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چکیده

Abstract

به علت اینکه سازه ی بنایی یک ساختار مرکب دارد ،در برابر بارگذاری رفتار کامالً پیچیده مخصوصاً در
محدودهی غیرخطی از خود نشان میدهد .تحقیقات بسیار زیادی بر روی رفتار سازههای مصالح بنایی با
استفاده از روش المان محدود ،تاکنون انجام شده است .با پیشرفت روشهای عددی ،روش المان مجزا که
روش مناسبی برای مدلسازی اینگونه سازهها ،که در ماهیت بهصورت مرکب و ناپیوسته هستند ،در
اختیار محققین قرار گرفت ،هرچند هنوزصحتسنجی سازههای مصالح بنایی با روش المان مجزا از
چالشهای پیشرو است .با توجه به ناهمگنی و پیچیدگی رفتار سازههای بنایی که اکثرا ناشی از رفتار
غیرخطی سطوح تماس میباشد ،مدلسازی دقیق آنها امری چالش برانگیز است .نظر به ماهیت
ناپیوسته و مرکب سازههای مصالح بنایی ،مدلسازی به روش المان مجزا یکی از روشهای مناسب برای
مدلسازی این گونه سازهها ،مخصوصا رفتار غیرخطی آنها میباشد .هدف از این مطالعه ،بررسی عملکرد
مدلسازی به روش المان مجزا در تحلیل و بررسی رفتار غیرخطی سازه مصالح بنایی میباشد .برای
همین منظور نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی معتبر با نتایج خروجی از نرمافزار استفاده شده در این
مطالعه مقایسه میشود .در ابتدا به بررسی رفتار یک درزهی ساده با رفتار موهر -کولمب میپردازیم و
پس از کسب نتایج قابل قبول یک دیوار با درزهی خشک را مدلسازی میکنیم .در مدلسازی این دیوار
از بلوکهای تغییرشکلپذیر با رفتار االستیک و درزهها با رفتار موهر -کولمب استفاده شده است .سپس
بهمنظور بررسی رفتار چسبندگی مدل موهر -کولمب برای مصالح ،مثال دیگری با ویژگی درزههای
چسبنده و بلوکهای تغییر شکل پذیر مدلسازی شده است .با توجه به مجهول بودن مقادیر ضرایب
سختی برشی و سختی نرمال درزه در برخی مثالها ،این مقادیر به کمک تحلیلهای عددی متعدد و
مطالعهی روند همگرایی در دسترسی به نتایج تجربی بهدست آمدهاند.
واژگان كلیدی :مصالح بنایی ،رفتار غیر خطی ،روش المان مجزا
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 -1مقدمه

استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمانها از قرون گذشته در ایران و سایر نقاط جهان رواج داشته است .با تولد مصالح
فوالدی و بتنی به عنوان عناصر اصلی سازهای ،استفاده از مصالح بنایی سنتی در ساختمانها با اهمیت ویژه ،در شهرهای بزرگ
رو به کاهش نهاد .با وجود این هنوز هم در بسیاری از شهرها و اکثر مناطق روستایی ساختمانهای بنایی قسمت بزرگی از بافت
شهر را تشکیل میدهند .با توجه به آسیبپذیر بودن این ساختمانها در زلزلههای گذشته و تعداد زیاد آنها در نواحی لرزه-
خیز ،نمیتوان مطالعه ی رفتار و بررسی عملکرد و خسارت در این نوع ساختمانها را بی اهمیت دانست .همچنین یکی از
مباحث اصلی در فضای معماری و شهزسازی امروز کشورها ،موضوع حفظ بناهای تاریخی و معماری گذشته و دیدگاه متفاوت
دربارهی چگونگی حفظ این فضاهای ارزشمند قدیمی است.
به علت اینکه سازه ی بنایی یک ساختار مرکب دارد ،در برابر بارگذاری رفتار کامالً پیچیده مخصوصاً در محدودهی غیرخطی از
خود نشان میدهد .تحقیقات بسیار زیادی بر روی رفتار سازههای مصالح بنایی با استفاده از روش المان محدود ،تاکنون انجام
شده که از جملهی آن میتوان به کارهای لورنسو ( )Lourenço, Oliveira, Roca, & Orduña, 2005و راموس ( Ramos,
 )Aguilar, Lourenço, & Moreira, 2013اشاره کرد .با پیشرفت روشهای عددی ،روش المان مجزا که روش مناسبی
برای مدلسازی اینگونه سازهها ،که در ماهیت به صورت مرکب و ناپیوسته هستند ،در اختیار محققین قرار گرفت ،هرچند که
هنوزصحتسنجی سازههای مصالح بنایی با روش المان مجزا از چالشهای پیشرو است (.)Lemos, 2007
 -2روش المان مجزا
 3DECیک برنامه عددی سهبعدی است که بر اساس روش المانهای مجزا برای مدلسازی محیطهای ناپیوسته مورد استفاده
قرار میگیرد .در این برنامه همان فرموالسیون عددی روش دوبعدی نرمافزار  UDECمورد استفاده قرار میگیرد .در این نرم
افزار پاسخ ناپیوستگیهایی مانند درزه ها که در معرض بارهای استاتیکی و دینامیکی قرار دارند ،به خوبی شبیهسازی میشود.
در حالی که ناپیوستگیها به عنوان شرایط مرزی بین بلوکها تلقی میشوند ،رفتار بلوکها بهصورت صلب یا تغییرشکلپذیر
میتواند تعریف شود .بلوکهای تغییرشکلپذیر به شبکهای از المانهای تفاضل محدود تقسیم میشوند ،و هر المان بر اساس
یک رابطه تنش -کرنش خطی یا غیرخطی پاسخ میدهد .حرکت نسبی ناپیوستگیها نیز توسط روابط جابجایی -نیرو در جهات
برشی یا نرمال میباشد .این برنامه چندین مدل رفتاری برای بلوکها و ناپیوستگیها دارد .برنامه  3DECبر اساس طرح
محاسباتی الگرانژ میباشد که برای مدل کردن حرکتهای بزرگ و تغییر شکل سیستمهای بلوکی بسیار مناسب است .جزئیات
مربوط به هندسهی مدل ،رفتار مواد ،شرایط اولیه،بارگذاری ،اطالعات مورد نیاز برای تحلیل یک مدل مصالح بنایی بر اساس
روش المان مجزا می باشند.
در سال  21 2بوئی و لیمام به منظور بررسی قابلیت نرمافزار  3DECدر مدلسازی رفتار سازههای بنایی ،به مقایسهی مدل-
های عددی و نتایج آزمایشگاهی در دو قسمت رفتار داخل صفحه و رفتار خارج صفحه پرداختند( .)Bui & Limam, 2012در
سال  2112محبخواه وتسنیمی با مدل کردن یک میانقاب مصالح بنایی در قاب فوالدی ،اثرات بازشو روی رفتار مرکب و
میانقاب را مورد مطالعه قرار دادند .در این مطالعه که توسط نرمافزار المان مجزای  UDECانجام گرفت ،اثرات انواع بازشو و
محل آن روی ظرفیت باربری قاب مورد بررسی قرار گرفت(.)Mohebkhah, Tasnimi, & Moghadam, 2008

)Discrete Element Method(DEM
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 -3سیستم واحدها
بهمنظو ر جلوگیری از تکرار واحدهای پارامترهای استفاده شده ،در ابتدا یک بار واحد همهی پارامترها ذکر شده و از ذکر مجدد
در متن خودداری شده است .قابل ذکر است واحد همهی پارامترها مطابق جدول ( ) و جدول ( )2و میباشد مگر اینکه در
متن واحدهای دیگری ذکر شده باشد.
جدول ( )1سیستم واحدهای پارامترهای مصالح

وزن مخصوص

ton/m3

مقاومت کششی

KN/m2

مدول یانگ

KN/m2

چسبندگی

KN/m2

نسبت پواسون

-

زاویهی اصطکاک

degree

مدول بالک

KN/m2

زاویهی اتساع

degree

مدول برشی

KN/m2

جدول ( )2سیستم واحدهای پارامترهای درزهها
سختی برشی

KN/m3

چسبندگی

KN/m2

سختی نرمال

KN/m3

زاویهی اتساع

Degree

مقاومت کششی

KN/m2

چسبندگی پسخرابی

KN/m2

زاویهی اصطکاک

Degree

زاویهی اصطکاک پسخرابی

Degree

 -4بررسی عملکرد مدل درزهی موهر-کولمب در حالت ساده
بهمنظور بررسی صحت عملکرد مدل درزهی موهر-کولمب ،مثال زیر مدلسازی شده است .بدین صورت که دو بلوک روی هم و
یک درزه با رفتار موهر-کولمب بین آنها ایجاد شد .با تخصیص ویژگیها به درزه و بلوکها طبق جدول  ،و تعریف مناسب
شرایط مرزی و بارگذاری تحلیل انجام شد .پس از تحلیل و محاسبهی خروجیها ،نتایج  3DECبا نتایج حل تحلیلی مقایسه
شد .مشخصات بلوکها و درزهها به شرح جدول ( )3و جدول ( )4است:
جدول ( )3مشخصات مصالح
بلوکها
2/5

وزن مخصوص
مدول بالک

6e4

مدول برشی

6e4

نسبت پواسون

1/2
جدول ( )4مشخصات درزه
درزه
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سختی برشی

6e

سختی نرمال

6e

زاویهی اصطکاک

31

چسبندگی

4e /5

زاویه اتساع

5
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طبق شکل ( ) مدل تحت بارگذاری برش مستقیم قرار گرفت .بدین صورت در ابتدا یک تنش فشاری برابر با  51مگاپاسکال
روی بلوک باال اعمال شد که تا آخر نمونه ثابت خواهد ماند .سپس سرعت ثابتی به بلوک باالیی در جهت افقی تخصیص داده
شد .شرایط مرزی به گونهای تعریف شد که بلوک پایین امکان حرکت نداشته باشد.

شکل ( )1هندسهی مدل ساخته شده در نرمافزار

در مرحلهی اول مقدار چسبندگی برابر صفر انتخاب شد .در حین بارگذاری تغییر شکل برشی ،تغییر شکل نرمال و تنش برشی
محاسبه شدند .بررسی نمودارها در شکل ( )2نشان میدهد که درزه بهصورت مناسب رفتار میکند .شیب بارگذاری تا رسیدن
به نقطهی اوج بهصورت خطی است .پس از رسیدن تغییر شکل برشی به حد نهایی درزه شروع به اتساع میکند .اتساع تا
رسیدن به حد تغییر شکل برشی برابر ( 1/6ورودی مدل) ادامه مییابد و سپس زاویهی اتساع به صفر کاهش مییابد .اتساع
میانگین حدودا برابر  1/100میلیمتر محاسبه شد.

(الف)

(ب )

شکل ( )2رفتار درزهی موهر-كولمب بدون چسبندگی (الف)تغییرات تنش برشی در برابر جابجایی برشی (ب)تغییرات اتساع در برابر
جابجایی برشی

باید خاطرنشان کرد زاویهی اتساع معرفی شده تخمینی خطی از زاویهی اتساع در کل مراحل بازشدگی درزه است.
در مرحلهی دوم با تعریف چسبندگی رفتار نرمشدگی درزه را بررسی میکنیم .بعد از رسیدن به خرابی چسبندگی برابر صفر
میشود .شکل ( )3اثر نرمشدگی در نمودار را نشان میدهد .باید خاطرنشان کرد که افت مقاومت بهصورت ناگهانی رخ میدهد.
در این حالت (وجود چسبندگی) میزان اتساع از حالت قبل کمتر است ،زیرا تغییرشکل برشی بیشتری قبل از شکست برشی
درزه در آن اتفاق میافتد.
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(الف)

(ب )

شکل ( )3رفتار درزهی موهر-كولمب با چسبندگی (الف)تغییرات تنش برشی در برابر جابجایی برشی (ب)تغییرات اتساع در برابر
جابجایی برشی

و

را در مدل موهر-کولمب برای حالت بدون چسبندگی بهصورت زیر میتوان محاسبه کرد.

مقایسهای بین روش تحلیلی و  3DECدر جدول ( )5ارایه شده است.
جدول ( )5مقایسهی نتایج  3DECو تحلیل برای حالت بدون چسبندگی
مقاومت برشی

اتساع

تحلیلی

22/262

1/1233

3DEC

22/263

1/1002

با مقایسهی نتایج  3DECو نتایج تحلیلی به عملکرد مدل رفتاری کوهر -کولمب در نرمافزار  3DECمشاهده شد.
 -1-1دیوار سنگی مصالح بنایی با درزهی خشک تحت بار قائم و درون صفحه ()Lourenço et al., 2005

در سال  2115یک مطالعه تجربی در دانشگاه کاتالونیای بارسلونا با همکاری دانشگاه مینهو به منظور بررسی رفتار دیوارهای
سنگی مصالح بنایی با درزهی خشک صورت گرفت .این آزمایشها بر روی هفت دیوار با سطوح مختلف تنش قائم از  1/ 5تا
 /25مگا پاسکال ،اجرا گردید .پس از اعمال بار قائم ،بار افقی بهصورت مونوتونیک تا مرز خرابی به دیوارها وارد شد .مقادیر
بارها و تنشهای سربار دیوارها در جدول ( )6مشاهده میگردد .در این تحقیق به منظور نشان دادن قابلیت برنامهی  3DECدر
مدلسازی دیوار مصالح بنایی ،دیوارها با مقادیر مختلف سربار مدل و تحلیل شدهاند .قابل ذکر است نامگذاری دیوارها در مرجع
بصورت ( )Shear*Wall*Compression load: SW30انجام شده است که در مدلسازی نیز از همین اسامی استفاده می شود.
جدول ( )6میزان تنشها و بارهای قائم برای دیوارهای  SW200 ،SW100 ،SW30و
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SW250

تنش قائم MPa

بار قائم KN

دیوار

1/ 5

31

SW31

1/5

11

11

SW
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/25

211

SW211

251

SW251

m3

دیوارها از ده ردیف سنگ ،بهصورت خشکهچینی تشکیل شدهاند .بین سطح فوقانی دیوار و تیر بتونی به ابعاد
 1/21×1/21× /6تماس خوبی وجود دارد .ابتدا یک بار فشاری عمودی بهوسیلهی محرک هیدرولیکی ،در حالکه نیرو کنترل
میشود ،اعمال شده تا جاییکه بار مورد انتظار کامال به دیوار وارد شود .سپس بار افقی بهتدریج به تیر بتنی وارد میشود .در
حین آزمایش وقایع اصلی مثل باز شدن اتصاالت و ظهور شکافها توسط عکس ثبت شدند .در شکل ( )4هندسه و ابعاد نمونه-
ی آزمایشگاهی مشاهده میشود:

شکل ( )4ابعاد و هندسهی نمونهی آزمایشگاهی لورنزو ()Lourenço et al., 2005

در ادامه بررسی مدلهای آزمایشگاهی در مطالعه مرجع ،تحلیلهای عددی با استفاده از مدل شکست مشترک چند سطحی که
توسط لورنسو و راتس 2در سال ( ) 990پیشنهاد شده ،و روش اجزا محدود اجرا شدند .در این روش فرض را بر این میگذارند
درحالیکه رفتار غیر االستیک روی درزهها متمرکز شده است ،واحدهای سنگی بهصورت االستیک رفتار میکنند..
برای بررسی رفتار این دیوار یک مدل در  3DECایجاد شد که هندسهی آن در شکل ( )5قابل رویت است:

شکل ( )5هندسهی بلوکها و درزههای ساختهشده در مدل عددی

قابل ذکر است به علت مدول االستیسیتهی باالی مصالح سنگی و تمرکز خرابی دیوار در درزهها ،در مدلسازی مرحلهی اول
المانهای مصالح بهصورت صلب فرض شدهاند .سپس یکبار دیگر مدلسازی با بلوکهای تغییر شکلپذیر و االستیک انجام
گرفت و نتایج با هم مقایسه شدند .در مدلسازی سعی شدهاست تا شرایط مرزی مدل شبیه شرایط آزمایشگاهی ایجاد شود.
مشخصات مصالح و درزههای مورد استفاده در مدل در جدول ( )0وجدول ( )2آمده است:
جدول ( )7مشخصات مصالح مورد استفاده در مدل 3DEC

Lourenco and Rots
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بلوکها
دیوار
2/5

وزن مخصوص
مدول بالک

6e2/6

مدول یانگ

0e /55

مدول برشی

6e6/45

نسبت پواسون

1/2
پی و تیر بارگذاری

وزن مخصوص

2/5

مدول بالک

0e /05

مدول یانگ

0e 3/ 5

مدول برشی

0e /3

نسبت پواسون

1/2

جدول ( )8مشخصات درزههای مورد استفاده در مدل 3DEC

درزه
سختی برشی

6e2/45

سختی نرمال

6e5/20

زاویهی اصطکاک

3 /2

چسبندگی

1

زاویهی اتساع

1

پس از انجام تحلیل ،به مقایسهی نتایج حاصل از آزمایش و نتایج تحلیل  3DECدر دو حالت بلوکهای صلب و تغییر شکلپذیر
میپردازیم .در کنار آن ،نتایج حاصل از تحلیل اجزاء محدود ارائه شده در مرجع نیز به سبب مقایسه ارائه میشود .تطابق بین
پاسخهای عددی ،تجربی و نتایج حاصل از برنامهی  ،3DECنسبتاً رضایت بخش است .مشاهدهی نمودار بار افقی در برابر تغییر
مکان باالی دیوار در شکل ( )6الیشکل ( )9برای هر چهار دیوار و تفاوتهای بین بارهای فروریزش در جدول ( )9مبین این
مطلب است.

شکل ( )6نمودار بار افقی در برابر جابجایی باالی دیوار برای دیوار SW30
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شکل ( )7نمودار بار افقی در برابر جابجایی باالی دیوار برای دیوار SW100

شکل ( )8نمودار بار افقی در برابر جابجایی باالی دیوار برای دیوار SW200

شکل ( )9نمودار بار افقی در برابر جابجایی باالی دیوار برای دیوار SW250

جدول ( )9نتایج مقاومت نهایی مدل آزمایشگاهی و تحلیل عددی
دیوار
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نتیجهی
آزمایشگاهی

3DEC
صلب

3DEC
تغییر شکلپذیر

نسبت بار خرابی برای بلوکهای شکلپذیر

نسبت بار خرابی برای بلوکهای صلب

SW30

22/4

6/6

2/3

1/04

1/22

SW100

45

42/4

40/

/12

/15

SW200

01/3

29/9

00/6

/22

/

SW250

12/0

19

-

/16

-

در پاسخ سازه خصوصاً بعد از خرابی ،لرزشها و ارتعاشاتی دیده میشود که ناشی از لغزش ناگهانی و عدم وجود مالت بین
مصالح است .فقدان مالت بین بلوکها ،تنش را در نقاط تماس متمرکز میکند ،و این منجر به شکاف عمودی نابههنگام در
واحدهای بنایی میشود .این الگوی خرابی در آزمایشات به ثبت رسیده است .مدل برنامهی  3DECنیز در شکل ( ) 1این
مکانیسم را به خوبی نشان میدهد ،اما در کل رفتار شکلپذیری مشاهده شد که نشانگر خرابی در مودهای گهوارهای 3و برش
مالت است .در بارهای قائم کمتر دیوار تمایل به بازشدگی و چرخش سادهی نیمهی دیوار داشت و خرابی کمی در مصالح
سنگی ایجاد شد اما با افزایش بار قائم نمونهها دچار تغییر شکل و خرابی بیشتری در مصالح سنگی(بلوکها) شدند و مود
خرابی خردشدگی پاشنه در کنار گسیختگی برش نمایان شد.
با توجه به شکل ( ) 1قابل بیان است که  3DECبهخوبی مودهای خرابی مخصوصاً در حالتی که بارهای قائم کم بوده و خرابی
در درزهها متمرکز بوده را گزارش میدهد و با دقت مناسب مدل خرابی سازه را بیان میکند .در تخمین ظرفیت نیز همانطور
که قبال ذکر شد ،تخمین مناسبی از ظرفیت دیوار ارایه میدهد .در ادامه در شکل ( ) کنتورهای تغییر مکان در مصالح و
درزهها نشان داده شدهاند.

شکل ( )11مقایسهی مکانیزم خرابی در مدل آزمایشگاهی و عددی

Rocking
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(الف)

(ب)

شکل ( )11جابجایی بلوک مدل عددی (الف) كنتورهای جابجایی (ب) بردارهای جابجایی

قابل ذکر است در حالتی که بیشتر خرابی دیوار معطوف به جابهجایی در درزهها باشد( SW30و  ،)SW100تغییر المانها از
صلب به شکلپذیر ،در رفتار کلی سازه تغییرات خیلی زیادی ایجاد نمیکند.

شکل ( )12مقایسهی نمودار بار افقی در برابر جابجایی باالی دیوار برای دیوار با بار قائم مختلف

در شکل ( ) 2مشاهده میشود که در دیوار تحت تنشهای نرمال باالتر میزان سختی افزایش مییابد و این بهخاطر افزایش
تماس بین واحدهای بنایی میباشد .در تایید نتایج آزمایشگاهی مرجع برای تنشهای قائم باال خطر کمانش با یک ترک مورب
کامل در میان اتصال نسبت به نمونههای با تنش کمتر وجود دارد که در مدلهای عددی نیز مشاهده شد.
 -5مدلسازی دیوار مصالح بنایی با مالت ()Dumova-Jovanosla & Churilow, 2009

نظر بر اینکه در کنار سازههای مصالح بنایی یا درزههای خشک ،بسیاری از ساختمانهای بنایی در بین مصالح از مالت بهره
میبرند ،بر آن شدیم تا عالوه بر سازهی سنگی با درزه ی خشک ،یک دیوار بنایی با آجر و مالت بین آن را نیز مدل کرده تا از
صحت عملکرد نرمافزار در هر دو حالت اطمینان حاصل شود .از سوی دیگر در مدل قبل عالوه بر عدم وجود مالت بین مصالح،
از مدل رفتاری االستیک برای بلوکها استفاده کردیم .با توجه به نوع شکست و رفتار آجر در دیوار بنایی ،در این مدل از رفتار
موهر-کولمب برای مدلسازی رفتار بلوکها استفاده میکنیم.
در سال  2112یک سری آزمایش روی دیوارهای بنایی با آجر و مالت برای بررسی عددهای خرابی و مشخصات مصالح انجام
شد .در این تحقیق سه دیوار تحت بارگذاری قائم و جانبی بهصورت همزمان قرار گرفتند .بارگذاری جانبی بهصورت رفت و
برگشتی انجام شد .پس از انجام آزمایش و ثبت خرابیها و منحنی رفت و برگشتی یک مدل بهوسیلهی اعمال مجزا در نرمافزار
 UDECپیاده شد یا تطابق نتایج آزمایشگاهی با نتایج مدل عددی مقایسه شد .در شکل ( ) 3هندسهی مدل و شرایط
 24/5×24×31ساخته شدند.
 251× 05×31از آجرهایی به ابعاد
آزمایشگاهی نشان داده شده است .دیوارها با ابعاد
میزان تنش قائم برابر  1/9 ،1/6و  /2مگاپاسکال در سطح دیوار انتخاب شد.
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شکل ( )13مقایسهی نمودار بار افقی در برابر جابجایی باالی دیوار برای دیوار با بار قائم
مختلف ()Dumova-Jovanosla & Churilow, 2009

در ابتدا بارگذاری قائم روی دیوار انجام شد .پس از اعمال بار قائم بهصورت موثر روی دیوار ،بارگذاری جانبی توسط جکهای
هیدرولیکی به صورت رفت و برگشتی در سه سیکل به دیوار وارد شد .در کنار مدل آزمایشگاهی ،در تحقیق مرجع ،برای مدل-
سازی عددی از نرمافزار دو بعدی  UDECاستفاده شد.
در این تحقیق برای مدلسازی از نرمافزار سهبعدی  3DECاستفاده شد .هندسه کامال مطابق با نمونه آزمایشگاهی مدل و هم
برای درزهها و هم برای بلوکها از مدل رفتاری موهر-کولمب استفاده شد .شرایط مرزی و بازگذاری نیز بهگونهای انتخاب شدند
تا بیشترین مطابقت را با شرایط آزمایشگاهی داشته باشند .مشخصات مصالح و درزههای مورد استفاده در جدول ( ) 1وجدول
( ) آورده شده است.
جدول ( )11مشخصات مصالح مورد استفاده در مدل 3DEC

دیوار
وزن مخصوص

/056

مدول یانگ

e65

نسبت پواسون

1/2

مدول بالک

6e2/00

مدول برشی

6e2/12

مقاومت کششی

3e / 5

چسبندگی

3e2/9

زاویهی اصطکاک

35

زاویهی اتساع

2

پی و تیر بارگذاری
وزن مخصوص

2/5

مدول یانگ

0e 3/ 5

نسبت پواسون

1/2

مدول بالک

0e /05

مدول برشی

0e /3

جدول ( )11مشخصات درزههای مورد استفاده در مدل 3DEC
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سختی برشی

0e /05

سختی نرمال

0e3/2

مقومت کششی

2e4/4

زاویهی اصطکاک

3 /2

چسبندگی

2e4/5

زاویهی اتساع

34

چسبندگی پسخرابی

2e /5

زاویهی اصطکاک پسخرابی

31
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پس از تحلیل ،نتایج مدل  3DECو نتایج آزمایشگاهی برای سه دیوار مقایسه شدند .در دیوار اول و دوم که میزان بار قائم کم
است ،تطابق بسیار خوبی بین نتایج عددی و آزمایشگاهی دیده میشود(شکل ( ) 4وشکل ( ،.)) 5اما با افزایش بار قائم و تغییر
مدل شکست نمونه از ترک قطری به خوردشدگی در پنجه و تمرکز خرابی در مصالح ،قابلیت نرمافزار برای مدلسازی رفتار
سازه افت میکند(شکل ( .)) 6قابل ذکر است که بارگذار در نرمافزار بهصورت یک طرفه اعمال شده و نتایج آن با پوش حاصل
از آزمایش چرخهای نرمافزار مقایسه شده است که خود میتواند در تفاوت نتایج اثرگذار باشد .همچنین یکی از چالشهای در
تحقیق مرجع یافتن پارامترهای مناسب برای ریز مدلسازی با مقایسهی نتایج آزمایشگاهی و عددی بوده که طی آن
پارامترهای در نظر گرفته شده را دست پایین میداند.

شکل ( )14نمودار بار افقی در برابر جابجایی باالی دیوار برای دیوار BNW1

شکل ( )15نمودار بار افقی در برابر جابجایی باالی دیوار برای دیوار BNW2

شکل ( )16نمودار بار افقی در برابر جابجایی باالی دیوار برای دیوار BNW3
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در هر سه دیوار نمونهی آزمایشی ،م ود اصلی خرابی ،ترک قطری در دیوار بوده که در مدل های با بار قائم باالتر هنگام وقوع
ظرفیت نهایی با خردشدگی پاشنه همراه شده است .در نرمافزار نیز شکل خرابی بهصورت قابل قبولی مشاهده شد .مقایسهی
بین ظرفیت نهایی بهدست آمده از  3DECو آزمایش در جدول ( ) 2آورده است.
جدول ( )12نتایج مقاومت نهایی مدل آزمایشگاهی و تحلیل عددی
دیوار

آزمایشگاهی

3DEC

نسبت نتیجهی آزمایشگاهی به 3DEC

BNW1

223

222

/113546

BNW2

369/5

305

1/925333

BNW3

469

401

1/990202

در شکل ( ) 0مکانیزم خرابی دیوار ،وضعیت تنشها در مصالح و درزهها با توجه به معیار موهر -کولمب برای دیوار
مشاهده می شود.

BNW1

(الف)

(ج )

(ب)

شکل ( )17نتایج تحلیل دیوار ( BNW1الف) مکانیزم خرابی (ب) شکست كششی در درزهها (ج)شکست برشی در درزهها

در نهایت ،با مقایسهی سختی اولیه ،مقاومت نهایی و مود خرابی دیوار بین نتایج آزمایشگاهی و  ،3DECتطابق خوبی بین نتایج
آزمایشگاهی و مدلسازی به روش المان مجزا مشاهده شد.
 -6نتیجهگیری

در این تحقیق در ابتدا سعی بر آن شد تا با توجه به ناهمگن بودن سازههای مصالح بنایی ،روشی برای مدلسازی دقیق آنها
شناسایی و بررسی شود .بدین منظور کارایی روش المان مجزا ) (DEMبرای دو هدف بررسی رفتار منحنی بار -تغییر مکان و
مکانیزم خرابی مورد مطالعه قرار گرفت .با این هدف دو دیوار یکی با درزهی خشک و رفتار االستیک و دیگری با وجود مالت
بین بلوکها و رفتار موهر کولمب بلوکها مدلسازی شدند .در هر دو مورد تخمین رفتار سازه با توجه به نتابج آزمایشگاهی
قابل قبول بود .اما با توجه به اهمیت رفتار غیر خطی سازههای بنایی با درزهی خشک ،در تخمین بار نهایی خطای بیشتری
مشاهده شد .در هر دو ستزه با افزایش سر بار اولیه (ثابت) مود خرابی به خردشدگی پاشنه متمایل گردید که با بررسی تنشها
در حالت بلوکهای االستیک و بلوکها با رفتار موهر کولمب قابل مشاهده بود .در هر سه دیوار نمونهی آزمایشی ،مود اصلی
خرابی ،ترک قطری در دیوار بوده که در مدل های با بار قائم باالتر هنگام وقوع ظرفیت نهایی با خردشدگی پاشنه همراه شده
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 و3DEC  مقایسهی بین ظرفیت نهایی بهدست آمده از. در نرمافزار نیز شکل خرابی بهصورت قابل قبولی مشاهده شد.است
. مبین دقت مناسب مدلسازی به این روش در نخمین بار خرابی و ظرفیت دیوارهای بنایی میباشد،آزمایش
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