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Sử dụng biên bán vô hạn trong phương pháp phần tử hữu
hạn để giải bài toán động lực học tương tác giữa sóng biển
và công trình trọng lực có kể đến biến dạng của kết cấu
Aplication of the semi - infinite boundary in finite element method to analyze the
problem of dynamic interaction between wave and the offshore gravity structure in
taking into account the deformation of the strucsture
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Ngày chấp nhận đăng:05/6/2020

Đinh Quang Cường

TÓM TẮT:
Bài báo này trình bày một thuật toán sử dụng phương pháp phần tử bán vô hạn để giải quyết điều kiện biên ở xa vô hạn nhằm áp
dụng phương pháp phần tử hữu hạn có sử dụng các phần tử nước hữu hạn và bán vô hạn giải bài toán tương tác giữa sóng biển và
công trình trọng lực (là vật rắn biến dạng) không qua các bước tính trung gian.
ABSTRACT:
This paper presents an algorithm using semi-infinite element method to determine sommerfeld boundary conditions to apply finite
element method using finite and semi-infinite fluid element solutions. The interaction problem between ocean waves and gravity
structures (being deformed solid objects) without going through the intermediate calculation steps.
Đinh Quang Cường
Viện Xây dựng Công trình biển, Đại học Xây dựng
cuongdq.vctb@gmail.com
Mở đầu:
Bài toán tương tác giữa sóng biển và công trình kích thước lớn với
các biên hữu hạn ( hình 1) đã được đề cập trong [2], trong đó biên hữu
hạn B2 được xác định bằng phương pháp thử dần, biên B2 càng xa vật
thể thì Φ(P) càng nhỏ, cho đến lúc nào đó Φ → 0 , biên ứng với Φ → 0
là biên B2, biên này cần xác định sao cho bài toán đủ chính xác .
P

P

Hình 1: Sơ đồ tính bài toán tương tác giữa công trình và chất lỏng với biên hữu hạn
Để xác định biên B2, hoặc là phải tính gần đúng dần bằng cách lần
lượt đưa thêm các phần tử để có biên xa hơn, trường hợp này phải giải
nhiều bài toán với khối lượng tính toán tăng dần; hoặc là xác định trước

biên B2 ở khoảng cách khá xa và chia lưới phần tử hữu hạn theo biên đó
để có khả năng thoả mãn được điều kiện Φ P → 0 , trường hợp này phải
giải bài toán lớn. Nhược điểm của thuật toán phần tử hữu hạn là phải
thực hiện khối lượng tính toán lớn.
Bài báo này trình bày một thuật toán sử dụng phương pháp phần tử
bán vô hạn để giải quyết điều kiện biên ở xa vô hạn (biên B2) nhằm áp
dụng phương pháp phần tử hữu hạn có sử dụng các phần tử nước hữu
hạn và bán vô hạn giải bài toán tương tác giữa sóng biển và công trình
trọng lực (là vật rắn biến dạng) không qua các bước tính trung gian.
1. Phương trình động lực học chất lỏng có biên bán vô hạn
Sử dụng phần tử vô hạn để mô tả điều kiện biên ở xa vô hạn (điều
kiện Sommerfeld) cho bài toán tương tác giữa sóng biển và công trình,
ta chia môi trường chất lỏng (nước biển bao quanh công trình) thành
hai lớp phần tử, Hình 2.
Lớp phần tử thứ nhất là các phần tử hữu hạn tiếp xúc với bề mặt
công trình - đại diện cho phần hữu hạn của sóng biển, lớp phần tử thứ
hai là các phần tử mô tả phần còn lại của môi trường chất lỏng - được
gọi là các phần tử bán vô hạn.
Thuật ngữ “phần tử bán vô hạn” được dùng ở đây với ý nghĩa là các
phần tử có một phía bị chặn (hữu hạn) bởi mặt tiếp giáp với các phần tử hữu
hạn, còn phía đối diện thì kéo dài ra vô hạn.
Với cách chia phần tử như hình 2, có thể viết phương trình động lực
học tương tác giữa sóng biển và công trình (là vật rắn biến dạng) theo
phương pháp phần tử hữu hạn như sau:
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Dạng rút gọn của phương trình (1) như sau:
ɺɺ + CX
ɺ + KX = R
MX
trong đó:
M: Ma trận khối lượng nút của hệ trong hệ toạ độ tổng thể;
C: Ma trận cản trong hệ toạ độ tổng thể;
K: Ma trận độ cứng của hệ trong hệ toạ độ tổng thể;
RS: Ma trận tải trọng nút.

0

SS

T
PS

0
0

FF

∞
FF

Về hình thức phương trình (2) có dạng chuẩn tắc của phương trình
động lực học kết cấu công trình. Việc giải phương trình (2) có thể được
thực hiện trên máy tính điện tử với các chương trình tính kết cấu
[5],[10].
Xét các công thức (3),(4),(5),(6),(7), nhận thấy các ma trận hệ số của
phương trình (2) phụ thuộc vào hàm hình dáng của phần tử bán vô hạn
H . Mục tiếp theo trình bày cách thiết lập các hàm hình dáng của các

S

∞
m

PS

PP

S

phần tử nước bán vô hạn H .
2. Phần tử bán vô hạn
Hình 3 trình bầy sơ đồ phần tử hữu hạn và phần tử bán vô hạn một
chiều, trong đó các phần tử hữu hạn và bán vô hạn được lập sơ đồ trên
phạm vi hữu hạn -1<r<1 [11].
Trong [1] và [4] đã chọn biểu thức phù hợp với sơ đồ phần tử bán vô
hạn và lựa chọn các hàm hình dáng hợp lý cho các phần tử bán vô hạn.
Các hàm hình dáng của các phần tử hữu hạn và bán vô hạn một chiều
được thống kê trong bảng 1. So sánh hai tập hợp hàm hình dáng hữu
hạn và hình dáng bán vô hạn ta thấy là chỉ có sự khác nhau trong các số
hạng có liên quan tới r = 1, đó là số hạng ở vô hạn (các số này gồm (1- r))
(xem bảng 1).
Số hạng ở vô hạn bị đảo ngược, như vậy xuất hiện một tập hợp các
hàm hình dáng của các phần tử bán vô hạn, được thiết lập thông qua
các hàm hình dáng của các phần tử hữu hạn tương ứng.
Bảng 1: So sánh hàm phần tử bán vô hạn và hữu hạn
Nút
ri
Hàm hình dáng phần tử Hàm hình dáng phần tử
(i)
hữu hạn bậc 2 (Hi)
bán vô hạn bậc 2 (Hi ∞)
1
-1
-r(1-r)/2
-2r/(1-r)
2
0
(1+r)/(1-r)
(1 + r )(1 − r )
∞
m

∞

0

(2)

3 Thiết lập các hàm hình dáng cho một số phần tử bán vô hạn
Các hàm hình dáng của phần tử hữu hạn gốc Hi; các hàm hình dáng
của phần tử bán vô tương ứng Hi∞ và đạo hàm ∂ H
được thiết lập và
∂r
cho trong các bảng 2, 3 và 4 [4], [11].
∞
i

Hình 2: Sơ đồ chia lưới phần tử trong bài toán tương tác công trình và sóng biển - với biên
bán vô hạn
Phương trình (2) bao gồm bốn loại phần tử trong đó có ba loại phần
tử hữu hạn và một loại phần tử bán vô hạn:
Loại 1: Các phần tử hữu hạn của kết câu (vật rắn biến dạng).
Loại 2: Các phần tử nước hữu hạn.
Loại 3: Các phần tử tiếp xúc giữa môi trường nước và kết cấu.
Loại 4: Các phần tử nước bán vô hạn.
Các ma trận hệ số của phần tử nước bán vô hạn được tính như sau:
(3)
K = ∫ ρ B B dv
T∞

(m∞)
FF

∞
m

m

m

Vm

M

(m∞)
FF

ρ
H H dv
e
1
= − ∫ df
β
=∫

K

( m∞ )
PP

T∞
m

F

2

vm

∞
m

m

(4)
(5)

(m)

F( m)

C

( m∞ )
PP

= ∫

ρ
H df
β
F

F( m)

∞
m

(6)

(m)

trong đó:
H là hàm hình dáng của phần tử bán vô hạn thứ m.
B là ma trận quan hệ chuyển vị - biến dạng của phần tử bán vô hạn thứ m.
∂H ∂H ∂H
(7)
B = f(
,
,
).
∂x ∂y ∂z
∞
m

∞
m

∞
m
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∞
m
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Hình 3: Sơ đồ phần tử hữu hạn và phần tử bán vô hạn
a) Sơ đồ phần tử hữu hạn một chiều;
b) Sơ đồ phần tử bán
vô hạn một chiều
Bảng 2: Phần tử bán vô hạn và phần tử hữu hạn một chiều
Nút i
ri
Hi
∂ Hi/∂ r
∂ Hi∞/∂r
Hi∞
1
-1
( 1- r )/2
- 1/2
2/(1 - r )
-2/(1- r)2
2
1
(1+ r )/2
1/2
Bảng 3: Phần tử bán vô hạn và phần tử hữu hạn 2D
Hi
Nút i
ri
∂ Hi /∂ r
∂ Hi∞/∂ r
Hi∞
1
-1
- r (1-r)/2
r-1/2
- 2r/(1-r )
-2/(1-r)2
2
0
(1+r)(1-r)
-2r
(1+r)/(1-r)
2/(1-r)2
3
1
r (1+ r)/2
r +1/2
Bảng 4: Phần tử bán vô hạn và phần tử hữu hạn 3D
Hi
Nút i
ri
Hi∞
1
-1
(-1+ r +9r2- 9r3) /16
(-1 +9r2) /4 (1- r)
2
- 1/3
(1- 3r- r2 + 3r3) 9/16
(4 - 8r -12r2)/4 (1- r)
2
3
3
1/3
(1+3r - r - 3r ) 9/16
(1+ 4r +3r2)/4(1- r)

(-1- r + 9r2 + 9r3) /16
∂ Hi/ ∂r
∂ Hi∞/∂ r
1
-1
(1+ 18 r- 7r2)/16
(-1+18r-9r2)/4 (1- r)2
2
-1/3
(-3 - 2r + 9r2)9/16
(- 4-21r+12r2)/4 (1-r)2
2
3
1/3
(3 - 2r - 9r ) 9/16
(5 + 6r -3r2)/ 4(1- r )2
4
1
(-1+ 18r + 27r2)/16
Có nhiều loại phần tử nước hữu hạn và bán vô hạn. Trong khuôn
khổ bài báo này, để xét bài toán tương tác giữa công trình và sóng biển,
Hình 2, đối với trường hợp bài toán phẳng sử dụng các phần tử nước 2D
(hữu hạn và bán vô hạn), đối với bài toán không gian sử dụng các phần
tử nước 3D (hữu hạn và bán vô hạn), Hình 4. Các phần tử bán vô hạn
được dùng trong bài toán đang xét chỉ có một hướng r vô hạn. Thực
hiện phép nhân các hàm hình dáng bán vô hạn và hữu hạn thích hợp với
nhau, cho tập hợp mong muốn có hướng bán vô hạn hoặc hữu hạn, ta
nhận được hàm hình dáng cho các phần tử bán vô hạn 2D và 3D một
hướng vô hạn, kết quả cho ở các bảng sau.
Bảng 5: Phần tử bán vô hạn 2D, 4 nút; r Vô hạn; s hữu hạn
Nút i
ri
si
∂ Hi∞/∂r
∂Hi∞/∂s
Hi∞
1
-1
-1
(1-s)/(1-r )
(1-s)/(1-r )2
-1/ (1- r )
2
1
-1
3
-1
1
(1+s)/(1-r )
(1+s)/(1-r )2
1/ (1- r )
4
1
1
Bảng 6: Phần tử bán vô hạn 3D, 8 nút; r vô hạn, s và t hữu hạn
si
ti
Nút, i
ri
∂Hi∞/∂r
Hi∞
1
-1
-1
-1 2(1+s) (1+t)/2 (1- r) 2(1+s) (1+t)/2 (1- r)
3
-1
1
-1 2(1+s) (1+t)/2 (1- r) 2(1+s) (1+t)/2 (1- r)
5
-1
-1
1
2(1+s) (1+t)/2 (1- r) 2(1+s) (1+t)/2 (1- r)
7
-1
1
1
2(1+s) (1+t)/2 (1-r)
2(1+s) (1+t)/2 (1- r)
4

Nút i

1

∂Hi∞/∂s

∂ Hi∞/∂t

1
3
5
7

-(1+s)(1+t)/2(1- r)
-(1+s)(1+t)/2(1- r)
(1+s)(1+t)/2(1- r)
(1+s)(1+t)/2(1- r)

a) Các phần tử nước hữu hạn 2D từ 3 đến 9 nút

b) Các phần tử nước bán vô hạn 2D từ 3 đến 9 nút

c) Các phần tử nước hữu hạn 3D từ 8 đến 27 nút

d) Các phần tử nước bán vô hạn 3D từ 9 đến 27 nút
Hình 4: Các loại phần tử nước hữu hạn và bán vô hạn

Bảng 7: Phần tử bán vô hạn 3D 27 nút, r vô hạn, t và s hữu hạn (α = (1- r))
ri
si
ti
Noi
Hi∞
∂ Hi∞/∂r
1
-1
-1
-1
-st(1-t)(1-s)/2α2
-rst(1-s)(1-t)/2α
2
0
-1
1
st(1+r)(1-s)(1- t)/4α
st(1-s)(1-t)/2α2
2
4
-1
0
-1
-tr(1-t)(1+s )/α
t(1-s2)(1-t)/α2
2
5
0
0
-1
-(1- t)(1-s )(1+ t)/2α
-t(1-s2)(1-t)/α2
7
-1
1
-1
rst(1+s)(1-t)/2α
st(1+s)(1-t)/2α2
8
0
1
-1
-st(1+r)(1+s)(1- t)/4α
st(1+s)(1-t)/2α2
10
-1
-1
0
rst(1-s)(1-t2)/α
s(1-s)(1-t2)/α2
11
0
-1
0
-s(1+r)(1-s) (1- t2)/2α
-s(1-s)(1-t2)/α2
13
-1
0
0
-2r (1-s2)(1-t22)/α
-2 (1-s2)(1-t2)/α2
2
2
14
0
0
0
(1-s )(1-t )(1+r)/α
2(1-s2)(1-t2)/α2
2
16
-1
1
0
-rs(1+s)-(1+t )/α
-s(1+s)(1-t2)/α2
2
17
0
1
0
-s(1+r)(1+s)(1- t )/2α
s(1+s)(1-t2)/α2
19
-1
-1
1
-rst(1-s)(1-t)/2α
st(1-s)(1+t)/2α2
20
0
-1
1
-st(1+r)(1-s)(1- t)/4α
-s(1-s)(1+t)/2α2
22
-1
0
1
- rt(1- s2)(1+ t)/α
-t(1-s2)(1+t)/α2
2
23
0
0
1
t(1+r)(1-s )(1+ t)/2α
t(1-s2)(1+t)/α2
25
-1
1
1
-rst (1+s)-(1+t)/2α
-st(1+s)(1+t)/2α2
26
0
1
1
st(1+r)(1+s)(1+t)/4α
st(1+s)(1+t)/2α2
Với cách làm tương tự có thể thiết lập các hàm hình dáng và đạo
hàm của nó cho các phần tử bán vô hạn có một, hai hoặc ba hướng vô
hạn. Sau khi thiết lập được các hàm hình dáng và đạo hàm của nó cho
các phần tử nước bán vô hạn, có thể tính được các ma trận hệ số theo
các công thức (3), (4), (5), (6) và thiết lập được phương trình động lực

-(1+s)(1+t)/2(1- r)
(1+s)(1+t)/2(1- r)
-(1+s)(1+t)/2(1- r)
(1+s)(1+t)/2(1- r)

∂ Hi∞/∂s
rt(2s-1)(1-t)/2α
-t(2s-1)(1+r)(1-t)/4α
-2rs(1-t)/α
st(1+r)(1-t)/α
rt(2s+1)(1-t)/2α
-t(2s+1)(1-t)(1+r)/4α
r(2s-1)(1-t+2)/α
(2s-1)(1-t2)(1+r)/2α
4rs(1-t2)/α
-2s(1-t2)(1+r)/α
-r(1-t2)(2s+1)/α
(2s+1)(1-t2)(1+r)/α
-rt(2s-)(1+t)/2α
t(2s-1)(1+r)(1+t)/4α
2rs(1-t)/α
-st(1+r)(1+t)/α
-rt(2s+1)(1+t)/2α
t(2s+1)(1+r)(1+t)/4α

∂ Hi∞/∂t
rs(1-s)(2t-1)/2α
-s (2t-1)(1-s)(1+r)/2α
-r(2t-1)(1-s2)/α
(2t-1) (1-s2) (1+r)/2α
-rs (2t-1)(1+s)/2α
s(2t-)(1+s) (1+r)/4α
2rs(1-s) /α
st(1-s) (1+r)/α
4rt(1-t2)/α
-2t(1+s2)(1+r)/α
2rst(1-s)/α
-st(1+r)(1+s)/α
-rs(2t+1)(1-s)/2α
-s(2t+1)(1-s)(1+r)/4α
-r(2t+1)-(1-s2)/α
(2t+1)(1-s2)(1+r)/2α
-rs(2t+1)(1+s)/2α
s(2t+1)(1+s)(1+r)/4α

học tương tác giữa sóng biển và công trình (là vật rắn biến dạng) có
biên bán vô hạn. Phương trình (2) vừa thỏa mãn điều kiện biên tiếp xúc
có biến dạng [2], vừa thỏa mãn điều kiện biên ở xa vô hạn [4],[11].
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4. Kết luận
Phương trình mới được thiết lập (2) là phương trình động lực học
của bài toán tương tác giữa vật rắn biến dạng và chất lỏng - biên bán vô
hạn, Hình 2, có dạng chính tắc của phương trình động lực học kết cấu
công trình viết theo phương pháp phần tử hữu hạn. Việc giải phương
trình (2) đã được chương trình hoá [5],[10].
Tác giả đã nghiên cứu sử dụng các mô đun chương trình phụ trợ để
thiết lập các ma trận hệ số cho phương trình (2), và chương trình nối
ghép với các chương trình tính kết cấu có sẵn, để xây dựng được một bộ
chương trình tính toán động lực học tương tác giữa sóng biển và kết
cấu là vật rắn biến dạng trong đó có sử dụng biên bán vô hạn để mô tả
điều kiện biên ở xa vô hạn, không thông qua các bước tính trung gian.
Dựa trên kết quả nghiên cứu của bài báo này và các nghiên cứu
đã công bố trong [2],[5], kết hợp với các chương trình phần mềm phụ
trợ đã được công bố trong [4], có thể ghép nối hệ thống chương trình
phần mềm để tiếp tục đi sâu nghiên cứu phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của công trình biển trọng lực bê tông cốt thép ứng suất trước
tương tác với sóng biển với các phần tử vật liệu thành phần (phần tử bê
tông, phần tử thép thường và phần tử thép ứng suất trước) không
thông qua các bước tính trung gian.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đinh Quang Cường - Phan Ý Thuận - Sử dụng phần tử nước bán vô hạn kết hợp phần tử hữu
hạn để xác định trạng thái ứng suất - biến dạng dưới tác dụng của tải trọng sóng lên công trình
biển trọng lực -Tuyển tập Công trình khoa học - Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ sáu -Hà nội1997.
2. Đinh Quang Cường - Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn để giải bài toán động lực học
tương tác giữa sóng biển và công trình trọng lực bê tông - Tuyển tập Công trình khoa học - Hội
nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ sáu.
3. Đinh Quang Cường - Phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán động lực học phi tuyến áp
dụng cho công trình biển trọng lực bê tông cốt thép - Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị
khoa học công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV - Hà nội - 1999.
4. Đinh Quang Cường, 2001. Tính toán độ bền của công trình biển trọng lực bê tông cốt thép,
luận án tiến sĩ kỹ thuật, Đại học Xây dựng.
5. Bathe . K.J - ADINA R-D - USA -1988.
6. Bathe . K. J -Finite Element Procedures in Engineering Analysis-1992.
7. Bathe .K.J - Finite Element Procedures - USA-1996.
8. O.C.Zienkiewiez Numerical Method in Offshore Engineering - U.K - 79
9. Lorraine G.Olson and Klaus-Jurgen Bathe Analysis of Fluid - Structure Interactions, a Direct
Symmetric Coupled Formulation Based on the Fluid Velocity Potential -USA-1985.
10. Edward L.Wilson... SAP-90.
11. Peter Bettes - Infinite element - London – 1993.

12

06.2020

