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                      چكيده                      

وزن سثازه  الوه بر بحث  سيسثتم بثاربري جانبي،بهينثه كثردن يكي از  موضوعات مهم در طراحي ساختمان هاي بلند مرتبه ع

ميباشد ، بر همين اساس انتخاب يك سيستم مناسب سازه اي كه بتواند عالوه بر ويژگي هثاي سثازه اي نريثر شثكي پث،يري ، 

ومت ، وزن بهينه اي نيز داشته باشد از مهمترين اصول در زمينه بناهاي بلند مرتبه است زيرا پارامترهاي سثختي ، سختي و مقا

شكي پ،يري و مقاومت سازه با تغيير نوع سيستم باربري جانبي به ميزان نسبتا زيادي تغيير پيدا ميكند و انتخاب سيستم سازه 

شد امري اجتناب ناپدير است از آنجايي كه نيثروي زلزلثه بثه جثرم سثازه وارد ميشثود اي كه بتواند وزن بهينه اي نيز داشته با

ميتوان با كاهش وزن سازه و رساندن آن به وزن بهينه ، اثرات نيروهاي لرزه اي وارده را كاهش داد . به همثين منرثور در ايثن 

پثالن ، ارتفثاع ، بارگث،اري  و ... ا بثا ت ثداد  پژوهش سيستم هاي سازه اي لوله اي و شبكه قطري  در  سازه هثايي مشثابهد در

مدلسازي شده  و پس از محاسبات ضرايب زلزله بر سازه هاي م،كور د توسط برنامه  SAP2000طبقه  در نرم افزار  03طبقات 

بثر روي  ا تحليي هاي استاتيكي و ديناميكي خطي به ترتيب  0033نوشته شده در محيط نرم افزار متلب بر اساس آيين نامه   

كثه قابليثت  MATLABسازه هاي م،كور انجام شده و سپس بر اساس برنامه نوشته شده براي تحليي سثازه هثا در نثرم افثزار 

محاسبه تغيير مكان ها و تنش ها و عكس ال مي هاي تكيه گاهي را دارد صحت سنجي اي بين كثد نوشثته شثده و مدلسثازي 

و سپس وزن بهينه اسكلت فلزي سازه هاي م،كور را بر اساس الگثوريتم  گرددميانجام   SAP 2000صورت گرفته در نرم افزار 

اهميت اين مقايسه در اين اسثت كثه بثر اسثاس يافتثه هثاي حاصثي از آن   آوريم .بدست مي  MATLABژنتيك در نرم افزار 

    .كاهش داده و بهينه سازي نماييم ميتوانيم وزن اسكلت سازه هاي فلزي م،كور را به روش الگوريتم ژنتيك و با دقت بسيار باال

 اي، الگوريتم ژنتيك ، سازه بلند مرتبه .بهينه سازي ، سيستم شبكه قطري، سيستم لوله:  واژگان كليدي

  مقدمه
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بهينه سازي وزن سازه ها در سالهاي اخير با توس ه بناهاي بلند مرتبه اهميت بسيار زيادي پيدا كرده است زيرا عالوه بثر بحث  

ربوط به كاهش هزينه هاي اجرا و ساخت ، منجر به كاهش اثر نيروي لرزه اي وارده بر سازه ميگردد زيرا نيروي زلزله بثه هاي م

جرم سازه وارد ميشود و هر چه بتوان جرم سازه را كمتر كرد نيروي لرزه اي وارده اثر كمتري بر سازه خواهد داشت . بايد توجه 

كردن محدوديت هاي آيين نامه اي صرفا كمينه سازي وزن اسثت  و نثه بهينثه سثازي  داشت كه كاهش وزن سازه بدون لحاظ

زيرا بهينه سازي با در نرر گرفتن تمامي محدوديت هاي آيين نامه اي انجام ميشود و اگثر ايثن محثدوديت هثا در نرثر گرفتثه 

سيدن به نتايج دقيق تثر سثازه هثاي بلنثد نشوند حتي ميتواند براي سازه زيان بار باشد به همين منرور در اين پژوهش براي ر

مرتبه م،كور با كد نويسي در محيط نرم افزار متلب مدلسازي و تحليي شده اند و سپس با الگوريتم ژنتيثك در ايثن نثرم افثزار 

 ارتباطي برقرار شده است كه ميتواند سرعت و دقت بسيار بااليي را در بهينه سازي وزن اسكلت فلثزي سثازه هثاي اشثاره شثده

 داشته باشد .
 

 م رفي سيستم هاي سازه اي بناهاي بلند مرتبه 

 م رفي سيستم سازه اي لوله اي

داده شثده اسثت، سيسثتم لولثه اي مثي باشثد  توس هيكي از سيستم هاي مقاوم در ساختمان هاي بلند كه توسط فضلور خان 

(Taranath,2012) متثر ا در دور تثا دور  1.6تثا 0سثبتا نزديثكددر اين سيستم سازه اي ستونهاي پيراموني بثا فاصثله اي ن

متر ا به يكثديگر متلثي هسثتند و  اتلثال تيرهثا و  6.1تا  3.0ساختمان قرار  ميگيرند كه توسط تيرهايي با عمق زياد د بين 

لثي ستونها در اين قاب پيراموني گيردار است و تمامي نيروهاي جانبي توسط اين قاب محيطي تحمي ميشوند  و  ستونهاي داخ

با فاصله اي نسبتا زياد از يكديگر قرار گرفته و تنها براي مقابله با نيروهاي ثقلي طراحثي ميشثوند  و تمثامي اتلثاالت تيرهثا و 

رفتار سيستم لوله اي تحت اثر بارهاي جانبي مانند خمش يك طره توخالي مي باشد كثه  ستونهاي داخلي از نوع مفللي است .

 PEER/TBIدطويي مثي گثردد.  ، كوتاه شده و تارهاي سمت نيروي جانبي، نيروهاي جانبي در اثر آن تارهاي سمت مخالف 

به علت توزيع غير يكنواخثت نيثرو در سثتون هثاي بثال  امااين سيستم سختي جانبي و مقاومت پيچشي بااليي دارد  ا2010,

اسثتفاده از حثداك ر فرفيثت سثختي و  دعمود بر بار جانبيا لنگي برش خواهد داشت. اثرات لنگي برشي در لولثه هثاي قثابي،

نمثاي  6. در شثكي ( . ( PEER/TBI,2010مقاومت سازه را محدود كرده و لنگر مقاوم و صلبيت خمشي را كاهش مي دهد

 كلي اين سيستم سازه اي شرح داده شده است . 
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     [6]لي سيستم سازه اي  لوله اي: نماي ك6شكي

 م رفي سيستم سازه اي شبكه قطري

نمونه خاصي از خرپاي فضايي است كه شامي شبكه اي  كه با توس ه تئوري سازه هاي لوله اي پديد آمد ، سيستم شبكه قطري

ورب و افقثي ، شثكي از تقثاطع اعضثاي مث پيراموني است  كه از خرپاهاي م ل  شكي ساخته شده است . سيستم شبكه قطري

اعضاي مورب در سيستم سازه اي شبكه قطري ميتوانند نيروهاي ثقلي به عثالوه نيروهثاي  (jinko kim,2014)گرفته است 

نقثش كليثدي در  دسثتونهاي مثوربا زاويه اعضثاي مثوربجانبي را به دليي ساختار و موق يت شبكه م ل ي شان تحمي كنند 

اي اسثت كثه بثه هاي با سيستم شبكه قطري زاويثهكند. منرور از زاويه بهينه در سازهمي هاي با سيستم شبكه قطري ايفاسازه

بنابر مطال ات صورت گرفته توسط محققين اين جايي جانبي نيز كمتر باشد. ازاي آن حداقي ملالح در سازه ملرف شود و جابه

 ).(Garlan Ramadhan,2013درجه است 03تا  13زاويه بهينه در حدود 

 
: تلوير كلي سيستم شبكه قطري0كيش  
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 مدلسازي ، طراحي و تحليي سيستم هاي سازه اي

 مشابه در در اين پژوهش ما به بررسي و مقايسه  دو سيستم سازه اي شبكه قطري و لوله اي با اب اد هندسي و بارگ،اري كامال

تيرها  فرض بر اين است كه فاصله بين ديوارها وا ميپردازيم الزم به ذكر است كه در تمامي مدلسازي ها 0333PASنرم افزارد

 6لو ستونهاي سازه به گونه اي است تا اثر ميانقاب ها ح،ف شود. همچنين اسكلت تمامي سازه ها فوالدي هستند در جدو

  اب اد و مشخلات سازه هاي مدلسازي شده آورده شده است .

: مشخلات سيستم هاي سازه اي مدلسازي شده 6جدول   

اي ازهس سيستم  تعداد 
 طبقات

 طبقه هر ارتقاع
(متر)  

(متر)سازه كل ارتفاع (متر)پالن طولي بعد  متر)پالن عرضي بعد  ) 

(طبقه 03) اي لوله سيستم  03 0.3 111 03 03 

( طبقه 03)  قطري شبكه سيستم  03 0.3 111 03 03 

متر   0.0متر بوده و ارتفاع طبقات نيز برابر  00متر در  00همانگونه كه به وضوح مشخص است اب اد پالن در تمامي سازه ها  

تلوير پالن سازه هاي مدلسازي شده ميباشد كه در تمامي سازه ها يكسان است . 0ميباشد شكي   

 

وني : پالن سازه هاي مدل سازي شده همانگونه كه به وضوح مشخص است تمامي اتلاالت داخلي از نوع مفللي است اما اتلاالت قاب پيرام0شكي

.ارجي از نوع گيردار استخ  

 بارگ،اري

و به صورت كامال مشابه انجام   0براي مقايسه بهتر سيستم هاي سازه اي شبكه قطري و لوله اي ، بارگ،اري آنها بر طبق جدول

 شده است در اينجا به دليي اختلار از آوردن جزئيات محاسبات بارگ،اري خودداري شده است.
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: جزئيات بارگ،اري0جدول  

 (كيلوگرم بر متربار ديوارهاي پيراموني سازه ) (كيلوگرم بر متربار ديوار پيراموني بام) 

300 600 

اي مدلهاي سازه اي مورد مطال هيي لرزهطراحي و تحل  

تبراي فرآيند مدلسازي، تحليي و طراحي سازه هاي شبكه قطري و لوله اي از تلوير  روند نماي زير استفاده شده اس  
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 MATLABنها در نرم افزار سپس بهينه سازي وزن آ SAP2000: روند نماي مدلسازي سازه ها در نرم افزار  4شكي 

كيلوگرم بر متر  نده بام)بار ز

 ( مربع
كيلوگرم بر متر  بار مرده بام)

 ( مربع
 ( كيلوگرم بر متر مربعبار مرده)  ( كيلوگرم بر متر مربع بار زنده )

150 300 200 650 

 طراحي بر اساس تحليل ديناميكي

 MATLABمدلسازي سازه هاي حاصل در كد نوشته شده در نرم افزار 

 مدلسازي اوليه 

طي تحليل استاتيكي خ  

طراحي اوليه بر اساس تحليل 

 استاتيكي خطي 

 هم پايه كردن برش پايه 

 تحليل ديناميكي خطي

 MATLABكه قطري و لوله اي در نرم افزاربهينه سازي وزن سازه هاي شب

طراحي جواب 

 ميدهد

 MATLABو  SAP2000مقايسه بين نتايج حاصل از نرم افزار  
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طبقه شبكه قطري و لوله اي بر مبناي مثوارد ذكثر شثده بثه مقايسثه نتثايج  03پس از مدلسازي و تحليي و طراحي سازه هاي 

 تلوير سازه هاي مدلسازي شده  قابي مشاهده است .  1و  4حاصي از تحليي سازه هاي م،كور ميپردازيم در شكي هاي

  
ي مدلسازي شده در نرم افزار سپدتلوير سمت راست ا و سازه لوله اي مدلسازي شده د تلوير سمت چپا : سازه شبكه قطر 1شكي  

     

(طبقه لوله اي د تلوير سمت چپ 03طبقه شبكه قطري د تلوير سمت راست ا و تلوير سازه  03: تلوير سازه  1شكي  
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تغيير مكان حداك ر سازه در محدوده مجاز باشد كه در اين در سازه هاي بلند مرتبه يكي از م يارهاي مهم طراحي اينست كه 

طبقه م،كور كه  03كه براي سازه هاي   (j.kim at el ,2010)ارتفاع كي سازه است  433/6پژوهش محدوده مجاز برابر با 

طبقه شبكه  03ي سازه ها  6سانتيمتر است كه بر طيق نمودار 00متر دارند اين تغيير مكان مجاز برابر  664ارتفاعي برابر 

  قطري و لوله اي مورد مطال ه داراي تغيير مكان كمتري از محدوده مجاز هستند.
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ط

ط   ل له اي 

 

طبقه 03: تغيير مكان نسبي سازه هاي شيكه قطري و لوله اي  6نمودار  

سانتيمتر است و تغيير مكان سازه  1.1طبقه شبكه قطري در حدود  03مشخص ميشود كه تغيير مكان سازه  6با بررسي نمودار

درصد كمتثر از دريفثت  01طبقه شبكه قطري در حدود  03سانتيمتر است به عبارت ديگر دريفت سازه  00طبقه لوله اي  03

   .طبقه لوله اي است  03سازه 

 مقايسه وزن كي و وزن اسكلت فلزي

سازه لوله اي كمتر است كه ميزان  ي شبكه قطري ازمشاهده ميشود كه برش پايه در سازه ها 0همچنين با بررسي نمودار

 درصد است . 0كاهش برش پايه در سازه شبكه قطري نسبت به لوله اي برابر 
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: مقايسه وزن كي سازه هاي مورد بررسي 0نمودار  

 

رد مطال ه : مقايسه بين وزن اسكلت فلزي سازه هاي شبكه فطري و لوله اي مو 0نمودار   

تثن  006طبقه لولثه اي 03طبقه شبكه قطري در مقايسه با سازه  03نتيجه ميگيريم كه اسكلت فلزي سازه  0از بررسي نمودار

طبقه لوله اي سثبك  03درصد نسبت به اسكلت فلزي سازه  61طبقه شبكه قطري  03سبك تر است ي ني اسكلت فلزي سازه

 تر است.

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 سازه هاي شبكه قطري و لوله اي  كد نويسي و مدلسازي و تحليي

سازه هاي شبكه قطري و لوله اي ، برنامثه اي توسثط نويسثنده مقالثه بثر به منرور دقت و اطمينان از نتايج حاصله كد نويسي 

ستون نوشته شده است و به شيوه تحليي ماتريسي سازه هاي م،كور را تحليي ميكند از آنجثايي كثه هثر -اساس المان هاي تير

ي حاصثي از نثرم افثزار برنامه نوشته شده نياز به صحت سنجي دارد ل،ا خروجي هاي حاصي از كد نوشته شده بثا خروجثي هثا

SAP2000   مقايسه شده است در شكي زير نتايج حاصي از تغيير مكان هاي جانبي حاصله از  كد نوشثته شثده در نثرم افثزار

MATLAB   و نرم افزارSAP2000  . با يكديگر مقايسه شده است 

شود سازه م،كور عينا مشابه با سثازه ديده مي  MATLABتلوير قاب سازه شبكه قطري مدلسازي شده در نرم افزار  0در شكي 

 در نرم افزار متلب كد نويسي شده است .  SAP2000مدلسازي شده در نرم افزار 

 

   MATLAB: تلوير قاب سازه شبكه قطري مدلسازي شده در نرم افزار  0شكي 
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ديده ميشود   MATLABنيز تلوير سازه لوله اي مدلسازي شده در نرم افزار  0در شكي 

 

   MATLAB: تلوير سازه لوله اي مدلسازي شده در نرم افزار  0شكي 

 خروجي هاي حاصي از اين تحليي ديده ميشود  4در نمودار 

 

 SAP2000و خروجي هاي نرم افزار  MATLAB: صحت سنجي بين نتايج كد نوشته شده در نرم افزار  4نمودار 
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و نتايج حاصله از تحليي در نرم   MATLABندكي بين نتايج حاصله از كد نوشته شده در نرم افزار فاصله بسيار ا 4در نمودار 

  MATLABوجود دارد و عمده اين تفاوت بدليي جمع المان هاي ماتريسي در كد نوشته شده در نرم افزار   SAP2000افزار 

  SAP2000طابقت خوبي با نتايج حاصله از نرم افزار است كه كمي تغيير مكان ها را كمتر حساب كرده است اما نتايج آن م

 دارد . 

به كمك الگوريتم ژنتيك تابع وزن هر يك از سازه هاي شبكه قطري و لوله اي را مينيمم كرده و در نتيجه با گرفتن خروجي از 

 ، حاصي ميگردند .كه نمودار بهينه سازي هستند  1و 1نرم افزار متلب براي هر يك از سازه هاي م،كور نمودار هاي 

 

 

 : بهينه سازي وزن اسكلت سازه شبكه قطري د سمت چپ ا 1: نمودار بهينه سازي وزن اسكلت  سازه لوله اي د سمت راست ا و نمودار  1نمودار

 0633تن محاسبه شده است كه در مقايسه با  1003بار حي الگوريتم برابر  606وزن بهينه اسكلت فلزي سازه لوله اي ب د از 

درصد كاهش وزن داشته است  ، همچنين وزن  0در حدود   SAP2000تن وزن اسكلت فلزي محاسبه شده توسط نرم افزار 

 1060تن محاسبه شده است كه در مقايسه با  1304بار حي الگوريتم ژنتيك برابر  606اسكلت فلزي سازه شبكه قطري ب د از 

 درصد كاهش وزن داشته است.  0.0در حدود  SAP2000تن وزن اسكلت فلزي محاسبه شده در نرم افزار 

 DEMATELت يين عومي تاثيرگ،ار و تاثير پ،ير به روش 

با استفاده از آناليز حساسيت و نرمااليز كردن هر يك از عوامي مورد بررسي به هر يك از پارامترها   DEMATELدر روش  

به   MATLABدر نرم افزار   DEMATELنويسي روش اختلاص ميدهيم و سپس با استفاده از كد  4تا  3مقداري بين 

 پردازيم . محاسبه بيشترين عامي تاثير گ،ار و تاثيرپ،ير بر سازه ها مي
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 DEMATEL: نمودار  0نمودار 

به ترتيب پارامترهاي سختي ، ميرايي و شكي پ،يري بيشترين ميزان تاثيرگ،اري بر روي سيستم سازه اي  0با توجه به نمودار 

رند و پارامترهاي پريود سازه و دريفت و برش پايه به ترتيب تاثيرپ،ير ترين عوامي سازه اي هستند . همچنين سختي را دا

 باالترين ميزان تاثيرگ،اري را دارد ي ني با افزايش سختي شاهد كاهش قابي مالحره تغيير مكان نسبي در سازه خواهيم بود . 

 بح  و نتيجه گيري

ازه لوله اي كه فاقد اعضاي مورب هستند ، سيستم هاي شبكه قطري عملكرد بهتري در حثداقي كثردن در مقايسه با سيستم س

تغيير شكي هاي برشي دارند زيرا آنها برش را با عملكرد محوري اعضاي مورب شان تحمي ميكننثد  در حاليكثه سيسثتم هثاي 

 .سازه اي لوله اي برش را با خمش ستونهاي عمودي شان تحمي ميكنند

ان تغيير مكان نسبي در سازه هاي شبكه قطري بسيار كمتر از سازه هاي لوله اي اسثت كثه در ايثن پثژوهش تغييثر مكثان ميز

 درصد سيستم لوله اي بدست آمده است . 03نسبي سيستم شبكه قطري در حدود 

م ناي كثاهش هزينثه در  درصد سبك تر است و اين به 66اسكلت فلزي سازه  شبكه قطري در مقايسه با سازه لوله اي حدودا 

 اسكلت فلزي ميباشد. 

درصثد وزن  0الگوريتم ژنتيك روش بسيار مناسبي براي بهينه سازي وزن سازه هاي بلند مرتبه ميباشد زيثرا ميتوانثد حثداقي 

ه ميثزان  اسكلت سازه را كاهش دهد ، هر چند در ابتدا اين رقم ممكن است چندان زياد به نرر نرسد اما در سازه هاي بلند مرتب

 قابي توجهي از هزينه ها را كاهش ميدهد .

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 مراجع

ا013نشريه بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود دنشريه    .[1] 

ا4ويرايش  0033آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله د آيين نامه    .[2] 

[3]. jinko kim. (2014). Seismic  performance of twisted diagrid building . international journal of High-rise 

building.vol3.no3.222-230 

[4].Bungale S. Taranath.(2012) Structural Analysis and Design of Tall Buildings Steel and Composite 

Construction. 2012 by Taylor & Francis Group, LLC 

[5]. Ravi K Revankar.(2014). Pushover Analysis of Diagrid Structure. International Journal of Engineering and 

Innovative Technology.Volume 4. Issue 3. 

[6]. Alfio Quarteroni.(2014).Scientific Computing with MATLAB. Springer Heidelberg New York Dordrecht 

London. ISBN 978-3-642-45367-0 (eBook) 

 [7]. Garlan Ramadhan.(2013).Seismic Performance of Diagrid Steel structures Using Single and Double 

Friction Mass Dampers . degree of Master of Science in Civil Engineering. Oregon State University. 

 [8]. J. Kim, Y. Jun and Y.-Ho Lee.(2010). Seismic Performance Evaluation of Diagrid System Buildings. 

Department of Architectural Engineering, Sungkyunkwan University. Suwon. Korea  

[9]. K. Moon .(2009).Design and Construction of Steel Diagrid Structures.School of Architecture. Yale 

University. New Haven. USA. 

 [10] . Matlab R2015b user’s manual ( Genetic algorithm) . 

 [11]. Pacific Earthquake Engineering Research Center (2010), Guidelines for Performance-Based Seismic 

Design of Tall Buildings,  PEER Report 2010/05, November 2010, prepared by the TBI Guidelines Working 

Group, Berkeley, California. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 MATLABپيوست كد تحليل و مدلسازي سازه هاي مقاله در نرم افزار 

         
clear all;clc;close all; 
format short 
disp '"This Program Is Writed By mohsen rostami"'; 
disp('please wait ...') 
global Ke L reactions;  
disp ' ' 
FRAMEINPUTES=xlsread('FRAME.xlsx'); 
ElementNum=FRAMEINPUTES(1,1); 
NodeNum=FRAMEINPUTES(1,2); 
U0Num=FRAMEINPUTES(1,3); 
EMatrix=FRAMEINPUTES(1:ElementNum,4); 
AMatrix=FRAMEINPUTES(1:ElementNum,5);%A:area of cross section 
IMatrix=FRAMEINPUTES(1:ElementNum,6);%I:MOMENT INERTIA 
ElementNodes=FRAMEINPUTES(1:ElementNum,9:10);%ElementNodes 
NodeCoordinates=FRAMEINPUTES(1:NodeNum,11:12);%NodeCoordinates 
xx=NodeCoordinates(:,1); 
yy=NodeCoordinates(:,2); 

  
% SHOW SIMPLE FIGURE OF YOUR FRAME 
for j=1:ElementNum 
    X=[NodeCoordinates(ElementNodes(j,:),1)]; 
    Y=[NodeCoordinates(ElementNodes(j,:),2)]; 
    hold on% 
    absxx=abs(xx); 
    absyy=abs(yy); 
    maxxx=max(absxx); 
    maxyy=max(absyy); 
    maxi=max([maxxx maxyy]); 
    xlim([-2*maxi 2*maxi]) 
    ylim([-2*maxi 2*maxi]) 
    plot(X,Y,'m','linewidth',6) 
   % plot(X,Y,'o','linewidth',3) 
    grid on 
    xlabel('X axis \rightarrow') 
    ylabel('Z axis \rightarrow') 
    title(' Figure Of TUBE Frame','fontsize',15) 
end 

  
AllDof=3*NodeNum; 
U=zeros(AllDof,1);  
force=zeros(AllDof,1); 
force=FRAMEINPUTES(1:AllDof,7); 

  
% (stiffness matrix) 
stiffness=zeros(AllDof); 
global Ke L; 
Ke=zeros(6,ElementNum*6); 
for e=1:ElementNum  
    E=EMatrix(e); 
    A=AMatrix(e); 
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    I=IMatrix(e); 
    EA=E*A; 
    EI=E*I; 
    ElementCourse=ElementNodes(e,:); 
    ElementDof=[ElementCourse ElementCourse+NodeNum 

ElementCourse+2*NodeNum]; 
    xa=xx(ElementCourse(2))-xx(ElementCourse(1)); 
    ya=yy(ElementCourse(2))-yy(ElementCourse(1)); 
    length_element=sqrt(xa*xa+ya*ya); 
    cosa=xa/length_element; 
    sina=ya/length_element; 
    ll=length_element; 
    L=[cosa*eye(2) sina*eye(2) zeros(2);-sina*eye(2) cosa*eye(2) 

zeros(2);zeros(2,4) eye(2)];  
    oneu2=[1 -1;1 -1]; 
    oneu3=[1 1;-1 -1]; 
    oneu4=[4 2;2 4]; 
    k1=[EA/ll*oneu zeros(2,4);zeros(2) 12*EI/ll^3*oneu 6*EI/ll^2*oneu3 
        zeros(2) 6*EI/ll^2*oneu2 EI/ll*oneu4]; 
    stiffness(ElementDof,ElementDof)=... 
        stiffness(ElementDof,ElementDof)+L'*k1*L;   
    Ke(1:6,e*6-5:e*6)=k1; 
end 

  

  
DeactivedDof=FRAMEINPUTES(1:U0Num,8); 

  

  
activeDof=setdiff([1:AllDof]', [DeactivedDof]); 
U=stiffness(activeDof,activeDof)\force(activeDof); 
Displacements=zeros(AllDof,1); 
Displacements(activeDof)=U; 

  
global reactions 
disp('***Displacement***') 
NNode=1:AllDof; 
[NNode' Displacements] 
F=stiffness*Displacements; %F=KU 
reactions=F(DeactivedDof); 
[DeactivedDof reactions] 

  

  
for p=1:ElementNum 
    Ut=Displacements; 
    Aa=Ut(1:NodeNum); 
    Bb=Ut(NodeNum+1:2*NodeNum); 
    Cc=Ut(2*NodeNum+1:3*NodeNum); 
    u1=Aa(ElementNodes(p,1)); 
    u3=Bb(ElementNodes(p,1)); 
    u5=Cc(ElementNodes(p,1)); 
    u2=Aa(ElementNodes(p,2)); 
    u4=Bb(ElementNodes(p,2)); 
    u6=Cc(ElementNodes(p,2)); 
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    disp('Internal Force,Stiffness and Displacement Matrix For 

Element');disp(p) 
    ue=[u1;u2;u3;u4;u5;u6] 
    y1=(NodeCoordinates(ElementNodes(p,1),2)) 
    y2=(NodeCoordinates(ElementNodes(p,2),2)); 
    y2y1=y2-y1;  
    if y2y1==0 
    ke=Ke(1:6,p*6-5:p*6) 
    else 
    ke=L'*Ke(1:6,p*6-5:p*6)*L 
    end 
    fe=ke*ue 
    disp('- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -') 
end 
disp('A N A L Y S I S   C O M P L E T E ') 
disp(datestr(clock)) 
save('Frame Displacements.txt','Displacements','-ascii') 
save('Frame Reactions.txt','reactions','-ascii') 
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