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 چکیده

ها و رفتار مواد در ابعاد اتمی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از های اخیر شناخت پدیدهدههدر 

م باالی جهایی با مبنای اتمی نظیر استاتیک مولکولی و دینامیک مولکولی بدلیل ح آنجائیکه استفاده از روش

های  محققین بیشتر درصدد توسعه روشمحاسبات جایگزین نامناسبی برای روش اجزا محدود بوده است 

اند. در این راستا توسعه  های اتمی با روش اجزا محدود و نظایر آن بودهچندمقیاسی بر مبنای ادغام روش

های کارآمدتر در اتصال دو و یا چند ناحیه با رفتارهای مختلف بیشتر مورد توجه بوده است. حال آنکه روش

ر اطالعات اتمی در روش اجزا محدود جهت دستیابی به دقت اتمی بدون امکان ارتقا و غنی سازی مبتنی ب

های چندمقیاسی باشد. به بیان  های توسعه روشتواند یکی از راه حلهای محاسباتی باال میصرف هزینه

دیگر بهبود روش اجزا محدود و تعبیه رفتارهای اتمی با کمک عبارات غنی سازی در روش اجزا محدود  

تواند ضمن کاهش حجم شود( می)نظیر آنچه در غنی سازی مسائل شکست استفاده میتوسعه یافته 

های تک مقیاسی مبتنی بر رفتار اتم را در شبیه سازی فراهم آورد. در این پژوهش محاسبات، دقت روش

سازی بدست  روش نوینی بر مبنای روش اجزا محدود ارائه گردد تا با کمک عبارات غنیسعی شده است 

با  با ابداع المان از توابع پتانسیل بین اتمی دقت اتمی را به روش اجزا محدود بیافزاید. در این راستا آمده 

ارائه شده در روش اجزا محدود، امکان اتصال نواحی اتمی و پیوسته در روش چندمقیاسی  ها متغیرگره

تا امکان اتصال دو    گردد-ارائه می. سپس یک روش عددی جهت حل مسائل چند مقیاسی  شده است فراهم  

سازی  ناحیه با رفتارهای جداگانه سنجیده شود. در ادامه روش چندمقیاسی ارائه شده، با کمک عبارات غنی

های اجزا محدود پیاده سازی نمود. شود تا به کمک آن بتوان رفتارهای اتمی را در قالب المانتوسعه داده می 

ی تک مقیاسی و چندمقیاسی متداول، مشکالت رایج  هااستفاده از این روش ضمن کاهش زمان حل مدل

های پیچیده در تولید  ها چند مقیاسی همزمان نظیر پیوستگی ضعیف بین دو ناحیه، نیاز به الگوریتمروش

ها برای مدلسازی مواد گوناگون و سختی پیاده سازی  شبکه در حد ابعاد اتمی، عدم امکان استفاده از روش

 کند. ناحیه پیوسته و اتمی را مرتفع میهمزمان رفتارهای غیرخطی 

چندمقیاسیی همزمان، غنی سیازی چندمقیاسیی، دینامیک و اسیتاتیک مولکولی، المان با گره :هاي کلیديواژه

 ، روش اجزا محدود توسعه یافتهای متغیره 
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 مقدمه: 1 فلك

 مقدمه  -1-1

علوم مکانیک محاسییباتی و شییناخت مواد، توسییعه های اخیر با پیشییرفت سییریع  در طول دهه

اند ابزارهای محاسباتی دقیق و کارآمد امری ضروری بوده است. از این رو محققین همواره تالش کرده

هیایی را جهیت تحلییل دقیقتر بیا صیییرف هزینیه هیای محیاسیییبیاتی، روشتیا بیا توسیییعیه و ییا ادغیام روش

های مرتبط با شیناخت توسیعه این علوم منجر شیده اسیت که پدیده[1] .محاسیباتی کمتر را ابداع کنند

 مواد در ابعاد بسیار ریز در حد چند آنگستروم و یا کمتر از آن بررسی شوند. 

کند. دو دلیل اصییلی بررسییی به دالیل متعددی اهمیت پیدا میها در مقیاس ریز بررسییی پدیده

 توان بصورت زیر خالصه کرد:را میها در مقیاس اتمی پدیده

دهنید. بیه عنوان مثیال پیدییده پالسیییتیسیییتیه در هیا تنهیا در ابعیاد اتمی ری میبرخی از پیدییده -1

گیری هیای مواد و شیییکیلو تغییر آرایش اتم 1هیافلزات از انبیاشیییت حجم بیاالیی از نیابجیایی

مشیخصیات نابجایی و مرزدانه تنها گیری، حرکت و تغییر در  شیود. شیکلایجاد می  2هامرزدانه

 [2] گردد.در مدلسازی در ابعاد اتمی فراهم می

 

1 Dislocation 

2 Grain Boundary 
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تواند منجر به نتایج اشییتباه در برخی از های غیر اتمی در ابعاد بزرگتر میاسییتفاده از مدل -2

تواند اینگونه مسیائل را میهای اتمی با ابعاد ریز نواحی گردد که در اینصیورت اسیتفاده از مدل

توان به مسیلله تکینگی تنش در نو  تر  در حل مسیائل برطرف کند. از جمله این موارد می

 بصورت محیط پیوسته توسط روش اجزا محدود اشاره کرد.

 

، نیز امری ضییروری اسییت. به عبارت نانوها در مقیاس  توجه به مقیاس زمان در بررسییی پدیده

ای انتخاب شییود که زمان الزم برای بایسییت بگونهمحاسییباتی در هر تحلیل میهای زمانی  دیگر گام

های زمانی گیری و ثبت پدیده در نظر گرفته شییود. از اینرو افزایش دقت همزمان با کاهش گامشییکل

 کند. تحلیل، مشکالت متعددی را ایجاد می

با ریزتر شدن مقیاس مدلسازی   ،دهد که محدودیت در واحد زمان و طولنشان می(  1-1شکل )

تری قیابلییت ایجیاد و هیای جزئیکنید. این در حیالی اسیییت کیه در این مقییاس پیدییدهتشیییدیید پییدا می

 شوند. های اتمی و زیراتمی میپدیده گیری دارند که منجر به شناخت دقیقترشکل

 

 
 [3] های عددی در مقیاس مکان و زمانروش ( 1-1) شکل
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های پیوسیته و های متداول مکانیک محاسیباتی، روش اجزا محدود در تحلیل محیطاز بین روش

های در تحلیل محیط 3و دینامیک مولکولی 2نظیر اسییتاتیک مولکولی 1روش مبتنی بر مکانیک مولکولی

 های تک مقیاسی محبوب قرار دارند. اتمی در زمره روش

های مورد اسیییتفاده در حوزه مکانیک امروزه روش اجزا محدود آنچنان جایگاهی در بین روش

های پیوسته برای آن تحلیل محیطمحاسیباتی پیدا کرده است که به سختی میتوان در حوزه تک مقیاسی  

محاسیییبات، انطبار سیییریع روش حل با معادالت مختلف  باالی پردازش  عت  رقیبی پیدا کرد. سیییر

سیازی روش بر روی مسیائل با هندسیه و دیفرانسییلی حاکم بر مسیاله، قابلیت توسیعه روش، امکان پیاده

افزارهای ر طیف وسییعی از نرممشیخصیات متفاوت از دالیل محبوبیت این روش هسیتند. در حال حاضی 

 کنند. از این روش استفاده می SAPو  Abaqus، Ansys، DIANA تجاری تحلیل مکانیکی نظیر

سییازی ها با اسییتفاده از روش شییبیهای از اتمسییازی رفتار میکروسییکوپی مجموعهی شییبیهایده

سیازی مطرح شید، ولی اولین شیبیهتوسیط فرمی  1940دینامیک مولکولی در رایانه، اولین بار در دهه  

توسییط الدر و وینرایت انجام گرفت. افزایش قدرت  1975عملی انجام شییده با این روش در سییال  

سیازی دینامیک مولکولی از یک سیازی باع  شید تا امروزه شیبیههای شیبیهها و بهبود مداوم روشرایانه

یشیگویی اکثر خوا  مواد تبدیل شیود. مدل آزمایشیی فیزیک آماری به یک روش بسییار سیودمند برای پ

های فیزیک حالت جامد، علم سیازی دینامیک مولکولی، کاربردهای بسییار وسییعی در اکثر شیاخهشیبیه

هیا کیه پتیانسیییییل ای از ذرهمواد، شییییمی و بیولومی مولکولی دارد. در این روش حرکیت مجموعیه

ها به همراه مکانیک آماری، ارتباطی ذره  شیود. دینامیک اینکنش بین آنها معلوم اسیت، بررسیی میبرهم

پذیر از سییوی دیگر گیری مشییاهدههای قابل اندازهبین مفاهیم اتمی و مولکولی از یک سییو و کمیت 

 کند. برقرار می

هر چند که دقت تحلیل روش های مبتنی بر اتم از دقت روش اجزا محدود بیشیییتر اسیییت اما 

 
1 Molecular Mechanics 

2 Molecular Statics 

3 Molecular Dynamics 
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های تک مقیاسی با یکدیگر و از این رو ادغام روش  [4] کند.یهزینه محاسباتی باالتری را نیز تحمیل م

ها، پیشییرفت های چندمقیاسییی در راسییتای ترکیب مزایا و رفع ایرادات هر یک از روشابداع روش

 [5] شود.بسزایی در حوزه مکانیک محاسباتی قلمداد می

 هاي ت لیك چندمقیاسیروش -2-1

شییود که در مقیاس زمان یا مکان و یا هر دو نیاز به ای گفته میمسییاله چندمقیاسییی به مسییاله

اسیت. به عبارت دیگر حل چندمقیاسیی درصیدد پوشیش از مکان و یا زمان  اسیتفاده از دو گسیتره متمایز 

در ییک هیای زمیانی و مکیانی متفیاوت )از نظر گسیییتردگی و انیدازه( ییا چنید محیط بیا مقییاس  دادن دو و

متر در مدلسیازی یک میکروبه عنوان مثال چنانچه دو مقیاس مکانی آنگسیتروم و  .ت سیازی اسی شیبیه

در حل چندمقیاسیی شییوه ایجاد  نمونه مورد توجه قرار گیرد، نیاز به حل چندمقیاسیی ضیروری اسیت.

های متفاوت زمانی از اهمیت باالیی برخوردار اسییت. وت مکانی و یا گامارتباط بین هر دو ناحیه متفا

ه ارتبیاط بین دو نیاحییه متمیایز مکیانی و ییا رایج در حوزه حیل چنیدمقییاسیییی، بی هیای تفیاوت بین روش

 های مختلف زمانی است.گام

-1شیکل ) .شیود  تقسییم همزمان و ترتیبی کلی  دسیته دو  به تواندمی  چندمقیاسیی حل هایروش

 [6] کندمی ارائه را چندمقیاسی هایروش های رایجیکی از طبقه بندی( 2

 
 شده است( بازطراحی [6] رویدیاگرام از )در مقیاس مکان و زمانهای عددی روش ( 1-2) شکل

مدلسازی چندمقیاسی

Multiscale modelling

همزمان

Concurrent

دامنه مجزا

Partitioned-domain

سلسله مراتبی

Hierarchical

ترتیبی

Sequential
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)معموال مقییاس  مقییاسییک   محیاسیییبیات آن در کیه  شیییودمی گفتیه  دسیییتیه آن بیه ترتیبی روش 

 اسیییتفاده مورد )معموال مقیاس بزرگتر( دیگر   مقیاس برای  "پردازش پیش  مرحله"  عنوان به  کوچکتر( 

 پارامترهای کوچکتر بعد  محاسیبات، روش این از  اسیتفاده حاالت ترینمعمول از یکی در. گیردمی قرار

 برای  1اسیاس-از  محاسیبات توان ازمی  مثال عنوان  به. کندمی فراهم را  بزرگتر بعد  محاسیبات  برای الزم

 مقیاس در. کرد  اسیتفاده مولکولی  مکانیک روش در اتمی بین  هایپتانسییل پارامترهای  آوردن  دسیت  به

 را  تسیلیم تنش  یا و  االسیتیسییته مدول  نظیر  پارامترهایی مولکولی  مکانیک روش از توانمی  نیز بزرگتر

 بر عالوه را  باالتر مقیاس بر حاکم  روابط کلی فرم  میتوان حتی بیشیتر  محاسیبات  انجام با. کرد  محاسیبه

 .آورد دست  به پارامترها،

محققین بسییاری با اسیتفاده از روش چندمقیاسیی ترتیبی دقت محاسیبات مقیاس بزرگتر را بهبود 

اند. در این مقاله نیز پرداخته DNAبه بررسییی سییاختار یک رشییته   [7]سییان و همکاران   اند.بخشیییده

 گردد. از بعدهای کوچکتر محاسبه می DNAاطالعات کامل زنجیره 

 

  
 DNA [7]مدلسازی چندمقیاسی ترتیبی زنجیره  ( 1-3) شکل

 

 
1 Ab-initio 
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 2، مزو1اس نانو، میکرویافتخاری و همکاران با کمک مدلسیازی چند مقیاسیی ترتیبی در چهار مق

نمونه ( 4-1شیکل )در   [8]اند.  تاثیرات افزودن نانو لوله کربنی به سیتون بتنی را ارزیابی کرده 3و ماکرو

 انتقال اطالعات از مقیاس کوچک به بزرگ نشان داده شده است.مراحل 

 

 

  
 CNT [8]مدلسازی چندمقیاسی ترتیبی ستون بتنی مقاوم شده با الیاف  ( 1-4) شکل

 

 

 
1 Micro 

2 Meso 

3 Macro 
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 را  مواد  نانو از بزرگتری  هاینمونه  مدلسیازی  امکان ترتیبی  مقیاسییچند های  مدل  اینکه وجود با

 در کلی طور هو ب اسییت   محدود  نسییبتا  آنها از  اسییتفاده اما  کنند،می  ایجاد  گوناگون مرزی  شییرایط با

ضیعیف عمل   بلوری  شیبکه در اتمی  ابعاد در  ناخالصیی وجود و  شیکسیت   مانند  هاییپدیده  مدلسیازی

 هایروش  مزایای  از  استفاده بر  عالوه  که  هستند  هاییمدل  ارائه  دنبال  به  محققین رو  این  از.  [6]  کنندمی

 با را  ناخالصییی وجود  یا و  شییکسییت   مانند  محلی  هایپدیده  بتواند  مرزی،  شییرایط اعمال  برای ترتیبی

 . نمایند وارد مدلسازی در موثری شکل به مولکولی دینامیک سازی مدل از استفاده

یک روش عددی نظیر اجزا محدود و   توسیط  محیط از  بخشیی همزمان  چندمقیاسیی  هایمدل در

 دو  به خود همزمان هایروش .گردددینامیک مولکولی مدل میبخش دیگر توسیط روش مختلفی نظیر  

بزرگ و   هایمقیاس ،در روش سیلسیله مراتبی.  شیوندمی تقسییم مراتبی  سیلسیله و مجزا  دامنه گروه زیر

اطالعیات بین دو مقییاس بزرگ و کوچیک بر  و کوچیک در همیه نواحی بطور همزمیان وجود دارنید

کنید و مقییاس مقییاس کوچکتر اطالعیات مورد نییاز مقییاس بزرگتر را تیامین می  گیذارنید.یکیدیگر اثر می

توسیییعیه هیای اخیر در دهیهکنید. بزرگتر شیییرایط مرزی اعمیال شیییده بیه مقییاس کوچکتر را فراهم می

 های چندمقیاسی سلسله مراتبی،در بین روش ت.های سلسله مراتبی مورد توجه محققین بوده اسروش

 ت.های چندمقیاسیی اسی های حل سیلسیله مراتبی مدلترین شییوهسیازی یکی از رایجهای همگنشییوه

سییازی غنی و روش همگن  [10] 2سییازی مرتبه دوم، روش همگن[9] 1سییازی مرتبه اولهمگن روش

سیازی غنی شیده که توسیط بایسیته و  شییوه همگنهای سیلسیله مراتبی هسیتند. برخی از روش  [11] 3شیده

  4سیازی میدان کرنش موجود در المان نماینده  همکاران توسیعه پیدا کرده اسیت با اسیتفاده از ایده غنی

داده   نشان( 5-1شکل )کند. مراحل حل این روش در در مقیاس کوچک را به مقیاس بزرگتر منتقل می

 شده است.

 
1  First order homogenization method 

2 Second order homogenization method 

3 Enriched Multiscale homogenization method 

4 representative volume element (RVE) 
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 [11]شده سازی غنیمراحل حل روش همگن ( 1-5) شکل

 

 از هرکدام  که شیودمی تقسییم  مجاور و  مسیتقل  ناحیه چند  یا دو  به  مسیاله  مجزا،  دامنه روش در

شیود نواحی با در این شییوه سیعی می.  [12]  گیرندمی قرار بررسیی مورد  متفاوت  هایمقیاس با  هاناحیه

رفتیارهای مختلف در کنیار یکیدیگر مدل شیییوند. به عبیارت دیگر کل دامنیه به نواحی مختلف تقسییییم 

های اخیر این شیییوه از شییود و مقیاس بزرگتر و کوچکتر در مجاورت یکدیگر قرار دارند. در دههمی

اند. از های متنوعی توسییعه یافتهای قرار گرفته اسییت و روشحل چندمقیاسییی مورداسییتقبال گسییترده

ارتبیاط و  (BD)2هیا، ارتبیاط دامنیه( QC)1هیا میتوان بیه روش شیییبیه پیوسیییتیهترین این شییییوهمحبوب

 اشاره کرد. (BS)3هامقیاس

از ابزارهای گوناگونی برای ارتباط بین دو یا چند   همزمان دامنه مجزا،  های چند مقیاسیییروش

شیود. برخی ها از تفاوت در ابزارها و اسیتفاده از آنها ناشیی میکنند. تفاوت بین روشناحیه اسیتفاده می

 

1 Quasicontinuum 

2 Bridging domain 

3 Bridging scales 
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ها سیییرعت در محاسیییبات را مد نظر دارند و برخی دیگر دقت در نتایج و تطابق بیشیییتر با از روش

هیای مختلف، عالوه بر متفیاوت بودن دهنید. روشمقییاسیییی اتمی را مورد نظر قرار میکهیای تی روش

معادله اسیاسیی قابل حل، در تعداد درجات آزادی مسیلله، دقت حل، نحوه شیبکه بندی ناحیه پیوسیته نیز 

 با یکدیگر تفاوت دارند.

های ترتیبی امکان مدلسیازی نواق  اتمی های همزمان حل چندمقیاسیی بر خالف روشروش

های دامنه های سیلسیله مراتبی سیاده تر از روشسیازی روشآنکه پیاده دآورند. با وجوفراهم می بهتررا 

های همزمان دامنه مجزا، امکان دسیتیابی به خطای کمتر در مقیاس مجزا اسیت اما در مقایسیه با روش

های مقیاس کوچکتر فراهم نیسیییت. از سیییوی دیگر روشهای محاسیییباتی کمتر در بزرگتر با هزینه

های محاسییباتی همزمان دامنه مجزای رایج که دقت باالیی در سییازگاری دو ناحیه دارند دارای هزینه

هیای دامنیه مجزا کیه بیاالیی در تولیید شیییبکیه جهیت تطیابق دو نیاحییه بیا یکیدیگر هسیییتنید. سیییایر روش

 .[6] دارند نیز از دقت کمتری برخوردارندهیچگونه هزینه محاسباتی در تولید شبکه ن

 شدهروش چندمقیاسی غنی -3-1

های چندمقیاسی همزمان، جهت حل همزمان ناحیه پیوسته و اتمی مورد استفاده قرار  روش

پیوسته همواره یکی از اصول  حلاتمی همزمان با سرعت محاسباتی  حلگیرند. استفاده از دقت می

ضمن هدف یافتن راه حل جامعی است که بتوان  ،هاست. در این تحقیقرعایت شده در بین این روش

، در این  اثرات آنرا در داخل ناحیه پیوسته در نظر گرفت. با نیل به این هدف  ،ناحیه اتمیحذف مستقیم  

 : باشدمورد نظر میهای عددی، مشکالت زیر در روش تحقیق رفع

 عدم اختصا  درجات آزادی مضاعف   -

بندی پیچیده در حد ابعاد شبکه اتمی و یا حتی دستیابی به روش حل عدم نیاز به شبکه -

 مسائل چندمقیاسی دارای ابعاد واقعی

 عدم نگرانی در سازگاری دو ناحیه دارای دقت متفاوت  -
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سازی بر  جابجایی به کمک توابع غنیسازی میدان در این راستا، توسعه و کوپل دو ناحیه توسط غنی

 باشد.  اساس میدان نیروی بین اتمی راه حل پیشنهادی این تحقیق می

مقیاسی پیوسته، کاربرد فراوانی دارد. روش اجزا های تکاستفاده از ایده غنی سازی در تحلیل محیط

وش اجزا محدود را به طرز  سازی بنا نهاده شده است، دقت رکه بر مبنای ایده غنی   1محدود توسعه یافته 

مقیاسی اتمی تاکنون مورد  استفاده از این ایده در محیط تکبا این حال،  چشم گیری افزایش داده است.  

 استقبال قرار نگرفته است. 

های ناحیه پیوسته با  سازی المانهای چندمقیاسی که دارای ناحیه پیوسته هستند، غنیدر روش

های پیوسته  تلوری االستیسته و یا پالستیسیته در همان محدوده محیط  سازی برگرفته ازکمک توابع غنی

ها در توسعه توابع  های مبتنی بر روابط بین اتممورد توجه محققین بوده است. اما بکارگیری تلوری

 سازی تاکنون بررسی نشده است.غنی

اج شوند و با  سازی از محیط اتمی استخرگردد که توابع غنیدر پژوهش حاضر روشی ارائه می

کمک آنها دقت تحلیل روش چندمقیاسی همزمان افزایش یابد. به بیان دیگر روش چندمقیاسی ارائه  

سازی  شده در این پژوهش در راستای کوپل کردن دو محیط پیوسته و اتمی به یکدیگر از تکنیک غنی

این پژوهش حائز اهمیت کند. بنابراین توجه به موارد زیر در جهت ادغام مزایای آن دو استفاده می 

 بوده است:

 امکان دستیابی به دقت اتمی در نواحی دارای گرادیان شدید در میدان پاسخ  -

 ها ارتباط بین مقیاسعدم صرف هزینه محاسباتی غیرمعقول در محاسبات  -

 در ابتدا و یا در حین پردازشمدل عدم نیاز به هزینه آماده سازی  -

 عدم ایجاد نیروهای زائد غیر فیزیکی  -

 

های و با ایده های روشدر روش اجزا محدود    جدیدجهت توسعه روش چندمقیاسی مزبور، یک المان  

است شود. این المان که در فصل آتی تشریح خواهد شد دارای تعداد متغیری گره  ایجاد میبدون المان  

 
1 Extended finite element method (XFEM) 
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گردد. های این المان فراهم میمی با موقعیت گرهها در یک ساختار اتکه امکان تطابق موقعیت اتم 

پیاده سازی   شود.استفاده از این المان به عنوان شیوه جدیدی از ارتباط بین دو مقیاس بکار گرفته می

مبانی چندمقیاسی بر روی این المان جهت حل همزمان دو ناحیه پیوسته و اتمی مجزا ضروری است. 

المان مزبور، جمالت غنی سازی مبتنی بر توابع پتانسیل بین اتمی   در راستای حذف ناحیه مجزای اتمی

نامیم. مبانی شود. روش حاصل را روش چندمقیاسی غنی شده میبه این روش چندمقیاسی افزوده می

 گردد. کامل توسعه این روش در فصول آتی این رساله تشریح می

 

 جمت بندي -4-1

چندمقیاسی در جهت شناخت بهتر مواد و اصول مکانیکی های عددی در حوزه توسعه تکنیک

ها، علیرغم تجمیع مزایای هر یک  حاکم بر محیط آنها ضروری است. از سوی دیگر کوپل کردن روش

ها و مشکالت جدیدی در این حوزه ایجاد شود. در این پژوهش با  شود تا چالشها، باع  میاز روش

ری از کوپل شدن دو مقیاس با یکدیگر توسط ارائه توابع  توسعه روش چندمقیاسی غنی شده نوع دیگ

 غنی سازی ارائه شده است.

های توسعه این روش مورد کاوش قرار گرفته است. در در فصول آتی این پژوهش تمامی جنبه

گیرد. مطالعه این بخش باع   های چندمقیاسی همزمان مورد بررسی قرار میفصل دوم تاریخچه روش

های توسعه یافته تاکنون تبیین شوند تا با مقایسه روش جدید با این مزایای روش شود که تمامیمی

 ها، مزایا و معایب روش توسعه یافته جدید بیشتر آشکار شود.روش

در جهت توسعه روش چندمقیاسی همزمان غنی شده، ابداع المانی که بتواند برخی از معایب 

مقیاسی را مهیا  توسعه و ارتقا بر مبنای روش های چندهای قبلی را برطرف نماید و نیز قابلیت روش

های  کند ضروری است. فصل سوم این پژوهش به بیان تلوری و روش توسعه المان اجزا محدود با گره

پردازد. در این فصل عالوه بر بیان تلوری و روش استخراج توابع شکل و ماتریس سختی  متغیر می

های کوچک و ددی یک و دو بعدی با در نظر گرفتن رمیم تغییرشکلهای متعدد عمتناظر با المان، مثال
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 بزرگ در نظر گرفته شده است.

های متغیر تشریح  های متغیر مبتنی بر المان با گرهدر فصل چهارم، روش چندمقیاسی با گره

های  مدلگردد. در این فصل نحوه تنظیم ساختار المان دارای گره متغیر برای ایجاد امکان استفاده در  می

چندمقیاسی توضیح داده شده است. روابط مورد نیاز برای کوپل دو محیط پیوسته و اتمی از طریق المان 

های حاکم بر محیط نظیر قاعده  ، فرضیههمچنیناند. دارای گره متغیر بطور کامل استخراج و بیان شده 

های متعددی جهت تشریح روش ارائه  در این فصل مثال اند.بورن نیز مورد بررسی قرار گرفته -کوشی

 شده است. 

 پردازد. کلیه ساختارهای دو فصل قبلفصل پنجم به تشریح روش چندمقیاسی غنی شده می

شود. سازی به روابط محیط چندمقیاسی افزوده میبه قوت خود باقی مانده است و ایده غنی همچنان

های کوچک و بزرگ برای تمامی حاالت مسائل با تغییر شکلکلیه روابط استخراج شده در این فصل 

طیف وسیعی از مسائل عددی مورد توجه قرار گرفته است. مشخصات و  با بررسیاند. تشریح شده

 اند. های عددی مختلفی مقایسه شدهاند و برای تصدیق نتایج با روشها بیان شدهنتایج کلیه مثال

دارد. در این فصل مزایا و   اختصا ون موضوع پژوهش بندی پیرامبح  و جمع به ششمفصل 

شود بیان معایب روش توسعه یافته و نیز موضوعات تحقیقاتی که برای توسعه این روش پیش بینی می

 .یابدخاتمه میلیست مراجع مورد استفاده  این رساله با ارائهاند. شده

 



 

 

 طالعا  انجام شدهمروري بر م: 2 فلك

 مقدمه  -1-2

شیوند. بندی میتقسییم  دامنه مجزاو  سیلسیله مراتبی، به دو دسیته  همزمان  های چند مقیاسییروش

. بدلیل نزدیکی و قرابت ماهیت این ندهای بارز بین این دو دسییته در فصییل اول تشییریح شییدتفاوت

های چندمقیاسیی سیلسیله مراتبی ، از تشیریح روشدامنه مجزا های چندمقیاسیی همزمانپژوهش به روش

 گردد.، اکتفا میدامنه مجزاهای چندمقیاسی گردد و به تبیین تعدادی از روشچشم پوشی می

ها صورت گیرد الزم است که تقسیم بندی کلی بین این روش  ،دامنه مجزاهای جهت بررسیی روش

ها از حی  نوع اتصال دو ناحیه این دسته از روش تر گردد.ها روشنو موارد مهم تفاوت بین این روش

هر یک از دو محیط و فرضیییات بکار برده  درت حاکم به یکدیگر، روش حل معادال 2و اتمی  1پیوسییته

 توانند با یکدیگر متفاوت باشند.شده در ناحیه اتصال و دو ناحیه پیوسته و اتمی می

که دو ناحیه پیوسییته و اتمی را به یکدیگر  دامنه مجزا های چندمقیاسییی همزمانبه طور کلی روش

هایی شیوند. دسیته اول روشبه دو دسیته کلی تقسییم میاز جهت نوع اتصیال دو ناحیه  کنند متصیل می

کنند. دسیته دیگر این دو هسیتند که بدون ناحیه انتقال، دو محیط پیوسیته و اتمی را به یکدیگر متصیل می

 
1 Continuum region 

2 Atomistic region 
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 مروری بر مطالعات انجام شده

ها را دو گونه متفاوت این روش( 1-2شکل )کند. دیگر متصیل میبه یک  1محیط را به کمک ناحیه انتقال

هیچ یک از این  ناحیه انتقال است. Ω𝑇ناحیه پیوسیته و  Ω𝐶ناحیه اتمی،  Ω𝐴در این شیکل  دهد.نشیان می

اکم در ح دو دسییته در حالت کلی برتری خاصییی نسییبت به دیگری ندارد. اما نوع ارتباط و فرضیییات 

هیا را کیارآمیدتر کننید کیه برخی از این روشهیا ایجیاد میهیایی را در بین روشهیای مختلف، تفیاوتروش

 کند.از سایرین می

 

 
 )ب(                                       )الف(                                                                           

 ناحیه انتقال بدونناحیه انتقال   ب(  دارایشمای کلی دو روش چند مقیاسی  الف (  ( 2-1) شکل

 

 در هر Ω𝐶بیا درجیات آزادی نیاحییه پیوسیییتیه  Ω𝐴هیای نیاحییه  انطبیار موقعییت اتم  عیدمییا  انطبیار و 

های یک از دو دسته دارای ناحیه انتقال و یا بدون ناحیه انتقال، تاثیر بسزایی در دقت و کارآمدی روش

شییماتیک انواع پیوند ناحیه اتمی و پیوسییته را با در نظر گرفتن  بطور( 2-2شییکل )مقیاسییی دارد. چند

بر روی  Ω𝐴هیای نیاحییه  چنیانچیه اتمدهید. هیا و درجیات آزادی را نشیییان میانطبیار و ییا عیدم انطبیار اتم

قرار داده شییوند و حرکت آنها به یکدیگر مقید گردد، سییازگاری دو محیط اتمی و  Ω𝐶های ناحیه  گره

نامیم. در صیورت عدم انطبار، سیازگاری گردد که آنرا سیازگاری قوی میپیوسیته بطور کامل برقرار می

های با سیازگاری قوی دقت بسییار باالیی در پیوند دو ناحیه دارند اما نامیم. اگرچه روشرا ضیعیف می

های آن، مستلزم الگوریتم پیچیده ریز کردن مش است صال تمامی درجات آزادی ناحیه پیوسته به اتمات

افزایش به شییدت  بندی جهت برقراری سییازگاری قوی، هزینه محاسییباتی را که گاهی تغییرات مش

 
1 Transient region 
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 مروری بر مطالعات انجام شده

 دهد.می

 
 )ب(                                    )الف(                                                                       

 ، الف( با انطباق کامل، ب(بدون انطباقها و درجات آزادی ناحیه پیوستهموقعیت اتم ( 2-2) شکل

 

ای که در ناحیه اتمی وجود دارد ممکن اسیت نیاز به تکمیل لیسیت همسیایگی متناسیب با ماده

( Ω𝐶در ناحیه پیوسیته )باشید. دراینصیورت برای کاهش میزان خطا از یک سیری اتم  Ω𝐴ی ناحیه  هااتم

( Ω𝐴های موجود در ناحیه اتمی )شیود که لیسیت همسیایگی اتماسیتفاده میو در مجاورت ناحیه انتقال  

بیه رنی   هیاییدایره بیا( 3-2شیییکیل )هیا کیه در اتم این ( را تکمییل کنید.Ω𝑇احییه انتقیال )هیای نی اتمو 

  نامیم.می 1مجاورهای را اتم خاکستری نشان داده شده است 

 

 

 )ب(                                          )الف(                                                                  

 های الیه مجاور در دو حالت الف(بدون ناحیه انتقال ب( با ناحیه انتقالموقعیت اتم ( 2-3) شکل

 

در هردو حالت بدون ناحیه انتقال و  Aنشیان داده شیده اسیت، اتم ( 3-2) شیکلهمانگونه که در 

های کامل اسییت که تمامی آنها دارای درجه آزادی هسییتند اما ، دارای لیسییت همسییایهبا ناحیه انتقال

 
1 Padding atom 
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 مروری بر مطالعات انجام شده

بایسیت تعدادی اتم مجاور جهت تکمیل شیود و مییهای آزاد کامل نم، با اتمBهای اتم لیسیت همسیایه

 ها به مدل اضافه شود.شدن لیست همسایه

های چندمقیاسیی دارای درجه آزادی نیسیتند. میزان جابجایی یک از روشهای مجاور در هیچاتم

 شود.های حاکم، متناسب با درجات آزادی مجاور آنها تعیین میها در هر گام بر اساس فرضیهاین اتم

های چندمقیاسییی همزمان، توجه به نوع حل معادالت های اسییاسییی بین روشاز دیگر تفاوت

روش دوم تعیادل نیرویی  ، در حیالیکیهگرددبیاشییید. در روش اول، معیادالت انرمی کمینیه میحیاکم می

 سییازی انرمی بیشییتر از حالت برقراری تعادلهمگرایی در کمینه احتمال  شییود. هر چند که برقرار می

 شیودها نیروهای زائد غیر فیزیکی ایجاد میسیازی انرمی در برخی از روشنیرویی اسیت اما در کمینه

در برقراری تعیادل نیرویی، هیچ نیروی  کیه وجود آنهیا تیاثیر بسیییییار زییادی بر دقیت نتیایج دارد. [13]

عدم  .[6]  روش همگرا نگردد  در برخی موارد اما ممکن اسییت   ،شییوداضییافی غیر فیزیکی ایجاد نمی

پتانسیل )نقاط  همگرایی در صورتی ممکن است ری دهد که تعادل نیرویی در سایر نقاط اکسترمم تابع

 موضعی، ماکزیمم و نقاط عطف( ری دهد.مینیموم 

 گردد.( کمینه می1-2سازی تابع انرمی، انرمی کل محیط از طریق رابطه )در شیوه کمینه
 

(2-1 ) Π = Π𝐴 + Π𝐶 + Π𝑇 

در  Π𝑇انرمی نیاحییه خیال  پیوسیییتیه اسیییت.  Π𝐶انرمی نیاحییه خیال  اتمی،  Π𝐴در این رابطیه 

هیای بیدون اسیییت. مقیدار این انرمی در روش  انتقیال انرمی نیاحییههیای دارای نیاحییه انتقیال، همیان روش

 گردد.( محاسیبه می2-2رابطه )نیروها توسیط  ناحیه انتقال صیفر اسیت. در شییوه برقراری تعادل نیرویی،  

 بردار جابجایی درجات آزادی اتمی و پیوسته است. 𝑢در این رابطه 
 

(2-2 ) 𝑓 =
𝜕Π

𝜕𝑢
 

های چندمقیاسیی همزمان ارائه های متعددی در جهت توسیعه مدلهای اخیر روشدر طول دهه

بطور ( 1-2) جدولاند.  ها و اصییول مختلفی بنیان نهاده شییدهها بر اسییاس فرضیییهاند. این روششییده

ها به تفضییل در ادامه فصیل دهد. هر یک از این روشهای پرکاربرد را نشیان میبرخی از روشمختصیر  

 اند.تشریح شده
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 مروری بر مطالعات انجام شده

 های چندمقیاسی همزمانبرخی از روش ( 2-1) جدول

 1روش شبه پیوسته  -2-2

. این روش امروزه  [14]ارائه شید 1996و همکارانش در سیال   2تادمورروش شیبه پیوسیته توسیط  

. گرفته اسیت مورد اسیتفاده قرار   بسییار زیادی  هایمدلسیازی رآنچنان جایگاهی پیدا کرده اسیت که د

، پدیده نانو نفوذ  [18 ,17 ,16 ,15]های مختلفی نظیر گسیترش تر    سیازیشیبیهروش شیبه پیوسیته در 

 [25]نانو تماس  ،[24 ,23] پدیده خسییتگی  ، [22]، بررسییی مواد با سییاختار نامنظم   [21 ,20 ,19]

های مدلسازی پدیده( 4-2)  شکل  استفاده شده است.  [29]اثر سطح    و  [28 ,27 ,26]  مدلسازی مرزدانه،

 دهد.مختلفی با روش شبه پیوسته را نشان می

 
1 Quasicontinuum 

2 Tadmor 

 نام روش
نام 

 اختصاری

انطبار درجات 

 آزادی
 ناحیه انتقال

روش حل 

 معادالت حاکم

 حاکم برمعادله 

محیط  رابطه

 و اتمی پیوسته

 شبه پیوسته

(Quasicontinuum ) 
QC کوشی بورن نیرویی -انرمی  ندارد  دارد 

 شبه پیوسته کالستری

(Cluster-based Quasicontinuum) 
CQC کوشی بورن نیرویی -انرمی  ندارد  دارد 

 پیوند اتم و محیط پیوسته
(Atomistic to Continuum) 

AtC االستیک خطی نیرویی دارد دارد 

 هاارتباط دامنه

(Bridging domain) 
BDM  کوشی بورن انرمی دارد ندارد 

 هاارتباط مقیاس

(Bridging Scales) 
BSM -  کوشی بورن انرمی ندارد 

 پیوند اتم و نابجایی
(Coupled Atomistic and Discrete 

Dislocations) 

CADD نیرویی ندارد  دارد 
 -کوشی بورن 

 غیرخطی
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 مروری بر مطالعات انجام شده

   
 )ب(                                                        )الف(                              

   
 )د(                                                   )ج(                                      

 
 )و(                                      )ه(                                                     

 ج( ،[28]مرزدانه  ب( مدلسازی ،[29]اثر سط   الف(مدلسازیمدلسازی با کمک روش شبه پیوسته،  ( 2-4) شکل
، [20] نانو نفوذ در سط  صافه( مدلسازی  ،[22] ساختار نامنمممواد با  د(مدلسازی، [24] گسترش ترک خسگی

 [21] مدلسازی نانو نفوذ در سط  زبرو(

X

Y

-200 -150 -100 -50

-550

-500

-450

SYY: -0.24 -0.16 -0.08 0 0.08
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بدین منظور . گرددها محاسیبه میانرمی کل سییسیتم توسیط انرمی اتمشیبه پیوسیته،  روش  در

( 3-2توسیط رابطه )( 5-2) شیکلیک شیبکه تمام اتمی نظیر    انرمیگردد. ها مدل میای از اتمشیبکه

 گردد.تعریف می

(2-3) Π = Π𝐴 =∑Ψ𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

های تعداد کل اتم Nو   آیداسیت که از طریق پتانسییل بین اتمی بدسیت می iانرمی اتم  Ψ𝑖که در آن  

 اند.نشان داده شده( 5-2) شکلهای قرمز رن  در ها بصورت دایرهاین اتم موجود در دامنه است.

 

 
 مدلسازی تمام اتمی ( 2-5) شکل

 

ای که در روش شیبه پیوسیته برای آنکه از تعداد درجات آزادی کاسیته شیود، یک شیبکه بگونه

های دامنه توسیط المان  ،در روش شیبه پیوسیته  .گرددها منطبق باشیند ایجاد میهای آن بر روی اتمگره

 1های غیرخطی و نواق  در نواحی که دقت اتمی مورد نیاز اسیت و پدیدهشیود. بندی میمثلثی شیبکه

های شییبکه در حد اندازه در آن موجود اسییت ابعاد المان ( ( 5-2) شییکلی )نظیر تر  در وسییط  ماد

 
1 Defect 
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 روری بر مطالعات انجام شدهم

. به این شودداده می  ها افزایشو در نواحی دورتر ابعاد المان  شوددر نظر گرفته می 1اتمی شبکهپارامتر  

  شود.های شبکه میتعداد گرهترتیب درجات آزادی مساله محدود به 

 

 
 نمایش روش شبه پیوسته ( 2-6) شکل

 

های مثلثی در مجاورت تر  )وسییط شییود، ابعاد الماندیده می( 6-2شییکل )همانگونه که در 

ها شییکل( به اندازه پارامتر شییبکه هسییتند و به تدریج با دور شییدن از ناحیه دارای نق  ابعاد مثل  

های های گوشیه المان مثلثی بر اتمکه کلیه گرهکند. توجه به این تکته ضیروری اسیت پیدا می  افزایش

 زیرین خود منطبق هستند تا سازگاری قوی برقرار گردد.

( 4-2( را میتوان بصیییورت رابطه )3-2رابطه ) Ω𝐶و  Ω𝐴بندی کل دامنه به دو ناحیه  با تقسییییم

 بازنویسی کرد.

(2-4) ∑Ψ𝑖 = ∑ Ψ𝑖
𝑖∈𝒜𝑎⏟    
ΠΩ𝑎

+ ∑  𝑊(𝐹(𝑢))Ω𝑖
𝑖∈𝒜𝑐⏟          

ΠΩ𝑐

𝑁𝑎

𝑖=1

 

 

( ΠΩ𝑎( جمله اول بیانگر انرمی ناحیه دارای نق  با شیبکه بندی در ابعاد اتمی )4-2رابطه )در 

 
1 Lattice parameter 



    شده یهمزمان غن یاسیروش چندمق ارائه

21 
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به ترتیب   𝒜𝑐و  𝒜𝑎  پارامتر اسییت. ( ΠΩ𝑐بندی بزرگتر)و جمله دوم بیانگر انرمی ناحیه دارای شییبکه

نرمی ا 𝑊(𝐹(𝑢))عبارت   ΠΩ𝑐در محاسیبه  های موجود درناحیه اتمی و پیوسیته هسیتند. مجموعه اتم

حجم  Ω𝑖 چگالی کرنشیی اسیت که به بردار تغییر شیکل المانی که اتم در آن قرار دارد وابسیته اسیت.

در یک مدل دو بعدی، حجم اختصیا  یافته هر    ( اسیت.1سییز-جم ویگنرح اختصیا  یافته به هر اتم )

های ، محدوده محصییور بین عمود منصییف خطوط واصییل بین آن اتم و اتم( 7-2) شییکلاتم مطابق  

 مجاور است. 

 
 [30] سیز در مدل دوبعدی-حجم ویگنرنمایش  ( 2-7) شکل

 

بین صیفحات عمود بر وسیط سییز در فضیای سیه بعدی همان محدوده محصیور -حجم ویگنر

سییز برای دو سیاختار -حجم ویگنر( 8-2) شیکلهای مجاور اسیت. خطوط واصیل بین آن اتم و اتم

 دهد.را نشان می BCCو  FCCاتمی 

 
1  Wigner-Seitz Volume 
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 )ب(                                           )الف(                                                         

 FCC، ب( ساختار BCC، الف( ساختار [31] سیز در مدل سه بعدی-حجم ویگنرنمایش  ( 2-8) شکل

 

فتن حجم اختصا  یافته به هر کدام رظر گهای موجود در هر المان و در نبا شمارش تعداد اتم

( براحتی به جمع 4-2ها، انرمی کل المان قابل محاسیبه اسیت. به عبارت دیگر جمله دوم رابطه )از اتم

 ها تغییر خواهد کرد.بر روی المان

 

(2-5 ) 
∑Ψ𝑖 = ∑ Ψ𝑖

𝑖∈𝒜𝐴⏟    
ΠΩ𝐴

+ ∑  𝑊(𝐹(𝑢))Ω𝑒
𝑒∈ 𝒮𝑐

𝑒 ⏟          
ΠΩ𝐶

𝑁𝑎

𝑖=1

 

 

𝒮𝑐 که در آن  
𝑒 های ناحیه مجموعه المانΩ𝐶  اسیت وΩ𝑒   حجم المان اسیت که با عبارت𝑁𝑐

𝑒Ω𝑖  .برابر اسیت

𝑁𝑐در این رابطه 
𝑒 های المان تعداد اتمe .است 

تعریف   1در روش شیبه پیوسیته، اتم نماینده Ω𝐶های ناحیه  محاسیبه انرمی کرنشیی المانجهت 

گیرد و انرمی آن بعد از محاسیییبه به کل المان تعمیم داده قرار میگردد. اتم نماینده در داخل المان  می

های متعددی برای انجام شییده اسییت و روشمطالعات فراوانی بر روی انتخاب اتم نماینده  شییود. می

 شود.برخی از آنها نمایش داده می( 9-2) شکلاتم نماینده پیشنهاد شده است که در  موقعیت  انتخاب

 
1 Representative atom 
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دهد که در نسیخه اولیه ( شییوه متداول اسیتفاده از اتم نماینده را نشیان میa)( 9-2) شیکلدر 

های های مجاور گرهای از اتم( مجموعهbروش شیبه پیوسیته توسیط تادمور پیشینهاد شیده اسیت. المان )

کند. به این شییوه حل روش شیبه پیوسیته کالسیتری انتخاب می  گیرینمونهشیبکه مثلثی را به عنوان اتم 

یک کالسیتر  رن  مجاور آن آبیبه همراه دوایر  قرمزدوایر    مجموعه و به هریک از [32]  شیودگفته می

هیایی کیه در ییک از مییانگین انرمی اتم ( قرمز)دایره  شیییود. در این روش انرمی اتم نمیاینیدهگفتیه می

( و cآید. روش شبه پیوسته کالستری در ادامه تشریخ خواهد شد. المان )کالسیتر قرار دارند بدسیت می

(d جهت ارتقای روش محاسییبه انرمی تعدادی اتم )را در میان المان مورد اسییتفاده قرار   گیرینمونه

 دهد.می

 

 
 نمایش حاالت مختلف اتم نماینده ( 2-9) شکل

 

های آبی نیز نمایش داده شیده اسیت، دایره( 10-2) شیکلکه در در روش شیبه پیوسیته کالسیتری  

 شود.ها، نمایش کالستری است که در تعیین انرمی المان استفاده میرن  پیرامون گره
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 روش شبه پیوسته کالستری  ( 2-10) شکل

 

گره المان( محدود شیود، نتایج بدسیت آمده با چنانچه شیعاع دایره کالسیتر به تنها یک اتم )همان 

که تمامی   ایبگونه  روش شیبه پیوسیته تفاوتی نخواهد داشیت و چنانچه شیعاع دایره بزرگ انتخاب شیود

هیای تمیام انتخیاب شیییونید، آنگیاه میدل بطور کیامیل بیا روش نمونیه گیریهیای موجود بیه عنوان اتم اتم

 برابری خواهد کرد. ( ( 5-2) شکل)اتمی

هیایی کیه مقیید بیه اتم نمیاینیده بعید از اتمیام مراحیل حیل و ییافتن موقعییت نهیایی درجیات آزادی، اتم

ن بور-شوند. بر طبق فرضیه کوشیبه موقعیت نهایی خود منتقل می 1هسیتند توسیط فرضیه کوشی بورن

های زیرین المان تابع گرادیان تغییر شییکل همان چنانچه شییبکه اتمی بدون نق  باشیید، جابجایی اتم

 المان است.

 
1 Cauchy-Born hypothesis 
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 فرضیه کوشی بورن  ( 2-11) شکل

 

داده شیده اسیت، فاصیله بین دو اتم سیبز و زرد رن  پس از   نشیان( 11-2)  شیکلهمانگونه که در 

اعمال تغییر شیکل بر روی المان تابع گرادیان تغییرشیکل المان اسیت. الزم به ذکر اسیت، فرضییه کوشیی 

بورن بر روی کریسیتال کامل و بدون نق  دارای اعتبار اسیت و در صیورت اسیتفاده از فرضییه کوشیی 

 های بدست آمده فاقد اعتبار است.بورن در نواحی دارای نق ، پاسخ

های اخیر محققین بسیاری بر روی توسعه روش شبه پیوسته کار کرده اند. توسعه روش در سال

 [36 ,35]، اسیتفاده از روش کوشیی بورن مرتبه باال  [34 ,33]شیبه پیوسیته برای مدلسیازی در دمای باال  

، تعریف قواعید جیدیید برای انتخیاب اتم  [37]بکیارگیری روش بیدون المیان در روش شیییبیه پیوسیییتیه  

دار شکلی ، مدلسازی آلیامهای حافظه [41 ,40]، ابداع الگوریتم حذف نیروهای زائد    [39 ,38]نماینده  

 از جمله این تحقیقات است. [44 ,43]و مدلسازی مواد با ساختار مرکب  [42]
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 1هاارتباط دامنه روش   -3-2

هاسیت که توسیط ها، روش ارتباط دامنههای مدلسیازی چندمقیاسیی مواد و پدیدهیکی از روش

این روش جهت اتصیال دو ناحیه اتمی   .[45]  ( BDM)روش توسیعه داده شیده اسیت   3و بلیتچکو  2میائو

 کند.و پیوسته به یکدیگر از ناحیه انتقال استفاده می

 
 هاروش ارتباط دامنه ( 2-12) شکل

 

نشیان داده شیده اسیت، دو ناحیه پیوسیته و اتمی در ناحیه انتقال ( 12-2شیکل )همانگونه که در 

کند. سیازی تابع انرمی کل سییسیتم اسیتفاده میاین روش از شییوه کمینه اند.بر روی یکدیگر قرار گرفته

از روابط زیر ( Ω𝑇انرمی در نیاحییه انتقیال ) و( Π𝐴)( ، انرمی نیاحییه اتمیΠ𝐶انرمی نیاحییه پیوسیییتیه)

 شود.محاسبه می
  

(2-6) Π𝐶 = ∫ 𝑤𝐶(𝑥) 𝑊(𝑢(𝑥)) 𝑑Ω

Ω𝐶

 

 
1 Bridging domain method 

2 Xiao 

3 Belytschko 
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(2-7) Π𝐴 =
1

2
∑  ∑ [

1

2
(𝑤𝐴(𝑥𝑖) + 𝑤𝐴(𝑥𝑗)]  Ψ(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) 

𝑗∈𝒜𝐴
𝑗≠𝑖 

𝑖∈𝒜𝐴

 

 

(2-8) ΠT =∑𝜆(𝑥𝑖
𝐴). [𝑢(𝑥𝑖

𝐴) − 𝑢𝑖
𝐴] 

 

با  اضییریب الگرانژ اسییت که جابجایی دو محیط پیوسییته و اتمی ر 𝜆( ضییریب 8-2در رابطه )

 𝑤𝐴(𝑥)و  𝑤𝐶(𝑥)( توابع 7-2( و )6-2در روابط ).[46]  کندسیازگاری ضیعیف با یکدیگر هماهن  می

 گردد. می محاسبه( 13-2شکل ) مطابق به ترتیب تابع وزن محیط پیوسته و اتمی هستند که

 
 های ناحیه پیوسته و اتمی در محدوده ناحیه انتقالادغام انرژی ( 2-13) شکل

 

مشیهوداسیت، تابع وزن پیوسیته در ناحیه پیوسیته مقدار یک را ( 13-2شیکل )همانگونه که در 

دارد و در ناحیه اتمی برابر صییفر اسییت. این تابع بصییورت خطی در ناحیه انتقال از یک به صییفر به 

چنانچه توابع وزنی کند. ناحیه پیوسیته عمل میشیود. تابع وزن ناحیه اتمی بر خالف تدریج کاسیته می

در فضیای دو بعدی نشیان داده شیود، شیمای کلی برای یک چهارم ( 13-2شیکل )نشیان داده شیده در 

. در این شیکل، پوسیته آبی رن  تابع وزن ناحیه اتمی و پوسیته خواهد بود( 14-2شیکل )  مطابقدامنه  

 زرد رن  تابع وزن ناحیه پیوسته است.
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 نمایش تابع وزن محدوده اتمی و پیوسته  ( 2-14) شکل

 

 کند. تقسیم می Π2و  Π1این روش برای یافتن جابجایی، انرمی محیط را به دو قسمت 
 

(2-7) Π = Π𝐶 +Π𝑇⏟    
Π1

+ Π𝐴⏟
Π2

 

 

نسیبت به درجات آزادی مدل  Π2و  Π1سیازی انرمی کل، از هر یک از توابع  سیپس جهت کمینه

 .[47] شودمشتق گرفته می
 

(2-8) 𝜕Π1
𝜕𝑢𝑐𝑖

= 0 
 

(2-9) 𝜕Π1
𝜕𝜆𝑖

= 0 
 

(2-10) 𝜕Π2
𝜕𝑢𝑎𝑖

= 0 
 

بیه ترتییب درجیات آزادی مییدان  𝜆𝑖و  𝑢𝑐𝑖  ،𝑢𝑎𝑖( پیارامترهیای 10-2( الی )8-2هیای )در رابطیه

روش جابجایی در محیط پیوسییته و اتمی و درجات آزادی قیدهای برقراری ناحیه اتصییال هسییتند. 
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این روش در  .[50 ,49 ,48]  ار مورد اسییتفاده قرار گرفته اسییت یتوسییط محققین بسیی   هاارتباط دامنه

مدلسیازی مواد با  ای کههای مواد و نیز توسیعه روش مورد توجه بوده اسیت بگونهراسیتای توسیعه مدل

از یک سییو و بکارگیری روش اجزا محدود ، مدلسییازی سییاختارهای کربنی 1شییبکه اتمی کامپوزیت 

  .[51] بوده است  BDMاز موارد بارز توسعه روش ، در محیط پیوسته 2توسعه یافته

 3وسته یپ  طی اتم و م   وندیپروش   -4-2

شیمایل کلی این روش   .[55 ,54 ,53 ,52] ها اسیت این روش نسیخه نیرویی روش ارتباط دامنه

در این روش نیز انرمی ناحیه پیوسته و اتمی بصورت خطی در  نشان داده شد است.( 15-2شکل )در 

  کند.طول ناحیه انتقال تغییر می

 

 

 نمایش روش پیوند اتم و محیط پیوسته  ( 2-15) شکل

 
1 Composite lattice 

2 Extended finite element method 

3 Atomistic to continuum 
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( و نیز بردار  Ω𝐴هیای نیاحییه هسیییتنید )اتمهیایی کیه دارای درجیه آزادی نیروهیای وارد بر اتم

 نیروهای باقی مانده بر روی گره های اجزا محدود از رابطه زیر بدست می آید.

 

(2-11) 𝑓𝑖 = ∑
𝜕Ψ(𝑟𝑖𝑗)

𝜕𝑟
𝑗∈𝒜𝐴
𝑗≠𝑖

 

 

 

(2-12) 𝑓𝐼 = ∫ 𝑃
𝜕𝑁

𝜕𝑥
 𝑑Ω

Ω𝐶

 

 

بیه ترتییب نیروی بین اتمی و بردار نیروی بیاقی میانیده بر روی گره اسیییت. در  𝑓𝐼و  𝑓𝑖کیه در آن 

 تابع شکل المان است. 𝑁تنش اول پایوال و  𝑃این روابط 

 1هااسیارتباط مقروش   -5-2

جداسیازی . ایده اصیلی این روش [56]  ابداع شید  3و لیو 2واگنر  ها توسیطروش ارتباط مقیاس

 ( است. 𝑢𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒( و درشت مقیاس )𝑢𝑓𝑖𝑛𝑒میدان جابجایی کل به دو جابجایی ریز مقیاس )

 

(2-13) 𝑢 = 𝑢𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒 + 𝑢𝑓𝑖𝑛𝑒 
 

آید و جابجایی ریز در این روش جابجایی درشیت مقیاس از حل شیبکه اجزا محدود بدسیت می

  .[57] شودجابجایی درشت مقیاس از جابجایی کل اتمی حاصل می 4مقیاس از کسر تصویر

 

(2-14) 𝑢 = 𝑁𝑑 + 𝑄𝑞 = 𝑁𝑑⏟
𝑢𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒

+ (𝐼 − 𝑁𝑀−1𝑁𝑇𝑀𝐴)𝑞⏟            
𝑢𝑓𝑖𝑛𝑒

 

 
1 Bridging scale method 

2 Wagner 

3 Liu 

4 Projection 
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ماتریس جرم درشیت مقیاس  𝑀ماتریس جرم اتمی و  𝑀𝐴ماتریس تابع شیکل،   𝑁در این رابطه  

 در نواحی مدلسازی اتمی قرار دارند.  𝑞در کل میدان و  𝑑است. درجات آزادی 

ناحیه اتمی و پیوسییته بر روی یکدیگر منطبق ( 16-2شییکل )ها، مطابق  در روش ارتباط مقیاس

 .[58] شودراستای دقیقتر کردن پاسخ )میدان جابجایی( استفاده میهستند و ناحیه اتمی در 

 

 
 هانمایش روش ارتباط مقیاس ( 2-16) شکل

 1يی اتم و نابجا  وندیپروش   -6-2

. ایده اصلی این روش [60 ,59]  ارائه گردید  3و میلر  2توسط شیلکروت 2002این روش در سال  

این اسیت که امکان ایجاد نابجایی و عبور آن از مرز مشیتر  ناحیه اتمی و پیوسیته فراهم گردد. در این 

نشیان داده ( 17-2شیکل )که در   ناحیه اتمی )قسیمت متراکم شیبکه اجزا محدود(   های مجاورروش اتم

 
1 Coupled Atomistic and Discrete Dislocations 

2 Shilkrot 

3 Miller 
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جیاورت از آنجیائیکیه نیاحییه اتمی همواره در م انید، وظیفیه تکمییل لیسیییت همسیییایگی را دارنید. شیییده

شیییود و این هیای موجود در میاده و میدل قرار دارد، لیذا تولیید نیابجیایی از نیاحییه اتمی شیییروع مینق  

این روش از یک باند جهت تشییخی  وجود  کنند. درها به سییمت ناحیه پیوسییته حرکت مینابجایی

 . شودنابجایی در ناحیه اتمی استفاده می

 

 
  نمایش روش پیوند اتم و نابجایی ( 2-17) شکل

 

و حل اجزا محدود   محیط بینهایت این روش از برهم نهی میدان االسیتیک ناشیی از نابجایی در 

ابتدا میدان جابجایی ناشییی از وجود ،  CADDکند. در روش ناحیه پیوسییته اثرات نابجایی را لحام می

اثرات نابجایی بر   نشیود. بنابراینابجایی در یک محیط بی نهایت توسیط تلوری االسیتیسییته تعیین می

-2شییکل )گردد. این اثرات به کمک نیرو و جابجایی در مرزهای ماده بطور کامل مشییخ  میروی 

نشییان داده شییده اسییت. در مرحله بعد، ناحیه پیوسییته با در نظر گرفتن مرز کامال   ( 1در بخش )( 18

-2شکل )( 2( و )1مدل می شود که نتایج برهم نهی بخش )  ایها، بگونهصلب در ناحیه اتصال به اتم

( 18-2شیییکیل )( از 3هیچ گونیه نیرو و ییا جیابجیایی اضیییافی را بیه میدل تحمییل نکنید. بخش )( 18
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مدلسیازی ناحیه اتمی را بر عهده دارد. اثرات صیلب نمودن مرز مشیتر  بصیورت یک نیرو بر روی این 

روی ناحیه اتمی شییود و سییایر نیروها و جابجایی های مسییاله نیز به صییورت اولیه بر ناحیه اعمال می

، همان مجموع جابجایی CADDشیوند. بنابراین پاسیخ )میدان جابجایی( بدسیت آمده از روش اعمال می

 باشد.( در ناحیه اتمی می3( در ناحیه پیوسته و بخش )2( و )1دو بخش )

 
  روند حل روش پیوند اتم و نابجایی ( 2-18) شکل

 جمت بندي -7-2

شیوند، به برخی از دلسیازی مواد اسیتفاده میهای چندمقیاسیی که در حوزه مدر میان انبوه روش

انید. این هیای پیشیییین خود برآمیدههیا در جهیت رفع ایرادات روشآنهیا پرداختیه شییید. تمیامی این روش

 .ها از چند دیدگاه قابل بررسی هستندروش
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های نظیر روش شییبه پیوسییته که از دقت باالیی در پیوند دو ناحیه پیوسییته و اتمی روش -1

ها برخوردار هسییتند در راسییتای برقراری سییازگاری قوی مجبور به ریزتر کردن ابعاد المان

های محاسییباتی در ایجاد دقت باال به همراه کاهش هزینههسییتند. در این صییورت علیرغم  

های باالی تولید شیبکه مناسیب )در حد خصیو  پیوند دو یا چند ناحیه به یکدیگر، هزینه

 .[13] کننده مدل تحمیل میابعاد شبکه اتمی( را ب

های هایی که نیاز به ریز کردن مش در ابعاد اتمی دارند، در واقع امکان گسیترش مدلروش -2

هیا در میدلسیییازی بیه برنید. بیه عبیارت دیگر این روشعیددی بیه ابعیاد واقعی تر را از بین می

 های بسیار کوچک و بسیار بزرگ در یک مدل هستند.المانابعاد واقعی مجبور به استفاده از  

ها که نیازی به ریز تر کردن مش ندارند، دقت پایینی در ارتباط هایی نظیر ارتباط دامنهروش -3

ها بدلیل اسیییتفاده از سیییازگاری ضیییعیف بین دو ناحیه بین دو ناحیه دارند. اینگونه روش

  .[61] هستندمجبور به اعمال قید مضاعف در ناحیه انتقال 

کنند، های زیرین به عنوان منبع تعیین انرمی ناحیه پیوسییته اسییتفاده میهایی که از اتمروش -4

ها را پیش بینی کنند. بنابراین هایی نظیر کوشیی بورن حرکت اتمکمک فرضییهه  بایسیت بمی

تمامی سیاختارهای اتمی الزاما از قاعده امکان مدلسیازی تمامی مواد را نخواهند داشیت زیرا 

های مبتنی بر مشییخصییات ماکرو کنند. حال آنکه اسییتفاده از مدلکوشییی بورن تبعیت نمی

توانند در نواحی دورتر از )معادالت رفتاری اسیتخراج شیده بر اسیاس آزمایشیات ماکرو( می

 نق  دقت قابل قبولی را ارائه نماید.

های نامبرده استفاده کند های روشی ارائه گردد که از ایدهدر این پژوهش سیعی شده است روش

 های محاسباتی برآید.و در جهت رفع ایرادات آنها بدون کاهش دقت و افزایش هزینه

 



 

 

 هاي متغیربا گرهالمان : 3 فلك

 مقدمه  -1-3

مقیاسیی های چندهای روشترین بخشاتصیال دو ناحیه اتمی و پیوسیته به یکدیگر، یکی از مهم

های توسییعه یافته در این حوزه، از اجزا محدود به عنوان ابزار حل بخش اسییت. بیشییتر روشهمزمان 

های مورد اسیتفاده در محیط پیوسیته مدل، عالوه بر کنند. در این پژوهش، المانپیوسیته مدل اسیتفاده می

پیوسیییتیه کیاربرد در حیل محیط پیوسیییتیه، بیه عنوان ابزاری برای برقراری ارتبیاط بین دو نیاحییه اتمی و 

های اتمی و این المان وظیفه مدلسیازی قسیمت همپوشیانی ناحیه ،اسیتفاده خواهند شید. به بیان دیگر

بایسییت مشییابه سییایر شییود که میپیوسییته را دارد. این همپوشییانی بطور ذاتی داخل المانی ایجاد می

ت تا مبانی المان جدید های موجود پر کاربرد در اجزا محدود رفتار کند. از این رو ابتدا الزم اسیی المان

 بطور کامل تبیین گردد.

پردازد و در انتهای آن ها و پیاده سیازی المان جدید میاین فصیل بطور خا  به تشیریح ویژگی

 هایی جهت ارزیابی دقت المان آورده شده است.مثال
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 هاي متغیر المان با گرهتعريف   -2-3

کند. چنانچه محیط یک مسییاله که المان عمل میهای بدون مشییابه روش های متغیرالمان با گره

بندی شیود، حاصیل محیط ها، المانتوسیط تعدادی گره پوشیانده شیده اسیت، بدون توجه به موقعیت گره

از آنجائیکه تعداد و  .(( 1-3)شییکل ) بندی شییده همراه با تعدادی گره در میان المان خواهد بودالمان

 1"المیان بیا گره هیای متغیر "هیا، ، این المیانبیاشیییدمتغیر  می توانید هیای درون المیان هیاموقعییت گره

 د.نشونامگذاری می

 
 )پایین( های متغیرالمان با گرهنمایش دامنه با روش بدون المان )باال( و روش  ( 3-1) شکل

 
1 Variable node element 
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و های واقع در گوشیه  باشید. گرهضیلعی و یا چهار   ضیلعیتواند سیه  می های متغیرالمان با گره

تواننید در هر می ی مییانیهیانیامیم. گرهمی 2گره مییانی و 1هیای گوشیییهگرهبیه ترتییب المیان را داخیل 

های بدون المان اسییت. های میانی مشییابه روشای از المان قرار گیرند. تاثیر آرایش متفاوت گرهناحیه

های بدسییت آمده بیشییتر خواهد تر باشیید، دقت جوابمیانی یکنواخت های هر چه آرایش توزیع گره

توانید ییک پیدییده می( در ییک نیاحییه از المیان، 2-3هیای مییانی مطیابق شیییکیل )بود. همچنین تجمع گره

 .[62] موضعی در آن ناحیه را بهتر شبیه سازی کند

 

 راست( تجمع در یک ناحیه، چپ( توزیع یکنواخت های میانی، آرایش متفاوت گره ( 3-2) شکل

 

شییود که بر اسییاس های بدون المان، برای هر گره انتخابی یک دامنه در نظر گرفته میدر روش

گردد. دامنه انتخاب شیده از پیش تعریف نشیده اسیت و شیعاع دامنه در اختیار آن توابع شیکل تشیکیل می

های بدون المان های میانی روشیی مشیابه روش، برای گرههای متغیرالمان با گرهکاربر خواهد بود. در 

مطرح اسیییت با این تفیاوت که دامنیه هر گره مییانی انتخیاب شیییده محیدود به محیط المان خواهد بود. 

 .ساخته خواهد شد 3بع شکل در این المان با کمک توابع پایه شعاعیتقریب توا

 
1 Corner node 

2 Inside node 

3 Radial Basis function 
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   هاي متغیرالمان با گرهت کیك توابت شکك   -3-3

المان با های المان باشید.  باید دارای توابع شیکل متناسیب با تعداد گرههر المان اجزا محدود می

با اسیتفاده   1نیز از این امر مسیتثنی نیسیت. در این المان با کمک روش درونیابی شیعاعی  های متغیرگره

ای شیکل هسیتند که این کار امکان پذیر اسیت. توابع پایه شیعاعی توابعی زنگوله  2از توابع پایه شیعاعی

وابسیییته  ( riباشیییند. این توابع تنها به فاصیییله نقطه از مرکز تابع )نسیییبت به نقطه مرکزی متقارن می

 اند.نشان داده شده( 1-3) جدول( برخی از توابع پایه شعاعی متعارف در ( 3-3) شکلهستند.)

 

 شعاعیتوابع پایه  ( 3-3) شکل

 
1 Radial point interpolation method (RPIM) 

2 Radial basis function (RBF) 

r

R
(r

)

-3 -2 -1 0 1 2 3
0

2

4

6

8 MQ (C=1 ,q=0.5)

EXP (c=1)

TPS (=2)

Log (=2)
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 توابع پایه شعاعی ( 3-1) جدول

 رابطه ریاضیاتی نام

Multi-Quadrics (MQ) [63] Ri(x, y) = (ri
2 + C2)q = [(x − xi)

2 + (y − yi)
2 + C2 ]q 

Gaussian (EXP) [64] Ri(x, y) = exp(−cri
2)  = exp{−c [(x − xi)

2 + (y − yi)
2]} 

Thin plate spline (TPS) [65] Ri(x, y) =  ri
η
= [√(x − xi)2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)2 ]

𝜂

 

 

محاسبه خواهد   ( 1-3)مطابق رابطه   [66]  ( با استفاده از توابع پایه شعاعیχiام )iتابع شکل گره  

 :شد
 

(3-1) χi(𝐱) = ∑ Rj(𝐱)aj(𝐱i) = 𝐑
T(𝐱) 𝐚(𝐱i)

n

j=1,j≠i

 

 

بردار توابع پایه شیعاعی اسیت. توابع شیکل اسیتخراج شیده از  𝐑بردار ضیرایب مجهول و  𝐚که در آن  

 :( داشته باشند2-3بایست شرط دلتای کرونکر را مطابق رابطه )( می1-3رابطه )
 

(3-2) χi(𝐱j) = δij 
 

از آنجائیکه توابع پایه شیعاعی غیرخطی هسیتند، لذا شیرط سیازگاری در مجاورت دو المان بدون 

ای اصییالح عی بگونهابرقرار نخواهد بود. بنابراین توابع پایه شییع اضییافی نظر گرفتن اصییالحاتدر 

برخوردار گردد. برای اصییالح، توابع پایه  C0، از شییرط پیوسییتگی های متغیرالمان با گرهگردند که می

در نواحی دور از گردند که در مرکز، رفتار توابع شیعاعی را داشیته باشیند و ای تعریف میشیعاعی بگونه

هیای المیان بیا گرههیای معمول اجزا محیدود نزدییک شیییونید. بیه عنوان مثیال در ییک مرکز بیه رفتیار المیان
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دارای چهار گره گوشییه، رفتار توابع شییکل در نواحی مرکز المان رفتار توابع پایه  ضییلعیچهار  متغیر

( 3-3( بصییورت رابطه )1-3شییعاعی و در نواحی دورتر، خطی خواهد بود. برای این منظور رابطه )

 گردد.اصالح می
 

(3-3) χi̅(𝐱) = ∑ R̅j(𝐱)aj(𝐱i) = �̅�
T(𝐱) 𝐚(𝐱i)

n

j=1,j≠i

 

 

 ( است.4-3بردار توابع اصالح شده مطابق رابطه ) �̅�که در آن 

(3-4) 
R̅j(𝐱) = Rj(𝐱)                                                    گره میانی 

R̅j(𝐱) = α(𝐱)Rj(𝐱) + (1 − α(𝐱)) Nj(𝐱)      گره گوشه 
 

و  1بایسیت در وسیط المان مقدار وار سیاز اسیت که میمیک تابع ه  α(𝐱)( تابع  4-3در رابطه )

شیود، لذا شیکل نتیجه میدر گوشیه المان مقدار صیفر را داشیته باشید. از آنجائیکه کرنش از مشیتق توابع  

( حالت تابع درجه 5-3نیز در تمامی دامنه خود مشیتق پذیر باشید. رابطه ) α(𝐱)ضیروری اسیت تابع 

 دهد.را نشان می α(𝐱)دوم 
 

(3-5) α(𝐱) = (1 − x2)(1 − y2) 
 

در نظر  را( 4-3) شیکلگره مطابق   9با   های متغیرضیلعی با گرهچهارالمان   ،برای تشیریح بیشیتر

المان دارای رفتار غیر خطی اسییت که   ( در مرزهایχ5بگیرید. تابع شییکل گره پنجم قبل از اصییالح )

-3ه اصیالح شیده رابطه )با المان مجاور سیازگار نخواهد بود لذا بعداز اعمال توابع پای بصیورت طبیعی

دهد. همچنین در تابع ( در مرزها رفتار خطی را نشییان میχ5̅( تابع شییکل اصییالح شییده این گره )4

( در گره پنجم برابر یک و در سایر 2-3های اصالح شده و نشده، مقدار تابع شکل مطابق رابطه )شکل
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 ها برابر صفر است.گره

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 شعاعیاصالح تابع پایه  ( 3-4) شکل

 

 :( حل گردد6-3کافیست تا رابطه ) ،𝐚(𝐱𝐢)  برای یافتن بردار ضرایب مجهول
 

(3-6) χi̅(𝐱j) = ∑ R̅k(𝐱j)ak(𝐱i) = �̅�
T(𝐱𝐣) 𝐚(𝐱𝐢)

n

k=1,k≠i 

= 𝛅ij 

 

 :( قابل محاسبه است 7-3مقدار ضرایب مجهول به کمک رابطه ) و
 

(3-7) 𝐚(𝐱i) = �̅�
−T(𝐱𝐣) 𝛅ij 

 

ت در کل دامنه برابر واحد باشید. این شیرط که بایسی المان میجمع توابع شیکل بدسیت آمده یک  

 ( قابل اعمال است.8-3کمک رابطه )ه شود بنیز خوانده می Partition of unityبه عنوان شرط 

(3-8) ∑χi̅(𝐱)

n

i=1

= 1 
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را نیز به همراه اصالحات قبل   PUتابع شیکل اصیالح شده نهایی است که شرط   χi̿در این رابطه  

 آید.( بدست می9-3از تفاضل عدد واحد یک و جمع توابع شکل مطابق رابطه ) Δدارد. در این رابطه 
 

(3-9) Δ = 1 −∑χi̅(𝐱)

n

i=1

 

 

های المان اسییت.توابع شییکل بدسییت آمده تمامی شییرایط الزم برای تعداد کل گره n  آندر که 

دارند. برای در  بهتر مفاهیم مطرح شیده، کلیه توابع شیکل یک المان اسیتفاده در روش اجزا محدود را 

𝑐باضیریب    1گرهی با توابع پایه شیعاعی گوسیین 5 = گرهی با تابع گوسیین با ضیریب  8و یک المان  2

𝑐 =  نمایش داده شده است.( 6-3) شکلو ( 5-3) شکلبه ترتیب در  0.001

 

 

 

 

 

 
1 Gaussian 
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𝑐گرهی با تابع پایه شعاعی گوسین ) 5توابع شکل المان  ( 3-5) شکل = 2) 
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𝑐گرهی با تابع شعاعی گوسین ) 8المان  ( 3-6) شکل = 0.001) 

 

ای، نوسیانی در های چندجملههای شیعاعی، برخالف پایهکمک پایهتوابع شیکل ایجاد شیده با 

ها میسییر اسییت. همچنین کنند. با کمک این توابع هرگونه تخمینی از میدان بین گرهپاسییخ ایجاد نمی

های مسیاله ندارد اما تغییرات پارامترهای تابع پایه شیعاعی تغییر تابع پایه شیعاعی تاثیر زیادی در پاسیخ

های نمایشیی از تاثیرات اسیتفاده از پایه( 7-3) شیکلای از اثرات را داشیته باشید. نه گسیتردهتواند داممی

 [68 ,67 ,62] شعاعی متفاوت است.
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(a) 

 

 

(b) 

 

(c) 

 

 شعاعی متفاوتهای ( با استفاده از پایه�̅�5(𝒙)تابع شکل گره پنجم ) ( 3-7) شکل

 

. همانگونه دهدرا نشیان میهای شیعاعی در توابع شیکل  تاثیر تغییرات پارامتر پایه( 8-3) شیکل

𝜂که مشهود است با ضریب  =  است.  ایهمانند تابع شکل چندجمله  TPSتابع شکل با پایه شعاعی   1
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 TPSتابع شکل المان چهار گرهی با تابع پایه شعاعی  ( 3-8) شکل

 

، بطور خالصیه به شیرح زیر خواهد های متغیرگره  دارایهای  مراحل تشیکیل توابع شیکل المان

 بود:

 های میانی ایجاد شود.هندسه و ساختار مساله شامل مش و گره -

 .نوع تابع پایه شعاعی و پارامترهای آن انتخاب شود -

 ( اصالح شود.6-3شعاعی بر اساس رابطه )تابع پایه  -

 محاسبه گردد. 𝐚(𝐱)بردار مجهوالت  -

 ها محاسبه گردد.توابع شکل اصالح شده برای تمامی گره -
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 ( اصالح گردد.8-3طبق رابطه ) PU توابع شکل برای برقراری شرط -

 هاي عددي مثال -4-3

متعددی با کمک اجزا های  ، مثالهای متغیرالمان با گرهجهت صییحت سیینجی نتایج حاصییل از 

المان با گردد. این مسییائل کارایی و صییحت محدود کالسیییک و اجزا محدود توسییعه یافته حل می

 دهد.های کوچک و بزرگ را نشان میتغییر شکل رفتاردر  های متغیرگره

 میله یک بعدی تحت اثر نیروی وزن -1-4-3

2.1e5یک میله یک بعدی بطول ده سیانتی متر با مدول االسیتیسیته  
kg

cm2
تحت اثر وزن خود قرار  

 :[69] ( نشان داده شده است 10-3دارد. معادله دیفرانسل حاکم بر این میله در رابطه )
 

(3-10)     
E ∂2u(x)

∂x2
+ 10x = 0                (0 < x < 10) 

   u(0) =  0        u(10) =   0                                 

 

  
 

 ( است.11-3( مطابق رابطه )10-3پاسخ تحلیلی معادله )

(3-11) u(x) =  −
5

3E
 x3 + 

500

3E
x 

 

، دو مدل با کمک المان متغیرگرهی دوگرهی و سییه های متغیرالمان با گرهبرای بررسییی دقت 

 شود. ایجاد می( 9-3) شکلگره در کل مدل مطابق  11گرهی متشکل از 
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 المان دوگرهی، راست( مدل با کمک المان سه گرهیچپ( شمای کلی مساله، وسط( مدل با کمک  ( 3-9) شکل

 

به همراه  با گره متغیرهای ( با کمک المان10-3نتایج حاصییل از حل معادله دیفرانسیییل رابطه )

، تاثیر با گره متغیرهای شییود. تغییر در نوع المانمشییاهده می( 10-3) شییکلپاسییخ تحلیلی مسییاله در 

ناچیزی بر پاسییخ دارد. همچنین تطابق مناسییبی بین پاسییخ های بدسییت آمده از اجزا محدود با کمک 

 المان متغیرگرهی و پاسخ تحلیلی وجود دارد.

 

 با نتایج تحلیلی های متغیرالمان با گرههای ساخته شده با مقایسه نتایج مدل ( 3-10) شکل

x

u
(x

)

2 4 6 8 10

5.0x10
-04

1.0x10
-03

1.5x10
-03

2.0x10
-03

2.5x10
-03

3.0x10
-03

3.5x10
-03

RBF based FEM (setup 1)

RBF based FEM (setup 2)

Analytical solution

x

u
(x

)

5 5.5 6
0.0029

0.00295

0.003

0.00305
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-3شیود و مقدار خطا مطابق رابطه )نتایج بدسیت آمده از مدلسیازی با پاسیخ تحلیلی مقایسیه می

 گردد.( محاسبه می12

(3-12) Ed = √
∑ (ui

exact − ui
numerical)2 N

i=1

∑ (ui
exact)2 N

i=1

 

 

و  0.001( برای دو مدل دوگرهی و سه گرهی به ترتیب برابر 12-3میزان خطا بر اساس رابطه )

 ها دارد.نشان از تطابق و دقت مناسب پاسخ کهدرصد است  0.19

 های کوچک و بزرگتیر طره با تغییر شکل -2-4-3

2.1یک تیر طره با سیطح مقطع مربعی با مدول االسیتیسییته   × پاسیکال و نیروی گسیترده  1011

( مدلسیازی شیده 11-3نیوتن در انتهای آزاد مد نظر اسیت. انتهای گیردار تیر طره مطابق شیکل ) 9.81

 [70] است.

 

 نمای شماتیک تیر طره ( 3-11) شکل

 

( نشیان داده 17-3( الی )13-3پاسیخ تحلیلی تیر طره تحت اثر بار در انتهای آزاد آن در روابط )
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 [71] شده است.

(3-13) ux =
Py

6EI
[(6L − 3x)x + (2 + ν) (y2 −

D2

4
)] 

 

(3-14) uy =
P

6EI
[3νy2(L − x) + (4 + 5ν)

D2x

4
+ (3L − x)x2] 

 

(3-15) σxx = −
P(L − x)y

I
 

 

(3-16) σyy = 0 
 

(3-17) σxy = −
P

2I
(
D2

4
− y2) 

 

-3مدل مختلف مطابق شیکل ) 4با پاسیخ تحلیلی   های متغیرالمان با گرهجهت ارزیابی و مقایسیه نتایج  

های میانی با یکدیگر اختالف های میانی و آرایش گرهها در تعداد گرهشیوند. این مدل( سیاخته می12

 دارند.

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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(d) 

( المان پنچ گرهی با توزیع c، )VN( المان چهار گرهی bکالسیک، )( المان چهارگرهی a) ( 3-12) شکل
 تصادفی گره میانی ع( المان پنچ گرهی با توزیdیکنواخت، )

 

 

 نشان داده شده است.( 13-3) شکلهای ایجاد شده برای مدل پنج گرهی در پاسخ مدل

 

 

 

 

 دارای پنج گره های متغیرالمان با گرهپاسخ  ( 3-13) شکل

Sx: -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
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 ( قابل محاسبه است.18-3جهت بررسی میزان خطا، معیار خطا بر اساس رابطه )

 

(3-18) Ed = √
∑ (ui

exact − ui
numerical)2 N

i=1

∑ (ui
exact)2 N

i=1

 

 

 

 های متغیرالمان با گرههای مختلف خطای مدل ( 3-14) شکل

 

دهد. در مقایسه با المان کالسیک اجزا محدود، خطای کمتری را نشان می  های متغیرالمان با گره

 ها، دقت مساله نیز افزایش پیدا کرده است.همچنین با افزایش تعداد گره

های بزرگ )هندسیی( مسیاله تغییرشیکل  محدودهدر   های متغیرالمان با گرهجهت بررسیی صیحت  

 کنیم.( حل می19-3تیر طره را با در نظر گرفتن رفتار تغییر شکل بزرگ با کمک معادله )
 

(3-19) ∫ 𝒕 𝛿�̃� 𝑑𝛤0  

𝛤

− ∫ 𝑺. 𝛿𝑬 𝑑𝜴𝟎 

𝛺0

+ ∫ 𝒃 . 𝛿�̃� 𝑑𝛺0
𝛺0

 = 0 

mesh size(cm)

to
ta

l
d

is
p

la
c

e
m

e
n

t
e

rr
o

r

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

Quadrilateral

VN, 4nodded, =1

VN, 4nodded, =1.5

VN, 4nodded, =2.5

VN, 5nodded(random), =2.5



 شده یهمزمان غن یاسیروش چندمق ارائه

53 

 

 

 ریمتغ یالمان با گرهها

باشد. معادله می  کیرشهف-تنسور تنش دوم پایوال 𝑺تنسور کرنش گرین و  𝑬(، 19-3در رابطه )

ماده  [73]االسیتیک    شیود. تانسیور مرتبه چهارم خوادر نظر گرفته می [72]  1رفتاری ماده نلو هوکین

 گردد.( تعریف می20-3)برای استفاده در معادله رفتاری نلو هوکین مطابق رابطه 
 

(3-20) Cijkl =  λcij
−1ckl

−1 + (μ − λ ln(det𝐅))(cik
−1cjl

−1 + cil
−1ckj

−1)    i, j, k = 1,2,3 
 

 باشند:می( 21-3مطابق رابطه )ضرایب المه  μو  λکه در آن 

 

(3-21) λ =
νE

(1 + ν)(1 − 2ν)
  , μ =

E

2(1 + ν)
 

 

با  TPSبا تابع شیعاعی   VNنتایج حاصیل از یک المان چهار گرهی کالسییک با المان چهارگرهی 

ηضییریب  = ( مشییهود اسییت، 17-3( الی )15-3های )گردد. همانطور که در شییکلمقایسییه می 1.5

در هر دو مدل تشابه  yو جابجایی در راستای   x، جابجایی در راستای  xکانتور توزیع تنش در راستای  

 دارد.خوبی 

 

 
1 Neo-Hookean 
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 های متغیرالمان با گره، چپ(المان متداول چهارگرهی، راست(xتوزیع تنش در راستای  ( 3-15) شکل

 

 های متغیرالمان با گره، چپ(المان متداول چهارگرهی، راست(xتوزیع جابجایی در راستای  ( 3-16) شکل

 

 متغیرهای المان با گره، چپ(المان متداول چهارگرهی، راست(yتوزیع جابجایی در راستای  ( 3-17) شکل
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اسیت. در خصیو   yو  xدرصید برای جابجایی در راسیتای  0.67و  1.42بیشیینه خطای موجود 

های مدل، دو نمونه پنچ گرهی با توزیع یکنواخت های داخلی در دقت پاسخارزیابی تاثیر موقعیت گره

ه ( اسییتفاد 22-3شییوند. جهت محاسییبه خطای مدل از رابطه )و تصییادفی گره داخلی نیز ارزیابی می

 شود.می
 

(3-22) ℛ = max (
|uVN − uquad|

|uconv|
) 

 

و المیان کالسیییییک اجزا  هیای متغیرالمیان بیا گرهبیه ترتییب جیابجیایی  uquadو  uVNکیه در آن 

، تطابق پاسیخ دو TPSتابع شیعاعی    η( بر اسیاس تغییر پارامتر  18-3باشیند. نتایج شیکل )محدود می

 شود.ها نمیموقعیت گره داخلی، باع  ناپایداری پاسخدهد. به عبارت دیگر نمونه را نشان می

 

 
 TPSتابع شعاعی  ηآنالیز حساسیت به موقعیت و پارامتر  ( 3-18) شکل

 باشد.درصد می 3کمتر از ( 18-3) شکلهای بیشینه خطای موجود در نمونه
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 ورق دارای ترک میانی -3-4-3

 ،  1در روش المان محدود توسییعه یافته  های متغیرالمان با گرهجهت بررسییی امکان اسییتفاده از 

هایی که تر  در آنها ری داده اسیت گردد. میدان جابجایی در المانیک ورر شیامل تر  میانی مدل می

 گردد.( غنی می24-3) رابطه [74]ای پله( توسط تابع 23-3مطابق رابطه )
 

(3-23) 𝐮(𝐱) =   ∑χi̿(𝐱) 𝐮i +∑(H(𝐱) − Hi(𝐱𝐢))χ�̿�(𝐱) 𝐮i 

(3-24) H(𝐱) = {
+1          𝐱 ≥ 0
−1          𝐱 < 0

 
 

هایی که نو  تر  در آنها واقع شیده اسیت (، در المان25-3)سیازی نو  تر  رابطه  توابع غنی

 شود.( به میدان جابجایی اضافه می26-3مطابق رابطه )
 

(3-25) ψ = {√r sin (
θ

2
) , √r cos (

θ

2
) , √r sin (

θ

2
) sin(θ) , √r cos (

θ

2
) sin (θ)} 

  

(3-26) 𝐮(𝐱) =   ∑χi̿(𝐱) 𝐮i +∑χi̿(𝐱) ψi(𝐱)𝐚i̅ 

  
 

متری در دو حالت سیانتی 6طول تر  متر و سیانتی 20دو مدل شیامل ورر مربعی به طول ضیلع  

بندی مطابق جدول شیود. برای مدل اول از پنج حالت مشایجاد می( 19-3) شیکلافقی و مایل مطابق  

 شود.( استفاده می3-2)

 
1 Extended finite element (XFEM) 
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 ورق مربعی شامل ترک افقی و مایل ( 3-19) شکل

 

 

 مشخصات مدل ( 3-2) جدول

 مدل نوع المان تعداد درجات آزادی هاتعداد گره تعداد المان

 1 المان کالسیک 10652 3660 3540

 2 المان کالسیک 1756 812 756

 3 المان کالسیک 776 342 306

𝜂) گرهی 8 -متغیرگرهی 856 350 306 = 1.5) 4 

𝜂) گرهی 9 -متغیرگرهی 876 352 306 = 1.5) 5 

 

در  5و 4های ( و مدل20-3های یک الی سییه با اسییتفاده از المان کالسیییک مطابق شییکل )مدل

 گره داخلی است. 5دارای  5گره داخلی و مدل   4دارای  4نمایش داده شده است. مدل  ( 21-3) شکل
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 3، راست(مدل 2، وسط(مدل 1شبکه بندی اجزا محدود با المان کالسیک، چپ(مدل  ( 3-20) شکل

 

 

 

 5و  4مدل  های متغیرالمان با گرهشبکه بندی اجزا محدود با  ( 3-21) شکل

 

 9 های متغیرالمان با گرهکه از  5دهد که پاسییخ مدل  ( نشییان می3-3نتایج مدلسییازی جدول )

اسییت که به مراتب تعداد  2و  1های  کند، مشییابه پاسییخ مدلدرجه آزادی اسییتفاده می 876گرهی با  

، میزان خطیای موجود در تنش قیائم نو  تر  5اسیییت. در میدل  5درجیات آزادی آن فراتر از میدل 

با تعداد نسیبتا مشیابه درجه آزادی خطای به  3درصید اسیت در حالیکه مدل  5کمتر از  1نسیبت به مدل  

 کند.مراتب بیشتری را تولید می
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 سازینتایج حاصل از شبیه ( 3-3) جدول

KIA (
kg

cm2 cm
1

2) KIB (
kg

cm2 cm
1

2) Syy (
kg

cm2
 مدل (

3321.0146 3321.0146 8863.6966 1 

3322.1998 3322.1998 8525.9004 2 

3306.0556 3306.0556 5993.6709 3 

3316.6207 3316.6207 9114.9587 4 

3315.6819 3315.6819 8539.5576 5 

 

( 22-3های )در شییکل 4و  1های جابجایی قائم و تغییر شییکل شییماتیک مدل ،σyتوزیع تنش  

( نشان داده شده است. افزایش تعداد درجات آزادی بصورت محلی باع  ارتقا پاسخ بدون 24-3)الی 

 گردد.های محاسباتی میافزایش چشمگیر درجات آزادی و هزینه

 

 

 5، راست(مدل 1، چپ( مدل σyتوزیع تنش  ( 3-22) شکل
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 5، راست(مدل 1توزیع جابجایی قائم، چپ( مدل  ( 3-23) شکل

 

 

 5، راست(مدل 1تغییر شکل مدل ها، چپ( مدل  ( 3-24) شکل

 

 های متغیرالمان با گرهمدل دارای تر  مایل نیز با اسیییتفاده از المان کالسییییک اجزا محدود و 

( و توزیع تنش در شیکل 25-3گردد. توزیع جابجایی قائم دو مدل در شیکل )چهار گرهی بررسیی می

 هستند. تغیرالمان با گره های مها مبین دقت باالی ( نمایش داده شده است. این شکل3-26)
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 های متغیر المان با گرهجابجایی قائم مدل، چپ(المان کالسیک، راست( ( 3-25) شکل

 

 

 های متغیرالمان با گرهتنش قائم ترک مایل در  ( 3-26) شکل

 بنديجمت -5-3

ها، امکان تطابق و های متغیر ضیمن حف  سیازگاری در کل دامنه و در مرزهای المانالمان با گره

کند و براحتی را برقرار می PUهای متداول اجزا محدود را نیز دارد. این المان شییرط  مجاورت با المان

توان به های این المان میاز ویژگی سییازی اسییت.بر روی تمامی حاالت روش اجزا محدود قابل پیاده

 موارد زیر اشاره کرد:

افزودن این ویژگی توسیییط   :جهت افزایش دقت  (Adaptivity)حذف فرآیند ریز کردن مش   -



 شده یهمزمان غن یاسیروش چندمق ارائه

62 

 

 

 ریمتغ یالمان با گرهها

کار دگردد. در این حالت تابع شیکل گره افزوده شیده بصیورت خوگره میانی به المان مسییر می

 PUشیرط  گردد و پایداری المان و شیرط سیازگاری و بر اسیاس روابط توسیعه یافته محاسیبه می

 در المان کماکان برقرار است.

های به تعداد گره  تنهامحاسیبه تابع شیکل المان از آنجاییکه فرآیند   :های زائدامکان حذف گره -

های آن در کل مسیاله ندارد و تنها توابع شیکل گرهتاثیری  گرهابسیته اسیت، لذا حذف والمان 

های متداول اجزا محدود که حذف گردد. به عبارت دیگر برخالف المانمی  بازنویسییییالمیان 

گونه شیود در این روش هیچمنجر میبندی شیده یک گره منجر به حذف بخشیی از شیبکه مش

 دهد.تغییری در ساختار شبکه اجزا محدود ری نمی

هیای مختلف اجزا محیدود بیا رفتیارهیای در روش هیای متغیربیا گرهسیییازی المیان امکیان پییاده -

سیییازی این المان در روش اجزا دهد که امکان پیادههای حل شیییده نشیییان میمثال  :متفاوت

 های بزرگ نیز فراهم است.یر شکلیتغ ر محدودهو د محدود توسعه یافته

های متغیر، با کمک الگوریتم توسیعه یافته برای ایجاد المان با گره  :امکان ارتقای میدان پاسیخ -

های میانی فراهم شیده اسیت. همچنین امکان تغییر در رفتار امکان ارتقای پاسیخ با افزودن گره

 ها در مرز المان نیز وجود دارد.اهش گرهک وهای المان نیز با افزایش میدان در لبه

از آنجیاییکیه توابع شیییکیل بر اسیییاس  :هیای مییانی در هر موقعییت دلخواهامکیان قرار دادن گره -

گردند و رفتار آنها برای برقراری سییازگاری اصییالح ترکیب توابع پایه شییعاعی محاسییبه می

 های میانی در هر نقطه دلخواه فراهم است.بنابراین امکان قرار دادن گره ،گردندمی

 RBFامکان تنظیم کردن رفتار با کمک انتخاب نوع تابع و تنظیم کردن پارامترهای تابع   -

به عبارت دیگر   :های دارای رفتار یکسییان در مرز المانبا الماندر مجاورت  امکان قرارگیری   -

گره در تعداد و موقعیت مشیابه  های متداول دارای مجاورت تمامی المانتواند در این المان می

 روی مرزها قرار گیرد.

 های متغیر فرآیند ریز کردن مشهرچند که المان با گره
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 ریمتغ یالمان با گرهها

 مقیدار بیایسیییت بطور کیامیل تنظیم گردد. بیه عبیارت دیگربرد امیا میرا بطور کیامیل از بین می 

گذارند. بنابراین دسیتیابی به روی نتایج و دقت آنها تاثیر میبر  RBFضیرایب و پارامترهای ثابت توابع 

که های چند مقیاسیی  دقت باالتر مسیتلزم تسیلط بر تنظیم پارامترهاسیت. این محدودیت المان در روش

 کند.گردد، خللی در روند شبیه سازی چند مقیاسی ایجاد نمیدر فصول بعدی تشریح می

 

 



 

 

 (VNMM)هاي متغیر با گره مقیاسیمبانی المان چند: 4 فلك

 مقدمه  -1-4

اتصیال قوی و ضیعیف بین دو و یا چند محیط های چند مقیاسیی همزمان بر مبنای دو نوع روش

ها و نیز تشییریح شیید، اتصییال قوی با روی هم قراردادن اتم  دومکنند. همانگونه که در فصییل عمل می

های اتمی، ابعاد شود. در این نوع اتصال، متناسب با ماهیت محیطمقیاسی برقرار میها در مدل چندگره

شیود که کاری بسییار پرهزینه و اتمی )ریز( سیاخته میسیاختار  د  های پیوسیته در ابعامش در ناحیه محیط

های اتصیال ضیعیف تری برای اجرا دارد. در مقابل، روشهای پیچیدهگیر اسیت و نیاز به الگوریتموقت 

هیا و بیا اعمیال قییدهیایی در نیاحییه همپوشیییانی این هیا و گرهبیدون در نظر گرفتن تطیابق موقعییت اتم

ها با وجود اینکه به ریز کردن مش در ناحیه اتصیال نیاز اند. این دسیته از روشسیاختهموضیوع را مرتفع 

 کنند. ندارند اما خطای قابل توجهی را در مرز دو ناحیه ایجاد می

شیود یک اتصیال قوی بین های متغیر، سیعی میهای چندمقیاسیی مبتنی بر المان با گرهدر روش

های ریز کردن مش ایجیاد شیییود. در این روش از المیان با گرهدو ناحییه اتمی و محیط پیوسیییتیه بدون 

المان با های مبتنی بر شییود. اسییتفاده از روشمتغیر که در فصییل سییوم تشییریح شیید بهره برداری می

شیود بلکه تعداد های محاسیباتی در مدلسیازی ناحیه اتصیال مینه تنها باع  کاهش هزینه  های متغیرگره

دهد. در این فصیل های موجود کاهش میباتی مدل را نیز به نسیبت روشدرجات آزادی و هزینه محاسی 

 گردد. شود تشریح میهای متغیر ساخته میمبانی روش چند مقیاسی همزمان که با کمک المان با گره
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 هاي متغیر مقیاسی با گرهروش چند -2-4

و پیاده  طراحی 2های متغیرمقیاسیی با گرهبا اسیتفاده از المان چند  1های متغیرمقیاسیی با گرهروش چند

با در نظر گرفتن قواعد  و  تعریف شیده در فصیل سیوم  روابطگیری از شیود. این المان با بهرهسیازی می

 مقیاسی همزمان بکار برده شود.تواند در حل مسائل چندزیر می

مرسیوم اجزا محدود عمل کند و پیوسیتگی و  هایالمان باید در طول اضیالع خود مشیابه المان -

 سازگاری میدان در دو المان مجاور را تضمین کند.

 های میانی نباید در مرز المان قرار گیرند.گره -

بایسیییت مشیییابه سیییاختار اتمی آن ماده باشییید. هرگونه نق  نظیر های میانی میآرایش گره -

های میانی  واقعی با کمک گرهبایسییت بصییورت کامالمی  3ناخالصییی، تر ، حفره و مرزدانه

 مدلسازی شود.

 

در این حالت المان   تنظیم نشییود،گونه سییاختار اتمی هیچمطابق  های میانی  آرایش گرهدر صییورتیکه 

الف(. در -( 1-4) شیکل) گیردمورد اسیتفاده قرار   تواندمی  متداول اجزا محدود  هایمشیابه المانمزبور 

( مطابق با داشییته باشییندنقش اتم را نیز   توانندمی های میانی )که بطور همزمانصییورتی که آرایش گره

 شییکل) [75]ب( و یا گرافن -( 1-4) شییکل) FCCآرایش اتمی واقعی آن ماده به عنوان مثال فلزات 

مقیاسیی با تواند به عنوان المان چندمقیاسیی در روش چندج( چیده شیود، آنگاه این المان می-( 4-1)

 های متغیر مورد استفاده قرار گیرد. المان مذکور به اختصار المان چندمقیاسی خوانده خواهد شد.گره

 

 
11 Variable node multiscale method (VNMM) 

22 Variable node multiscale element (VNME) 

3 Grain Boundary 
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 )ج(                               )ب(                                   )الف(           

 ، ج( ساختار گرافنFCCهای متغیر، الف( بدون ساختار چندمقیاسی، ب( ساختار المان با گره  ( 4-1) شکل

 

. در شیود، یک مش دلخواه بر روی محیط اتمی مدل میهای متغیرالمان با گرهدر روش چندمقیاسیی با 

گردنید کیه هیای معمول اجزا محیدود میهیای چنید مقییاسیییی جیایگزین المیانمحیدوده نق  اتمی، المیان

های میانی دارای درجه آزادی خواهند بود. در این روش ها به عنوان گرههای داخل آن المانتمیامی اتم

های المان چندمقیاسیی و همسیایههای داخل توانند در هر مکانی مدل شیوند اما مدلسیازی اتمها میاتم

 گیرند ضروری است.آنها که در محدوده شعاع قطع قرار می

)نابجایی( شود که در مرکز آن یک نق  الف یک مدل تمام اتمی دیده می-( 2-4) شکلدر 

های های تمام اتمی دارای درجات آزادی زیادی هستند. تعداد درجات آزادی روشوجود دارد. مدل

  VNMMمقیاسی قابل کاهش است. با استفاده از روش چندمقیاسی همزمان  های چند اتمی به کمک روش

های مدل نیز  اتم سازی نمود. سایرتوان ناحیه اطراف نابجایی را با کمک المان چندمقیاسی شبیه می

ب وج در مدل ایجاد گردند. در حالت اول که  -( 2-4) شکلتوانند به دو حالت نشان داده شده در  می

شود. های المان چندمقیاسی مدل میهمسایگی اتمهای موجود در  است، اتم  1نظیر روش دامنه پل زننده 

نمایش داده   های خاکستری رن نشان داده شده است. در این حالت اتم( 2-4) شکلاین حالت در 

شود. حالت دوم  های دارای درجه آزادی بکار برده میتما 2شده در شکل، جهت تکمیل میدان نیروی 

شوند. در این حالت بطور کامل مدل می  هاج( که مشابه روش شبه پیوسته است کلیه اتم-(  2-4)  شکل)

 
1 Bridging domain method (BDM) 

2 Force field 
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 های زیرین بدست بیاید. تواند مشابه روش شبه پیوسته از انرمی اتمهای موجود میانرمی المان

 
 )الف( 

 
 )ب(                                                      )ج(                       

های متغیر بدون مدلسازی الف( مدل تمام اتمی دارای نقص )نابجایی(، ب( مدل چندمقیاسی با گره ( 4-2) شکل
 هامدلسازی تمامی اتم باهای متغیر ها، ج( مدل چندمقیاسی با گرهتمامی اتم

 

روش  ( توسط( 2-4) شکلهای قرمز رن  هایی که دارای درجه آزادی هستند )اتمموقعیت اتم

های خاکسییتری رن  که موقعیت اتم و بدسییت می آید  مقیاسییی که در ادامه تشییریح خواهد شییدچند

بر طبق این فرضییه  [76]تعیین شیود.  1بایسیت توسیط فرضییه کوشیی بورندارای درجه آزادی نیسیتند می

 
1 Cauchy Born 
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هایی که در ناحیه دارای رمیم تغییر شکل یکنواخت هستند تابع تغییر شکل محیط پیوسته جابجایی اتم

اسییتفاده از فرضیییه کوشییی بورن در نواحی دارای رفتار غیر خطی منجر به تولید خطای خواهند بود. 

بنابراین کند. های چندمقیاسیی را دچار تردید میوعیت اسیتفاده از روشگردد که موضی بسییار باالیی می

𝑿𝑖هیا چنیانچیه موقعییت اولییه اتم
𝑎𝑡𝑜𝑚  و موقعییت نهیایی آنهیا𝒙𝑖

𝑎𝑡𝑜𝑚 ( بین 1-4بیاشییید آنگیاه رابطیه )

 موقعیت اولیه و نهایی برقرار است.

 (4-1) 𝒙𝑖
𝑎𝑡𝑜𝑚 = 𝑭𝑿𝑖

𝑎𝑡𝑜𝑚 

آید. حل ناحیه پیوسییته گرادیان تغییر شییکل اسییت که از حل ناحیه پیوسییته بدسییت می 𝑭  که در آن

 تواند با کمک اجزا محدود خطی و غیرخطی محاسبه شود.می

 هاي متغیر مقیاسی با المان داراي گرهروابط روش چند -3-4

 ( را در نظر بگیرید. 2-4انرمی کل یک سیستم مطابق رابطه )

 (4-2) Π(𝒖) = ∑ 𝑊(𝑭𝑖(𝒖)) Ω𝑖

𝑁𝑒
𝑐𝑜𝑛𝑣

𝑖=1 

  + ∑ 𝑊(𝑭𝑗(𝒖)) 

𝑁𝑒
𝑉𝑁𝑀𝐸

𝑗=1 

Ω𝑗 − ∑ 𝒇𝑘
𝑒𝑥𝑡.

𝑁𝑛

𝑘=1 

𝒖𝑘 

 

بردار  𝒇𝑒𝑥𝑡حجم المیان،  Ωگرادییان تغییر شیییکیل،  𝑭تیابع چگیالی انرمی کرنشیییی،  𝑊در این رابطیه 

𝑁𝑒ها، تعداد کل گره 𝑁𝑛نیروهای خارجی اعمال شیده به گره،  
𝑐𝑜𝑛𝑣  و𝑁𝑒

𝑉𝑁𝑀𝐸 های متداول تعداد المان

هیای متیداول اجزا محیدود هیای متغیر اسیییت. در این روش المیانهیای دارای گرهاجزا محیدود و المیان

بایسییت در نواحی دارای گرادیان تغییر شییکل یکنواخت بکار برده شییوند. در این نواحی فرضیییه می

سیییل نهای متداول با انرمی پتاالمانکوشییی بورن صییادر اسییت. بنابراین تابع چگالی انرمی کرنشییی 

 ها برابر خواهد بود.های زیر این الماناتم

 (4-3) ∑ 𝑊(𝑭𝑖(𝒖)) Ω𝑖

𝑁𝑒
𝑐𝑜𝑛𝑣

𝑖=1 

≈ ∑ 𝑈𝛼

𝑁𝑎
𝑐𝑜𝑛𝑣

𝛼=1 

  

𝑁𝑎تیابع پتیانسیییییل بین اتمی و  𝑈𝛼 (،3-4در رابطیه )
𝑐𝑜𝑛𝑣 هیای زیر المیان متیداول اجزا محیدود تعیداد اتم
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های متغیر نیسیت زیرا گرادیان تغییر شیکل در این المان ( قابل تعمیم به المان با گره3-4اسیت. رابطه )

های متغیر . بنابراین انرمی المان با گره[77]  به دلیل اسییتفاده از توابع پایه شییعاعی یکنواخت نیسییت 

 ( محاسبه گردد.4-4تواند توسط رابطه )می

(4-4) ∑ 𝑈𝛼

𝑁𝑎
𝑉𝑁𝑀𝐸

𝛼=1 

≈  ∑ 𝑊(𝑭𝑗(𝒖)) 

Ne
𝑉𝑁𝑀𝐸

𝑗=1 

Ω𝑗 + Π̃ 

 

( قابل 5-4های متغیر اسییت که توسییط رابطه )عبارت اصییالحی انرمی المان با گره Π̃در این رابطه  

 [77] .محاسبه است 

 (4-5) Π̃(𝒖𝑓𝑖𝑛𝑒) = ∑ 𝑈𝛼(𝑿𝛼 + 𝒖
𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒 + 𝒖𝑓𝑖𝑛𝑒)

𝑁𝑎
𝑉𝑁𝑀𝐸

𝛼=1 

 

 

مقیدار جیابجیایی از حیل   𝒖𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒هیا، موقعییت اولییه اتم  𝑿𝛼انرمی کیل سییییسیییتم، Π̃(𝑢𝑓𝑖𝑛𝑒) کیه در آن

های پیوسیته اسیت. های محیطمیزان جابجایی جهت اصیالح پاسیخ 𝒖𝑓𝑖𝑛𝑒های پیوسیته،  معادالت محیط

های متغیر دسیتیابی به دقت اتمی در حل اسیت لذا انرمی هدف روش چندمقیاسیی با المان دارای گره

 ( قابل محاسبه است.6-4های بین اتمی به صورت رابطه )یک سیستم بر اساس پتانسیل

(4-6) Π(𝒖) = ∑ 𝑈𝛼

𝑁𝑎
𝑉𝑁𝑀𝐸

𝛼=1 

+ ∑ 𝑈𝛼

𝑁𝑎
𝑐𝑜𝑛𝑣

𝛼=1 

 

 

( و اعمال کار ناشییی از نیروهای خارجی 6-4رابطه )( در 5-4( الی )3-4با جایگذاری روابط )

 شود.( بازنویسی می6-4تابع انرمی کل سیستم بصورت رابطه )

 

(4-7) 
Π(𝒖) = ∑ 𝑊(𝑭(𝒖𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒))Ω𝑗 + Π̃(𝑿𝛼 + 𝒖

𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒 , 𝒖𝑓𝑖𝑛𝑒)

𝑁𝑉𝑁𝑀𝐸

𝑗

+ ∑ 𝑊(𝑭(𝒖𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒))Ω𝑗 −∑𝑓𝑘
𝑒𝑥𝑡. 𝑢𝑘

𝑁𝑛

𝑘

𝑁𝑐𝑜𝑛𝑣

𝑗
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( نسیبت به دو جز  جابجایی مینیموم 7-4برای محاسیبه میزان کل جابجایی الزم اسیت رابطه )

 شود. 

 (4-8) 

𝜕Π(𝑢)

𝜕𝒖𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒
=
𝜕(∑ 𝑊(𝑭(𝒖𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒))Ω𝑗

𝑁𝑉𝑁𝑀𝐸
𝑗 )

𝜕𝒖𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒

+
𝜕 (Π̃(𝑿𝛼 + 𝒖

𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒, 𝒖𝑓𝑖𝑛𝑒))

𝜕𝒖𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒

+
𝜕(∑ 𝑊(𝑭(𝒖𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒))Ω𝑗

𝑁𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑗 )

𝜕𝒖𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒
+
𝜕(∑ 𝑓𝑘

𝑒𝑥𝑡. 𝑢𝑘
𝑁𝑛
𝑘 )

𝜕𝒖𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒
= 0 

 

(4-9) 𝜕Π(𝑢)

𝜕𝒖𝑓𝑖𝑛𝑒
=
𝜕 (Π̃(𝑿𝛼 + 𝒖

𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒, 𝒖𝑓𝑖𝑛𝑒))

𝜕𝒖𝑓𝑖𝑛𝑒
= 0 

 

هیا برای کلییه گره 𝒖𝑓𝑖𝑛𝑒و  𝒖𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒( مقیدار جیابجیایی 9-4( و )8-4از حیل همزمیان دو معیادلیه )

Π̃(𝑿𝛼آید. جمله مشیتر  بدسیت میها و اتم + 𝒖
𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒 , 𝒖𝑓𝑖𝑛𝑒) ( باع  9-4( و )8-4در دو رابطه )

و به  [78]  شیود. از آنجائیکه انرمی کل سییسیتم تابع حالت اسیت کوپل شیدن دو معادله به یکدیگر می

( در 9-4( و )8-4بر طبق روابط ) دومرحله ایتوان با یک حل سیازی بسیتگی ندارد لذا میکمینهمسییر  

 یک روند تکراری انرمی کل سیستم را مینیموم کرد.

( 10-4بعداز اتمام حل معادالت، جابجایی نهایی هر اتم که دارای درجه آزادی اسیت از رابطه )

 آید.بدست می
 

(4-10) 𝒖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝒖𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒 + 𝒖𝑓𝑖𝑛𝑒 
 

 حرکت ریزمقیاس نامیده خواهد شد. 𝒖𝑓𝑖𝑛𝑒حرکت درشت مقیاس و  𝒖𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒در این عبارت 
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 یبا گرهها یاسیالمان چندمق یمبان

 (VNMM) ریمتغ

 هاي متغیرمقیاسی با کم  المانسازي روش چندپیاده -4-4

هیا( کیه هیای مییانی )اتمهیای متغیر، موقعییت گرههیای دارای گرهبیا المیان  مقییاسییییدر روش چنید

ها، بدلیل دقت کافی در آید. اما سیییایر اتم( بدسیییت می10-4رابطه )درجه آزادی مسیییتقلی دارند از 

گیرند و نیازی به حرکت اسییتفاده از فرضیییه کوشییی بورن، با یک گام در موقعیت نهایی خود قرار می

توجه کنید. در این شیکل یک مدل به ( 3-4) شیکلریزمقیاس نیسیت. جهت تشیریح بهتر موضیوع به  

های متغیر در وسیط مدل شیده اسیت. بعد از حل المان متداول اجزا محدود و یک المان با گره 8همراه 

آیید. لیذا هیا بیدسیییت می(( مقیدار حرکیات درشیییت مقییاس تمیامی گره8-4اجزا محیدود )حیل معیادلیه )

اند. پس برای سییایر ی المان چندمقیاسییی حرکت درشییت مقیاس خود را انجام دادههای میانها/اتمگره

های متداول ماتریس گرادیان تغییر شکل براحتی قابل محاسبه است. جهت اعمال حرکت درشت المان

های خاکسیتری( از های متداول قرار دارند )اتمهایی که درجه آزادی ندارند و در زیر المان مقیاس اتم

ها با اعمال گرادیان تغییر شکل بر روی موقعیت شود و موقعیت این اتمفرضیه کوشی بورن استفاده می

 [79] .شود( محاسبه می1-4اولیه آنها طبق رابطه )

های خاکسیییتری( هایی که درجه آزادی ندارند )اتماز آنجائیکه موقعیت بدسیییت آمده برای اتم

های قرمز( در موقعیت نهایی خود قرار ندارند های دارای درجه آزادی )اتمنهایی اسییت و اتمموقعیت 

های داخل المیان چندمقیاسیییی برای تعیین حرکت ریزمقیاس بر لذا حل اسیییتیاتییک مولکولی برای اتم

 ((.9-4ها انجام خواهد شد )حل معادله )روی تعداد محدودی از اتم

هایی که درجه آزادی دارند از جمع حرکت درشیییت مقییاس )حل رابطیه موقعییت اتم  نهیایت در 

 آید.(( بدست می9-4(( و ریز مقیاس )حل رابطه)4-8)
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 یبا گرهها یاسیالمان چندمق یمبان

 (VNMM) ریمتغ

 
 روند حل چندمقیاسی ( 4-3) شکل

 

( جهیت تعیین حرکیات ریزمقییاس، محیدود بیه 9-4تعیداد درجیات آزادی در رونید حیل معیادلیه )

های . در این روش هیچ گونه محدودیتی در تعداد المانهای میانی المان چند مقیاسیی اسیت تعداد گره

های موجود در هر المان وجود ندارد. در صیییورتیکه کل مدل بوسییییله چندمقیاسیییی و نیز تعداد اتم

ها درجه آزادی خواهند گرفت و مسیییاله به حل های چندمقیاسیییی مدل شیییود، آنگاه تمامی اتمالمان

 شود.استاتیک مولکولی تبدیل می

بایسییت ( می5-4های موجود در المان چندمقیاسییی به کمک رابطه )ین میزان انرمی اتمدر تعی

های همسییایه هر اتمی که دارای درجه آزادی اسییت بطور کامل در مدل وارد دقت شییود که کلیه اتم

 دقت ( 4-4) شیکلتوضییح بیشیتر به  برایها الزم نیسیت که درجه آزادی داشیته باشیند. شیوند. این اتم
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 یبا گرهها یاسیالمان چندمق یمبان

 (VNMM) ریمتغ

مشیخ  شیده اسیت درون المان چندمقیاسیی  1های اتمی که با شیماره کنید. در این شیکل کلیه همسیایه

  موجود در همسایگی های خاکستری رنصادر نیست. لذا اتم 2قرار دارند اما این قضیه در مورد اتم 

 گیرند.ها درجه آزادی نمیبایست در مدلسازی وارد شوند. این اتممی 2اتم 

 

 

 

 VNMMبا کمک روش  FCCیک مدل از ساختار  ( 4-4) شکل

 

 جیدولهیای متغیر، رونید حیل در جهیت در  بهتر روش چنیدمقییاسیییی بیا کمیک المیان دارای گره

 نشان داده شده است.( 4-1)

 

 های متغیرروند حل چندمقیاسی با کمک المان دارای گره ( 4-1) جدول

 های متغیر تعیین شود.بندی اولیه ایجاد و موقعیت المان با گرهشبکه -1

 شود.( تعیین 𝑥0ها )مختصات اولیه گره -1-1

 ( i=1 to 𝑁𝑡𝑖𝑚𝑒های زمانی )حلقه تکرار بر روی گام -2

 (j=1 to 𝑁𝐹𝐸های متداول اجزا محدود )حلقه تکرار بر روی المان    -2-1

 ها ایجاد شودالمان لتوابع شک       -2-2

 ماتریس سختی المان تشکیل شود و در ماتریس سختی کل اسمبل گردد.       -2-3

 گذاری و شرایط مرزی اعمال شود.بار       -2-4
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 یبا گرهها یاسیالمان چندمق یمبان

 (VNMM) ریمتغ

 پایان حلقه    -2-5

 حلقه تکرار تا رسیدن به همگرایی    -2-6

 (j=1 to 𝑁𝑉𝑁𝑀𝐸های متغیر )های با گرهحلقه تکرار بر روی المان       -2-7

 ساخته شود. VNهای توابع شکل المان          -2-8

 ایجاد و در ماتریس کل اسمبل شود. VNهای ماتریس سختی المان          -2-9

 پایان حلقه      -2-10

 های اجزا محدود( گره𝑢𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒محاسبه جابجایی درشت )      -2-11

𝑥𝑖     محاسبه       -2-12
𝑛𝑜𝑑𝑒 = 𝑋𝑖

𝑛𝑜𝑑𝑒 + 𝑢𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒 

 (k=1 to 𝑁𝐹𝐸های متداول اجزا محدود )حلقه تکرار بر روی المان      -2-13

𝐹𝑘(𝑥𝑖ها )محاسبه گرادیان تغییرشکل المان         -2-14
𝑛𝑜𝑑𝑒)) 

m=1 to 𝑁𝑎𝑡𝑜𝑚های زیرین )حلقه تکرار بر روی اتم         -2-15
𝑘) 

𝑥𝑚محاسبه          -2-16
𝑎𝑡𝑜𝑚 = 𝐹𝑘𝑋𝑚

𝑎𝑡𝑜𝑚 

 پایان حلقه      -2-17

 پایان حلقه    -2-18

Π̃(𝑢𝑓𝑖𝑛𝑒)محاسبه عبارت اصالحی     -2-19 = ∑ Uα(𝑋𝛼 + 𝑢
𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒 + 𝑢𝑓𝑖𝑛𝑒)

𝑁𝑎
𝑉𝑁𝑀𝐸

𝛼=1  

 (𝑢𝑓𝑖𝑛𝑒محاسبه جابجایی ریز مقیاس )    -2-20

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑜𝑚محاسبه جابجایی کل     -2-21
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑜𝑚

𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒 + 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑜𝑚
𝑓𝑖𝑛𝑒 

 (n=1 to 𝑁𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒های میانی )حلقه تکرار بر روی گره   -2-22

𝑥𝑛های میانی محاسبه جابجایی گره       -2-23
𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑜𝑚 = 𝑋𝑛

𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑜𝑚 + 𝑢𝑛
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 پایان حلقه    -2-24

 بررسی معیار همگرایی    -2-25

 پایان حلقه -2-26

 ها محاسبه تنش از روی جابجایی اتم -2-27

 پایان  -3
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 یبا گرهها یاسیالمان چندمق یمبان

 (VNMM) ریمتغ

 مقیاسیبررسی ص ت فرضیه کوشی بورن در المان چند -5-4

جهت بررسیی صیحت اسیتفاده از فرضییه کوشیی بورن در المان چندمقیاسیی، یک ورر حاوی 

شیود. تابع پتانسییل توسیط روش اسیتاتیک مولکولی کشییده می  yاتم در راسیتای محور مختصیات 126

نشیان داده  ( 5-4) شیکلها در اسیت. موقعیت اولیه و نهایی اتم  1اتم تعبیه شیدهمورد اسیتفاده پتانسییل  

 شده است.

 

 حل استاتیک مولکولی، راست( موقعیت اولیه، چپ(موقعیت نهایی ذرات  ( 4-5) شکل

 

گرهی  5برای تعیین میزان دقت المان چندمقیاسیی در اسیتفاده از فرضییه کوشیی بورن یک المان 

(.  ( 6-4) شییکلگیرد )گره میانی مورد ارزیابی قرار می 126گرهی با  130 گره میانی و یک المان 1با 

مطابقت دارد. حل اجزا ( 5-4) شیکلهای نشیان داده شیده در تصیات اولیه اتمخها با مموقعیت اولیه گره

گرهی که درجه آزادی ندارند توسیط فرضییه  5های المان  شیود و بقیه اتممحدود بطور کامل انجام می

ها، توسیط محاسیبه گرادیان تغییرشیکل المان چندمقیاسیی شیوند. جابجایی این اتمکوشیی بورن جابجا می

 شود. الزم به ذکر است که گرادیان تغییر شکل این المان یکنواخت نیست.انجام می

 
1 Embedded atom model (EAM) 
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 یبا گرهها یاسیالمان چندمق یمبان

 (VNMM) ریمتغ

  

 

 گرهی 5گرهی، چپ( 130المان چندمقیاسی، راست(  ( 4-6) شکل

 

های خاکسییتری رن  در المان چندمقیاسییی نسییبت به حل اسییتاتیک میزان خطای موقعیت اتم

 شود.( محاسبه می11-4مولکولی توسط رابطه )

 

(4-11) 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
 ||𝒙𝑉𝑁𝑀𝑀

𝑓
− 𝒙𝑀𝑆

𝑓
||

 ||𝒙𝑀𝑆
𝑓
− 𝒙𝑀𝑆

𝑖 ||
 

 

𝒙𝑉𝑁𝑀𝑀در این رابطه  
𝑓  ،𝒙𝑀𝑆

𝑓  و𝒙𝑀𝑆
𝑖  ،به ترتیب موقعیت نهایی بدسیت آمده از المان چندمقیاسیی

لکولی وها در حل اسیتاتیک مموقعیت نهایی بدسیت آمده از حل اسیتاتیک مولکولی و موقعیت اولیه اتم

درصید اسیت که این  7.7برابر  ( 11-4گرهی با اسیتفاده از رابطه ) 5اسیت. حداکثر میزان خطای المان  

های میانی گرهی موقعیت نهایی گره 130باشید. در المان میزان خطا برای این تعداد اتم قابل قبول نمی

 با حل استاتیک مولکولی تطابق کامل دارد. 

های دارای گرادیان تغییرشیکل یکنواخت اعتبار دارد و اسیتفاده فرضییه کوشیی بورن تنها در میدان

هیای دارای گرادییان تغییرشیییکیل غیر یکنواخیت صیییحیح هیای دارای نق  و ییا محیطمحیطاز آن در 

هایی که در درون شیود کلیه اتمنیسیت. لذا در نواحی دارای نق  که از المان چندمقیاسیی اسیتفاده می

بایسییت دارای درجه آزادی باشییند تا میزان جابجایی آنها توسییط حل معادالت گیرند میالمان قرار می

 کم محاسبه شود.حا
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 یبا گرهها یاسیالمان چندمق یمبان

 (VNMM) ریمتغ

 هاي عددي مثال -6-4

تواند مورد بررسیی های عددی میبررسیی میزان صیحت و کارایی هر روش با اسیتفاده از مثال

کند، بررسیی صیحت نتایج های متغیر اسیتفاده میقرار گیرد. از آنجائیکه این روش از المان دارای گره

سییته در فصییل سییوم مورد بررسییی قرار مقیاسییی پیوهای تکهای متغیر در حل محیطالمان دارای گره

های کوچک و بزرگ مورد بررسیی قرار گرفته اسیت. در فصیل سیوم کارایی المان در محیط تغییرشیکل

گرفت. همچنین امکان اسییتفاده از این المان در روش اجزا محدود تعمیم یافته نیز مورد بررسییی قرار 

دهد. در این فصییل اسییی را نشییان میمقیگرفت. نتایج فصییل سییوم دقت باالی المان در مسییائل تک

های متغیر و غنی سازی جهت های متعددی از دو روش چندمقیاسی با استفاده از المان دارای گرهمثال

های یک بعدی های این بخش از مثالها بیان شیده اسیت. در مثالبررسیی میزان صیحت و بازدهی روش

 بطور کامل مورد ارزیابی قرار داد.و دوبعدی استفاده شده است تا بتوان روش را 

نتایج بدسیت آمده نشیان از دقت مناسیب این روش در حل مسیائل چندمقیاسیی همزمان دارد. 

ها با روش های مطرح در حوزه حل چندمقیاسییی جهت نشییان دادن کارایی این روش برخی از مثال

 اند. نظیر روش شبه پیوسته نیز مقایسه شده

 میله یک بعدی ناهمگن -1-6-4

 شیکلاتم نیکل در سیمت راسیت مطابق   5اتم مس در سیمت چ  و  5میله ناهمگن شیامل  یک 

را در نظر بگیرید. این میله در انتهای سییمت چ  گیردار اسییت و از سییمت راسییت کشیییده ( 4-7)

ه از دو ماده تشیکیل شیده اسیت، توزیع غیریکنواخت جابجایی در آن ری یلآنجائیکه این مشیود. از می

 می دهد.
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 یبا گرهها یاسیالمان چندمق یمبان

 (VNMM) ریمتغ

 
 میله ناهمگن ( 4-7) شکل

 

شیود. این اسیتفاده می [80]  تبار-برای مدلسیازی دقیق نیروی بین دو اتم ناهمنام از پتانسییل رفیع

مدل کند. هر اتم با نزدیکترین همسیایه خود اندرکنش   با دقت مناسیبی  آلیامهاتواند رفتار پتانسییل می

 ( قابل محاسبه است.12-4دارد. انرمی بین دو اتم از رابطه )

 

 (4-12) 

𝑈𝑅𝑇𝑆 =
1

2
∑∑�̂�𝑖 �̂�𝑗𝑉

𝐴𝐴(𝑟𝑖𝑗) + (1 − �̂�𝑖)(1 − �̂�𝑗)𝑉
𝐵𝐵(𝑟𝑖𝑗)

𝑗≠𝑖𝑖

+ [�̂�𝑖(1 − �̂�𝑗) + �̂�𝑗(1 − �̂�𝑖)]𝑉
𝐴𝐵(𝑟𝑖𝑗)

− 𝑑𝐴𝐴∑�̂�𝑖 [∑ �̂�𝑗𝜙
𝐴𝐴(𝑟𝑖𝑗) + (1 − �̂�𝑗)𝜙

𝐴𝐵(𝑟𝑖𝑗)] 

𝑗≠𝑖

1
2

𝑖

− 𝑑𝐵𝐵∑(1 − �̂�𝑖 )[∑(1 − �̂�𝑗)𝜙
𝐵𝐵(𝑟𝑖𝑗) + �̂�𝑖𝜙

𝐴𝐵(𝑟𝑖𝑗)] 

𝑗≠𝑖

1
2

𝑖

 

 

ضیریبی اسیت که برای اتم مس و نیکل به ترتیب  �̂�𝑖اسیت و  فاصیله بین دو اتم 𝑟𝑖𝑗در این رابطه  

و یک را به ترتیب برای دو اتم نیکل نیز مقادیر صیفر    �̂�𝑗مقدار یک و صیفر را خواهد داشیت. ضیریب  

 آیند.بدست می ( 14-4( و )13-4از طریق روابط ) 𝜙𝛼𝛽و  𝑉𝛼𝛽و مس دارد. توابع 

 

 (4-13) 𝑉𝛼𝛽(𝑟𝑖𝑗) = 𝜖
𝛼𝛽 [

𝑎𝛼𝛽

𝑟𝑖𝑗
]

𝑛𝛼𝛽

 

 

(4-14) 𝜙𝛼𝛽(𝑟𝑖𝑗) = 𝜖
𝛼𝛽 [

𝑎𝛼𝛽

𝑟𝑖𝑗
]

𝑚𝛼𝛽

 

 

 اند. ( نشان داده شده1-4جدول )ضرایب مورد نیاز برای دو ماده مس و نیکل در 
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 [80] تبار-ضرایب مورد نیار پتانسیل رفیع ( 4-2) جدول

m n 𝜖 (eV) a (Å) c اتم 

6 9 12.328e-3 3.61 39.432 مس 

6 9 15.707e-3 3.52 39.432 نیکل 

 

( 20-4الی )( 15-4در خصیییو  اندرکنش دو ماده ناهمنام ضیییرایب ترکیبی با کمک روابط )

 قابل محاسبه است.
 

(4-15) 𝑉𝛼𝛽 = √𝑉𝛼𝛼𝑉𝛽𝛽 

(4-16) 𝜙𝛼𝛽 = √𝜙𝛼𝛼𝜙𝛽𝛽 

(4-17) 𝑚𝛼𝛽 =
1

2
(𝑚𝛼𝛼 +𝑚𝛽𝛽) 

(4-18) 𝑛𝛼𝛽 =
1

2
(𝑛𝛼𝛼 + 𝑛𝛽𝛽) 

(4-19) 𝑎𝛼𝛽 = √𝑎𝛼𝛼𝑎𝛽𝛽 

(4-20) 𝜖𝛼𝛽 = √𝜖𝛼𝛼𝜖𝛽𝛽 
 

ها تعیین شیوند تا موقعیت اولیه اتمتبار ریلکس می-رفیعهای این میله توسیط پتانسییل  ابتدا اتم

های حاصیل از روش چندمقیاسیی با نتایج شیود و پاسیخدرصید کرنش به میله اعمال می 3شیود. سیپس  

( موقعیت اولیه و موقعیت نهایی بدسیت 2-4گردد. جدول )حاصیل از اسیتاتیک مولکولی مقایسیه می

 دهد.می آمده از روش استاتیک مولکولی را نشان

 

 های میلهموقعیت اولیه و نهایی اتم ( 4-3) جدول

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 18.60 16.56 14.52 12.48 10.44 8.37 6.28 4.18 2.09 0 موقعیت اولیه

موقعیت نهایی 

)حل استاتیک 

 مولکولی(

0 2.16 4.33 6.50 8.66 10.79 12.88 14.98 17.07 19.16 
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اند نشیان داده شیده( 8-4) شیکلجهت بررسیی دقت المان چندمقیاسیی، سیه مدل مختلف که در  

دوم و سوم   نمونهگره است.  10اول شامل یک المان چندمقیاسی با   نمونهگیرند.  مورد بررسی قرار می

هیای هر کیدام ییک المیان چنیدمقییاسیییی و دو المیان متیداول اجزا محیدود را دارنید کیه از نظر تعیداد گره 

با ضیریب  RBFالمان های چند مقیاسیی از توابع  میانی المان چندمقیاسیی با یکدیگر متفاوت هسیتند.

(𝜂 =  شوند.( تعریف می 1.5
 

 

setup 1 

 

 

setup 2 

 

 

setup 3 

 

 ستاپ های گوناگون میله ناهمگن ( 4-8) شکل

 

شیوند. در ابتدا تمامی این سیه مدل در سیمت چ  گیردار هسیتند و از سیمت راسیت کشییده می

( و سییپس حل اسییتاتیک مولکولی 𝑢𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒حل اجزا محدود جهت یافتن جابجایی درشییت مقیاس )

میزان جابجایی ( 9-4)  شیکلشیود. برای مدل دوم،  ( انجام می𝑢𝑓𝑖𝑛𝑒جابجایی ریزمقیاس )جهت یافتن 

 دهد.کل و درشت مقیاس را نشان می
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 دوجابجایی ستاپ  ( 4-9) شکل

 

های نمایش داده شییده اسییت میزان جابجایی ریز مقیاس در اتم( 9-4)  شییکلهمانگونه که در  

بورن -ها بر اساس فرضیه کوشیهای متداول صفر است زیرا جابجایی درشت مقیاس این اتمزیر المان

های درشت مقیاس های چندمقیاسی، حرکت های المانبا جابجایی کل اتم برابر است. در خصو  اتم

 .اندنشان داده شده( 10-4) شکلمقیاس بطور جداگانه در و ریز

 

         

 2، راست(ستاپ 1، چپ(ستاپ بر حسب آنگستروم  هاجابجایی درشت مقیاس و ریز مقیاس اتم ( 4-10) شکل
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بدسیت ( 21-4ها، میزان خطای موقعیت نهایی از طریق رابطه )بعد از مینیموم کردن انرمی مدل

 آید.می

 (4-21) 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝒙𝑉𝑁𝑀𝑀
𝑓

− 𝒙𝑀𝑆
𝑓

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔
 

 

𝒙𝑉𝑁𝑀𝑀در این رابطه  
𝑓 و 𝒙𝑀𝑆

𝑓 ها از دو حل چندمقیاسیی و اسیتاتیک به ترتیب موقعیت نهایی اتم

  2.0413و  2.0935مولکولی برای دو اتم مس و نیکل به ترتیب برابر  مولکولی هسیییتنید. فاصیییلیه بین 

 شیکلهای سیه مدل در ( برای تمامی اتم10-5آنگسیتروم اسیت. میزان خطای بدسیت آمده از رابطه )

اسیت. هرچه تعداد  %1سیوم در حدود   نمونهترسییم شیده اسیت. بیشیترین مقدار خطا برای  ( 4-11)

اول   نمونهیابد. در خصیو   شیود میزان این خطا کاهش میهای میانی المان چندمقیاسیی بیشیتر میگره

دار خطا نزدیک به صییفر اسییت که تطابق خوبی با نتایج قدی دارند مهای آن درجات آزاکه تمامی اتم

حاصیل از اسیتاتیک مولکولی دارد. خطای دو اتم ابتدا و انتهای میله بدلیل ماهیت جابجایی کنترل بودن 

شود و گاهی برابر صیفر خواهد بود. موقعیت این دو اتم بصیورت دستی تعیین میمسیاله و قیدهای تکیه

 .برای هر دو حل استاتیک مولکولی و المان چندمقیاسی هستندشرایط مرزی 
 

 
 های مدل المان چندمقیاسیخطای موقعیت اتم ( 4-11) شکل
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𝑺𝑉𝑁𝑀𝑀آید. در این رابطه  ( بدسییت می22-4میزان خطای مدل با اسییتفاده از رابطه )
𝑓 و 𝑺𝑀𝑆

𝑓  به

 استاتیک مولکولی هستند.ها در دو مدل المان چندمقیاسی و ترتیب تنش نهایی اتم
 

(4-22) 𝐸𝑠 = |
𝑺𝑉𝑁𝑀𝑀
𝑓

− 𝑺𝑀𝑆
𝑓

𝑺𝑀𝑆
𝑓

| × 100 

 

درصد است. میزان خطای  6( کمتر از  22-4ه )طبیشترین میزان خطای محاسبه شده از طریق راب

 نشان داده شده است.( 12-4) شکلهای هر سه مدل در محاسباتی تنش برای تمامی اتم

 
 های مدل المان چندمقیاسیهای اتمخطای تنش ( 4-12) شکل

 بارگذاری تک محوری یک ورق دو بعدی  -2-6-4

جهت بررسیی دقت و کارایی اسیتفاده از المان چندمقیاسیی در حل مسیائل، مثال بارگذاری تک 

که توسیط روش شیبه پیوسیته مدلسیازی  [81]محوری گزارش شیده توسیط اقای بیکس و همکارانش  

اتم اسیت که در  10201شیود. این مدل شیامل سیازی میشیده اسیت با کمک المان چندمقیاسیی نیز شیبیه

اتم در ناحیه ناخالصیی  49واحد دارد. تعداد   6مرکز خود یک ناخالصیی به شیکل مربع به طول ضیلع  

𝛤𝑠دهد. جابجایی قائم در ضییلع پایین )را نمایش میهای مدل  ویژگی( 13-4شییکل )قرار دارند. 
( و 1
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𝛤𝑠جابجایی افقی در ضیلع سیمت چ  )
𝛤𝑠( مقید شیده اسیت. ضیلع سیمت راسیت )4

( با اعمال شیرایط 2

های واقع در ضییلع فوقانی شییود. جابجایی قائم تمامی اتممرزی دیریکله در راسییتای افقی کشیییده می

(𝛤𝑠3بعد از کشیییده شییدن با یک ) دیگر برابر خواهد بود. وجود ناحیه ناخالصییی در مرکز ورر، میدان

 کند.جابجایی قائم و افقی کل ورر را از حالت یکنواخت خارج می

 

 نمای کلی مدل دو بعدی ( 4-13) شکل

 

با استفاده از المان چندمقیاسی در این روش، نیازی به ریز کردن مش در اطراف ناحیه ناخالصی 

های چندمقیاسیی احاطه شیده اسیت و ناحیه اطراف ناخالصیی توسیط المان( 14-4شیکل )نیسیت. مطابق  

 .داده شده است  Yو  Xهای موجود در این ناحیه درجات آزادی در هر دو راستای به تمامی اتم
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 های متغیرمدل روش چندمقیاسی با المان دارای گره ( 4-14) شکل

المان متداول مثلثی اجزا محدود اسیت. ناحیه ناخالصیی توسیط  164دارای  ( 14-4شیکل )مدل  

گره میانی هسیتند که ممکن  16و یا   12، 9ها دارای  المان چندمقیاسیی مدل شیده اسیت. این المان 16

اتم که  169اتم موجود در مدل تنها  10201های میانی تغییر کند. از بین اسیت در روند حل، تعداد گره

نمیای نزدییک ( 15-4شیییکیل )در داخیل المیان چنیدمقییاسیییی قرار دارنید دارای درجیه آزادی هسیییتنید.  

های میانی بعد از دهد که ممکن اسیت در روند حل بعضیی از گرههای چندمقیاسیی را نشیان میالمان

بایسییت مجددا اعمال جابجایی از یک المان به دیگری منتقل شییوند. در این حالت توابع شییکل می

 تعریف شوند.

 

 های مدل المان چندمقیاسیخطای تنش های اتم ( 4-15) شکل
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مرجع هر اتم با نزدیکترین اتم مجاور در ارتباط خواهد بود. به هرچه بیشتر با  شباهت   به منظور

اتم همسیایه خواهند  3و  5، 8ود در توده، لبه و گوشیه مدل به ترتیب شیامل ج های موعبارت دیگر اتم

 گردد.( تعریف می23-4بود. تابع پتانسیل بین اتم ها بصورت رابطه )
 

(4-22) 𝑈(𝑟) =
1

2

𝐸𝐴

𝑟0
 (𝑟 − 𝑟0)

2 
 

فاصیله تعادلی اولیه بین اتم هاسیت. در این  𝑟0سیطخ مقطع و  𝐴مدول االسیتیسیته،   𝐸که در آن  

 مثال تمامی این مقادیر یک فرض شده است. 

𝛤𝑠بر روی لبه سیمت راسیت )
شیود و واحد طول اعمال می 2جابجایی معادل  ( 13-4شیکل )( 2

شیود و جابجایی درشیت شیود. جابجایی در گام اول اعمال میمیدان جابجایی در کل میدان محاسیبه می

گردد. این روند تا جایی میگردد. در گام بعدی انرمی مجموعه اتمی کمینه  ها محاسییبه میمقیاس گره

 ( از مقدار مشخصی کمتر گردد.23-4شود که خطای محاسبه شده از طریق رابطه )تکرار می
 

(4-23 ) 𝐸𝑟 =
|𝑢2 − 𝑢1|

|𝑢1|
 

 

به ترتیب بردار جابجایی موقعیت فعلی و قبلی اسییت. صییحت نتایج روش  𝑢1و  𝑢2که در آن  

VNMM  از طریق مقایسییه با نتایج حل اسییتاتیک مولکولی نشییان داده خواهد شیید. همچنین کارایی و

برتری این روش در مقایسیه با روش شیبه پیوسیته نیز بررسیی شیده اسیت. بدین منظور مدل روش شیبه 

شیود. برای شیود. ناحیه سیخت در وسیط مدل شیبه پیوسیته نیز ایجاد میمی  پیوسیته برای این مثال سیاخته

شیود. در بندی ریز در ابعاد اتمی مدل میاسیتحصیال دقیق نتایج ناحیه اطراف محدوده سیخت با شیبکه

 Error! Reference source notشیییود. بندی با ابعاد بزرگتر اسیییتفاده مینواحی دورتر از شیییبکه

found.دهد.ساختار مدل شبه پیوسته را نشان می 
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 مدل شبه پیوسته به همراه نمای نزدیک ناحیه ناخالصی ( 4-16) شکل

 

کند حل از تعداد ثابتی درجه آزادی اسیتفاده می 2هر گام 1هایروش شیبه پیوسیته در تمامی تکرار

در هر تکرار از هر گام متناسیب با حل مقیاس درشیت و یا ریز ممکن اسیت   VNMMدر حالیکه روش 

درجه آزادی برای حل  556از   VNMMاز تعداد متفاوتی درجه آزادی اسیتفاده کند. در این مثال روش 

حرکت ریزمقیاس اسییتفاده می کند. این مثال در درجه آزادی برای محاسییبه   338مقیاس درشییت و 

شییود. بنابراین تعداد دفعات تکرار درجه آزادی در هر تکرار حل می 698روش شییبه پیوسییته توسییط 

 کمتر از روش شبه پیوسته است.  VNMMبرای همگرایی پاسخ در روش 

با دهد. همانگونه که از نتایج مشیهود اسیت،  مقایسیه بین سیه روش را نشیان می( 4-4جدول )

های تمام گیری در تعداد درجات آزادی نسیبت به روشهای چندمقیاسیی کاهش چشیماسیتفاده از روش

شیود که مشیاهده می  VNMMو  QCآزادی بین دو روش  مقایسیه بین درجات رگردد. داتمی ایجاد می

 است. QCبه مراتب کمتر از روش  VNMMروش  تعداد درجات آزادی

 

 

 
1 Iteration 

2 Step 
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 نتایج بدست آمده از سه روش ( 4-4) جدول

 روش تعداد درجات آزادی  تعداد گره/اتم  تعداد المان 

 استاتیک مولکولی  20402 10201 -

 شبه پیوسته  698 349 668

180 

حرکت گره برای  278

اتم  169درشت مقیاس و 

 برای حرکت ریز مقیاس 

درجه آزادی برای   556

 338حرکت درشت مقیاس و 

درجه آزادی برای حرکت  

 ریز مقیاس 

VNMM 

 

نشیان داده شیده اسیت. ناخالصیی ( 18-4شیکل )و ( 17-4شیکل )میدان جابجایی قائم و افقی در 

 ن است.شود که در هر سه مدل یکساوسط مدل باع  ایجاد اغتشاش در میدان می

 

 

 ، راست( شبه پیوسته VNMMجابجایی قائم، چپ(استاتیک مولکولی، وسط( روش  ( 4-17) شکل

 

 ، راست( شبه پیوسته VNMMجابجایی افقی، چپ(استاتیک مولکولی، وسط( روش  ( 4-18) شکل

 

UY
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UY
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 VNMMها در هر یک از دو جهت در روش ، بیشییینه خطای اتم( 19-4شییکل )متناسییب با 

 است. ( %3واحد طول )معادل  0.03نسبت به نتایج استاتیک مولکولی کمتر از 

 

 

 میدان جابجایی، راست (قائم، چپ( افقیخطای  ( 4-19) شکل

 

و میدان جابجایی قائم  y=0برای مقایسیه بهتر نتایج تغییرات میدان جابجایی افقی در امتداد خط 

نشیان داده شیده اسیت. تطابق مناسیب بین نتایج بخوبی در این ( 20-4شیکل )در  x=0در امتداد خط 

 شکل نمایان است.

 

 

 x=0، راست( میدان جابجایی قائم در امتداد  y=0چپ( میدان جابجایی افقی در امتداد  ( 4-20) شکل

errorY

0.03

0.02

0.01

0

-0.01

-0.02

-0.03

errorX

0.03

0.025

0.02

0.015

0.01

0.005

0

-0.005

-0.01

Y

u
y
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 غنی شده  VNMMروش ترک گوشه با  -3-6-4

سیازی )تابع پله( برای اتم با تر  لبه، از جمالت غنی 10201یک محیط شیامل   بررسییجهت 

آنگسییتروم با یک تر  لبه  100شییود. یک ورر مربعی به ابعاد  ایجاد ناپیوسییتگی در مدل اسییتفاده می

تحتانی از هر دو امتداد بسته شده است و از ضلع   لعآنگستروم در نظر بگیرید. این ورر در ض 7بطول  

شیود. با دو شیبکه بندی سیاختار منظم و بدون سیاختار ایجاد می  VNMMشیود. مدل قانی کشییده میفو

نشیان داده شیده اسیت پیرامون تر  را احاطه ( 21-4شیکل )های متغیر نظیر آنچه در دو المان با گره

بقیه ورر   این تر  از ابتدا در مدل ایجاد می شیود و با کشییده شیدن ورر گسیترش می یابد.  اند.کرده

 های متداول اجزا محدود مدل شده است.توسط المان

 

 

 

a) setup A 

 

 

 

b) setup B 

 ترک لبه VNMMمدل روش  ( 4-21) شکل
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 (VNMM) ریمتغ

ای غنی شیده اند. از آنجائیکه نو  تر  های دارای گره متغیر نزدیک تر ، توسیط تابع پلهالمان

های دو سیازی نو  تر  اعتباری نخواهد داشیت. اتمدر ناحیه اتمی قرار دارد لذا اسیتفاده از توابع غنی

با سیه مدل متفاوت از روش شیبه پیوسیته   VNMMسیمت تر  هیچگونه اندرکنشیی ندارند. مدل روش 

 گردد.و یک مدل از روش استاتیک مولکولی مقایسه می

دارای سیاختار متراکم شیبکه بندی در ناحیه تر   ( 22-4شیکل ) نشیان داده شیده در ( Cمدل )

( نیز ناحیه مشیابهی با مدل Dهای ایجاد شیده ثابت اسیت. مدل )اسیت و در نواحی دورتر اندازه شیبکه

(Cدارد اما در این مدل با دورتر شییدن از تر  ابعاد شییبکه بزرگت )ر می( شییود. در مدلE ابعاد ناحیه )

 ریز شده نزدیک به تر  کمتر از دو مدل قبلی است.
 

   

                   (C   )                                     (D  )                                         (E) 

 های شبه پیوسته حل ترک مدل ( 4-22) شکل

از آنجائیکه امکان غنی سییازی روش شییبه پیوسییته وجود ندارد لذا تر  در مدل شییبه پیوسییته 

نشیان ها  مشیخصیات تمامی مدل( 5-4جدول )توسیط فاصیله دادن دو اتم از یکدیگر ایجاد شیده اسیت. 

 دهد.می

 هامشخصات مدل  ( 4-5) جدول

تعداد  

 هااتم

تعداد  

 هاگره

تعداد درجه  

 آزادی
 تعداد المان 

اندازه تقریبی المان نزدیک تر  

 )آنگستروم(
 روش مدل 

10201 - 20402 - - - MS 

10201 465 942 380 5 A VNMM 

10201 111 234 108 20 B VNMM 

10201 818 1636 1265 5 C QC 

10201 450 900 576 20 D QC 
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10201 300 600 404 20 E QC 

آنگستروم بر روی لبه فوقانی تر  باز شده و میدان جابجایی نزدکی نو  تر   2بعد از اعمال  

 نمایشی از مدل بعد از اعمال تغییر شکل است.( 23-4شکل )شود. آشفته می

 

 
 نحوه باز شدن ترک ( 4-23) شکل

 

نشیان داده شیده ( 24-4شیکل )ها در هر دو امتداد بعد از اعمال جابجایی در میدان جابجایی اتم

 است.

    

 جابجایی افقی و قائم ( 4-24) شکل

 

U
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به تصییویر ( 25-4شییکل )نسییبت به مدل اسییتاتیک مولکولی در   VNMMخطای نسییبی روش 

 است. %5کشیده شده است. حداکثر میزان خطا 

 

 
 VNMMخطای مدل  ( 4-25) شکل

 

 ( قابل محاسبه است.24-4( مدل را می توان از طریق رابطه )Syyتنش قائم )
 

(4-24 ) Svirial(𝐫) =
1

2Ω
∑𝐫ij⨂𝐟ij
j≠i 

 

 

 شود.ل برکار برده شده بصورت رابطه زیر نوشته مینسیبرای پتا( 24-4رابطه )
 

(4-25 ) Sαβ
i (rij) =

1

2Ω
∑(

1

rij
 

j≠i 

∂U

∂rij
 (rα

j
− rα

i )(rβ
j
− rβ

i )) 

 

متغیر هستند. نمودار تنش تمامی مدل ها در امتداد  3تا   1از مقدار   βو  αکه در آن اندیس های 

 نمایش داده شده است.( 26-4شکل )تر  در 
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 هاتوزیع تنش در امتداد ترک در تمامی مدل ( 4-26) شکل

 

 

( قایل محاسیبه 26-4محاسیبات تنش به نسیبت به مدل اسیتاتیک مولکولی توسیط رابطه )خطای  

 است.
 

(4-26 ) Er =
|𝑆𝑦𝑦
𝑉𝑁𝑀𝑀 − 𝑆𝑦𝑦

𝑀𝑆|

|𝑆𝑦𝑦
𝑀𝑆|

 

(  27-4شییکل )اسییت.  %2( کمتر از 26-4بیشییینه میزان خطای محاسییبه شییده از طریق رابطه )

 دهد.را نشان می Eتا  Aنمودار خطای تنش مدلهای 
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y

y
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 خطای محاسبات تنش قائم ( 4-27) شکل

دهد با افزایش تعداد درجات آزادی روش شیییبه نشیییان می( 6-4جدول )اطالعات مندرج در 

به مراتب کمتر از   VNMMشود اما خطای روش پیوسته میزان خطای روش از حد مشخصی کمتر نمی

 روش شبه پیوسته است.

 هانتایج مدل ( 4-6) جدول

تعداد درجات 

 آزادی

خطای تنش حداکثر 

 قائم )%(

حداکثر خطای جابجایی 

 قائم )%(

 روش چندمقیاسی مدل 

942 0.75 3.26 A VNMM 

234 1.75 5.14 B VNMM 

1636 13.97 4.79 C QC 

900 12.46 6.8 D QC 

600 11.52 6.66 E QC 

 

های چندمقیاسیی انجام گرفته به مراتب از سیازیالزم به ذکر اسیت زمان اجرای هر یک از شیبیه
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وتمام اتمی به ترتیب  A،Dهای  روش تمام اتمی )اسیییتاتیک مولکولی( کمتر اسیییت. زمان اجرای مدل

 ثانیه است. 28.9و  6.78، 6.52برابر 

 1جفت نابجایی لومر -4-6-4

های با شیعاع همسیایگی در مسیائل اتمی که دارای پتانسییل  VNMMجهت بررسیی صیحت روش 

سیاختار اتمی فلز   [82]بیش از شیعاع اتم مجاور هسیتند، مثال نابجایی لومر در نظر گرفته شیده اسیت. 

ربع بسیته شیده و شیود. تمامی اضیالع مقرار داده می Yو Xدر امتداد بردارهای   [001]و   [110]آلومینیوم  

اتم ها به آنها  Xگردد. این میزان جابجایی متناسیب با موقعیت یک جابجایی برشیی به نمونه اعمال می

-4شیکل )شیوند.  آنگسیتروم از یکدیگر مدل می 40شیود. دو نابجایی در مرکز ورر به فاصیله  اعمال می

 دهد.مشخصات مدل را نمایش می( 28

 

 
 شماتیک مدل نابجایی لومر  ( 4-28) شکل

های المان با گره 25المان سیه گرهی متداول به همراه  182از این مسیاله متشیکل   VNMMمدل  

باشد. درجه آزادی می 2434گره و  1217نشیان داده شیده اسیت. این مدل شیامل ( 29-4شیکل )متغیر در

 
1 Lomer dislocation Dipole  
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اند از قاعده کوشییی بورن برای حرکت اتم که با رن  خاکسییتری در شییکل نشییان داده شییده 27867

 گردند.کنند. نتایج با روش تمام اتمی مقایسه میاستفاده می

 

 از جفت نابجایی لومر VNMMمدل  ( 4-29) شکل

 .شود( به مدل اعمال می27-4یک جابجایی برشی بر طبق رابطه )

(4-27 ) ux = 𝛾𝑌 

ها توسیط اندرکنش بین اتمشیدت جابجایی برشیی اسیت.  𝛾مختصیه دوم هر اتم و  𝑌که در آن  

و ( 30-4شییکل )کرنش، میدان جابجایی افقی و قائم  %4شییود. بعداز اعمال اعمال می EAMپتانسیییل  

 بود. خواهد( 31-4شکل )

  

 نتایج تحلیل استاتیک مولکولی ( 4-30) شکل

UX: -5.0 -3.4 -1.8 -0.3 1.3 2.9 4.5UY: -0.7 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5 0.7
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 VNMMنتایج تحلیل  ( 4-31) شکل

 %1نسبت به نتای بدست آمده از تحلیل استاتیک مولکولی   VNMMحداکثر میزان خطای روش 

 دهد.خطا را نشان می

 

 
 VNMMخطای روش  ( 4-32) شکل

 

دو نابجایی از طریق رابطه  [83]  جواب تحلیلی مساله نابجایی لومر از برهم نهی میدان جابجایی

 آید.( بدست می4-28)

UX: -5.0 -3.4 -1.8 -0.3 1.3 2.9 4.5
UY: -0.7 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5 0.7

U
y

error (%)

0.85

0.75

0.65

0.55

0.45

0.35

0.25

0.15

0.05
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(4-28 ) 
𝑈𝑦 = −

𝑏

2𝜋
[
1 − 2𝜈

4 (1 − 𝜈)
ln((𝑥 − 𝑥𝑑)

2 + (𝑦 − 𝑦𝑑)
2)

+
(𝑥 − 𝑥𝑑)

2 − (𝑦 − 𝑦𝑑)
2

4 (1 − 𝜈)((𝑥 − 𝑥𝑑)2 + (𝑦 − 𝑦𝑑)2)
] 

 

نمایش ( 33-4شییکل )( در 28-4توزیع جابجایی پیرامون یک نابجایی بدسییت آمده از رابطه )

 داده شده است.

 

 
 حل تحلیلی نابجایی ( 4-33) شکل

 

نسیبت به پاسیخ تحلیل اسیتفاده   VNMM( برای محاسیبه خطای روش 29-4چنانچه از رابطه )

 آید.بدست می( 34-4شکل )شود نتایج 

 

(4-34 ) 
𝐸𝑉𝑁𝑀𝑀 =

|𝑈𝑦
𝑉𝑁𝑀𝑀 − 𝑈𝑦

𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙
|

𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡
× 100 

 

UY

0.7

0.5

0.3

0.1

-0.1

-0.3

-0.5

-0.7
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 (VNMM) ریمتغ

میزان خطای روش کمتر از  آنگسیتروم اسیت. 4.032پارامتر شیبکه در مخرج برای فلز آلومینیوم  

 است. 5%

 

 
 VNMMخطای روش  ( 4-34) شکل

 

 بنديجمت -7-4

های متغیر شییوه جدیدی از اتصیال در ناحیه اتمی و پیوسیته را ایجاد روش چندمقیاسیی با گره

شیبکه  های متداول که جهت برقراری سیازگاری قوی،کند. به عبارت دیگر این شییوه برخالف روشمی

تبیاط بین دو نیاحییه اتمی و رهیای متغیر ابیا کمیک المیان بیا گره  کننید،بنیدی را در حید اتم ریز میمش

تشیریح شید( انعطاف کامل  3که در فصیل )های متغیر  کند. از آنجاییکه المان با گرهپیوسیته را برقرار می

های میانی را دارد بنابراین امکان اتصیال انواع سیاختار اتمی را به شییوه سیازگاری قوی در چیدمان گره

 :[84] توان به موارد زیر اشاره کردهای بارز این روش میکند. از ویژگیپیوسته ایجاد می به ناحیه 

برای دسیتیابی به اتصیال کامل بین دو  :عدم نیاز به ریز کردن شیبکه محیط پیوسیته در ابعاد اتمی -

E
VNMM

(%)

4.74

4.21

3.68

3.16

2.63

2.11

1.58

1.05

0.53

0.00
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 های میانی افزایش یابد.ناحیه تنها کافیست گره

هیا هسیییتنید و درجیات آزادی هیای المیان همیان اتمیکیه گرهئاز آنجیا :برقراری سیییازگیاری قوی -

گردد بصیورت خودکار سیازگاری قوی بین این دو محیط برقرار مشیتر  برای آنها تعریف می

 گردد.می

برای المان چندمقیاسیی را امکان   این  المان با گره متغیر :امکان مدلسیازی سیاختار مختلف مواد -

ها و ...( را ، مالتی لتیسFCC ،BCC، HCP) نظیر  کند که هر سییاختار مختلف از مواد م میفراه 

ها نیز میسییر اسییت. اتممختلفی از آرایش  گیری جهت   مدلسییازیمدل نمود. همچنین امکان 

های محاسیباتی سیربار را کنند و هزینهگونه خللی در الگوریتم ایجاد نمیتمامی این موارد هیچ

 کنند.اعمال نمی

امکان مدلسیازی نق ، تر ، حفره و ناخالصیی: در این المان میتوان هرگونه نقصیی از مواد را  -

 در المان چندمقیاسی ایجاد کرد.

این روش این قابلیت را دارد که   :سیازی معادالت رفتاری دلخواه در محیط پیوسیتهامکان پیاده  -

 انرمی ناحیه پیوسته استفاده کرد. در نواحی پیوسته از معادالت رفتاری مختلفی جهت محاسبه

 

بیه  5-3هیای متغیر کیه در بخش المیان بیا گره RBFالزم بیه ذکر اسیییت تنظیم دقیق پیارامترهیای 

 اتمیعنوان محدودیت تشیریح شید بر روی این روش تاثیر بسیزایی ندارد زیرا دقت روش توسیط حل 

سیازگاری قوی بدون نیاز به   های متغیردارای گرهگردد. هر چند روش چندمقیاسیی با المان برقرار می

ه این نکتیه نیزحیائز اهمییت اسیییت کیه در کنید امیا توجیه بی ش را ایجیاد میم هیای پیچییده تولییدالگوریتم

ناگزیر به اسیتفاده از تلوری   ،خصیو  مواد با پتانسییل بین اتمی دارای برد بیشیتر از یک الیه همسیایه

کنند که این موضیوع طیفی از مواد که از این روش تبعیت نمی اسیت   مجاورهای بورن در المان-کوشیی

 کنند.را از مدلسازی توسط این روش حذف می

 

 



 

 

-چندمقیاسی غنیمبانی المان : 5 فلك

 (EMM)دهش

 مقدمه  -1-5

تا تمامی مبانی چندمقیاسیی از طریق روش اجزا محدود پیاده   گردددر این فصیل روشیی ارائه می

سیازی شیود. به عبارت دیگر تنها با اکتفا به مبانی روش اجزا محدود، بتوان دقت نتایج بدسیت آمده را 

بر پایه اسیتفاده از المان دارای  که  ارائه شیدهدر حد مدلسیازی اتمی ارتقا داد. برای این منظور، روشیی 

از روش اجزا محیدود را بیا کمیک توابعی کیه از مییدان  آمیدههیای متغیر، مییدان جیابجیایی بیدسیییت گره

سازی وابسته به ساختار اتمی است و برای هر عبارت غنی  کند.اند، غنی میجابجایی اتمی بدست آمده

ای دارد که فرم آن در روند تحلیل تغییر اتمی( فرم از پیش تعیین شدهیک از مواد )یا تابع پتانسیل بین 

ها در فرآیند متداول شییود که موقعیت نهایی هر کدام از اتماسییتفاده از این تکنیک باع  می کند.نمی

از آنجیائیکیه المیان دارای گره متغیر قیابلییت  اجزا محیدود تعیین گردد.روش حیل معیادلیه تعیادل توسیییط 

های بزرگ را نیز دارد، توسیعه روش چندمقیاسیی غنی شیده برای رفتار تغییرشیکلمسیائل با ر اسیتفاده د

  های بزرگ ارائه شده است.رفتار تغییر شکل

در این فصیل عالوه بر آشینایی با سیاختار المان چندمقیاسیی غنی شیده و نحوه اسیتخراج روابط  

اند. در تمامی تایید صحت و کارایی روش ارائه شدههایی جهت  سازی مبتنی بر ساختار اتمی، مثالغنی



 شده یهمزمان غن یاسیچندمق ارائه روش

103 

 یاسیالمان چندمق یمبان

 (EMM)شدهیغن

( نیز مقایسییه VNMMشییده با روش چندمقیاسییی متغیر گرهی )ها، نتایج روش چندمقیاسییی غنیمثال

 اند.شده

 شدهچندمقیاسی غنیمبانی روش   -2-5

بر  (𝑡0)را در نظر بگیرید. نیروهای اعمالی  داده شیده اسیت نمایش   0Ωنه آن با  میک جسیم که دا

نمایش داده شیده ( 1-5شیکل )شیماتیک بر روی این جسیم در   تمیها و نق  اگاه، تکیه(Γ𝑡)روی مرز 

 است.

 
 شکل شماتیک جسم با نقص اتمی ( 5-1) شکل

 

شود. در جهت افزایش دقت بندی میزا محدود شبکهج نه توسط روش امکل دادر این روش 

( 2-5شکل )همانطور که در   .شودهای متغیر استفاده میاز المان با گره ،حل در نواحی دارای نق  

کند: بنابراین  موجود )نابجایی( ساختار اتمی را دچار بی نظمی می اتمینشان داده شده است نق  

کند. جهت محاسبه دقیق جابجایی ناشی از  اثرات خود را اعمال میاین بی نظمی در میدان جابجایی 

-ب(. تمامی گره-( 2-5شکل )شود. )می مدلهای دارای گره متغیر المان نیزپیرامون آن  ،نق  اتمی

های متداول اجزا محدود  های گوشه المانای گوشه و داخلی المان دارای گره متغیر و تمامی گرهه 

دارای درجه آزادی در تمامی راستاها هستند. 
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 )الف()ب(                                             

 استفاده از المان دارای گره متغیر ، ب( الف( نمایش شماتیک نقص اتمی ( 5-2) شکل
 

 شود.ها، میدان جابجایی غنی میدر راستای ارتقای دقت پاسخ
 

(5-1) 𝒖(𝒙𝒕
𝒏𝒐𝒅𝒆) = 𝒖𝐶(𝒙𝒕

𝒏𝒐𝒅𝒆) + 𝒖𝑒(𝒙𝒕
𝒏𝒐𝒅𝒆) 

 

𝒙𝐭که در آن  
𝒏𝒐𝒅𝒆 ها در مختصیات مادی اسیت. عبارت  بردار موقعیت گره𝒖𝐶(𝒙𝐭

𝒏𝒐𝒅𝒆)  در رابطه

( بخش پیوسته میدان جابجایی است که از حل معادالت تعادل با در نظر گرفتن معادالت رفتاری 5-1)

𝒖𝑒(𝒙𝐭آید. عبارت  اجزا محدود بدسیت می
𝒏𝒐𝒅𝒆)  ده میدان جابجایی جهت افزایش دقت شی بخشیی غنی

بعد از اعمال نیروها، موقعیت نهایی  آید.های اتمی بدسیت میکه از جابجاییمیدان جابجایی کل اسیت 

 آید.( بدست می2-5از رابطه )
 

 (5-2) 𝒙𝒕
𝒏𝒐𝒅𝒆 = Φ(𝑡, 𝒙𝟎

𝒏𝒐𝒅𝒆) 
 

𝒙𝒕که در آن  
𝒏𝒐𝒅𝒆 ها اسیت که توسیط تابع نگاشیت  بردار موقعیت نهایی گرهΦ ها به مختصیات اولیه گره

 مرتبط است.
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 نگاشت موقعیت اولیه و نهایی درجات آزادی ( 5-3) شکل

 

𝒖𝐶(𝒙𝐭بخش 
𝒏𝒐𝒅𝒆) گردد.از میدان جابجایی توسط تقریب زیر محاسبه می 

 (5-3) 𝒖𝐶(𝒙𝒕
𝒏𝒐𝒅𝒆) =∑�̿�𝑖(𝒙𝒕

𝒏𝒐𝒅𝒆)𝑢𝑖
𝑖∈𝒮

 

 

ها در آن المان اسیت. روش بدسیت آوردن مجموعه تمای گره 𝒮ام و  iگره  Φتابع شیکل  �̿�𝑖که در آن  

توابع شیکل در فصیل سیوم بطور کامل تشیریح شیده اسیت. بخش غنی شیده میدان جابجایی در امتداد 

 شود:( نوشته می4-5جهات اصلی بصورت رابطه )
 

 (5-4) 𝒖𝒆(𝒙𝒕
𝒏𝒐𝒅𝒆) = ∑ℛ𝑖(𝒙𝒕

𝒏𝒐𝒅𝒆) 𝜆𝑖
𝑖∈𝒜

 

 

 4-5مقادیر آن در بخش ضیرایبی برای تقریب میدان هسیتند که  𝜆𝑖، تابع پایه شیعاعی و ℛ𝑖که در آن  

 های متغیر قرار دارند.های با گرههایی است که در درون المانمجموعه تمامی اتم 𝒜و  آیدبدست می
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 معادال  حاکم -3-5

 :است  ( 5-5رابطه )( بصورت 1-5نه نمایش داده شده در شکل )مانرمی کل دا
 

(5-5) Π(𝒖(𝒙)) = ∫ 𝑊 (𝑭(𝒖(𝒙)))𝑑Ω0 −∫ 𝒖(𝒙). 𝒃𝟎𝑑Ω0 −∫ 𝒖(𝒙). 𝒕𝟎𝑑Γ0
Γ0Ω0𝛀𝟎

 
 

بردار نیروهای  𝒕𝟎بردار نیرو وزنی،  𝒃𝟎، کل  مییدان جابجایی 𝒖(𝒙)تابع انرمی کرنشیییی،   𝑊که در آن 

 گرادیان تغیر شکل است  𝑭اعمالی و 
 

 (5-6) 𝑭 =
𝜕Φ(𝑡, 𝒙𝟎)

𝜕𝒙𝟎
=
𝜕𝒙𝒕
𝜕𝒙𝟎

 
 

 گردد.محاسبه می 𝒖(𝒙)( نسبت به 5-5برای یافتن کمینه انرمی، مشتق رابطه )

(5-7) ∂Π(𝒖(𝒙))

𝜕𝒖
= 𝒇𝑖𝑛𝑡 − 𝒇𝑒𝑥𝑡 = 0 

 

بیه ترتییب بردار نیروهیای داخلی  𝒇𝑒𝑥𝑡و  𝒇𝑖𝑛𝑡بردار جیابجیایی کلی و  𝒖( متغیر 7-5در رابطیه )

  .[86 ,85] گردند( محاسبه می9-5( و )8-5و خارجی هستند که از طریق روابط )

(5-8) 𝒇𝑖𝑛𝑡 = ∫
𝜕𝑊

𝜕𝑭𝛀𝟎

𝜕𝑭

𝜕𝒖
 𝑑Ω0 = ∫ 𝑷

𝛀𝟎

𝜕𝑭

𝜕𝒖
 𝑑Ω0 

 

 (5-9) 𝒇𝑒𝑥𝑡 = ∫ 𝛿𝒖𝑇 . 𝒃𝟎𝑑Ω0 +∫ 𝛿𝒖𝑇 . 𝒕𝟎𝑑Γ0
Γ0Ω0

 
 

بازنویسیی گردد رابطه  ( 𝑺)( با کمک تنش متقارن دوم پایوال  𝑷در صیورتی که تنش اول پایوال )

 ( قابل بیان است.10-5( بصورت رابطه )5-8)
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 (5-10) 

𝒇𝑖𝑛𝑡 = ∫ 𝑭𝑺
𝛀𝟎

𝛿𝑭𝑻 𝑑Ω0

= ∫(𝑭𝑺)𝑇𝛿𝑭𝑑Ω0

= ∫(
1

2
𝑺𝑭𝑇𝛿𝑭 +

1

2
𝑺𝑭𝑇𝛿𝑭)𝑑Ω0

= ∫𝑺[
1

2
(𝑭𝑇𝛿𝑭 + 𝛿𝑭𝑇𝑭)𝑑Ω0 

 

  .[87] است  ( 𝑬)مزدوج کرنش گرین ( 𝑺)تنش دوم پایوال 

 (5-11) 𝑬 =
1

2
(𝑭𝑻𝑭 − 𝑰) 

( بدسییت 12-5در صییورتی که از کرنش گرین نسییبت به جابجایی مشییتق گرفته شییود رابطه)

 آید:می

 (5-12) 𝛿𝑬 =
1

2
(𝛿𝑭𝑻𝑭 + 𝑭𝑻𝛿𝑭 ) 

 

( و بازنویسییی آن به شییکل ماتریس، بردار نیروی 10-5( در رابطه )12-5)با جایگذاری رابطه  

 .شودداخلی بر حسب تنش دوم پایوال و کرنش گرین نوشته می
 

 (5-13) 𝒇𝑖𝑛𝑡 = ∫ 𝛿𝑬𝑺
𝛀𝟎

 𝑑Ω0 = ∫ 𝑺:
1

2
(𝛿𝑭𝑇𝑭 + 𝑭𝑇𝛿𝑭 )

𝛀𝟎

 𝑑Ω0 
 

منظور بردار ( برای یافتن جابجایی ضییروری اسییت. برای این 13-5حالت خطی شییده رابطه )

 .[88] کنیمتیلور خطی می طنیروی داخلی را به کمک بس
 

 (5-14) 𝒇int(u + ϵ Δu) ≈ 𝒇int(𝑢) + 𝐷Δ𝑢𝒇
int(u + ϵ Δu)|

ϵ→0
. 

  .شودبصورت زیر تعریف می 𝐷Δ𝑢که در آن اپراتور 

 (5-15) 𝐷Δ𝑢(∎) =
𝑑

𝑑ϵ
(∎) 

𝒖چنانچه در این روابط مقدار   + ϵ Δ𝒖  برابر�̂� .5جمله دوم سیمت راسیت رابطه )قرار داده شیود -

 ( بصورت زیر قابل محاسبه است.14
 



 شده یهمزمان غن یاسیچندمق وشارائه ر

108 

 یاسیالمان چندمق یمبان

 (EMM)شدهیغن

 (5-16) 𝐷Δ𝑢𝒇
int(�̂�)|

ϵ→0
= ∫ (𝛿𝑬(�̂�): 𝐷Δ𝑢𝑺(�̂�) + 𝑺(�̂�): 𝐷Δ𝑢𝛿𝑬(�̂�))|ϵ→0

𝛀𝟎

 𝑑Ω0 
 

 ( بصورت زیر قابل محاسبه است.16-5جمله اول داخل انتگرال رابطه )
 

 (5-17) 𝛿𝑬(�̂�): 𝐷Δ𝑢𝑺(�̂�) = 𝛿𝑬(�̂�): 𝐷Δ𝑢𝑺(𝑬(�̂�))

= 𝛿𝑬(�̂�): 𝑪: 𝐷Δ𝑢𝑬(�̂�) 
 

با در نظر ( 17-5( و )16-5سیازی روابط )تانسیور االسیتیک مرتبه چهار اسیت. جهت سیاده 𝑪که در آن  

𝑭(𝒖)گرفتن  = 𝐼 + �̂�(𝒖) = 𝐼 +
𝛿𝒖

𝛿𝒙0
  گردند.محاسبه می 𝐷Δ𝑢𝑬و  𝐷Δ𝑢𝛿𝑬مقادیر  

 

 (5-18) 

𝐷Δ𝑢𝛿𝑬 =
𝑑

𝑑ϵ
(
1

2
(𝛿𝑭(�̂�)𝑻𝑭(�̂�) + 𝑭(�̂�)𝑻𝛿𝑭(�̂�)))

=
𝑑

𝑑ϵ
[
1

2
((
𝜕(𝛿 �̂�)

𝜕𝒙𝟎
)
𝑻

(𝑰 +
𝜕𝒖

𝜕𝒙𝟎
+ ϵ

𝜕(Δ𝒖)

𝜕𝒙𝟎
)

+ (𝑰 +
𝜕𝒖

𝜕𝒙𝟎
+ ϵ

𝜕(Δ𝒖)

𝜕𝒙𝟎
)

𝑻

(
𝜕(𝛿 �̂�)

𝜕𝒙𝟎
))]

=
1

2
((
𝜕(𝛿 �̂�)

𝜕𝒙𝟎
)
𝑻 𝜕(Δ𝒖)

𝜕𝒙𝟎
+ (

𝜕(Δ𝒖)

𝜕𝒙𝟎
)

𝑻

(
𝜕(𝛿 �̂�)

𝜕𝒙𝟎
))

=
1

2
(𝛿�̂�𝑇Δ�̂� + Δ�̂�𝑇𝛿�̂�) 

 

 (5-19) 

𝐷Δ𝑢𝑬 =
𝑑

𝑑ϵ
(
1

2
(𝑭(�̂�)𝑻𝑭(�̂�) − 𝑰))

=
𝑑

𝑑ϵ
[
1

2
((𝑰 +

𝜕𝒖

𝜕𝒙𝟎
+ ϵ

𝜕(Δ𝒖)

𝜕𝒙𝟎
)
𝑻

(𝑰 +
𝜕𝒖

𝜕𝒙𝟎
+ ϵ

𝜕(Δ𝒖)

𝜕𝒙𝟎
) − 𝑰)]

=
1

2
[(
𝜕(Δ𝒖)

𝜕𝒙𝟎
)

𝑻

(𝑰 +
𝜕𝒖

𝜕𝒙𝟎
+ ϵ

𝜕(Δ𝒖)

𝜕𝒙𝟎
)

+ (𝑰 +
𝜕𝒖

𝜕𝒙𝟎
+ ϵ

𝜕(Δ𝒖)

𝜕𝒙𝟎
)
𝑻

(
𝜕(Δ𝒖)

𝜕𝒙𝟎
)]

=
1

2
[Δ�̂�𝑇(𝑰 + �̂� + ϵΔ�̂�) + (𝑰 + �̂� + ϵΔ�̂�)

𝑻
(Δ�̂�)] 

 

 برابر صفر داریم: ϵبا قرار دادن مقدار 
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(5-20) 𝐷Δ𝑢𝑬 =
1

2
[Δ�̂�𝑇𝑭 + 𝑭𝑻(Δ�̂�)] 

 

 .آید( رابطه زیر بدست می16-5( در رابطه )20-5( و )18-5(، )17-5با جایگذاری رابطه )
 

 (5-21) 

𝐷Δ𝑢𝒇
𝑖𝑛𝑡 = ∫ (

1

2
[𝛿�̂�𝑇𝑭 + 𝑭𝑻(𝛿�̂�)]: 𝑪:

1

2
[Δ�̂�𝑇𝑭 + 𝑭𝑻(Δ�̂�)]

𝛀𝟎

+ 𝑺:
1

2
(𝛿�̂�𝑇Δ�̂� + Δ�̂�𝑇𝛿�̂�))  𝑑Ω0

= ∫ (𝑭𝑻𝛿�̂�: 𝑪: 𝑭𝑻Δ�̂� + 𝛿�̂�𝑇: Δ�̂�𝑇𝑺)
𝛀𝟎

 𝑑Ω0 
 

( فرم خطی شیده معادالت حاکم بدسیت 8-5( در رابطه )14-5( و )21-5جایگذاری رابطه )با 

 آید.می
 

 (5-22) ∫ (𝑭𝑻𝛿�̂�: 𝑪: 𝑭𝑻Δ�̂� + 𝛿�̂�𝑇: Δ�̂�𝑇𝑺)
𝛀𝟎

 𝑑Ω0 +∫ (𝑺: 𝛿𝑬)𝑑Ω0
𝛀𝟎

− 𝒇𝑒𝑥𝑡 = 0 
 

 آید.سازی رابطه زیر بدست میبا اندکی ساده

 (5-23) 
∫ (𝛿𝑭 ̂𝑭𝑻𝑪 𝑭𝑻Δ�̂� + 𝛿�̂�𝑇𝑺 Δ�̂�)
𝛀𝟎

 𝑑Ω0 +∫ (𝛿𝑭 ̂𝑭𝑻𝑺)𝑑Ω0
𝛀𝟎

−∫ 𝛿𝒖𝑇 . 𝒃𝟎𝑑Ω0 −∫ δ𝐮T. 𝒕𝟎𝑑Ω0
Γ0Ω0

= 0 
 

 (5-24) 𝛿�̂� = 𝛿
𝜕𝒖

𝜕𝒙
= 𝛿

𝜕(𝒖𝑪 + 𝒖𝒆)

𝜕𝒙
= 𝛿

𝜕𝒖𝒄

𝜕𝒙
+ 𝛿

𝜕𝒖𝒆

𝜕𝒙
= 𝑩 

 

(5-25) Δ�̂� =
𝜕Δ𝒖

𝜕𝒙
=
𝜕Δ𝒖𝒄

𝜕𝒙
+
𝜕Δ𝒖𝒆

𝜕𝒙
= 𝑩𝑻𝑼 + 𝑹𝑻𝝀 

 

( فرم ماتریس و ساده شده معادله 23-5رابطه )( در  15-5( و )24-5با جایگذاری مقادیر رابطه )

 آید.تعادل بدست می
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 (5-26) 
∫ (𝑩𝑭𝑻𝑪 𝑭𝑻(𝑩𝑻𝑼 + 𝑹𝑻𝝀) + 𝑩 𝑺 (𝑩𝑻𝑼 + 𝑹𝑻𝝀)
𝛀𝟎

 𝑑Ω0

+∫ (𝑩𝑭𝑻𝑺)𝑑Ω0
𝛀𝟎

−∫ �̿�𝑖. 𝒃𝟎𝑑Ω0 −∫ �̿�𝑖. 𝒕𝟎𝑑Γ0
Γ0Ω0

= 0 
 

از حل   𝛌از آنجاییکه مقادیر   اسیت. ℛمشیتق توابع   𝑹و  �̿�𝑖مشیتق تابع شیکل  𝑩در این رابطه  

( قابل نمایش 27-5های سییختی و بردارهای نیرو به تفکیک رابطه )آید لذا، ماتریسبدسییت می اتمی

 هستند.

(5-27) 

∫ 𝑩𝑭𝑻𝑪 𝑭𝑻𝑩𝑻𝑼
𝛀𝟎

 𝑑Ω0
⏟              

𝐾𝑚

+∫ 𝑩 𝑺 𝑩𝑻𝑼
𝛀𝟎

 𝑑Ω0
⏟          

𝐾𝐺

= −∫ (𝑩𝑭𝑻𝑪 𝑭𝑻𝑹𝑻 + 𝑩 𝑺 𝑹𝑻)
𝛀𝟎

𝛌 𝑑Ω0
⏟                      

𝑟𝑎

−∫ (𝑩𝑭𝑻𝑺)𝑑Ω0
𝛀𝟎⏟          

𝑟𝑖

+∫ �̿�𝑖 . 𝒃𝟎𝑑Ω0 
Ω0⏟        

𝑟𝑏

+∫ �̿�𝑖. 𝒕𝟎𝑑Γ0
Γ0⏟        

𝑟𝑡

= 0 

 هایبردار معادل نیروی 𝑟𝑎ماتریس سیختی هندسیی،   𝐾𝐺ماتریس سیختی ماده،   𝐾𝑚در این رابطه  

اعمالی   سییطحی  هایبردار نیرو 𝑟𝑡بردار نیروی حجمی،  𝑟𝑏های داخلی،  بردار نیرو 𝑟𝑖ی، تما  عدم تعادل

 ( حل شود.28-5است. برای یافتن مقادیر جابجایی رابطه )
 

 (5-28) (𝐾𝑚 + 𝐾𝐺) 𝑈 = −𝑟𝑎 − 𝑟𝑖 + 𝑟𝑏 + 𝑟𝑡 

 سازي  م اسبه توابت غنی -4-5

نظیر تعداد نامتناهی اتم در یک فضیای دوبعدی را (، 4-5)  در رابطه 𝑢𝑒(𝑥)برای محاسیبه جمله 

آزادانه  yو  xتوانند در هر یک از دو جهت ها در این فضیا میدر نظر بگیرید. تمامی اتم ( 4-5شیکل )
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 .ها هر کدام شامل تعدادی اتم در همسایگی خود هستندحرکت کنند. این اتم
 

 

 هانمای شماتیک از اتم ( 5-4) شکل
 

انیدرکنش آن بیا ( 4-5شیییکیل )در  iبرای محیاسیییبیه موقعییت نهیایی هر اتم، بیه عنوان نمونیه اتم 

تابع توسیط  ها انرمی پیوند بین اتمباید در نظر گرفته شیود. های داخل دایره( میهای همسیایه )اتماتم

سیختی این پیوند توسیط   ،پتانسییل قابل محاسیبه اسیت. در صیورتی که پیوند بین دو اتم برقرار گردد

 ( قابل محاسبه است.29-5رابطه )

 (5-29) 𝐾𝑖𝑗 =
𝜕2𝛹𝑖𝑗

𝜕𝑟𝑖𝑗
2  

 

 jو  iفاصیله بین آن دو اتم اسیت نیروی بین دو اتم  𝑟𝑖𝑗و  jو  iتابع پتانسییل بین دو اتم  𝛹𝑖𝑗که در آن  

 گردد.از طریق رابطه زیر محاسبه می
 

(5-30) 𝐹𝑖𝑗 =
𝜕𝛹𝑖𝑗

𝜕𝑟𝑖𝑗
 

 

های آن مطابق توان با جمع جبری بر روی همسیایهرا می iابراین ماتریس سیختی و بردار نیروی اتم نب

 ( تشکیل داد.32-5( و )31-5رابطه )

 (5-31) 𝑲𝒊 = ∑
𝜕2𝛹𝑖𝑗

𝜕𝑟𝑖𝑗
2

𝒋∈�̅�𝒊
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 (5-32) 𝑭𝒊 = ∑
𝛹𝑖𝑗

𝜕𝑟𝑖𝑗
𝒋∈�̅�𝒊

 

 

های همسییایه، ام اسییت. با فرض موقعیت ثابت برای اتمi اتم های همسییایهمجموعه اتم �̅�𝒊که در آن  

 .آیدبدست می ( 33-5)از طریق رابطه  𝒆𝒌در راستای بردار  iجابجایی اتم 
 

 (5-33) 𝒖𝒊
𝒂𝒕𝒐𝒎. 𝑒𝑘 = ∑ (

𝜕2Ψ

𝜕𝑟𝑖𝑗 𝜕𝑟𝑖𝑗
)

−1

× (
𝜕Ψ

𝜕𝑟𝑖𝑗
)
�⃗� 

|𝑟𝑖𝑗|
𝒋∈𝓐𝒊

. 𝑒𝑘 

 

اتم باشید و جابجایی هر  𝑵𝒂نه دارای  مبردار یکه در امتداد جهات اصیلی اسیت. اگر دا 𝒆𝒌بردار 

توان سیییطحی را برازش نمود که نشیییان دهنده ( محاسیییبه گردد آنگاه می33-5کدام از طریق رابطه )

کنیم. میاز نوع توابع پایه شیعاعی انتخاب  را های تشیکیل دهنده این سیطح  پایهها باشید.  جابجایی اتم

 آید.( بدست می34-5لذا ضرایب مجهول این سطح از طریق رابطه )

 

 (5-34) [

𝝀𝟏,𝒌
⋮

𝝀𝑵𝒂,𝒌

] = [

𝓡𝟏(𝒙𝟏
𝒂𝒕𝒐𝒎) … 𝓡𝑵𝒂(𝒙𝟏

𝒂𝒕𝒐𝒎)

⋮ ⋱ ⋮
𝓡𝟏(𝒙𝑵𝒂

𝒂𝒕𝒐𝒎) ⋯ 𝓡𝑵𝒂(𝒙𝑵𝒂
𝒂𝒕𝒐𝒎)

]

−𝟏

[

𝒖𝟏. 𝒆𝒌
⋮

𝒖𝑵𝒂 . 𝒆𝒌
] 

   EMMسازي روش  پیاده -5-5

اثرات ناحیه اتمی توسییط عبارت غنی سییازی در بردار نیروی معادل خالصییه   EMMدر روش 

ن دارای گره متغیر به شیبکه اجزا محدودی که بر اسیاس اها با کمک المشیود. از سیوی دیگر این اتممی

 ،ارتبیاط دارنید. بنیابراین در هر گیام از حیلدهید محیاسیییبیات را انجیام می  متیداول محیط پیوسیییتیهتلوری 

هایی که مقید هسیتند و درجات آزادی شیود. سیایر اتمهای المان بروزسیازی میها و گرهموقعیت اتم

 .یابندحرکتی ندارند از طریق قاعده کوشی بورن موقعیت جدید خود را می
 

 (5-35) 𝒙𝒕
𝒂𝒕𝒐𝒎 = 𝑭𝒙𝟎

𝒂𝒕𝒐𝒎 
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های دارای گره متغیر تابع موقعیت ر شکل است. از آنجاییکه توابع شکل المانیهمان گرادیان تغی 𝑭که 

گردند. های میانی اسییت، لذا با تغیر در موقعیت آنها توابع شییکل نیز مجددا محاسییبه و ایجاد میگره

Error! Reference source not found. الگوریتم حلEMM  دهد.نشان میرا 

 

 
 EMMالگوریتم حل  ( 5-5) شکل
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 هاي عددي مثال -6-5

 نظرشیده، دو مثال عددی مختلف در جهت بررسیی میزان دقت و کارایی روش چندمقیاسیی غنی

های متداول قابلیت مقایسییه با روشای هسییتند که  های انتخاب شییده بگونهگرفته شییده اسییت. مثال

های این بخش با روش مقیاسییی را دارا هسییتند. همچنین کلیه مثالمقیاسییی و چندتک  سییازیشییبیه

 اند.شده و مقایسه تحلیل ،چندمقیاسی متغیر گرهی نیز مدلسازی

 میله یک بعدی ناهمگن -1-6-5

مت راست یک زنجیره یک بعدی شامل هشت اتم مس در سمت چ  و هشت اتم سرب در س

نظر بگیرید. این زنجیره یک بعدی از سیمت چ  مقید شیده اسیت و از سیمت  در( 6-5شیکل )مطابق  

 شود.راست کشیده می

 

 اتم 16زنجیره شامل  ( 5-6) شکل
 

 شود.سازی رفتار بین اتم ها استفاده میبرای شبیه [89] 1کلی از پتانسیل بین اتمی لنارد جونز
 

(5-36) Ψ𝑖𝑗 =
𝜖

𝑛 − 1
[
𝜎𝑚𝑛

𝑟𝑖𝑗
𝑚𝑛 − 𝑛

𝜎𝑚

𝑟𝑖𝑗
𝑚] 

 

مقادیر ضیرایب  هسیتند.  𝑗و  𝑖به ترتیب تابع پتانسییل بین اتمی و فاصیله بین دو اتم  𝑟𝑖𝑗و  Ψ𝑖𝑗که در آن  

𝜖 ،𝑚  و𝑛 اند.نشان داده شده ( 5-1جدول )سرب در -سرب و سرب-مس، مس-برای سه پیوند مس 

 
1 generalized Lennard Jones potential 
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 جونز-لناردضرایب تابع پتانسیل بین اتمی  ( 5-1) جدول

 𝑚 𝑛 𝜖 (𝑒𝑉) 𝜎 (Å) پیوند

Cu 

-Cu 
5 1.1 0.22405 2.7386 

Cu-Pb 5 1.25 0.1877539 3.176776 

Pb-Pb 5 1.4 0.1572831 3.615 

 

( 9-5گیرد لذا در رابطه )های کوچک قرار میشییکل محدوده تغییراز آنجاییکه این مسییاله در 

 ،استفاده کرد. بنابراین کرشهف پایوالتوان از تنش کوشی بجای تنش اول می
 

 (5-37) ∫ 𝝈
𝛀𝟎

𝜕�̿�𝑖
𝜕𝒙

 𝑑Ω0 = ∫ 𝑩𝑻𝝈𝑑Ω0 = ∫ 𝑩𝑻𝑫𝝐𝑑Ω0
𝛀𝟎𝛀𝟎

 
 

 .شود( محاسبه می38-5که در آن کرنش از طریق رابطه )
 

 (5-38) 𝜖 =
𝜕𝑢(𝑿)

𝜕𝒙
=
𝜕𝑢𝐶(𝑿)

𝜕𝒙
+
𝜕𝑢𝑒(𝑿)

𝜕𝒙
=∑

𝜕�̿�𝑖
𝜕𝑥
𝑢𝑖 +

𝜕𝑢𝑒(𝒙)

𝜕𝒙
= 𝑩𝑼 + 𝑹𝝀 

 

های ( بردار نیروهای داخلی برای حالت تغیر شییکل9-5( در رابطه )38-5جایگذاری رابطه )با 

 :آیدکوچک بدست می
 

(5-39) 
𝒇𝑖
𝑖𝑛𝑡 = ∫ 𝑩𝑻𝑫𝝐𝑑Ω0

𝛀𝟎

= ∫ 𝑩𝑻𝑫(𝑩𝑼+ 𝑹𝝀)𝑑Ω0
𝛀𝟎

= ∫ 𝑩𝑻𝑫𝑩𝑼𝑑Ω0
𝛀𝟎

+∫ 𝑩𝑻𝑫 𝑹𝝀𝑑Ω0
𝛀𝟎

 
 

 ( 2-5جدول )های متعددی مطابق جهت بررسیی صیحت روش چندمقیاسیی غنی شیده، نمونه

شییود. نتایج حاصییل از این روش با نتایج تحلیل تمام اتمی اسییتاتیک مولکولی و روش سییاخته می

 شود. چندمقیاسی متغیر گرهی مقایسه می
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 های زنجیره یک بعدیمشخصات نمونه ( 5-2) جدول

 شماره نمونه قاعده کوشی بورن(های مقید )تعداد اتم  تعداد درجات آزادی 

6 10 1 
8 8 2 

10 6 3 
12 4 4 
14 2 5 
16 0 6 

 

جهت تحلیل مساله زنجیره یک بعدی مورد ارزیابی ( 7-5شکل )شش نمونه ساخته شده مطابق  

های داخلی المان چندمقیاسییی هسییتند که در های قرمز رن ، گرهگیرند. در این شییکل، دایرهقرار می

 موقعیت اتم ها قرار دارند.
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 اتم 16های زنجیره شامل نمونه ( 5-7) شکل

 شود.حاصل می ( 8-5شکل )بر روی زنجیره و حل مساله چندمقیاسی، نتایج  نیروبعد از اعمال 
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 های زنجیرهجابجایی اتم ( 5-8) شکل
 

-5طبق رابطیه ) VNMMو  EMM( برای هر دو روش حیل 𝐸𝑑میزان خطیای جیابجیایی روش )

 شود.( محاسبه می40
 

(5-40) 
𝐸𝑑 = √

∑ (𝑢𝑖
𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑠 − 𝑢𝑖

𝑀𝑆)
2𝑁𝐴

𝑖=1

𝑁𝐴
 

 

𝑢𝑖در این رابطیه  
𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑠  و𝑢𝑖

𝑀𝑆  بیه ترتییب جیابجیایی اتم𝑖هیا و روش اسیییتیاتییک ام برای هر ییک از نمونیه

ی محاسیبه اسیت. میزان خطا 16باشید که در این مدلسیازی برابر ها میتعداد اتم 𝑁𝐴مولکولی اسیت. 

هر دو روش  که در اسیت   نشیان داده شیده( 9-5شیکل )شیش نمونه برای هر دو روش در برای   شیده

 نزدیک به صفر است. این میزان از خطا به معنای صحت نتایج هر دو روش است.
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 (𝐸𝑑میزان خطای جابجایی ) ( 5-9) شکل

 

 گردد.( محاسبه می41-5( نیز مطابق رابطه )𝐸𝑠میزان خطای تنش )
 

(5-41) 
𝐸𝑠 = √

∑ (𝑆𝑖
𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑠 − 𝑆𝑖

𝑀𝑆)
2𝑁𝐴

𝑖=1

𝑁𝐴
 

 

𝑆𝑖در این رابطه  
𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑠  و𝑆𝑖

𝑀𝑆  .به ترتیب تنش بین اتمی مدل چندمقیاسیی و اسیتاتیک مولکولی اسیت

 گردد.( محاسبه می42-5میزان تنش از رابطه )
 

(5-42) Sαβ
i (rij) =

1

2Ω
∑(

1

𝑟𝑖𝑗

𝑚𝑛 𝜖

𝑛 − 1
[
𝜎𝑚

𝑟𝑖𝑗
𝑚+1 −

𝜎𝑚𝑛

𝑟𝑖𝑗
𝑚𝑛+1]

j≠i 

 (rα
j
− rα

i )(rβ
j
− rβ

i )) 

 

شییکل در   VNMMو   EMMها و نیز خطای محاسییباتی هر یک از دو روش اتممیزان تنش بین 

 نزدیک به صفر است. که داده شده است  نشان( 5-10)
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 نمایش تنش و خطای تنش ( 5-10) شکل
 

های جابجایی و تنش، میزان خطا با افزایش شییماره نمونه )که تعداد گرهدر هر دو معیار خطای  

های یابد( کاهش می یابد. علت این امر آنسییت که تعداد گرهمیانی المان چندمقیاسییی نیز افزایش می

های داخلی بیشیتر باشید، نتایج بدسیت آمده دقت ها متفاوت هسیتند و هر چه تعداد گرهداخلی نمونه

کند باالتری دارند. الزم به ذکر اسیت نمونه شیشیم مشیابه روش تمام اتمی اسیتاتیک مولکولی عمل می

 هستند.آزادی  هدرج دارای های آن زیرا تمامی اتم

 تیر تحت خمش خالص -2-6-5

در نظر بگیرید. این تیر از  ( 11-5شیییکل )آنگسیییتروم را مطابق   200در  100یک تیر به ابعاد  

مقید اسیت. گوشیه انتهای سیمت چ  تیر در هر دو راسیتا مقید شیده  xدر راسیتای   ( Γ4) سیمت چ  

جهت  ( Γ1)تیر مجاورت ضیلع پایینی در   آنگسیتروم 6لع  طول ضی مربعی به   اسیت. یک ناحیه سیخت 

( بر اسییاس Γ1انتهای آزاد تیر ) هایها و اتمگرهایجاد آشییفتگی در میدان جابجایی ایجاد شییده اسییت.

 .شود( جابجا می43-5رابطه )
 

(5-43) (𝑟𝑥
𝑗
− 𝑟𝑥

𝑖)

(𝑟𝑦
𝑗
− 𝑟𝑦

𝑖)
= tan(𝜃) 
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 𝑗و  𝑖هیای افقی و قیائم بردار موقعییت هسیییتنید. بیاالنویس بیه ترتییب مولفیه  𝑟𝑦و  𝑟𝑥کیه در آن 

دوران انتهای آزاد تیر را نشان می  𝜃( قرار دارند. مقدار  Γ1هایی هستند که بر روی مرز )معرف اتم/گره

𝜋دهد که از مقدار صفر تا 

6
 کند.رادیان تغییر می 

 

 
 نمایش تیر طره ( 5-11) شکل

 

های موجود در مدل برابر یک آنگسیتروم در نظر گرفته شیده اسیت. تابع پتانسییل فاصیله بین اتم

 انتخاب شده است. [81]و همکاران  1بر اساس مقاله آقای روکوس  ( 44-5بین اتمی مطابق رابطه )

 

(5-44) Ψij =
1

2

𝐸𝐴

𝑟0𝑖𝑗
 (𝑟𝑖𝑗 − 𝑟0𝑖𝑗)

2

 

 

برای کیل میاده و نیاحییه  100و  10بیه ترتییب ( 43-5در رابطیه ) 𝐸برابر ییک اسیییت و مقیدار  𝐴مقیدار 

برای  𝑗و  𝑖به ترتیب فاصییله بین دو اتم  𝑟0𝑖𝑗و  𝑟𝑖𝑗انتخاب شییده اسییت.   [81]سییخت مطابق رفرنس 

 حالت اولیه و وضعیت در هر گام است.

هی و چندمقیاسییی چهار مدل سییاخته شییده، تمام اتمی، شییبه پیوسییته، چندمقیاسییی متغیر گر

 اند.نشان داده شده( 15-5شکل )الی ( 12-5شکل )شده به ترتیب در غنی

 
1 Rokos et.al 
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 مدل تمام اتمی ( 5-12) شکل

 
 مدل شبه پیوسته  ( 5-13) شکل

 
 مدل چندمقیاسی متغیر گرهی ( 5-14) شکل



 شده یهمزمان غن یاسیچندمق ارائه روش

124 

 یاسیالمان چندمق یمبان

 (EMM)شدهیغن

 
 

 
 شدهمدل چندمقیاسی غنی ( 5-15) شکل

 

المان چندمقیاسیی  24مشیهود اسیت ناحیه دارای ناخالصیی توسیط  ( 15-5شیکل )همانگونه که در 

ها، از نوع المان سیه گرهی گره میانی هسیتند. سیایر المان 12یا  9ها، دارای مدل شیده اسیت. این المان

 اند.نمایش داده شده( 3-5جدول )چند مدل در مشخصات این  متداول اجزا محدود انتخاب شده اند.

 

 های تیر تحت خمشمشخصات نمونه ( 5-3) جدول

 های مدل تعداد اتم تعداد درجات آزادی  ها تعداد المان مدل 

 20301 40602 - تمام اتمی

 20301 1940 952 پیوسته شبه 

 20301 1010 426 چندمقیاسی متغیر گرهی

 20301 1010 426 شده چندمقیاسی غنی 
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𝜋میزان دوران انتهای تیر از صییفر تا 

6
تغییر   نتایجنمونه از  ده( 16-5شییکل )رادیان خواهد بود.  

 دهد که دارای میزان متفاوتی از دوران هستند.چندمقایسی غنی شده را نشان میشکل تیر در مدل 
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 شدهاعمال دوران در مدل چندمقیاسی غنی ( 5-16) شکل

 

𝜃نظیر میزان جابجایی در هر دو راسییتای افقی و قائم برای دوران   = 0.2327𝑟𝑎𝑑   انتهای برای

در هر چهار شیود  همانگونه که در این شیکل دیده می نشیان داده شیده اسیت. ( 17-5شیکل )آزاد تیر در 

نمای ( 18-5شیکل )جهت بررسیی دقیقتر،   های بدسیت آمده به یکدیگر نزدیک هسیتند.مدل، پاسیخ

دهد. ناحیه سیخت موجود در نزدیک جابجایی افقی و قائم اتم های ناخالصیی و پیرامون آنرا نشیان می

 این قسمت بر روی میدان جابجایی تاثیر گذاشته است.



 شده یهمزمان غن یاسیچندمق ارائه روش

127 

 یاسیالمان چندمق یمبان

 (EMM)شدهیغن

 
 های مختلفمدل ها دراتم جابجایی ( 5-17) شکل

 

 

 های مختلفهای پیرامون ناخالصی در مدلجابجایی اتم ( 5-18) شکل
 

های شیییبه پیوسیییته، چندمقیاسیییی همزمان متغیر گرهی و جهت بررسیییی میزان خطای روش

 گردد. ( محاسبه می45-5چندمقیاسی غنی شده، میزان خطای جابجایی بر اساس رابطه )
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(5-45) 𝐸𝑑 =
𝑢𝑖
𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑠 − 𝑢𝑖

𝑀𝑆

𝑢𝑖
𝑀𝑆  

میزان خطای نسبی محاسبه شده ( 20-5شکل )و  ( 19-5شکل )کانتورهای نمایش داده شده در 

 دهد.می نشانرا  ( برای نواحی پیرامون ناخالصی𝐸𝑑) برای هر دو جابجایی افقی و قائم

 

 
  میزان خطای جابجایی افقی ( 5-19) شکل

 
 میزان خطای جابجایی قائم ( 5-20) شکل

 

  هر دو جیابجیایی افقی و قیائم برای هر ده مرحلیه بیارگیذاریحیداکثر میزان خطیای میدل برای 

( 22-5شیکل )و ( 21-5شیکل )گردد. مقدار خطا در در نمودارهای ( محاسیبه می40-5مطابق رابطه )

 نشان داده شده است.
 

 تکراری-( 5-40)
𝐸𝑑 = √

∑ (𝑢𝑖
𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑠 − 𝑢𝑖

𝑀𝑆)
2𝑁𝐴

𝑖=1

𝑁𝐴
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 بیشینه خطای جابجایی افقی در بارگذاری مختلف  ( 5-21) شکل

 

 

 بیشینه خطای جابجایی قائم در بارگذاری مختلف  ( 5-22) شکل

 

( EMMنتایج بدست آمده میتوان این چنین نتیجه گیری کرد که روش چندمقیاسی غنی شده )از  

 دهد.ارائه می( را VNMMنتایج نزدیک به روش چندمقیاسی متغیر گرهی )
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 1مساله نانو نفوذ -3-6-5

شیود. با بررسیی پدیده نانو نفوذ یکی از موارد محبوب در مدلسیازی چندمقیاسیی محسیوب می

 128آزمایش نانونفوذ میتوان مشیخصیات ماده را اسیتخراج نمود. در این مثال یک صیفحه به ابعاد کمک 

شیود. این صیفحه ای توسیط یک نفوذگر دایره ای مدلسیازی میآنگسیتروم شیامل سیاختار شیبکه 256در 

بسیته شیده اسیت. این صیفحه در  xدر امتداد محور   Γ4و  Γ1 ،Γ2در دو هر سیه مرز ( 23-5شیکل )مطابق  

 ( در امتداد قائم نیز بسته شده است.Γ1مرز پایین )
 

 

 مدلسازی نانو نفوذ ( 5-23) شکل

 

شیود. برابر یک فرض می E( اسیت. مقدار پارامتر  43-5تابع پتانسییل مورد اسیتفاده مطابق رابطه )

جهت بررسییی صییحت روش چندمقیاسییی غنی شییده، مدل های اسییتاتیک مولکولی، مدل روش 

سیاخته ( 25-5شیکل )روش چندمقیاسیی متغیر گرهی مطابق  مدل   و( 24-5شیکل )پیوسیته مطابق  شیبه

 شود. می

 
1 Nanoindentation 
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 مدل روش شبه پیوسته  ( 5-24) شکل

 
 چندمقیاسی متغیر گرهیمدل روش  ( 5-25) شکل

 

های متغیر سیاخته شیده اسیت. المان چندمقایسیی با گره 40مدل روش چندمقیاسیی غنی شیده از 

نمای نزدیک از مدل چندمقیاسییی ( 26-5شییکل )گره داخلی هسییتند.  18و یا  15ها دارای این المان

 دهد.شده را نشان میغنی
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 شدهمدل روش چندمقیاسی غنی ( 5-26) شکل

 

آورده شیده اسیت. تعداد درجات ( 4-5جدول )های سیاخته شیده در مشیخصیات تمامی مدل

های چندمقیاسییی به مراتب کمتر از تعداد درجات آزادی روش تمام اتمی اسییت. همچنین آزادی مدل

اد تعد در حدود یک هفتمهای چند مقیاسیی متغیر گرهی و چندمقیاسیی غنی شیده  درجات آزادی روش

 درجات آزادی روش شبه پیوسته هستند.
 

 نفوذهای مشخصات نمونه ( 5-4) جدول

 های مدل تعداد اتم تعداد درجات آزادی  ها تعداد المان مدل 

 33153 66306 - تمام اتمی

 33153 10112 2937 شبه پیوسته 

 33153 1542 458 چندمقیاسی متغیر گرهی

 33153 1542 458 شده چندمقیاسی غنی 
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قرار دارد و در شیروع فرآیند بر روی سیطح  Γ3آنگسیتروم در وسیط مرز   32یک نفوذگر به شیعاع  

 کند.آنگسیتروم در داخل نمونه نفوذ می 0.8صیفحه مماس شیده اسیت. این نفوذ گر در هر گام به اندازه  

نشیان داده شیده ( 27-5شیکل )تغییر شیکل سیطح صیفحه با افزایش میزان نفوذ در چهار گام مختلف در 

 است.

 

 
d=3.56 (Å) 

 
d=0.89 (Å) 

 
d=8.00 (Å) 

 
d=5.33 (Å) 

 (d)بر اساس میزان نفوذ تغییر شکل سط   ( 5-27) شکل

 

مدل تمام اتمی، شییبه پیوسییته، چندمقیاسییی های صییفحه در هر چهار  جابجایی افقی و قائم اتم

داده شیده اسیت. علیرغم   نشیان( 29-5شیکل )و ( 28-5شیکل )شیده در متغیر گرهی و چندمقیاسیی غنی

شییده به ترتیب در متغیر گرهی و چندمقیاسییی غنی  چندمقیاسیییهای  اینکه تعداد درجات آزادی مدل

سیب تعداد درجات آزادی روش های شیبه پیوسیته و تمام اتمی هسیتند اما تطبیق منا %3و  %15حدود 

پیوسیته و تمام های روش شیبهشیده با پاسیخهای چندمقیاسیی متغیر گرهی و غنیمیدان جابجایی مدل

 اتمی مشهود است.
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 های مختلفها در مدلجابجایی افقی اتم ( 5-28) شکل
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 های مختلفها در مدلجابجایی افقی اتم ( 5-29) شکل

 

( برای جابجایی افقی در گام پنجم 45-5)سیییباتی میدان جابجایی بر اسیییاس رابطه  امحخطای  

شیده برای هر سیه روش شیبه پیوسیته، چندمقیاسیی متغیر گرهی و چندمقیاسیی غنی %8حداکثر برابر 

های های شییبه پیوسییته و مدلبرای مدل %9و  %8.5اسییت. حداکثر میزان خطای جابجایی قائم برابر 

 دهد.میزان خطا را نشان می( 30-5شکل )چندمقیاسی متغیر گرهی و غنی شده است. 

 

 
 های مختلفها در مدلخطای میدان جابجایی اتم ( 5-30) شکل
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دهد که گردد نشیان می( محاسیبه می40-5دامنه که بر اسیاس رابطه )خطای کلی روش برای کل 

شیده نسیبت به میزان خطا بسییار ناچیز اسیت و برتری نسیبی روش های چندمقیاسیی متغیر گرهی و غنی

 روش شبه پیوسته مشهود است.

 

 بیشینه خطای جابجایی افقی در بارگذاری مختلف  ( 5-31) شکل

 

 

 بارگذاری مختلف بیشینه خطای جابجایی قائم در  ( 5-32) شکل
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 بنديجمت -7-5

ادغام روابط حل اسیتاتیک مولکولی در قالب جمالت غنی شیده، با کمک روش چندمقیاسیی غنی

شیییود. در این روش نییازی به حل جداگانه اسیییتیاتییک مولکولی نیسیییت و اثرات سیییازی، ایجیاد می

سیازی در روند حل کمک جمالت غنیه های اتمی بصیورت بردار نیروهای باقی مانده اتمی بپتانسییل

 شیییود. اثرات عدم تعادل اتم ها نیز اعمال می  1شیییود و همزمان با کاهش نیروهای باقی ماندهوارد می

ها توسیییط المان و سیییپس این اتم  بنابراین الزم اسیییت که تنها موقعیت اولیه اتم ها مشیییخ  گردد

 شوند. های داخلی المان محسوب میچندمقیاسی به عنوان گره

 دو ناحیه کوپل کردنشیود که اسیتفاده از روابط جدید در باع  می  اسیی غنی شیدهیروش چندمق

تنظیم  موقعیت اسیتفاده از المان اجزا محدود با  ، حذف گردد. با رفتارهای کامال متفاوت  اتمی و پیوسیته

ناحیه کند تا ارتباط بین دو کند، کمک میهای داخلی که آنرا به المان چندمقیاسییی تبدیل میشییده گره

تواند در راسیتای کوپل معادالت کمکی کند. به عبارت دیگر برقرار گردد. اما اسیتفاده از این المان نمی

(، اسییتفاده از بردار عدم تعادل نیروی 9-4( و )8-4جهت حذف کوپل معادالت بیان شییده در رابطه )

نیاز به کوپل اتمی ضییروری اسییت که این بردار توسییط تکنیک غنی سییازی افزوده شییده اسییت. عدم  

سیازی به شییوه این فصیل، این مزیت را ایجاد معادالت به شییوه فصیل چهارم و اسیتفاده از تکنیک غنی

دقت روش اجزا محدود بدون کوپل افزایش یابد و اسییتفاده از شیییوه معمول و رایج اجزا کند که  می

همچنین این المیان  د.هیای اتمی بیاال ببررا در حید دقیت روش جشیییده می توانید دقیت نتیایمحیدود غنی

 های متداول شود و دقت حل را ارتقا دهد.تواند در تمامی مسائل اجزا محدود جایگزین المانمی

دهد که با کاهش شییده در این فصییل نشییان مینتایج بدسییت آمده از روش چندمقیاسییی غنی

خطا در حد  های تمام اتمی و چندمقیاسیی شیبه پیوسیته، میزانچشیمگیر درجات آزادی به نسیبت روش

 ها برقرار است. قابل قبول بوده و تطابق خوبی بین نتایج روش

 

 

 
1 Residual force 



 

 

 و پی نهادا  گیرينتیجه: 6 فلك

 بندي کارهاي انجام شدهجمت -1-6

های متغیر، شیوه ها در مقیاس اتمی توسط روش چندمقیاسی مبتنی بر المان با گرهبررسی پدیده

کند. در رفتارهای کامال متفاوت را ایجاد میجدیدی از برقراری ارتباط بین دو ناحیه اتمی و پیوسیته با 

های های مرسیوم که به دو دسیته سازگاری قوی با کمک استفاده از الماناین نوع ارتباط، برخالف شییوه

شییوند، های بزرگتر تقسیییم میگیری از المانریز در ابعاد فواصییل اتمی و سییازگاری ضییعیف با بهره

های بزرگتر در یک مسییاله چندمقیاسییی همزمان دامنه مجزا انسییازگاری قوی به همراه اسییتفاده از الم

گردد. مزیت مهم این نوع ارتباط عدم نیاز به اسیییتفاده از توابع تحمیل شیییده به مدل جهت فراهم می

شیود که قیدهای غیر فیزیکی ایجاد قید سیازگاری تغییر مکان بین دو ناحیه اسیت. این عامل باع  می

و از ایجاد شیدن نیروهای زائد غیرفیزیکی بدلیل تحمیل قیدهای  یل نگردد)غیر واقعی( بر مسیاله تحم

گردد که روش چندمقیاسیییی اضیییافی خودداری گردد. همچنین اسیییتفاده از این نوع ارتباط باع  می

هیای نییاز گردد. الگوریتمهیای پیچییده تولیید شیییبکیه در ابعیاد اتمی بیهمزمیان از اسیییتفیاده از الگوریتم

ای زمان زیادی را جهت تولید شیبکه( QC)محبوب چندمقیاسیی همزمان دامنه مجزا نظیر شیبه پیوسیته  

ها گردد. ها در محدوده ناحیه غیرخطی بطور کامل منطبق بر اتمهای المانکنند که می بایسییت گرهمی

عاد به نسبت بزرگتر از فواصل های متغیر، تنها افزودن گره به داخل المان با ابدر استفاده از المان با گره

های افزوده شیده اختصیا  اتمی کافیسیت تا درجه آزادی متناسیب در طی روند حل معادالت به گره
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 یابد. در این روش نیازی به تولید مجدد شبکه نیست.

تواند از طریق تعیین های چنیدمقییاسیییی میهای متغیر داخلی در روشگیری از المیان با گرهبهره

ها بطور همزمان نقش گره های داخلی نیز مفید واقع شیود. در این صیورت هر یک از گرهچیدمان گره

کنند. در این صیورت بدلیل آنکه در سیاختار اجزا محدود و اتم در سیاختار اسیتاتیک مولکولی را ایفا می

نی های پیچیده بروزرسیاگردد نیاز به اعمال الگوریتمموقعیت هر گره/اتم بصیورت مشیتر  ذخیره می

های گوشیه المان بر اسیاس سیاختار های داخلی فارغ از گرهها نیسیت. چیدمان گرهها و اتمموقعیت گره

در  شیود. در این صیورت ایجاد هر سیاختار کریسیتالی و غیر کریسیتالی مواد میسیر اسیت.مواد تعیین می

روش   ان،های چندمقیاسیییی همزمها در مقیاس نانومتری با کمک شییییوهراسیییتای مدلسیییازی پدیده

های متغیر داخلی، بر پایه ایجاد ارتباط بین چندمقیاسییی متغیر گرهی با کمک المان اجزا محدود با گره

سیازی انرمی کل سییسیتم در دو مرحله نسیبت اجزا محدود از طریق کمینهدو حل اسیتاتیک مولکولی و 

های پیشیتر گفته شییوه مزیت به هریک از درجات آزادی محیط پیوسیته و اتمی ارائه گردیده اسیت. این 

کند و از چیدمان نظیر سیییاختار اتمی جهت حل همزمان دو های متغیر را حف  میشیییده المان با گره

 کند.ناحیه استفاده می

هیای متغیر در روش چنیدمقییاسیییی متغیر گرهی، ایجیاد قیید هرچنید کیه اسیییتفیاده از المیان بیا گره

برده اسیت، اما قادر به ادغام معادالت حل دو محیط مضیاعف جهت برقراری سیازگاری قوی را از بین 

پیوسیته و اتمی در یک روند یکسیان نیسیت. این روش با کمک تکنیک تفکیک میدان جابجایی به دو 

بخش حرکت درشیت مقیاس و حرکت ریز مقیاس درصیدد باال بردن دقت و اصیالح میدان حل بدسیت 

این روند حل در اتمی )ریز مقیاس( اسیت. آمده از محیط پیوسیته )درشیت مقیاس( توسیط حل محیط  

مشیکل اصیلی  .( رایج اسیت BSMهای عددی چندمقیاسیی متعددی نظیر روش ارتباط مقیاس ها )روش

هیا این اسیییت کیه در هر گیام تکرار، اطالعیات بیدسیییت آمیده از ییک محیط بیایید بر روی اینگونیه روش

ر اثر حل همزمان این دو ناحیه از بین دیگری اعمال شیییود تا روند حل دچار خطا نگردد. به بیان دیگ

( هرچنید کیه هر دو محیط اتمی و پیوسیییتیه در ییک BDMهیا )هیایی نظیر ارتبیاط دامنیهرود. در روشمی

گردند اما ماهیت دوگانه دو محیط در این روش منجر به دسیییتگاه حل معادالت بطور همزمان حل می
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که در حجم پردازش موثر اسیت. در روش چند  گرددهای متعددی متشیکل از قید ها میتولید ماتریس

سیازی میدان جابجایی جایگزین شیده اسیت. مقیاسیی غنی شیده، ایده تفکیک میدان جابجایی با ایده غنی

سیازی که به بیان دیگر جهت تصیحیح و ارتقا میدان بدسیت آمده از حل اجزا محدود، از جمالت غنی

شیود. در روش زین حل مسیتقیم اتمی اسیتفاده میدر روش اجزا محدود متداول اسیت به عنوان جایگ

چندمقیاسیییی غنی شیییده، نیروهای بین اتمی به حل معادالت اچزا محدود در محیط پیوسیییته افزوده 

گردد. شیود و این نیرو ها به عنوان نیروهای عدم تعادل اتمی در روند حل محیط پیوسیته کمینه میمی

وهای باقی مانده حل محیط پیوسته اندازه بردار نیروهای عدم بنابراین همزمان با کاهش اندازه بردار نیر

گیرند. بنابراین محیط پیوسییته و ها در موقعیت نهایی خود قرار مییابد و اتمتعادل اتمی نیز کاهش می

ادغام حل و اسیتفاده از این روش در  گردد. اتمی بطور همزمان در قالب روش اجزا محدود تحلیل می

شیود که امکان مدلسیازی چندمقیاسیی چندمقیاسیی توسیط روش اجزا محدود باع  میهای  حل محیط

 شدند، فراهم گردد.در بیشتر مسائل تک مقیاسی که تاکنون با روش اجزا محدود حل می

 پی نهادا  کارهاي  تی -2-6

در راسیتای توسیعه روش چندمقیاسیی همزمان متغیر گرهی و غنی شیده پیشینهادات زیر جهت 

 گردد:آتی معرفی میانجام کارهای 

توانند به شییده میروش چندمقیاسییی همزمان متغیر گرهی و نیز روش چندمقیاسییی غنی -1

ها برخالف های سیییه بعیدی و تحلییل دینیامیکی توسیییعیه بییابنید. از آنجیائیکیه این روشمدل

هیای غیر خطی )نظیر نیابجیایی( اسیییتفیاده هیا تشیییخی  پیدییدهاز الگوریتم CADDروش 

 های سه بعدی را دارند. توسعه به مدلکنند، امکان نمی

همچنین اسییتفاده از سییاختار دینامیک مولکولی بجای اسییتاتیک مولکولی و نیز اسییتفاده از  -2

ها در کند که این روشمعادالت تعادل دینامیکی در محیط پیوسییته، این امکان را فراهم می

 جهت حل دینامیکی توسعه یابند.
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روش اجزا محدود ادغام شیده اسیت، توسیعه روش جهت حل از آنجائیکه سیاختار اتمی در  -3

مسائل حرارتی امکان پذیر است. به بیان دیگر میتوان از شبکه المان بندی شده اجزا محدود 

 جهت انتقال حرارت در مقیاس اتمی استفاده کرد.

های کربنی، بررسیی ای نظیر مدلسیازی نانولولهتوسیعه روش در جهت حل مسیائل پوسیته -4

 تواند یکی از پیشنهادات اقدامات آتی باشد. در صفحات گرافن می هاپدیده

در جهیت حیذف تمیامی  Coarse Grainingهیای حیذف نواحی کوشیییی بورن بیا کمیک اییده -5

 تواند باع  تسریع در فرآیند پردازش گردد.های متداول اجزا محدود میها در زیر الماناتم
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Abstract: 

Investigation of the behavior of materials in the atomic scales has become 

increasingly more important in recent decades. Due to the high computational costs of 

atomic-based methods such as molecular statics and molecular dynamics, researchers 

have tried to develop multiscale methods based on the integration of atomic methods and 

the finite element method; leading to the development of more efficient methods for 

connecting two or more zones with different behaviors. Here, the possibility of upgrading 

and enriching the finite element method with atomic-based functions to achieve atomic 

accuracy without imposing high computational costs is investigated as one of the 

advanced and promising multiscale solution. In other words, improving the finite element 

method and incorporating atomic behaviors with the help of enriched terms (such as those 

used to enrich fracture problems) can substantially reduce the volume of computation 

while achieving the precision of single-scale atomistic-based methods. In this study, a 

novel element has been presented to integrate the atomic accuracy into the finite element 

method with the help of interatomic potential functions. Invention of variable nodes finite 

element method, allows to connect atomic and continuum zones in the proposed 

multiscale method without any mesh refinement. 

In this dissertation, a numerical method for solving multiscale problems is presented 

to evaluate the feasibility of connecting two regions with separate behaviors. Solving 

benchmark single-scale and multiscale problems by this method, may reduce the common 

problems of multi-scale methods such as weak compatibility, the need for complex 

algorithms to refine the mesh to lattice size, extension to modeling a variety of materials 

and the difficulty of implementing the nonlinear behavior of the continuous and atomic 

regions, simultaneously. 

 

Keywords: Concurrent multiscale, multiscale enrichment, molecular 

static/dynamic, variable node element, extended finite element 
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