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 ٭؛ سيد علي2 ؛ سيده نگار طوافزاده حقي1رضا عطارنژاد

در ابتدا کليات تکنيک تحليل ديناميکي غيرخطي به روش زيرفضاي تعميم يافته توضيح داده شده و نياز به گسترش
 سپس. در ادامه به بررسي روش تحليل زيرفضاي يک بعدي پرداخته خواهد شد.تحليل با اين روش پرداخته شده است
 اصالحات مورد نياز بر روي مراحل حل با استفاده از،با توجه به نياز فرآيند حل به انجام تکرار در هر گام زماني
.شتاب دهنده آيتکن انجام گرفته است
. به طور خالصه آورده شدهاند،در پايان تحليلهاي عددي انجام شده براساس الگوريتم حل اصالح شده

. پوسته، صفحه، شتاب دهنده آيتکن،زيرفضاي تعميم يافته يک بعدي

Investigating Performance of Aitken Accelerator in
Dynamic Analysis by One-Dimensional Generalized
Subspace Method
R.Attarnejad; N. Tavafzadeh; A.Hosseini
ABSTRACT
This article investigates the performance of Aitken accelerator in analysis by one-dimensional
generalized subspace method. At first, it has dealt with non-linear dynamic analysis by generalized
subspace technique and the necessity of extending analysis by this method. There after one-dimensional
subspace procedure is presented. According to requirement of the process to iteration in each time step,
the approach is modified with the help of Aitken accelerator.
Finally, the numerical examples, according to modified algorithm, are presented.
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خاص بارگذاري و حاالتي که تغيير شکلهاي سازه بزرگ است.
حل تحليلي سازهها در اشکال خاص ،شرايط مختلف
بارگذاري ،سخت شدگيهاي غيرمعمول و شرايط تکيهگاهي ،به
خصوص

در

رفتارهاي

غيرخطي

شرايط

ديناميکي

محدوديتهايي دارد .بنابراين روش اجزا محدود به عنوان

معادله حرکت يک سيستم در حالت ديناميکي به صورت
رابطه ( )8بيان ميشود:
MU  CU  KU  F

()1

روشي که در آن چنين پيچيدگيهايي را ميتوان در نظر گرفت

که در آن  U ، U ، Uو Fبردار تغيير مکان ،سرعت ،شتاب و باار

در بسياري از موارد مورد استفاده قرار گرفته است.

و  C ، Mو  Kماااتريسهاااي جاارم ،ميراي اي و سااختي سيسااتم

از آنجا که تحليل ديناميکي در حالت غيرخطي يک تحليل

هستند.

تکراري  -افزايشي است که بر اساس مدل اجزا محدود با

اعمال روش کاهشي عبارت است از تبديل مختصات

استفاده از تعداد زيادي از المانها است ،بنابراين در تحليلهاي

معادالت حرکت سيستم که براي اين تبديل ،بردار تغيير مکان

واقعي با يک سيستم بزرگ معادالت تعادل همزمان که براساس

مجهول )( U(tمرتبه  )nبه صورت ترکيب خطي از تغيير

تعادل در هر يک از گرههاي متصل کننده المانها بنا شده است،

مکانهاي تعميم يافته )( Y(tمرتبه  )mبيان ميشود:

رو به رو خواهيم بود که بخصوص در مسايل غيرخطي و

()2
U  Y
که ايان عباارت نشاان دهناده تباديل مختصاات سيساتم اسات.

وابسته به زمان صرف هزينه و زمان زيادي ميخواهد.
در بسياري از موارد تعداد زياد درجه آزادي (دستگاههاي
بزرگ معادالت) ،نه به علت پاسخ پيچيده مورد انتظار بلکه به
دليل توپولوژي سيستم و يا تغييرات سريع خصوصيات فيزيکي
تعريف ميشود[ .]1اين موضوع اساس روشهاي کاهش
درجات آزادي سيستم بدون از دست دادن دقت قابل قبول
بازتابها است.
عمل کاهش ابعاد فضاي اوليه سيستم به يک زيرفضا ،در
حقيقت يک نوع تصويرسازي است که با يک تبديل خطي

ماتريس تبديل  داراي  mبردار ساتوني ( iمرتباه  )nباوده
که بصورت خطي مستقل و کامل هستند .با انجام تباديل مشاابه
در مورد بردارهاي سرعت و شاتاب و باا پايش ضارب نماودن
هريک از عبارتهااي دساتگاه معاادالت حرکات در  ،  Tشاکل
تبديل يافته معادالت حرکت سيستم به صاورت رابطاه ( )3بياان
ميشود :
~
~
~
~
MY  CY  KY  F

()3
~ ~

~

 ،Z=TXاز يک فضا به يک زيرفضا صورت ميگيرد X .يک

بهطوري که  C ، Mو  Kمااتريسهااي مربعاي کااهش يافتاه از
~
درجه  mو  Fبردار بارهاي کاهش يافته از درجه  mاست.

است .بنابراين ماتريس تصوير کننده  ،Tاز  nبردار  mبعدي

مراحلي که براي کاهش ابعاد سيستم در اين روش بايد

بردار دلخواه  nبعدي و  Zتصوير آن در زيرفضاي  mبعدي
تشکيل شده است.
ولي ،عمل تصويرسازي همواره با از دست دادن اطالعات

صورت گيرد عبارتند از:
 -8ايجاد بردارهاي پايه زيرفضا

همراه است .به عنوان مثال نميتوان يک خانه را فقط از روي

 -7معيارهاي قطع توليد بردارهاي پايه

تصوير افقي آن ساخت .بنابراين بايد در نظر داشت که عمل

 -3محاسبات ماتريسهاي تعميم يافته و بردارهاي شرايط

کاهش فضاي اوليه سيستم همواره با خطا همراه خواهد بود.

اوليه مربوط به گامهاي زماني متوالي

تالش براي حداقل نمودن اين خطا ،باعث بوجود آمدن روش

 -4تشکيل دستگاه معادالت در زيرفضاي تعميم يافته

تحليل در زيرفضاي يک بعدي شده است .در اين روش با

 -5حل معادالت و انتقال به فضاي واقعي

مجزاسازي معادالت تعادل ديناميکي همزمان سيستم ،به جاي

اولين سري بردار پيشنهادي در اين روش بردارهاي ويژه

حل  mمعادله تعادل همزمان m ،معادله تعادل مجزاي يک بعدي

بودند ،ولي از آنجا که بهترين بردارها براي روش زيرفضاي

حل خواهد شد.

تعميم يافته نيستند ،بردارهاي مختلف ديگري پيشنهاد شدند[.]2

چون براي اصالح جواب حاصل از حل معادالت تعادل

بردارهاي مختلفي براي توليد زيرفضاي تعميم يافته وجود

مجزاي سيستم نياز به يک راه حل تکراي خواهد بود ،براي

دارند مانند بردارهاي ويژه ،بردارهاي ريتز-ويلسون ،مودهاي

ايجاد شيوهاي قابل رقابت با روشهاي معمول تحليل ،تعداد اين

کمانش ،مشتقات مسير ،مشتقات مودال و غيره.

تکرارها بايد به حداقل کاهش يابد .به خصوص در شرايط

بردارهاي مورد استفاده براي ايجاد زيرفضا در اين تحقيق،

بردارهاي ريتز است [ .]3مرحله اول براي تعيين اين مجموعه

عمل تصويرسازي شامل دو مولفه است که عبارتند از [: ]7

بردارهاي متعامد ،تعيين توزيع مکاني بردار بارگذاري سيستم

الف -مولفه خارج از (عمود بر) زيرفضاي تعميم يافته که

است .اولين بردار ريتز نشان دهنده پاسخ استاتيکي سيستم در

نشان دهنده آن بخش از بردارهاي پايه مولد فضاي برداري

مقابل بردار بار Fاست [ .]4در مرحله بعد ،بردار بدست آمده به

اصلي است که در دسته بردارهاي مولد زيرفضاي تحليل قرار

صورت ( )4و ( )5نسبت به بردار جرم نرماليزه [ ]5ميشود:

ندارند و نمايانگر بخش از دست رفته اطالعات سيستم تحت ارر

() 4
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تصويرسازي فضاي برداري بر زيرفضاي تعميم يافته است.
تنها عامل مورر بر اين بخش از خطاي تحليل ،نحوه انتخاب
بردارها مولد زيرفضا و خصوصيات اين بردارهاي پايه با

در تعيين بردار اول ريتز از بردارهااي دينااميکي کاه در تحليال

توجه به ويژگيهاي فيزيکي و بردار بارگذاري وارد بر سيستم

دخالت دارند ،صرفنظر ميگردد .اين بردار خطا در مرحله بعاد

(که ترسيم کننده پاسخ سيستم هستند) ،خواهد بود.

به عنوان بردار بارگذاري بر سيستم اعمال شده و به اين ترتيب

ب -مولفه داخل زيرفضاي تعميم يافته که نه تنها به

بردارهاي ريتز بعدي محاسبه ميشوند .در واقع در پاساخهااي

بردارهاي پايه مولد زيرفضا و سختي سيستم بلکه به روش

استاتيکي ،در هر گام نرمهاي ديناميکي حذف شدهاند که در گام

تحليل و حتي گام زماني انتخابي نيز بستگي دارد .اين مولفه در

بعد به عنوان بردار بارگاذاري اعماال شاده و باه هماين ترتياب

حقيقت ناشي از درگيري معادالت تعادل ديناميکي سيستم در

بردارهاي ريتز بعدي محاسبه ميگردند.

زيرفضاي تعميم يافته است بنابراين اگر بتوان معادالت تعادل

چون بردارهاي پايه بايد مستقل و کامل باشند در هر مرحله

ديناميکي همزمان سيستم را مجزاسازي ) (Decoupleنمود،

بردار ريتز بهدست آمده بايد بر بردارهاي قبلي عمود شود تا

(مانند حالت استفاده از بردارهاي ويژه سيستم تعميم يافته) اين

مولفههاي بردار جديد که در جهت بردارهاي قبل است ،حذف

مولفه خطا حذف ميشود [. ]7

شوند .براي ارتقاء خصوصيات پايداري روش ،ميتوان در هر
گام از بردار استاتيکي به هنگام شده بهجاي بردار ريتز قبلي
استفاده نمود.

در حالت عمومي کاهش ابعاد زيرفضا و زماني که

بردارهاي ريتز محاسبه شده ،شامل بخش اصلي پاسخ
سيستم يعني تغيير مکان ماندگار ناشي از بارگذاري هستند.
از معيارهايي بهطور همزمان براي قطع توليد بردار ريتز
استفاده ميگردد که عبارتند از [:]5
() 6

ماتريس سختي سيستم کاهش يافته پر بوده و دستگاه معادالت
حرکت سيستم در زيرفضاي تعميم يافته به صورت مجزا نشده
باقي ميماند .در صورتي که ارر عناصر غيرقطري ماتريسهاي

) f T ( f  fm
fTf
T
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بردارهاي پايه فقط نسبت به ماتريس جرم متعامد هستند،

( M i ) 2
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که  fبردار بارگاذاري سيساتم و باردار  Mبارداري اسات کاه
عناصاار آن  M iاساات .مقااادير  M iو  f mاز روابااط ( )1و ()9
بهدست ميآيند:

سختي و ميرايي سيستم کاهش يافته را در تحليل ناديده گرفت
و دستگاه معادالت را مجزا فرض کرد و پس از انجام تحليل ارر
اين عوامل در پاسخ سيستم آورده شود ،الگوريتم تحليل در
زيرفضاي تعميم يافته براساس بردارهاي ريتز از لحاظ حجم
محاسبات کارايي بردارهاي ويژه را خواهد داشت ،بدون اين که
محاسبات سنگين حل مساله ويژه را به همراه داشته باشد.
براين اساس با انتقال سيستم معادالت به زيرفضا و حذف
اعضاي غيرقطري ،معادالت تعادل بطور مجزا و در حالت يک

()8

f m  i 1 ( f T Mi )i

بعدي حل خواهند شد .اين بدان معناست که بجاي حل  nمعادله

()9

M i   j 1 M ij

تعادل همزمان m ،معادله تعادل مجزا حل گردد .پس از حل،

m

n

تغيير مکانها براي دخالت دادن اعضاي غيرقطري به صورت
رابطه ( )81اصالح ميگردند [:]7

همانطور که در مقدمه اشاره شد ،تصويرسازي در
زيرفضا هميشه با خطا همراه است [ .]6خطاي تغيير مکان در

()11

U 1  U 1  U 1  U 0

در رابطه ( ، U 1 )81داراي پاسخهاي مربوط به سيساتم کااهش
يافته با صرف نظر نمودن از عناصار غيرقطاري مااتريسهااي

سختي و ميرايي U 1 ،پاسخ مربوط به سيستم کااهش يافتاه باا

که  iشماره تکرار است .در نزديک همگرايي Ci ،تا اندازهاي رابت

در نظر گرفتن ارار عناصار غيرقطاري مااتريسهااي ساختي و

ميماند .با جاايگزين کاردن  iباا  i+1و حاذف  Cو ساپس حال

ميراياي و  U 0تغيياار مکااان اوليااه اساات .اجاازاي ماااتريسهاااي

معادله براي  αخواهيم داشت:

 , در اعضاي قطري برابر صفر و در اعضاي غيرقطري باه
صورت رابطه ( )88و ( )87تعريف ميشوند:
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به علت تفاوت درجه دو در معادله ( )84که ميتواند به صاورت
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يک تفاوت مرکزي بيان شود ،اين شيوه به نام شيوه Aitken δ
2

خوانده ميشود.
همانطور که در ضميمه ( )8نشان داده شده است ،معادله


nli
ij

k
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که  گام زماني انتخابي است.
هدف تعيين  U 1برمبناي  U 1حاصل از سيستم معادالت
حرکت مجزا بدست آمده ،به اين ترتيب يک راه حل تکراري
براي تحليل رابطه بازگشتي فوق خواهيم داشت که در تکرار

( )81به صورت خطي همگرا ميشود .بنابراين از معادله ()84
براي سرعت دادن به اين شيوه حل ميتوان استفاده نمود .در
اينگونه معادالت ،رابطه ( )84به صورت رابطه ( )85بازنويسي
ميشود:
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 rاجزاي بردار وابسته و  iشماره تکرار را تعريف ميکنند .ايان

اول  U 1  U 1است و معادالت مربوط به هر تکرار در رابطه

روش بسيار ساده بوده و در حلهاي تکراري سرعت همگراياي

تکراري مرحله بعد قرار داده ميشود .بنابراين در اين مرحله

را با کارايي مناسبي ارتقاء دهد.

براي اصالح بردار تغيير مکان نياز به تکرارهايي است که
بخصوص در مسائل غيرخطي هندسي شديد ،تعداد اين تکرارها
بر سرعت بسيار تاريرگذار خواهد بود .چنانچه بتوان به گونهاي

براي بررسي کارايي روش پيشنهادي ،نرمافزاري به کمک

تعداد اين تکرارها را به حداقل ممکن کاهش داد ،کارايي الگوريتم

زيربرنامههاي موجود [ ]9و براساس الگوريتم حل ،نوشته شد

در مسائل غيرخطي بسيار باال خواهد رفت [.]3

و مثالهايي به شرح زير مورد بررسي قرار گرفت.

فرآيند تکراري در اصالح بردار تغييرمکان آورده شده در
معادله ( )81بخصوص در تحليلهاي غيرخطي هندسي ،يکي از
زمانبرترين قسمتهاي حل است .بنابراين کارايي روش تحليل،
بستگي به تعداد اين تکرارها خواهد داشت .هر روشي که بتواند
تعداد تکرار مورد نياز براي رسيدن به همگرايي را به حداقل
برساند ،کارايي را باال ميبرد .بنابراين يکي از موررترين و
سادهترين شيوههاي شتاب بخشي به فرآيندهاي حل تکراري با
نام شتابدهنده آيتکن در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته
است [ .]8در اين روش با محاسبه سه بردار تکرار ابتدايي
ميتوانيم ،جوابي با دقت بسيار باال و نزديک به جواب واقعي
بهدست آوريم.
اين شتابدهنده براي فرآيندهاي تکراري که به صورت
خطي همگرا ميشوند به کار ميرود .وقتي يک فرآيند بهطور
خطي همگرا ميشود [: ]8
()13

Ci  1

)   xi 1  Ci (  xi

در اين مثال سقف استوانهاي شکل با تکيهگاه دو طرف
مفصلي به مشخصات زير تحت بارگذاري سينوسي قرار
ميگيرد:
ابعاد سقف :شعاع  2/6متر ،ضخامت  1/126سانتيمتر،
زاويه بازشدگي  41درجه ،طول  85/71متر (شکل شماره ( ))8و
بارگذاري ) f (t )  0.005 sin(0.75t

مشخصات مواد  0  40.0 ،  0 x  30.0 ،  0.3 :و
  012  20.2 ، G xy  G xz  G yz  11540.00 ،  045  35.0و
 ، E x  E y  30000.0وزن مخصوص  ،1/113واحدها  mو
 MNاست.

15.20 m

r = 7.60 m

40°

شکل ( :)8هندسه سقف و ابعاد

تغير مکان جسم تحت بار وارده در شکل ( )7نشان داده
شده است .سپس براي بررسي عملکرد شتاب دهنده آيتکن،

شکل ( :)4نسبت مدت زمان تحليل با استفاده از شتاب دهنده و بدون
آن

سيستم در شدت بارهاي مختلف و تغيير مکانهاي بسيار
بزرگ مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج براساس نسبت
مدت زمان تحليل با استفاده از شتاب دهنده و بدون آن
برحسب بار وارده در شکل ( )3آورده شده است.
همچنين براي بررسي ارر متقابل تنش تسليم و شتاب دهنده

در اين مثال رفتار پوسته داراي تکيهگاه گيردار سرتاسري
با مشخصات زير ،تحت بار گسترده سينوسي مورد بررسي
قرار ميگيرد.

آيتکن ،نتايج بدست آمده از تغييرات تنش تسليم ماده ،براي

ابعاد پوسته6 :متر در 6متر با ضخامت  1/87سانتيمتر .اگر

مادهاي که تسليم آن  811 ،11 ،41و  871درصد بيشتر از

مبدا مختصات در مرکز پوسته قرارداده شود ،ارتفاع هر نقطه

تسليم واقعي ماده باشد ،در مقدار بار حداکثر  1/171در

روي پوسته برابر است با( ، z  1/15( x 2  y 2 ) :شکل ())5

شکل ( )3ارائه گرديده است.

Z
Y
X

نتايج تحليل در زيرفضا
نتايج تحليل بدون کاهش
ابعاد

)Z= -1/15(X²+Y²

شکل ( : )5پوسته داراي تکيهگاه سرتاسري

مشخصات

شکل ( :)7تغيير مکان سيستم

مواد:

وزن

مخصوص

،1/113

، G xy  G xz  G yz  76900.0 ، E x  E y  200000.0 ،  0.3
و
،  0 y  40.0
،  0 x  30.0
 045  345.0
  013   012   023  144.0با واحدهاي  mو MNاست.
تغير مکان جسم تحت بار )  f (t )  3.5sin(0.75tدر شکل ()6
نشان داده شده است.

همانند مثال قبل ،براي نشان دادن مقدار کارايي شتابدهنده
جسم تحت بارگذاريهاي متعدد براي انجام تغييرشکلهاي
بزرگ قرار ميگيرد و مدت زمان تحليل با شتاب دهنده و بدون
آن ،بر حسب ميزان بار وارده در شکل ( )2مقايسه شده است.
همچنين مشخصات تسليم جسم با افزايشهاي متعدد مورد
شکل ( :)3نسبت مدت زمان تحليل با استفاده از شتاب دهنده و بدون
آن

بررسي قرار گرفته است که نتايج براي بار حداکثر  5/5در
شکل ( )1نشان داده شده است.

نتايج تحليل در زيرفضا

تحليل دخالت کرده و جسم بر ارر بار وارده ،تغيير مکانها و
تنشهاي بزرگي را تجربه ميکند .علت اصلي اين موضوع
ميتواند افزايش تنشها و وارد شدن تنشهاي برشي و خمشي

نتايج تحليل بدون کاهش ابعاد

در معادله سازنده سختي و رشد اعضاي غيرقطري ماتريس
سختي سازه باشد.
نمودارها بيانگر آن است که هر چه سيستمي تحت
بارگذاري يکسان بتواند تنشهاي بزرگتري را تجربه کند ،به اين
معنا که تنش تسليم آن باالتر رود ،ارر شتاب دهنده مورد
استفاده بيشتر است.

شکل ( :)6تغيير مکان سيستم ()cm

پس از تسليم اکثريت المانها ،به اين علت که تغييرات
ماتريس سختي کند ميشود ،درصد کاهش زمان تا اندازهاي
متوقف شده و تفاوت زيادي نخواهد کرد.
کاهش زمان بدست آمده براساس سيستم مورد بررسي
متفاوت بوده و حداکثر درصد به دست آمده براي کاهش مدت
زمان حل برابر با  %71است.

معادله اصالح تغيير مکان ( )81به صورت رابطه ()86
بازنويسي ميشود:
()16
شکل ( :)2کارايي شتاب دهنده تحت ارر بار

U

)( n 1

 U 1

)( n

U1

که در آن  Uنشان دهنده آن بخش از تکرار است که مقدار رابتي
دارد .بنابراين ،خطا در تکرار nام به صورت رابطه ( )82نوشاته
ميشود [:]6
)( n

 n  U 1  Ut

()17

که  U tجواب حقيقي معادلاه اسات .حاال اگار معادلاه ( )82باه
صورت رابطه ( )81بازنويسي شود:
 n  U 1( n 1)  U  Ut

()18

از آنجا که  ، U tدر معادله ( )86را صادق است ،رابطه ( )81باه
صورت رابطه ( )89نوشته ميشود:
()19
شکل ( :)1کارايي شتاب دهنده با توجه به تسليم

 n  U 1( n 1)  U  Ut  U 
 U t   n 1

)( n 1

U 1

بنابراين تکرار اگر همگرا شود ،به صورت خطي همگرا ميشود.
براي بررسي همگرايي به مرجع شماره ] [2مراجعه شود.

نتايج نشان ميدهند که جسم مدل شده به روش توصيف
شده نرمتر از جسم مدل شده بدون کاهش ابعاد فضا است.
ولي روش ارائه شده دقت خوبي دارد.
اصالح انجام شده با شتاب دهنده ،در مواقعي کاربرد واقعي
خود را نشان ميدهد که عوامل غيرخطي براساس هندسه در
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