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مسأله عدم قطعیت در مشخصات مسائل طراحی بازهها ،نظیر پارامتر های مصالح ،بارگذاریها ،ابعاد باعث در نظرگرفتن ضریب اطمینان باال در
طراحی می گردد .یکی از روشهای آنالیز ،روش اجزای محدود احتماالتی میباشد که با در نظرگرفتن عدم قطعیتها ،خروجیهای جابهجایی و

تنش مختلفی را به همراه خواهد داشت .در این مقاله با کمک تئوری اختالل ،بازۀ تغییرات جابهجایی و تنش در روش اجزای محدود محاسبه شده

و اثر اندازه شبکه بر این بازه تغییرات مورد بررسی قرار گ رفته است .که در نهایت به منظور یافتن شبکۀ بهینه برای دستیابی به جوابهایی با دقت

مطلوب و همچنین کنترل خطای نتایج بدست آمده از قبیل بازۀ تغییرات جابهجایی و همینطور شدت تنش از تلفیق روش اجزای محدود تطابقی در
روش اجزای محدود احتماالتی استفاده میگردد.

کلمات کلیدي :روش اجزايمحدود احتماالتی ،آنالیز عدم قطعیت ،وابستگی به شبکه ،تئوري اختالل ،روش اجزاي محدود
تطابقی

.1

مقدمه
همسویی با پیشرفت علم بشر ،درک بهتر پدیدههای امروز جهان و همینطور پیشبینی رفتار آنها امری الزم و حیاتی است ،به این منظور که

دیگر روشهای تحلیلی کارایی و پاسخگویی مناسبی برای حل مسائل دشوار امروزه جهان را ندارد .حال برای حل بسیاری از معادالت پیچیده

دیفرانسیلی که دیگر روشهای تحلیلی کارایی برای این نوع از مسائل وجود ندارد روشهای عددی جایگزین این روشها شده است ،که میتوان

پیدایش این روش را در دهه  0491در بسیاری از رشتههای مهندسی بویژه مسائل مکانیک جامدات جستوجو کرد ،ولی نهایتاً در سال  0491توسط
کالف نام گذاری شد .اولین کاربرد های این روش را برای حل معادالت پیچیده دیفرانسیلی توسط زینکوویچ و چونگ ارائه شد ] ،[1ولی از همان ابتدا
مدلسازی عددی توسط نرم افزارها و تشکیل مبانی اجزای محدود باعث پدید آمدن خطاهای عددی در محاسبات شد ،که وجود این خطاها در
محاسبات عددی ،منشأ اصلی نگرانی تمام مسائل مکانیک جامدات است.

براساس همین موضوع میتوان از اولین مقالههایی که در تخمین خطا در مسائل طرح کرد ،مقالههای ریچاردسون در سال  0401اشاره کرد که

از این مقالهها میتوان به یک نتیجه کلی رسید؛ که هر شبکه به اندازه شبکه و میزان خطا به روش حل بستگی دارد ،ولی از معایب این روشها مشخص
نبودن میزان دقیق خطاهاست ولی کار اصلی در تخمین خطاها در سال  0491توسط بابوشکا و رینبولت که امکان بررسی دقیقتر میزان خطا در مسائل را
اثبات نمودند ] . [2طی چند سال در تحقیقات دانشمندان و محققان با بررسی اطالعات کمی خطاها توانستند خطاها را به  2دسته روشهای باقیمانده و
روشهای بازیافتی تقسیمبندی کنند ] .[3مبنای روشهای باقیمانده این بود که در یک گروه از المانها و یا یک المان تنها مورد بررسی قرار میدادند و
به کمک آن توانستند خطا را تخمین بزنند.

 1دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه شاهد

 2استادیار گروه عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شاهد – نویسنده مسئول
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براساس نتایج همین خطاها ،پایههای تئوری تطابق شبکه 0بر حسب میزان خطا موجود در المانها ارائه شد و به این نتیجه کلی رسیدند که اگر
میزان خطا بیشتر از مقدار مجاز بود ،میتوانند با کاهش اندازۀ شبکه به منظور رسیدن به پاسخهای دقیق و بهینه شبکه را اصالح نمایند .سال 0419
زینکویچ و ژو روشی را برای برآورد خطا براساس المان بازیافتی پیشنهاد کردند ،که مبنای این روش به این صورت است که تابع پاسخ بدست آمده از
روش اجزای محدود ،در نقاط مرزی بین المان ها و همینطور مشتقات آن تابع نیز برای باال بردن دقت ،میبایست پیوسته و هموار میشدند که به اصطالح
روش بازیافت گرادیان 2نیز نام گرفت .همین محققین در همان سال از روشهای سادهای بر مبنای المانهای بازیافتی براساس آنالیز تطابقی ،روش  hارائه

نمودند ،که اساس این روش این گونه است که المانهایی که میزان خطای آنها از مقدار مجاز تعرض کند با استفاده از این روش با تغییر در اندازه المانها
مجددا شبکهبندی میشوند ،و با ریزسازی در محل خطاها در شبکه امکان کاهش خطا را فراهم می سازد .همان سالها ،روش های معروف میانگین-
گیری و روش تطابق شبکه  P؛ که به منظور رسیدن به پاسخ دقیقتر ،از توابع شکلی با درجه باالتر استفاده میکرد ،ظهور کردند ،در همان سال زینکویچ و
ژو یکی از مهمترین گام ها در علم تخمین خطا را با معرفی روشی موسوم به روش وصله های فوق همگرا 3برداشتند که این روش تا آن زمان یکی از
بهترین و موثرترین روشهای برآورد خطا در حیطه محاسبات عددی اجزای محدود به شمار میرفت ] .[4مسلمی و همکاران ] [5نیز روش  SPRرا به

صورت وزندار و برای برآورد خظای شبکه ارائه کردند که به ویژه در مسائل ترک مقادیر خطا را به صورت واقعیتر برآورد می شود ،ولی به علت
محدودیتها و وابسته بودن به نقاط فوق همگرا روش مناسبی به شمار نمیرفت ،به همین دلیل در سال  0449زینکویچ و برومند روش بازیابی وصلههای
خود متقارن 9را ارائه کردند که از مزایای آن میتوان عدم وابستگی به نقاط فوق همگرا و روابط ساده در باقیماندههای گرادیان نام برد ].[4
نهایتا میتوان روشهای مختلف برای حل تطبیقی در اجزای محدود را به صورت زیر خالصه نمود ]:[6

 -0روش اصالح شبکه  :hدر این روش از المانها با مرتبه یکسان استفاده می شود ،و برای دستیابی به نتایج مطلوب ،اندازه المانها تغییر می
کند.

 -2روش اصالح شبکه  :Pدر این روش از المانهایی با اندازه یکسان استفاده میشود و با افزایش مرتبه المانهایی که دارای خطایی بیشتر از
معیار تعیین شده هستند به بهبود شبکه و کاهش خطای ناشی از حل اجزای محدود به کار برده میشود.
با توجه به اینکه ،بهبود شبکه مورد استفاده در این پژوهش به روش اصالح شبکه  hمی باشد در ادامه به معرفی انواع این روش پرداخته شده است.

 -0روش تقسیم المان ها(غنی سازي) :در این روش هر المان که دارای خطایی بیشتر از معیار تعیین شده میباشد ،به دو بخش تقسیم می
شود.

 -2اصالح شبکه به روش :rدر این روش تعداد کل گرههای تولید شده از شبکهبندی مسئله ثابت باقی میماند و برای رسیدن به بهترین
تقریب ،موقعیت گرهها در روی دامنه تغییر میکند.

 -3روش تولیدکامل المانها(المانبندي دوباره) :در این روش بر روی کل دامنه مورد استفاده برای حل اجزای محدود ،المانهایی با اندازه
جدیدتولید می شود و برای بهبود دوبارۀ شبکه ،کل المانهای اولیه پاک میشوند و دامنه دوباره المانبندی می شود .این روش تا حدودی
گران و غیراقتصادی میباشد مخصوصا در مسائل سهبعدی که تولید شبکه برای بعضی از المانها مشکل میباشد .مشکل بعدی که در این
روش وجود دارد ،انتقال نتایج و دادههای ناشی از شبکههای اولیه به شبکههای ثانویه میباشد .با وجود این ،نتایج بدستآمده از این روش
بسیار عالی بوده است و برای مسائل کاربردی -مهندسی زیادی ،مخصوصا مسائلی که شکل المانها در طول آنالیز تغییرمیکند ،بهترین روش

برای حل تطبیقی به شمار میرود .در این پژوهش از این روش در بهبود شبکه اجزایمحدود احتماالتی استفاده شده است.
ولی آنچه که در این مقاله حائز اهمیت است ،وجود متغیر های تصادفی در حل عددی مسائل عددی مکانیک جامدات است .متغیرهای
تصادفی را میتوان در بسیاری سازههای امروزی از قبیل پلها ،ساختمانها ،سازههای دریایی و  ...مشاهده نمود،که این عدم قطعیتها سازههای مختلف

را میتوان ناشی از خطاهای انسانی از جمله پدیده های ساخت سازه و یا عوامل مخرب محیطی از جمله خردگی و ساییدگی بتن و فوالد و یا عوامل
خارجی از قبیل نیروی باد  ،زلزله و سیل اشاره نمود ،به طور کلی خصوصیاتهای تصادفی را میتوان به  2دسته تقسیم بندی نمود؛ این خصوصیات می-
تواند مستقل از زمان از قبیل عدم قطعیت در هندسه و خصوصیات ماده و یا وابسته به زمان از عدم قطعیت در بارگذاری اشاره کرد .با این حال تجزیه و
تحلیلهای قطعی با این خصوصیات تصادفی نشان دهندۀ تمام حالتهای بارگذاری و قدرت سیستم نیست و نمیتواند منجر به طراحی بهینه شود ،به-
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Adaptive mesh refinement method
Gradient recovery method
3
)Super convergent Patch Recovery Method (SPR
4
Recovery by equilibrium in patches
2
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همین دلیل روش نوینی به نام اجزای محدود تصادفی 0برای این نوع از مسائل شکل گرفت] . [7ابزار قدرتمند روشهای احتماالتی به صورت گسترده
برای پیشبینی پاسخهای استاتیکی و دینامیکی برای پاسخهای سیستم سازه کارایی بسیار مهمی دارد .با این حال روشهای احتماالتی زمانی کاربردی
است که اطالعات مربوط به پارامترهای تصادفی و تابع چگالی احتمال کامل در دسترس باشد ،ولی اگر اطالعات مربوطه کافی در اختیار نباشد و فقط
محدوده پارامترهای موجود شناخته شده باشد ،از روشهای غیر احتماالتی 2از قبیل روش فوزی 3استفاده شود ،ولی با این حال روشهای احتماالتی
نسبت به روش های غیر احتماالتی کاربرد بیشتری دارد .روشهای احتماالتی را میتوان به  9دسته کلی تقسیم نمود :روش مونت کارلو ،9روش اختالل،5

روش انتگرال وزنی ،9روش تجزیه طیفی 9که هرکدام خروجیهای پس از انجام تحلیل این روشها را میتوان به صورت شاخصهای آماری همچون
مقدار متوسط ،انحراف معیار و توزیع احتماالتی پاسخ بیان نمود] . [8اساس و پایه اجزای محدود تصادفی ،متغیر های تصادفی است که متغیرهای
تصادفی را میتوان براساس کاربرد در روشهای احتماالتی به  2دسته متغیرهای تصادفی توزیع نرمال یا گاوسی و غیر گاوسی 1اشاره کرد .متغیرهای
تصادفی گاوسی زمانی کاربردی است که داری حد مرکزی و مدلهای ماکزیمم آنتروپی که دارای میانگین و انحراف معیار پاسخ هستند ،درحالیکه
متغیرهای غیر گاوسی اطالعات کافی درباره متغیرهای تصادفی و یا دارای تابع توزیع نرمال نمیباشد ،به این صورت که در پردازش متغیرهای تصادفی

غیر گوسی هر کدام از متغیرها یک میزان تغییراتی دارد و نمی توان به طور کلی میزان تغییرات تصادفی را از یک دنبالهای خاصی پیروی نمود ،با این

برای پردازش این متغیرها با داشتن مقادیر انحراف معیار و میانگین نزدیکترین حالت ممکن تابع چگالی احتمالی به ترکیب متغیرها پیدا نمود].[9
پردازش اعداد تصادفی گاوسی دارای روشهای مختلفی است که دو روش متعارف را میتوان به روش نمایش طیفی و بسط کارهیونن لو 4نام برد .در
روش طیفی متغیر های تصادفی شامل توابع مثلثاتی که دارای زاویه و دامنه های تصادفی هستند و پردازش طیفی اعداد تصادفی بیشتر برای مسائل چند
بعدی ،چند متغیره و غیر همگن کاربرد دارد درحالیکه بسط کارهیونن لو جزء بسط های متعامد از توابع متعامدی است که از روابط انتگرال فردهولم 01و

هسته مرکزی این روابط انحراف معیار است و توسعه روش کارهیونن لو را می توان برای مسائل تصادفی همگن و غیر همگن اشاره کرد .حل مسائل

تصادفی غیر گاوسی نیز میتوان به به بسط کارهیونن لو و چند جملهایهای آشوبی 11توسط قانم و اسپانوس روش اجزای محدود تصادفی طیفی در سال
 2113اشاره نمود ].[10
ارزیابی قابلیت اعتماد سازه نقش مهمی در طراحی سازهها ایفا میکند ،سازهها باید به نحوی طراحی نمود در عین بهینه بودن طراحی از ایمنی
02

ایمنی کافی برخوردار باشد ،با این حال ارزیابی قابلیت اعتماد سازه در روشهای احتماالتی باید متغیرهای تصادفی به صورت احتماالتی بیان شود تا
بتوان به ارزیابی احتمال شکست با کمیتها و پارامترهای تصادفی بیان نمود] .[11دو روش رایج و متداول برای ارزیابی مسائل مرتبه اول و مرتبه دوم

نظریه قابلیت اعتماد سازه است ،با این حال روشهای نوینی با پیشرفت علم برای ارزیابی احتماالتی توسعهیافته است که میتوان به مقاله آلدوساری و
همکاران در سال  2101اشاره نمود[12].
اولین تحقیقات مربوط آنالیز اجزای محدود تصادفی را میتوان توسط کارمر و همکاران ] [13در سال  0499جستوجو نمود و در سالهای
 0413توسط ونمارک و همکاران] [14آنالیز بر روی متغیرهای تصادفی انجام شد .همین محققین در سال  0419فرمولبندی مسائل اجزای محدود
تصادفی بدستآورد و در سال  0411روش مونت کارلو اولین بار توسط نیومن برای مسائل تصادفی گسترش داده شد ،و از اولین تحقیقاتهایی که برای

حل مسائل استاتیکی مورد استفاده قرار گرفته است ] [15به سال  0449توسط ژانگ در این مقاله حل مثال سادهای از یک تیر طره و همچنین حل یک
پل خرپایی ساده تجزیه و تحلیل شده است ،میتوان اشاره کرد] .[16تحقیقات سالهای اخیر میتوان به ترکیب متغیرهای تصادفی و بازۀ تغییرات
متغیرها تحت آنالیز ترکیب روش مونت کارلو و نظریه اختالل توسط گاو و همکاران ] [9در سال  2100معرفی نمود و تحقیقاتی که بر روی روش

اجزای محدود تصادفی صورت گرفته است میتوان به مقالههای سال  2111و  2109اشاره نمود ] ،[7,17و همینطور در مقالههای سالهای اخیر میتوان

به بدست آوردن تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی پاسخهای استاتیکی از روش ترکیب شدها ی به نام مبدل اجزای محدود تصادفی اختالل برای
پاسخهای استاتیکی سازههای تصادفی توسط شیا و همکاران در سال  2109اشاره نمود ] [18که این پاسخها با استفاده از نظریه مرتبه اول اختالل تقریب
1
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دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
زده میشود ،در نهایت توابع چگالی احتمال پاسخ های استاتیکی از تغییر متغیر و توابع توزیع تجمعی نیز با استفاده از انتگرال گیری عددی حاصل می-
شود .همین محقق و همکاران در همان سال نظریه اختالل اصالحشدهای برای تعیین بازۀ پاسخهای استاتیکی با بازه پارامترهای تصادفی مورد آنالیز قرار
دادند].[19
با این حال با پیشرفت علم بشر و پیچیدهتر شدن مسائل ،روش اجزای محدود برای المانهای محدودی کارایی دارد که همین موضوع باعث
تقریب باالی ماتریس سختی و ناچیز فرض نمو دن انرژی درونی کرنش است که برای حل این موضوع روش نوینی به نام روش هموار اجزای محدود

تصادفی 0پدیدار شد] [20که با تلفیق این روش با روشهای احتماالتی امکان حل مراتب باالتر در نظریه اختالل ،که قبال به علت هزینه باال و سپری

نمودن زمان زیاد در اجزای محدود استاندارد امکان پذیر نبود ،فراهم شد] .[21در این مقاله ابتدا روش اجزای محدود تطابقی کالسیک در بخش دوم
مقاله توضیح داده میشود و این امکان را فراهم میسازد تا با اصالح شبکه و ریزسازی نمودن شبکهبندی تمرکز تنش در نقاط مختلف مسائل را کاهش
نمود و در بخش سوم با در نظر گرفتن متغیرهای تصادفی گاوسی برای مسائل و پردازش متغیرهای تصادفی به روش نظریه اختالل مرتبه اول ،ابتدا آنالیز
اجزای محدود احتماالتی بر روی مسائل تحلیل نموده و سپس با روشهای تطابقی درصدد کاهش میزان خطاهای احتماالتی برای مسائل برآورد میشود

و در نهایت با تلفیق هندسی دو شبکه بدست آمده از اجزای محدود تطابق کالسیک و اجزای محدود تطابق احتماالتی به دنبال کاهش همزمان خطای
تنش و خطای احتماالتی در مسائل سوق داده میشود.
.2

آنالیز تطابقی کالسیک
روش اجزای محدود تطابقی با بهرهگیری از تقریب خطا به ارزیابی کیفیت نتایج و اصالح شبکه می پردازد و با هدف دستیابی به راه حل

تقریبی با درصد خطا مشخص نسبت به حل دقیق مسائل ،مورد استفاده قرار می گیرد .با استفاده از این تکنیک میتوان مسائل مختلف روش اجزای
محدود را با دقت مناسب و مورد نیاز محاسبه نمودکه از اولین تالشها برای رسیدن به شبکه المان بهینه توسط نایس و مارکال در سال  0499اشاره نمود.
برای رسیدن به یک شبکهبندی مناسب ابتدا بایستی جواب های اجزای محدود ناشی از المانبند ی دلخواه را با استفاده از متوسطگیری به روی گرههای
موجود برد .در واقع تنشها به جای اینکه در المان ها بیان شوند در گره های اطراف المان بیان میشوند .سپس با استفاده از توابع شکل جواب بهبود یافته

در نقاط گاوس محاسبه میگردند .رابطهی( )0نشان دهنده ی نحوه محاسبه تنش های بهبود یافته می باشد.
()0

*  *  N

در رابطه فوق *  تنش بهبود یافتهها N ،تابع شکل و *  مقادیر تنش در گرهها میباشد و همینطور میتوان مراحل انتقاالت اطالعات از نقاط گاوس به
گره را در شکل ( )0مشاهده نمود.

شکل( :)1مراحل انتقال اطالعات گاوس به گره

 :گره  :Xنقاط گاوسی

از آنجایی که جوابهای بهبود یافته دارای تقریب مناسبتری نسبت به جواب واقعی مساله میباشد ،لذا میتوان از اختالف دو جواب به عنوان خطای
تقریب مسأله استفاده نمود.
()2

ˆe    
*

ˆ جواب مسأله در گرهها می باشد .تعریف فوق مقدار خطای برآورد شده را در تک تک نقاط دامنه می دهد ،ولی برای ریزسازی شبکه

معیارمناسبی نمی باشد .چرا که ممکن است در یک نقطه خاص مثل نوک ترک تنش به سمت بی نهایت برود که خطا در این نقطه بسیار باال خواهد بود

The smoothed finite element method
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ولی در مجموع خطای کل جواب قابل قبول باشد .از این رو به جای خطای نقطه به نقطه نرم خطا تعریف می شود که به صورت انتگرال عددی از تابع
خطا روی دامنه است .یکی از معروفترین نرمهای خطا ،نرم  L 2می باشد که در واقع همان جذر مجموع مربعات ،ولی به صورت تابع پیوسته می باشد.
1


 2
e   eT edΩ 
()3
Ω

حال برای اینکه بتوان اجزا محدود تطابقی را بر مدل اعمال نمود ،بایستی بر اساس خطای بدست آمده در هر گره چگالی جدیدی ارائه نمود تا بوسیلهی
آن چگالی ،اصالح شبکه صورت گیرد .بنابراین چگالی جدید المان ها از رابطه ی زیر قابل محاسبه می باشد.




  hi old
 e i 


 eبه ترتیب خطای هدف و خطای برآورد شده و   hi oldو   hi newبه ترتیب اندازه اولیه و نهایی هر
i aim

()9
در رابطه فوق

e 

 i aim

و

i

  e

 hi new  

المان در شبکه میباشد .با اعمال روش اجزای محدود تطابقی در هر مرحله ،مقدار خطای مسأله کاهش یافته و در نهایت به خطای هدف نزدیکتر میشود.
برای آنکه مولد شبکه هنگام تولید شبکه جدید براساس چگالی المان داده شده دچار مشکل نگردد ،از تولید المانهای خیلی درشت و خیلی ریز اجتناب

میشود ،بنابراین یک حد باال و پایین برای اندازه المانها تعیین میشود.

hmin   hi new  hmax

()5

در نهایت برای برآورد خطای تنش در کل شبکه میتوان با محاسبه میانگین وزندار هر المان با متوسط خطای تنش در کل شبکه محاسبه نموده و به
رابطه ( )9اشاره کرد.
nelem

) (  ei  si

()9

i 1

stotal

etotal 

در رابطه فوق  e totalخطای تنش در کل شبکه s total ،مساحت کل شبکه ei ،متوسط خطای تنش گرههای هر المان و  siمساحت هر المان

که  nelemتعداد المانهای شبکه میباشد.
.3

آنالیز تطابقی احتماالتی
همانطور که قبال نیز اشاره شده است در تحلیلهای احتماالتی ،آنالیز بر روی متغیرهای تصادفی همانند شکل ( )2گام اساسی و پایه تحلیلهای

احتماالتی است .با این تصور در این مقاله  9متغیر تصادفی گاوسی از قبیل ضحامت ،مدول یانگ ،طول و عرض سازه جزء متغیرهای اصلی فرض نموده
و سپس روابط اجزای محدود را با روش نظریه اختالل مرتبه اول به کمک سری تیلور سادهسازی نموده که میتوان این مراحل را گام به گام در روابط
زیر نشان داد.

شکل( :)1تفاوت متغیرهاي تصادفی و قطعی

ابتدا با محا سبه روابط خواص ماده تنش صفحهای و کرنش صفحها ی گامی نخست در حل محاسبات تصادفی آغاز نموده که در این مقاله حل مسائل با
کمک رابطه تنش صفحهای کمک گرفته شده است که میتوان به رابطه ( )9اشاره نمود که فقط مدول االستیسیته در این رابطه متغیر تصادفی است.
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دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
رابطه فوق  ضریب پواسون dE=cvE×E ،نیز برابر حاصل ضرب ضریب تغییرات و مقدار قطعی مدول االستیسیته است ،و آنچه که در
تحلیل تصادفی اجزای محدود حائز اهمیت است تشکیل ماتریس سختی است که با وجود متغیرهای تصادفی ذکر شده  24  16حالت میتوان

ترکیب این متغیرها برای ماتریس سختی تصادفی تصور نمود که این موضوع از ماتریس سختی اجزای محدود رابطه ( )1حاصل شده است.
()1

K  B DBTA
T

در رابطه ( B )1ماتریس همسازی t ،ضخامت مقطع سازه و  Aمساحت هر المان میباشد و در نهایت ماتریس سختی تصادفی با استفاده از نظریه
اختالل به صورت زیر بدست میآید.
()4

dK  dB DBtA  B dDBtA  B DdBtA  B DBdtA  B DBtdA
T

T

T

T

T

پارامترهای رابطه ( )4را میتوان به تغییرات ضخامت  dt=cvt×tاز حاصل ضرب ضریب تغییرات و مقدار قطعی ضخامت ،همینطور تغییرات
ماتریس همسازی و سطح مقطع المانها که از تغییرات طولی و عرضی شبکه بدست میآید ،نشان داد .بهعنوان مثال برای تشکیل تغییرات ماتریس
همسازی میتوان میزان تغییرات حاصل را با کمک روابط آیزوپارامتریک و تغییرات مختصات گرهها بدست آورد ،که در این مقاله با در نظرگرفتن
المانهای  3گرهای تغییرات ماتریس همسازی همانند ماتریس اولیه بدون تغییرات ماتریس  3*9حاصل میشود ،که در رابطه ( )01مشاهده میشود.
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0 

()01

dB26 


dB36 

dB15

0

dB13

0

0

dB24

0

dB22

dB35

dB34

dB33

dB32



 dB11

  dB   0
y3 
 dB31
N 3 

x3 

N 3 

N 3

N 2

0

x3
0

0

x2

N 2

N1

0

y2

 N1
 x
 1

B 0

 N
 1
 y1

y1

N 3

N 2

N 2

N1

y3

x2

y2

x1

در روابط فوق  N1:3توابع شکل x1:3 ،و  y1:3مختصات گرهها که برای روابط آیزوپارامتریک مورد نیاز میباشد.
گام بعدی حل معادله حاکم اجزای محدود تصادفی است که میتوان به رابطه ( )00اشاره نمود.
()00

1

1

U  K F  dU  dK F

ولی آنچه که در رابطه ( )00نشان داده شده است
برای استاندارد سازی رابطه،

1

dK

1

dK

به طور مستقیم برای حل تغییرات جابهجایی مرتبه اول نظریه اختالل کارایی ندارد به همین منظور

را تابعی از  dKتعریف نموده که اثبات این موضوع در رابطه ( )02نشان داده شده است.

()02

1

1

)   K dKK

1

 0)  (dK

1

 I )  (dKK  KdK
1

1

( KK

نهایتا معادله حاکم اساسی اجزای محدود با جایگذاری رابطه ( )02در رابطه ( )00به صورت زیر بدست میآید.
()03

dU   K dKK F
1

1

سرانجام جابهجایی جدید را میتوان با مجموع تغییرات جابهجایی نسبت به مقدار قطعی با کمک سری تیلور نشان داد.
()09

U probabilistic  U deterministic  dU

تغییرات مرتبه اول تنش را نیز میتوان با کمک تغییرات جابهجایی مرتبه اول مورد تحلیل قرار داد.
()05

  DBU  d  dDBU  DdBU  DBdU

ولی آنچه که در این مقاله حائز اهمیت است ،کاهش خطای تنش و خطاهای جابهجایی است که این موضوع در روش آنالیز تطابق کالسیک
با اصالح شبکه برای کاهش خطای تنش مشاهده شد .حال روش تطابق را نیز برای کاهش خطای جابهجایی ناشی از تغییرات متغیرهای تصادفی ذکر
شده ،اعمال میشود .به این صورت که ابتدا با ترکیب  09حالت متغیرهای تصادفی  09حالت برای هر گره تغییرات جابهجایی وجود دارد که از بین این
 09حالت بیشترین و کمترین تغییرات جابهجایی در هر گره محاسبه میشود لذا اختالف تغییرات جابهجایی نسبت به جابهجایی کل شبکه خطای جابه-
جایی در هر گره در دو جهت  xو  yبدست میآید که با برایند در این دو جهت میزان خطای جابهجایی احتماالتی گره حاصل میشود.
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()09

2

  nnode1   x   y
2

U probabilistic  U deterministic
U total

 2 nnode1 

همانند رابطه ( U total )9مقدار قطعی جابهجایی در کل شبکه است و برای محاسبه خطای جابهجایی در کل شبکه  ،  totalهمانند رابطه ( )9خطای
بدست میآید که در رابطه (  i )09برآیند خطای هر المان در دو جهت  x, yمیباشد.

nelem

) (   i  si

()09

i 1

stotal

 total 

حال برای اینکه بتوان اجزا محدود تطابقی را بر مدل احتماالتی اعمال نمود همانند رابطه ( )9چگالی جدید المانها محاسبه میشود .گام آخر
در تحلیل این مقاله ابداع شبکه نوینی برای کاهش همزمان خطای تنش و خطای جابهجایی در حل مسائل مکانیک جامدات است که این شبکه ترکیب
از حاصل ضرب هندسی دو چگالی گرههای بدست آمده از شبکه احتماالت و کالسیک است که میتوان این چگالی جدید را در رابطه ( )09مشاهده-
نمود.
()01
.4

hmixture  hclassic  hprobabilistic

مدل سازی عددی
مطابق شکل (-3الف) تیر فوالدی دارای حفره در لبۀ پایینی آن دارای شرایط مرزی گیردار است و در  2رأس باالیی تیر فوالدی  2بار متمرکز

به شدت  311KNقرار دارد .از جمله خصوصیات این تیر فوالدی میتوان به ابعاد  51سانتی متر ،عرض  25سانتی متر و ضخامت  2/5سانتی متر و با

مدول االستیسیته  E=2.1×106 kg/cm2و ضریب پواسون    0.3اشاره نمود .عدم قطعیتهای این مثال میتوان به طول ،ضخامت و مدول یانگ

که هرکدام  0درصد و عرض تیر با میزان  3درصد و حفره ایجاد شده در تیر به اندازۀ  5درصد در جهت  xو yمتغیر هستند .ابتدا شبکهبندی تیر ،مطابق
شکل (-3ب) ایجاد میشود ،سپس با روشهای تطابقی کالسیک و احتماالت ،خطاهای تنش و عدم قطعیتها در پاسخ جابهجایی را در شبکه اولیه
ارزیابی نموده و نهایتا شبکههای اصالح شده در شکل ( )9بدست میآید ،که در نقاط زیر بارگذاری و اطراف حفره بیشترین میزان خطاها تنش و عدم
قطعیت در پاسخهای جابهجایی مشهود است.

(ب)

(الف)

شکل(( :)9الف)تیر فوادي حفرهدار تحت بار فشاري متمرکز (ب) شبکه اولیه

(الف)

(ب)

(ج)

شکل( :)4شبکههاي اصالح شده (الف) :شبکه کالسیک (ب) :شبکه احتماالتی (ج) :شبکه ترکیب
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به همین علت با ریزسازی نقاط مذکور همانند شکل ( )5درصدد کاهش خطای تنش و تاثیر عدم قطعیتها در پاسخ جابهجایی به ترتیب با
کمک روش تطابقی کالسیک و احتماالت اقدام شد ،که در شکل (-5ب) در نقاط زیر بارگذاری به علت تمرکز بار متمرکز و همچنین در شکل (-5د)
به علت بارگذاری و عدم قطعیت طولی و عرضی در اطراف حفره ،بیشترین میزان خطا در پاسخ عدم قطعیت جابهجایی در شبکه اولیه قابل مشاهده است
که با ریزسازی نقاط مذکور ،متقابال این موضوع در اشکال (-5الف) و (-5ب) به اثبات رسیده است که خطاها کاهش مییابد ولی هر دو شبکه

کالسیک و احتماالتی تنها در یک بخش خطا کارایی دارد به همین دلیل با کمک شبکهای بینابین کالسیک و احتماالت به نام شبکهی ترکیب توانسته-

ایم خطاهای مذکور را توأما کاهش دهیم که میتوان به عنوان مثال مقایسه خطاهای تنش و خطاهای احتماالت در کل شبکهها را بهترتیب در شکل ()9
و ( )9مشاهده نمود و همچنین میتوان مقدارخطاهای بدست آمده را در جدول ( )0با شبکههای مذکور با یکدیگر مقایسه نمود تا بتوان کارایی شبکه
ترکیب با المان و تعداد گرههای کمتر نسبت به سایر شبکهها به اثبات برسد.

(ب)

(الف)

(د)

(ج)

شکل( :)5پاسخ خطاها (الف) :خطاي تنش شبکه کالسیک (ب) :خطاي تنش شبکه اولیه
(ج) :خطاي جابهجایی شبکه احتماالت (د) خطاي جابهجایی شبکه اولیه

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل( :)6پاسخ خطاي تنش (الف) :شبکه اولیه (ب) :شبکه کالسیک (ج) :شبکه احتماالت (د) :شبکه ترکیب
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل( :)7پاسخ خطاي احتماالت (الف) :شبکه اولیه (ب) :شبکه کالسیک (ج) :شبکه احتماالت (د) :شبکه ترکیب
جدول( :)1مقدار خطاهاي بدستآمده در مثال تیر فوالدي داراي حفره تحت بار متمرکز
مشخصات تعداد گره تعداد المان خطای تنش خطای احتماالتی
شبکه

.11

شبکه اولیه

229

399

1/9050

1/1949

شبکه اصالح شده معمولی

0942

2135

1/1999

1/1344

شبکه اصالح شده احتماالتی

0513

2121

1/0303

1/1031

شبکه ترکیب

0222

2213

1/1999

1/1044

نتیجهگیری
تمامی تحقیقات اخیر این موضوع به اثبات رسیده است که در حل مسائل با روش عددی از قبیل روش اجزایمحدود ،مستقیما به نوع شبکه-

بندی مسائل وابسته است که به هر میزان شبکهبندی بهبود یابد ،بهتبع نرخ تغییرات پاسخها کاهش خواهد یافت .در این مقاله سه نوع شبکه در نظرگرفته
شده است؛ شبکه اول ،شبکه کالسیک درصدد کاهش نرخ تغییرات پاسخهای خطای تنش ،از قبیل نقاط دارای ناپیوستگی در اطراف ترک ،تکیهگاهها
و زیر نقاط زیربارگذاری را شامل میشود که با ریزسازی این نقاط درشبکه ،خطای تنش کاهش می یابد .شبکه دوم ،شبکه احتماالت میباشد؛ در حل
این گونه از مسائل با ورود عدم قطعیتهای در روش عددی باعث پدیدآمدن پراکندگی پاسخها از قبیل پاسخهای جابهجایی میشود که این موضوع

پس از ارزیابی پاسخهای جابه جایی احتماالتی و بدست آوردن مقدار کمینه و بیشینه مقدار پاسخها ،خطای پاسخ جابهجایی احتماالتی ناشی از عدم
قطعیتها بدست میآید و در نقاطی که بیشترین میزان خطا را در برمیگیرد همانند شبکه کالسیک در این نقاط ریزسازی میشود تا بتوان خطای
مذکور را کاهش داد .گام آخر تحلیل در این مقاله ،شبکه ترکیب میباشد؛ در شبکه ترکیب این موضوع در نظرگرفته شده است تا بتوان دو خطای
کالسیک و احتماالتی را توأما کاهش داد ولی این میزان ک اهش به نسبت دو شبکه ،کمتر است و از تعداد المان و گرههای کمتری تشکیل شده است.
شبکهی ترکیب از تلفیق هندسی دو چگالی شبکه کالسیک و احتماالتی حاصل شده است.
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