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چكیده
امروزه جهت آنالیز سازه ها به ندرت از تحلیل های خطی استفاده می شود چرا که تحلیل های خطی دارای فرضیاتی می باشد که بیش از حد
رفتار واقعی سازه را ساده سازی می کند ،ضمن اینکه در بارهای نزدیک بار نهایی دیگر فرضیات تحلیل های خطی برقرار نمی باشد .بنابراین در
بسیاری از موارد تحلیل های غیر خطی جایگزین تحلیل های خطی شده اند .سیستم های غیرخطی معموال توسط روش های نموی-تکراری حل
می شوند .زمان بر بودن محاسبات مشکل اساسی اغلب این روش ها است .در حالتی که تعداد درجات آزادی سازه زیاد باشد ،تعدادتکرارها و به
طبع آن زمان محاسبات افزایش قابل توجهی پیدا می کند .در این مقاله ،روشی مورد بررسی قرار گرفته و رابطه سازی آن جهت استفاده از این
روش در تحلیل غیر خطی سازه ها ارایه گردیده است .با ارائه نتایج عددی سعی شده است دقت و کارایی روش پیشنهادی مورد بررسی قرار
گیرد .نتایج نشان می دهد که  ،بکارگیری این روش ،با کاهش تعداد تکرار ها موجب کاهش در حجم و زمان محاسبات می گردد.
کلمات کلیدی :تحلیل غیرخطی  ،روش های نموی-تکراری  ،زمان محاسباتی

 -5مقدمه
در رابطه با تحلیل استاتیکی غیرخطی سازهها برای اولین بار ماتریس سختی مماسی در دستگاه اویلرین با استفاده از تئوری تیر ـ ستون بدون در
نظر گرفتن اندرکنش خمش و پیچش توسطOranدر سال  ]1[1791ارائه شده است .در مطالعات وی اثرات انحناء در تغییر طول محور عضو
منظور شده است .همچنین  Oranماتریس راهنمای گرهی برای دورانهای کوچک گرهها را نیز معرفی کرده است ،لیکن ماتریس ارائه شده متعامد
نبوده و خطاهای عددی در محاسبات ایجاد میکند .مقدار دقیق ماتریس راهنمای گرهی توسط ]2،2[ Kassimaliتوسعه داده شده است ،این
مراجع از دستگاه مختصات الگرانژین استفاده کردهاند .به طوریکه اثرات دورانهای بزرگ اعضای سازه در محاسبات مربوط به روابط نیرو ـ تغییر
مکان منظور شده است [ Abbasnia .]3،5،1در سال  ]9[ 1775رابطهسازی مناسبی جهت تحلیل غیرخطی قابهای 1بعدی با در نظر گرفتن اثرات
تغییر شکلهای بزرگ و رفتار غیرخطی مواد ارائه کرده است .در بعضی مراجع دیگر نقاط حدی بر روی مسیر ایستایی حاصل از رفتار غیرخطی
سازه را مورد مطالعه قرار دادهاند [ .]8در برخی مطالعات ،براساس دستگاه مختصات الگرانژین بهنگام شده ،رفتار غیرخطی هندسی و مواد را برای
المان تیر ـ ستون ارائه کردهاند [ .]7در مراجع اخیر ،برای حل معادالت غیرخطی از روش نموی ـ تکراری ،نیوتن رافسون استفاده نمودهاند .الزم به
ذکر است ،روش نیوتن ـ رافسون عالوه بر صرف زمان و هزینهی زیاد ،در عبور از نقاط حدی ناتوان است .برای رفع این مشکل ،روشهای نموی

ـ تکراری پیشرفته از آغاز دههی هفتاد میالدی مورد توجه محققین قرار گرفته است .به طوریکه در سال  Wampher 1971و بعد از او  Riksدر
سال 1797محدودهی تکرار را با شعاع ثابت و بر روی یک صفحهی فرضی قائم پیشنهاد کردهاند [ .]11،11بر همین اساس Crisfieldو Ramm

در مقاالتی جداگانه ،روش نموی ـ تکراری را براساس مسیر طول قوس ارائه دادند .روش اخیر به طور چشمگیری ،مورد توجه قرار گرفته و در
اغلب الگوریتم های نرمافزارهای تحلیل غیرخطی استفاده شده است .زیرا در روش طول قوس ،عالوه بر کاهش زمان مورد نیاز برای انجام روند
تکرار ،توانایی عبور از نقاط حدی را نیز فراهم کرده است [ .]12،11،12در سال  1787روند نیوتن ـ رافسون اصالح شده جهت تحلیل غیرخطی،
به روش پالستیسیته گسسته توسط  Zienkiewiczو  ]15[ Taylorارائه شده است .در مطالعهی اخیر ،با استفاده از تکنیک نموی ـ تکراری
اصالح شده جهت هر مرحلهی تحلیل ،ماتریس سختی مماسی فقط در شروع گام بارگذاری تشکیل میگردد و تا پایان مرحلهی تصحیح ،ثابت
میماند .بنابراین ،سرعت تحلیل افزایش مییابد ،لیکن روند تحلیل در گذر از نقطههای حدی رفتارهای غیرخطی پیچیده ،موفق نخواهد بود [.]15
 Clarkeو  ]13[ Hancockنیز ،براساس روش طول قوس ،روند تکراری جدیدی را پیشنهاد کردهاند .در روشهای تحلیل غیرخطی سازهها ،شکل
آشکار و صریحی از حل دستگاه معادالت غیرخطی وجود ندارد و به این سبب توسط محققان روشهای عددی گوناگونی برای حل این معادلهها
ارائه شده است .باید افزود نقطههای حدی و همچنین برگشتهای مسیر در منحنی بار ـ تغییر مکان سازه نقش بسزایی در الگوی تحلیل خواهند
داشت .به طوریکه برخی از الگوها در هنگام عبور از این نقاط ناتوان بوده و قادر به ارائهی رفتار واقعی سازه نخواهند بود .از میان روشهای
گوناگون حل دستگاه معادالت غیرخطی ،تکنیک نموی ـ تکراری نیوتن ـ رافسون بیشترین کاربرد را دارد  ]19[.اما این روش در تحلیل سازههای
بزرگ نیازمند هزینه و صرف زمان زیاد خواهد بود و از طرفی هنگام گذر از نقاط حدی دچار واگرایی میشود .زیرا در سازههای با رفتار پیچیده،
منحنی بار ـ تغییر مکان ترکیبی از حالتهای نرمشوندگی و سختشوندگی با نقاط حدی است .در نتیجه تحلیل چنین سازههایی با روشهای
نموی ـ تکراری ساده میسر نمیباشد.
روشهای نموی ـ تکراری ساده به صورت نمو بار یا نمو جابهجایی انجام میشود .در روش نموبار به دلیل ثابت بودن تراز بار امکان گذر از نقاط
حدی بار وجود نداشته و همچنین در صورتی که سختی بار ـ تغییر مکان دارای تغییرات شدید باشد ،تعداد تکرارهای مورد نیاز برای همگرایی
تحلیل آنها افزایش مییابد .از سوی دیگر به طور مشابه ،در روش نمو جابهجایی مشکل عبور از نقاط حدی جابهجایی وجود خواهد داشت .برای
رفع این مشکل روشهای تحلیل پیشرفته به وجود آمدهاند .در این روشها نیاز به استفاده از یک معادلهی کمکی در حل معادلهی ایستایی خواهد
بود .جهت نوشتن این رابطه ،روشهای گوناگونی از جمله روش  ،]11[ Wampnerروش ،]11[ Riksروش12[ Crisfieldو ]11دروش فورد و
همکاران [ ]18و یا روش  ]17[ Al-Rasbyساختار روشهای نموی ـ تکراری پیشرفته بر پایهی روش طول قوس است .بر این اساس مطابق
ضریب بار بدست آمده در هر تکرار ،تراز بار به طور مناسبی به سوی منحنی مسیر ایستایی برگردانده میشود .این کار تا آنجا ادامه مییابد که
همگرایی با دقت قابل قبولی حاصل شود .در این روشها ،برخالف روشهای نموی ـ تکراری ساده امکان عبور از نقاط حدی وجود دارد .از
معایب روشهای نموی ـ تکراری پیشرفتهی موجود ناتوانی عبور از نقطهی حدی در حالت رفتار غیرخطی شدید است [.]12،8
در این مقاله روش  )QMR( Quasi minimal residualجهت افزایش سرعت تحلیل غیرخطی استاتیکی در هر گام بارگذاری جهت رسیدن به
منحنی تعادل ارائه می گردد.

 -2معادالت غیرخطی هندسی
شکل  1میله ای با سطح مقطع  Aو مدول یانگ  Eکه تحت بار  Fبه اندازه ی  Vجابجا شده را نشان می دهد .رابطه ی زیر بر اساس معادله
تعادل در امتداد قائم بدست آمده است:
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با توجه به اینکه رابطه ی ( )1تقریبی می باشد آن را می توان در محدوده ی ارتجاعی خرپای کم ارتفاع (
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) و برای نشان دادن روند حل

غیر خطی بکار گرفت .از رابطه ی ( )1نیروی محوری میله را می توان بصورت زیر بدست آورد:
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در تحلیل غیر خطی ،ماتریس سختی مماسی ،دقیقاً نقش ماتریس سختی را در تحلیل خطی ایفا می کند تنها فرق آن این است که ماتریس مماسی
تغییرات کوچک بار را به تغییرات کوچک تغییر مکان ربط می دهد .در این حالت ماتریس سختی مماسی عبارتست از مقدار عددی  dF/dVکه
با روابط قبلی قابل محاسبه است.
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در صورتی که بجای  Qاز معادله ی ( )2جایگذاری گردد  Ktتابعی از هندسه اولیه و تغییر مکان  Vمیگردد و در رابطه ی ()9عبارت اول در
سمت راست تغییر مکان اولیه (شیب اولیه ) نامیده می شود و در صورتیکه عبارت دوم هندسی (تنش اولیه) نامیده می شود.

شكل : 5عضو خرپا قبل و بعد از تغییر شكل

روش نیوتن – رافسون یکی از روش های مناسب برای حل معادالت غیر خطی حاصل از تحلیل غیر خطی سازه ها می باشد .در این روش که بر
اساس تکرار می باشد در هر مرحله از تکرار معادالت تعادل جهت بدست آوردن تغییر مکان ها و نیروهای نموی حل می شوند .در پایان هر
مرحله تکرار تغییر مکان و نیرو ها جدید خواهند شد و بردار نیروی نا متعادل که برابر اختالف نیروهای خارجی با نیروهای داخلی در هر کدام از
گره هاست بدست می آید و به عنوان بردار نیروی خارجی جدید بر سازه تغییر شکل داده وارد می شود .روند به همین ترتیب ادامه می یابد تا
معیار همگرایی برقرار گردد .در این موقع بارگذاری مرحله بعد انجام می گیرد (شکل .)2

شكل  :2روش کنترل بار (نیوتن رافسون)

 -3روش Quasi minimal residual-Newton Raphson
برای مسائل غیرخطی ،حل بخش غیرخطی دستگاه معادالت معموال بیشترین زمان محاسباتی را می گیرد .از آنجا که روش نیوتن رافسون
همگرایی از مرتبه دو دارد ،لذا روشی م رسوم برای حل معادالت غیرخطی بشمار می آید .هرچند در روند آنالیز سازه الزم است در هر گام تکرار
نیوتن رافسون یک دستگاه معادالت خطی حل شود .در میان روشهای تکراری الگوریتم  QMRروش موثری است چراکه در روند حل دستگاه

معادالت ،عملیات وارون سازی ماتریس سختی مماسی که یک بخش کامال وقت گیر است را حذف می کند .الگوریتم و کد  Matlabاین روش
برای حل دستگاه  kx=Fبه صورت زیر است:
;n = 100
;)on = ones(n,1
;)k = spdiags([-2*on 4*on -on],-1:1,n,n
;)b = sum(A,2
;tol = 1e-8
;maxit = 15
;)M1 = spdiags([on/(-2) on],-1:0,n,n
;)M2 = spdiags([4*on -on],0:1,n,n
;)x1 = qmr(@afun,F,tol,maxit,M1,M2
)function y = afun(x,transp_flag
if strcmp(transp_flag,'transp') % y = k'*x
;y = 4 * x
;)y(1:n-1) = y(1:n-1) - 2 * x(2:n
;)y(2:n) = y(2:n) - x(1:n-1
elseif strcmp(transp_flag,'notransp') % y = k*x
;y = 4 * x
;)y(2:n) = y(2:n) - 2 * x(1:n-1
;)y(1:n-1) = y(1:n-1) - x(2:n
end
end
end

 -4مثال های عددی
 1-2مشخصات هندسی گنبد خرپایی ژئودزیک شکل  1که از مرجع شماره  21انتخاب شده است .این خرپا دارای  153عضو با سطح مقطع
یکسان به مساحت  cm2 3/5و ممان اینرسی  cm41بوده و دارای  31گره می باشد .گره های پیرامونی پایین مطابق شکل  1به صورت مفصلی
می باشد .همچنین مدول االستیسیته برای کلیه اعضا  E=6895 kN/cm2لحاظ شده است.

شكل  :3گنبد خرپایی ژئودزیک – تمام اندازه ها به سانتی متر

در جداول  1و  ،2خالصه ای از زمان  CPUو همچنین تعداد تکرارهای به کاربرده شده برای روش نیوتن رافسون کالسیک و همچنین روش
ترکیبی  QMRبا نیوتن رافسون ،نشان داده شده است.
جدول  :5مقایسه زمان ( CPUثانیه) در روش های مختلف برای مثال 5
Elastic Analysis

Method

72/6035

)Newton-Raphson (N-R

73/6657

N–R +QMR

جدول  :2مقایسه تعداد تكرارها در روش های مختلف برای مثال 5
Elastic Analysis

Method

111

)Newton-Raphson (N-R

56

N–R +QMR

 -2-2خرپای مدور نشان داده شده در شکل 2که از مرجع  21آورده شده است ،دارای  138المان و  91گره بوده که تعداد کـل درجـات آزادی آن
برابر  129می باشد .همچنین بار قائمی به مقدار  500 kNدر راس این خرپا وارد شده و حرکت خارج از صفحه این خرپـا توسـط تکیـه گاههـای

مفصلی مهار شده است .سطح مقطع و ممان اینرسی برای تمام اعضای این خرپـا بـه ترتیـب عبارتسـت از  50.431 cm2و  52.94 cm4و مـدول
االستیسیته و تنش تسلیم اعضا به ترتیب  E=2.04e-04و  Fy=25 kN/cm2می باشد.

شكل  :4خرپای گنبدی مدور -تمام اندازه ها به سانتی متر

زمان محاسباتی به وسیله  CPUو تعداد تکرار های الزم جهت همگرایی در جداول  1و  2نشان داده شده است .با توجه به داده های موجود ،در
میان همه روش ها ،روش نیوتن-رافسون ترکیب شده با روش  QMRبه کمترین زمان محاسباتی توسط  CPUو تکرار الزم جهت همگرایی نیاز
دارد.
جدول  :3مقایسه زمان ( CPUثانیه) در روش های مختلف برای مثال 2
Elastic Analysis

Method

06/7132

)Newton-Raphson (N-R

76/6251

N–R +QMR

2  مقایسه تعداد تكرارها در روش های مختلف برای مثال:4 جدول
Method

Elastic Analysis

Newton-Raphson (N-R)

122

N–R +QMR

120

 نتیجه گیری-1
 برای این منظور برنامه.این تحقیق روش های متعددی برای بهبود روند همگرایی تحلیل استاتیکی غیر خطی خرپاها با یکدیگر مقایسه شده اند
 در این روش ها با توجه به ساختار الگوی روش های. نوشته شدMATLAB های تحلیل غیرخطی و الگوریتم موثر ریاضی در محیط نرم افزار
 تغییرات قابل توجهی در روش های ریاضی اعمال شد،تکراری و سازگاری بین الگوریتم های پیشنهادی در این مقاله و روش های حل غیر خطی
.تا بتوان زمان و نیز تعداد تکرار ها را در پروسه ی تحلیل غیر خطی کاهش داد
 بعدی با درجات آزادی باال نشان می دهد که استفاده از الگوریتم پیشنهادی در این تحقیق می تواند تا حدود1 مثال های عددی بر روی دو خرپای
.درصد زمان محاسباتی را کم کند21
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