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 چكیده 
 شیافزا نیو همچن یکاربر رییتغ لیبه دل راًیاخ یاند ولشده یطراح یکیاستات یبارها یبرا یمیقد یهااغلب ساختمان

ضربه، توسط  یروی. نباشدیم یکینامیو د یکیها در برابر هر دو بار استاتساختمان نیا یسازبه مقاوم ازین ،یعلم مهندس

از سطوح  ی. بخش بزرگشودیم یناش یاشتباهات انسان اینقل واز حمل یحوادث ناش نیدر صنعت، همچن یحوادث اتفاق

 یهادال یاثر ضربه بر رو ریتأث ینیب شیپ یشده است. چند راه برا دهیشده پوش تیتقو یتوسط دال بتن یبتن یهاسازه

که در  یتوجه قابل شرفتیپ لیگران باشد. اما به دل ایو  یرعملیاز آنها ممکن است غ یآرمه وجود دارد که برخبتن

رفتار  اتیشناخت جزئ یمحبوب برا یبه روش یتجرب یهاروش یبه جا یعدد یهاکیوجود داشته است، تکن یتکنولوژ

پژوهش با استفاده از نرم افزار المان محدود  نیدر ا نیگشته است. بنابرا لیدر برابر اثر ضربه تبد یبتن یهاسازه

ABAQUS یهالهیسخت، با استفاده از م یضربه یرویتحت اثر ن سلحدال تخت بتن م تیتقو یبه بررس FRP  پرداخته

 یاضربه یدر برابر بارگذار FRP یهالهیبا م یبرش تیاز عملکرد مطلوب تقو یحاک هالیحاصل از تحل جیشده است. نتا

دال  یدهانه مرکز ییجابجا نی. همچنشودیم یبه خمش یها از برشمود شکست دال رییباعث تغ تیروش تقو نیدارد. ا

 .دهدیکاهش م %22 زانیشده را به م تیتقو

 بار ضربه ،FRP یهالهیم ،یبهساز ت،یتقو ،یسازآرمه، مقاومدال بتن های كلیدی:واژه

 مقدمه  -1
از باد و  یناش یکینامی. علاوه بر بار درندیگیقرار م زین یکینامید یتحت بارها یکیاستات یآرمه علاوه بر بارهابتن یهاسازه

و با شدت  یکینامی. بار ضربه، به صورت درندیقرار گ زیضربه ن رینظ دیشد یکینامید هایبار ریزلزله، سازه ممکن است تحت تأث

هستند، به زمان وابسته هستند. در  یکینامیبارها از جنس د نی. چون اگرددیبه سازه اعمال م یتاهکو اریزمان بس یو ط ادیز

 هایسازه یاست که در طراح یضرور نی. بنابراستیبرخوردار ن یخاص تیزمان از اهم ،یکیاستات یکه در بارها یصورت

. ضمن آن که رفتار سازه به خصوص ردیقرار گ ظرمد ن روهاین نیو حساس، اثر ا کیاستراتژ هایمتعارف و به خصوص سازه

 یکینامید یاحتمال رخداد بارها نیاست و همچن یکیاز رفتار آن تحت بار استات تردهیچیپ اریتحت ضربه بس ،یبتن یهاسازه

اعمال  هازهرا به سا یادیز اریبس یرویبارها ن نیآنکه ا لیکم است. اما به دل اریها بسضربه و انفجار در سازه رینظ دیشد

 هایرو امروزه مقاومت سازه نیبارها را به کار بست. از ا نیمقابله با ا یلازم برا داتیتمه ،یدر مواقع اضطرار یستیبا کنند،یم

 مورد توجه قرار گرفته است. اریبس یکینامید یدر برابر بارها هاروگاهیو ن یها، مراکز نظامپناهگاه ها،مارستانیمهم مانند ب
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 نرم یسخت و ضربه یضربه فیتعر -2
ی مطالعه شده مربوط به برخورد دو . نتایج ضربه[1] ارائه شد 3391ی سخت و نرم توسط ایبل در سال تعاریف ضربه

خورد معمولاً یمکند. جسمی که ضربه یمجسم است که یکی با سرعت اولیه به جسم دیگری که در حال سکون است برخورد 

که یک فنر  m2و  m1یک سازه است که بایستی در برابر ضربه طراحی شود. این مسئله ممکن است به دو جرم برخورد کننده 

یابد( و یمبین دو جرم )برای شبیه سازی نیرویی که با میزان تغییر شکل اجسام بعد از تماس افزایش  k1تماسی با سختی 

(. به 3دهد، ساده سازی شود )شکل یمتغییر شکل و نیروی مقاوم فعال شده در سازه را نشان که  ،k2فنر دیگری با سختی 

 .[2] دتغییرشکل غیر خطی هستن-ی نیرورابطهطور کلی هر دو فنر دارای 
 

 
 [2] یجرم دو ستمیس از استفاده با ضربه از ساده یكیمكان مدل: 1شكل 

 

 دو معادله دیفرانسیل زیر حاکم است : یستم دو جرمی،سدر 

(1) 

 

{
m1x1̈(t)+k1[x1(t)-x2(t)]=0                
m2ẍ2(t)-k1[x1(t)-x2(t)]+k2x2(t)=0

 

 
 در حالتی کهی ضربه دیده هستند. جرم و سختی سازه k2و  m2به ترتیب جرم و سختی پرتابه می باشد و  k1و  m1که 

𝑥1 ≫ 𝑥2 ی ضربه دیده است، و با دانستن،از تغییر شکل سازه تربزرگغییر شکل پرتابه بسیار ، تباشد 

 𝐹(𝑡) = 𝑘1𝑥1(𝑡) آیند :( در می2ی )( به شکل معادله3ی )معادله 

 

(2) {
𝑚1𝑥1̈(𝑡) + 𝑘1𝑥1(𝑡) = 0      
𝑚2�̈�2(𝑡) + 𝑘2𝑥2(𝑡) = 𝐹(𝑡)

 

 ی دوم، تغییر شکل سازه را تحت یکاست، در صورتی که معادله F(t)ی غیر وابسته به ( یک معادله2ی )ی اول رابطهمعادله

 سازد. را مشخص می F(t)نیروی 

آن که سازه بدون تغییر شکل است در نتیجه انرژی جنبشی جسم ضربه زننده به طور کامل  نظر گرفتناین حالت، با در 

x(t)) شودیمخودش  صرف تغییر شکل = x1(t) و V(t) = ẍ1 2که در شکل  دشویمنامیده « ضربه نرم»(، این حالت 

 نشان داده شده است.
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 [2]ی نرم : ضربه2 شكل

 

x1در نقطه مقابل اگر  ≪ x2  ،که جسم برخورد  افتدیم( و وقتی اتفاق 1شکل د )شویمنامیده « ضربه سخت»باشد

کننده صلب باشد و انرژی جنبشی آن به طور کامل )سرعت باقیمانده صفر( یا جزئی )سرعت باقی مانده غیر صفر( جذب تغییر 

 که ضربه به آن وارد شده است. شودیمای شکل سازه

 

 
  [2]ی سخت : ضربه3 شكل

 

ی سخت حالتی است که در آن پرتابه ضربهشوند. یمبندی ی پرتابه به ضربه سخت و نرم دستهبنابراین به طور کلی ضربه

ی نرم، خود پرتابه به طور قابل توجهی ضربهشود، در حالی که در ینمی ضربه خورده تقریباً متحمل تغییرشکل سازهنسبت به 

 .[2] شودیمدچار تغییرشکل 

 

 ی سختهای ایجادی در دال بتنی در اثر ضربهپدیده -3
موضعی ضربه پرتابه مورد استفاده قرار  ریتأثواژگان فنی که به طور معمول هنگام توصیف  [3] 3311کندی در سال 

 1ل شکبتنی وجود دارد، که در  دالضربه پرتابه روی  ریتأثرا ارائه کرد. وی اظهار کرد که هفت پدیده در رابطه با  رندیگیم

 : عبارتند از هادهیپدنشان داده شده است. این 

 : عمق فرورفتگی در هدف در منطقه ضربه؛  3نفوذ -3

 ؛1: ترک مخروطی و قاچی 2برش پانچ -2

 : کنده شدن مواد هدف از نمای ضربه؛ 1یخردشدگ -1

 سطح انتهایی؛ مربوط به سطح مجاور  و 2ی شعاعیهاترک -1

 از پشت هدف در اثر ضربه؛: کنده شدن مواد 1گرشدگی -2

 : نفوذ به تمام هدف در اثر ضربه یک جسم با و بدون سرعت خروج؛ 3سوراخ شدگی -1

                                                 
3 Penetration  

2  Punching shear  

1 Cone cracking and plugging 

1 Spalling 

2 Radial cracking  

1 Scabbing  
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 ی کلی هدف.هاشکستی غشایی، برشی و خمشی کلی و همچنین هاپاسخ:  2ی کلی سازههاپاسخو  هاشکست -1

 
 [4] بتنیی پرتابه روی اهداف تأثیر ضربه : 4شكل 

 

 سنجی مدل آزمایشگاهیصحت -4
های بعدی قرار ها و مقایسهگیریهای کامپیوتری خود را مبنایی برای نتیجهدر هر تحقیق برای آنکه بتوانیم نتایج تحلیل

برای نیل به این هدف است آن است که  سازی به اثبات برسانیم. بهترین رونددهیم، لازم است ابتدا توانمندی خود را برای مدل

افزار هایی از تحقیقات آزمایشگاهی )یا احیاناً تحلیلی( انجام شده توسط سایر محققین را انتخاب کنیم و با روش یا نرمنمونه

ه از چندین نمون 2001در سال  [5] ی خود سعی در بدست آوردن نتایج تقریباً مشابه داشته باشیم. چن و میمورد استفاده

نشان داده شده است. یک نمونه  2شکل  ای قرار دادند. آرایش میلگردهای دال آزمایش دراعضای بتنی را تحت بارگذاری ضربه

 1/39ی دال مدلسازی شده سازی شد و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید. جرم پرتابهافزار مدلها در نرماز این دال

 متر بر ثانیه بوده است. 2/1هنگام برخورد به دال، کیلوگرم و سرعت پرتابه 
 

 
 [5]صحت سنجی شده: جزئیات آرماتورگذاری دال 5 شكل

                                                                                                                                                        
3 Perforation  

2 Overall structural responses and failures 
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نشان داده شده است.  1شکل  در و نتایج آزمایشگاهی افزاربدست آمده از نرمی زمانی بار ضربه بین تاریخچه ایمقایسه

زمان -های عدی و آزمایشگاهی یکسان بدست آمده است. مساحت زیر نمودار نیروی ضربهی نیروی ایجادی در نمونهبیشینه

 درصدی دارد. 30افزار با مقادیر بدست آمده از نتایج  آزمایشگاهی نشان از اختلاف کمتر از بدست آمده از تحلیل نرم

 
  یعدد و یشگاهیآزما ینمونه ی زمانیتاریخچه یسهیمقا: 6شكل 

 

در نرم افزار مدلسازی  [6] دال آزمایشگاهی میثمی و همکاران ها،ای در دالهمچنین برای صحت سنجی برش منگنه

 شده است.نشان داده  1شکل  گردید و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. ابعاد دال مدلسازی شده در

 

 
 ]6[: ابعاد دال آزمایشگاهی 7 شكل

 

ی نمودار نیرو جابجایی بدست آمده نشان داده است. مقایسه 9شکل  ای مدل عددی و آزمایشگاهی درنمایش برش منگنه

 داده شده است که تطابق خوبی با هم دارند.  نشان 3شکل  در نیز از مدل عددی و مدل آزمایشگاهی
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 آزمایشگاهی  ای در مدل عددی وبرش منگنه یمقایسه: 8 شكل

 

 
 آزمایشگاهی  مدل عددی وجابجایی -نمودار نیروی : مقایسه9شكل 

 

 FRPهای آرمه با استفاده از میلهتقویت دال بتن -5

دال آزمایشگاهی میثمی و  متر برابر بامیلی 3200×3200×302ی مدلسازی، دالی با ابعاد پس از اطمینان از نحوه

مشخصات دال مدلسازی  ای قرار گرفته است.مدلسازی و تحت بارگذاری ضربه ABAQUSافزار این دال در نرم ،[6] همکاران

 نشان داده شده است. 30شکل  شده در ساختهی عددی دال نمونه همچنین نشان داده شده است. 3جدول  شده در

 

 
 افزار: دال مدلسازی شده در نرم11شكل 
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 : مشخصات كلی دال مدلسازی شده به همراه مشخصات پرتابه1جدول 

طول 

(mm) 

عرض 

(mm) 
 (mmارتفاع )

پرتابه سرعت 

(m/s) 

وزن پرتابه 

(kg) 

ی شبكه

 میلگرد بالا

ی میلگرد شبكه

 پایین

ارتفاع مؤثر 

(mm) 

3200 3200 302 2 200 1Φ33 31Φ33 30 

 

شود به مود ای که باعث شکست ترد و موضعی میاز شکست منگنه ،ها، تغییر مود شکستیکی از اهداف تقویت دال

یکی در در بارگذاری استات FRPهای ها با استفاده از میلههای پیشین تقویت برشی دالشکست خمشی است. در پژوهش

موجب نتایج مثبتی شده است و باعث افزایش ظرفیت برشی دال گردیده است. همچنین مود  [6] آزمایشات میثمی و همکاران

در  FRPهای ای به شکست خمشی تغییر داده شده است. برای بررسی اثرگذاری میلهشکست دال را از شکست برش منگنه

 متر از هممیلی 200و  300ی با فاصله در دال به صورت خاموت مانند FRPی هامیلهدر این پژوهش،  ایبرابر بارگذاری ضربه

ی بدون تقویت مقایسه شده است. مدل عددی دال تقویت اند و نتایج حاصل با نمونه، جایگذاری گشتهدر دال مدلسازی شده

 نشان داده شده است.  33شکل متری در میلی 300ی میلگرد با فاصله FRPی شده با میله
 

 

 

 در دال FRPهای میله جایگذاری: 11شكل 

 

های با رفتار رود. در صورتی که در دالها میهای با رفتار خمشی، گسترش ترک به صورت قطری به طرف گوشهدر دال

در دال بدون تقویت و  فشاری ی کانتور آسیب دیدگیشود. با مقایسهی مرکزی دچار آسیب دیدگی میناحیهبرشی، فقط 

شود که نوع شکست دال از شکست موضعی و برشی به مشاهده می 32شکل  در FRPهمچنین دال تقویت شده با میله های 

دهد که تقویت نشان می 31شکل  دال تقویت شده درنوع شکست خمشی تغییر پیدا کرده است. مخروط برشی ایجاد شده در 

 باشد.باعث بزرگتر شدن مخروط برشی و تغییر پاسخ موضعی دال به پاسخ کلی می FRPهای با استفاده از میله
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 متریمیلی 111 فواصل كاشتبا  FRPی الف( دال بدون تقویت ب( دال تقویت شده با میله

 های مدلسازی شدهآسیب وارده در زیر دال: 12 شكل

 

 
 متریمیلی 111 فواصل كاشتبا  FRPی الف( دال بدون تقویت ب( دال تقویت شده با میله

 های مدلسازی شده: مخروط برشی دال13شكل 

 

 
 متریمیلی 211و  111ی میلگرد های بدون تقویت و تقویت شده با فاصلهمركز دالی زمانی جابجایی : تاریخچه14شكل 

 

شود که جابجایی مرکز دال در دال تقویت مشاهده می31شکل  ی زمانی جابجایی مرکز دال دربا بررسی نمودار تاریخچه

 200و  300به فواصل تقویت  FRPهای های تقویت شده با میلهمتر بدست آمده است. همچنین دالمیلی 21/31نشده، 

تا  32اند که نسبت به دال بدون تقویت متر شدهمیلی 13/33و  39/3متری منجر به کاهش جابجایی مرکز دال به میزان میلی

 ای بوده و کاملاً گویای کارآمدی روش و مصالح استفاده شده است.دهد که درصد قابل ملاحظهدرصد کاهش نشان می 22

(ب الف(  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمران                   مهندسیدر

 

 گیرینتیجه -6
توان اینطور برداشت های آزمایشگاهی محققین، میای در پژوهشبا بررسی عوامل مختلف تأثیرگذار بر بارگذاری ضربه

باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، با پیروی از ای میهای تخت، ایجاد شکست برش منگنهکرد، که مهمترین عیب دال

های تقویت شده با ای، به بررسی دالها در برابر برش منگنهدالی تقویت برشی های انجام گرفته در زمینهپژوهش

ای قرار گرفتند. پس تحت بارگذاری ضربه ABAQUSافزار آرمه با استفاده از نرمهای بتنپرداختیم. دال FRPهای کامپوزیت

پرداختیم و  ABAQUSافزار رمای با نسنجی با نتایج آزمایشگاهی، به بررسی پارامترهای مؤثر بر روی آزمایش ضربهاز صحت

باشد. برای بررسی تقویت مصالح ای میهای تخت ایجاد شکست برش منگنهبه این نتیجه پی بردیم که مهمترین ضعف دال

ها مورد بررسی قرار گرفتند. تقویت شدند و نتایج تحلیل FRPکامپوزیتی، چند نمونه دال با استفاده از مصالح کامپوزیتی 

در برابر  FRPهای ای به شکست خمشی، حاکی از عملکرد مطلوب تقویت با میلهت دال از شکست منگنهتغییر مود شکس

 درصد کاهش داده است. 22سازی به این روش میزان جابجایی مرکز دال را تا ای دارد. همچنین مقاومبارگذاری ضربه
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