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 خالصه

اما  اشد.ببا دقت مطلوب و درعین حال حداقل اندازه شبکه می یهدف روش اجزای محدود تطابقی، یافتن شبکه بهینه به منظور دستیابی به جوابهای
سائل که نیاز به خصوص در برخی م این فرآیند محاسباتی هزینهباشد.انجام عملیات آنالیز تطابقی، فرآیندی است که از نظر محاسباتی هزینه بر می

ده است که با ش یابد. در این مقاله روشی نوین پیشنهادچندین مرتبه آنالیز تطابقی انجام شود، به شدت افزایش می ،است برای رسیدن به دقت مطلوب
 ای تطابقیاز روند همگرایی شبکه ه ؛پاسخ به دقت مطلوب نرسید درصورتی که پس از دو مرحله آنالیز تطابقی ،توجه به آنالیز تطابقی انجام شده

ی که دقت به . در نقاطدقیق تر از شبکه های قبلی پیش بینی گردد و درجه جواب باالتری از آن عبور داده شودو  متوالی استفاده شود و پاسخ جدید
قیق در یک روند همنوا به سمت پاسخ د ،در نقاطی که پاسخ با جواب دقیق فاصله دارد اماکند حد مطلوبی رسید، پاسخ حول پاسخ دقیق نوسان می

 . برای نشان دادن تاثیر و کارایی تکنیک پیشنهادی، این تکنیک بر روی چند مثال عددی پیاده سازی شده است.ندکیل میم
 

 روند همگرایی ،یابیخطا، تابع درون  نیتخم ،یمحدود تطابق یروش اجزا :لمات کلیدیک

 

 

  مقدمه .1
 

امروزه با  .قابل اجتناب است ریمهم و غ یآنها امررفتار  ینیب شیپامکان و  اطراف بشر یدرک عملکرد رخداد هابه  ازین ،یو علوم بشر یبا رشد فناور
گذشته در  کیکالس لیتحل یروش ها کهیبطور است یشتریدقت ب ازمندین یاضیر یمدل ها قتریو دق عتریتر شدن مسائل،  حل سر دهیچیبشر و  پ شرفتیپ

 ریوار و غدش ادیوجود مجهوالت ز لیآنها بدل قیکه حل دق دیفرانسیلیحل انواع معادالت  یبرا. ستندیالزم ن یازهاین یپرسرعت امروز جوابگو یایدن
که از میان آنها روش اجزای محدود به عنوان روشی قدرتمند در بسیاری از علوم مهندسی به خصوص  دیگرد جادیا یمتنوع یعدد یممکن بود روش ها

تعدد آنها است م یخطاها ،یکیزیف یها دهیمعادالت حاکم بر پد یمشکل حل عدد نیبزرگترمکانیک جامدات به شدت مورد استقبال قرار گرفته است. 
روز افزون  گسترش بوده است. یاریبس یتوسط کامپیوتر و شکل گیری مبانی اجزای محدود، عامل نگران معادالت پیچیدهه از همان آغاز مدل سازی ک

 یه پاسخ هاب عتریهرچه سر دنیبه منظور رس ؛و اصالح شبکه یابیخطا تیعلوم مختلف باعث شده است اهم شرفتهیمحدود در محاسبات پ یروش اجزا
  .برخوردار باشد یمهمتر گاهیروز به روز از جا ،قیدق

 یعددمت یبرد، روش ها نیو خطا را بصورت کامل ازبکرد  یریاندازه گ قیرا بصورت کامالً دق یا دهیپد چیتوان ه ینم چگاهیاز آنجا که ه
قاله م نیدر ا شده است. جادیخطا در محاسبات ا زانیمحدود کردن م قیاز طر ؛معادالت حاکم از بدست آمده یخطا ها و بهبود پاسخ ها نیشناخت ا یبرا
روشی  این روش ها؛از  یشرح کل کیارائه  ضمن محدود،  یاجزا یروش حل عدد تیخطا با محور نیتخم یشده است با مرور انواع روش ها یسع

 نوین جهت بهبود پاسخ ها و کاهش خطای حل مساله ارائه گردد.
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 های برآورد خطاروش  .2
 
ا در هر که خط دیرس یمهم و کل جهینت نیرا برداشت و به ا یخطاها در محاسبات عدد یرینخست اندازه گ یبود که گام ها یافراد نیاز اول چاردسونیر

شیوه های تخمین  نیجزء اول 1رونده خطا شیپ یروش ها [1] .به روش حل مساله وابسته است ،زیو درجه تابع خطا ن یبه اندازه آن شبکه بستگ یشبکه ا
دادند و تنها وجود خطا یخطا در محاسبات ارائه نم قیاز مقدار دق یروش ها اطالعات نیآغاز شدند. ا یعدد یروش ها شیدایبودند که همزمان با پ خطا

 قیدق زانیم دیبا ،دقت حل مساله و اصالح پاسخ ها شی. بمنظور افزادادندنشان میآنها را  تیفیو ک یعددهای روش  در پاسخ ییهمگرا ،در محاسبات
 یامکان بررس ،1983-1978 یدر سال ها نبولتیهمانند بابوشکا و ر یانینیشیتوسط پ ؛2پس رونده خطا یمشخص باشد که با شناخت روش ها زیخطاها ن

 بوجود آمد. زیخطا در مسائل ن زانیتر م قیدق
و کردند و به د یادیز یها شرفتیپ دادندیخطا در مسائل را ارائه م زانیاز م یپس رونده خطا که اطالعات کمّ یها، روش هادر اثر گذشت سال 

 یخطا نیتالش ها در تخم نیها که از نخستباقی مانده عملکرد روش   [2]شدند. میتقس 4یافتیباز یو روش ها 3یمانده ا یباق یگروه عمده روش ها
 یحاصل برا جیشود و نتا یمساله انجام م یمحدود برا یبا روش اجزا هیحل اول کیمانده ها ابتدا  یباق افتنی یصورت است که برا نیمسائل بودند به ا

از المان  یا هیناح یها مانده یباق افتنی قیاند از طرتویگر ملیتحل. در نتیجه گرددیمانده ها محاسبه م یگذاشته و باق هیاول لیفرانسیدر معادله د ینقاط مرز
موجود در المان ها  یخطا زانیبرحسب م 5تطابق شبکه یتئور یها هیروش ها، پا نیحاصل از ا جیبر اساس نتا .بزند نیرا تخم یمحل یخطاها زانیها، م

که ها کوچکتر که هر چه اندازه شب تیواقع نیخطا و تطابق شبکه و توجه به ا نیمختلف تخم یها ینهاده شد. دانشمندان بر اساس بکار بستن تئور انیبن
تفاده از توابع اس ایتوان با کاهش اندازه شبکه و یم ،از مقدار مجاز بود شیخطا ب زانیکه در هر کجا م دندیرس جهینت نیا به ؛ابدییکاهش م زیخطا ن ،شود

  و اصالح کرد. نهیبه قیدق یبه پاسخ ها دنیتر، شبکه را بمنظور رس دهیچیپ
خطا در  نیدر خصوص مباحث تخم یکنفرانس 1984کرد. در سال  یادیز یها شرفتیپ هشبک قیخطا و تطب نیتخم یروش ها 1980در دهه 

را  6یافتیازمهم المان ب یتئور چیبا نام دمکو یزمان فرد نیارائه گشت. در هم یخطا در محاسبات عدد نیاز تخم یا شرفتهیانجام شد و مباحث پ سبونیل
نه  دیبه تکامل رس 1987در سال  و ژو چینکویروش که بعد ها توسط ز نیبراساس ا بود. کیو مکان کیزیمسائل ف اکثر در یمناسب یارائه داد که راه حل

 ستیبای، مباال بردن دقت یبرا زیمشتقات آن تابع ن ؛شدیهموار م ستیبایالمان ها م نیب یدر نقاط مرز ،محدود یتنها تابع پاسخ بدست آمده از روش اجزا
رخوردار بود. ب یاز دقت باالتر ،هیآمد که  نسبت به حل اولیدر هر گره بدست م تیبه واقع کتریهموار و نزد جواب کی. سپس ندشدیو هموار م وستهیپ
 یخطادانشمندان توانستند  ،بر اساس نتایج این روش نام گرفت. 7ها انیگراد یافتیآمد به اصطالح روش بازیبدست م هیپاسخ اول افتیروش که از باز نیا

آنها از  یمحل یخطا زانیکه م ییروش المان ها نیدر ا دهند.را ارائه  Hبه روش  تطابقی یها زیاز آنال یرا بدست آورند و شکل ساده ا یو محل یکل
کاهش  یخطا در آن نواح زانیتا م ندشدیم یمجدداً شبکه بند ،در اندازه المان ها رییتغ یعنی ؛Hشبکه  تطابقبا استفاده از روش  ،بود شتریمقدار مجاز ب

از توابع  ،که به منظور رسیدن به پاسخ دقیقتر ؛Pو روش تطابق شبکه   L2 ریروش موسوم به تصو ،یریگ نیانگیمعروف م یسال ها روش ها همان. در ابدی
را  H-Pتوانستند روش ترکیبی Pو  Hبا ترکیب دو روش  نیز بابوشکا و همکارانش 1992در سال .ظهور کردند ،کردیمشکلی با درجه باالتر استفاده 

 برداشتند. 8فوق همگرا یموسوم به روش وصله ها  یروشرا با معرفی  خطا نیگام ها در علم تخم نیاز مهمتر یکدر همان سال زینکویچ و ژو ی معرفی کنند.
 .این روش تا آن زمان یکی از بهترین و موثرترین روشهای برآورد خطا در حیطه محاسبات عددی اجزای محدود به شمار میرفت

ها و  تیمحدود یدارا زیاما خود ن ؛مسائل بهره مند بود یخطا نیدر تخم یشتریگذشته خود از قدرت ب یروش هابه نسبت  SPRهرچند روش 
 صیه امکان تشخک ییدر مسائل و المان ها ،وابسته بود موسوم به نقاط فوق همگرا یخطا به شدت به نقاط حیصح نیتخم یروش که برا نیا. بود یمشکالت

در برآورد خطا ارائه کردند که  یگریروش قدرتمند دزینکویچ و برومند  1997. در سال عمل کند یتوانست به خوب ینقاط در آنها وجود ندارد نم نیا
نام گرفت  9روش بازیابی وصله های خودمتقارن ،. این شیوه در یافتن خطانبود یتیمحدود چیه یدارا SPRگذشته و خصوصاً روش  ینسبت به روش ها

محاسبات  یبرا ،بود SPRجهات مشابه روش  یلیکه از خ REPروش  [3] کارایی قابل قبولی داشت. کیمسائل پالست ژهیبو کیمسائل مکانکه در اکثر 
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ساده تر و بر اساس  اریاما روابط آن بس ؛استتر  یطوالن یکم SPRبه نقاط فوق همگرا نداشت و با آنکه محاسبات آن نسبت به روش  یازین گریخود د
 .است)تنش(  انیگراد یمانده ها یرابطه ساده تعادل در باق

که به اصطالح  ییرا در پارامترها یعدد یشده است که خطا ها جادیپس رونده خطا ا یدر گروه روش ها یدیروش جد ریاخ یدر سال ها
از  یخاص هایخطا را به کمک پارامتر ؛معروفند 2هدف محور ابیخطا یروش ها که به روش ها نیکند. ا یشوند، محاسبه م یم دهینام 1دلخواه ریمقاد

و  کسونیتوسط ار 1988برای اولین بار در سال  این روش .کنندیخطا استفاده نم افتنی یبرا ینرم انرژ کیکالس یاز روش ها گریو د کنندبیان میمساله 
توانستند  1996در سال  بکر و راناکرمعرفی شد و بعدها توسط دانشمندان بسیاری تکمیل گردید.  از مساله یخطا در مجهول دلخواه افتنی، جهت جانسون

 نیتاروتر و اش، سیاشتروبول، پرودهوم ،ادنو سایر دانشمندانی همچون  خطا در مجهوالت دلخواه مساله ارائه کنند نیتخم یبرا یموثرو  ساده یها روش
 دهند.با ایجاد تغییرات بنیادین در علوم تخمین خطا، سعی کردند راه آنها را ادامه 

 قتریمحدود را دق یحاصل از اجزا یپاسخ ها ،ینرم انرژ کیفاده از روش کالسدارند بدون است یهدف محور سع یخطا نیتخم یروش ها
توابع خاص که از پاسخ  نیکنند. ا یبه مجهوالت دلخواه مورد نظر مرتبط م، خاص یمحدود را تحت توابع یروش اجزا یروش ها پاسخ ها نیا کنند.

 ،یلیسفرانیمعادله د یمانده ها یاطالعات مربوط به باق لیتبد، روش نیتوابع متاثر در ا فهینامند. وظیم 4را توابع متاثر ندیآیبدست م 3یله مجازأمس کی
 ارائه و توابع متاثر یپاسخ عدد یبرا از آن،که با استفاده  ییروش آنست که خطا نیاز نکات جالب ا یکی [4] خطا در مجهوالت دلخواه است. ریبه مقاد

ذشته گ یروش هاتوانیم کران های نرم انرژی را از در نتیجه از آنجایی که می .هستند انیقابل ب ینرم انرژ یخطا یگردند، به شکل همان پارامتر هایم
 ید کلرون دلخواه کنترل کرد. ریخطا را در آن مقاد قیطر نیبدست آورد و از ا زیمجهوالت دلخواه مساله نخطا را در  توان یم تیدر نها م،ییمحاسبه نما

  [5].باشد یم یاستفاده از مسائل مجازیا بطور ساده تر  5یدوگانه مثل توابع کمک یروش، بر اساس استفاده از روش ها نیخطا در ا یکران ها نییتع یبرا
جهوالت دلخواه م یکه برا یبلکه پاسخ میکن قتریمحدود را دق یپاسخ اجزا میبتوان دیمجهوالت دلخواه مساله، نه تنها با در دقت شیافزا یبرا

نام  به یروش . برای آنکه دقت مورد نظر؛ هم در پاسخ اجزای محدود و هم در مجهوالت خاص مساله حاصل شود،کند یم دایپ تیاهم زین دیآ یبدست م
سبت به گذشته ن یبهتر جیکه نتا دیگرد جادیدلخواه مساله، ا ریدر مقاد ییبا توجه به سرعت همگرا ؛مجدد یبه منظور شبکه بند 6هدف محور یریپذ قیتطب

 دنیرس تیقابل دست یابد، یمحدود و نرم انرژ یدقت مورد نظر در پاسخ اجزا تواند بهیم لگرینه تنها تحل ،روش ها نیبا استفاده از ا [6] .آورد یبوجود م
روش در  نیبا توجه به آنکه قدرت ا را دارد. از دامنه هیناح کی یها ییجابجا ایهمچون تنش ها، کرنش ها  ؛یبه دقت الزم در مجهوالت خاص محل

 شتریزبه روز بخود رو نیشیپ یبا روش ها سهیروش در مقا نیا یریعالقه بکار گ ،است دهیتا به امروز به اثبات رس ،کاهش خطا گرید یبا روش ها سهیمقا
محور، تنها بعنوان  هدف یخطا نیتخم یاعالم کرد که روش ها دیبا یکل جهینت کیبه عنوان  البته.ردیگیرا در بر م یشتریب یشده و گستره علوم مهندس

تر از  یروش را قو نیتوان تمام اَشکال مختلف ا ید و نمکنیکردند، عمل م یمحاسبه م یکه خطا را در نرم انرژ ؛خود نیشنیپ یروش ها یبرا یمکمل
 [7]. دیخود نام نیشیپ یروش ها
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ین در اشد.  انجامتالش های بسیاری جهت بهبود روش های تخمین خطای پس رونده که ادامه کارهای اولیه بابوشکا بودند  1990و  1980در دهه های 
رود. هدف از بکارگیری این روش، کنترل خطای گسسته مهمترین گام ها در کاهش خطای حل مساله بشمار مییکی از  قیبتطامیان روش های آنالیز 

ار ده قرکه امروزه مورد استفا تطابقیازمیان سه روش متداول آنالیز  باشد.یمبکمک افزایش درجات آزادی  در نواحی دارای خطای نامعقول، سازی
قدار پس از آنکه م روش ها این درا دارد. بیشترین استفاده ر ،هزینه های محاسباتی کاهش بدلیل سادگی در کدنگاری و hگیرند، روش تطبیق شبکه می

عالوه بر ینه باید . شبکه بهابندیکاهش  یاصالح کرد که خطا در حد قابل قبول یشبکه را به نحو دیبا د،یمشخص گرد هیشبکه اول یالمان ها یخطا بر رو
تا قسمت  کهیرماند بطو ینم یدر طول حل مساله ثابت باق نهیتا حد امکان کاهش دهد. شبکه به زیرا ن یمحاسبات نهیحل مساله، هز در ازیدقت مورد ن نیتام
 ابد،ی قیتطب یاط بحراننق رمکانییو تغ یاز بارگذار یهمچون اثرات ناش یلیتحم راتییآنکه با تغ یمانده و سپس برا یباق نهیشبکه به نیا ه،یاز حل اول یها

 .میمحدود هست یدر اجزا تطابقی زیآنال یروش ها ازمندیحل، ن یروش ها ودبهب یبرا لیدل نیباشد. بهم یمجدد شبکه م دیبه تول ازین

                                                 
1 Quantities of interest 
2 Goal-Oriented Error Estimation Method 
3 Dual problem 
4 Influence Functions 
5 Formulation Of An Adjoint Or Dual Problem 
6 Goal Oriented Adaptivity 
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یف یک بهمین منظور در ادامه با تعر باشد.له میأنیاز به ارزیابی خطا در مس ،همانطور که اشاره شد جهت تشکیل شبکه بندی بهینه در هر مرحله
 طی( و شراnR∈Ω) تعریف شده است مرز محدود شده کیدر  که یفرض یتحت انواع بار ها یجسم یبراپردازیم. مسأله به معرفی شاخص های خطا می

 شود. ینوشته م ریکند، معادالت حاکم به شکل ز یآن صدق م ومنین یمرزها یرو gآن موجود و تابع  کلهیدر یدر مرز ها u̅ یمرز
 

(1)            -∆u = f on Ω 

u̅ = 0 on ΓD       و   n.∇u = g on ΓN     

  

 حاکم بر مساله دلخواه جسم مفروض مربوط به معادله دیفرانسیل .1شکل

استاندارد  لیفرانسیمعادله د فیمعادله را به فرم ضع نیا دیبا میحل کن یعدد یحاکم بر مساله را به روش ها لیفرانسیمعادله د میاگر بخواه
 .میکن یم یسیباز نو ریحاکم را به شکل ز لیفرانسیجهت معادله د نی.  بهممیکن لیتبد  نیگالرک

a(u,v) = l(v)                  ∀ v ⊂ V                                   (2)  

 یبیو تقر قیقدار دقم نیب یا سهیمقا میبتوان دیبرا محاسبه خطا با باشد. یمساله م کی یبیو حل تقر قیحل دق ایخطا به زبان ساده اختالف مقدار 
 . میسیبنو ریرابطه معروف خطا را به شکل ز میتوانیم فیتعر نی. از هم .میپاسخ مساله انجام ده

e = u -  û                            (3)  

سط توان اعمال جبری را بر روی فرم بو می باشد یم یدوخط تیخاص یدارامساله  حاکم بر  لیفرانسیمعادله دفرم ضعیف  ،یاضیطبق روابط ر
اشند، بکه طبق آن خطای حاصل و مجموعه پاسخ ها نسبت به هم متعامد مییافته آن اعمال کرد. درنتیجه با بکارگیری مفهوم خطا و شرط تعامد گالرکین 

,𝑎(𝑒 ه زیر دست یافت.توان به رابطمی 𝑣) = 𝑎(𝑢 − 𝑢ℎ, 𝑣) = 𝑙(𝑣) − 𝑎(𝑢ℎ, 𝑣) =  ∑ ∫ 𝑅𝑒𝑠𝑇(𝑢ℎ). 𝑣𝑑𝑣 + ∑ ∫ 𝑅𝑒𝑠𝐸(𝑢ℎ). 𝑣𝑑𝑎, 𝐸𝐸∈ℇℎ  𝑇𝑇∈𝑇ℎ  (4)  

تقریبی را در یک نقطه برآورد  مقدار خطایاین رابطه  باشد.می قیو پاسخ دق یحاصل از حل عدد یمانده ها یدر روابط باال باق RES ریمقاد
 یاین مقدار، در مورد هریک از مولفه ها، ممکن است از نظر عددی کوچکتر از صفر باشد، برای درک بهتر خطا از معیارهای مناسبترضمن اینکه  .کندمی

. بدین منظور کنندخطا را بصورت انتگرال عددی روی دامنه بیان می ،. در این روش بجای بیان خطا بصورت نقطه به نقطهشود یاستفاده مهمچون نرم خطا 
 یبرا هتیسیطبق روابط االست .باشد یم یآنها نرم انرژ نیکه معروف تر کننداستفاده می یو نرم انرژ H1،نرم  L2نرم  اریمعنرم های مختلفی همچون از 

]=||e||=||e̅||  کنیم.ازنویسی میبنرم خطا را برحسب مقادیر تنش به شکل زیر رابطه  لیدل نی. بهممیتنش در المان ها هست ریمقاد افتنی ازمندین یانرژ ینرم خطا افتنی ∫ (σ*- σ̂)TD
-1(σ*- σ̂) dΩ ]Ω

1/2
             (5)  

د ، خطا بایتطابقیبه منظور افزایش دقت در روش های  باشد. یم هیاول یبیتنش بدست آمده از حل تقر σ̂و افتهیتنش بهبود  *σ در رابطه باال
که در همه بخش های شبکه، میزان خطا از خطای مورد نظر کاربر کمتر باشد. توزیع یکنواخت خطا در کل دامنه،  گردد عیتوزبگونه ای در کل دامنه 

طای سپس باتوجه به نسبت خطای هدف به خبدین منظور ابتدا میزان تراکم اتصال درهرگره مشخص شده و  باشد.معیاری جهت تولید شبکه جدید می
new = [(||eσ||i)aim||eσ||i(hi) [8]. اصالح شبکه صورت میگیرد براین اساس شده وطبق رابطه زیر محاسبه هرگره  چگالی جدید برآورد شده، 

] (hi)old             (6)  

به ترتیب اندازه اولیه و نهایی هر  new(hi)و  old(hi)ه و خطای هدف و خطای برآورد شدبه ترتیب  eσ||i||و  aim(eσ||i||)در رابطه فوق 
  ود.شمقدار خطای مسأله کاهش یافته و در نهایت به خطای هدف نزدیکتر میمرحله، با اعمال روش اجزای محدود تطابقی در هر  باشد.المان در شبکه می

 

 ند همگرایی مراحل مختلف تطابقیوپیش بینی جواب بهبود یافته از ر .4
 

شاهد کاهش خطا در کل دامنه هستیم. نمودار ها و کانتور های  ،قبل اشاره شد، با تکرار فرآیند شبکه بندی و حل  مجدد مسألههمانطور که در بخش 
دهند. با بررسی این نمودار ها و مقادیر محلی پاسخ درکل  دامنه، حاصل از میزان خطا در کل دامنه نکته حائز اهمیتی را در حل تطبیقی مسائل نشان می
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مراحل یی همگرا رابطه حاکم بر سرعت به درصورتی که بتوان د روند همگرایی خاصی بین پاسخ های هر مرحله با مراحل بعدی وجود دارد.شوده میمشاه
فرضیه  نتوان پاسخ مراحل بعد را بگونه ای پیش بینی کرد که خطای حاصل به مقدار هدف نزدیکتر گردد. به منظور بررسی ایمختلف پی برد، احتمااًل می

با اندازه هایی  Cو  A ،B بدین منظور ابتدا سه شبکه با نام های در دامنه مسأله مورد نظرمان هستیم.  ،مختلفبا اندازه های نیازمند تعریف حداقل سه شبکه 
در  ه خطیاز المان های ساده مثلثی با درج ،ضمناً به منظور جلوگیری از پیچیدگی های در حین حل کنیم.را تعریف میشوند که به ترتیب کوچکتر می

 .کنیماستفاده می مسائل دوبعدی
و پاسخ قرار گرفته  در کدام المان شبکهرد نظر، هر نقطه مو بدانیمباید  باهم مقایسه کنیمبرای آنکه بتوانیم پاسخ میان نقاط متناظر هر سه شبکه را 

( را تعیین کرده و سپس با Cریزترین شبکه )شبکه در نقاط گاوس هر المان موجود  1مختصات کلی قدر است. بدین منظور ابتداآن مقادیر در هر المان چ
با استفاده از روابط اجزای محدود، پاسخ نقاط مورد نظر درنهایت دهیم. از الگوریتمی خاص مکان این نقاط و شماره المان های آنرا تشخیص میاستفاده 

 آوریم.را در شبکه های بزرگتر نیز بدست می

x(Ej)= ∑ Na(Ej) xaa              (7)  

Φ̂(Ej)= ∑ Na(Ej) Φãa              (8)  

مله جبا علم به اینکه احتماالً رابطه ای بین مقادیر بدست آمده در نقاط متناظر هرسه شبکه وجود دارد، با بکار گیری روابط مختلف آماری از 
از استفاده  باه ک رسیدیمبه این نتیجه و توجه به روند همگرایی موجود بین آنها، گذرندان رگرسیون های خطی، لگاریتمی و چندجمله ای بین مقادیر فوق 

با بررسی  ابد.بدون نیاز به حل مجدد کاهش ی ،مسألهکرد که خطای بگونه ای پیش بینی ا مناسب ر پاسخ توان زیر می الگوریتمبکارگیری  مقادیر موجود و
نوسانی تغییر  های متفاوت، بصورترفتار مقادیر متناظر در هر سه شبکه، به این نتیجه مهم رسیدیم که در نقاطی که روند پاسخ بین سه شبکه با اندازه 

کترین پاسخ لذا نزدی شبکه به پاسخ دقیق همگرا شده است. ،در آن نقاط احتماالً بوده وبه یک مقدار میانی کند، مقادیر  بدست آمده درحال همگرایی می
تحلیل های  از ادهبا استف ،نقاطی که شرط فوق صادق نباشدهمچنین درسایر  باشند.به پاسخ دقیق در آن نواحی، مقادیر بدست آمده در ریزترین شبکه می

مقادیر این دوشبکه  نبی ای طهراب، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به وزن بیشتر پاسخ دو شبکه انتهایی در پاسخ دقیق، میتوان بر روند همگرایی آماری متنوع
ه بدین منظور از رابطه زیر جهت پیش بینی پاسخ بهبود یافته آن نواحی استفاد کند.خطای هدف نزدیکتر به  رابرقرار کرد که خطای پاسخ بدست آمده 

𝐷�̂�  گردید. =   𝐶�̂�2𝐴𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸(𝐵�̂�,𝐶�̂�)             (9)  

 

 ای پاسخ اجزای محدود نقاط متناظر ریزترین شبکه در شبکه Bĵ(، Cپاسخ اجزای محدود نقاط گاوس در ریزترین شبکه موجود ) Cĵکه در آن
این نتیجه  با بررسی نتایج بدست آمده در مسائل مختلف به باشد.می نقاط گاوس ریزترین شبکهپاسخ پیش بینی شده متناظر با  Dĵ( و Bبا اندازه متوسط )

و مقبولیت  کارایی در هردو پاسخ مسأله دو بعدیرسیدیم که الگوریتم مذکور از میان روش های مختلفی که در این راستا مورد بررسی قرار گرفتند، 
دن درجه درنهایت با توجه به خطی بو .استفاده نمودتوان بعنوان روشی تکمیل کننده، در بهبود پاسخ های بدست آمده میاین روش از د و نبیشتری دار

 شبکه مورد نظر درنظر گرفت که نسبت توان رویه ای از درجه باالتر بر المان هایمی المان ها و یافتن نقاط همگرا شده اضافی در نقاط گاوس هر المان،
,z(x  ، از دقت بیشتری برخوردار است.ها به پاسخ خطی در بین المان y) = ax2 + 𝑏y2 + 𝑐𝑥𝑦 + 𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 + 𝑓           (10)  

به  [2] ا گردند،هتوانند لزوماً باعث بهبود گرادیان پاسخ زینکویچ پاسخ های بهبود یافته با جنس جابجایی، نمی های از آنجا که طبق بررسی 
آنجایی که میزان تنش  از مشابهی استفاده گردید.تقریباً الگوریتم از ، مذکور همگرایی شبکه هایروند با درنظر گرفتن نیز منظور بهبود پاسخ های تنش 

شی در والمان های خطی همواره درطول المان ثابت هستند، به منظور دستیابی به مقادیری مناسب جهت مقایسه در روند همگرایی، ناگزیر به انتخاب ر
گاوسی را از  کنیم، مقادیر تنش هایطی می تطابقییافتن مقادیر متناظر در هرسه شبکه موردنظر هستیم. بدین جهت همانند فرآیندی که در روش آنالیز 

(، Cبکه )ش طریق میانگین گیری بین المان های مجاور، به گره مشترک آنها انتقال داده و سپس با در نظر گرفتن مقادیر تنش متوسط گره ها در ریزترین
های فوق و بکارگیری رگرسیون های آماری، به این نتیجه  با مقایسه روند مقادیر تنش آوریم.( بدست میA,Bمقادیر متناظر آنها را در شبکه های درشتر )

 25 یرسیم که همانند پاسخ های اصلی مسأله، درصورتی که روند نوسانی در این مقادیر مشاهده گردد، پاسخ مورد نظر به احتمال زیاد در فاصله امی
  ردد.ز رابطه زیر به منظور یافتن پاسخ پیش بینی شده استفاده گبهتر است ا ،درصدی از پاسخ ریزترین شبکه قرار گرفته و درصورت وجود این شرط

Dĵ=  Cĵ+ 0.25(Cĵ- Bĵ)             (11)  

                                                 
1 Global Coordinate 
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نتیجه خواهیم رسید که  این باشد، به اول و دومدرصد اختالف شبکه های  85بیشتر از  دوم و سوم،همچنین در صورتی که اختالف دو شبکه 
بهتر است از رابطه زیر در  که رسیدیمپاسخ دقیق به احتمال زیاد، در فاصله دورتری از شبکه نخستین قرار گرفته و لذا طبق بررسی های متعدد به این نتیجه 

  یافتن پاسخ پیش بینی شده استفاده گردد.

Dĵ=  Cĵ+ 0.43(Cĵ- Bĵ)             (12)  

اد به همگرایی به احتمال زی ،هیچ یک از شروط فوق برقرار نباشد، با بررسی آماری به این نتیجه خواهیم رسید که در شبکه سومدر صورتی که 
بینی ه زیر جهت پیشدر این شرایط رابط گیریم.بشبکه قرار ایندر فاصله نزدیکی از  ،نزدیک هستیم و لذا بهتر است به منظور دستیابی به پاسخ های بهتر

  گردد.پیشنهاد می مورد نظرمقادیر 

Dĵ=  Cĵ+ 0.15(Cĵ- Bĵ)             (13)  

چشمگیر  بدون افزایش کاهش خطای حل و همچنینند فوق در حل مسائل، شاهد بهبود پاسخ های اصلی مساله و گرادیان آنها یبا بکارگیری فرآ
 در ادامه به بیان نتایج بدست آمده برای دو مساله نمونه خواهیم پرداخت. هزینه های محاسباتی هستیم. 

 

 مثال های عددی .5

 
سانتی  5/2سانتی متر و ضخامت  50سانتی متر، طول  25به عرض  فوالدی ( نشان داده شده است، یک ورق مستطیلی شکلالف-2همانطور که در شکل )

باشد. ضریب مفروض می قرار دارد،  270kg/cmی معادل یکنواختکشش  تحتمتر که در یک انتهای خود بصورت طره گیردار بوده و در سمت دیگر 
و بافرض دوبعدی آنالیز مسأله بصورت خطی و االستیک باشد. می 2kg/cm 6E = 2.1 × 10و مدول االستیسیته   υ = 0.3پواسون این ورق معادل 

و در نهایت با بکارگیری روش آنالیز  استفاده شده است المان 170با  (A) اولیه شبکهبا روش اجزای محدود جهت حل از  تنش مسطح انجام شده است.
 .باشندب( قابل مشاهده می-2این شبکه ها در شکل ) گردیده اندرابر از یکدیگر تشکیل با تعداد المانی به فواصل دوب B,C، دو شبکه تطابقی

 الف(شکل شماتیک مساله تیرطره تحت کشش ب( سه شبکه مفروض جهت حل مساله به روش اجزای محدود .2شکل

 

  تنش ها خواهیم رسید. ( و u,vی هردوجهت )نتایج مطلوب زیر در جابجایی ها مثال، بهاین در فوق در سه شبکه  مذکوربا بکارگیری الگوریتم 

 xدر جهت  ج( تنش های شبکه بسیار ریز     xدرجهت  جدید پیش بینی شده ب( تنش های    xدر جهت  تطابقی شبکههای  تنش الف( .3شکل

 
مقادیر را ترسیم ( این 4کرده و در شکل )جدید را بایکدیگر مقایسه  بینی شدهپیشحل تطابقی و پاسخ های  از ( درصد بدست آمده1در جدول )

 نموده ایم.
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 برای مثال اول کل شبکهمحاسبه شده در  درصد خطای -1جدول 
 هپیش بینی شدپاسخ 

 N 

 کوچکبا اندازه سوم شبکه 
C 

 شبکه دوم با اندازه متوسط 
B 

شبکه اولیه 
A 

 

 xx(u (درصد خطای جابجایی در جهت  0.6498 0.4459519 0.2038715 0.1346751

 y )y(vدرصد خطای جابجایی در پاسخ 5.5363 2.556304 2.335561 2.202787

 درصد خطای برآیند تنش  ــ ــ 36.73829 23.62712

 

 درآخرین حل تطبیقی وپاسخ پیش بینی شده درصد خطای تنش کلج(   yب(درصد خطای جابجایی در جهت       x. الف(درصد خطای جابجایی در جهت 4شکل
 

ه در شکل ک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تیر مذکور استقرار گرفته  مفصلیهای ساده فوالدی دارای ترک که بر روی تکیه گاه در مثال دوم یک تیر
است که در لبه پایینی بین دو تکیه گاه خود، دارای  mm25و ضخامت  mm100، عرض mm376 ی به اندازهدارای طول ( قابل مشاهده است،الف-5)

و  2kg/cm 6E = 2.1 × 10. مدول االستیسیته تیر مذکورقرار گرفته است KN50تحت بار متمرکز در لبه فوقانی  و بوده mm19ترکی به عرض 
المان استفاده  225از شبکه اولیه با  ستفاده از روش اجزای محدود، ابتدابه منظور حل این مثال با ا در نظر گرفته شده است. υ = 0.3ضریب پواسون آن 

یاده سازی الگوریتم ند. درنهایت با پددوم و سوم با استفاده از آنالیز تطابقی تشکیل گردیشد. سپس به منظور بررسی روند همگرایی ایجاد شده، شبکه های 
 قابل مشاهده است. 2و جدول  6ل ند. کارایی و تاثیر تکنیک پیشنهادی در شکتیر مذکور بدست آمد مجهوالتجدید، پاسخ های پیش بینی شده در تمام 

 ب( سه شبکه مفروض جهت حل مساله به روش اجزای محدود  تیر فوالدی دارای ترکالف(شکل شماتیک  .5شکل

   در شبکه های تطبیق شده، پیش بینی شده و شبکه ریز  yمقادیر جابجایی جهت (ج   ~الف .6شکل
 تطبیق شده، پیش بینی شده و شبکه ریزهای در شبکه xی( مقادیر تنش جهت   ~د        
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 کل شبکه برای مثال دوممحاسبه شده در  درصد خطای -2جدول 

 شبکه تطبیق شده و پاسخ پیش بینی شدهتنش کل در آخرین بهمراه درصد خطا  y جهت و جابجایی های x مساله دوم در جابجایی های جهتدرصد خطای .7شکل

 نتیجه گیری .6
توانند با و می باشنداهمیت دستیابی به پاسخ دقیق در حل عددی، روش های آنالیز تطابقی ابزاری قدرتمند جهت افزایش دقت محاسبات میبا توجه به 

ندین مرتبه بر چ ،به منظور افزایش دقت در اکثر مسائل، نیاز است روش آنالیز تطابقی ، خطای مساله را کاهش دهند.بحرانی کاهش اندازه شبکه در نقاط
 تیبه اهم نیحاضر با هدف جلب توجه محقق قیدر تحق اما تکرار این روش از لحاظ محاسباتی فرآیندی هزینه بر است. ؛پیاده سازی گرددمورد نظر شبکه 

خ پاس ینبیشیجهت پ نینو یمحدود، روش یدر اجزا یبرآورد خطا و حل تطابق یمختصر از روش ها یضمن ارائه مبان ،یعدد یدر روش ها یابیخطا
ای بدست آمده را هتا با استفاده از آن بتوان ضمن کاهش هزینه محاسباتی، دقت پاسخ ؛گردید معرفیاز روند همگرایی شبکه های تطابقی متوالی  مسائل

ان خطا در انواع که با استفاده از آن بتو ارائه شده، نرم افزاری نوشته شد یبدین منظور بکمک روش اجزای محدود تطابقی و تلفیق آن با الگو افزایش داد.
 مسائل عددی را محاسبه و کاهش داد.
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 پاسخ پیش بینی شده
N 

 شبکه سوم با اندازه کوچک
C 

 شبکه دوم با اندازه متوسط
B 

شبکه اولیه 
A 

 

 xx(u (درصد خطای جابجایی در جهت  24.4921 9.9558 5.936102 4.006444

 y )y(vدرصد خطای جابجایی در پاسخ 23.9333 9.8177 6.013834 3.806012

 درصد خطای برآیند تنش ــ ــ 37.66331 36.85703


