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 چکیده 

ی بنایی یک ساختار مرکب دارد، در برابر بارگذاری رفتار کامالً پیچیده مخصوصاً در که سازهنبه علت ای

های مصالح بنایی با تحقیقات بسیار زیادی بر روی رفتار سازه. دهدی غیرخطی از خود نشان میمحدوده

المان مجزا که  وش، رهای عددیشبا پیشرفت رو. استاستفاده از روش المان محدود، تاکنون انجام شده 

صورت مرکب و ناپیوسته هستند، در ها، که در ماهیت بهگونه سازهسازی اینمناسبی برای مدل روش

های مصالح بنایی با روش المان مجزا از سنجی سازهاختیار محققین قرار گرفت، هرچند هنوزصحت

بنایی که اکثرا ناشی از رفتار  هایبا توجه به ناهمگنی و پیچیدگی رفتار سازه. رو استهای پیشچالش

نظر به ماهیت . ها امری چالش برانگیز استسازی دقیق آنباشد، مدلخطی سطوح تماس میغیر

های مناسب برای سازی به روش المان مجزا یکی از روشهای مصالح بنایی، مدلناپیوسته و مرکب سازه

بررسی عملکرد  ،مطالعههدف از این . باشدمی هاها، مخصوصا رفتار غیرخطی آنسازی این گونه سازهمدل

برای  .باشدمیخطی سازه مصالح بنایی رفتار غیردر تحلیل و بررسی  سازی به روش المان مجزامدل

افزار استفاده شده در این نرم نتایج خروجی از با نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی معتبرهمین منظور 

پردازیم و کولمب می -ساده با رفتار موهر یدا به بررسی رفتار یک درزهدر ابت .شودمقایسه می مطالعه

سازی این دیوار در مدل. کنیمسازی میی خشک را مدلپس از کسب نتایج قابل قبول یک دیوار با درزه

سپس . کولمب استفاده شده است -ها با رفتار موهرپذیر با رفتار االستیک و درزههای تغییرشکلاز بلوک

های درزه کولمب برای مصالح، مثال دیگری با ویژگی -منظور بررسی رفتار چسبندگی مدل موهرهب

با توجه به مجهول بودن مقادیر ضرایب . سازی شده استهای تغییر شکل پذیر مدلچسبنده و بلوک

عددی متعدد و  هایها، این مقادیر به کمک تحلیلدر برخی مثال هو سختی نرمال درزسختی برشی 

 .انددست آمدهبه تجربیی روند همگرایی در دسترسی به نتایج مطالعه

 خطی، روش المان مجزامصالح بنایی، رفتار غیر : واژگان كلیدی
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  مقدمه -1

ح با تولد مصال. ها از قرون گذشته در ایران و سایر نقاط جهان رواج داشته استاستفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمان

ها با اهمیت ویژه، در شهرهای بزرگ ای، استفاده از مصالح بنایی سنتی در ساختمانفوالدی و بتنی به عنوان عناصر اصلی سازه

های بنایی قسمت بزرگی از بافت با وجود این هنوز هم در بسیاری از شهرها و اکثر مناطق روستایی ساختمان. رو به کاهش نهاد

-ها در نواحی لرزههای گذشته و تعداد زیاد آنها در زلزلهپذیر بودن این ساختمانتوجه به آسیببا . دهندشهر را تشکیل می

همچنین یکی از . ها را بی اهمیت دانستی رفتار و بررسی عملکرد و خسارت در این نوع ساختمانتوان مطالعهخیز، نمی

بناهای تاریخی و معماری گذشته و دیدگاه متفاوت  مباحث اصلی در فضای معماری و شهزسازی امروز کشورها، موضوع حفظ

 .ی چگونگی حفظ این فضاهای ارزشمند قدیمی استدرباره

ی غیرخطی از ی بنایی یک ساختار مرکب دارد، در برابر بارگذاری رفتار کامالً پیچیده مخصوصاً در محدودهکه سازهبه علت این

های مصالح بنایی با استفاده از روش المان محدود، تاکنون انجام رفتار سازهتحقیقات بسیار زیادی بر روی . دهدخود نشان می

 ,Ramos)موس راو  (Lourenço, Oliveira, Roca, & Orduña, 2005)توان به کارهای لورنسو ی آن میشده که از جمله

Aguilar, Lourenço, & Moreira, 2013) مناسبی  که روش  المان مجزا ، روشهای عددیشبا پیشرفت رو. اشاره کرد

 که صورت مرکب و ناپیوسته هستند، در اختیار محققین قرار گرفت، هرچندها، که در ماهیت بهگونه سازهسازی اینبرای مدل

 .(Lemos, 2007) رو استهای پیشهای مصالح بنایی با روش المان مجزا از چالشسنجی سازههنوزصحت

 روش المان مجزا -2

3DEC های ناپیوسته مورد استفاده سازی محیطهای مجزا برای مدلبعدی است که بر اساس روش المانیک برنامه عددی سه

در این نرم  .گیردمورد استفاده قرار می UDEC افزارنرم بعدیدر این برنامه همان فرموالسیون عددی روش دو. گیردقرار می

. شودسازی میها که در معرض بارهای استاتیکی و دینامیکی قرار دارند، به خوبی شبیههایی مانند درزهافزار پاسخ ناپیوستگی

پذیر شکلصورت صلب یا تغییرها بهشوند، رفتار بلوکها تلقی میعنوان شرایط مرزی بین بلوک ها بهدر حالی که ناپیوستگی

شوند، و هر المان بر اساس محدود تقسیم می های تفاضلای از المانبه شبکه پذیرشکلهای تغییربلوک. تواند تعریف شودمی

نیرو در جهات  -ها نیز توسط روابط جابجاییحرکت نسبی ناپیوستگی. دهدخطی پاسخ میکرنش خطی یا غیر -یک رابطه تنش

بر اساس طرح  3DECبرنامه . ا داردهها و ناپیوستگیاین برنامه چندین مدل رفتاری برای بلوک. باشدبرشی یا نرمال می

جزئیات . های بلوکی بسیار مناسب استهای بزرگ و تغییر شکل سیستمباشد که برای مدل کردن حرکتمحاسباتی الگرانژ می

مصالح بنایی بر اساس   اطالعات مورد نیاز برای تحلیل یک مدل، بارگذاری،شرایط اولیه، رفتار مواد، مدل یمربوط به هندسه

 .المان مجزا می باشند روش

-ی مدلهای بنایی، به مقایسهسازی رفتار سازهدر مدل 3DECافزار بوئی و لیمام به منظور بررسی قابلیت نرم 2 21در سال 

در . (Bui & Limam, 2012)های عددی و نتایج آزمایشگاهی در دو قسمت رفتار داخل صفحه و رفتار خارج صفحه پرداختند

قاب مصالح بنایی در قاب فوالدی، اثرات بازشو روی رفتار مرکب و خواه وتسنیمی با مدل کردن یک میانمحب 2112سال 

انجام گرفت، اثرات انواع بازشو و  UDECافزار المان مجزای در این مطالعه که توسط نرم. قاب را مورد مطالعه قرار دادندمیان

 .(Mohebkhah, Tasnimi, & Moghadam, 2008)بررسی قرار گرفتمحل آن روی ظرفیت باربری قاب مورد 

                                                           
1 Discrete Element Method(DEM) 
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 سیستم واحدها -3

ی پارامترها ذکر شده و از ذکر مجدد بار واحد همه ر جلوگیری از تکرار واحدهای پارامترهای استفاده شده، در ابتدا یکمنظوبه

 که درمگر این باشدو می( 2) جدولو (  ) جدولی پارامترها مطابق است واحد همه قابل ذکر. در متن خودداری شده است

 .متن واحدهای دیگری ذکر شده باشد
 

های مصالحسیستم واحدهای پارامتر (1) جدول  

 KN/m2 مقاومت کششی ton/m3 وزن مخصوص

 KN/m2 چسبندگی KN/m2 مدول یانگ

 degree ی اصطکاکزاویه - نسبت پواسون

 degree ی اتساعزاویه KN/m2 مدول بالک

   KN/m2 دول برشیم

 
هاهای درزهسیستم واحدهای پارامتر (2) جدول  

 KN/m2 چسبندگی KN/m3 سختی برشی

 Degree ی اتساعزاویه KN/m3 سختی نرمال

 KN/m2 خرابیچسبندگی پس KN/m2 مقاومت کششی

 Degree خرابیی اصطکاک پسزاویه Degree ی اصطکاکزاویه

 کولمب در حالت ساده-ی موهری عملکرد مدل درزهبررس -4

بدین صورت که دو بلوک روی هم و . سازی شده استکولمب، مثال زیر مدل-ی موهرمنظور بررسی صحت عملکرد مدل درزهبه

سب و تعریف منا ،ها طبق جدول ها به درزه و بلوکتخصیص ویژگی با. ها ایجاد شدکولمب بین آن-یک درزه با رفتار موهر

با نتایج حل تحلیلی مقایسه  3DECها، نتایج ی خروجیپس از تحلیل و محاسبه. تحلیل انجام شد شرایط مرزی و بارگذاری

 :است (4) جدول و( 3) جدول ها به شرحها و درزهمشخصات بلوک. شد

 
 مشخصات مصالح (3) جدول

 هابلوک

 5/2 وزن مخصوص

 4e6 مدول بالک

 4e6 مدول برشی

 2/1 نسبت پواسون

 
 مشخصات درزه( 4) جدول

 درزه

 e6  سختی برشی 

 e6  سختی نرمال

 31 ی اصطکاکزاویه

 e4 /5 چسبندگی

 5  زاویه اتساع
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مگاپاسکال  51بدین صورت در ابتدا یک تنش فشاری برابر با . مدل تحت بارگذاری برش مستقیم قرار گرفت ( )شکل  طبق

سپس سرعت ثابتی به بلوک باالیی در جهت افقی تخصیص داده . روی بلوک باال اعمال شد که تا آخر نمونه ثابت خواهد ماند

 .ان حرکت نداشته باشدای تعریف شد که بلوک پایین امکشرایط مرزی به گونه. شد

 
 افزاری مدل ساخته شده در نرمهندسه( 1)شکل 

 

در حین بارگذاری تغییر شکل برشی، تغییر شکل نرمال و تنش برشی . ی اول مقدار چسبندگی برابر صفر انتخاب شددر مرحله

شیب بارگذاری تا رسیدن . کندصورت مناسب رفتار میدهد که درزه بهنشان می (2)شکل  بررسی نمودارها در. محاسبه شدند

اتساع تا . کندپس از رسیدن تغییر شکل برشی به حد نهایی درزه شروع به اتساع می. صورت خطی استی اوج بهبه نقطه

اتساع . یابدی اتساع به صفر کاهش میویهیابد و سپس زاادامه می( ورودی مدل) 6/1رسیدن به حد تغییر شکل برشی برابر 

 . متر محاسبه شدمیلی 100/1میانگین حدودا برابر 
 

 

 
(ب) (الف)   

تغییرات اتساع در برابر (ب)تغییرات تنش برشی در برابر جابجایی برشی (الف)كولمب بدون چسبندگی -ی موهررفتار درزه( 2)شکل 

 جابجایی برشی

 

 .ی اتساع در کل مراحل بازشدگی درزه استی اتساع معرفی شده تخمینی خطی از زاویهاید خاطرنشان کرد زاویهب

بعد از رسیدن به خرابی چسبندگی برابر صفر . کنیمشدگی درزه را بررسی میی دوم با تعریف چسبندگی رفتار نرمدر مرحله

. دهدصورت ناگهانی رخ میباید خاطرنشان کرد که افت مقاومت به. دهدشدگی در نمودار را نشان میرماثر ن (3)شکل  .شودمی

تری قبل از شکست برشی تر است، زیرا تغییرشکل برشی بیشمیزان اتساع از حالت قبل کم( وجود چسبندگی)در این حالت 

 .افتددرزه در آن اتفاق می
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 (الف) (ب)

تغییرات اتساع در برابر (ب)تغییرات تنش برشی در برابر جابجایی برشی (الف)كولمب با چسبندگی -ی موهررفتار درزه( 3)شکل 

 جابجایی برشی

 

 .توان محاسبه کردصورت زیر میکولمب برای حالت بدون چسبندگی به-را در مدل موهر و  

 

 

 

 
 

 
 .ارایه شده است (5) جدول در 3DECای بین روش تحلیلی و ایسهمق
 

 و تحلیل برای حالت بدون چسبندگی 3DECی نتایج مقایسه( 5) جدول

 اتساع مقاومت برشی 

 1233/1 262/22 تحلیلی

3DEC 263/22 1002/1 

 

 .مشاهده شد 3DECافزار کولمب در نرم -مدل رفتاری کوهر عملکردنتایج تحلیلی به و  3DECی نتایج با مقایسه
 

 (Lourenço et al., 2005)ی خشک تحت بار قائم و درون صفحه دیوار سنگی مصالح بنایی با درزه -1-1

یک مطالعه تجربی در دانشگاه کاتالونیای بارسلونا با همکاری دانشگاه مینهو به منظور بررسی رفتار دیوارهای  2115در سال  

تا  5/1 ها بر روی هفت دیوار با سطوح مختلف تنش قائم از این آزمایش. ی خشک صورت گرفتسنگی مصالح بنایی با درزه

مقادیر . تا مرز خرابی به دیوارها وارد شد صورت مونوتونیکاعمال بار قائم، بار افقی بهپس از . مگا پاسکال، اجرا گردید  /25

در  3DECی در این تحقیق به منظور نشان دادن قابلیت برنامه .گرددمشاهده می( 6) جدول سربار دیوارها در هایبارها و تنش

 در مرجع قابل ذکر است نامگذاری دیوارها. اندحلیل شدهقادیر مختلف سربار مدل و ترها با مسازی دیوار مصالح بنایی، دیوامدل

 .می شودسازی نیز از همین اسامی استفاده انجام شده است که در مدل( SW30Compression loadall*Whear*S :)بصورت 
 

 SW250و  SW30 ،SW100 ،SW200یوارهای ها و بارهای قائم برای دمیزان تنش( 6) جدول

 دیوار  KNبار قائم  MPaتنش قائم

 5/1 31 31SW 

5/1  11  11SW 
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  211 211SW 

25/  251 251SW 

 

mبین سطح فوقانی دیوار و تیر بتونی به ابعاد . اندچینی تشکیل شدهصورت خشکهبه ،دیوارها از ده ردیف سنگ
3 

که نیرو کنترل ی محرک هیدرولیکی، در حالوسیلهابتدا یک بار فشاری عمودی به. د داردتماس خوبی وجو 21/1×21/1× /6

در . شودتدریج به تیر بتنی وارد میسپس بار افقی به. که بار مورد انتظار کامال به دیوار وارد شودشود، اعمال شده تا جاییمی

-هندسه و ابعاد نمونه (4)شکل  در. ا توسط عکس ثبت شدندهحین آزمایش وقایع اصلی مثل باز شدن اتصاالت و ظهور شکاف

 :شودی آزمایشگاهی مشاهده می

  
 (Lourenço et al., 2005)ی آزمایشگاهی لورنزو ی نمونهابعاد و هندسه( 4)شکل 

 

های عددی با استفاده از مدل شکست مشترک چند سطحی که تحلیلهای آزمایشگاهی در مطالعه مرجع، در ادامه بررسی مدل

گذارند در این روش فرض را بر این می. پیشنهاد شده، و روش اجزا محدود اجرا شدند( 990 )در سال  2توسط لورنسو و راتس

 ..کنندصورت االستیک رفتار میمتمرکز شده است، واحدهای سنگی بهها که رفتار غیر االستیک روی درزهدرحالی

 :قابل رویت است (5)شکل  ی آن درایجاد شد که هندسه 3DECبرای بررسی رفتار این دیوار یک مدل در 
 

 
 

 ل عددیشده در مدهای ساختهها و درزهی بلوکهندسه( 5)شکل 

ی اول سازی  مرحلهها، در مدلی باالی مصالح سنگی و تمرکز خرابی دیوار در درزهقابل ذکر است به علت مدول االستیسیته

پذیر و االستیک انجام های تغییر شکلسازی با بلوکبار دیگر مدلسپس یک. اندصورت صلب فرض شدههای مصالح بهالمان

 .است تا شرایط مرزی مدل شبیه شرایط آزمایشگاهی ایجاد شودسازی سعی شدهدر مدل .گرفت و نتایج با هم مقایسه شدند

 :آمده است (2) جدولو( 0) جدول های مورد استفاده در مدل درمشخصات مصالح و درزه

 3DECمشخصات مصالح مورد استفاده در مدل ( 7) جدول

                                                           
2 Lourenco and Rots 
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 هابلوک

 دیوار

 5/2 وزن مخصوص

 2e6/ 6 مدول بالک

 e0 /55 مدول یانگ

 45/6e6 مدول برشی

 2/1 نسبت پواسون

 پی و تیر بارگذاری

 5/2 وزن مخصوص

 e0 /05 مدول بالک

 5/3e0  مدول یانگ

 e0 / 3 مدول برشی

 2/1 نسبت پواسون

 
 3DECمورد استفاده در مدل  هایمشخصات درزه( 8) جدول

 درزه

 45/2e6 سختی برشی

 20/5e6 سختی نرمال

  2/3 ی اصطکاکزاویه

 1 چسبندگی

 1 ی اتساعزاویه

 

پذیر های صلب و تغییر شکلدر دو حالت بلوک3DEC ی نتایج حاصل از آزمایش و نتایج تحلیل پس از انجام تحلیل، به مقایسه

تطابق بین . شوددر کنار آن، نتایج حاصل از تحلیل اجزاء محدود ارائه شده در مرجع نیز به سبب مقایسه ارائه می. پردازیممی

افقی در برابر تغییر ی نمودار بار مشاهده. ، نسبتاً رضایت بخش است3DECی های عددی، تجربی و نتایج حاصل از برنامهپاسخ

مبین این  (9) جدول های بین بارهای فروریزش دربرای هر چهار دیوار و تفاوت (9)شکل الی( 6)شکل  مکان باالی دیوار در

 .مطلب است
 

 
 SW30ار بار افقی در برابر جابجایی باالی دیوار برای دیوار نمود( 6)شکل 
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 SW100نمودار بار افقی در برابر جابجایی باالی دیوار برای دیوار ( 7)شکل 

 

 
 SW200نمودار بار افقی در برابر جابجایی باالی دیوار برای دیوار ( 8)شکل 

 

 
 SW250نمودار بار افقی در برابر جابجایی باالی دیوار برای دیوار ( 9)شکل 

 

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

 بار خرابی دیوار
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ی نتیجه

 آزمایشگاهی
3DEC 
 صلب

3DEC 
 پذیرتغییر شکل

 های صلبنسبت بار خرابی برای بلوک پذیرهای شکلبرای بلوک نسبت بار خرابی

SW30 4/22 6/ 6 3/ 2 04/1 22/1 

SW100 45 4/42  /40 12/  15/  

SW200 3/01 9/29 6/00 22/   /  

SW250 0/ 12  19 - 16/  - 

 

زش ناگهانی و عدم وجود مالت بین شود که ناشی از لغها و ارتعاشاتی دیده میدر پاسخ سازه خصوصاً بعد از خرابی، لرزش

هنگام در کند، و این منجر به شکاف عمودی نابهها، تنش را در نقاط تماس متمرکز میفقدان مالت بین بلوک. مصالح است

این  (1 )شکل  نیز در 3DECی مدل برنامه. ثبت رسیده است این الگوی خرابی در آزمایشات به. شودواحدهای بنایی می

و برش  3ایگر خرابی در مودهای گهوارهپذیری مشاهده شد که نشاندهد، اما در کل رفتار شکلمکانیسم را به خوبی نشان می

ی دیوار داشت و خرابی کمی در مصالح ی نیمهتر دیوار تمایل به بازشدگی و چرخش سادهدر بارهای قائم کم. مالت است

شدند و مود ( هابلوک)تری در مصالح سنگیها دچار تغییر شکل و خرابی بیشافزایش بار قائم نمونه سنگی ایجاد شد اما با

 .خرابی خردشدگی پاشنه در کنار گسیختگی برش نمایان شد

ای قائم کم بوده و خرابی خوبی مودهای خرابی مخصوصاً در حالتی که بارهبه 3DEC  قابل بیان است که (1 )شکل  با توجه به

طور در تخمین ظرفیت نیز همان. کنددهد و با دقت مناسب مدل خرابی سازه را بیان میها متمرکز بوده را گزارش میدر درزه

ر مکان در مصالح و های تغییکنتور (  )شکل  در ادامه در. دهدمیقبال ذکر شد، تخمین مناسبی از ظرفیت دیوار ارایه که 

 .اندها نشان داده شدهدرزه

  
 ی مکانیزم خرابی در مدل آزمایشگاهی و عددیمقایسه( 11)شکل 

 

  

                                                           
3 Rocking 
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 (ب) (الف)
 های جابجاییبردار( ب)های جابجایی كنتور( الف)جابجایی بلوک مدل عددی ( 11)شکل 

ها از ، تغییر المان(SW100و  SW30)ها باشدجایی در درزهتر خرابی دیوار معطوف به جابهاست در حالتی که بیشقابل ذکر 

 . کندپذیر، در رفتار کلی سازه تغییرات خیلی زیادی ایجاد نمیصلب به شکل

 
 یوار برای دیوار با بار قائم مختلفی نمودار بار افقی در برابر جابجایی باالی دمقایسه( 12)شکل 

 

خاطر افزایش یابد و این بههای نرمال باالتر میزان سختی افزایش میشود که در دیوار تحت تنشمشاهده می (2 )شکل  در

 خطر کمانش با یک ترک مورب های قائم باالدر تایید نتایج آزمایشگاهی مرجع برای تنش. باشدتماس بین واحدهای بنایی می

 .های عددی نیز مشاهده شدتر وجود دارد که در مدلهای با تنش کمکامل در میان اتصال نسبت به نمونه

 (Dumova-Jovanosla & Churilow, 2009)سازی دیوار مصالح بنایی با مالت مدل -5

های بنایی در بین مصالح از مالت بهره های خشک، بسیاری از ساختمانهای مصالح بنایی یا درزهکه در کنار سازهنظر بر این

رده تا از ی خشک، یک دیوار بنایی با آجر و مالت بین آن را نیز مدل کی سنگی با درزهبرند، بر آن شدیم تا عالوه بر سازهمی

از سوی دیگر در مدل قبل عالوه بر عدم وجود مالت بین مصالح، . افزار در هر دو حالت اطمینان حاصل شودصحت عملکرد نرم

با توجه به نوع شکست و رفتار آجر در دیوار بنایی، در این مدل از رفتار . ها استفاده کردیماز مدل رفتاری االستیک برای بلوک

 .کنیمها استفاده میلسازی رفتار بلوککولمب برای مد-موهر

یک سری آزمایش روی دیوارهای بنایی با آجر و مالت برای بررسی عددهای خرابی و مشخصات مصالح انجام  2112در سال 

صورت رفت و بارگذاری جانبی به. زمان قرار گرفتندصورت همدر این تحقیق سه دیوار تحت بارگذاری قائم و جانبی به. شد

افزار ی اعمال مجزا در نرموسیلهها و منحنی رفت و برگشتی یک مدل بهپس از انجام آزمایش و ثبت خرابی. ی انجام شدبرگشت

UDEC ی مدل و شرایط هندسه( 3 )شکل در . پیاده شد یا تطابق نتایج آزمایشگاهی با نتایج مدل عددی مقایسه شد

. ساخته شدند 5/24×24×31 از آجرهایی به ابعاد  251×05 ×31 دیوارها با ابعاد . شده است آزمایشگاهی نشان داده

 . مگاپاسکال در سطح دیوار انتخاب شد  /2و  9/1، 6/1میزان تنش قائم برابر 
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باالی دیوار برای دیوار با بار قائم ی نمودار بار افقی در برابر جابجایی مقایسه( 13)شکل 

 (Dumova-Jovanosla & Churilow, 2009)مختلف 

 

های وی دیوار، بارگذاری جانبی توسط جکصورت موثر رپس از اعمال بار قائم به. در ابتدا بارگذاری قائم روی دیوار انجام شد

-در کنار مدل آزمایشگاهی، در تحقیق مرجع، برای مدل .صورت رفت و برگشتی در سه سیکل به دیوار وارد شدهیدرولیکی به

 .استفاده شد UDECافزار دو بعدی سازی عددی از نرم

هم و  کامال مطابق با نمونه آزمایشگاهی مدل هندسه. داستفاده ش 3DECبعدی افزار سهسازی از نرمتحقیق برای مدل در این

ای انتخاب شدند گونهشرایط مرزی و بازگذاری نیز به. کولمب استفاده شد-ها از مدل رفتاری موهرها و هم برای بلوکبرای درزه

 جدولو( 1 ) جدول ده درهای مورد استفامشخصات مصالح و درزه. ترین مطابقت را با شرایط آزمایشگاهی داشته باشندتا بیش

 .آورده شده است(   )
 

 3DECمشخصات مصالح مورد استفاده در مدل ( 11) جدول

 دیوار

  /056 وزن مخصوص

 5e6 مدول یانگ

 2/1 نسبت پواسون

 00/2e6 مدول بالک

 12/2e6 مدول برشی

 e3 /5  مقاومت کششی

 9/2e3 چسبندگی

 35 ی اصطکاکزاویه

 2  ی اتساعزاویه

 پی و تیر بارگذاری

 5/2 وزن مخصوص

 5/3e0  مدول یانگ

 2/1 نسبت پواسون

 e0 /05 مدول بالک

 e0 / 3 مدول برشی

 

 3DECهای مورد استفاده در مدل مشخصات درزه( 11) جدول

 e0 /05 سختی برشی

 3e0/ 2 سختی نرمال

 4/4e2 مقومت کششی

  2/3 ی اصطکاکزاویه

 5/4e2 چسبندگی

 34 ی اتساعزاویه

 e2 /5 خرابیچسبندگی پس

 31 خرابیی اصطکاک پسزاویه
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ه میزان بار قائم کم در دیوار اول و دوم ک. و نتایج آزمایشگاهی برای سه دیوار مقایسه شدند 3DECپس از تحلیل، نتایج مدل 

، اما با افزایش بار قائم و تغییر ((.5 )شکل و( 4 )شکل )شوداست، تطابق بسیار خوبی بین نتایج عددی و آزمایشگاهی دیده می

سازی رفتار افزار برای مدل، قابلیت نرممدل شکست نمونه از ترک قطری به خوردشدگی در پنجه و تمرکز خرابی در مصالح

صورت یک طرفه اعمال شده و نتایج آن با پوش حاصل افزار بهقابل ذکر است که بارگذار در نرم((. 6 )شکل )کندسازه افت می

های در چنین یکی از چالشهم. ذار باشدتواند در تفاوت نتایج اثرگافزار مقایسه شده است که خود میای نرماز آزمایش چرخه

ی نتایج آزمایشگاهی و عددی بوده که طی آن سازی با مقایسهتحقیق مرجع یافتن پارامترهای مناسب برای ریز مدل

 .داندپارامترهای در نظر گرفته شده را دست پایین می

 
 BNW1باالی دیوار برای دیوار نمودار بار افقی در برابر جابجایی ( 14)شکل 

 

 
 BNW2نمودار بار افقی در برابر جابجایی باالی دیوار برای دیوار ( 15)شکل 

 
 BNW3نمودار بار افقی در برابر جابجایی باالی دیوار برای دیوار ( 16)شکل 
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قائم باالتر هنگام وقوع  ود اصلی خرابی، ترک قطری در دیوار بوده که در مدل های با باری آزمایشی، مدر هر سه دیوار نمونه

ی مقایسه. صورت قابل قبولی مشاهده شدافزار نیز شکل خرابی بهدر نرم. ظرفیت نهایی با خردشدگی پاشنه همراه شده است

 .است آورده  (2 ) جدول و آزمایش در 3DECدست آمده از بین ظرفیت نهایی به
 

 نتایج مقاومت نهایی مدل آزمایشگاهی و تحلیل عددی( 12) جدول

 3DECی آزمایشگاهی به نسبت نتیجه 3DEC آزمایشگاهی دیوار

BNW1 223 222 113546/  

BNW2 5/369 305 925333/1 

BNW3 469 401 990202/1 

 

 BNW1برای دیوار کولمب  -ها با توجه به معیار موهرها در مصالح و درزهمکانیزم خرابی دیوار، وضعیت تنش (0 )شکل  در

 .مشاهده می شود

  
 (الف)

  
 (ب) (ج)

 هاشکست برشی در درزه(ج)ها هشکست كششی در درز( ب)مکانیزم خرابی ( الف) BNW1نتایج تحلیل دیوار ( 17)شکل 

 

بین نتایج  ، تطابق خوبی3DECآزمایشگاهی و نتایج ی سختی اولیه، مقاومت نهایی و مود خرابی دیوار بین در نهایت، با مقایسه

 .مشاهده شد سازی به روش المان مجزاآزمایشگاهی و مدل

 گیرینتیجه -6

ها های مصالح بنایی، روشی برای مدلسازی دقیق آنناهمگن بودن سازه در این تحقیق در ابتدا سعی بر آن شد تا با توجه به

تغییر مکان و  -برای دو هدف بررسی رفتار منحنی بار (DEM)بدین منظور کارایی روش المان مجزا . شناسایی و بررسی شود

الستیک و دیگری با وجود مالت ی خشک و رفتار ابا این هدف دو دیوار یکی با درزه. مکانیزم خرابی مورد مطالعه قرار گرفت

در هر دو مورد تخمین رفتار سازه با توجه به نتابج آزمایشگاهی . سازی شدندها مدلها و رفتار موهر کولمب بلوکبین بلوک

تری ی خشک، در تخمین بار نهایی خطای بیشهای بنایی با درزهاما با توجه به اهمیت رفتار غیر خطی سازه. قابل قبول بود

ها مود خرابی به خردشدگی پاشنه متمایل گردید که با بررسی تنش( ثابت)در هر دو ستزه با افزایش سر بار اولیه .  هده شدمشا

مود اصلی  ،ی آزمایشیدر هر سه دیوار نمونه .ها با رفتار موهر کولمب قابل مشاهده بودهای االستیک و بلوکدر حالت بلوک

م باالتر هنگام وقوع ظرفیت نهایی با خردشدگی پاشنه همراه شده قائ ه در مدل های با بارترک قطری در دیوار بوده ک ،خرابی
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و  3DECدست آمده از هبین ظرفیت نهایی ب یمقایسه. صورت قابل قبولی مشاهده شدافزار نیز شکل خرابی بهدر نرم. است

 .باشدهای بنایی میرفیت دیوارسازی به این روش در نخمین بار خرابی و ظمبین دقت مناسب مدل ،آزمایش
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