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چکیده
در این مقاله ،از طریق مقایسه کارایی توابع چندجملهیی متعامد مفسر مرزی در برابر روش اجزاء محدود ،به تحلیل رفتار استاتیکی و دینامیکی
صفحات نازک مستطیلی دارای بازشو پرداخته شده است .در همین راستا ،رفتار صفحات تحت شرایط مرزی مختلف و با ابعاد متفاوت بازشو
مورد بررسی قرار گرفته است  .در تحلیل استاتیکی ،پارامترهای جابجایی و لنگر خمشی و در تحلیل دینامیکی ،بسامدهای ارتعاش آزاد صفحه
مورد بحث واقع شده است .نتایج بهدستآمده حاکی از سادگی ،تطابق با شرایط مرزی هندسی ،همگرایی سریع ،سهولت و دقت باالی توابع
چندجملهیی متعامد مفسر مرزی برای تعیین پارامترهای استاتیکی و دینامیکی صفحات در حاالت مختلف است .هرچند که سرعت تحلیل در
روش اجزاء محدود نسبت به استفاده از توابع چندجمله یی متعامد مفسر مرزی بیشتر است اما سهولت و دقت استفاده از این توابع در تحلیل
استاتیکی و دینامیکی صفحات دارای بازشو با مرزهای خطی و به ویژه مرزهای منحنی (صفحات و بازشوهای دایروی ،بیضوی ،مستطیلی و )...
میتواند به عنوان معیار برتری کاربردی چندجملهیی های متعامد مفسر مرزی نسبت به روش کالسیک اجزاء محدود مطرح شود .الزم به ذکر
است با استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی میتوان هرگونه تغییر در شرایط سازه و بازشوها را به سرعت و سهولت اعمال نمود ،در
صورتیکه در استفاده از روش کالسیک اجزاء محدود اینگونه نیست و این تغییرات هزینههای محاسباتی زیادی به همراه دارد.
کلمات کلیدی :چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی ،روش اجزاء محدود ،صفحات نازک دارای بازشو ،تحلیل استاتیکی ،تحلیل دینامیکی
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

In this article, the efficiency of Boundary Characteristic Orthogonal
Polynomials (BCOPs) in analyzing the static and dynamic behavior of
thin rectangular plates with openings versus the Finite Element Method
(FEM) and the analytical solutions (if they exist), is investigated. Despite
this simple procedure, according to the obtained results, the accuracy of
BCOPs in most of the studied cases compared to the analytical solutions
or those obtained via FEM is acceptable. Besides, different sizes for the
openings are assumed and in one case a steel strip is used to stiffen the
plate around the opening. Maximum deflection of the plate is the core
parameter to be compared seeking the convergence rate of the employed
method. Furthermore, natural frequencies of the plate are obtained and
compared to assess the capability of BCOPs in dynamic analysis of thin
plates. In all of the studied cases, the efficiency of the BCOPs is evident
based on its simplicity in comparison with conventional FEM or other
competitive methods.
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 -1مقدمه
همواره پژوهشگران بهدنبال یافتن روشهای دقیقتر و راهحلهای سادهتر برای بررسی و تحلیل مسائل مربوط به ارتعاش سازههای
مختلف نظیر تیرها و صفحات میباشند .امروزه روش اجزاء محدود بهعنوان یک روش عددی قابل اطمینان از لحاظ دقت شناخته شده است.
با این وجود ممکن است در برخی حاالت بتوان از روشهای سادهتری نیز بهره جست .با توجه به این موضوع ،در این پژوهش امکان استفاده
از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی بهعنوان یک ابزار در تحلیل رفتار ارتعاشی صفحات نازک سنجیده میشود .در این روش همانطور
که از نام آن مشخص است ،از چندجملهییهایی استفاده میشود که در آنها خاصیت تعامد برقرار بوده و بهدلیل حذف عبارات اضافی
موجب میشود تا معادالت پایانی به مقدار قابل مالحظهیی ساده گردند .یکی دیگر از خصوصیات این توابع ،ارضای کامل شرایط مرزی
مسئله میباشد .برای مثال در روش اجزاء محدود بهمنظور گیردار کردن لبه مرزی یک صفحه ،با افزودن تعداد گرههای موجود بر لبه ،عمل
گیرداری تکمیل میگردد ،اما در روش حاضر ،تمام محدوده لبه مرزی به طور یکپارچه گیردار میشود.
برای اولین بار در سال  ،1185با بهکارگیری یک گروه از چندجملهییهای متعامد در روش رایلی –ریتز ،مطالعهیی بهمنظور
استخراج فرکانسهای طبیعی صفحات مستطیلی انجام شد که در آن مواردی بهعنوان برتری این روش نسبت به سایر روشها مطرح
گردید[ .]1چندی بعد ،برخی از پژوهشگران با استفاده از چندجملهییهای متعامد توانستند بسامدهای ارتعاشی یک صفحه مستطیلی با
شرایط مرزی دلخواه را بهدست آوردند[.]2
در سالهای بعد ،پژوهشگران دیگری توانستند چندجملهییهای متعامد دو بُعدی تولید کرده و از آن برای مطالعه مسائل ارتعاش
صفحات در یک بازه هندسی (مانند :مستطیل و مربع) استفاده کنند .ایشان در مطالعه خود ،این چندجملهییها را با عنوان
چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی 1نامگذاری کردند[3و.]4
در مطالعه دیگری ،پژوهشگران با استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی دو بُعدی بسامدهای ارتعاش آزاد طبیعی
صفحات دایروی و بیضوی را مورد بررسی قرار دادند[ .]5همچنین دیگر پژوهشگران در بررسی ارتعاش یک تیر ارتجاعی-مغناطیسی 2با
شرایط مرزی عمومی ،تحت بارگذاری محوری و نیروهای خارجی از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی استفاده کردند[ .]6برخی از
پژوهشگران در محاسبات ارتعاش آزاد درونصفحه صفحات دایروی حلقوی روش چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی را بهکار بردند[.]7
همچنین برخی دیگر ،با استفاده از این روش به مطالعه ارتعاش جانبی صفحات مستطیلی ناهمگن دارای تغییرات غیرخطی ضخامت
پرداختند[.]8
اخیراً نیز ،با بهکارگیری و بسط توابع چندجملهیی متعامد مفسر ،مطالعات متنوعی در زمینه تبیین رفتار دینامیکی سازههای
مختلف تیر و صفحه تحت اثر بارهای متحرک صورت گرفته است که همگی نشان از کارایی و دقت این روش در حل مسایل ارتعاش
سازههای گوناگون است[.]12-1
از چندجملهایها متعامد مفسر مرزی در سال های اخیر در محاسبات گوناگونی از جمله :فرکانس ارتعاش آزاد صفحات FGM3
] ،[13ارتعاش آزاد تیرهای نانو اولر برنولی غیریکنواخت ]14و ،[15ارتعاش آزاد پوستههای سیلندری متقارن با مرزهای دلخواه ] [16و بهبود
این روش و استفاده از این چندجملهای ها به طوریکه نه تنها جمله اول بلکه تمام جمالت شرایط هندسی و طبیعی را ارضا کنند و جواب-
های با دقت بیشتری را ارائه دهند] [17استفاده شده است.
از جمله مزایای مطرح شده برای این روش در پژوهشهای صورت گرفته تاکنون میتوان به راحتی کار با آن ،قدرت تغییرپذیری،
توانایی مدلسازی بازشوهای منحنی و هزینه محاسباتی کم اشاره نمود .همچنین با استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی
میتوان اثرات مربوط به وجود بازشو در صفحات ،تقویت آنها و نیز اثرات ناشی از تغییر ضخامت صفحات را بهراحتی لحاظ نمود .در این
نوشتار ،با استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی به محاسبه و تعیین مقادیر جابجایی ،لنگر خمشی و بسامد ارتعاشی صفحاتِ با و

Boundary characteristic orthogonal polynomials
Elasto-Magnetic
Functionally graded materials
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بدون بازشو تحت شرایط مرزی مختلف و همچنین صفحات بازشودار تقویتشده اقدام میگردد .از سوی دیگر ،ضمن مقایسه نتایج حاصل از
روش فوق با نتایج حاصل از روش اجزاء محدود به تبیین میزان کارایی روش حاضر پرداخته میشود.

 -2تحلیل صفحات با استفاده از چندجملهییهای متعامد مُفسر مرزی
بهکارگیری چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی در مطالعات مربوط به تحلیل صفحات طی سه مرحله انجام میگیرد .در مرحله
یک ،اولین تابع چندجملهیی با توجه به شکل هندسی صفحه و ارضای شرایط مرزی حدس زده میشود .در مرحله دو ،توابع بعدی براساس
تابع اولیه و با استفاده از رابطهی شناختهشدهی گِرَم -اِشمیت 4تولید میگردند .سپس در مرحله آخر ،از این توابع در تعیین ماتریسهای
سختی ،جرم و نیرو استفاده میشود[.]3

 -1-2چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی در دو بُعد
چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی برای هر هندسه دلخواه با توابع مستقل خطی به صورت زیر در نظر گرفته میشوند(حدس
اولین تابع چندجملهیی):
i  1, 2, 3, ...

()1

; )Fi ( x, y)  g ( x, y) f i ( x, y

که در آن ) g ( x, yعبارت ارضاکننده شرایط مرزی و ) f i ( x, yتابع خطی مستقل است .حال برای تولید توابع متعامد

) i ( x, yبا استفاده از رابطه گرم– اشمیت از روابط زیر استفاده میگردد (تولید توابع متعامد بر پایه تابع اولیه):
)1 ( x, y) = F1 ( x, y

()2
()3
()4

)j  1, 2, 3, ..., (i  1

; i ( x, y ) = Fi ( x, y ) -  j =1 i j  j ( x, y ) ; i  2, 3, 4, ...
i -1

) Fi ( x, y ), j ( x, y

)  j ( x, y ), j ( x, y

=  ij

 -2-2چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی در صفحات متوازیاالضالع شکل
یک محیط متوازیاالضالع با سه پارامتر  b ، aو  مطابق شکل  1تعریف میشود .محیط متوازیاالضالع کلی  Dدر دستگاه
مختصات ) ( x, yبا استفاده از روابط زیر به ناحیه  Dکه یک مربع واحد در دستگاه مختصات )  ( ,است ،تبدیل میشود:
 x  aξ (b. cos  )
()5

 y  (b. sin  )
الزم به ذکر است ،چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی ابتدا در دستگاه )  ( ,بهدست آمده و سپس به دستگاه )( x, y
انتقال داده میشوند.

شکل : 1تبدیل محدوده متوازیاالضالع به مربع واحد

Gram-Schmidt
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در یک محیط مربعی یا متوازی االضالع چهار لبه وجود دارد .هر لبه با توجه به شرایط مرزی میتواند گیردار ،ساده و یا آزاد در
نظر گرفته شود که در این صورت ،معادالت لبههای مرزی در دستگاه مختصات )  ( ,بهشرح زیر نوشته میشود:
()6

 = 0,  = 1,  = 0,  = 1

جهت اعمال شرایط مرزی لبهها در این روش از پارامترهای  r ، q ، pو  sبه صورت توان به ترتیب برای لبههای ، 1 -  ، 
 و  1 -با توجه شکل  1و معادله  7استفاده میگردد .پارامترهای  r ، q ، pو  sمیتوانند مقادیر ( 2اتصال گیردار)( 1 ،اتصال
مفصلی) و صفر (انتهای آزاد) را با توجه به شرایط مرزی مورد نظر به خود اختصاص دهند .برای مثال p  2 ،نشان میدهد لبه
   0گیردار است .تابع )  g ( ,برای یک صفحه چهارضلعی به شکل زیر بیان میگردد:
()7

g( , ) =  p (1 -  ) q r (1 - ) s

 -3-2توابع شکل
در این بخش با توجه به روابط ارائهشده در قسمتهای  1-2و  2-2برای صفحات نازک مستطیلی ،نمودار توابع شکل برای
صفحات با شرایط مرزی چهار طرف ساده )  (SSSSو چهار طرف گیردار )  (CCCCارائه میشود .بدین ترتیب ،مطابق شکل  ،2تابع شکل
اول برای صفحهای که در هر چهار لبه دارای تکیهگاه مفصلی است ،به صورت معادله ) xy( x-1)( y-1در نظر گرفته میشود.

شکل : 2تابع شکل اول صفحه با شرایط مرزی ssss

از طرفی ،همانطور که در شکل  3نمایش داده شده است ،تابع شکل اول برای صفحهای که در هر چهار لبه ،دارای تکیهگاه گیردار
است ،به صورت معادله  x 2 y 2 ( x-1) 2 ( y-1) 2در نظر گرفته میشود.

شکل : 3تابع شکل اول صفحه با شرایط مرزی cccc
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 -4-2تحلیل استاتیکی صفحه ارتجاعی کیرشهف 5با استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی
 -1-4-2جابجایی و لنگر نقطه دلخواه از صفحه تحت اثر بار استاتیکی متمرکز و گسترده
جهت محاسبه جابجاییها در ابتدا میبایست ماتریسهای سختی )  (Kو نیرو )  (fرا با استفاده از روابط کالسیک صفحههای
مستطیلی نازک[ ]18بهدست آورد که بر این اساس داریم:
()8

2
2
2
2
2
 2φ j
 2i   j
 2 φi  φ j  2 φi  φ j
 2 φi  φ j
1
3  φi
.
)
+
νD
(
.

.
)

D
(
.
)

Gh
(
.
)dxdy
x 2 x 2
x 2 y 2
y 2 x 2
y 2 y 2
3
xy xy

( K ij =  D

که در آن  Dضریب صلبیت و  Gمدول برشی صفحه میباشد و به ترتیب برابرند با:
E
)2 (1+ν

()1

 : Eمدول ارتجاعی صفحه
 : hضخامت صفحه نازک مورد نظر
 : νضریب پواسون
و همچنین:

Eh 3
) 12 (1-ν 2

, G

D

) f j  P   j ( x0 ,y0

()12

که در آن  Pبار متمرکز و )  ( x0 , y0مختصات محل اعمال بار است .پس میتوان نوشت:

P   j dxd y

()11

y1 x1



fj  

y0 x0

که در آن )  ( x0 : y0و )  ( x1 : y1محدوده اعمال بار گسترده میباشد.
نهایتاْ تغییر مکان نقطه مورد نظر (یعنی ) w ( xd ,y d ) :بهصورت زیر بهدست میآید:

w ( xd ,y d )   i ( xd ,y d )Δ i

()12

که در آن:

Δ i  K -1i j  f i

()13

لنگر نقطه دلخواه از صفحه مورد نظر را میتوان با استفاده از روابط کالسیک صفحههای مستطیلی نازک محاسبه نمود]18[ :

()14

2w
)
y 2
2w
)
y 2


2w
M


(
D
 νD
 x
x 2

2w

M


(
νD
D
 y
x 2

2
1

3  w
M


Gh
xy

6
xy


 -2-4-2تحلیل دینامیکی
در این بخش ،جهت محاسبه بسامد ارتعاشی صفحات مورد نظر در حالت ارتعاش آزاد نیاز به تعیین ماتریس جرم بوده که براساس
ماتریس سختی بهدستآمده در قسمت قبل ،ماتریس جرم صفحات به صورت زیر بهدست خواهد آمد:
Kirchhoff
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()15
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M ij   ρvi  j dxdy

که در آن  ρچگالی و  vحجم صفحه است.
بسامدهای ارتعاشی در حالت ارتعاش آزاد و بدون میرایی از حل مسئله مقدار ویژه طبق معادله زیر برای صفحه موردنظر بهدست
میآید:

det(K -  M) = 0
2

()16

که  فرکانس ارتعاشی صفحه است.
الزم به ذکر است ،مقادیر دقیق بسامدها برای صفحهای با لبههای مرزی مفصلی ،جهت مقایسه با مقادیر بهدستآمده از رابطه ،16
بر اساس رابطه  17قابل حصول است]11[:
()17

D

j 

 i

ij =  2 ( ) 2 + ( ) 2 
b  h
 a

که در آن  aو  bبهترتیب طول صفحه در راستای  xو  yمیباشند.
در این مطالعه ،جهت بیبُعدکردن بسامد ارتعاشی به منظور انجام یک مقایسه صحیح از رابطه زیر استفاده شده است:
()18

a 4 ω 2 ρh
D

= 
2

 -3صحت سنجی
در منابع [22و ]21پاسخ های تحلیلی برای برخی از حاالت ارزیابی شده است .در این منابع ،جابهجایی یک نقطه از صفحه در
راستای قائم تحت اثر بار متمرکز  Pو تحت اثر بار گسترده  Qبه ترتیب با استفاده از رابطههای   Pa 2 / Dو   Qa 4 / Dبیان شده
است .همچنین ،لنگر خمشی ایجادشده در یک نقطه از صفحه تحت اثر بار گسترده طبق رابطهی  βQa2بیان شده است .که  aبُعد صفحه
موردنظر در راستای محور  xو  yاست .همچنین ضرایب  αو  βدر جداولی به صورت ضرایب ثابت برخی حاالت موجود ،در منابع ذکر شده
بیان گردیده است.
با توجه به روابط باال و ثابت بودن تمامی مقادیر بهجز ضرایب  و  ، βدر این پژوهش مقایسهها روی این دو ضریب صورت
گرفته است .بدین صورت که پس از محاسبه جابجاییها و لنگرهای خمشی در حاالت مختلف با استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر
مرزی و روش اجزاء محدود با توجه به روابط تحلیلی ارائه شده ،ضرایب  و  βمحاسبه گردیده و با مقادیر موجود در جداول ذکر شده
مورد مقایسه و صحت سنجی قرار گرفته است.

 -4مطالعات پارامتریک
در ادامه و در این بخش از مقاله به بررسی عددی و پارامتریک مثالهای مختلف پرداخته شده است .در دو قسمت اول به بررسی
جابجایی نقطه مرکزی صفحه نازک مستطیلی بدو ن بازشو با شرایط مرزی مختلف در راستای قائم تحت انواع بارگذاری پرداخته شده است،
در قسمت سوم جابجایی یک نقطه از صفحه نازک مستطیلی بازشودار به ابعاد مختلف با شرایط مرزی ساده تحت بارگذاری گسترده در
راستای قائم مورد ارزیابی قرار گرفته است ،قسمتهای چهارم و پنجم به بررسی لنگر خمشی یک نقطه از صفحه نازک مستطیلی بدون
بازشو و بازشودار با شرایط مرزی مختلف تحت انواع بارگذاری اختصاص یافته است ،در قسمت ششم جابجایی یک نقطه از صفحه نازک
مستطیلی بازشودار تقویت شده با شرایط مرزی ساده و تحت بارگذاری گسترده در راستای قائم و میزان تقویت انجام شده مورد بررسی قرار
گرفته است ،در نهایت ،قسمت هفتم به مقایسه و ارزیابی فرکانسهای ارتعاشی صفحه نازک مستطیلی بدون بازشو با شرایط مرزی ساده
اختصاص یافته است .الزم به ذکر است در استفاده از چندجملهای های متعامد مفسر مرزی و روش  FEMبررسی تمام حاالت شرایط مرزی
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و انواع مختلف بارگذاری و بازشودار بودن صفحات نازک مستطیلی قابل انجام میباشد که در این مقاله حاالتی انتخاب شده است که تا حد
امکان جوابهای تحلیلی آن در منابع جهت مقایسه نتایج موجود باشد و صحت سنجی به درستی صورت گیرد.

 -1-4مثال  .1مقایسه ضریب  αدر مرکز صفحه چهار طرف ساده
در این مثال به مقایسه ضریب  در مرکز یک صفحه نازک چهار طرف مفصل و به ترتیب تحت بار گسترده در تمام سطح صفحه
و بار متمرکز در مرکز صفحه پرداخته شده است .همچنین صفحه مذکور بدون بازشو بوده و نسبت طول به عرض آن برابر یک میباشد.
در این حالت جابهجایی در راستای قائم مرکز صفحه که بیشترین مقدار جابهجایی در آن محل رخ میدهد مورد ارزیابی و
مقایسه قرار گرفته است.
روش تحلیلی

روش اجزاء محدود

0.006
0.006
0.005

α

0.005
0.004
0.004
0.003
300

200

0

100

تعداد المان ها
شکل : 4مقایسه ضریب  αدر مرکز صفحه  SSSSتحت اثر بار گسترده در تمام صفحه  -روش اجزاء محدود

جواب حاصل از BCOPs

روش تحلیلی
0.006
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α
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0.004
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30

20
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0

تعداد توابع شکل
شکل : 5مقایسه ضریب  αدر مرکز صفحه  SSSSتحت اثر بار گسترده در تمام صفحه  -جواب حاصل از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی

با توجه به شکلهای  4و  5مشاهده شده است که استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی در این حالت (بارگذاری
گسترده) عملکرد بهتری به لحاظ سرعت همگرایی به جواب تحلیلی ( با  1تابع شکل اول به جواب تحلیلی همگرا شده است ) ،سهولت و
دقت از خود نشان داده است .زمان تحلیل توسط کامپیوتر در این حالت  12.41ثانیه با درنظر گیری  1تابع شکل در استفاده از چندجمله-
ییهای متعامد مفسر مرزی و  1.35ثانیه با درنظرگیری  64المان در روش اجزاء محدود میباشد .همانطور که مشاهده میشود سرعت
تحلیل کامپیوتری در این حالت در روش اجزاء محدود بیشتر میباشد ،اما در مرحله آماده سازی و همبست المانها زمان بسیار بیشتری را به
981
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خود اختصاص داده است .الزم به توضیح می باشد ،انجام عملیات همبست المانها و تشکیل ماتریس های سختی ،نیرو و جرم در روش اجزاء
محدود سبب پیچیدگی و زمانبر شدن این روش ( به خصوص در تعداد المانهای باال ) در مرحله کد نویسی میگردد .در حالیکه در روش
چندجملهیی های متعامد مفسر مرزی این پیچیدگی وجود نداشته و به راحتی با تشکیل تابع شکل اول بر اساس شرایط هندسی صفحه و
تغییر کرانهای انتگرالهای مورد نظر میتوان صفحه را مدل سازی نمود ،در این صورت از پیچیدگی روش حل کمتر شده و در زمان صرفه
جویی قابل توجهی حاصل می شود .همچنین در صورت لزوم ایجاد هرگونه تغییر در نوع و شرایط صفحه مورد نظر میتوان آن را به راحتی و
با صرف زمان کم اعمال نمود ،در صورتیکه در روش اجزاء محدود باید المان بندی از سر گرفته شود.
همانطور که مشاهده میشود دقت در روش اجزاء محدود به شدت تابع تعداد المان میباشد ،مثال در مدل سازی شرایط مرزی در
این روش به تعداد گرههایی که در مرزها قرار دارند شرایط مرزی قابل مدل سازی میباشد ولی در روش چندجملهییهای متعامد مفسر
مرزی این موضوع به راحتی طبق فرمولهای ارائه شده با تخصیص اعداد  2،1،2در تشکیل تابع اولیه به مرز مورد نظر آن را کامال گیردار،
ساده و یا آزاد مدل سازی میکند که این موضوع سبب افزایش دقت این روش در تعداد توابع شکل پایین نیز میگردد.
در نتیجه در روش اجزاء محدود جهت دستیابی به دقت مورد نظر مجبور به درنظرگیری تعداد المانهای بیشتر بوده که طبق
آنچه گفت ه شد این موضوع پیچیدگی و زمان حل را در فاز کد نویسی بیشتر میکند ،در حالیکه در صورت استفاده از چندجملهییهای
متعامد مفسر مرزی این طور نیست .اما در فاز دوم زمان تحلیل توسط نرم افزار در روش اجزاء محدود با هر تعداد المان کم بوده در حالیکه
با بکارگیری چندجملهیی های متعامد مفسر این زمان در تعداد توابع شکل پایین کم ولی در تعداد توابع شکل باال و حالت بازشودار زیاد
میباشد.

شکل : 6مقایسه ضریب  αدر مرکز صفحه  SSSSتحت اثر بار متمرکز در همان نقطه  -روش اجزاء محدود

شکل : 7مقایسه ضریب  αدر مرکز صفحه  SSSSتحت اثر بار متمرکز در همان نقطه  -جواب حاصل از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی

همچنین با توجه به شکلهای  6و  7دقت و همگرایی یکسانی در هر دو روش نسبت به جواب تحلیلی مشاهده شده است ،اما
همچنان استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی به لحاظ سهولت عملکرد بهتری از خود نشان داده است .زمان تحلیل توسط
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کامپیوتر در این حالت  134.13ثانیه با درنظر گیری  25تابع شکل در استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی و  2.35ثانیه با در
نظر گیری  64المان در روش اجزاء محدود میباشد.

 -2-4مثال  .2مقایسه ضریب  αدر مرکز صفحه چهار طرف گیردار
در این مثال به مقایسه ضریب  αدر مرکز یک صفحه نازک چهار طرف گیردار تحت بار گسترده پرداخته شده است .همچنین
صفحه مذکور بدون بازشو بوده و نسبت طول به عرض آن برابر یک میباشد.
در این حالت شرایط مرزی از حالت ساده به گیردار تغییر داده شده است تا اثر شرایط تکیه گاهی در نتایج ،مورد ارزیابی قرار
گیرد .الزم به ذکر است در این حالت جوابهای تحلیلی در منابع مختلف ،خود با اختالف اندک بیان گردیدهاند[.]24-22

شکل : 8مقایسه ضریب  αدر مرکز صفحه  CCCCتحت اثر بار گسترده در تمام صفحه  -روش اجزاء محدود

شکل : 9مقایسه ضریب  αدر مرکز صفحه  CCCCتحت اثر بار گسترده در تمام صفحه  -جواب حاصل از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی

با توجه به شکلهای  8و  1مشاهده شده است که با استفاده از  1تابع شکل اول چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی دقت خوبی
در نتایج حاصل شده است ،درحالیکه روش اجزاء محدود در صورت استفاده از  256المان به جواب دقیق همگرا شده است  .زمان تحلیل
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توسط کامپیوتر در این حالت  23.16ثانیه با درنظر گیری  1تابع شکل در استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی و  3.14ثانیه با
در نظر گیری  128المان در روش اجزاء محدود میباشد.

 -3-4مثال  .3مقایسه ضریب  αدر کُنج صفحه چهار طرف ساده
در این مثال به مقایسه ضریب  αدر کنج بازشو یک صفحه نازک مستطیلی چهار طرف مفصل تحت بار گسترده پرداخته شده
است .همچنین صفحه مذکور دارای بازشو با ابعاد مختلف بوده و نسبت طول به عرض آن برابر یک میباشد (شکل .)12
در این حالت جابجایی در راستای قائم کنج بازشو مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است (شکل  .)12مدل سازی بازشوها با توجه
به استفاده از روش چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی به راحتی امکان پذیر شده است ،همچنین یک تغییر افزایشی در ابعاد بازشو ایجاد
شده است تا اثر ابعاد بازشو در همگرایی نتایج روش مورد نظر بهدست آید .
 -1-3-4حالت اول :
در این حالت صفحه مذکور دارای بازشویی به مساحت  4درصد از مساحت کل صفحه در مرکز صفحه و متقارن میباشد
(شکل.)12

شکل : 11شرایط مرزی صفحه چهار طرف ساده  ،دارای بازشو به اندازه  4درصد مساحت کل صفحه
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شکل : 11تغییرات ضریب  αدر کنج بازشو  4درصد صفحه  SSSSتحت اثر بار گسترده در تمام صفحه  -روش اجزاء محدود
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شکل : 12تغییرات ضریب  αدر کنج بازشو  4درصد صفحه  SSSSتحت اثر بار گسترده در تمام صفحه  -جواب حاصل از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی

همانطور که از شکلهای  11و  12مشاهده میکنیم اختالفی در جواب نهایی روش اجزاء محدود و چندجملهییهای متعامد مفسر
مرزی به اندازه  8.21درصد به وجود آمده است .این اختالف بدلیل ایجاد بازشو در صفحه در استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر
مرزی نسبت به روش اجزاء محدود بوجود آمده است .در روش اجزاء محدود درجات آزادی به دقت روی مرزهای بازشو قرار داده میشوند و
شرایط مرزی بازشو را ارضا میکنند ،درحالیکه در استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی شرایط مرزی بازشو به خوبی رعایت
نگردیده و اختالف مشاهده شده ایجاد میگردد.
 -2-3-4حالت دوم :
در این حالت صفحه با مشخصات عنوان شده در حالت اول دارای بازشویی به مساحت  25درصد از مساحت کل صفحه در مرکز
صفحه و متقارن میباشد.
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شکل : 13تغییرات ضریب  αدر کنج بازشو  25درصد صفحه  SSSSتحت اثر بار گسترده در تمام صفحه  -روش اجزاء محدود
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تعداد توابع شکل
شکل : 14تغییرات ضریب  αدر کنج بازشو  25درصد صفحه  SSSSتحت اثر بار گسترده در تمام صفحه  -جواب حاصل از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی
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صاحبامتیاز

در این حالت با توجه به شکلهای  13و  14اختالف جواب نهایی روش اجزاء محدود و چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی به
 5.52درصد کاهش یافته است که نشان دهنده افزایش دقت استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی با باال رفتن ابعاد بازشو می-
باشد .اما به طور کلی وجود بازشو از دقت استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر کاسته و همگرایی نیز در روش اجزاء محدود سریعتر
حاصل شده است.

 -4-4مثال  .4مقایسه ضریب  در مرکز صفحه چهار طرف ساده
در این بخش به بررسی لنگر مرکزی  βبه وجود آمده در یک صفحه نازک چهار طرف مفصل و به ترتیب تحت بار گسترده و
متمرکز اعمال شده در مرکز صفحه پرداخته شده است .همچنین صفحه مذکور بدون بازشو بوده و نسبت طول به عرض آن برابر یک می-
باشد.
روش تحلیلی

روش اجزاء محدود
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تعداد المان ها
شکل : 15مقایسه ضریب  βدر مرکز صفحه  SSSSتحت اثر بار گسترده در تمام صفحه  -روش اجزاء محدود
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تعداد توابع شکل
شکل : 16مقایسه ضریب  βدر مرکز صفحه  SSSSتحت اثر بار گسترده در تمام صفحه  -جواب حاصل از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی

زمان تحلیل توسط کامپیوتر در این حالت  52.28ثانیه با درنظر گیری  16تابع شکل در استفاده از چندجملهییهای متعامد
مفسر مرزی و  6.211ثانیه با در نظر گیری  128المان در روش اجزاء محدود میباشد.
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صاحبامتیاز
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تعداد المان ها
شکل : 17تغییرات ضریب  βدر مرکز صفحه  SSSSتحت اثر بار متمرکز در مرکز صفحه  -روش اجزاء محدود
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تعداد توابع شکل
شکل : 18تغییرات ضریب  βدر مرکز صفحه  SSSSتحت اثر بار متمرکز در مرکز صفحه  -جواب حاصل از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی

با توجه به شکلهای  15تا  18مشاهده شده است که در حالت مقایسه لنگرها در بارگذاری گسترده استفاده از چندجملهییهای
متعامد مفسر مرزی عملکرد بهتری از خود نشان داده است .اما در بارگذاری نقظه ای اختالف جوابهای نهایی  44.51درصد میباشد که
عدم دقت روش چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی را در این حالت نشان میدهد.

 -5-4مثال  .5مقایسه ضریب  در مرکز لبه مرزی باالیی صفحه چهار طرف گیردار
در این بخش به بررسی لنگر  βلبه مرکزی و مرزی باالیی به وجود آمده در یک صفحه نازک چهار طرف گیردار و تحت بار
گسترده پرداخته شده است .همچنین در این حالت صفحه مذکور دارای بازشویی به مساحت  4درصد از مساحت کل صفحه بوده و نسبت
طول به عرض آن برابر یک میباشد.
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تعداد المان ها
شکل : 19مقایسه ضریب  βدر مرکز لبه باالیی صفحه  CCCCتحت اثر بار گسترده در تمام صفحه  -روش اجزاء محدود
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تعداد توابع شکل
شکل : 21مقایسه ضریب  βدر مرکز لبه باالیی صفحه  CCCCتحت اثر بار گسترده در تمام صفحه  -جواب حاصل از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی

با توجه به شکلهای  11و  22مشاهده شده است نتایج در هر دو روش یکسان ( با اختالف اندک  5.8درصد ) بوده و تغییر
شرایط مرزی در حالت لنگرهای ایجاد شده در صفحه نیز اثر محسوسی در همگرایی نتایج نداشته است .در این حالت به دلیل اینکه نقطه
مورد بررسی در لبه صفحه مورد نظر بوده است مقادیر لنگر در راستای  xو  yبا هم متفاوت بوده و دو نمودار برای هر کدام در هر دو روش
بیان شده است.

 -6-4مثال  .6مقایسه ضریب  αدر حالت تقویت صفحه
در این مثال به مقایسه ضریب  αدر کنج یک بازشوی مرکزی تقویت شده (مطابق شکل  )26به مساحت  11درصد از مساحت کل
یک صفحه نازک چهار طرف مفصل تحت بار گسترده پرداخته شده است .همچنین نسبت طول به عرض صفحه مذکور برابر یک میباشد
(شکل .)21
در این حالت اثر تقویت انجام شده و روند همگرایی نتایج در استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی و روش اجزاء
محدود مشاهده و مورد بررسی قرار داده شده است.
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صاحبامتیاز

شکل : 21شرایط مرزی صفحه چهار طرف ساده  ،تقویت
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تعداد المان ها
شکل : 22تغییرات ضریب  αدر کنج بازشو  11درصد صفحه  SSSSتقویت شده تحت اثر بار گسترده در تمام صفحه  -روش اجزاء محدود
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تعداد توابع شکل
شکل : 23تغییرات ضریب  αدر کنج بازشو  11درصد صفحه  SSSSتقویت شده تحت اثر بار گسترده در تمام صفحه  -جواب حاصل از چندجملهییهای متعامد مفسر
مرزی

با توجه به شکلهای  22و  23در این حالت اختالفی در جواب نهایی روش اجزاء محدود و چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی
به اندازه  6.7درصد به وجود آمده است .در ادامه به بررسی صحت و عملکرد تقویت انجام شده پرداخته شده است.
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0.0035

α

0.0025
0.0015
400

100

200

300

0
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شکل : 24مقایسه ضریب  αدر کنج بازشو تحت اثر بار گسترده در تمام صفحه برای حالتهای تقویت شده و تقویت نشده  -روش اجزاء محدود
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تعداد توابع شکل
شکل : 25مقایسه ضریب  αدر کنج بازشو تحت اثر بار گسترده در تمام صفحه برای حالتهای تقویت شده و تقویت نشده  -جواب حاصل از چندجملهییهای متعامد
مفسر مرزی

با مقایسه و بررسی شکلهای  24و  25مشاهده شده است که با انجام این تقویت ضریب آلفا به  2.2225رسیده است که از مقدار
( 2.2237حالت بازشودار بدون تقویت) و حتی از مقدار ( 2.2228بدون بازشو) کمتر شده است و این نتایج عملکرد صحیح تقویت انجام
شده را بیان کرده است.

 -7-4مثال  .7مقایسه فرکانس ارتعاشی (ضریب  ) صفحه چهار طرف مفصل
در این حالت فرکانس ارتعاشی یک صفحه نازک در حالت چهار طرف مفصل و بدون بازشو با استفاده از چندجملهییهای متعامد
مفسر مرزی و روش اجزاء محدود مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است.
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جدول : 1فرکانسهای ارتعاشی صفحه  - SSSSروش اجزاء محدود
جدول نتایج محاسبات روش اجزاء محدود
تعداد المانهای درنظر گرفته شده
4

8

16

32

فرکانس ارتعاشی بی بعد اول

17.84

18.34

11.15

11.35

فرکانس ارتعاشی بی بعد چهارم

43.21

41.17

71.71

73.62

فرکانس ارتعاشی بی بعد نهم

15.17

128.21

141.13

154.35

فرکانس ارتعاشی بی بعد شانزدهم

223.11

111.53

224.54

221.17

فرکانس ارتعاشی بی بعد بیست و پنجم

-

438.24

217.45

315.61

64

128

256

فرکانس ارتعاشی بی بعد اول

11.58

11.64

11.72

فرکانس ارتعاشی بی بعد چهارم

76.51

77.53

78.32

فرکانس ارتعاشی بی بعد نهم

166.17

165.82

167.22

فرکانس ارتعاشی بی بعد شانزدهم

255.51

253.62

255.82

فرکانس ارتعاشی بی بعد بیست و پنجم

367.15

372.31

381.12

جدول : 2فرکانسهای ارتعاشی صفحه  - SSSSجواب حاصل از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی
جدول نتایج محاسبات استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی
تعداد المانهای درنظر گرفته شده
1

4

1

16

25

فرکانس ارتعاشی بی بعد اول

22.18

22.37

11.74

11.74

11.74

فرکانس ارتعاشی بی بعد چهارم

-

131.78

12.56

71.42

71.27

فرکانس ارتعاشی بی بعد نهم

-

-

283.41

174.51

174.36

فرکانس ارتعاشی بی بعد شانزدهم

-

-

-

865.12

366.15

فرکانس ارتعاشی بی بعد بیست و پنجم

-

-

-

-

1361.35

36

41

64

81

فرکانس ارتعاشی بی بعد اول

11.74

11.74

11.74

11.74

فرکانس ارتعاشی بی بعد چهارم

78.16

78.16

78.16

78.16

فرکانس ارتعاشی بی بعد نهم

168.22

167.71

167.71

167.78

فرکانس ارتعاشی بی بعد شانزدهم

276.55

257.74

256.64

256.61

فرکانس ارتعاشی بی بعد بیست و پنجم

683.27

443.62

311.44

315.81

جدول : 3فرکانسهای ارتعاشی صفحه  - SSSSجوابهای تحلیلی

جوابهای تحلیلی
فرکانس ارتعاشی بی بعد اول

11.74

فرکانس ارتعاشی بی بعد چهارم

78.16

فرکانس ارتعاشی بی بعد نهم

177.65

فرکانس ارتعاشی بی بعد شانزدهم

315.83

فرکانس ارتعاشی بی بعد بیست و پنجم 413.48
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با توجه به نتایج جدولهای  1تا  ،3همگرایی خوب هر دو روش در فرکانسهای ارتعاشی اولیه و عدم همگرایی مناسب در
فرکانسهای ارتعاشی باالتر نسبت به جوابهای تحلیلی مشاهده گردیده است.

 -5نتیجهگیری
به طور کلی با توجه به مقایسههای انجام شده در بخشهای ( 1-4و  )2-4در برآورد جابهجاییها و اعمال بار گسترده بر صفحات
نازک مستطیلی بدون بازشو و با هر شرایط مرزی تکیهگاهی استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی منجر به باال رفتن سرعت
همگرا یی به جواب مورد نظر شده است .همچنین سهولت استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی نسبت به روش اجزاء محدود
بسیار قابلتوجه بوده و در برآورد لنگرها در بخشهای ( 4-4و  )5-4در بارگذاری گسترده عدم همگرایی قابلتوجهی در نتایج مشاهده
نگردیده است .اما در بارگذاری نقطهای ،دقت مطلوب در نتایج با استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی مشاهده نشده است.
با اعمال بازشو در صفحات مورد نظر در بخش ( )3-4کمی از دقت استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی کاسته شده
است که قابل صرفنظر کردن میباشد و همچنین سهولت و دقت استفاده از چندجملهییهای متعامد مفسر مرزی در تحلیل استاتیکی و
دینامیکی صفحات نازک با شرایط مرزی مستقیم و به خصوص غیرمستقیم میتواند به عنوان برتری کاربرد چندجملهییهای متعامد مفسر
مرزی نسبت به روش کالسیک اجزاء محدود باشد .در مسائل دینامیکی در بخش ( ،) 7-4در صورت افزایش تعداد درجات آزادی آن هم به
واسطه افزایش ابعاد سازه استفاده از چندجملهیی های متعامد مفسر مرزی سرعت اجرای کامپیوتری باالتری را نسبت به روش اجزاء محدود
خواهد داشت .همچنین در بخش ( ) 6-4عالوه بر مزایای ذکر شده در استفاده از چندجملهایهای متعامد مفسر مرزی ،کارایی و هماهنگی
آن در مسائل گوناگون و پیچیده مورد ارزیابی قرار گرفته که به خوبی از عهده آن برآمده است.
یکی دیگر از مزایای استفاده از چندجملهیی های متعامد مرزی نسبت به روش مودهای فرضی که بر اساس حل مسئله مقدار ویژه
صفحه می باشد ،امکان تحلیل صفحات برای تمامی شرایط مرزی دلخواه است و این در حالیست که در روش مودهای فرضی برای تعداد
محدودی از شرایط مرزی توابع شکل تحلیلی وجود دارد.
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