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 چکیده
در جهان حاضر، سازه های خرپایی بسیاری از جمله پل های عظیم وجود دارند. تحلیل این سازه ها معموالً براساس روش 

طول عمرخود با اجزا محدود با رفتار االستیک و تغییرشکل های کوچک  انجام شده است.  این سازه ها ممکن است در 
بارهای غیرمنتظره بزرگی به دلیل بالیای طبیعی مواجه شوند. بارهای وارده ممکن سازه را وارد فاز پالستیک کنند و یا 
باعث بوجود آمدن تغییرشکل های بزرگ شوند. بنابرین ضروری به نظر می رسد که تحلیل خطی با در نظر گرفتن 

ش و یا تحلیل غیر االستیک این سازه ها انجام شود. هدف از این تحقیق تحلیل تغییرشکل های بزرگ و درجات باالتر کرن
سازه های خرپایی با در نظر گفتن اثر کرنش های بزرگ، تغییرشکل های بزرگ و رفتار غیر االستیک می باشد. بدین 

ه ی روابط الزم، برنامه ای منظور رویکرد کلی الگرانژی و رویکرد بهنگام شده ی الگرانژی استفاده گردید. پس از محاسب
تغییرمکان استفاده گردید. در انتها دقت برنامه تهیه -رفسون برای حل معادله غیرخطی بار-تهیه گردید و روش نیوتن

 شده با چند مثال از مراجع معتبر مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 ان بزرگسازه های خرپایی، پل، اجزا محدود، کرنش بزرگ، تغییرمک واژه های کلیدی:

 مقدمه -1
تحلیل رفتار غیرخطی سازه های خرپایی در سال های اخیر مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است. از جمله این       

[ اشاره نمود. مالت و اشمیت تحلیل غیرخطی 3[ ، پارادیسو و تمپستا ]2[ ، ولف ]1محققین می توان به مالت و اشمیت ]
در نظر گرفتند. ولف مقاومت پس از کمانش سازه های خرپایی را مورد  هندسی سازه ها را با در نظر گرفتن رویکرد انرژی،

توجه قرار دادند. پارادیسو و تمپستا اثرات کمانش در تحلیل غیرخطی سازه های خرپایی مورد توجه قرار دادند. برای تحلیل 
و طول کمان دو روش پایه  چرخه ای ضروری به نظر می رسد. روش نیوتن رفسون–غیرخطی سازه استفاده از روش های نموی 

رفسون یکی از قدیمی ترین روش ها می باشد که در تحقیقات بسیاری مورد توجه قرار گرفته -در این مقوله می باشند. نیوتن
[ ارایه گردید. این روش در سال های اخیر مورد توجه محققان 8[ و ریکس ]7[. روش طول کمان توسط ومپنر ]6-4است]

[.  در نظر گرفتن هر دو اثر غیرخطی مصالح و هندسی با رویکرد های متنوع 12-9توسعه داده شد ]بسیاری قرار گرفت و 
 [ می باشند.15[ و کندوه و آتلوری]14[، هیل و همکاران]13توسط محققین ارایه شده است که از آن جمله پاپادراکاسیس ]
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اشد. این رفتار از یک حالت خطی آغاز می شود، سپس وارد محدوده ی رفتارواقعی یک سازه، شامل بخش های متفاوتی می ب 

غیرخطی می شود و در نهایت به خرابی می انجامد. مدل سازی رفتار مزبور، از مهمترین مقوالتی است که در سال های اخیر، 
دسین را در پیش بینی رفتار مورد توجه محققان قرار گرفته است چرا که مدلسازی هرچه دقیقتر رفتار سازه ها، توانایی مهن

سازه ها در مواجهه با خطرات احتمالی مانند زلزله افزایش می دهد و همچنین امکان نزدیکتر نمودن سطح انتظار طراح از سازه 
را در طرح و عمل فراهم می آورد. در این زمینه، روش های تحلیلی بسیاری توسط محققان توسعه داده شده است که در میان 

وش های متکی بر اجزا محدود، سهم عمده ای داشته اند. مدل های اولیه فقط شامل رفتار خطی سازه ها می شدند اما آنها، ر
به مرور این مدل ها کم کم تکمیل تر شدند و با ارایه ی الگوهای غیرخطی ساده، به رفتار واقعی نزدیکتر شدند. رفتار غیرخطی 

سیم بندی نمود که شامل رفتار غیرخطی مصالح و غیرخطی هندسی می باشد. در ی کلی تقسازه ها را می توان به دو دسته
بخش اول، الگوهای غیرخطی فقط به مدل سازی رفتار واقعی مصالح سازه ای که براساس تحقیقات آزمایشگاهی بدست آمده 

وند و تمام محاسبات نسبت به اند، می پردازند. بنابرین در این بخش، تغییرشکل ها  و کرنش های بزرگ نادیده گرفته می ش
بافتار تغییرشکل نیافته سازه محاسبه می گردد. در بخش دوم، مدلسازی بیشتر معطوف به تغییرشکل ها و کرنش های بزرگ 

ی مذکور، برای سازه باشد. بدیهی است هر دو دستهی سازه نیز میباشد و بنابرین، محاسبات شامل وضعیت تغییرشکل یافتهمی
حایز اهمیت می باشند و بسته به نوع سازه و هدف تحلیل باید در نظر گرفته شوند. ضمناً الزم به ذکر است که  های مختلف

بررسی هر چه واقعی تر رفتار سازه ها می تواند با در نظر گرفتن هر دو دسته انجام شود اما در نظر گرفتن تمام حاالت می 
شخیص اینکه کدام رفتار باید در نظر گرفته شود بسیار مهم خواهد بود. بدین تواند بسیار پیچیده و وقت گیر باشد بنابرین ت

منظور، اگرچه تجربه ی تحلیل گر بسیار مهم می باشد اما راهکارهایی نیز ارایه شده است. بطور کلی چنانچه مقدار کرنش ها و 
در نتایج ایجاد نمی کندو ضمناً در نظر  باشد، در نظر نگرفتن تغییرشکل های بزرگ، خطای چندانی 01/0دوران ها کمتر از 

 [. 16ضروری می باشد] 04/0گرفتن کرنش های بزرگ، برای کرنش و دوران باالتر از 
هدف از این تحقیق تحلیل سازه های خرپایی با در نظر گفتن اثر کرنش های بزرگ، تغییرشکل های بزرگ و رفتار غیر       

دی مورد نیاز با در نظر گرفتن بافتار تغییرشکل یافته ی سازه در نظر گرفته می شود و بدین منظور فرمولبناالستیک می باشد. 
پس از استخراج روابط الزم، برنامه ای کامپیوتری جهت تحلیل غیرخطی انواع سازه های خرپایی با استفاده از رویکرد الگرانژی 

اصالح شده و کامل مورد استفاده قرار می گیرد و نوشته می شود. جهت حل معادالت حاصله روش نیوتن رفسون در دو شکل 
 به مقایسه آنها پرداخته خواهد شد.

 رفتار غیرخطی  -2
 بطور کلی چهار منشا اصلی برای رفتار غیرخطی در سازه ها وجوددارد که بصورت زیر هستند:     
 کرنش غیرخطی است.-در این رفتار، رابطه ی تنش :غیرخطی مصالح -الف
 تغییرمکان شامل جمالت با درجات باالتر از یک می باشد.-رابطه ی کرنش: هندسیغیرخطی  -ب
 جهت و مقدار نیروهای وارده با تغییرشکل سازه تغییر میکند.: غیرخطی نیرو -ج
شایط مرزی تغییرمکانی به تغییرشکل سازه وابسته است. مسایل تماسی در این دسته قرار می : غیرخطی کینماتیک -د

 [.16گیرند]
کلی ترین حالت این است که هر چهار نوع دلیل غیرخطی در فرموالسیون مسیله بکار گرفته شود که البته همانطور که      

عنوان شد می تواند باعث پیچیده شدن فرمول بندی شود. در مسایل عملی معموالً فقط یک یا دو نوع از رفتارهای مزبور بطور 
تار غیرخطی مصالح فرض می شود که تغییرمکان ها کوچک باشند، بنابرین اثرات همزمان در نظر گرفته می شوند. در رف

 غیرخطی هندسی در نادیده گرفته می شود. همچنین شرایط نیروهای وارده و مرزها به نوعی در نظر گرفته می شوند که 
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رفتارغیرخطی سازه های خرپایی غیرخطی نیرو و کینماتیک در نظر گرفته نمی شوند. چون هدف از این تحقیق در نظر گرفتن 
 می باشد بنابرین در ادامه محاسبات الزم برای در نظرگرفتن رفتار غیرخطی صرفاً مصالح یک عضو محوری انجام خواهد شد.

 غیرخطی مصالح 2-1
یک میله تحت اثر نیروی محوری را مطابق شکل در نظر  آنالیز میله ها تحت بار محوری در این بخش ارایه می گردد.     

 u(x)می باشد.  q(x)نشان داده می شود و بار محوری میله در هر مقطع طولی  Aبگیرید. مساحت عضودر هر مقطع با 
و نیروی کششی مثبت در نظر گرفته  xنیروی محوری در مقطع به فاصله  Fتغییرمکان محوری در هر مقطع طولی می باشد. 

 ی شود. معادله دیفرانسیل رفتار میله می تواند بصورت زیر نوشته شود:م
F=qdx+F+

𝜕𝐹𝜕𝑥 𝑑𝑥  =>   
𝜕𝐹𝜕𝑥 +q=0                                                             (1) 

 وابسته است. 𝜎𝑥نیروی محوری با استفاده از رابطه زیر به تنش محوری 
                                                                                        F=A𝜎𝑥                                                                              (2) 

 د:وابسته نمو 𝜀𝑥توجه شود که در مسایل خطی می توان تنش محوری را با استفاده از مدول االستیسیته به کرنش 
                                                                                       𝜎𝑥=E𝜀𝑥                                                                             (3) 

 از روش های چرخه ای استفاده می شود.اما در مسایل غیرخطی مصالح این رابطه باید در هر زمان اصالح گردد که معموالً 
 می توان نوشت:  𝛿𝑢با استفاده از تغییرمکان مجازی  

                                                                              ∫ ( 𝜕𝐹𝜕𝑥  + q) 𝛿𝑢𝑥2𝑥1 dx=0                                                          (4)   

 استفاده از انتگرال گیری جز به جز انتگرال بصورت زیر نوشته می شود: با
F(𝑥2)𝛿𝑢(𝑥2) − F(𝑥1)𝛿𝑢(𝑥1)+∫ (−F 𝑑(𝛿𝑢)𝑑𝑥  + q𝛿𝑢)𝑥2𝑥1 dx=0                                (5) 

F(𝑥2)𝛿𝑢(𝑥2) − F(𝑥1)𝛿𝑢(𝑥1)+∫ (−A𝜎𝑥𝛿 𝑑u𝑑𝑥  + q𝛿𝑢)𝑥2𝑥1 dx=0                               (6) 

𝜀𝑥 تغییرمکان های کوچک، کرنش و تغییرشکل محوری بصورت زیر مرتبط می باشند: با فرض = 𝑑u𝑑𝑥                                                                          (7) 

 بنابرین
W=∫ (−A𝜎𝑥𝛿 𝜀𝑥  + q𝛿𝑢)𝑥2𝑥1 dx=0                                                    (8) 

ولین جمله در انگرال فوق کارمجازی داخلی را نشان می دهد، درحالی که جمله دوم کار انجام شده بوسیله نیروی گسترده ا
کرنش غیرخطی است معادله فوق باید خطی شود تا سختی مماسی بدست آید. با این -خارجی است. هنگامی که رابطه تنش

 مربوط به نمو آن باشد، شکل خطی شده معادله بصورت زیر است. 𝑢∆نشان دهنده ی حل در زمان حاضر و  uفرض که 
W(u)+𝐷∆𝑢W=0                                                                   (9) 

∫=𝐷∆𝑢W از آنجا که بخش بار وابسته نیست به نمو تغییرمکان، معادله بصورت زیر خواهد بود: (−A 𝑑𝜎𝑥𝑑𝜀𝑥 ∆𝜀𝑥𝛿 𝜀𝑥 dx)𝑥2𝑥1                                                  (10) 

𝑑𝜎𝑥𝑑𝜀𝑥 نشن دهنده ی ارتباط بین تنش و کرنش است. 𝑑𝜎𝑥𝑑𝜀𝑥که در واقع عبارت  = 𝐶𝑇 => 𝑑𝜎𝑥=𝐶𝑇 𝑑𝜀𝑥                                                      (11) 
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∫ بنابرین  (−A 𝑑𝜎𝑥𝑑𝜀𝑥 ∆𝜀𝑥𝛿 𝜀𝑥 dx)𝑥2𝑥1 = ∫ (−A𝜎𝑥𝛿 𝜀𝑥  + q𝛿𝑢)𝑥2𝑥1                                            (12) 

𝑢𝑥=(𝑁1∆ برای یک المان دو گرهی با استفاده از توابع درون یابی الگرانژی معادالت بصورت زیر خواهند بود: 𝑁2) (∆𝑢1∆𝑢2) ≡ 𝑁𝑇∆𝑑                                                          (13) 𝑁1=
𝑥−𝑥2𝑥1−𝑥2 = − 𝑥−𝑥2𝐿                                                                      (14) 𝑁2=
𝑥−𝑥1𝑥2−𝑥1 = 𝑥−𝑥1𝐿                                                                         (15) ∆𝜀𝑥=

𝑑(∆𝑢)𝑑𝑥 = (−1𝐿 1𝐿) (∆𝑢1∆𝑢2) ≡ 𝐵𝑇∆𝑑                                                    (16) 

δ εxاگر  = 𝐵𝑇  و𝛿𝑢 = 𝑁𝑇 :با جایگذاری معادالت بصورت زیر خواهند بود ∫ ((𝛿 𝜀𝑥)𝑇A𝐶𝑇∆𝜀𝑥 dx)𝑥2𝑥1 = ∫ (−(𝛿 𝜀𝑥)𝑇A𝜎𝑥  + q𝛿𝑢𝑇)𝑥2𝑥1                                    (17) ∫ (BA𝐶𝑇𝐵𝑇 dx∆𝑑)𝑥2𝑥1 = ∫ (−BA𝜎𝑥  + 𝑁q)dx𝑥2𝑥1                                              (18) 

                              𝐾𝑇=∫ (BA𝐶𝑇𝐵𝑇 dx)𝑥2𝑥1 =
𝐴𝐶𝑇𝐿 ( 1 −1−1 1 )  (19)                                            ماتریس سختی المان   

                                𝑟𝐼 = ∫ (−BA𝜎𝑥 )dx𝑥2𝑥1 = (−𝐹𝐹 ) 𝑟𝑞                                 (20)                                                          نیروهای داخلی المان = ∫ (𝑁q )dx𝑥2𝑥1 = 𝑞𝐿2 (11) نیروهای خارجی المان                                                                (21) 

ی حاصل برای کل سازه اسمبل می شوند و نموها تعیین می شوند. این نموها به مقادیر قبلی توجه شود که ماتریس ها
تغییرمکان اضافه می شوند و مقادیر جدید حاصل خواهند شد و سپس مقادیر تنش متناظر با این وضعیت جدید و در ادامه 

رنش باید اختالف بین نیروهای داخلی و خارجی ک-نیروهای داخلی محاسبه خواهند شد. البته با توجه به ارتباط غیرخطی تنش
محاسبه شوند که بعنوان نیروی نامتعادل شناخته می شود و زمانی مقادیر حاصل شده قابل قبول هستند که این نیروی 
نامتعادل در حد قابل قبول کوچک شوند. معموالً برای تعیین قابل قبول بودن حل های حاصل، معیار همگرایی در نظر گرفته 

 می شود که می تواند براساس تغییرمکان، نیرو و یا انرژی باشد. در این تحقیق معیار نیرو بصورت زیر در نظر گرفته شده است:
conv=

||𝑅||21+||𝑅𝐸||2    R=-𝑅𝐼 + 𝑅𝐸                                                           (22) 

 .معیار همگرایی می باشند convبردار نیروهای داخلی کل سازه و  𝑅𝐼بردار نیروهای خارجی کل سازه و  𝑅𝐸که در آن، 

 غیرخطی هندسی 2-2
در رفتارخطی و همچنین رفتار غیرخطی صرفاً مصالح، فرض بر این است که تغییرمکان ها و دوران ها کوچک هستند و هیچ 
تفاوتی بین بافتار تغییرشکل یافته و اولیه جسم وجود ندارد و رابطه ی بین تغییرمکان و کرنش یک رابطه ی خطی است. برای 

اثر تغییرشکل های بزرگ در نظر گرفته شود. بنابرین رویکرد الگرانژی در این  در نظرگرفتن کرنش و دوران های بزرگ باید
بخش مورد توجه قرار می گیرد. در این رویکرد تمام پارامترها نسبت به وضعیت اولیه جسم سنجیده می شوند بر خالف رویکرد 

انژی را می توان به دو دسته کلی تقسیم اویلری که تمام مقادیر نسبت به وضعیت جاری جسم محاسبه می گردند. رویکرد الگر
 نمود که شامل فرمولبندی الگرانژی کلی و الگرانژی به هنگام شده می باشد.  برای در نظر گرفتن اثرات تغییرشکل های بزرگ، 

های اجزا باید از تنش پیوالکیرشهف و کرنش گرین الگرانژ استفاده شود که به منظور آشنایی با این مقوالت می توان به کتاب 
محدود مراجعه نمود. حال از این پارامترهای بنیادی برای ایجاد دو فرمول بندی عمومی نموی مبتنی بر مکانیک محیط 

 Continuum mechanics)در این بخش معادالت مکانیک محیط پیوسته  پیوسته برای مسائل غیرخطی استفاده می گردد.
equations ) در بخش بعدی از این نتایج در ارتباط گرفته می شودبدون ارجاع به یک روش حل خاص عناصر محدود درنظر .

 معادله اساسی در این بخش بصورت زیر می باشد: د.ش دبا روش مؤثر حل عناصر محدود غیرخطی استفاده خواه
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                                                                                                     (23) 
       

را بیان  t+∆tعمومی موردنظر در بافتار  این معادله شرایط تعادل و سازگاری جسم 
از آنجا که  در محاسبات تنش ها وارد می شوند. (Constitutive equations)در رابطه مذکور معادالت مشخصه  می کند.

ل تغییرمکان های بزرگ، دوران های بزرگ و کرنش های بزرگ شود و نیز روابط  مشخصه در حالت کلی جسم می تواند متحم
ابتدا یک جواب تقریبی را از  -1می توانند غیرخطی باشند، از اینرو رابطه مذکور را نمی توان مستقیماً حل کرد. ولی می توان 

و خطی سازی  معادله حاصل، به دست آورد   -2ه است طریق ارجاع کلیه متغیرها به بافتار تعادلی که پیش از این محاسبه شد
 و سپس جواب حاصل را از طریق تکرار بهبود داد. -3

   𝑡∆2 و  𝑡∆ و  0که جواب ها برای زمان های  گذاشته می شود، مبنا را بر این برای ایجاد معادالت خطی سازی شده حاکم
 :داده می شود. تنش و کرنش به بافتار تعادل معلوم ارجاع گردد قبالً محاسبه شده اند و اکنون از روابط زیر استفاده می

                                           (24) 

                               

                                                          (25) 

 در اساس، یکی از بافتارهای تعادلی را که پیش از این محاسبه شده اند می توان مورد محاسبه قرار داد. 
 در عمل در واقع با دو انتخاب مواجه می شویم:

 0ارجاع به بافتار تعادل مربوط به زمان   -الف
( می شود. در این روش حل، کلیه متغیرهای TLمول بندی الگرانژی کلی )، منجر به فر0ارجاع به بافتار تعادل مربوط به زمان 

 ارجاع داده می شوند.   0استاتیکی و سینماتیک به بافتار اولیه در زمان 
 tارجاع به بافتار تعادل مربوط به زمان   -ب

فرمول بندی الگرانژی به هنگام شده  ) بافتار تعادلی محاسبه شده پیشین(،   منجر بهt ارجاع به بافتار تعادل مربوط به زمان 
(UL می شود. در این روش حل، کلیه متغیرهای استاتیکی و سینماتیک به بافتار تعادلی در زمان )t   .ارجاع داده می شوند 

شامل کلیه اثرات غیرخطی سینماتیک به دلیل تغییرمکان های بزرگ، دوران های بزرگ و کرنش  ULوTLهر دو فرمول بندی 
رگ می باشند. اما، این که آیا رفتار کرنش های بزرگ به طور مناسبی مدل می شود یا نه، بستگی به روابط مشخصه های بز

 .( داردSpecified constitutive relationsخاص مورد استفاده )

با  ستگی دارد.آن فرمول بندی ب مزیت اصلی استفاده از یک فرمول بندی به جای فرمول بندی دیگر صرفاً  به کارایی عددی 
معادله بنیادی زیر را  TL، در فرمول بندی Green-Lagrangeو معیار کرنش  Piola-Kirchhoffتوجه به معیار تنش دوم 

 .درنظر می گیریم

                                                              ∫ 𝑺𝒊𝒋𝜹 𝜺𝒊𝒋𝟎𝒕+𝚫𝒕 𝒅𝒗𝟎𝟎𝒕+𝚫𝒕 = 𝑹.𝒕+𝚫𝒕                                                              (26) 

 .معادله بنیادی زیر را درنظر می گیریم ULو در فرمول بندی 

                                                            ∫ 𝑺𝒊𝒋𝜹 𝜺𝒊𝒋𝒕𝒕+𝚫𝒕 𝒅𝒗𝒕𝒕𝒕+𝚫𝒕 = 𝑹.𝒕+𝚫𝒕                                                                 (27) 

  𝑅.𝑡+Δ𝑡کار مجازی خارجی(External Virtual Work می باشد که در حالت کلی بستگی به سطح و حجم جسم موردنظر )
 در ادامه با تحلیل معادالت مزبور، روابط مورد نیاز بصورت ذیل محاسبه خواهند شد.دارد. 
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 الگرانژی کلیفرمولبندی  -الف

(28) 

 :، معادله حاصل بصورت زیر خواهد بودتنش و کرنش هاکه با استفاده از شکل نموی 

                                                                                (29) 

پس از محاسبه ی روابط فوق، با استفاده از خطی سازی معادالت و اضافه نمودن متغیرهای اجزا محدود که جزییات کامل آن 
 :حاصل می شود  TLدر مراجع اجزا محدود موجود است، معادالت زیربرای حالت 

                (30) 

 که در این معادله:

                                                                            (31) 

                                                                              (32) 

                                                                                 (33) 

نیز بردار نیروهای داخلی می باشد.  Fماتریس سختی غیرخطی می باشند.  𝐾𝑁𝐿ماتریس سختی خطی  𝐾𝐿که در این معادله  �̂�  .بردار نمو تغییرمکان های گرهی مربوط به نود ها می باشد𝐵𝐿  رابطه خطی بین کرنش و تغییرمکان و𝐵𝑁𝐿  رابطه غیرخطی
 حالت استاتیکی بصورت زیر خواهد بود:کرنش و تغییرمکان می باشند. در نهایت با داشتن این مقادیر معادله تعادل در 

                                                                   (𝑲𝑳 + 𝑲𝑵𝑳)�̂� = 𝑹.𝒕+𝚫𝒕 -𝑭𝑰                                                                  (34) 

 بردار نیروهای خارجی است. 𝑅.𝑡+Δ𝑡که در آن 
 فرمولبندی الگرانژی بهنگام شده -ب

  (35) 

                                                                                

(36) 

(37) 

(38) 

الزم به ذکر است که حالت های تغییرشکل بزرگ و کرنش بزرگ و یا تغییرشکل بزرگ و کرنش کوچک و همچنین غیرخطی  
 فرمولبندی قابل استخراج هستند.مصالح و ... از این 

 المان خرپایی -3
در بخش قبل فرمول های الزم به منظور انجام یک تحلیل غیرخطی شامل غیرخطی مصالح و هندسی استخراج گردید.      

 1 دراین بخش پارامترهای الزم جهت انجام تحلیل یک المان دوگرهی خرپایی که بافتار تغییرشکل یافته و اولیه آن در شکل
 نشان داده شده است محاسبه می گردد.
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 المان دو گرهی خرپایی-1شکل

 :می باشدتغییرمکان خطی و غیرخطی بصورت زیر  -رابطه کرنش

𝑩𝑳𝟎𝒕 =
𝑳.𝟎 +∆𝑳𝑳.𝟎 𝟐 [− 𝐜𝐨𝐬 𝜽, −𝐬𝐢𝐧 𝜽 , 𝐜𝐨𝐬 𝜽, 𝐬𝐢𝐧 𝜽]                                                (39) 𝑩𝑵𝑳𝟎𝒕 =

𝟏𝑳.𝟎 [−𝟏 𝟎 𝟏 𝟎𝟎 − 𝟏 𝟎 𝟏]                                                                (40) 

 :محاسبه می گرددکرنش نیز بصورت زیر  -رابطه ی تنش

𝑆𝑖𝑗0𝑡 = 𝐿.0𝐿.0 +∆𝐿 𝑃.𝑡𝐴.0                                                                     (41) 

 

                                                                                                                                                       (42) 

و در نهایت با جایگذاری عبارات بدست آمده، ماتریس سختی کل عضو شامل بخش های خطی و غیرخطی بصورت زیر خواهد 
 بود:

                                                             (43)          

                                                                                                                                                       (44) 

0که در این معادالت 
A  و   0مساحت المان در زمانt

P  نیروهای وارده در زمانt. 
 همین المان ارایه شده است.  ULدر ادامه روابط مشابه برای فرمولبندی 

                                                              𝑩𝑳    𝒕𝒕 =
𝟏( 𝑳.𝟎 +∆𝑳)∗𝐜𝐨𝐬 𝜽 [−𝟏, 𝟎, 𝟏, 𝟎]                                                        (45)                                𝑩𝑵𝑳                                                                                            𝒕𝒕 =

𝟏( 𝑳.𝟎 +∆𝑳)∗𝐜𝐨𝐬 𝜽 [−𝟏 𝟎 𝟏 𝟎𝟎 − 𝟏 𝟎 𝟏]                                                      (46) 
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      𝑲𝑳𝒕𝒕 =
𝒕𝑨𝑪( 𝑳.𝟎 +∆𝑳)∗𝐜𝐨𝐬 𝜽𝟐 [ 𝟏 𝟎 −𝟏 𝟎𝟎 𝟎 𝟎 𝟎−𝟏𝟎 𝟎𝟎 𝟏𝟎 𝟎𝟎 ]                                                             (47)                                  

𝑲𝑵𝑳                                                                𝒕𝒕 =
𝒕𝒑( 𝑳.𝟎 +∆𝑳)∗𝐜𝐨𝐬 𝜽𝟐 [ 𝟏 𝟎 −𝟏 𝟎𝟎 𝟏 𝟎 −𝟏−𝟏𝟎 𝟎−𝟏 𝟏𝟎 𝟎𝟏 ]                                                        (48) 

𝑭𝒕𝒕 =
𝒕𝒑𝐜𝐨𝐬 𝜽 [−𝟏𝟎𝟏𝟎 ]                                                                                                       (49)   

 حل معادله تعادل -4
محاسبه شدند. حال هدف حل این معادله است. بطور  KU=Fهمانطور که مشاهده گردید پارامترهای مربوط به معادله تعادل 

 روش مستقیم -ج طیروش نموی غیرخ -ب روش نموی خطی -الف کلی سه روش اولیه برای حل این معادله وجود دارد:
در بین این روش ها، روش نمو خطی ساده ترین می باشد اما دقت این روش بخصوص در مسایل غیرخطی هندسی مناسب 
نیست زیرا خطاها در هرگام به خطاهای قبلی اضافه می شوند و در نهایت خطای انباشته بزرگ خواهد بود. کارامدترین روش 

چرخه ای است. زیرا در این روش ها ، برای گام )نمو( با استفاده از چرخه ها، خطا به صفر -نمویبرای حل معادله تعادل، روش 
نزدیک خواهد شد و بنابرین خطای ناچیزی به گام بعد اضافه خواهد شد و بنابرین خطای تحلیل، کوچک خواهد بود. بسته به 

 روش کنترل  -رفسون ب-روش نیوتن -الف فاده هستند.چرخه ای قابل است-اینکه چه دقتی مطلوب باشد، پنج نوع روش نموی
هر یک از این روش ها معایب و روش طول کمان .   -روش کنترل کار و  -روش کنترل تغییرمکان کلی شده د-تغییرمکان ج

ای [. با توجه به اینکه در این تحقیق، هدف تحلیل در شرایط خاص ناپایداری سازه ه7،18،19مزایای خاص خود را دارند]
رفسون برای -خرپایی نمی باشد و معموالً بارها به گونه ای داده می شوند که از ناپایداری جلوگیری گردد، بنابرین روش نیوتن

رفسون خود به دو دسته ی اصالح شده و اصالح نشده تقسیم می شود. در روش  -انجام تحلیل ها انتخاب گردید. روش نیوتن
ی هر نمو محاسبه می گردد اما در طول چرخه ها اصالح نمی شود که می تواند زمان اصالح شده، ماتریس سختی در ابتدا

در ادامه به منظور مقایسه روش محاسباتی ماتریس سختی را کاهش دهد اما در عوض تعداد چرخه ها افزایش خواهند یافت. 
-فه ای و دارای رابطه ی نیروتحت اثر بارگذاری چند مول سیستم تک درجه آزادنیوتن رفسون اصالح شده و کلی، یک 

 مورد ارزیابی قرار میگیرد. 2 مانند شکل تغییرمکان سینوسی،

    R,u 

 

{𝑅 = {𝑡                        0 ≤ 𝑡 ≤ 1−0.5𝑡 + 1.5   1 ≤ 𝑡 ≤ 20.5                    2 ≤ 𝑡 ≤ 4}} 

(𝐹 = sin (𝑢)) 

 4از بخش  1مشخصات مثال  -2شکل

 رفسون اصالح شده حل گردید که نتایج آن بصورت زیر می باشد.-و نیوتن رفسون-این مثال با استفاده از روش نیوتن
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 4از بخش  1نتایج تحلیل مثال  -1جدول

Modified Newton-Raphson Newton-Raphson 
iteration displacement Time step iteration displacement Time step 

1 0.2527 0.25 1 0.2527 0.25 

1 .5109 .5 1 .5109 .5 
2 .5223 2 .5236 
3 .5236 1 .8123 .75 
1 .8123 .75 2 .8474 
2 .8402 3 .8481 
3 .8462 1 1.226 1 

 
 

4 .8476 2 1.4 

5 .848 3 1.485 

1 1.226 1 4 1.528 

2 1.3642 5 1.5495 

3 1.3963 6 1.5602 

4 1.4193 7 1.5655 

5 1.4366 8 1.5681 

6 1.4502 9 1.5695 

7 1.4612 10 

 
 

1.5705 

:  

41 1.5417 

42 1.5423 

43 1.5429 

:  

48 1.564 

 
همانطور که مشاهده می شود هرچه مسیله بیشتر وارد فاز غیرخطی شده است، تعداد چرخه ها افزایش یافته است و این 

 افزایش در مورد روش اصالح شده بیشتر است. 
رفسون بسیار مهم می باشد چون انتخاب سختی -انتخاب گام زمانی مناسب و همچنین تعداد چرخه کافی در روش نیوتن

 3سختی سکانت در صورت انتخاب نامناسب می تواند خطاهای قابل توجهی ایجاد کند که این خطاها در شکل  مماسی بجای
 [. 20نشان داده شده است]

 
 خطاهای بوجود آمده بدلیل استفاده از سختی مماسی و گام بارگذاری نامناسب-3شکل

 این خطا نشان داده شده است. می باشد، 4که مشخصات آن مطابق شکل  در ادامه در یک مثال
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 4از بخش  2مشخصات مثال  -4شکل

 ارایه شده است. 2نتایج تحلیل دینامیکی با استفاده از روش نیومارک در جدول 

 3از بخش  2نتایج تحلیل مثال  -2جدول

 

 تهیه شده و بررسی چند مثالبرنامه  -5
نوشته شد که کافی است  Matlab با توجه به بخش های شرح داده شده و روابط ارایه شده، برنامه ای با استفاده از نرم افزار

مختصات نودهای هر خرپا به عنوان ورودی به آن داده شود ضمناً برنامه طوری نوشته شده است که کاربر می تواند نوع رفتار 
ی مطلوب را انتخاب کند که می تواند شامل رفتار غیرخطی هندسی، مصالح و همچنین اثر کرنش های بزرگ باشد. در غیرخط

 ادامه به منظور ارزیابی برنامه تهیه شده، به مطالعه ی چند مثال پرداخته خواهد شد.
قرار گرفته است. در این مثال مدول  [ مورد ارزیابی18اولین مثال مورد بررسی یک خرپای دو عضوی است که قبال در مرجع ]

االستیسیته 
8

22.06 10 kNE
m

   11و طول اعضاm  می باشد. مساحت هر عضوA=0.0169 2
m  و زاویه اعضا با افق

 درجه است. حل تیوریک تغییرشکل عمودی این خرپا بصورت رابطه زیر می باشد.  3.326

𝑝 = 2𝐸𝐴𝐿 (ℎ − 𝑑) [(1 + (𝑑𝐿)2 − 2𝑑ℎ𝐿2 )−12 − 1]                                         (50)          

 می باشد.  Bاتفاع اولیه راس  hمی باشد و  Bتغییرمکان عمودی گره  dکه در این رابطه 
کیلونیوتن که در واقع باری نزدیک به حد ناپایداری خرپا است انجام  338برای این خرپا، آنالیز با استفاده از برنامه نوشته شده و برای بار 

انجام شد و با حل دقیق مقایسه گردید. ضمناً به منظور اینکه  TLشد. آنالیز غیرخطی هندسی با کرنش های بزرگ، یکبار با استفاده از 
ن داده شود در نظر نگرفتن اثر غیرخطی هندسی تا چه حد می تواند در نتایج آنالیز، خطا وارد کند، یکبار نیز تحلیل خطی انجام گرفت نشا

 می باشد. 5که نتایج آن بصورت شکل 

With Iteration Without Iteration Time step 
 Acceleration Velocity Displacement  Acceleration Velocity Displacement  

0 0 0 0 0 0 1 
48.97959 2.44898 0.122449 48.97959 2.44898 0.122449 2 
53.64431 7.580175 0.623907 53.64431 7.580175 0.623907 3 
-0.46369 10.23185 1.514508 0.807997 9.596002 1.482716 4 
-18.5612 9.280602 2.49013 -17.5207 8.760365 2.400534 5 
-33.3683 6.684129 3.288367 -32.517 6.25848 3.151476 6 
-36.3922 3.196105 3.782378 -35.6957 2.847848 3.606793 7 
-38.8664 -0.56682 3.913843 -38.2965 -0.85176 3.706597 8 
-38.5862 -4.44371 3.663316 -37.0783 -4.6205 3.432984 9 
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 5از بخش  1مشخصات مثال  -5شکل

کامالً بر حل دقیق انطباق دارند ضمناً می توان مشاهده نمود که  TLهمانطور که در شکل مالحظه می گردد نتایج تحلیل 
 300KNصرف نظر نمودن از اثرات غیرخطی در بارهای بزرگ می تواند سبب خطاهای قابل مالحظه شود. مثالً برای بار 

 می باشد که خطایی غیرقابل قبول است.  200mmو با تحلیل غیرخطی  120mmتغییرمکان با تحلیل خطی حدود 

 نتیجه گیری -6

در این تحقیق، برنامه ای جهت در نظر گرفتن اثرات غیرخطی مصالح و هندسی با قابلیت مشاهده ی اثرات کرنش های بزرگ توسعه داده 
ی تهیه شده با در نظر گرفتن اثرات مختلف قرار گرفت. برنامهشد. اثرات غیرخطی هندسی با استفاده از رویکرد الگرانژی مورد توجه 

غیرخطی با چندین مثال از مراجع معتبر ارزیابی شد و نتایج نشان از عملکرد مطلوب برنامه تهیه شده دارد. همچنین نشان داده شد که در 
 .نظر نگرفتن اثرات غیرخطی می تواند می تواند منجر به خطاهای غیرقابل قبولی گردد

 تشکر و قدردانی
ی این واحد این تحقیق به پشتیبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کنگاور )کنگاور، ایران( انجام شده است و الزم از همکاری صمیمانه

 م.یدانشگاهی در حمایت از آن و همچنین همکاران محترم که در انجام این پژوهش همکاری نموده اند، کمال تشکر و قدردانی را بنمای
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