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توسعه يک روش نيمهتحليلی جديد برای حل مسائل االستوديناميک در حوزه
فرکانس
رضا بابایی ،2احسان جباری* 1و محسن خسروی

بابادی0

 2دانشجوی دوره دکتری ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه قم
 1استادیار دانشکده مهندسی ،دانشگاه قم
 0دکتری ،سازمان صنایع دریایی ایران
(دریافت ،66/2/6 :پذیرش ،2061/4/10 :نشر آنالین)2061/4/10 :
چکيده
هدف پژوهش حاضر ،توسعه یک روش نیمهتحلیلی جدید بهمنظور آنالیز دینامیکی سدهای بتنی وزنی میباشد .در این روش ،ماتریسهای ضرایب
دستگاه معادالت دیفرانسیل حاکم با استفاده از چندجملهایهای مرتبه باالی الگرانژ (توابع نگاشت) ،توابع شکل ویژه ،روش انتگرالگیری عددی گوس-
لوباتو -لوژاندر ( )Gauss- Lobatto- Legendreو روند تولید فرم انتگرالی با استفاده از روش باقیماندههای وزندار ،بهصورت قطری استخراج میشود .این
امر و نیز گسستهسازی مسئله با یک بعد کمتر از فضای اصلی ،باعث کاهش قابلتوجه حجم محاسبات نسبت به سایر روشها میشود .در این پژوهش برای
اولین بار به کمک ابزارهای مذکور ،معادله حاکم بر مسائل االستودینامیک ( )Elastodynamicبا تحریک پایه (بار زلزله) در حوزه فرکانس با انتقال به فضای
محلی استخراج و روند حل آن بیان شد .همچنین بهمنظور سنجیدن توانایی و دقت روش حاضر در حل این دسته از مسائل ،دو سد وزنی بتنی با مخزن
خالی تحت تحریک هارمونیک پایه آنالیز گردید .مقایسه نتایج این روش با سایر روشها نشان میدهد که روش حاضر دارای دقتی باال توأم با استفاده از
حداقل درجات آزادی غیردرگیر برای آنالیز دینامیکی مسائل بزرگمقیاس همچون سدها میباشد.
کليدواژهها :مسائل االستودینامیک ،ماتریس ضرایب قطری ،سد بتنی وزنی ،حوزه فرکانس.

 -5مقدمه
تاکنون محققان روشهای عددی زیادی را برای حل مسائل
االستودینامیک 2به کار در حوزه زمان و فرکانس بهکار بردهاند و
هدف بسیاری از آنها دستیابی به روشهایی بوده است که با
کمترین هزینه محاسباتی ،دقیقترین پاسخها را بهدست آورد.
روش المان محدود 1دارای قابلیتهای خوبی در حل این دسته از
مسائل میباشد ( Boroomandو  1336 ،Mossaibyو Loureiro
و  .)1336 ،Mansurروش المان مرزی 0مسئله را با یک بعد کمتر
از فضای اصلی حل میکند ولی نیاز به حل اساسی 4دارد (Javaran
و همکاران 1322 ،و  Xiaoو همکاران .)1321 ،روش المان مرزی-
محدود مقیاس شده 3مزایای روش المانهای محدود و المانهای
مرزی را ترکیب میکند و یک روش نیمهتحلیلی برای حل معادالت
دیفرانسیل جزئی حاکم بر مسائل االستودینامیک بهحساب میآید.

در این روش فقط مرزهای مسئله نیاز به گسستهسازی دارد و
برخالف روش المان مرزی ،نیاز به حل اساسی نیست ( Yangو
همکاران 1332 ،و .)1322
ماتریس ضرایب دستگاه معادالت دیفرانسیل حاکم در هر سه
روش مذکور پر است و این امر هزینه محاسباتی را افزایش میدهد.
برای اجتناب از چنین مشکلی ،خاجی و همکاران ( )1322روش
6 SBFEMرا توسعه داده و یک روش نیمهتحلیلی با ماتریس ضرایب
قطری معرفی کردند .این روش برای حل مسائل پتانسیل (Khaji
و  ،)1322 ،Khodakaramiمسائل االستواستاتیک 2دو و سهبعدی
( Khajiو  1322 ،Khodakaramiو  ،)1321مسائل
االستودینامیک ( Khodakaramiو  1321 ،Khajiو  Khajiو
 ،)1326 ،Mirzajaniفشار هیدرودینامیک مخازن سدهای بتنی
وزنی (بابایی و همکاران 2061 ،و  ،)2064تفرق امواج

1. Elastodynamic
)2. Finite Element Method (FEM
)3. Boundary Element Method (BEM

4. Fundamental solution
)5. Scaled boundary finite element method (SBFEM
6. Scaled boundary finite element method
7. Elastostatic

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس313-01230323 :
آدرس ایمیل( r.babaee@stu.qom.ac.ir :ر .بابایی)( e.jabbari@qom.ac.ir ،ا .جباری)( mohsen_khb@yahoo.com ،م .خسروی بابادی).
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(Khaji

( Moghadaszadehو  )1323 ،Khajiو مکانیک شکست
و  )1323 ،Yazdaniبا موفقیت توسعه داده شد.
 )1323( Khodakaramiبهمنظور توسعه و افزایش دقت این
روش از توابع نگاشت و روش انتگرالگیری متفاوتی استفاده نمود
و مسائل االستودینامیک را در حوزه زمان حل کرد (Fakharian
و  .)1323 ،Khodakaramiهدف از این مقاله توسعه روش مذکور
برای استخراج و حل معادالت حاکم بر مسائل االستودینامیک
تحت تحریک پایه یا بار زلزله در حوزه فرکانس است .به علت پایین
بودن هزینه محاسبات در روش حاضر ،توسعه آن در آنالیز
پدیدههای فیزیکی غولآسا قابلتوجه است لذا در این پژوهش
بهمنظور صحتسنجی ،دو سد بتنی وزنی با مخزن خالی آنالیز
خواهد شد.

و در آن  ωفرکانس دورانی است .روش حاضر بر مبنای استفاده از
فرم انتگرالی معادله حاکم است لذا با استفاده از روش باقی-
ماندههای وزندار با ضرب نمودن طرفین این رابطه در بردار تغییر
مکان دلخواه  wو انتگرالگیری از آن داریم:
()6

 w uˆ dΩ   wρ uˆ dΩ  0
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 -2معادالت حاکم در دستگاه مختصات کلی
معادله حرکت حاکم بر االستودینامیک دوبعدی با تحریک پایه
در دستگاه مختصات اصلی ،در فضای دلخواه ( Ωشکل ())2
بهصورت زیر بیان میگردد:
()2

σ ij, j  ρuti  0

()1

uti  ui  ug

که در این رابطه σ ij,j ،بیانگر اجزای تانسور تنش دوبعدی است.
همچنین  ug ، utiو  uiبهترتیب شتاب کلی ،شتاب هارمونیک
پایه و شتاب نسبی سازه میباشند .الزم به تذکر است که در حالت
دوبعدی مسائل االستودینامیک i  X , Y ،و  j  X ,Yمیباشند
و  ρهم جرم مخصوص است .بهمنظور تحلیل در حوزه فرکانس،
حرکت هارمونیک در نظر گرفته میشود؛ بنابراین رابطه بین جابه-
جایی در حوزه زمان ) ui(tو جابهجایی در حوزه فرکانس )uˆ i (
بهصورت زیر بیان میگردد:
()0

) ui (t )  uˆi () exp(It

بهطور مشابه میتوان نوشت:
()4

) σij,j (t )  σˆij,j ( ) exp( It

که در آن و )  uˆi (دامنه جابهجایی است.
بنابراین معادله حاکم بر مسائل االستودینامیک با تحریک
هارمونیک پایه در حوزه فرکانس بهصورت زیر خواهد بود:
()3

σˆij,j  ρω2uˆi  ρω2uˆ g  0

شکل  -5فضای  Ωبا شرايط مرزی دلخواه در دستگاه مختصات
کلی و محل LCO

 -1مدلسازی مسئله در فضای محلی
بهمنظور مدلسازی هندسه و فیزیک مسئله ،ابتدا یک نقطه
بهعنوان مرجع مختصات محلی ( Local Coordinates Originیا
 )LCOانتخاب و تمام خصوصیات هندسی و فیزیکی مسئله نسبت
به این نقطه ارزیابی میگردد .در این روش ،مرزهای مسئله با
استفاده از المانهایی با یک بعد کمتر از بعد فضای مسئله
گسستهسازی میشود .در شکل ( )2نحوه مدلسازی هندسه
مسائل دوبعدی در مختصات اصلی و محلی  LCOآمده است .با
توجه به محورهای محلی ،مرزهای مسئله به دو دسته تقسیم
میگردند :مرزهایی که امتداد آنها از  LCOمیگذرد و مرزهایی
که نمیگذرد .واضح است که فقط باید مرزهای نوع دوم را
گسستهسازی نمود .مختصات هر نقطه درون دامنه در مختصات
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کلی با ) ˆ ( xˆ,yو هر نقطه از مرزها نیز با  x, y تعیین میگردد.
همانطور که در شکل ( )1میبینید ،در دستگاه مختصات محلی
از دو محور با نامهای  ξو  ηاستفاده میگردد؛ محور  ξمعرف محور
شعاعی است که از محل  LCOشروع و تا روی مرزها ادامه مییابد.
محور  ηنیز محوری مماسی است که فقط بر روی مرزها تعریف
میشود .محدوده تغییرات محور مماسی بین  -2تا  +2است اما
تغییرات محور شعاعی برای مسائل محدود بین صفر (در  )LCOو
یک (روی مرزها) میباشد و برای مسائل نیم نامحدود بین یک تا
بینهایت است.

 

رابطتته بین جزء ستتتطح المتتان در مختصتتتات کلی (  ) dx dyو
مختصات محلی (  ) d dنیز بهصورت زیر است:
 
d  dx dy   J ( ) d d

()21

و در آن  ، J  ماتریس ژاکوبی انتقال بر روی مرزها میباشد:
 x η 
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برای رابطه بین مشتتقها در دو دستتگاه مختصات کلی و محلی،
داریم:
T
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که در آن:

0
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()23
شکل  -2زير حوزه  Ω5در دستگاه مختصات محلی و محل LCO

()26

 -5-1مدلسازی هندسه
برای انتقال هندسه از مختصات کلی به مختصات محلی ،از
6
توابع نگاشت 1که از نوع چندجملهایهای مرتبه باالی الگرانژ
میباشند ،به شکل زیر استفاده میگردد (:)1321 ،Canuto
()2

η  ηk
ηi  η k

()6

)  y (
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[b 2 ( )] 
0
J ( ) 
)  x(

بهمنظور محاستتبه ترکشتتن 22در هر امتداد ،نیاز به دانستتتن
بردار نرمال در آن امتداد میباشتد؛ بردار نرمال عمود بر سطح در
مرزهای مسئله در دو امتداد  ξو  ηبهصورت زیر تعریف میگردند:

nη 1



φi (η) 

k 1,k i

توابع نگاشتت پیشنهادی دارای خاصیت دلتای کرونیکر 23در
هر یک از نقاط کنترل (نقاط گرهی) متتتتیباشتتند .مختصات هر
نقطه از مسئله با استفاده از این توابع بهصورت زیر خواهد بود:
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 -2-1مدلسازی فيزيکی مسائل
21

با قرار دادن    1در این روابط ،مختصتتتات هر نقطه روی مرز
مسئله به دست میآید ،یعنی:
()23

}x ( )  [ ( )]{ x

()22

}y ( )  [ ( )]{ y
8. Mapping functions
9. Lagrange polynomials
10. Kronecker delta

برای مدلسازی فیزیک مسئله از توابع شکل با ویژگیهای
خاصی استفاده میگردد که در حالت کلی با ]  [ Nنشان داده
میشوند و یکی از عوامل مهم در قطریسازی ماتریسهای ضرایب
است .درونیابی خواص فیزیکی مسئله بر روی مرزها با استفاده از
این توابع شکل انجام میگیرد که دارای دو ویژگی مهم هستند؛

11. Traction
12. Shape function
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یکی اینکه دارای خاصیت دلتای کرونیکر در نقاط گرهی المانها
میباشند و دیگری اینکه مشتق اول آنها نسبت به محورهای
محلی مماسی در تمام گرهها برابر صفر است .یعنی:
()26

N (  )  

()13

N , ( )  0

این توابع برای یک المان  n  1گرهی ،یک چندجملهای از مرتبه
 2n  1بهصتتتتتورت رابطه ( )12است که
مجهول استت ،و این پارامترها با استفاده از ویژگیهای بیانشده،
تعیین میگردند.
دارای 2n

2 nη 1

m

()12

a

mη

پارامتر

N i η  

m 0

در مستتائل االستتتودینامیک ،تابع هدف ( )φدر هر نقطه )  ( ,از
فضتای مستئله با درونیابی مقادیر گرهی آن و با استفاده از تابع
شکل )  N (بهصورت رابطه زیر محاسبه میشود:
}) { ( , )}  [ N ( )]{ (

()11

درصورتیکه  uξ,t جابهجایی در حوزه زمان و تبتتتدیل فوریه
آن  û ξ,ω جابهجایتتتتی در حوزه فرکانس باشد؛ با اعمال توابع
شتکل ،جابهجایی در هر نقطه  ξ,ηو به ازای فرکانس مشتخ
 ωاز رابطه زیر بهدست میآید:

از طرفی با توجه به اینکه مشتتتق نخستتت توابع شتتکل در نقاط
گرهی برابر با صتتفر میباشتتد ،ترم دوم در رابطه محاستتبه مقدار
کرنش در نقاط گرهی ،برابر صتتفر استتت .همچنین با استتتفاده از
قانون هوک ،24در مورد مؤلفههای تنش در هر نقطه به مختصتات
)  ( , میتوان گفت:
()11

 [b1 ( )][N ( )]{u ( )}, 


{ ( ,  )}  [ D] 
  [b 2 ( )][N ( )], {u ( )}



که در این رابطه  ، D بیانگر ماتریس مدول االستیسیته 23است.
 -0دستگاه معادالت حاکم در فضای محلی
دستگاه معادالت حاکم با استفاده از فرم انتگرالی معادله
حاکم بر اساس روش باقیماندههای وزندار ،توابع شکل و نگاشت
بیانشده در بخش ( )0بهصورت زیر به دست میآید:
()16

 

 

ξ D 0 uˆ ξ,ω,ξξ  D 1 uˆ ξ,ω,ξ





 ω ξ M uˆ ξ,ω ξ Fˆ b ω  0
2

که در آن ماتریسهای ضرایب و بردار موجود بهصورت:

20

()10



uˆ y ξ,ω T

uˆ ξ,η,ω  N ηuˆ ξ,ω  N ηuˆ x ξ,ω

با استفاده از روابط ( )24و ( ،)10مؤلفههای کرنش در نقطه ξ, η
در فضای مسئله بهصورت زیر بیان میگردند:
εˆ y ξ,η,ω γˆ xy ξ,η,ω]T

()14

εˆξ,η,ω  [εˆ x ξ,η,ω

1
 [ B1 η]uˆ ξ,ω,ξ  [ B 2 η]uˆ ξ,ω
ξ

که در آن:
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D   B η

()02

DB 2 η J η dη
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M    N ηT ρ N η J η dη
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()13
()16

[B 2()]  [b 2()] N(η)

همچنین مشتق اول  B1نسبت به محور مماسی بهصورت زیر به
دست میآید:
()12

1

0

1

T
,η

1

1

1

1

1

1

ρω2{uˆ g } J η dη

ω  N ηT
1

1

b

هستند و  Fˆ b (ω)  [ Fˆ xb (ω) Fˆ yb (ω)]Tبردار نیروی حجمی گرهی
ناشی از تحتتتریک پایه در نقاط کنترل روی مرزها در فرکانس ω
است .درواقع این نیرو سهم هر نقطه کنترل از کل نیروی اینرسی
به وجود آمده در فضتای مسئله در ارر تحریک پایه است و بهطور
مستتتقیم از رابطه ( )00محاستتبه میشتتود .با توجتتتته به اینکه
0

[B 1()]  [b 1()] N(η)

T

1

1

ماتریسهای ضترایب ]  [ D ] ، [ Dو ]  [Mمستتقل از  ξهستند؛
این ضرایب برای هر المان تعریف میشوند و با انتگرالگیری روی
مرزهتتا بتتهدستتتت میآینتتد .برای این کتتار بتتایتد از یتک روش
انتگرالگیری عددی استفاده نمود .انتگرالهای فوق با بهکار بردن
روش انتگرالگیری  Gauss-Lobatto- Legendreمطتابق رابطه
زیر محاسبه میگردند ( Canutoو همکاران:)1321 ،

[B 1()],  [b 1()], N(η)

13. Fourier transform
14. Hook's law

15. Elasticity modulus
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2

()04

n( n  1)[(n )(ni )]2

wi 


ξ



با استفاده از این روش و توابع شکل ویژه معرفی شده،
ماتریسها و بردار ضرایب مذکور به شکل زیر قطری میگردند:

0.5






 2
  ω M ii

0
  Dii


()43
()03

) Dij0  2δij wi [ B1 (ηi )]T [ D][ B1 (ηi )] J (ηi

()06

) Dij1  2δij wi [ B1 (ηi )]T,η [ D][ B 2 (ηi )] J (ηi

()02

) M ij  2δij wi [ N (ηi )]T ρ [ N (ηi )] J (ηi

()01

) Fˆi b ωi  2δij wi [ N (ηi )]T ρ ω 2 {uˆ g } J (ηi

در رابطههای فوق δij ،دلتای کرونیکر استتت .بنابراین دستتتگاه
معتادالت درگیر رابطه ( )16را میتوان بهصتتتورت غیر درگیر به
ازای هر درجه آزادی  iبه شکل زیر نوشت:
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()06
برای محاسبه تغییر مکان و تنش در هر درجه آزادی کافیست که
معادله دیفرانسیل متناظر با نقطه کنترل مرتبط با آن حل گردد.
 -1حل معادالت حاکم غير درگير برای هر درجه آزادی
معادله دیفرانسیل حاکم بر هر درجه آزادی از نوع بسل
غیرهمگن است که دارای یک جواب عمومی و یک جواب خصوصی
مطابق روابط ( )43و ( )42میباشد .که در آن ) JV(αو )YV(α
بهترتیب توابع بسل نوع اول و دوم از مرتبه  Vمیباشند A .و  Bهم
ضرایب رابتی هستند که از اعمال شرایط مرزی به دست میآیند.







Y

Fˆib

uˆ ci  Ai

1

 1 Dii

Dii0

2


ξ

1
2

ω M ii

 Bi

uˆ pi 

واضتتح استتت که جواب نهایی از مجموع جتتتتوابهای عمومی و
خصوصی بهدست میآید .یعنی:
uˆi uˆci  uˆ pi

()41
0
 D11
x

 0
ξ 

 0

 0

1

 1 Dii

Dii0

2


ξ

 -6روند حل مسائل
روش کار بهمنظور تعیین پاسخ در هر نقطه دلخواه بهاین
ترتیب است که ابتدا باید ماتریس ضرایب تمامی درجات آزادی
محاسبه گردند و سپس معادله دیفرانسیل حاکم مرتبط با درجات
آزادی که تحت بارگذاری قرار دارند با اعمال شرایط مرزی مربوطه
حل شوند و تابع تغییر مکان مرتبط با آن درجات آزادی و در
امتداد مختصات شعاعی  ξتعیین گردد و سپس با استفاده از روابط
ارائهشده ،مؤلفههای توزیع تنش در امتداد محور  ξمرتبط با این
درجات آزادی تعیین گردد و در نهایت ،با استفاده از برقراری
تعادل ،مؤلفههای تنشهای داخلی در محل  LCOو برای هر درجه
آزادی ( )σLCOiمحاسبه خواهد شد.
با توجه به اینکه نقطه مشترک تمام گرهها ،نقطه  LCOاست
و ازنقطهنظر تغییر مکان ،این نقطه دارای مؤلفههای تغییر مکان
یکسان برای تمام گرهها است ،بنابراین ،میتوان تصور نمود که
تعدادی فنر با سختیهای مشخ در نقطه  LCOبهصورت موازی
به هم متصل شدهاند و سر دیگر این فنرها به گرههای روی مرز
مسئله متصل است؛ بهعبارتدیگر ،مقدار تنش داخلی در نقطه
 LCOبرابر با مجموع تنشهای رسیده به این نقطه از طرف تمام
درجات آزادی که تحت بارگذاری قرار دارند میباشد ،یعنی:
n

()40

}

LCOi

{

{ LCO (  0)} 

i 1

که در آن n ،تعداد کل درجات آزادی است .پس ،میتوان گفت
مقدار تنشی که از رابطه فوق به هریک از این فنرها میرسد ،برابر
با نسبت سختی آن فنر به سختی گره میباشد ،که بهاینترتیب
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میتوان سهم تنش معادل در محل  LCOرا برای هر درجه آزادی
محاسبه نمود و درنهایت کافی است ،معادله حاکم بر مسئله با در
نظر گرفتن این تنش حل گردد.
 -7مثال عددی
بهمنظور سنجش توانایی روش حاضر ،آنالیز دو سد وزنی بتنی
بدون آب با پی صلب تحت بار هارمونیک زلزله ارائه میشود.

برای حل این مسئله از  13المان سه گرهی واقع بر وجه
باالدست سد استفادهشده است .محل  LCOو نحوه گسستهسازی
مرزهای مسئله بهصورت شماتیک در شکل ( )4نمایش دادهشده
است .انتخاب پنجه سد بهعنوان محل  LCOباعث میشود که فقط
مرز باالدست سد المانبندی شود ،این امر عالوه بر اینکه تعداد
درجات آزادی سد را به حداقل میرساند ،مهمترین مرز سد را نیز
برای اندرکنش با مخزن مهیا میکند .همچنین اعمال بار زلزله بر
سد از شرط  ξ=0امکانپذیر است بنابراین بهترین محل  LCOبرای
این هندسه خاص ،پنجه سد میباشد.

شکل  -1محاسبه فرکانس طبيعی سد مثال  5با نرمافزار Abaqus

شکل  -1هندسه مثال اول در مختصات کلی

 -5-7مثال 5
در این مثال یک سد بتنی وزنی مثلثی شکل مطابق شکل
( )0با باالدست قائم و شیب پاییندست  3/1:2انتخاب شده است.
این سد همگن با رفتار مصالح خطی میباشد که ارتفاع ( )Hآن
برابر  433فوت ،ضریب پواسون )ν( 26برابر  ،3/1وزن واحد جرم
( )ρبرابر  233پوند بر فوت مکعب و مدول یانگ آن ( )Eبرابر 4
میلیون پوند بر اینچ مربع است.

همچنین فرکانس طبیعی سد ( )ω1از تحلیل مودال 22آن با
استفاده از روش المانمحدود در محیط نرمافزار ،Abaqus
 0/4234هرتز محاسبه شده است (شکل ( .))3بارگذاری این سد
عبارت است از شتاب هارمونیک افقی پایه (  ) agبا دامنه واحد و
فرکانس  ،ωیعنی:
; a g  a g e It

ag  1

()44

دامنه شتتتاب افقی تاج ستتد ( )āبرحستتب نستتبت فرکانستتی
𝜔𝜔 = 𝐼𝑊 در شتتتکتتل ( )6ارائتته شتتتتده و همچنین بتتهمنظور
1
صتتحتستتنجی با پاستتخهای ( Linو همکاران )1321 ،مقایستته
گردیده است.
30

present method
substracture method

25
20

ā

15
10
5
0
3

شکل  -0مشبندی مرزهای مثال  5در مختصات محلی و مکان
LCO
16. Poisson’s ration

2.5

2

1.5

1

0.5

0

WI

شکل  -6تغييرات دامنه شتاب افقی تاج سد در مثال 5
17. Modal Analysis
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Substracture method
present method

12
10
8
6

Ū

 -2-7مثال 2
در این مثال برای سنجیدن توانایی روش حاضر در مدلسازی
مسائل با هندسه پیچیدهتر از یک سد وزنی با دیواره باالدست
شیبدار استفاده میشود (شکل ( .))2این سد همگن با رفتار
مصالح خطی است که ارتفاع ( )Hآن برابر  213متر ،ضریب پواسون
( )νبرابر  ،3/1وزن واحد جرم ( )ρبرابر  1/3تن بر مترمکعب ،مدول
یانگ ( )Eبرابر  0/3میلیون تن بر مترمربع سرعت انتشار صوت در
آب ( )Cبرابر  2401/63متر بر رانیه و فرکانس طبیعی سد ()ω1
برابر  4/363هرتز در نظر گرفته شده است.

با پاسخهای ( Tsaiو همکاران )2661 ،مقایسه گردیده است.

4
2
0
5

4

2

3

1

0

W

شکل  -9دامنه جابهجايی افقی تاج سد مثال  2نسبت به
جابهجايی استاتيکی

شکل  -7هندسه مثال اول در مختصات کلی

محل  LCOو گسستهسازی شماتیک مرزهای مسئله در
مختصات محلی در شکل ( )1آمده است .همچنین برای حل این
مسئله از  20المان  0گرهی استفاده شده که  21عدد آنها روی
وجه باالدست سد و یک عدد دیگر هم روی تاج قرار دارد.

شکل  -2مشبندی مرزهای مثال  2در مختصات محلی و مکان
LCO

بارگذاری و محل  LCOاین مثال شبیه مثال قبل است و دامنه
جابهجایی افقی تاج سد نسبت به جابهجایی استاتیکی ()Ū
𝐻𝜔 = 𝑤 در شکل ( )6ارائه شده و بهمنظور صحتسنجی
برحسب
𝑐
18. Isoparametric

 -2نتيجهگيری
در این پژوهش ،برای اولین بار ،یک روش نیمهتحلیلی جدید
بهمنظور آنالیز دینامیکی سدهای بتنی وزنی در حوزه فرکانس
توسعه داده شد .در این روش فقط مرزهای مسئله با استفاده از
المانهای جدید ایزوپارامتریک 21تحت توابع جدید نگاشت و توابع
شکل ویژه با دو خاصیت دلتای کرونیکر و صفر بودن مشتق در
نقاط گرهای ،گسستهسازی میشود و با اعمال روش انتگرالگیری
گوس -لوباتو -لوژاندر بر فرم ضعیف (فرم انتگرالی به روش
باقیمانده وزندار) معادالت حاکم در فضای محلی ،ماتریس ضرایب
دستگاه معادالت حاکم قطری میشود .این امر باعث کاهش
چشمگیر حجم محاسبات نسبت به سایر روشها میگردد.
در این پژوهش با استفاده از چهار ابزار روش حاضر ،معادله
حاکم بر مسائل االستودینامیک در حوزه فرکانس در فضای محلی
استخراج گردید و نحوه اعمال مستقیم بار زلزله در حل مسئله
بیان شد .الزم به ذکر است که در محل  LCOمیبایست یک شرط
یا مقدار تنش معلوم باشد و از آنجا ،همه مرزهای مسئله قابلرؤیت
باشند تا امکان اعمال همه شرایط مرزی فراهم شود.
طبق یافتههای این پژوهش بهترین مکان برای  LCOدر آنالیز
لرزهای سدهای بتنی وزنی با پی صلب ،پنجه سد است .بهمنظور
ارزیابی توانایی و دقت این روش در زمینه مذکور ،دو سد با مخزن
خالی تحت ارتعاش هارمونیک افقی زمین آنالیز گردید و محاسبه
پاسخ تاج سد در مقایسه با سایر روشها نشان داد که روش حاضر
از توانایی و دقت باالیی برخوردار است درحالیکه از تعداد کمی
درجه آزادی مجزا برای حل چنین میدان وسیعی استفاده کرده
است .الزم به ذکر است که این روش برای شبیهسازی واقعیتر
رفتار بدنه سدها با در نظر گرفتن اررات اندرکنش پی ،مخزن و
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1. Introduction
In this paper, a new semi-analytical method is developed for analyzing concrete gravity dams in the
frequency domain. Among different numerical methods, the finite element method (FEM), the boundary
element method (BEM), and the scaled boundary finite element method (SBFEM) are more popular. BEM
requires basically reduced surface discretization and may be considered as an appealing alternative to FEM for
elastodynamic problems but requires fundamental solution of the governing differential equations. Although
coefficient matrices of BEM are much smaller than those of FEM, they are routinely non-positive definite, nonsymmetric, and fully populated. The SBFEM combines the advantages of the FEM and the BEM. The SBFEM is a
semi-analytical method for solving partial differential equations by transforming the governing partial
differential equations to ordinary differential equations. In the SBFEM, similar to the BEM, the boundary of the
problem’s domain is discretized, while no fundamental solution is required. A modified form of the SBFEM with
diagonal coefficient matrices has been proposed (Fakharian amd Khodakarami, 2015) for solving
elastodynamic problems in the time domain. In this study, the semi-analytical approach for solving
elastodynamic problems in the frequency domain has been applied, the governing equations in local coordinate
system has been developed and two concrete gravity dams with rigid foundations and empty reservoir have
been analyzed under the earthquake harmonic load.

2. Methodology
2.1. Governing equations in global coordinates
The equation of motion for elastodynamic problems under earthquake load in a 2D domain is represented as:
σij,j  ρ(ui  ug )  0

(1)

Where σij shows the stress tensor components, ug refers to ground acceleration, ui refers to relative
acceleration of the structure and ρ is the mass density. For a 2D domain in global Cartesian coordinates, i  X ,Y
and j  X , Y . In the frequency domain, the time derivative of the displacement function, ui (t ) , may be given as:
ui ( t )  ûi (  ) exp( It )

(2)

in which I  1 and uˆi () indicates the displacement amplitude. Therefore, governing equations in frequency
domain is formulated as:
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(3)

σ̂ij,j  ρω2ûi  ρω2û g  0

Where ω denotes the circular frequency. The present method uses the weak form of the governing equations.
For this end, Eq. (3) is weighted with an arbitrary weighting function w and integrated over the problem’s
domain along with applying appropriate BCs. The result may be given by:
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wσˆ ij,j dΩ 



Ω

w 2uˆi dΩ 
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ŷ
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Fig. 1. Geometry of a sample 2D bounded domain (Ω) and LCO location in global coordinates

2.2. Geometry modeling
In the present method, for a bounded medium, a coordinates-origin (LCO) is chosen from which all
boundaries of the domain are visible (Fig. 2). A geometry transmission is introduced from global Cartesian
coordinates (x, y) to local dimensionless coordinates (ξ, η) (Fig. 2). This transmission is obtained by Lagrange
polynomials as mapping functions (Canuto et al, 2012) as:
φi(η) 

n η 1



k 1,k  i

η  ηk
ηi  ηk

(5)

2.3. Physical modeling
In this method, special polynomials N(η) are used as shape functions. Diagonal coefficient matrices will be
derived by using these shape functions. To this end, the displacement function and its derivatives, across the
element, are interpolated using polynomials that own two specific characteristics; the shape functions have
Kronecker Delta property, and their first derivatives are equal to zero at any given control point.
For an element by (nη+1) nodes, the shape functions are expressed as a polynomial of degree (2nη+1) as
(Babaee et al., 2015):
N i η  

2 n η 1

a

mη

(6)

m

m 0

Considering Eqs. (2) and (6), the displacement field at any point (ξ, η) and frequency ω is given by

uˆ ξ,η,ω  N ηuˆ ξ,ω  N ηuˆ x ξ,ω



uˆ y ξ,ω T

(7)

2.4. Numerical integration
In this study, the Gauss-Lobatto-Legendre numerical integration method is applied. This method calculates
the values of the coefficients matrix and vector that will be appeared in governing equations in local
coordinates, according to the node element that corresponds to the points and also features a shape function
used, resulting diagonal matrix of coefficients used in the equation. Weight coefficients used in the method of
integration is calculated using (Canuto et a, 2012):
wi 

2
n( n  1)[(n )(ni )]2

(8)
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3. Results and discussion
3.1. Derivation of governing equations in local coordinates
The weak form of governing equations (Eq. 4) is derived as Eq. 9 using mapping function (Eq. 5), shape
function (Eq. 6), and numerical integration (Eq. 8).
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(9)

Where:
Dij0  2δij wi [ B1 (ηi )]T [ D][ B1 (ηi )] J (ηi )

(10)

Dij1  2δij wi [ B1 (ηi )]T,η [ D][ B 2 (ηi )] J (ηi )

(11)

M ij  2δij wi [ N (ηi )]T ρ [ N (ηi )] J (ηi )

(12)

Fˆi b ωi  2δij wi [ N (ηi )]T ρ ω 2 {uˆ g } J (ηi )

(13)

and

Fˆ b (ω)  [ Fˆ xb (ω) Fˆ yb (ω)]T

are the components of inertial forces caused by foundation excitation in the domain

of dam body at a frequency ω and δij denotes the Kronecker Delta which results in diagonal coefficient
matrices. For calculating deformations and stresses at every Degree Of Freedom (DOF), the differential
equation corresponding to the control point related to the DOF should be solved. Analytical solution for
governing equation for each DOF may be represented as:
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in which J(α) (β) and Y(α) (β) indicate respectively the first and second kinds of Bessel functions of order α.

3.2. Numerical examples
The accuracy of the present method is demonstrated through representative numerical examples.
Geometry of a concrete gravity dam with rigid foundation duo to harmonic horizontal displacement of ground
is shown in Fig. 2 and results of the analysis using the present method is shown in Fig. 3.
14

10 m

Substracture method

12

present method

10

H/2

Ū

8

20

6
4

o

H/2

x

Dam
y

2
0

60o

Rigid Foundation

Fig. 2. Geometry of a concrete gravity dam
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Fig. 3. Amplitude variations of
horizontal displacement of dam crest
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4. Conclusion
In this research, a new semi-analytical method with detailed formulation was presented for the analysis of
2D elastodynamic problems in frequency domain. In this method, only the boundaries of the domains are
discretized. Using Lagrange polynomials as mapping function, special shape function, Gauss- Lobatto- Legendre
quadrature, and implementing a weak form of weighted residual method, coefficient matrices of the system
equations become diagonal. Therefore, the partial differential equation for each DOF becomes independent
from others. Consequently, this method significantly reduces the computational costs compared to other
methods. Besides, two examples of empty gravity dam were successfully modeled with very small number of
DOFs, preserving very high accuracy compared to available solutions.
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