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در ایي همبلِ تحلیل پَعتِ ّب ثزاعبط ًظزیِ ویزؽْف-الٍ ٍ ثب اعتفبدُ اس تحلیل ّن ٌّذعی اًجبم گزفتِ اعت .اس آًجب وِ
تَاثغ پبیِ ًزثش دارای وبرایی ثبالیی ّغتٌذ ٍ لبثلیت ثیبى ٌّذعِ دلیك ؽىل را دارًذ لذا ثزای تحلیل هَرد اعتفبدُ لزار گزفتِ
اًذ .هشیت هْن دیگز ایي تَاثغ تأهیي پیَعتگی السم ثیي الوبى ّب هی ثبؽذ .فزهَل ثٌذی ارائِ ؽذُ در ایي همبلِ اس لحبػ ٌّذعی
غیزخغی هی ثبؽذ ٍ تٌْب درجبت آسادی هزثَط ثِ جبثجبیی ّب در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت .ثزای لحبػ وزدى درجبت آسادی
دٍراًی اس ّوبى هتغیزّبی وٌتزلی وِ دارای درجبت آسادی اًتمبلی ّغتٌذ اعتفبدُ ؽذُ اعت .ثزای هذلغبسی عبسُ ّب اس تَاثغ
ًزثش ٍ ثزای آًبلیش آى ،تحلیل ّن ٌّذعی ثىبر گزفتِ ؽذُ اعت .هثبل ّبی هختلف وبرایی ثبالی ایي رٍػ ٍ لبثلیت آى ثزای
تحلیل ٍ عزاحی را ثِ خَثی ًؾبى هی دّذ.
ٍاصُّبی ولیذی :ایشٍصئَهتزیهً ،زثش ،ویزؽْف-الٍ ،پَعتِ.


 .1همذهِ
در تئَری والعیه پَعتِ ّب ،اثتذا ثبیذ هزس ثیي پَعتِ ّبی ضخین ( ٍ )R/t < 20پَعتِ ّبی ًبسن
) (20 ≤ R/tرا تؼییي ًوَد .تئَری هٌبعت ثزای تَصیف پَعتِ ّبی ضخینً ،ظزیِ رایشًز -هیٌذلیي هی ثبؽذ وِ
تغییز ؽىل ّبی ثزؽی را در ًظز هی گیزد .ثزای پَعتِ ّبی ًبسن تئَری ویزؽْف-الٍ هَرد اعتفبدُ هی ثبؽذ وِ
اس تغییز ؽىل ّبی ثزؽی صزفِ ًظز هی وٌذ .هؼوَالٌ ثزای پَعتِ ّبی خیلی ًبسن ) (1000 < R/tتغییز ؽىل ّب
ًوی تَاًذ ثِ صَرت رفتبر خغی تَصیف گزدد لذا تَصیف غیز خغی ٌّذعی ضزٍری هی ثبؽذ .پَعتِ ّبی ثغیبر
ًبسن ،هبًٌذ ٍرق ّبی فلشی ثغیبر ًبسن ًمؼ هْوی در وبرثزدّبی صٌؼتی اس جولِ صٌؼت اتَهجیل عبسی ٍ
َّافضب ایفب هی وٌٌذ ،ثب ٍجَد ایٌىِ ثغیبری اس پَعتِ ّب در ػلن هٌْذعی در هحذٍدُ پَعتِ ّبی ًبسن یب خیلی
ًبسن لزار دارًذ ٍ راُ حل ّبی تحلیلی ثغیبری ثزای ایي ًَع پَعتِ ّب ثزاعبط ًظزیِ ویزؽْف-الٍ هَجَد هی
ثبؽذ ٍلی تئَری رایشًز -هیٌذلیي ثِ عَر گغتزدُ در اجشاء هحذٍد ثِ وبر گزفتِ ؽذُ اعت .اعبعبٌ ایي هَضَع ثذاى
خبعز هی ثبؽذ وِ ثزای الوبى ّبی رایشًز -هیٌذلیي تٌْب پیَعتگی  C0هَرد ًیبس اعت ٍ ّویي اهز هٌجز ثِ اعتفبدُ
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آعبى اس تَاثغ هی گزدد .ثب ایي ٍجَد اعتفبدُ اس ایي ًَع الوبى ّب ثب هزتجِ پبییي هٌجز ثِ پذیذُ لفل ؽذگی هی ؽَد
ٍ تالػ ّبی ثغیبری ًیش در گذؽتِ ثزای وبّؼ اثزات لفل ؽذگی اًجبم گزفتِ اعت .ثزای الوبى ّبی ویزؽْف-
الٍ پیَعتگی  C1هَرد ًیبس اعت وِ رعیذى ثِ ایي پیَعتگی ثب اعتفبدُ اس چٌذجولِ ایْبی اعتبًذارد ثِ ػٌَاى تَاثغ
پبیِ ًغجتبٌ دؽَار هی ثبؽذً .زثش (ثی-اعپالیي ًغجتی غیز یىٌَاخت) تَاثؼی ثب هزتجِ ثبالتز ّغتٌذ وِ ثزای ثیبى ٌّذعِ
هَرد اعتفبدُ لزار گزفتِ اًذ ٍ در ثزًبهِ ّبی ( CADعزاحی ثِ ووه وبهپیَتز) ثِ ػٌَاى تبثغ اعتبًذارد ؽٌبختِ
ؽذُ اعت .ایي تَاثغ اًؼغبف پذیزی خَثی در ٌّذعِ دارًذ ٍ پیَعتگی هزاتت ثبالتز را ًیش فزاّن هی آٍرًذ ،اسایي
رٍ ًزثش ثِ ػٌَاى تَاثغ پبیِ در تحلیل پَعتِ ّب هٌبعت هی ثبؽذ .ایذُ اعتفبدُ اس ًزثش ثِ ػٌَاى تَاثغ پبیِ ثزای تحلیل
تَعظ ّیَس هغزح گزدیذ ٍ تحلیل ایشٍصئَهتزیه ًبم گزفت] .[1در تحلیل ایشٍصئَهتزیه تَاثغ هَرد اعتفبدُ
ثزای تَصیف ٌّذعِ ثِ ػٌَاى تَاثغ پبیِ ثزای تحلیل ثِ وبر گزفتِ ؽذُ اًذ .ثٌبثزایي تحلیل ثز رٍی هذلی ثب ٌّذعِ
دلیك ٍ ثذى ًیبس ثِ ّیچ گًَِ هؼ سدًی اًجبم هی ؽَد .اس آًجب وِ ثزای تحلیل ٍ عزاحی اس یه هذل ٌّذعی
اعتفبدُ هی ؽَد لذا ایي هَضَع اهىبى پزوزدى ؽىبف ثیي تحلیل ٍ عزاحی را فزاّن هی آٍرد.
در ایي همبلِ ،تحلیل پَعتِ ّبی ویزؽْف -الٍ ثزاعبط هفبّین ایشٍصئَهتزیه ٍ ثب فزهَل ثٌذی غیزخغی
ٌّذعی را ثیبى هی وٌین ،ثذیي هٌظَر در اثتذا ًگبّی اجوبلی ثِ ًزثش ٍ تحلیل ایشٍصئَهتزیه ارائِ هی ؽَد .عپظ
فزهَل ثٌذی الوبى پَعتِ ثیبى هی گزدد .هثبل ّبی هختلف ػولىزد خَة ایي الوبى را ًؾبى هی دّذ.

ً .2زثش ٍ تحلیل ایشٍصئَهتزیه
ًزثشّب تؼویوی اس ثی اعپالیي ّب هی ثبؽٌذ ٍ ثغیبری اس ٍیضگی ّبی ًزثشّب در ثی اعپالیي ّب هَجَد اعت.
ثٌبثزایي در اثتذا ثِ ثیبى همذهِ ای وَتبُ اس ثی اعپالیي ّب هی پزداسین.
 -1-2ثی اعپالیي

ثی اعپالیي ّب هٌحٌی چٌذ جولِ ای لغؼِ لغؼِ ای غیزدرًٍیبة ّغتٌذ وِ ایي هٌحٌی تَعطظ هجوَػطِ ای اس

ًمبط وٌتزلی  Pوِ  ٍ i =1,…nدرجِ چٌذجولِ ای  ٍ pثزدار گزّی 
i

n  p 1



 Ξ   1 ,  2, ..., تؼزیف

هی ؽَد .ثزدار گزّی هجوَػِ ای غیزًشٍلی اس هختصبت پبراهتزیه هی ثبؽذ وِ هٌحٌی ثی اعپالیي را ثطِ لغطوت
ّبی هختلفی تمغین هی ًوبیذ .اگز ّوِ گزُ ّب ثِ عَر هغبٍی اس یىذیگز لزار گزفتِ ثبؽٌذ ،ثزدار گزّی یىٌَاخت

ًبهیذُ هی ؽَد .تَاثغ پبیِ ثی اعپالیي دارای پیَعتگی ∞  Cدر داخل دّبتِ گزّی ٍ پیَعتگی  C p-1در رٍی یطه
گزُ هی ثبؽذ .گزُ ای وِ همذار آى ثیؼ اس یه ثبر تىزار ؽَد گزُ تىزاری ًبهیذُ هی ؽطَد ٍ پیَعطتگی در گطزُ
ای وِ  kثبر تىزار ؽذُ اعت  C p-kهی ثبؽذ.
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اگز گزُ اثتذا ٍ اًتْب در ثزدار گزّطی دارای تىطزار  p + 1ثبؽطذ ،ثطزدار گزّطی ثطبس ًبهیطذُ هطی ؽطَد .در
ثیاعپالیي ّب ثب ثزدار گزّی ثبسً ،مبط وٌتزلی اثتذا ٍ اًتْب درًٍیبة ّغتٌذ ٍ هٌحٌی ثز چٌذ ضلؼی وٌتزلطی در ًمطبط
اثتذا ٍ اًتْب هوبط هی ثبؽذ.
 -2-2تَاثغ پبیِ

تَاثغ پبیِ ثی اعپالیي تَعظ فزهَل ثبسگؾتی دی ثَر هحبعجِ هی ؽَد] .[2,3وِ ثزای  p = 0دارین]:[2

if i    i 1

)(1
ٍ ثزای : p ≥ 1
)(2

1
Ni ,0 ( )  
0

otherwise

i  p 1  
  i
Ni , p 1 ( ) 
N
) (
i  p  i
i  p 1  i 1 i 1, p 1

Ni , p ( ) 

ثؼضی اس ٍیضگی ّبی هْن تَاثغ پبیِ ثی اعپالیي را هی تَاى اس رٍاثظ ثبال ًتیجِ گزفت:

 خبصیت هحلی ثَدى ،ثزای هثبل :تبثغ پبیِ )  Ni , p (تٌْب در ثبسُ  i , i  p 1 غیزصفز اعت.

 جشئی اس ٍاحذ ثَدى ،ثزای هثبل Ni , p ( )  1 :

n
i 1



 غیز هٌفی ثَدى ،ثزای هثبلNi , p ( )  0 :

n

 اعتمالل خغی ،ثزای هثبل( )  0   j  0, j  1, 2,..., n :

i, p

 N
i

i 1

ؽىل  1هثبلی اس تَاثغ پبیِ ثی اعپالیي درجِ دٍم ثب ثزدار گزّی ثبس را ًؾبى هی دّذ.

ؽىل  :9تَاثغ پبیِ ثی اعپالیي درجِ دٍم ثب ثزدارگزّی ثبس 0,0,0,0.2,0.2,0.4,0.6,0.8,1,1,1
 -3-2هٌحٌی ّبی ثی اعپالیي
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هٌحٌی ّبی ثی اعپالیي اس درجِ  pتَعظ تزویت خغی ًمبط وٌتزلی ٍ تَاثغ پبیِ هزثَعِ هحبعجِ هی ؽًَذ:
n

C( )   Ni , p ( )pi

()3

i 1

 -4-2عغَح ثی اعپالیي

عغَح ثی اعپالیي اس ضزة تبًغَری تَاثغ پبیِ ثی اعپالیي در دٍ راعتبی پبراهتزیه   ٍ تؾىیل

هی ؽَد .ایي عغَح تَعظ ؽجىِ ای  n × mاس ًمبط وٌتزلی ،دٍ ثزدار گزّی   ٍ ثِ تزتیت ثب درجبت

 ٍ q ٍ pتَاثغ پبیِ هزثَعِ )  M j,q (  ) ٍ Ni , p (تؼزیف هی ؽَد:

n

S ( , )   N i , p ( ) M j ,q ( ) Pij

()4

i 1

ً -5-2زثش

ًزثش ،ثی اعپالیي ًغجتی غیزیىٌَاخت اعت وِ ّز ًمغِ وٌتزلی دارای ٍسى  wiهزثَط ثِ خَد هی ثبؽذّ .ز
ًمغِ )  Pi ( xi , yi ,zi ,wiهی تَاًذ ثب هختصبت ّوگي خَد )  Pi w (wi xi ,wi yi ,wi zi ,wiدر
فضبی

4

ًوبیؼ دادُ ؽَد .هٌحٌی ًزثش اًتمبل تصَیزی ثی اعپالیي اس

4

ثب ًمبط وٌتزلی ّوگي رٍی

3

هی

ثبؽذ]:[3

Ni ,p (  )wi Pi

()5

()6

n

i 1
n

N (  )wi
i 1 i ,p

عغَح ًزثش ثِ صَرت سیز تؼزیف هی ؽَد:

Pi , j

Ni ,p (  )M j ,q (  )wi , j


C(  ) 


 
S(  ) 
 

m

n

j 1
m

i 1
n

N (  )M l,q (  )wi , j
l 1 k,p

k 1

ًزثشّب لبدر ثِ تَصیف اؽىبل ٌّذعی خبصی هبًٌذ همبعغ هخزٍعی ( دایزُ ّب ،اعتَاًِ ّب ،وزُ ّب ٍ  ) ...هی ثبؽٌذ.

ثی اعپالیي ّب حبلت خبصی اس ًزثشّب ّغتٌذ وِ در آى ّوِ ٍسى ّب هغبٍی ٍاحذ اعت.
 -6-2ثْجَدعبسی ؽجىِ

دٍ رٍػ ثْجَدعبسی ؽجىِ ،ؽجیِ اجشاء هحذٍد اعتبًذارد ٍجَد دارد :افشٍدى گزُ ،افشایؼ هزتجِ
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 -1-6-2افشٍدى گزُ ( ثْجَدعبسی) h-

ثب اضبفِ وزدى گزُ ّبی جذیذ هی تَاى دّبًِ ّبی گزّی را ثِ ثبسُ ّبی وَچىتزی تمغین وزد .ایي رٍػ ّوبًٌذ
ثْجَدعبسی  hدر تحلیل اجشاء هحذٍد والعیه هی ثبؽذ] .[4افشٍدى گزُ ثبػث تغییز در ٌّذعِ ًوی ؽَد.
 -2-6-2افشایؼ هزتجِ ( ثْجَدعبسی) p-

در ثْجَدعبسی p-درجِ چٌذجولِ ای تَاثغ پبیِ را هی تَاى افشایؼ داد .ایي افشایؼ هزتجِ ،هَجت تىزار گزُ ّب
هی ؽَد ثِ عَری وِ پیَعتگی ثیي آًْب ثذٍى تغییز ثبلی هی هبًذ .هؾبثِ ثْجَدعبسی ، h-رٍػ افشایؼ هزتجِ ًیش
ثبػث تغییز در ٌّذعِ ًوی ؽَد.

 .3فزهَل ثٌذی رٍاثظ
در تئَری ویزؽْف-الٍ ،تغییزؽىل ّبی ثزؽی ًبدیذُ گزفتِ هی ؽَد ٍ ثزدار ػوَد ثز هیبًتبر ،ثؼذ اس تغییز
ؽىل ًیش ػوَد ثبلی هی هبًذ .ثٌبثزایي ثزای تَصیف پَعتِ تٌْب هی تَاى ثِ تَصیف هیبًتبر آى پزداخت .ثزدار تغییز
ؽىل پَعتِ ثِ صَرت سیز ثیبى هی ؽَد

) u( 1 , 2 )  x( 1 , 2 )  X ( 1 , 2

)(7

وِ در آى  Xثزدار هَلؼیت ًمغِ ای اس جغن در ٍضؼیت تغییز ؽىل ًیبفتِ x ،ثزدار هَلؼیت ًمغِ ای اس
جغن در ٍضؼیت تغییز ؽىل یبفتِ  2 ٍ  1 ،راعتبّبی هحَرّبی هختصبت در دعتگبُ هٌحٌی الخظ پَعتِ ٍ
 uثزدار تغییز ؽىل پَعتِ اعت.
در اداهِ ،لزارداد جوغ اًیؾتٌی هَرد اعتفبدُ لزار گزفتِ ٍ اًذیظ ّب در حزٍف یًَبًی همبدیز }  ٍ {1 , 2در
حزٍف التیي همبدیز }  {1 , 2 , 3را ثِ خَد هی گیزًذ.
ثزدارّبی پبیِ وٍَاریبًت ػجبرتٌذ اس :

)(8

x
 

, g  x, 

X
 

G  X , 

ضزایت وٍَاریبًت عغح ثِ صَرت سیز تؼزیف هی ؽَد:
)(9

g  g .g

,

G  G .G
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ٍ ثزدارّبی پبیِ وبًتزاٍاریبًت ػجبرتٌذ اس :

G  G .G

)(10

G   G 

1

,





ضزایت تبًغَری اًحٌب ثزاعبط دٍهیي لبًَى ثٌیبدی عغَح ثِ صَرت سیز تؼزیف هی ؽًَذ]:[5,6

)(11

1
b  ( g .g3,  g .g3, )  g , .g3
2

)(12

1
B  (G .G3,  G .G3, )  G , .G3
2

وِ  G3 ٍ g3ثزدارّبی ٍاحذ ػوَد ثز هیبًتبر ّغتٌذ:

G1  G2
g  g2
, g3  1
G1  G2
g1  g2

)(13

G3 

ثزای اًذاسُ گیزی تٌؼ ّب ٍ وزًؼ ّب اس تبًغَر وزًؾی گزیي-الگزاًض ( ٍ )Eتبًغَر تٌؼ ویزؽْف ( )Sاعتفبدُ
ؽذُ اعت]:[7

1
E  ( F T F  I )  EijG i  G j
2

)(14

 Fگزادیبى تغییز ؽىل هی ثبؽذ وِ راثغِ ثیي حبلت اٍلیِ ٍ حبلت تغییز ؽطىل یبفتطِ را ثیطبى هطی وٌطذ ٍ  Iتبًغطَر
ٍاحذ هی ثبؽذ.
ثزای تحلیل پَعتِ ّب تٌْب هیبًتبر آى هَرد ثزرعی هی گزدد ٍ اس تٌؼ ّبی ػوَدی صزفِ ًظز هی ؽَد ،فزض
دیگزی وِ در تئَری ویزؽْف-الٍ ٍجَد دارد آى اعت وِ ثزدار ػوَد ثز هیبًتبر ثؼذ اس تغییز ؽىل هغتمین ٍ
ػوَد ثبلی هی هبًذ .ایي هَضَع ثبػث هی ؽَد تب فزض گزدد وزًؼ ّب در اهتذاد ضخبهت ثِ صَرت خغی
تغییز وٌٌذ ٍ وزًؼ ثزؽی در ًظز گزفتِ ًؾَد .ثب جذا وزدى وزًؼ ّب ثِ یه لغوت ثبثت وِ هزثَط ثِ ػولىزد
درٍى صفحِ ای آى هی ؽَد ٍ یه لغوت خغی وِ هزثَط ثِ حبلت خوؾی آى هی ؽَد ،ضزایت وزًؾی
وٍَاریبًت ثِ صَرت سیز ثِ دعت هی آیذ:

)(15

1
) E     3  ( g  G )   3 (b  B
2
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وِ در آى   وزًؼ درٍى صفحِ ای ٍ  وزًؼ خوؾی ٍ   3هختصبت در راعتبی ضخبهت هی ثبؽذ.
ثزای تَصیف خبصیت ایشٍتزٍپیه ٍ االعتیه خغی هصبلح اس هذل عٌت ًٍبى-ویزؽطْف اعطتفبدُ ؽطذُ اعطت.
 E  ٍ S ثِ تزتیت ضزایت تٌؼ ٍ وزًؼ در دعتگبُ هحلی E ،هذٍل یبًگ ،ضزیت پَآعَى هیثبؽذ.
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ثب جبیگذاری هؼبدلِ ( )95در ( ٍ )96اًتگزالگیزی در اهتذاد ضخبهت  ، tتبًغَر تٌؼ  nثِ صَرت سیز:
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ٍ تبًغَر هوبى خوؾی  mثِ صَرت سیز هحبعجِ هی گزدد:

)(18



 m11 
1 
  11 
0
 22 

Et 3 
 1
0  .   22 
m  
2 
 m12  12(1  ) 
1    212 


0 0


2 

هبتزیظ ّبی  m ٍ nهتمبرى ّغتٌذ ٍ ػالهت ثبر اؽبرُ ثِ دعتگبُ هحلی دارد.
ثب اعتفبدُ اس اصل وبر هجبسی ثزای ًیزٍّبی داخلی ٍ خبرجی خَاّین داؽت:
)(19
وبر هجبسی داخلی ثِ صَرت سیز تؼزیف هی ؽَد:

W  Wint  Wext  0
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Wint    v ( S :  E )dV    A (n :   m :  )dA

)(20

int
هبتزیظ عختی داخلی  Kثب هؾتك گزفتي اس وبر هجبسی داخلی ًغجت ثِ هتغیزّبی جبثجبیی حبصل هی ؽَد:

n ε
2ε
m κ
 2κ
:
 n:

:
m:
)dA
us ur
ur us us ur
ur us

)(21

( K rs int   A

وِ دٍ جولِ اٍل ثیبًگز عختی درٍى صفحِ ای ٍ دٍ جولِ ثؼذی ثیبى وٌٌذُ عختی خوؾی اعت.

 .4هثبل ػذدی
ثزای ثزرعی صحت ٍ دلت رٍاثظ ارائِ ؽذُ ،تیزی ال-ؽىل ] [8ثب تىیِ گبّْبی گیزدار ٍ تحت ثبر
هتوزوش  ،P = 40ؽىل ( ،)2هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اعت .همذار جَاة تحلیلی هزثَط ثِ جبثجبیی در ًمغِ سیز

ثبر  uref  .1742هی ثبؽذ ،ؽىل (ّ )3وگزایی جَاة را ثِ اسای هزتجِ ّبی هختلف ًؾبى هی دّذ .همذار
ّوگزایی جَاة  u  .1742اعت .ؽىل ( )4تغییز ؽىل عبسُ را ًؾبى هی دّذ.

ؽىل :2تیزی ثب تىیِ گبّْبی گیزدار تحت ثبر هتوزوش
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ؽىل ّ :3وگزایی جَاة ثِ اسای هزتجِ ّبی هختلف )(p = 3,4,5

ؽىل ٍ:4ضؼیت تغییز ؽىل عبسُ

ً .5تیجِ گیزی
اعتفبدُ اس تَاثغ ًزثش ثزای تحلیل پَعتِ ّبی ویزؽْف-الٍ ًؾبى هی دّذ وِ ایطي تَاثطغ پیَعطتگی السم ثطیي
الوبى ّب را ثِ راحتی تأهیي هی وٌذ .اس آًجب وِ تٌْب صفحِ هیبًی پَعتِ هذل عبسی ؽذُ اعت لذا اًتخبة عِ درجطِ
آسادی ثزای ّز ًمغِ وٌتزلی وبفی هی ثبؽذ ،ػولىزد درجبت آسادی دٍراًی ًیش تَعظ هتغیزّبی وٌتزلیِ هزثَط ثِ
جبثجبیی ّب لحبػ هی گزدد .ثزاعبط هفبّین ایشٍصئَهتزیه ایي رٍػ لبثلیت ارائِ ٌّذعِ دلیك ؽىل را دارد ٍ هی
تَاًذ اؽىبل ٌّذعی خبؿ هبًٌذ :وزُ ،اعتَاًِ ٍ ...را هطذل وٌطذ .اس ایطي رٍ در ثزًبهطِ ّطبی ( CADهذلغطبسی ثطِ
ووه وبهپیَتز) ثِ ػٌَاى تَاثغ پبیِ ؽٌبختِ ؽذُ اًذ .اس جولِ هشایبی دیگز ایي رٍػ وِ هی تَاى ثِ آى اؽبرُ وزد؛

ٌپىجمیه کىفراوس ملی زلسلٍ ي ساز
 جُاد داوشگاَی استان کرمان، 9313ٌ اردیبُشت ما4  ي3

ِ اعطتفبدُ اس تَاثطغ تطی اعطپالیي وط.وبرثزد آى در ثْیٌِ عبسی ؽىل اعت وِ ثبیذ در تحمیمبت ثؼذی ثزرعی ؽطَد
.تؼویوی اس تَاثغ ًزثش هی ثبؽذ ًیش هی تَاًذ در هغبلؼبت آیٌذُ ثیؾتز هَرد تَجِ لزار گیزد

 هزاجغ.9
[1] Hughes, T.J., Cottrell, J.A., Bazilevs, Y., Hughes, T., Isogeometric analysis: CAD,
finite elements, NURBS, exact geometry and mesh refinement, Computer Methods in
Applied Mechanics and Engineering, 2005; vol. 194, pp. 4135-4195.
[2] Rogers, D.F., An introduction to NURBS with historical perspective, Academic Press,
2001; San Diego, CA.
[3] L. Piegl, W. Tiller, The NURBS Book, second ed., Springer-Verlag, New York, 1997.
[4] Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L., Zhu, J.Z., The finite element method, Its basis and
fundamentals, Elsevier, 2005; 6th edition. Oxford.
[5] Naghdi, P.M., On the theory of thin elastic shells, Quarterly of Applied Mathematics,
1957; vol. 14, pp. 369-380.
[6] Bischoff, M., Wall, W.A., Bletzinger, K.-U. and Ramm, E., Models and finite
elements for thin-walled structures, Encyclopedia of Computational Mechanics, 2004;
vol. 2, chapter 3.
[7] Holzapfel, G.A., Nonlinear solid mechanics, Wiley, 2006; Chichester.
[8] Kiendl, J., Bazilevs, Y., Hsu, M.-C., Wüchner, R. and Bletzinger K.-U., The bending
strip method for isogeometric analysis of Kirchhoff–Love shell structures comprised
of multiple patches, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2010;
vol. 199, pp. 2403-2416.

