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 چکیده:

های ترفتز جهت تحلیل رفتار خمش و ارتعاش آزاد ورق و پوسته، و همچنین تعیین بار کمانش ورق پرداخته در این رساله، به توسعه چند روش بدون شبکه با ایده روش 

های تغییرشکل بعنوان بعدی، برای مسائل صفحه و پوسته، از تئوریاند. با توجه به پیچیدگی تحلیل االستیک سهنظر از مواد مرکب تشکیل شدههای مورد شده است. سازه

همانند تئوری کالسیک  الیه معادل مشهوریهای تکشود. تئوریها به صورت معادالت مشتقات جزئی استفاده میسازی رفتار این سازهتری به منظور شبیهجایگزین ساده

های نازک تا نسبتاً ضخیم امتبر مبنای فرضیات، و نیز تئوری تغییرشکل برشی مرتبه اول و سوم به پیشنهاد میندلین و ردی، به ترتیب جهت استخراج مطلوب نتایج برای ضخ

 شود. نین شرایط مرزی متناسب با هر تئوری استخراج میاند. با استفاده از اصول انرژی )کار مجازی( معادالت دیفرانسیل حاکم و همچاستفاده شده

یافته در این تحقیق بر مبنای تفکیک پاسخ معادالت دیفرانسیل حاکم به دو بخش همگن و خصوصی است. هدف از این ایده های بدون شبکه توسعهایده اصلی روش

اند. روند حل در شکل مرزی بر اساس ها در دو شکل مرزی و محلی توسعه داده شدهین روشگیری و مشکالت آن در تمامی روند حل مسئله است. احذف فرآیند انتگرال

ئله قابل دستیابی است. یابی پاسخ همگن و خصوصی در سرتاسر دامنه حل با استفاده از توابع پایه هموار صورت گرفته و نهایتاً با اعمال شرایط مرزی، مجهوالت مسدرون

کور،گاهی بنا بر دالیلی از جمله بزرگ بودن دامنه حل، وجود مرزهای داخلی و تغییرات شدید در مشخصات موثر همچون بارگذاری، علیرغم سرعت باالی روش مذ

ه از این رو در این تحقیق از توسعه تکنیک تفکیک دامنه و همچنین فرم محلی روش ب .شودهندسه و خواص مکانیکی، از کیفیت نتایج حاصل از فرم مرزی کاسته می

ای از نقاط سازی دامنه حل و مرزها توسط شبکهشود. در شکل محلی، گسستهتری از مسائل ورق و پوسته استفاده میمنظور رفع این مشکالت و فابلیت حل طیف گسترده

-اسخ خصوصی و همگن، و همچنین فرمولای مجاور )حاوی درجات آزادی( به منظور تقریب پگیرد. در هر نقطه یک ابر شامل تعدادی از نقاط گرهای صورت میگره

بندی آن وابسته دانست، به طوری که تغییر در هر بخش منجر به توان به توابع پایه انتخابی و فرمولهای هر روش بدون شبکه را میویژگیشود. بندی متناسب تشکیل می

رساله توابع هموار متمایزی شامل توابع پایه نمایی و نیز توابع پایه متعادل شده جهت شود. روش های بدون شبکه ارائه شده در این تعیین خصوصیات و کاربرد روش می

بندی در فرم مرزی یا محلی، از منطق یکسانی برای هر دو نوع پایه استفاده شده است. با این وجود بدلیل تفاوت خصوصیات شوند. برای فرمولتوسعه روش استفاده می

گیری در روند حل، ارضاء توان به استفاده از توابع پایه هموار، عدم نیاز به انتگرالها میهای متفاوتی دارند. از مزایای مهم این روشویژگیهای متناظر نیز ها، روشپایه

اشاره کرد. عالوه بر مزایای مذکور،  سازی دامنه و مرز، و همچنین عدم نیاز به فرآیند مونتاژساده شرایط مرزی به شیوه نقطه ای و بدون نیاز به المان مرزی، سادگی گسسته

ری مراتب ها از نرخ همگرایی باالیی برخوردار بوده و همپوشانی میان ابرها منجر به پیوستگی مطلوب تغییرشکل و تنش شده است. همچنین امکان برقرافرم محلی این روش

های مرکب با اشکال دلخواه ها و پوستههای بدون شبکه پیشنهادی، مسائل متنوعی از ورقبه منظور بررسی دقت و کارآمدی روش باالی پیوستگی میان ابرها میسر است.   

 جزاء محدود مقایسهو شرایط مرزی متنوع ارائه شده است. نتایج بدست آمده جهت اعتبارسنجی با نتایج سایرمحققین در صورت وجود، و در غیر این صورت با روش ا

 .ها هستنداند که همواره موید کارآیی مناسب روششده

 :د راهنماتیااس
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با استفاده از توابع پایه هموار و  ها های مرکب و پوسته حل برخی مسائل ورق

های بدون شبکهروش  
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