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چکیده
المانهای سازه در برابر بارهای لرزهای رفتار چرخهای یا هیسترزیس از خود نشان میدهند ،به همین دلیل تحلیل این نوع رفتار سازهای از
اهمیت باالیی در مهندسی زلزله برخوردار است .از طرفی ،با توجه به پیچیدگی این نوع از رفتار غیرخطی و عدم وجود یک تابع صریح برای
بیان نیروی مقاوم برحسب تغییر شکل در این حالت ،مدلسازی و تحلیل پدیده هیسترزیس یکی از پیچیدهترین مسائل در دینامیک غیرخطی
سازهها است .در این تحقیق ،روش انرژی اصالحشده ،بهعنوان یک روش عددی برای تحلیل این نوع سیستمها به کار گرفته میشود .به منظور
نیل به اهداف این تحقیق ،در ابتدا مرور کوتاهی بر روی مدلهای هیسترزیس االستوپالستیک میگردد .در ادامه با فرمولبندی معادالت تعادل
انرژی سیستم برای سازههای تک درجه آزادی با رفتار غیرخطی مادی چرخهای ،الگوریتم اجرای کامپیوتری این روش بهصورت گامبهگام ارائه
میشود .یک مثال تک درجه آزادی ساده با سختی دوخطی -االستیک تحت ارتعاش آزاد با استفاده از روش پیشنهادی بهصورت جزئی برای
آشنایی هر چه بیشتر خواننده با مفهوم روش پیشنهادی ارائه میگردد .سپس ،سازههای تک درجه و چند درجه آزادی با رفتار االستوپالستیک
با استفاده از روش پیشنهادی تحلیل شده و نتایج با روشهای عددی رایج دیگر صحت سنجی میگردند .بهطورکلی ،نتایج این تحقیق نشان
داده است که این روش در مقایسه با سایر روشهای موجود در تحلیل رفتار چرخهای سازهها از دقت مناسبی برخوردار بوده و با کاهش مرتبه
در معادله حاکم بر مساله ،عدم نیاز به تعریف پارامترهای تنظیمکننده اضافی در حل عددی و سادگی در اجرای کامپیوتری ،بهخوبی میتواند
با ایجاد حس فیزیکی در تحلیلگر در بررسی پاسخ سیستمهای هیسترزیس در برابر بارهای لرزهای به کار گرفته شود.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

Structural elements exhibit cyclic behavior or hysteresis under seismic
loads; therefore, the analysis of this type of response is of great
importance in Earthquake Engineering. On the other hand, due to the
complexity of this nonlinear behavior and the absence of an explicit
function to express the restoring-force regarding deformation, the
modeling and analyzing of the phenomenon of hysteresis is one of the most
complex problems in nonlinear dynamics of structures. In this research,
the modified energy method is used as a numerical method to analyze this
type of systems. To achieve the objectives of this research, a brief review
on elastoplastic hysteresis models is initially considered. Then, by
formulating the energy equilibrium equations for single-degree freedom
structures with nonlinear material-cyclic behavior, the computerimplemented algorithm of this method is presented in a step-by-step
manner. A simple single-degree-of-freedom example with bilinear-elastic
stiffness under free vibration using the proposed method is provided for
the reader's familiarity with the concept of the proposed method.
Subsequently, a one-story structure and a multiple-degrees-of-freedom
system with elastoplastic behavior are analyzed using the given method,
and conventional numerical methods are utilized to verify the results. In
general, the results of this study showed that this method has a good
accuracy compared to other techniques in the analysis of hysteresis
behavior of structures. In addition, this approach decreases the order in
the governing equation of the problem; and, there is no need to define the
additional adjustable parameters in numerical solution. On the whole, the
presented technique with simplicity in computer execution can be used by
creating a physical sense in the analyst to calculate the response of
hysteresis structural systems.
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 -1مقدمه
سازههای معمول در برابر زلزلههای شدید باید وارد محدوده رفتار غیرخطی شوند زیرا صرف نظر کردن از قابلیت جذب انرژی در
محدوده غیرخطی باعث میشود تا هزینه ساختوساز آنها توجیه اقتصادی نداشته باشد؛ بنابراین آییننامههای تحلیل و طراحی لرزهای به
سازهها اجازه میدهند بخش اعظمی از انرژی ورودی ناشی از زلزله را در محدوده غیرخطی (غیر ارتجاعی) جذب کنند .به همین منظور،
تحلیل رفتار غیرخطی سازهها در برابر بارهای رفت و برگشتی ناشی از زمینلرزه از اهمیت باالیی برخوردار است .از طرفی ،مدلسازی
غیرخطی سازهها در برابر بارهای ناشی از زمینلرزه کار سادهای نیست و پیچیدگیهای خاصی برای آن وجود دارد .به همین دلیل بسیاری
از آییننامههای طراحی لرزهای مبتنی بر نیرو ،برای فرار از تحلیل غیرخطی و در عین حال لحاظ نمودن ظرفیت جذب انرژی در محدوده
غیرخطی ،از ضریبی به نام ضریب رفتار استفاده میکنند که طراح را از انجام تحلیل غیرخطی بینیاز میکند [ .]1،2مدلسازی مقدار
ضریب رفتار باید به گونهای باشد تا تقریباً تمامی خصوصیات رفتار دینامیکی غیرخطی سازه را دربر داشته باشد.
محققین زیادی با بررسی اثر مدلهای مختلف رفتار چرخهای بر روی سازهها ،با استفاده از تحلیلهای دینامیکی غیرخطی به
دنبال آن بودهاند تا هرچه بهتر مقدار ضریب رفتار را به مقدار واقعی نزدیک کنند .در همین زمینه در سالهای اخیر ،فرایولی و همکاران []3
نیز به نقد طراحی بر اساس نیرو و مفهوم برش پایه پرداختند .آنها با انجام تحلیلهای پوش-اور و دینامیکی-غیرخطی-فزاینده با در نظر
گرفتن آثاری نظیر منظمی در ارتفاع ،تعداد دهانه و تعداد طبقات ضریب رفتار  12قاب فوالدی باسیستم قاب خمشی را بررسی کرده و با
نقد مقادیر توصیهشده توسط آییننامه طراحی لرزهای ایتالیا ،معیار شکلپذیری محلی را پیشنهاد نمودند .در تحقیق دیگری ،ریس-ساالزار
و همکاران [ ]4به نقد مقدار در نظر گرفته شده برای ضریب رفتار آییننامهای ساختمانهای فوالدی پرداختند .همچنین ،عبدی و همکاران
[ ]5بر روی تعیین رفتار قابهای فوالدی دارای طبقات نرم تقویتشده با میراگرهای ویسکوز کار نمودهاند .باوجود همه تالشهایی که در
مهندسی زلزله برای معرفی صحیح ضریب رفتار و افزایش دقت آن صورت گرفته ،با این حال همچنان خطاهای زیادی بین نتایج حاصل از
تحلیلهای دقیق غیرخطی و تحلیلهای سادهشده خطی (به کمک ضریب رفتار) گزارش داده شده است [ .]6در نتیجه ،امروزه با ظهور
روش های عملکرد-مبنا ،آییننامههای طراحی لرزهای استفاده از تحلیلهای غیرخطی را بیش از پیش توصیه میکنند و در موارد خاص
استفاده از این تحلیلها را اجباری میدانند .این موضوع اهمیت انجام تحلیلهای غیرخطی را دوچندان میکند و لزوم استفاده از روشهای
تحلیل دینامیکی غیرخطی ساده ،دقیق و کمهزینه را آشکار میسازد.
تاکنون ،روشهای مختلفی برای تحلیل سیستمهای چرخهای پیشنهاد شده است .دستهای از این روشها بر مبنای کار بوک []7
و ون [ ]1قرار دارند و به مدل بوک-ون معروف هستند .مطابق مراجع [ ،]9،10این روشها به دلیل پیچیدگیهای خاص ریاضی و همچنین
نیاز به کالیبره کردن ضرایب مشخصکننده شکل حلقه هیسترزیس ،کاربرد چندانی در تحلیلهای دینامیکی غیرخطی عملی پیدا نکردهاند.
دیگر روش پرکاربرد عملی در این زمینه ،استفاده از تکنیکهای انتگرالگیری گام به گام برای حل معادله دیفرانسیل غیرخطی حرکت
سیستم است [ .]11روش سنتی شتاب خطی که توسط بعداً توسط نیومارک [ ،]12با ضرایب تنظیمکننده شتاب و سرعت ،اصالح گردید ،از
معروفترین روشهای موجود در این بخش است .در همین رابطه ،محققین مختلف مانند ویلسون [ ،]13تیلور [ ،]14زینکویچ [ ،]15هاف
[ ،]16چانگ [ ]17با ارائه تکنیکهای مختلفی با تعریف نمودن ضرایب ثابتی مانند به منظور بهبود کارایی روش شتاب خطی ،آن را تعمیم
دادهاند .در سالهای اخیر نیز پژوهشگران مختلفی در زمینه بهبود روشهای عددی حل معادالت تعادل دینامیک سازهها کار نمودهاند .به
طور مثال ،ژانگ و همکاران [ ]11در سال  ،2014یک روش ترکیبی بر مبنای ترکیب فرمول تفاضل پیشرو سه-نقطه ای و یک فرمول
تفاضل مرکزی تعمیمیافته یک الگوریتم ضمنی را برای تحلیل غیرخطی سازهها ارائه دادند .در سال  2015نیز شجاعی و همکاران []19
یک شکل انتگرالگیری صریح با پایداری مشروط ،بر مبنای استفاده از تابع کثیرالجملهای قطعهای درجهدو ارائهشده توسط مرجع [ ]20را
به صورت یک روش انتگرالگیری ضمنی به صورت نامشروط پایدار گسترش دادند .البته همانطور که میدانیم ،تاکنون متاسفانه بحث
پایداری مشروط و غیرمشروط تنها در بحث سازههای با رفتار خطی وجود داشته و در سیستمهای غیرخطی هیچ شرط جامعی برای تضمین
پایداری روش انتگرالگیری وجود ندارد [ .]21،22در مطالعه دیگری نیز سیل-ساالر و آیدین [ ]23با نقض فرض شتاب خطی در روش
انتگرالگیری ،اثر تغییرات شتاب درجه دوم و سوم در تحلیل مسائل غیرخطی دینامیک سازهها را با استفاده از روش باقیمانده وزنی مورد
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بررسی قرار دادند .آنها نشان دادند که روش مورد استفاده برای گستره فرکانسهای کم میرایی مصنوعی ندارد و برای محدودهای فرکانسی
متوسط و زیاد دارای میرایی عددی قابل قبولی است .به طور کلی ،مشکل اصلی این دسته از روشها انتخاب ضرایب تنظیمکننده است ،زیرا
به علت ماهیت پیچیده مسائل غیرخطی هنوز مقادیر مشخصی از آنها برای تضمین  100درصدی پایداری نشده است و این مساله لزوم
ارائه روشهای جدید ساده بدون ضرایب تنظیمکننده و دقیق را نشان میدهد.
به طور جایگزین بهجای حل گام به گام معادله دیفرانسیل حرکت میتوان از تعادل انرژی سیستم نیز بهره گرفت .محققین زیادی
در زمینه بحث تعادل انرژی سیستمهای غیرخطی کار کردهاند .روش همیلتون توسط محققین بسیاری برای تعیین پاسخ ارتعاش آزاد
سیستمهای ساده تک درجه آزادی به کار گرفته شده است؛ (به طور نمونه ،رجوع شود به [ )]24که از مهمترین ضعفهای این روش،
محدود بودن آن برای در نظر گرفتن سازههای چند درجه آزادی ،آثار میرایی و بارگذاریهای پیچیده است .فیلیاترالت و تیناوی [ ]25نیز
استفاده از تعادل انرژی در تحلیل لرزهای غیرخطی سازهها را موردبررسی قرار دادند .آنها با درنظر گرفتن  4قاب فوالدی دو-طبقه با
استفاده از روش نیومارک-بتا و انتگرالگیری از معادالت حرکت ،پارامتر خطای تعادل انرژی را بررسی نمودند .کهل و کریسفیلد [ ]26در
مقالهای پایستاری انرژی الگوریتمهای انتگرالگیری را در مسائل دینامیک غیرخطی سازهها بررسی نمودهاند .بته [ ]27نیز در همین رابطه،
از دست رفتن پایستاری انرژی در برخی از تحلیلهای دینامیکی غیرخطی با استفاده از روش نیومارک را از مشکالت این روش بیان کرده
است .سوکوگلو و اربریک [ ]21نیز مدلهای هسیترزیس و خرابی مبتنی بر انرژی را در سیستمهای کاهنده مورد بررسی قرار دادند و در
نهایت ،فرهات و همکاران نیز در سال  ،2015بحث پایستاری انرژی مدلهای اجزا محدود غیرخطی را بررسی نمودهاند [.]29
به طور کلی هدف از این تحقیق ،گسترش روش ارائهشده در مرجع [ ]30با عنوان روش انرژی اصالحشده برای تحلیل دینامیکی
سازههایی با رفتار هیسترزیس است .روش ارائهشده با کاهش مرتبه مشتق معادالت حرکت ،بر روی محاسبه سرعت جسم در هر لحظه (و
محاسبه جابه جاییها) پایهگذاری شده است که به لحاظ ریاضی یک مزیت محسوب میگردد .نشان دادن جامعیت روش مذکور برای تحلیل
هیسترزیس سازهها (به عنوان یکی از پیچیدهترین و کاربردیترین تحلیلهای غیرخطی دینامیکی) ،ارائه یک فرم جدید که سبب افزایش
سرعت روش میگردد و همچنین گسترش روش برای درنظر گرفتن تحلیل سازههای چند درجه آزادی با مدل رفتاری هیسترزیس را
میتوان از مهمترین نوع آوری های این تحقیق در مقایسه با مرجع [ ]30دانست .به همین منظور ،برای ارزیابی دقت و توانایی این روش ،از
چند مثال عددی بهره گرفته میشود که در آنها نتایج حاصل از روش پیشنهادی با حل دقیق و روشهای رایج دیگر مانند نیومارک و
تفاضل مرکزی مقایسه میشود.

 -2رابطه نیرو-تغییرشکل در بارهای چرخهای
معموالً در تحلیلهای معمول مهندسی مطابق شکل  ،1با فرض اینکه تغییرشکلهای ایجادشده در سازه کوچک هستند ،سختی
سازه ثابت در نظر گرفته میشود در نتیجه معادله دیفرانسیل حرکت خطی می گردد و حل مساله ساده خواهد بود .در این حالت فرض
میشود که مسیر بارگذاری و باربرداری روی یک خط با شیب ثابت قرار میگیرند.

شکل  :1منحنی بار-تغییرشکل خطی

ولی همانگونه که در بخشهای قبل اشاره شد ،در بعضی از حاالت مانند بار زلزله شدید سازه وارد ناحیه غیرخطی میشود .در
این حالت نیروها به صورت متناسب و خطی با تغییرشکلها تغییر نمیکنند و باید از مدلهای غیرخطی برای تحلیل استفاده شود.
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انجمن مهندسی سازه ایران

صاحبامتیاز

سیستمهای دو خطی 1نمونهای از مدل های غیرخطی ساده هستند که در بسیاری از موارد برای سادگی کار ،منحنی بار تغییر شکل
غیرخطی را توسط دو خط تقریب میزنند .شکل  ،2منحنی بار-تغییرشکل یک سیستم غیرخطی با رفتار دوخطی االستیک (ارتجاعی) را
نشان میدهد .در این حالت فرض میشود که سیستم در باربرداری روی همان منحنی به حالت اولیه برمیگردد.

شکل  :2منحنی بار-تغییرشکل االستیک دوخطی

در شکل = u ،2تغییر شکل سیستم = f S ،نیروی فنر= u y ،تغییر شکل نظیر تسلیم= f y ،نیروی تسلیم= k1 ،سختی اولیه (قبل از
تسلیم) و = k2سختی ثانویه است (که معموالً مطابق رابطه ( )1به صورت ضریبی )  (از سختی اولیه تعریف میشود).
()1

k2   k1

بیان ریاضی نیروی فنر بر حسب تغییر شکل به صورت زیر است:
if u  u y

()2

k1u



f S (u )  

ak1u  (1- a)k1u y  sign(u ) if u  u y

انرژی پتانسیل فنر نیز ،به صورت سطح زیر نمودار بار-تغییرشکل به صورت ذیل قابل تعریف است:
u

()3

P.E   f S (u )du
0

در حالت کلی ،مدلسازی ریاضی رفتار چرخهای سیستمها دارای ماهیت پیچیدهای است ،زیرا رابطه نیرو-تغییرشکل در این حالت
تنها تابعی از جابه جایی نبوده و به نرخ افزایش یا کاهش تغییرمکان (عالمت سرعت) وابسته است .یعنی در این حالت نیروی فنر به
تاریخچه حرکت وابسته است و نمیتوان آن را به صورت یک تابع صریح از جابه جایی سیستم بیان نمود [ .]31به همین منظور ،محققین
زیادی تالش کردند تا رفتار چرخهای انواع مختلف اجزای سازهای به صورت تحلیلی و آزمایشگاهی مورد تجزیهوتحلیل قرار دهند .در همین
رابطه ،تاکنون آزمایشات زیادی برای تعیین رفتار نیرو-تغییرشکلی اجزای مختلف سازهای (مانند مهاربندها [ ،]32اتصاالت [ ]33و  )...تحت
شرایط زلزله صورت پذیرفته است .نتایج حاصل از این آزمایشات نشان میدهند که رفتار نیرو-تغییرشکل چرخهای تابعی از جنس ماده و
نوع سیستم سازهای میباشد .در منحنی تنش-کرنش مواد االستیک خطی منحنی باربرداری و بارگذاری روی یک خط قرار میگیرد ،ولی
در مصالح واقعی بعد از نقطه مشخصی به نام نقطه تسلیم ،با لغزش صفحات داخلی جسم بر روی یکدیگر و شکسته شدن پیوندهای ملکولی،
با تبدیل انرژی کرنشی به انرژی گرمایی ،یک فرایند غیرقابلبرگشت صورت گرفته و باربرداری مسیری جدا از بارگذاری اولیه را طی میکند.
منحنیای که این فرایند را در یک سیکل ارتعاشی نشان میدهد به حلقه هیسترزیس معروف است .سطح اشغالشده توسط این منحنی
انرژی کرنشی هدررفته در حجم واحد را نشان میدهد و مبنایی برای اندازهگیری میرایی هیسترتیک 2است .ضریب میرایی هیسترتیک به
راحتی نمیتواند برای یک ماده خاص تعریف شود و تابعی از چگونگی ساخت ماده و هندسه سازه موردبررسی است ،همچنین باید دقت
داشت که میان میرایی هیسترتیک و میرایی لزج تفاوت وجود دارد.
bilinear
Hysteretic damping
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انجمن مهندسی سازه ایران

صاحبامتیاز

در مدلسازی رفتار چرخهای به طور کلی مدلهای گوناگونی در نظر گرفته میشوند که یکی از رایجترین آنها سیستم دوخطی
االستوپالستیک است .شکل  ، 3بارگذاری ،باربرداری و بارگذاری مجدد یک سیستم االستوپالستیک را نشان میدهد و همانطور که قبالً ذکر
شد ،در این حالت نیروی مقاوم به صورت یک تابع صریح از تغییرشکل قابل تعریف نیست و بستگی به مسیر بارگذاری و تاریخچه حرکت
سی ستم دارد .در واقع افزاینده یا کاهنده بودن حرکت (عالمت سرعت) در مقدار نیروی مقاوم سازه تأثیرگذار است.

شکل  :3رفتار االستو-پالستیک چرخهای

فرضهای صورت گرفته در شکل  ،4به صورت زیر قابل بیان هستند:
 مقاومت تسلیم در کشش و فشار یکسان است. بعد از نقطه ماکزیمم ،باربرداری با شیبی موازی با شیب اولیه صورت میگیرد. بعد از نقطه مینیمم ،بارگذاری مجدد با شیبی موازی با شیب اولیه صورت میگیرد.اگر در هر گام زمانی نمو تغییرمکان )  (duبه صورت ذیل تعریف گردد:
()4
du  ui  ui 1
که در آن  uجابه جایی است و اندیس  iنیز شماره گام زمانی را نشان میدهد.
شیب نمودار بار-تغییرشکل در هر لحظه یا همان سختی مماسی (  ،) ktبا درنظر گرفتن شکل  ،3به صورت زیر برحسب  f Sو سرعت
جسم  ، uبه صورت رابطه ( )5تعریف میگردد.

(
()5

)for ( f S  f y & & u  0) or ( f S  - f y & & u  0
otherwise

 k
kt   2
k1

در این حالت ،انرژی پتانسیل فنر نیز به (صورت سطح زیر نمودار بار-تغییرشکل) به صورت زیر قابل تعریف است.
u

()6

P.E   f S (u )du
0

 -3روشهای عددی حل مسائل غیرخطی در دینامیک سازهها
در این بخش ،در ابتدا روشها ی گام به گام رایج برای حل معادله دیفرانسیل حرکت جسم با رفتار غیرخطی مرور میگردند.
سپس ،یک فرمولبندی بر مبنای تعادل انرژی سیستم بیانشده و در ادامه ،نحوه اج رای گام به گام این روش و مزیت آن در مقایسه با
روشهای دسته اول ،برای سازههایی با رفتار هیسترزیس بیان میگردد.
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انجمن مهندسی سازه ایران

صاحبامتیاز

 -1-3روشهای مبتنی بر حل گام به گام معادله حرکت با بهروزرسانی سختی
در روشهای گام به گام برای بدست آوردن تاریخچه پاسخها ،بازه زمانی به فواصل کوچک )  (tتقسیمبندی شده و در هر یک
از این بازهها  ،با ثابت فرض کردن خواص سازه ،بر اساس تعادل دینامیکی در ابتدا و انتهای بازه زمانی و انتخاب یک فرض مناسب برای بیان
متغیرهای موجود در معادله حرکت در بین این فاصله (مانند خطی یا ثابت بودن شتاب و  )...پاسخ سیستم بدست میآید .این دسته از
روش-ها با استفاده از تعادل نیروهای دینامیکی به دنبال حل معادله دیفرانسیل غیرخطی سیستمی به فرم زیر هستند:
) mu(t )  cu(t )  kt u(t )  p(t

()7

که در آن m ،و  cجرم و میرایی سیستم را بیان میکنند و ( ktکه عامل غیرخطی شدن معادله است) سختی مماسی را بیان
میکند u (t ) .و )  u (tو )  u (tنیز به ترتیب بیانگر جابه جایی و سرعت و شتاب جسم در زمان  tهستند p(t ) .نیز نیروی خارجی یا همان
بارگذاری وارده بر سیستم را نمایش میدهد.
در ادامه ،روشها ی تفاضل مرکزی و نیومارک به عنوان دو روش رایج از این دسته مرور میگردند .شایان ذکر است که این دو
روش برای بررسی صحت نتایج روش پیشنهادی در بخشهای بعد مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
 -1-1-3روش تفاضل مرکزی

(3)CD

اگر جابه جایی سیستم را طبق فرمول تیلور به صورت زیر بسط دهیم:
t 2
()1
 H .O.T .
2
و با تبدیل  tبه  ، tدر رابطه ( ،)1رابطه ( )9حاصل میگردد.

) u (t  t )  u (t )  u (t )t  u (t

t 2
()9
 H .O.T .
2
با صرف نظر از جمالت مرتبه باال ) ( H .O.T . 0در مقایسه با سایر جمالت ،همچنین جمع و تفریق روابط ( )1و ( )9میتوان
سرعت و شتاب در زمان  tرا به ترتیب به صورت روابط ( )10و ( )11بیان کرد.
) u (t  t )  u (t  t
()10
u (t ) 
2t
) u (t  t )  2u (t )  u (t  t
()11
u (t ) 
t 2
با جایگذاری در روابط ( )10و ( )11در رابطه تعادل سیستم در زمان  ، tرابطه ( ،)7به رابطه شبه استاتیک زیر میرسیم که جابه
) u (t  t )  u (t )  u (t )t  u (t

جایی در زمان  t  tاز روی آن قابل محاسبه است.
()12

keff . u(t  t )  peff

در رابطه ( keff ،)12سختی مؤثر است که بر حسب خواص دینامیکی سیستم و مقدار بازه زمانی به صورت زیر تعیین میگردد.
m
c
()13
keff  2 
t 2t
و  pe f fبه صورت نیروی مؤثر تعریف می گردد که عالوه بر خواص دینامیکی سیستم و مقدار بازه زمانی ،به جابه جایی در گام
قبل )  u (tو پیش از آن )  ، u(t  tبه صورت رابطه ( )14قابل بیان است.
2m
m
c
 p(t )  (kt  2 )u (t )  ( 2 
) )u(t  t
()14
t
t 2t

peff

Central difference
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انجمن مهندسی سازه ایران

صاحبامتیاز

در هنگام محاسبه  ، peffدر ابتدا بهجای سختی مماسی مقدار  k1را قرار داده و پس از محاسبه جابه جایی و متعاقباً نیروی فنر ،در
صورت لزوم مطابق رابطه ( )5آن را اصالح میکنیم.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که یکی از مشکالت این روش ،نیاز به اطالعات در مورد جابه جایی در زمان  tیا همان
)  u(tدر شروع تحلیل است ،که در اصطالح روش انتگرالگیری  self-startingنمیباشد .معموالً برای حل این مشکل ،از روی شرایط
آغازین مساله و مطابق با فرمول ( ،)9از رابطه زیر استفاده میگردد.
t 2
()15
)u (t )  u (0)  u (0)t  u (0
2
که در آن ،شتاب اولیه از روی معادله تعادل در لحظه صفر ،مطابق رابطه ( )16میتواند حاصل گردد.
()16

])u(0)  m1[ p(0)  cu(0)  kt u(0

از مزایای این روش نیز میتوان به عدم نیاز ب ه محاسبه سرعت و شتاب در لحظات مختلف ،در محاسبه تاریخچه جابه جاییها
سیستمهای خطی است .البته در سیستمها ی هیسترزیس نیز برای محاسبه سختی مماسی باید سرعت در هر لحظه محاسبه گردد ،ولی
لزومی به محاسبه شتاب در هر لحظه نیست .باوجود این مزیت ،بر طبق مرجع [ ]35باید توجه داشت که این روش در تحلیلهای خطی
پایداری مشروط دارد و بنابراین معموالً نیاز به بازههای زمانیهای کوچک برای رسیدن به جواب دقیق دارد.
 -2-1-3روش نیومارک
همانطور که قبالً ذکر شد ،روش نیومارک در واقع فرم تعمیمیافتهای از روش شتاب ثابت است ،که سعی دارد با ایجاد میرایی
عددی در فرایند تحلیل ،از مشکالت ناشی از ناپایداری جلوگیری کند و همچنین دقت جواب را باال ببرد .در این روش ،جابه جایی و سرعت
در زمان  ، t  tبه ترتیب ،با روابط ( )17و ( )11بیان میشوند.
1
]) u (t  t )  u (t )  u (t )t  t 2[(   )u (t )   u (t  t
()17
2
()11
]) u(t  t )  u(t )  t[(1  )u(t )   u(t  t
که در آن  و  ضرایب تنظیمکننده شتاب در محاسبه سرعت و جابه جایی هستند که در حالت خاص
( (   0/5 ,   0/25و  ،))   0/5 ,   0/166به ترتیب ،معادل روش شتاب ثابت و شتاب خطی میشوند .همچنین ،ثابت شده است

که در سیستمها ی خطی ،روش مذکور در حالت اول و دوم به ترتیب به صورت نامشروط و مشروط پایدار است .همانطور که قبالً بیان شد،
یکی از مشکالتی که در عمل در مورد روشهایی نظیر نیومارک ،خصوصاً در تحلیلهای غیرخطی با آن مواجه هستیم ،انتخاب مقادیر
مناسب یا کالیبره کردن همین ثابت-های انتگرالگیری است.
همانند روند صورت گرفته در روش تفاضل مرکزی ،با بهکارگیری روابط ( )17و ( ،)11در داخل معادله ( ،)7رابطه شبه استاتیک زیر برای
محاسبه )  u(t  tمیتواند نوشته شود.
()19
keff . u(t  t )  peff
که در آن،
()20

()21
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m
c

2
t
t
) u (t ) u (t ) (1  2 )u (t
[ p(t  t )  m


]
t 2 t
2
)  u (t ) (   )u (t ) t (  2 )u (t
[c


]
t

2
keff  kt 

peff
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انجمن مهندسی سازه ایران

صاحبامتیاز

با دقت در رابطه ( )21میتوان دریافت که در محاسبه نیروی مؤثر (بر خالف روش تفاضل مرکزی) حتماً باید شتاب و سرعت در
گامهای قبلی محاسبه شوند .برای منظور پس از محاسبه )  ، u(t  tلزوماً باید از روابط ( )17و ( )11استفاده شود ،که سبب افزایش
هزینه محاسباتی این روش در مقایسه با روش تفاضل مرکزی میگردد .همچنین ،قابل ذکر است که ،برای کاربرد دو روش ذکرشده در
سازههای چند درجه آزادی ،تنها کافی است که بهجا ی مقادیر جرم ،میرایی و سختی مماسی ،از مقادیر ماتریسی متناظر؛ و همچنین،
بهجای متغیرهای جابه جایی ،سرعت و شتاب نیز از مقادیر برداری آنها استفاده کرد.
 -2-3روش انرژی اصالحشده )(MEM

به طور کلی ،انرژیهای موجود در یک سیستم دینامیکی در حالت کلی به صورت ذیل قابل تقسیمبندی هستند.
 -1انرژی پتانسیل ) (P.Eیا کار انجامشده توسط نیروی فنر که به صورت رابطه ( )22تعریف میگردد:

P.E   fS (u)du

()22

1 2
رابطه ( )22در حالت خطی ،که نیروی فنر با تغییر شکل متناسب باشد ،به صورت آشنای ku
2
 -2انرژی جنبشی ) (K.Eیا کار انجامشده توسط نیروی اینرسی است ،که همواره طبق قانون دوم نیوتن به صورت زیر قابل بیان است:
1
1
()23
K.E   f I (u)du  mu 2  mu 02
2
2
در رابطه باال u 0 ،سرعت اولیه سیستم است و همچنین  uو  uبه ترتیب ،سرعت و شتاب سیستم در زمان  tرا مشخص میکنند.

درمیآید.

 -3انرژی هدررونده (D.E) 4یا کار ناشی از نیروی میرایی نیز به صورت زیر تعریف میگردد:

D.E   f D (u)du

()24

بر طبق اصل تعادل انرژی مجموع سه انرژی پتانسیل ،جنبشی و هدررونده باید با کار نیروهای خارجی (  )  Pduدر هر لحظه
برابر باشند.

P.E  K.E  D.E   pdu

()25

با جایگذاری سمت راست رابطه باال با فرمهای انتگرالی ،به رابطه اساسی زیر میرسیم که مبنای کار این تحقیق است.

()26

(u)du   pdu

D

 f (u)du   f (u)du   f
I

S

رابطه ( )26هم ارز با رابطه تعادل نیروهای دینامیکی است که انتگرالگیری شده و مفهوم تعادل انرژی سیستم در هر لحظه را
بیان میکند .حال این سؤال ممکن است در ذهن خوانند ه ایجاد گردد که مزیت استفاده از این معادله انتگرالی نسبت به معادله دیفرانسیل
حرکت چیست؟ همانطور که از ظاهر این رابطه مشخص است مرتبه مشتقگیری در این معادله کاهشیافته و بهجای سه مجهول شتاب،
سرعت و جابه جایی در هرلحظه تنها با دو مجهول سرعت و جابه جایی مواجه هستیم که به لحاظ ریاضی یک مزیت محسوب میگردد.
در این پژوهش ،تاکید اصلی بر روی رفتار غیرخطی مصالح است و فرض میشود میرایی سیستم متناسب با سرعت و ضریب
میرایی لزج  cتعریف میگردد ،در نتیجه با استفاده از تعریف سرعت رابطه ( ،)26با انتگرالگیری از زمان آغاز ارتعاش  t  0تا زمان
جاری  ، tبه صورت زیر قابل بیان خواهد بود:
t

()27

t

u

1
2
2
2
u fS (u)du  2 m(u  u0 )  0 cu dt  0 pudt
0

Dissipative Energy
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در این تحقیق ،به منظور افزایش سرعت تحلیل ،بهجای روش ارائهشده در مرجع [ ،]31که در آن ،در هر گام زمانی نیاز به اطالع
از سرعت جسم در تمام زمانهای قبل از آن بود (یعنی ) u(t  tاز روی ) u(0),..., u(t  t), u(tمیشد) .از یک فرم مبتنی بر
تعادل انرژی در دو گام متوالی )در زمانهای  ) t, t  tاستفاده میگردد .برای این منظور بهجای رابطه ( )27میتوان نوشت:
t t

()21

pudt



t t

cu 2dt 

t


t

1
fS (u)du  m[u 2 (t  t)  u 2 (t)] 
2

) u (t t



) u (t

با گسسته سازی مقادیر انتگرالها با استفاده از روش ذوزنقه ،برای جمله سمت چپ رابطه ( )21داریم:
()29

)u  u(t  t)  u(t

,

u
[fS (t  t)  fS (t)]  P.E
2

) u(t t

fS (u)du 



) u(t

رابطه باال به لحاظ فیزیکی سطح زیر نمودار هیسترزیس یا همان تغییرات انرژی پتانسیل در دو گام زمانی متوالی )  ( P.Eرا
بیان میکند.
جمله دوم نیز بیانگر تغییرات انرژی جنبشی سیستم در دو گام متوالی (  ) K.Eاست .فرم گسسته انتگرال سوم که تغییرات
انرژی هدررفته توسط میرایی (  ) D.Eرا نشان میدهد نیز به صورت رابطه ( )30قابل بیان است.
()30

c.t 2
[u (t  t)  u 2 (t)]  D.E
2

t t

cu 2dt 


t

و نهایتاً  ،در مورد انتگرال سمت راست موجود در رابطه ( ) 21که مربوط به تغییرات انرژی ناشی از بارگذاری وارد بر جسم است (و
بهنوعی ،انرژی ورودی به سیستم  .Einputرا مشخص میکند) داریم:
()31

t
[p(t  t)u(t  t)  p(t)u(t)]  .E input
2

t t

pudt 


t

حال که مفهوم فیزیکی هر یک از انتگرالها به خوبی مشخص شدند ،به سراغ نحوه یافتن مجهوالت میرویم ،برای این منظور با
جایگذاری مقادیر گسسته شده (یعنی روابط ( )31-29در داخل رابطه ( )21به رابطه زیر میرسیم:

 u(t  t)  u(t)  [f

1
(t  t)  fS (t)]  m[u 2 (t  t)  u 2 (t)] 
2
2
()32
c.t 2
t
2
])[u (t  t)  u (t)]  [p(t  t)u(t  t)  p(t)u(t
2
2
در رابطه ( )32با توجه به اینکه پاسخ سیستم در زمان  tمشخص است ،مجهوالت اصلی ما ) u(t  tو ) u(t  tهستند.
S

(زیرا طبق رابطه ( fS (u(t  t) ،)5خود تابعی از جابه جایی و سرعت است) .در نتیجه ،اگر رابطه ( )32را بر حسب ) u(t  tمرتب
کنیم ،به معادله درجه دومی مطابق رابطه ( )33میرسیم.
Au 2 (t  t)  Bu(t  t)  C  0
()33

1
t
1
t
)A  (m  c.t) , B   p(t  t), C  P.E  (m  c.t)u 2 (t)  p(t)u(t
2
2
2
2

در همین راستا ،برای تشریح بهتر روند محاسبه پاسخ سیستم و گامهای موردنیاز برای اجرای کامپیوتری روش  MEMدر سیستمهای
هیسترزیس ،جدول ( )1ارائه شده است.
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جدول  :1اجرای کامپیوتری روش  MEMدر سیستمهای هیسترزیس
16

هدف

1

تعیین خصوصیات دینامیکی سیستم

2

انتخاب بازه زمانی

3

تقریب جابه جایی ) u(t  tبا فرمول تیلور

4

محاسبه  P.Eبا استفاده از k 1

5

محاسبه ضرایب A,B,C

6

محاسبه شتابهای متناظر با سرعتها

7

حذف سرعت غیر حقیقی با استفاده از شتاب
و تعادل نیرویی نزدیکتر به صفر

8

کنترل سختی مماسی استفادهشده در گام ) ،4و در
صورت لزوم تغییر سختی(و تکرار محاسبات گام  4تا 7

9

اصالح جابه جایی اولیه با استفاده از سرعت جدید
محاسبه شده و تکرار محاسبات (گامهای )1-3

11

ذخیره مقادیر به دست آمده و رفتن به گام بعدی

روابط مورد
استفاده

جزئیات ریاضی

m, c, p(t) -1
 -2شکل منحنی بار تغییر شکل چرخهایfS (u, u) ،

-

 -3شرایط آغازینu 0 , u 0 , fS (0) ،
 -4مدت زمان تحلیل

t
)u(t  t)  u(t)  t.u(t

[fS (t  t)  fS (t)] , fS (t  t)  fS (t)  k1 . u

()1

u
2

محاسبه سرعتها از معادله درجه دوم سرعت

)u1 (t  t)  u(t
t
)u 2 (t  t)  u(t

( )5و ()24
()33

u1 (t  t)  u1 (t  t) 
تعریف شتاب

u 2 (t  t)  u 2 (t  t) 

t
)f1  mu1 (t  t)  cu1 (t  t)  fs(t  t)  p(t  t
)f2  mu 2 (t  t)  cu 2 (t  t)  fs(t  t)  p(t  t
)if f1  f2  u(t  t)  u1 (t  t

تعادل نیرویی

)if f2  f1  u(t  t)  u 2 (t  t
k2

or

kt  k1

)u(t  t)  u(t)  t.u(t  t

O.K.

()5
()1

)u(t  t), u(t  t), u(t  t

??? )u(t  2t), u(t  2t), u(t  2t

-

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که روش ارائهشده با داشتن رابطه درجه دوم بر حسب سرعت ،برخالف روشهای مبتنی-بر-
نیرو ،رایج در تحلیل دینامیکی غیرخطی سازهها ،قادر است به تحلیلگر در مورد پایداری حل مساله اطالعات بدهد .بدین صورت که به طور
مثال در یک مساله غیرخطی ابتدا یک گام زمانی نسبتاً بزرگ ا نتخاب شده و سپس با توجه به اینکه معادله درجه دوم نباید دلتای منفی
داشته باشد (چون سرعتهای موهومی 5معنای فیزیکی ندارند) میتوان مناسب بودن  tانتخابشده را با استفاده از عالمت دلتا در طول
مدت زمان تحلیل ،بررسی نمود و در صورت وجود سرعتهای موهومی در سیستم ،بازه زمانی را کاهش داد.
7
6
عالوه بر این ،همانطور که میدانیم تکنیکهای عددی موجود در دینامیک سازهها به دو دسته صریح و ضمنی تقسیمبندی
میشوند .در روشها ی صریح ،محاسبات در گام زمانی جاری تنها به نتایج در گامهای قبلی وابسته است .درحالیکه در روشهای ضمنی،
محاسبات در گام جاری به غیر از نتایج گامها ی قبلی ،به نتایج همان گام نیز بستگی دارند .بنابراین در روشهای ضمنی ،نیاز به یک فرایند
سعی و خطا وجود دارد تا جابه جاییها ،سرعتها و شتابها در هر لحظه معین گردند .از همین رو ،در هر گام زمانی معموالً با بهکارگیری
روشهایی مانند نیوتن-رافسون (معمولی یا اصالحشده ) با انتخاب یک مقدار اولیه برای مجهوالت ،با طی کردن یک فرایند سعی و خطا،
محاسبات تا همگرا شدن پاسخها (با توجه به یک تلورانس مجاز) ادامه پیدا میکند .بنابراین روند همگرایی در این نوع روشها باید به خوبی
Conjugate velocities
Explicit
Implicit
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مورد توجه قرار بگیرد تا خطای موجود در هر تکرار 1نسبت به تکرار قبلی کوچکتر شده و مقادیر عددی به جواب دقیق مساله میل کنند.
یکی از دالیل فرم صریح ارائه در این مطالعه نیز حذف مشکالت ناشی از همگرایی و مساله انتخاب تلورانس مجاز در هر گام حل است .زیرا
با توجه به شکل صریح تکنیک ارائهشده ،پاسخهای سیستم در هر لحظه تنها از روی نتایج گامهای قبلی به دست میآیند و فقط باید مقدار
سختی مماسی را در صورت لزوم در هر گام زمانی تغییر داد.

 -4نتایج و بحث
در ادامه به منظور آشنایی بیشتر خواننده با تکنیک ارائهشده ،مثالهایی که با این روش در نرم افزار  Matlabکد نویسی و تحلیل
شدهاند ،آورده شدهاند .این مثالها شامل ) 1 :سیستم دوخطی االستیک تحت ارتعاش آزاد  ) 2سیستم دو خطی االستوپالستیک کامل و
سخت شونده تحت زلزله نورثریج  )3قاب دو طبقه با رفتار هیسترزیس تحت زلزله ال-سنترو میباشند .در اولین مثال ،برای سادگی کار،
ارتعاش آزاد یک سیستم با سختی دوخطی در نظر گرفته شده و روش ارائهشده با جزئیات و ذکر ریز روابط تشریح شده و نتایج را با حل
دقیق ریاضی مساله کنترل میکنیم .در مثال دوم نیز یک ساختمان یک طبقه تحت بار زلزله تحت تحلیل االستو-پالستیک چرخهای قرار
می گیرد؛ و در نهایت ،در مثال آخر ،برای نشان دادن نحوه اعمال روش پیشنهادی بر روی سازههای چند درجه ازادی ،یک قاب برشی 2
طبقه با رفتار االستوپالستیک مدلسازی شده و با روش  MEMمورد تحلیل قرار میگیرد.

 -1-4مثال  .1سیستم تک درجه آزادی جرم و فنر با رفتار دوخطی االستیک تحت ارتعاش آزاد
اولین مثال در نظر گرفتهشده  ،شامل یک سیستم جرم و فنر با سختی دو خطی است (مطابق شکل  )5نشان داده شده است.
سختی فنرهای  k1همواره باید مثبت باشند و سختی فنرهای  k2اگر مثبت در نظر گرفته شوند ،سیستم در اصطالح سخت شونده و اگر
منفی در نظر گرفته شوند ،سیستم را نرم شونده گویند .قابلذکر است که آلیاژهای-حافظه دار-شکلی  (SMAs)9ازجمله مصالحی هستند
که قادرند تا این نوع از رفتار فرا-ارتجاعی را از خود بروز دهند .در این مثال ،مقادیر فرض شده برای پارامترها در جدول  2آورده شدهاند.

شکل  :4مدل جرم و فنر با سختی دوخطی االستیک

شکل  :5رابطه نیرو-تغییرشکل تعریفشده برای مثال 1

جدول  :2خصوصیات دینامیکی سیستم در مثال 1
پارامتر

نشانه

مقدار

واحد

جابه جایی اولیه

u0

1

cm

سرعت اولیه

u0

2

cm / s

ضریب میرایی

m
c

1

سختی فنرهای 1

k1

سختی فنرهای 2

k2

مدت زمان تحلیل

td

جرم

0/4
4

-3
20

2

N.s / cm
N.s / cm
N / cm
N / cm

s
iteration
Shape memory alloys
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 -1-1-4حل به روش انرژی اصالحشده ( ) t  0/1s
اگر گام زمانی برابر  0/1ثانیه انتخاب گردد با استفاده از رابطه ( )21خواهیم داشت:

1
c. t
t
(u(0/1)2  u(0)2    p(0/1)u(0/1)  p(0)u(0)  )34
fS (u)du  m[u(0/1)2  u(0)2 ] 
2
2
2

)u(0/1


1

با توجه به اینکه در حالت ارتعاش آزاد که نیروی خارجی صفر است و با جایگذاری مقادیر پارامترهای مساله داریم:

1
0/4×0/1
0/1 
u(0/1)2  22  
fS (u)du  ×1×[u(0/1)2  22 ] 
(p(0/1) u(0/1)  p(0) u(0)  )35
2
2
2  0

0
با حدس اولیه برای جابه جایی:
u (0/1)  u 0 t  u 0  1/2
()36
2 0/1 1

)u (0/1


1

)u (0/1

سپس ،با توجه به نمودار بار-تغییرشکل نمایش دادهشده در شکل ( ،)5انتگرال fS (u)du



که برابر تغییرات انرژی پتانسیل

1

است ،میتواند محاسبه شود.
1/2

 f (u)du  0/26

()37

S

1

با جایگذاری انتگرال باال در رابطه ( ،)35معادله درجه دوم زیر برحسب سرعت حاصل میگردد:
()31
0/52u2 (0/1) 1/66  0
از حل معادله باال ،دو مقدار برای سرعت به دست میآید:

 u(0/1)1  1/786
()39

(u
0/1
)

-1/786
2

با محاسبه شتاب و بررسی تعادل برای هر کدام از این سرعتها ،هرکدام از سرعتها که تعادل بهتری را نشان دهد انتخاب

میگردند:
()40

 u(0/1)1  1/786  u(0/1)1  2/14  f1  1/27

u(0/1)2  1/786  u(0/1)2  37/86  f2  35/87

حال باید محاسبات با همین روند در یک گام تکرار گردد تا همگرایی حاصل شود که نتایج آن در جدول  ،2آورده شده است.
جدول  :3روند همگرایی پاسخ دینامیکی مثال  1با استفاده از روش انرژی اصالحشده
درصد اختالف جابه جایی در هر تکرار

)u(0/1

معادله سرعت



1/786
1/787
1/7872

0/52u2 (0/1)  1/66  0

7/145
0/008

0/52u2 (0/1) 1/661  0

0/52u2 (0/1) 1/66106  0

 f (u)du
S

0/26
0/2589
0/25893
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)u(0/1

1/1
1/1786
1/1787

شماره
تکرار

1
2
3

شماره گام

1
1
1
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 -2-1-4حل به روش دقیق در گام اول
برای تعیین صحت جواب به دست آمده ،از حل مستقیم معادله دیفرانسیل حرکت استفاده میکنیم و با فرض جابه جاییهای
مثبت خواهیم داشت:

u  0/5
 u  0/4u  4u  0
()41

u

0/4
u

(
1/5

)u

0
u

0/5

جواب دسته معادالت باال به صورت زیر بیان میشود:
u  0/5

u  0/5

()42


u  exp(0/2t)   A cos(1/989t)  Bsin(1/989t) 


u  exp(0/2t)  Ccos(0/979t)  Dsin(0/979t)  1/5

برای محاسبه جواب دقیق معادله در زمان  0/1ثانیه ،با فرض  u 0/5از معادله دوم داریم:

 u(0)  1
 C  2/5


D  2/553
u(0)  2

()43

در نتیجه پاسخ عبارت است از:
u  exp(0/2t)  2/5 cos(0/979t)  2/553 sin(0/979t) 1/5

()44

و در زمان  0/1ثانیه داریم:
()45

)0/5 o.k.

(u

u(0/1)  1/183

مشاهده میشود که بین جواب به دست آمده و جواب حقیقی  0/36درصد خطا وجود دارد ،که با توجه به بازه زمانی انتخابی
خطایی قابل قبول است ،ولی برای باال بردن دقت مطابق شکل  ،6میتوان از  tکوچکتری استفاده کرد( ،در اینجا از  t  0/01sاستفاده
شده است).

شکل  :6مقایسه پاسخ حاصل از روش انرژی اصالحشده ) (MEMبا جواب دقیق مساله به ازای بازههای زمانی مختلف در مثال 1

همچنین ،شکل  ،7نمودار بار-تغییرشکل به دست آمده از تحلیل مثال  1را نمایش میدهد ،که در تعیین پارامترهایی نظیر
ماکزیمم نیرو و جابه جایی سیستم میتواند بهکاربرده شود.
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شکل  :7رابطه نیرو-تغییرشکل به دست آمده از تحلیل مثال 1

 -2-4مثال  .2قاب برشی تک درجه آزادی با رفتار االستوپالستیک کامل و سخت شونده ،تحت بار زلزله
در این مثال ،سازهای یک طبقه (مطابق شکل  )1با مشخصات دینامیکی طبق جدول  ،4یکبار ،با رفتار االستو-پالستیک کامل
(شیب صفر بعد از نقطه تسلیم) و یکبار با رفتار سخت شونده ،تحت زلزله نورثریج (مطابق شکل  )9با استفاده از روش  MEMتحلیل شده و
نتایج حاصله با روشهای تفاضل مرکزی و نیومارک مقایسه شدهاند.

شکل  :9حرکت زمین در مثال 2

شکل  :8قاب برشی یک درجه آزادی درنظرگرفته شده در مثال 2
جدول  :4خصوصیات دینامیکی مثال 2
پارامتر

نشانه

مقدار

واحد

جابه جایی اولیه

u0

0

cm

سرعت اولیه

u0

0

cm / s

جرم
نسبت میرایی

m


1

kN.s2 / cm

0/02



سختی اولیه

k1

10

kN / cm

سختی ثانویه

k2

0

kN / cm

مدت زمان تحلیل

td

39/94

s

به منظور آنکه نشان داده شود ،چه جابه جایی تسلیمی برای این مساله مناسب است؟ در شکلهای ( )10و ( )11به ترتیب
تاریخچه جابه جایی و نمودار بار-تغییرشکل سازه در نظر گرفته شده ،با استفاده از یک تحلیل خطی نمایش دادهشدهاند.

شکل  :11منحنی بار-تغییرشکل به دست آمده از تحلیل خطی مثال 2

شکل  :11تاریخچه جابه جابی های به دست آمده از تحلیل خطی مثال 2
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سیستم االستوپالستیک کامل
در حالت اول ،یا همان مدل رفتاری االستوپالستیک کامل ،اگر فرض شود که جابه جایی تسلیم سیستم غیرخطی نظیر ،برابر با 1
سانتی متر است ،مدل رفتاری سازه به صورت شکل  ،12درخواهد آمد.

شکل  :12رابطه نیرو-تغییرشکل تعریفشده برای تحلیل غیرخطی مثال 2

حال ،مشابه عملیات صورت گرفته در مثال قبل و مطابق با جدول ( )1و به کمک یک کد کامپیوتری نوشتهشده در ،Matlab
میتوان پاسخ سیستم االستوپالستیک در نظر گرفتهشده را به روش انرژی محاسبه نمود .شکل  ،13پاسخ به دست آمده از روش  MEMبا
دو روش عددی رایج در عمل ،یعنی روش نیومارک و روش تفاضل مرکزی مقایسه نموده است .قابل ذکر است که ثابتهای روش نیومارک
در روش نیومارک ،متناظر با روش شتاب خطی و شتاب ثابت انتخاب شدهاند.

شکل  :13مقایسه تاریخچه جابه جاییهای در حالت االستوپالستیک کامل برای مثال 2

همانطور که از (شکل  )13مشاهده می شود اختالف چندانی بین نتایج وجود نداشته و دقت روش  MEMقابل قبول است و نتایج
حاصل از این روش قابل اتکا میباشند .در شکل  14نیز ،نمودار بار-تغییرشکل به دست آمده در حالت تحلیل غیرخطی االستوپالستیک-
کامل نشان داده شده است.

شکل  :14رابطه نیرو-تغییرشکل به دست آمده در حالت االستوپالستیک کامل برای مثال 2
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سیستم االستوپالستیک سخت شونده
تمام خصوصیات در نظر گرفتهشده در این حالت ،مشابه مثال قبل است با این تفاوت که سخت کرنشی پس از نقطه تسلیم (برابر
با  20درصد سختی اولیه) لحاظ شده است .مشابه حالت قبل ،در این جا نیز پاسخ به دست آمده از روش پیشنهادی با روش نیومارک و
تفاضل محدود در شکل  15مقایسه میشود.

شکل  :15مقایسه تاریخچه جابه جاییهای در حالت االستوپالستیک سخت شونده برای مثال 2

و در نهایت ،منحنی بار-تغییرشکل به دست آمده از این مثال نیز مطابق شکل ( )16خواهد بود ،که از آن میتوان اطالعات
مفیدی نظیر شکلپذیری ،ضریب رفتار و  ...را استخراج نمود.

شکل  :16رابطه نیرو-تغییرشکل در حالت االستوپالستیک سخت شونده برای مثال 3

 -3-4مثال  .3قاب ساختمانی دو طبقه با مدل رفتاری االستوپالستیک کامل ،تحت بار زلزله
در این مثال ،سازهای دو طبقه (مطابق شکل  )17با مشخصات دینامیکی طبق جدول  ،5با رفتار االستو-پالستیک کامل (شیب
صفر بعد از نقطه تسلیم) تحت زلزله ال-سنترو (مطابق شکل  )11با استفاده از روش  MEMتحلیل خواهد شد.

شکل  :18حرکت زمین در مثال  3شکل

 :17قاب برشی دو درجه آزادی در نظر گرفتهشده در مثال 3
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جدول  :5خصوصیات دینامیکی مثال 3
نشانه

پارامتر

واحد

مقدار

u(0)2×1
u(0)2×1

02×1
02×1

cm / s

جرم طبقه اول

m1

5000

kg

جرم طبقه دوم

m2

2500

kg

سختی االستیک طبقه اول

k1e

40000

kN / cm

سختی االستیک طبقه دوم

k 2e

20000

kN / cm

سختی پالستیک طبقه اول

k1p

0

kN / cm

سختی پالستیک طبقه دوم

k 2p

0

kN / cm

مدت زمان تحلیل

td

30

s

جابه جایی اولیه
سرعت اولیه

cm

مشابه مثال قبل ،برای انتخاب مقدار مناسب برای جابه جایی تسلیم ،در ابتدا سازه تحت یک تحلیل خطی قرار داده شده است که
نتایج آن در شکلهای ( )20آورده شده است.

شکل  :19پاسخهای به دست آمده از تحلیل خطی مثال 3

با اگر فرض شود که جابه جایی تسلیم سیستم غیرخطی طبقات برابر با  0/5سانتی متر است ،مدل رفتاری ستونهای سازه به
صورت شکل  ،20درخواهد آمد.

شکل  :21رابطه نیرو-تغییرشکل تعریفشده برای تحلیل غیرخطی مثال 3
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برای اعمال روش انرژی در تحلیل لرزها ی این سازه ،نخست طبق نمودار جسم آزاد طبقات که در شکل  21نمایش داده شدهاند،
معادالت تعادل نیرویی جسم به صورت رابطه ( )46نوشته میشوند ،تا از روی آنها معادالت تعادل انرژی سیستم بدست بیایند.

شکل  :21تعادل نیروهای وارده بر طبقات مثال 3

()46

 46-1
 46-2


m1u1  fs1  fs2  p1


 m2u 2  fs2  p2

برای رسیدن به روابط انرژی (کاهش مرتبه مشتق معادالت) ،با انتگرالگیری از هر سطر رابطه ( ،)46نسبت به نمو جابه جایی
متناظر با آن سطر )  ، (du iرابطه ( )47به دست میآید.
 m1u1du1  fs1du1  fs2du1  p1du1




()47

m
u
du

fs
du

p
du

 22 2  2 2  2 2

همانند آنچه در مورد سیستمهای تک درجه آزاد داشتیم ،با در نظر گرفتن بازه انتگرالگیری از زمان  tتا  tمقدار انتگرالهای

شامل جرم سیستم را میتوان به صورت تغییرات انرژی جنبشی به صورت رابطه ( )41بیان کرد.
) u1 (t t

1
2
2
])  m1u1du1   m1u1du1  m1[u1 (t  t)  u1 (t
2
) u1 (t
)  u1 (t
()41
)  u2 (t t
) u 2 (t t
1

2
2
])  m2u 2du 2   m2u 2du 2  2 m2[u 2 (t  t)  u 2 (t
) u 2 (t
)  u2 (t
انتگرال نیروی مقاوم ستونها ،  fs du ،نیز به صورت زیر قابل گسسته سازی هستند:
) u1 (t t

)  u1 (t t
u
])  fs1du1  1 [fs1 (t  t)  fs1 (t
2
)  u1 (t
)  u1 (t t
u1

()49
])[fs2 (t  t)  fs2 (t
  fs2du1 
2
)  u1 (t
)  u2 (t t
u 2

fs2du 2 
])[fs2 (t  t)  fs2 (t

)  u (t
2
 2
کار ناشی از بارگذاری خارجی نیز در این حالت عبارت است از:
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)  u1 (t t
t
])  p1du1  [p1 (t  t)u1 (t  t)  p1 (t)u1 (t
2
)  u1 (t
()50
)  u1 (t t

t

])  p2du 2  2 [p2 (t  t)u 2 (t  t)  p2 (t)u 2 (t
)  u1 (t
در نتیجه ،مشابه حالت تک درجه ،دسته معادالت زیر طبق جدول ( )1باید در هر گام زمانی حل شوند.
()51

]) 1 m [u 2 (t  t)  u 2 (t)]  u1 [fs (t  t)  fs (t)]  u1 [fs (t  t)  fs (t)]  t [p (t  t)u (t  t)  p (t)u (t
1
1
1
2
2
1
1
1
1
 2 1 1
2
2
2

u
1
t
2
2

])m2 [u 2 (t  t)  u 2 (t)]  2 [fs 2 (t  t)  fs 2 (t)]  [p 2 (t  t)u 2 (t  t)  p 2 (t)u 2 (t

2
2
2

شایان ذکر است که ،در این مثال از آثار ناشی از میرایی صرف نظر شده است و تمرکز موضوع بر روی غیرخطی ناشی از رفتار
هیسترزیس سازه است ،ولی در صورت وجود میرایی نیز میتوان ترم گسسته مربوط به آن را مشابه حالت تک درجه آزادی ،وارد معادله
تعادل انرژی کرد.
اکنون ،اگر معادالت تفاضل محدود ارائهشده را به کمک یک برنامه کامپیوتری ،مطابق آنچه در مورد سیستمهای تک درجه آزادی
به کار گرفته شد ،در گامهای زمانی متوالی ارضا نماییم .تاریخچه پاسخ لرزهای سازه مطابق شکلهای ( )22خواهد شد .برای صحت سنجی
جوابها نیز از مقایسه نتایج با دو روش تفاضل مرکزی و نیومارک استفاده شده است.

شکل  :22مقایسه تاریخچه جابه جاییهای در حالت االستوپالستیک کامل برای مثال 3

همانطور که از شکلهای  22نمایان است ،تطابق قابل قبولی بین نتایج روش  MEMو دو روش دیگر وجود دارد .در این حالت،
نمودار بار-تغییرشکل نیز مطابق شکلهای ( )23خواهد بود.

شکل  :23رابطه نیرو-تغییرشکل در حالت االستوپالستیک کامل برای مثال 3
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 -5نتیجهگیری
در این پژوهش ،روش انرژی اصالحشده به عنوان یک روش عددی جدید برای تحلیل غیراالستیک سازهها تحت بارهای متناوب به
کار گرفته شده است .به منظور افزایش سرعت روش حل ،یک فرمولبند ی جدید که در آن تنها از پاسخ سازه در گام قبلی استفاده میشود،
ارائه شده است .روش ارائهشده برای سیستمهای تک درجه با رفتار االستوپالستیک به کار گرفتهشده و نتایج آن با روشهای عددی تفاضل
مرکزی و نیومارک مقایسه شدهاند .به طور کلی ،مهمترین نتایج حاصلشده از این پژوهش به شرح زیر هستند:
 -1تکنیک ارائهشده با کاهش مرتبه مشتق معادالت حرکت ،بر روی محاسبه سرعت جسم در هر لحظه پایهگذاری شده است .به
عبارت دیگر ،بهجای سروکا ر داشتن با سه مجهول شتاب ،سرعت و جابه جایی ،در هرلحظه تنها با دو مجهول سرعت و جابه جایی مواجه
هستیم که به لحاظ ریاضی یک مزیت محسوب میگردد.
 -2روش پیشنهادی با داشتن روابط ساده و با ایجاد حس فیزیکی (از تغییرات مختلف انرژیهای سیستم در هر لحظه) ،بدون نیاز
به انتخاب هیچ پارامتر اضافهای (مانند  و  در روش نیومارک) برخالف روش تفاضل مرکزی ،یک روش خود-آغازگر بوده و اجرای
کامپیوتری نسبتاً سادهای دارد.
 -3همچنین در روش مذکور ،با استفاده از عالمت دلتای معادله حاکم بر سرعتها ،میتوان از صحت بازه زمانی انتخابشده و
پایداری حل در تحلیلهای غیرخطی مادی بهره برد ،که هیچ یک از روشهای انتگرالگیری مستقیم در مسائل غیرخطی چنین قابلیتی
ندارند.
 -4برای اولین بار ،این روش برای تحلیل رفتار هیسترزیس سازههای چند درجه آزاد تحت بار زلزله (رجوع شود به مثال )3
گسترش داده شده است که نتایج به دست آمده از روش  MEMدر این حالت نیز با استفاده از روشهای عددی دیگر صحت سنجی شدهاند
و بیانگر دقت قابل قبولی بودهاند.
بنابراین ،روش انرژی اصالحشده میتواند به طور موثری در تعیین تاریخچه پاسخهای لرزهای و همچنین نمودار بار-تغییرشکل حاصل از
تحلیل غیرخطی االستوپالستیک سازهها و تهیه طیف غیرخطی و همچنین تعیین شکلپذیری موردنیاز سازههای مقاوم در برابر زلزله ،در
عمل استفاده شود.
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