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آواليس تغيير ضکلَاي پالستيک بسرگ براساض ريش ترکيبي گالرکيه
بدين المان -المان طبيعي
عيذػجذالصوذ خَاًوزد* ،1هحوذهحغي هؾکغبر ٍ 2فزٌّگ داًؾوٌذ

3

چکيدٌ
گبلزکيي ثذٍى الوبى) ٍ (EFGالوبى عجيؼي) (NEMاس رٍػّبي ؽٌبختِ ؽذُ در سهيٌِي هکبًيک هحبعجبتي ٍ خشٍ
رٍػّبي ثذٍى الوبى هيثبؽٌذ .در ايي پضٍّؼ ،اس رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى -الوبى عجيؼي ثِهٌظَر ؽجيِعبسي تغييز
ؽکلّبي پالعتيک ثشرگِ ايدبد ؽذُ در آسهَى کؾؼ ٍ فزآيٌذ اکغتزٍصى هغتقين اعتفبدُ ؽذُ اعت .در رٍػ تزکيجي
گبلزکيي ثذٍى الوبى -الوبى عجيؼي ،تَاثغ ؽکل ثِدعت آهذُ اس رٍػ الوبى عجيؼي ثِػٌَاى تَاثغ ٍسى در رٍػ گبلزکيي ثذٍى
الوبى هَرد اعتفبدُ قزار هيگيزًذ کِ عجت ايدبد ٍيضگي دلتبي کزاًيکز در تَاثغ ؽکل هيگزدد .رٍػ گبلزکيي ثذٍى الوبى در
حبلت هؼوَلي داراي ٍيضگي دلتبي کزاًيکز در تَاثغ ؽکل ًويثبؽذ ٍ ثِهٌظَر اػوبل ؽزايظ هزسي اعبعي ًيبس ثِ اعتفبدُ اس
رٍػّبي ٍيضُ هيثبؽذ .هَارد ثزرعي ؽذُ ؽبهل ؽجيِعبسي آسهَى کؾؼ در حبلت تقبرى هحَري ٍ فزآيٌذ اکغتزٍصى
هغتقين هقبعغ دايزُاي ثب اعتفبدُ اس ؽوؼ اٍليِ ثب عغح هقغغ گزد هيثبؽذ .در فزآيٌذ اکغتزٍصى هغتقين ،اًذاسُي فزٍرٍي
پبًچ ثِ هقبديز کَچکتز تقغين ؽذُ ٍ در پبيبى ّز هزحلِ ،هدوَػِاي اس گزُّب فؼبل هيگزدد .ثِهٌظَر ثيبى رفتبر هبدُ پظ اس
تغلين ،اس راثغِي َّلوي -لَدٍيک اعتفبدُ ؽذُ اعت .تَاًبيي رٍػ ارايِ ؽذُ ثٍِعيلِي هقبيغِي ٌّذعي هبدُي تغييز ؽکل
يبفتِ ٍ کبًتَر کزًؼ هؼبدل ثب ًتبيح ثِدعت آهذُ اس ؽجيِعبسي ثزاعبط رٍػ الوبى هحذٍد ،هَرد ثزرعي قزار گزفت .ثزرعي
ًتبيح ،ثيبىکٌٌذُي ّنخَاًي خَثي ثيي ًتبيح ثِدعت آهذُ اس ؽجيِعبسي ثزاعبط رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى -الوبى
عجيؼي ٍ ًتبيح ثِدعت آهذُ اس ؽجيِعبسي ثِ رٍػ الوبى هحذٍد هيثبؽذ کِ ًؾبى هيدّذ رٍػ ثبال تَاًبيي ؽجيِعبسي تغييز
ؽکلّبي پالعتيک ثشرگ را دارا اعت.
ٍاصُّبي کليذي :رٍػّبي ثذٍى الوبى ،رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى -الوبى عجيؼي ،تغييز ؽکل پالعتيک ثشرگ ،آسهَى
کؾؼ ،اکغتزٍصى هغتقين.

 -1اعتبديبر داًؾگبُ آساد اعالهي ٍاحذ هزٍدؽت ،گزٍُ هٌْذعي هکبًيک ،هزٍدؽت ،ايزاى.
 -2اعتبد داًؾگبُ آساد اعالهي ٍاحذ هزٍدؽت ،گزٍُ هٌْذعي هکبًيک ،هزٍدؽت ،ايزاى .
 -3داًؾيبر داًؾگبُ ؽيزاس ،داًؾکذُ هٌْذعي هکبًيک ،ؽيزاس ،ايزاى.
*ًَ -يغٌذُي هغئَل هقبلِjsamad2000@yahoo.com :
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آًبليش تغييز ؽکلّبي پالعتيک ثشرگ ثزاعبط رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى -الوبى عجيؼي

پيطگفتار
در ثيي رٍػّبي ػذدي کِ ثِهٌظَر ؽجيِعبسي
فزآيٌذّبي ؽکلدادى فلشات هَرد اعتفبدُ قزار هيگيزد،

رٍػ الوبى هحذٍد داراي کبرثزد فزاٍاًي هيثبؽذ.1-2
ّزچٌذ رٍػ الوبى هحذٍد داراي تَاًبيي ثباليي در ؽجيِ
عبسي فزآيٌذّبي ؽکلدادى هيثبؽذٍ ،لي ثِدليل ايدبد
تغييز ؽکلّبي ؽذيذ در سهبى ؽجيِعبسي فزآيٌذ
ؽکلدّيً ،يبسهٌذ ايدبد ؽجکِي خذيذ ٍ ًگبؽت
هتغيزّبي حبلت اس ؽجکِي پيؾيي ثِ ؽجکِي خذيذ
هيثبؽذ کِ ايي ًگبؽت عجت افشايؼ خغب در فزآيٌذ
ؽجيِعبسي هيگزددّ .وچٌيي ،تَليذ ؽجکِ ،ثٍِيضُ
ثِهٌظَر هغبيل عِ ثؼذي ثغيبر سهبىثز هيثبؽذ .ايي
هؾکل ثٍِيضُ در هغبيلي کِ ثب ٌّذعِّبي پيچيذُ ّوزاُ
ثبؽٌذ ٍ يب ّذف ،آًبليش تغييز ؽکلّبي ثشرگ هيثبؽذ
اّويت ثيؾتزي پيذا خَاّذ کزد.
در ؽکل  ،1رًٍذ کلي حل در رٍػّبي ثذٍى ؽجکِ ثب
رٍػ الوبى هحذٍد هقبيغِ ؽذُ اعت .در رٍػّبي ثذٍى
الوبى ،تبثغ تقزيت فقظ ثزاعبط هدوَػِاي اس گزُّب
تؾکيل هيؽَد ٍ ثزاي تؾکيل تبثغ تقزيت ًيبسي ثِ الوبى
ًيغت ،ثزخالف رٍػ اخشاء هحذٍد کِ ثزاي تؾکيل
درٍىيبةّب ًيبسهٌذ عبختبر الوبًي هيثبؽذ.
اس ؽٌبختِ ؽذُتزيي رٍػّبي ثذٍى الوبى ،رٍػ
گبلزکيي ثذٍى الوبى 1هيثبؽذ 3کِ اس رٍػ حذاقل
هدوَع هزثؼبت هتحزک ،ثِهٌظَر ثيبى تبثغ تقزيت کوک
هيگيزد .تقزيت کوتزيي هزثؼبت هتحزک ،رٍؽي ثزاي
ثِدعت آٍردى تقزيجي اس يک تبثغ هدَْل ثب داؽتي هقذار
آى در تؼذادي ًقبط خذا اس ّن هيثبؽذ .رٍػ گبلزکيي
ثذٍى الوبى در حبلت هؼوَلي داراي ٍيضگي دلتبي کزاًيکز
در تَاثغ ؽکل ًويثبؽذ ٍ ثِهٌظَر اػوبل ؽزايظ هزسي
اعبعيً ،يبس ثِ اعتفبدُ اس رٍػّبي ٍيضُ اعت .در رٍػ
تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى -الوبى عجيؼي ،تَاثغ ؽکل
ثِدعت آهذُ اس رٍػ الوبى عجيؼي 2ثِػٌَاى تَاثغ ٍسى در
رٍػ گبلزکيي ثذٍى الوبى هَرد اعتفبدُ قزار هيگيزًذ کِ
عجت ايدبد ٍيضگي دلتبي کزاًيکز در تَاثغ ؽکل

هيگزدد .4درٍىيبة هَرد اعتفبدُ در رٍػ الوبى
)1- Element Free Galerkin (EFG
)2- Natural Element Method (NEM

عجيؼي ،درٍىيبة ّوغبيِي عجيؼي ًبهيذُ هيؽَد .ايي
درٍىيبة در ًخغت در عبل  1980تَعظ عيجغَى
هؼزفي ؽذ .در عبل  1998عَکَهبر ٍ ّوکبراى حل
هغبيل االعتيغيتِ را ثب اعتفبدُ اس رٍػ الوبى عجيؼي
هَرد ثزرعي قزار دادًذ] .[5ٍ 6در عبل  ،2010داًؾوٌذ ٍ
ّوکبراى اس ايي رٍػ ثِهٌظَر ثزرعي هغبيل عغح آساد
خزيبى سيز دريچِي تخت اعتفبدُ کزدًذ].[7
هغبيل تغييز ؽکل فلشات ثيؾتز داراي تغييز ؽکلّبي
ؽذيذ در الوبىّب ثِّوزاُ تغييز ؽکلّبي ثشرگ ،هزسّبي
هتحزک ،رفتبر غيزخغي ٍ ٍاثغتِ ثِ هغيز هَاد ٍ تغييز
پيَعتِ در ؽزايظ هزسي هيثبؽٌذ .ايي پضٍّؼ ثِدًجبل
اعتفبدُ اس رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى -الوبى
عجيؼي ثِهٌظَر حل هغبيل داراي تغييز ؽکلّبي
پالعتيک ثشرگ هيثبؽذً .خغت آسهَى کؾؼ ؽجيِعبسي
هيگزدد ٍ فزآيٌذ ؽکلدّي اًتخبة ؽذُ ،اکغتزٍصى
هغتقين در حبلت تقبرى هحَري هيثبؽذ کِ در آى هيشاى
حزکت پبًح ثِ چٌذهزحلِ تقغين هيگزدد .در فضبي حل
هغئلِ ،گزُ در ًظز گزفتِ ؽذُ ٍ در پبيبى ّز هزحلِ،
گزُّبي فؼبل ثزاي هزحلِي ثؼذ اًتخبة هيؽًَذ .راثغِي
َّک ٍ َّلوي  -لَدٍيک ثِتزتيت ثِهٌظَر ثيبى رفتبر
االعتيک ٍ رفتبر غيزخغي هبدُ اًتخبة ؽذُاًذ .ثِهٌظَر
ؽجيِعبسي هَارد ثبال ثزاعبط رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى
الوبى -الوبى عجيؼي ،کذًَيغي ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار
 Matlabاًدبم ؽذُ اعت.
دقت رٍػ ثبال ثِ کوک هقبيغِي ًتبيح ،ؽبهل
ٌّذعِي هبدُي تغييز ؽکل يبفتِ ٍ کبًتَر کزًؼ هؼبدل
ثب ًتبيح ثِدعت آهذُ اس ؽجيِعبسي ثٍِعيلِي ًزم افشار
 ANSYSهقبيغِ ؽذُ اعت.
مًاد ي ريش پصيَص
ريش ترکيبي گالرکيه بدين المان) (EFGي المان
طبيعي)(NEM

رٍػ گبلزکيي ثذٍى الوبى اس خولِ رٍػّبي هؾَْر
ثذٍى الوبى اعت .در ايي رٍػ ،تَاثغ تقزيت ثب اعتفبدُ اس
رٍػ کوتزيي هزثؼبت هتحزک عبختِ هيؽًَذ .تقزيت
کوتزيي هزثؼبت هتحزک رٍؽي ثزاي ثِدعت آٍردى
تقزيت اس يک تبثغ هدَْل ثب داؽتي هقذار آى در تؼذادي
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ًقبط خذا اس ّن هيثبؽذ .اگز ً xقغِاي درٍى ًبحيِي
هغئلِ ثبؽذ ،تقزيت کوتزيي هزثؼبت هتحزک در آى ًقغِ
ثِگًَِي سيز خَاّذ ثَد]:[4
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کِ ) pi(xثِػٌَاى ثزدار تَاثغ پبيِ ٍ  αiثِ ػٌَاى ثزدار
ضزايت ؽٌبختِ هيؽَد .ثِعَر هؼوَل ،تؼذاد ًقبط  nثبيذ
اس تؼذاد تَاثغ پبيِ  mثيؾتز ثبؽذ .راثغِي( )1را هيتَاى
ثِگًَِي سيز ًيش ثيبى ًوَد:
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در اييصَرت السم اعت هؾتق ثِ گًَِي سًديزُاي اس ،p
ً B ٍ Aغجت ثِ  xگزفتِ ؽَد:
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خغبي ًبؽي اس تقزيت را ثِگًَِي سيز ًيش هيتَاى هحبعجِ
کزد:



n

تبثؼي اس  xهيثبؽٌذ .ثزاي هحبعجِي هؾتق هزتجِي
ًخغت ٍ دٍم ثز اعبط رٍاثظ ( )7( ٍ )2خَاّين داؽت:
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ثب اعتفبدُ اس راثغِي ( ،)10هؾتق هزتجِي ًخغت ثِ
گًَِي سيز ثيبى هيؽَد:
()12

کِ  w j x تبثغ ٍسى هتٌبعت ثب گزُ jام هيثبؽذ کِ در
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ًقغِي  xهحبعجِ ؽذُ اعت .اکٌَى ثب حذاقل کزدى هقذار
خغب هيتَاى ضزايت هدَْل(ثزدار  )αرا هحبعجِ کزد.
ثِهٌظَر هيٌيون کزدى خغب السم اعت کِ:
()4
J i  0
i  1, 2,...,m
ايي راثغِ عجت فزهَالعيَى سيز خَاّذ ؽذ:
()5
Ax  x   Bx u
کِ:

تًابع يزن مًرد استفادٌ در ريش گالرکيه بدين المان

 xi  pT  xi ,
()6

n
  wi  x  p
i 1

 x

A

u  u1 , u2 , , un 

T

Bx  w1 x px1 , , wn x pxn ,

اگز عزفيي راثغِي( )5در هؼکَط هبتزيظ  Aضزة ؽَد،
ثزدار ضزايت ثِگًَِي سيز ثِدعت هيآيذ:
1
()7
 x   A x Bx u
چٌبًچِ راثغِي( )7در راثغِي( )1خبيگذاري ؽَد،
هيتَاى تَاثغ ؽکل را ثِ گًَِي سيز هؼزفي ًوَد:
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()9
  j x را تبثغ ؽکل هزثَط ثِ گزُ jام در ًقغِي x
هيًبهين .در اييخب  ٍ αهبتزيظّبي  B ٍ Aثبثت ًجَدُ ٍ

تبثغ ٍسى ثزاي توبهي گزُّب ٍ رٍي توبهي داهٌِي
هغئلِ تؼزيف هيگزدد ثِ گًَِاي کِ تبثغ ٍسى رٍي توبهي
ًقبط داهٌِ هثجت يب صفز اعت ٍ هقذار آى در  xjثيؾيٌِ
ثَدُ ٍ ثب دٍر ؽذى اس ًقغِي  xjاس هقذار آى کبعتِ
هيؽَد ٍ در فبصلِاي اس گزُي هَرد ًظز کِ آى را ؽؼبع
اثز تبثغ ٍسى هيًبهٌذ ،هقذار آى ثزاثز صفز هيگزدد .اس
عَي ديگز ،ؽؼبع اثز تبثغ ٍسى ،ثيبىکٌٌذُي ًبحيِاي اعت
کِ آى گزُ ٍيضُ هيتَاًذ رٍي خَاة تبثيز ثگذارد .ثزاي
آًْب
هؼزٍفتزيي
ثِ
هيتَاى
ٍسى
تبثغ
 Gaussian ٍ cubic splineاؽبرُ ًوَد].[4
درينياب المان طبيعي بمىظًر دستيابي بٍ تًابع يزن

ديبگزام ٍرًٍي ٍ ؽجکِثٌذي دالًي يکي اس اعبعيتزيي
ٍ هفيذتزيي اثشارّبيي ّغتٌذ کِ يک هدوَػِي ًبهٌظن
ًقبط(گزُّب) را تؼزيف هيکٌٌذ .هدوَػِاي اس گزُّبي
خذا اسّن ثِ گًَِي } N={n1,n2,…,nmرا در فضبي
 R2در ًظز ثگيزيذ .ديبگزام ٍرًٍي هزتجِي ًخغت ثزاي
هدوَػِ  ،Nتقغيوي اس صفحِ ثِ ًَاحي  TIاعت کِ ّز
ًبحيِي  TIثِ گزُ ً nIغجت دادُ هيؽَد ،ثِ گًَِاي کِ
ّز ًقغِ در ايي ًبحيِ ثِ گزُ ً nIشديکتز اس ّز گزُ ديگز
اعت .ثِ ايي ًَاحي  TIعلَلّبي ٍرًٍي هزتجِي ًخغت

u
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گفتِ هيؽَد کِ ثيبى ريبضي ديبگزام آى ثِ گًَِي سيز
اعت]:[7
2
()13
TI  x  R : d ( x, x I )  d ( x, x J ) J  I 
ثب تَخِ ثِ اييکِ فضبي هتزيک در ًظز گزفتِ ؽذُ فضبي
اقليذعي اعت d(xI,xJ) ،فبصلِي ثيي  xJ ٍ xIاعت .ايي
هکبى ٌّذعي ثب رعن ػوَد هٌصفّبي ثيي ّز دٍ گزُ
ثِدعت هيآيذ .ديبگزام ٍرًٍي هزتجِي دٍ اييگًَِ تؼزيف
هيؽَد :هکبى ٌّذعي ًقبعي اس صفحِ کِ ً nIشديکتزيي
ّوغبيِ ٍ ً nJشديکتزيي ّوغبيِ پظ اس آى هيثبؽذ .ايي
ًبحيِ را هيتَاى ثِ ثيبى ريبضي ثِ گًَِي سيز تؼزيف کزد:

( )14



2
TIJ  x  R : d ( x , x I )  d ( x , x J )  d ( x , x K ), K  I , J

کِ )ً x(x,yقغِاي هزثَط ثِ فضبي دٍثؼذي اعت.
عيجغَى در عبل 1980درٍىيبة ّوغبيِي عجيؼي را
هؼزفي ًوَد .در ايي رٍػ ثزاي تؼييي ّوغبيِّبي عجيؼي
ًقغِاي هبًٌذ  xثِ هختصبت) ،(x1,x2اس ديبگزام ٍرًٍي
هزتجِي دٍم اعتفبدُ هيؽَد ٍ ثذيي تزتيت ّوغبيِي
عجيؼي ٍ هختصبت ّوغبيِي عجيؼي هؾخص هيؽَد.
هختصبت ّوغبيِي عجيؼي(تَاثغ ؽکل) ثِػٌَاى تَاثغ
درٍىيبثي در درٍىيبةّبي ّوغبيِي عجيؼي عيجغَى ٍ
ثِػٌَاى تَاثغ تغت در اخزاي رٍػ گبلزکيي ثزاي حل
هؼبدالت ديفزاًغيل پبرُاي اعتفبدُ هيؽَد .تبثغ ؽکل
ّوغبيِي عجيؼي ً xغجت ثِ ّوغبيِي عجيؼي I
ثِػٌَاى ًغجت هغبحت علَل ٍرًٍي هزتجِي دٍ( )AIثِ
کل هغبحت علَل ٍرًٍي هزتجِي ًخغت ) (Aتؼزيف
هيؽَد:
n
A x    A j  x 
j 1

()15

A  x
I  x   I
,
A x 

هؾتق تَاثغ ؽکل عيجغَى اس راثغِي سيز قبثل هحبعجِ
اعت:
()16

, j  1, 2

) AI , j ( x )   I ( x ) A, j ( x
) A( x

 I , j (x) 

ؽکل(الف )2-ثيبىکٌٌذُي تؼذادي اس ًقبط در صفحِ
هيثبؽذ .هيتَاى ايي ًقبط را ثزاعبط رٍػ دالًي
هثلثثٌذي ًوَد .ؽجکِي ٍرًٍي ايي ًقبط ثِ ٍعيلِي
تزعين ػوَد هٌصفّبي ثيي ّز دٍ گزُ ثِدعت هيآيذ
(ؽکل ة .)2-اگز ًقغِي  ،xيک ًقغِ در فضبي در ثز
گيزًذُي ًقبط هغئلِ ثبؽذ ،ثِهٌظَر دعتيبثي ثِ تَاثغ
ؽکل در گزُ ً ،xخغت ثٍِعيلِي تزعين ؽجکِي ٍرًٍي

ثزاي گزُ ً ٍ xقبط اعزافّ ،وغبيِيّبي عجيؼي گزُ x
هؾخص هيگزدد(ؽکل الف )3-ثِ گًَِاي کِ ثزاي
ًقغِي ّ 5 ،xوغبيِي عجيؼي ٍخَد دارد .ثب تَخِ ثِ
راثغِي( ٍ )15ؽکلّبي(الف ٍ 3-ة ،)3-تَاثغ ؽکل ثزاي
گزُ  xثز اعبط رٍػ الوبى عجيؼي ٍ الوبى هحذٍد در
خذٍل  1هؾخص ؽذُ اعت.
مدلسازي رفتار االستً  -پالستيک با استفادٌ از ريش
المان محديد ي بدين المان

در ايي ثخؼ ،آًبليش تٌؼ در حبلت االعتَ -پالعتيک
ثزاي حبلت تٌؼ صفحِاي ،کزًؼ صفحِاي ٍ ؽزايظ
تقبرى هحَري هَرد ثزرعي قزار گزفتِ اعتً .خغت
هؼبدالت تؾکيل يبفتِ ثِهٌظَر ثيبى رفتبر
االعتَ-پالعتيک هَاد در حبلت  2ثؼذي ارايِ هيگزدد ٍ
عپظ فزهَلثٌذي الوبى هحذٍد ٍ گبلزکيي ثذٍى الوبى
ثِهٌظَر حل هغبيل ػٌَاى هيگزدد .هؼيبر تغلين هَرد
تَخِ در ايٌدب ،هؼيبر تغلين ٍاى -هبيغش هيثبؽذ .رفتبر
پالعتيک هبدُ ؽبهل رفتبري ًبثزگؾتپذيز در کزًؼ ٍ ًب
ٍاثغتِ ثِ سهبى اعت .فزهَلثٌذي تئَري پالعتيغيتِ
ؽبهل هزاحل سيز هيثبؽذ]:[9ٍ 8
ٍ -1خَد راثغِ ثيي تٌؼ ٍ کزًؼ در ًبحيِي االعتيک.
 -2در ًظز گزفتي هؼيبر تغلين ثِهٌظَر هؾخص ؽذى
سهبى ٍرٍد ثِ ًبحيِي پالعتيک.
 -3تَعؼِي رٍاثظ تٌؼ ٍ کزًؼ ثِهٌظَر ًبحيِي
پالعتيک.
رفتبر هَاد در ًبحيِي االعتيک ثٍِعيلِي راثغِي سيز
تؼزيف هيؽَد:
  De

()17

در حبالت گًَبگَى(کزًؼ صفحِاي ،تٌؼ صفحِاي ٍ
حبلت تقبرى هحَري) هبتزيظ  Deثِ گًَِي سيز تؼزيف
هيؽَد:
ثزاي حبلت کزًؼ صفحِاي ٍ تقبرى هحَري:
()18
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ثزاعبط تئَري پالعتيک ًوَي ،سهبًيکِ يک هبدُ
االعتَ-پالعتيک ؽزٍع ثِ تغلين هيکٌذً ،وَ کزًؼ را
هيتَاى ثِ دٍ ثخؼ االعتيک ٍ پالعتيک تقغين ًوَد.
ثٌبثزايي هيتَاى ًَؽت:
()20
d d e  d p
E

کِ در ايي راثغًِ d ،وَ کزًؼ کلً de ،وَ کزًؼ
االعتيک ٍ ً dpوَ کزًؼ پالعتيک هيثبؽذً .وَ کزًؼ
االعتيک ثِ گًَِي سيز ثِ ًوَ تٌؼ هزثَط هيؽَد:
()21

 ij d kk

 1 2 
E



d ij 
2

d ije 

کِ   ٍ υ ،Eثيبى کٌٌذُي هذٍل االعتيک ٍ ًغجت
پَاعَى هبدُ هيثبؽٌذً .وَ کزًؼ پالعتيک ثزاعبط
هؼبدلِي پزاًتل-رط ثِ گًَِي سيز ثب ًوَ تٌؼ داراي
راثغِ هيثبؽذ:
p
d ij d ij

()22

ثب دقت در رٍاثظ يبد ؽذُ ،راثغِي کلي ثيي ًوَ کزًؼ ٍ
ًوَ تٌؼ ثِ گًَِي سيز خَاّذ ثَد:
()23

 ij d kk  d ij 

 1 2 
E



d ij 
2

d ij 

آزمايص تسليم تک محًري براي مادٌي داراي ييصگي
االستً -پالستيک

در ؽکل ً ،4وَدار تٌؼ-کزًؼ ثزاي هبدُاي ثب ٍيضگي
االعتَ -پالعتيک تزعين ؽذُ اعت .هبدُ تب رعيذى ثِ
ًقغِي تغلين) (yاس خَد رفتبر االعتيک ًؾبى هيدّذ
کِ ؽيت هٌحٌي در ايي ًبحيِ ثزاثز ثب هذٍل االعتيک هبدُ
) (Eهيثبؽذ .عپظ هبدُ ٍارد ًبحيِي االعتَ-پالعتيک
هيؽَد کِ ؽيت هٌحٌي در ّز ًقغِ ثٍِعيلِي هذٍل
هوبعي االعتَ -پالعتيک)ً (ETبمگذاري هيگزدد .قبًَى
عختؽًَذگي هبدُ در ًبحيِي پالعتيک را هيتَاى
ثٍِعيلِي تبثغ  Hکِ ارتجبط ثيي تٌؼ هَثز ٍ کزًؼ هَثز
را ثيبى هيکٌذ ،ثِ گًَِي سيز در ًظز گزفت]:[8
()24
  H  p 
ثب هؾتقگيزي اس دٍ عزف راثغِ خَاّين داؽت:

 

d
H   p
d p

()25

ٍ ثب تَخِ ثِ تؼزيف اريِ ؽذُ ثزاي  ETخَاّين داؽت:
d
d

()26

ET 

ثب تَخِ ثِ راثغِي(:)20
()27

ET
d
d
1
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H 

در فزهَلثٌذي الوبى هحذٍد يب الوبى عجيؼي H ،هَرد
اعتفبدُ قزار خَاّذ گزفت .ثِعَرکلي راثغِي ثيي ًوَ
تٌؼ ٍ ًوَ کزًؼ را هيتَاى ثِ گًَِي سيز ًؾبى داد:
d  Depd
()28
کِ در آى:
,
()29
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چگًوگي حل مسايل با رفتار غير خطي

رٍػّبي گًَبگًَي ثِهٌظَر حل هغبيل غيزخغي
ٍخَد دارد .در ايي رٍػّب اػوبل ًيزٍ يب تٌؼ خبرخي ثِ
گًَِي چٌذهزحلِاي اًدبم هيگيزد ٍ در ّز هزحلِ ،خَاة
هغئلِ ثب تکزار ثِدعت هيآيذ؛ ثذيي تزتيت کِ ثب
هحبعجِي ًيزٍّبي ًبهتَاسى ثزاعبط تفبضل ًيزٍّبي
ًبؽي اس تٌؼ داخلي ٍ خبرخي ٍ ثِ حذاقل رعبًذى آًْب ثب
تَخِ ثِ اصالح تٌؼّبي داخلي ،هحبعجبت اًدبم هيؽَد.
اس خولِي ايي رٍػّب ،هيتَاى ثِ رٍػّبي تٌؼ اٍليِ،
ًيَتي-رافغَىً ،يَتي-رافغَى اصالح ؽذُ ٍ  ...اؽبرُ کزد.
در توبهي رٍػّب ،ثبرگذاري خبرخي ثِ ًوَّبيي تقغين
ؽذُ اعت ٍ در ّز ًوَ ثب اًدبم تکزارً ،يزٍّبي ًبهتَاسى ثِ
حذاقل رعبًذُ هيؽًَذ .تفبٍت رٍػّب در هبتزيظ عختي
رٍػ
در
هيگيزد.
قزار
اعتفبدُ
هَرد
ًيَتي -رافغَى هؼوَلي ،در ّز هزحلِ اس تکزار ،هبتزيظ
عختي اصالح هيؽَد .حبل آىکِ ايي رًٍذ ثزاي رٍػ
ًيَتي -رافغَى اصالح ؽذُ ،هحبعجِي هبتزيظ عختي در
آغبس ّز ًوَ ثبرگذاري اًدبم هيؽَد ٍ در کل ًوَ ثبر(در
تکزارّب) هبتزيظ عختي تغييزي ًويکٌذ .در رٍػ تٌؼ
اٍليِ ،توبهي هحبعجبت ثزاعبط هبتزيظ عختي اٍليِ اًدبم
هيؽَد ٍ ًيبسي ثِ ايدبد هبتزيظ عختي خذيذ ٍ
ٍاراى کزدى آى ًويثبؽذ ٍ ثب ٍخَد افشايؼ تؼذاد تکزارّب

آًبليش تغييز ؽکلّبي پالعتيک ثشرگ ثزاعبط رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى -الوبى عجيؼي
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رًٍذ هحبعجبت ثب ّشيٌِي کوتزي ثِ پيؼ هيرٍد .در ايي
پضٍّؼ ،اس رٍػ تٌؼ اٍليِ ثزاي هغبيل کٌتزل ثبر
اعتفبدُ ؽذُ اعت.
در هدوَع ،رًٍذ کلي حل هغبيل غيز خغي را هيتَاى
ثِ گًَِي سيز خالصِ ًوَد:
الف) تؾکيل هبتزيظ عختي ارتدبػي.
ة) تؼييي ًوَ ًيزٍّبي داخلي.
ج) تؼييي خبثدبييّب ثب اعتفبدُ اس هبتزيظ عختي اٍليِ.
د) تؼييي تٌؼّب در ًقبط تٌؼ.
ُ) اصالح تٌؼّب ثب تَخِ ثِ رفتبر االعتَ -پالعتيک.
ٍ) تؼييي ًيزٍّبي گزُاي ًبؽي اس تٌؼّبي داخلي
ثٍِعيلِي راثغِي سيز:
r
()30
 f e    BT  r d


 Fاس ثزّنًْي ًيزٍّبي گزُاي ّز الوبى   
r
fe

کِ
ثِدعت هيآيذ.
س) هحبعجِي ًيزٍّبي گزُاي ًبهتَاسى ثزاعبط تفبضل
ًيزٍّبي خبرخي ٍ داخلي.
ح) تؼييي هيشاى تلزاًظ ثزاعبط راثغِي سيز:
()31
Tol  Funb
Fext
ext

کِ در ايي راثغِ ،هؼزف ًزم اقليذعي ًٍ Funbيزٍي
گزُاي ًبهتَاسى ٍ ً Fextيزٍي گزُاي خبرخي هيثبؽذ.
ؽکل  ،5الگَريتن حل هغئلِ را ثيبى هيًوبيذ].[9ٍ 8
وتايج ي بحث
ثِهٌظَر ؽجيِعبسي تغييز ؽکلّبي پالعتيک ثشرگ
ثزاعبط رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى -الوبى عجيؼي
ثزًبهِاي کبهپيَتزي ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار  Matlabتْيِ
ؽذ ٍ آسهَى کؾؼ در حبلت تقبرى هحَري ٍ فزآيٌذ
اکغتزٍصى هغتقين خْت عغح هقغغ دايزُاي هَرد
ثزرعي قزار گزفت ٍ ًتبيح ثِدعت آهذُ اس ؽجيِعبسي
ثزاعبط رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى-الوبى عجيؼي
ثب ًتبيح آهبدُ ؽذُ اس ؽجيِعبسي ثِ کوک ًزمافشار
 ANSYSهقبيغِ گزديذ.

آسهَىً ،وًَِ تحت ًيزٍي کؾؾي افشايٌذُ قزار هيگيزد تب
دچبر گغيختگي ؽَد .ثبرگذاري ثِگًَِي هکبًيکي يب
ّيذرٍليکي اًدبم هيؽَد .ايي آسهَى ثزاي ثِدعت آٍردى
ٍيضگيّبي هَاد هبًٌذ هذٍل االعتيک ،اعتحکبم تغلين،
اعتحکبم ًْبيي ٍ اعتحکبم ؽکغت هَرد اعتفبدُ قزار
هيگيزد .ثِعَر هؼوَل ًتبيح ايي آسهَى ثِ ؽکل ًوَدار
تٌؼ-کزًؼ هٌْذعي ًوبيؼ دادُ هيؽَد .ػجبرات

 ln l l0 , l l0 , p A, p A0ثِتزتيت ثيبى
کٌٌذُي تٌؼ هٌْذعي ،تٌؼ حقيقي ،کزًؼ هٌْذعي ٍ
کزًؼ حقيقي هيثبؽٌذ.
تٌؼ حقيقي در هحذٍدُي تغييز ؽکل پالعتيک،
تٌؼ عيالى ًبهيذُ هيؽَدً .وَداري کِ تغييزات تٌؼ
عيالى ثز اعبط تغييزات کزًؼ حقيقي را ًؾبى هيدّذ،
ًوَدار تٌؼ عيالى يب ًوَدار تٌؼ-کزًؼ حقيقي خَاًذُ
هيؽَد .هٌحٌي عيالى فَالدّبي غيزآليبصي ٍ تؼذادي اس
فلشات ؽکلپذيز هبًٌذ آلَهيٌيَم در هحذٍدُي تغييز ؽکل
پالعتيک ٍ در دهبي هحيظ ثب اعتفبدُ اس راثغِي ارايِ
ؽذُ تَعظ ّلوي-لَدٍيک 1تَصيف هيؽَد:
()32
  K n
در ايي راثغِ  n ٍ Kضزايت ثبثتي ّغتٌذ کِ ثِ تزکيت
ؽيويبيي ،عبختبر ثلَريي ،ريشعبختبر ٍ ٍ ...اثغتِ هيثبؽٌذ.
 :nتَاى (ًوبي) کبرعختي 2هزثَط ثِ هٌحٌي تٌؼ عيالى
در هحذٍدُي تغييز ؽکل پالعتيک ٍ  :Kضزيت
اعتحکبمً 3بهيذُ هيؽَد.
ثب اعتفبدُ اس هفَْم تٌؼ هَثز ٍ کزًؼ هَثز هيتَاى
راثغِي سيز را ثز پبيِي تٌؼ ٍ کزًؼ هَثز ًَؽت:
()33
  K n
تٌؼ ٍ کزًؼ هَثز ثِ گًَِي سيز تؼزيف هيؽًَذ:
()34
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ثِهٌظَر ثزرعي تَاًبيي رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى
الوبى-الوبى عجيؼي در ؽجيِعبسي تغييز ؽکلّبي
پالعتيک ثشرگً ،خغت آسهَى کؾؼ اًتخبة گزديذ.
ثِهٌظَر اًدبم آسهَى کؾؼ ،آلَهيٌيَم گزٍُ  1100ثب
هذٍل االعتيک ثزاثز ثب  E=70GPaثزاي ًبحيِي

آزمًن کطص

آسهَى کؾؼ يکي اس آسهَى دعتيبثي ثِ ّبي هَرد
اعتفبدُ خْت ٍيضگيّبي هکبًيکي خبهذات اعت .در ايي

1

- Hollman & Ludwik
- Work Hardening Exponent
3
- Strength Coefficient
2
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االعتيک ٍ ًوَدار تٌؼ عيالىِ َّلوي -لَدٍيک ثب راثغِي
   174 0.304 MPaاًتخبة گزديذ .ثب تَخِ ثِ اػوبل
تٌؼ هحَري ثِ قغؼِ ،تٌؼ هحَري اػوبل ؽذُ،σzz ،
ثزاثز ثب تٌؼ هَثز ٍ  ،کزًؼ هحَري ،εzz ،ثزاثز ثب کزًؼ
هَثز  ،هيثبؽذ:
l

()35

0

F

 zz   ,  zz   ln
A
l

کِ  l ٍ l0عَل ًخغت ٍ عَل دٍم قغؼِ هيثبؽذ.
ثٌبثزايي خَاّين داؽت:
()36
0.304

  

F
l
l
 zz 174  zz 0.304  174 (ln )0.304 F 174 A ln 1
A
l0
l0

0.304

  174 

ثب تَخِ ثِ فزض ثبثت ثَدى حدن خَاّين داؽت:
()37
A A0l0  l0  l 
ؽکل ،6اثؼبد ًوًَِ آسهَى کؾؼ را در حبلت تقبرى
هحَري ًؾبى هيدّذ .ثب تَخِ ثِ اييکِ قغؼِ داراي دٍ
هحَر تقبرى هيثبؽذ ،هيتَاى يک چْبرم اس قغؼِ را
ؽجيِعبسي کزد .تؼذاد الوبى اًتخبة ؽذُ ثِهٌظَر
ؽجيِعبسي ثز اعبط رٍػ الوبى هحذٍد ؽبهل  64گزُ ٍ
 90الوبى هثلثي هيثبؽذ .ثِهٌظَر ؽجيِعبسي ثز اعبط
رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى -الوبى عجيؼي ،فقظ
 64گزُ هَرد اعتفبدُ قزار هيگيزد(ؽکل  .)6تغييز عَل
 10هيليهتز در  100هزحلِ ثِ قغؼِ اػوبل ؽذُ اعت.
ؽکلً ،7وَدار تغييزات ًيزٍ ثزحغت تغييز عَل را ثزاي
رٍػّبي الوبى هحذٍد ٍ رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى
الوبى -الوبى عجيؼي ٍ تئَري َّلوي -لَدٍيک ًؾبى
هيدّذّ .نخَاًي ًتبيح ثِدعت آهذُ ثيبىکٌٌذُي تَاًبيي
رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى -الوبى عجيؼي در
ؽجيِعبسي تغييز ؽکلّبي پالعتيک ثشرگ هيثبؽذ.
فرآيىد اکستريشن مستقيم

اکغتزٍصى يکي اس رٍػّبي ؽکل دادى فلشات اعت
کِ يکي اس فزآيٌذّبي هْن در عبخت ٍ تَليذ قغؼبت
ًظبهي ٍ صٌؼتي ثِؽوبر هيرٍد ٍ ثب تَخِ ثِ عزػت تَليذ
ثبال ٍ پيچيذگي قغؼبت تَليذ ؽذُ ٍ ًيش گغتزُي آليبصّبي
آٌّي ٍ غيزآٌّي کِ در ايي رٍػ ؽکل دادُ هيؽًَذ ،در
صٌؼت اس اّويت ٍيضُاي ثزخَردار اعت .ايي فزآيٌذ ثِ دٍ
گزٍُ ثشرگ اکغتزٍصى هغتقين ٍ غيزهغتقين تقغين

هيؽَد .ؽکل  ،8فزآيٌذ اکغتزٍصى هغتقين ٍ غيزهغتقين
را ًوبيؼ هيدّذ .در فزآيٌذ اکغتزٍصى هغتقين ،عيالى
فلش ثب خْت اػوبل فؾبر يکغبى اعت ،در حبليکِ در رٍػ
غيزهغتقين ،عيالى فلش در خالف خْت اػوبل فؾبر
صَرت هيگيزد .قغؼبت تَليذ ؽذُ اس ايي دٍ رٍػ
هيتَاًٌذ يکغبى ثبؽٌذ .در رٍػ اکغتزٍصى غيزهغتقين ثِ
خبي اػوبل ًيزٍ ٍ راًذى قغؼِ کبر ثِ درٍى قبلت ،قبلت را
ثِ عوت قغؼِ کبر حزکت هيدٌّذ.
ثِهٌظَر ؽجيِعبسي فزآيٌذ اکغتزٍصى ثز اعبط رٍػ
0.304
l 0.304
l 0.304
اي F اس0.304
در 

174

174
(ln
)

F

174
A
ln
1

فضبي  174حل
گزُ
هدوَػِ
ًخغت
ثذٍى الوبى،
zz zz
A
l0
l0
هغئلِ در ًظز گزفتِ هيؽَد .عپظ ثب تَخِ ثِ ؽکل اٍليِ
قغؼِ کبر ،گزُّبي فؼبل اًتخبة هيگزدًذ .در اداهِ ،يک
هزحلِي فزٍ رٍي پبًچ اًدبم هيؽَد ٍ ثز اعبط رفتبر
االعتَ-پالعتيک ،تٌؼ ٍ کزًؼ در ًقبط گًَبگَى هحبعجِ
هيؽَد .عپظ ثب تَخِ ثِ ٌّذعِي تغييز ؽکل يبفتِي
قغؼِ ،گزُّبي فؼبل اًتخبة ؽذُ ٍ ًگبؽت هتغيزّبي
حبلت ثِ گزُّبي فؼبل اًدبم هيگزدد(ؽکل  .)9در اداهِ،
هزحلِي ثؼذي فزٍ رٍي پبًچ اػوبل هيگزدد .الگَريتن حل
در ؽکل  10هؾخص هيثبؽذ .عپظ ،ثِهٌظَر ؽجيِعبسي
فزآيٌذ اکغتزٍصى هغتقين ،آلَهيٌيَم گزٍُ  1100ثب هذٍل
االعتيک ثزاثز ثب  E=70GPaثزاي ًبحيِي االعتيک ٍ
ًوَدار تٌؼ عيالىِ َّلوي -لَدٍيک ثب راثغِي

  

   174 0.304 MPaاًتخبة گزديذ .ؽکل ،11
ًؾبىدٌّذُي اثؼبد قغؼِ کبر ،پبًچ ٍ قبلت هيثبؽذ .ثبتَخِ
ثِ اثؼبد ارايِ ؽذُ در ؽکل  ،11هيشاى کبّؼ در عغح
هقغغ ثزاثز ثب  44/4درصذ هيثبؽذ .ثِهٌظَر ؽجيِعبسي
ثزاعبط رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى-الوبى عجيؼي،
 1025گزُ هَرد اعتفبدُ قزار گزفت .هيشاى فزٍرٍي پبًچ
ثزاثز ثب  5هيليهتز ثَدُ ٍ ضزيت اصغکبک ثيي قبلت ،پبًچ
ٍ قغؼِ کبر ثزاثز ثب  0/05اًتخبة گزديذ .ؽکل ،12
ًؾبىدٌّذُي کبًتَر کزًؼ ثِدعت آهذُ اس ؽجيِعبسي
ثزاعبط رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى-الوبى عجيؼي
ٍ ًزم افشار  ANSYSهيثبؽذّ .وبىگًَِ کِ در ؽکل 12
هؾبّذُ هيؽَدً ،تبيح ثِدعت آهذُ اس ؽجيِعبسي
ثزاعبط رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى  -الوبى عجيؼي
داراي ّنخَاًي خَثي ثب ًتبيح ثِدعت آهذُ اس ًزم افشار

76

آًبليش تغييز ؽکلّبي پالعتيک ثشرگ ثزاعبط رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى -الوبى عجيؼي
1

 ANSYSهيثبؽذ ٍ در گَؽِّبي قبلت ًبحيِي هزدُ
قبثل هؾبّذُ اعت ٍ تغييز ؽکلّبي ؽذيذ در ًبحيِي
خزٍخي قبلت ايدبد ؽذُ اعتّ .وچٌيي ،ثبتَخِ ثِ
کبًتَرّبي کزًؼ ارايِ ؽذُ در ؽکل ًَ ،12احي تغييز
ؽکل يبفتِ ثِصَرت صلت اس قبلت خبرج هيؽًَذ ٍ
ًبحيِي توبعي قغؼِ ثب پبًچ داراي حذاقل کزًؼ ايدبد
ؽذُ هيثبؽذ.
وتيجٍ گيري
در ايي پضٍّؼ ،رٍؽي خذيذ ثز پبيِي رٍػ تزکيجي
گبلزکيي ثذٍى الوبى) ٍ (EFGالوبى عجيؼي)(NEM
ثِهٌظَر آًبليش تغييز ؽکلّبي پالعتيک ثشرگ هغبيل
دٍثؼذي هبًٌذ آسهَى کؾؼ ٍ فزآيٌذ اکغتزٍصى هغتقين
ارايِ ؽذُ اعت .در رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى
الوبى -الوبى عجيؼي ،تَاثغ ؽکل ثِدعت آهذُ اس رٍػ
الوبى عجيؼي ثِػٌَاى تَاثغ ٍسى در رٍػ گبلزکيي ثذٍى
الوبى هَرد اعتفبدُ قزار هيگيزًذ کِ عجت ايدبد ٍيضگي
دلتبي کزاًيکز در تَاثغ ؽکل هيؽَد .در حبلت ػبدي
تَاثغ ؽکل ثِدعت آهذُ اس رٍػ گبلزکيي ثذٍى الوبى
داراي ٍيضگي دلتبي کزاًيکز ًويثبؽٌذ کِ ثِهٌظَر اػوبل
ؽزايظ هزسي اعبعيً ،يبس ثِ اعتفبدُ اس رٍػّبي ٍيضُ
هيثبؽذ.
در اداهِ ،ثِهٌظَر ثزرعي درعتي ًتبيح ثِدعت آهذُ
اس ؽجيِعبسي ثز اعبط رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى
ٍ الوبى عجيؼي ،آسهَى کؾؼ ٍ فزآيٌذ اکغتزٍصى هغتقين
ثِ کوک ًزم افشار  ANSYSهَرد ثزرعي قزار گزفت ٍ
ًتبيح ثِدعت آهذُ ؽبهل ًوَدار ًيزٍ ثز حغت هيشاى
کؾيذکي در آسهَى کؾؼ ٍ کبًتَر کزًؼ هؼبدل در
فزآيٌذ اکغتزٍصى هغتقين هيثبؽذ.
هقبيغِي ًتبيح ،ثيبىکٌٌذُي ّنخَاًي خَثي ثيي
ًتبيح ثِدعت آهذُ اس ؽجيِعبسي ثز اعبط رٍػ تزکيجي
گبلزکيي ثذٍى الوبى -الوبى عجيؼي هيثبؽذ کِ ًؾبى
هيدّذ رٍػ يبد ؽذُ تَاًبيي هذل کزدى تغييز ؽکلّبي
پالعتيک ثشرگ را دارا هيثبؽذ.

- Dead zone

1

سپاسگساري
در پبيبى اس هؼبًٍت پضٍّؾي داًؾگبُ آساد اعالهي ٍاحذ
هزٍدؽت کِ در قبلت عزح پضٍّؾي اس ايي عزح حوبيت
ًوَدُاًذ ،تؾکز ٍ قذرداًي هيگزدد.
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پيًستَا
خذٍل -1تَاثغ هيبى يبة اس دٍ رٍػ الوبى هحذٍد ٍ الوبى عجيؼي

5

4

3

2

Ax24/A245
Adefg/Aabcde

Ax25/A245
Acdgh/Aabcde

0
Abch/Aabcde

Ax45/A245
Aabhgf/Aabcde

عبخت تَاثغ ؽکل ثز اعبط
الوبى ّبي اس پيؼ هؾخص

1

تبثغ ؽکل

0
Aaef/Aabcde

الوبى هحذٍد
الوبى عجيؼي

تَليذ الوبى
در ًظز گزفتي ٌّذعِ

هحبعجِ هبتزيظ عختي
عبخت تَاثغ ؽکل ثز اعبط
گزُ ّب در داهٌِ تکيِ گبّي

اػوبل ؽزايظ هزسي
يافتن مقادير متغير ميداني در گره ها

هغئلِ

تَليذ گزُ

ثبسپزداسػ اعالػبت خْت يبفتي پبراهتزّبي هَرد ًيبس

ؽکل  -1هقبيغِ ثيي رٍػ الوبى هحذٍد ٍ رٍػّبي ثذٍى الوبى

(ة)

(الف)
ؽکل -2الف) هثلثثٌذي دالًي ،ة) ًوبي ؽجکِي ٍرًٍي

(ة)
(الف)
ؽکل -3الف) ّوغبيگبى عجيؼي ًقغِ ٍ xتزعين ؽجکِ ٍرًٍي ثِهٌظَر هحبعجِ تَاثغ ؽکل ًقغِ،
ة) ّوغبيگبى ًقغِ  xثوٌظَر هحبعجِ تَاثغ ؽکل ًقغِ  xثز اعبط تئَري الوبى هحذٍد.
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ؽکلً -4وَدار تٌؼ-کزًؼ ثزاي يک هبدُ داراي ٍيضگي االعتَ-پالعتيک

th

اعمال بار مرحله r
هحبعجِ d er

 er   r1  d er

خيز

 r 1   y

 er   y

r

هحبعجِ d r

هحبعجِ dd

ثلي

 er  y
 er  r 1

خيز

ثلي
ثلي

 e r   r 1

R

  er  Y *81
  y  

R=1

m

خيز
الوبى ثبرثزداري ؽذُ اعت

تقسيم

الوبى در ًبحيِ االعتيک قزار دارد

Rd er

به  mقغوت و محاسبه

 r  r 1  d er

هحبعجِ ًيزٍي داخلي،

T r
 B  d
 
e

 f e  r 

هحبعجِ تفبضل ًيزٍي داخلي ٍ ًيزٍي خبرخي اػوبلي ثِ قغؼِΔF ،

خيز

هحبعجِ
-1

r

آيا  ΔFبه اندازه کافي کوچک

ثلي

است؟

dd =K * ΔF

ؽکل -5الگَريتن حل هغبيل ثب رفتبر االعتَ-پالعتيک

اػوبل هزحلِ ثؼذي
ثبرگذاري

r
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ؽکل -6اثؼبد ًوًَِ آسهَى کؾؼ ٍ تَسيغ گزُ درحبلت تقبرى هحَري ثز حغت هيليهتز

ؽکل -7هقبيغِي ًتبيح ًوًَِ آسهَى کؾؼ در حبلت تقبرى هحَري

 -1ؽوؼ -،هحفظِ -3 ،قبلت -4 ،هيلِ اکغتزٍصى -5 ،ثلَکً -6 ،گْذارًذُ قبلت

ؽکل -8رٍػّبي اصلي اکغتزٍصى
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ؽکل -9چگًَگي فؼبلعبسي گزُّب در هزاحل گًَبگَى فزٍرٍي پبًچ
اػوبل يک هزحلِ فزٍ رٍي پبًچ

حل ثزاعبط رفتبر االعتيک

اًتخبة گزُ ّبي فؼبل

تَسيغ اٍليِ گزُ ّب

n+1
اصالح تٌؼ ٍ کزًؼ ثز اعبط رفتبر االعتَ-
پالعتيک هبدُ

ثزرعي ّوگزائي

خير

i+1

ًگبؽت هتغيزّبي حبلت
اًتخبة گزُ ّبي فؼبل ثب تَخِ ثِ
ٌّذعِ تغييز ؽکل يبفتِ قغؼِ

ثلي

ؽکل -10الگَريتن حل هغئلِ ثز اعبط رٍػ تزکيجي گبلزکيي ثذٍى الوبى -الوبى عجيؼي

ؽکل -11اثؼبد ٌّذعي قبلت قغؼِ کبر ٍ پبًچ ثز حغت هيليهتز
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ؽکل -12هقبيغِي کبًتَر کزًؼ هؼبدل ثوٌظَر فزآيٌذ اکغتزٍصى هغتقين در حبلت تقبرى هحَري
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