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 مقدمه             

گذر سازه ها از محدوده ی رفتار خطی و تجربه ی ورود به رفتار غیر ارتجاعی در تمام یا برخی از اعضای 

یک نیرویی و عموما االست سنتی محققان را متقاعد کرده است که تکیه به روشهای سازه به هنگام وقوع زلزله،

توصیه شده در آیین نامه های ساختمانی رایج می تواند منجر به تخمین نادرستی از شدت خرابی و آسیب 

 پذیری سازه ها شود.

 1طراحی بر اساس عملکرد  میالدی مفاهیم 09براین اساس و با آگاهی از این نقص بالقوه از اواسط  دهه ی 

به تدریج در آیین نامه های کشورهای پیشرو صنعتی عرضه گردید. طراحی براساس عملکرد رفتار غیر خطی 

سازه ها را به رسمیت شناخته؛ با تالش در حفظ تعادلی میان هزینه ی محاسباتی و سادگی روش، آن را قابل 

از جمله ی ابزارهای  2ای مختلف استاتیکی غیر خطیروش ه کاربرد در دفاتر مهندسی حرفه ای می کند.

ره شده هستند. به دلیل استاتیکی بودن روش ها توان محاسباتی بسیار رسیدن به این مهم با حفظ اهداف اشا

کمتری نسبت به روش های غیر خطی دینامیکی مورد نیاز است؛ عالوه براین عدم نیاز به استفاده از میرایی و 

که از ضروریات  –موعه ای خاص از شتابنگاشتها با شرایط خاص سایت مورد مطالعه همچنین انتخاب مج

 باعث شده است استفاده از آنها از سادگی نسبی برخوردار باشد. –اولیه ی تحلیل های دینامیکی است 

فاده به عنوان یکی از ابزار اساسی است 3همانگونه که خواهیم دید در تمامی این روش ها از تحلیل پوش آور

که ضرورتا شامل کلیه ی اعضای باربر جانبی است می شود. در آنالیز پوش آور یک مدل ریاضی از سازه 

تحت تاثیر یک الگوی بارگذاری جانبی افزایشی پیوسته ) در بعضی روش ها یک الگوی جابجایی جانبی 

مرکز  که عمدتا –سازه افزایشی پیوسته ( تا رسیدن به یک میزان تغییر فرم مشخص در نقطه ای خاص از 

قرار می گیرد. پس از رسیدن به این تغییر مکان ) تغییر مکان هدف ( پاسخ های  –جرم در تراز بام است 

 محلی و کلی سازه محاسبه می شود.

هرچند روش پوش آور به دلیل طبیعت استاتیکی خود با محدودیت هایی مواجه است اما به عنوان یک 

 بنابراین اهداف .لیل تاریخچه ی زمانی غیر خطی همواره مورد توجه بوده استجایگزین کاربردی برای تح

 زیر است :مروری بر مباحث  اصلی این مطالعه 

 .مطالعه ی مبانی تئوری روشهای غیرخطی و الگوریتم های مختلف پیاده سازی آنها 

                                                           
1 Performance Base Design  
2 Nonlinear Static Producers  
3 Pushover Analysis  
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 .مطالعه ی نحوه ی مدلسازی المان و مواد تشکیل دهنده سازه 

   روش های رایج پوش آور مورد استفاده در سازه های سه بعدی مطابق آخرین مطالعه و بررسی

  4دستآورد های پژوهشی

 .پیاده سازی روشهای پوش آور سنتی و مدرن روی یک سازه نمونه 

کوشش شده است که مراجع کار به دقت معرفی و در متن آدرس دهی شوند تا عالقمندان بتوانند به با مراجعه 

پیگیری نمایند. در پایان امیدوارم این مقدمه بسیار موجز بر تحلیل های غیرخطی، مورد  به منابع، بحث را

 استفاده عالقمندان روزافزون این روش قرار گیرد.

 عبدالمهدی عباسی

 04بهار  -بوشهر

mehabb@yahoo.com 

 

 

 

 

                                                           
4 State Of Art Researches 
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 مورد استفاده در مهندسی زلزله بر روش های تحلیل غیراالستیک  کیفی مروری 1

 

یلی مبتنی بر پیش فرضهایی است که کامال منطبق بر حقایق نیستند. هرچند از این سخن، نباید این نتیجه را گرفت هر تحل
 تحلیل ها کامال به دور از واقعیت هستند. ماحصل  که 

 هاردی کراس 6291

 

 تمانیسازه های ساختمانی و غیر ساخبرای ارزیابی لرزه ای  1از روش های غیرخطی مهندسین طراح سازه

هدف عملی کلیه ی روش های تحلیل غیر خطی طراحی سازه های جدید بهره می گیرند. موجود و همچنین 

و  2طراحی بر اساس عملکرد مفاهیملرزه ای پیش بینی رفتار سازه در زمین لرزه های آینده است. توسعه ی 

ر اساس عملکرد از پیش بینی ورود آن به مدارک فنی مهندسی به اهمیت این روش ها افزوده است. طراحی ب

کارایی سازه ها برای بسترسازی تصمیم گیری مناسب در مورد تامین جانی در مورد خطرات محتمل استفاده 

، کارایی یک ساختمان را بر اساس میزان طراحی بر اساس عملکرد در روش ،می کند. برای رسیدن به این مهم

د. از آنجا که آسیب های سازه ای نزه ای دسته بندی می کنآسیب مورد انتظار در اجزای سازه ای و غیر سا

که از تکنیک های خطی یا  –روش های سنتی طراحی و تحلیل  ،نشاندهنده ی بروز رفتار غیر خطی است

هستند.  رابی هامیزان خدر بهترین حاالت صرفا بصورت ضمنی قادر به پیش بینی  -االستیک استفاده می کنند 

 غیر خطی لرزه ای تخمینی مستقیم از میزان تغییر فرم ها و خرابی ها است. در مقابل هدف تحلیل

خطی ، مهندس طراح مدلی از سازه را تحت  در تحلیل خطی در روش های غیرخطی نیز همانند رویکرد سنتی

ه کاثر وضعیتی از حرکت زمین قرار می دهد و به تحلیل آن می پردازد. نتایج تحلیل سازه، پارامتر هایی است 

 (.1بر اساس معیارهای پذیرش برای تعیین سطح عملکرد سازه مورد استفاده قرار می گیرد )شکل 

                                                           
 کار رفته اند. در این پژوهش عبارت روش غیرخطی و غیر االستیک معادل یکدیگر به  1

2 Performance Based Engineering  
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 . [18] برای تخمین نیروها و تغییر فرم های غیر االستیک طرح شماتیک  کاربرد تحلیل غیر خطی -1 شکل

 

 روش های تحلیل غیر خطی 1-1

روش  ،ازه به همراه اشکال مختلف نمایش حرکت ورودی زمین لرزهترکیب روشهای مختلف مدلسازی س

های تحلیل غیر خطی مختلفی را به وجود آورده است. برتری یا عدم برتری یک روش نسبت به دیگری به 

کارفرما، قدرت ابزارهای  3هدف تحلیل، سطح عملکرد مورد انتظار از سازه، حاشیه ی اطمینان مورد تایید

غیر خطی داده های در دسترس وابسته است. در حال حاضر روش های زیر برای تحلیل محاسباتی و دقت 

 سازه ها به کار می رود :

  تحلیل دینامیکی غیر خطی. در این روش با ترکیبی از رکوردهای شتابنگاشت های واقعی یا شبیه

قت سطح مطلوبی از د ،سازی شده براساس یک طیف خاص طراحی و مدل دقیق سازه مورد نظر

 (.  2شکل  محاسباتی و حاشیه ی اطمینان فراهم می شود )

                                                           
ده تر یمنظور از حاشیه ی اطمینان مورد تایید میزان خطای قابل قبول روش ناشی از سادگی و کمتر دقیق بودن  آن نسبت به روش های دقیق تر و پیچ 3

 است.
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 [18]فلوچارت روش دینامیکی غیرخطی.به نحوه ی محاسبه ی مستقیم نتایج از روی مدل اصلی دقت شود  2 شکل

 

در این روش مقادیر مورد نظر طراح بدون واسططه از نتایج حاصطل از اعمال شتابنگاشت به سازه بدست       

فقطدان داده هطای دقیق از رفتطار اعضطططا بویژه در تغییرفرم های زیاد، تاثیر شطططکل     ،این وجود می آیطد. بطا  

شطتابنگاشت در رفتار سازه و وجود پراکندگی زیاد نتایج به واسطه ی این ویژگی و اختالف ااتی مدل های  

 PGAایش از طرف دیگر با افز.فیزیکی بطا رفتطار واقعی سطططازه؛ بطاعث ایجاد خطا در این روش می شطططود   

روش تحلیل دینامیکی غیر خطی از دقیق با تمام این مالحظات (.  3پراکندگی نتایج افزایش می یابد) شکل 

باعث شططده اسططت اسططتفاده از این روش در  مذکور،پیچیدگی های . [30]ترین روش های موجود می باشططد

قیقترین روش موجود کاربرد کاربردهای عملی محدود به سازه های پیچیده و خاص شود. هرچند به عنوان د

در کارهای پژوهشی یافته است. با توجه به کاربرد این روش فراوانی در راسطتی آزمایی روش های ساده تر  

 در این پژوهش در این فصل مبانی تئوری آن با جزییات بیشتری بررسی می شود.
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 [30] .میزان پراکندگی نتایج آنالیز دینامیکی غیر خطی  3 شکل

 

  این روش در دو حالت سازه ی معادل چند درجه ده شطده تحلیل دینامیکی غیر خطی.  روش سطا

آزاد و سططازه ی معادل یک درجه آزاد مورد اسططتفاده قرار می گیرد. در حالت اول ابتدا سططازه ی  

(. 4اصطططلی به صطططورت یک سطططازه چند درجه آزاد سطططاده شطططده تبدیل می شطططود ) شطططکل 

 

 [18]سازه ها جهت تحلیل دینامیکی ساده شدهنمونه هایی ازساده سازی   4 شکل

که از نقطه نظر مدلسازی و نیاز محاسباتی بسیار ساده تر  –سطسس سازه ی چنددرجه آزاد معادل  

با اسطتفاده از شطتابنگاشطتهای واقعی یا شطبیه سازی شده ، به روش دینامیکی غیر خطی      –اسطت  

و جابجایی ها در سطح المان های سیستم تحلیل می شود. بدیهی است در این حالت ابتدا نیروها 

معادل بدسطت می آید و باید تالش های سازه ی اصلی بر اساس فرضیات اولیه ای که با استفاده  

از آن سطیستم معادل پیکر بندی شده است محاسبه شود. از این نظر عدم اطمینان بیشتری در این  

در حالت دوم سازه ی اصلی رد.روش نسطبت به روش اصلی تحلیل دینامیکی غیر خطی وجود دا 

می شود. حال شتابنگاشتها به این سازه ی یک درجه آزاد  با یک سازه ی یکدرجه آزاد معادلسازی
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اعمال می شود. مسلم است در این حالت نیاز محاسباتی بسیار کمتری نسبت به حالت اول مورد 

ج نیز وجود خواهد داشت؛ نیاز اسطت هرچند به همان میزان عدم اطمینان بیشطتری نسطبت به نتای   

زیرا در گام اول یک سطازه ی پیچیده ی سه بعدی به یک سازه یک درجه آزاد تبدیل شده است.  

آنچه از این مرحله از محاسطبات بدسطت خواهد آمد پاسطخ کلی سازه است. پاسخ های محلی )    

 4دبه می شونظیر جابجایی داخلی طبقات و نیروهای داخلی اعضا ( از منحنی ظرفیت سازه محاس

 (. 5) شکل 

 

 [8] فلوچارت روش دینامیکی غیر خطی ساده شده با سیستم یک درجه آزاد معادل   5 شکل

  .در این روش ابتدا سازه ی اصلی با استفاده از یک تحلیل پوش آور با روش استاتیکی غیر خطی

طیف االستیک  یک سازه ی یک درجه آزاد معادل مدلسازی می شود. این سازه ی معادل تحت اثر

قرار می گیرد و پاسطخ کلی سطازه محاسطبه می شطود سسس مجددا با استفاده از منحنی پوش آور     

اولیه پاسطخ های محلی اعضطا محاسبه می گردد. این روش در مقایسه با روش های قبل از دقت   

کمتری برخوردار اسططت با این وجود هنوز از روش های اسططتاتیکی دقیق تر و به دلیل سططادگی   

وش و نیاز به توان محاسباتی کمتر از نقطه نظر کاربردی جذاب است؛ به همین دلیل روش های ر

مختلف استاتیکی غیر خطی به شکل گسترده ای در آیین نامه های جدید ساختمانی گنجانده شده 

 به شکلنوشته این روش مجددا در همین  توسطط پژوهشطگران مورد ارزیابی قرار گرفته است.  و 

 بررسی خواهد شد.جامع تری 

معرفی اجمالی روش های فوق به ترتیب کاهش پیچیدگی و افزایش عدم اطمینان ناشی از سادگی مدلسازی 

صطورت پذیرفت. عدم اطمینان موجود در هر روش تابع مالحظاتی است. روش دینامیکی غیر خطی از کلیه  

                                                           
ل ) که معموال در تراز سقف وجود دارد ( یا برش پایه سیستم پاسخ در متون تحلیل غیر خطی به مواردی مثل جابجایی کلی سازه در نقطه ی کنتر 4

 lower-levelیا   Local demandsو به مواردی مثل نیروهای داخل اعضا یا دریفت و جابجایی بین طبقه ای  Global demandsهای کلی یا 

demands .گفته می شود 
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در مدل سه بعدی سازه دقیق و ی روش های معرفی شده دقیق تر است اگر خواص غیر خطی مواد و اعضا 

؛ هر چند اگر خواص غیر خطی اعضطا به شطکل مناسطبی پیش بینی نشده باشد نتایج این    قابل اعتماد باشطند 

روش ممکن است برتری خاصی نسبت به سایر روش ها نداشته باشد. برخی از روش ها می توانند بسته به 

. به عنوان مثال، روش تحلیل دینامیکی غیر خطی وش ها برتر باشندموضطوع مورد مطالعه نسطبت به سطایر ر   

سطاده شطده به دلیل فراهم آوردن امکان انجام تعداد زیادی تحلیل غیر خطی با شطتابنگاشتهای مختلف روی    

یک سطیسطتم معادل یک درجه آزاد می تواند تصویر مناسبی از عدم اطمینان موجود در محاسبه ی جابجایی   

 ختلف فراهم کند. کلی سازه تحت اثر زلزله های م
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 مقدمه ای بر تحلیل غیرخطی سازه های قابی 2

 

مقاومت قابل توجهی در برابر روش ها و تحلیل های نو دیده می شود.  ، شوربختانه، از طرف دست اندرکاران طراحی سازه
ی که ده ها در برابر تغییر رویکردهای اغلب به دلیل اینکه تنها به وسیله آیین نامه ها هدایت می شوند، طراحان صاحب تجربه

 سال به گونه ای موفقیت آمیز به کار برده اند کامال مردد هستند.
 9009تام پاولی 

 

به جز سازه های الغر در معرض کمانش، سازه های کابلی و برخی سازه  –اکثر سازه های مهندسی عمران 

ز رفتار خطی برخوردار هستند. عبور از بارهای هنگامی که تحت تاثیر بارهای سرویس هستند ا -های بلند 

سرویس و رسیدن به آستانه ی مقاومت نهایی باعث می شود اکثر سازه ها رفتار غیرخطی قابل توجهی از خود 

نشان می دهند. بر این اساس هنگامی که تنها ابزار در دسترس روش االستیک خطی است مهندسان به 

دسی، ند. قضاوت مهننیازمند هستر رفتار غیرخطی بر عملکرد سازه ها رویکردهای دیگری برای بررسی تاثی

تکیه بر روابط تجربی ارایه شده در آیین نامه ها، و مطالعات تجربی و یا تحلیلی تکمیلی از جمله ی این 

رویکردهاست. یکی از اهداف اصلی تحلیل غیرخطی سازه ها بهبود کیفیت طراحی با فراهم آوردن ابزاری در 

له ی بررسی است. با چنین عزیمتی فاصمورد پیش بینی واقع بینانه تر کارایی سازه ی تحت طراحی یا جهت 

ن ابعاد تعیی–و طراحی  -تعیین نیروها و جابجایی برای مقاومت در برابر بارهای وارده–سنتی میان تحلیل 

ستیک خطی هنر تبدیل یک . تحلیل اال[22]کمرنگ می شود -اعضا و اتصاالت برای مقاومت در برابر نیروها

قاب واقعی به یک دیاگرام خطی با شرایط مرزی مختلف و مشخصات اعضا است. پس از انجام این مهم، 

مسئله ای تحلیلی به دست خواهد آمد که دارای پاسخی است منحصر به فرد که لوازم تعادل و سازگاری سازه 

 ای مختلف فرمول بندی تحلیل االستیک )مثل روشصرفنظر از روشهی تغییر فرم نیافته را تامین می کند. 

فرضیات اساسی روش االستیک  جواب بدست آمده به جواب دقیق تعبیر می شود.از سختی و روش نرمی( 

با روش تحلیل االستیک امکان ورود هرگونه رفتار غیرخطی در مدل االستیک غیر خطی را از میان می برد. 

 تمام آنچه از رفتار سازه انتظار داریم مطلع باشیم. یک مسئله حل شده است بدون آنکه از

هرچند در تحلیل غیرخطی اطمینان بیشتری از رفتار سازه به وجود خواهد آمد ولی به سطح آگاهی بیشتری 

در هنر مدلسازی احتیاج است. انتخاب منبع غالب ایجاد رفتار غیرخطی، سطح پیچیدگی مدلسازی و عملیاتی 

 مله ی این دشواری ها است.کردن مدل نهایی از ج



14 
 

 

 منابع رفتار غیرخطی در سازه  2-1

فرض های اساسی در آنالیز االستیک خطی عدم تسلیم مواد، پایدار بودن خواص مواد و فرمول بندی معادله 

ی تعادل بر اساس شکل اولیه ی سازه هستند. عالوه بر آن تغییرفرم های بعدی سازه آنقدر کوچک هستند که 

 نتیجه ی مستقیم این فرضیات توانایی فرمول بندی معادالت تعادل و حالت پاسخ سیستم ندارند. تاثیری بر

سختی براساس مقادیر غیر وابسته به نیروی محوری، لنگر خمشی و پیچش است. درصورت برقرار نبودن 

ب هایی طی انتخاهرکدام از این فرضیات سازه وارد سیستم رفتار غیرخطی شده است. هنگام انجام آنالیز غیرخ

باشد. در این حالت ضمن فرض  5رفتار غیر خطی هندسیوجود دارد. ممکن است رفتار غیر خطی فقط شامل 

رفتار االستیک برای مواد تشکیل دهنده ی سازه تاثیر تغییر فرم سازه و جابجایی های محدود گرهی در 

یک  -ر خواص سازه ماده تحت بارگذاریبه معنی تغیی– 6رفتار غیرخطی ماده معادالت تعادل وارد می شود.

رفتن و در نظر گ مادهحالت عمومی سوم ترکیب رفتار غیرخطی هندسی و رفتار غیرخطی  انتخاب دیگر است.

الس رفتار هر ک تاثیرات ایجاد کننده  بطور خالصه .در فرایند تحلیل است اثرات کوپلینگ تالش های داخلی

 :[22]بندی کرد غیرخطی را می توان به صورت زیر دسته

 تاثیرات هندسی:

 ناشاقولی های اولیه ی ساخت سازه و/یا خطای اجرای در اجرای اتصاالت. .1

به معنای وجود یک لنگر ناپایدار کننده ناشی از حاصلضرب بارهای ثقلی در جابجایی جانبی  P-Δاثر  .2

 قاب.

 به معنای تاثیر نیروی محوری بر سختی خمشی عضو. P-δاثر  .3

 تاثیرات مواد:

 .پالستیک فوالد ) به عنوان پروفیل اصلی در اسکلت فلزی یا میلگرد در بتن مسلح ( رمتغییر ف .1

 خزش یا افتادگی سازه های بتن مسلح. .2

 اندرکنش نیروی محوری، خمش، برش و پیچش. .3

                                                           
5 Geometric nonlinearity 
6 Material nonlinearity 
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 اثرات ترکیبی:

 .P-δو  P-Δتغییر فرم های پالستیک در کنار اثرات  .1

 تغییرفرم اتصاالت. .2

 صال.تغییرفرم چشمه ی ات .3

 مشارکت سیستم های ثانویه ای مثل میانقاب ها در سختی و مقاومت. .4

 استاتیکی سطوح تحلیل غیرخطی  2-2

وارد کردن همزمان کلیه ی اثرات رفتار غیرخطی در تحلیل سازه اگر ناممکن نباشد ندرتا امکانسذیر است. 

که به صورت استاتیکی  با نمایش شماتیک منحنی های پاسخ یک قاب 6سطوح مرسوم آنالیز در شکل 

 درجه ای از رفتار واقعی سازه که هر سطح قادر به توصیف آن   بارگذاری شده است نمایش داده شده است.

 

 [22]سطوح آنالیز غیر خطی سازه   6 شکل

 

به ی تحلیل مرت است گرچه متفاوت است اما هرکدام منجر به اطالعاتی می شود که برای ارزیابی مفید است.

بدون آنکه شامل هرگونه رفتار غیر خطی باشد وضعیت سازه را در بارهای سرویس به خوبی  7ستیکاال اول

                                                           
7 First-order(linear) elastic analysis  
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اثرات تغییر فرم و جابجایی های محدود سیستم در فرمول  8االستیک تحلیل مرتبه ی دومدر نشان می دهد.

به  P-Δننده ای مثل اثرات ناپایدار ک االستیک بندی معادالت تعادل وارد می شود. در تحلیل مرتبه ی دوم

 خوبی نمایان می شود؛ هرچند رفتار غیرخطی مواد در این مرتبه وارد نمی شود.

حیه نا .معادالت تعادل براساس شکل تغییر فرم نیافته سازه نوشته می شوند 9تحلیل مرتبه اول غیراالستیکدر 

خود را  یک بصورت ناگهانییا در صورت استفاده از مفهوم مفاصل پالست ی غیر االستیک بصورت یکنواخت

ل مرتبه ز باشد، تحلیدر نمودار نشان می دهد. هنگامی که تاثیرات ناپایدار کننده ی تغییر فرم های کوچک ناچی

 اول غیر االستیک تصویر مناسبی از رفتار االستوپالستیک سازه و تشکیل مکانیزم های سازه ای ارایه می دهد.

حلیل ت عادل بر اساس منحنی تغییر فرم سازه نوشته شود تحلیل حاصل در صورتی که در هرمرحله معادالت ت
خواهد بود. این تحلیل تمام منابع غیرخطی هندسی و هم ناشی از رفتار مواد را  10مرتبه ی دوم غیر االستیک

الستیک آن مت غیر اشامل می شود. این مرتبه از تحلیل می تواند تصویری از رفتار واقعی سیستم و حد استقا

 .[22]را نمایان کند

 رابطه ی تحلیل االستیک خطی در سیستم مختصات کلی بصورت زیر نوشته می شود:

(1)    [𝐾𝑒]. {∆} = {𝑃}                                  

 که در رابطه ی فوق:

 [𝐾𝑒] ماتریس سختی االستیک خطی : 

 : بردار جابجایی گرهی در دستگاه مختصات کلی و  {∆}

{𝑃} بردار بارهای گرهی :  

در صورتی که فرض کنیم در تحلیل های مرتبه ی باالتر معادالت غیرخطی تعادل را می توان به مجموعه ای 

از معادالت همزمان قابل حل به روش های خطی کاهش داد آنگاه می توان رفتار سازه را در بازه هایی بصورت 

 بصورت یک معادله ی تعادل خطی به شکل زیر بیان کرد: گام به گام و افزایشی دنبال کرد و هر گام را

(2)    [𝐾𝑡]. {𝑑∆} = {𝑑𝑃}     

                                                           
8 Second-order elastic analysis  
9 First-order inelastic analysis 
10 Second-order inelastic analysis 
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 که در رابطه ی فوق:

[𝐾𝑡] ماتریس سختی مماسی : 

{𝑑∆}  افزایش یافته  جابجایی گرهی در دستگاه مختصات کلی و-: بردار جزیی 

{𝑑𝑃} لعمل های تکیه گاهی است.افزایش یافته بارهای گرهی و عکس ا -: بردار جزیی 

دارای یک قسمت االستیک خطی و یک یا چند قسمت دیگر که تابعی از بار و/ یا جابجایی  [𝐾𝑡]ماتریس 

های موجود در ابتدای گام افزایشی است. این قسمت یا قسمت های موجود در ماتریس مذکور مشخص 

( برای 2رایند تحلیل به شامل حل معادله ی )بطور ساده می توان گفت ف مرتبه ی تحلیل هستند.کننده ی 

نیروهاست؛ پاسخ جابجایی های مجهول و بازقراردادن آن در معادالت سختی المان ها برای بدست آوردن 

 کلی هر عضو در این حالت از مجموع مقادیر در گام ها محاسبه می شود.

ی محدود در فرمول بندی معادالت تعادل در تحلیل مرتبه ی دوم االستیک اثرات تغییر فرم ها و جابجایی ها

 ( بصورت زیر نوشته می شود:2وارد می شود در اینحالت معادله ی )

(3)    [𝐾𝑒 + 𝐾𝑔]. {𝑑∆} = {𝑑𝑃} 

 که در رابطه ی فوق:

[𝐾𝑔] ماتریس سختی هندسی  و : 

 ( می باشد.2( و )1سایر اجزای رابطه مطابق معادالت )

 ن دهندی تغییرات سختی ناشی از فرم هندسی سازه پس از تغییر فرم محدود آن است.نشا [𝐾𝑔]ماتریس 

غیر خطی مرتبه ی اول معادالت تعادل بر اساس هندسه ی تغییر فرم نیافته ی سازه نوشته می  تحلیلدر 

 ( به شکل زیر نوشته می شود:2شود.  در اینحالت معادله ی )

(4 )     [𝐾𝑒 + 𝐾𝑚]. {𝑑∆} = {𝑑𝑃} 

 :که در رابطه ی فوق
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[𝐾𝑚]  :تغییرات سختی ناشی از تغییر می باشد. این ماتریس منعکس کننده ی  11ماتریس کاهشی پالستیک

 ( می باشد.2( و )1سایر اجزای رابطه مطابق معادالت ) است. ناشی از مصالح فرم پالستیک اجزای سازه ای

( افزوده می 4اثرات غیرخطی هندسی نیز به معادله ی )در کلی ترین حالت تحلیل غیرخطی مرتبه ی دوم 

 شود:

(5 )     [𝐾𝑒 + 𝐾𝑚 + 𝐾𝑔]. {𝑑∆} = {𝑑𝑃} 

 .[22]ریف در روابط قبلی آورده شده استکلیه ی تعا

 نگاهی به روش های حل معادالت استاتیکی غیرخطی  2-3

ت د. روشهای مرسوم در حل این معادالشکل کلی معادالت تحلیل استاتیکی غیرخطی در قسمت قبل بیان شدن

 (7ت بندی منحنی با تکه های خطی است )شکل تقریب شکل غیرخطی آنها با قسم

 

 [22] نمودار رفتار غیرخطی با تکه های خطیتقریب  7شکل 

با این روش بردار بار وارده به سازه بصورت حاصلضرب یک ضریب متغیر به بار مرجع نشان داده می شود 

 دیگر: به عبارت

(6)     {𝑃} = γ. {𝑃𝑟𝑒𝑓} = ∑ {𝑑𝑃𝑖}𝑛
𝑖=1 

تعداد کل  nمیزان افزایش بار در هرگام و  𝑑𝑃𝑖بار مرجع انتخابی و  𝑃𝑟𝑒𝑓ضریب متغیر،  γدر رابطه ی فوق 

 گام های افزایش بار است.

                                                           
11 Plastic reduction matrix 
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 شود: عالوه بر بار،  جابجایی مطابق با آن نیز به گام های محدود تقسیم می 

(7)     {∆} = ∑ {𝑑∆𝑖}𝑛
𝑖=1 

باشد. می  {𝑑𝑃𝑖}گام های جابجایی مطابق با  {𝑑∆𝑖}ماتریس جابجایی گرهی سازه و  {∆}در رابطه ی فوق 

در هرگام محاسباتی است.  {𝑑∆𝑖}و  {𝑑𝑃𝑖}دقت این روش کامال وابسته به چگونگی تعریف رابطه ی بین 

 {𝑑∆𝑖}تحلیلی که در هرگام انجام می شود و اینکه چگونه نتایج هر تحلیل در ارزیابی مقدار  بسته به تعداد

تکنیک های مختلفی برای حل معادله ی تعادل غیرخطی  .مورد ارزیابی قرار می گیرد {𝑑𝑃𝑖}ایجاد شده در هر 

 :[22]استاتیکی ابداع شده است  که در دو دسته ی کلی قرار می گیرند

 12وشهای افزایشی یک مرحله ایر 

 13روشهای افزایشی تکراری 

 روشهای افزایشی یک مرحله ای  2-3-1

در حل معادالت دیفرانسیل  Runge-Kuttaروش افزایشی یک مرحله ای در حقیقت پیاده سازی روش 

 در این روش بردار جابجایی در هر گام بصورت زیر نوشته می شود:  خطی یا غیرخطی است.

(8)     {∆𝑖} = {∆𝑖−1} + {𝑑∆𝑖} 

است. در  iجابجایی در مرحله ی  {𝑖∆}و  i-1جابجایی کل در انتهای مرحله ی  {𝑖−1∆}که در این رابطه 

 در یک گام  و با حل معادله ی زیر بدست می آید:  {𝑑∆𝑖}( مقدار افزایش جابجایی 8رابطه ی )

(0 )     [𝐾𝑖]. {𝑑∆𝑖} = {𝑑𝑃𝑖}    

 ( محاسبه می شود:19از رابطه ی ) {𝑑𝑃𝑖}و مقدار  

(19 )    {𝑑𝑃𝑖} = 𝑑𝛾𝑖{𝑃𝑟𝑒𝑓} 

                                                           
12 Incremental single-step methods 
13 Incremental Iterative methods  
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( 0درصد از میزان حداکثر بار در نظر گرفته می شود.  در معادله ی ) 29تا  19برابر  𝑑𝛾𝑖معموال مقدار 

ظر می باشد. این ماتریس از رابطه ی زیر محاسبه می میزان سختی در گام محاسباتی مورد ن [𝐾𝑖]ماتریس 

 شود:

(11 )    {𝐾𝑖} = ∑ 𝛼𝑗[𝐾𝑗]𝑚
𝑗=1     

در بازه  jسختی در هرنقطه ی   [𝐾𝑗]تعداد تقسیمات بازه ی زمانی موردنظر، ماتریس  n( 11در رابطه ی )

مقدار  -مقدار نقاط نمونه در هر بازه در هرگام می باشد.  [𝐾𝑗]وزن ماتریس  𝛼𝑗ی مورد مطالعه و در نهایت 

m ( مشخص کننده ی مرتبه ی روش خواهد بود. عموما دقت رابطه ی غیرخطی 11-1در رابطه ی ) بین

{𝑑𝑃𝑖}  و{𝑑∆𝑖}  معموال با افزایش مقدارm .بسته به مقدار  بهتر می شودm  و چگونگی تقسیم بازه در

 مول برای حل یک مرحله ای معادالت تعادل بدست می آید:هرگام دو روش مع

 روش اویلر 

  روشRunge-Kutta  2مرتبه ی 

در هرگام  [𝐾𝑖]در نتیجه مقدار  فرض می شود. 1برابر  𝛼1و  m( مقادیر 11در روش اویلر در رابطه ی )

 ( 8-1برابر ماتریس سختی مماسی در ابتدای گام  خواهد شد. )شکل 

 

 [22] نمایش شماتیک روش اویلر  8شکل 

( بصورت 11در اینحالت رابطه ی )قرار داده می شود.  2برابر  mمقدار  2مرتبه ی  Runge-Kuttaدر روش 

 زیر نوشته می شود:
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(12)      [𝐾𝑖] = 𝛼1. [𝐾1] + 𝛼2. [𝐾2]  

سختی محاسبه شده بر اساس سازه  [𝐾2]سختی مماسی در ابتدای گام افزایشی و ماتریس  [𝐾1]ماتریس 

تغییر فرم یافته و نیروهای المان در نقطه ای میانی از گام افزایشی است. بدیهی است جابجایی این نقطه از 

این  ( انجام شود.0( و رابطه ی )12ابتدا معلوم نیست و بنابراین یک تحلیل کلی قاب باید قبل از رابطه ی )

 بدست می آید: (13منظور از حل معادله ی )

(13 )     [𝐾1]. {𝑑∆𝜇} = 𝜇. {𝑑𝑃𝑖}     

محل نسبی نقطه ی  𝜇) طول گام ( خواهد داشت. پارامتر  1تا  9مقداری بین  𝜇( مقدار 13در رابطه ی )

نیاز است که از رابطه ی  {2∆}به مقدار  [𝐾2]برای محاسبه ی ماتریس میانی را در گام مشخص می کند. 

 ( بدست می آید :14)

(14  )     {∆2} = {∆𝑖−1} + {𝑑∆𝜇} 

𝜇یکی از اشکال رایج این روش با فرض مقدار  =
1

2
𝛼𝑗حاصل می شود؛ در اینحالت مقادیر   بصورت   

𝛼1 = 0; 𝛼2 = شناخته  Midpoint Runge-Kuttaدر نظر گرفته می شود این روش به عنوان روش  1

 (. 0-1می شود )شکل 

 

 Midpoint Runge-Kutta [22]نمایش شماتیک روش   9شکل 

 

امتیاز اصلی روشهای یک مرحله ای سادگی و کارایی آنهاست. کاربرد این روشها عموما در سازه هایی با رفتار 

هر چند جنبه ی منفی این روشها خطای آنها ناشی از نحوه ی بیان سختی و . [22]غیرخطی متوسط است



22 
 

از معادله ی تعادل سیستم است. این خطا در سیستم های با رفتار غیرخطی زیاد قابل توجه می  نتیجه انحراف

 در چنین حاالتی الزم است از روشهای افزایشی تکراری استفاده کرد. باشد.

 

 

 روشهای افزایشی تکراری  2 -2-3

م اده نمی کنند. این مهروشهای تکراری از یک ماتریس مشخصه منحصر به فرد در هر گام افزایش بار استف

می باشد. در این روش  1- 3-2وجه تمایز این روشها نسبت به الگوی یک مرحله ی بحث شده در بخش 

ها هر مرحله ی افزایش بار به تعدادی گام تقسیم می شود که بصورت یک روند تکراری شرطی تا تامین 

( در اینجا بصورت زیر 8معادله ی ) بد.الزامات معادله ی تعادل در حد یک دقت قابل قبول ادامه می یا

 بازنویسی می شود:

(15 )    {∆𝑖} = {∆𝑖−1} + ∑ {𝑑∆𝑖
𝑗}𝑚𝑖

𝑗=1   

عالوه  می باشد. 𝑖تعداد گام های تکراری مورد نیاز در افزایش بار مرحله ی   𝑚𝑖( مقدار 15در رابطه ی )

𝑑∆𝑖}براین مقدار مجهول 
𝑗}  یستم معادالت خطی زیر بدست می آید:با حل س 

(16 )    [𝐾𝑖
𝑗−1]. {𝑑∆𝑖

𝑗} = {𝑑𝑃𝑖
𝑗} + {𝑅𝑖

𝑗−1}   

𝐾𝑖](  16در رابطه ی )
𝑗−1]  سختی است که براساس سازه ی تغییرفرم یافته و نیروهای المان تا تکرار مرحله

𝑅𝑖}بردار  ی قبل  تشکیل می شود.
𝑗−1}  نشاندهنده ی مقدار تفاضل ) عدم باالنس ( بین نیروهای داخلی و

𝑅𝑖}بردار  خارجی المان است.
𝑗−1} :را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد 

(17   )    {𝑅𝑖
𝑗−1} = {𝑃𝑖

𝑗−1} − {𝐹𝑖
𝑗−1}    

𝑃𝑖}( 17در رابطه ی )
𝑗−1} رجی اعمالی ومجموع نیروهای خا {𝐹𝑖

𝑗−1}  بردار نیروهای خالص داخلی

مشابه روش تک مرحله بار وارده در هرگام به صورت زیر نوشته می  نیروهای گرهی المان هاست.حاصل از 

 شود:

(18)      {𝑑𝑃𝑖
𝑗} = 𝑑𝛾𝑖

𝑗{𝑃𝑟𝑒𝑓} 
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پیشنهاد شده است. تفاوت بین روشها عموما  (18( تا )15روشهای مختلفی برای حل مجموعه معادالت )

𝑑𝛾𝑖براساس نوع الگوریتمی  است که برای تعیین مقدار مرحله ی بعدی نسبت 
𝑗≥2  انتخاب می شود. مقدار

𝑑𝛾𝑖
𝑗=1  .ها برای توضیح مختصر روش معموال براساس تجربه یا برخی روشهای اتوماتیک  انتخاب می شود

 بصورت زیر بازنویسی می شود: (16معادله ی )

𝐾𝑖]    الف(  10)
𝑗−1]. {𝑑∆𝑖

𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ } = {𝑃𝑟𝑒𝑓} 

𝐾𝑖]    ب( 10)
𝑗−1]. {𝑑∆𝑖

𝑗̿̿ ̿̿ ̿̿ } = {𝑃𝑖
𝑗−1

} 

ب( بردار جابجایی در هر تکرار بدست  10الف( و ) 10حاصل جمع مجموع نتایج بدست آمده از معادالت )

 خواهد آمد:

(29)     {𝑑∆𝑖
𝑗} = 𝑑𝛾𝑖

𝑗
{𝑑∆𝑖

𝑗} + {𝑑∆𝑖
𝑗̿̿ ̿̿ ̿̿ } 

 ترسیم شده است. 19-1به صورت شماتیک در شکل  (29( تا )17معادالت )

 

  [22]نمایش شماتیک یک گام تکرار  11شکل



24 
 

𝑅𝑖}با فرض بار عدم تعادل  𝑖تکرار مرحله ی 
0} = قبل مقادیر  آغاز می شود. براساس نتایج گام  0

𝑑𝛾𝑖
1{𝑃𝑟𝑒𝑓}  و سختی مماسی[𝐾𝑖

𝑑∆𝑖}محاسبه می شود؛ سسس بردار  [0
براساس این مقادیر محاسبه   {1

𝑅𝑖}هندسه ی تغییرفرم یافته سازه و نیروهای المان ها تکرار بعدی با تعیین می شود.  پس از روزآمد کردن 
1} 

𝑑∆𝑖}بار به سازه اعمال می شود و در نتیجه ی آن مقدار   . اینآغاز می شود
2̿̿ ̿̿ ̿̿ بر اساس ماتریس روزآمد   {

𝐾𝑖]شده ی 
𝐾𝑖]محاسبه می شود. از ماتریس  [1

𝑑∆𝑖}برای محاسبه ی  بردار جابجایی  [1
که معادل بار  {2

𝑑𝛾𝑖رار بار . نسبت تکاستفاده می شود {𝑃𝑟𝑒𝑓}اعمال شده ی 
با یکی از روشها که در ادامه معرفی می شود  2

𝑗( با فرض 29جابجایی خالص از رابطه ی ) محاسبه می گردد. = بدست می آید. این گام با کنترل معیار  2

{𝑑𝑃𝑖}برابر  𝑖مجموع باراعمالی در افزایش  همگرایی به پایان می رسد. = (∑ 𝑑𝛾𝑖
𝑗
)({𝑃𝑟𝑒𝑓})𝑚𝑖

𝑗=1  و

{𝑑∆𝑖}تغییر فرم حاصل برابر  = ∑ {𝑑∆𝑖
𝑗}𝑚𝑖

𝑗=1 .خواهد شد 

 عبارتند از: 𝑑𝛾𝑖روشهای مرسوم محاسبه ی 

 14روش کنترل کننده با بار 

  15روشهای کنترل کننده با جابجایی 

 16روش کنترل کننده با کار 

نیز مشهور است؛ مقدار ثابتی از بار در هر گام  -سونکه به روش نیوتن راف–در روش کنترل کننده با بار 

افزایشی مورد استفاده قرار می گیرد.تمام این بار در تکرار نخست گام افزایشی مورد استفاده قرار می گیرد و 

در تکرارهای بعدی تنها ارضای معادله ی تعادل در نظر گرفته می شود و نسبت افزایش بار برابر صفر در نظر 

𝑑𝛾𝑖شود ) گرفته می
𝑗 = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑗 ≥ (. یکی از نقاط ضعف این روش عدم امکان اصالح بار هنگامی 2

 است که یک نقطه ی حدی در گام افزایشی حادث می شود.

در روشهای کنترل کننده با جابجایی، نسبت بار در تکرار اول یک گام افزایشی بگونه ای انتخاب می شود که 

نسبت بار برای گام های بعدی بگونه ای  به مقداری مشخص شده تغییر نماید. خاص" کلیدی"یک جابجایی 

محدودیت اصلی این روش امکان انتخاب  محدود می شود که این جابجایی خاص بدون تغییر باقی بماند.

 تغییر فرم کلیدی و در نتیجه بروز خطا در پاسخ سازه است.نامناسب 

                                                           
14 Load Control Method  
15 Displacement Control Methods 
16 Work Control Method 
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ت بار در این حالت نسب بار و جابجایی مورد استفاده قرار می گیرد.در روش کنترل کننده با کار ترکیبی از 

بگونه ای انتخاب می شود که در هر تکرار، افزایشی در کار خارجی اتفاق نیافتد. این روش و روش کنترل 

 کننده با جابجایی برای بدست آوردن پاسخ های حدی سازه مناسب است. 

 17ارایی فرایند تحلیل شود به روش نیوتن رافسون بهبود یافتهروش دیگری که می تواند منجر به بهبود ک

𝐾𝑖]در این روش بجای تغییر  مشهور است.
𝑗−1]  ،از در هرگام[𝐾𝑖

)سختی مماسی اولیه( متناظر با گام  [0

یرفرم یابتدایی در کل فرایند یک مرحله ی افزایشی استفاده می شود. این روش برای تحلیل سازه هایی که تغ

 های فوق العاده زیادی را تجربه می کنند مناسب نیست.

فارغ از روشی که برای تحلیل در هر مرحله ی افزایشی مورد استفاده قرار گیرد به معیاری برای همگرایی 

این معیار بیان کننده ی تعداد تکرارهای مورد نیاز و مناسب برای ارضای لوازم معادله ی تعادل  نیازمندیم.

 :[22]در حال حاضر سه معیار همگرایی پیشنهاد شده استاست. 

 18معیار مطلق بهبود یافته 

 19معیار اقلیدسی بهبود یافته 

 20معیار ماکزیمم 

می شود که قدر  εاستفاده از هریک از معیارهای فوق که عمدتا بر اساس جابجایی بنا شده اند منجر به مقدار 

 6−10تا  2−10بول کمتر باشد. میزان تولرانس معموال بین مطلق این عدد باید از میزان تولرانس قابل ق

 انتخاب می شود.

 

 

 

 

                                                           
17 Modified Newton-Raphson Method 
18 Modified absolute norm 
19 Modified Euclidean norm 
20 Maximum norm 
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 قاب هاغیرخطی دینامیکی نگاهی به روشهای تحلیل  3

 

جستجوی روش هایی که بتوان رفتار غیرخطی سازه ها را به درستی نمایش داد به دوران رنسانس باز می گردد. نظریه های 
 یست سال پیشرفت پیوسته است.امروزی، نتیجه نزدیک به دو

 6221مک گویر 

 

عمومی ترین روش برای بدست آوردن پاسخ دینامیکی سیستم های سازه ای روش انتگرال گیری مستقیم از 

معادله ی تعادل دینامیکی است. این روش ها شامل تالش هایی در جهت ارضای معادله ی تعادل در نقاط 

اکثر روشهای از بازه های زمانی . [31]پاسخ در زمان صفر استگسسته ای از زمان پس از مشخص کردن 

,𝑡∆مساوی  2∆𝑡, 3∆𝑡, … , 𝑛∆𝑡  استفاده می کنند. رویکردهای مورد استفاده برای حل معادله ی مذکور به

 تقسیم می شوند. 22وضمنی 21دو دسته ی کلی صریح

از معادله ی دیفرانسیل در روشهای صریح شامل حل یکسری معادالت خطی در هر گام هستند.این روشها 

𝑡برای پیش بینی حل در زمان  𝑡زمان  + ∆𝑡 .برای اکثر سازه های واقعی به گام زمانی بسیار  استفاده می کنند

به صورت بنابراین کلیه ی روشهای صریح . ]31[کوچکی برای بدست آوردن پاسخی پایدار احتیاج است 

 زمانی است. هستند؛ این شرط، اندازه ی گام 23مشروط پایدار

𝑡روشهای ضمنی می کوشند معادله ی تعادل را پس از یافتن جواب در لحظه ی  − ∆𝑡  در لحظه ی𝑡  ارضا

کنند. این روشها نیز مجموعه ای از معادالت خطی را در هرگام بدست می آید هرچند گام زمانی می توانند 

 تند.هس 24پایدارامشروط مشروط پایدار یا نبزرگتر باشد.روشهای ضمنی 

 خانواده ی روشهای نیومارک 3-1

خانواده ای از روشهای انتگرال گیری یک مرحله ای را برای حل مسائل دینامیک  1050نیومارک در سال 

سازه در حوزه های لرزه و انفجار ارایه کرد. در خالل این نیم قرن، این روشها با موفقیت در سازه های 

                                                           
21 Explicit 
22 Implicit 
23 Conditionally stable 
24 Conditionally or unconditionally stable 
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ضمن آنکه تعدادی دیگر از پژوهشگران این روشها را بهبود بخشیده مهندسی مورد استفاده قرار گرفته است؛ 

 :[27]ی تعادل به شکل زیر نوشته می شودمعادله برای توضیح روش فرض می کنیم اند. 

(21 )     𝑀. �̈�𝑡 + 𝐶. �̇�𝑡 + 𝐾. 𝑢𝑡 = 𝐹𝑡 

 را بسط می دهیم: �̇�𝑡و  𝑢𝑡با استفاده از سری تیلور توابع 

𝑢𝑡   الف( 22) = 𝑢𝑡−∆𝑡 + ∆𝑡. �̇�𝑡−∆𝑡 +
∆𝑡2

2
. �̈�𝑡−∆𝑡 +

∆𝑡3

6
. 𝑢𝑡−∆𝑡 + ⋯ 

�̇�𝑡     ب(22) = �̇�𝑡−∆𝑡 + ∆𝑡. �̈�𝑡−∆𝑡 +
∆𝑡2

2
. 𝑢𝑡−∆𝑡 + ⋯ 

 ب( بصورت زیر خالصه کرد:22الف( و )22نیومارک معادالت )

𝑢𝑡                     ج(22)  = 𝑢𝑡−∆𝑡 + ∆𝑡. �̇�𝑡−∆𝑡 +
∆𝑡2

2
. �̈�𝑡−∆𝑡 + 𝛽. ∆𝑡3�⃛� 

�̇�𝑡                                 د(22)  = �̇�𝑡−∆𝑡 + ∆𝑡. �̈�𝑡−∆𝑡 + 𝛾. ∆𝑡2𝑢 

 وان نوشت:در صورتی که فرض شود شتاب در گام بصورت خطی است؛ معادله ی زیر را می ت

(23 )    u⃛ =
(�̈�𝑡−�̈�𝑡−∆𝑡)

∆𝑡
  

 د( شکل استاندارد معادالت نیومارک بدست می آید:22ج( و )22( در معادالت )23با جاگذاری معادله ی )

𝑢𝑡              الف(      24) = 𝑢𝑡−∆𝑡 + ∆𝑡. �̇�𝑡−∆𝑡 + (
1

2
− 𝛽). �̈�𝑡−∆𝑡 + 𝛽. ∆𝑡3�̈�𝑡 

�̇�𝑡                      ب(24)  = �̇�𝑡−∆𝑡 + (1 − 𝛾)∆𝑡. �̈�𝑡−∆𝑡 + 𝛾. ∆𝑡2�̈�𝑡 

با فرمول بندی ماتریسی روش نیومارک اقدام به اضافه کردن میرایی متناسب با جرم  1062ویلسون در سال 

( در اینحالت بصورت زیر 24ادالت ). مع[27]و سختی و ایجاد امکان حل مستقیم معادله ها در هر گام نمود

 نوشته می شوند:

�̈�𝑡     الف( 25) = 𝑏1(𝑢𝑡 − 𝑢𝑡−∆𝑡) + 𝑏2�̇�𝑡−∆𝑡 + 𝑏3�̈�𝑡−∆𝑡  

�̇�𝑡    ب( 25) = 𝑏4(𝑢𝑡 − 𝑢𝑡−∆𝑡) + 𝑏5�̇�𝑡−∆𝑡 + 𝑏6�̈�𝑡−∆𝑡  
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ب( در معادله  25الف( و ) 25تعریف شده اند. جاگذاری روابط ) 1در جدول  𝑏6تا   𝑏1ثابت ضرایب 

نوشته شود. به  𝑢𝑡برا اساس جابجایی گرهی  𝑡( اجازه ی می دهد تعادل دینامیکی سیستم در زمان 21)

 عبارت دیگر:

(26  ) (𝑏1𝑀 + 𝑏4𝐶 + 𝐾)𝑢𝑡 = 𝐹𝑡 + 𝑀(𝑏1𝑢𝑡−∆𝑡 − 𝑏2�̇�𝑡−∆𝑡 − 𝑏3�̈�𝑡−∆𝑡) +

𝐶(𝑏4𝑢𝑡−∆𝑡 − 𝑏5�̇�𝑡−∆𝑡 − 𝑏6�̈�𝑡−∆𝑡) 

خالصه شده است. این روش برای سیستم های خطی و  1الگوریتم روش انتگرال گیری مستقیم در جدول 

سختی  ریسغیرخطی به صورت یکسان قابل استفاده است؛ بجز آنکه در سیستم های غیرخطی در هرگام مات

  دینامیکی به روز می شود.

 [31],[27] خالصه ی روش نیومارک در انتگرال گیری مستقیم معادله ی حرکت 1

 الف. محاسبات اولیه

 را تشکیل دهید. 𝐶و ماتریس میرایی  𝑀، ماتریس جرم 𝐾. ماتریس سختی 1-الف

 را مشخص کنید. βوγ. پارامترهای انتگرال گیری 2-الف

 ی انتگرال گیری را محاسبه کنید:ثابت ها .3-الف

          𝑏1 =
1

𝛽.∆𝑡2  ,   𝑏2 =
1

𝛽.∆𝑡
 ,   𝑏3 = 𝛽 −

1

2
 , 𝑏4 = 𝛾∆𝑡𝑏1 

           𝑏5 = 1 + 𝛾∆𝑡𝑏2 , 𝑏6 = ∆𝑡(1 + 𝛾𝑏3 − 𝛾)                
 . ماتریس سختی موثر را تشکیل دهید:4-الف

       �̅� = 𝐾 + 𝑏1𝑀 + 𝑏4𝐶                                                        
 . ماتریس سختی موثر را مثلثی کنید:5-الف

�̅� = 𝐿𝐷𝐿𝑇 
,𝑢0. شروط اولیه ی 6-الف �̇�0, �̈�0 .سیستم را مشخص کنید 

 

𝑡ب. برای هر گام زمانی  = ∆𝑡, 2∆𝑡, 3∆𝑡,  ید:مراحل زیر را انجام ده …

 . بردار بار موثر را محاسبه کنید:1-ب

   �̅�𝑡 = 𝐹𝑡 + 𝑀(𝑏1𝑢𝑡−∆𝑡 − 𝑏2�̇�𝑡−∆𝑡 − 𝑏3�̈�𝑡−∆𝑡) + 𝐶(𝑏4𝑢𝑡−∆𝑡 − 𝑏5�̇�𝑡−∆𝑡 − 𝑏6�̈�𝑡−∆𝑡) 
 حل کنید: t. بردار جابجایی گرهی را در زمان 2-ب

                                                      𝐿𝐷𝐿𝑇𝑢𝑡 =  �̅�𝑡 
 را بدست آورید: tسرعت گرهی در زمان . شتاب و 3-ب

                                   �̈�𝑡 = 𝑏1(𝑢𝑡 − 𝑢𝑡−∆𝑡) + 𝑏2�̇�𝑡−∆𝑡 + 𝑏3�̈�𝑡−∆𝑡   
�̇�𝑡 = 𝑏4(𝑢𝑡 − 𝑢𝑡−∆𝑡) + 𝑏5�̇�𝑡−∆𝑡 + 𝑏6�̈�𝑡−∆𝑡 

 را تکرار و برای گام بعد مرحله ی ب را تکرار کن. 4-و الف1-در صورتی که آنالیز غیرخطی است مرحله ی الف 3-ب
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 :[31]در صورتی که مقدار میرایی برابر صفر باشد آنگاه روش نیومارک به شرطی پایدار است که

    (27              ) γ ≥
1

2
 , 𝛽 ≤

1

2
     𝑎𝑛𝑑   ∆𝑡 ≤

1

𝜔𝑀𝐴𝑋√
𝛾

2
−𝛽

    

ماکزییم فرکانس سیستم )حداقل پریود سیستم( است. روش نیومارک هنگامی به  𝜔𝑀𝐴𝑋( 27در رابطه ی )

 :[31]صورت غیرمشروط پایدار است که

    (28                                        )2β ≥ γ ≥
1

2
 

1بزرگتر از  γاگر  مقدار 

2
. این خطاها با میرایی عددی و [31]باشد خطا در روند محاسبات وارد می شود 

با توجه به وجود تعداد زیادی پریود در سیستم های چند درجه  طوالنی شدن پریود سیستم در ارتباط است.

ب یک روش انتگرال گیری موثر که آزاد بزرگ که از بازه ی زمانی انتگرال گیری مقدار کمتری دارد انتخا

 بصورت غیرمشروط برای تمام بازه های زمانی پایدار باشد ضروری است.

 روش شتاب میانگین 3-1-1

 2روش شتاب میانگین با روش اوزنقه ای که برای قریب یکصد سال برای حل معادالت دیفرانسیل مرتبه ی 

 یاضی این روش از بسط تیلور کوتاه شده ی زیر بدستمورد استفاده قرار گرفته است یکسان است. رابطه ی ر

 :[27]می آید

(20    )𝑢𝜏 = 𝑢𝑡−∆𝑡 + 𝜏. �̇�𝑡−∆𝑡 +
𝜏2

2
. �̈�𝑡−∆𝑡 +

𝜏3

6
. 𝑢𝑡−∆𝑡 + ⋯ ≈ 𝑢𝑡−∆𝑡 + 𝜏. �̇�𝑡−∆𝑡 +

𝜏2

2
(

�̈�𝑡−∆𝑡+�̈�𝑡

2
)                                                                                                                    

( سرعت 20-1نقطه ای با مکان متغیر در بازه ی زمانی است. با مشتق گیری از رابطه ی )  τدر رابطه ی فوق 

 مطابق رابطه ی زیر بدست می آید:

(39                                )�̇�𝜏 = �̇�𝑡−∆𝑡 + 𝜏. (
�̈�𝑡−∆𝑡+�̈�𝑡

2
) 

τدر صورتی که  = ∆𝑡 ( با روابط نیومارک برای 39-1( و )20-1فرض شود روابط  )γ =
1

2
, 𝛽 =

1

4
 

 .[31]این روش بصورت غیرمشروط پایدار است یکسان می شود.

 ویلسون  𝛉فاکتور   3-1-2
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الهام بخش معرفی عامل  به صورت غیرمشروط پایدار شد. θ، روش نیومارک با معرفی عامل 1073در سال 

θ در این روش بازه زمانی در روش . [31]مشاهده ی نوسان جوابهای ناپایدار حول  جواب درست بوده است

 نیومارک به شکل زیر اصالح می شود:

�́�∆الف(                                               31) = 𝜃∆𝑡 

 تعریف می شود:و بار بصورت زیر 

𝑅�́�                               ب(31) = 𝑅𝑡−∆𝑡 + 𝜃(𝑅𝑡 − 𝑅𝑡−∆𝑡) 

θب( 31الف( و )31در روابط  ) ≥  می باشد. 1

از معادالت زیر  محاسبه شد شتاب، سرعت وجابجایی 𝜃∆𝑡به روش نیومارک در گام زمانی   �̈��́�وقتی مقدار 

 محاسبه می شوند:

�̈�𝑡                         الف( 32) = �̈�𝑡−∆𝑡 +
1

𝜃
(�̈��́� − �̈�𝑡−∆𝑡) 

�̇�𝑡ب(                32) = �̇�𝑡−∆𝑡 + (1 − 𝛾)∆𝑡�̈�𝑡−∆𝑡 + 𝛾∆𝑡�̈�𝑡  

𝑢𝑡ج(      32) = 𝑢𝑡−∆𝑡 + ∆𝑡𝑢𝑡−∆𝑡 +
∆𝑡2(1−2𝛽)

2
𝑢𝑡−∆𝑡 + 𝛽∆𝑡2�̈�𝑡 

باعث محوشدن اثرات مودهای باالتر سیستم می شود. در صورتی که اثرات مودهای باالتر  θاستفاده از فاکتور 

در رفتار سیستم موثر باشند آنگاه خطای ایجاد شده می تواند قابل توجه باشد. عالوه براین معادالت تعادل 

 .[31]ارضا نمی شوند tدینامیکی بطور کامل در زمان 

 استفاده از میرایی متناسب با سختی 3-2

از آنجا که روش شتاب متوسط بصورت نامشروط پایدار است مناسب ترین روش برای آنالیز دینامیکی گام 

تنها مشکل این روش انست که . [31]با تعداد زیادی پریود کوتاه است به گام سیستم های سازه ای پیچیده

تحلیل روش بصورت نامشخصی نوسان می کند. نوسان مدهای باالتر را در پریود های کوتاهتر از گام زمانی 

 می توان با اضافه کردن میرایی متناسب با سختی کاهش داد:

(33                                                  )𝐶𝑑 = 𝛿. 𝐾 
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 و نسبت میرایی مودال به شکل زیر تعریف می شود: δکه رابطه ی 

(34            )                              𝜉𝑛 =
1

2
𝛿𝜔𝑛 =

𝜋

𝑇𝑛
𝛿 

 

 تیلور -هیبلر 𝛂روش   3-3

 :( استفاده می شود35از روش نیومارک برای حل معادله ی تغییر یافته دینامیکی مطابق معادله ی ) αدر روش 

(35  )𝑀. �̈�𝑡 + (1 + α). 𝐶. �̇�𝑡 + (1 + α)𝐾. 𝑢𝑡 = (1 + α)𝐹𝑡 − 𝛼𝐹𝑡 + 𝛼𝐶�̇�𝑡−∆𝑡 +

𝛼𝐾𝑢𝑡−∆𝑡                                                                                

برابر صفر باشد این روش به روش شتاب ثابت تبدیل می شود. کارایی این روش مشابه روش  αوقتی مقدار 

معادله ی اصلی تعادل را حل  t. این روش نیز در زمان [31] استشتاب میانگین با میرایی متناسب با سختی 

 نمی کند.

 و بحثجمع بندی  3-4

واضح است که تعداد زیادی از روشهای انتگرال گیری عددی مستقیم با تغییر پارامترها در دسترس است؛ 

 خالصه شده است. 2تعدادی از روشهای پرکاربرد در جدول 

 یومارک پرکاربردخالصه ای از روشهای ن 2جدول 

 γ β 𝛿 روش
∆𝑡

𝑇𝑚𝑖𝑛
 دقت 

 0.3183 0 0 0.5 تفاضل میانی
 کوچک عالی 𝑡∆برای 

 بزرگ ناپایدار 𝑡∆برای 

 0.5513 0 0.1667 0.5 شتاب خطی
 کوچک خیلی خوب 𝑡∆برای 

 بزرگ ناپایدار 𝑡∆برای 

 ∞ 0 0.25 0.5 شتاب میانگین
 کوچک خوب 𝑡∆برای 

 داتالف انرژی ندار

 0.5 0.25 شتاب میانگین بهبود یافته
∆𝑇

𝜋
 ∞ 

 کوچک خوب 𝑡∆برای 
 اتالف انرژی  دارد
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برای تحلیل لرزه ای سازه های خطی روش انتگرال گیری خطی به کارایی روشهای برنهی مودال نیست. در 

ط محققین ی توسمورد تحلیل دینامیکی غیرخطی، روش شتاب ثابت نیومارک با اضافه کردن مقدار کمی میرای

توصیه شده است.در کلیه ی روشهای انتگرال گیری مستقیم باید به عدم حذف اثرات فرکانس های باال توجه 

شود؛ در این مورد میرایی متناسب با سختی توصیه می شود زیرا میرایی متناسب با ماتریس جرم باعث وارد 

 .[7]پایه می شود تیجه کاهش مقدار برشآمدن نیروهای خارجی به سیستم و در ن
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  لرزه ای مدلسازی اجزای سازه ای در تحلیل غیرخطی 4

 

با اطمینان می توان گفت سیستم های غیرخطی ، یک قاعده مشخص هستند، نه یک استثنا. این موضوع نه تنها دردنیای 
 پژوهش و تحقیق، بلکه در جهانی که هر روز تجربه می کنیم صادق است.

 6291می رابرت ام. 

 

مطالعه ی پاسخ یک سازه واقعی نیازمند سطحی از مدلسازی است که تعادلی منطقی میان دقت و هزینه ی 

محاسباتی را برقرار کند. در عمل سه سطح مدلسازی برای تحلیل پاسخ لرزه ای مورد استفاده قرار می گیرد. 

 :[14]این سه سطح به ترتیب افزایش دقت بدین قرارند

 ن یا مدل جایگزیSDOF25  معادل 

  مدلStick 

  26مفصلمدل 

در روش مدل جایگزین، سازه به صورت یک سیستم یک درجه آزاد مدلسازی می شود. در این روش به چهار 

پارامتر برای توصیف کامل سیستم جایگزین نیاز است: جرم موثر، ارتفاع موثر، سختی موثر و نسبت میرایی 

رم موثر را مشخص می کند. برای محاسبه سختی موثر و نسبت میرایی ارتفاع موثر محل قرار گیری ج موثر.

موثر جابجایی سازه ی اصلی و مدل جایگزین مساوی فرض می شود. مدلهای جایگزین برای ارزیابی پاسخ 

 های کلی سازه نظیر جابجایی مرکز جرم بام و برش پایه مناسب هستند. 

هر المان آن معادل مجموعه ای از اعضای ه آزاد است که یک سیستم چند درج Stick یا مدلسازی تکه چوبی

سازه ی اصلی هستند. در قاب های چند طبقه، هرطبقه به صورت یک خط که منعکس کننده ی سختی 

مجموعه ی ستون های آن طبقه و اندرکنش بین تیرها و ستون هاست مدلسازی می شود. جرم هر طبقه در 

ن نوع مدلسازی می تواند برای بررسی پاسخ دیوارهای برشی، بررسی گره های این مدل متمرکز می شود. ای

حساسیت سازه به پارامترهای مختلف طراحی و بررسی میزان جابجایی و پیچش درون طبقه ای مورد استفاده 

                                                           
25 Single Degree Of Freedom  
26 Detailed Models 
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قرار گیرد. این روش برای ارزیابی نحوه ی توزیع شکل پذیری بین اعضای سازه ای و خرابی آنها مناسب 

 نیست.

یا به  اعضای سازه ای به صورت اعضای المان محدود دوبعدی یا سه بعدی ،ش مدلسازی مفصلدر رو

این روش باالترین  مدلسازی می شوند.  -که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند–روشهای تحلیل مقطع 

ه ی بررسی رابطدقت در میان روشهای مدلسازی را داراست و از این رو عالوه بر پارامترهای کلی سازه توانای

ای تون هی بین پاسخ های محلی و کلی سازه در این روش وجود دارد. در رویکرد مدلسازی مفصل، تیر و س

بوسیله ی المان های خمشی، مهاربندها بوسیله ی المان های خرپایی و دیوارهای برشی بوسیله ی المان های 

ین روش، حجم باالی جزییات مدلسازی و دوبعدی پوسته ای یا غشایی مدلسازی می شوند. علیرغم دقت ا

 نیاز به توان محاسباتی قابل توجه  از نکات منفی قابل اشاره در مورد آن است.

 خالصه ای از مشخصات عمومی به همراه محدوده ی کاربرد هر روش را ارایه می کند. 3جدول 

 

 [14]مقایسه ی بین سطوح مختلف مدلسازی سازه ای 3جدول 

 ادیدرجه آز نوع مدل

قابلیت 

توصیف رفتار 

 سه بعدی

سازه ی 

 مناسب

سطح 

محاسباتی قابل 

 دستیابی

میزان 

 پیچیدگی
 نیاز محاسباتی

 کم کم پاسخ کلی سازه منظم ندارد SDOF جایگزین

Stick MDOF متوسط متوسط پاسخ کلی هرنوع سازه دارد 

 هرنوع سازه دارد MDOF مفصل
پاسخ کلی و 

 محلی
 زیاد زیاد

 

 موادزی مدلسا 4-1

مدلسازی رفتار غیرخطی مواد تشکیل دهندی سازه به روشهای مختلفی انجام می شود.  از انجا که طبیعت 

با مواد بتنی متفاوت است الزم است برای هرکدام از این مواد از مدل های  -نظیر فوالد–رفتاری مواد فلزی 

 .شودرفتاری مختلفی استفاده 



35 
 

پالستیک تک محوری پیاده سازی می شود. -وسط انواع مدلهای االستورفتار فوالد در مدلسازی غیرخطی ت

 :[14]پالستیک به قرار زیر هستند-مدل های رایج االستو

 پالستیک کامل دو خطی.-مدل االستو 

 پالستیک به همراه سخت گردانی کرنشی خطی.-مدل االستو 

 پالستیک دو خطی با سخت گردانی غیرخطی.-مدل االستو 

 27پینتو-اسگود و مانگوتو-یر مدل رامبرگمدلهای نمایی نظ. 

 جزییاتی از هریک از مدلهای فوق به همراه نکات مرتبط با هرکدام را ارایه می کند. 4جدول 

 .[14]مقایسه ای بین مدلهای تک محوری  4جدول 

 

اری ذمدلهای فوق به خوبی در تحلیل های غیرخطی تحت بارهای یکنواخت قابل استفاده اند. هرچند در بارگ

باربرداری برای پیاده سازی اثرات کاهش  –به همراه قواعد بارگذاری  28های چرخه ای به منحنی پوش چرخه

. مدل های تک محوری گرچه از کارایی مناسبی در تحلیل غیرخطی [11]سختی و زوال مقاومت احتیاج است

                                                           
27 Powers laws:Remberg-Osgood and Menegotto-Pinto models 
28 Backbone Curve 
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ند در عین حال دارای نقاط در موقعیت هایی که به تکرار زیادی برای همگرا شدن احتیاج است برخوردار

 ضعفی به شرح زیر هستند:

 .عدم توانایی مدلسازی کاهش شیب سخت گردانی کرنشی در اثر افزایش دامنه ی کرنش 

 . عدم توانایی مدلسازی افزایش سختی یا کاهش سختی چرخه ای 

ای حدود انجام شده است نشان می دهد بر 1003در سال  Elnashai and Izzuddinتحقیقاتی که توسط 

 .[14]متوسط شکل پذیری مدل های ساده ی رفتاری برای ارزیابی رفتار لرزه ای کامال مناسب هستند

ست، کرنش، سطوح شک –با توجه به رفتار مرکب بتن و بتن مسلح مدل که شامل رابطه ی غیرخطی تنش 

یچیدگی ی است پرفتار پس از گسست، رفتار میلگردهای طولی، رفتار برشی و خواص مربوط به پیوستگ

دستیابی به مدل مناسب را در مقایسه با مواد فلزی نشان می دهد. از میان موارد مذکور پیاده سازی رفتار برشی 

از پیچیدگی بیشتری برخوردار می باشد عالوه براین در کاربردهای معمول از اثرات پیوستگی نیز صرفنظر می 

می باشد که  29یکی از مدلهای مرسوم شبیه سازی رفتار تک محوری بتن، مدل ماندر و همکاران . ]14[شود

 (.11-1ارایه گردید)شکل  1088در سال 

 

 بتن رفتار تک محوری مدل ماندر  و همکاران برای  11-1شکل 

 . [14]ر گیردمدل ماندر می تواند برای مدلسازی هردو ناحیه ی کاور مقطع و هسته آن مورد استفاده قرا

 

                                                           
29 Mander et al 
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 مدلسازی مقطع 4-2

 :[11]در حال حاضر سه روش برای مدلسازی مقاطع در رفتار غیرخطی مورد استفاده قرار می گیرد

 المان.-مدلسازی مبتنی بر فیبر 

 .مدلسازی مبتنی بر مفصل پالستیک 

 مقطع.-مدلسازی مکانیکی یا فنر 

 ستیک توزیع شده می باشد. این مدل ها برای پیشالمان اساس مدلهای رفتار غیراال-مدلسازی مبتنی بر فیبر

بینی رفتار لرزه ای سازه ها کامال مورد اعتماد هستند؛ هرچند در مدلسازی سازه های بزرگ نیازمند توان 

محاسباتی و اخیره سازی بیشتری است. روشهای مدلسازی مبتنی بر مفصل پالستیک بر اساس فرض متمرکز 

یک نقطه ی مشخص از آن استوار است. این  نقاط که از قبل مشخص می شوند  بودن رفتار غیرخطی سازه در

مدل های با پالستیسیته ی متمرکز نیازمند  معموال در دو سر ابتدا و انتهای  اعضای خمشی قرار می گیرند.

لف تکالیبراسیون دقیق با مدلهای آزمایشگاهی و بدست آوردن روابط اندرکنش حاکم بر مقطع بین نیروهای مخ

فصل المان برای مدلسازی سختی مقطع و م-مدلسازی مکانیکی ترکیبی از روش مبتنی بر فیبر داخلی آن است.

 پالستیک برای شبیه سازی رفتار غیرخطی است.

مقطع به نواحی محدودی به موازات محوراصلی  Aدر فرمول بندی براساس مدلسازی فیبرالمان، مساحت 

ز این نواحی یک فیبر گفته می شود. هر فیبر با دو مشخصه، یکی مختصات عضو تقسیم می شود؛ به هرکدام ا

تعریف می شود. تعداد فیبر به نوع مقطع و دقت  dAآن نسبت به محورهای مقطع و دیگری مساحت فیبر یا 

 ، یک مدل فیبری برای یک مقطع بتنی فرضی را نشان می دهد. 12مورد انتظار از آنالیز بستگی دارد. شکل 

 

 المان برای یک مقطع بتنی-مدلسازی فیبر 12ل شک
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تار ماده رفانحنا( مستقیما از -المان روابط سازگاری در سطح مقطع ) به عنوان مثال روابط ممان-در روش فیبر

ی تشکیل دهنده ی فیبر بدست می آید. از این رو مدلسازی مناسب مواد کلید اصلی دقت نتایج حاصل از 

باقیمانده روابط سازگاری در سطح مقطع باید از طریق آزمایش یا روابط تئوری این روش است. در دو روش 

 .[10]موجود محاسبه شده به برنامه معرفی گردد

 سازه های قابیالمان های مدلسازی   4-3

المان تیر از پرکاربردترین المان های اجزا محدود در مهندسی زلزله به شمار می رود. برای تحلیل االستیک 

رهای منشوری استاندارد با توزیع جابجایی مکعبی در طول المان مورد استفاده قرار می گیرد. در خطی، تی

 :[19]دو مدل بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد 2-5-3-1تحلیل غیرخطی بر مبنای مفاهیم بیان شده در بخش 

 30مدل با رفتار غیر خطی متمرکز یا انباشته. 

 31مدل با رفتار غیرخطی توزیع شده. 

ر مدل با د در قابهای شکل پذیر رفتار غیرخطی در دو سر ابتدا و انتهای آن یا نزدیک به آن متمرکز می شود.

رفتار غیرخطی متمرکز، پاسخ غیرخطی المان با یک مفصل بطول صفر قرار گرفته در دو سر عضو مدلسازی 

و با می شوند. ماتریس سختی عضمی شود. این مفاصل نقطه ای بصورت فنرهای غیر االستیک در نظر گرفته 

در فاصله ی میان این دو نقطه رفتار عضو خطی استفاده از سختی این فنر های فرضی محاسبه می شود. 

مدلهای با رفتار غیرخطی متمرکز می توانند برای توضیح رفتار پیچیده ی  )االستیک( در نظر گرفته می شود.

نتها مورد دو اروابط سازگاری مناسب برای مفاصل رط آنکه هیسترتیک عضو مورد استفاده قرار گیرند به ش

مدلهای رفتاری مرسومی که برای مفاصل پالستیک مورد استفاده قرار می گیرد  5درجدول  .استفاده قرار گیرد

اسگود مدلی با دقت قابل قبول -خالصه شده است. نشان داده شده است برای سازه های فلزی مدل رومبرگ

به دقت قابل قبول در مورد سازه های بتنی نیازمند استفاده از روابط حاالت حدی رفتاری  .  رسیدن[14]است

مزیت اصلی مدل با رفتار غیرخطی متمرکز ساده گی فرمول بندی و . [4]عضو و اصول زوال مقطع می باشد

 وشها را ازاز سوی دیگر نیاز به آگاهی از رفتار مفصل قبل از مدلسازی، این ر مدلسازی ریاضی آن است.

ساده  فرض ،عالوه بر این خارج می کند. -به معنای کامل آن –دسته روشهای پیش بینی کننده ی رفتار سازه 

کننده در این روش صفر بودن طول ناحیه ی تشکیل مفصل پالستیک و کالیبره کردن مفصل پالستیک با فرض 

                                                           
30 Lumped Plasticity or Concentrated Inelastic Model 
31 Spread or Distributed Inelasticity Model 
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است که این روش مدلسازی عموما منجر  الزم به اکر .[19]بارمحوری ثابت در طول تحلیل دینامیکی است 

 .[19]به سازه های بتنی می شودبه جواب بهتری برای سازه های فلزی نسبت 

 

 

 

 .[14],[19] روابط هیسترتیک مرسوم برای مفاصل پالستیک  5جدول 

 تصویر بوجود آورنده نوع مدل

 Takayanagi and schnobrich دو خطی با اندرکنش محوری

(1979) 

 

 Clough and Jonhston سختی کاهش
(1966) 

 

کاهش سختی به همراه زوال 

 مقاومت
Saiidi and Sozen (1979) 

 

 Takeda et al. (1970) مدل چرخه ای تاکدا

 

 Park et al. (1987) اسگود-رومبرگ

 
 

رفتار هیسترتیک  زمدلهای با رفتار غیر خطی گسترده علیرغم نیاز به توان محاسباتی قابل توجه، توصیف دقیقی ا

در این مدل رفتار غیرخطی ماده می تواند در هر مقطعی از عضو اتفاق بیافتد. پاسخ المان  سازه ارایه می کنند.

با انتگرال گیری از سختی مقاطع بدست می آید. انتگرال گیری عددی برای به روز آوری ماتریس سختی 
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د. معموال دو یا سه نقطه برای مشاهده ی پاسخ مماسی عضو در تعداد مشخصی از نقاط آن صورت می گیر

در نتیجه تنها مقاطع در این نقاط ) که به نقاط گاوس موسوم هستند ( برای ارزیابی سختی  عضو کافی است.

بنابراین در . [14]از هر گره قرار می گیرند 0.21𝐿عضو مورد استفاده قرار می گیرند. این نقاط در فاصله ی 

بی اولیه ای از محل های محتمل تشکیل مفصل پالستیک ضروری است؛ تا در این نقاط این روش نیز ارزیا

 (13الاقل دو نقطه گاوس قرار گیرد ) شکل 

 

 .[14]شده عیتوز یرخطیغ رفتار با مدل 13شکل 

ارایه شده است که مبتنی بر پیاده سازی المان با رفتار  Papaioannou( روش دیگری توسط 2995اخیرا ) 

توزیع شده به روش نیرویی است. در این روش اصوال نیازی به تقسیم المان در نقاطی که احتمال  غیرخطی

المان تنها با  (.  در این روش قابلیت مدلسازی رفتار غیرخطی14رفتار غیراالستیک وجود دارد نیست )شکل 

 .[19]باشدیک عضو وجود دارد؛ که نتیجه ی آن حجم مدل کمتر و سرعت بیشتر انجام تحلیل می 

 

 .[19] مقایسه روش های مدلسازی المان های قاب 14شکل 
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 روشهای پوش آور در مهندسی زلزله 5

 

سازه هایی که الزم است در برابر زلزله ایستادگی کنند باید تعداد کمی المان غیرخطی داشته باشند تا بتوان به سهولت آنها 
 را بعد از یک زلزله شدید بازرسی و جایگزین کرد.

 6220ادوارد ویلسون 

 

روش تحلیل دینامیکی غیرخطی به عنوان دقیقترین روش برای مطالعه ی رفتار سازه های مختلف در هنگام 

بروز زمین لرزه به شمار می رود. علیرغم دقت ااتی این روش که ریشه در مبانی قوی ریاضی آن دارد برخی 

هندسی برای کاربردهای روزمره شده است. نخستین محدودیت ها مانع از کاربرد گسترده ی آن در دفاتر م

محدودیت، فراهم کردن مجموعه ای از شتابنگاشتهای سازگار با طیف خطر لرزه ای سایت مورد مطالعه است. 

متاسفانه آیین نامه های طراحی در مورد روشهای تهیه ی شتابنگاشت چه ازطریق شتابنگاشتهای مجازی و چه 

شتابنگاشتهای طبیعی مناسب ساکت هستند. به نظر می رسد مادامی که راهنمایی  راهنمایی در مورد انتخاب

ی طهای بهتری برای انتخاب یا تولید شتابنگاشتهای مناسب بوجود نیامده است روش تاریخچه ی زمانی غیرخ

 در نخستین گام با مانعی بزرگ در راه کاربرد روزمره ی خود روبرو می شود.

نیازمند بودن آن به توان محاسباتی باال بخصوص در مدلسازی پیچیده تر با استفاده محدودیت دیگر این روش، 

از المان غیرخطی توزیع شده است. الزامات آیین نامه های مختلف بارگذاری در انتخاب تعدادی شتابنگاشت 

ه و نیاز ب و انجام تحلیل غیرخطی برای هریک از آنها در جهت افزایش اطمینان آماری پاسخ های بدست آمده

 زمان بر بودن استفاده از این روشها می افزاید. به انجام تحلیل های متعدد در صورت بروز خطا در مدلسازی، 

عالوه بر موارد فوق، حتی با فرض موجود بودن مجموعه ای از شتابنگاشتهای مورد اطمینان و توان محاسباتی 

، یافتن خطای المان بندی و مدلسازی اجزا محدود کافی، وجود یک روش ساده تر برای ارزیابی اولیه مدل

روشهای استاتیکی غیرخطی با توان مشخص کردن نقاط بحرانی سازه از نظر تغییر  ضروری به نظر می رسد.

فرم، مشخص کردن نامنظمی سختی موجود در پالن یا ارتفاع سازه، پیش بینی ترتیب تسلیم اعضا و ارزیابی 

ی مناسب یا حداقل یک روش تحلیلی مکمل برای تحلیل تاریخچه ی زمانی نیرویی اعضای ترد؛ جایگزین

 غیرخطی محسوب می شوند.
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با توجه به نکات فوق، گرچه روشهای استاتیکی غیرخطی ااتا به دلیل ماهیت استاتیکی خود از جمله عدم 

ریک بودهای تئوکماز امکان مدلسازی اثرات اینرسی و میرایی سازه، نسبت به روشهای دینامیکی غیرخطی 

رنج می برند ولی، در چشم اندازه آتی تحلیل سازه ها به دلیل فراهم آوردن امکان ارزیابی سازه با نیاز محاسباتی 

 کمتر و مبانی مورد نیاز مهارتی محدودتر، کاربردی رو به گسترش خواهند یافت.

 جایگاه روشهای پوش آور در تحلیل لرزه ای سازه ها 5-1

زلزله، تحلیل های استاتیکی غیرخطی رایج مفهومی گسترده دارند. از این منظر تحلیل در علم مهندسی 

یک فرایند است که روش پوش آور جزیی از آن محسوب می شود. اکثر  مهندسی زلزله، استاتیکی غیرخطی

 :[16],[6]از اصول زیر پیروی می کنند مهندسی زلزله، روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی

 آور انجام می شود. یک تحلیل پوش 

 .یک سیستم یک درجه آزاد معادل بر اساس تحلیل پوش آور مرحله ی قبل تشکیل می شود 

 .حداکثر تغییر فرم سراسری سازه با استفاده از طیف طراحی تخمین زده می شود 

 .پاسخ های سیستم یک درجه آزاد و سازه ی اصلی از طریق ضرایب شکل به هم مرتبط می شوند 

  بودن پاسخ های سرتاسری و با استفاده از نتایج تحلیل پوش آور نخستین مرحله، با دردست

 پارامترهای پاسخ سازه محاسبه می شود.

در  ، مسائل حل ناشده ای هممهندسی زلزله به دلیل طبیعت ساده شده ی روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی

ور و هم در مورد کارایی ایده آل سازی سازه مورد امکان شبیه سازی رفتار دینامیکی سازه با روشهای پوش آ

با بررسی مراحل خالصه شده ی فوق، می توان گفت که روشهای تحلیل  با سیستم یک درجه آزاد وجود دارد.

استاتیکی غیرخطی مهندسی زلزله، تنها در چگونگی تشکیل سیستم یک درجه آزاد معادل با یکدیگر متفاوت 

ت مناسب تغییر فرم هدف پیش بینی شده توسط سیستم یک درجه آزاد هستند. از طرف دیگر، با فرض دق

معادل، هرچه روش پوش آور انتخاب شده بتواند به نحو مناسبتری پاسخ نزدیکتری به رفتار واقعی سازه هنگام 

بصورت  15شکل  زلزله از خود نشان دهد، نتایج بدست آمده از قابلیت اطمینان باالتری برخوردار هستند.

و همکاران که اساس آیین  Fajfarمعرفی شده توسط  N2ک، مراحل روش تحلیل استاتیکی غیر خطی شماتی

از این به بعد روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی مهندسی نیز می باشد را نشان می دهد.   EuroCodeنامه ی 

 خوانده می شوند. NSPزلزله به اختصار 
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 .مهندسی زلزله بصورت کلیمراحل یک روش استاتیکی غیرخطی  15شکل 

 

 معرفی روشهای رایج پوش آور 5-2

محسوب می شود عبارتست از اعمال یک بار  NSPتحلیل پوش آور که یکی از مراحل اساسی روشهای 

افزایشی استاتیکی ثابت یا به هنگام شونده ی جانبی به مدلی ریاضی از سازه تا رسیدن به یک تغییر فرم هدف 

 در یک دسته بندی کلی روشهای پوش آور را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: یا فروریختگی سازه.

 .روشهای پوش آور غیربهنگام شونده ی غیر مودال 

 .روشهای پوش آور غیربهنگام شونده ی مودال 

 .روشهای بهنگام شونده 

 در ادامه هر یک از روشهای فوق معرفی خواهند شد.

 شونده ی غیر مودال روشهای پوش آور غیر بهنگام 5-2-1
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روشهای سنتی پوش آور شامل اعمال یک توزیع بار جانبی با الگوی از پیش تعریف شده و بصورت افزایشی 

 به سازه هستند. این الگوی بار جانبی در طول فرایند تحلیل ثابت نگه داشته می شود. به عبارت دیگر:

(36                                                )  𝑃 = 𝛾. 𝑃0 

ضریبی که در طول تحلیل بصورت منظم افزایش داده می شود و  γبردار بار جانبی،  Pکه در رابطه ی فوق 

𝑃0 :الگوی بار جانبی اولیه است. الگوی بار جانبی معموال به یکی از روشهای زیر انتخاب می شود 

 اولیه متناسب با دامنه ی شکل اولین  متناسب با مود اول ارتعاش سازه: بردار یا الگوی بار جانبی

 مود االستیک و جرم سازه در هر طبقه انتخاب می شود.

  مثلثی معکوس: نیروها به صورت خطی با ارتفاع افزایش داده می شوند.  به این ترتیب تقریبی از

 شکل مود اول برای سازه های قابی شکل با هندسه و توزیع جرم منظم بدست می آید.

  مستطیلی: الگوی بار در ارتفاع سازه ثابت است. این توزیع تقریبی از وضعیت توزیع یکنواخت یا

 نیروهای اینرسی در محدوده ی غیرخطی با فرض تشکیل طبقه ی نرم در سازه می باشد.

  توزیع پیشنهاد شده ی آیین نامه ها:  این توزیع معموال از توزیع مثلثی معکوس تا توزیع سهوی

 متغیر می باشد.

یقات انجام شده بر سازه های دوبعدی نشان می دهد گرچه در محدوده ی رفتار االستیک توزیع بار جانبی تحق

مثلثی یا اوزنقه ای انطباق بهتری بر نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی دارد اما در محدوده ی غیرخطی و در 

 .[12]کنواخت نزدیک می شودتغییر فرم های زیاد، مقادیر حداکثر دینامیکی به نتایج حاصل از توزیع ی

 روشهای پوش آور غیربهنگام شونده ی مودال 5-2-2

همانگونه که اشاره شد، تغییر وضعیت سختی المان ها همزمان با ورود بیشتر به حالت غیرخطی و همچنین 

نتی سبیشتر شدن اثر مودهای باالتر ارتعاشی با افزایش نامنظمی و/یا ارتفاع سازه مشکالتی در دقت روشهای 

پوش آور ایجاد می کند. با آگاهی از این مشکالت در یک دهه ی اخیر گروهی از پژوهشگران اقدام به ابداع 

روشهایی برای وارد کردن اثرات مودهای باالتر ارتعاشی در تحلیل های پوش آور نمودند که در ادامه به مرور 

 آنها پرداخته می شود.
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و همکاران، روش تحلیل  Sasakiهمکاران و تقریبا همزمان با آنها و   Paretمیالدی،  09در اواخر دهه ی 

ابتدا چندین تحلیل پوش آور با بردار نیروی جانبی پوش آور چند مودی را پیشنهاد کردند. در این روش، 

انجام می گیرد. سسس برای هر منحنی پوش آور، ظرفیت سازه با نیاز لرزه ای با موثر دینامیکی  هایمودمشابه 

مقایسه می شود.  پیداست با استفاده از این روش تنها مودهای  ATC 40فاده از روش طیف ظرفیت است

بحرانی سازه تشخیص داده می شود و امکانی برای محاسبه ی پاسخ کلی یا محلی سازه با استفاده از منحنی 

 .[9]های پوش آور به دلیل عدم معرفی روشی برای ترکیب نتایج مودها وجود ندارد

روش چند مودی فوق را با معرفی روش ترکیب  نتایج حاصل   Moghadam and Tso، 2999سال  در

از تحلیل پوش آور متناظر با هر مود بر اساس ضریب مشارکت مودی هر مود توسعه دادند. در این روش 

 .[23]معموال سه تا چهار مود اولیه در نظر گرفته می شود

در این روش که در ابتدا  مودال پرداختند. NSPبه توسعه یک  Chopra and Goel، 2999از ابتدای سال 

، ابتدا با یک تحلیل مقدار ویژه مودهای تحریک کننده سازه انتخاب [6]برای سازه های دو بعدی معرفی شد

  nمی شوند، سسس برای هر مود، تحلیل پوش آور با استفاده از توزیع نیروهای جانبی جرمی متناظر با مود 

 :[5]از رابطه ی زیر بدست می آید nم می شود؛ به عبارت دیگر بردار نیروی جانبی برای مود ام انجا

(37                                                  )𝑠𝑛 = {

𝑚𝜑𝑥𝑛

𝑚𝜑𝑦𝑛

𝐼𝑝𝜑𝜃𝑛

} 

ی گیرد. پس از انجام تحلیل بدیهی است در حالت دوبعدی تنها جمله اول بردار فوق مورد استفاده قرار م

، منحنی پوش آور بدست آمده NSPمشابه سایر روشهای (، 37پوش آور برای هر مود طبق بردار رابطه ی )

دوخطی شده سسس سیستم یک درجه آزاد معادل سازه ی اصلی برای هر مود بدست می آید. پس از تشکیل 

  RHAر سیستم یک درجه آزاد به یکی از روشهای سیستم یک درجه آزاد معادل، مقدار تغییر مکان حداکثر ه

غیرخطی، طیف طراحی غیراالستیک یا طیف طراحی االستیک به همراه روابط تجربی نسبت تغییر فرم االستیک 

.  تغییر فرم هدف متناظر با هریک از منحنی پوش آور از رابطه (𝐷𝑛)و تغییر فرم غیر االستیک بدست می آید

 شود:( محاسبه می 38ی )

(38                                                  )𝑢𝑟𝑛 = 𝛤𝑛𝜑𝑟𝑛𝐷𝑛 
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تغییر  𝐷𝑛در جهت مورد نظر و ام  nمود  𝜑𝑟𝑛ام،  nضریب مشارکت مودی مود  𝛤𝑛(، 38که در رابطه ی )

تحلیل پوش آور بر اساس   𝑢𝑟𝑛ددا برایدر نهایت مج مکان حداکثر سیستم یک درجه آزاد معادل می باشد.

( انجام می شود. پاسخ محلی یا سراسری با ترکیب نتایج بدست آمده از هریک از تحلیل 37بردار رابطه ی  )

 .[6]بدست می آید SRSSهای پوش آور مودال به روش 

سترش دادند. روشهای ، مولفان روش مودال خود را به سازه های سه بعدی نامنظم در پالن گ2993در سال 

𝑃دوبعدی و سه بعدی از سه منظر با یکدیگر متفاوت هستند؛ اوال، در روش سه بعدی مولفان اثر  − را  ∆

در تمام مودها وارد نمودند، ثانیا، اثرات پاسخ ناشی از نیروهای ثقلی ) غیر لرزه ای ( به پاسخ های حاصل از 

برای ترکیب نتایج  CQCاز روش  SRSSه جای روش و درنهایت ب هر تحلیل پوش آور افزوده می شوند

از آنجا که روشهای اصلی مودال، قادر به محاسبه ی پاسخ های نیرویی  .[5]مودها با یکدیگر استفاده می شود

ای ، مولفان روش خود را برای محاسبه ی نیروی داخلی اعضا گسترش دادند. بر2995اعضا نبودند در سال 

به روش مودال اصلی محاسبه می شود در صورتی که نیروی محاسبه  نیروی عضونخست  ،رسیدن به این هدف

ر معادالت دوران(  د-تغییر فرم ) ممان-شده از ظرفیت عضو مورد نظر باالتر بود اینبار با وارد کردن روابط نیرو

 .[20]روش پایه مجددا نیروی داخلی عضو محاسبه می شود

را و همکاران روش خود را برای سازه های نامنظم در پالن گسترش ، چوپ2993همانگونه که اکر شد در سال 

دادند. مولفان در روش خود پس از انجام تحلیل پوش آور در دو راستای عمود بر هم، تحلیل پوش آور 

خود انتخاب می نمایند؛ بدون آنکه در مورد چیستی معیار انتخاب  NSPرا برای ادامه روند روش  "غالب"

مودال سه بعدی اساسا توسعه ای از  NSP. از آنجا که روش [5]توضیحی ارایه نمایند "غالب"پوش آور 

روش دوبعدی با سه اصالح اکر شده است و شامل اثرات همزمانی مولفه های لرزه ای نبوده است چنین 

ت مولفان با فرمول بندی مجدد روش خود با در نظر گرفتن اثرا 2911ابهامی مورد انتظار است.  در سال 

. هر چند به دلیل نو بودن روش [28]کاملی برای سازه های سه بعدی پیشنهاد نمودند NSPهمزمانی، روش 

 نیازمند ارزیابی بیشتری است.

فرضیات روش مودال فرمول بندی شده توسط چوپرا و همکارانش نیازمند بررسی بیشتری است. در این روش 

ی است گرچه فرض عدم وابستگی مود ها در محدوده خطی بستگی بین مود ها نادیده گرفته شده است؛ بدیه

یا ابتدای رفتار غیرخطی محتمل است ولی هنگامی که سازه به خوبی وارد فاز رفتار غیر خطی گردید عمال 

. این فرض باعث می شود هر [27]مود های ارتعاش سازه به صورت غیرخطی به یکدیگر مرتبط می شوند
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غیرخطی شود تقریب روش افزایش یابد. از طرف دیگر از انجا که در حالت  چه سازه بیشتر وارد محدوده ی

برای ترکیب نتایج استفاده شده است عمال رابطه ی تعادل ارضا نمی شود.  SRSSدوبعدی از روش ترکیب 

شتر یاین تقریب نیز با افزایش دخالت مودهای باالتر ) که متناظر با افزایش ارتفاع سازه یا نامنظمی آن است ( ب

از دیگر محدودیت های این روش، ترکیب نتایج در سطوح تنش مختلف به واسطه ی ترکیب نتایج  می شود.

مود های متفاوت است.  نتایج ارزیابی خود مولفان نیز کارایی کمتر مناسب روش در سازه های بلند و سازه 

مودال را برای  NSPساده تری از روش  ATC-55نشریه ی  .[5]های با رفتار االستیک زیاد را نشان می دهند

استفاده در قابهای ساختمانی پیشنهاد کرده است. در این روش سه مود اول ارتعاش انتخاب می شود. از میان 

حاصل فقط برای مود اول ارتعاش بصورت غیرخطی و برای مود های دوم  SDOFاین سه مود، رفتار سیستم 

یکرد وقوع مقاومت معکوس یا برگشت به عقب در منحنی و سوم خطی فرض می شود. دلیل اتخاا این رو

. برگشت به عقب منحنی پوش آور یکی از محدودیت های روش [18]های ظرفیت مودهای دوم و سوم است

 .[9]پوش آور مودال محسوب می شود

علیرغم محدودیت های اکر شده، معرفی روشهای پوش آور مودال پیشرفت قابل توجهی نسبت به روشهای 

آور سنتی محسوب می شود؛ زیرا اکنون امکان وارد کردن بیش از یک مود ارتعاشی سازه در روند تحلیل  پوش

 و اعمال تاثیر شتابنگاشت مورد انتظار به نحوی فراهم  شده است. 

 روشهای پوش آور بهنگام شونده 5-2-3

محسوب  تی با بار ثابتگرچه روشهای پوش آور مودال پیشرفت قابل توجهی نسبت به روشهای پوش آور سن

 می شوند، ولی بصورت تئوریک از محدودیت هایی برخوردارند که به آن اشاره خواهد شد.

  روش های پوش آور مودال و سنتی راهی برای اثر دادن تغییرات خواص ارتعاشی سازه به دلیل

غیراالستیک ورود به محدوده ی غیر االستیک در اختیار ندارند. ورود رفتار سازه به محدوده ی 

موجود نرم شدن سازه و در نتیجه افزایش پریود شده که بسته  به شکل طیف لرزه ای می تواند در 

تغییر رفتار سازه بسیار موثر باشد. محققان به درستی اشاره کرده اند که هیچ الگوی بار ثابتی قادر 

خطی حالت خطی به غیر به شبیه سازی پاسخ دینامیک سازه در سراسر محدوده ی تغییر فرمی آن از

 .[21]نیست
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  از جمله مفروضات این روشها، ارتباط منحصر خرابی سازه  به تغییر فرم جانبی سازه و نادیده

گرفتن اثرات مدت زمان و استهالک انرژی سازه ای است. این رویکرد به خصوص در سازه های 

 .[26]بیشتری می شودغیر شکل پذیر به دلیل رفتار هیستریک ویژه ی آنها منجر به خطای 

  بدیهی است روشهای پوش آور به دلیل طبیعت استاتیکی هرگونه اثرات دینامیکی را نادیده می

گیرند. مواردی مثل انرژی کینتیک و میرایی ویسکوز که بسیار بر رفتار دینامیکی سازه موثرند از 

 این دسته هستند.

نود میالدی و به خصوص در ده سال خیر  محققان با آگاهی از محدودیت های فوق از اواخر دهه ی

تالش بسیاری برای معرفی روشهای بدیع پوش آور در جهت حل معضالت فوق، آغاز کرده اند که به 

 طور خالصه به بیان آنها پرداخته می شود.

پوش آوری بهنگام شونده را معرفی  روش .Bracci et alو همزمان با او  Reinhorn، 1007در سال 

این روش، ابتدا با انتخاب یک توزیع بار جانبی مثلثی شکل فرایند تحلیل آغاز می شود؛ در  در نمودند.

گام های بعدی میزان افزایش بار با مالحظه ی برش طبقات مرحله ی قبل هر طبقه مشخص می 

 پیاده سازی شده است . IDARCاین روش در برنامه ی . [9]شود

با معرفی روش پوش آور  2991هنگام شونده در سال اما پیشرفت اساسی، در روشهای پوش آور ب

. این روش عالوه بر مودال بودن، قابلیت [12]صورت پذیرفت  Elnashiبهنگام شونده نیرویی توسط 

در نظر گرفتن فرسودگی سیستم و طوالنی شدن پریود سازه با به روزآوری توزیع نیرو در هر گام 

ا تحلیل مقدار ویژه با توجه به سطح سختی لحظه ای تحلیل را داراست. خواص دینامیکی سیستم ب

سیستم محاسبه می شود. طیف پاسخ ساختگاه یا مجموعه ی دلخواه شتابنگاشتها می تواند  بصورت 

صریح در مقیاس کردن نیروها در هر گام مورد استفاده قرار گیرد؛ اگر این مرحله در فرایند تحلیل 

ام شده مودال خوانده شده در غیر اینصورت، تحلیل پوش حذف گردد فرایند تحلیل پوش آور بهنگ

  خوانده می شود.  FAPآور مودال بهنگام شونده نیرویی یا به اختصار 

با استفاده از مفهوم آپدیت کردن بردار جابجایی در هر   Antoniou And Pinho، 2994در سال 

را  DAPجابجایی یا به اختصار گام به جای بردار نیروی جانبی، روش پوش آور بهنگام شونده با 

از مبنای تئوریک یکسان برخوردار هستند  FAPو  DAP. از آنجا هر دو روش [2],[1]معرفی نمودند 

 با جزییات بیشتر همراه با معرفی الگوریتم آن مورد بررسی دقیقتری خواهد گرفت. FAPدر ادامه روش 
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 FAPروش پوش آور بهنگام شونده ی نیرویی  1 – 5-2-3

و همکاران در دو حالت بهنگام شونده ی مودال و  Elnashaiاین پژوهش، از روش ارایه شده توسط  در

دو عامل بر این روش تحلیلی، . [26]بهنگام شونده ی مودال مقیاس شده با طیف شتاب استفاده شده است

ی رویکرد، الگو بر اساس این هم کنش مودها و همچنین مقیاس طیفی را در الگوریتم خود پوشش داده است.

بارجانبی در حین تحلیل ثابت نبوده، بلکه به صورت پیوسته بروزآوری می شود. این بروزآوری بر مبنای 

 (.16ترکیب لحظه ای مودها و/یا مقیاس سازی بر اساس طیف لرزه ای انجام می شود)شکل 

 

 .روش پوش آور بهنگام شونده با استفاده از ترکیب مودها 16شکل 

( روی ماتریس  Lanczosش شکل مودها با استفاده از یک تحلیل مقدار ویژه )مثال به روش بردار در این رو

سختی مماسی هر گام، بدست می آید. بزرگنمایی طیفی نیز با انتگرال گیری عددی از شتابنگاشت مورد استفاده 

 آمده است. 17فلوچارت روش در شکل بدست می آید.

 وارد می شود به صورت زیر تعریف می شود: jرجه ی آزادی که در د iبار مودال برای مود 

(30                                                  )𝐹𝑗
𝑖 = 𝜈𝑖 . 𝛷𝑗

𝑖 . 𝑚𝑗 . (𝑆𝐴
𝑖 ) 

 ( : 30که در رابطه ی )
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    𝜈𝑖   ضریب مشارکت مودی مربوط به مودi 

𝐹𝑗
𝑖    عنصر مربوط به مودi   بردار مقادیر ویژه در درجه ی آزادیj 

𝑚 𝑗  و  jجرم متمرکز در درجه ی آزادی     

𝑆𝐴
𝑖   دامنه ی طیف برای مودi  

𝑆𝐴مشارکت عبارت  .می باشد
𝑖   در این روش پوش آور اختیاری است. در این صورت به روزآوری در هر 

 

 .FAP [27] ه نیروییالگوریتم روش پوش آور بهنگام شوند 17شکل  

گام، بدون در نظر گرفتن زلزله ی ورودی و تنها با در نظر گرفتن اشکال مودی سازه در هر گام صورت می 

پذیرد. همانگونه که نتایج این پژوهش نشان خواهد داد تاثیر این عبارت در بهبود نتایج حاصل بسیار ناچیز 
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طیف االستیک پاسخ در یک سازه ی چند درجه ی آزاد  ناز طرف دیگر، به نظر می رسد اثر داد خواهد بود.

  با تجربه ی رفتار غیراالستیک چندان از پایه ی تئوریک قوی برخوردار نباشد.

در هر گام پس از تشکیل تمام پروفیل های بارجانبی به ازای هر مود از یک روش ترکیب مودال برای بدست 

آخرین گام قبل از اعمال  (. CQC,ABS or SRSSاز روشهای بردار بار نهایی استفاده می شود) یکی  آوردن

سمی انتخابی است؛ که در نتیجه ی آن برش بردار بار جانبی نهایی، نرمال کردن آن و ضرب آن در مقدار بار ا

عالوه بر این روش موجب می  پایه مستقل از بردار بار و تنها با سطح بارگذاری گام جاری کنترل می گردد.

ش آور بصورت افزایشی اعمال شود که از این نظر ضمن آنکه با روش پوش آور سنتی مشابه شود بار پو

 .[26],[12]است مشکل برگشت به عقب روش مودال خالص را نخواهد داشت

از خصوصیات جالب  .[29]پیاده سازی شده است Zeus NLو  SeismoStructاین روش در نرم افزارهای 

ر فاز اتوماتیک از نیرو به جابجایی است. در صورت فقدان این خاصیت این دو پیاده سازی خاصیت تغیی

عدم همگرایی در   -که معموال در پیک منحنی پوش آور رخ می دهد–ممکن است در انتهای فاز نیرویی 

 تحلیل روی دهد.

 سه بعدی در حالت روش های پوش آور  5-3

ملگی برای سازه های دوبعدی استخراج روشهای پوش آوری که در این فصل مورد بررسی قرار گرفت ج

شده اند. از آنجا که سازه های واقعی به دلیل پیچیدگی ااتی خود اغلب نیازمند مدلسازی به صورت سه بعدی 

سه  می توان گفت اکثر سازه های هستند از حالت ایده آل استخراج روابط تئوریک پایه مرتبه باالتری دارند.

در پالن یا در ارتفاع خود هستند. منابع این نامنظمی عبارتند از: تغییر در مسیر  بعدی دارای سطحی از نامنظمی

بارهای جانبی یا قائم، عدم توزیع یکنواخت سختی در پالن یا ارتفاع، عدم توزیع یکنواخت جرم در پالن یا 

یگر تجربه طرف د ارتفاع سازه و استفاده از سیستم های باربر جانبی متفاوت در راستاهای مختلف ساختمان. از

ی ورود به محدوده ی رفتار غیرخطی و بروز تسلیم یا زوال در برخی اعضا موجب بازتوزیع سختی می شود. 

 فرایند تحلیل و ارزیابی را دشوار می نماید. ،این باز توزیع بسیار پیچیده تر از سازه های دوبعدی بوده

 ری نیز راجع به متدولوژی تحلیل قابل طرح است.عالوه بر پیچیدگی ااتی مدلسازی سه بعدی، ابهامات دیگ

ک یا نیمه صلب؟، کدام ی سازه چگونه باید مدلسازی شود؛ صلب یا قابل انعطاف –اینکه اندرکنش دال سقف 

از روشهای پوش آور منجر به نتایج بهتری می شود؛ سنتی یا روشهای بهنگام شونده؟، اگر از روشهای سنتی 



52 
 

بار جانبی مناسبتر است؛ ثابت مستطیلی یا مثلثی؟، و اگر از روشهای بهنگام شونده استفاده شود کدام توزیع 

استفاده شود بهنگام سازی بر اساس اشکال مودی در هر لحظه کفایت می کند یا نیاز به استفاده از طیف لرزه 

همانند اینکه  هر چند عالوه بر موارد طرح شده، نکاتی  ای پاسخ نیز هم هست؟ از جمله این ابهامات است.

کدام پارامتر پاسخ می تواند منجر به توصیف بهتری از رفتار پیچشی سازه شود نیز حائز اهمیت است. در 

صورتی که پارامتر پاسخ برای ارزیابی انتخاب شود این سوال قابل طرح است که کدام نقطه از سازه ی سه 

ز جرم انتخاب شود یا سمت سخت سازه یا سمت بعدی برای بررسی این پارامتر مطلوب تر است؛ آیا باید مرک

نرم آن؟. الزم به اکر است که سازه های سه بعدی با افزایش نامنظمی در برابر اثرات همزمانی و پیچش ناشی 

. [7]در این حالت نیازمند بررسی ویژه است Watabe-Penzinاز آن حساس می شوند؛ که اعمال مدل 

پوش آور برای سازه های سه بعدی نیازمند مطالعه گسترده ای که تحقیق مالحظه می شود استفاده از روشهای 

 حاضر می کوشد قسمت کوچکی از این ابهامات را برای برخی از پارامترهای رفتاری سازه پاسخ دهد. 

محققان مختلف کوشش کرده اند روشهای پوش آور سنتی یا روشهای ابداعی خود را برای سازه های سه 

 که به مرور آن پرداخته می شود. بعدی گسترش دهند

آغاز شد. استفاده  1008نخستین تالش ها در تعمیم روشهای پوش آور به سازه های نامنظم در پالن از سال 

صورت  Faella and killerاز روش پوش آور با توزیع بار ثابت و اعمال آن در مرکز جرم سازه  توسط 

ر مرکز جرم سازه حاصل می شد. محل اعمال بار استاتیکی گرفت در این روش نا منظمی در پالن با تغیی

نسبت به موقعیت مرکز جرم در چهار حالت مختلف تغییر داده شده تا نزدیکترین پاسخ به روش دینامیکی 

غیرخطی بدست آید. هر چند این روش تنها روی یک مدل آزموده شده است مولفان نتیجه گیری کرده اند 

آور با نتایج حاصل از روش دینامیکی غیرخطی روی پاسخ سازه ی مورد مطالعه  که اختالف نتایج روش پوش

روش پوش آور سه بعدی برای ارزیابی   Moghadam and Tso، 2999. در سال [15]کم تاثیر است

آسیب پذیری ساختمان ها ارایه کردند.  در این روش دو آنالیز پوش آور معمولی به صورت جداگانه و طی 

ی سازه انجام می گیرد. فرض شده است جابجایی مرکز جرم بطور کامل وضعیت جابجایی دو مرحله رو

معادل  SDOFپیچشی و انتقالی سازه را تعریف می کند. از انجام روش پوش آور نخست و با تشکیل سازه 

وش پ با فرض حاکم بودن مود اول بر رفتار آن تغییر فرم هدف در مرکز جرم بدست می آید. با انجام تحلیل

آور دوم و با در دست بودن تغییر فرم هدف، پاسخ های سازه بدست می آید. این روش توسط مولفین روی 
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یک سازه نمونه آزموده شده است. هر چند فرض حاکم بودن مود اصلی انتقالی سازه منجر به عدم پاسخ 

 .[23]کور اشاره شده استمناسب روش در سازه های با مود غالب پیچشی می شود. به این مورد درمقاله مذ

، از اهمیت تعمیم روشهای استخراج شده به سازه های 2-4-1آگاهی مولفین روشهای اشاره شده در بخش 

سه بعدی موجب شد تا مجموعه ای از پژوهشها در این راستا شکل بگیرد که به اجمال به آن پرداخته می 

 شود.

ه های سه بعدی گسترش دادند. همانگونه که اشاره را به ساز N2و همکاران روش  Fajfar، 2995در سال 

شد در این روش توزیع بارجانبی در طول گامهای تحلیل ثابت فرض شده است؛ ضمن آنکه این روش قابلیت 

پیش بینی نیاز لرزه ای را نیز دارا می باشد. روش پیشنهادی مولف برای حل مسئله ی پیچش سه بعدی ترکیب 

. به عبارت دیگر فرض شده است رفتار غیرخطی سازه [17]یج تحلیل طیفی استسنتی با نتا N2نتایج روش 

به دست آمده اما نتایج مربوط به وضعیت  [16]توسط تحلیل پوش آور سه بعدی به همان روش اصلی مولفین 

پیچش از آنالیز دینامیکی خطی )یا طیفی( سازه قابل ارزیابی است. فرض اساسی این روش همانگونه که از 

ان نویسندگان آمده است ناپدید شدن اثرات پیچشی محدوده ی االستیک در ناحیه ی غیرخطی است؛ فرضی زب

مدلهای مورد استفاده در پژوهش مذکور، محدود  واقعیت نزدیک نباشد. به که در پیچش های زیاد می تواند

قاله کند. عالوه بر این تاکید ممنظمی اندک هستند که این امر این روش را نیازمند ارزیابی بیشتری می ناو با 

ت ( دریفی مذکور بر اثرات پیچشی بوده از سایر پارامترهایی که می توانند واجد اهمیت باشند ) از جمله 

سخنی به میان نیامده است؛ هر چند نتایج پژوهش مذکور الاقل برای سازه های مورد اشاره منجر به نتایج 

 محافظه کارانه شده است.

Chopra به سازه های سه بعدی با پالن نامتقارن  2993اران روش پوش آور مودال خود را در سال و همک

بیان شد این روش اساسا تعمیم محدودی از روش  2-2-4-1. همانگونه که در بخش [5]گسترش دادند

𝑃وارد کردن اثرات مودال اصلی با بهبود تعدادی از روندهای محاسباتی بوده است.  − ی در تهیه ی منحن ∆

ترکیب نتایج تغییرفرم ثقلی با ، SRSSبه جای  CQCپوش آور کلیه ی مودها، استفاده از روش ترکیب نتایج 

معادل بدست آمده از هر منحنی پوش آور و البته وارد کردن مود پیچشی به محاسبات  SDOFنتایج حاصل از 

این روش نیز عالوه بر تخمین  الزم به اکر است که. [5]از جمله ی این تغییرات نسبت به روش اصلی است

پاسخ لرزه ای قابلیت پیش بینی نیاز لرزه ای را نیز داراست. از جمله ابهامات این روش، عدم اشاره ی مولفین 

برای انتخاب منحنی پوش آور حاکم علیرغم اشاره به لزوم انتخاب یکی از دو منحنی پوش آور در به روشی 
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ف دیگر برگشت منحنی پوش آور در مودهای لرزه ای باالتر از مود دو راستای اصلی ساختمان است. از طر

اصلی، کاربرد آن را با مشکل مواجه می کند. عدم توانایی این روش در پیش بینی نیروی داخلی اعضا و 

محدود ماندن آن به پارامترهای محدود به جابجایی از دیگر موارد قابل طرح در مورد این روش می باشد. 

حتی در سازه های منظم در پالن و  driftشده توسط مولفین به خطای قابل توجه در پیش بینی  نتایج ارایه

بخصوص در طبقات باالتر سازه حکایت می کند بخصوص هنگامی که اثرات کوپلینگ پیچشی به واسطه ی 

 زه هایهر چند در مجموع این روش دقتی مشابه روشهای خطی برای سا نامنظمی ساختمان افزایش می یابد.

 Reyes، 2919در سال  .[5]توسط مولفین بدست داده است ده با نامنظمی کم در مورد مدلهای مورد استفا

and Chopra کردن اثرات همزمانی در سازه های منظم سه بعدی ارایه نمودند. در سازه  روشی برای لحاظ

ه های لرزه ای به سازه افزایش یافته، ر اعمال همزمان مولفیتاث و ارتفاع سازه های مختلف با افزایش نامنظمی

ا این روش اساس  هش های مربوط به روشهای پوش آور کمتر مورد توجه قرار گرفته است.ودر پژ که مطلبی

. [5]برخوردار است 2993و همکاران در سال  Chopraاز فرمول بندی مشابهی با روش ارایه شده توسط 

پوش آور حاکم از بین منحنی های پوش آور بدست آمده  تفاوت اصلی این روش حذف گام انتخاب منحنی

از دو راستای مختلف می باشد؛ بر این اساس ابتدا در دو راستای اصلی ساختمان دو تحلیل پوش آور مودال 

پاسخ سازه حاصل از مودهای  CQCصورت می گیرد، آنگاه برای هر راستا به صورت جداگانه به روش 

تا این . [28]با یکدیگر ترکیب می شود SRSSگام نهایی نتایج دو راستا با روش انتخابی محاسبه می شود. در 

برای بدست آوردن نیروهای اعضا در این  مرحله، این روش تنها قادر به پیش بینی پارامترهای جابجایی است.

ه وارد زروش،  ابتدا پروفیل جابجایی بدست آمده از گام های قبلی به صورت بار جابجایی به مرکز جرم سا

می شود. اعمال این بار به صورت جابجایی پس از اعمال بارهای ثقلی و رسیدن جابجایی های سازه به تعادل 

این پروفیل های جابجایی به صورت رفت و برگشت )جمعا چهار حالت مختلف( به  تحت این بارهاست.

. با [28]روش انتخاب می شود خ سازه در اینبیشترین پاسخ بدست آمده به عنوان پاس شده سسسسازه وارد 

آگاهی مولفین از پیچیدگی روش خود، در همان مقاله روشی ساده شده نیز معرفی شده است. در این روش 

ساده شده تنها سه مود اول ارتعاشی سازه به صورت غیرخطی به سازه اعمال می شود و سایر مود ها به 

ض که در سازه های با نامنظمی کم، اثرات مودهای صورت خطی تحلیل می شوند. این ساده سازی بر این فر

نتایج اولیه ارزیابی روش نشان می دهد دقت این روش نیز در  استوار می باشد. است باالتر سازه کمرنگ تر

. نتایج این روش با توجه به نو بودن [28]مورد سازه های بلند حداقل با تحلیل طیفی استاتیکی برابری می کند

از طرف دیگر، مفهوم راستای اصلی سازه در اثرات همزمانی گرچه در مورد  ابی بیشتری است.آن نیازمند ارزی
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، اما در مورد حاالت غیرخطی نتایج [7]سازه های خطی به صورت قابل توجهی مورد بررسی قرار گرفته است

 باشد. دست می تحقیقاتی اندکی در مورد میزان صحت استفاده از روشهای استنتاج شده خطی در این مورد در

، به دلیل پیاده سازی وضعیت 3-2-4-1هنگام شونده ی مورد اشاره در بخش در مورد روشهای پوش آور ب

 Papanikolaou، 2995مودال سازه در هر گام بدون تغییر در حالت سه بعدی قابل استفاده هستند. در سال 

نمونه سازه ی سه بعدی مورد ارزیابی  روش پوش آور بهنگام شونده نیرویی خود را برای هشت Elnashaiو 

. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد حداقل در مورد سازه های مورد مطالعه، [24],[25]قرار دادند

 الزم به اکر است روش روش بهنگام شونده برتری زیادی نسبت به روش های سنتی از خود نشان نمی دهد.

این تحقیق، صرفا برای تخمین پاسخ لرزه ای قابل استفاده است پوش آور بهنگام شونده ی مورد بررسی در 

و الزم است نیاز لرزه ای به روش دیگر ) به عنوان مثال روشهای تقریبی آیین نامه های بهسازی یا میانگین 

حاصل از تحلیل تاریخچه ی زمانی غیرخطی ( محاسبه شود. از محدودیت های روش تحقیق مذکور، تعداد 

ی کم ) تنها دو مدل نا منظم در پالن ( و استفاده از تحریک تک محوری لرزه ای مدلهاست؛ حاالت نامنظم

مواردی که ضمن پیش کشیدن لزوم پژوهش های بیشتر )همانگونه که در خود مقاله نیز بیان شده است( از 

 ابهامات مورد اشاره در مورد سایر روشها نیز بهره نیست.
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 ICONS مدلسازی مطالعه موردی 6

 

تحلیل  سازه حتی اگر بتوان گفت،  ندرتا به خودی خود یک هدف محسوب می شود. در مقابل، تقریبا همواره وسیله ای 
 در طراحی سازه محسوب می شود.

 9060گراهام. اچ. پاول 

 

 4استفاده شده است. این مدل، یک ساختمان  ICONSمدلسازی از مدل استاندارد  های روش بررسیبرای 

در ایتالیا برای نشان دادن تاثیر زلزله بر روشهای رایج ساخت و  1000ه و سه دهانه می باشد که در سال طبق

تصویری از این ساختمان را نشان می  18.  شکل [3]ساز در آن کشور مورد بصورت مقیاس کامل ساخته شد

استفاده قرار  مورد FAPو همکاران، برای بررسی روش پوش آور  Elnashaiدهد. این مدل توسط 

که در بررسی صورت گرفته توسط محققین مذکور منحنی پوش آور سازه برای  از آنجا. [26],[25]گرفت

روش پوش آور با توزیع بار با الگوی بار ثابت مستطیلی و الگوی بار بهنگام شونده نیرویی آمده است می 

 مدلسازی بهره برد. های روش بررسیتوان از آن برای 

 

 .ICONS [3] س های از مدل عک 18شکل 

مشخصات جرمی و مواد مدل  7و 6و در جداول  ICONSمشخصات سازه ای مدل  21تا  10در شکل های 

 تصویری از مدل محاسباتی انجام شده توسط نگارنده دیده می شود.  22آورده شده است.در شکل 
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 ICONS. [8]نمایی ارتفاعی قاب  10شکل 

 
 ICONS [8].قاب  اری جزییات میلگرد گذ 29شکل 
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 ICONS  [8]مدل  تیرهای گذاری میلگرد جزییات 21 شکل
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 Seismostructدر نرم افزار    ICONS مدل محاسباتی قاب 22 شکل

 

 ICONSارتفاع و جرم هر طبقه از قاب  6 جدول 

Mass (tonnes) Height(m) Floor 

45.5 2.7 1 
45.5 5.4 2 

45.5 8.1 3 

37.5 10.8 4 

 

 ICONSقاب  خواص مصالح 7جدول 

Concrete 
16.3 MPa Compressive Strength, f'c 

1.9 Mpa Tensile Strength, ft 

Steel 

343 MPa Yield strength, fy 

452 Mpa Ultimate strength, fult 

0.1715% Yield strain, 𝛆𝐲 

23% Ultimate strain,𝛆𝐮𝐥𝐭 

 

نمودار ظرفیت محاسبه شده توسط نگارنده  24و شکل  [26]ارایه شده در مرجع نمودار ظرفیت   23شکل 

 را نشان می دهد. 
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 [26]در دو روش توزیع بار با الگوی ثابت مستطیلی و الگوی بهنگام شونده نیرویی ICONSنمودار پوش آور مدل  23شکل 

 

 

 مناسب، نشان دهنده ی دقت  [26] در مرجعنزدیک بودن نتایج روش مدلسازی انجام شده با نتایج ارایه شده 

به خصوص یکسان بودن تقریبی ظرفیت برش پایه، شروع نرم شدگی و افت یکسان  روش مدلسازی است.

 .نمودار ها قابل توجه است

)نرم  [26]تفاوت جزیی موجود می تواند ناشی از نحوه متفاوت پیاده سازی المان ها در نرم افزار مرجع 

، تفاوت جزیی در Seismostruct)نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش )نرم افزار  ( وINDYASافزار

برخی مشخصات مواد و تفاوت در فرضیات مدلسازی غیرخطی )نظیر معیار همگرایی، نقاط انتگرال گیری، 

Solver  اره آن اشمورد استفاده، نحوه وارد کردن رفتار غیرخطی هندسی و ... ( باشد که در مرجع به جزییات

 نشده است.
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 )الف( 

 

 
 )ب(

 محاسبه شده توسط نگارنده. )الف( روش پوش آور با الگوی بار ثابت مستطیلی. )ب( روش پوش آور بهنگام شونده نیرویی. ICONSنمودار پوش آور مدل  24شکل 
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