
 یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
 1931اردیبهشت  11و  11

 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

                     

 1 

از  یجواب ناش راتییکاهش بازه تغ یبرا یمحدود احتماالت یاصالح شبکه در روش اجزا 
 شبکه

 

 1حمید مسلمی ، 1 یطباطبائ یائیض نیحس 
 دانشگاه شاهد یو مهندس یسازه. دانشکده فن-عمران یارشد مهندس یکارشناس -1

 دانشگاه شاهد یندسو مه یعمران. دانشکده فن-یگروه مهندسر،ایاستاد -1                   
  

h.moslemi@shahed.ac.ir  
 

 خالصه

ها، ابعاد باعث در نظرگرفتن ضریب اطمینان باال در ها، نظیر پارامتر های مصالح، بارگذاریمسأله عدم قطعیت در مشخصات مسائل طراحی بازه
جایی و های جابهها، خروجیباشد که با در نظرگرفتن عدم قطعیتاحتماالتی میطراحی می گردد. یکی از روشهای آنالیز، روش اجزای محدود 

جایی و تنش در روش اجزای محدود محاسبه شده تنش مختلفی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله با کمک تئوری اختالل،  بازۀ تغییرات جابه
رفته است. که در نهایت به منظور یافتن شبکۀ بهینه برای دستیابی به جوابهایی با دقت و اثر اندازه شبکه بر این بازه تغییرات مورد بررسی قرار گ

جایی و همینطور شدت تنش از تلفیق روش اجزای محدود تطابقی در جابه بازۀ تغییراتآمده از قبیل  مطلوب و همچنین کنترل خطای نتایج بدست
 گردد.روش اجزای محدود احتماالتی استفاده می

 

محدود  ياختالل، روش اجزا ي، تئوروابستگی به شبکه ت،یعدم قطع زیآنال ،یاحتماالت محدوديروش اجزاات کلیدي: کلم
   یتطابق

 

 

  مقدمه .1
 

به این منظور که  ،بینی رفتار آنها امری الزم و حیاتی استهای امروز جهان و همینطور پیشپدیدهبهتر  درکسویی با پیشرفت علم بشر، هم
برای حل مسائل دشوار امروزه جهان را ندارد. حال برای حل بسیاری از معادالت پیچیده گویی مناسبی و پاسخ های تحلیلی کاراییوشدیگر ر

توان که می ،ها شده استهای عددی جایگزین این روشهای تحلیلی کارایی برای این نوع از مسائل وجود ندارد روشدیفرانسیلی که دیگر روش
توسط  0491ولی نهایتاً در سال  ،وجو کردهای مهندسی بویژه مسائل مکانیک جامدات جستدر بسیاری از رشته 0491روش را در دهه پیدایش این 

ولی از همان ابتدا ، [1] های این روش را برای حل معادالت پیچیده دیفرانسیلی توسط زینکوویچ و چونگ ارائه شداولین کاربرد. کالف نام گذاری شد
ها در خطا این که وجودشد، ی عددی در محاسبات هاها و تشکیل مبانی اجزای محدود باعث پدید آمدن خطاازی عددی توسط نرم افزارسمدل

 محاسبات عددی، منشأ اصلی نگرانی تمام مسائل مکانیک جامدات است.
اشاره کرد که  0401های ریچاردسون در سال رد، مقالههایی که در تخمین خطا در مسائل طرح کتوان از اولین مقالهمی موضوعهمین  براساس

ها مشخص ولی از معایب این روش ،که هر شبکه به اندازه شبکه و میزان خطا به روش حل بستگی دارد ؛نتیجه کلی رسیدیک توان به ها میاز این مقاله
تر میزان خطا در مسائل را بابوشکا و رینبولت که امکان بررسی دقیق توسط 0491ها در سال کار اصلی در تخمین خطا هاست ولینبودن میزان دقیق خطا

های باقیمانده و دسته روش 2ها را به ها توانستند خطا.  طی چند سال در تحقیقات دانشمندان و محققان با بررسی اطالعات کمی خطا[2] اثبات نمودند
دادند و ها و یا یک المان تنها مورد بررسی قرار مییمانده این بود که در یک گروه از المانهای باق. مبنای روش[3] بندی کنندهای بازیافتی تقسیمروش

 تخمین بزنند.  به کمک آن توانستند خطا را

                                                 
 ارشد سازه، دانشگاه شاهد یکارشناس یدانشجو 1
 مسئول سندهنوی – دانشگاه شاهد ،یو مهندس یگروه عمران، دانشکده فن اریاستاد 2
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 رسیدند که اگر کلیها ارائه شد و به این نتیجه بر حسب میزان خطا موجود در المان 0های تئوری تطابق شبکهها، پایهبراساس نتایج همین خطا
 0419های دقیق و بهینه شبکه را اصالح نمایند. سال ور رسیدن به پاسخظبه منتوانند با کاهش اندازۀ شبکه می ،تر از مقدار مجاز بودمیزان خطا بیش

خ بدست آمده از تابع پاسکه مبنای این روش به این صورت است که  ،زینکویچ و ژو روشی را برای برآورد خطا براساس المان بازیافتی پیشنهاد کردند
که به اصطالح  شدندپیوسته و هموار می بایستمشتقات آن تابع نیز برای باال بردن دقت، میو همینطورروش اجزای محدود، در نقاط مرزی بین المان ها 

ارائه  hبراساس آنالیز تطابقی، روش  های بازیافتیی بر مبنای الماناهای سادههمین محققین در همان سال از روش نیز نام گرفت. 2روش بازیافت گرادیان
یر در اندازه المانها میزان خطای آنها از مقدار مجاز تعرض کند با استفاده از این روش با تغی که هاییکه اساس این روش این گونه است که المان ،نمودند

-روش های معروف میانگین ، هاهمان سال فراهم می سازد.ها در شبکه امکان کاهش خطا را سازی در محل خطاو با ریز ،شوندبندی میمجددا شبکه

در همان سال زینکویچ و ، شکلی با درجه باالتر استفاده میکرد، ظهور کردند ؛ که به منظور رسیدن به پاسخ دقیقتر، از توابعPشبکه  گیری و روش تطابق
این روش تا آن زمان یکی از که  برداشتند 3روش وصله های فوق همگراژو یکی از مهمترین گام ها در علم تخمین خطا را با معرفی روشی موسوم به 

به  را SPRروش نیز  [5] و همکاران مسلمی .[4] میرفتبهترین و موثرترین روشهای برآورد خطا در حیطه محاسبات عددی اجزای محدود به شمار 
ولی به علت  ،تر برآورد می شودترک مقادیر خطا را به صورت واقعی برای برآورد خظای شبکه ارائه کردند که به ویژه در مسائلو  دارصورت وزن

های زینکویچ و برومند روش بازیابی وصله 0449به همین دلیل در سال  ،رفتو وابسته بودن به نقاط فوق همگرا روش مناسبی به شمار نمیها محدودیت
 .[4] های گرادیان نام بردماندهگی به نقاط فوق همگرا و روابط ساده در باقیتوان عدم وابسترا ارائه کردند که از مزایای آن می 9خود متقارن

 :[6] را به صورت زیر خالصه نمود های مختلف برای حل تطبیقی در اجزای محدود روشتوان میا نهایت
ایج مطلوب، اندازه المانها تغییر می ها با مرتبه یکسان استفاده می شود، و برای دستیابی به نتدر این روش از المانh: روش اصالح شبکه  -0

 .کند

و با افزایش مرتبه المانهایی که دارای خطایی بیشتر از شود میدر این روش از المانهایی با اندازه یکسان استفاده P: روش اصالح شبکه  -2
 شود.به کار برده میتعیین شده هستند به بهبود شبکه و کاهش خطای ناشی از حل اجزای محدود معیار 

 .می باشد در ادامه به معرفی انواع این روش پرداخته شده است hاین پژوهش به روش اصالح شبکه  ر بهبود شبکه مورد استفاده د، با توجه به اینکه
به دو بخش تقسیم می  ،باشددر این روش هر المان که دارای خطایی بیشتر از معیار تعیین شده می ي(:غنی سازا)روش تقسیم المان ه -0

 .شود

ماند و برای رسیدن به بهترین بندی مسئله ثابت باقی میشبکههای تولید شده از در این روش تعداد کل گره r:اصالح شبکه به روش -2
 .ها در روی دامنه تغییر میکندتقریب، موقعیت گره

 هزای محدود، المانهایی با اندازدر این روش بر روی کل دامنه مورد استفاده برای حل اج (:المانبندي دوباره)روش تولیدکامل المانها -3

بندی می شود. این روش تا حدودی شوند و دامنه دوباره المانجدیدتولید می شود و برای بهبود دوبارۀ شبکه، کل المانهای اولیه پاک می
کل بعدی که در این باشد. مشبرای بعضی از المانها مشکل می شبکهبعدی که تولید باشد مخصوصا در مسائل سهگران و غیراقتصادی می

آمده از این روش باشد. با وجود این، نتایج بدستهای ثانویه میشبکههای اولیه به شبکههای ناشی از نتایج و داده دارد، انتقال روش وجود
ند، بهترین روش کمیرمهندسی زیادی، مخصوصا مسائلی که شکل المانها در طول آنالیز تغیی -کاربردی بسیار عالی بوده است و برای مسائل

 .استفاده شده است احتماالتی محدودپژوهش از این روش در بهبود شبکه اجزای . در اینرودبرای حل تطبیقی به شمار می
های های تصادفی در حل عددی مسائل عددی مکانیک جامدات است. متغیروجود متغیر ،ولی آنچه که در این مقاله حائز اهمیت است

های مختلف ها سازهکه این عدم قطعیت،های دریایی و ... مشاهده نمودها، سازهها، ساختمانهای امروزی از قبیل پلر بسیاری سازهتوان دتصادفی را می
های ساخت سازه و یا عوامل مخرب محیطی از جمله خردگی و ساییدگی بتن و فوالد و یا عوامل پدیده های انسانی از جملهتوان ناشی از خطارا می

-دسته تقسیم بندی نمود؛ این خصوصیات می 2توان به های تصادفی را میبه طور کلی خصوصیات وی باد ، زلزله و سیل اشاره نمود،جی از قبیل نیرخار

ال تجزیه و حتواند 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 
-به ،تواند منجر به طراحی بهینه شودهای بارگذاری و قدرت سیستم نیست و نمیهای قطعی با این خصوصیات تصادفی نشان دهندۀ تمام حالتتحلیل

                                                 
1 Adaptive mesh refinement method 
2 Gradient recovery method 
3 Super convergent Patch Recovery Method (SPR) 
4 Recovery by equilibrium in patches 
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به صورت گسترده های احتماالتی . ابزار قدرتمند روش [7]فتبرای این نوع از مسائل شکل گر 0همین دلیل روش نوینی به نام  اجزای محدود تصادفی
های احتماالتی زمانی کاربردی با این حال روش های سیستم سازه کارایی بسیار مهمی دارد.های استاتیکی و دینامیکی برای پاسخبینی پاسخبرای پیش

افی در اختیار نباشد و فقط ولی اگر اطالعات مربوطه ک ،است که اطالعات مربوط به پارامترهای تصادفی و تابع چگالی احتمال کامل در دسترس باشد
های احتماالتی ولی با این حال روش ،استفاده شود 3از قبیل روش فوزی 2های غیر احتماالتیاز روش ،های موجود شناخته شده باشدمحدوده پارامتر

، 5، روش اختالل9نمود: روش مونت کارلو دسته کلی تقسیم 9توان به های احتماالتی را مینسبت به روش های غیر احتماالتی کاربرد بیشتری دارد. روش
های آماری همچون توان به صورت شاخصها را میهای پس از انجام تحلیل این روشکه هرکدام خروجی 9، روش تجزیه طیفی9روش انتگرال وزنی

های متغیر های تصادفی است که متغیر . اساس و پایه اجزای محدود تصادفی،[8] و توزیع احتماالتی پاسخ بیان نمودمقدار متوسط، انحراف معیار 
های متغیر اشاره کرد. 1های تصادفی توزیع نرمال یا گاوسی و غیر گاوسیدسته متغیر 2های احتماالتی به توان براساس کاربرد در روشتصادفی را می

درحالیکه  ،نگین و انحراف معیار پاسخ هستندهای ماکزیمم آنتروپی که دارای میاتصادفی گاوسی زمانی کاربردی است که داری حد مرکزی و مدل
های تصادفی به این صورت که در پردازش متغیر ،باشدهای تصادفی و یا دارای تابع توزیع نرمال نمیهای غیر گاوسی اطالعات کافی درباره متغیرمتغیر

با این  ،ی خاصی پیروی نمودان تغییرات تصادفی را از یک دنبالهها یک میزان تغییراتی دارد و نمی توان به طور کلی میزاغیر گوسی هر کدام از متغیر
 [9]. ترین حالت ممکن تابع چگالی احتمالی به ترکیب متغیرها پیدا نمودیر انحراف معیار و میانگین نزدیکها با داشتن مقادبرای پردازش این متغیر

نام برد. در  4توان به روش نمایش طیفی و بسط کارهیونن لومتعارف را می های مختلفی است که دو روشپردازش اعداد تصادفی گاوسی دارای روش
های تصادفی هستند و پردازش طیفی اعداد تصادفی بیشتر برای مسائل چند های تصادفی شامل توابع مثلثاتی که دارای زاویه و دامنهروش طیفی متغیر

و  01های متعامد از توابع متعامدی است که از روابط انتگرال فردهولمرهیونن لو جزء بسطبعدی، چند متغیره و غیر همگن کاربرد دارد درحالیکه بسط کا
توان برای مسائل تصادفی همگن و غیر همگن اشاره کرد. حل مسائل هسته مرکزی این روابط انحراف معیار است و توسعه روش کارهیونن لو را می

توسط قانم و اسپانوس روش اجزای محدود تصادفی طیفی در سال  11های آشوبیایلو و چند جملهتوان به به بسط کارهیونن تصادفی غیر گاوسی نیز می
 .[10] نمود اشاره 2113

ها باید به نحوی طراحی نمود در عین بهینه بودن طراحی از ایمنی سازه ،کندها ایفا مینقش مهمی در طراحی سازه 02ارزیابی قابلیت اعتماد سازه
های تصادفی به صورت احتماالتی بیان شود تا های احتماالتی باید متغیربا این حال ارزیابی قابلیت اعتماد سازه در روش ،ایمنی کافی برخوردار باشد

دو روش رایج و متداول برای ارزیابی مسائل مرتبه اول و مرتبه دوم  [11]. های تصادفی بیان نمودها و پارامتربتوان به ارزیابی احتمال شکست با کمیت
توان به مقاله آلدوساری و یافته است که میلم برای ارزیابی احتماالتی توسعههای نوینی با پیشرفت عبا این حال روش ،قابلیت اعتماد سازه استنظریه 

 [12].نموداشاره  2101همکاران در سال 
های وجو نمود و در سالستج 0499ال در س [13] توان توسط کارمر و همکاراناولین تحقیقات مربوط آنالیز اجزای محدود تصادفی را می

بندی مسائل اجزای محدود فرمول 0419همین محققین در سال  .های تصادفی انجام شدآنالیز بر روی متغیر [14] توسط ونمارک و همکاران 0413
هایی که برای از اولین تحقیقات و ،شدروش مونت کارلو اولین بار توسط نیومن برای مسائل تصادفی گسترش داده  0411و در سال  آوردبدستتصادفی 

ی از یک تیر طره و همچنین حل یک اانگ در این مقاله حل مثال سادهتوسط ژ 0449به سال  [15] حل مسائل استاتیکی مورد استفاده قرار گرفته است
های تصادفی و بازۀ تغییرات ن به ترکیب متغیرتواهای اخیر میتحقیقات سال [16]. توان اشاره کردمی ،پل خرپایی ساده تجزیه و تحلیل شده است

معرفی نمود و تحقیقاتی که بر روی روش  2100در سال  [9]متغیرها تحت آنالیز ترکیب روش مونت کارلو و نظریه اختالل توسط گاو و همکاران 
توان های اخیر میهای سالدر مقاله، و همینطور [7,17] اشاره نمود 2109و   2111های سال توان به مقالهاجزای محدود تصادفی صورت گرفته است می

ی به نام مبدل اجزای محدود تصادفی اختالل برای اهای استاتیکی از روش ترکیب شدهبه بدست آوردن تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی پاسخ
ریه مرتبه اول اختالل تقریب ظها با استفاده از نکه این پاسخ [18] اشاره نمود 2109های تصادفی توسط شیا و همکاران در سال های استاتیکی سازهپاسخ

                                                 
1 Stochastic finite elements methods 
2 non-probabilistic finite elements  
3 Fuzzy sets 
4 Monte Carlo method 
5 Perturbation method 
6Weighted integral method   
7 Spectral decomposition method 
8Gaussian and non-Gaussian stochastic processes 
9 The Karhunen–Loève (K–L) expansion 
10 Fredholm integral 
11 Polynomial chaos expansion 
12 Structural reliability assessment 
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-های استاتیکی از تغییر متغیر و توابع توزیع تجمعی نیز با استفاده از انتگرال گیری عددی حاصل میدر نهایت توابع چگالی احتمال پاسخ، شودزده می

های تصادفی مورد آنالیز قرار های استاتیکی با بازه پارامتری برای تعیین بازۀ پاسخاشدههمین محقق و همکاران در همان سال نظریه اختالل اصالح .شود
 .[19]ندداد

های محدودی کارایی دارد که همین موضوع باعث تر شدن مسائل، روش اجزای محدود برای المانبا این حال با پیشرفت علم بشر و پیچیده
دن انرژی درونی کرنش است که برای حل این موضوع روش نوینی به نام روش هموار اجزای محدود تقریب باالی ماتریس سختی و ناچیز فرض نمو

که قبال به علت هزینه باال و سپری  ،های احتماالتی امکان حل مراتب باالتر در نظریه اختاللکه با تلفیق این روش با روش  [20]پدیدار شد 0تصادفی
در این مقاله ابتدا روش اجزای محدود تطابقی کالسیک در بخش دوم  [21]. دارد امکان پذیر نبود، فراهم شدنمودن زمان زیاد در اجزای محدود استان

بندی تمرکز تنش در نقاط مختلف مسائل را کاهش شبکهسازی نمودن سازد تا با اصالح شبکه و ریزشود و این امکان را فراهم میمقاله توضیح داده می
های تصادفی به روش نظریه اختالل مرتبه اول، ابتدا آنالیز های تصادفی گاوسی برای مسائل و پردازش متغیرنظر گرفتن متغیرنمود و در بخش سوم با در 

شود های احتماالتی برای مسائل برآورد میهای تطابقی درصدد کاهش میزان خطااجزای محدود احتماالتی بر روی مسائل تحلیل نموده و سپس با روش
با تلفیق هندسی دو شبکه بدست آمده از اجزای محدود تطابق کالسیک و اجزای محدود تطابق احتماالتی به دنبال کاهش همزمان خطای و در نهایت 

 شود.تنش و خطای احتماالتی در مسائل سوق داده می
 

 

 کیکالس یتطابق زیآنال .2
 

نتایج و اصالح شبکه می پردازد و با هدف دستیابی به راه حل  گیری از تقریب خطا به ارزیابی کیفیتروش اجزای محدود تطابقی با بهره
 یمختلف روش اجزا توان مسائلاستفاده از این تکنیک می با .تقریبی با درصد خطا مشخص نسبت به حل دقیق مسائل، مورد استفاده قرار می گیرد

. اشاره نمود 0499رسیدن به شبکه المان بهینه توسط نایس و مارکال در سال ها برای که از اولین تالشمحدود را با دقت مناسب و مورد نیاز محاسبه نمود
های گیری به روی گرهی دلخواه را با استفاده از متوسطبندناشی از المان محدود یبندی مناسب ابتدا بایستی جواب های اجزاشبکهبرای رسیدن به یک 

شوند. سپس با استفاده از توابع شکل جواب بهبود یافته اطراف المان بیان می بیان شوند در گره های ها به جای اینکه در المان هاموجود برد. در واقع تنش
 . تنش های بهبود یافته می باشد نشان دهنده ی نحوه محاسبه( 0)یگردند. رابطهدر نقاط گاوس محاسبه می

(0) * *N   
 

توان مراحل انتقاالت اطالعات از نقاط گاوس به و همینطور می باشدها میمقادیر تنش در گره*تابع شکل وNها،تنش بهبود یافته *در رابطه فوق
 ( مشاهده نمود.0گره را در شکل )

 
       گرهمراحل انتقال اطالعات گاوس به (: 1شکل)

 
توان از اختالف دو جواب به عنوان خطای باشد، لذا میتری نسبت به جواب واقعی مساله میهای بهبود یافته دارای تقریب مناسباز آنجایی که جواب

  تقریب مسأله استفاده نمود.
(2) * ˆe     

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

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  .معیارمناسبی نمی باشد

                                                 
1 The smoothed finite element method 

 : نقاط گاوسیX  : گره
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رو به جای خطای نقطه به نقطه نرم خطا تعریف می شود که به صورت انتگرال عددی از تابع  یندر مجموع خطای کل جواب قابل قبول باشد. از ا ولی
روی دامنه است. یکی از معروفترین نرمهای خطا، نرم خطا

2Lمی باشد که در واقع همان جذر مجموع مربعات، ولی به صورت تابع پیوسته می باشد. 

 
(3) 

1
  2

Ω

ΩT
e e ed

 
  
 
  

ی تا بوسیله بایستی بر اساس خطای بدست آمده در هر گره چگالی جدیدی ارائه نمود، دود تطابقی را بر مدل اعمال نمودبرای اینکه بتوان اجزا مح حال
 .این چگالی جدید المان ها از رابطه ی زیر قابل محاسبه می باشدصورت گیرد. بنابر شبکهآن چگالی، اصالح 

 
(9)  

 
 i aim

i inew old

i

e
h h

e





 
 
  

  

 در رابطه فوق 
i aim

e  و
i

e به ترتیب خطای هدف و خطای برآورد شده و  i old
h  و i new

h به ترتیب اندازه اولیه و نهایی هر 

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

 شود.د باال و پایین برای اندازه المانها تعیین میبنابراین یک حشود، می
(5)  min i maxnew

h h h   
محاسبه نموده و به دار هر المان با متوسط خطای تنش در کل شبکهتوان  با محاسبه میانگین وزندر نهایت برای برآورد خطای تنش در کل شبکه می   

( اشاره کرد. 9رابطه )  

 
(9) 1

( )
nelem

i i

i

total

total

e s

e
s







 

مساحت هر المان  isهای هر المان وطای تنش گرهخمتوسط  ieمساحت کل شبکه،  totalsخطای تنش در کل شبکه،  totaleدر رابطه فوق
 باشد. شبکه می هاینالماتعداد nelemکه
 
 یاحتماالت یتطابق زیآنال .3
 

های ( گام اساسی و پایه تحلیل2های احتماالتی، آنالیز بر روی متغیرهای تصادفی همانند شکل )همانطور که قبال نیز اشاره شده است در تحلیل
مدول یانگ، طول و عرض سازه جزء متغیرهای اصلی فرض نموده متغیر تصادفی گاوسی از قبیل ضحامت،  9احتماالتی است. با این تصور در این مقاله 

ام به گام در روابط توان این مراحل را گسازی نموده که میو سپس روابط اجزای محدود را با روش نظریه اختالل مرتبه اول به کمک سری تیلور ساده
 اد.زیر نشان د

 
 هاي تصادفی و قطعی (: تفاوت متغیر1شکل)

 
ی گامی نخست در حل محاسبات تصادفی آغاز نموده که در این مقاله حل مسائل با ای و کرنش صفحهاسبه روابط خواص ماده تنش صفحهابتدا با محا

 ( اشاره نمود که فقط مدول االستیسیته در این رابطه متغیر تصادفی است.9توان به رابطه )ی کمک گرفته شده است که میاکمک رابطه تنش صفحه

 
(9) 1 0

1 0
2

(1 ) 0 0 1

2

dE
dD




 


 

 
 
 
 
 
 
 

 



 یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
 1931اردیبهشت  11و  11

 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

                     

 6 

و آنچه که در  مقدار قطعی مدول االستیسیته است، نیز برابر حاصل ضرب ضریب تغییرات و dE=cvE×Eضریب پواسون،  رابطه فوق 

4های تصادفی ذکر شده یرتحلیل تصادفی اجزای محدود حائز اهمیت است تشکیل ماتریس سختی است که با وجود متغ
2 16 توان حالت می

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

K B DBTA  
ریه ظباشد و در نهایت ماتریس سختی تصادفی با استفاده از نمساحت هر المان می Aضخامت مقطع سازه و   tهمسازی، ماتریس B(1رابطه )در 

 آید.اختالل به صورت زیر بدست می
(4) T T T T T

dK dB DBtA B dDBtA B DdBtA B DBdtA B DBtdA     
 

مینطور تغییرات هضریب تغییرات و مقدار قطعی ضخامت، از حاصل ضرب  dt=cvt×tتغییرات ضخامتتوان به را می( 4رابطه )پارامترهای 
ماتریس  تغییرات تشکیلعنوان مثال برای ، نشان داد. بهیدآاز تغییرات طولی و عرضی شبکه بدست میها که ماتریس همسازی و سطح مقطع المان

که در این مقاله با در نظرگرفتن ، بدست آوردها و تغییرات مختصات گرهپارامتریک توان میزان تغییرات حاصل را با کمک روابط آیزوهمسازی می
 شود.( مشاهده می01که در رابطه ) ،شودحاصل می 3*9ی تغییرات ماتریس همسازی همانند ماتریس اولیه بدون تغییرات ماتریس اگره 3المانهای 

 
 
(01) 

31 2

1 2 3

31 2

1 2 3

3 31 1 2 2

1 1 2 2 3 3

11 13 15

22 24 26

31 32 33 34 35 36

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

NN N

x x x
dB dB dB

NN N
B dB dB dB dB

y y y
dB dB dB dB dB dB

N NN N N N

y x y x y x

 

  

 
  

  

    

     

 
 
              
 
  

 

 
 باشد.ها که برای روابط آیزوپارامتریک مورد نیاز میمختصات گره 1:3yو1:3xتوابع شکل، 1:3Nدر روابط فوق

 ( اشاره نمود.00توان به رابطه )گام بعدی حل معادله حاکم اجزای محدود تصادفی است که می
(00) 1 1

U K F dU dK F
     

1( نشان داده شده است00ولی آنچه که در رابطه )
dK جایی مرتبه اول نظریه اختالل کارایی ندارد به همین منظور به طور مستقیم برای حل تغییرات جابه

1برای استاندارد سازی رابطه،
dK را تابعی ازdK ( نشان داده شده است.02تعریف نموده که اثبات این موضوع در رابطه ) 

 
(02) 1 1 1 1 1 1

( ) ( 0) ( )KK I dKK KdK dK K dKK
             

 آید.( به صورت زیر بدست می00( در رابطه )02معادله حاکم اساسی اجزای محدود با جایگذاری رابطه ) انهایت
 
(03) 1 1

dU K dKK F
   

 جایی نسبت به مقدار قطعی با کمک سری تیلور نشان داد.توان با مجموع تغییرات جابهجدید را می جاییسرانجام جابه
(09)  

probabilistic deterministic
U U dU  

 جایی مرتبه اول مورد تحلیل قرار داد.توان با کمک تغییرات جابهتغییرات مرتبه اول تنش را نیز می

(05)     DBU d dDBU DdBU DBdU   
 

جایی است که این موضوع در روش آنالیز تطابق کالسیک کاهش خطای تنش و خطاهای جابه ،آنچه که در این مقاله حائز اهمیت استولی 
تغییرات متغیرهای تصادفی ذکر جایی ناشی از با اصالح شبکه برای کاهش خطای تنش مشاهده شد. حال روش تطابق را نیز برای کاهش خطای جابه

جایی وجود دارد که از بین این حالت برای هر گره تغییرات جابه 09های تصادفی حالت متغیر 09به این صورت که ابتدا با ترکیب . دشواعمال میشده، 
-جایی کل شبکه خطای جابهجایی نسبت به جابهشود لذا اختالف تغییرات جابهجایی در هر گره محاسبه میحالت بیشترین و کمترین تغییرات جابه 09

 شود.جایی احتماالتی گره حاصل میآید که با برایند در این دو جهت میزان خطای جابهبدست می yو xدر هر گره در دو جهت جایی
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(09) 
2 2

2 1 1 


   probabilistic deterministic

nnode nnode x y

total

U U

U
     

 (9)رابطه همانند 
total

U جایی در کل شبکهجایی در کل شبکه است و برای محاسبه خطای جابهمقدار قطعی جابه 
total
، ( خطای 9همانند رابطه )

( 09ید که در رابطه )آبدست می
i
  برآیند خطای هر المان در دو جهتx, y باشد.می 

 
(09) 1

( )
nelem

i i

i

total

total

s

s


 





 

گام آخر شود. ها محاسبه می( چگالی جدید المان9همانند رابطه ) اعمال نموداحتماالتی  برای اینکه بتوان اجزا محدود تطابقی را بر مدل حال
این شبکه ترکیب جایی در حل مسائل مکانیک جامدات است که در تحلیل این مقاله ابداع شبکه نوینی برای کاهش همزمان خطای تنش و خطای جابه

-( مشاهده09لی جدید را در رابطه )توان این چگاهای بدست آمده از شبکه احتماالت و کالسیک است که میاز حاصل ضرب هندسی دو چگالی گره

 نمود.
(01) 

mixture classic probabilistic
h h h  

 مدل سازی عددی .4
 

بار متمرکز  2رأس باالیی تیر فوالدی  2و در دارای شرایط مرزی گیردار است الف(  تیر فوالدی دارای حفره در لبۀ پایینی آن -3مطابق شکل )
سانتی متر و با  5/2سانتی متر و ضخامت  25سانتی متر، عرض  51ابعاد توان به می تیر فوالدیقرار دارد. از جمله خصوصیات این  KN311به شدت 

6مدول االستیسیته  2E=2.1×10 kg/cm 0.3 و ضریب پواسون  .توان به طول، ضخامت و مدول یانگ های این مثال میعدم قطعیت اشاره نمود
بندی تیر، مطابق ابتدا شبکه .متغیر هستند yو xدرصد در جهت  5درصد و حفره ایجاد شده در تیر به اندازۀ  3درصد و عرض تیر با میزان  0که هرکدام 

جایی را در شبکه اولیه ها در پاسخ جابهخطاهای تنش و عدم قطعیت ،های تطابقی کالسیک و احتماالتسپس با روش شود،ب( ایجاد می-3شکل )
تنش و عدم  که در نقاط زیر بارگذاری و اطراف حفره بیشترین میزان خطاها  آید،بدست می( 9شکل )های اصالح شده در نهایتا شبکه ارزیابی نموده و
  .مشهود استجایی ابههای جقطعیت در پاسخ

 
 )الف(

 
 )ب(

 اولیه شبکهدار تحت بار فشاري متمرکز  )ب( (: )الف(تیر فوادي حفره9شکل)
 
 

 
 
 

 
 

 

 هاي اصالح شده )الف(: شبکه کالسیک )ب(: شبکه احتماالتی )ج(: شبکه ترکیب(: شبکه4شکل)

 

 )ج( )ب( )الف(
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جایی به ترتیب با ها در پاسخ جابهد کاهش خطای تنش و تاثیر عدم قطعیت( درصد5به همین علت با ریزسازی نقاط مذکور همانند شکل )

د( -5و همچنین در شکل ) ب( در نقاط زیر بارگذاری به علت تمرکز بار متمرکز-5)کمک روش تطابقی کالسیک و احتماالت اقدام شد، که در شکل 
 قابل مشاهده است در شبکه اولیه  جاییمیزان خطا در پاسخ عدم قطعیت جابهبیشترین ه علت بارگذاری و عدم قطعیت طولی و عرضی در اطراف حفره، ب

یابد ولی هر دو شبکه ب( به اثبات رسیده است که خطاها کاهش می-5الف( و )-5که با ریزسازی نقاط مذکور، متقابال این موضوع در اشکال )
-ی ترکیب توانستهای بینابین کالسیک و احتماالت به نام شبکهکمک شبکهبا  کالسیک و احتماالتی تنها در یک بخش خطا کارایی دارد به همین دلیل

( 9ترتیب در شکل )ها را بهدر کل شبکهی تنش و خطاهای احتماالت توان به عنوان مثال مقایسه خطاهاایم خطاهای مذکور را توأما کاهش دهیم که می
تا بتوان کارایی شبکه  های مذکور با یکدیگر مقایسه نمودبا شبکه( 0آمده را در جدول )توان مقدارخطاهای بدست مشاهده نمود و همچنین می( 9و )

 .ها به اثبات برسدهای کمتر نسبت به سایر شبکهترکیب با المان و تعداد گره

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          (: پاسخ خطاها )الف(: خطاي تنش شبکه کالسیک )ب(: خطاي تنش شبکه اولیه5شکل)
 جایی شبکه اولیه)د( خطاي جابه جایی شبکه احتماالت)ج(: خطاي جابه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کیب(: پاسخ خطاي تنش )الف(: شبکه اولیه )ب(: شبکه کالسیک )ج(: شبکه احتماالت )د(: شبکه تر6شکل)
 

 )ب( )الف(

 )ج( )د(

 )ب( لف()ا

 )د( )ج(
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 )الف(: شبکه اولیه )ب(: شبکه کالسیک )ج(: شبکه احتماالت )د(: شبکه ترکیب احتماالت(: پاسخ خطاي 7شکل)
 

 آمده در مثال تیر فوالدي داراي حفره تحت بار متمرکز(: مقدار خطاهاي بدست1جدول)
 خطای احتماالتی خطای تنش تعداد المان تعداد گره 

 1949/1 9050/1 399 229 شبکه اولیه

 1344/1 1999/1 2135 0942 معمولی شبکه اصالح شده

 1031/1 0303/1 2121 0513 شبکه اصالح شده احتماالتی

 1044/1 1999/1 2213 0222 شبکه ترکیب
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-محدود، مستقیما به نوع شبکهاز قبیل روش اجزای عددیتمامی تحقیقات اخیر این موضوع به اثبات رسیده است که در حل مسائل با روش 

ها کاهش خواهد یافت. در این مقاله سه نوع شبکه در نظرگرفته تبع نرخ تغییرات پاسخبندی بهبود یابد، بهبندی مسائل وابسته است که به هر میزان شبکه
ها گاهی تنش، از قبیل نقاط دارای ناپیوستگی در اطراف ترک، تکیههای خطاشده است؛ شبکه اول، شبکه کالسیک درصدد کاهش نرخ تغییرات پاسخ

باشد؛ در حل بکه دوم، شبکه احتماالت میش شود که با ریزسازی این نقاط درشبکه، خطای تنش کاهش می یابد.و زیر نقاط زیربارگذاری را شامل می
شود که این موضوع جایی میهای جابهها از قبیل پاسخدن پراکندگی پاسخهای در روش عددی باعث پدیدآماین گونه از مسائل با ورود عدم قطعیت

ناشی از عدم  احتماالتیجایی پاسخ جابه ها، خطایجایی احتماالتی و بدست آوردن مقدار کمینه و بیشینه مقدار پاسخهای جابهپس از ارزیابی پاسخ
تا بتوان خطای  شودگیرد همانند شبکه کالسیک در این نقاط ریزسازی میدر برمی آید و در نقاطی که بیشترین میزان خطا رابدست می هاقطعیت

دو خطای  موضوع در نظرگرفته شده است تا بتوانباشد؛  در شبکه ترکیب این ، شبکه ترکیب میخر تحلیل در این مقالهآ. گام مذکور را کاهش داد
های کمتری تشکیل شده است. اهش به نسبت دو شبکه، کمتر است و از تعداد المان و گرهولی این میزان ک کالسیک و احتماالتی را توأما کاهش داد 

 ی ترکیب از تلفیق هندسی دو چگالی شبکه کالسیک و احتماالتی حاصل شده است.شبکه

 
 
 
 
 

 شبکه

 مشخصات

 )ب( )الف(

 )د( )ج(



 یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
 1931اردیبهشت  11و  11

 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

                     

 10 

 مراجع .12
 

[1]  D. Logan, Finite Element Method,. (2012),. Fifth Edition ed., Global Engineering:Christopher M.short,.  

[2]  O. Zienkiewicz,. (2006),."The background of error estimation and adaptivity in finite element 

computation.," Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 195, pp. 207-213.  

[3]  O.C. Zienkiewicz, R. L. Taylor and J. Z. Zhu,. (2013),. The Finite Element Method: its Basis and 

Fundamentals:Seventh Edition, Elsevier Ltd.  

[4]  B. Boroomand and O. C. Zienkiewicz, (1997),. "Recovery By Equilibrium In Patches (Rep)," 

International Journal For Numerical Methods In Engineering, vol. 40, pp. 137-164.  

[5]  A. Khoei, H. Moslemi and M. Sharifi,. (2012),. "Three-dimensional cohesive fracture modeling of non-

planar crack growth using adaptive FE technique," International Journal of Solids and Structures, vol. 

49, pp. 2334-2348.  

تعیین ضریب شدت تنش با قابلیت اطمینان باال به وسیله تخمین خطا و حل تطبیقی در اجزای “ 0311. [ ب. حسنی, ا. گنجعلی و م. امدادی,9] 
 249-311, 3جلد شریه علمی پژوهشی فناوری آموزش, ن” محدود,

[7]  G. Stefanou,. (2009),. "The stochastic finite element method: Past, present and future," Comput. 

Methods Appl. Mech. Engrg, vol. 198, pp. 1031-1051, 2009.  

[8]  F. Uribe Castillo,. (2015),. Probabilistic analysis of structures using stochastic finite elements, 

Colombia: Thesis for Master of Engineering - Industrial Automation, 2015.  

[9]  W. Gao, D. Wue, C. Song, F. Tin-Loi and X. Li,. (2011),. "Hybrid probabilistic interval analysis of bar 

structures with uncertainty using a mixed perturbation Monte-Carlo method," Finite Elements in 

Analysis and Design, vol. 47, pp. 643-652.  

[10] R. Ghanem and P. Spanos,. (2003),. Stochastic Finite Elements: A Spectral Approach Springer-Verlag, 

Berlin (1991), second ed., Dover Publications, NY.  

[11] K. Karuna and C. Manohar,. (2016),. "Structural analysis with alternative uncertainty models: From data 

to safety measures," Structural Safety, vol. 62, pp. 116-127.  

[12] M. Aldosary, J. Wang and C. Li,. (2018),. Structural reliability and stochastic finite element methods: 

State-of-the-art review and evidence-based comparison. Engineering Computations.  

[13] H. Carmer and M. Leadbetter,. (1967),. Stationary and Related Stochastic Processes, New York: John 

Wiley & Sons.  

[14] E. Vanmarcke, M. Shinozuka, S. Nakagiri, G. Schueller and M. Grigoriu,. (1986),. "Random Fields and 

Stochastic Finite Elements," Structural Safety, vol. 3, pp. 143-166.  

[15] F. Yamazaki, G. Dasgutpa and M. shinozuka,. (1988),. "Newmann expansion for stochastic finite 

element analysis," Journal of Engineering Mechanics , pp. 1335-1354, 1988.  

[16] Y. Zhang, S. Chen, Q. Liu and T. Liu, (1996),. "Stochastic Finite Elements," Compurers & Srrucrures, 

vol. 59, pp. pp.425-429.  

[17] B. Sudret, (2014),. "Polynomial chaos expansions and stochastic fnite element methods," Risk and 

reliability in geotechnical engineering, pp. 265-300.  

[18] B. Xia, D. Yu and J. Liu, (2014),. "Transformed perturbation stochastic finite element method for static 

response analysis of stochastic structures," Finite Elements in Analysis and Design , vol. 79, pp.9-21.  

[19] B. Xia and D. Yu,. (2014),. "Modified Interval and Subinterval Perturbation Methods for the Static 

Response Analysis of Structures with Interval Parameters," Journal of Structural Engineering, vol. 140.  

[20] G. Liu, W. Zeng and H. Nguyen-Xuan,. (2013),. "Generalized stochastic cell-based smoothed finite 

element method (GS_CS-FEM) for solid mechanics," Finite Elements in Analysis and Design, vol. 63, 

pp.51-61.  

[21] F. Wu, L. Yao, M. Hu and Z. He, (2017),."A stochastic perturbation edge-based smoothed finite element 

method for the analysis of uncertain structural-acoustics problems with random," Engineering Analysis 

with Boundary Elements , vol. 80, pp.116-126.  

 


