caracteristicile defectului.  

Un avantaj major al metodelor dinamice este legat de faptul că 
acestea nu necesită acces la zona afectată. Atât metodele 
nedistructive, cât şi metodele dinamice nu se exclud, acestea putând fi 
utilizate complementar [1]. 

Defectele influenţează comportamentul dinamic al structurilor, 
modificarea caracteristicilor mecanice şi dinamice, cum ar fi: 
frecvenţele naturale, forma modală, raportul de amortizare, rigiditatea 
sau flexibilitatea. 

Detectarea defectelor folosind modificările de frecvenţe naturale 
este în mare măsură prezentată în literatura de specialitate [2, 3 şi 4]. 

Metodele bazate de modificarea frecvenţelor se pot clasifica în 
două categorii: metode de detectare a defectelor şi metode destinate în 
localizarea şi cuantificarea defectelor. 

În lucrare este prezentată o metodă originală grafo-analitică 
privind evaluarea şi localizarea defectului pentru bare încastrate de 
secţiune dreptunghiulară.  

Metoda se bazează pe un studiu amplu cu privire la 
comportamentul barei cu defect, care ne-a permis să stabilim modul în 
care se modifică frecvenţele proprii funcţie de poziţia defectului. Prin 
urmare, spre deosebire de alţi autori care au analizat comportamentul 
barei cu defect având în vedere un număr redus de moduri de 
frecvenţă (în general, una sau două), noi am implicat în această analiză 
primele zece moduri de vibraţie.  

Cercetările noastre complexe au arătat că modificarea de 
frecvenţă naturală pentru un anumit mod de vibraţie depinde de poziţia 
defectului pe grindă, fiind influenţată de vectorul formei modale pentru o 
anumită locaţie, în timp ce adâncimea defectului doar amplifică acest 
fenomen.  

Pe baza acestor observaţii, şi prin introducerea noţiunii de 
abatere relativă în frecvenţă definită ca raportul dintre variaţia de 
frecvenţă şi frecvenţa naturală pentru fiecare mod de vibraţie, a fost 
posibil să fie identificate seturi de valori care caracterizează în mod 
unic comportamentul barei cu un defect dat.  

Distinctiv de alte metode prezentate în literatura de specialitate, 
metoda propusă este uşor de aplicat şi necesită un singur 
accelerometru pentru detectarea, localizarea şi evaluarea defectelor. 
Aceasta poate fi pusă în aplicare printr-o procedură care nu implică 
acţiunea umană şi care permite monitorizarea la distanţă a structurilor. 
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2. Modelul analizat 
 
Cercetările s-au efectuat pe o bară încastrată din material oţel 

(figura 1). Bara are lungimea L = 1000 mm, lăţimea b = 50 mm şi 

înălţimea h = 5 mm şi în consecinţă aria transversală 6A 250 10  m2 

având şi momentul de inerţie 12I 520,833 10  m4. Producătorul barei 
indică următorii parametrii pentru materialul barei: densitatea 

kg/m7850 

E 2,0 

3, modulul de elasticitate longitudinală Young 

N/m1110 2 şi coeficientul de contracţie transversală Poisson  = 
0,3. 

 

 
 

Fig. 1  Bara cu defect, încastrată 

Se poate observa că defectul considerat este deschis având 
lăţimea de 2 mm, practicat pe toată lăţimea barei. Poziţia defectului pe 
bară este notată cu Dj şi ia valori de la 0 (zero) la L, iar pentru fiecare 
valoare Dj au fost analizate 9 (nouă) nivele de adâncime k, respectiv 8 
%, 17 %, 25 %, 33 %, 42 % 50 %, 58 %, 67 % şi 75 % din înălţimea 
(grosimea) barei. S-au stabilit 190 de locaţii Di ale defectului pe toată 
lungimea barei. Locaţiile au fost determintate din analiza primelor zece 
forme ale modurilor de vibraţii, cum ar fi punctele în care forma trece 
prin zero, punctele de extrem ale formei, respectiv punctele de 
inflexiune. Pentru fiecare locaţie Dj, respectiv pentru fiecare adâncime 
k s-au determiat frecvenţele proprii pentru primele zece moduri de 
vibraţie pe directia de mişcare (figura 1), rezultând Djxk = 190x9 = 
1710 seturi de analize modale de efectuat, la fiecare set rezultând zece  
frecvenţe proprii, deci în total 17100 frecvenţe proprii determinate prin 
analiza modală. La aceste seturi de valori se adaugă şi primele zece  
frecvenţe proprii pentru bara fără defect (0 = 0 %). 
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Calculul modal prin metoda elementelor finite (MEF) s-a făcut 
pe un model 3D de bară încastrată, pentru primele 22 moduri de 
vibraţie, din care s-au extras doar modurile de vibraţie pe direcţie 
verticală. Pentru discretizare s-au folosit elemente cu dimensiunea 
medie de 2 mm, faţa corespunzătoare punctului  (figura 1) s-a 
considerat fixă. Masa accelerometrului a fost neglijată. Datele de intrare 
pentru analiza modală se constituie soluţiile analizei statice. Pentru 
analiza statică s-a luat în calcul masa proprie a barei şi temperatura 
mediului ambiant. 
 

3. Descrierea metodei 
 

Metoda implică utilizarea seturilor de date obţinute din analiza 
statică şi modală prin metoda elementelor finite, care reprezintă: 

- primele zece frecvenţe naturale obţinute pentru bara fără 
defect; 

- primele zece frecvenţe naturale obţinute pentru bara cu 
defect în diferite locaţii şi cu diferite nivele de adâncime ale defectului; 

- seturi de date obţinute prin măsurători pe bara reală fără 
defect. Pentru măsurători este necesar un singur accelerometru. 

Aceste seturi de valori trebuie apriori determinate pentru toate 

 frecvenţe naturale şi organizate într-o bază de date după modul 

de vibraţie i = 1...10, locaţia defectului D
j k

FEM
i Df  

j şi adâncimea k. Baza de 

date include de asemenea şi valorile frecvenţelor natu  m
i Ufrale   pentru 

bara reală şi valorile frecvenţele natur FEM
i Uf   pentru bara fără defect 

din analiza moda

ale 

lă. 
Am introdus noţiunea de abatere relativă în frecvenţă definită 

ca raportul dintre variaţia de frecvenţă şi frecvenţa naturală pentru 
fiecare mod de vibraţie. 

Astfel, pentru cele i j k   cazuri rezultate se determină 

abaterea relativă a frecvenţei, cu relaţia: 
 

          j k j k

j k

FEM FEM FEM
i Ui D i D*FEM

i D FEM FEM
i U i U

f f f
f 100 100

f f

   
 

 

 
     [%]            (1) 

Abaterea relativă a frecvenţei pentru primele zece (10) moduri 
de vibraţie, pentru fiecare pereche Dj, k determină un set unic de 
valori. 
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Reprezentând grafic abaterea relativă a frecvenţelor proprii 
funcţie de modurile de vibraţii, obţinem tendinţa abaterii relative pentru 
fiecare pereche Dj, k. 

Pentru evaluarea adâncimii defectului, trebuie să comparăm 
abaterea relativă a frecvenţelor proprii determinată numeric cu 
abaterea relativă obţinută din frecvenţele naturale măsurate pe bara 
reală. Selectând din baza de date cele mai apropiate curbe ale 
tendinţei abaterii relative funcţie de locaţia şi adâncimea defectului şi 
încadrând abaterea relativă a frecvenţelor naturale pentru bara reală cu 
defect între două astfel de curbe, obţinem atât locaţia defectului cât şi 
adâncimea lui. 

 
4. Aplicarea metodei 
 
În figura 2 este prezentată abaterea relativă măsurată pentru 

bara reală cu defect încadrată între curbele de tendinţă a abaterii 
relative pentru bara cu defect numeric determinate, defect situat la Dj = 
577 mm şi adâncimea defectului k = 50 %, Dj = 577 mm şi k = 75 %, 
respectiv Dj = 587 mm şi k = 50 %, Dj = 587 mm şi k = 75 %. 

 

 

Fig. 2   Localizarea poziţiei defectului pe bara reală 
 

Liniile care unesc abaterile relative ale frecvenţelor (figura 2) 
între două moduri de vibraţie consecutivă nu au semnificaţie fizică, ele 
marchează tendinţa abaterii relative de la un mod la altul. Din figură se 
poate observa că abaterea relativă măsurată se apropie cel mai bine 
de alura abaterii relative pentru bara (numeric determinată) cu defectul 
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localizat la Dj = 587 mm, iar adâncimea defectului, într-o primă 
aproximare, se încadrează între k = 50 % şi 75 % din înălţimea barei. 

O dată stabilită locaţia defectului se trece la evaluarea 
adâncimii. În figura 3, aceeaşi abatere relativă măsurată (din figura 2) 
este încadrată între nivelele de adâncime ale defectului de k = 58 % şi 
k = 67 %. Cum înălţimea barei considerate are 5 mm, rezultă că 
adâncimea reală a defectului este cuprinsă între 2,9 şi 3,35 mm, iar 
localizarea ei este la 587 mm de încastrare. 

 

Fig. 3  Determinarea adâncimii defectului 

 

 

Fig. 4.a  Identificare poziţie defect Fig. 4.b  Evaluare adâncime defect 

 
În figura 4, a este prezentată localizarea defectului prin 

compararea abaterii relative măsurate cu curbele abaterii relative 
calculate cu adâncimea defectului la 50 %, respectiv evaluarea 
adâncimii defectului (figura 4, b) între valorile de 33 % şi 42 % din 
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înălţimea barei pentru defectul localizat la 126 mm de punctul de 
încastrare. 

Figura 5 prezintă rezultatele obţinute pe o bară cu defectul 
localizat la distanţa de 569 mm faţă de încastrare la care în cazul 1 
(figura 5, a) a fost materializat un defect cu adâncimea mai mică de 50 
%, iar în cazul doi (figura 5, b), defectul a fost adâncit peste 50 % din 
înălţimea barei. 

 

 

a. Cazul 1 b. Cazul 2 

Fig. 5  Evaluare adâncime defect 

Se poate observa, în cazul 1, că abaterea relativă a 
frecvenţelor proprii măsurată pe bara reală se încadrează între 
abaterile relative calculate cu adâncimea defectului de 33 %, respectiv 
42 %, iar în cazul 2, după creşterea adâncimii defectului pe bara reală, 
aceasta a fost încadrată între 50 % şi 58 % din înălţimea barei. 

 
5. Concluzii 
 
■ Metoda propusă în lucrarea de faţă, aplicabilă la bare cu 

defecte deschise, se bazează pe anumite fenomene caracteristice 
pentru comportamentul dinamic al barelor, subliniate ca rezultat al mai 
multor studii analitice, numerice şi experimentale dezvoltate de autori. 

 
■ Pentru bare încastrate cu defect, metoda propusă de autori 

pentru localizarea şi evaluarea defectului oferă o soluţie unică, iar 
pentru bare simetric rezemate, metoda oferă două soluţii simetrice 
dintre care numai una este corectă. 

 
■ Metoda propusă în lucrare a permis localizarea defectului, cu 

o precizie de aproximativ 1 %, fără a necesita condiţii de laborator 
deosebite, deoarece presupune utilizarea unui singur accelerometru şi 
este adecvată pentru aplicaţii practice. 
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