
 

 

 

 دانشگاه تهران

 پردیس دانشکده های فنی

  مهندسی عمران دانشکده

 

 

 نامه یا رسالهعنوان پایان
 

 نامه یا رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشدپایان

 در رشته  مهندسی عمران گرایش سازه

 

 

 نام دانشجو:

 مهدی نصیری

 

 استاد راهنما:

 دکتر سهیل محمدی

 

:استاد مشاور  

میرفائزمیری دکتر  

 دکتر حسن یوسفی

 
 

  

user
Stamp



ii 
 



iii 
 



iv 
 

  



v 
 

 

 

 
 دانشگاه تهران

 پردیس دانشکده های فنی

مهندسی صنایع  دانشکده  

 

 

 

 نامه يا رسالهعنوان پايان
 

 کارشناسی ارشدنامه يا رساله براي دريافت درجه پايان

 سازهگرايش  -عمراندر رشته مهندسی 

 

 

 نام دانشجو

 

 استاد راهنما:

مدیمحسهیل دکتر  

 اساتید مشاور:

 دكتر میرفائز میری

 دکتر حسن يوسفی

 

 

 
 

  



vi 
 

  

 دانشگاه تهران

های فنیپرديس دانشکده  

 دانشکده مهندسی .............................

 

 گواهی دفاع از پاياننامه کارشناسی ارشد

...................................................به شماره دانشجویي...........................در نامه کارشناسی ارشد آقاي / خانم .................هیأت داوران پایان

.              با عنوان رشته ...................................... گرایش .................................. را در تاریخ ............................

...................................................................................................................................... ............................................  

عددبه    به حروف 

   با نمره نهایي

   

کرد. ارزیابي  و درجه  
 

    

اورانمشخصات هیئت د رديف خانوادگي نام و نام  مرتبه  

 دانشگاهي

 امضاء دانشگاه يا مؤسسه

1 

 استاد راهنما

استاد راهنماي دوم )حسب 

 مورد(

    

     استاد مشاور 2

     استاد داور داخلي 3

     استاد مدعو 4

5 
نماينده كمیته تحصیالت 

 تكمیلي دانشكده / گروه

    

یالت تكمیلي و نام و نام خانوادگي معاون تحص    

پژوهشي دانشكده / گروه           : 

 تاریخ و امضاء:   

 نام و نام خانوادگي معاون آموزشي و تحصیالت تكمیلي

هاي فني:پردیس دانشكده            

 تاریخ و امضاء:     

 



vii 
 

 تعهدنامه اصالت اثر

 باسمه تعالی 

 

 

مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی تائید می کنم که مطالب   مهدی نصیریاینجانب    

 دیگران که در این نوشته از آنها استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان نامه قبالٌ برای احراز هیچ مدرك هم سطح

 یا باالتر ارائه نشده است.

اثر متعلق به دانشکده فنی دانشگاه تهران می باشد. کلیه حقوق مادی و معنوی این     

 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو :

 

 امضای دانشجو :

 

 



viii 
 

 تقديم به پدر و مادرم



ix 
 

دکتر سهیل سرکار خانم /یام جناب آقا هیبا تشکر و سپاس از استاد دانشمند و پر ما-

،  سشانیتدر ضیاز محضر پر ف کهمحمدی، دکتر میرفائز میری و دکتر حسن یوسفی 

 بهره ها برده ام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xi 
 

 چکیده

 

هایی ر زمینهای دهای محلی، کاربرد گستردهتحلیل انتشار موج در جامدات یا ربزساختارهای پیچیده و ناهمگنی

ای یا هعی در اجزای سازهای موضها دارند. عوامل ناهمگنی معموالً نقصمانند پایش سالمت و متامتریال

ی این دسته ها مرتبط هستند. تحلیل عددها و آکوستیک متامتریالریزساختارهای متناوب در فونونیک کریستال

های تشار موج و ویژگیهای محاسباتی نیاز دارد که به اندازه کافی ریز باشند تا بتواند اناز مواد جامد اغلب به مش

نوان یک به ع دتوانی نمایش دهد. که در این صورت تحلیل چند مقیاسی را میها را به درستهندسی ناهمگنی

 با حفظ دقت مورد استفاده قرار بگیرد.های محاسباتی روش مؤثر برای به حداقل رساندن هزینه

های ر محیطسازی و تحلیل چندمقیاسی تعمیم یافته داستفاده از تحلیل چند مقیاسی همگن قیتحق نیهدف از ا 

  گن و متناوب است.ناهم
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 : مقدمه1فصل 
مسئله انتشار در محیط ناهمگن به دلیل کاربردهای متنوعش در علوم و مهندسی مورد توجه بوده است. به عنوان 

و همینطور در  پتانسیل بزرگی به عنوان بخشی از تکنیک آزمایشات غیر مخرب 1مثال هدایت امواج فراصوت

و  2هاای صرف تحلیل و طراحی فونونیک کریستالکاربردهای اکتشاف مخازن نفت و گاز دارند. تحقیقات گسترده

برای کنترل انتشار موج انجام شده است. این ساختارها دارای ریزساختارهایی هستند که  3هاآکوستیک متامتریال

مواد سازنده آنها به طور طبیعی وجود ندارند. این پدیده ناشی شوند که در طبیعت یا در منجر به خصوصیاتی می

. باشد، میاز ساختار ویژه آنها، که شامل یک محیط متناوب در ناهمگنی مدول اسالستیسیته یا اینرسی است

ویژگی این ساختارها و محدوده فرکانسی عمکرد آنها تابع مقیاس تناوب و ابعاد هندسی واحدهای تکرار شونده 

  است.

رود : رویکرد اول بر مبنای برخی ساده سازی انتشار موج در محیط به کار میبه طور کلی دو رویکرد برای شبیه

های بلند برای ناهمگنی هاست و رویکرد دوم بر مبنای روش مستقیم و حل معادله ها با فرض طول موجسازی

. 7]6و روش تیر گوسین[4-6] 5، روش معادله ایکونال [1-3]4هایی از قبیل روش پرتوموج بدون تقریب است. روش

                                                           
1 Ultrasonic 
2 Phononic crystal 
3 Acoustic metamaterials 
4 Ray method 
5 Eikonal equation method 
6 Gaussian beam method 
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و غیره نمونه روشهایی،  [12-14]9، روش انعکاسی[11. 10]8وج تک مسیر، روش معادله م[9]7، روش اسکرین[8

 شامل فرضیات ساده کننده هستند.

اند موجب از دست سته به نوع مسئله و بار گذاری و علی رغم توسعه هایی که داده شدهفرضیات ساده کننده ب

برای تصویربرداری  ابزار استانداردبه بقدری کارامد هستند که  ها با این حالد. برخی از این روشنشورفتن دقت می

تر و معادله ایکونال عموما بسیار سریعهای ردیابی پرتو اند. روشو غیره تبدیل شده 10ایسازی لرزهسای و معکولرزه

شناسی یا اکتشاف های سرعت برای هریک از مطالعات لرزهتوانند برای ساخت مدلمستقیم هستند و میاز روش

روش معادله موج تک مسیر ابزار مهم و کارآمدی تند، ر مواردی که روش پرتو پاسخگو نیسدمخازن به کار رود. 

های مبتنی بر هستند. اما با تمام کارایی که روش و دقت باالتر ی، بدست آوردن جزئیاتابرای تصویر برداری لرزه

های پیچیده یا در سازه کاربردهایی که جبهه موجخطاها در  دارای خطا هستند وها این روشسازی دارند ساده

منجر یا دقیق  سازی پاسخ مناسبشوند که مدلبه قدری بزرگ میشوند، منتشر میهای زمین شناسی مدل

 .شودنمی

های ر مقیاسدها بر انتشار موج اغلب سازی انتشار موج به دلیل اینکه اثر ناهمگنیهای مستقیم شبیهدر روش

شد که بتواند برای بدست آوردن دقت مورد نیاز باید اندازه مش به قدری ریز با ،افتدفضایی کوچکتر اتفاق می

مدل و اجزای  ها در مقایسه با اندازهمدل وارد کند. معموالً این ویژگیها را در خصوصیات هندسی و ناهمگنی

تیجه اندازه ن. در ، کوچکتر هستندیابدکه در محیط انتشار می نسبت به کوچکترین طول موجیای و همینطور سازه

 تی قویاه نیاز به حافظه و هسته محاسبشود ککوچکترین مش توسط اندازه ریزساختارها بر مسئله تحمیل می

سازی کامل ی مدلبراو  ها مزیت خودشان را دارند. اما از طرفی این روشتحلیل آنها بسیار کند خواهد بوددارد و 

 .باشدتر میهای پیچیده بسیار دقیقها و سازهمیدان موج در محیط

تر شوند باید ها ریزشبه طیفی و غیره هرچه ناهمگنی مثل اجزاء محدود، تفاضل محدود، های مستقیمدر روش

روش  ، استفاده ازاز طرفی .شودم که باعث افزایش قابل توجه هزینه محاسباتی مییهای ریزتری درنظر بگیرالمان

. مطابق [15]، برای اطمینان از پایداری است11لوی-فردریچ-کورنات محدود به شرایطح زمانی یصرگیری انتگرال

                                                           
7 Screen method 
8 The one-wave equation method 
9 Reflectivity method 
10 Seismic inversion 
11 Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) 
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های زمانی نیز باید متناسب آن کاهش یابد. بنابراین هرچه مدل ریزتر این محدودیت هرچه المان ریزتر شود گام

 یابد. اتی به سرعت با دو عامل گفته شده افزایش میشود هزینه محاسب

یی در چندین هاشناسی اهمیت دارد زیرا زمین دارای ناهمگنیهای زمینویژه برای مدلهای محاسباتی بههزینه

دت تصادفی یا ها به صورت به شها که در آنها قطعات کریستالی، منافذ، سیاالت و ناپیوستگیمقیاس است. صخره

تیمتر یلیمتر یا سانمها از مقیاس اند، کامالً ناهمگن هستند. مقیاس این ناهمگنیهای متنوع پراکنده شدهسدر مقیا

در اکتشاف  که ،هاها و تاشدگیها، شکستگیر هستند و حتی انواع الیه الیه شدنتا متر یا چند صد متر متغی

های حیطدیگری نسبت به م که باید با روش، در محیط وجود دارد شناسی یا مشخصات مخازن اهمیت داردزمین

 بیان شوند.  دیگر

ها اهمگنینوجود دارد که  انتشار موج در مقیاس بزرگ سازیدر مدلتمایل زیادی  ،شده به دلیل مشکالت مطرح

بزار متداولی سازی کنند. برای مثال تئوری محیط مؤثر اساده های تقریبیهای کوچک را با برخی روشدر مقیاس

یک مرتبه  های مورد نظر درزمانی که طول موج . واضح است که تئوری محیط مؤثرهاستاین گونه مدل سازیدر 

 دهد.از دست می سرعت دقتش را ها باشد،با ناهمگنی

 

 شناسی و اکتشاف زمین 1-1

خی روابط ساختاری های متفاوت رخ دهد توسط برتواند در مقیاسای در یک فرایند فیزیکی که میانتشار امواج لرزه

ای در مرتبه کیلو هرتز یا امواج لرزه شود. برای بررسی میکروسکوپیمثل قانون هوك و معادله حرکت توصیف می

 ،ایگیرد. برای اکتشاف لرزهه قرار تواند برای آشکار کردن خصوصیت پتروفیزیکی صخره مورد مطالعمگا هرتز می

شوند مورد کاهرتز یا هکتو هرتز به این دلیل که در محیط زمین تضعیف مید ،ای معموالً در مرتبه هرتزامواج لرزه

ای از دسی هرتز یا چند تنها قادر به تحلیل مؤثر سیگنال لرزه اما در مقیاس سراسری لرزه شناسی توجه هستند.

سه با طول ها در محیط قابل مقایتنها زمانی که ناهمگنی ،هرتز هستیم.  به دلیل انعکاس، شکست و پراکندگی

ای بر مقیاس بزرگ بررسی زمانی که انتشار موج لرزهیابد. بنابراین ای باشد اهمیت میموج حاکم از امواج لرزه

البته که  استهای تقریبی مقیاس کوچکتر با برخی از روش درها سازی ناهمگنیمعموالً تمایل به سادهشود می

بندی ریزتر مدل بیان سازی کامل میدان موج با تقسیمین در مدلهای محاسباتی است که پیش از اهمتأثر از هزین

ر ها دناهمگنی کاربردی در اکتشاف نفت و گاز است کهابزار  یک [18-16]. برای مثال تئوری محیط مؤثرشد

کند. واضح است که تئوری محیط ر مقیاس بزرگ جایگزین میبا پارامترهای فضایی همگن معادل دمقیاس ریز را 
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دهد. پاسخ صحیح نمی شناسی باشدای مورد نظر در مقیاس یکسانی با ناهمگنی زمینزمانی که طول موج لرزه ثرؤم

های افقی با ضخامت بسیار کمتر از یعنی محیط زمین از الیه محیط مؤثر به دلیل فرضیات بنیادی خوداز طرفی 

توسط  موجودتواند پاسخ صحیحی بدهد. زمانی که خطای ای تشکیل شده باشد، نمیطول موج حاکم میدان لرزه

خودش خطای مدل سازی را افزایش  با تئوری محیط مؤثر شدههای مدلناهمگنی ،شودسازی ایجاد میهمگن

ای مربوط به خصوصیات محیط مفید نخواهد بود. تقسیم بندی مدل های لرزهمحیط مؤثر برای دادهو لذا دهد، می

بنابراین  ،کندمتر استفاده می 20تا  5معموال از اندازه مش در مرتبه  شناسیاکتشاف لرزهیک شناسی در زمین

های محیط مؤثر یا استفاده از تقسیم های دلخواه زیر این اندازه را با هر یک از روشیدشوار خواهد بود که ناهمگن

سازی انتشار موج بر مقیاس بزرگ با بندی ریزتر، بررسی کنیم. این یک انگیزه مهم برای یافتن یک راه برای شبیه

ای با خطای کم قرون به صرفهتواند هزینه محاسباتی مسازی عددی می، بنابراین شبیهطالعات مقیاس ریز استا

 .دهدبه دست 

تواند سازی میدان موج کامل برای محیط االستیک، ویسکواالستیک و پورواالستیک میاین مشکالت حتی در شبیه

با .[18]است تر از معادله موج آکوستیکتر شود زیرا روابط ساختاری و معادالت حرکت اساساً بسیار پیچیدهجدی

یک محیط االستیک ساده، یک محیط االستیک، ویسکو  به جای است که محیط زمین راتر این  حال مناسب

االستیک و پورو االستیک در نظر بگیریم زیرا محیط زمین دارای خصوصیاتی مثل نامتقارنی به دلیل الیه بندی و 

ای، تصویر برداری از سطح و تفسیرهای های لرزهتوانند تفاوت مهمی در تحلیل دادهکه می باشدمی وجود ترك

های چند جزئی در دهه گذشته بود که هر دو سیگنال . رفتار االستیک همچنین پایه توسعه[19]ای ایجاد کنندهلرز

. به [24-20]تواند تفسیر ساختارهای زیرسطحی و مخازن را بهبود ببخشدکند و میثبت می را برشی و فشاری

معادله موج االستیک ابزاری ضروری برای تصویر برداری االستیک  عنوان یک نتیجه روش میدان موج کامل برای

سازی سریع و دقیق برای . این دیگر انگیزه مهم برای توسعه روش شبیه[25]است 12سازیسوهای معکو روش

 انتشار موج االستیک بر مبنای تئوری تحلیل چند مقیاسی است.

 

 

 

                                                           
12 Inversion methods 
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 ها و متامتریالفونونیک کریستالهای محیط 3-1  

توزیع مشابه و مطابق یک الگو  در آن بصورت هاهای ناهمگنی هستند که ناهمگنیهای متناوب محیطمحیط

ای صرف تحلیل و طراحی تحقیقات گسترده گویند.می RVEسازنده محیط  تکرار شونده . به این واحداندشده

توانند خصوصیات . چنین ساختارهایی می[26]شده است اربردهای کنترل و هدایت موجها به منظور کاین محیط

29-]14های وابسته به جهتپاسخ [26-28]13از قبیل باندهای فرکانسی خالی ،جالبی برای انتشار موج در محیط

های طراحی دستگاه که در [33]از خود نشان دهند ،و ضریب شکست آکوستیک منفی[32] 15، چپگردی[31

گیرند. این موضوع برای های طولی مورد استفاده قرار میها و مقیاسمحدوده وسیعی از فرکانس آکوستیک در

مورد استفاده  17صوتهای فرارشته مبدل، 16های منطقیگرهای موج، درگاهطراحی و ساخت انواع فیلترها، هدایت

هایی که الکترونیک شدیداً تحلیل سیگنال بر مبنای آکوستیک در فرکانسدر تواند می این موضوعات .گیردقرار می

هدایت  ، تکنولوژیو پردازش سیگنال18. در کاربردهای ارتباط از راه دور ، مهم باشددچار محدودیت توان است

پیوستگی سازه و از بین بردن مدهای فرکانسی باال برای بهبود  سنجش کاربردهایی از قببیلامواج آکوستیک 

توانند برای های جدید دیگر می. پیکربندی[34]، داردشودعملکرد وسیله و همچنین قابلیت پنهان کاری می

مورد است، اری هایی که نمایش دهنده سوپرلنزهای آکوستیک، خاصیت متمرکزسازی قوی یا پنهان کوسیله

. خصوصیات نامعمول گفته شده در مواد ناهمگن با ایجاد تناوب در ویژگی سختی و [35]استفاده قرار بگیرند

مثل ها تعیین کننده محدوده فرکانسی است که خصوصیاتی شوند. مقیاس فضایی ناهمگنیاینرسی ایجاد می

افتد و بنابراین تعیین کننده مقیاس و ناحیه فرکانسی است که ابزار ساخته شده در این هدایت موج اتفاق می

را  [38]ها و متامتریال [37]کاربرد فونونیک کریستال  3-1تا  1-1های شکل .[36. 33]کنندمحدوده عمل می

 دهند.نشان می

                                                           
13 bandgap 
14 directionality 
15 lefthandedness 
16 Logic port 
17 Ultrasonic transducer 
18 telecommunication 
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 ]37[ها در دفع امواج زلزلهه فونونیک کریستالنمون 1-1شکل 

 ]37[ایرزهنمای دیگر از نحوه اجرای محیط پریودیک به منظور مقابله با امواج ل 2-1شکل 
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 ]38[ نمایش عملکرد متامتریال در زمان وقوع زلزله 3-1شکل 

 

 

 های متناوبمحیطچندمقیاسی در تحلیل تحلیل  هایروش  1-3-1

های روش های ناهمگن، تحقیقات بسیاری صرف استفاده ازبه دلیل هزینه محاسباتی مطالعه انتشار امواج در محیط

ها سازی انتشار امواج در جامدات دارای میکرو ساختار شده است، هدف از این روشتحلیل چندمقیاسی برای شبیه

توصیف رفتار کلی ماده ناهمگن با پارامترهایی معادل برای یک ماده همگن و تحلیل ماده جدید به منظور پیش 

 های متنوعیط معادل برای یک جامد ناهمگن روشخصوصیات محی تعیینبینی پاسخ ماده ناهمگن است. برای 

ها یک مثال ساده ساخته شده از کامپوزیت هایسازهبرای نمونه در . [42-39]ارائه شده است بسته به نوع مسئله

های یا دیگر روش ضابطه مخلوط ناهمگن هستند که معموالً از تحلیل بر مبنای خصوصیت مؤثر بر اساس مسائلاز 

ای متناوب با استراتژی شوند. همچنین ساختارهای شبکه، تحلیل میای کالسیکالیهگیری مثل تئوری میانگین

سازی اغلب برمبنای فرضیات بنیادی مثل اینکه سیستم باید متناوب های همگنشود. روشسازی مطالعه میهمگن

ثابت یا  19المان حجمی نماینده بر اثر میدان ماکروسکوپیخواهند داشت که و زمانی دقت خوبی استوارند باشد 

زمانی که تنها دهند و باشد. در موارد بسیاری چنین فرضیاتی کارایی خودشان را از دست میدارای نوسانات کم 

 . [47-43]اندازه میکرو ساختارها به صورت قابل توجهی نسبت به طول موج کوچک باشد صحیح هستند

                                                           
19 Representative volume element (RVE) 
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سازی از مرتبه های همگنهمگن سازی بسیاری از محققان بر توسعه روش اولیههای به منظور رفع محدودیت روش

ه سیستم را ب 20های فرکانس باال و رفتار پراکنده کنندهسازی بتواند پاسختا روش حل همگن ندباال متمرکز شد

برای انتشار موج در محیط ناهمگنی که  [48-52] 21ای مثال فیش یک روش مالتی گریدخوبی نمایش دهد. بر

مشخصه میکرو ساختارش در مرتبه بزرگی ابعاد سازه یا موج انتشار یافته بود، توسعه داد. از کارهایی که بر روی 

مفهومی از سختی مؤثر برای تحلیل دینامیکی محیط  [53] 22ده سانرفتار دینامیکی مواد کامپوزیتی انجام ش

، توسعه داد. در این 23اندهایی که توسط فیبرها بدون جهت خاصی تقویت شدهای و همینطور کامپوزیتچندالیه

خصوصیت پراکندگی صفحه کامپوزیت  شوند تاها استخراج کار بسط مرتبه باال از میدان جابجایی در هر کدام از الیه

یک تئوری ترکیبی بر مبنای مدل مرتبه باال محیط پیوسته  [54-56]24د. به صورت مشابه موراکامیبدست بیای

های تقویت شده با فیبر ارائه داد. با وجود دستاوردهای سازی پراکندگی موج االستیک در کامپوزیتبرای شبیه

یک روش قطعی برای محاسبه خصوصیات پراکنده کنندگی یک  ، هنوزتبه باالسازی مربرجسته در زمینه همگن

ارائه  [57-59]25وجود ندارد. یک روش پیشرفته که اخیراً توسط دویتمتناوب و دارای میکرو ساختار محیط غیر 

دو میدان برای محاسبه طیف سرعت فاز و  یبندی تغییراتروش تحلیل چندمقیاسی بر مبنای فرمول شده است،

-های دقیقی تا محدودهجواب ،این روش در های تقویت شده با فیبر است.های چندالیه و کامپوزیتگروه در محیط

دهد. چنین دقت فضایی دقت خوبی از می ند ارائهکمیل می حجمی نماینده،المانها به اندازه ای که طول موج

نیز روش بسط  [60]کند. حسین دهد اما با افزایش فرکانس شروع به بدتر شدن میپراکندگی اولین مدها موج می

با میکرو ساختارهای متناوب ارائه داده است. روش بر  حاسبه نمودار باندهای جامدکاهش یافته برای م 26مود بالخ

تعداد محدودی از مدهای بالخ برای ایجاد مسئله مقدار ویژه بر  27تقیسم بندی اجزاء محدود سلول واحد مبنای

 .یک نقطه متقارن، است در 28ای از زیر فضای انتخاب شده داخل ناحیه برلوینروی ناحیه

 

                                                           
20 Dispersive  
21 Multi-grid 
22 Sun  
23 Unidirectional fiber-reinforced composite 
24 Murakami  
25 McDevitt 
26 Bloch mode expansion 
27 Unit cell 
28 Brillouin 
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 های امواجساختارهای پایش سالمت بر مبنای هدایت کننده  1-3-2

دقت تعیین وجود، اندازه و محل آسیب در سازه است. در  ،ایطراحی اجزای سازه 29یک جنبه مهم در چرخه عمر

به دلیل  30گیرد امواج هدایت شدهمیان رویکردهای متنوعی که برای برسی پیوستگی سازه مورد استفاده قرار می

-61. 32]دارد ها، پتانسیل بیشتریشان در اسکن کردن بخش بزرگی از سازه و حساسیتش به انواع آسیبتوانایی

باید سلسله مراتبی به ترتیب  بر اساس، نمایش کمی از ایجاد آسیب، ارزیابی  31تکنیک بررسی امواج لمبدر . [63

تخمین عمر باقی مانده برای سرویس و ایمنی سازه، شکل  کمی از محل آسیب، تخمین کمی از شدت آسیب، و

کند بلکه برخی واج نه تنها آسیب را کشف میمهای مؤثر بررسی بر مبنای هدایت ا. توسعه تکنیکداده شود

تعامل بین موج انتشار شامل که دهد ارائه میهای عددی سازیهای کمی از شدت آسیب برمبنای شبیهگیریاندازه

سازی عددی انتشار موج یک ویژه شبیه. بهای متفاوت استگیریها و جهتها با اندازهیافته و انواع مختلف نقص

های آزمایشگاهی نیز یکند و برای تفسیر اندازه گیرنقش اساسی برای توسعه ایده الگوریتم کشف آسیب بازی می

 مفید هستند. 

 

 

 

 سازی امواج فنی در زمینه مدل مرور ادبیات 4-1

های اخیر بر حل معادله موج است. تالشحل میدان موج کامل از معادله موج نیازمند تقسیم بندی مستقیم از 

بندی مرتبه باالی آن متمرکز شده است که دامنه محاسباتی معادله موج آکوستیک با روش تفاضل محدود و فرمول

های تفاضلتقریب با را سازی زمانی و مشتقات فضایی جزئی های گسسته یکنواخت و گسستهرا با یک مجموعه گره

. استفاده از حل تفاضل محدود از معادله موج مارا قادر [67-64]کندهی، بیان میمقادیر گر محدود بر حسب

سازی مستقیم و دقیقی از ساختارهای زیرسطحی پیچیده داشته باشیم. تفاضل محدود تارخچه سازد تا مدلمی

 [68]32ویرکس. برای مثال استشناسی داشته اکتشافات زمینبلندی در توسعه هر دو زمینه کاربرد و تئوری در 

تواند در مقایسه با تفاضل مرتبه اول معرفی کرد که می حل معادله موج االستیکبرای  روش تفاضل محدود نوعی

                                                           
29 Life-cycle 
30 Guided waves 
31 Lamb waves inspection thecniques 
32 Virieux 



10 

 

 [69]توسعه یافت بعدها توسط لواندر این روش تفاضل محدودمایع را بهتر مدل کند.  -مرکزی، محل تماس جامد

دالت موج پورواالستیک به کار و معا[70]انواع دیگر معادالت موج شامل معادالت موج ویسکو االستیک  و برای

 .[72. 71]اندگرفته شده

اده است که طور نسبی سبه در آن شود و تحلیل خطا و پراکندگی سازی میتفاضل محدود به سادگی پیادهروش 

برای بیان دقیق مشخصات  33های نامنظماست. اما تفاضل محدود زمانی که مش آن در عمل شده باعث کاربرد بسیار

ها سلشود که گکه به ویژه زمانی ضروری می . این شرایط[75-73]شناسی مورد نیاز باشد انغطاف کمی داردزمین

کند های شبیه پله ایجاد میهای تند در مدل وجود داشته باشد که مش منظم به ناچار مرزها و محل تماسیا شیب

 شود.و بنابراین باعث تولید خطا در مدل تفاضل محدود می

و  انددیگر برای حل معادالت دیفرانسیل جزئی بر یک مش نامنظم طراحی شده یروش اجزاء محدود از سو

وستیک های منحنی را پوشش دهد و برای حل معادله موج االستیک و آکنند به طور طبیعی محل تماساتومی

-1رت معادله تواند در حالت کلی به صومی به زمانمعادله موج وابسته  . یک سیستم خطی[77. 76]کاربرد دارند

                                                                                              نوشته شود. 1

(1-1)                                                                                              0MU EU KU F    

جابجایی  Uماتریس نیروی سراسری و F، ماتریس سختیKماتریس میرایی کل، Eماتریس جرم،  Mکه 

 مانی یعنی:سازی تفاضل مرکزی مرتبه دوم از مشتقات ز. با گسسته[74. 25]میدان موج است

(1-2)                                                                                             
2

2t t t t tU U U
U

t

  



 

tرا برای بدست آوردن  Mبه وضوح نیاز داریم تا ماتریس سراسری جرم  tU   ازtU  وt tU  معکوس کنیم ،

. در حالی جرم [74]کارامد نیست LUتفکیک  دی زیاد، حتی با اعمالهایی با تعداد درجه آزابرای مدل که

کاهش  دقت حل را نیز دهد امارا کاهش میمحاسبات این هزینه  اگرچه،یعنی یک ماتریس جرم قطریمتمرکز 

 .[78]پایداری شودموجب نا محدود مرتبه باال استفاده کنیم ممکن استدهد و حتی زمانی که از توابع پایه اجزاء می

تواند می کنیم،محاسبه  34لوباتو لجندر-گیری گوسط انتگرالنقا جرم محلی روی المان را با زمانی که ماتریس

شود. روش المان طیفی در می منجر 35روش المان طیفی س جرم به شدت قطری شود که بهمنجر به یک ماتری

                                                           
33 Unstructured mesh 
34 Gauss-Lobatto-Legendre (GLL) 
35 Spectral-element method 
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. 25] ها در لرزه شناسی محاسباتی وارد شدو بعد [79]ابتدا در زمینه دینامیک سیاالت محاسباتی مطرح شد 

 نیز دارای مزیت است.  ، از نظر رفتار پراکندگیی طیفی استدارای همگرایبه این دلیل که . این روش [80

ای اجزاء محدود است به این معنی که توابع پایه به صورت تکه ستهمربوط به فرمول بندی گلرکین پیو روش باال

سته پیو ،شود پاسخ میدان موجبنابراین فرض می اند.ها پیوستهای و همینطور در مرز المانر گرهداخل میدان متغی

به این دلیل که نیازمند پیوستگی در سطح است است. اما کارایی اجزاء محدود گلرکین پیوسته  36رفتارو خوش

اعمال گلرکین شود. عالوه بر این، اش است محدود میدهندهزمانی که محیط دارای تضاد در ویژگی مواد تشکیل

های شناور های ناسازگار و گرهها از قبیل مشبندی مش که شامل انواع مختلف از المانپیوسته با یک تقسیم

محاسبات  سازیموازیها، شود، دشوار است. دیگر نقطه ضعف گلرکین پیوسته به دلیل همپوشانی در پوشش گرهمی

دهد تا حل در مررزهای دشوار است. این مسائل به طور طبیعی با اجزاء محدود گلرکین ناپیوسته که امکان می

شود. اجزاء محدود گلرکین ناپیوسته در ابتدا برای معادله انتقال نوترون توسط پاسخ داده می سلول گسسته باشد،

 [83. 82]و بعد از آن به انواع مختلف معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی اعمال شد [81]رد و هیل معرفی شد 

و بعد  [84. 78]گرکین ناپیوسته در مسائل انتشار موج با معادله موج آکوستیک شروع شد -اجزاء محدود . کاربرد

بندی ترکیبی معادله و روش گلرکین ناپیوسته ترکیبی برمبنای فرمول [86. 85]از آن معادالت موج پورو االستیک 

که با انتگرال زمانی مشتقات  ،یارائه شد. روش گلرکین گسسته با دقت مرتبه باالی زمان [88. 87]موج آکوستیک 

یک روش گلرکین ناپیوسته برای  [92]. ویلکوکس[91-89] شد، تحقق یافتشناخته می 37مرتبه باالی اختیاری

 در روش گلرکین گسسته نیز مزیت استفاده ازدقت مرتبه باال ارائه داد. آکوستیک با  -محیط کوپل االستیک

در مقایسه با اجزاء محدود به روش کلرگین پیوسته  سبب کاهش شدید هزینه محاسباتیماتریس جرم بلوکی 

بسیار  موازی سازی الگوریتم در آن کامالً مجزا هستند،های مختلف به . عالوه بر این به دلیل اینکه المانشودمی

سازی معادله موج نسبت به اجزاء محدود به روش گلرکین پیوسته بیشتر ساده تر است و در نتیجه کارایی مدل

تنظیم با دقت پارامتر پنالتی را در اجزاء محدود به روش گلرکین گسسته  بتوانیماست. با این حال ضروری است تا 

 تضمین شود.پایداری و همگرایی مدل  تاکنیم 

سازی انتشار دلمتوانند ابزاری نیرومند برای بندی گلرکین پیوسته و ناپیوسته از اجزاء محدود میمولهر دو فر

های مثل مدل های بزرگمدلزمانی که برای  ،اما این دو روش هنوز بر مشکل هزینه محاسباتی زیاد [25]موج باشد

 اند.سازی غلبه نکردههای موازیروند، حتی با الگوریتمشناسی به کار میزمین

                                                           
36 Smooth  
37 Arbitrary high order derivative (ADER) time integration 
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سائل دارند. هو اند پتانسیل بزرگی برای حل اینگونه مهای اخیر توسعه یافتهروش تحلیل چند مقیاسی که در دهه

اسی اجزاء تحلیل چندمقیپیشگام کار برای حل معادالت دیفرانسیل سهموی با مشتقات جزئی، با روش  [93]و وو 

  :بودند ها و جریان سیال در محیط متخلخلبرای بررسی کامپوزیت محدود

(1-3)                                                                                                            a u f   

)، در دامنه  ) ( )ija a x a x  تواند به شدت ناهمگن باشد و رسانایی است که می( )u u x رهای اسکالر متغی

هایی مگنیتواند حاوی ناهشود که میمیدان هستند. در این رویکرد مسئله سهموی روی مش مقیاس بزرگ حل می

 از مسئله محلی  iتوابع پایه تحلیل چندمقیاسی  از خصوصیات محیط در مقیاس ریز باشد و

(1-4)                                                                                                            .( ) 0ia     

iKهای مقیاس یزرگ که در در هر کدام از گره  شود. مزیت چنین توابع می پوشش داده شده است، تعیین

)های وابسته به ناهمگنی ای این است که پایه )a x یزه کند تواند اطالعات مقیاس ریز را ذخاست، بنابراین می

نه کمتری با دقت بیشتری بر مش مقیاس بزرگ حل شود در حالی که هزی 3-1کند تا معادلهکه سرانجام کمک می

 در مصرف حافظه دارد.

 

 سازی عددی تعامل موج با آسیب مدل 1-3-1

ی اتی و کابردیدر نتیجه سادگی نسبی ریاضکه هایی هستند روشمحدود محدود و اجزاء  هایتفاضلهای روش

-شده مورد استفاده محققان قرار گرفته تحلیل امواج هدایت ای از مسائل مهندسی،بودنشان در طیف گسترده

سازی گذرا در دامنه زمانی بوده است و بر مبنای شبیه 90. بسیاری از تحقیقات گذشته در طول دهه [94]اند

. این [98-95. 62]های فیزیک مربوط به تولید و انتشار امواج هدایت یافته در صفحات شدصرف مطالعه پایه

سازی دادند. اخیراً از شبیهپوشش میرا  38های شبیه صفحههای تجربی برای سازهتاً توسعه روشمطالعات عمد

-ها برای مسائل پراکندگی موج از پیکربندیشود. بسیاری از این روشعددی برای توصیف نوع آسیب استفاده می

بین مدهای اساسی لمب با تعامل  39اند. همچین دیلیجنتهای فلزی توسعه یافتههای متفاوت آسیب در سازه

. [102-99] مطالعه کردرا های دو بعدی اجزاء محدود های متعدد در صفحه آلومینیوم با استفاده از مدلنقص

معموالً  گیرندهای تقسیم بندی دامنه برای شبیه سازی انتشار موج مورد استفاده قرار میزمانی که چنین تکنیک

                                                           
38 Plate-like structures 
39 Diligent  
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. در نتیجه [104. 103]شوداندازه مش عددی بر مبنای حل فضایی انتشار موج با کوچکترین طول موج انتخاب می

 یابد.ها افزایش میاندازه مدل متناسب با کاهش طول نقص

اند و های متنوعی توسعه داده شدههای ذاتی روش اجزاء محدود/تفاضل محدود تکنیکبرای غلبه بر محدودیت

 ها مورد استفاده قرار گرفته است. چندین روشهای خاص تعامل امواج لمب با نقصهمچنین برای مطالعه جنبه

بر اساس ایده پیوند حل تحلیلی و مدل اجزاء محدود  ،شوندشناخته می 40محلی -های سراسریکه با عنوان روش

-. استفاده از تکنیکاندتوسط آسیب محلی توسعه داده شدهبرای محاسبه میدان موج پراکنده شده در فواصل دور 

 41توان در کارهای کوشیباصفحه را می های سراسری محلی برای مسائل پراکندگی موج از ترك و ناخالصی در

بسط مد  -یک روش پیوسته اجزاء محدود [108] 44یافت. مولین [107] 43نصار-ال[106] 42، کریم و کندو[105]

شوند، ارائه داد. استفاده های متحد در صفحات کامپوزیتی تولید میکه توسط مبدل 45بمنرمال برای تحلیل امواج ل

 46های روش المان نواری است که توسط لیو و آکنباخسازنده پایه ،از حل تحلیلی پیوسته با رویکرد گسسته سازی

ورد استفاده قرار گرفته متوسعه داده شده و توسط بسیاری از محققان برای مسائل پراکندگی موج  [109]

ه شده است ارائ [113-115] 48و رز[112] 47هایی توسط گاالن و آباسکال. به طور مشابه روش [111. 110]است

سازد برند. تمام این رویکردها ما را قادر میرا به کار می 50و روش المان مرزی 49که روش معادالت انتگرالی مرزی

های محیط بررسی کنیم زیرا تعداد کل مجهوالت به صورت تا به صورت مؤثرتری مسئله پراکندگی موج را از نقص

الش برای مدل کردن صریح خصوصیت آسیب در حالی که یابد. یک تقابل توجهی با بیان تحلیلی کاهش می

برای است که  [117-119] 51آمده که یک روش بریجینگ اسکیل [116]کارامدی محاسباتیش را حفظ کرده در 

پیوند دادن یک مش مقیاس بزرگ با یک مش مقیاس ریز دارای همپوشانی با مش مقیاس بزرگ، که تنها روی 

گیرد. شرایط ایجاد اتصال بین دو مش نامنطبق شود، مورد استفاده قرار میتعریف می یک بخش محدود از دامنه

کند. برای پیاده سازی در هر گام زمانی نیاز به انتگرال ها جلوگیری میاز ایجاد امواج غیر واقعی در محل اتصال الیه

                                                           
40 Global-local methods 
41 Kushiba  
42 Karim and Kundu 
43 Al-nassar 
44 moulin 
45 Lamb 
46 Liu and Achenbach 
47 Galan and Abascal  
48 Rose  
49 Boundary integral equation method (BIEM) 
50 Boundary element method (BEM) 
51 Bridging scale method (BSM) 
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بندی از روش مشابه در مولشود. بر این اساس یک فرداریم که باعث محدودیت عملکرد روش می 52کانولوشن

اما  ،اندترم های کانولوشن به عبارات جبری تبدیل شده توسعه داده شده است، [120]فضای فرکانسی در مرجع 

گام فرکانسی، پیشرفت خاصی در روش مشاهده  به دلیل نیاز به حل سیستم معادالت پیچیده خطی نامتقارن در هر

 شود.نمی

 

 

 های ناهمگنتحلیل چندمقیاسی محیط  2-3-1

 فرمول بندی مسئله  1-2-3-1

ر چندین سازی مطالعه مواد دارای ناهمگنی ددر دهه گذشته چندین استراتژی تحلیل چند مقیاسی برای ساده

ده و مقیاس ه کلی یا مقیاس سراسری بر اساس کاربرد آن مامقیاس معرفی شده است. در این مواد معموالً مشخص

ی و شوند. اگر نسبت بین مقیاس طول محلیا مقیاس محلی با میکروساختارها تعیین می طول میکروسکوپی

/سراسری کوچک باشد ) یعنی  1L   )دارای تفکیک مقیاس است و مدل همگن به اصطالح مسئله باشد

های بین مقیاس تواننمیاست  1در حدود  هایی که تواند به خوبی مورد استفاده قرار بگیرد. در نمونهشده می

های ترکیبی طراحی روش ،سراسری و محلی به طور شفاف تفکیک قائل شد. هدف مدل تحلیل چند مقیاسی

د و اطالعات صورت کامالً ریزساختار کارایی بیشتری دار ست که از حل مدل بهامیکرو  -محاسباتی مقیاس ماکرو

 دهد.با دقت مطلوب ارائه میرا مورد نیاز 

 های تحلیل چندمقیاسیمروری بر روش  2-2-3-1

-های عددی بر مبنای تحلیل سراسریهای محلی و سراسری کامالً قابل تفکیک باشند روشزمانی که مقیاس

معموالً بر مبنای یک  [123-121. 49]محلی  -های سراسریرار داد. تکنیکتوان مورد استفاده قمحلی را می

یا مقیاس ریز هستند. در بعضی تفکیک سلسله مراتبی از حل به اجزاء سراسری یا مقیاس بزرگ و اجزاء محلی 

شود و مسئله محلی بوسیله می شروعود از دامنه در مسئله با یک حل اجزاء محد ،های رایج مقیاس بزرگروش

شود. در اغلب کارهای صورت کنند حل میتوابع غنی شده تحلیل چندمقیاسی که حل اجزاء محدود را تکمیل می

ه توصیف کننده شکل بسته توابع سراسری ک ،اندمرور شده [123. 122]های گذشته که در مراجع گرفته در سال

سازی برای غنیهستند،  [125]یا ناپیوستگی در باند برشی  [124]های مجانبی نوك ترك از حل تحلیلی میدان

                                                           
52 Convolution integral 
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سازی سراسری در حل اجزاء محدود با های غنیاند. چنین روشتقریب اجزاء محدود مورد استفاده قرار گرفته

کنند های پرتراکم تولید میتعداد زیادی توابع در مقیاس ریز بسیار کارامد هستند اما به این دلیل که ماتریس

 دارای ضعف هستند.

سازی اند. توابع محلی غنیسازی محلی برای محاسبه توابع مقیاس ریز در سطح المان ارائه شدههای غنیاخیراً روش

های استفاده شده است. روش [130. 129]ها و جابجایی [128] 53ها انحنا،  [127. 126]برای ناپیوستگی کرنش

های محلی سازی محلی که در آن حلتواند با عنوان غنینیز می [132. 131. 40]سازی ریاضی بر مبنای همگن

 دستهسراسری و محلی مربوط به بسط مرتبه اول و دوم از میدان مجهول هستند، تفسیر شود. یک ویژگی از این 

 یهای تحلیل چند مقیاسی امکان متراکم کردن اطالعات مقیاس کوچک بوسیله روند متراکم سازی استاتیکروش

گیرد. نقطه ضعف این که برای ورودی مدل مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار میاست، یا از طریق خصوصیات مؤثر 

یانگین پاسخ به صورت مؤثر به مقیاس سراسری ها تقریب قابل توجه خصویات مقیاس ریز مسئله است و تنها مروش

 یابد.انتقال می

مانی که طول مشخصه مقیاس ریز در مقایسه با مقیاس بزرگ کوچک نباشد نیاز به یک ارتیاط ثابت بین دو ز

مقیاس و استراتژی خاصی برای انتقال اطالعات ضروری از یک مقیاس به مقیاس دیگر وجود دارد. برای این هدف 

همزمان از چندین مقیاس را  ایرابطه [135. 134] 55چند سطحی درگیرهای و روش [133] 54قوی یردرگروش 

 [140. 139] 57و اجزاء محدود تعمیم یافته [136-138] 56کنند. اجزاء محدود توسعه یافتهدر طول حل پیاده می

 59ابتدا توسط ملنک و بابوشکا 58واحد اجزاءهایی از استراتژی تحلیل چند مقیاسی بر مبنای روش همچنین مثال

تگی در میدان ها از توابع ناپیوسته غنی سازی به منظور ایجاد ناپیوسارائه شدند. این تکنیک [141]در مرجع 

هایی بطور قابل توجهی کردند. چنین تکنیکجابجایی با تنها تعداد نسبتاً کوچکی از درجات آزادی، استفاده می

گیرند. در بویژه در نوك ترك را در بر نمی ی راهای چندمقیاسروند مش زدن را ساده کردند اما آنها کامالً  جنبه

غنی  61ندارد اجزاء محدود در هر المان با اضافه کردن توابع نامنطبقفضای استا  60سازی ناپیوستههای غنیروش

شوند. در اجزاء محدود توسعه یافته / ها معرفی میشود. ضرایب الگرانژ به منظور اعمال پیوستگی بین المانمی

                                                           
53 Curvatures 
54 Strong coupling methods 
55 Multi-level coupling methods 
56 Extended finite element method (XFEM) 
57 Generalized finite element method (GFEM) 
58 Partition of unity (PUM) 
59 Melenk and Babuska 
60 Discontinuos enrichment method (DEM) 
61 Non-conforming functions 
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حاضر در سیستم معادالت نهایی  اضافی نیزواحد، درجات آزادی  اجزاءهای اجزاء محدود تعمیم یافته / روش

درجات  ،سازی گسسته و اجزاء محدود استاندارد و ضرایب الگرانژغنی شوند. به طور مشابه در هر دو روشمی

مانند یک مانند. تعداد چنین درجات آزادی که به طور صریح باقی میدر سیستم نهایی باقی میاضافی آزادی 

-کارایی چنین روش-وه بر این در تخمین هزینهتواند کارایی روش را کاهش دهد. عالپارامتر کلیدی است که می

نژ در روش غنی هایی که باید صرف متراکم سازی ایستا و ساخت فضای ضرایب الگراتالش ضروری استهایی 

شود انجام می در اجزاء محدود توسعه یافته 62تابع حداقل مربعات متحرك غنی شدهبرای محاسبه   سازی گسسته یا

های ریز و بزرگ در چارچوب اجزاء محدود بر ردی متفاوت برای ایجاد ارتباط بین مقیاسرویک. در نظر بگیریمرا 

هایی با عنوان روش اجزاء محدود چند مقیاسی مبنای تعریف توابع پایه تحلیل چند مقیاسی است. چنین تکنیک

ای، خصوصیات مقیاس ریز را در تعریف توابع های چند جملهو بجای غنی سازی پایه [142. 93]شوند شناخته می

 کنند.شکل وارد می

بر مبنای کارهای پیشگام بابوشکا، اجزاء محدود چند مقیاسی در ابتدا در جامعه ریاضی کاربردی برای تحلیل 

اصلی روش اصالح . ایده [144. 143]کردند توسعه یافتمسائل سهموی با ضرایبی که با سرعت باال نوسان می

توابع پایه هر المان در فضای اجزاء محدود با استفاده از مسئله مقیاس میکرو با شرایط همگن در سمت راست و 

شرایط مرزی مناسب است. اطالعات مقیاس میکرو به مقیاس ماکرو  از طریق درگیر کردن ماتریس سختی، انتقال 

با استفاده از توابع نوسانی به عنوان توابع شکل برای حل معادله هلمهلتز  [145]شود. ایده مشابهی توسط می داده

شود یادآور از معادله همگن بیان می 63ارائه شده است. عالوه بر این استفاده از توابع پایه که توسط حل فضای آزاد

 .    [148-146]است 64تقریب ترفتز

 [152-149]های بسیار ناهمگن متخلخل اعمال شده است های پیچیده در محیطاین روش برای مطالعه جریان

. محدودیت در مکانیک نیز توسعه یافته است [155. 154]و االستوپالستیک [153]و اخیراً به مسائل االستیک 

هار ضلعی است های متداول از قبیل سه ضلعی و چاصلی روش اجزاء محدود چند مقیاسی در واقع استفاده از المان

 شود. های پیچیده میکه با عث محدودیت در توانایی مدل کردن شکل

                                                           
62 Enriched moving-least squares function in XFEM 
63 Free space solution 
64 trefftz 
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ادله امواج االستیک بر مبنای کارهایی که در سازی عددی و روش تحلیل چندمقیاسی تعمیم یافته برای معهمگن

ود دارند که اسی وجهای دیگری با عنوان چندمقیروش ، عالوه بر این،[157. 156]اندباال مرور شد بسط داده شده

 شوند.از محیط واقعی ساخته می 65دیگری با در نظر گرفتن طبیعت چند مقیاسی از فلسفه

معادله موج بر مبنای عملگر  66اسکیلینگآپ ،های چند مقیاسی برای مسائل انتشار موج در محیطیکی از این روش

شود، که ابتدا در هر المان مقیاس بزرگ ای حل میاست. در این رویکرد معادله موج آکوستیک با فرآیند دو مرحله

که تغییرات فشار میدان  ،شود و در مرحله بعد اجزای میدان موجمعادله موج آکوستیک بر مقیاس کوچک حل می

 [159]و ویدوینا  [158]شوند. مینکوف در هر المان مقیاس بزرگ حل می میکروبا حل مقیاس  ،موج هستند

داد و پی برد که این روش تحلیل چند اسکیلینگ همچنین یک تحلیل خطا و همگرایی برای این روش آپ

رویکرد این گیری ترکیبی به معادله موج است که فیزیکی نیست. معادل اضافه کردن یک ترم مشتق مقیاسی 

اسکیلینگ مبنی بر . یک تفاوت واضح بین آپ [159]توسعه یافتنیز همچنین برای حل معادله موج االستیک 

چند مقیاسی نیاز نیست تا مسئله محلی  این است که در تحلیلعملگر و روش تحلیل چندمقیاسی توسعه یافته 

شود یا مسئله مقیاس ریز در هر گام زمانی حل شود. در عوض در ابتدا یک حل اولیه قبل از بارگذاری انجام می

روش تحلیل  [160]. اهدی هستندیرهای فضایی از محیط شوند، تنها مربوط به متغحساب میحل که توابع ویژه 

به هزینه محاسباتی که  [162. 161]ات سراسری ارائه دادچندمقیاسی دیگری بر مبنای تکنیک تغییر مختص

توسط انکویست معرفی  67نی دارد. روش تحلیل چندمقیاسی دیگری به نام روش تحلیل چند مقیاسی ناهمگنیسنگ

سازی . پیاده[165]سازی شدو بعدها برای امواج آکوستیک با اجزاء محدود و تفاضل محدود پیاده [164. 163]شد 

سازی یک همگن [166]در هر گام زمانی است. کپدویل  کاین روش هم نیازمند ارزیابی مسئله مقیاس کوچ

کرد عددی برای محیط ناهمگن نامتناوب معرفی کرد که خصوصیات ریزساختار را از خصوصیت محیط استخراج می

کرد. این روش نیازمند جداسازی سازی متداول محاسبه میسازی به روشی مشابه با همگنس یک بسط همگنو سپ

 دهد.مقیاس است که کارایی کاربرد عملی آن را کاهش می

 

                                                           
65 Multiple-scale 
66 Upscaling  
67 Heterogeneous multiscale method (HMM) 
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 اهمیت حل مسئله  5-1

است که یاسی تالش تحقیقاتی حاضر بر توسعه ابزار تحلیل چند مقیاسی با الهام از مفهوم اجزاء محدود چند مق

اشکال اختیاری  تواند به طور سیستماتیک برای محاسبه پاسخ دینامیکی جامدات با ناهمگنی محلی یا متناوب ازمی

ر موج در در دو یا سه بعد مورد استفاده قرار بگیرد. از بحث پیشین مشاهده شده است که شبیه سازی انتشا

باقی مانده است. چنین مهم  محاسباتی  یک چالشجامدات و ساختارها با مشخصات چند مقیاسی هنوز 

حدود مهای اجزاء محدود و تفاضل های مبتنی بر مش از قبیل روشهایی توصیف کننده طبیعت روشمحدودیت

های تحلیل وشهای چند مقیاسی به طور کامل برطرف نشده است. عالوه بر این بسیاری از راست و هنوز در تحلیل

اند. شده تحقیقاتی محدودخاص جامعه یک اند و به همین دلیل به وسعه یافتهچند مقیاسی برای مسائل خاص ت

وج در ساختارهای مهای سریع و قابل اعتماد برای انتشار توانند از توسعه تکنیکدر حالی که کاربردهای صنعتی می

-گیریندازهفسیر اسازی عددی تهای آزمایش غیر مخرب بر مبنای موج، مدلناهمگن بهره ببرند. برای مثال روش

سازی ساده هکند. بعالوه شبیتر میکند و امکان توسعه الگوریتم تشخیص آسیب را راحتهای عددی را ساده می

ا در اجزای ههای اساسی را با توجه به تعامل امواج االستیک و نقصتواند جنبهو قوی تحلیل چند مقیاسی می

های امتریالحاضر رشد عالقه در جامعه تحقیقاتی برای طراحی متای پیشرفته آشکار سازد. انگیزه تحقیق سازه

 آکوستیک برای مدیریت موج است
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 سازیهمگن 2فصل 

 مقدمه 2-1

،  لی، اتومب ییامیهواپ عیدر صنا دیجد تیکامپوز مواد استفاده روزافزون ازها به دلیل تجزیه و تحلیل کامپوزیت

م قرن بیستم ، از نیمه دودارند ایویژه یکیکه عملکرد مکان ییسازه ها ساخت و در یرنظامیو غ ییایدر یروین

ها با امپوزیتد توجه قرار گرفت و تحلیل این مواد به صورت امروزی را شکل داد. قبل از آن تحلیل کبیشتر مور

هایی ز آن تالششدند و بعد اآمدند تحلیل میهای آزمایشگاهی بدست میهای تجربی که از تستاستفاده از فرمول

ود، انجام باد مختلف سازنده کامپوزیت برای بدست آوردن خواص مؤثر که در ابتدا به صورت میانگین ویژگی مو

ت ایجاد های جدیدی برای در نظر گرفتن خصوصیات منفرد ترکیباهای عددی، روشبا توسعه ابزار و روششد. 

 شدند

شود. این ها اغلب باعث ایجاد ناهمگنی در مقیاس میکرو میاستفاده از چند ماده متفاوت برای ساخت کامپوزیت

شامل ناخالصی، حفره یا ترك باشد. مطالعات متعددی برای تحلیل این مواد انجام شد که  توانندها میناهمگنی

منجر به نظریه تحلیل چندمقیاسی شد، بیشتر این مطالعات بر اساس روش مدل میدانی متوسط است که توسط 

 یاکه منطقه یگامهن، بود کیماده جامد االست کیموجود در  یتنشها افتنیروش شامل  نیاارائه شدند.   68یاشلب

به صورتی  کنواختیشکل  رییکه با تغ ،شکل و اندازه شود رییدچار تغ شودنامیده می "69ناخالصی"که از ماده جامد 

تواند یم ناهمگنی حاصل از جیمطالعه نشان داد که نتا نی. ادشینشان داده م ،ماده اطراف وجود نداشت که اگر

                                                           
68 Eshelby  
69 Inclusion  
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 یضویمنطقه ب کی یبه طور کل ای، یضویبا وجود حفره ب کنواختی شتن کیبر هم خوردن  یکشف چگونگ یبرا

 ، استفاده شود.مانده متفاوت است یآن با مواد باق کیاالست یهاکه ثابت

در  یراه حلها نیاز مهمتر یکیدهد. ثابت شده است که یم ها را توضیحبه صورت کامل این میدان یراه حل اشلب

از  یهمه مهمتر ، تعداد از کند. یفاز در بلورها فراهم م لیتبد کیمورد مکاندر  ینشیب رایز است: یخط االستیک

 ناهمگنی ی( راه حل براiشامل ) نهایحل کرد. ا یدر راه حل اشلب یتوان با دستکار یرا م یمرز سائل مقدارم

امد ج کیدر  یضویب حل حفره( ii) ، قرار گرفته است، است.کیاالست 70ناهمسان سیماتر کیدر که  یضویب

به  یاشلب حل، از  نی. عالوه بر اکیجامد االست کیدر  یضویو ب یا رهیدا یترکها یبرا هاییحل( iii؛ ) کیاالست

 د.زنیم نیتخمرا  تیمواد کامپوز کیشود که خواص االست یاستفاده م ییها هیدر نظر یطور گسترده ا

با استفاده از   [167] 71نی، هاش انیم نیتوسعه دادند. در ا شتریرا ب یکار اشلب ماًیمستق سندهینو نیچند

 کیبا استفاده از  یچند فاز ایهمگن دو نامواد  کیاالست یمدولها یبرامتحدالمرکز  یهاو مدل کره تهیسیاالست

روشی برای تعیین مدول االستیسیته  [168] 72یانسکی، بود یگرید مطالعهبدست آورد. در   قریبیروش ت

این نتایج برای کامپوزیت . ، ارائه دادهستند کیو االست کیزوتروپیا ها با فرض این که مواد سازنده آنکامپوزیت

 نیانگیمحاسبه م یرا برا ی، روش [169]و تاناکا  یمور های مجاور اعمال شدند.ی دارای ناهمگنی به صورت کرهها

   کردند. رائها ناهمگنی یماده حاو سیدر ماتر یتنش داخل

ابتدا توسط  این روش. ثر در نظر گرفتؤم محیط کردیرو توسعه به عنوان توانرا می 73روش خود سازگار

مواد  یبرا ژهیمدل به و نیشد. ا شنهادیپ یجامدات چند بلور یخواص ماکروسکوپ نییتع یبرا [170]74کرونیر

اند مانند آنچه در مواد چند بلوری با برای تشکیل یک شبکه در کنار هم قرار گرفتهمختلف  یکه فازها یچند فاز

دو فاز را با  یها تیکامپوز یماکروسکوپ کیاالست مدول [171] 75لیه افتد، مناسب است.ذرات متفاوت اتفاق می

در نظر های کریستالی در مورد دانه 76کرنر-یهرش هیمشابه نظر یتنش و کرنش را به روش یکه ناهمگن یروش

 زند.یم نیتخم ،ردیگیم

                                                           
70 Mismatched  
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72 Budiansky  
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 سازی مجانبیروش همگن 2-2

با استفاده  ناوبمتساختار  یدارا هایمحیطرا در  یتیو اساس مطالعه مواد کامپوز هی، پایمجانب یسازهمگن هیظرن

ایی که به تارهساخ لیتحل یقدرتمند برا کیتکن کی روش به عنوان نیا .ه استکرد جادیا اسیچند مق کردیرو از

 یکروسکوپیم اسیمق ،اسیدو مق نی. استهستند، تبدیل شده اطول  اسیمق دچن ایدو دارای  صورت طبیعی

 قیطر کند. ازیساختار را مشخص م یکه ابعاد کل یماکروسکوپ اسیو مقها است داخلی بین ناهمگنیفاصله 

 نها تنه  یهمگن ساز ی، روشهامناسب تغییرات و تنش و اصول ییجابجا یهامیدان یمجانب بسطاستفاده از 

 ح فراهم کنند. تنش ها و کرنش ها را در دو سط عی، بلکه توزرا بدهندمواد ثر )همگن( ؤم یپارامترهاتوانند می

ساختار به  طول  تناوبکه نسبت  پارامتر حل نسبت بهاز  یمجانب بسط کی [172]و همکاران  77بنسوسان

 دیباکه  ستمیس از یاناحیهبا اندازه  سهیساختار در مقا تناوباگر  .توسعه دادند ،است مقیاس ماکرودر  معمول

به  یکروسکوپیم خصوصیات وندیپ یبرا یمجانب لیو تحل هیتجز توان ازباشد می وچک، کردیمورد مطالعه قرار گ

 های ریاضی به عنوان به پارامتر نسبت یمجانببسط مسئله  .استفاده کرد ساختار رفتار یماکروسکوپ خصوصیات

. شودبندی میفرمول وابسته به پارامتر کوچک  یجزئبا مشتقات  لیفرانسید معادالتخانواده از  کی در

 یرخطیغ ای یاز نوع تکامل ، خط ایزمان ، ثابت  مستقل از ایوابسته به زمان  توانندیم یجزئ لیفرانسید یعملگرها

در  ای( در کل متناوب باًیاز موارد تقر یاریدر بس ای)متناوب دارند که توابع  یبیعملگرها ضرا نیباشند. ا رهیو غ

خانواده از  کی، ما کوچک است شود  یهستند. از آنجا که فرض م ،، با تناوبی متناسب با رهایاز متغ یبعض

 یکروسکوپیمخصوصیات از  یوندینوسان هستند. پدر حال  ی هستند که به سرعتبیضرا یکه دارا میدار هاعملگر

 فیتعر yو  x یمکان یرهایتوسط متغکه  اسیبا حل مسئله در دو مق ستمیفتار سر یماکروسکوپ خصوصیاتبه 

y/و یمقدار ماکروسکوپ کی xکه  ییشود ، جایداده م شود،می x  است.  یکروسکوپیممقدار  کیy  مربوط

 است. یناهمگن ازبه طول مقیاس کوچک 

و در هر دو x  ،yرا در ی، معادالتمسئله یجزئبا مشتقات  لیفرانسیشده در معادالت د یمعرف یاسیدو مق ندیفرآ

هستند و  "قابل حل" y، معادالت در اشدب متناوب یکروسکوپی، اگر ساختار م یکند. به طور کلیم دیتول ریمتغ

ای به معن نجایدر ا "قیدق"شود.  یم سراسریرفتار  ی( براx)در  یمعادالت ماکروسکوپ "قیدق"منجر به کسر  نیا

 یهاپاسخ" یها براراه حل ییهمگرا یاضی، اثبات رلسائم شتری، در ب نیاست و عالوه بر ا نسبت به حل مستقیم

 تاس، که ممکن دارد یبستگ طیمح یبه ساختار محل "همگن بیضرا"شده است که  دیاست. تاک "سازیهمگن

بدست ، ستا متناوباز نوع  شتریب یمرز طیشرا یاز ساختار که دارا تناوبیدر  یمقدار مرز مسائل یبا حل عدد

 .دیآ

                                                           
77 Bensoussan  
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 ا استفاده ازروش  بسط مجانبی دو مقیاسیسازی بهمگن 3-2

 یوقت است که یژگیو نیا یشود که دارایم فیاز توابع تعر یسر کیبه عنوان  یمجانب بسط کی اتیاضیدر ر

روش  نیا .ددهیم ارائه  را داده شدهتابع تقریب از  کی شود،یم بریده از پارامترها یبعد از تعداد محدود یسر

ال شده اعم یو کاربرد محض اتیاضیدر ر یعلم نهیزم نیدر چند یکیزیف دهیپد نیچندنشان دادن رفتار  یبرا

به  ینحرکت آونگ نوسا فیتوص یبرا یمجانب بسطارتعاشات، روش  کیکالس کی، در مکاناست. به عنوان مثال

 ت،ساکه در زمان متناوب  (ییرایعامل کوچک م کیمورد  نیعامل کوچک )در ا کیکه  ی، هنگامرودیکار م

مشابه دوره  باً یتقر "دوره"است که هر  یبه گونه ا ستمی، پاسخ سییرایبا توجه به اثر م .کندیحرکت را اصالح م

که  تناوبو ددر  رکت)به عنوان مثال دامنه( از ح قابل توجهی باعث اختالف ییرایم ی، اما اثر تجمعاست یقبل

 شود.ند، میدارای اختالف زمانی قابل توجه نسبت به دوره نوسان هست

 

t* ری: متغ است ازین زین گرید ریها به دو متغدهینوع پد نیا یاضیر فیتوص ی، برا tزمان  پارامترعالوه بر  t  و

t  ریو کند است. متغ عیسر یهامربوط به اصطالحاً زمان بیبه ترت  است که مربوط به  یپارامتر کوچک

)راه حل  افتنی یبرا یمجانب بسطاست.  ستمیس ییرایم )u t شود :با عبارتی به شکل زیر داده می 

(2-1)                                                                       0 * 1 *( ) ( ( ), ( )) ( ( ), ( )) ...u t u t t t u t t t      

 سازی آهسته از متغییر شود و مدلتوصیف می t*از طریق  tدر این رابطه پدیده متناوب محلی با وابستگی به 

 شود.وابسته است، بنابراین مشتقات توابع نسبت به دو پارامتر با رابطه زیر بیان می tبه 

(2-2)                                                                                                          
*

d

dt t




 
 
 

 

 پاسخ نوسان با میرایی نوسانگر 1-2شکل 
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 ایشات کوچک رفتار جامدات در معرض اغتشا یاضیر فیتوص یتوان برا یرا م یول بعد، فرمبا مالحظات مشابه

 بزرگ استفاده کرد.

) اگر تابع )u x شود:به صورت بسط زیر نوشته میتواند نمایش دهنده جابجایی باشد می 

(2-3) 1 2

0 1 2

0

( ) , , , , ...i

i

i

x x x x
u x u x u x u x u x   

   





       
           

       
 

(2-4)                                                                                                                        x
y

c
 

  توان نوشت.می 5-2معادله  را به صورت 3-2برای سادگی معادله 

(2-5)                                                                                     0 1( ) ( , ) ( , ) ...u x u x y u x y    

 شودو مشتقات توابع نسبت به دو مقیاس با رابطه زیر داده می

(2-6)                                                                                                        1

i i i

d

dx x y

 
 
 

 

 با جایگذاری رابطه فوق در معادله 

(2-7)                                                                                                             in A u f    

 آید.معادالت مطلوب به دست می های و تفکیک توان

 معادله برای ساختارهای کامپوزیت 4-2

 79گوشو بعداً توسط [173]و همکاران.  78درریستوسط  ابتدا،  یمجانب بسطمعادالت مدل با استفاده از  انیب یبرا

 یستمیمربوط به س Ω ناحیهرا درنظر گرفته است که  کیاالست هبدن کیفرمول  نیا .[ 34]وسعه یافتو همکاران ت

1متعادل  یاز محورها 2 3(0, , , )x x x یبدن یروهایاز ن یستمیتحت س هکند. بدنیرا اشغال مf  یسطح یروهایو ن 

F یبخش ویر  F  از مرز 0مرز  گری. قسمت دردیگیقرار م صفر اعمال  ییجابجا طیاست که در آن شرا

 شده است. ندهپوشا یهندس یکربندیبا همان پ کسانی یهاتناوباز  یاماده توسط مجموعه نیشود. ایم

(2-8)                                                                                           ( ) ( ) ( )ijkl jikl klijC y C y C y  

                                                           
78 Devries 
79 Ghosh 
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)توابع  )ijkly C y  که رویY  با تناوبY  1داخل فضای 2 3(0, , , )y y yشود با تناوبی با تناوب های ، فرض می

 شود:ف میبا رابطه زیر تعری در ماده  ijklCیکسان ضرایب االستیسیته 

(2-9)                                                                                                 ( )   , ijkl ijkl

x
C C y y


  

 توانند به صورت زیر بیان شوند:پارامترهای این معادله می

(2-10)                                                                 ( ) { ( )},   ( ) ( ),   ={ }ijkl ij

x
C y C y C x C  


  

 های تنش و جابجایی از ماده ناهمگن باید مسئله مقدار مرزی زیر را ارضا کند.میدان

(2-11)                                                                                                           
ij

i

j

f in
x


  


 

(2-12)                                                                1
         ( )

2

k l
ij ijkl kl kl

l k

u u
C

x x

 
   

 
  

 
  

 
 

(2-13)                                                                                                .            ij Fn F on   

(2-14)                                                                                                       
00        iu on   

قابل  رییار تغشود ، بردار نرمال با بیشکل کوچک فرض م رییبه مرز است. از آنجا که تغ نرمال واحد  nکه  ییجا

 ه پارامترب نسبت یمجانببسط  بارا  میدان شیافزا ای ییجابجا زانی، میسازهمگن هیکند. در نظرینم یتوجه

 .شودزده می بیتقر

(2-15)                                                                        0 1( ) ( , ) ( , ) .... , 
x

u x u x y u x y y 


    

 توان به صورت زیر نوشت:به هر دو مقیاس طول بستگی دارد می xبه این دلیل که مشتق 

(2-16)                                                                                  1
[ ( , )]

i i i

x
x y

x x y  

  
   

  
 

 آید:بنابراین میدان کرنش به صورت زیر بدست می

(2-17)                                                         
0 0 1 1 2

1k k k k k k
kl

l l l l l l

u u u u u u

x y x y x y
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 آید:میدان تنش از رابطه زیر بدست می

(2-18)                                                                                           0 1 21
...ij ij ij ij

   


    

(2-19)                                                                                                       
0

0 ( ) k
ij ijkl

l

u
C y

y






 

(2-20)                                                                                           
0

1 ( )
l

k k
ij ijkl

l l

u u
C y

x y


  
  

  
 

(2-21)                                                                                           
1 2

2 ( ) k k
ij ijkl

l l

u u
C y

x y


  
  

  
 

 بیهر ضر حیصح میو تنظ 11-2به صورت معادله تعادل  18-2 در معادله بسطقرار دادن مجموعه 

 1,0,1,2,...i  است. ری، منجر به مجموعه معادالت ز 

(2-22)                                                                                                                  
0

0
ij

jy





 

(2-23)                                                                                                         
1 0

0
ij ij

j jy x

  
 

 
 

(2-24)                                                                                                   
2 1

0
ij ij

i

j j

f
y x

  
  

 
 

 20-2 ، مجموعه معادالتمستقل در نظر گرفته شوند yو  x یرهاینشان داده شده توسط متغ اسیاگر دو مق

0توابع  یبرا لیفرانسیاز معادالت د یبازگشت ستمیس کی 2 2, , ,....i i iu u uپارامتر شده توسط  دهند، یم لیتشکx ،

 دارد:به شکل زیر راه حل  کیکه 

(2-25)                                                                                     ( )       ij

i j

a y F inY
y y

  
     

 

)متناوب  Yیک تابع  , )x y   :دارای حل منحصر به فردی به صورت زیر است 

(2-26)                                                                                                 1
0

Y
F Fdy

Y
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 و   21-2است. معادالت  RVEنشان دهنده حجم  | Y |دهد و  یدار متوسط را نشان ممق که در آن عملگر 

0 یمنجر به راه حل ساده برا 26-2همراه با  24-2  -  22-2 0ij  کند که تنها تابع ثابت می نیشود و بنابرایم

x .است 

(2-27)                                                                                            0 0 00,     ( )ij i iand u u x   

 سازیکروسکوپی و روابط ساختاری همگنمعادله تعادل می 

( RVE)دامنه  Y ، به معادله تعادل دامنه24-2  -  22-2 در معادله دوم مجموعه 27-2معادله  ینیگزیبا جا

 شود:یمنجر م

(2-28)                                                                                                     
1

0         
ij

j

in Y
y





 

 به 14-2معادله  Yدر  ختاریرابطه سا 18-2و  17-2الت در معاد با  مرتبطپارامترهای  نظر کردن ازصرفبا 

 شود: یم انیصورت ب نیا

(2-29)                                                                                                       1

ij ij ijkl klC      

(2-30)                                                                                       
0

*
l

k k
kl kl kl

l l

u u

x y

  
  

    
  

 

در رابطه باال 
kl

 0تانسور محلی یا تانسور کرنش ریز ساختار است، به دلیل اینکه /kl k lu x     یک میانگین از

*بخش ریز ساختار است و  /l

kl k lu y    .تانسور کرنش نوسانی است 

 توانند به صورت زیر بیان شوند:این متغیرها می 1و  1uبه دلیل خطی بودن 

(2-31)                                                                        
0 0

1 1( ) ,       = (y)      kl klk k
ij ij i i

l l

u u
s y u

x x
 

 


 
 

klدر رابطه باال 

ijsتابع ،Y  متناوب است وkl  یک تابعYهای متناوب که حالتRVE کند و با معادلهمی را بیان 

 بیانگر تعادل در مقیاس میکرو است. 2.70

(2-32)                                                                                                              
( )

0

kl

ij

j

s y

y





 

 شود:منجر به رابطه ساختاری زیر می 32-2در  31-2جایگذاری 
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(2-33)                                                                                            ( )
kl

kl kl

ij ijkl ijs y C I
y

  
  

 
 

klکه 

ijI شود:ان میتانسور مرتبه چهارم است که به صورت زیر بی 

(2-34)                                                                                                1
( )

2

kl

ij ik jl il jkI      

1در حل  33-2جایگذاری 

ij شودمنجر به رابطه زیر می 

(2-35)                                                                                          
0

1
kl

kl k
ij ijkl ij

l

u
C I

y x

 


  
  

  
 

 تنش همگن شده به صورت Yگیری در دامنه با میانگین

(2-36)                                                                                                         
0

1 x k
ij ijkl

l

u
C

x



  


 

(2-37)                                                                           
( )

( ) ( )

kl

px

ijkl ijkl ijpq

q

y
C C y C y

y


     


 

 ضرایب نیا کنند. یم فیهستند و آنها ماده همگن معادل را تعر x یماکروسکوپ اسیمستقل از مق بیضرا نیا

  شوند.یهمگن شناخته م بیبه عنوان ضرا

 معادله تعادل ماکروسکوپی 

و  Y در 2-24 – 22-2معادله سوم ارائه شده در  نیانگیبا در نظر گرفتن م یمعادله تعادل در حوزه ماکروسکوپ

2اصطالح  نیدر اول 26-2به کار بردن شرط  /ij jy  شودیم سراسریمعادله تعادل از  نیانگیشکل م ،منجر به 

 :صورتبه 

(2-38)                                                                                            
1

0         
ij

i

j

f in
x

 
  


 

1بنابراین تنش میانگین      0و میدان جابجاییu  پاسخ مسئله االستیک هستند که به صورت مجموعه

 شوند.معادالت زیر تعریف می

(2-39)                                                                                                           
ij

i

j

f in
x
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(2-40)                                                                                                              x

ij ijkl klC   

(2-41)                                                                                                   .         ij Fn F on   

(2-42)                                                                                                     0

00          iu on  

-2که در معادله Eشود از سوی دیگر میدان کرنشبه عنوان میدان تنش ماکروسکوپی شناخته می میانگین 

 بیان شده است میدان کرنش ماکروسکپیک است. 43

(2-43)                                                                         klE  

 کند:شرایط زیر را ارضا می 43-2معادله 

(2-44)                                                                       *

kl klE      

ر مقیاس میکرو کند که دای محاسبه رفتار در مقیاس ماکرو  از ضرایب رفتاری استفاده میبه طور کلی این روش بر

را با در نظر  توان اثرات ناشی از نوسانات میدان در مقیاس میکرومده است. با استفاده از این روش میبدست آ

ن در نظر گرفتن در محیط ناهمگبرای مثال در مسئله انتشار امواج  گرفتن جمالت مرتبه باالتر سری در نظر گرفت.

ها بر موج و سازی مرتبه اول قادر به نمایش اثر ناهمگنیشود زیرا با همگنجمالت مرتبه باالنر سری مهم می

شده است  نشان داده 2پراکندگی موج نیست. در مسئله انتشار موج ضربه بر انتهای میله ناهمگن که در شکل 

ت مرتبه باالی های متناوب بر انتشار موج باید جمالگرفتن اثرات ناهمگنی نشان داده شده است که برای در نظر

 سری را در نظر گرفت.

 

)ای که تحت بار دینامیکی . میله2-2 شکل )q t  قرار گرفته است و به دلیل ناهمگنی در مقیاس میکرو پدیده

 .[174]شودتفرق و ... ایجاد می
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شود. لذا باید با های مرتبه باال موجب واگرایی سری در زمان میوجود برخی ترم اما از سوی دیگر در این مسئله 

سئله چند گونه مسائل، م. همچنین در این[175]هایی این جمالت را شناخته و از سری حذف کرد استفاده از ابزار

بررسی شده است. به عالوه،  [177]و چند بعدی  [176]بعدی مقیاسی در زمان نیز عالوه بر مکان در حالت یک

 .[177. 176. 174]این روش نیز برای از بین بردن جمالت واگرا از سری استفاده شده است 80های غیر محلیمدل

 

 سازی چندمقیاسیهمگن 5-2

شناخته  یتیکامپوز یهاپاسخ سازه بهمحاس یها براروشترین کاربردیاز  یکیبه عنوان  اسیچند مق یسازهمگن

 یمحل لیحلو ت هیماکرو ، که به عنوان تجز -میکرو میمستق یهاگذشته انواع مختلف روش یها. در سالشودمی

، توسعه یمجانب یسازمگنه هیاز نظر دهاستفا افتهیتکامل  جهی، به عنوان نتشوندیشناخته م زینسراسری  –

محاسبه  یتلف برامخ یهاکه با استفاده از روش یاجداگانه اسیانجام محاسبات در مقبا  کردهایرو نیاند. اافتهی

 زنند.یم نیتخم ینقطه ماکروسکوپ کیکرنش مربوطه را در -مختلف ، رابطه تنش یهااسیدر مق یپاسخ ساختار

 ایخواص متوسط موثر  یبرا یمعادالت سازه ا افتنیرا با هدف  یهمگن ساز یاصول اساس [178] 81ساکوت

توان به دنبال طرح سه  یرا م یتیمواد کامپوز اسیقچند م یماده ناهمگن ارائه داد. همگن ساز کی یماکروسکوپ

 کرد. جادیا یبعد یمرحله ا

 نصر حجم عاست. اندازه  یمورد بررس زساختاریکل ر انگرینما ی، که از نظر آمار یعنصر حجم کی فیتعر

 نیبر ا باشد که فرض زهمگنیر یتعداد کاف یبزرگ باشد تا حاو یبه اندازه کاف دی( باRVE) ندهینما

 کرویم لیتحلو  هیتجز دیبا RVEمواد سازنده منفرد شناخته شده است.  نیکه رفتار سازنده ا است

 موجود مجاز بداند. یرا در چارچوب منابع محاسبات یکیمکان

 یوسکوپماکر یورود یرهایبر اساس متغ یکروسکوپیم یمرز طی(: شرامیکرو - ماکرو)انتقال  یساز یمحل 

 .دیآیبدست م رهیو غ یاساس نیا در نظر گرفتن هندسه ، قوان)به عنوان مثال تنش کرنش( ، ب

 بر اساس محاسبه رفتار  یماکروسکوپ یخروج یرهای(: متغماکرو-میکرو)انتقال  یهمگن ساز

 شود. یم یابیهمگن معادل ارز طیمح ی. خواص ماکروسکوپندیآ یبدست م RVE یکروسکوپیم

                                                           
80 Nonlocal 
81 Suquet  
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 ]177[سازی در دو مقیاسروش همگن 3-2شکل 

ای مورد استفاده قرار تواند برای حل مسئلهمی یفقط در صورت یسازمفهوم همگن ید تأکید شود کهبا

و همکاران  82کتنتزوا. همانطور که توسط بتوان تعریف کرددر مسئله  یطول اسیحداقل دو مق بگیرد که

، توسط  مناسب هستند اریها بس تیکامپوز لیو تحل هیتجز یکه برا یژگیو نیذکر شده است ، چند

ها  یژگیو نیاز جمله قابل توجه تر [179]شوند.  یارائه م اسیچند مق یتمحاسبا یهمگن ساز یروشها

 وجود دارد:

 رای، زتسین ازیمورد ن یماکروسکوپ یمحل ختاریدر مورد قالب معادالت سا یحیصر یفرض چیه 

 .دیآیدست م میکرو به اسیمق یاز راه حل مسئله مقدار مرز یماکروسکوپرفتار 

 مان مناسب زو وابسته به  یرخطیغ یکیزی، از جمله ف یماد اختیاری یرفتارها یها براکیتکن نیا

 هستند.

  دهدمی ماکرو، راو  میکروسطح هر دو بزرگ در  یهاو چرخش هاتغیر شکل بیترکاجازه. 

 ر د، زساختاریر یو هندس یکیزی، از جمله تکامل فقیدق یزساختاریاطالعات ر یامکان معرف

 .دهد، را مییماکروسکوپ لیتحل

                                                           
82 Koutnetzova  
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 به میکرودر سطح  یمحاسبه پاسخ عدد یبرا یسازهر روش مدل باً یاستفاده از تقر دارای مزیت ،

 یعدد یهاروش ای 83ورونی ول، روش سل یمرز المانمثال. روش المان محدود ، روش عنوان 

 ، استرهیو غ هیفور عیسر لیبر تبد یمبتن

گران تی از نظر محاسبا و وراه حل تو در ت کیبه  اسیمقچند یسازآشکار که همگن تیواقع نیصرف نظر از ا

 خطی و غیر بین خصوصیات میکرو و ماکرو در حالت روابط جادیا ییتوانا لیدارد ، ممکن است به دل ازین متیق

به  یژگیو نیا در نظر گرفته شود. کامپوزیت یساختارها لیو تحل هیتجز یارزشمند برا یبه عنوان ابزار خطی،

را  یازسمدل یهاکیتکن ریاستفاده از سا یو هندس یکیمکان یزساختاریخواص ر یدگیچیکه پ یدر موارد ژهیو

حل  یسبه موازتوان با استفاده از محایم روش را ادیبه ظاهر ز یمحاسبات نهیاست. هز دیمف اریکند بسیمنع م

 .ابدییم کاهش یروش همگن ساز یکار اشکال اصل نیکرد. با ا

 

 

 سازی چند مقیاسی با استفاده از روش اجزاء محدودهمگن 6-2

 ریابتدا توسط رنارد و مارمون اسیچند مق کردیرودر  یسازمدل یمحدود برا اجزاء یسازاستفاده از گسسته دهیا

است. در به صورت جداگانه  اسیهر مق یبرا محدود، یروش شامل حل دو مسئله از اجزا نیا[180]شد  مطرح

اجزاء محدود  حاسباتم دادن وندیپ یبرا یهمگن ساز نیو از قوان دوشمی یمش بند RVEهندسه  میکرو اسیمق

را  یسازروش همگن [180] 85کیکوچیو  84گدس شود.  یاستفاده م یماکروسکوپ اسیبه مق میکرو در مقیاس

 اجزاءبر  یمبتن یابزار محاسبات کیبه کار گرفتند.  یخط کیاالست تیمواد کامپوز یکیرفتار مکان یسازمدل یابر

 کی یمواد را برا اتیخصوص یداده شد. اول وسعهبا استفاده از دو بلوك جدا شده ت یسازانجام همگن یمحدود برا

ها ، تنش ها و فشارها( را محاسبه  یی)جابجا یاطالعات محل ی، دومحال نیکند در همیم دیتول یساختار کل

 کند.یم

 یمرز طیاعمال شرا یبرا 86محدود یاجزا ییبجاروش جا نهیرا در زم یچارچوب[182. 181]سوان و همکارانش 

کردند. عملکرد هر  جادیا یهمگن ماکروسکوپ یهاکرنشها و تنش ریتحت تأث تناوب هیپا یهاسلول یبرا متناوب

                                                           
83 Voronoi  
84 Guedes  
85 Kikuchi  
86 Displacement finite element method 
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  کیاالستو پالست تیکامپوز کی یبرا یسازمجموعه کامل از محاسبات همگن کی یبر رو کرنشدو روش تنش و 

 .کردند یابیارز

رفتار  بزرگ و یهاشکل رییکه تغ کردندارائه  یسازروش همگن کی [183]و همکاران  تی، اسم 1988در سال 

بر ه کاست اجزا محدود  یبرنامه چند مرحله ا کی روش بر اساس نید. ارکیرا حساب م کیسکواالستیمواد و

ارائه  کیتشما ییکه در بازنما طورهمان زساختاریر یمحل یبا فرض تناوب مکان کیکالس یسازهمگن هیساس نظرا

 نشان داده شده است ، اجرا شد. 4-2شده در شکل 

 

شکل  رییغت ندیدر هر مرحله از فرآ قابلم ی( با انطباق مرزهاRVE) ندهیعنصر حجم نما کیتوسط  ر،زساختایر

توسط  ، کهدیآیبدست م یموضع یشکل ماکروسکوپ رییبا اعمال تغ یموضع ی. تنش ماکروسکوپشودیم ییشناسا

ر چرخه شود. در ه یم اصلح ،جهنتیگیری مناسب و به طور متوسط  یمرز طیشرا لیشکل و تحم ریینسور تغات

 هیبا تجزگیری انتگرال نقطه macroS یو سخت macroتنش  گیریانتگرال ،یمحدود ماکروسکوپ یتکرار از روش اجزا

ه شده اختصاص داد یماکروسکوپ گیریانتگرالشود که نقطه  یحاصل م RVEعنصر محدود جداگانه در  لیو تحل

 یو سختRVE تنشاست. 
RVES نیانگیم RVE، سئور یعواق تیاز موقع RVE،iy، یروهاین if یسخت سیو ماتر

K شود و پس از آن به عنوان  یمحاسبه مmacro وmacroS در گردندمی باز یماکروسکوپ گیرینتگرالط اابه نق .

 وراخ دارس مایورق کرنش هواپ یکیکند پاسخ مکان یم ینیب شیپ تیه نشان داده شد که روش با موفقمطالع نیا

 یهاطیدر مح بیمحاسبه اثرات آس یبرا  یاسیمق ود یمجانب بسطبر  یمبتن یاضیر یروش همگن ساز میتعم 

 یهامیدانکه بود  تحلیلی یعبارت خراجشامل است میمتع نیا [184]و همکاران ارائه شد.  شیناهمگن توسط ف

فاز  یهامیدانمفهوم  جادیبا ا 87یمحل ریغ آسیب یکند. تئوریمرتبط م های سراسربیها و آستنشرا با  یمحل

                                                           
87 Non local damage 

 ]181[نمایش تصویری از برنامه اجزاء محدود چند سطحی  4-2شکل 
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مشابه آنچه در حال حاضر در  ی( به روشرهیو غ نرخ انتشار آسیبآزاد ،  یانرژ ی)تنش ، کرنش ، چگال یمحل ریغ

 دهد. یروش را نشان م لیارائه شده کاربرد و پتانس یعدد جیشد. نتا ی، معرفشودیم بتن انجام

 انیشود. از میم یبررس یسازروش همگن ییراارائه داد که در آن همگ یمطالعه ا [185]و همکاران 88ترادا  

 نیتخم نیتریمنطق متناوب یمرز طینشان داده شده است که شرا یعددبه صورت ، مطالعه نیا یاصل یهاافتهی

اعمال  نیهمچن یعدد یسازهیدهد. شبیارائه م یهمگن آمار یهامحیط یممکن برا یهاانتخاب انیرا در م

. وجیه کردترا  یناهمگن عموم یها طیمح لیو تحل هیتجز ی، برایمجانب یهمگن سازبزرگترین سلول واحد در 

 .ستین ازیثر به شدت مورد نؤم اتیخصوص یابیهنگام ارز RVEشد که تناوب هندسه  یریگجهی، نت نیعالوه بر ا

 SiC / Tiبلند  بریشده توسط ف تیتقو یشبه تناوب ای یدوره ا یدرباره رفتار ساختارها[186] 90چابوچو 89فیل 

توان ساختار کامپوزیت مینشان دادند که  سندگانینو نیارائه شده است ، بحث کردند. ا 4-2که در شکل همانطور 

های میکروساختاری گرایانه که منجر به توصیف جزئی هندسه و معادالت ساختاری که دسترسی به دادهواقع

کند کانیکی محلی ارتباط برقرار میهای ماکروسکوپی را که به سختی با حالت مدهد، به جای اینکه تنها دادهمی

باعث رفتار  به این دلیل که یکروسکوپیم اسیدر مق سی/ ماتر بریف محل تماس کرنش ینقش اساسبدست بیاید. 

 ، برجسته شد.شودیم یو خراب بیمراحل آس ژهی، به و یماکروسکوپ

 [187]کرد. اولر و همکاران  جادیا اسیدو مق یروش عدد کیمواد ،  یبا فرض تناوب ساختار داخل[185] 91زاالمی

 نیشود ، گسترش داد. ایظاهر م یماکروسکوپ دانیم یرهایتند که در متغ بیکار را با پرداختن به مشکل ش نیا

شد. با  حل کرویم اسیدر مق ریزتر کردن مش اجزاء محدود شود و با یم دیتول یمحل یتوسط اثرات مرز بیش

 ند.دبه اغتشاش حفظ ش کینزد یهادر مرز سلول متناوب طیکار ، شرا نیا

 

                                                           
88 Terada  
89 Feyel  
90 Chaboch  
91 Zalamea  

 Sic/Tiوب از کامپوزیت  میکرو ساختارهای شبه متنا 5-2شکل
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روش  کیتر ، به عنوان  قیدق ایمخلوط ،  یدامنه چند سطح هیروش تجز کی [189. 188]و همکاران  92الدوز

 ریشده است که خود ، ز میتقس "ماده" یها و رابط ها یرسازیارائه دادند که در آن ساختار به ز "ساختار هیتجز"

 اسیدو مق فیو معادالت خاص خود را دارند. توص رهایموجودات متغ نیاز ا کیهستند. هر  یخاص یساخت ها

 میتقس "خرد" یو مکمل ها "کالن" یها به کمک ها ییو جابجا روهایکه ن ییشود ، جا یفقط در رابط ها انجام م

که  یها هستند ، به گونه ا ییو جابجا روهایمتوسط در فضا و زمان ن ریمقاد یکالن برخ ریشوند. مقاد یم

 د.کنن یم دییتأ ینیشیپ یرابط ها رماکروفورس ها تعادل کالن را د

 اختارس هیتجزروش  کی ترقیدق ای، ترکیبی یدامنه چند سطح هیروش تجز کی [189. 188] و همکاران  الدوز

 هایسازهریز، شانشده است که خود میتقس "ماده" مرزهای تماسها و یرسازیدادند که در آن ساختار به زارائه 

مرزهای  فقط در اسیدو مق فیخود را دارند. توص اصو معادالت خ رهایمتغ اجزاء نیاز ا کیهستند. هر  یخاص

 ریوند. مقادشیم میتقس یکروو م کروما مشارکت دو بخش ها بهییو جابجا روهایکه ن یی، جاشودیانجام متماس 

در تعادل  ا در ماکرونیروهکه  یاهستند، به گونه زمان و فضا رویها ییو جابجا روهانیمتوسط  ریمقاد یبرخ ماکرو

 . تأمین کنند مرزهای اتصال ررا د ماکرو

  

                                                           
92 Ladevʻeze 
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 : المان طیفی محدود3فصل  

  

 مقدمه 1-3

د پایش سالمت مورد استفاده از روش اجزاء محدود برای بررسی انتشار امواج با فرکانس باال که برای مثال در کاربر

یی از مش منجر یازمند تراکم باالی مش است تا بتواند مدهای باالی موج تحلیل کند. چنین تراکم باالنیاز است ن

 . [190]به سیستم بزرگی از معادالت معادالت میشود که حتی برای یک مسئله یک بعدی هزینه باالیی دارد

،  [194. 193]، روش اجزاء محدود [192. 191]تکنیک هایی برای حل مسئله موج از قبیل روش تفاضل محدود

و رویکرد [202] 94، مدل شبکه جرم و فنر[196-201. 79] 93، روش المان طیفی [195. 113]روش المان مرزی

ارائه شده است. در مقابل اثرات متقابل موج با ناهمگنی از قبیل وجود ترك  [203] 95سازی اثر متقابل محلیمدل

یا ناهمگنی در محیطی که موج در آن منتشر میشود کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در اغلب کاربردهای 

 .[204]ویکردهای مبنی بر روش اجزاء محدود استفاده میشودمربوط به پراکندگی موج از ر

وریه فروش های طیفی که در ادبیات گزارش شده است شامل دو رویکرد میشود. رویکرد اول برمبنای تبدیل 

 .[201-199. 79]کندما رویکرد دوم مسئله را در فضای زمان حل میا [197. 196]است

                                                           
93 Spectral element method (SEM) 
94 Mass-spring lattice method (MSLM) 
95 Local interaction simulation method (LISA) 
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یشود. اما مدر روش طیفی که در فضای فرکانسی تحلیل می شود از تبدیل فوریه یا تبدیل سریع فوریه استفاده 

ین محدودیت رای محدودیت است. برای غلبه بر ااین تبدیل از این جهت که باید بر محیط متناوب اعمال شود دا

ه پیچیده . از طرفی اعمال این روش حل برای مسائل با هندس[191]استفاده از تبدیل الپالس توصیه شده است

رای گسستگی دشوار است و هنوز در ادبیات نتیجه ای گزارش نشده است که از این روش برای تحلیل محیط های دا

 استفاده شده باشد.

روی   [1,1-]در روش المان طیفی گره های المان روی ریشه های توابع چند جمله ای های متعامد در فاصله 

در بسط اجزاء   0c قرار دارند.  این چند جمله ای ها پیوستگی 1و  -1که اولین و آخرین گره به ترتیب در   ζمحور 

 محدود دارند.

 

 پایه گره های لوباتو 2-3

د جمله ای از با استفاده از تئوری درونیابی بوسیله چند جمله ای ها و همینطور توابع متعامد برای تشکیل چن

,1mرجه نقطه نیاز داریم که در اینجا بر اساس صفر های تابع چند جمله ای لوباتو از د 1mبه  1m درجه

1( )mLo 
شده  ادهدنمایش  1-3ل است. چند مرتبه اول از چند جمله ای لوباتو و نمودار مربوط به آن در جدو 

 است.

 چند جمله ای های لوباتو

0 ( ) 1Lo    

1( ) 3Lo    

2

2

3
( ) (5 1)

2
Lo     

2

3

5
( ) (7 3)

2
Lo      

4 2

4

15
( ) (21 14 1)

8
Lo       

4 2

5

1
( ) (693 630 105)

8
Lo        
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هر دو تایع 
iLo و

iLo .در شرط تعامد صدق می کنند  

(3-1) 
1

2

1

2( 1)( 2)
( ) ( )(1 )

2 3
i j ij

i i
Lo Lo d

i
    



 
 

 

،1-3در معادله 
ij دلتای کرونکر است. 

 

 تابع نقاط درون یابی   3-3

  هستند. 1ه کوچکتر از دارای انداز [ 1 , 1- ]توابع درونیابی مستقل از مرتبه چند جمله ای در محدوده 

(3-2) ( ) 1i   

حالت تساوی فقط در 
i   .برقرار است 

 د.نوکان های مقیاس شده توزیع می شای نقاط در مگره 1mبرای یک المان 

(3-3)                                                              1 2 1 3 2 1 11     1m m mt t t           

های چند جمله نقطه ریشه  1mاست. بنابراین  1mهای چند جمله ای لوباتو از مرتبه ریشه it ،3-3ر رابطه د

 لوباتوی کامل شده است. که به صورت   1mای درجه 

(3-4) 2

1 1Lo t )Lo ( )m m t  
^

 

 گفته شده است رابطه زیر برقرار است. 1-3شود. بنابر خاصیت تعامد که در رابطه تعریف می

(3-5) 
1

1
1

2( 1)( 2)
Lo (t) Lo (t)dt

2 3
i m ij

i i

i




 



^

 

6 4 2

6

1
( ) (3003 3465 945 35)

16
Lo         

 تو تعدادی از اعضای ابتدایی خانواده مثلثاتی چند جمله ای اویا: 1-3 جدول
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 چند جمله ای های لژاندر 4-3

چند جمله ای لوباتو 
iLo  از درجهi 1از چند جمله ای لژاندر از درجهi   آید به صورتی که در رابطه بدست می

 نشان داده شده است. 6-3

(3-6) 
1Lo ( L (i i 
   

 کند.صدق می 7-3ام در رابطه  iچند جمله ای لژاندر از درجه است.  نماد پریم نشان دهنده مشتق نسبت به 

(3-7) 2 2

1[( 1) L ( ] =[( 1) Lo ( ]  = ( 1) L ( )i i ii i    
       

 چند جمله ای لژاندر در رابطه تعامد صدق می کند.

(3-8) 
1

1

2
L ( )L ( ) d  =  

2 1
i j ij

i
   

  

 محاسبه کرد. 9-3ی لژاندر را می توان از رابطه جمله ای هاچند 

(3-9) 1 1

2 1
L (  =   L ( ) -  L  ( )      

1 1
i i i

i i

i i
    




 
 

 آید یمبدست  9-3های لوباتو با استفاده از رابطه ایله ای لژاندر یا همان چند جملهمشتق چند جم

(3-10) 2 2

1 1(1- ) L (  = (1- ) Lo ( ) = ( 1)( L )( ) -  L ( ))i i i ii       
   

1iبه جای  iبا قرار دادن    آید.بدست می 11-3رابطه  9-3و بازنویسی رابطه 

(3-11) 1 2

2 1
 L ( ) =  L ( ) +  L ( )

2 3 2 3
i i i

i i

i i
    

 

 
 

 آیدبطه مشتق بدست میسازی راو کمی ساده 10-3در سمت راست  11-3با جایگزاری 

(3-12) 2 2

1 2

( 1)( 2)
( ) L ( ) = (1- ) Lo ( ) =  (L ( ) - L ( ))

2 3
i i i i

i i

i
      

 



 

 د.لژاندری بیان شو هایایهایی از چند جملهترمتواند در نجام چند جمله ای لوباتو کامل میسرا

(3-13) 2

1 1
1

Lo ( )  (1- ) Lo ( ) = - ( 1) L ( ) di i ii i


     


   

 آید.بدست می 14-3ه با حل انتگرال رابط
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(3-14) 1 1 1

( 1)
Lo ( ) =  (L ( ) - L ( ))

2 1
i i i

i i

i
    





^

 

  دهد.نشان می 10های لژاندر را تا مرتبه ای، چند جمله 2-3جدول 

 

 

 

 10 : چند جمله ای های لژاندر تا مرتبه 2-3 جدول

 

 چند جمله ای لوباتو و ماتریس المان 5-3

های ایبا استفاده از این نقاط چند جملهشود. ر نهایت منجر به یک دسته نقطه میچند جمله ای های لوباتو د

 آید.بدست می 15-3رانز به صورت رابطه الگ

(3-15) 2

1 1

1

1
( ) = ( 1)Lo ( )m m

mc
   



  

 چند جمله ای لژاندر

0L ( )  1   

1L ( ) =    

21
2 2

L ( ) = (3 1)    

21
3 2

L ( ) = (5 3)    

4 21
4 8

L ( ) = (35  - 30  + 3)    

4 21
5 8

L ( ) = (63  - 70  +15)     

6 4 21
6 16

L ( ) = (231  - 315  + 105  - 5)     

6 4 21
7 16

L ( )  (429  - 693  + 315  - 35)      

8 6 4 21
8 128

L ( ) = (6435  - 12012  + 6930  - 1260  + 35)      

8 6 4 21
9 128

L ( ) = (12155  - 25740  + 18019  - 4620  + 315)       

10 8 6 4 21
10 256

L ( ) = (46189  - 109395  + 90090  - 30030  + 3465  - 63)       
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، 15-3که در رابطه 
1mc 

 ای لوباتو است.ترین درجه چند جملهضریب ثابت بزرگ 

 آید.ای بدست میامین تابع چند جمله iی الگرانز است اکه چند جمله 16-3در رابطه  15-3جایگزاری  با

(3-16) 1

1

( )
 = 

( ) ( )

m
i

i m i


 

  





 

 
 

(3-17) 
2

12

1

1 1
( ) = Lo ( )

[( 1)Lo ( )]
i

i m

m i 


  

   


 



 
      

اده از ویزگی رابطه که با استفتر تو است. یک رابطه صریحنقاط لوبا مرتبط با ای الگرانژچند جمله 17-3رابطه 

 آید.بدست می 3-7

(3-18) 
2

1

1 1
( ) = Lo ( )

( 1)L ( )
i m

m i im m


  

  




 
 

)ای ، ویزگی اصلی این چند جمله ) 1i i   شود.می 19-3، منجر به رابطه 

(3-19) 
2

1( 1)Lo ( )
lim[ ] = m(m+1)L ( )

i

m
m i

i
 

 


 







 

 

 

 ماتریس جرم لوباتو   6-3

 آید.بدست می 20-3اتریس جرم از رابطه م

(3-20) 
1

( ) 1
2 1

 = ( )  dl

ij l i jB h     


  

 : 20-3را در  19-3با جایگزاری رابطه 

(3-21) 
1

( )

2 2 1

1
p ( )d

( 1) L ( )L ( )

l

ij ij

m j m i

B
m m

 
  


  

که 
ijp2ای درجه یک چند جملهm .است 

(3-22) 
2 2 2 2

2 2

1 1

(1 ) (1 ) ( 1)
( ) Lo ( ) Lo ( )

( )( ) ( )( )
ij m m

i j i j

p
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 شود.انجام می 23-3د. حل عددی انتگرال از رابطه شوبه صورت عددی حل می pانتگرال تابع 

(3-23) 
11

1
1

( )d   ( z )
k

p p

p

f f w  





  

)،  23-3در رابطه  )f   ، 1یک تابع خوش رفتارk   سازی بر مبنای نقاط پایه مرتبه مربع
pz  است و

pw  

 شود.که بر مبنای شرایط زیر تعیین می گیری هستندهای انتگرالوزن

 
1 1z    و

1kz 
 

 
pz  برایk,…,2p= 1ای لوباتو از درجه صفرهای چند جملهm  است که با

it  شود. نشان داده می

بنابراین 
1p pz t    است یعنی 

2 1z t           
3 2z t        …        

1k kz t   

 آید.بدست می 24-3گیری از روابط های انتگرالوزن

(3-24) 
1 1 2

2 2 1
                            

( 1) ( 1) L ( )
k p

k p

w w w
k k k k z

  
 

 

،  24-3در رابطه 
kL  ای لژاندر است. چند جمله 

 به شود.محاس 25-3ود. اگر ماتریس سختی از رابطه شسختی مشابه ماتریس جرم انجام می محاسبه ماتریس

(3-25) ( ) 2l

ij ij

l

A
h

  

که 
ij   است. 26-3به صورت 

(3-26) 
1

1

ji
ij

dd
d

d d




 
   

2جه چون انتگرال از یک تابع از در 2m  ا گیری لوباتو باستفاده از انتگرالتواند به طور دقیق با است میk m 

 محاسبه شود.

(3-27) 1 1

2

( ) [( ) ] ( )
p

m
j j ji i i

ij z p m

p

d d dd d d
w w w

d d d d d d
  

    

     
   



    

 شودشته شده به روش المان طیفی حل میبرای صحت سنجی مثالی با کد نو

,0]معادله هلمهلتز در یک بعد در فاصله  ]L  است. 28-3به صورت رابطه 
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(3-28) 
2

2

2
( ) 0

d f
f

dx L


   

 شود.در نظر گرفته می 27-3شرایط مرزی به صورت روابط 

(3-29) 0( )                            ( ) 0x

df
f x l

dx L


    

 است. 30-3مرزی گفته بیان شده به صورت  پاسخ تحلیلی معادله هلمهلتز با شرایط

(3-30) sin( )
x

f
L


 

 ایش داده شده است.نم 1-3ای درشکل کد نوشته شده با دو المان سه گرهپاسخ بدست آمده از 

 

 نمایش داده شده است. 2-3د افزایش داده شده نتیجه در شکل عد 10ها به برای سنجش بهتر تعداد المان

 ست.ا پاسخ بدست آمده دارای دقت بیشتر در نمایش انحناها

 حل معادله هلمهلتز با دو المان سه گره ای :1-3شکل 
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های است. شکله عدد افزایش یافت 6تا  و سپس 5ها افزایش یافته است. گره ها ابتدا به در گام بعدی تعداد گره

 گره هستند. 6المان با  10گره و  5المان با  10به ترتیب نمایش دهنده  4-3و  3-3

 

 گره 3المان با  10استفاده از : 2-3شکل 
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 گره 5المان با  10استفاده از :  3 -3شکل 

 گره 6المان با  10استفاده از :  4 -3شکل 
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 بعد از صحت سنجی المان یک بعدی کد برای دو بعد توسعه داده شد.

 ش المان طیفی، ابتدا با استفاده از همگن سازی و سپس با استفاده از رو11مسئله نشان داده شده در شکل 

 شود.تحلیل می

 استخراج شده است. [49]شود تماماً از مقاله فیش فرمول بندی که در ادامه توضیح داده می

 

 معادله حرکت و پیوستگی در یک بعد به صورت زیر است.

(3-31)                                                             , , ,( ) ( , ) ( ( ) ) 0;      ( , )= ( )x x xx u x t E x u x t E x u   

 شرایط پیوستگی در محل اتصال ناهمگنی :

(3-32)                                                                                        [ ( , )] 0;      [ ( , )] 0u x t x t  

 شرایط مرزی:

(3-33)                                                                                     ,

( )
(0, ) 0;     ( , )

( )
x

P t
u t u l t

E l A
   

 شرایط اولیه:

 ]49[: پیکربندی میله ناهمگن 5-3شکل 
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(3-34)                                                                                                   ( ,0) ( ,0) 0u x u x  

x,در معادالت باال  t    و( , )u x t  به ترتیب تنش و تغییر مکان هستندx  چگالی جرمی و( )E x  مدول

رش نمایشگر عملگر پ [ ]دهنده سطح مقطع، نشان Aاالستیسیته هستند. 
,( ) x

و نقطه در باالی متغییرها به  

 دهنده مشتق نسبت به مکان و زمان هستند.ترتیب نمایش

 فرض کنید که اندازه طول مقیاس ماکرو بسیار بلندتر از مقیاس میکرو باشد.

 

/ ( ) / 1L c k      در  این معادله ،k و ای و به ترتیب عدد موج و فرکانس زاویهc  سرعت میکرو

 موج هستند.

y/را به صورت  yمتغییر  x  کنیم. سپس مجموعه معادالتی بر حسب ضرایب یکسان تعرف می  تشکیل

 شود. می

(3-35)                                                                                                   2

0,( ) : ( ) 0yO Eu   

(3-36)                                                                    1

0, , 0, , 1, ,( ) : ( ) ( ) ( ) 0y x x y y yO Eu Eu Eu     

(3-37)                            , 1, , 1, 2, ,( ) : { ( )} { ( )} 0    ( 0,1,..., )i

t i x i y x i x i y yO u E u u E u u i n          

 آید. معادالت تنش به صورت زیر بدست می

(3-38)                                                                                                               1 0,yEu  

(3-39)                                                                               , 1,( )   ( 0,1,..., )i i x i yE u u i n   

ها را بدست آورد. برای مرتبه توان جابجاییگیری از معادالت تنش روی یونیت سل به صورت تکراری میبا انتگرال
2( )O   0ردن آن در ضرب ک و پیشu شود.و سپس انتگرال جزء به جزء به انتگرال زیر منجر می 

(3-40)                                                                                    2

0 0, 0 0,( ) | ( ) 0y yu Eu E u dy


  

 شود.شود منجر به نتایج زیر میاولین ترم این معادله به دلیل تناوب حذف می
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(3-41)                                                                                               

0, 0 00 ( , )yu u U x t   

1با جایگذاری این نتایج در معادله   دهدنتیجه زیر را می 

(3-42)                                                                                                                    1 0   

 داریم ،  -1این نتایج را در معادله تعادل از مرتبه 

(3-43)                                                                                                  
0, 1, ,{ ( )} 0x y yE U u  

 به دلیل خطی بودن مسأله حل کلی به صورت 

(3-44)                                                                                    1 1 0,( , , ) ( , ) ( ) xu x y t U x t L y U  

0iاری حل عمومی در معادله برای جایگذ  شود.منجر به نتیجه زیر می 

(3-45)                                                                                                       , ,{ (1 )} 0y yE L  

(3-46)                                                                                                    0 0, ,(1 )y yU E L   

تند و هر هایی تشکیل شد که شامل دو قسمت هسمیله از سلولاست در مثال میله که در شکل نمایش داده شده 

 .ز یک جنس ماده متمایز تشکیل شده استقسمت ا

(3-47)                                                              (1) (2)[ | 0 ];   [ | ]A y y A y y          

 .شودروی دامنه سلول نوشته می 67و  66دهنده کسر حجمی است و معادالت نشان αدر اینجا 

(3-48)                                                       
,

( )

0 0, ,(1 ) ;    (1 )   ( 1, 2)
y

j

j j j x j j yE L a U E L j     

در این معادله 
ja  ثابت است و( )jL y تواند برای شرایط زیر حل شود.می 

 تناوب:

(3-49)                                                           1 1 0 0( 0) ( );      ( 0) ( )u y u y y y         

 پیوستگی:
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(3-50)                                                                            1 0[ ( )] 0;     [ ( )]=0u y y       

                         نرماالیز:          

(3-51)                                                                             1 1( , , ) ( , ) ( ) 0u x y t U x t L y   

که در رابطه باال ،
( )

2

1

1
. . 

jA
j

dy




 سد.رعملگر میانگین است. حل معادالت با این شرایط به نتایج زیر می 

(3-52)                                                                                2 1
1

1 2

(1 )( )
( ) [ ]

(1 ) 2

E E
L y y

E E

 

 

  
 

 
 

(3-53)                                                                         

1 2
2

1 2

( ) (1 )
( )

(1 ) 2

E E
L y y

E E

 

 

   
     

 

(3-54)                                                                             1 2
,

1 2

(1 )
(1 )

n y

E E
E E L

E E 
  

 
 

 به صورت زیر است معادالت تعادل از مرتبه صفر 

(3-55)                                                                                                    0 0, 0n n xxU E U   

 شود به معادله زیرمنجر می 1با انتگرال گیری از این معادله روی دامنه سلول و در نظر گرفتن تناوب برای 

(3-56)                                                                                          1 2(1 )n        

(3-57)                                                                 0 0, 1, , 1, 2, ,{ ( )} { ( )} 0x y x x x yu E u u E u u      

 مدول االستیسیته کامپوزیت همگن هستند. چگالی و  nEو  nدر این معادله 

6برای حل مسأله ضربه با معادله  6

0 0 ( ) [1 ( )]P Pb t t T H t T    شود.از روش تفاضل مرکزی استفاده می 
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 تحت بار ضربه 0.262ن نقطه میانی میله در زمان : پاسخ تغییر مکا 6-3شکل 

 المان همگن مرتبه اول 40: پاسخ بدست آمده برای نقطه میانی میله با  7-3شکل 
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 المان مرتبه اول 60: پاسخ بدست آمده برای نقطه میانی میله با 8 -3 شکل

 

 رتبه دومان طیفی مالم 20: پاسخ بدست آمده برای جابجابجایی نقطه میانی میله با  9-3 شکل
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داد المان خطای ایجاد شده در المان مرتبه اول در مقایسه با المان مرتبه باال در شرایطی که مرتبه ضربدر تع

 ( و حتی در دو برابر این حالت نیز خطای بزرگتر14و شکل  16یکسان باشد بزرگتر است ) مقایسه بین شکل 

دارد.

 ه چهارمالمان طیقی مرتب10: پاسخ بدست آمده برای جابجایی نقطه میانی میله با  10-3 شکل

 

 ]47[رجع: برهم نهی پاسخ بدست آمده بوسیله المان طیفی مرتبه چهارم و پاسخ موجود در م 11-3 شکل
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 یافته :تحلیل چند مقیاسی تعمیم 4فصل 

 معرفی  1-4

شناسی، اکتشاف مخازن، های متنوع تحقیقاتی از قبیل لرزهای و آکوستیک دارای زمینهرسی انتشار امواج لرزهبر

ارای هزینه مدل سازی مستقیم به دلیل بزرگی فضای محاسباتی د غیره است. در اغلب این مواردپایش سالمت و 

های تقریبی مدل کردن میدان موج دنبال روش . بنابراین عالوه بر روش مستقیم محققان بهمحاسباتی باالیی است

، روش  [11. 10]، روش موج تک مسیر[8. 7]، روش تیر گوسی[3-1]های ترسیم تشعشعبرای نمونه روش .رفتند

های زیادی دهند اما ناگزیر دارای تقریبها سرعت محاسبات را افزایش میشوند. این روشو غیره می [205]بازتابی

ها، های تند، گسلهایی از قبیل شیبهایی که دارای پیچیدگیمدل نظیرهای پیچیده ها در مدلهستند. این تقریب

منجر به خطای زیاد یا عدم دستیابی  هستند ای دارای نامنظمی و شکستگیهای نمکی و صفحات بین الیهبدنه

. 87. 75. 74]های اجزاء محدودازی مستقیم شامل روشسهای مدلشوند. استفاده از روشبه پاسخ صحیح می

-های اصلی روششوند و پایهو غیره می[208]، روش شبه طیفی [207. 68. 67]های تفاضل محدود، روش[206

هایی ها مستقیماً متناسب با تعداد المانهای مدل کردن میدان موج کامل هستند. هزینه محاسباتی این روش

 توان برای مسائلی که شاملگیرد، است. در نتیجه از آنها نمیسازی نمونه مورد استفاده قرار میاست که برای مدل

های بسیار کوچکتر از ابعاد مسئله، استفاده برای مثال بررسی انتشار امواج با طول موج ،شودتعداد باالی المان می

ها هم اثر تعیین کننده در رفتار موج دارند بخصوص زمانی که ابعادشان کرد. عالوه بر معیار طول موج، ناهگنی

برای در نظر گرفتن اثر [209. 17. 16]از تئوری محیط مؤثر  معموالً موج مورد بررسی باشد.قابل مقایسه با طول 

مقیاس ناهمگنی بسیار  دهند کهمی کنند در حالی که این تئوری برای مسائلی پاسخ مناسبناهمگنی استفاده می
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تر مورد بررسی قرار بگیرند اثر انعکاس و پراکندگی های کوتاهکوچکتر از طول موج باشد. در صورتی که طول موج

 توان از رویکرد محیط مؤثر استفاده کرد.در نتیجه نمی و شوندمهم می

ناهمسانگرد مورد استفاده قرار سازی میدان موج کامل در محیط ناهمگن و در این روش چند مقیاسی برای مدل

. اما روش [210. 67-64]کنندگیرد. به طور معمول برای مدل کردن موج از روش تفاضل محدود استفاده میمی

روش تفاضل های با سطوح توپوگرافی آزاد انعطاف کمی دارد. اخیراً و مسئله د در مش بندی نامنظمتفاضل محدو

های توانسته عملکرد خوبی داشته باشد اما هزینه محاسباتی را افزایش داده و گام[212. 211] 96محدود ممییتیک

آید که بدست می نامنظم از مدلمش  زاء محدود از یک حل مؤثر مبتنی بردهد. روش اجمحاسباتی را کاهش می

های پیچیده را در نظر بگیرید. اجزاء ای از تركهای ژئولوژیکالی یا مجموعهمحل تماس بدنه هایتواند منحنیمی

های مختلفی از اجزاء تواند به سطوح آزاد توپوگرافی بپردازد. تکنیکمحدود همچنین مزیت دیگری دارد که می

-لرکین پیوسته متداول حل میها معادالت موج را با گاند. برخی از این روشمحدود تاکنون توسعه داده شده

. استفاده از روش گلرکین پیوسته دارای هزینه محاسباتی زیادی هستند زیرا نیازمند معکوس [76-73]کردند

 ای قطری نیستند. اینها قطری یا به صورت قطعهکردن ماتریس سختی هستند در حالی که این ماتریس سختی

گیری گوس از نقاط انتگرال[217-213. 206. 79]اند. روش المان طیفی مسئله با روش المان طیفی بهبود یافته

کنند. اجزاء محدود با گلرکین پیوسته نیازمند پیوستگی لوباتو برای بدست آوردن ماتریس جرم قطری استفاده می

های با ناپیوستگی دقت پایینی های المان است بنابراین زمانی که انتشار موج در مدلشده در لبهمیدان موج حل 

 دارند.

. بر [93]سی مورد توجه قرار گرفته استهای تحلیل چند مقیابرای حل مشکل هزینه زمانی زیاد استفاده از روش

رای تحلیل هستند ابع پایه فضایی بخالف اجزاء محدودهای گفته شده تحلیل چند مقیاسی مورد نظر به دنبال تو

شوند و در نهایت معادله دیفرانسیل مقیاس بزرگ وارد می اس کوچک به وسیله این توابع بهدر مقی و تأثیر ناهمگنی

ها در خصوصیات محیط در شود. استفاده از این توابع پایه امکان در نظر گرفتن تفاوتدر مقیاس بزرگ حل می

. توابع پایه از حل یک مسئله محلی [77]کندپذیر میرانسیل را امکاناز مقیاس در معادله دیف های مختلفمرتبه

ایده توابع  [221]و گیبسن [220]. چانگ [219. 218. 93]آیدشود بدست میصورت مناسب تعریف میکه به 

پایه چند مقیاسی را اعمال کردند و روش تحلیل چند مقیاسی برای معادله موج ارائه دادند. برای بهبود دقت اجزاء 

توابع پایه چند مقیاسی که از حل مسئله طیفی محلی بدست آمده بود را  [223. 222]محدود چندمقاسی افندیو 

در غالب روش تحلیل چندمقیاسی تعمیم یافته به کار برد. این توابع پایه مربوط به کوچکترین مقادیر ویژه در حل 

 [224]های محلی هستند. چانگ فرکانس ترینهستند که در واقع کوچکترین مدهای محلی یا پایینمسئله محلی 

های دیگری از تحلیل چندمقیاسی روش گلرکین ناپیوسته برای معادله موج آکوستیک مرتبه دوم ارائه داد. روش
                                                           
96 Mimetic finite difference method 
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خطا و  [225. 158]اند. مینکف گر برای انتشار امواج آکوستیک ارائه شدهعملاسکیلینگ برمبنای آپ همچون

ررسی کرده است. در این رویکردها مسئله محلی باید برای هرگام زمانی ها را بهای همگرایی این روشمشخصه

شود های زمانی حل میحل شود در حالی که در رویکرد چانگ مسئله محلی تنها یک بار و پیش از تحلیل در گام

یک آپ اسکیلینگ برای تحلیل امواج آکوستیک بر [159]تا توابع پایه تحلیل چندمقیاسی بدست بیایند. ویندوینا 

یک روش تحلیل چندمقیاسی بر مبنای تغییر مختصات برای تحلیل  [162-160]مبنای عملگر توسعه داد. ژانگ 

داد و بعد از آن فرمول بندی  روش چندمقیاسی ناهمگن را ارائه[227. 226]امواج آکوستیک ارائه داد. انکویست 

. این روش نیز نیازمند تکرار حل برای مسئله [228. 165. 164]تفاضل محدود و اجزاء محدود آن را ارئه کرد

سازی ش همگنیک رو[166]محلی در هر گام زمانی است که در نتیجه هزینه محاسباتی زیادی دارد. کاپدویل 

شد. این روش از سازی دنبال میعددی برای محیط االستیک ناهمگن و نامتناوب ارائه داد که در بسط همگن

 توان این شرط را برقرار کرد.گیرد که همیشه در عمل نمیها از محیط را در نظر میجداسازی مقیاس

وش تحلیل ات جزئی سهموی و معادالت موج ربرمبنای تحقیقات انجام شده بر روی معادالت دیفرانسیل با مشتق

اده سازی انتشار موج در محیط االستیک روی مش مقیاس بزرگ شرح دچندمقیاسی تعمیم یافته برای شبیه

صورت  به . اساس این روش ساختن توابع پایه چند مقیاسی با حل مسئله محلی که[223. 222. 88. 3]شودمی

بندی رمولفشود، است و قابل استفاده در هر دو روش گلرکین پیوسته و ناپیوسته است. برای مناسب تعریف می

شود. می دهد حلای که هر گره از مقیاس بزرگ را پوشش میگلرکین پیوسته مسئله مقدار ویژه خطی در ناحیه

پایه مربوط به مدهای  شوند. این توابعتوابع پایه ساخته میبا انتخاب توابع ویژه مربوط به چند مقدار ویژه کوچکتر 

کنیم که اطالعات  ای استفادهسازد تا از توابع پایهمحلی با کوچکترین فرکانس هستند. این روش حل ما را قادر می

ه برای کو از طرفی به صورت مؤثر درجات آزادی گیرد میسازی را در نظر ناهمگنی در مقیاس کوچک در مدل

ه کاهش های متداول از قبیل اجزاء محدود گلرکین پیوستمدل کردن سیستم نیاز است را در مقایسه با روش

 دهد.می

 

 

 یافتهتئوری تحلیل چند مقیاسی تعمیم 2-4

ی ساخت شود سپس چگونگابتدا شکل ضعیف از معادله موج االستیک در فرمول بندی گلرکین پیوسته ارائه می

شان داده شود را نی که با استفاده از مسئله محلی طیفی که به صورت مناسب تعریف میتوابع پایه چندمقیاس

حلیل چند مقیاسی شود. اگرچه فرمول بندی برای گلرکین پیوسته و ناپیوسته متفاوت است اما توابع پایه برای تمی

 د.تواند برای گلرکین ناپیوسته نیز استفاده شوشوند و میاز طریق مشابهی ساخته می
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و سه بعدی  شود بنابراین برای موارد دوشود به صورت کلی بیان میفرمول بندی ای که در این بخش آورده می

 های حل شده، دوبعدی هستند.مثال امامعتبر است. 

 شکل ضعیف معادله موج االستیک 1-2-4

 معادالت موج االستیک به صورت زیر است.

(4-1)                                                                                                      2     t u f    

(4-2)                                                                                                                    :c  

(4-3)                                                                                                      1
[ ( ) ]

2

Tu u     

)های آورده شده در فرمول , )u u x t  میدان جابجایی است که هدف اصلی بدست آوردن این میدان در دامنه

,0]فضایی است، در حالت کلی دو یا سه بعدی و در بازه زمانی  ]T همچنین .u     ،تانسور تنش( )u  

)منبع نیروی خارجی، fتانسور کرنش،  )c c x  تانسور االستیسیته مرتبه چهارم وx    چگالی محیط

 است.

قل تواند ایزوتروپیک نباشد یعنی تمام پارامترهای مستبه صورت عمومی می cتئوری تانسور االستیسیته  در این

 داریم:دو بعدی  در حالت خاصد مستقل باشند. نتواناالستیسیته در سه بعد می

(4-4)                                                                                                    
11 13 15

13 33 35

15 35 55

c c c

C c c c

c c c

 
 

  
 
 

 

و  باشدانتشار موج در محیط غیر ایزوتروپیک تواند توصیف کننده این تانسور می
15cو

35c توانند غیر صفر می

 باشند.

 

 

 

 

 



56 

 

 فرمول بندی گلرکین پیوسته 2-2-4

. برای کنیمی ارائه میدو بعد ردابتدا روش تحلیل چندمقیاسی را در چارچوب گلرکین پیوسته در محیط همسانگ

با مش مقیاس بزرگ  بندی گلرکین پیوسته ابتدا تمام دامنه محاسباتی فرمول
HT شود که تقسیم بندی می

در بردارنده مش مقیاس کوچک
hT  رای نمایش دهنده این طرح است. در این شکل از خطوط سیاه ب 1است. شکل

یاس ریزتر استفاده شده قنمایش مش مقیاس بزرگ استفاده شده است و خطوط خاکستری برای نمایش مش م

های ریزتر است، نمایش داده که در بردارنده المان Kدهد با ای که گره مقیاس بزرگ را پوشش میاست. ناحیه

  های منظم استفاده شده است. از المان هادر مثالمنظم باشد هرچند تواند ناشود. مش میمی

روی مش مقیاس بزرگ  uمیدان جابجایی 
HT [229]شودزیر تعریف می به صورت 

(4-5)                                                                                               
1

( , ) ( ) ( )
N

H i i

i

u x t d t x


  

  

)که در آن   )i x  توابع پایه فضایی از( , )Hu x t  و
i  متعلق به توابع فضایی با ابعاد محدود

1{ }N

H i iV    .است

توجه کنید که هر 
i  در پیوسته هستند. فضای ای به صورت قطعه

HV  .فضای توابع پایه چند مقیاسی هستند

موج االستیک را در تابع  معادالت
Hv V شود و روی ضرب می شود. در نهایت تئوری گوس انتگرال گرفته می

 آید.شود و ویک فرم معادله موج به صورت زیر بدست میمال میاع

 گ: ناحیه محاسباتی مربوط به یک کره در مقیاس بزر1-4شکل  
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(4-6)                                                                                 2 . ( . ) .t H CG Hu vdx a u v f vdx
 

    

که فرم دو خطی 
CGa است. 7-4 به صورت رابطه 

(4-7)                                                                  ( , ) ( ) : ( ) [ ( ). ].CGa u v u v dx u n vds  
 

   

)است. شرایط مرزی همگن نیومن  ، بردار نرمال به سمت خارج از مرز nبردار  ). 0u n   بر مرز اعمال

 شود.می

 

 توابع پایه تحلیل چندمقیاسی  3-2-4

هدف اصلی در این روش ساختن توابع پایه چند مقیاسی مناسب 
i  برای شکل دادن فضای

HV  برای شکل

ل مسئله حشود از د مقیاسی معرفی میضعیف ارائه شده در قسمت قبل است. روشی که برای ساخت توابع پایه چن

 گیرد.قرار می آید و برای استفاده به عنوان توابع فضایی برای معادله موج مورد استفادهمحلی مناسب بدست می

ست. فرض اولین مرحله برای بدست آوردن توابع پایه چند مقیاسی حل مسئله مقدار ویژه محلی االستیسیته ا

ین ناحیه ای که برای اای است که یک گره مقیاس بزرگ را پوشش داده است. مسئله مقدار ویژهناحیه Kکنید 

 شود به صورت زیر است.حل می

(4-8)                                                                                                               . u   

(4-9)                                                                                                                    :c  

(4-10)                                                                                                    1
[ ( ) ]

2

Tu u     

.شرایط مرزی نیومن صفر  با 0n   رویK  که  مقادیر ویژه هستند وn  بردارنرمال به سمت بیرونK 

 . است. این مسئله محلی مربوط به سیستم گسسته زیر است

(4-11)                                                                                                             AU MU 

 آیند.بدست می 12-4و  13-4در این رابطه ماتریس جرم و سختی از روابط 

(4-12)                                                                                                  ( ) : ( )
K

A dx     
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(4-13)                                                                                                         .
K

M dx   

,با  Kبرای ناحیه  hV  گیری برای السازی شوند و با استفاده از قوانین انتگرتوانند گسستهمی هاین ماتریس، ا

 محاسبه مقادیر ویژه مورد استفاده قرار بگیرند. 

به  این دستگاه حتی حل شود زیرا ابعادتواند با حلگرهای متداول به رامسئله مقدار ویژه االستیک خطی باال می

با  uگ، محدود است. حل مسئله مقدار ویژه برای جابجایی دلیل محدودیت المان مقیاس بزر
k  نمایش داده

ی ایستا است. از نظر فیزیکی آنها مدها Kامین جابجایی ویژه در بلوك مقیاس بزرگ  kکه نشان دهنده  شودمی

kبا فرکانس  Kدر  k  .هستند 

تواند یمو در نتیجه توابع ویژه مربوط به آن  11-4تعداد مقادیر ویژه رابطه  ،Kبسته به ابعاد  بلوك مقیاس بزرگ

دهد نشان می شتقات جزیی و برای معادله انتشار موج آکوستیکزیاد باشد. تحلیل معادله دیفرانسیل سهموی با م

که تنها کافی است تعدادی از مقادیر ویژه به عنوان توابع پایه 
Hu در نظر گرفته شود. معیار برای انتخاب توابع ،

1 عکوس مقادیر ویژهویژه انتخاب مدهایی است که دارای انرژی بیشتری هستند. بر این اساس مجموع م

1

m

ll
 

 

1باید بخش بزرگی از مجموع تمام معکوسها 

1

L

ll
 

 (L  .باشد )نشان دهنده تعداد توابع ویژه است 

دهای دارای کوچکترین ای را که بیشترین انرژی )به عبارت دیگر مدهای حاکم موج یا ماین انتخاب، توابع پایه

 97کند. توابع ویژه بدست آمده را در توابع بخشی از واحدفرکانس( را دارند به مسئله اعمال می
iکنیم ضرب می

 تا توابع پایه چند مقیاسی را بدست بیاوریم 

(4-14)                                                                          1 2( ) { , ,..., }H K K K mV K span       

شود که تعریف می Mمنفی در فضای متناسب ای از توابع مشتق پذیر و غیر واحد به صورت مجموعه افرازتوابع 

)رابطه  ) 1KK
x  کند. بنابراین را ارضا می

Kر تواند توابع استاندارد اجزاء محدود باشند. برای مثال، دمی

یک بعد 
K 1}ارد خطی، توابع پایه استاند , }K x x   .هستند 

های فضای ردیها و ناهمسانگواضح است که توابع پایه بدست آمده که از حل مسئله ویژه بدست آمده از ناهمگنی

Kشود که به دلیل تفاوت در ، متأثر می( )c x و( )x  است. این نوع ساختن توابع پایه چند مقیاسی تفاوت

ها توابع پایه وشرهای متنوع اجزاء محدود با توابع پایه مرتبه باال است که در این نوع برجسته این روش با روش

 است. اجزاء مدلای های از پیش تعریف شده هستند و مستقل از جنس چند جمله

 

                                                           
97 Partition of Unity (PU) 
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 یط همگننمایش مدهای نرمال برای مح 4-2-4

مگاپاسکال و چگالی  0.1دهیم. یک مدل همسانگرد با مدول یانگ با یک مثال رفتار این توابع پایه را نمایش می

 YوXنمایش دهنده حرکت در جهت  13-4تا  2-4 هایشکل .مورد نظر است کیلوگرم بر متر مکعب  8000

 است. (مد اول )کوچکترین مقادیر ویژه 6برای 

 در مد اول y: جابجایی در جهت  4-3 شکل

 مربوط به مد اول x: جابجایی در جهت 2-4 شکل
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 : مش تغییر شکل یافته در مد اول4 -4 شکل

 

 در مد دوم x: جابجایی در جهت  5 -4 شکل
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 در مد دوم y:جابجایی در جهت   6-4 شکل

 

 مش تغییر شکل یافته در مد دوم  7 -4 شکل
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 در مد سوم x: جابجایی در جهت  8-4شکل 

 

 در مد سوم yدر جهت  : جابجایی 9-4شکل 
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 : مش تغییر شکل یافته در مد سوم 10-4شکل 

 

 در مد چهارم x: جابجایی در جهت 11-4شکل 
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 در مد چهارم y: جابجایی در جهت  12 -4شکل

 

 : مش تغییر شکل یافته در مد چهارم 13 -4شکل
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 در مد پنجم x:جابجایی در جهت 14 -4 شکل

 

 در مد پنجم y:جابجایی در جهت 15 -4 شکل
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 : مش تغییر شکل یافته در مد پنجم16-4 شکل

 

 در مد ششم x: جابجایی در جهت 17-4 شکل
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 در مد ششم y:جابجایی در جهت 18 -4 شکل

 

 : مش تغییر شکل یافتهدر مد ششم19-4 شکل
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 سازی روشپیاده 4-2-3

  ورت رابطهصبه  تحلیل چند مقیاسی تعمیم یافتهای که در قسمت قبل معرفی شد سیستم نیمه گسسته از با توابع پایه

 شود.بیان می 15-4

(4-15)                                                                                                  0H HMd Kd F   

 18-4 -16-4های جرم، سختی و نیروی عمومی هستند که به شکل روابطبه ترتیب ماتریس Fو  M،Kرابطه باال  در

 آیند.بدست می

(4-16)                                                                                                     T

ij i jM dx


   

(4-17)                                                                                                     ( , )ij CG i jK a   

(4-18)                                                                                                         i iF f dx


  

 انتخاب تعداد توابع پایه 5-2-3

بت ثابت است. در اصل برای یک نس وابسته به تعداد توابع پایه در المان مقیاس بزرگ سیدقت حل تحلیل چند مقیا

ترین همکند ممی مقیاس المان بزرگ به کوچک، کوچکترین طول موجی از میدان موج که از المان مقیاس بزرگ عبور

 فهوم فیزیکیمای است که برای نمایش میدان موج در المان مقیاس بزرگ مورد نیاز است. این یک نتیجه طبیعی از پایه

ابع اب اولین توطیفی بدست آمد و انتخ با حل مسئله سمت قبل توابع پایه چند مقیاسیدر ق توابع پایه چند مقیاسی است،

وابع ویژه های کوچکتر از میدان موج به تنس است. بنابراین برای نمایش بخش طول موجویژه مربوط به کمترین فرکا

 های تحلیل چند مقیاسی بیشتری نیاز است.  بیشتری در نتیجه پایه

ها ممکن است با هتواند از نظر مکانی ناهمگن باشد و در برخی نموندر یک مدل معین پارامترهای االستیسیته و چگالی می

ش مقیاس بزرگ میافته روی یار ناهمگن روبرو شویم. زمانی که معادله موج را با روش تحلیل چند مقیاسی تعمیممحیط بس

پایه نیاز داشته  ها به تعداد بیشتری توابعهای مقیاس بزرگ ممکن است نسبت به دیگر المانکنیم، در برخی المانحل می

اه حل برای کمی شود. بنابراین این روش نیازمند یک رخیلی زیاد میباشیم اما این افزایش برای نواحی با سرعت زیاد، 

 کردن تعداد توابع پایه در هر المان مقیاس بزرگ است.

 باید میانگین سرعت امواج برشی محاسبه شود. (،1-4)شکل  jK در یک مدل مشخص برای هر المان 

(4-19) 
31

1 3

1

1 3
, 1 3

1 1 55 1 3

( , )

( , )

nn

S Harmonic

i i

i i
v n n

C i i
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3درایه  55c، 19-4در رابطه  3 از ماتریس رفتاری و باشد. سپس یک بازه زمانی بیانگر چگالی میjt که میانگین ،

 تواند به صورت زیر محاسبه شود.کند میرا مشخص می jKزمان برای انتشار موج تخت از المان مقیاس بزرگ 

(4-20)                                                                                                         
,

1
j

S Harmonic

t
v

  

 توانیم کمترین و بیشترین تفاضل زمانی در مدل را مشخص کنیم:از این زمان می

(4-21)                                                                                                         max max
j

j
K

t t 


 

(4-22)                                                                                                         
min min

j
j

K
t t 


 

 های مقیاس بزرگ است.به معنی تمام بلوك jKاست و  jKنشان دهنده بلوك  jKدر روابط باال 

ب دهیم به ترتیبه المان مقیاس بزرگ اختصاص می و کمترین تعداد توابع پایه که فرض کنید بیشترین
maxn  و

minn 

بدست  23-4 از رابطه پیشنهادی نیاز است jKیاس بزرگ های مقای که برای المانهستند، بنابراین تعداد توابع پایه

 آید. می

(4-23)                                                                                           max max

max min max min

j jn n t t

n n t t

 

 

 


 
 

رگ که سرعت های مقیاس بزگیریم. در این روش در المانآید را در نظر میکه از رابطه باال بدست می jnقسمت صحیح 

 ود و برعکس.ش، تعداد بیشتری از توابع پایه اختصاص داده می(تر هستندها کوتاهیعنی طول موج)تر است موج آهسته

های الزم ز پایهاتواند یک نمایش نسبی ای است که تنها میباید توجه داشت که این روش تعیین کننده تعداد توابع پایه

هنوز باید کمترین و بیشترین توابع پایه  و باشد
minn  و

maxn ها است.تعیین کنیم که نیازمند آزمایش ارزیابی را 

 پیاده سازی عمومی 6-2-3

 یاس بزرگمقشبکه  یمربوطه بر رو زیمسئله مش ر سراسری یهاسیماتر ریزیطرحتوان با یرا م سراسری یها سیماتر

-بتدا ماتریسادر شود، محاسبه کرد. توابع پایه چندمقیاسی طرح ریزی میسراسری که با سرهم کردن این  سیماتر کیبا 

های جرم، سختی و نیرو 
hM ،

hK  وF بندی اجزاء محدود، های متداول سرهمرا روی مش مقیاس کوچک بوسیله روش

   شود.با توابع پایه تحلیل چندمقیاسی به صورت زیر ساخته می Rک ماتریس تبدیل کنیم. سپس یسرهم می

(4-24)                                                                                                    
1 2( , ,..., )T

NR R R R 
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 که 

(4-25)                                                                                             ,1 ,2 ,[ , ,...., ]
ii i i i mR     

i,که  j ،j تابع پایه چند مقیاسی از امینi  برای توابع پایه پیروی  18-4امین گره مقیاس بزرگ است و از تعریف

کند، می
im  تعداد کل توابع پایه ازi.امین گره مقیاس بزرگ است 

بنابراین دارای ابعاد  Rماتریس تبدیل  1

N

ii
m n


  ،استN های مقیاس بزرگ، تعداد گره

im  تعداد توابع پایه در

iK وn  تعداد درجات آزادی از مش مقیاس ریز
hT  است. با ماتریس تبدیلR  تواند به می 25-4سیستم نیمه گسسته

 صورت زیر نوشته شود.

(4-26)                                                               0T T T

h H h H h H hRM R d RE R d RK R d RF    

واضح است که 
Hd  دارای طول

1

N

ii
m

  است در مقایسه باn  که طول
hd  که مربوط به مش مقیاس ریز کاهش یافته

 تواند با رابطه زیر نمایش داده شود.است. میدان موج در مش مقیاس ریز می

(4-27)                                                                                                                 h Hd Rd 

و  nین نسبت ب که به معنی کاهش چشمگیر درجات آزادی الزم برای ذخیره سازی و پوشش میدان موج است. )معموالً

1

N

ii
m

 از توابع پایه در تمام  یتعداد برابر بزرگ است.( برای مثال فرض کنید
iK که با )ها وجود داشته باشدm  نمایش

در دو بعد این نسبتKبا المان  سپس برای یک دامنه مستطیلی  (،دهیممی

1 2 1 1 2 22( 1)( 1) / [( / 1)( / 1) ]n n n r n r m    .است 

 گام زمانی 7-2-4

 شود.بندی زمانی از تفاضل مرکزی مرتبه دوم استفاده میبرای تقسیم

(4-28)                                                                                            
2

2t t t t t

H H H
H

d d d
d

t

  



 

(4-29)                                                                                                     
2

t t t t

H H
H

d d
d

t

 



 

های سازی گامای گسستهتوان برزمانی مثاًل نیومارك را هم می تر گامهای پیچیدهای دقت مرتبه دوم هستند. روشکه دار

 زمانی به کار برد.
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 الگوریتم گام به گام حل مسئله – 1-4جدول 

 ها : خواص مصالح، بارگذاری و هندسه سازهورودی -1

 مقیاس میکرو

 (17-4و  16-4)روابط یس سختی محاسبه ماتریس جرم و ماتر -2

 ها( و محاسبه مد شیپ 8) رابطه  8-4حل مسئله مقدار ویژه  -3

 14-4محاسبه توابع شکل از رابطه  -4

 مقیاس ماکرو  

 15-4حل معادله حاکم بر مقیاس ماکرو  -5

 ایمحاسبه بردار تغییر مکان گره -6
 

 مثال عددی  3-4

 شود.محیط دو بعدی استفاده میسنجی روش از یک مثال سادی برای انتشار موج در برای صحت

 8000ی ، چگال 0.3، ضریب پوآسن  710انتشار موج در محیط دو بعدی همسانگرد با مشخصات مدول االستیسیته 

 شود.در نظر گرفته می 50000و دامنه  0.05شود. بارگذاری به صورت سینوسی با دوره بررسی می

 هستند. 0.12و  0.08، 0.04ها تقیم در زماننمایش دهنده نتایج حل مس 31 -4تا  20-4های شکل

 م:نتایج حل مستقی

 ثانیه 0.04شده در زمان : نمودار جابجایی در جهت بار وارد  20-4 شکل
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 0.04: جابجایی در جهت نیروی اعمال شده در زمان 21-4شکل 

 

 0.04: جابجایی در جهت عمود بر جهت  نیروی اعمال شده در زمان 22-4شکل 
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 0.04: جابجایی در جهت عمود بر نیروی اعمال شده در 23-4شکل 

 

 0.08 جابجایی در جهت نیروی وارد شده در زمان : 24-4کل ش
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 0.08: جابجایی در جهت نیروی اعمال شده در  25-4ل شک

 

 0.08: جابجایی در جهت عمود بر نیروی اعمال شده در  26-4شکل 
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 0.08: جابجایی در جهت عمود بر نیروی اعمال شده در زمان  27-4شکل 

 

 0.12: جابجایی در جهت نیروی اعمال شده درزمان  28-4شکل 

 



76 

 

 

 

 0.12جایی در جهت نیروی اعمال شده در زمان جاب :  29-4شکل 

 

 0.12:جابجایی در جهت عمود بر نیروی اعمال شده در زمان  30-4شکل 
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 : حل با روش تحلیل چند مقیاسی

 هستند. 0.12و  0.08، 0.04ها نمایش دهنده نتایج حل تحلیل چند مقیاسی در زمان 43 -4تا  32-4های شکل

 

 0.12:جابجایی در جهت عمود بر نیروی اعمال شده در زمان  31-4شکل 

 

 مقیاسی با روش تحلیل چند 0.04:جابجایی در جهت نیروی اعمال شده در زمان  32-4شکل   
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 د مقیاسیبا تحلیل چن 0.04: جابجایی در جهت نیروی اعمال شده در زمان  33-4شکل       

 

 د مقیاسیبا روش تحلیل چن 0.04: جابجایی در جهت عمود بر نیروی اعمال شده در زمان  34-4شکل 
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 یند مقیاسبا روش تحلیل چ 0.04: جابجایی در جهت عمود بر نیروی اعمال شده در زمان  35-4 شکل  

 

 یل چند مقیاسیبا روش تحل 0.08: نمودار جابجایی در جهت نیروی اعمال شده در زمان  36-4شکل            
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 با روش تحلیل چند مقیاسی 0.08:جابجایی در جهت نیرو در زمان  37-4شکل 

 

 یقیاسبا روش تحلیل چند م 0.08: جابجایی در جهت عمود برنیروی اعمال شده در زمان  38-4شکل 
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 با روش تحلیل چند مقیاسی 0.08: جابجایی در جهت عمود بر نیروی اعمال شده در زمان  39-4شکل 

 

 با روش تحلیل چند مقیاسی 0.12: جابجایی در جهت نیرو در لحظه  40-4شکل 
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 با روش تحلیل چند مقیاسی 0.12جابجایی در جهت نیروی اعمال شده در زمان : 41-4شکل 

 

 د مقیاسیبا روش تحلیل چن 0.12بجایی در جهت عمود بر نیروی اعمال شده در زمان : جا 42-4شکل 
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ه باعث ایجاد تابع شکل مورد استفاده قرار گرفته شده است ک 12در نمودارهای باال مربوط به تحلیل چندمقیاسی 

 اغتشاشات ناشی از خطای محاسباتی است.

 

 کند.تابع ویژه این خطا تا حدودی بهبود پیدا می 30با استفاده از 

 با روش تحلیل چند مقیاسی 0.12: جابجایی در جهت عمود بر نیروی اعمالی در زمان  43-4شکل 
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 کلتابع ش 30به روش تحلیل چند مقیاسی با  0.12: جابجایی در جهت عمود بر نیرو در لحظه  44-4شکل       

 

 تابع شکل 30به روش تحلیل چند مقیاسی با  0.12:جابجایی در جهت نیروی اعمال شده در لحظه  45-4شکل   
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ال قبل و ج از مرز مشابه مثال حل شده ، برای یک محیط با مشخصات یکسان با مثبرای نمایش انتشار مو

 شود.بارگذاری مرزی حل می

 

 

 

 

 0.04در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x سمت چپ تغییر مکان در جهت   46-4شکل 

 

 

 

 

 

 0.08در زمان  yت سمت راست تغییر مکان در جه و x سمت چپ تغییر مکان در جهت    47-4شکل 

 

 

 

 

 

 
 0.12در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x سمت چپ تغییر مکان در جهت   48-4شکل 
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 0.16در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x سمت چپ تغییر مکان در جهت   49-4شکل 

 

 

 0.2در زمان  yن در جهت سمت راست تغییر مکا و x سمت چپ تغییر مکان در جهت   50-4شکل 

 

 

 0.2در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x سمت چپ تغییر مکان در جهت   51-4شکل 

 

 

 



87 

 

 

 

 0.24 و پایین برای زمان 0.2باال برای زمان  yو xجذر مجموع مربعات جابجایی در جهت   52-4شکل 
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 سازی عددیمدل 5فصل 

 مقدمه 1-5

های ر شاخهی دهای محیط نقش مهمها یا ناخالصیهای موجود در سازهسازی رفتار موج در برخورد با نقصیهشب

ها برای یبا ناخالص جمهندسی مثل اکتشاف مخازن و پایش سالمت و غیره دارد. تحلیل نتایج برخورد مومختلف 

سازی ست. شبیهابوسیله نمایش نمودار موج پراکنده شده از آن امکان پذیر  ها وپی بردن به ماهیت این ناخالصی

سباتی زیادی ها دارای هزینه محاها و ناهمگنیهای مختلف نقصسازی مقیاسکامل موج  به دلیل نیاز به شبیه

م شود. به دلیل هزینه محاسباتی و لزواست. در نتیجه تالش زیادی صرف ساخت و مش زدن مدل صرف می

خش برای بهای تحلیل چند مقیاسی انجام شده است. در این های زیادی برای توسعه مدلسازی موج تالششبیه

 ت.استفاده شده اس مگنی از روش تحلیل چندمقیاسی تعمیم یافتهج و تعامل آن با ناهتحلیل رفتار مو

 اثر ناهمگنی بر انتشار موج 2-5

سخش نسبت اندرکنش موج با یک ناهمگنی را که پا ،در ابتدا به منظور بررسی کارایی روش تحلیل چند مقیاسی

 کنیم.میبررسی  تر، قابلیت تجسم بهتری دارد،به ساختارهای پیچیده

 پیکربندی 1-2-5

مشخصات  با شود. یک محیط دوبعدی مسئله انتشار موج در یک محیط همگن به همراه یک ناهمگنی بررسی می
3( 10 ,  =8000 /  , 0.3)E Mpa kg m    و ناهمگنی با مشخصات
3( 200  , =1600 kg/m  , =0.3)E mpa   96کنیم. صفحه داری طول و عرض را بررسی میL m  است. نا
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6Lهمگنی به صورت یک مربع به ابعاد  m  در نظر گرفته شده است. مختصات مرکز این مربع

( 48  , y 24 )x m m   است. بارگذاری به صورت ضربه در جهتy  500در مرکز صفحه با دامنهMN  به صورت

1micLهای به طول مقیاس میکرو مربع ، است. مش0.05sنوسی با تناوب سی m هایی متر و مقیاس ماکرو مربع

6macLبه طول   m  در نظر گرفته شده است. برای مقایسه مسئله یکبار با روش مستقیم و یکبار با روش تحلیل

 شود.یاسی تحلیل میچند مق

 هستند. 0.36نمایش دهنده نتایج حل تحلیل چند مقیاسی تعمیم یافته در بازه زمانی  9-5تا  1-5های شکل

 نتایج حل بوسیله تحلیل چند مقیاسی: 2-2-5

 

 

 0.04در زمان  yمکان در جهت  سمت راست تغییر و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  1-5شکل 

 

 0.08در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  2-5 شکل
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 0.12در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  3-5شکل 

 

 0.16در زمان  yهت سمت راست تغییر مکان در ج و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  4-5شکل 

 

 

 0.2در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  5-5شکل 
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 0.24در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  6-5شکل 

 

 

 0.28زمان در  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  7-5شکل 

 

 

 0.32در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  8-5شکل 
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 هستند. 0.36نمایش دهنده نتایج حل تحلیل با اجزاء محدود متداول در بازه زمانی  18-5تا  10-5های شکل

 نتایج حل مستقیم: 3-2-5

 

 

 

 0.36در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  9-5شکل 

 

 

 0.04در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  10-5شکل 
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 0.08در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  11-5شکل 

 

 0.12در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  12-5شکل 

 

 0.16در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  13-5شکل 
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 0.2در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  14-5شکل 

 

 

 0.24در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  15-5شکل 

 

 

  0.28در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  16-5شکل 
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48xیج از نقاط با فاصله یکسان روی خط برای مقایسه نتا  .نتیجه حل با اجزاء  19-5شکل  استفاده شده است

 مقایسه حل اجزاء محدود و تحلیل چندمقیاسی تعمیم یافته است. 20-5محدود و شکل 

 0.32در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  17-5 شکل

 

 

 0.36در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  18-5شکل 
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48xتغییر مکان نقاط با فاصله یکسان روی خط  19-5شکل  m  در جهتy 

 

 

48xتغییر مکان نقاط با فاصله یکسان روی خط مقایسه   20-5شکل  m  در جهتy  در روش

 مستقیم با روش تحلیل چندمقیاسی
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 موج در محیط متناوب 3-5

 پیکربندی 1-3-5

لکرد مقابله برای عم  [230]مشابه با محیط بررسی شده در مرجع پیکربندی  از نظربرای مثال دوم محیط متناوب 

  شود. بررسی می ای است.با امواج لرزه

 

 

-گیرد. ناهمگنییتفاده قرار مها با مشخصات ناهمگنی مثال قبل و همان بارگذاری مورد اسدر این مثال از ناهمگنی

2inclusionLها به شکل مربع به ابعاد  m  6و به فاصله مرکز تا مرکزunitcellL m  در جهتx وy  از هم قرار دارند

تایج است. ابتدا نتایج تحلیل چندمقیاسی و سپس نمشخصات محیط هم مشابه مثال قبل در نظر گرفته شده 

 شود.تحلیل مستقیم نمایش داده می

ل با روش حنتیجه  40-5تا  31-5نمایش دهنده نتایج حل تحلیل چند مقیاسی تعمیم یافته  و  30-5تا  24-5های شکل

 ند.هست 0.36زه زمانی سازی، در بانتایج حل با روش تحلیل چند مقیاسی همگن 50-5تا  41-5اجزاء محدود و 

48xجابجایی نقاط با فواصل یکسان روی خط  51-5شکل  m با روش اجزاء محدود  52-5سازی و با روش همگن

با روش  سازی و روش اجزاء محدودبه ترتیب مقایسه روش اجزاء محدود با روش همگن 53-5و  52-5های هستند. شکل

 م یافته هستند.تحلیل چندمقیاسی تعمی

 

 ]204[ای توسط شرکت موناردعکسی از آزمایش متامتریال لرزه 21-4شکل 
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 نتایج حل تحلیل چندمقیاسی: 2-3-5

 

 

 

 0.04در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   22-5شکل 

 

 

 0.08در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   23-5شکل 

 

 

 0.12در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  24-5شکل 
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 0.16در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   25-5شکل 

 

 

 0.2در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  26-5شکل 

 

 

 0.24در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   27-5شکل 
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 0.32در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت  29-5شکل 

 

 

 0.36در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   30-5شکل 

 

 

 0.28در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x ییر مکان در جهت تغ چپسمت   28-5شکل 
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 نتایج حل به روش مستقیم: 3-3-5

 

 

 

 0.04در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x مکان در جهت  تغییر چپسمت   31-5شکل 

 

 

 

 

 0.08در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   32.-5شکل 

 

 

 

 0.12در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت    33-5شکل 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 0.16در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   34-5شکل 

 

 

 

 0.2در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   35-5شکل 

 

 

 

 0.24در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   36-5شکل 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 0.28در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   37-5شکل 

 

 

 

 0.32در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   38-5شکل 

 

 

 

 0.36در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   39-5شکل 
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 سازی:حل مسئله به روش همگن 4-3-4

حیط سمتی از محیط که دارای ناهمگنی هست با یک مدر این روش بعد از استخراج ماتریس رفتاری همگن ق

ه شده طول همگن با ماتریس رفتاری محاسبه ظده جایگزین شده در نتیجه از المانهای بزرگتر برای حل استفاد

3Lالمانهای این بخش  m فرض شده است. 

 

 0.4در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   40-5شکل 

 

 

 

 0.04در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   41-5شکل 
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 0.08در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   42-5شکل 

 

 

 0.12در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپ سمت  43-5شکل 

 

 0.16در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   44-5شکل 
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 0.2در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   45-5شکل 

 

 

 0.24در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  پچسمت   46-5شکل 

 

 

 0.28در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   47-5شکل 
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 0.32در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   48-5شکل 

 

 

 0.36در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   49-5شکل 

 

 

 0.4در زمان  yسمت راست تغییر مکان در جهت  و x تغییر مکان در جهت  چپسمت   50-5شکل 
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48xجابجایی نقاط با فواصل یکسان با مختصات   51-5شکل  m  و مختصاتy سازیروی محور افقی  در حل همگن 

 

 

48xجابجایی نقاط با فواصل یکسان با مختصات   52-5شکل  m  و مختصاتy  روی محور افقی در حل مستقیم 
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48xجابجایی نقاط با فواصل یکسان با مختصات   53-5شکل  m  و مختصاتy  روی محور افقی برهم نهی پاسخ مستقیم و

 سازیحل همگن

 

48xجابجایی نقاط با فواصل یکسان با مختصات   54-5شکل  m  و مختصاتy  روی محور افقی برهم نهی پاسخ مستقیم و

  تعمیم یافته  تحلیل چندمقیاسیحل 
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 گیریخالصه و نتیجه 6فصل 
 .تحلیل چند مقیاسی برای تحلیل انتشار موج در محیط االستیک بررسی شدهای گذشته دو روشدر فصل

اهش خطای کسازی برای یک محیط متناوب ارائه شد و بعد از آن از روش المان طیفی برای در ابتدا روش همگن

رو خواص شود. با حل مسئله میکتدا مسئله یکبار بر مقیاس میکرو حل میعددی استفاده شد. در این روش اب

ل برای انتشار کارایی این ح آید که برای تحلیل مورد استفاده قرار میگیرد.رفتاری محیط معادل همگن بدست می

 موج شاك در یک میله مورد بررسی قرار گرفت.

اسباتی تواند به صورت قابل توجهی هزینه محمیی سازی عددی بر مبنای تئوری تحلیل چند مقیاسروش همگن

ز دست اهایی از چند مقیاس مثل محیط زمین، موجب های دارای ناهمگنیرا کاهش دهد با این حال در محیط

روش تحلیل  دهد. به همین دلیلشود و در نتیجه دقت حل را کاهش میرفتن اطالعات مهمی از ریز ساختارها می

از یک  ته در فصل سوم معرفی شد. این روش برای تحلیل انتشار موج همانند روش قبلچندمقیاسی تعمیم یاف

ماکرو  شوند و در حل مقیاسکند. با حل بدست آمده توابع شکل ساخته میحل در مقیاس میکرو استفاده می

است. در  سازی در نمایش بهتر جزئیات محیطگیرند مزیت این روش نسبت به روش همگنمورد استفاده قرار می

د متداول در روش تحلیل چندمقیاسی تعمیم یافته و روش اجزاء محدوای بین نمایش جبهه موج فص سوم مقایسه

 انجام شد. 

شد و بعد  در فصل چهارم در یک مثال نحوه اندرکنش موج با ناهمگنی بررسی شد و با حل اجزاء محدود مقایسه

لیل چند مقیاسی یک محیط متناوب ) متامتریال( با هر دو روش تح از آن مثالی مشابه با یک آزمایش انجام شده از

 یافته حل شد و نتایج هر یک با حل اجزاء محدود مقایسه شد. سازی و تعمیمهمگن

سازی قادر به نمایش جزئیات انتشار موج از قبیل نوسانات تواند نتیجه گرفت روش همگنهای حل شده میاز مثال 

دهد )برای ثر تعامل با ناهمگنی نیست اما دامنه جابجایی را با دقت خوبی نمایش میحاصل از شکست موج در ا
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در سازی، روش تحلیل چندمقیاسی تعمیم یافته توانایی بیشتری (. روش همگن2نمونه مثال حل شده در فصل 

رد اما در نمایش نوسانات حاصل از شکست و بازتاب موج دارد در مقاطعی این روش نیز خطای قابل توجهی دا

 .مجموع عملکرد بهتر در تحلیل انتشار موج دارد

 

 پیشنهاد تحقیقات آتی 6-2

 ت زیر است:تعمیم یافته انجام داد که دو مورد آن به صورتوان برای توسعه تحلیل چندمقیاسی چندین کار می

  

ا یستیک در نظر گرفتن اثرات میرایی در معادله موج االستیک یعنی بررسی معادله موج ویسکواال .1

 پورواالستیک.

 در نظر گرفتن اثرات وجود سیال در محیط و اندرکنش سیال با جامد .2
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