دانشکده مهندسی
گروه مهندسی عمران

رساله دکتری در گرایش سازه

بررسی انتشار موج و تحلیل احتماالتی سازههای استوانهای
متخلخل اشباع تحت بارهای دینامیکی با استفاده 
از روش

بدونشبکه 

استاد راهنمای یکم:

دکتر فرزاد شهابیان
استاد راهنمای دوم:

دکتر سید محمود حسینی
تهیهکننده:

حمیدرضا کاظمی
تابستان 9317

قدردانی
اکنون که به یاری خداوند ،این رساله به پایان رسیده است ،بر خود المز ی دانم امز مزحمات ب دریغ
اساتید راهنمای یحتر جناب آقای دکتر فرزاد شهابیان مقدم و جناب آقای دکتر سید محمود
حسینی که کمکهای ارمزندهای جهت انتخاب یوضوع ،گردآوری و تنظیم یطالب نمودهاند و همچنین
اساتید یدعو یحتر جناب آقای دکتر رضا عطار نژاد ،جناب آقای دکتر انوشیروان فرشیدیان فر،
جناب آقای دکتر محمدرضا اصفهانی و جناب آقای دکتر منصور قلعه نوی صمیمانه تشکر و
قدردان نمایم.

تقدیم به :

همسر مهربان و فرزند دلبندم،
که وجودشان شادی بخش و مایه آرامش من است.

پدر و مادر عزیزم،

مظاهر فداکاری و عشق که تمام موفقیتهایم را مدیون دعاهایشان هستم .

چکیده

یک

بررسی انتشار موج و تحلیل احتماالتی سازههای استوانهای متخلخل اشباع
تحت بارهای دینامیکی با استفاده از روش

بدونشبکه 

چکیده
کاربرد یواد یتخلخل در بسیاری امز شاخههای یهندس سبب شده است که پژوهشگران در مزیینهی
تحلیل استاتیک و دیناییک تنش و کرنش در سامزهها و یحیطهای یتخلخل تحقیق نمایند .تحلیل
اینگونه سامزهها به سبب پیچیدگ یعادلههای دیفرانسیل تعادل حاکم بر آنها به روشهای عددی
ایکانپذیر است .یک امز روشهای عددی نوین که در دهههای اخیر یورد توجه قرارگرفته ،روش
بدونشبکه است .در رساله حاضر ،ضمن ارائه یفاهیم پایه در روش بدون شبکه و ساختار یواد
یتخلخل ،نحوهی رابطهسامزی یعادلههای دیناییک یواد یتخلخل در یختصات استوانهای با استفاده امز
این روش شرح داده شده است .نوع تابع شکل انتخاب امز ویژگ های تاثیرگذار بر نتایج در روش
بدونشبکه است .امز این رو ،انواع تابعهای شکل بررس

شده و تابع شکل یناسب برای تحلیل

ساختارهای یتخلخل انتخاب گردیده است .در نظر گرفتن اثر ییرای

در یدلسامزی تحلیلهای

دیناییک ایری اجتنابناپذیر است .امز این رو درادایه پژوهش ،تاثیر ییرای در یقدار تغییریکان و
تنش ایجاد شده در سامزههای یتخلخل یورد تحلیل و بررس قرار گرفت .نظر به غیرهمگن بودن یواد
یتخلخل در راستاهای یتفاوت ،اثر این وضعیت بر روی انتشار یوج تغییریکان و خطوط ترامز تنش در
ساختارهای یتخلخل بررس شده است .یطابق نتایج بدست آیده ،اعمال الگوی غیرهمگن ینجر به
افزایش تغییریکان ،تنش و مزیان تناوب و کاهش سرعت انتشار یوج تغییریکان و خطوط ترامز تنش
در ساختارهای یتخلخل گردیده است .در پایان با توجه به عد قطعیتهای یوجود در خصوصیات
یکانیک یواد یتخلخل ،رویکرد احتمال اندیشانه در تحلیل و بررس این گونه یواد ،یورد توجه قرار
گرفته است .یطابق نتایج بدست آیده ،با افزایش ضریب پراکندگ در خصوصیات یکانیک بیشینه
تغییریکان و واریانس نتایج افزایش یافته است .برای در نظر گرفتن عد قطعیت امز توابع چگال
احتمال یکنواخت ،لگ نریال و نریال استفاده شده است .به عنوان نمونه یشاهده ی شود که در
نظرگرفتن عد قطعیتهای امز نوع یکنواخت ،لگ نریال و نریال ینجر به افزایش بیشینه تغییریکان
نتایج به ترتیب  53 ،82و  28درصد گردیده است.
واژگان کلیدی :روش بدونشبکه ،یواد یتخلخل ،انتشار یوج ،تحلیل احتماالت  ،بارهای دیناییک .

فهرست مطالب

دو

فهرست مطالب
صفحه

عنوان
فصل اول -مقدمه
 1-1پیشگفتار

1

 8-1بیان یسئله

1

 5-1نوآوری پژوهش

8

 2-1سایانده گزارش پیشنهاده

5

فصل دوم -مفاهیم پایه در روش بدونشبکه و ساختارهای مواد متخلخل
 1-8پیشگفتار

3

 8-8ویژگ های روش بدونشبکه

6

 1-8-8گسسته سامزی داینه

6

 8-8-8تابع شکل

6

 5-8-8تشکیل یعادلههای حاکم بر رفتار سامزه

6

 2-8-8حل یعادلهها

7

 5-8فرآیند تحلیل سامزهها به روش بدونشبکه

7

 1-5-8یدلسامزی هندس سامزه

2

 8-5-8تولید گرهها

2

 5-5-8تولید تابع شکل

9

 1-5-5-8روش تقریب کمینه یربعات یتحرک

18

 8-5-5-8روش درونیاب نقاط

13

 2-5-8یعرف یشخصات یصالح

82

 3-5-8بارگذاری و اعمال شرایط یرمزی

82

 6-5-8تشکیل و حل دستگاه یعادلهها

82

 2-8روشهای انتگرالگیری

82

فهرست مطالب

سه

 3-8ساختار یواد یتخلخل

82

 6-8رابطهی تنش -کرنش

83

 7-8کاربرد یواد یتخلخل

58

فصل سوم -پیشینهی تحقیق
 1-5پیشگفتار

52

 8-5تاریخچه

52

 5-5پژوهش لیو و همکاران

52

 2-5پژوهش نگویان و همکاران

59

 3-5پژوهش یوسوی نژاد و همکاران

25

 6-5پژوهش قدیری راد و همکاران

29

 7-5پژوهشهای شهابیان و حسین

38

 2-5پژوهشهای اسالدک و همکاران

32

 9-5جمع بندی

68

فصل چهارم -استخراج معادلهها ،مدلسازی و راستی آزمایی
 1-2پیشگفتار

65

 8-2یعادلههای حاکم بر رفتار یواد یتخلخل در یختصات استوانهای

62

 1-8-2روش نیویارک

71

 5-2یعرف برنایه نوشته شده

78

 1-5-2راست آمزیای

78

 8-5-2بررس تنشهای ایجاد شده

21

 2-2یدلسامزی ییرای در یواد یتخلخل

25

 1-2-2نحوه انتخاب دو یود یناسب

22

 8-2-2بررس تاثیر ییرای

23

 3-2جمع بندی

22

فصل پنجم -تحلیل و بررسی رفتار دینامیکی مواد متخلخل
 1-3پیشگفتار

29

فهرست مطالب

چهار

 8-3یواد یتخلخل غیرهمگن

92

 5-3یطالعه تغییریکان و تنش در یواد یتخلخل درمزیانهای کوتاه پس امز بارگذاری

92

 2-3جمع بندی

122

فصل ششم -تحلیل احتمال اندیشانه عدم قطعیتها در ساختارهای متخلخل
 1-6پیشگفتار

129

 8-6یعرف روش یونت کارلو و تابعهای چگال احتمال

112

 5-6تحلیل احتمال اندیشانه سامزههای ساخته شده امز یواد یتخلخل

112

 2-6جمع بندی

187

فصل هفتم -نتیجه گیری و پیشنهاد برای پژوهشهای آینده
 1-7پیشگفتار

189

 8-7جمع بندی و نتیجه گیری

152

 1-8-7جمع بندی

152

 8-8-7نتیجه گیری

151

 5-7پیشنهاد برای ادایه پژوهش

158

مراجع

155

واژه نامه انگلیسی به فارسی

122

واژه نامه فارسی به انگلیسی

122

پنج

فهرست شکلها

فهرست شکلها
عنوان

صفحه

شکل  1-8فرآیند حل به روش بدونشبکه و روش اجزای یحدود.

7

شکل  8-8یدلسامزی هندس یک تیر طره با تومزیع یتفاوت گرهها در روش بدونشبکه.

9

شکل  5-8نحوهی یعرف داینه و یرمز سامزه در روش بدونشبکه.

12

شکل  2-8نمایش گرههای ییدان در داینهی یسئله.

11

شکل  3-8یثلث خیا  -پاسکال.

15

شکل  6-8تابع تقریب به روش کمترین یربعات یتحرک و یقادیر گره .

13

شکل  7-8تومزیع نایناسب گرهها که سبب تکین شدن یاتریس ضریبها ی شود.

12

شکل  2-8شرایط یرمزی اساس و طبیع .

81

شکل  9-8نمایش نمونه ای امز تابع ومزن در روش باقیمانده ومزن .

85

شکل  12-8نمونه های امز مزیر داینه در همسایگ گرهها برای انتگرالگیری یحل .

82

شکل  11-8ساختار یواد یتخلخل.

83

شکل  18-8یک استوانه به ارتفاع  hو شعاع  aدارای تقارن یحوری پر شده امز یواد یتخلخل.

82

شکل  15-8چند نمونه امز بتن یتخلخل.

58

شکل  1-5استوانه جدارنامزک یک سرگیردار.

52

شکل  8-5تیر تیموشنکو.

21

شکل  5-5یقایسهی تنشهای حاصل امز روشهای بدونشبکه و دقیق در ییانهی تیر.

28

شکل  2-5صفحهی یستطیل با بامزشوی دایرهای.

25

شکل  3-5وضعیت تنش   xxدریک چهار داینهی یسئله صفحهی دارای بامزشو.

25

شکل  6-5یشخصات هندس سامزهی استوانهای.

22

شکل  7-5یقایسهی تاریخچهی مزیان تغییریکان شعاع بهدست آیده امز روش بدونشبکه با
نتایج حاصل امز روش اجزای یحدود.

26

شکل  2-5یقایسهی تاریخچهی مزیان تنشهای حاصل امز روش بدونشبکه با نتایج بدست آیده
امز روش اجزای یحدود یرجع در یواد هدفمند.

27

شش

فهرست شکلها

شکل  9-5انتشار یوج دوبعدی تغییریکان شعاع در مزیانهای یختلف.

22

شکل  12-5یشخصات هندس  ،شرایط یرمزی و نحوه تومزیع گرهها تیر یورد یطالعه.

29

شکل  11-5یقایسه نتایج تاریخچه مزیان حاصل امز تحلیل خط و غیرخط .

31

شکل  18-5تاریخچه مزیان تغییریکان یحوری نقطه  Aبرای توانهای نسبت حجم یختلف.

38

شکل  15-5تاریخچه مزیان تغییریکان یحوری نقطه  Aبرای نسبتهای ییرای یختلف.

35

شکل  12-5استوانه ساخته شده امز یواد هدفمند.

35

شکل  13-5تاریخچه مزیان بیشینه تغییریکان شعاع برای یقادیر یختلف ضریب پراکندگ در
نقطه ییان ضخایت با توان نسبت حجم . n  0.01

33

شکل  16-5تاریخچه مزیان بیشینه تغییریکان شعاع برای یقادیر یختلف ضریب پراکندگ در
نقطه ییان ضخایت با توان نسبت حجم . n  0.5

33

شکل  17-5تاریخچه مزیان بیشینه تغییریکان شعاع برای یقادیر یختلف ضریب پراکندگ در
نقطه ییان ضخایت با توان نسبت حجم . n  5

36

شکل  12-5تاریخچه مزیان واریانس یقادیر تغییریکان شعاع در نقطه ییان ضخایت برای
ضریب پراکندگ

. COV  2.5%

36

شکل  19-5تاریخچه مزیان واریانس یقادیر تغییریکان شعاع در نقطه ییان ضخایت برای
ضریب پراکندگ

. COV  5%

37

شکل  82-5تاریخچه مزیان واریانس یقادیر تغییریکان شعاع در نقطه ییان ضخایت برای
ضریب پراکندگ

. COV  10%

شکل  81-5تاریخچه مزیان واریانس تغییریکان شعاع برای یقادیر یختلف ضریب پراکندگ .

37
37

شکل  88-5یقایسهی تاریخچه مزیان تغییریکان یحوری در یرکز سطح فوقان در شرایط یرمزی
32

یختلف.
شکل  85-5یقایسهی تاریخچه مزیان فشار ینفذی در سطح تحتان استوانه برای شرایط یرمزی
یختلف.

39

شکل  82-5چاه گمانه و نحوه اعمال بار شعاع .

62

شکل  83-5تغییرات تغییریکان شعاع در صفحه  z  0برای سه مزیان در یاده یتخلخل همگن.

61

شکل  86-5تغییرات تنشهای حلقوی در صفحه  z  0برای سه مزیان در یاده یتخلخل همگن.

61

شکل  87-5تغییرات فشار ینفذی در صفحه  z  0برای سه مزیان در یاده یتخلخل همگن.

68

شکل  82-5تغییریکان شعاع

یواد یتخلخل ناهمگن در نقطهای به شعاع یک یتر.

68

هفت

فهرست شکلها

شکل  89-5فشار ینفذی برای یواد یتخلخل ناهمگن در نقطهای به شعاع دو یتر.

68

شکل  1-2تعریف داینه و یرمزهای یسئله با شرایط یرمزی یختلف در روش بدون شبکه.

66

شکل  8-2نمودار جریان برنایه رایانهای.

75

شکل  5-2نمونه استوانه ساخته شده امز یواد یتخلخل برای راست آمزیای .

72

شکل  2-2تابع شکل پایه شعاع ).(MQ

73

شکل  3-2تابع شکل پایه شعاع ).(EXP

73

شکل  6-2تابع شکل پایه شعاع ).(TPS

76

).(Log

76

شکل  7-2تابع شکل پایه شعاع

شکل 2-2یقایسه تاریخچه مزیان تغییریکان یحوری در نقطه ییان سطح باالی حاصل امز روش
77

بدون شبکه با استفاده امز تابع شکل ) (MQبا روش تحلیل .
شکل 9-2یقایسه تاریخچه مزیان تغییریکان یحوری در نقطه ییان سطح باالی حاصل امز روش
بدون شبکه با استفاده امز تابع شکل ) (TPSبا روش تحلیل .
شکل 12-2یقایسه تاریخچه مزیان

77

تغییریکان یحوری در نقطه ییان

سطح باالی حاصل امز

روش بدون شبکه با استفاده امز تابع شکل ) (EXPبا روش تحلیل .
شکل 11-2یقایسه تاریخچه مزیان

72

تغییریکان یحوری در نقطه ییان

سطح باالی حاصل امز
72

روش بدون شبکه با استفاده امز تابع شکل ) (Logبا روش تحلیل .
شکل  18-2درصد خطای بیشینه تغییریکان یحوری در روش بدونشبکه با تابعهای شکل

22

یختلف.
شکل  15-2یقایسه بیشینه تغییریکان یحوری در نقطه ییان سطح باالی حاصل امز روش بدون
شبکه با تومزیعهای یختلف نقاط گره با تحلیل دقیق.

21

شکل  12-2تاریخچه مزیان تنش یحوری در ییانه استوانه برای دو ارتفاع یختلف.

21

شکل  13-2تاریخچه مزیان تنش شعاع در ییانه استوانه برای دو ارتفاع یختلف.

28

شکل  16-2تاریخچه مزیان تنش حلقوی در ییانه استوانه برای دو ارتفاع یختلف.

28

شکل  17-2بساید طبیع سامزه در یقابل نسبت ییرای برای انتخابهای یود یتفاوت.

23

شکل  12-2تاریخچه مزیان

تغییریکان یحوری در نقطه ییان

سطح باالی

برای نسبتهای

ییرای یختلف.

26

شکل  19-2تاریخچه مزیان تنش یحوری در نقطه ییان استوانه برای نسبت ییرای .   0.5%

26

شکل  82-2تاریخچه مزیان تنش یحوری در نقطه ییان استوانه برای نسبت ییرای .   1%

27

هشت

فهرست شکلها

شکل  81-2تاریخچه مزیان تنش یحوری در نقطه ییان استوانه برای نسبت ییرای .   2%

27

شکل  88-2تاریخچه مزیان تنش شعاع در نقطه ییان استوانه برای نسبتهای ییرای یختلف.

22

شکل  1-3چاه گمانه حفر شده در یواد یتخلخل تحت اثر نیروی ضربهای.

91
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فصل اول -یقدیه

فصل اول
مقدمه
 9-9پیشگفتار
پژوهشگران به سبب کاربرد یواد یتخلخل در بسیاری امز شاخههای یهندس  ،در مزیینهی تحلیل
استاتیک و دیناییک تنش و کرنش در سامزهها و یحیطهای یتخلخل تحقیق و بررس نمودهاند.
برای تحلیل اینگونه سامزهها به سبب پیچیدگ یعادلههای دیفرانسیل ضمن تعادل حاکم بر آنها
ی توان امز روشهای عددی استفاده نمود .یک امز روشهای عددی نوین که در دهههای اخیر بسیار
یورد توجه قرار گرفته ،روش بدونشبکه 1است .در این فصل ،ابتدا به یعرف یوضوع رساله پرداخته
ی شود .در ادایه جنبههای نوآوری پژوهش یورد توجه قرار ی گیرد .در پایان ،نحوه سایانده رساله
بیان ی شود.

 2-9بیان مسئله
اغلب پدیدههای فیزیک در طبیعت با استفاده امز یعادلههای جبری و دیفرانسیل قابل توصیف هستند.
تمایل پژوهشگران بر این بوده که بتوانند راهحل دقیق برای این یعادلهها به دست آورند .به خاطر
پیچیدگ بعض امز یعادلههای دیفرانسیل حاکم بر یسئله ،ایکان دستیاب به حل دقیق تنها برای
1- Meshless method

2
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برخ امز یسئلهها وجود دارد .به همین سبب برای حل یعادلههای دیفرانسیل حاکم بر این پدیدهها امز
روشهای عددی بهره جسته ی شود .به دلیل توسعه رومزافزون رایانهها ،روشهای عددی با
بهرهجوی امز رایانه برای حل یسئلههای پیچیده یهندس در حال گسترش هستند .یک امز روشهای
عددی جدید یورد استفاده ،روش بدونشبکه است .این روش به ترتیب شایل یعرف هندسهی سامزه،
تولید گرهها ،ایجاد تابع شکل ،وارد نمودن یشخصات یصالح ،اعمال بارگذاری ،تعیین شرایط یرمزی،
تشکیل و حل دستگاه یعادلههای حاکم ی باشند .به ینظور یدلسامزی بارهای ضربهای و انفجاری در
ساختارهای یتخلخل ،انتشار یوج تغییریکان ،خطوط ترامز تنش و تحلیل احتماالت

سامزههای

استوانهای یتخلخل اشباع با استفاده امز روش بدونشبکه بررس خواهد گردید .با استفاده امز نتایج
تحلیل ،یک راهکار عمل برای تحلیل دیناییک یحیطهای استوانهای یتخلخل یشخص ی شود .در
این پژوهش بهینظور بررس اثرات ناش امز تغییر خصوصیات یکانیک یواد یتخلخل ،رفتار این یواد
با در نظر گرفتن تابعهای هدفمند دوبعدی برای این خصوصیات بررس خواهد شد .استفاده امز این
تابعها ایکان یدلسامزی ساختارهای یتخلخل در نمونههای واقع
در نظر گرفتن عد قطعیت یواد در خصوصیات یکانیک

یهندس

را یمکن ی سامزد .در یسائل
در طراح

ایری ضروری و

اجتناب ناپذیر است .امزآن جا که خصوصیات یکانیک یواد یتخلخل بهطور کل دارای عد قطعیت
است ،تحلیل قطع یواد یتخلخل کاف نبوده و نیامز به تحلیلهای با رویکرد احتماالت وجود دارد.
 3-9نوآوری رساله
در این رساله یوارد مزیر برای نخستین بار انجا شده است:


استفاده امز انواع تابعهای شکل شعاع پرکاربرد در روش بدونشبکه و تعیین یناسبترین
آن برای تحلیل ساختارهای یتخلخل.



یدلسامزی و بررس اثر ییرای در یقدار تغییریکان و تنش ایجاد شده در سامزههای ساخته
شده امز یواد یتخلخل تحت بارهای دیناییک .



یدلسامزی تاثیر غیرهمگن یواد یتخلخل در یختصات استوانهای با استفاده امز تابع نمای
در دو راستای شعاع و یحوری و یطالعه رفتار دیناییک ساختارهای یتخلخل با درنظر
گرفتن الگوی غیرهمگن .

3

فصل اول -یقدیه



انجا تحلیل احتمال اندیشانه و شبیهسامزی رفتار سامزه در اثر عد قطعیتهای یوجود در
خصوصیات یکانیک یواد یتخلخل.

 4-9ساماندهی رساله
این رساله به بررس

انتشار یوج و تحلیل احتماالت

سامزههای استوانهای یتخلخل اشباع تحت

بارهای دیناییک پرداخته است .در این راستا ،یرحلههای مزیر در فصلهای یختلف این رساله انجا
شده است.
فصل اول به بیان یوضوع پژوهش ،جنبههای نوآوری رساله و همچنین سایانده

فصلهای

یختلف رساله و یطالب ارائه شده در هر فصل اختصاص یافته است.
در فصل دو  ،یفاهیم روش بدونشبکه یعرف ی شود .در این راستا به یقایسه این روش با روش
اجزای یحدود پرداخته ی شود .همچنین به رابطههای بین تنش و کرنش در یختصات استوانهای در
ساختارهای یتخلخل اشاره ی شود .در انتهای فصل نیز به چند نمونه امز کاربردهای یواد یتخلخل در
یهندس عمران اشاره ی شود.
در فصل سو  ،تاریخچه ،روند پیشرفت و سابقه کاربرد روش بدون شبکه و ساختارهای یتخلخل
یورد توجه قرار ی گیرد .در این راستا ،چند نمونه امز تحلیل ساختارهای یتخلخل توسط روشهای
عددی یورد بررس قرار ی گیرد.
در فصل چهار  ،ابتدا به استخراج یعادلههای دیفرانسیل حاکم بر رفتار یواد یتخلخل بر یبنای
روش بدون شبکه پرداخته ی شود .در ادایه یراحل برنایه رایانهای نوشته شده توضیح داده ی شود.
ضمن بررس همگرای و راست آمزیای برنایه نوشته شده ،اثر تابع شکل انتخاب در نتایج بررس
ی شود .در انتهای این فصل ،اثر ییرای در ساختارهای یتخلخل تحت بارهای دیناییک نشان داده
ی شود.
در فصل پنجم ،نتایج تحلیل دیناییک به روش بدون شبکه برای یواد با خصوصیات یکانیک
غیرهمگن یورد بررس قرار ی گیرد .برای این کار ،اثر غیرهمگن یواد یتخلخل با استفاده امز تابع
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نمای در دو راستای یتفاوت یدلسامزی گردیده و تاثیر آن بر روی یقدار تنش و تغییریکان بررس
ی شود.
در فصل ششم ،با استفاده امز روش شبیهسامزی یونت کارلو ،رویکرد احتمال اندیشانه یورد توجه
قرار ی گیرد .در این راستا ،خصوصیات یکانیک یواد یتخلخل به عنوان یتغیرتصادف با استفاده امز
تابعهای چگال احتمال یختلف و ضریبهای پراکندگ یتفاوت یدلسامزی ی شود .در این فصل،
بیشینه تغییریکان در تحلیل احتماالت با تحلیل قطع یقایسه ی شود.
در فصل هفتم ،به جمعبندی ،نتیجهگیری و ارائه پیشنهادهای برای ادایه پژوهش پرداخته ی شود.
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فصل دوم
مفاهیم پایه در روش بدونشبکه و ساختارهای متخلخل
 9-2پیشگفتار
در این فصل ،به ینظور درک بهتر روش بدونشبکه ،ابتدا ویژگ های این روش در یقایسه با روش
اجزای یحدود بیان ی شود .در ادایه یرحلههای یختلف تحلیل سامزهها به روش بدونشبکه ارائه
ی شود .این یرحلهها به ترتیب شایل یعرف هندسهی سامزه ،تولید گرهها ،ایجاد تابع شکل ،وارد
نمودن یشخصات یصالح ،اعمال بارگذاری ،تعیین شرایط یرمزی ،تشکیل و حل دستگاه یعادلههای
حاکم ی باشند .امز آن جا که برخ امز این یرحلهها با رویکردهای یختلف انجا ی گیرد ،سبب
بوجود آیدن شیوههای یتفاوت در روش بدونشبکه شده است.
یواد یتخلخل در بسیاری امز شاخههای یهندس امزجمله یهندس عمران در گرایشهای سامزه،
خاک و یحیط مزیست ،یهندس یواد و یهندس شیم نقش یهم ایفا ی کنند .استفاده امز روشهای
نوین و کارآید در تحلیل یواد یتخلخل دارای اهمیت بسزای است .روش بدونشبکه ،به دلیل عد
نیامز به استفاده امز شبکهبندی ،روش یؤثری برای تحلیل یواد یتخلخل به شمار ی آید .المز به ذکر
است که در این پژوهش ،رابطهسامزی روش بدونشبکه برای تحلیل یواد یتخلخل اشباع با استفاده امز
شیوهی باقیماندهی ومزن انجا ی گیرد.
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 2-2ویژگیهای روش بدونشبکه
برای بررس یفاهیم روش بدونشبکه ،تعدادی امز ویژگ های یهم این روش با روش اجزای یحدود
یقایسه ی شود .این یفاهیم شایل گسستهسامزی داینه ،تابع شکل ،تشکیل یعادلههای حاکم بررفتار
سامزه و حل یعادلهها است.

 9-2-2گسسته سازی دامنه
برای تعریف داینه و یرمزهای هندس و بارگذاری در روش بدون شبکه امز یجموعه نقاط پراکنده و
در روش اجزای یحدود امز شبکه بندی استفاده ی شود .استفاده امز روش بدون شبکه عالوه بر
صرفهجوی در مزیان که صرف شبکهبندی ی شود ،سبب سادگ افزودن یا حذف گرهها در نواح
یورد نیامز ،بدون نگران امز نحوهی ارتباط آنها با سایر گرهها ی شود .همچنین در روش بدون شبکه
نیامزی به دانستن ارتباط بین گرهها دستکم برای درونیاب یتغیرها نم باشد.

 2-2-2تابع شکل
در روش بدونشبکه تابع شکل برای یک نقطهی خاص تشکیل ی شود .به سخن دیگر با تغییر
یوقعیت نقاط ،تابع شکل نیز تغییر ی کند .در روش بدونشبکه تولید تابع شکل در حین تحلیل و بر
اساس نقاط یحل داخل داینه یورد بررس  ،انجا ی گیرد .ایا در روش اجزای یحدود تابع شکل با
استفاده امز جزءها ساخته شده و برای هر جزء یکسان است .بسته به جزء انتخاب  ،نوع تابع شکل
پیش امز آغامز تحلیل یشخص است.

 3-2-2تشکیل معادلههای حاکم بر رفتار سازه
تشکیل یعادلههای حاکم بر رفتار سامزه در هر دو روش یکسان صورت ی پذیرد .در این راستا ،ابتدا
این یعادلهها در گرهها به صورت یاتریس نوشته شده و سپس در یاتریس کل سامزه روی هم
گذاری ی گردند.
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 4-2-2حل معادلهها
این یرحله نیز در هر دو روش یکسان صورت ی پذیرد .با انجا این یرحله تغییریکانهای گره در
تما گرههای واقع در داینه و یرمزها بهدست ی آیند .شکل  1-8فرآیند تحلیل در دو روش را با هم
یقایسه نموده است [ .]1برای بررس

بیشتر جدول  1-8به یقایسه ویژگ های تحلیل در روش

بدونشبکه و اجزای یحدود با یکدیگر پرداخته است [.]8

شکل  9-2فرآیند حل به روش بدونشبکه و روش اجزای محدود [.]9

 3-2فرآیند تحلیل سازهها به روش بدونشبکه
در ادایه ،یرحلههای یختلف فرآیند تحلیل سامزهها به روش بدونشبکه توضیح داده ی شود .این
یرحلهها شایل یدلسامزی هندس سامزه ،تولید گرهها ،تولید تابع شکل ،یعرف یشخصات یکانیک
یصالح ،نحوه اعمال بارگذاری و شرایط یرمزی نیروی و تغییریکان و در انتها تشکیل و حل دستگاه
یعادلهها است.
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جدول  9-2تفاوتهای اساسی روش بدونشبکه و روش اجزای محدود [.]2
ویژگیها

روش اجزای محدود

روش بدونشبکه

شبکهبندی

دارد

ندارد

تولید تابع شکل

با جزءهای امز پیش تعریف شده

داینهی یحل تحت پوشش در حین تحلیل
یتقارن یا نایتقارن

یاتریس سخت

همواره یتقارن

اعمال شرایط یرمزی اساس

ساده و استاندارد

با تمهیدات ویژه در برخ امز رویکردها

سرعت یحاسبات

سریع

کند در یقایسه با روش اجزای یحدود

دقت یحاسبات

دقیق

دقیقتر نسبت به روش اجزای یحدود

تحلیل سامزگاری

سخت در یسئلههای  5بعدی

آسان

روند پیشرفت

کایالً توسعهیافته

در حال پیشرفت با چالشهای بسیار

نر افزارهای تجاری در دسترس

مزیاد

کم

بسته به رویکرد یورد استفاده

 9-3-3مدلسازی هندسی سازه
همانطور که عنوان شد ،یرمزهای یسئله در روش بدون شبکه بدون استفاده امز جزءها و بهوسیلهی
گرهها یشخص ی شود .برای تقریب هندس سامزه امز روش تقریب یتغیرها استفاده ی شود .یطابق
این روش ،یختصات هر نقطه بین دو گره یرمزی با استفاده امز تابعهای شکل به دست ی آید .امز آن جا
که تابعهای شکل با استفاده امز گرههای واقع در یک داینهی یحل تعریف ی شوند ،در یسائل با
یرمزهای ینحن

شکل دقت یدلسامزی افزایش ی یابد .شایان ذکر است ،استفاده امز تابعهای

چندجملهای یرتبهی باالتر در تابعهای پایه ،دقت تخمین یرمزهای ینحن شکل را افزایش ی دهد.

 2-3-2تولید گرهها
یطابق شکل  8-8تومزیع گرهها در روش بدونشبکه ،با استفاده امز یجموعهی گرهها با تومزیع دلخواه
(ینظم یا ناینظم) یشخص ی شود .بر این اساس و یطابق شکل  5-8ی توان امز روش یثلثبندی
استفاده کرد .بدلیل آنکه در روش بدونشبکه نیامزی به تعریف ارتباط بین گرهها وجود ندارد ،فرآیند
تولید گره به صورت خودکار صورت ی پذیرد.
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)الف(

)ب(

)پ(

شکل  2-2مدلسازی هندسی یک تیر طره با توزیع متفاوت گرهها در روش بدونشبکه [.]2
الف -مشخصات هندسی تیر ب -توزیع منظم  306گره .پ -توزیع نامنظم  306گره.

 3-3-2تولید تابع شکل
یطابق شکل  2-8داینه و یرمزهای یسئله با استفاده امز نقاط پراکنده که گره ناییده ی شوند ،تعریف
شده است .تابع ییدان (  ) uبا استفاده امز یقدار آن در گرههای واقع در داینهی تحت پوشش
تعریف ی شود .در این راستا تعیین اندامزه داینهی تحت پوشش ،برای دستیاب

1

( ) Ωs

به پاسخ دقیق

اهمیت مزیادی دارد .اندامزه داینهی تحت پوشش (  ) d sبرای هر گره به صورت رابطه ( )1-8تعریف
ی شود.

()1-8

d s   s dc

1- Support domain
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در رابطه (  s )1-8ضریب بدون بعد برای کنترل اندامزهی داینهی تحت پوشش و  d cفاصلهی بین
گرهها است .در صورت که گرهها در داینهی یسئله به صورت ناینظم تومزیع گردند ،این یقدار برابر
با ییانگین فاصلهی بین گرهها در نظر گرفته ی شود.

)الف(

)ب(

)پ(

شکل  3-2نحوهی معرفی دامنه و مرز سازه در روش بدونشبکه [.]2
الف -مشخصات هندسی و بارگذاری یک تیر طره .ب -گسسته سازی دامنهی مسئله به روش مثلثبندی.
پ -گرههای تولید شده به روش مثلثبندی.
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شکل  4-2نمایش گرههای میدانی در دامنهی مسئله [.]2

برای برقراری ارتباط بین گرهها امز تابعهای شکل استفاده ی شود .یک تابع شکل یناسب باید
دارای ویژگ های باشد که در ادایه به آن پرداخته ی شود.
ویژگ یجموع واحد 1نخستین ویژگ است ،که تمای تابعهای شکل یورد استفاده در روش
بدونشبکه باید داشته باشند .این ویژگ حرکت جسم صلب ،داینهی یسئله را یمکن ی سامزد و به
صورت مزیر تعریف ی شود [.]8
1

()8-8

n

)  i ( x
i 1

در این رابطه ،پارایتر xیختصات نقاط گره است.
یک دیگر امز ویژگ های اساس تابع شکل همگرای پاسخها است .بدین یعنا که پاسخ نهای با
کاهش فاصلهی بین گرهها به پاسخ واقع نزدیک شود .شرایط دیگری نیز وجود دارد که بهتر است
تابعهای شکل ،آن را برقرار نمایند .یک امز این شرایط بامزتولید ییدان خط

8

ناییده ی شود .این

ویژگ برای گذراندن آمزیون وصله 5یورد نیامز است ول اجباری نیست .شایان ذکر است ،تابع شکل
که آمزیون وصله را نگذراند تا مزیان که پاسخها همگرا شوند ،ی تواند یورد استفاده قرار گیرد.
ویژگ بامز تولید ییدان خط به صورت رابطهی ( )5-8ارائه ی شود [.]8
1- Partition of unity
2- Linear field reproduction
3- Patch test
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x

()5-8

n

) xi i (x
i 1

همچنین در حالت ایدهآل بهتر است تابع شکل تولید شده ،ویژگ تابع دلتای کرونکر 1را داشته باشد.
با داشتن این ویژگ اعمال شرایط یرمزی بهصورت سادهتری ایکان پذیر خواهد بود .این ویژگ را
ی توان به صورت مزیر برای تابع شکل بیان نمود:
1 i  j
0 i  j

 i x  x i   

()2-8

برای تولید تابع شکل سه رویکرد اصل شایل استفاده امز روش انتگرال یحدود ،سری یحدود و
تفاوت یحدود وجود دارد .روش سری یحدود که در این رساله یورد استفاده قرار گرفتهاست ،دارای
پیشینه کاربرد طوالن تری است .در این شیوه امز دو صورت تقریب کمینه یربعات یتحرک )MLS( 2و
درونیاب

3

نقاط ( )PIMبرای تولید تابع شکل استفاده ی شود [.]8

 9-3-3-2روش تقریب کمینه مربعات متحرک
روش تقریب کمینه یربعات یتحرک ( )MLSتوسط شپارد [ ]5پیشنهاد گردید .در این روش تابع
ییدان تقریب در تما داینهی یسئله پیوسته و هموار است .همچنین قابلیت تولید تابع شکل با یرتبهی
سامزگاری یورد نظر وجود دارد .در روش تقریب کمینه یربعات یتحرک ،تابع تقریب به صورت
رابطهی ( )3-8تعریف ی شود [.]5

m

()3-8

)u h ( x)   p j ( x ) a j ( x)  P T ( x) a( x
j 1

1- Kronecker delta function
2- Moving least squares
3- Point interpolation method
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در رابطهی ( P(x) ،)3-8برداری امز تابعهای پایهی چند جملهای است که ی توان آن را با بهرهجوی
امز یثلث خیا  -پاسکال بهدست آورد .یثلث خیا  -پاسکال در شکل  3-8نشان داده شده است.
همچنین در این رابطه  mتعداد تابعهای پایهی چند جملهای و ) a(xبردار ضریبها است که برای
یافتن آن ی شود امز یقدار تابع در یجموعهای امز نقاط گره داخل داینهی تحت پوشش گره  x iبهره
گرفت .بر این پایه ،اگر یقادیر گره تابع ییدان در  nگره واقع در داینهی تحت پوشش برابر با
 u1 , u2 ,, un پنداشته شود ،ی توان رابطهی ( )6-8را برای یافتن یقادیر تقریب تابع ییدان در آن
گرهها به کار برد.

)u h (x i )  P T (x i ) a(x

()6-8

شکل  5-2مثلث خیام -پاسکال [.]9

با استفاده امز یقادیر تقریب و واقع تابع ییدان در  nگره واقع در داینهی تحت پوشش ،تابع
باقیماندهی ومزن

1

 Jبه صورت رابطه ( )7-8بیان ی شود [.]2
1- Weighted residual function
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n





n

2
2
J   Ŵ (x  x i ) u h (x i )  ui    Ŵ (x  x i ) P T (x i ) a(x)  ui 

 i 1 

i 1 

در این رابطه Ŵ ،تابع ومزن ناییده ی شود .این تابع ،ضمن آن که برای گرههای داخل داینهی تحت
پوشش ومزن تعیین ی کند ،با تغییریکان  ، xاثرگرههای که داینهی تحت پوشش را ترک ی کنند یا به
J
آن وارد ی شوند ،تدریج و یالیم ی نماید .با کمینه کردن تابع باقیماندهی ومزن (  0
a

) ،ی توان

بردار ضریبها را به دست آورد.
a(x)  A 1 (x) B(x) U s

()2-8

که در آن:



()9-8
()12-8



n

) A(x)   Ŵ (x  x i ) P(x i ) P T (x i

) B2  Bn , Bi  Ŵ (x  x i ) P(x i

i 1

B(x)  B1

U s  u1 u2  un T

()11-8

با جایگذاری رابطهی ( )2-8در رابطهی ( )3-8ی توان نوشت:

u h (x)  ΦT Us

()18-8

که در آن:

()15-8





 i  P T (x) A 1B i

Φ  1  2   n ,
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تابع شکل تولید شده به روش  ،MLSویژگ تابع دلتای کرونکر را ندارد .این یهم در شکل 6-8
به وضوح نشان داده شده است .این شکل تابع تقریب
گره

 u hبه روش کمترین یربعات یتحرک و یقادیر

تابع را نشان ی دهد .همچنین اگر یرتبهی کایل چندجملهای یورد استفاده در این روش

برابر  kباشد ،تابع شکل ی تواند سامزگاری یرتبهی  kا را برآورده نماید.
پنگ و همکاران [ ]3در روش توسعه یافته کمترین یربعات یتحرک با یتغیرهای یختلط ،1نشان
دادند که با تعداد گره کمتر ی توان به همان دقت روش کمترین یربعات یتحرک دست یافت.

شکل  6-2تابع تقریبی به روش کمترین مربعات متحرک و مقادیر گرهی [.]9

 2-3-3-2روش درونیابی نقاط
برای ساخت تابع شکل در داینهی یسئله با تومزیع اختیاری گرهها ،روش درونیاب نقاط توسط لیو و
ژئو [ ]6پیشنهاد گردید .برای تقریب تابع امز درونیاب بین یقادیر گره در تمای گرههای داخل
داینهی تحت پوشش استفاده ی شود .در این روش ،تابع ییدان  uدر داینهی تحت پوشش
گرهی  ، x Qبا تابع  u hبه صورت مزیر تقریب مزده ی شود.
n

()12-8

) u h (x ,x Q )   Bi (x) ai (x Q )  B T (x) a(x Q
i 1

1- Complex variable moving least squares
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یطابق رابطهی ( n )12-8تعداد نقاط گره واقع در داینهی تحت پوشش B(x) ،بردار تابعهای پایه
و )  a(x Qبردار ضریبهای ثابت است .دو نوع تابع پایهی یتفاوت شایل تابع پایهی چندجملهای و
تابع پایهی شعاع

در روش درونیاب نقاط بهکار گرفته ی شود.

الف -تابع پایهی چند جملهای
در صورت استفاده امز تابع پایهی چندجملهای کایل ) P(xبه عنوان تابع پایه ،سامزگاری تابع شکل
تولید شده بستگ به یرتبهی تابع چندجملهای دارد .بدین یعنا که ،اگر تابع چند جملهای کایل امز
یرتبهی  kباشد ،آن هنگا تابع شکل سامزگاری یرتبهی  kا (  ) C kرا برآورده ی نماید .شایان ذکر
است که ی توان چند جملهای کایل را با استفاده امز یثلث خیا -پاسکال بدست آورد که در حالت دو
بعدی عبارت است امز:

()13-8

xy 

y

P(x)  1 x

با جایگذاری تابع چندجملهای در رابطهی ( )12-8ی توان نوشت:
()16-8

) u h (x,x Q )  P T (x) a(x Q

با برابر قرار دادن تابع تقریب  u hبا یقادیر گره این تابع در  nگره واقع در داخل داینهی تحت
پوشش بردار ضریبهای ثابت )  a(x Qبدست ی آید.

()17-8

) ui  P T (xi ) a(xQ

رابطهی ( )17-8را ی توان بهصورت یاتریس بامزنویس کرد:

()12-8

U s  PQ a
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که در آن:

()19-8

U s  u1 u2  un T

()82-8

1 x1
1 x
2
PQ  
 

1 xn

x1 y1  
x2 y 2  

 

xn y n  

y1
y2

yn

برپایهی رابطهی ( )12-8ی توان نوشت:
a  PQ1 U s

()81-8

با قرار دادن رابطه ( )81-8در رابطهی ( )16-8نتیجه ی شود که:
u h (x, xQ )  P T (x) PQ1 Us  ΦT Us

()88-8

با انتخاب نایناسب یوقعیت گرهها ،یمکن است که یاتریس ضریبهای  PQوارونپذیر نباشد .به
عنوان یثال یطابق شکل  7-8تومزیع نایناسب گرهها سبب تکین شدن یاتریس ضریبها ی شود.
یطابق این شکل با توجه به این که تنها دو یقدار یتمایز  yبرای تمای شش گره وجود دارد ،این
گرهها نم توانند چندجملهای کایل یرتبهی  8را در راستای  yپوشش دهند .برای حل این یشکل
راههای گوناگون

امز جمله تغییریکان گرهها ،چرخش دستگاه یختصات ،یثلث

( )MTAو استفاده امز تابعهای پایهی شعاع

سامزی یاتریس

1

پیشنهاد شده است [.]8

شایان ذکر است استفاده امز تابع پایهی چند جملهای ،ویژگ های یجموع واحد و دلتای کرونکر را
ارضا ی نماید .همچنین اگر تک جملهای یرتبهی اول در تابع پایه وجود داشته باشد ،تابع شکل تولید
شده ویژگ بامزتولید ییدان خط را نیز خواهد یافت.
1- Matrix triangularization algorithm
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شکل  7-2توزیع نامناسب گرهها که سبب تکین شدن ماتریس ضریبها میشود [.]9

ب -تابع پایهی شعاعی
ونگ و لیو [ ]7برای رفع یشکل تکین شدن یاتریس ضریبهای  ، PQتابع پایهی شعاع ) R(xرا
پیشنهاد نمودهاند .یطابق جدول  8-8چند نمونه تابع شکل شعاع پرکاربرد در روش بدونشبکه،
نشان داده شده است .در این رابطهها ri ،فاصلهی بین نقطهی دلخواه  xو گرهی  x iاست که یطابق
رابطه مزیر تعریف گردیده است .همچنین پارایترهای  c , q ,اعداد ثابت بوده که باید انتخاب گردد.

()85-8





ri  x  xi    y  yi 

2 1/ 2

2

با قراردادن تابع شکل پایهی شعاع در رابطهی ( ،)12-8تابع ییدان را ی توان به صورت مزیر
نوشت:
n

()82-8

) u h (x ,x Q )   Ri (x) ai (x Q )  R T (x) a(x Q
i 1
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جدول  2-2انواع تابعهای شکل شعاعی پرکاربرد در روش بدونشبکه [.]9
عنوان تابع پایهی شعاعی

پارامترها

رابطهی ریاضی


R (x)  exp  cr 

c

)Thin plate spline (TPS

Ri (x)  ri



)Logarithmic(LOG

Ri (x)  ri log ri



)Multiquadrics (MQ
)Gaussian (EXP



q

Ri (x)  ri2  C 2

2

i

i

C, q

بردار ضریبها را ی توان با برابر قرار دادن تابع درونیاب با یقدار واقع تابع در نقاط گره
داخل داینهی تحت پوشش بهدست آورد:
Us  R Q a

()83-8

که در آن:

()86-8

Us  u1 u2  un T

()87-8

 R1 r1  R2 r1 
 R r  R r 
2 2
RQ   1 2
 


 R1 rn  R2 rn 

 Rn r1 
 Rn r2 

 

 Rn rn 

برپایهی رابطهی ( )83-8ی توان نوشت:

()82-8

با قرار دادن این رابطه در رابطهی ( )82-8نتیجه ی شود که:

1
a  RQ
Us
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1
u h (x, xQ )  R T (x) R Q
Us  ΦT Us

()89-8

یک امز یهمترین یزیتهای تابع پایهی شعاع نسبت به تابع پایهی چندجملهای ،ناتکین شدن
یاتریس ضریبها است .بدین یعنا که برای هر نوع تومزیع دلخواه گره  ،با انتخاب پارایترهای شکل
یناسب در تابعهای شعاع  ،یاتریس ضریبها ناتکین خواهد شد .تابع شکل بر یبنای تابع پایهی
شعاع  ،ویژگ بامزتولید ییدان خط را ندارد .امز اینرو ی توان با افزودن تابع پایهی چند جملهای،
دقت نتایج را افزایش داد.
 4-3-2معرفی مشخصات مصالح
یشخصات یاده به سادگ در مزیرداینههای امز یسئله تعریف ی شود .در شرایط تغییرات ناگهان
یشخصات یواد ،روشهای برای درونیاب یتغیرهای ییدان در نزدیک سطح تداخل یواد یختلف و
تخمین دقیق تنشها در نزدیک این سطح امز جمله یسائل است که باید یورد توجه قرارگیرد.
 5-3-2بارگذاری و اعمال شرایط مرزی
با ارضای ویژگ دلتای کرونکر در تابع شکل انتخاب در روش بدونشبکه ،برای اعمال شرایط یرمزی
امز همان ایده روش اجزای یحدود استفاده ی شود .یطابق شکل  2-8شرایط یرمزی به دو صورت
شرایط یرمزی اساس و شرایط یرمزی طبیع تقسیم ی شود .یطابق این شکل ،شرایط یرمزی اساس
(  ) Γ uیرمزهای

است ،که در آن تغییریکانها یقدار یشخص

دارد و شرایط یرمزی طبیع ( ) t

یرمزهای است ،که در آن یقدار تنش یشخص است .در صورت عد ارضای ویژگ دلتای کرونکر،
امز روشهای ضریبهای الگرانژ و عایل جریمه 1برای اعمال شرایط یرمزی استفاده ی شود [.]8
 6-3-2تشکیل و حل دستگاه معادلهها
برای گسستهسامزی رابطههای جبری امز روشهای یختلف امز جمله کار یجامزی ،8باقیماندهی ومزن ،5
1- Penalty method
2- Virtual work method
3- Weighted residual method
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سری تیلور 1و کنترل حفاظت 8استفاده ی شود .در این رساله ،برای تشکیل دستگاه یعادلهها امز روش
باقیماندهی ومزن استفاده ی شود.

شکل  8-2شرایط مرزی اساسی و طبیعی [.]8

نوشتن رابطهی دیفرانسیل تعادل نیروها ،گا نخست در روش باقیماندهی ومزن است .برای حل
یعادلهها امز روشهای عددی استفاده ی شود .این یعادلهها در داخل داینه (  ) Ωو بر روی یرمزهای
آن (  ،) Γبهترتیب به صورت رابطههای ( )52-8و ( )51-8بیان ی شود.

()52-8

D(u)  f  0

()51-8

B(u)  g  0

در این رابطهها u ،تابع ییدان (پاسخ) D ،و  Bعملگر دیفرانسیل و  fو  gتابع نیروی ی باشند .امز
آنجا که در روش بدونشبکه امز تابع تقریب  u hبهجای یقدار دقیق تابع ییدان  uاستفاده ی شود ،حل
این یعادلهها ینجر به ایجاد باق یاندهی  RΩدر داخل داینه و  RΓبر روی یرمزها خواهد گردید .با

1- Taylor series
2- Control of conservation laws
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قرار دادن تابع  u hدر رابطههای ( )52-8و ( )51-8یقدار باق یانده رابطههای ( )58-8و ()55-8
بدست ی آید.

()58-8

RΩ  D(u h )  f  0

()55-8

RΓ  B(u h )  g  0

کمینه کردن یقادیر باقیماندهی حاصل امز تقریب تابع ییدان ،هدف اصل در این شیوه است .بدین
ینظور ،یجموع یقدار انتگرال باق یاندههای ومزندار در داینه و بر روی یرمزهای یسئله برابر صفر قرار
داده ی شود.
i  1,2, , n

()52-8







)  f dΩ   V̂i B(u h )  g dΓ  0
Γ

h

 Ŵi D(u

Ω

در این رابطه  nتعداد گرههای داخل داینه و روی یرمزها و ̂ Wو ˆ Vبه ترتیب تابعهای ومزن برای
تابعهای باق یانده ومزن

 RΩو  RΓی باشند .تابع ومزن انتخاب عالوه بر ومزن دادن به گرههای داخل

داینه ،ینجر به رفتار نر و پیوسته در داینه یسئله ی شود .شرایط مزیر برای همگرای پاسخهای تابع
ومزن حائز اهمیت هستند [.]8
الف -یثبت بودن تابع ومزن در تما داینه . Ω
ب -صفر بودن تابع ومزن در خارج امز داینه . Ω
پ -انتگرال تابع ومزن بر روی تما یساحت یا حجم داینه ،برابر یساحت یا حجم آن شود ،یعن :
.  Ŵi dΩ  Ω
Ω

ت -تابع ومزن مزنگولهای شکل باشد .شکل  9-8نمونهای امز تابع ومزن در روش باقیمانده ومزن را
نشان ی دهد.
تابعهای ومزن که اغلب در روش بدونشبکه یورد استفاده قرار ی گیرند در جدول  5-8ارائه شده
است .در این جدول d ،به صورت رابطه ( )53-8تعریف ی شود:
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d
dw

()53-8



X  Xi
dw

d 

در این رابطه d w ،فاصلهی هموار است و ابعادی امز داینه را تعریف ی کند که در آن یقدار تابع ومزن
یخالف صفر است .تابع ومزن برای برآوردن شرایط همگرای باید یقیاس شود.

شکل  1-2نمایش نمونهای از تابع وزنی در روش باقیمانده وزنی [.]2

جدول  3-2تابعهای وزنی پرکاربرد در روش بدونشبکه [.]2
رابطهی ریاضی
d  0.5
0.5  d  1
d 1

 2 / 3  4d 2  4d 3

Ŵ (d )   4 / 3  4d  4d 2  (4 / 3)d 3
0

d 1
d 1

1  6d 2  8d 3  3d 4
Ŵ (d )  
0

d 1
d 1
d 1
d 1

تابع وزنی






exp  d / 1 
Ŵ (d )  

0

2

9
19
5
 2
( )d 3 
)d 4
(   ( )d 2 
Ŵ (d )   3 32
192
512

0

1 x  s 
Ŵ (d )  
0 x  s 

cubic spline

ردیف
1

quartic spline

2

exponential

3

quartic

4

Heaviside

5
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 4-2روشهای انتگرالگیری
روشهای انتگرالگیری یشتمل بر سه دسته شایل ،روشهای یبتن بر انتگرالگیری کل  ،روشهای
قطعهای و روشهای یبتن بر انتگرالگیری یحل است .در این رساله ،امز روشهای یبتن بر انتگرال
گیری یحل استفاده ی شود که یزیت اصل آن نسبت به دو روش دیگر ،عد نیامز به شبکه بندی
کل داینه برای انتگرال گیری عددی است .روش بدون شبکه یحل پتروف-گلرکین (MLPG) 1امز
جمله روشهای یبتن بر انتگرال گیری یحل است .در این شیوه ،انتگرالگیری در مزیر داینه 8که
ناحیه کوچک در همسایگ هر گره است ،صورت ی پذیرد .یطابق شکل  12-8مزیر داینه انتگرال-
گیری ی تواند دارای شکلهای هندس ینظم امز جمله دایره ،یستطیل و بیض باشد.

شکل  90-2نمونههایی از زیر دامنه در همسایگی گرهها برای انتگرالگیری محلی [.]2

 5-2ساختار مواد متخلخل
یک یاده یتخلخل امز دو بخش جاید و سیال تشکیل شده است .شکل  11-8ساختار یواد یتخلخل را
نشان ی دهد .یطابق این شکل بخش جاید یواد یتخلخل شایل قسمت جاید و حفرههای یسدود در
قسمت جاید است.
بر یبنای رابطه ( )56-8نسبت تخلخل  ، برابر با نسبت حجم حفرههای یتصل  V fبه حجم
کل  Vاست .در این رابطه ،حجم کل  Vامز یجموع حجم حفرههای یتصل  V fو حجم جاید V s

بدست ی آید.
1- Meshless local Petrov-Galerkin
2- Subdomain
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شکل  99-2ساختار مواد متخلخل [.]1

Vf

V

()56-8

در ادبیات فن برای نوشتن رابطههای حاکم در یواد یتخلخل سه راه پیشنهاد شده است [.]12
الف) استفاده امز تغییریکان قسمت جاید (  ) u sو تغییریکان قسمت سیال (  ) u fبا شش یجهول در
یسائل سه بعدی و چهار یجهول در یسائل دوبعدی.
ب) استفاده امز تغییریکان قسمت جاید (  ) u sو تغییریکان نفوذ )  wi   ( uif  uisبا شش یجهول در
یسائل سهبعدی و چهار یجهول در یسائل دوبعدی.
پ) استفاده امز تغییریکان قسمت جاید (  ) u sو فشار ینفذی (  ) pبا چهار یجهول در یسائل سهبعدی
و سه یجهول در یسائل دوبعدی.
 6-2رابطهی تنش -کرنش
در این پژوهش برای نوشتن رابطههای حاکم در یواد یتخلخل امز شیوه نخست بر پایه تغییریکان
قسمت جاید  u sو تغییریکان قسمت سیال  u fاستفاده ی شود .بر این یبنا تنشهای قسمت جاید  ijs

و قسمت سیال   fبا رابطههای ( )57-8و ( )52-8نسبت به کرنشها بیان ی شود [.]12

()57-8


2
Q2  s
f
  2G    K  G 
  kk  ij  Q  kk  ij
3
R 

s
ij

s
ij
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 f   P  Q kks  R kkf .

در این رابطهها ،کرنشها بر حسب تغییریکانها به صورت رابطه اندیس ( )1-59-8و ()8-59-8
تعریف ی شود.

()1-59-8
()8-59-8

1 s
u i , j  u sj ,i 

2

 ijs 

 kkf  u kf ,k

در این رابطهها فرض شده است که بخش جاید یواد یتخلخل به صورت همسانگرد 1با ضریب
حجم  Kو ضریب برش  Gباشد .برای بیان یشتق نسب نسبت به مزیان امز نقطه و یشتق نسب
نسبت به سایر یتغیرها امز ویرگول استفاده شده است  ij .بیانگر تابع دلتای کرونکر است.
پارایترهای  Qو  Rیربوط به اثر اندرکنش بین قسمت جاید و سیال ی باشند که بر اساس یطالعات
صورت پذیرفته توسط دتورن [ ]11بر یبنای رابطههای بزرگ یقیاس بین یواد به صورت مزیر ارائه
شده است.

()22-8
()21-8

2K f K sK s
R f
) K ( K s  K ) K s( K s  K f

 ( 1   )K s  K  K f K s

) K f ( K s  K ) K s( K s  K f

Q

در این رابطهها  K sضریب حجم ذرات قسمت جاید و  K fضریب حجم قسمت سیال است.
یعادلههای حاکم برای یواد یتخلخل بر یبنای توامزن یقدار حرکت برای کلیه تنشهای جاید و سیال
به صورت مزیر نوشته ی شود [.]18

1- Isotrop
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)  ij , j (x , )  (1   )f i s  f i f  (1   ) su is (x , )  f u if (x ,

 ,if (x , )   f i f  f u if (x , )   A u if (x , )  u is (x , ) 

()25-8

2 f
u (x , )  u is (x , ) 
  i



در این رابطهها  fi sو  fi fبه ترتیب یقدار چگال نیروهای حجم در قسمت جاید و سیال است.
همچنین چگال جر قسمت جاید با   sو چگال

جر قسمت سیال با   fبیان ی شود .پارایتر 

ییزان نفوذپذیری یاده یتخلخل را نشان ی دهد .برای تشریح اندرکنش دیناییک فامز سیال و جاید،
چگال جر ظاهری   Aتعریف ی شود .بر اساس یطالعات شانز [ ]12این چگال با استفاده امز رابطه
( )22-8تعریف ی شود .دراین رابطه ،پارایتر  cبه هندسه فضاهای خال و بساید تحریک وابسته
است.
 A  c f

()22-8

برای یسائل یتقارن یحوری در یواد یتخلخل امز یختصات استوانهای)  ( r , , zبا یحور تقارن

z

استفاده ی شود [ .]12بنا بر تقارن در یختصات استوانهای یولفههای یماس تغییریکان صفر خواهند
شد و تما یتغیرهای یواد امز یختصه مزاویه  یستقل خواهند بود .یطابق شکل  18-8یک استوانه به
ارتفاع  hو شعاع  aامز چرخش سطح یحصور  با یرمزهای  حول یحور تقارن ایجاد ی شود .بر
این یبنا یتغیرهای یجهول تغییریکان یحوری و شعاع رابطه ( )23-8برای قسمت جاید و سیال
خواهند بود.

()23-8



u    u rs , u zs , u rf , u zf
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شکل  92-2یک استوانه به ارتفاع  hو شعاع  aدارای تقارن محوری پر شده از مواد متخلخل [.]92

با توجه به شرایط یوجود ،در یختصات استوانهای کرنشهای غیر صفر به قرار مزیر است [.]18
()1-26-8

 rrs  u rs ,r

()8-26-8

s  u rs / r

()5-26-8

 rzs  (u rs ,z  u zs ,r ) / 2

()2-26-8

 kkf  u rf ,r  u zf ,z  u rf / r

()3-26-8

 zzs  u zs ,z

()6-26-8

 rrf  u rf ,r

()7-26-8

f  u rf / r

()2-26-8

 zzf  u zf ,z

تنشهای غیر صفر در قسمت جاید و سیال در یختصات استوانهای یطابق رابطههای ( )27-8تا
( )29-8بدست ی آید [.]18

()27-8

 ij   ijs   ij f
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در این رابطهها ضریبهای تنش-کرنش یطابق مزیر تعریف ی شود [.]18

()1-32-8

4
Q2
c11  G  K 
3
R

()8-32-8

2
Q2
c12  c13  K  G 
3
R

()5-32-8

c 44  G

همچنین با توجه به رابطههای ( )26-8ی توان ،کرنشها را به صورت رابطههای یاتریس ()31-8
نوشت.
یقدار تغییریکان در هر نقطه برحسب یقادیر گره

با استفاده امز تابعهای شکل تخمین مزده

ی شود .این یهم در رابطه ( )38-8نشان داده شده است .در این رساله ،تابع شکل پایه شعاع برای
تخمین هر دو تغییریکان یحوری و شعاع استفاده شده است.

()1-31-8
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)8-31-8(

)38-8(

 تغییریکان نقطههایu i  تعداد گرههای ییدان و بردارn ، یاتریس تابع شکلi ،)38-8( در رابطه
 ی توان کرنشها را بر حسب تابعهای،) در بردار کرنشها38-8(  با جایگذاری رابطه.ییدان است
.) نوشت8-35-8( ) و1-35-8( شکل و تغییریکان نقطههای ییدان به صورت رابطههای
 i
 r
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)1-35-8(

)8-35-8(

) در تعریف ارائه شده برای تنش قسمت8-35-8( ) و1-35-8( حال با جایگذاری رابطههای
. تنش قسمت جاید برحسب تغییریکانها بدست ی آید،)22-8( جاید یطابق رابطه
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)32-8(

) یطابق رابطه مزیر بر حسب تابعهای شکل و29-8( همچنین تنش قسمت سیال در رابطه
.تغییریکان گره بامزنویس ی شود
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)33-8(

 تنش در یواد یتخلخل حاصل برهمنه تنش قسمت،) عنوان شد27-8( همانطور که در رابطه
 یاتریس ضریبهای ارائه شده بین تنش و، بر این اساس و یطابق رابطه مزیر.جاید و سیال است
. حاصل ی شود K  تغییریکان
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 7-2کاربرد مواد متخلخل
یواد یتخلخل به عنوان یصالح خاص کاربردهای گستردهای در بسیاری امز شاخههای یهندس
دارند .در یهندس عمران در گرایشهای سامزه ،خاک ،یحیط مزیست ،آب و راهسامزی کاربردهای
یتفاوت امز این یواد دیده ی شود .فو ها یک نمونه امز یواد یتخلخل ی باشند که به عنوان هسته
داخل سامزههای ساندویچ به عنوان عایقهای حرارت و صدا کاربرد وسیع دارند.
بتن یتخلخل با حفرههای

پیوسته با نسبت حجم  82درصد ،یک

دیگر امز نمونههای یواد

یتخلخل در یهندس عمران است [ .]15به علت وجود حفرههای پیوسته در داخل بتن یتخلخل عبور
سیال امز داخل آن یمکن ی شود .یطالعات بسیاری بر روی کاربردهای بتن یتخلخل انجا شده است
[ .]12شکل  15-8چند نمونه بتن یتخلخل را نشان ی دهد.

شکل  93-2چند نمونه از بتن متخلخل [.]12

به علت نفوذپذیری باالی بتن یتخلخل در بستر سامزی کف رودخانهها و همچنین در الیه نهای
پوشش راهها امز آن به طور گسترده استفاده ی شود .بتن یتخلخل با دارا بودن فضای خال و قدرت
باالی جذب صدا به صورت پیش ساخته در حاشیهی ریلهای راهآهن و بزرگراهها یورد استفاده قرار
ی گیرد .استفاده امز بتن یتخلخل در جدارهی تونلها نه تنها ینجر به عایقبندی صدا بلکه ینجر به
جذب صدا خواهد شد .با بکارگیری بتن یتخلخل در فرآیند تصفیه آب به علت وجود حفرههای
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یناسب در سطح داخل آن فضای المز برای مزندگ گیاهان که جذب قوی فسفر و نیترات اضاف
آب را دارند ،یهیا ی شود .بدین ترتیب یک فرآیند تصفیه طبیع شکل خواهد گرفت .همچنین به
علت این ویژگ یمتامز ،استفاده امز بتن یتخلخل به صورت کفپوش خیابانها و بستر رودخانهها
ی تواند نقش بسزای در تصفیه ابتدای آبهای وارده به سفرههای مزیرمزیین داشته باشد .همچنین
اخیرا یطالعات بسیاری در خصوص رویش گیاهان و جلبکهای دریای در بستر بتن یتخلخل انجا
شده است [.]12
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فصل سوم -پیشینه پژوهش

فصل سوم
پیشینه پژوهش
 9-3پیشگفتار
روش بدون شبکه ،رویکردی نوین در حل یعادلههای دیفرانسیل حاکم بر شرایط هندس  ،شرایط
اولیه و بارگذاری در حومزه تحلیل استاتیک و دیناییک سامزهها ارائه داده است .این روش به علت
عد نیامز به استفاده امز شبکهبندی یرسو در روشهای عددی در داینه یسئله که اغلب فرآیندی
مزیانبر است ،در دو دهه اخیر یورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
در فصل اول ،یبان روش بدونشبکه و همچنین یبان ساختارهای یتخلخل و کاربردهای آن بیان
گردید .در این فصل ،ابتدا به پیشینه کاربرد روش بدون شبکه در حومزه علو یهندس

پرداخته

ی شود .سپس در ادایه فصل ،به چند نمونه کاربرد روش بدونشبکه در تحلیل سامزههای استوانهای
یتخلخل و همچنین تحلیلهای احتماالت با ارائهی جزییات پرداخته ی شود.
 2-3تاریخچه
ابتدا به یعرف تاریخچه روش بدون شبکه پرداخته ی شود .گینگولد و یوناگان [ ]13با یدلسامزی
پدیدههای نجوی

در سال  1977نخستین یدلسامزی به روش بدونشبکه با استفاده امز روش

هیدرودیناییک ذرات هموار )SPH( 1را پیشنهاد نمودند .راب ژاک و همکاران [ ]16و دیلتس []17
1- Smooth particle hydrodynamics
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فصل سوم -پیشینه پژوهش

روش هیدرودیناییک ذرات هموار را توسعه دادند ،که ینجر به پایداری و سامزگاری یناسبتر این
روش گردید .این روش که بر یبنای تابعهای شکل انتگرال یحدود است ،اکنون در یکانیک سیاالت
کاربردهای فراوان دارد .لیو و همکاران [ ]12در سال  1993با روش بامزتولید ذرات کرنل 1به بهبود
روش هیدرودیناییک ذرات هموار پرداختند .امز کاربرد تابعهای شکل تفاوت یحدود در روش
بدونشبکه ی توان به روشهای تفاوت یحدود ]82 ،19[ 2و نقاط یحدود ]88 ،81[ 3اشاره نمود.
برای استفاده امز روش بدون شبکه در یکانیک جایدات امز تابعهای شکل سری یحدود بهره جوی
ی شود .روشهای بدونشبکهی گلرکین ،]85[ )EFG( 4کریگینگ یحل  ،]82[ 5درونیاب نقاط چند
جملهای [ ]83و درونیاب

شعاع

[ ،]86درونیاب

همسایگ

طبیع

6

[ ]87و پتروف-گلرکین

7

( ،]89 ،82[ )MLPGنمونههای امز کاربرد تابعهای شکل سری یحدود در یکانیک جایدات ی باشند.
شن و آتالری [ ]52با توسعه روش پتروف-گلرکین به یقایسه آن با روش اجزای یحدود و اجزای
یرمزی پرداختند .یطابق پژوهش آنها در روش پتروف-گلرکین ،داینههای تحت پوشش ی توانند به
هر شکل امز جمله دایره ،یستطیل و بیض انتخاب شوند .همچنین نیامزی به یکسان در نظر گرفتن
تابع شکل و تابع ومزن نم باشد .افزون بر این ،در روش پتروف-گلرکین انتگرالگیری امز رابطههای
تعادل در داینههای یحل  ،بدون شبکهبندی پیشمزیینهای انجا ی گیرد .امز این رو ،ی توان این روش
را روش کایالً بدونشبکه به شمار آورد .این ویژگ های ینحصربه فرد سبب سادگ و کاربرد آن در
حل یسئلهها ی شود .امز این رو پژوهشگران بسیاری برای حل یسائل یختلف امز روش MLPG

استفاده نمودهاند .برای نمونه ی توان امز یسائل انتشار همرفت [ ،]51یکانیک شکست [،]55 ،58
یعادلهی ناویر استوک [ ،]52تغییر شکل برش تیرها [ ]53و تحلیل صفحات خمش [ ]57 ،56نا
برد .اسالدک و همکاران [ ]52کاربردهای روش  MLPGدر حل یسائل یختلف یهندس و سایر
علو را ارائه دادند .خاطر نشان ی سامزد که در پژوهش حاضر ،امز روش  MLPGاستفاده شده است.
)1- Reproducing kernel particle method )PKPM
2- Finite difference method
3- Finite point method
4- Element free Galerkin
5- Local Kriging method
6- Natural neighbor interpolation
7- Meshless local Petrov-Galerkin
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در طراح های یهندس  ،استفاده امز صفحات و پوستههای ساخته شده امز یواد هدفمند 1و چند
الیه اهمیت بسیار ویژهای دارد .پژوهشگران برای تحلیل دیناییک

این نوع سامزهها امز روش

بدونشبکه استفاده کردهاند.
با استفاده امز روش  ،MLPGارتعاش آمزاد صفحات ساخته شده امز یواد هدفمند توسط فریرا و
همکاران [ ]59بررس شده است .ژو و لیو [ ]22با استفاده امز روش بدونشبکهی کریگینگ و برپایهی
نگرهی تغییرشکل یرتبهی اول ،تحلیل ارتعاش آمزاد صفحات ساخته شده امز یواد هدفمند را انجا
دادند .آنها صفحات با شکلهای یختلف را بررس کرده و تأثیر پارایترهای یختلف نظیر نسبت
ابعاد ،الگوی تغییرات یاده و شرایط یرمزی را بر تغییرات بساید یورد بررس قرار دادند .رضای
یژده و همکاران [ ]21با بهرهجوی امز داینهی یکعب شکل برای یدلسامزی داینههای یحل و
داینههای تحت پوشش گرهها ،به تحلیل دیناییک سه بعدی صفحات ضخیم ساخته شده امز یواد
هدفمند و چندالیه با استفاده امز روش  MLPGپرداختند .ژاو و لیو [ ]28با این روش تحلیل ارتعاش
آمزاد سامزههای یخروط شکل ساخته شده امز یواد هدفمند را یورد یطالعه قرار دادند .انتشار ایواج
کشسان تنشها ،تغییریکانهای شعاع و یحوری در سامزههای استوانهای ساخته شده امز یواد هدفمند
با فرض تغییر خصوصیات یکانیک یاده در دو راستای یحوری و شعاع توسط یوسوی نژاد و
همکارن [ ]25بر پایه روش  MLPGانجا گردید .همچنین قیوی مزاده و همکاران [ ]22به نحوه
انتشار یوج کشسان دو بعدی تنش و تغییریکان در سامزه استوانهای با استفاده امز روش بدونشبکهی
پتروف-گلرکین پرداختند.
در این قسمت یروری کوتاه بر تاریخچه ساختارهای یتخلخل انجا ی شود .یواد یتخلخل در
بسیاری امز شاخههای یهندس امز جمله یهندس ژئویکانیک ،اندرکنش بین خاک و سامزه ،یهندس
یواد ،یهندس یحیطمزیست و یهندس شیم نقش یهم ایفا ی کنند [ .]12 ،9برای نخستین بار،
ترمزاق [ ]23نظریه تحکیم یواد یتخلخل اشباع را ارائه نمود .این نظریه یبنای یطالعات در خصوص
رفتار یواد یتخلخل است .بر پایهی یطالعات ترمزاق  ،سالها بعد بیوت [ ]26رابطههای یواد یتخلخل
اشباع را گسترش داد .این رابطهها برای یواد یتخلخل نیمه اشباع توسط ایفانتیس [ ]27گسترش پیدا

)1- Functionally graded materials (FGM
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کرد .بر پایه یطالعات بیوت ،وردوالکیس و بسکوس [ ]22رفتار دیناییک یواد یتخلخل نیمه اشباع را
بسط دادند .همچنین شانز و چنگ [ ]29بر پایه یطالعات بیوت ،پاسخ ستون امز یواد یتخلخل یک
بعدی یحدود با در نظرگرفتن شرایط تکیهگاه یختلف را یحاسبه کردند .تاریخچه یختصری امز
رابطههای یواد یتخلخل ،یقایسه بین روشهای یختلف حل دیناییک

و پاسخ دقیق و همچنین

روشهای عددی توسط شانز [ ]12ارائه شده است.
در انتها یروری بر تاریخچه تحلیلهای احتماالت ارایه ی شود .در یسائل یهندس در نظر گرفتن
عد قطعیت یربوط به خصوصیات یکانیک یواد در طراح ایری ضروری است .یارک و همکارن
[ ]32امز فن شبیهسامزی یونت کارلو برای تعیین دستورالعمل طراح سامزههای فوالدی با درنظرگرفتن
عد قطعیت در بارهای اعمال

و خصوصیات یکانیک

استفاده کردند .برای یک سامزه یرکب با

درنظرگرفتن یتغیرهای تصادف امز جمله بار ،هندسه و خصوصیات یکانیک  ،کاربرد روش یونت
کارلو با سایر روشهای احتماالت دیگر توسط دیسکیوا و لویاریو [ ]31یقایسه شده است .نوح و
پارک [ ]38یک روش شبیه سامزی یونت کارلو با قابلیت بررس تاثیرات غیرخط ضریب پراکندگ
در پاسخ کل را ارائه نمودند .با استفاده امز روش شبیه سامزی یونت کارلو ،تاثیرات عد قطعیت در
خصوصیات یکانیک در انتشار ایواج کشسان در یواد هدفمند سامزههای استوانهای توسط حسین و
شهابیان [ ]32 ،35بررس شده است .همچنین آنها قابلیت اعتماد و ارمزیاب ایمن استوانههای
ضخیم با استفاده امز یواد هدفمند تحت بارهای ناگهان را نیز بررس نمودند [.]36 ،33
امز آن جا که خصوصیات یکانیک یواد یتخلخل به طور کل دارای عد قطعیت است ،تحلیل
قطع یواد یتخلخل ینطق به نظر نم رسد و نیامز به تحلیلهای با رویکرد احتماالت ضروری است.
شو [ ]37با در نظر گرفتن عد قطعیت در ضریب کشسان نشست یک الیه خاک رس را بررس
نموده است .اسالدک و همکاران [ ]18 ,11با استفاده امز روش بدونشبکه یسائل دارای تقارن یحوری
یواد یتخلخل اشباع پیوسته و ناهمگن را تحلیل نمودند .همچنین آنها تاثیرات تغییرات سخت و
نفوذپذیری یواد در پاسخهای تغییریکان ،تنش و فشار ینفذی در یواد یتخلخل را یورد بررس قرار
دادند.
در ادایه چند نمونه کاربرد روش بدونشبکه در تحلیل سامزههای یهندس و همچنین تحلیلهای
احتماالت بهتفصیل یورد بررس قرار ی گیرد.
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 3-3پژوهش لیو و همکاران []58
لیو و همکاران با استفاده روش بدون شبکهی یستقل امز جزء گلرکین ( )EFGارتعاش آمزاد سامزه
استوانهای جدار نامزک یک سرگیردار را بررس

نمودند .شکل  1-5نمای

امز این سامزه را نشان

ی دهد .همچنین در جدول  1-5یشخصههای هندس و یکانیک یربوط به این سامزه ارائه شده است
[.]32

شکل  9-3استوانه جدارنازک یک سرگیردار [. ]58

در پژوهش فوق امز روش کمترین یربعات یتحرک برای تقریب تابع ییدان استفاده شده است.
یطابق رابطه ( )1-5برای تابع پایه ،چندجملهای درجه دو و یطابق رابطه ( )8-5برای تابع ومزن،
چندجملهای درجه چهار انتخاب شده است.

جدول  9-3مشخصههای هندسی و مکانیکی مربوط به استوانه جدار نازک [.]58
چگالی

kg
)
m3

(

7868

()1-5

ضریب االستیسیته
نسبت پواسون

شعاع

N
)( 2
m

)(mm

)(mm

0.3

2.069×1011

106.1

1.021

ضخامت

طول
)(mm

226.8

PT  1, r , z , r 2 , rz , z 2 
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0  r 1

()8-5

r 1

1  6r 2  8r 3  3r 4
W (r )  
0


x xI
d

()5-5

r 

در رابطههای باال r ،و  zیختصههای شعاع و طول استوانه و  dاندامزه شعاع داینهی تحت پوشش
گرهها است .در پژوهش یورد نظر ،گرهها به صورت ینظم در هر دو راستای طول و شعاع تومزیع
شده است .در جدول  8-5بساید طبیع حاصل امز تحلیل ارتعاش آمزاد با نتایج بدستآیده امز روش
اجزای یحدود [ ]60 ،51برای پنج یود اول سامزه یقایسه شده است .یطابق جدول  8-5این روش نتایج
قابل قبول دارد.

جدول  2-3مقایسه بسامد طبیعی حاصل از تحلیل ارتعاش آزاد در استوانه جدارنازک بر حسب .]58[ Hz
]FEM [59

]FEM [60

]EFG [58

Mode

482
561
616
981

487
565
621
982

483
562
624
869
980

1
2
3
4
5

 4-3پژوهش نگویان و همکاران []69
در پژوهش نگویان و همکاران ،برای تحلیل تیر تیموشنکو امز روش بدونشبکه با تومزیع ینظم گرهها
و روش کمترین یربعات یتحرک برای تقریب یتغیرها و تابع چندجملهای درجهی  5به عنوان تابع
ومزن استفاده شده است .شکل  8-5یشخصات هندس تیر تیموشنکو و تومزیع ینظم نقاط گره را
نشان ی دهد .یطابق شکل  8-5در انتهای آمزاد تیر تابع تنش ینحن شکل وارد ی شود .این تابع
توسط رابطه ( )2-5یعرف شده است .ضخایت تیر واحد فرض شده است .در این یسئله داینه تحت
پوشش به صورت دایرهای در نظر گرفته شده است .شعاع این دایره  5/3برابر فاصلهی بین گرهها
است.

40

فصل سوم -پیشینه پژوهش

P  D2
2



y

2 I  4


()2-5

t y ( y)  

در رابطهی ( ، I  D 3 / 12 )2-5یمان اینرس یقطع تیر است .پاسخ دقیق تغییریکانها و تنشها
به صورت رابطههای مزیر بدست ی آید.

()3-5
()6-5
()7-5
()2-5

 2 D 2 
Py 

6 L  3x  x  2   y 
6 EI 
4 


u x ( x, y )  

 2

D2 x




3

y
L

x

4

5

 3L  x x 2 

4


P( L  x) y
 x ( x, y)  
I

P  D2
 xy ( x , y)   
 y 2 
2I  4

P
6 EI

u y ( x , y) 

در این یسئله ،خصوصیات یکانیک یاده به صورت  E  3 107 kg/m2و  ،  0.3ابعاد تیر
 D  12 mو  L  4 8 mو بار وارد شده  P  1000 kgدر نظر گرفته شده است .امز آن جا که
تومزیع گرهها در پاسخهای بدست آیده تاثیر بسزای دارد ،تحلیل برای چهار نوع تومزیع گره شایل
 15  9 ، 11 5 ، 7  5و  20  9صورت پذیرفته است و خطای تغییریکانها ،با استفاده امز رابطهی
( )9-5یحاسبه گردیده است.

()9-5

 unum  uexact  unum  uexact dΩ

e

Ω

یطابق جدول  ،5-5تغییریکان قائم بهدست آیده امز روش دقیق با پاسخ روش بدونشبکه در
گرهی (  ) L , 0برای تومزیعهای یختلف گرهها یقایسه شده است .امز آن جا که در تومزیع
گره  15  9و  20  9درصد خطا به حدود  1درصد یحدود گردیده است ،ی توان دقت روش
بدونشبکه را بسیار یناسب دانست.
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(ب)

(الف)

شکل  2-3الف -مشخصات هندسی تیر تیموشنکو ب -توزیع منظم نقاط گرهی تیر تیموشنکو [.]69

جدول  3-3مقایسهی نتایج روشهای بدون شبکه و دقیق برای تغییرمکان انتهای آزاد تیر [.]69
درصد خطا

تغییرمکان قائم (گلرکین)

تغییرمکان قائم (دقیق)

توزیع گرهها

6.74
2.24
1.12
1.12

 0.0083
 0.0087
 0.0088
 0.0088

 0.0089
 0.0089
 0.0089
 0.0089

75
11 5
15  9
20  9

در شکل  5-5تابع تنشهای قائم و برش دقیق در ییانهی تیر (  ) x  L / 2با پاسخهای روش
بدون شبکه یقایسه شده است .نظر به اینکه در روش بدون شبکه تنشها به سادگ بدست ی آیند و
نیامز به یحاسبات اضاف ندارند ،تابع تنشها پیوسته و هموار است .یطابق شکل  ،5-5ی توان دقت
روش بدونشبکه را بسیار یناسب ارمزیاب نمود.
یطابق شکل ( 2-5الف) یک صفحه به ابعاد  L  Lدارای بامزشوی دایرهای شکل به شعاع  aدر
وسط صفحه تحت تنش تکیحوره با استفاده امز روش بدونشبکه تحلیل شده است .یطابق این شکل،
برای تحلیل به روش بدون شبکه امز تومزیع ناینظم نقاط گره در یک چهار داینه استفاده شده است.
تنشهای تحلیل با استفاده امز رابطههای ( )12-5ال ( )18-5قابل یحاسبه است.

()12-5

4
a2  3
 3a
cos
2


cos
4


cos 4


r2  2
 2r 4

 x r ,   1 
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()11-5

4
1
 3a
 cos 2  cos 4   4 cos 4
2
 2r

a2
r2

 y r ,   

()18-5

1
 3a
 sin 2  sin 4   4 sin 4
2
 2r

a2
r2

 xy r ,   

4

(ب)

(الف)

شکل  3-3مقایسهی تنشهای حاصل از روشهای بدونشبکه و دقیق در میانهی تیر [. ]69
الف -تنش قائم .ب -تنش برشی.

یطابق رابطههای باال برای بیان تابع تنش امز یختصات قطب استفاده شده است .یبدا دستگاه
یختصات واقع در یرکز بامزشوی دایرهای شکل است .خصوصیات یکانیک

یواد به صورت

 E  1107 kg/m2و  ،  0.3ابعاد تیر  L  10 mو شعاع بامزشو  a  1mدر نظر گرفته شده
است .برای تابع ومزن

امز تابع چند جملهای درجه  5استفاده شده است .در این یسئله به دلیل

حساسیت تحلیل در نزدیک بامزشو ،داینه تحت پوشش در این نواح به صورت دایرهای و با شعاع
کمتر نسبت به سایر نقاط گره انتخاب شده است .این یهم در شکل  2-5نشان داده شده است.
شکل  3-5وضعیت تنش قائم در راستای یحور  xرا در یک چهار داینهی صفحه دارای بامزشو به دو
روش بدون شبکهی گلرکین و روش تحلیل نشان ی دهد .با یقایسهی تنشهای قائم حاصل امز
روش بدونشبکه و روش تحلیل ی توان دریافت روش بدونشبکه امز دقت یناسب برخوردار است.
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(الف)

(ب)

شکل  4-3صفحهی مستطیلی با بازشوی دایرهای [.]69
الف -مشخصات هندسی سازه وشرایط مرزی ب -توزیع نامنظم نقاط گرهی در یک چهارم دامنه مسئله.

(الف)

(ب)

شکل  5-3وضعیت تنش   xxدریک چهارم دامنهی مسئله صفحهی دارای بازشو [.]69
الف -روش بدونشبکهی گلرکین .ب -روش تحلیلی.

 5-3پژوهش موسوی نژاد و همکاران []43
یوسوی نژاد و همکاران ،تحلیل دیناییک سامزههای استوانهای همگن و ناهمگن با طولهای یحدود و
نایحدود در حالتهای یک ،دو و سهبعدی را با استفاده امز روش بدونشبکه تحت بارهای هاریونیک،
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ضربهای و همچنین شتاب اعمال به پایه ،یورد یطالعه قرار دادند .شکل  6-5یشخصات هندس
سامزهی استوانهای یورد یطالعه را نشان ی دهد.

شکل  6-3مشخصات هندسی سازهی استوانهای [.]43

یطابق این شکل ،شعاع داخل و خارج استوانه به ترتیب برابر  ri  0.25 mو  ro  0.5 mو
طول استوانه در حالت یحدود ،برابر  L  1 mدر نظر گرفته شده است .برای یدلسامزی یشخصات
یکانیک یاده هدفمند دو بعدی در دو راستای شعاع و حلقوی ،سطح داخل استوانه امز دو نوع
سراییک  c1و  c 2و سطح خارج آن امز دو نوع فلز  m1و  m 2درنظر گرفته شده است .ویژگ های
یواد هدفمند استوانه در جدول  2-5ارائه شده است.
جدول  4-3ویژگیهای مواد سازندهی استوانه [.]43

)  (kg/m 3

)E (GPa

جنس

نوع ماده

4515

115

2715

69

Ti6 Al 4V
Al l ,100

m1

3210

440

3470

300

SiC
Al 2 O3

m2
c1

c2
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تغییرات ویژگ های یاده شایل ضریب کشسان و چگال در دو راستای یحوری و شعاع به
صورت تابع مزیر فرض شده است.
Pr , z   Pc1Vc1  Pc2Vc2  Pm1Vm1  Pm2Vm2

()15-5
که در آن  ، Pr , z خصوصیات یکانیک

یاده امزجمله ضریب کشسان

و چگال

است .سایر

پارایترهای به کار رفته در رابطهی ( )15-5عبارت است امز:

()12-5

Vc1  1  r 1  z , Vc2  1  r z

()13-5

Vm1  r 1  z , Vm2  r z

که در آن:
nz

()16-5

در رابطهی اخیر  nrو  n zضریبهای تابع توان

1

nr


z
 ,  z   
 L


 r  ri
r  
 ro  ri

در راستای یحورهای  rو  zهستند .آنها برای

نشان دادن صحت و دقت روش پیشنهادی ،استوانه را با شرایط یرمزی یرجع [ ]35که بر یبنای روش
اجزای یحدود بوده ،با همان ضریبهای تابع توان (  nr  0.01و  ) n z  0تحلیل کردند.
یطابق شکل  7-5نمودار تاریخچهی مزیان

تغییریکانهای شعاع

و در شکل  2-5تنشهای

حلقوی و شعاع روش بدون شبکه با روش اجزای یحدود یقایسه شده است .یطابق این شکلها،
نتایج روش بدونشبکه سامزگاری خوب با روش اجزای یحدود دارد.

1- Volume fraction exponen
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شکل  7-3مقایسهی تاریخچهی زمانی تغییرمکان شعاعی بهدست آمده از روش بدونشبکه با نتایج حاصل از
روش اجزای محدود [.]43

آنها برای بررس تاثیرات یواد هدفمند بر روی پاسخ سامزه ،انتشار یوج ناش امز تغییریکانهای
شعاع و یحوری برای  n rو  n zهای یتفاوت را بررس کردند و دریافتند الگوی تغییر یواد در
راستای شعاع نسبت به راستای یحوری تأثیر بیشتری بر نتایج خواهد گذاشت .شکل  9-5یک
نمونه انتشار ایواج دوبعدی تغییریکان شعاع برای  nr  0.5و  n z  0را نشان ی دهد .در این
یسئله شرایط یرمزی نیروی به قرار مزیر بوده است و همچنین سایر تنشها بر روی یرمزها برابر صفر
است.

()17-5

)  r (ri , z, t )  P(t

تابع بارگذاری )  P (tدر رابطهی ( )17-5به صورت مزیر فقط برای یک سو ارتفاع استوانه در نظر
گرفته شده است.

()12-5

0  z  L / 3 and t  0.005s
z  L / 3 or
t  0.005s

P t
P (t )   0
0
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(الف)

(ب)
شکل  8-3مقایسهی تاریخچهی زمانی تنشهای حاصل از روش بدونشبکه با نتایج بدست آمده از روش اجزای
محدود مرجع در مواد هدفمند [.]43
الف -تنش شعاعی .ب -تنش حلقوی.

یطابق پژوهش آنها تفاوت یقدار تغییریکان شعاع  ،تنشهای شعاع و حلقوی حاصل امز تحلیل
دیناییک استوانهی یتقارن دارای طول یحدود در یقایسه با روش اجزای یحدود به ترتیب 1/2 ،2/5
و  2/3درصد گزارش شده است .همچنین پس امز بررس حالتهای یختلف بارگذاری دیناییک به
این نتیجه رسیدند که در حالت بارگذاری ضربهی یثلث

شکل بیشینه تفاوت یربوط به یقدار

تغییریکان شعاع تنها در حدود  2/6درصد است.
همچنین در حالت سه بعدی نتایج تحلیل سقف اسوردلیسلو 1که یک سنگ نشانه یهم در تحلیل
1- Osverdolislo
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(الف)

(ب)

(پ)
شکل  1-3انتشار موج دوبعدی تغییرمکان شعاعی در زمانهای مختلف [.]43
الف . t  2 105 s -ب . t  5 105 s -ب. t  104 s -
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سه بعدی است ،با روش بدون شبکه یقایسه گردید .بر این یبنا خطای بیشینه در یحاسبه تغییریکان
قائم برابر  2/3درصد است که نشان دهندهی دقت یناسب روش بدونشبکه در یقایسه با روش
اجزای یحدود است.

 6-3پژوهش قدیری راد و همکاران []62
قدیری راد و همکاران ،با استفاده امز روش بدون شبکه به تحلیل غیرخط هندس یک تیر طره ساخته
شده امز یواد هدفمند پرداختند .برای حل یعادله غیرخط حاکم بر رفتار دیناییک سامزه امز ترکیب دو
روش نیویارک و نیوتن-رافسون استفاده گردیده است .همچنین تاثیرات ییرای بر رفتار دیناییک را
یورد بررس قرار دادند.
در شکل  12-5یشخصات هندس  ،شرایط یرمزی و نحوه تومزیع گرهها در تیر یورد یطالعه نشان داده
شده است .برای یدلسامزی رفتار یاده هدفمند در این تیر امز دو نوع یاده  M 1و  M 2با یشخصات
یکانیک یطابق جدول  3-5استفاده گردید.

شکل  90-3مشخصات هندسی ،شرایط مرزی و نحوه توزیع گرهها تیر مورد مطالعه [.]62

جدول  5-3مشخصات مکانیکی مواد سازنده تیر طره [.]62
نوع ماده

ضریب کشسانی ( ) MPa

چگالی ( ) kg/m3

نسبت پواسان

M1

115

4515

0.3

M2

69

2715

0.3
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مزیر در راستای یحور y

برای یدلسامزی یشخصات یکانیک یواد هدفمند امز رابطههای حجم
استفاده شده است.
n

 y
E( y )  E2  E1    E1
h

()1-19-5

n

 y
 ( y )   2  1    1
h

()8-19-5

در رابطههای ( )1-19-5و (  ،)8-19-5و  Eبه ترتیب چگال و ضریب کشسان یاده هدفمند و n

توان نسبت حجم

است .شرایط یرمزی نیروی و تغییریکان جسم یطابق رابطههای مزیر انتخاب

گردیده است.

()1-82-5

v 0, y , t   0

u 0, y ,t   0

()8-82-5

Ty L , y ,t   Pt 

Tx L , y ,t   0

()5-82-5

Ty x ,0,t   0

Tx x ,0,t   0

()2-82-5

Ty x , h,t   0

Tx x , h,t   0

که در آن:
t  0.25
t  0.25

()81-5

P t
Pt    0
0

در این رابطه P0 ،برابر  18 108 Pa / sبوده است.
آنها برای بررس

توانهای نسبت حجم

یختلف ،مزیان تناوب  3یود اول نوسان را یطابق

جدول  6-5با یکدیگر یقایسه کردهاند .با توجه به این جدول ی توان نتیجه گرفت ،توان نسبت
حجم در یودهای باالتر تاثیر کمتری بر کاهش مزیان تناوب ارتعاش دارد.
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جدول  6-3زمان تناوب  5مود اول تیر برای توانهای نسبت حجمی مختلف [.]62
توان نسبت حجمی

) T 5 (s

) T 4 (s

) T 3 (s

) T 2 (s

) T1 (s

n  0.00

0.0028

0.0047

0.0075

0.0110

0.0578

n  0.01

0.0028

0.0046

0.0074

0.0108

0.0566

n  0.50

0.0021

0.0034

0.0054

0.0082

0.0430

n  1.00

0.0019

0.0032

0.0049

0.0076

0.0403

در شکل  11-5ینحن

تاریخچه مزیان

تحلیل غیرخط

با یدل رفتار خط

برای تغییریکان

یحوری گره  Aبرای یاده همگن (  ) n  0و بدون ییرای (  )   0یقایسه شده است .یطابق این
شکل یشاهده ی شود که تحلیل غیرخط در تغییرشکلهای بزرگ سبب سختتر شدن تیر و کاهش
داینه تغییریکان گردیده است.

شکل  99-3مقایسه نتایج تاریخچه زمانی حاصل از تحلیل خطی و غیرخطی [.]62

در شکل  18-5تاثیر توان نسبت حجم بر روی داینه نوسان و مزیان تناوب تغییریکان یحوری
گره  Aبررس

شده است .بدین ینظور تاریخچه مزیان

تغییریکان برای سه توان نسبت حجم
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یختلف نشان داده شده است .یطابق این شکل ،با افزایش توان نسبت حجم  ،داینه نوسان و مزیان
تناوب کاهش ی یابد .همچنین با یقایسه مزیان تناوب اصل تیر با مزیان تناوب پاسخ سامزه در بخش
ارتعاش آمزاد برای نسبتهای توان یختلف ،ی توان دریافت که دوره تناوب ارتعاش آمزاد تیر با دوره
تناوب اصل آن برابر است.

شکل  92-3تاریخچه زمانی تغییرمکان محوری نقطه  Aبرای توانهای نسبت حجمی مختلف [.]62

در شکل  ،15-5اثر نسبت ییرای بر تغییریکان یحوری نقطه  Aبررس شده است .این شکل
برای نسبتهای ییرای یختلف و توان نسبت حجم ثابت  n  0رسم شده است .همانطور که
انتظار ی رفت ،ی توان دریافت ،ییرای سبب کاهش داینه ارتعاش با گذشت مزیان در بخش ارتعاش
آمزاد ی شود ایا بر مزیان تناوب نوسان تأثیر چندان ندارد.

 7-3پژوهشهای شهابیان و حسینی []56 ،55
حسین و شهابیان استوانه ساخته شده امز یواد هدفمند را با درنظر گرفتن عد قطعیت در خصوصیات
یکانیک تحلیل احتماالت کردند .برای ارمزیاب احتماالت امز شبیه سامزی یونت کارلو استفاده گردید.
ییانگین و واریانس تغییریکان شعاع در نقاط یختلف ضخایت به دست آیده است .بر طبق این
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یطالعات نشان داده شده است که برای طراح ایمن بر یبنای پاسخهای دیناییک باید تاثیرات عد
قطعیت در خصوصیات یکانیک یواد لحاظ شود.

شکل  93-3تاریخچه زمانی تغییرمکان محوری نقطه  Aبرای نسبتهای میرایی مختلف [.]62

شکل  12-5استوانه ساخته شده امز یواد هدفمند را نشان ی دهد .یقادیر  aو  bشعاع سطح داخل
و سطح خارج استوانه است.

شکل  94-3استوانه ساخته شده امز یواد هدفمند [.]33
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برای بیان خصوصیات یکانیک

امز تابع توان

غیرخط

( )88-5در راستای ضخایت استوانه

استفاده شده است.
r a n
)  Pa
ba

()88-5

در رابطه فوق )  P (rخصوصیات یکانیک در راستای شعاع

() P( r )  ( Pb  Pa

در هر نقطه امز ضخایت استPa .

و  Pbبه ترتیب یشخصات یواد در سطح داخل و سطح خارج استوانه و  nبیانگر توان نسبت
حجم

است .برای ارمزیاب

 a  0.25 mو شعاع خارج

احتماالت

در یثالهای عددی ،یک استوانه هدفمند با شعاع داخل

 b  0.5 mدرنظر گرفته شده است .ضریب کشسان و چگال به

عنوان یتغیرهای تصادف با ضریبهای پراکندگ صفر ،دو و نیم ،پنج ،هفت و نیم و ده درصد
انتخاب شده است .برای یدلسامزی یاده هدفمند در راستای شعاع در استوانه ،سطح داخل این
استوانه امز آلویینیو با یقدار ییانگین  E  380 GPaو    3800 kg/m3استفاده گردیده است.
برای سطح خارج

3
این استوانه امز آلویینیو با یقدار ییانگین  E  70 GPaو
  2700 kg/m

استفاده شده است .سطح داخل استوانه در یعرض بار ضربهای مزیر قرار گرفته است.

()85-5

0  z  L / 3 and t  0.005s
z  L / 3 or
t  0.005s

 4 t GPa/s
P (t )  
0

در شکل  13-5تاریخچه مزیان بیشینه تغییریکان شعاع برای یقادیر یختلف ضریب پراکندگ
در نقطه ییان ضخایت با توان نسبت حجم  n  0.01با تاریخچه مزیان تغییریکان شعاع بدست
آیده امز یقادیر ییانگین یتغیرهای تصادف که به عنوان پاسخ قطع شناخته ی شود ،یقایسه شده
است .همین یقایسه در شکلهای  16-5و  17-5برای توان نسبت حجم

 n  0.5و  n  5انجا

گردید .یطابق این شکلها یشخص ی شود که با افزایش یقدار ضریب پراکندگ  ،بیشینه تغییریکان
شعاع افزایش یافته است .امزاینرو و با توجه به تاثیر قابل توجه در یقدار تغییریکانها ،لحاظ نمودن
عد قطعیت در پاسخ دیناییک حائز اهمیت است .یطابق شکل  13-5بیشترین تغییریکان شعاع در
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تحلیل احتماالت با ضریب پراکندگ  12درصد نسبت به تحلیل قطع حدود  832درصد بزرگتر
است .این یقایسه در شکلهای  13-5و  16-5نیز انجا گردیده است .همان طور که یشاهده ی شود
با مزیاد شدن توان نسبت حجم یقادیر تغییریکان شعاع کاهش ی یابد.

شکل  95-3تاریخچه زمانی بیشینه تغییرمکان شعاعی برای مقادیر مختلف ضریب پراکندگی در نقطه میانی
ضخامت با توان نسبت حجمی .]33[ n  0.01

شکل  96-3تاریخچه زمانی بیشینه تغییرمکان شعاعی برای مقادیر مختلف ضریب پراکندگی در نقطه میانی
ضخامت با توان نسبت حجمی .]33[ n  0.5
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شکل  97-3تاریخچه زمانی بیشینه تغییرمکان شعاعی برای مقادیر مختلف ضریب پراکندگی در نقطه میانی
ضخامت با توان نسبت حجمی .]33[ n  5

شکل  12-5تاریخچه مزیان

واریانس یقادیر تغییریکان شعاع

در نقطه ییان

ضخایت برای

ضریب پراکندگ  COV  2.5%با یقادیر یتفاوت توان نسبت حجم را نشان ی دهد .همین یقایسه
در شکلهای  19-5و  82-5برای ضریب پراکندگ  COV  5%و  COV  10%انجا شده است.
یطابق این شکلها با افزایش توان نسبت حجم یقدار واریانس کاهش ی یابد .شکل  81-5تاریخچه
مزیان واریانس را برای یقادیر یختلف ضریب پراکندگ نشان ی دهد .همان طور که در این شکل
یشاهده ی شود با افزایش ضریب پراکندگ یقدار واریانس تغییریکان شعاع افزایش یافته است.

شکل  98-3تاریخچه زمانی واریانس مقادیر تغییرمکان شعاعی در نقطه میانی ضخامت برای ضریب پراکندگی
.]55[ COV  2.5%
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شکل  91-3تاریخچه زمانی واریانس مقادیر تغییرمکان شعاعی در نقطه میانی ضخامت برای ضریب پراکندگی
.]55[ COV  5%

شکل  20-3تاریخچه زمانی واریانس مقادیر تغییرمکان شعاعی در نقطه میانی ضخامت برای ضریب پراکندگی
.]55[ COV  10%

شکل  29-3تاریخچه زمانی واریانس تغییرمکان شعاعی برای مقادیر مختلف ضریب پراکندگی [.]55
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 8-3پژوهشهای اسالدک و همکاران []92 ،99
اسالدک و همکاران برای اولین بار برای یواد یتخلخل اشباع پیوسته با تقارن یحوری ،حل عددی
بر یبنای روشهای بدونشبکه را ارائه دادند .این یطالعات رفتار یواد یتخلخل را با استفاده امز
تغییریکان قسمت جاید  u sو تغییریکان قسمت سیال  u fیدل سامزی نموده است .این تغییریکانها
با استفاده امز روش تقریب کمینه یربعات یتحرک ( )MLSتخمین مزده شده است .همچنین امز تابع
هویساید به عنوان تابع ومزن استفاده شده است .داینه تحت پوشش به صورت دایروی و با شعاع 2
سانت یتر انتخاب شده است .در یثالهای عددی یک استوانه با طول یحدود امز یواد یتخلخل اشباع پر
شده است .سطح تحتان و سطوح جانب در یقابل تغییریکانهای قائم یحدود شدهاند و تنش فشاری
یکنواخت به سطح باالی استوانه وارد گردیده است .در ابتدا سطح تحتان و سطوح جانب نفوذناپذیر
فرض شده اند تا با خروج آب امز سطح فوقان و به علت تقارن یحوری تبدیل به یک یثال یک بعدی
شود .در ادایه با اجامزه خروج آب امز سطح جانب و سطح فوقان  ،شرایط یک یثال دو بعدی فراهم
شده است.
تغییریکان یحوری در یرکز سطح فوقان و همچنین فشار ینفذی در سطح تحتان با شرایط یرمزی
یختلف در شکلهای  88-5و  85-5یقایسه شده است.

شکل  22-3مقایسهی تاریخچه زمانی تغییرمکان محوری در مرکز سطح فوقانی در شرایط مرزی مختلف [.]99
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شکل  23-3مقایسهی تاریخچه زمانی فشار منفذی در سطح تحتانی استوانه برای شرایط مرزی مختلف [. ]99

یطابق شکل  88-5برای استوانه با ایکان خروج آب امز کنارهها و سطح فوقان  ،تغییریکان
یحوری بیشتری یشاهده ی شود .تغییریکان یحوری در هر دو آمزیایش با گذشت مزیان به یقدار
تغییریکان استاتیک ییل پیدا ی کند .همچنین یطابق شکل  85-5فشار ینفذی در سطح تحتان با
نفوذناپذیری سطوح جانب افزایش ی یابد .برای هر دو آمزیایش با گذشت مزیان فشار ینفذی کاهش
ی یابد .یطابق این نتایج تاثیر نوع شرایط یرمزی در یقدار تغییریکان یحوری و فشار ینفذی یواد
یتخلخل به وضوح دیده ی شود.
اسالدک و همکاران در یثال دیگر یطابق شکل  24-3یک چاه گمانه استوانهای نایحدود که در یک
الیه سنگ یتخلخل حفر شده و تحت تاثیر نیروی شعاع قرار دارد را تحلیل نمودند .امز آن جا که
فرآیند حفاری در یشخصات یواد یتخلخل تاثیر ی گذارد ،ینجر به کاهش این یشخصات در نزدیک
چاه گمانه ی شود .اسالدک و همکاران برای تاثیر فرآیند حفاری در یشخصات یواد یتخلخل امز یک
رابطه نمای در راستای شعاع برای ضریب برش و نفوذپذیری یاده یتخلخل یطابق رابطه مزیر
استفاده کردهاند.
()82-5

)) G( r )  G0 exp( m1( r  D

()83-5

))  ( r )  0 exp( m2 ( r  D
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در رابطههای ( )82-5و (  0 )83-5و  G0بیانگر یقدار نفوذپذیری و ضریب برش یواد یتخلخل
قبل امز حفاری است و پارایترهای  m1و  m2ضریبهای یثبت هستند که نحوه تغییر یشخصات یواد
را بیان کرده و به شرایط حفاری بستگ دارد .با اعمال این رابطهها یقدار یشخصات یواد یتخلخل در
فاصله  Dامز یرکز چاه گمانه به یقدار قبل امز حفاری ی رسد.

شکل  24-3چاه گمانه و نحوه اعمال بار شعاعی [.]92
تغییرات تغییریکان شعاع  ،تنشهای حلقوی و فشار ینفذی برحسب تغییر شعاع در صفحه z  0

به ترتیب در شکلهای  83-5ال  87-5نشان داده شده است .یطابق این شکلها تغییریکان شعاع
با گذشت مزیان به کندی مزیاد ی شود .همچنین در فاصلههای دورتر امز چاه گمانه ،یقدار تغییریکان
شعاع کاهش ی یابد .با این وجود یقدار فشارینفذی و تنش حلقوی به تغییرات مزیان حساس است
و هر دوی آنها در لحظه کوتاه بعد امز اعمال بار و در نزدیک چاه گمانه به یقدار بیشینه خود
ی رسند و با گذشت مزیان کاهش ی یابند .شکل  82-5تاریخچه مزیان تغییریکان شعاع در نقطهای
به شعاع یک یتر در صفحه  z  0را نشان ی دهد .یطابق این شکل یشخص ی شود که تغییرات
ضریب برش

در تغییریکان شعاع

تاثیر مزیادی ی گذارد در حال که تغییرات نفوذپذیری تاثیر

چندان بر روی آن ندارد .در شکل  89-5تاریخچه مزیان فشار ینفذی در نقطهای به شعاع دو یتر در
صفحه  z  0نشان داده شده است .یطابق این شکل یالحظه ی شود که کاهش فشار ینفذی در یاده
یتخلخل با نفوذپذیری ناهمگن بیشتر امز یاده یتخلخل همگن است .همچنین کاهش ضریب برش ،
کاهش فشار ینفذی را تعدیل ی کند.
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شکل  25-3تغییرات تغییرمکان شعاعی در صفحه  z  0برای سه زمان در ماده متخلخل همگن [.]92

شکل  26-3تغییرات تنشهای حلقوی در صفحه  z  0برای سه زمان در ماده متخلخل همگن [.]92

شکل  27-3تغییرات فشار منفذی در صفحه  z  0برای سه زمان در ماده متخلخل همگن [.]92
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شکل  28-3تغییرمکان شعاعی مواد متخلخل ناهمگن در نقطهای به شعاع یک متر در صفحه .]92[ z  0

شکل  21-3فشار منفذی برای مواد متخلخل ناهمگن در نقطهای به شعاع دو متر در صفحه .]92[ z  0

 1-3جمع بندی
در فصل قبل ،یبان روش بدونشبکه و همچنین یبان ساختارهای یتخلخل و کاربردهای آن بیان
گردید .در این فصل پیشینه پژوهش در سه بخش ارایه شد .در بخش اول ،پیشینه کاربرد روش بدون
شبکه یورد یطالعه قرار گرفت .در بخش دو یطالعات صورت گرفته بر روی یواد یتخلخل ارایه
گردید .در بخش سو تاریخچه یختصری امز استفاده روشهای شبیه سامزی در حومزه علو یهندس و
در نظر گرفتن عد قطعیت در خصوصیات یکانیک یواد بررس شد .در این راستا برای هر یک امز
بخشهای باال چند نمونه امز تحقیقهای انجا گرفته با ارایه جزییات بیشتر ارایه شد.
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استخراج معادلهها ،مدلسازی و راستیآزمایی
 9-4پیشگفتار
حل یعادلههای دیفرانسیل تعادل حاکم بر یواد یتخلخل ،نیامز به روشهای عددی پیشرفته دارد.
استفاده امز روشهای نوین و کارآید در تحلیل این نوع یسئلهها دارای اهمیت ویژهای است و همواره
یورد توجه پژوهشگران بوده است.
در فصلهای گذشته ،یفاهیم پایه در روش بدون شبکه و ساختارهای یتخلخل ،کاربردهای آن در
یسائل یهندس و پیشینه پژوهشهای انجا شده در حومزه علو یهندس  ،ارائه گردید .در این فصل
ابتدا به استخراج یعادلههای حاکم بر تعادل یواد یتخلخل در یختصات استوانهای پرداخته شده است.
بعد امز گسسته سامزی یعادلهها ،امز روش نیویارک برای تحلیل آنها استفاده شده است .در این راستا
برنایه کایپیوتری نوشته شده و یراحل آن یعرف ی شود .نظر به اینکه نوع تابع شکل انتخاب امز
ویژگ های تاثیرگذار بر نتایج در روش بدون شبکه است ،انواع تابعهای شکل یورد بررس قرار
گرفته است تا تابع شکل یناسب برای تحلیل ساختارهای یتخلخل انتخاب شود .همچنین ینحن
همگرای برنایه ارائه شده است .در نظر گرفتن اثر ییرای در یدلسامزی تحلیلهای دیناییک ایری
ضروری و اجتناب ناپذیر است .امز این رو در انتهای فصل ،به یدلسامزی تاثیر ییرای
تغییریکان و تنشهای ایجاد شده در ساختارهای یتخلخل اشاره شده است.

در رفتار
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 2-4معادلههای حاکم بر رفتار مواد متخلخل در مختصات استوانهای
همانطور که در فصل دو بیان شد در این رساله برای یدلسامزی ساختارهای یتخلخل امز تغییریکان
قسمت جاید و تغییریکان قسمت سیال در یختصات استوانهای استفاده شده است .یعادلههای حاکم
برای یواد یتخلخل بر یبنای توامزن اندامزه حرکت با در نظر نگرفتن نیروهای حجم رابطه ( )28-8و
رابطه ( )25-8در یختصات استوانهای به صورت مزیر تبدیل ی شود [.]11
1
r

)  rb ,b (r , z , )  [ rr (r , z , )    (r , z , )]  (1   ) s u rs ( r , z ,
 f  u rf (r , z , )  0

()1-2

1
r

 zb ,b (r , z , )   rz (r , z , )  (1   ) s u zs (r , z , )  f  u zf (r , z , )  0

()8-2

])  bf (r , z , )  f u bf (r , z , )  A [u bf (r , z , )  u bs (r , z ,
2 f
 [u b (r , z , )  u bs (r , z , )]  0


()5-2

در این رابطهها باید مزیرنویس  bیکبار با  rو بار دیگر با  zجایگزین شود .در این صورت برای
یافتن چهار یجهول (دو تغییریکان در راستای  rو راستای  zقسمت جاید  u sو دوتغییریکان در
راستای  rو راستای  zقسمت سیال  ) u fچهار یعادله دیفرانسیل با یشتقهای نسب بدست ی آید.
برای حل این دستگاه یعادلههای دیفرانسیل با یشتقهای نسب امز روش بدونشبکه استفاده ی شود.
در این روش با اعمال تابع ومزن  W iبر روی داینه تحت پوشش  ،  Qیعادلههای ( )1-2تا ()5-2
عبارت خواهد شد امز:
1

( r , z , )  [  rr ( r , z , )    ( r , z , )]  W1d Q
r


()2-2
()3-2

( r , z , )  ( 1   ) s urs ( r , z , ) W1d Q  0

f
r

   u
f



rb ,b

  

Q



Q
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s
f
  zb ,b (r , z , )   rz (r , z , )  (1   ) s u z (r , z , )  f  u z (r , z , )  W 2d Q  0
r





Q
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( r , z , )   f ubf ( r , z , )   A [ ubf ( r , z , )  ubs ( r , z , )]  W3 d Q

f
b

 

Q

()6-2

 2

f
s
 [ ub ( r , z , )  ub ( r , z , )]  W3 d Q  0







Q

در یسائل سهبعدی باتقارن یحوری ،داینه تحت پوشش سهبعدی   Qبا رابطه ( )7-2به داینه
تحت پوشش دوبعدی  qتبدیل ی شود.
d Q  2 r d q

()7-2

با جایگذاری رابطه ( )7-2در یعادلههای ( )2-2تا ( )6-2نتیجه ی شود که:
1
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()12-2
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q

در پژوهش حاضر ،امز تابع ومزن هویساید استفاده ی شود .با اعمال نظریه دیورژانس گوس بر
روی یعادلههای ( )2-2تا ( )12-2یشتقهای نسب تابعهای تنش ،تبدیل به یشتقهای نسب امز
تابعهای ومزن خواهند شد .امز آن جا که یشتقهای تابع ومزن هویساید برابر صفر است ،یعادلههای
باال را ی توان به صورت مزیر نوشت.

33

 مدلسازی و راستیآزمایی، استخراج معادلهها-فصل چهارم

 r (

rr

n r   rz n z )d  



  d 

q



q



  u
f

f
r

 (1   )  u
s

s
r

(r , z , )rd q

q

(r , z , )rd q  0

)11-2(

q

 r (

zr

n r   zz n z )d  



 r

f



 (1   )  u
s

s
z

(r , z , )rd q 

q

f
z

(r , z , )rd q  0

)18-2(

n r d     f d q   f u rf (r , z , )rd q
q

q

q

f

f

q

   A [u rf (r , z , )  u rs (r , z , )]rd q 

 r

  u

nz d  



  u
f

f
z

(r , z , )rd q 

q





q



q



2 f
[u r (r , z , )  u rs (r , z , )]rd q  0

A

)15-2(

[u zf (r , z , )  u zs (r , z , )]rd q

q


[u f (r , z , )  u zs (r , z , )]rd q  0
 z
2

)12-2(

 یشاهده1-2  همانگونه که در شکل. استq  یرمزهای داینه تحت پوششΓ q در رابطههای فوق
 ی تواند امز سه بخش تشکیل شودq

 یربوط به مزیرداینه یحلΓ q  در حالت کل یرمز،ی شود
: یعن

Γq  Γqi  Γqu  Γqt

. تعریف دامنه و مرزهای مسئله با شرایط مرزی مختلف در روش بدون شبکه9-4 شکل

)13-2(
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در رابطه ( Γ qi )13-2بخش داخل یرمز مزیرداینه یحل است که با یرمز کل

یسئله تداخل نداردΓ qu .

و  Γ qtبخشهای امز یرمز مزیر داینه یحل هستند که بر روی یرمز کل یسئله واقع شدهاند و بر روی
آنها به ترتیب شرایط یرمزی اساس (تغییریکان) و طبیع (تنش) تعریف ی شود .با جایگذاری
یرمزهای باال در یعادلههای ( )11-2تا ( )12-2ی توان نوشت:

(r , z , ) rd q

s
r

 (1   )  u
s

  d 



q

q

r ( rr n r   rz n z )d  

q

qi qu

(r , z , ) rd q    r ( rr n r   rz n z )d 

()16-2

f
r

qt

(r , z , )rd q

f
z

  u
f

(r , z , )rd q 

q

s
z

 (1   )  u
s

  u



f

q

r ( zr n r   zz n z )d  

q



qi qu

   r ( rr n r   rz n z )d 

()17-2

qt

(r , z , )rd q

f
r

  u
f

d q 

q

2 f
[u r (r , z , )  u rs (r , z , )]rd q 




q

f



r f n r d  

q



qi qu

   A [u rf (r , z , )  u rs (r , z , )]rd q 
q

nrd 

()12-2

f

 r



qt

[u zf (r , z , )  u zs (r , z , )]rd q

A



q

(r , z , )rd q 

f
z

  u
f

r f n z d  

q


[u zf (r , z , )  u zs (r , z , )]rd q    r  f n z d 


qt



qi qu
2

()19-2







q

با گسستهسامزی رابطههای تعادل دیناییک در داینهی یسئله ،یعادلهی دیفرانسیل یرتبهی دو مزیر
برحسب یتغیرهای گره بهدست ی آید.

()82-2

 M u  C u   K u  P

در این یعادله ،بردارهای  ، P ، u ، u ، uبه ترتیب بردارهای نموی شتاب ،سرعت،
تغییریکان و نیروهای خارج گره سامزه را تشکیل ی دهند .همچنین یاتریسهای جر  ،ییرای و
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سخت یماس به ترتیب با  C  ، M و   K نشان داده شدهاند .برای بدست آوردن دو سطر اول
یاتریسهای جر  ،ییرای و سخت  ،امز شکل یاتریس رابطههای ( )16-2و ( )17-2که به صورت
مزیر قابل نمایش است ،استفاده ی شود.
   r  N  d 

()81-2
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در رابطه فوق بردارهای    ،  M  ، W  ،  N و  u به صورت مزیر تعریف ی شوند.
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همچنین برای بدست آوردن دو سطر دو یاتریسهای جر  ،ییرای

و سخت  ،شکل یاتریس

رابطههای ( )12-2و ( )19-2به صورت رابطه ( )85-2قابل نمایش است.

q

 r C u d 

q

()85-2



 r M u d 

q

q

d q 

f

 W 

r  N   f d  

q



qi qu

   r  N   f d 
qt

36

فصل چهارم -استخراج معادلهها ،مدلسازی و راستیآزمایی

در رابطه ( C  ،  M  ، W  ،  N  )85-2و  u به صورت مزیر تعریف ی شوند.
n 

 N    n r 

()1-82-2





z

 1

W    0 

()8-82-2



 f   A 
0

()5-82-2

 f    A

0



0

A



2



0 

2 
 
 

()2-82-2





0

 M    0A

0

2


 2

C    

 0








()3-82-2

 u rs
 s
u
u    zf
ur
 f
 u z

با استفاده امز رابطه ( )36-8به کمک یاتریس   K تنشها برحسب تغییریکانهای نقاط ییدان
جایگزین خواهند شد .همان طورکه عنوان شد ،ضریبهای بردار تغییریکان به عنوان یاتریس
سخت   K شناخته خواهند شد .بدین ترتیب یاتریس سخت برای دو سطر اول امز رابطه ( )81-2و
برای دو سطر دو امز رابطه ( )85-2روی یرمز و داینه تعریف ی شود.
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در نهایت یاتریس سخت کل امز روی همگذاری یاتریسهای جزئ یطابق رابطه ( )87-2بدست
ی آید.
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)1-82-2(
)8-82-2(
)5-82-2(
)2-82-2(

) و برای81-2( همچنین بر یبنای این یعادلهها یاتریس جر و ییرای برای دو سطر اول امز رابطه
 شایان ذکر است به دلیل نوع تابع ومزن.) به صورت مزیر حاصل ی شود85-2( دو سطر دو امز رابطه
.[ فقط روی داینه تعریف ی شوندC] [ و یاتریس ییرایM] انتخاب یاتریس جر
 در ادایه این روش. امز روش نیویارک برای تحلیل دیناییک بهرهجوی ی شود،در پژوهش حاضر
.توضیح داده ی شود
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 9-2-4روش نیومارک
در روش نیویارک برای حل یعادله دیفرانسیل ( )82-2امز رابطهسامزی تفاوت یحدود بهره ی جویند.
برای انجا این کار ،داینهی مزیان یورد نظر به تعداد یحدودی گا مزیان کوچک تقسیم ی شوند .در
هر گا مزیان کوچک ،تغییریکانهای نموی با بهره جوی امز روش برون یاب خط یستقیم به دست
ی آید.
نیویارک یقدارهای برونیاب شدهی سرعت و تغییریکان را در هر گا مزیان به صورت رابطههای
مزیر پیشنهاد داده است [.]65
1
un  1 un1 1 un1
2
t
2
t

()51-2
()58-2

un  

u n    un   un1 t 1   un1
2 





t

در این رابطهها  و  ثابتهای روش نیویارک هستند .با جایگذاری رابطههای کنون در رابطهی
( ،)82-2رابطهی نموی ( )55-2حاصل ی شود.

()55-2

 K  un   Pn 

67

فصل چهارم -استخراج معادلهها ،مدلسازی و راستیآزمایی

که در رابطه (:)55-2
 K    K   a1 

()1-52-2
()8-52-2

P   P   a u   a u 
n 1

3

n 1

2

n

n

در رابطههای ( )1-52-2و ( )8-52-2یاتریسهای  a2  ، a1 و  a3 به صورت مزیر تعریف
ی شوند.

()53-2
()56-2
()57-2
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1
 1M   
 1C 
 2

 2


a3   

 3-4معرفی برنامه نوشته شده
بعد امز گسسته سامزی یعادلههای تعادل دیناییک  ،برای حل یعادله دیفرانسیل با یشتقهای جزی ارائه
شده در رابطه ( ،)82-2برنایه رایانهای در یحیط نر افزار یتلب 1بر اساس روش عددی بدون شبکه
پتروف گلرکین یحل ) (MLPGنوشته شده است .شکل  8-2یراحل یختلف برنایه نوشته شده را به
اختصار توضیح ی دهد.
 9-3-4راستی آزمایی
به ینظور راست آمزیای برنایه نوشته شده ،امز یک استوانه یعرف شده در یرجع [ ]11و ساخته شده امز
یواد یتخلخل اشباع بهره جسته ی شود .شکل  5-2نمای امز این استوانه را نشان ی دهد .یقدار

1- Matlab
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ارتفاع و شعاع استوانه برابر یک یتر در نظر گرفته شده است .سطح جانب و سطح پایین استوانه
نفوذناپذیر و تغییریکانهای قائم در این سطوح صفر در نظرگرفته شده است [.]11

شکل  2-4نمودار فلوچارت برنامه رایانهای.
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در سطح باالی ایکان نفوذپذیری وجود دارد و تنش یحوری یطابق با رابطه ( )52-2با یقدار
ثابت به سطح باالی اعمال ی شود.
 33 (t)  104 Pa

()52-2

شکل  3-4نمونه استوانه ساخته شده از مواد متخلخل برای راستی آزمایی.

درجات آمزادی برای این راست آمزیای  ،تغییریکانهای بخش جاید  u sو بخش سیال  u fدر نظر
گرفته شده است .با توجه به وجود تقارن یحوری و استفاده امز سیستم یختصات استوانهای برای این
یثال ی توان امز حل تحلیل استفاده نمود .حل تحلیل برای ستون امز یواد یتخلخل کشسان به کمک
تبدیالت الپالس در یرجع [ ]11ارائه شده است .در این یثال نوع خاص امز یواد یتخلخل با نا بریا

1

با یشخصات مزیر به کار برده شده است.
R  4.7 108 N/m 2

()59-2

G  6.0 109 N/m 2 ,

k  8.0 109 N/m 2 ,

Q  1.511109 N/m 2 ,   1.9 1010 m 4 /Ns,   8.0

  0.19

f  1000 kg/m3 ,

s  2800 kg/m3 ,

1- Berea Sandstone
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در این پژوهش امز روش  MLPGبا استفاده امز تابعهای شکل و بر اساس شکل ضعیف یحل
استفاده شده است .نوع تابع شکل انتخاب اثر یستقیم بر نتیجههای حاصل امز روش بدونشبکه
ی گذارد .در این قسمت به ینظور تعیین یناسب ترین تابع شکل در تحلیل یواد یتخلخل ،انواع
تابعهای شکل شعاع پرکاربرد در روش بدونشبکه (جدول  )8-8یورد بررس قرار گرفته شده
است .این تابعها شایل  TPS3 ،EXP2 ،MQ1و  Log4است .در شکلهای  2-2ال  7-2این تابعها به
صورت شماتیک نشان داده شده است [.]8

شکل  4-4تابع شکل پایه شعاعی ).]8[ (MQ

شکل  5-4تابع شکل پایه شعاعی ).]8[ (EXP
1- Multi Quadrics
2- Gaussian
3- Thin Plate Spline
4- Logarithmic
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شکل  6-4تابع شکل پایه شعاعی ).]8[ (TPS

شکل  7-4تابع شکل پایه شعاعی ).]8[ (Log

تاریخچه مزیان تغییریکان یحوری در نقطه ییان سطح باالی حاصل امز روش بدون شبکه با
تابعهای شکل یختلف با پاسخهای بدست آیده امز روش تحلیل در شکلهای  2-2تا  11-2با
یکدیگر یقایسه شده است.
به ینظور تعیین یناسبترین تابع شکل ،بیشینه تغییریکان یحوری در روش بدون شبکه و روش
تحلیل در عمقهای یختلف امز استوانه ساخته شده امز یواد یتخلخل در جدول  1-2با یکدیگر
یقایسه شده است .برای بدست آوردن ییزان خطای ایجاد شده در هر روش امز رابطه ( )22-2استفاده
ی شود .بر این اساس در جدول  8-2ییزان درصد خطای بیشینه تغییریکان یحوری در روش بدون
شبکه برای چهار نقطه ییدان با تابعهای شکل یختلف نشان داده شده است.
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شکل 8-4مقایسه تاریخچه زمانی تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی حاصل از روش بدون
شبکه با استفاده از تابع شکل ) (MQبا روش تحلیلی.

شکل 1-4مقایسه تاریخچه زمانی تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی حاصل از روش بدون شبکه با
استفاده از تابع شکل ) (TPSبا روش تحلیلی.
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شکل 90-4مقایسه تاریخچه زمانی تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی حاصل از روش بدون شبکه
با استفاده از تابع شکل ) (EXPبا روش تحلیلی.

شکل 99-4مقایسه تاریخچه زمانی تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی حاصل از روش بدون شبکه
با استفاده از تابع شکل ) (Logبا روش تحلیلی.
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u Analytical  u MLPG
100
u Analytical

()22-2

e (%) 

جدول  9-4بیشینه تغییرمکان محوری در روش بدونشبکه و روش دقیق تحلیلی.
Log
)(10-7 m

EXP
)(10-7 m

TPS
)(10-7 m

MQ
)(10-7 m

Analytical
method
)(10-7 m

Axial
direction
)(m

3.513

3.212

3.282

3.333

3.399

0.4

5.222

4.822

4.882

4.991

5.031

0.6

6.861

6.353

6.453

6.565

6.672

0.8

8.397

7.725

7.886

8.047

8.146

1

جدول  2-4درصد خطای بیشینه تغییرمکان محوری در روش بدونشبکه.
Log

EXP

TPS

MQ

Axial
direction
)(m

3.35
3.79
2.83
3.08

5.51
4.15
4.78
5.17

3.44
2.96
3.28
3.19

1.94
0.79
1.60
1.21

0.4
0.6
0.8
1

یطابق شکل  18-2درصد خطای بیشینه تغییریکان یحوری در روش بدون شبکه برای چهار نقطه
ییدان با تابعهای شکل یختلف نشان داده شده است .یطابق این شکل هر چهار تابع شکل استفاده
شده امز دقت قابل قبول برخوردار هستند و با استفاده امز روش بدون شبکه با دقت باالی ی توان
رفتار یواد یتخلخل را تحلیل نمود .امز آن جا که کمترین خطای بدست آیده یربوط به تابع پایه
شعاع ) (MQبا حداکثر ییزان خطای حدود  8درصد است ،در ادایه این پژوهش و برای سایر
یدلسامزیها در رساله حاضر امز تابع پایه شعاع ) (MQاستفاده شده است .شایان ذکر است برای
بررس تابعهای شکل امز تومزیع نقاط گره  16×16که دارای دقت کاف برای یثال راست آمزیای
است ،استفاده گردیده است.
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شکل  92-4درصد خطای بیشینه تغییرمکان محوری در روش بدونشبکه با تابعهای شکل مختلف.

به ینظور بررس همگرای روش بدون شبکه ،بیشینه تغییریکان یحوری در نقطه ییان سطح
باالی حاصل امز روش بدون شبکه با تومزیعهای یختلف نقاط گره با تحلیل دقیق که دارای یقدار
 8.146 107 mاست ،در جدول  5-2یقایسه شده است .یطابق این جدول یشاهده ی شود که
تومزیع انتخاب دارای دقت قابل قبول بوده و همچنین همگرای در روش بدست آیده است .در شکل
 15-2روند همگرای بررس شده و بیشینه تغییریکان یحوری با تومزیعهای یختلف گره در یقابل
تحلیل دقیق که با خط چین یشخص شده ،نمایش داده شده است .شایان ذکر است برای بررس
همگرای برنایه امز تابع پایه شعاع ) (MQاستفاده شده است.

جدول  3-4درصد اختالف بیشینه تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی حاصل از روش
بدون شبکه با توزیعهای مختلف نقاط گرهی نسبت به تحلیل دقیق.
16×16

14×14

12×12

10×10

8×8

6×6

8.05

8.01

7.94

7.14

6.94

6.14

1.21

1.66

2.52

12.34

14.80

24.65

Nodal distribution
Maximum of vertical
)displacement (10-7m
)Percentage of error (%
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شکل  93-4مقایسه بیشینه تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی حاصل از روش بدون شبکه با
توزیعهای مختلف نقاط گرهی با تحلیل دقیق.

 2-3-4بررسی تنشهای ایجاد شده
در شکلهای  12-2تا  16-2ینحن تاریخچه مزیان تنش یحوری ،تنش شعاع و تنش حلقوی برای
دو نقطه در ییانه استوانه با دو ارتفاع یتفاوت نشان داده شده است.

شکل  94-4تاریخچه زمانی تنش محوری در میانه استوانه برای دو ارتفاع مختلف.
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شکل  95-4تاریخچه زمانی تنش شعاعی در میانه استوانه برای دو ارتفاع مختلف.

شکل  96-4تاریخچه زمانی تنش حلقوی در میانه استوانه برای دو ارتفاع مختلف.

یطابق این شکلها به علت خاصیت دیناییک یثال یورد بررس  ،پاسخ تنشهای یحوری ،شعاع و
حلقوی حول تعادل استاتیک نوسان ی نماید .همچنین یشخص ی شود که با مزیاد شدن عمق نقطه
یورد نظر ،این نوسان با داینه و مزیان تناوب باالتر انجا ی شود.
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 4-4مدلسازی میرایی در مواد متخلخل
درتحلیل دیناییک سامزهها خاصیت ییرای امز اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .به علت یحدود
بودن اطالعات ودانستههای یا امز ییرای  ،یک امز پرکاربردترین روشهای درنظرگرفتن ییرای در
تحلیل دیناییک استفاده امز ییرای رایل است .در این روش ،یاتریس ییرای به صورت ضریب امز
یاتریس سخت و یاتریس جر یطابق رابطه ( )21-2بیان ی شود [.]65

()21-2

C    M    K 

در این رابطه  و  ضریبهای ثابت به ترتیب با واحدهای  s -1و  sی باشند .استفاده امز یاتریس
ییرای به فر رابطه باال دارای این یزیت است که شرط تعاید در یاتریس ییرای ارضا خواهد گردید.
یطابق این روش نسبت ییرای ( نسبت ییرای یود به ییرای بحران ) برای هر یود به صورت مزیر
تعریف ی شود [.]65

()28-2

n


2n
2

n 

در این رابطه  nبساید طبیع  nایین یود است .ضریبهای  و  در روش رایل  ،با انتخاب
نسبت ییرای دو یود  iو  jبرابر با  iو   jو استفاده امز رابطه ( )25-2بدست ی آید [.]65


()25-2

i 
   i 

  

 
j     j 


بر یبنای نتایج آمزیایشگاه نسبت ییرای

 1

1  i
2 1

 j

را برای یودهای یختلف ی توان یکسان و برابر با 

دانست .با این فرض ضریبهای  و  امز رابطه ( )22-2بدست ی آیند .حال با داشتن این
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ضریبها و بساید طبیع هر یود ،نسبت ییرای هر یود توسط رابطه ( )28-2حاصل ی شود که باید
در یحدوده نسبت ییرای انتخاب برای سامزه باشد [.]65

2
i   j

()22-2

,  

2i  j

i   j

 

 9-4-4نحوه انتخاب دو مود مناسب
برای انتخاب دو یود یناسب در رابطه ( )25-2برای یثال یعرف شده در راست آمزیای یطابق جدول
 2-2بسایدهای پنج یود اول سامزه تعیین شده است .برای بررس انتخاب دو یود یناسب نسبت
ییرای سامزه برابر با  8درصد درنظر گرفته شده است .یک امز دو یود انتخاب یود اول فرض ی شود.
در این صورت یطابق جدول  3-2ی توان برای انتخاب یود اول-یود دو  ،یود اول-یود سو  ،یود
اول-یود چهار  ،یود اول-یود پنجم یقادیر ضریبهای روش رایل را بدست آورد.
جدول  4-4بسامدهای طبیعی پنچ مود اول

سازه.

)Natural frequencies ωn (rad/sec

Mode

1.276
2.248
3.469
4.083
4.481

1
2
3
4
5

جدول  5-4ضریبهای روش رایلی در حالتهای مختلف انتخاب دو

مود.





Modes

0.011
0.008
0.007
0.006

0.032
0.037
0.039
0.040

1 and 2
1 and 3
1 and 4
1 and 5

نمودار بساید طبیع سیستم برای نسبت ییرای با انتخابهای یود یتفاوت در شکل  17-2رسم
شده است .یطابق این شکل با انتخاب یود اول و یود دو  ،نسبت ییرای در سایر یودها بیشتر امز
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نسبت ییرای برای سامزه خواهد شد .یطابق شکل یشاهده ی شود با انتخاب یود اول و یود چهار ،
نسبت ییرای در سایر یودها به ییرای انتخاب  8درصد نزدیکتر است .این یهم بر یبنای فاصله نقاط
امز نسبت ییرای انتخاب نتیجه گیری شده است .امز این رو در این پژوهش ضریبهای روش رایل
با انتخاب یود اول و چهار یحاسبه شده است .شایان ذکر است این یحاسبات برای سایر نسبتهای
ییرای انتخاب نیز انجا گردید و انتخاب یود اول و یود چهار در سایر نسبتهای ییرای نیز
یناسب بوده است.

شکل  97-4بسامد طبیعی سازه در مقابل نسبت میرایی برای انتخابهای مود متفاوت.

 2-4-4بررسی تاثیر میرایی
برای بررس نقش ییرای در رفتار دیناییک تغییریکان و تنشهای قسمت جاید یواد یتخلخل ،یثال
بخش راست آمزیای در نظر گرفته ی شود .در این راستا یطابق توضیحات بخش قبل با استفاده امز یود
اول و یود چهار ضریبهای روش رایل بدست آیده و یاتریس ییرای شکل ی گیرد .شکل 12-2
تاریخچه مزیان تغییریکان یحوری در نقطه ییان سطح باالی را برای نسبتهای ییرای یختلف
نشان ی دهد .با توجه به این شکل ،ی توان دریافت ،ییرای سبب کاهش داینه ارتعاش با گذشت
مزیان شده ایا در یحدوده نسبت ییرای های اعمال شده تاثیر چندان بر مزیان تناوب نوسان نداشته
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است .شکلهای  19-2تا  81-2تاریخچه مزیان تنش یحوری در نقطه ییان استوانه برای نسبت
ییرای های نیم ،یک و دو درصد را نشان ی دهد .یطابق این شکلها همانطور که انتظار ی رود با
افزایش نسبت ییرای  ،داینه ارتعاش تنش یحوری کاهش یافته است.

شکل  98-4تاریخچه زمانی تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی برای نسبتهای میرایی مختلف.

شکل  91-4تاریخچه زمانی تنش محوری در نقطه میانی استوانه برای نسبت میرایی .   0.5%
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شکل  20-4تاریخچه زمانی تنش محوری در نقطه میانی استوانه برای نسبت میرایی .   1%

شکل  29-4تاریخچه زمانی تنش محوری در نقطه میانی استوانه برای نسبت میرایی .   2%

در انتها برای بررس اثر ییرای بر تنش شعاع  ،تاریخچه مزیان تنش شعاع در نقطه ییان
استوانه برای نسبت ییرای های نیم ،یک و دو درصد در شکل  88-2رسم شده است .در این شکل،
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کاهش داینه ارتعاش یشهود است و یشخص ی شود که مزیان تناوب ارتعاش تنش شعاع یانند سایر
رفتار دیناییک یواد یتخلخل ،یستقل امز نسبت ییرای است.

شکل  22-4تاریخچه زمانی تنش شعاعی در نقطه میانی استوانه برای نسبتهای میرایی مختلف.

 5-4جمع بندی
در فصل گذشته ،پیشینه پژوهشهای انجا شده بررس گردید .در این فصل بر اساس یعادلههای
حرکت برای سامزههای استوانهای یتخلخل اشباع در یختصات استوانهای ،یعادله تعادل حاکم استخراج
شد .این یعادله با استفاده امز روش بدون شبکه حل گردید .پاسخ استوانههای ساخته شده امز یواد
یتخلخل تحت بارهای دیناییک به صورت تحلیل در یراجع ارائه شده است .امز این رو روش عددی
پیشنهادی با همگرای یناسب با حل تحلیل و دقیق راست آمزیای شد .در روش بدون شبکه امز چهار
نوع تابع شکل استفاده گردید .هر چهار نوع تابع شکل استفاده شده در این رساله امز دقت قابل قبول
برخوردار بوده ایا کمترین خطا در نتایج یربوط به تابع پایه شعاع ( )MQاست .همچنین برای
یطالعه ییرای

امز روش رایل

استفاده شد .یطابق نتایج بدست آیده ،ییرای

در یحدوده نسبت

ییرای های اعمال شده ،تاثیر چندان بر مزیان تناوب سامزه در حالت ارتعاش آمزاد ندارد .یهمترین اثر
ییرای در این حالت ،کاهش داینه نوسان تغییریکان و تنشها با گذشت مزیان است.

فصل پنجم -تحلیل وبررسی رفتار دینامیکی مواد متخلخل

66

فصل پنجم
تحلیل و بررسی رفتار دینامیکی مواد متخلخل
 9-5پیشگفتار
تحلیل تنش و تغییریکان یواد یتخلخل تحت بارهای دیناییک و ضربهای اهمیت بسزای در بررس
رفتار این یواد دارد .به علت خصوصیات یکانیک ذات  ،ساختارهای یتخلخل عمویا به صورت
غیرهمگن رفتار ی نمایند .به عنوان نمونه در حفر یک چاه در یحیط یتخلخل ،یدلسامزی
خصوصیات یکانیک به صورت غیرهمگن ضروری است.
در فصلهای گذشته به استخراج یعادلهها ،یدلسامزی ،نوشتن برنایه برای حل یعادلههای حاکم بر
تعادل یواد یتخلخل و راست آمزیای برنایه پرداخته شد .در این فصل ،ابتدا تاثیر غیرهمگن برخ امز
خصوصیات یکانیک یهم در رفتار یواد یتخلخل در هر دو راستای شعاع و یحوری یورد بررس
قرار ی گیرد .برای این یهم با یعرف یک تابع نمای دو بعدی برای یدلسامزی تاثیر غیرهمگن در هر
دو راستا ،به بررس تفاوتهای ایجاد شده در مزیان تناوب در قسمت ارتعاش آمزاد ،یقادیر بیشینه
تغییریکان و تنش شعاع پرداخته شده است .در انتها پدیده انتشار یوج تغییریکان و خطوط ترامز
تنش در مزیانهای کوتاه پس امز بارگذاری یطالعه شده است .در این راستا برای چاه حفر شده در
یحیط یتخلخل با بارگذاری شعاع در یحیط چاه ،نمودارهای انتشار یوج تغییریکان و خطوط ترامز
تنش ترسیم شده است .همچنین تاثیر الگوی غیرهمگن در خصوصیات یکانیک  ،بر پدیده انتشار
یوج تغییریکان و خطوط ترامز تنش بررس شده است.

67

فصل پنجم -تحلیل وبررسی رفتار دینامیکی مواد متخلخل

 2-5مواد متخلخل غیرهمگن
در یواد یتخلخل واقع  ،خصوصیات یکانیک یواد به صورت غیرهمگن است .در این بخش امز
پژوهش به بررس

تاثیر غیرهمگن

یواد بر روی پاسخهای دیناییک

در یواد یتخلخل پرداخته

شده است .حفر چاه گمانه استوانهای و پایداری آن یک امز یسایل یهم در بسیاری امز شاخههای
یهندس است .در یحدوده چاه گمانه خصوصیات یکانیک یواد یتخلخل در اثر عملیات حفاری
تغییر ی کند .برای یدلسامزی این تغییرات ی توان امز تابعهای یواد هدفمند استفاده نمود .نون و
همکاران [ ]62و همچنین الی و همکاران [ ]63نشان دادند که در اثر عملیات حفاری نفوذپذیری در
ناحیه حفاری بیشتر ی شود .کاجوی

[ ]66با در نظر گرفتن تغییرات خط

برای یدول برش

وضریب نفوذپذیری به یدلسامزی یواد یتخلخل درنزدیک چاه گمانه پرداخت .اسالدک و همکاران
[ ]11امز یک تابع هدفمند در راستای شعاع حفر چاه برای خصوصیات یکانیک یواد یتخلخل
استفاده کردند.
در این رساله ،برای یدلسامزی تاثیرات حفاری و خصوصیات غیرهمگن یواد یتخلخل برروی
یک چاه گمانه استوانهای یطابق شکل  1-3تابعهای هدفمند دو بعدی در نظر گرفته شده است .در
این شکل شعاع داخل برابر با یک یتر ،شعاع خارج برابر با دو یتر و ارتفاع چاه گمانه برابر با یک
یتر در نظر گرفته شده است .پارایترهای یدول برش  ،نفوذپذیری و پارایتر اندرکنش بین قسمت
سیال و جاید در یحیط یتخلخل در راستای شعاع و در راستای یحوری توسط تابعهای هدفمند
نمای دو بعدی یطابق رابطههای ( )1-3تا ( )5-3یدلسامزی ی شود .خصوصیات یکانیک

یواد

یتخلخل همان خصوصیات یکانیک یعرف شده در بخش راست آمزیای یربوط به نمونه یتخلخل
بریا است [.]11

()1-3

])) G (r , z )  G 0 [exp(N r (rout  r ))  exp(N z (z

()8-3

]))  (r , z )   0[exp(N r (rout  r ))  exp(N z (z

()5-3

])) Q (r , z )  Q0 [exp(N r (rout  r ))  exp(N z (z
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شکل  9-5چاه گمانه حفر شده در مواد متخلخل تحت اثر نیروی ضربهای.

در رابطههای ( )1-3ال ( ،)5-3یقادیر   0 ، G 0و  Q 0برابر با خصوصیات قبل امز حفاری ی باشند.
پارایترهای  N rو  N zضریبهای یثبت هستند که بیانگر نحوه تومزیع تابع هدفمند در اثر فرآیند
حفاری در راستای شعاع و یحوری ی باشند.
با استفاده امز تابعهای یعرف شده در راستای شعاع خصوصیات یکانیک در فاصلههای دورتر
امز چاه گمانه و در راستای یحوری در ناحیههای دورتر امز سطح مزیین به یقادیر واقع ییل پیدا
ی کنند .یطابق شکل  1-3به علت تقارن یحوری ،ی توان به تحلیل فضای دوبعدی پرداخت .در این
یثال تغییریکانهای یحوری در تما یرمزهای خارج

یحدود شده است همچنین سطوح جانب

نفوذناپذیر فرض شده و به دیوارهای چاه گمانه اجامزه مزهکش داده شده است .برای بررس رفتار
دیناییک یواد یتخلخل به دیواره چاه گمانه در یک سو ارتفاع یطابق رابطه مزیر تنش شعاع اعمال
گردیده است .این بارگذاری ی تواند اثر یک انفجار در انتهای چاه را شبیه سامزی نماید.

()2-3

در این رابطه  P0یطابق رابطه ( )3-3تعریف ی شود.

 P t for t  0.001s and z  L / 3
p( z ,t )   0
 0 for t  0.001s or z  L / 3
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P0  1GPa / s

()3-3

شکل  8-3تاریخچه مزیان تغییریکان شعاع در نقطهای امز چاه گمانه با یشخصات  z  0 mو
 r  1mدر شکل  1-3را برای یقادیر یتفاوت پارایترهای توان شعاع

 N rو توان یحوری  N zکه

یکسان فرض شدهاند را نشان ی دهد .یطابق این شکل یشخص ی شود با افزایش پارایترهای توان
شعاع

و توان یحوری بیشینه پاسخ تغییریکان شعاع

به طور چشمگیری افزایش یافته است.

همچنین در این حالت مزیان تناوب در قسمت ارتعاش آمزاد نیز افزایش پیدا کرده است .در جدول
 1-3مزیان تناوب برای سه حالت پارایترهای توان شعاع و توان یحوری ارائه شده در شکل  8-3با
یکدیگر یقایسه شدهاند.
جدول  9-5زمان تناوب در قسمت ارتعاش آزاد برای نسبت توانهای شعاعی و محوری مختلف.
N r  N z  0.6

0.0015 s

N r  N z  0.3

0.0013 s

Nr Nz 0

0.0012 s

مزیان تناوب در قسمت ارتعاش آمزاد

شکل  2-5تاریخچه زمانی تغییرمکان شعاعی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات  z  0 mو  r  1mبرای

مقادیر متفاوت پارامترهای توانهای شعاعی  N rو محوری . N z
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شکلهای  5-3و  2-3به ترتیب تاریخچه مزیان تغییریکان شعاع و تغییریکان یحوری برای
نقطهی وسط چاه گمانه با یشخصات  z  0.5mو  r  1.5mرا برای یقادیر یتفاوت پارایترهای
توان شعاع و توان یحوری که یکسان فرض شدهاند را نشان ی دهد.

شکل  3-5تاریخچه زمانی تغییرمکان شعاعی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات  z  0.5mو  r  1.5mبرای

مقادیر متفاوت پارامترهای توانهای شعاعی  N rو محوری . N z

شکل  4-5تاریخچه زمانی تغییرمکان محوری در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات  z  0.5mو  r  1.5mبرای

مقادیر متفاوت پارامترهای توانهای شعاعی  N rو محوری . N z
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یطابق شکلهای  5-3و  2-3یشخص ی شود ،با افزایش پارایترهای توان شعاع و توان یحوری
بیشینه یقدار تغییریکان شعاع و تغییریکان یحوری در اکثر نقاط داینه به طور چشمگیری افزایش
یافتهاند.
برای بررس تاثیر توان شعاع در یقایسه با توان یحوری ،در جدول  8-3یقادیر بیشینه تغییریکان
شعاع در نقطه وسط چاه گمانه برای یقادیر یتفاوت توان شعاع و توان یحوری ارائه شده است.
یطابق این جدول یشخص ی شود که توان شعاع تاثیر به یراتب بیشتری امز توان یحوری در رفتار
دیناییک سامزههای ساخته شده امز یواد یتخلخل دارد .این یهم را ی توان به دلیل اعمال بار در
راستای شعاع

در هندسه چاه گمانه توجیه نمود .همچنین یطابق این جدول بیشینه تغییریکان

شعاع با توان شعاع و توان یحوری برابر با  32 ،2/6درصد بیشتر امز نمونه همگن است .این
یوضوع اهمیت درنظرگرفتن تاثیرات حفاری و یدلسامزی یواد یتخلخل غیرهمگن را نشان ی دهد.
شکل  3-3تاثیرات توان شعاع و توان یحوری را بایکدیگر یقایسه نموده است .یطابق این شکل
نرخ افزایش بیشینه تغییریکان شعاع برای توان یحوری و توان شعاع نسبت به یواد همگن به طور
جداگانه رسم شده است.

جدول  2-5مقادیر بیشینه تغییرمکان شعاعی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات  z  0.5mو r  1.5m
برای مقادیر مختلف و متفاوت توانهای شعاعی و محوری.
Nr

)u r (m

0.6

0.3

0

5.432e-5

4.564e-5

3.788e-5

0

5.735e-5

4.847e-5

4.061e-5

0.3

6.017e-5

5.116e-5

4.315e-5

0.6

Nz
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شکل  5-5نرخ افزایش بیشینه تغییرمکان شعاعی برای توانهای محوری  N rو شعاعی  N zنسبت
به حالت همگن.

در ادایه این بخش با یطالعه تنشهای ایجاد شده ،تاثیرات غیرهمگن در یواد یتخلخل یورد
بررس

قرار گرفته است .بدین ینظور در شکلهای  6-3تا  9-3تاریخچه مزیان

تنش شعاع ،

حلقوی ،یحوری و برش در نقطهی وسط چاه گمانه با یشخصات  z  0.5mو  r  1.5mنشان
داده شده است .در جدول  5-3بیشینه تنش شعاع ایجاد شده در یرکز چاه گمانه با یشخصات
 z  0.5mو  r  1.5mبرای پارایترهای یختلف توان شعاع و یحوری ارائه شده است .یطابق این
جدول با افزایش توان شعاع  ،بیشینه تنش شعاع حدود  18درصد افزایش یافته است .همچنین
یشخص ی شود که پارایتر توان یحوری تاثیر اندک بر روی رفتار دیناییک امز جمله تنش شعاع
دارد .با یقایسه جدول  8-3و جدول  5-3یشخص ی شود که تاثیرات توانهای شعاع و یحوری بر
روی تغییریکان شعاع بیشتر امز تنشهای شعاع است.
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شکل  6-5تاریخچه زمانی تنش شعاعی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات  z  0.5mو  r  1.5mبرای

مقادیر متفاوت پارامترهای توانهای شعاعی  N rو محوری . N z

شکل  7-5تاریخچه زمانی تنش حلقوی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات  z  0.5mو  r  1.5mبرای

مقادیر متفاوت پارامترهای توانهای شعاعی  N rو محوری . N z
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شکل  8-5تاریخچه زمانی تنش محوری در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات  z  0.5mو  r  1.5mبرای

مقادیر متفاوت پارامترهای توانهای شعاعی  N rو محوری . N z

شکل  1-5تاریخچه زمانی تنش برشی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات  z  0.5mو  r  1.5mبرای

مقادیر متفاوت پارامترهای توانهای شعاعی  N rو محوری . N z
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جدول  3-5مقادیر بیشینه تنش شعاعی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات  z  0.5mو  r  1.5mبرای
مقادیر مختلف و متفاوت توانهای شعاعی و محوری.
Nr

) rr (Pa

0.6

0.3

0

4.88e+5

4.61e+5

4.33e+5

0

4.89e+5

4.62e+5

4.34e+5

0.3

4.89e+5

4.63e+5

4.35e+5

0.6

Nz

 3-5مطالعه تغییرمکان و تنش در مواد متخلخل غیرهمگن در زمانهای کوتاهی پس از بارگذاری
برای بررس رفتار دیناییک یواد یتخلخل در مزیانهای کوتاه پس امز بارگذاری نحوه انتشار یوج
تغییریکان و تومزیع تنش در یحیط چاه گمانه یورد توجه قرار گرفته است .شکل  12-3انتشار یوج
تغییریکان شعاع در یواد یتخلخل غیرهمگن با توانهای یحوری و شعاع یختلف در راستای
شعاع و یحور  z  0برای مزیانهای یتفاوت اندک پس امز اعمال بارگذاری را نشان ی دهد .یطابق
این شکل با افزایش الگوی غیرهمگن

در یواد یتخلخل ،یقادیر تغییریکانهای شعاع

افزایش

ی یابد .به سخن دیگر با افزایش توان یحوری و توان شعاع  ،خصوصیات یکانیک یواد یتخلخل امز
جمله سخت کل یاده کاهش یافته و ینجر به ایجاد تغییریکانهای بزرگتر در یاده شده است.
شکلهای  11-3ال  15-3انتشار یوج تغییریکان شعاع را پس امز گذشت مزیانهای کوتاه
پس امز بارگذاری در مزیانهای یختلف نشان ی دهد .نزدیک بودن خطوط ترامز در یک ناحیه ،نشان
دهنده تمرکز تنش در آن ناحیه بوده و همچنین برای سنجش سرعت انتشار ایواج ،ییزان پیشرفت
خطوط ترامز بین دو گا مزیان ی تواند یعیار یناسب باشد .یطابق شکلهای  11-3ال  15-3پیشان
یوج دو بعدی برای یقادیر یختلف توان شعاع و توان یحوری قابل ردیاب است .یطابق این شکل
الگوی غیرهمگن یواد یتخلخل تاثیر فزایندهای برروی انتشار یوج تغییریکان شعاع دارد ،بدین
ترتیب که با افزایش توانهای یحوری و شعاع  ،سرعت انتشار ایواج کاهش یافته است ایا یقادیر
خطوط ترامز تغییریکان شعاع با افزایش همراه بوده است.
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شکل  90-5مقایسه تغییرمکان شعاعی در مواد متخلخل در راستای شعاعی برای زمانهای مختلف.
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شکل  99-5نحوه انتشار موج تغییرمکان شعاعی برای زمانهای مختلف در مواد متخلخل با توان شعاعی و
محوری . N r  0 , N z  0

فصل پنجم -تحلیل وبررسی رفتار دینامیکی مواد متخلخل
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شکل  92-5نحوه انتشار موج تغییرمکان شعاعی برای زمانهای مختلف در مواد متخلخل با توان شعاعی و
محوری . N r  0.3 , N z  0.3
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شکل  93-5نحوه انتشار موج تغییرمکان شعاعی برای زمانهای مختلف در مواد متخلخل با توان شعاعی و
محوری . N r  0.6 , N z  0.6
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برای بررس تاثیر توان شعاع و یحوری بر روی تغییریکان شعاع  ،یطابق جدول  2-3یقادیر
تغییریکان شعاع در دو نقطه یختلف با توان شعاع و توان یحوری یتفاوت در دو مزیان ارائه شده
است .یطابق این جدول یشخص ی شود با افزایش توان شعاع و توان یحوری ،درصد اختالف
تغییریکان شعاع بین دو نقطه افزایش یافته است .شایان ذکر است با گذشت مزیان و پس امز آنکه
یوج تغییریکان به تما نقاط داینه ی رسد ،اختالف تغییریکانهای شعاع

در توانهای یختلف

کاهش پیدا کرده است .به سخن دیگر تاثیرات غیرهمگن یواد یتخلخل در پدیده انتشار ایواج در
مزیانهای کوتاه پس امز بارگذاری بیشتر است و با گذشت مزیان کمتر خواهد شد.

جدول  4-5درصد اختالف تغییرمکان شعاعی بین دو نقطه با توانهای شعاعی و محوری مختلف
در دو زمان.
درصد اختالف تغییرمکان
شعاعی بین دو نقطه

z  0.5 m

z  0.5 m

r  1m

r  1.5 m

Nr Nz

82

2.85e-6

5.13e-7

0

87

3.40e-6

4.18e-7

0.3

92

3.93e-6

3.25e-7

0.6

62

7.67e-6

2.85e-6

0

68

9.22e-6

2.88e-6

0.3

73

1.08e-5

2.90e-6

0.6

)u r (m

t  0.0003s

t  0.0005s

شکل  12-3خطوط ترامز تنش شعاع در یواد یتخلخل غیرهمگن با توانهای یحوری و شعاع
یختلف در راستای شعاع و یحوری  z  0برای مزیانهای یتفاوت اندک پس امز اعمال بارگذاری
را نشان ی دهد .یطابق این شکل پیشان یوج تنش شعاع قابل ردیاب است .همچنین یطابق این
شکل با افزایش الگوی غیرهمگن در یواد یتخلخل ،یقادیر تنشهای شعاع افزایش اندک یافته
است .با یقایسه این شکل و شکل  12-3یشخص ی شود که الگوی غیرهمگن
بیشتری بر روی تغییریکانهای شعاع نسبت به تنش شعاع داشته است.

تاثیر به یراتب
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شکلهای  13-3تا  17-3نمودار تومزیع دو بعدی تنش شعاع برای یواد یتخلخل غیرهمگن با
توانهای یحوری و شعاع یختلف را نشان ی دهند .با استفاده امز چنین نمودارهای در گا های
مزیان یختلف ،نقطهای که بیشینه تنش در آن روی ی دهد یشخص ی شود.

 4-5جمع بندی
در این فصل ،ابتدا تاثیر غیرهمگن برخ امز خصوصیات یکانیک یهم در رفتار یواد یتخلخل در هر
دو راستای شعاع و یحوری یورد بررس قرار گرفت .یطابق نتایج بدست آیده ،در یواد یتخلخل
غیرهمگن ،با افزایش پارایترهای توانهای شعاع و یحوری ،بیشینه تغییریکان شعاع  ،تنش شعاع
و مزیان تناوب سامزه افزایش یافته است .به سخن دیگر ،الگوی غیرهمگن یواد یتخلخل ینجر به
کاهش سخت سامزه ی شود .توانهای شعاع برای یدلسامزی غیرهمگن در یواد یتخلخل ،تاثیر به
یراتب بیشتری امز توانهای یحوری در رفتار دیناییک ساختارهای یتخلخل دارند.
در انتها پدیده انتشار یوج تغییریکان و خطوط ترامز تنش در مزیانهای کوتاه پس امز بارگذاری
یطالعه شد .الگوی غیرهمگن یواد یتخلخل تاثیر فزایندهای برروی انتشار یوج تغییریکان شعاع و
تنش شعاع دارد ،بدین ترتیب که با افزایش توانهای یحوری و شعاع  ،سرعت انتشار این ایواج
کاهش ی یابد ایا یقادیر خطوط ترامز افزایش را نشان ی دهد .تاثیرات غیرهمگن یواد یتخلخل در
پدیده انتشار ایواج در مزیانهای کوتاه پس امز بارگذاری بیشتر است و با گذشت مزیان کمتر ی شود.
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شکل  94-5خطوط تراز تنش شعاعی در مواد متخلخل همگن در راستای شعاعی برای زمانهای مختلف.
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شکل  95-5توزیع تنش شعاعی برای زمانهای مختلف برای چاه حفر شده در مواد متخلخل با توان شعاعی
و محوری . N r  0 , N z  0

773
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شکل  96-5توزیع تنش شعاعی برای زمانهای مختلف برای چاه حفر شده در مواد متخلخل با توان شعاعی
و محوری . N r  0.3 , N z  0.3
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شکل  97-5توزیع تنش شعاعی برای زمانهای مختلف برای چاه حفر شده در مواد متخلخل با توان شعاعی
و محوری . N r  0.6 , N z  0.6
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فصل ششم -تحلیل احتمالاندیشانه عدم فطعیتها در ساختارهای متخلخل
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فصل ششم
تحلیل احتمال اندیشانه عدم قطعیتها در
ساختارهای متخلخل
 9-6پیشگفتار
خصوصیات یکانیک

ساختارهای یتخلخل ذاتا دارای عد قطعیت ی باشند .امز این رو ،تحلیل

احتمال اندیشانه این ساختارها اجتناب ناپذیر بوده و طراح این گونه ساختارها با رویکرد تحلیل
قطع ینطق به نظر نم رسد .برای یقایسه پاسخهای تحلیل احتمالاندیشانه با تحلیل قطع نیامز به
روشهای احتماالت و شبیهسامزی است.
در فصل گذشته ،به یطالعه رفتار تغییریکان و تنش یواد یتخلخل تحت بارهای دیناییک با در نظر
گرفتن الگوی غیرهمگن

پرداخته شد .در این فصل ،برای تحلیلهای احتمال اندیشانه امز روش

شبیهسامزی یونت کارلو 1استفاده شده است .همچنین برای تولید یتغیرهای تصادف

امز تابعهای

چگال احتمال نریال ،لگ نریال و یکنواخت با ضریبهای پراکندگ یختلف استفاده شده است.
یک امز ویژگ های اساس در روش یونت-کارلو انتخاب تعداد شبیهسامزی المز برای رسیدن به
همگرای در پاسخها است .این یهم با بررس ییانگین و واریانس پاسخها یورد بررس قرار گرفته
است .در ادایه این فصل ،بیشینه تغییریکان یحوری برای تابعهای یختلف چگال

احتمال و

1- Mont Carlo Simulation
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درصدهای یتفاوت ضریب پراکندگ نشان داده شده است .همچنین تاریخچه تغییرات واریانس و
نمودار فراوان پاسخها ارائه شده است .در انتها به یقایسه تاریخچه مزیان بیشینه تغییریکان یحوری
برای ضریب پراکندگ و تابعهای چگال

احتمال یختلف با تحلیل قطع پرداخته شده و ییزان

افزایش این یقادیر ارائه شده است.

 2-6معرفی روش مونت کارلو و تابعهای چگالی احتمال
نظر به این که در تحلیل ساختارهای یتخلخل یاهیت غیرقطع بعض امز پارایترها ،قابل صرفنظر
کردن نیست ،عد قطعیت هر یک امز ویژگ های آن ی تواند اثر قابل توجه بر رفتار سامزههای
ساخته شده امز یواد یتخلخل داشته باشد .یک راهکار عمل برای حل این یساله ،انجا تحلیل احتمال
اندیشانه و شبیهسامزی رفتار سامزه در اثر این عد قطعیتها است .تحلیل احتمال اندیشانه را ی توان با
روشهای شبیهسامزی یانند روش یونت کارلو و یا روشهای تقریب دیگر انجا داد .در برخ امز
یسائل با افزایش یتغیرهای تصادف یوجود و یا پیچدگ هندسه و یعادلههای حاکم استفاده امز روش
یونت کارلو یناسبتر است .در حقیقت در روش یونت-کارلو سامزه با درنظرگرفتن عد قطعیتهای
یوجود به صورت یکرر حل ی شود و در ادایه با انجا عملیات آیاری روی نتایج ،ی توان به بررس
اثر عد قطعیتها بر روی رفتار سامزه پرداخت.
در این رساله برای تولید یتغیرهای تصادف امز تابعهای چگال احتمال یکنواخت ،نریال و لگ
نریال استفاده شده است .این تابعها و پارایترهای یربوط به هر یک در جدول  1-6یعرف شده است.
در این جدول  Xیعرف ییانگین نمونهها و   Xیعرف انحراف امز یعیار دادهها است.

 3-6تحلیل احتمالاندیشانه سازههای ساخته شده از مواد متخلخل
برای تحلیل دیناییک احتماالت امز استوانه یعرف شده در راست آمزیای با در نظر گرفتن عد قطعیت
در یقادیر یدول برش  ،چگال و پارایتر اندرکنش بین قسمت سیال و جاید استفاده شده است.
یقادیر ییانگین این پارایترها برابر با یقادیر رابطه ( )1-6و یشخصات اولیه در حالت قطع تعریف
شده است [ .]11شکل  1-6نمونه استوانه ساخته شده امز یواد یتخلخل را نشان ی دهد.
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جدول  9-6تابعهای چگالی احتمال مختلف و پارامترهای آنها [.]36
Parameters

Probability density
functions

X
X

Normal

   2

 ln   X   1
  X 




 ln X

Lognormal

ln X  ln( X )  0.5( ln X ) 2
a  X  3 X
b  X  3 X

Uniform

شکل  9-6نمونه استوانه ساخته شده از مواد متخلخل.

()1-6

G  6.0 109 N/m2 , Q  1.511109 N/m2 , s  2800 kg/m3

یتغیرهای شبیهسامزی شده در این پژوهش امز نوع یکنواخت ،نریال و لگ نریال با یقادیر ضریب
پراکندگ امز پنج تا  82درصد در نظر گرفته شدهاند .یتغیر خواهد بود .استوانه ساخته شده امز یواد
یتخلخل تحت بار ضربهای یطابق رابطه ( )8-6قرار گرفته است .این بار به سطح باالی استوانه وارد
گردیده است.
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 P0t for t  0.002s
 0 for t  0.002s

 33 (t )  

که در این بارگذاری:

()5-6

P0  5MPa/s

همانطور که گفته شد ،برای ارمزیاب تحلیل احتمال اندیشانه امز شبیه سامزی یونت کارلو استفاده
شده است .در این شیوه تاثیر تعداد شبیهسامزی ها بر همگرای نتایج باید یورد بررس قرار گیرد .در
این راستا تعداد  5222یتغیر تصادف با تومزیع نریال شبیهسامزی شده است .برای بررس همگرای
پاسخها ،یطابق شکل  8-6تغییریکان یحوری نقطه ییان سطح باالی استوانه در مزیان  t  0.002sبه
عنوان تابع امز تعداد شبیهسامزیهای انجا شده رسم شده است .این یهم برای تما ضریبهای
پراکندگ بررس شده است .یطابق این شکل همگرای نتایج با تعداد حدود  1222شبیهسامزی برای
تمای ضریبهای تغییرات تایین شده است .همانطور که انتظار ی رود ،نتایج یربوط به ضریب
پراکندگ های کوچکتر در تعداد شبیهسامزیهای کمتری همگرا شدهاند.
برای بررس بیشتر تعداد شبیهسامزیها بر روی همگرای نتایج ،واریانس پاسخها هم به عنوان
تابع امز تعداد شبیهسامزیها با ضریب پراکندگ های یختلف یورد بررس قرار گرفته است .در این
راستا درشکل  5-6واریانس پاسخها در مزیان  t  0.002sبرای یتغیرهای تصادف شبیهسامزی شده با
تومزیع نریال به عنوان تابع امز تعداد شبیهسامزی رسم شده است .یطابق این شکل با حدود 722
شبیهسامزی تغییرات واریانس پاسخها بسیار کم شده و همگرای نتایج یحقق گردیده است .در این
پژوهش با درنظر گرفتن هر دو یعیار همگرای ییانگین و واریانس پاسخها در شبیهسامزی یونت کارلو
امز  1222شبیهسامزی استفاده خواهد شد.
در شکلهای  2-6تا  7-6تاریخچه تغییریکان یحوری نقطه ییان

سطح باالی

برای 1222

شبیهسامزی با ضریب پراکندگ های یختلف در مزیان  t  0.002sدر تومزیع نریال نشان داده شده
است .دراین شکلها یوقعیت شبیهسامزی ینجر به بیشینه و کمینه تغییریکان یحوری یشخص گردیده
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است .همچنین یطابق این شکلها یشخص ی شود که با مزیاد شدن یقدار ضریب پراکندگ  ،بیشینه
تغییریکان در شبیهسامزیهای یختلف با داینه بیشتری حول پاسخ قطع نوسان ی نماید.

شکل  2-6میانگین تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی استوانه برای توزیع نرمال با ضریب
پراکندگیهای مختلف در زمان . t  0.002s

شکل  3-6واریانس تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی استوانه برای توزیع نرمال با ضریب
پراکندگیهای مختلف در زمان . t  0.002s
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شکل  4-6بیشینه تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی برای  9000شبیه سازی در
ضریب پراکندگی پنج درصد برای توزیع نرمال.

شکل  5-6بیشینه تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی برای  9000شبیه سازی در
ضریب پراکندگی ده درصد برای توزیع نرمال.
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شکل  6-6بیشینه تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی برای  9000شبیه سازی در
ضریب پراکندگی پانزده درصد برای توزیع نرمال.

شکل  7-6بیشینه تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی برای  9000شبیه سازی در
ضریب پراکندگی بیست درصد برای توزیع نرمال.
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جدول  8-6شماره شبیهسامزی بیشینه و کمینه و یقادیر یتناظر بیشینه تغییریکان یحوری در تومزیع
نریال با ضریب پراکندگ های یختلف را ارائه ی دهد .یطابق این جدول یشخص ی شود که به علت
یدلسامزی یتغیرها به صورت تصادف  ،شماره شبیهسامزی بیشینه و کمینه امز الگوی یشخص پیروی
نخواهد کرد.
جدول  2-6بیشینه و کمینه تغییرمکان محوری و شماره شبیهسازی منجر به آن در توزیع نرمال.
COV

)The vertical displacement (m

Simulation number

4.55e-7

509

max

3.85e-7

569

min

5.16e-7

995

max

3.64e-7

340

min

5.35e-7

392

max

3.31e-7

251

min

5.93e-7

620

max

3.11e-7

4

min

5%

10 %

15 %

20 %

در شکلهای  2-6و  9-6تاریخچه تغییریکان یحوری نقطه ییان سطح باالی استوانه برای 1222
شبیهسامزی با ضریب پراکندگ  13درصد در مزیان  t  0.002sبرای تومزیع لگ نریال و یکنواخت
نشان داده شده است.
نمودار فراوان نتایج برای تومزیع نریال ،لگ نریال و یکنواخت به ترتیب در شکلهای  12-6تا
شکل  18-6برای ضریب پراکندگ های یختلف نشان داده شده است .با بررس این شکلها ی توان
دریافت که برای تومزیعهای یختلف در خصوصیات یکانیک یواد ،با مزیاد شدن ضریب پراکندگ ،
پاسخهای تغییریکان سامزه در داینه بیشتری قرار ی گیرند .یطابق این شکلها یشخص ی شود نوع
تومزیع یتغیرهای تصادف خصوصیات یکانیک  ،در یقادیر پاسخهای تغییریکان سامزه یوثر است ایا
نمودار فراوان پاسخها تمایل به تومزیع نریال دارد .به سخن دیگر ،حت

با یدلسامزی یتغیرهای

تصادف با تومزیع لگ نریال و یکنواخت ،نتایج به صورت نسب تمایل به تومزیع نریال خواهند داشت.
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شکل  8-6بیشینه تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی برای  9000شبیه سازی درضریب پراکندگی 95
درصد برای توزیع لگ نرمال.

شکل  1-6بیشینه تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی برای  9000شبیه سازی درضریب پراکندگی 95
درصد برای توزیع یکنواخت.
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شکل  90-6نمودار فراوانی تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی برای توزیع احتماالتی نرمال.
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شکل  99-6نمودار فراوانی تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی برای توزیع احتماالتی لگ نرمال.

فصل ششم -تحلیل احتمالاندیشانه عدم فطعیتها در ساختارهای متخلخل

777

شکل  92-6نمودار فراوانی تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی برای توزیع احتماالتی یکنواخت.
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شکلهای  15-6تا  13-6به بررس تاریخچه مزیان تغییرات واریانس پاسخها برای تومزیع نریال،
لگ نریال و یکنواخت با ضریب پراکندگ های یختلف پرداخته است .در این شکلها واریانس نتایج
برای هر یرحله امز گا های تحلیل دیناییک یحاسبه و گزارش شده است .یطابق این شکلها با
افزایش ضریب پراکندگ خصوصیات یکانیک  ،واریانس نتایج هم افزایش یافته است .این یهم برای
ضریب پراکندگ های کوچکتر تاثیر بیشتری دارد.

شکل  93-6تاریخچه زمانی تغییرات واریانس پاسخها برای ضریب پراکندگیهای مختلف در توزیع نرمال.

شکل  94-6تاریخچه زمانی تغییرات واریانس پاسخها برای ضریب پراکندگیهای مختلف در توزیع لگ نرمال.
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شکل  95-6تاریخچه زمانی تغییرات واریانس پاسخها برای ضریب پراکندگیهای مختلف در توزیع یکنواخت.

برای بررس

تاثیر نوع تومزیع بر روی واریانس پاسخها ،شکل  16-6واریانس نتایج را برای

تومزیعهای یختلف با ضریب پراکندگ  13درصد نشان ی دهد .یطابق این شکل واضح است که
واریانس نتایج به نوع تومزیع وابستگ

اندک

دارد ،با این همه یقادیر واریانس نتایج در تومزیع

یکنواخت اندک بیشتر امز یقادیر بدست آیده امز تومزیعهای نریال ولگ نریال است .در جدول 5-6
واریانس پاسخها در عمقها و مزیانهای یختلف و تومزیعهای نریال ،لگ نریال و یکنواخت ارائه شده
است.

شکل  96-6تغییرات واریانس تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی یرای توزیعهای مختلف
با ضریب پراکندگی  95درصد.
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. لگ نرمال و یکنواخت، واریانس پاسخها در عمقها و زمانهای متفاوت در توزیعهای نرمال3-6 جدول
Depth

h
z 
4
h
z 
2
3h
z 
4

z h

Normal distribution

Lognormal distribution

COV

COV

Time
5%

10%

15%

20%

5%

10%

15%

20%

0.002

8.5355e-18

3.1319e-17

7.6407e-17

1.2237e-16

8.6129e-18

3.1764e-17

7.8797e-17

1.2770e-16

0.004

3.7244e-17

5.8305e-16

2.9215e-15

5.1392e-15

3.8489e-17

4.6422e-16

2.6268e-15

4.8437e-15

0.006

1.5160e-15

7.0709e-15

9.0590e-15

9.2460e-15

1.4236e-15

6.9284e-15

9.2305e-15

9.5091e-15

0.002

3.3519e-17

1.2222e-16

2.9968e-16

4.8036e-16

3.3875e-17

1.2510e-16

3.0887e-16

4.9772e-16

0.004

1.7722e-16

2.6550e-15

1.0386e-14

1.6754e-14

1.7124e-16

2.2550e-15

9.5470e-15

1.6019e-14

0.006

5.8330e-15

2.2512e-14

2.9030e-14

2.9090e-14

5.5863e-15

2.2159e-14

2.9395e-14

3.0177e-14

0.002

7.3530e-17

2.6553e-16

6.5526e-16

1.0617e-15

7.4869e-17

2.7339e-16

6.7379e-16

1.0848e-15

0.004

7.8671e-16

7.2587e-15

2.0506e-14

2.9200e-14

7.6168e-16

6.6701e-15

1.9009e-14

2.8190e-14

0.006

1.2260e-14

3.8175e-14

4.8705e-14

4.8677e-14

1.1946e-14

3.7347e-14

4.9195e-14

5.0235e-14

0.002

1.2352e-16

4.4791e-16

1.1365e-15

1.8689e-15

1.2593e-16

4.5999e-16

1.1576e-15

1.8777e-15

0.004

2.8410e-15

1.1917e-14

2.6802e-14

3.5622e-14

2.7948e-15

1.1244e-14

0.006

1.7344e-14

4.5828e-14

5.7560e-14

5.7434e-14

1.6930e-14

4.4870e-14

2.5196e-14
5.8182e-14

3.4627e-14
5.9365e-14

Uniform distribution
Depth

z 

z 

h
4

h
2

3h
z 
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z h

Time

COV
5%

10%

15%

20%

0.002

7.6903e-18

3.3407e-17

7.9231e-17

1.4019e-16

0.004

3.5475e-17

3.1592e-16

2.8296e-15

5.6296e-15

0.006

1.3940e-15

6.6652e-15

8.8779e-15

9.3096e-15

0.002

3.0363e-17

1.3178e-16

3.1139e-16

5.4637e-16

0.004

1.6306e-16

1.7175e-15

9.7870e-15

1.8077e-14

0.006

5.9013e-15

2.1755e-14

2.8674e-14

3.0185e-14

0.002

6.6449e-17

2.8862e-16

6.8083e-16

1.1980e-15

0.004

6.8152e-16

5.7911e-15

1.8498e-14

3.1785e-14

0.006

1.2778e-14

3.7044e-14

4.8185e-14

5.0674e-14

0.002

1.1162e-16

4.8829e-16

1.1713e-15

2.0901e-15

0.004

2.8106e-15

9.8659e-15

2.3787e-14

3.8776e-14

0.006

1.7585e-14

4.4047e-14

5.7031e-14

6.0299e-14
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شکل  17-6تاریخچه مزیان بیشینه تغییریکان یحوری در نقطه ییان سطح باالی استوانه با تومزیع
نریال و ضریب پراکندگ های یختلف در یقایسه با تحلیل قطع را نشان ی دهد .یطابق این شکل
بیشینه تغییریکان یحوری در مزیان  t  0.002sاتفاق افتاده است و برای ضریب پراکندگ های ،3
 13 ،12و  82درصد به ترتیب 81/5 ،11/2 ،2/1و  28/8درصد امز یقادیر قطع بیشتر شده است .این
یهم برای تومزیع لگ نریال در شکل  12-6و برای تومزیع یکنواخت در شکل  19-6بررس شده
است .یطابق شکل  18-6بیشینه تغییریکان یحوری در مزیان  t  0.002sرخ داده است و برای
ضریب پراکندگ های  13 ،12 ،3و  82درصد به ترتیب  19/8 ،12/2 ،3/6و  53/8درصد امز یقادیر
قطع افزایش یافته است .یطابق شکل  15-6این یقادیر برای تومزیع یکنواخت به ترتیب برابر با ،7/1
 88/3 ،18/1و  82/1است.
همانطور که در شکلهای  17-6ال  19-6یشاهده ی شود ،بیشینه تغییریکان یحوری در هر سه
نوع تومزیع نریال ،لگ نریال و یکنواخت با افزایش ضریب پراکندگ  ،افزایش یافته است.
برای بررس تاثیر نوع تومزیع بر روی نتایج ،شکل  82-6تاریخچه مزیان بیشینه تغییریکان یحوری
در نقطه ییان سطح باالی استوانه را برای تومزیعهای یختلف با ضریب پراکندگ  82درصد نشان
داده است .یطابق این شکل پاسخهای بدست آیده امز تومزیع نریال بیشتر امز نتایج شبیهسامزی شده با
تومزیعهای لگ نریال و یکنواخت است.
در جدول  2-6یقادیر پاسخ قطع

و بیشینه پاسخ با تومزیعهای یختلف در مزیان t  0.002s

برای ضریب پراکندگ  82درصد ارائه شده است .یطابق این جدول یشخص ی شود که نوع تومزیع
تاثیر بسزای بر روی بیشینه پاسخ داشته است .یشاهده ی شود با در نظرگرفتن عد قطعیتهای امز
نوع یکنواخت ،لگ نریال و نریال به ترتیب ینجر به افزایش  53 ،82و  28درصدی در نتایج گردیده
است .امز این رو ،تحلیل احتماالت در ساختارهای یتخلخل ایری اجتناب ناپذیر است.
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شکل  97-6مقایسه تاریخچه زمانی بیشینه تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی برای ضریب
پراکندگیهای مختلف در توزیع نرمال با مقادیر تحلیل قطعی.

شکل  98-6مقایسه تاریخچه زمانی بیشینه تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی برای ضریب
پراکندگیهای مختلف در توزیع لگ نرمال با مقادیر تحلیل قطعی.
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شکل  91-6مقایسه تاریخچه زمانی بیشینه تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی برای ضریب
پراکندگیهای مختلف در توزیع یکنواخت با مقادیر تحلیل قطعی.

شکل  20-6مقایسه تاریخچه زمانی بیشینه تغییرمکان محوری در نقطه میانی سطح باالیی برای تابعهای توزیع
احتماالتی مختلف در ضریب پراکندگی  20درصد با مقادیر تحلیل قطعی.
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جدول  4-6مقادیر بیشینه و قطعی برای توزیعهای مختلف با ضریب پراکندگی  20درصد.
uniform

lognormal

Normal

تغییریکان قطع

4.334e-7

4.334e-7

4.334e-7

بیشینه تغییریکان

5.553e-7

5.858e-7

6.166e-7

نرخ افزایش

28.1%

35.2%

42.4%

برای بررس بیشتر تاریخچه مزیان بیشینه ،کمینه و یقادیر قطع تغییریکان یحوری نقطه ییان
سطح باالی استوانه با در نظر گرفتن ضریب پراکندگ  13درصد و تومزیع یکنواخت در شکل 81-6
نشان داده شده است .شایان ذکر است در این شکل تاریخچه مزیان بیشنیه و کمینه یربوط به 1222
شبیه سامزی انجا شده توسط روش یونت کارلو است.

شکل  29-6تاریخچه زمانی بیشینه و کمینه تغییرمکان با ضریب پراکندگی  95درصد و توزیع یکنواخت.

 4-6جمع بندی
در این فصل ،برای تحلیلهای احتمال اندیشانه امز روش شبیهسامزی یونت کارلو استفاده شد .همچنین
برای تولید یتغیرهای تصادف امز تابعهای چگال احتمال نریال ،لگ نریال و یکنواخت با ضریبهای
پراکندگ یختلف استفاده شد .یطابق نتایج بدست آیده یشخص گردید که در تحلیل احتماالت  ،با
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مزیاد شدن ضریب پراکندگ  ،بیشینه تغییریکانها در شبیهسامزیهای یختلف با داینه بیشتری حول
پاسخ قطع نوسان ی نماید .همچنین نوع تومزیع یتغیرهای تصادف یربوط به خصوصیات یکانیک ،
در یقدار تغییریکان سامزه یوثر است ایا نمودار فراوان پاسخها تمایل به تومزیع نریال دارد .به سخن
دیگر ،با یدلسامزی یتغیرهای تصادف با تومزیع لگ نریال و یکنواخت ،نتایج به صورت نسب تمایل
به تومزیع نریال دارند .با افزایش ضریب پراکندگ خصوصیات یکانیک  ،واریانس نتایج هم افزایش
یافته است .این یهم در ضریب پراکندگ های کوچکتر تاثیر بیشتری دارد .بیشینه تغییریکان یحوری
در هر سه نوع تومزیع نریال ،لگ نریال و یکنواخت با افزایش ضریب پراکندگ  ،افزایش یافته است.
نتایج نشان ی دهد که پاسخهای بدست آیده امز تومزیع نریال بیشتر امز نتایج شبیهسامزی شده با
تومزیعهای لگ نریال و یکنواخت است.
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فصل هفتم
نتیجهگیری و پیشنهاد برای پژوهشهای آینده
 9-7پیشگفتار
یک امز روشهای عددی در حال توسعه برای حل یعادلههای دیفرانسیل ضمن  ،روش عددی بدون
شبکه است .این روش با استفاده امز یجموعه نقاط پراکنده که گره ناییده ی شود ،داینه و یرمزهای
یسئله را تعریف ی نماید و با کمک تابعهای شکل ،بین گرهها ارتباط برقرار ی نماید .روش بدون
شبکه یحل پتروف-گلرکین که در این رساله استفاده شده است ،یک امز قویترین روشهای بدون
شبکه است .در این روش ،اندامزه و شکل داینه تحت پوشش و داینه انتگرالگیری به صورت دلخواه
انتخاب ی شود و همچنین ی توان امز تابعهای شکل و ومزن یختلف استفاده نمود .شایان ذکر است
که با استفاده امز تابعهای شکل و ومزن یختلف رویکردهای یتفاوت

امز روش بدون شبکه ایجاد

ی شود.
یواد یتخلخل که در حومزههای یختلف یهندس

دارای کاربرد ی باشند ،به جهت یدلسامزی

هممزیان رفتار جاید و سیال ساختار پیچیدهای دارند .در یدلسامزی این یواد باید تاثیر غیرهمگن
خصوصیات یکانیک در راستاهای یختلف یورد توجه قرار گیرد .به لحاظ دیناییک بودن تحلیل در
این پژوهش ،یدلسامزی ییرای و اثر آن بر پاسخ سامزه شایل تنش و تغییریکان اهمیت بسزای دارد.
همچنین نظر به عد قطعیتهای یوجود در خصوصیات یکانیک یواد یتخلخل تحلیلهای امز نوع
احتمال اندیشانه ضروری و اجتناب ناپذیر است.
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 2-7جمعبندی و نتیجهگیری
 9-2-7جمعبندی
هدف این رساله تحلیل و بررس سامزههای استوانهای یتخلخل اشباع تحت بارهای دیناییک با و
بدون در نظر گرفتن عد قطعیت بوده است .در این راستا ،کارهای مزیر در فصلهای یختلف انجا
شده است.
در فصل اول ،بیان یسئله و جنبههای نوآوری رساله اشاره گردید .همچنین سایانده فصلهای
یختلف رساله و یطالب ارائه شده در هر فصل بیان گردید.
در فصل دو  ،ضمن یعرف روش بدونشبکه ،این روش با روش اجزای یحدود یقایسه گردید.
در ادایه ،ساختارهای یتخلخل ،کاربردهای آن و رابطههای بین تنش و کرنش در یختصات استوانهای
بیان گردید.
در فصل سو  ،پیشینه پژوهشهای انجا شده درباره روش بدون شبکه ،ساختارهای یتخلخل و
تحلیلهای احتمال اندیشانه اشاره گردید .در پایان فصل سو  ،چند نمونه امز کاربردهای روش بدون
شبکه در تحلیل ساختارهای یتخلخل و همچنین تحلیلهای احتمال اندیشانه با ارائه جزئیات یورد
بررس قرار گرفت.
در فصل چهار  ،ضمن یعرف

برنایه نوشته شده و استخراج یعادلههای حاکم بر رفتار یواد

یتخلخل ،به بررس اثر تابع شکل انتخاب در روش بدون شبکه و همگرای پاسخها پرداخته شد.
همچنین اثر ییرای در ساختارهای یتخلخل بررس گردید.
در فصل پنجم ،نظر به غیرهمگن یواد یتخلخل در راستاهای یتفاوت ،اثر این غیرهمگن بر روی
تنش و تغییریکان سامزه بررس شد .برای این یهم ،نحوه انتشار یوج تغییریکان و خطوط ترامز تنش
در مزیانهای کوتاه پس امز بارگذاری در یثالهای عددی یورد توجه قرار گرفت.
در فصل ششم ،با توجه به عد قطعیتهای یوجود در خصوصیات یکانیک

یواد یتخلخل،

رویکرد احتمال اندیشانه یورد توجه قرار گرفت .در این راستا ،بیشینه تغییریکان در تحلیل احتماالت
با تحلیل قطع یقایسه گردید.
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 2-2-7نتیجهگیری
برخ امز نتایج یهم حاصل امز پژوهش انجا شده در این رساله ،به قرار مزیر است:


پاسخ استوانههای ساخته شده امز یواد یتخلخل تحت بارهای دیناییک

به صورت

تحلیل در یراجع ارائه شده است .امز این رو روش عددی پیشنهادی با همگرای یناسب
با حل تحلیل و دقیق راست آمزیای شده است.


هر چهار نوع تابع شکل استفاده شده در این رساله امز دقت قابل قبول برخوردار بوده و
با استفاده امز روش بدون شبکه با دقت باالی ی توان رفتار یواد یتخلخل را تحلیل
نمود .ایا کمترین خطا در نتایج یربوط به تابع پایه شعاع ( )MQاست.



برای یدلسامزی ییرای

در یواد یتخلخل و بدستآوردن ضریبها در روش رایل ،

انتخاب یود اول و چهار نسبت به سایر یودها یناسبتر ارمزیاب شده است.


ییرای در یحدوده نسبت ییرای های اعمال شده ،تاثیر چندان بر مزیان تناوب سامزه در
حالت ارتعاش آمزاد ندارد .یهمترین اثر ییرای

در این حالت ،کاهش داینه نوسان

تغییریکان و تنشها با گذشت مزیان است.


در یواد یتخلخل غیرهمگن ،با افزایش پارایترهای توانهای شعاع و یحوری ،بیشینه
تغییریکان شعاع  ،تنش شعاع و مزیان تناوب سامزه افزایش یافته است .به سخن دیگر،
الگوی غیرهمگن یواد یتخلخل ینجر به کاهش سخت سامزه ی شود.



توانهای شعاع برای یدلسامزی غیرهمگن در یواد یتخلخل ،تاثیر به یراتب بیشتری
امز توانهای یحوری در رفتار دیناییک ساختارهای یتخلخل دارند.



الگوی غیرهمگن یواد یتخلخل ،بر روی تغییریکانها بیشتر امز تنشها تاثیر ی گذارد.



الگوی غیرهمگن یواد یتخلخل تاثیر فزایندهای برروی انتشار یوج تغییریکان شعاع و
تنش شعاع دارد ،بدین ترتیب که با افزایش توانهای یحوری و شعاع  ،سرعت انتشار
این ایواج کاهش ی یابد ایا یقادیر خطوط ترامز افزایش را نشان ی دهد.



تاثیرات غیرهمگن یواد یتخلخل در پدیده انتشار ایواج در مزیانهای کوتاه پس امز
بارگذاری بیشتر است و با گذشت مزیان کمتر ی شود.
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در تحلیل احتماالت  ،با افزایش ضریب پراکندگ  ،بیشینه تغییریکان در شبیهسامزیهای
یختلف با داینه بیشتری حول پاسخ قطع نوسان ی نماید.



نوع تومزیع یتغیرهای تصادف یربوط به خصوصیات یکانیک  ،در یقدار تغییریکان سامزه
یوثر است ایا نمودار فراوان پاسخها تمایل به تومزیع نریال دارد .به سخن دیگر ،با
یدلسامزی یتغیرهای تصادف با تومزیع لگ نریال و یکنواخت ،نتایج به صورت نسب
تمایل به تومزیع نریال دارند.



با افزایش ضریب پراکندگ

خصوصیات یکانیک  ،واریانس نتایج هم افزایش یافته

است .این یهم در ضریب پراکندگ های کوچکتر تاثیر بیشتری دارد.


بیشینه تغییریکان یحوری در هر سه نوع تومزیع نریال ،لگ نریال و یکنواخت با افزایش
ضریب پراکندگ  ،افزایش یافته است .نتایج نشان ی دهد که پاسخهای بدست آیده امز
تومزیع نریال بیشتر امز نتایج شبیهسامزی شده با تومزیعهای لگ نریال و یکنواخت
است.

 3-7پیشنهاد برای ادامه پژوهش
برای ادایه این پژوهش ،پیشنهادهای مزیر ی تواند یورد توجه قرار گیرد:


ارائه راهکارهای برای افزایش دقت ،همگرای و سرعت تحلیل در روش بدون شبکه.



استفاده امز سایر رویکردها در روش بدون شبکه و یقایسه نتایج با روش بدون شبکه
پتروف -گلرکین.



تحلیل ساختارهای چند الیه در یواد یتخلخل.



استفاده امز سایر روشهای شبیهسامزی برای تحلیل احتماالت ساختارهای یتخلخل.
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Wave propagation and stochastic analysis of saturated
porous cylindrical structures under dynamic loading
using meshless method
Abstract
Nowadays, porous materials are widely applied in various engineering
fields. For this reason, studying the static and dynamic analysis of stress
and strain induced in structures and porous media have considerably drawn
the attention of researchers. Due to the complexity of these structures, their
governing differential equations can be solved with the help of numerical
techniques. One of the well-known approaches applied for finding the
solution of these equations is meshless method. In this thesis, firstly, this
approach and the structure of the porous material are briefly introduced.
Then, the dynamic governing equations of the porous material are
presented in cylindrical coordinate system. It is worthwhile to mention that
the results obtained from the meshless tactic are highly dependent on the
selected interpolation functions. For this purpose, different interpolation
functions are assessed to find the proper one for analyzing the structure of
porous materials. It should be added that it is required to include damping
in dynamic analysis. As a consequence, the effect of this parameter on the
stresses and displacement induced in the structures made of porous material
are investigated. Due to the fact that the aforesaid materials are not
homogenous in different directions, the effect of this characteristic on the
displacement wave propagation and stress contours are studied. Findings
proves that usage of nonhomogenous model leads to increasing the
displacements, stress and period. Furthermore, this type of modeling
reduces the displacement wave propagation velocity and stress contours in
porous materials. Finally, because of the uncertainties which exist in the
mechanical properties of porous materials, the probabilistic approaches are
applied for analyzing these structures. According to the obtained results,
increasing the dispersion coefficient of the mechanical properties results in
increment in the maximum displacement and variance.
Keywords:

meshless method, porous materials, wave propagation, stochastic analysis,
dynamic loading.
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