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رور روش هاي کالسیک حل مسائل مقدار مرزيم-1

. یکی ی دهیممدر این بخش ابتدا دو روش کالسیک حل مسائل مقدار مرزي را به طور مختصر مورد بررسی قرار 

جزاي ااي روش ها روش تغییراتی ریتز و روش دوم روش گالرکین است که این دو روش در واقع مبناز این روش

ز و وش ریترمحدود مدرن هستند. در ادامه ابتدا نحوه بیان مسائل مقدار مرزي را بیان می کنیم سپس دو 

گالرکین را مورد بررسی قرار می دهیم.

سائل مقدار مرزيم-1-1

ابقه در سئله پر هاي فیزیکی هستند و حل آنها به عنوان یک مسائل مقدار مرزي در واقع بیان ریاضی پدیدهمس

عادله مرت یک ریاضیات و فیزیک مورد توجه قرار گرفته است. یک مسئله مقدار مرزي نوعی را می توان به صو

ه دامنه را در بر کاي بر روي ناحیهΓزي به صورت زیر تعریف شده به همراه شرایط مرΩدیفرانسیل که در دامنه 

گیرد بیان کرد:می

که در این رابطه:

L،اپراتور دیفرانسیل :

: متغیر مسئله،

f.تابع تحریک است :
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ا شرایط یکله تشرایط مرزي نیز می تواند شامل شرایط مرزي مختلفی از ساده مانند شرایط مرزي نیومن و دیر

مانند شرایط مرزي امپدانس یا تشعشع باشد. مرزي پیچیده

سئله ردها ممطلوبترین روش حل براي این مسائل مقدار مرزي روش حل تحلیلی است ولی در بسیاري از کارب

ل هاي حوشن از ربسیار پیچیده بوده و امکان حل تحلیلی آن وجود ندارد از این رو براي حل این مشکل می توا

.رار داردقد توجه ها مورها دو روش ریتز و گالرکین بیشتر از سایر روشر بین این روشتقریبی استفاده کرد. د

روش ریتز2-1

قدار مشود، یک روش تغییراتی است که در آن مسئله یتز نیز شناخته میر-روش ریتز که به نام روش رایلی

حت تمسئله کند. جوابه بندي میشود فورمولمرزي را به فرم یک عبارت تغییراتی که فانکشنال نامیده می

ن نیمم کردریق میشرایط مرزي تعیین شده در واقع مینیمم مقدار این فانکشنال است. بنابراین حل تقریبی از ط

شخص بهتر مشود. برايدهند حاصل میفانکشنال نسبت به متغیرهایی که یک تقریب خاص از جواب را نشان می

را به صورت زیر در نظر بگیریم.شدن این مسئله ابتدا باید تعاریفی

ست:اتعریف ضرب داخلی به صورت زیر است که در این رابطه عالمت ستاره نشان دهنده مزدوج مختلط 

کرد: یر بیانتوان مفاهیم خودالحاقی و مثبت تعریف بودن را به صورت زحال با استفاده از این تعریف می

خودالحاق است اگر:Lاپراتور  
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عریف است اگر:مثبت ت

)4(

عریف باشد، آنگاه حل تخود الحاق و مثبت Lتوان نشان داده که در صورتی که اپراتور با توجه به این تعاریف، می

آید:بدست میمسئله شرایط مرزي از مینیمم کردن فانکشنال زیر بر حسب 

اي است. یک تابع دنبالهکه در این رابطه 

توان به صورت زیر بسط داد: را میکنیم که جوابهاي مسئله حقیقی باشند بنابراین تابع براي سادگی فرض می

که در این رابطه:

: توابع بسط و

: ضرایب ثابت است.
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شود. ابطه زیر براي فانکشنال حاصل می)، ر5با جایگذاري این رابطه در رابطه(

باید مشتقات جزئی نسبت به ضرایب را محاسبه نموده و برابر صفر قرار دهیم. براي مینیمم کردن 

توان بیان کرد:این عبارت را به فرم ماتریسی نیز می

شود:به صورت زیر تعریف میSکه المانهاي ماتریس 

شوند:به صورت زیر تعریف میbماتریس و مقادیر 

توان به صورت زیر ساده تر کرد:) را می10، رابطه (Lبا در نظر گرفتن خاصیت خودالحاقی اپراتور 
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شود.) حاصل می9بنابراین حل مسئله شرایط مرزي از حل معادله ماتریسی رابطه(

روش گالرکین3-1

ن مشخص از اسم آدار متعلق است که همان طور کههاي وزنش باقیماندهاي به نام روروش گالرکین به خانواده

) به1ه (ر معادلهاي معادله دیفرانسیل استوار است. اگر داست، در این روش حل بر اساس وزن دهی باقیمانده

را جایگزین کنیم، آنگاه باقیمانده تساوي غیر صفر خواهد بود. ، جاي 

حداقل کند. براي این منظور Ω، تقریبی است که مقدار باقیمانده را در تمام نقاط دامنه بهترین تقریب براي 

کند.:هاي وزن دار شرط زیر را اعمال میروش باقیمانده

که در این رابطه: 

:باقیمانده وزن دار انتگرال و

انتخاب شده است.:توابع وزن 
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شود یقتري میه حل دقشوند. این انتخاب منجر بلرکین توابع وزن برابر با توابع بسط در نظر گرفته میوش گادر ر

یرد. برايگر میاز این رو این روش یک روش بسیار رایج بوده که در روش اجزاي محدود نیز مورد استفاده قرا

اده شده د) بسط 6مسئله به صورت نشان داده شده در رابطه(اینکه روش بهتر مشخص شود فرض کنید که حل

شوند: باشد. بنابراین توابع وزن به صورت زیر تعریف می

شود:) به صورت زیر تبدیل می13بنابراین رابطه(

عادالت ستگاه مدشوند. در این مشابه روش قبل این دسته معادالت نیز تبدیل به دستگاه معادالت ماتریسی می

-اتریس متقارن میخودالحاق باشد آنگاه مLالزاما متقارن نیست ولی در صورتی که اپراتور Sاتریسی، ماتریس م

شوند. نجر میشود و همچنین در این حالت دو روش ریتز و گالرکین هر دو به یک دستگاه معادالت ماتریسی م

کنیم. دو استفاده از این دو روش حل میبراي اینکه این دو روش بهتر مشخص شود در اینجا یک مثال ساده با

و ولتاژ یک ولت در نظر بگیرید. فاصله x=1و ولتاژ صفر ولت و x=0صفحه فلزي موازي بینهایت را در دو مکان 

پر شده است. یک توزیع بار با تابع چگالیالکتریک با گذردهی ثابت بین دو صفحه از دي

فحه توزیع شده است. بنابراین با استفاده از رابطه پواسون معادله در بین دو ص

دیفرانسیل توصیف کننده این مسئله به همراه شرایط مربوطه در زیر آورده شده است: 
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به آید کهیمبدست حل این معادله دیفرانسیل بسیار ساده بوده و با دو بار انتگرال گیري و اعمال شرایط مرزي

است. صورت زیر 

ردازیم. پار میولی در اینجا هدف حل معادله به روش ریتز و روش گالرکین است که در ادامه به انجام این ک

حل به روش ریتز-الف

کشنال د که فانشان دانتوان در این روش ابتدا باید فانکشنال متناظر با این معادله دیفرانسیل را بدست آورد. می

فرم زیر است:متناظر با این معادله به 

را بسط دهیم، براي این منظور با توجه به نوع معادله دیفرانسیل و مرتبه آن جواب تقریبی باید حال باید تابع 

باشد بنابراین:3چند جمله و حداکثر از مرتبه 

ضریب از ضرایب مجهول را محاسبه کرد. 2توان با اعمال شرایط مرزي به این مسئله می

آید. بنابراین پاسخ معادله به فرم زیر در می
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آید.زیر بدست می)، فانکشنال متناظر با این معادله دیفرانسیل به صورت17با جایگذاري این رابطه در رابطه(

مشتق جزئی را محاسبه کرد و برابر صفر قرار داد.و حال باید از این رابطه نسبت به 

شود که جواب شود. مشاهده میحاصل میو از برابر صفر قرار دادن این معادالت مقادیر 

تقریبی بر جواب دقیق معادله کامال منطبق است. 

حل به روش گالرکین-ب

دیفرانسیل به صورت زیر معادلهدار براي این کنیم. باقیمانده وزناین بار  مسئله فوق را به روش گالرکین حل می

است:

گیریم. بنابراین توابع وزن که برابر توابع بسط ) در نظر می19را به صورت نشان داده شده در رابطه(بسط تابع 

- ) نتیجه می20در نظر میگیریم. با جایگذاري در رابطه(و هستند به صورت 

شود که:
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شود که جواب تقریبی بر شود. مشاهده میحاصل میو از حل این دستگاه معادالت مقادیر 

جواب دقیق معادله کامال منطبق است. 

اصول اساسی روش اجزاي محدود-2

این روش اجزاي محدود یک روش عددي براي بدست آوردن یک حل تقریبی براي مسائل مقدار مرزي است.

یما مورد توجه استفاده از این روش براي طراحی هواپ1950در سال ارائه شد و 1940روش اولین بار در سال 

فزونی ور روز امی به طها و همچنین سایر زمینه هاي علقرار گرفت. بعد از آن استفاده از این روش در تحلیل سازه

ي دهاکاربرمورد توجه قرار گرفت. امروزه روش اجزاي محدود به عنوان یک روش شناخته شده در بسیاري از

گیرد. مهندسی مورد استفاده قرار می

هاي کوچکتري تقسیم کرده که به آنها ایده اصلی این روش بر این اساس استوار است که حوزه حل را به زیر حوزه

شود. مقادیر مجهول مسئله در هر زیر حوزه بر اساس یک مجموعه توابع درون یابی به اجزاي محدود گفته می

شود. دقت روش وابسته به انتخاب نوع تابع درون یابی است. اي آن زیر حوزه مرتبط میهها یا لبهمقادیر گره

شود. براي یافتن این مقادیر باید ها میها یا لبهبنابراین حل عددي مختصر به یافتن مقادیر مجهول بر روي گره

هاي تقریبی حل از یکی از روشمعادله دیفرانسیل متناظر با مسئله بر روي هر زیر ناحیه حل شود. براي این کار 

شود. همانطور که در بخش قبل اشاره شد روش تغییراتی ریتز یا روش که در بخش اول اشاره شد استفاده می

-هاي حل تقریبی هستند که در روش اجزاي محدود مورد استفاده قرار میهاي گالرکین معروفترین روشمانده

کنند. با کنار هم قرار دادن ماتریس معادله ماتریسی خطی تبدیل میها حل مسئله را به حل یکگیرند. این روش
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ها ها یا لبهشود که با حل آن مقادیر مجهول در تمام گرهمربوط به هر زیر ناحیه، ماتریس کل سیستم حاصل می

دست توان مقادیر مجهول را در هر نقطه دلخواه بشود. سپس از روي توابع درون یابی انتخابی، میمشخص می

هاي زیر است: توان گفت روش اجزاي محدود شامل گامآورد. بنابراین به طور خالصه می

احیه حلنگسسته سازي یا تقسیم -1

انتخاب توابع درون یابی-2

ورموالسیون مسئله و بدست آوردن معادله ماتریسی کل سیستمف-3

حل معادله ماتریسی-4

کرد. درسته بنديتوان دسازي از چند دیدگاه میها و نحوه گسستهمانروش اجزاي محدود را با توجه به نوع ال

ت اص یک جها اختصبدسته بندي اول بر اساس اینکه در هر زیر دامنه نقاط مجهول را به صورت گره یا لبه(البته 

ه تار ناحینوع ساختوان به دسته اسکالر یا برداري تقسیم بندي نمود. دسته بندي دوم بر اساسبه هر لبه) می

وضیح صر به تشود. در ادامه به طور مختحل، به سه دسته یک بعدي، دو بعدي و یا سه بعدي تقسیم بندي می

پردازیم. ها میاین روش

روش اجزاي محدود اسکالر -3

روش اجزاي محدود یک بعدي-1-3

رد. کول بندي یر فورمدوم به فرم زتوان با استفاده از معادله دیفرانسیل مرتبهبسیاري از مسائل مهندسی را می

(35)
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که در این رابطه:

اند.هایی هستند که به خواص محیط وابسته: ثابت

p.نشان دهنده منبع یا تابع تحریک است :

u.مجهول مسئله است :

است. [a,b]دامنه حل را نیز فاصله بسته 

تابع ره خط یککنیم. براي هر پاها تقسیم میی پاره خطدر حالت یک بعدي دامنه حل را به اجزاي کوچک یعن

طی از خت تابعی اي که مقدار تابع در المان را به صورکنیم به گونهدرون یابی خطی به صورت زیر تعریف می

ابی براي دو المان ) نحوه تعریف توابع درون ی1شود. شکل (مقدار تابع در دو گره دو طرف آن در نظر گرفته می

و دمام گره ته حل در شود که به جز در دو گره ابتدا و انتهاي ناحیدهد. بنابراین مشاهده میرا نشان میمجاور

تابع درون یابی اختصاص یافته است. 

ر المانیابی خطی براي هنحوه تعریف توابع درون-)1شکل(

رد. کر تعریف ورت زیتوان به صبی میبنابراین مقدار هر تابع مجهول در ناحیه حل را بر اساس این توابع درون یا
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که در این رابطه:

: نشان دهنده مقدار مجهول در گره

: تابع درون یابی اختصاص یافته به گره 

nها است.  : تعداد کل گره

باشد در این صورت تابع براي مثال در صورتی که مقادیر مجهول در سه گره متوالی به ترتیب برابر 

شود.) درون یابی می2مجهول به صورت نشان داده شده در شکل(

یابی براي دو المان مجاورحوه توزیع متغیر مجهول با استفاده از توابع درونن-)2شکل(

ر اي هه بری مسئلبعد از این که فرآیند گسسته سازي و تعریف توابع درون یابی کامل شد آنگاه سراغ حل تقریب

هاي وزن باشد. با استفاده از روش باقیماندهکنیم که تقریب حل برابر رویم. براي این منظور فرض میالمان می

شود:دار، مقدار باقیمانده از رابطه زیر محاسبه می

(36)

(37)
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توان این رابطه را به صورت زیر نیز بیان کرد:می

پراتورادامنه گویند. در فورموالسیون قوي، توابع پایه باید دربه این عبارت فورموالسیون قوي مسئله می

یاز نات مورد ملزومدیفرانسیل تعریف شده باشند و به طور اتوماتیک شرایط مرزي را ارضا کنند. براي اجتناب از

از استفادهد که باستفاده کرد. می توان نشان داتوان از فورموالسیون ضعیف مسئله ابراي فورموالسیون قوي می

ویند.گسئله میمن ضعیف توان به فرم زیر تبدیل کرد که به آن فورموالسیوانتگرال جزء به جزء ، رابطه باال را می

السیونجمله دوم در عبارت فوق نشان دهنده شرایط مرزي طبیعی(شرایط مرزي نیومن) است که در فورمو

زه است. هاي باده است. شرایط مرزي نیومن از دیدگاه فیزیکی نشان دهنده چگالی شار در دو انتضعیف ظاهر ش

گیریم. توانیم در نظر بتابع تقریب محلی براي هر جز را براساس توابع درون یابی به صورت زیر می

یسی رم یک معادله ماتررالی به ف) واستفاده از روش گالرکین معادله انتگ39با جایگذاري این تابع تقریب در رابطه(

شود. براي هر جزء تبدیل می

(38)

(39)

(40)
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آید:ام از روابط زیر بدست میeدر حالت کلی عناصر ماتریس براي المان 

اج است:استخراز کنار هم قرار دادن روابط ماتریسی براي هر المان، ماتریس کلی سیستم به صورت زیر قابل

اند که چگالی شار به جز براي گره اي با یکدیگر ترکیب شدهها به گونهربوط به المانهاي متوجه کنید که ماتریس

ابتدایی و انتهایی برابر صفر است. مقدار چگالی شار در گره ابتدایی و انتهایی نیز بر اساس شرایط مرزي نیومن 

ر صورتی که شرایط مرزي توان مطرح نمود این است که دشود. حال سئوالی که در اینجا میمسئله تعیین می

(41)

(42)

(43)
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مسئله به صورت دیریکله باشد چه باید کرد؟ جواب این سئوال بسیار ساده است. در این حالت مقدار مجهول در 

گره ابتدایی وانتهایی برابر شرایط مرزي است. یعنی:

ابل باز قت زیر رشود و ماتریس سیستم به صوبنابراین سطر ابتدایی و انتهایی معادله ماتریسی سیستم حذف می

نویسی است:

کنیم. براي بهتر مشخص شدن مسئله یک مثال ساده با استفاده از روش اجزاي محدود حل می

تعریف شده و شرایط مرزي آن به صورت دیریکه تعریف شده [L,0]مثال: معادله دیفرانسیل زیر را که در بازه 

است با روش اجزاي محدود حل کنید.

(44)

(45)
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کنیم. مطابق شکل به سه قسمت تبدیل میناحیه حل را

حیه حل به سه زیر ناحیهتقسیم بندي نا-)3شکل(

آوریم. سپس فرم ضعیف معادله دیفرانسیل را با استفاده از انتگرال گیري بدست می

کنیم.سپس توابع درون یابی را براي هر المان به صورت زیر تعریف می

شوند:ابع خطی هستند که به صورت زیر تعریف میتوN2و N1که در این رابطه 

(46)

(47)

(48)
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ر است:کنیم که به صورت زیسپس با اعمال روش گالرکین عناصر ماتریس را براي هر المان محاسبه می

براي مثال براي المان اول این عناصر عبارتند از:

بنابراین ماتریس محلی حل به صورت خالصه به فرم زیر است:

(49)

(50)

(51)
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ت:شود که به فرم زیر اسهاي محلی، ماتریس کلی سیستم حاصل میم قرار دادن ماتریسبا کنار ه

هستند و از آنجائیکه شرایط مرزي در این مسئله از نوع دیریکله است، بنابراین ضرایب 

یابد.ماتریس سیستم به فرم زیر کاهش می

آید:به صورت زیر بدست میواز حل این معادله ماتریسی خطی، ضرایب 

روش اجزاي محدود دو بعدي-2-3

شوند. نوع المان سطحی که انتخاب می هاي سطح در نظر گرفته میها به صورت الماندر حالت دو بعدي المان

در نظر گرفت المان هایی که می توانشود وابسته به شکل هندسی دامنه حل است. یکی از متداول ترین المان

(52)

(53)
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بندي، یک اي از نحوه مشمثلثی است چون عالوه بر سادگی، توانایی مدل سازي سطوح نوك تیز را دارد. نمونه

) نشان داده شده است. 4هاي مثلثی در شکل(اي با استفاده از المانسطح دایره

یهاي مثلثالماناي با استفاده ازبندي یک سطح دایرهاي از نحوه مشنمونه-)4شکل(

) تعریف کرد.5توان به صورت نشان داده شده در شکل(المان مثلثی را در حالت کلی می

مایش یک المان مثلثی نوعی در دستگاه مختصات کارتزینن-)5شکل(



هاي عددي در الکترومغناطیسروش

23صفحه معرفی روش اجزاي محدود

دي ت دو بعترین حالت به صورت خط انتخاب شدند ولی در حالدر حالت یک بعدي توابع درون یابی در ساده

ثلث مز رئوس ادرون یابی براي هر المان مثلثی به صورت سه صفحه هستند که هر صفحه متناظر با یکی توابع 

) نشان داده است. 6باشد. صفحات متناظر با هر گره براي یک المان مثلثی نوعی در شکل(می

یابی در حالت دو بعديتوابع درون-)6شکل(

ل بیان است.معادله هر یک از این صفحات به فرم زیر قاب

که در این رابطه 

(54)
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ست ت زیر بدبه صورتوانیابی، مقدار مجهول در هر المان مثلثی سطح را میبنابراین با انتخاب این توابع درون

آورد:

نظور این ممشابه حالت یک بعدي قدم بعد در حل مسئله بیان مسئله به فرم فورموالسیون ضعیف است. براي

را به صورت زیر در نظر می گیریم.معادله هلمهلتز

ال روش نشان دهنده منبع تحریک است. با اعمpبه جنس محیط وابسته هستند وkوrکه در این رابطه

باقیمانده هاي وزن دار معادله فوق به صورت زیر تبدیل می شود. 

ل بیان است.توان نشان داد که فرم فورموالسیون ضعیف این رابطه به صورت زیر قابمی

بر اساس الگوریتم اجزاي محدود، حل تقریبی براي هر المان به صورت زیر است. 

(55)

(56)

(57)
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بنابراین 

شان دادهنی زیر با استفاده از روش گالرکین و با جایگذاري معادله فوق، فورموالسیون ضعیف به صورت ماتریس

شود.می

که در این رابطه

از آنجایی که  

(59)

(60)

(61)
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رابطه فوق به صورت زیر تبدیل می شود.   

شار خروجی براي یک المان سطحی از رابطه زیر محاسبه می شود.

که در این رابطه 

رد. از کت فرض از آن جایی که طول المان ها معموال کوچک است شار خروجی را می توان در طول هر المان ثاب

ر هیم. شااین شار را در روش اجزاي محدود به صورت متمرکز فرض کرده و به گره اختصاص می دطرف دیگر 

براي یک المان که بر روي مرز قرار دارد به صورت زیر تعریف می شود.

ست به صورت زیر ) نشان داده شده ا7بنابراین شار اختصاص داده شده  به هر گره در مرز مشابه آنچه در شکل(

شود.تعریف می

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)
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حوه اختصاص دادن شار خروجی از یک المان نوعی بر روي سطح به گره متناظر با آنن-)7شکل(

:   q2و q1با فرض ثابت بودن 

.رار دهیمقزیابی آخرین قسمت باقیمانده تعیین اثرات منبع است. براي این کار باید انتگرال زیر را مورد ار

ر بت در نظآن ثاازه کافی کوچک انتخاب شده باشد که بتوان مقدار منبع را بر رويدر صورتی که المان به اند

گرفت آنگاه: 

مقدار انتگرال فوق به صورت زیر قابل محاسبه است.

(68)

(69)
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ه است. در واقع ) نشان داده شد8مقدار این انتگرال برابر حجم محصور داخل تابع درون یابی است که در شکل(

یک سوم سطح و سطح مقطعی برابر سطح المان است. بنابراین حجم آن1هرمی به ارتفاع این حجم برابر حجم

المان مثلثی است. در نتیجه:

در هرم متناظر با هر المان سطححجم محصور-)8شکل(

کنیم. براي بهتر روشن شدن این روش از یک مثال ساده استفاده می

رزي نشان داده شده و ) را با توجه به شرایط م9نشان داده شده در شکل(مثال: توزیع پتانسیل اسکالر براي ناحیه 

)ده کنید.ثلثی استفامبندي از چهار المان سطح هاي زیر، بدست آورید. (براي مشها و پتانسیلمقادیر رساناییی

(71)
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دامنه محاسباتی دو بعدي-)9شکل(

از ترکیب سهکنیم.ه این مسئله مقدار مرزي را استخراجبراي حل مسئله ابتدا باید معادله دیفرانسیل مربوطه ب

:رابطه بین توزیع چگالی جریان، پتانسیل الکتریکی و میدان الکتریکی که به صورت زیر هستند

شود:معادله دیفرانسیل مربوطه به صورت زیر حاصل می

است:ورت زیرکنیم که به صبدیل میدر گام اول از حل، معادله دیفرانسیل را به فرم فورموالسیون ضعیف ت

ه گرفت وان نتیجا می تبا توجه به اینکه شرایط مرزي، در مرز باال و پایین از نوع نیومن همگن است، در این مرزه

که 

(72)
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توان در نظر گرفت:  حل تقریبی براي معادله پتانسیل اسکالر را به صورت زیر می

ورت زیر قابل ص)، فرم ماتریسی معادله حاصل می شود که ضرایب آن به 75(با جایگذاري این رابطه در معادله

بیان است.

کنیم.  ) به چهار المان مثلثی تقسیم بندي می10ناحیه حل مطابق شکل(

گذاري ناحیه حلنحوه مش بندي و شماره-)10شکل(

(75)
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ا اند. بسري شماره گذاري شدهها به دو صورت محلی و سراهمانطور که در شکل مشخص شده هر یک از گره

ه صورت زیر بدست )، ماتریس ضرایب براي هر المان ب77جایگذاري مقادیر براي هر یک از چهار المان در رابطه(

آید. می

ه ي محلی بتریس هاهاي متناظر با هر المان، ماتریسی سراسري سیستم بر اساس مااز کنار هم قرار دادن ماتریس

د. شوصورت حاصل می

آید. بدست میاز حل این دستگاه معادالت، مقادیر مجهول

ا توجه به ب) و 11به عنوان مثال دوم به حل معادله الپالس به فرم زیر بر روي ناحیه نشان داده شده در شکل(

پردازیم.    شرایطی مرزي تعیین شده با استفاده از روش اجزاي محدود می

(78)
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هاي فلزيستطیل بلند محدود با دیوارهم-)11شکل(

آید.میر بدستحل تحلیلی این معادله بسیار ساده بوده و با استفاده از تکنیک تفکیک متغیرها به صورت زی

ر این د. ولی براي حل به روش اجزاي محدود از فرآیندي مشابه آنچه در مثال قبل ذکر شد استفاده می کنیم

شده است،  ) نشان داده12ب شده زیادتر است، نحوه مش بندي فضاي حل در شکل (هاي انتخامثال تعداد مش

زار ر نرم افده شده از این رو حل آن به صورت دستی بسیار مشکل است. بنابراین براي انجام این کار از کد نوشت

) نشان داده شده است.  13کنیم که نتایج حل به صورت گرافیکی در شکل(مطلب استفاده می
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(81)



هاي عددي در الکترومغناطیسروش

33صفحه معرفی روش اجزاي محدود

x

y

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

توزیع پتانسیل در ناحیه حل -)13شکل(

معیار زیر را می توان به عنوان خطاي این روش عددي در نظر گرفت.

ها را به صورت گرافیکی نشان می دهد.نمودار زیر رابطه بین خطاي روش عددي و اندازه مش

(82)



هاي عددي در الکترومغناطیسروش

34صفحه معرفی روش اجزاي محدود

)82ابطه(ساس راخطاي عددي محاسبه شده بر -)14شکل(

روش اجزاي محدود برداري-4

وش وان از رن می تآدر برخی از کاربردها استفاده از روش اجزاي محدود اسکالر داراي نواقصی است که براي رفع 

اجزاي محدود برداري استفاده کرد. برخی از این نواقص به شرح زیر است: 

 را ارضا نمی کند.حاصل شدن جواب هاي غیر فیزیکی که برخی از شرایط مسئله

نامناسب بودن در برخورد با شرایط مرزي در مرز بین دو محیط و سطوح هادي

منفرد شدن میدان در برخی از لبه ها و گوشه ها در دي الکتریک ها و هادي ها

هنگام بروز این مشکالت می توان از روش اجزاي محدود برداري به جاي اسکالر استفاده کرد. تفاوت اصلی روش 

سازي هایی است که براي گسستهزاي محدود برداري و اسکالر در نحوه تعریف توابع درون یابی و نوع الماناج

بندي در حالت دو سطح مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه دو المان سطح مستطیلی و مثلثی را که براي مش

دهیم. یگیرند، مورد بررسی قرار مبعدي در این روش مورد استفاده قرار می
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المان سطح مستطیلی-الف

داده شده است. ) نشان15گیرد در شکل(ساختار المان سطح مستطیلی که در روش برداري مورد استفاده قرار می

المان مستطیلی برداري-)15شکل(

بر ماناخل الددر روش برداري نیز مانند روش اسکالر از توابع درون یابی براي مشخص کردن مقدار تابع در 

ه در اینین است کشود تفاوت اساسی که در این حالت وجود دارد اها استفاده میاساس مقدار تابع بر روي لبه

مسئله در داخل مجهولyو xهاي حالت مقادیر به صورت برداري هستند. بنابراین توابع درون یابی براي مولفه

شوند:المان مستطیلی به صورت زیر تعریف می

یابی تعریف توان به صورت زیر بر اساس توابع دروندر داخل ناحیه را میتعریف هر بردار مجهول مانند با این 

کرد:

که در این رابطه:
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المان مثلثی:-ب

- انمار در الکام این یابی براي آن بسیار ساده بود، اما انجبر خالف المان مستطیلی که بدست آوردن توابع درون

یرا در المان ز) نشان داده شده است، با دشواریهایی همراه است. 16هاي مثلثی که یک نمونه از آن در شکل(

ر اساسبمثلثی ممکن است اضالع در راستاي محورهاي مختصات نباشند، بنابراین بسط مولفه هاي میدان 

نام دید بهجیک دستگاه مختصات بردارهاي موجود بر لبه هاي مثلث کار ساده اي نیست. براي حل این مشکل

دستگاه مختصات ناحیه تعریف می کنیم. 

در روش اجزاي محدود برداريالمان مثلثی-)16شکل(
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نتخاب شده ) ا17در داخل مثلث مطابق شکل(pبراي تعریف این دستگاه مختصات فرض کنید که نقطه دلخواه 

ابعی از تها ثلثمکند. مساحت هر یک از این ر تقسیم میاست. قرار گیري این نقطه مثلث را به سه مثلث کوچکت

ید:آبه صورت زیر بدست میاست. براي مثال مساحت مثلث pمکان قرار گیري نقطه 

یالمان مثلثيه برایف دستگاه مختصات ناحینحوه تعر-)17شکل(

ظر یه در نا به عنوان دستگاه مختصات ناحهاي کوچک به مساحت مثلث بزرگ، رنسبت مساحت هر یک از مثلث

گیریم که به صورت زیر است:می

توان در دستگاه مختصات ناحیه مربوط به آن المان به صورت با استفاده از این تعریف، هر نقطه داخل المان را می

زیر بیان کرد:
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یف کنیم.ثی تعریه را براي المان مثلحال با استفاده از دستگاه مختصات ناحیه می توانیم توابع برداري پا

مان به رداري البع پایه توان با استفاده از تواببا استفاده از این تعریف، هر مقدار مجهول در داخل المان را می

صورت زیر بسط داد.

روش اجزاي محدود در حوزه زمان-5

تفاده طیس اسیل برخی از مسائل الکترومغنادر سال هاي اخیر از روش اجزاي محدود در حوزه زمان براي تحل

ریکی ي الکتشده است. براي توضیح این روش از حل یک مثال خاص استفاده می کنیم. در حالت کلی میدان ها

رت زیر قابل محصور شده است، به صوSکه با سطح Vایجاد شده توسط یک منبع جریان متغیر با زمان در حجم 

بیان است. 
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ن مسئله نیز از نوع شرایط مرزي مخلوط است که به صورت زیر قابل بیان است. شرایط مرزي ای

که در این رابطه

: ادمیتانس سطح،

: بردار نرمال سطح،

: مقدار مشخص که نشان دهنده منبع بر روي سطح است.

ه صورت رانسیل بفورموالسیون ضعیف این معادله دیفآوریم.را بدست میدر گام اول فورموالسیون ضعیف مسئله

زیر قابل بیان است.

که در این رابطه  

) و ساده سازي آن101) در رابطه(102رابطه(با جایگذاري
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که در این رابطه  

ست که براي حل اسی مرتبه دوم ) یک معادله دیفرانسیل ماتری103معادله دیفرانسیل نشان داده شده در رابطه(

نظور از مراي این هاي مورد استفاده در روش تفاضل محدود در حوزه زمان استفاده کرد. بتوان از تکنیکآن می

کنیم. تعریف مشتق مرکزي استفاده می

ت زیر ه صورب)، فرم بازگشتی رابطه 103این تعاریف براي مشتقات مرتبه اول و دوم در رابطه(باجایگذاري

مشخص می شود. 
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ن کار یکنجام ایااي که در این روش حل اهمیت بسیاري دارد، بررسی شرط پایداري این معادله است. براي نکته

ود نداردلفات وجدهیم. در این حالت چون تحالت خاص که در مسئله تلفات وجود ندارد را مورد بررسی قرار می

شود. ست. بنابراین فرم بازگشتی معادله به صورت زیر ساده میاتوان فرض کرد که می

ده استفاzش تبدیلهاي متعددي وجود دارد که در این جا از روبراي بررسی پایداري این معادله دیفرانسیل روش

ود:شمیاده سرم زیر کنیم. در صورتی که این تبدیل را به این معادله دیفرانسیل اعمال نمائیم، معادله به فمی

و یا به فرم ساده تر

در واقع مقدار ویژه ماتریس توان اینگونه استدالل نمود که عبارت با بررسی دقیقتر این رابطه می

است در نتیجه:
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یا به عبارت دیگر

حد قرار ایره وامختلط داخل دهاي معادله مشخصه در صفحهبراي اینکه پایداري وجود داشته باشد، باید ریشه

گیرد. در نتیجه شرط پایداري را به صورت زیر می توان بیان کرد. 

که در این رابطه:

شعاع طیفی ماتریس است که برابر بزرگترین مقدار ویژه ماتریس است.

گیرد.معادله مشخصه در داخل دایره واحد قرار میهاي است که به ازاي آن ریشهبزرگترین مقدار : 

وان تمان میزر حوزه هاي زمانی به راحتی و مشابه با روش تفاضل محدود دبا رعایت شرط پایداري در انتخاب بازه

معادله دیفرانسیل را حل نمود. 

در ام اولگدر واقع در این گزارش سعی شد تا اصول اولیه روش اجزاي محدود به طور مختصر معرفی گردد و 

یاز ند..) نیز  مورآشنایی با این روش برداشته شد. هرچند که مطالب تکمیلی دیگري(مانند شرایط مرزي جادب و .

ت د که قسمل نمایحاست تا خواننده بتواند یک مسئله الکترومغناطیسی را به طور کامل با استفاده از این روش 

ع ارائه شده در انتهاي این گزارش موجود است. اي از این مطالب تکمیلی در مراجعمده
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