
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدل بتن آسیب پالستیسیتهتئوری 
  ABAQUSدر نرم افزار 

 

نمایش
ه پیش

نسخ

https://sazeplus.com/product/cdp-word/ جھت دریافت فایل ورد بھ لینک مراجعھ فرمایید



  

 

1 

 

 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 فهرست مطالب
 صفحه                                                               عنوان

1  ........................................................................................................................................................................... 3 

 4 ............................................................................................................................ ترک لیتحل یهاروش 1-1-1

 5 ........................................................................................................................................ یپخش ترک 1-1-2

 6 .......................................................................................................................................... مجزا ترک 1-1-3

 6 ............................................................................................................................................... بتن رفتار 1-2

 7 ................................................................................................................................. فشار در بتن رفتار 1-2-1

 8 .......................................................................................................... یفشار یتناوب یبارگذار در بتن رفتار 1-2-2

 9 ............................................................................................................................ کشش تحت بتن رفتار 1-2-3

 9 .......................................................................................................... یکشش یتناوب یبارگذار در بتن رفتار 1-2-4

 ABAQUS .......................................................................................................... 11 افزارنرم در موجود بتن مدل 1-3

 11 .......................................................................................................................... خورده ترک بتن مدل 1-3-1

 11 ............................................................................................................................... شکننده بتن مدل 1-3-2

 11 ............................................................................................................... بتن دهید بیآس کیپالست مدل 1-3-3

 12 ........................................................................................................... بتن دهید بیآس کیپالست مدل یتئور 1-4

 13 ..................................................................................... کرنش یشوندگنرم هنگام در کیاالست یسخت کاهش 1-4-1

 13 ....................................................................................................................... یتناوب یمحور تک رفتار 1-4-2

)( یفشار یسخت یابیباز پارامتر ریتأث 1-4-3 cw ................................................................................................. 14 

 15 ............................................................................................................................ یکشش شدن سخت 1-4-4

 15 ............................................................................................................ شکست از پس کرنش-تنش رفتار 1-4-5

 16 ...................................................................................................................... ترک شکست یانرژ اریمع 1-4-6

 17 ............................................................................................................................................. کاربرد 1-4-7

 18 ............................................................................................................................. یفشار رفتار فیتعر 1-4-8

 19 ................................................................................................................. یسخت یابیباز و بیآس فیتعر 1-4-9

 19 ................................................................................................................................... یسخت یابیباز 1-4-11

 21 ...................................................................................................................................... میتسل شرط 1-4-11

 23 ................................................................................................................................. کیپالست انیجر 1-4-12

 23 ......................................................................................................................... شکست و میتسل یارهایمع 1-5

 24 ..................................................................................................................... ممیماکز یبرش تنش اریمع 1-5-1

 25 .................................................................................................................. ممیماکز اعوجاج یانرژ اریمع 1-5-2

 27 .............................................................................................................................................. بتن مدل 1-6

 27 ............................................................................................................ یمحور تک تنش تحت بتن رفتار 1-6-1

 29 ....................................................................................................................... بتن به ییرایم بیضرا اعمال 1-7

نمایش
ه پیش

نسخ

https://sazeplus.com/product/cdp-word/ جھت دریافت فایل ورد بھ لینک مراجعھ فرمایید



  

 

2 

 

 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 29 ..................................................................................................................................... یلیرا ییرایم 1-7-1

 31 .................................................................................................................... بتن تهیسیپالست مشخصات 1-7-2

 37 ......................................................................................................................... ییرایم بیضرا محاسبه 1-7-3

 
 

 هاشکلفهرست 

 صفحه                                                  عنوان

 4 ................................................................................................. کرنش-تنش یمنحن(: 2-1) شکل

 8 ................................................................ مختلف یهامقاومت با بتن کرنش-تنش یمنحن(: 3-1) شکل

 8 ..................................................................................... یبتن نمونه کی یتناوب یمنحن(: 4-1) شکل

 9 ....................................................................................... یکشش یتناوب شیآزما نمونه(: 5-1) شکل

 12 ................................................................ کشش در محوره تک یبارگذار تحت بتن پاسخ(: 6-1) شکل

 12 .................................................................. فشار در محوره تک یبارگذار تحت بتن پاسخ(: 7-1) شکل

 15 ................................................................................... یفشار یسخت یپارامترها ریتأث(: 8-1) شکل

 16 ..................................... یکشش یشدگ سخت انیب یبرا  یخوردگ ترک کرنش فیتعر(: 9-1) شکل

 17 ................................................................ یخوردگ ترک از پس ییجابجا -تنش یمنحن(: 11-1) شکل

 17 .......................................................... یخوردگ ترک از پس شکست یانرژ -تنش یمنحن(: 11-1) شکل

 18 ...................................... یفشار یشدگ سخت انیب یبرا کیاالست ریغ یفشار کرنش فیتعر(: 12-1) شکل

 21 ................................................................. (کشش-فشار-کشش) یمحور تک بار کلیس(: 13-1) شکل

 22 ..................................................................................یاصفحه تنش در میتسل سطح(: 14-1) شکل

 25 .......................................................................................... ترسکا یبرش تنش اریمع(: 15-1) شکل

 26 ...................................................................... (ززیما فون) ممیماکز اعوجاج یانرژ اریمع(: 16-1) شکل

 26 ........................................................................ ترسکا و ززیما فون میتسل اریمع سهیمقا(: 17-1) شکل

 28 ................................................................................ فشار و کشش در مندر بتن مدل(: 18-1) شکل

 31 ............................................................. یکیاستات یبارگذار در بتن یبرا مندر، بتن مدل(: 19-1) شکل

 31 ............................................................. یکینامید یبارگذار در بتن یبرا مندر، بتن مدل(: 21-1) شکل

 37 ...............................................................مدل به مصالح قسمت در ییرایم بیضرا اعمال(: 21-1) شکل

 

 هاجدولفهرست 

 صفحه                                        عنوان

 31 ............................................................... نمونه بتن یبرا شده منظور یکیمکان مشخصات (:1-1) جدول

 31 ....................................................................................... بتن تهیسیپالست مشخصات(: 2-1) جدول

 32 .............. یعاد یبارگذار در بتن یبرا فشار در تهیسیپالست بیآس بتن کرنش،-تنش یهامشخصه(: 3-1) جدول

 33 ............ یعاد یبارگذار در بتن یبرا کشش در تهیسیپالست بیآس بتن کرنش،-تنش یهامشخصه(: 4-1) جدول

 34 ..........العادهفوق یبارگذار در بتن یبرا فشار در تهیسیپالست بیآس بتن کرنش،-تنش یهامشخصه(: 5-1) جدول

 36 ........ العادهفوق یبارگذار در بتن یبرا کشش در تهیسیپالست بیآس بتن کرنش،-تنش یهامشخصه(: 6-1) جدول

 

 

)~( ck

t

نمایش
ه پیش

نسخ

https://sazeplus.com/product/cdp-word/ جھت دریافت فایل ورد بھ لینک مراجعھ فرمایید



  

 

3 

 

 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایش
ه پیش

نسخ

https://sazeplus.com/product/cdp-word/ جھت دریافت فایل ورد بھ لینک مراجعھ فرمایید



  

 

4 

 

 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 

 ترک تحلیلی هاروش 1-1-1

 صااورت ترد مصااالح و یمهندساا یهاسااازه یکیانکم رفتار با یعدد یهامدل توسااعه یبرای ادیز یهاتالش ریاخ یهاساال  در

 لیحلت معمول روش دو کتر یبرا باشد.یم آن گسترش و کتر ریمس افتنی در مدل نیا یدگیچیپ هک است واضح ست.ا رفتهگ

 مجزا.ک تر و یپخش کتر: دارد وجود محدود اجزاء

 فرض ترک، یسازمدل در است. خوردگی ترک شارو   محل یافتن مجزا، ترک و پخشای  ترک روش دو از کدام هر در اولیه گام

شکل ق مطاب نماید. تجاوز بحرانی( )کرنش ترک کرنش از اصلی االستیک کرنش که شودیم شرو  جایی از ترک که است نآ بر

 صاورت  بهکرنش ترک ( 1-1)
E

fcr
cr  آن درکه  تسا ا 

crf و محوری غیر شنت E  است. بتن اولیه االساتیسایته  مدول 

 شاارو نوک ترک  یانتها از یبعدترک  ساا س شااود،یم رهیذخ آن محلدهد، یم رخ مصااالح از نقطه یک درکه ترک  وقتی

رنش ک-تنش نسبت و ندیبرآکرنش  به هیناح نیا در تنشدهد. یم رخ یکپالسات  یخراب یکترک  شادن  باز جهت در گردد.یم

 رد را یریمس یبردار بار و یبارگذاردهد. یم متناوب یبارگذار اجازه ما به مدل نیا. دارد یبستگ یبعدترک  یبرا شده اصاال  

ماکزیمم کرنشاای که در جهت  dE فیتوصاا طبق بر عالوهه ب کند.یم یط dE یخراب یکاالساات مدول باکرنش -تنش نمونه

 نیا .است نداشته وجوداصاال    ییگوکه  شاود یم مدل یابه گونه بساته ترک  . یکاسات  ثبت و مشااهده  قابلد دهیمترک رخ 

 کند.یم جادیا یبازشدگ یک دوباره و است داده رخترک  جهت در یکشش تنشکه  است یمعن بدان

 
 کرنش-منحنی تنش :(1-1)شکل 

رود. ماتریس سختی خرابی یمای برای اندازه گیری واقعی ناحیه خرابی به کار یلهوسبه عنوان  dEیسایته خرابی  االسات  مدول

 عبارتست از: (1-1)در مصالح طبق روابط 
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 آیند:دست میب (3-1)و  (2-1)طبق روابط  Eو kمقادیر  (1-1)رابطه در که 
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 آیند:یم بدست (4-1) رابطه ازکه  بوده برش بقاء ضرایب 13rو 12rن همچنی

(1-4) 
E

E
rr d1
1312  

 1ترک پخشی 1-1-2

 رد. معیاباشا یمقائم  مختصاات  دساتگاه  ناحیه یک در ثابتترک  یک با ین،رانک گسایختگی  معیار مبنای بر پخشای ترک  عمل

 است. زیربه صورت  (5-1)طبق رابطه  ینرانک

(1-5) 0'1'  

ti

n

ij

f

i fF  

'1شاوند یم بیان مصاالح  جهات درها تنش وها که کرنش n

ij و𝐹𝑖
𝑓

 
f

iFت جه در یکشاش  مقاومت و آزمایشای  نشتi صالحم 

 :آیدیم بدست (6-1) رابطه از آزمایشی تنش هستند.

(1-6) '1''

klijkl

n

ij

t

ij E    

 همان کرنش نهایی خواهد شد. iراستای  درکرنش شکست  رشد دهد( رخترک نقض گردد ) (5-1) رابطه اگر

 ریمس نیتخمی بعد گام و بوده هیاولک تر رخداد محل نییتع اول گاماست:  استواری اساس گام دو هیپا بری پخشا ک ترتحلیل 

 روش در .اساات اسااتوار ثابت محدود اجزاء مشیک  هیپا بری پخشااک تر روش اساات.تر نرم المانیک  با آنی نیگزیاج وک تر

 نشت حد به تنش هک دهدیم رخی زمانک تر روش نیا درباشد. یم بتن مصالح رفتار با متناساب ی خوردگک تر پخشای، ک تر

                                                      
1 Smeared Crack 
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 داشتن اب گردد.یی منیب شیپک تر ریمس آن دنبال به بعد و ودشیم رهیذخک تر انکم داد، رخک تر نیاولی وقت .برساد ی خراب

 شود.یم استفاده متری کسخت با ییهاالمان از خورده،ک تر ریمس در مصالحی واقعی سخت دادن قراری بجا ،کتر ریمس

 هب زمانیترک  مفهوم، این اسااا  برباشااد. یم رفتاری الگوی جنبه ینترترک مهم وقو که  گرددیم فرض چنین مدل این در

 ابطهر یک دارای گسیختگی ساطح  این. برساد ترک  وقو  ساطح  بنام ساطحی  یک به بتن در موجود تنشکه  پیونددیم وقو 

qpیفضا در تنش تانسور دوم و اول نامتغیرهای از تابعیکه  اسات  خطی  جانبه همه فشار از ناشی تنش بین ما و باشدیم 

 یواقع حالت توانینم آن در و بوده پوشااشای ترک  مدل یک به یاترک  وقو  ساطح  معادله. گیردیم قرار یززما انحرافی تنش و

 ءاجزا مدل گیری انتگرال نقطه هر در و مستقلطور به رفتاری معادالتبلکه  ،نمود بررسی یکماکروساکوپ  مقیا  در راها ترک

 .گرددیم محاسبات وارد مصالح سختی وها شتن در یرتأث طریق ازترک  وجود و گرددیم اعمال محدود

 از یاهساد فرم از استفاده با و خمیری یارتجاع تئوری یک توسط بتن پاساخ  باشاند،  فشااری  تنش اصالی  یهاکه مؤلفه زمانی

 نانوق فشاری، حالت برای رفتهکار  به جریان قانون. گرددیم بیان باشاند یم تنش اول یرنامتغ دو حساب  برکه  تسالیم  ساطح 

 .باشدیمیزوتروپیک ا یشوندگسخت نو  از و بوده همراه جریان

 1ترک مجزا 1-1-3

 صورت بهک تر هری برا هستند وابساته  مجزاک تر روش به هک ییهاروش اسات.  معروفک تری عیطب مدل به مجزاک تر روش

 ادامه تنش ممیزکمای راستا در را خود ریمسا ک تر هر ن،یا از بعد کنند.یم اساتفاده ی خاصا  محدود اجزاء یبندمش از منفرد،

د. وب سااخت و آور مالل یبندمش نیا میقد دریابد. یم رییتغک تر شاارفتیپ با تطابقی برا یبندمش عمل دوباره بعد دهد.یم

 .اندکرده مرتفع رامسئله  ینا ،یکاتومات یبندمش انجام با دیجدی افزارهانرم حاضر حال رد

 بتنرفتار  1-2

 آن غیرخطی رفتار تعیین برای گوناگونیی هامدل و بوده توجه مورد همواره آن غیرخطی رفتار هک اساات موادی جمله از بتن

 ازکامال   فشار و کشاش  در بتن رفتار کهاین اول. دارد وجود بتنغیرخطی  رفتار بررسای  در مهم مسائله  ساه . اسات  شاده  ارائه

 و کشااش به فشااار از گذر هنگام در بتن رفتار کردن مدل نحوه سااوم وتن ب در ترکمساائله  دومین ،باشاادمی متمایز همدیگر

 کند.می پیدا بیشتری اهمیت برگشتی و رفتهای یبارگذار مورد در سوم مورد البته. است بالعکس

 دارای کهی امساائله ولی. کردسااازی مدل راحتی به شااد ارائه که روابطی کمک بهتوان می را اسااتاتیکی حالت در بتن رفتار

های یبارگذار در آن گسااترش و ترک ایجاد علت به حالت این درباشااد. می تناوبی حال درسااازی مدل سااتا فراوان اهمیت

 .بود خواهد متفاوت فوالد رفتار باکامال   بتن رفتار سیکلی،

 نانمیاط قابل هاجواب ترک،تأثیر  ننداد دخالت دلیل به ولیشااد یم فرض فوالد همانند پالسااتیک، رفتار بتن برای ابتدا در

 تئوری مانند بتن، رفتار بهتری هامدل ارائه برایی امقدمه 2کاچانف توسااط موثر تنش قضاایه میالدی 1958 سااال در. نبودند

ه ب بوده 4ریزی هاترک گسترش و ایجاد اثر در سختی کاهش که اسات  این بر فرض آسایب  مکانیسام  در. شاد  3ترک و آسایب 

                                                      
1 Discrete Crack 

2 Kachanov 
3 Damage & Crack 

4 Micro Crack 
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ل شااک تغییریساایته پالساات تئوری در. کرد مشااخ  ویری گاندازه آساایب امبن پارامتری با را کاهش این بتوان که طوری

 سختی هشکا سبب ماده دیدن آسیب آسیب، مکانیسم در که یحال در ،کندیم غلبه ناپذیر برگشتی هاکرنش بریراالستیک غ

 . شودمی االستیک

 فشار در بتن رفتار 1-2-1

 به حورهم تک تنش تحت بتنشااکل  غییرشااود. تمی مشاخ   آن کرنش-تنش منحنی با محوری تنش تحت بتنشاکل   تغییر

شود. می آشکار بیشتر آن غیرخطی رفتار گیرد، قرار باالتری فشاری تنش تحت بتن هرچه کهی صورتبه. است غیرخطی صورت

 ابد،ی افزایش تنش هرچه که طوری به. است آن در هاترک تدریجی تشاکیل  از ناشای  فشااری،  تنش تحت بتن غیرخطی رفتار

 باتوان می آن، فشاری مقاومت درصاد  51 حداکثر تنش تا را بتن رفتار وجود این با. یافت خواهد افزایش نیز هاترک ریز ادیرمق

 شود.می استفاده طراحی مقاصد جهت معموال  و بوده میانگین مقدار یک عدد این. زد تقریب خطی رفتار

 گزارش فشاری مقاومت درصد 41 تا 31 بین عددیدهد یم دسات  از ار خود االساتیک  رفتار بتن کهی انقطهمطالعات  اکثر در

 آن اولیه سختی از مقداری که شودمی ریزی هاترک دچار خود فشااری  مقاومت درصاد  75 تا 51 فاصاله  در بتن. اسات  شاده 

 مدول همان توانمی و ندارد اولیه سختی با چندانی اختالف یافته کاهش سختی شاده  مشااهده  موارد برخی دریابد. یم کاهش

شکل  غییرت شدت به و داده نشان خود از االستیک غیر رفتار بتن مرحله، این از بعد. کرد استفاده فاصله این در رایسیته االسات 

''د ده نشان خود از تواندمی بتن که فشااری  مقاومت حداکثر مقداردهد. یم

Cf نآ روزه 28 مقاومت درصد 111 تا 91 حدود 
'

Cf 0 نقطه این نظیر کرنش. اساات بعد به نقطه این از. شااودمی زده تخمین 112/1 حدود معمولی مقاومت با بتن برای 

 نهایی کرنش وسطمت مقدار. دهد رخ cu نهایی کرنش دریختگی گس کهاین تاآید یم در نزولی به صورت کرنش-تنش منحنی

 .شودمی فرض 113/1 حدود

 باشود. می مشاهده کهطور همان اسات  شاده  داده نشاان  مختلفی هامقاومت برای بتن کرنش-تنش منحنی( 2-1) شاکل  در

 در ماکزیمم تنش محل ،هایمنحن تمامی درگردد. می بیشااتر منحنی CE اولیهت قساام شاایب بتن فشاااری مقاومت افزایش

 حالت بتن و شااده تیزتر شااکساات نقطه از بعد منحنی، شاایب فشاااری، مقاومت رفتن باال با دارد و قرار 112/1 دحدو کرنش

 کند.می پیدای ترشکننده

 تفاوتم اختالط درصد و بتن اجزاء خصوصیات بارگذاری، سارعت  و نو  بتن، سان  بتن، نو  به بساته  بتنیسایته  االسات  مدول

 درباشد. می آن روزه 28 مقاومت و مخصوص وزن تابع اکثرا  شده ارائه بتنیسیته االسات  مدول برای که روابطی ولی. بود خواهد

 یسیته بتن آورده شده است.االستبرای مدول  ACI-318 رابطه (8-1)و در رابطه  85-آبا رابطه (7-1)رابطه 

(1-7) '5000 cc fE  

(1-8) '5.1043.0 ccc fwE  

 باشد.می بتن مخصوص وزن cw و پاسکال امگ حسب بر روزه 28 مقاومت روابط در
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 
 مختلف یهامقاومت با بتن کرنش-تنش منحنی(: 2-1) شکل

 فشاری تناوبی بارگذاریرفتار بتن در  1-2-2

 ،باربرداری هر از پس کهشااود یم مشااهده  گردد، یباربردار ساا س و بارگذاری مقاومتش حد تا بار چندین بتنی نمونه یک اگر

 از فده داد دست از را خود مقاومت محدودی سیکل از بعد نمونهشود می باعث کهماند یم باقی آن در پسماند کرنش مقداری

 رد کرنش-تنش منحنی همان گردد، ترساایم تحمل قابل حداکثری هاتنش پوش اگر که داده نشااان فراوان مطالعات. رود بین

 تنب برای واقعی رفتاریی هامدل بتوانند تا داده قرار محققین اختیار در مناسبی ایده موضاو   این. بود خواهد اساتاتیک  حالت

 سااختی متوساط، ی هاکرنش در( 3-1)شاکل   مطابقدهد. یم نشاان  را بتنی نمونه یک سایکلی  منحنی زیر. شاکل  کنند تهیه

 یابد.یم کاهش به شدت سختی آن از بعد اما است برابر اولیه سختی با یبا تقر باربرداری-بارگذاری

 

 بتنی نمونه یک تناوبی منحنی(: 3-1)شکل 
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 کشش تحت بتن رفتار 1-2-3

 مقاومت درصد 11 الی 7 حدود آن کششی مقاومت و هداشتن فشااری ی هاتنش همانند را کشاش  تحمل قابلیت تنهایی به بتن

 باتواند ینم بتن رفتار بررسی بنابراینشود. می شرو  ترک گسترش و باز شدن آغاز با کشاش  اثر در بتن پاساخ اسات.   فشااری 

 . گیرد قرار بررسی مورد ترک باید و باشد کششی کرنش به توجه

 ریز خیلیی هاترک با همواره که است خطی صورت به نرسیده ctf خود شای کشا  مقاومت به کهی الحظه تا بتن العملعکس

' نهایی کرنش در که این تایابند یم گسترش هاترک آمده، پایین شدت به مقاومت بارگذاری افزایش با. باشاد می

cr گسیخته 

 بتن کششی مقاومت نظیر کرنش برابر 12 الی 11 حدود نهایی کرنش مقدار. گردد
cr همچنین. شودمی گرفته نظر در 

cr 

 رایب منابع اکثر در که شده ارائه بتن کششی حالت برای مختلفی معادالت. شودمی زده تخمین 1111/1 الی 11118/1 حدود

  .است شده استفادههذلولی  یا مستقیم خط یک از شده نرم قسمت

 کششی تناوبی بارگذاریرفتار بتن در  1-2-4

 سئلهم این. است ناچیز فشاری حالت با مقایسه در آن انرژی جذب اسات  پایین بسایار  بتن کشاشای   مقاومت کهاین به توجه با

 ششیک ومتمقا به آنکه از بعد بتنی نمونه یک اگر. باشد کمتر کشاشای   حالت در بتن تناوبی رفتار بررسای  به میل شاده  باعث

 جادایی هاترکگردد. می ترک دچار یافته کاهش آن سختی سیکل، هر از پس گیرد، قرار کشاشی  تناوبی بار تحت رساید  خود

 نشان را شیکش تناوبی آزمایش ازی انمونه( 4-1)شکل باشند. می باز حالت در و مشاهده قابلکامال   فشار حالت خالف بر شده

 دهد.یم

 

 کششی تناوبییش آزما نمونه(: 4-1)شکل 
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 ABAQUS افزارنرممدل بتن موجود در  1-3

 اریرفت روابط دارای و است پایین کششی استحکام و باال فشااری  مقاومت با آب و سایمان  دانه، سان   ازمرکب  ماده یک بتن

کند. می مشااکل را آن رفتار بینیپیش  وگذارد یم تأثیر بتن رفتار بر که اساات زیادی عوامل از متأثر امر باشااد. اینمی پیچیده

های ترک اینباشد. می مالت وها دانه سن  بین مرز درخصاوصا    بسایاری  ریزی هاترک دارای بارگذاری از قبل حتی بتن بافت

 تحت ارگذاریب هنگام در میکروسکوپیهای ترک این توسعه و انتشارباشاند.  می بتن یمکانیک رفتار در کننده تعیین عاملی ریز

 گردد.می خرابی از قبل آن انبساط باعث بزرگهای تنش در و بتنغیرخطی  رفتار موجب پایینهای تنش

 بارتندع زمان به وابسته واملع .نمود تقسیم زمان از مستقل و زمان به وابسته دسته دو به توانمی را بتنغیرخطی  رفتار عوامل

 و فلق فشار، تحت آن پالستیک رفتار و کشش تحت بتن ترک شامل زمان از مستقل عوامل و دما تغییر آثار انقباض، خزش، از

 .باشدمی خورده ترک بتن در هادانه سن  بین بست

 هارائ شاود می اعمال کننده محبو  فشاار  آن به که حالتی در بتن تحلیل جهت متفاوت ترکیب نو  ساه  ABAQUSافزار نرم

 آسیب بتن و ABAQUS/Explicit محیط در شکننده بتن ،ABAQUS/Standard محیط در خورده ترک بتن: است نموده

 مانند آرمهبتن و ساااده بتن طراحی برای مدل هر ABAQUS/Standard و ABAQUS/Explicitمحیط  در خمیری دیده

 . است شده گرفته نظر در جامد قطعات و هاپوسته خرپاها، ،تیرها مانند سازه  نو همه در 1شکننده شبه مواد دیگر

 2مدل بتن ترک خورده 1-3-1

 باشااد، فشاااری هایترک یا کشااشاای هایترک دچار یا و بوده یکنواخت کشااش معرض در بتن که هاییحالت در مدل این از

 شودمی فرض خورده، ترک بتن مدل در. کند تغییر کرنش نرخ تغییر با تواندمی مواد پالساتیک  هایویژگی. گرددمی اساتفاده 

 فرما حکم ماده بر 3ایزوتروپیک غیر کامال  رفتار خوردگی ترک از پس و باشاد  خوردگی ترک ماده رفتار ظاهر در عامل ترینمهم

 آشکاری حسط که برسند 4شاکست  ساطح  به هاتنش که شاوند می ظاهر زمانیها ترک که گرددمی فرض همچنین. بود خواهد

 کامال  بایدمی و بوده مهم بعدی محاسبات برای هاترک جهت به توجه ،شودمی مشاخ   ترک که زمانی. شاود می نامیده 5ترک

 تنش یهامؤلفه که زمانی تا و شده قبلی جهت 6متعامد یهاترک به منحصر نقطه یک در بعدی هایترک .شاود  گرفته نظر در

 بازشدگی که هنگامی تا و بود خواهند بعدی اضافی هایترک معرف هاترک این از دامک هر باشند، نرسایده  شاکسات   ساطح  به

 ،دارند حضور همچنان محاسبات ادامه در که طوری به بوده، جبران قابل غیر هاترک. دارد ادامه روند این شود، مشاهده هاترک

 سیبآ بتن مدل از باید لذا ،دهندیم قرار خود تأثیر تحت را محاسبات روند ،بیشتر هایترک. شوند بسته و باز اسات  ممکن اما

 بررسی را 7مشاهده قابل هایترک مساتقل  طور به تواندنمی که اسات  حالتی خورده ترک بتن مدل. نمود اساتفاده  خطی دیده

 اطنق که اینهگو هب سازد،می فراهم را امکان این محدود اجزاء مدل در نقطه هر در گیری انتگرال مستقل محاسابات  لکهب ،کند

 .گذاردمی تأثیر اینقطه انتگرال صورت به ماده سختی و هاتنش روی بر ترک

                                                      
1 Quasi-Brittle 
2 Concrete Smeared Cracking 

3 Anisotropic 
4 Failure Surface 

5 Crack Detection Surface 
6 Orthogonal 

7 Macro Cracks 
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

باشد. مدل ترک پخشی آسیب فشاری یمی بتنی اپوستهی هاالماندهد و بسایار موثر برای  یماین مدل ساختی بتن را کاهش  

های یبارگذارشود. از آن جا که در یماده تعریف کند در صورتی که عملکرد آسیب فشاری در خواص االستیک مینمرا محاسبه 

 باشد.ینمی الرزههای یبارگذارپخشی مناسب  ترکهای کششی و فشاری وجود دارد مدل ی هر دوی آسیباچرخه

 1مدل بتن شکننده 1-3-2

 ینا بلکه. باشدنمی غالب رفتار فشاری شکست و کشاشی  ترک و بوده بررسای  قابل ABAQUS/Explicitمحیط  در مدل این

 فشار، در مدل رفتار. باشاد می ،آیدمی پدید بتن در بسایار  هایترک وجود سابب  به که 2ایزوتروپ غیر کامال  رفتار شاامل  مدل

محیط . گرددمی تلقی شاابکه از هاالمان 3جداشاادگی برای ایضااابطه عنوان به ساااده شااکساات یک و شااده فرض االسااتیک

ABAQUS/Explicit ،مدل از Smeared Crack ل . برخالف مدکندمی اساااتفاده ناپیوساااته شااکننده  رفتار بیان رایب 

Concrete Smeared Crackingدر ABAQUS/Standard مدل اساات، بتنی هایسااازه تحلیل جهت عمدتا  که Brittle 

Cracking در ABAQUS/Explicit باشد مفید شکننده هایسن  و سرامیک چون هم مواد دیگر کردن مدل برای تواندمی. 

 ترک ساه د )باشا می تنش هایمؤلفه جهت در و نقطه یک در ترک مقدار بیشااترین با متعامد هایترک دارای ماده مدل این در

 و جهت دو در ترک دو ،هاپوسته مسائل در ،5ایصفحه کرنش صورت به ماده رفتار ،4محوری متقارن مسائل در(. جهت ساه  در

 .شودمی گرفته نظر در جهت یک در ترک یکخرپاها  و تیرها مسائل در و یاصفحه تنش حالت در

 6آسیب دیده بتن مدل پالستیک 1-3-3

 رفتار بیان با و داشااته کاربرد مختلفهای یبارگذار برای که اساات توانمندی مدل (CDP) بتن دیده آساایب پالسااتیک مدل

 یخمیر مدل یک مبنای بر مدل این. کندمی بیان تر واقعی صااورت به را ماده این رفتار کشااش و فشااار در بتن مجزای

 قرار (1989) 8فنوز و لیی یلهوس به شده اصال  و( 1989) 7لوبلینر توسط شده ارایه مدل یپایه بر که باشدیم دیدگیآسایب 

  .شودمی بیان 9خسارت بنام عددی متغیر یک توسط را آسیب هایحالت تمام که. دارد

 در شکننده شبه مواد دیگر و بتن کردن مدل جهت ABAQUS/Explicitو  ABAQUS/Standard هایمحیط در مدل این

 محدوده در گرد همسان دیدگیآسایب  مفهوم از مدل این. اسات  شاده  تعبیه توپر اجساام  و پوساته  خرپا، ،تیر یهاالمان انوا 

 قادر مدل ینا همچنین. کندمی استفاده بتن غیرخطی رفتار نمایش جهت پالستیک فشار و ایزوتروپ کشش ترکیب با و خطی

 کرنش گرفتن نظر در با االسااتیک سااختی کاهش و بوده ایچرخه بارگذاری مانند دلخواه بارگذاری شاارایط یسااازمدل به

 .گرددمی توجیه فشار در هم و کشش در هم پالستیک

 خرابی اصلی مکانیزم دو و بوده پالستیک رفتار اسا  بر پیوساته  مدل یک دیده آسایب  حالت در بتن برای شاده  معرفی مدل 

 به پاسخ که گرددمی فرض مذکور مدل درباشد. می فشااری  قسامت  در خردشادگی  و کشاش  از ناشای  یهاترک مدل این در

                                                      
1 Brittle Cracking 
2 Anisotropi 

3 Removal 
4 Axisymmetric 

5 Plane Strain 
6 Concrete Damaged Plasticity Model 

7 Lubliner 
8 Lee and Fenves 

9 Damage 
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 تا ششک-تنش منحنی محوره تک کشش اثر در. شودمی کنترل پالستیک خرابی معیار یوسیله به محوره تک فشار و کشاش 

 از پس. باشدمی مقارن بتن در ریز هایترک گسترش و شرو  با تنش این که کندمی تغییر خطی صاورت  به خرابی تنش نقطه

-تنش فضای در یشدگنرم منحنی صاورت  به که آیندمی در مشااهده  قابل هایترک صاورت  به هاخرابی مذکور، نقطه از عبور

 در و دبو خواهد الستیکا صورت به شدگی جاری نقطه به رسیدن تا پاسخ محوره، تک فشار تحت. شوندمی داده نمایش کرنش

 هایین تنش نقطه به رساایدن با نهایت در که شااودمی بیان یشاادگسااخت منحنی یوساایله به عموما  رفتار پالسااتیک ناحیه

 ار بتنی اصلی خصوصیات ،نسابی  ساادگی  وجود با شاده  معرفی مدل این. آیندمی در یشادگ نرم منحنی صاورت  به هامنحنی

 وییم هایترک شدن بسته و باز شامل که شودمی ترپیچیده بسیار کاهندگی رفتارهای ،ایدوره ایهبارگذاری درکند. می ارضاء

 هتج شدن عوض با که است شده مشااهده  تجربی طور به. باشاد می یکدیگر باها آن اندرکنش نیز و اندشاده  تشاکیل  قبال  که

 وصیاتخص یک که شودمی شناخته سویه یک تأثیر عنوان به اثر این که شودمی افزوده االستیک ساختی  به مقداری بارگذاری

 کششی حالت از بارگذاری که دارد بیشتری نمود زمانی رفتار این اثر. باشدمی برگشت و رفت بارگذاری حالت در بتن رفتار مهم

 اهشک ستیسیتهاال مدول از مدل این در .گرددمی فشاری سختی بازیابی و هاترک شدن بسته باعث که شود تبدیل فشااری  به

 شود.می استفاده یافته

  پالستیک آسیب دیده بتن مدلتئوری  1-4

 بتنفشاری  شدن خردهای کششی و مکانیسم اصلی شکست عبارتند از: ترک دو مدلاین  در

),(شدگی  سختمتغیرهای  از استفاده با شاکست،  ساطح  شادن  کامل pl

c

pl

t  تشکسهای مکانیسم به مربوطترتیب  به که 

 شود.می کنترل هستند،کششی  وهای فشاری بارگذاری تحت

),( pl

c

pl

t  کرنش-تنش( نمودارهای 6-1شکل )( و 5-1شکل )ی هاشاکل  در. هساتند  معادلهای پالساتیک  کرنش واقع در 

خرابی  تنش نقطه تا کرنش-تنشمنحنی  محوره تک کشش اثر در. است شده آورده محوره تک فشار و کشاش  در بتن
0t

  به

 کور،مذ نقطه از عبور از پسباشد. می همراه بتن درهای ریز ترک گسترش و شرو  با تنشاین  کهکند صاورت خطی تغییر می 

 دادهنمایش  کرنش-تنشفضای  دری شاوندگ نرمصاورت منحنی   به کهآیند می در مشااهده  قابلهای ترک صاورت  بهها خرابی

جاری شدگی نقطه بهرسیدن  تا پاساخ  محوره، تک فشاار  تتحشاود.  می
0t

 ناحیه  در رفتار و بود خواهدصورت االستیک  به

 بهها منحنی نهایی  تنش نقطه بهرسیدن  بانهایت  در کهشود شوندگی بیان می سختصورت منحنی  پالساتیک عموما  به 

 آیند.می در شوندهنرممنحنی  صورت

  

 فشار در محوره تک ریبارگذا تحت بتن اسخپ :(6-1شکل ) کشش در محوره تک بارگذاری تحت بتن اسخپ :(5-1شکل )

0t
 نمایش

ه پیش
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

این  که هستند دارا راکرنش پالستیک -تنشهای منحنی بهمحوری قابلیت تبدیل  تکبارگذاری  تحت کرنش-تنشنمودارهای 

داده شده،  ABAQUS افزارنرم به کاربریله وس به کههای غیر االساتیک  ها و کرنشتنش از اساتفاده  با خودکار صاورت  به کار

 داریم: (11-1)و  (9-1)طبق روابط  مدلاین  درگردد. یم انجام

(1-9) ),,,( i

pl

t

pl

ttt f  

(1-11) ),,,( i

pl

c

pl

ccc f  

),( pl

c

pl

t : فشار و کشش در معادلهای پالستیک کرنش   

),( pl

c

pl

t  : فشار و کشش در معادلهای پالستیک کرنش نرخ 

  دما : 

,...)3,2,1( ifi : شدهدیگر متغیرهای میدانی تعریف 

شیب منحنی  ،یشاوندگ نرم قسامت  در نمونه ازباربرداری  اثر در ،شاود ( دیده می6-1شاکل ) ( و 5-1شاکل )  در کهطور همان

 دو طتوسسختی اولیه  کاهش باشد.می نمونهدیدگی آسیب دهنده نشاان  که اسات شایب منحنی االساتیک    از کمترباربرداری 

 کرنش دو ازمتغیر تابعی  دواین  (12-1)و  (11-1)طبق روابط  که اسااتاین  بر فرض و شااده داده نشااان cd و tdمتغیر 

 باشند.  دیگر متغیرهای میدانی می و دما ،الستیکپ

(1-11) 10  td ),,( i

pl

ttt fdd  

(1-12) 10  cd ),,( i

pl

ccc fdd  

 ی کرنششوندگنرمسختی االستیک در هنگام  کاهش 1-4-1

),(متغیر  دو توساط  بتنآسایب   محوره، تک کرنش-تنشهای منحنی در ct dd  و  (13-1) روابطنتیجه  درشود، می مشخ

 :داشت را خواهیم (1-14)

(1-13) )()1( 00

pl

ttt Ed   

(1-14) )()1( 0

pl

cccc Ed   

 شوند:بیان می (16-1)و  (15-1) روابطصورت  به موثرفشاری  وهای پیوستگی کششی تنش

(1-15) 
)(

)1(
0

pl

tt

t

t
t E

d



 


 

(1-16) 
)(

)1(
0

pl

cc

c

c
c E

d



 


 

 کنند.می مشخ  را شکست سطح (بزرگیه )انداز موثر،های پیوستگی تنش

 محوری تناوبی تک رفتار 1-4-2

 شدن ستهب و باز شاملباشد. این مکانیسم ساختی نسابتا  پیچیده می   کاهشمکانیسام   ،محوری تناوبی تکبارگذاری  اثر تحت

ی سااخت کهگردیده  مشاااهدهاه آزمایشااگ درباشااد. ها میآن متقابل اثراتهمچنین  واند قبال  شااکل گرفته کههایی میکرو ترک

نمایش
ه پیش
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

نیز  1جانبهیک  اثر به کهسااختی  بهبودیابد. پدیده می بهبودکمی  ،ایبارگذاری دوره جهتتغییر  با همزمان سااازهاالسااتیک 

 به ششک از بار تغییر هنگام در بیشاتر  اثر این. باشاد می تناوبی بارگذاری تحت بتن رفتار در مهمپارامتری  ،شاود یم شاناخته 

 سااختی کاهش مدل، این. اساات توجه قابل شااود،می فشاااری سااختی بهبود نتیجه در و هاترک شاادن بسااته باعث هک فشااار،

 کند.یم بیان (17-1)رابطه  صورت به سختی کاهش اسکالر متغیر یکی وسیله به را االستیک

(1-17) 0)1( EdE  

0Eاست بتن (آسیب ندیده)اولیه  مدول. 

011کشاشای   حالتبرای  هم (17-1)عبارت   011فشاری حالت هم و   پارامتررود. می بکار d، و تنش ازتابعی  هم 

 نظر در را (81-1)رابطه  افزارنرم ،محوری تناوبی تکشاارایط  درباشااد. می (محوری ترکمتغیرهای آساایب ) cd و td هم

 گیرد.می

(1-18) 1,0  ct ss )1)(1(1 tcct dsdsd  

ts  وcs  صااورت  به ،گذاریبار ی اثرات بهبود سااختی در هنگام تغییر جهتسااازمدلتوابعی از حالت تنش هسااتند که برای

 اند:شده ارائه (21-1)تا  (19-1)روابط 

(1-19) 10  tw )(1 11

* rws tt  

(1-21) 10  cw ))(1(1 11

* rws cc  

(1-21) 














0

0

0

1
)()(

11

11

1111

*






if

if
Hr 

tw وsw کنترلبارگذاری  هنگام تغییر جهت ماده هسااتند که بهبود سااختی کشااشاای و فشاااری را در ازجمله خصااوصاایات 

را  (23-1)و  (22-1)، روابط باشد نداشته وجود ماده در بتن( شدن )خرد قبل ازکه هیچ آسایب فشااری   این فرض باکنند. می

 خواهیم داشت:

(1-22) 0,0  c

pl

c d 

(1-23) )))1(1(1()1()1( *

tctc drwdsd  

)(بازیابی سختی فشاری  پارامترتأثیر  1-4-3 cw 

011کششی  حالت در  1 و* r :بنابراین 

(1-24) ddt  

011فشاری  حالت در  0 و* r :بنابراین 

(1-25) ddw tc  )1( 

0EE و 0tdباشد آنگاه  1cw( نشان داده شده است، در حالتی که 7-1)شکل طور که در همان کامال   مادهیعنی  ؛

tdd آنگاه، 0cw اگر وکند بازیابی می راسختی فشاری   داشت نخواهد وجودگونه بازیابی سختی یچه که. 

                                                      
1 Unilateral Effect 

نمایش
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 
 یر پارامترهای سختی فشاریتأث(: 7-1)شکل 

 سخت شدن کششی 1-4-4

-نشت رفتارتعریف  موجب کارشود. این می مدلکششی  شدن سختی وسایله  به ،مساتقیم  کرنش در شاکسات   از پس رفتار

 ردکششی  شدن سختشود. ی میسااز مدلراحتی  به بتن اندرکنش اثرات. همچنین شاد  خواهد خورده ترک بتنبرای  کرنش

 کستشیا معیار انرژی  و شکست از پس کرنش-نشت رابطهی وسایله  به که اسات نیاز  مورد بتنپالساتیک آسایب دیده    مدل

 شود.  می مشخ 

 شکست از پس کرنش-تنش رفتار 1-4-5

 خورده رکت کرنش ازصورت تابعی  به شکست از بعدهای بیان تنش و بتن در شکست زا پس رفتار کردن مشخ طور کلی  به
ck

t تعریف  (26-1)مطابق روابط  نخورده ترک بتناالستیک  کرنشمنهای  کل کرنشصورت  به 1خورده ترک کرنشباشد. می

 شود.می

(1-26) 

0E

tel

ot


  el

ott

ck

t   

ckصورت  به ABAQUS درهای آسایب کشاشی   منحنی ،باربرداری به مربوط اطالعات داشاتن  با

ttd  است حصول قابل .

کند، که در تبدیل می (27-1)پالسااتیک طبق رابطه  کرنشمقادیر  به ار خورده ترک کرنشمقادیر  خودکار،طور  به برنامهاین 

 ( نیز به صورت نمودار نشان داده شده است.8-1شکل )

                                                      
1 Cracking strain 
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

(1-27) 

0)1( Ed

d t

t

tck

t

pl

t





 

plپالستیک  کرنشمقادیر  اگر

t  افزایش  بایا  باشدمنفیck

t، های کششی منحنی بودن نادرست دهنده نشان کهیابد  کاهش

 کند.یم صادر خطایغام پ ABAQUS برنامه است،

 

 برای بیان سخت شدگی کششی (: تعریف کرنش ترک خوردگی 8-1شکل )

 ترک شکستمعیار انرژی  1-4-6

 هر بهد. کنی ایجاد میبندمشحساسیت  درنتایج نامطلوبی  سخت شدگی کششی روش است، نشده مسلح بتن مدل کهزمانی 

 از اسااتفاده با. وی شااد خواهد های عملینگرانی برای پروژه کاهش موجب، (1976)هیلربورگ  شااکسااتفرضاایه انرژی  حال

این  در. کردتعریف  ماده،یک پارامتر  عنوان به را fG شکست واحد سطحنیاز برای تشکیل  موردانرژی  ترد، شاکسات  مفاهیم 

 نمونه، کشش اثر تحت کرنش-تنش پاسخ تاشود می شخ م (9-1شکل )جابجایی  -تنش پاسخ بابیشاتر   بتن ترد رفتار روش

 طور به آن طول ،شدگی رسید جدا به تنش،حین  در نمونههای ترک کهآن از پسشاود.  می ترک دچار مقاطعبعضای   دربتنی 

 زا پسهای بیان تنش از اسااتفاده با ترک، شااکسااتانرژی  مدل. نداردبسااتگی  نمونه طول بهها ترک عرضی وساایله به عمده

 .است حصول قابل ترک، عرض ازتابعی  عنوان به شکست

)~( ck

t

نمایش
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 
 جابجایی پس از ترک خوردگی -(: منحنی تنش9-1شکل )

 شااکساات تنشنتیجه  در کرد؛ فرض ماده ازخصااوصاایتی  عنوان بهتوان می را ،سااوی دیگر از
0t

، آن ازتابعی  عنوان به 

 (:11-1شکل )شود می فرضصورت خطی  انرژی به کاهش وآید می بدست

 
 انرژی شکست پس از ترک خوردگی -(: منحنی تنش11-1شکل )

 صورت به انرژی شدن زایل نزما در شدن زایل زمان در ترک عرض بیشترین
00

2 tft Gu   رایج مقادیر. شودمی مشخ 

fG، بین N/m41 با معمولی بتن برای( حدود در فشاااری مقاومت Mpa21) تا N/m 121 مقاومت باال مقاومت بتن برای( 

 رابطه از اساتفاده  با خودکار، طور به افزارنرم ،td کشاشای   پارامتر بودن مشاخ   با. اسات  متغیر (Mpa41 حدود در فشااری 

 .کندمی تبدیل پالستیک جابجایی مقادیر به را ترک جابجایی مقادیر (28-1) خطی

(1-28) 

0

0

)1( E

l

d

d
uu t

t

tck

t

pl

t




 

10 واحد طول به نمونه کهطوری  به l شود.می فرض 

 کاربرد 1-4-7

ری گی انتگرال نقطه همراه به مشااخصااه طولنیازمند تعریف یک  محدود، المان مدلیک  درجابجایی -تنش مفهومگیری  بکار

برای  وگیری  انتگرال نقطه طول زا خرپا وی تیر هاالمان. برای داردبسااتگی  المان هندسااه بهترک  مشااخصااه  طول. اساات

گیری  انتگرال نقطه حجم سومیشه ر 1های توپربرای المان وگیری  انتگرال نقطه سطح دومریشه  از ساطح  و پوساته ی هانالما

                                                      
1 Solid 

fG
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 باهای انالم ،باشد. بنابراینمی ابتدا در ترکتشکیل  جهت از اطال  عدمدلیل  به مشخصهاین  از اساتفاده شاود.  می گرفته بکار

 بهحساااساایت  اثر،همین  علت به. داشاات خواهندمتفاوتی  رفتار ،خوردگی ترک جهت به بسااته ،زیاد عرض به طول نساابت

 شوند.پیشنهاد می واحد، عرض به طول نسبت باهای المان وماند حدی باقی می تای بندمش

 فشاری رفتار تعریف 1-4-8

 هی فشاااری بهاتنش. کردغیر االسااتیک بیان  محدوده در محوری تک فشااار درتوان می را مساالحغیر  بتن کرنش-تنش رفتار

inی غیر االستیک هاکرنش ازصورت تابعی 

c برای . دهستنتعریف  قابل ،متغیرهای میدانی و دما کرنش، نرخ لزوم، صورت در و

 (نهایی تنش از )بعد کرنشی شااوندگنرمناحیه  در کرنش-تنش. منحنی رود بکار مثبتباید مقادیر  کرنش وی فشاااری هاتنش

 تعریف هستند. قابل( 11-1شکل )مطابق 

plپالستیک  کرنشجای  بهشادگی   ساخت مقادیر 

c، غیر االستیک  کرنشصورت  بهin

c غیر االستیک  کرنششوند. می داده

 کرنش ازه آسیب ندید بتن به مربوطاالستیک  کرنش تفاضلصورت  غیر االستیک فشاری به کرنش تفاضلصاورت   فشااری به 

 شود.تعریف می (31-1)و  (29-1)طبق روابط  کل

(1-29) el

occ

in

c   

(1-31) 
0E

cel

oc


  

 

 (: تعریف کرنش فشاری غیر االستیک برای بیان سخت شدگی فشاری11-1شکل )

in)های آساایب فشاااری یمنحنصااورت  به افزارنرم دربرداری  بار هب مربوط اطالعات

ctd ) به برنامه. این اساات شااده آورده 

 کند.پالستیک تبدیل می کرنشمقادیر  به راغیر االستیک  کرنشمقادیر  ،(31-1)ه رابط از استفاده با خودکارصورت 

(1-31) 
0)1( Ed

d c

c

cin

c

pl

c
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 خطا یغامپ ،یکاالستیر غ یش کرنشافزایک و یا کاهش آن با پالستیر کرنش مقادی بودن منفصاورت   در ABAQUSافزار نرم

in رابطهی فشاریب آس عدم صورت درباشد. یمی فشاریب آسهای یمنحن بودن نادرست دهنده نشان که داد، خواهد

c

pl

c   

 .بود خواهد برقرار

 بازیابی سختی وتعریف آسیب  1-4-9

 td و cd ررفتاپالسااتیک  مدلصااورت یک  به مدل باشااد، نداده رخهیچ آساایبی  اگر. هسااتندبیان  قابلصااورت جدولی  به 

 :داشترا خواهیم  (32-1)ابطه نتیجه ر در. کرد خواهد

(1-32) in

c

pl

c   ck

t

pl

c   

 نمو، هر دریل تحل طول شوند. دریمی تلقی نزولیر غی، مادیات نقطه کم به صاورت یب آسا یرهای متغ، ABAQUSدر برنامه 

ه د. )بشااویم انتخابی فعل گام به مربوط مقدار وی قبل گام مقداریمم ماکز به صااورتیب آساایرهای متغ ازیک هر ید جد مقدار

 :است شده آورده (34-1)و  (33-1)روابط  در که کاربر( توسط شده مشخ یر مقاد ازیابی  درون صورت

(1-33) },,~(,max{
ttitttt

pl

ttttttt fddd


  

(1-34) },,~(,max{
ttitttt

pl

cctcttc fddd


  

 نرخ در مطلوبی نا اثر حد، از بیش آساایب مقادیر کل، طور به که اساات یتاهم حائز جهت آن از آساایب مشااخصااات انتخاب

 سااختی در کاهش %99 به منجر که آساایب متغیرهای برای 99/1 از بیش مقادیر از اسااتفاده از باید. داشاات خواهد همگرایی

 .نمود اجتناب شود،می

 ازصورت تابعی  به هم وخوردگی  ترک کرنش ازصورت تابعی  هب هم ،tdمحوری  تکمتغیر آسیب کششی  :1آسایب کشاشی  

 باشد.بیان می قابل ترکجابجایی 

 باشد.تعریف می قابلغیر االستیک  کرنش ازصورت تابعی  به هم ،cd محوره تکمتغیر آسیب فشاری  :2آسیب فشاری

 3بازیابی سختی 1-4-11

یم مستق به طور کاربر ،ABAQUS برنامه درباشد. بارگذاری تناوبی می در بتنکی مکانی پاسخ درمهمی  مبحث ،بازیابی سختی

 ازحاکی  بتن، مانند ترد شاابه مواد اکثر در. نتایج آزمایشااگاهی کندمعرفی  را cw و twی سااختیابی بازی فاکتورهاتواند یم

 بای دیگر سختی کشش طرف از. است فشار به کشش ازحین تغییر بارگذاری  در ترک شدن بسته اثر درساختی فشااری    بهبود

 که فتاررشود. این بازیابی نمی بتن،شوندگی  خرد حالت درهای تشکیل میکرو ترک از پس کشاش  به فشاار  ازگذاری بارتغییر 

 .باشدمی ABAQUS برنامه فرضپیش  است، 1cw و 0tw حالت به مربوط

 باشد. اینها میمیکرو ترک رشد در باالهای کرنش نرختأخیری  اثرات به مربوط عمدهطور  به ترد شبه موادمیزان حسااسایت   

 کرنش-تنشهای غیرخطی منحنی حالت کرنش، نرخافزایش  با همزمان. اساات توجه قابلگذاری کشااشاای  بار درمعموال   اثر

                                                      
1 Tensile damage 
2 Compressive damage 

3 Stiffness recovery 
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 ابلقخوردگی یا جابجایی  ترک کرنش نرخ ازتابعی  عنوان بهکششی  شدن سختیابد. نهایی افزایش می مقاومت ویافته  کاهش

 ( بیان نمود.12-1)شکل االستیک طبق  کرنش نرخ ازصورت تابعی  توان بهمی رافشاری  شدن سخت و استبیان 

 

 کشش(-فشار-کشش) (: سیکل بار تک محوری12-1)شکل 

 تسلیم شرط  1-4-11

)~,~(متغیر  دو یوسیله به شدگی سخت یا بارگذاری حین در تسلیم ساطح  تغییر pl

c

pl

t  با  تسلیم سطح این شود.می کنترل

 :شودمی بیان موثر تنش هایترم صورت به (41-1)تا  (35-1)استفاده از روابط 

(1-35)   0)~()ˆ()ˆ)(~(3
1

1
)~,( maxmax 


 pl

cc

plpl pqF 


 

 و  داریم و هستند بعد بدون هایثابت:   

(1-36) 
Ip :

3

1
 

 :است موثر هیدرواستاتیک فشار p که

(1-37) 
):(

2

3
SSq  

 :است مایزز معادل موثر تنش q و
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

(1-38)  IpS 

 

max̂تانسوراصلی(  نش)ت ویژه مقدار حداکثر جبری مقدار آید:می بدست زیر صورت به تابع .است 

(1-39) 
)1()1(

)~(

)~(
)~( 




 

pl

tt

pl

ccpl 

ˆ0یعنی  محوری دو فشار در .هستند موثر کشاشای   و فشااری  یهاتنش ترتیب به t و c که
max  به تسلیم یمعادله 

 آید:می بدست زیر صورت به شود. ضریب می تبدیل پراگر-دراکر تسلیم شرط

(1-41) 

cobo

cobo











2
 

coboآزمایشااگاهی  مقدار  بنابراین  .دارد قرار 16/1 تا 1/1ی محدوده در  که .گرفت خواهد قرار 12/1 تا 18/1بین 

bo  ومحوری  دو فشاری تسالیم co ضریب . است محوری تک فشاری تسلیم تنش  تابع وارد محوری سه فشار در فقط 

ˆ0که  تنشیحالت در یعنی ،شودمی تسلیم
max . 

 TM)( 1شیکش النهارنصف. شودمی تعیین کششی و فشاری النهارهاینصف در لیمتس شرایط یمقایسه یوسیله به ضریب این

321max شارط  که تنش از هاییحالت عنوان هب
ˆˆˆˆ   از هاییحالت عنوان به فشاری النهارنصف و کنندمی ارضاا  را 

321max شاارط که تنش
ˆˆˆˆ   321.شااوندمی تعریف کنندمی ارضااا را

ˆ,ˆ,ˆ  موثر تنش تانسااور ویژه قادیرم 

pqTMصااورت  به راحتی به که. هسااتند 
3

2)ˆ( max و pqCM 
3

1)ˆ( max النهار نصااف طول در ترتیب به

ˆ0شرط باشوند. می داده نشان فشاری و کششی
max   را داریم: (42-1)و  (41-1)تسلیم روابط  شرایط به مربوط 

(1-41) )(TM 
cpq  )1()3()1

3

2
(  

(1-42) )(CM 
cpq  )1()3()1

3

1
(  

 

)()(کنیم  تعریف pهیدرواسااتاتیک  فشااار مقدار هر برای اگر  CMTMc qqK ، 0ط شاار باˆ
max  را  (43-1)ابطه ر

 :داشت خواهیم

(1-43) 
32

3









cK 

 

                                                      
1 Tensile Meridian 
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 خالف بر .هستند راسات  خطشاکل   بهالنهارها نصاف  بنابراین .اسات  لوبلینر آزمایشاگاهی  نتایج با مطابق و ثابت مقدار یک که

 باال هیدرواسااتاتیک فشااار در و یابدمی افزایش کم هیدرواسااتاتیک رفشااا در 5/1 از cKگویدمی که (1997) اوتوساان ادعای

 .دارند خوانی هم بهتر مستقیم خط با آزمایشگاهی اطالعات از بسیاری ،ماندمی 1 از کمتر همواره

ˆ0 شارط  با
max   (45-1)و  (44-1)روابط و ( 13-1) شکلطبق  فشاری و کششیالنهارهای نصف طول درتسلیم  شارایط 

 :بهکند می پیدا کاهش

(1-44)  
cpq  )1()3()1

3

2
(  

(1-45)  
cpq  )1()3()1

3

1
(  

 

)()(کنیم تعریف هیدرواستاتیک  فشار مقدار هر برای اگر CMTMt qqK ، 0 طشر باˆ
max   را خواهیم (46-1)رابطه 

 :داشت

(1-46) 
32

3









tK 

 
 ایتنش صفحه در تسلیم : سطح(13-1) شکل

 

 

 

)(TM

)(CM

p
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 جریان پالستیک  1-4-12

 یلپتانس تابع کند. کنترل را اتسا  تا ،کندمی استفاده وابستهغیر  جریان قانون ازABAQUS افزار نرم پالساتیک آسایب   مدل

 :است (47-1)رابطه   صورت به تابع این معادله. است پراگر-دراکر هذلولی تابع ،پالستیک جریان

(1-47) 0tan)tan( 22   pqG to 

 یصفحه در که است اتسا  یزاویهqp  هذلولی این مجانب واقع در شود.می گیری اندازه باال یکننده محصور فشار در 

 ا اتس باال کننده محصور فشار در باشد بیشتر شیب این چه هر. است مجانب این شیب tanو. اسات  پراگر-دراکر خطی تابع

 .است محوری تک کششی مقاومت 0tداریم. همچنین  شتریبی

0شااود. وقتیمی نزدیک مجانب به تابع کند کهمی تعریف را نرخی و دارد نام مرکزیت از خروج که هذلولی تابع اساات 

 فشار مقادیر از وسیعی یمحدوده در مقدار این با و است 1/1 مرکزیت از وجخر فرض پیش مقدارشود. می خطی تبدیل تابع به

 .است ثابت تقریبا  اتسا  زاویه مقدار کننده محصور

 قدارماین  چونشود. می همگرایی یمسئله به منجر کم استاتیک هیدرو فشار در است فرض پیش از کمتر بسایار  که  مقدار

 فضای در گوشه بدون و هموار سطح یکصورت  به کندمی زیاد محلی انحنای ایجاد ،pمحور تقاطع محل درانسیل پت تابع در

 یوستهپ کهاین نکته .آیدنمی وجود به هاجواب در دوگانگی منحنی این نرمال بردارهای تعیین برای که طوری به باشدمی تنش

 .  شودمی تعریف یکتا صورت به همواره ،پالستیک جریان جهت که دهدمی طمینانا تابع، این بودن هموار و

 شکست و تسلیم معیارهای 1-5

 نقطه به نظر مورد بارگذاریط شرای تحت که شوندمی طراحی طوری معموال  پذیر،شکل مواد از شاده  سااخته  ایساازه  عناصار 

 شدن تسلیم موجب که را x عمودی تنش مقدار باشد، ریمحو تک تنش اثر تحت ایقطعه یا عنصر که وقتی. نرسند تسالیم 

 یقطعه با ایسازه عنصر و آزمون، نمونه چون آورد، بدست ماده آن از اینمونه روی آزمونز ا توانمی آسانی به شد، خواهد ماده

 ماده شدن تسلیم باعث مکانیسامی  چه عمل در کهاین از نظرصارف  ترتیب، این به. دارند قرار یکساانی  تنش حالت در ماشاین 

yx که وقتی تا گفت توانمی شود،می  ، ماند، خواهد ایمن قطعه یا عنصر y است آزمون نمونه تسلیم استحکام. 

 هنقط هر در اصلی هایتنش روابط نتوامی راحتی به است، ایصفحه تنش از حالتی رد ایسازه عنصار  که وقتی دیگر، طرف از

 حالت این که جا آن از. گرفت نظر در محوری دو تنش حالت در را ماده نقطه آن در توانمی صورت این در برد، بکار را مفروض

 آزمونی چنین با نیست ممکن که اسات  واضاح  اسات،  متفاوت کشاش  آزمون تحته نمون در موجود محوری تک تنش حالت با

 الزاما  موارد، این در آسیب از منظورر )خی یا دید خواهد آسایب  بررسای  مورد ایساازه  عنصار  آیا که کرد بینی پیش مساتقیما  

 غیرقابل ار آن که زندمی قطعه به آسیبی نیز ماده شدن تسلیم از ناشی دادنشکل  تغییر. نیسات  شادن  شاکساته   یا گسایخته 

 دو هر تأثیرهای مقایسه تا گرفت نظر در معیاری ماده دیدن آسایب  واقعی مکانیسام  به توجه با باید ابتدا در. کند(می اساتفاده 

 هایکار راه. باشد پیچیده بسیار مهم نقاط در کرنش و تنش حالت است ممکن فنی مسائل در. شود ممکن ماده در تنش حالت

 خپاس اما. است دستر  در ختلف،م مختصات هایدستگاه در هاآن هایتبدیل نیز و هاحالت این تعیین برای شدهسازی آلیدها

 تواندب که جامعی نظریه هیچ. است دقیق هایفرمول از استفاده مساتلزم  هاکرنش و هاتنش قبیل این برابر در واقعی مواد دقیق

 پی ندک بینی پیش دقت به را دما آثار نیز و ایچرخه و ایضربه دینامیکی، استاتیکی، مختلف هایبارگذاری تحت را مواد رفتار
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 رسکات معیار دارند، ایسازه هایطراحی تر بیش در ایگسترده و متداول کاربرد که شکست و تسلیم معیار دو .است نشده ریزی

 .شوندمی معرفی ادامه در که. باشدمی یززما فون معیار و

  ماکزیمم برشی تنش معیار 1-5-1

 و ،مورب هایصفحه امتداد در ماده لغزش سبب به نیز پذیرشکل مواد در شدن تسلیم که اسات  مشااهدات  بر مبتنی معیار این

 مماکزیم مقدار که است ایمن وقتی تا معینی اسازه یقطعه یک معیار، این مطابق. است برشی هایتنش از ناشی اول درجه در

max نمونه، شدن تسلیم شرو  در هماد همان کشاش  آزمون نمونه در برشای  تنش متناظر مقدار از نقطه، آن در برشای  تنش 

 .باشد ترکوچک

 نتیجه اساات، متناظر محوری عمودی تنش مقدار نصااف با مساااوی مرکزی محوری بار تأثیر تحت برشاای تنش مقدار ماکزیمم

y با برابر تسلیم شارو   در کشاش  آزمون نمونه یک در برشای  تنش که گیریممی
2

1
 ای،صفحه تنش در دیگر طرف از. است 

max با است برابر باشد منفی دو هر یا مثبت دو هر اصالی ی هاتنش که وقتی maxبرشای  تنش مقدار ماکزیمم
2

1
، وقتی و 

minmax با است برابر باشاد،  منفی مینیمم تنش و مثبت ماکزیمم تنش که
2

1
   اصلیی هاتنش اگر ترتیب، اینه ب a

 .آیدمی دست به (48-1)رابطه  ماکزیمم برشی تنش معیار از باشند، عالمت هم b و

(1-48) 
Yb   Ya   

 دست به (49-1)طبق رابطه  ماکزیمم برشی تنش معیار از باشند، داشاته  مختلفی هایعالمت b و  اصالی ی هاتنش اگر

 .آیدمی

(1-49) 
Yba   

 به اینقطه باشااکل  آن در مفروض تنش حالت هر. اساات شااده داده نشااان ترساایمی طور به آمده دساات به روابطشااکل  در

 در شده داده نشان یمنطقه داخل در نقطه این اگر. انداصلی تنش دو  و  که شود،می داده نشان  و  مختصات

 ادهم شدن تسلیم اثر بر قطعه گیرد، قرار منطقه این خارج نقطه این اگر. است ایمن ایسازه یقطعه گیرد، قرار( 14-1)شاکل  

 ضلعی شش ،1ترساکا  ادوارد هانری فرانساوی  مهند  افتخار به ماده، تسالیم  آغاز به مربوط ضالعی  شاش . دید خواهد آسایب 

 .شودمی نامیده ترسکا

                                                      
1 Henri Edouard Tresca 

a
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 
 عیار تنش برشی ترسکا: م(14-1)شکل 

  ماکزیمم اعوجاج انرژی معیار 1-5-2

 در) اساات ماده آنشااکل  تغییر با همراه انرژی تعیین یعنی مشااخ ، یماده یک در اعوجاج انرژی تعیین بر مبتنی معیار این

 1مایزز فون ریچارد آمریکایی-آلمانی ریاضاایدان افتخار به که ار،معی این مطابق. (ماده همان حجم تغییر با همراه انرژی برابر

 در اعوجاج انرژی از ترکوچک ماده آن حجم واحد در اعوجاج انرژی که است ایمن وقتی تا ایساازه  عضاو  یک شاود، می نامیده

 ماده یک حجم واحد در جاعوجا انرژی. بماند باقی کشااش آزمون در ماده همان از اینمونه در تساالیم برای الزم حجم واحد

 :است (51-1)با رابطه  برابر دارد قرار ایصفحه تنش تحت که )ایزوتروپیک( گردهمسان

(1-51) 
)(

6

1 22

bbaad
G

u   

 داریم تسلیم، شرو  در کشاش  آزمون ینمونه ویژه حالت در. اسات  برشای  مدول G اصالی  هایتنش b و a آن، در که

ya  ، 0b، و 
G

u Y
Yd

6
)(

2
 وقتی تا سااازه، طعهق که دهدمی نشااان ماکزیمم اعوجاج انرژی معیار ترتیب بدین 

Ydd که است ایمن uu )(، 222 یا

Ybbaa   نقاط در را مختصات محورهای که Ya   و Yb   

 .کندمی قطع( 15-1)شکل را مطابق 

)( ینقطه از و اساات سااوم و اول ربع نیمساااز بیضاای بزرگ محور که کرد ثابت توانمی YbaA   ینقطه تا 

)( YbaB   577.0(  ینقطه از بیضی کوچک قطر که صورتی در دارد، ادامه( YbaC  ینقطه به 

)577.0( YbaD   یابدمی امتداد. 

                                                      
1 Richard von Mises 
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 
 فون مایزز(م )ماکزیم اعوجاج(: معیار انرژی 15-1)شکل 

 رئو  از بیضی که شودمی دیده. اندشده مقایسه( 16-1)شاکل   در ماکزیمم اعوجاج انرژی معیار و ماکزیمم برشای  تنش معیار

 هر د،شونمی داده نشان نقطه شش این با که تنشی هایحالت برای ترتیب، این به. است محیط آن بر و گذردمی ضالعی  شاش 

 معیار از ترمحتاطانه ماکزیمم برشاای تنش معیار تنش، از دیگری حالت هر در. دهندمی دساات به یکسااان اینتیجه معیار دو

 .دارد قرار بیضی داخل در ضلعی شش زیرا است، ماکزیمم اعوجاج انرژی

 
 (: مقایسه معیار تسلیم فون مایزز و ترسکا16-1)شکل 

 

نمایش
ه پیش

نسخ

https://sazeplus.com/product/cdp-word/ جھت دریافت فایل ورد بھ لینک مراجعھ فرمایید



  

 

27 

 

 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 مدل بتن 1-6

 موثر لفتمخ عوامل اثر بتوان تا گردد تعریف بتن مصالح برای مناسبی رفتاری الگوی باید مصالح غیرخطی رفتار بررسای  جهت

 شااوندگیسااخت اثر گرفتن نظر در بتن، در موجود کشااشاای یهاترک بتن، کرنش-تنش بین غیرخطی روابط از اعم سااازه بر

 بنایم بر که بودند الگوهایی همه گردیدندپیشنهاد می بتن مصالح برای گذشتهر د که رفتاری الگوهای. را دارا باشاد  1کشاشای  

 یخمیر الگوی مبنای بر گردندمی پیشاانهاد بتن برای امروزه که ییهامدل که یحال در .داشااتند قرار صاارف خمیری رفتار

 دوی هر اثر و دانندنمی بتن در آمده وجود به هاییبآساا مقوله از جدا را بتن غیرخطی رفتار که این یعنی. دارند قرار 2آساایب

 در اب بتن مصااالح رفتار از تریکامل  و بهتر تلقی الگوها این دهند.می قرار نظر مد بتن غیرخطی رفتار گیریشااکل در را هاآن

برای  (CDP)با توجه به مطالب فوق و انتخاب مدل آسیب پالستیک بتن  .دهندمی دست به بتن در آسایب  مفهوم گرفتن نظر

کرنش بتن تحت تنش تک محوری با توجه به مقاومت فشاری و کششی مشخ  -ی تنشهادادهی رفتار بتن، نیاز به سااز مدل

 بدست آمده است. هادادهست، که در ادامه با استفاده از مدل بتن مندر این ه

 رفتار بتن تحت تنش تک محوری 1-6-1

 نهمکاراو  مندر توسط شده ارایه مدل از محوری تک کشاشای   وفشااری   رفتار برایکرنش -جهت بدسات آوردن مقادیر تنش 

(Mander, et al., 1984)      .محاسبه نهایی کرنش و فشاری مقاومت مقادیر از درمن کرنش تنش منحنیاساتفاده شاده اسات 

 غیر مندر بتن کرنش-تنش منحنی رد. دآینمی بدست شده 4محصاور  بتن و 3محصاور  غیر بتن نو  دو برها یمنحن و شاود؛ می

 شود:یماین صورت تعریف  به مدلیرهای متغ ،(17-1)شکل  محصور

 مقاومت(، cE) بتن اولیهیساایته االساات مدول(، 0c) فشاااری مقاومت حداکثر در بتن کرنش(، cf'0) بتن فشاااری متمقاو

 در مستقیم خطی نزول کرنش شرو ی نقطه pX(، همچنین t) کششی مقاومت حداکثر در بتن کرنش(، tf) بتن کشاشی 

 غیرخطی نزولی شاااخه کننده کنترلنیز  rیر متغاساات.  فشااار در مسااتقیم خطی نزول کرنش شاارو ی نقطه nXو  کشااش

 آیند.می بدست (58-1)تا  (51-1)  روابط طبقمقادیر متغیرهای فوق ه کباشد. یم

                                                      
1 Tension Stiffening 

2 Plasticity Damaged model 
3 Unconfined Concrete 

4 Confined Concrete 
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 
 مدل بتن مندر در کشش و فشار(: 17-1)شکل 

 (1-51) [MPa] rengthcylinderstfco  

(1-52)  
28

' 4

1

0
0

c
c

f
 

(1-53) [MPa] 8

3

0 )'(8200 cc fE  

(1-54) [MPa] 0'62.0 ct ff  

(1-55)  
c

t
t

E

f


2
 

(1-56)  2px 

(1-57)  3.2nx 

(1-58)  9.1
2.5

' 0  cf
r 

 

نمایش
ه پیش

نسخ

https://sazeplus.com/product/cdp-word/ جھت دریافت فایل ورد بھ لینک مراجعھ فرمایید



  

 

29 

 

 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 به بتن میراییاعمال ضرایب  1-7

 اثر سااازه بر وارد زلزله پاسااخ طیف رویمسااتقیما   آن میزان و دارد زلزله بار اثر تحتزه اساا واکنش در مهمی نقش میرایی

 شکل مودها،مشارکت  یبضرا سازه، هر یمودها تناوب زمان: از عبارتند ساازه  هر ینامیکید هایمشاخصاه   ترینگذارد. مهممی

 یزمان تاریخچه یلتحل در یممستق طور به فوق، موارد از یچ یکه یراییم یپارامترها جز به مود، هر یراییم یپارامترها و مودها

مشارکت  یبضر تناوب، زمان مودها تمام در یقتحق در شاود. می اساتفاده  مودال یلتحل جهت اسااساا    و شاوند نمی وارد زلزله

 .  ددارن یبستگ سازه هندسه و یسخت جرم، به مود، شکل و یجرم

 میرایی رایلی 1-7-1

 به را یراییم دینامیکی، هایتحلیل بیشتر در. کرد تعریف سیستم یک نوسانی انرژی اتالف توانایی صاورت  به را میراییتوان می

 ببسکه  است یتیخاص ،یرایی. مگیرندیم نظر در سیستم یک در انرژی مجمو  به دوره هر در شاده  تلف انرژی نسابت شاکل  

 و مصااالح جنس ،هاگاهیهتک نو  جمله از یمتعدد یپارامترها به یراییم .شااودکم  یجتدر به سااازه آزاد ارتعاش دامنه ،شااودمی

یس رمات ،یسخت و جرم هاییسماتر همانندکه  باشد،شکل  ینا به تواندمی آثار ینا گرفتن نظر در .است وابسته ساازه  هندساه 

 ینیبیش پ قابل سازه جرم و یسخت یساادگ  به یراییکه م جا آن از .شاوند  معادالت دساته  وارد مساتقیما   یزن یراییم یبضارا 

نمایند. یم استفاده یتجرب و یبیتقر روابط از ،یراییم گرفتن نظر در یبرا معموال  .رسدمی نظر به دشاوار ی کار کم ینا ،یسات ن

 روابط ینا جمله از شااود.می یانب یسااخت و جرم هاییسماتر حسااب بر یبیضاارا با یراییم یسکه ماتر نمود، ثابت توانمی

 .نمایدمی یفتعر (59-1)رابطه  صورت به را یراییم یسکه ماتر است، 1یلیرا مشهور رابطه ،یبیتقر

 (1-59)    KMC   

لی ی رایرابطه در و ی و ضرایب سختیس ماتر Kجرم، یسماتر M،یراییمیس ماتر C هساتند:  زیر شار   بهیرها متغ

 آیند.یمبدست  (61-1)و  (61-1)از روابط 

(1-61) 

ji

ji









2
 

(1-61) 

ji 





2
 

 بسامد  .شودمی تعریف بحرانی میرایی از درصدیصورت  که به است ساازه  یراییم یبضار  ، (61-1)و  (61-1)در روابط 

)( سازه یعیطب بسامد از که استای زاویه if رابطه کمک بهii f 2  آید.می بدست مودال یلتحل از مود هر برای 

ij, وندشی میمعرف گونهین ا یلیرا روش درکه  هستند یراییم یبضریین تع در موثر یمودها شماره یبترت به i مود مارهش 

 به یزن j ودم خود و داشتهشرکت  سازه، جرم بیشاترین  مود، آن تا جهت هر درکه  اسات،  یمود شاماره  j و ،یک یعنی اول

 فرکانسی برداشت خواهد شد.  تحلیل ،یجنتا از هافرکانسمقادیر  .باشد داشته یمشارکت جرم درصد، 5 یباالیی تنها

 

 

                                                      
1 Rayleigh 
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 

 :شاهدهمای جهت نمونه 

 نمونه بتن برای شده منظور مکانیکی مشخصات (:1-1)جدول 

یرمتغ مقدار واحد  

Kg/m3 2451 )(  چگالی

MPa 23611 )( sE   مدول االستیسیته استاتیکی

MPa 31111 )( DE   مدول االستیسیته دینامیکی

- 2/1  )(   ضریب پواسون

)( 36 درجه   زاویه شکست

MPa 11/19  Scu )(   مقاومت فشاری نهایی استاتیکی

MPa 5/32  Dcu )(   مقاومت فشاری نهایی دینامیکی

MPa 76/3  St )( 0   مقاومت کششی نهایی استاتیکی

MPa 64/5  Dt )( 0   مقاومت کششی نهایی دینامیکی

 

کرنش بتن برای اسااتفاده در تحلیل از مدل بتن مندر -ی مدل بتن مندر و بدساات آوردن نمودار تنشپارامترهاجهت محاسابه  

اسااتفاده شااده اساات. چون مقاومت بتن در بارگذاری عادی و بارگذاری بحرانی متفاوت اساات،  SAP2111 افزارنرمموجود در 

شکل و بتن در حالت بارگذاری دینامیکی ( 18-1)شکل بدین منظور مشاخصاات بتن در دو حالت بتن در بارگذاری استاتیکی   

نمایش کرنش تک محوری بتن از روی نمودار برداشت شده است.-وارد شده و مقادیر تنش SAP2111 افزارنرم( به 1-19)
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

  

(: مدل بتن مندر، برای بتن در بارگذاری 18-1)شکل 

 استاتیکی

(: مدل بتن مندر، برای بتن در بارگذاری 19-1)شکل 

 دینامیکی

کرنش رفتار تک محوری بتن مندر غیر محصور -ی ورودی به مدل بتن آسایب پالستیک از مقادیر تنش هادادهجهت محاسابه  

، مقادیر کرنش بتن حالت العادهفوق( در بارگذاری %99های باالتر )یبآساستفاده شده است. همچنین جهت دستیابی به درصد 

 ادامه داده شده است. 119/1بارگذاری دینامیکی تا مقدار 

 (62-1)یسیته طبق تئوری مدل بتن آسیب پالستیک از رابطه االستیک از روی تنش، کرنش و مدول االست یرغکرنش  مقادیر 

 محاسبه شده است.

(1-62) 
0E

c

c

in

c


  

 درصدی از مقاومت فشاری و کششی بتن تعریف شده است. به صورتمعیار تنشی و  ازهمچنین مقادیر آسیب نیز 

 بتن تهیسیپالستمشخصات  1-7-2

ش و کشاا درهای این مدل در رفتار واقعی بتن یتوانمند به خاطربا توجه به انتخاب و اسااتفاده از مدل آساایب پالسااتیک بتن 

 هارنشک-تنشفشاار، و همچنین در نظر گرفتن معیارهای آسیب در این مدل، در ادامه پارامترهای االستیسیته و پالستیسیته،  

( جهت ورودی 5-1( تا جدول )2-1)جدول در کشاش و فشاار، در دو حالت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی برای این مدل در   

 .آورده شده است افزارنرم

 (: مشخصات پالستیسیته بتن 2-1)جدول 

 برون محوری زاویه اتسا 
00 cb  K پارامتر ویسکوزیته 

36 1/1 16/1 667/1 1 

زاویه اتساا  پارامتری بر حساب درجه و به میزان تراکم و زاویه اصاطکاک داخلی مصاالح بستگی دارد. برون محوری خروج از     

00محوریت مثبت و کوچکی هساات که نشااان دهنده نرخ نزدیک شاادن جریان هذلولی به مجانب آن اساات.  cb   نساابت

نساابت تنش دوم کششی به فشاری  Kباشاد و یمعملکرد تنش اولیه فشااری دو محوری به تنش اولیه فشااری تک محوری   

 ینابرای  افزارنرمباشاد، که نسابت و روابط در قسامت تئوری مدل آسایب پالساتیک آورده شده که از مقادیر پیش فرض      یم
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گیرد و برای یمر ویساکوزیته بتن نیز برای تنظیم ویسکوپالستیک بتن مورد استفاده قرار  یرها اساتفاده شاده اسات. پارامت   متغ

 .   شودیم نظرصرفشود و برای تحلیل صریح از این پارامتر یمتحلیل استاندارد به کار گرفته 

 پالستیسیته در فشار برای بتن در بارگذاری عادیکرنش، بتن آسیب -ی تنشهامشخصه :(3-1)جدول 

 فشاری تنش کرنش
 کرنش

 االستیک غیر 

 

 آسیب پارامتر

 فشاری

 کرنش

 االستیک غیر 

0022E-20 0759722 20222222 2 20222222 

00.7E-20 7296992 202222.9 2 202222.9 

005.E-20 76.66.. 202222.. 2 202222.. 

.0.2E-20 602..96 20222209 2 20222209 

.000E-20 602.556 2022227. 2 2022227. 

.075E-20 6990057 20222267 2 20222267 

.050E-20 5..507. 2022225. 2 2022225. 

.099E-20 5.6.990 20222255 2 20222255 

0029E-20 5679266 20222290 2 20222290 

0000E-20 5900.90 20222292 2 20222292 

0075E-20 9.7.607 20222.2. 2 20222.2. 

0052E-20 977.... 20222.29 2 20222.29 

0092E-20 9900620 20222..7 2 20222..7 

7027E-20 9279776 20222.0. 2 20222.0. 

70.5E-20 900095. 20222.07 2 20222.07 

70..E-20 9000779 20222... 2 20222... 

7069E-20 .2227092 20222.07 2 20222.07 

7059E-20 .2..92.2 20222.09 2 20222.09 

7096E-20 .2027779 20222.77 2 20222.77 

609.E-20 ..9.059. 20222.90 2 20222.90 

50.0E-20 .0.02.06 20222022 2 20222022 

500.E-20 .00060.. 20222020 2 20222020 

5009E-20 .06...06 202220.0 2 202220.0 

5062E-20 .09027.. 202220.5 2 202220.5 

5092E-20 .....907 20222007 2 20222007 

9022E-20 ..025..5 202220.0 2 202220.0 

902.E-20 ..0050.. 202220.. 2 202220.. 

90.9E-20 ..65.660 202220.9 2 202220.9 

90.9E-20 ..966976 20222006 2 20222006 

907.E-20 .0.922.6 20222070 2 20222070 

9066E-20 .0.6500. 20222075 2 20222075 

909.E-20 .0502505 20222066 2 20222066 

9020E-20 .0905970 2022205. 2 2022205. 

90.6E-20 .7..0052 20222056 2 20222056 

9006E-20 .7062052 20222092 2 20222092 

9002E-20 .706.272 20222097 2 20222097 

9067E-20 .79.075. 20222090 2 20222090 

9056E-20 .7990.22 20222099 2 20222099 

9099E-20 .6299006 20222..5 2 20222..5 

.026E-2. .6.55057 20222.66 2 20222.66 
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.0..E-2. .6605956 20222029 2 20222029 

.0.9E-2. .6990.69 2022205. 2 2022205. 

.0..E-2. .570.995 20222767 2 20222767 

.002E-2. .5907276 202226.7 2 202226.7 

.07.E-2. .90090.5 20222505 2 20222505 

.075E-2. .9500207 20222557 2 20222557 

.060E-2. .9590607 20222902 2 20222902 

.057E-2. .9999509 20222972 2 20222972 

.090E-2. .997020. 2022.20. 2 2022.20. 

.090E-2. .92.02.5 2022..29 2 2022..29 

0022E-2. .9..2222 2022..92 2 2022..92 

0029E-2. .92.9079 2022.097 20227 2022.097 

00..E-2. .9955.62 2022...2 20225 2022...2 

0000E-2. .9997.07 2022.0.7 202.. 2022.0.7 

00.2E-2. .99..... 2022.720 202.6 2022.720 

0000E-2. .9695002 2022.60. 20200 2022.60. 

007.E-2. .9629090 2022.5.5 20206 2022.5.5 

007.E-2. .9799.59 2022.506 20205 2022.506 

0060E-2. .90997.7 2022.9.. 202.0 2022.9.. 

005.E-2. .9029099 2022.907 202.5 2022.907 

009.E-2. .9.2.6.2 202202.9 20200 202202.9 

009.E-2. .902006. 20220..9 20205 20220..9 

.020E-2. .929.022 20220075 2027. 20220075 

.0.2E-2. .596900. 20220.0. 20262 20220.0. 

.002E-2. .592967. 20220005 20269 20220005 

.0.2E-2. .5609.95 20220770 20256 20220770 

.002E-2. .50996.7 20220662 20297 20220662 

.070E-2. .5095900 20220595 20297 20220595 

.06.E-2. .5.72572 20220997 20.2. 20220997 

.050E-2. .6952657 2022.22. 20..0 2022.22. 

0022E-2. .6709022 2022..22 20..7 2022..22 

7020E-2. .0999.02 20220.95 20002 20220.95 

602.E-2. ...20..2 20227009 20.20 20227009 

502.E-2. ..5.0690 202267. 20.95 202267. 

9022E-2. .2..9090 20225750 20052 20225750 

9007E-2. 9..5977 20229926 20757 20229926 

 

 کرنش، بتن آسیب پالستیسیته در کشش برای بتن در بارگذاری عادی-ی تنشهامشخصه (:4-1)جدول 

 کششی تنش کرنش
 کرنش

 خوردگی ترک

 

 آسیب پارامتر

 کششی

 کرنش

 خوردگی ترک

95.1E-40 0004444 45444444 45444 45444444 
45.0E-40 0008000 45444941 45480 45444941 
0594E-40 414.489 45444488 45440 45444488 
.500E-40 400.480 45444000 450.4 45444000 
0544E-40 4400949 45444.40 45010 45444.40 
0540E-40 9140900 45444040 45010 45444040 
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

8548E-40 9010444 4544400. 45040 4544400. 
15.4E-40 9484400 45444140 45094 45444140 
9549E-40 80440.50 4544410. 45009 4544410. 
9541E-40 .1.01051 45449408 45804 45449408 
9594E-40 .40.0850 45449411 45800 45449411 
9598E-40 09001.50 45449900 45190 45449900 
9540E-40 4 45449401 45114 45449401 

 

 العادهفوقکرنش، بتن آسیب پالستیسیته در فشار برای بتن در بارگذاری -تنشی هامشخصه :(5-1)جدول 

 فشاری تنش کرنش
 کرنش

 االستیک غیر

 

 آسیب پارامتر

 فشاری

 کرنش

 االستیک غیر

0022E-20 7965.22 20222222 2 2 

0000E-20 672775. 20222227 2 7007E-26 

00.2E-20 6520592 20222225 2 609.E-26 

0000E-20 52065.9 20222229 2 20222229 

0079E-20 5.9.909 202222.0 2 202222.0 

0052E-20 5692659 202222.0 2 202222.0 

0090E-20 9220626 202222.5 2 202222.5 

009.E-20 9.92.5. 202222.9 2 202222.9 

.0.2E-20 9676766 2022220. 2 2022220. 

.0.2E-20 9..0020 20222206 2 20222206 

.005E-20 9777900 20222209 2 20222209 

.065E-20 .220.996 202222.0 2 202222.0 

.09.E-20 .266060. 202222.9 2 202222.9 

0026E-20 .2996752 20222202 2 20222202 

0007E-20 ..070962 2022220. 2 2022220. 

00.9E-20 ..550595 20222206 2 20222206 

007.E-20 .0297.66 20222209 2 20222209 

005.E-20 .076.220 20222270 2 20222270 

009.E-20 ..26.270 20222276 2 20222276 

70.2E-20 ..705.0. 20222279 2 20222279 

70.9E-20 ..520929 2022226. 2 2022226. 

70.2E-20 .02.7095 2022226. 2 2022226. 

7070E-20 .070599. 20222265 2 20222265 

7052E-20 .099..57 2022225. 2 2022225. 

7099E-20 .7075060 20222250 2 20222250 

602.E-20 .7559.90 20222255 2 20222255 

6000E-20 .60750.. 20222292 2 20222292 

600.E-20 .6500256 20222290 2 20222290 

6062E-20 .5.99.66 20222295 2 20222295 

6096E-20 .59.2765 20222290 2 20222290 

5026E-20 .9.296.6 20222296 2 20222296 

5002E-20 .96.270. 20222299 2 20222299 

50.9E-20 .9.29.90 20222.20 2 20222.20 

5070E-20 .90.956. 20222.27 2 20222.27 
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

5067E-20 .9502699 20222.25 2 20222.25 

5097E-20 020.529. 20222... 2 20222... 

9020E-20 0269..5. 20222..0 2 20222..0 

90.5E-20 0299.57. 20222..5 2 20222..5 

900.E-20 0..79565 20222..9 2 20222..9 

90.5E-20 0.09.697 20222.0. 2 20222.0. 

9070E-20 0.909.57 20222.0. 2 20222.0. 

90.2E-20 0.065070 20222..0 2 20222..0 

90.6E-20 0.0..9.6 20222..7 2 20222..7 

900.E-20 0.799.90 20222..5 2 20222..5 

90.0E-20 0.90092. 20222..9 2 20222..9 

900.E-20 00200069 .002E-20 2 20222.02 

9070E-20 00..0906 20222.0. 2 20222.0. 

9056E-20 00959959 20222.05 2 20222.05 

.02.E-2. 07059960 20222.69 2 20222.69 

.0.2E-2. 060.90.6 2022200. 2 2022200. 

.0.9E-2. 05..0092 20222092 2 20222092 

.009E-2. 09.09222 20222.07 2 20222.07 

.000E-2. 095767.. 20222006 2 20222006 

.070E-2. .2959669 2022209. 2 2022209. 

.062E-2. ..09.56. 20222772 2 20222772 

.069E-2. ..696575 20222600 2 20222600 

.092E-2. ..999050 202225.0 2 202225.0 

.090E-2. .0097577 202229.9 2 202229.9 

0022E-2. .0722222 202229.5 20229 202229.5 

00.2E-2. .0.920.. 2022.209 202.2 2022.209 

0000E-2. ..9.2509 2022..62 2020. 2022..62 

0007E-2. ..5.69.0 2022..90 2020. 2022..90 

00.6E-2. ..0.0299 2022.... 202.. 2022.... 

0000E-2. ...76759 2022.027 2020. 2022.027 

006.E-2. .2670.56 .079E-2. 20275 2022.799 

009.E-2. .226.575 2022.92. 20257 2022.92. 

009.E-2. 095.209. 2022.9.9 20297 2022.9.9 

.0.2E-2. 0920009. 20220..0 20.26 20220..0 

.0.7E-2. 09599.07 20220.90 20..0 20220.90 

.007E-2. 09..6956 20220..2 20.09 20220..2 

.0.9E-2. 0566.750 2022005. 20.09 2022005. 

.07.E-2. 05.00707 2022062. 20.67 2022062. 

.079E-2. 065.5670 20220699 20.55 20220699 

.052E-2. 060029.9 20220900 20.9. 20220900 

.09.E-2. 075.9079 20220909 20029 20220909 

.092E-2. 07060050 2022.279 2000. 2022.279 

0022E-2. 00595009 2022..5. 200.5 2022..5. 

00.0E-2. 00.05.00 2022...9 20079 2022...9 

00.2E-2. 0..55706 2022.700 2009. 2022.700 

0009E-2. 00097570 2022.50 20.29 2022.50 

0062E-2. 0.975.5. 2022.95 20.00 2022.95 
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0052E-2. 0.09.609 2022.997 20..9 2022.997 

0099E-2. 0279.292 20220025 20.65 20220025 

7020E-2. .9957.09 20220.76 20.97 20220.76 

70.7E-2. .9.65757 20220727 20020 20220727 

7000E-2. .990.702 20220799 200.5 20220799 

70.0E-2. .9057557 20220500 200.0 20220500 

7009E-2. .5509909 20220920 20070 20220920 

707.E-2. .5669769 20220900 20076 20220900 

706.E-2. .5.92959 2022720. 2005. 2022720. 

705.E-2. .66.9229 20227.59 20099 20227.59 

7095E-2. .7727902 20227070 2070. 20227070 

6022E-2. .7.62667 20227099 20705 20227099 

607.E-2. .0957260 2022625. 2062. 2022625. 

502.E-2. .2629507 2022667. 20650 2022667. 

5072E-2. 90699.0 20225005 20506 20225005 

902.E-2. 7920766 20225929 209.9 20225929 

907.E-2. .700995 20229.95 2099. 20229.95 

902.E-2. .26.960 20229997 20965 20229997 

9007E-2. 07900099 20229009 20992 20229009 

 

 العادهفوقکرنش، بتن آسیب پالستیسیته در کشش برای بتن در بارگذاری -ی تنشهامشخصه(: 6-1)جدول 

 کششی تنش کرنش
 کرنش

 خوردگی ترک

 

 آسیب پارامتر

 کششی

 کرنش

 خوردگی ترک

.099E-20 7602222 20222222 2022 20222222 

002.E-20 7766.2. .05E-27 202. .05E-27 

.025E-20 72.6672 20222..9 20.. 20222..9 

.005E-20 09..5.5 20222.96 20.0 20222.96 

0055E-20 0.59292 20222..5 2006 20222..5 

706.E-20 .572290 202220.6 20.0 202220.6 

60.6E-20 ..5.700 20222700 2002 20222700 

5002E-20 0906.7. 20222600 2009 20222600 

506.E-20 050260. 20222669 207. 20222669 

5092E-20 079950. 20222520 2070 20222520 

90.7E-20 006.7.5 202225.. 2076 202225.. 

90.2E-20 0.99.97 2022257 2079 2022257 

9057E-20 0.6.5.7 2022292. 2060 2022292. 

90.2E-20 .996..6 2022290. 2067 2022290. 

9009E-20 .995006 20222966 2065 20222966 

9070E-20 .56.260 20222997 2069 20222997 

9099E-20 .7..0.0 20222909 205. 20222909 

.029E-2. ...2.0. 2022.20. 2092 2022.20. 

.0.5E-2. 6550.506 2022..07 2099 2022..07 

.005E-2. .05997 2022.069 2095 2022.069 

.0.2E-2. 2 2022..20 2099 2022..20 
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 ABAQUSدر نرم افزار  تئوری مدل بتن آسیب پالستیسیته

 محاسبه ضرایب میرایی 1-7-3

 میرایی روش بامطالعه  این در رو ایندهد. از می تغییر را سااازه پاسااخ و بوده موثر هاسااازه دینامیکی تحلیل در میرایی مقدار

که در اکثر مواردی که اطالعات کافی راجع به مقدار میرایی نداریم  %5 معادل )(میرایی ضاااریب گرفتن نظر در باو  رایلی

 قالب در و ی موثر، ضاارایب هافرکانساز روی مقادیر  و گرفته انجام ،سااد یبرا فرکانساای باشااد، تحلیلیممناسااب 

 .است شده مدل در سازه برحاکم  معادالت دسته وارد یراییم یپارامترها

از مقادیر  و باشااد، جهت محاساابه ضاارایب یمکه درصااد جذب جرم در مود دهم بیشااتر از سااایر مدها با توجه به این

1876.21فرکانس مود اول   4643.410و مود دهم   است: شدهاستفاده  (64-1)و  (63-1)طبق روابط 

(1-63) 
1468.0

4643.41876.2

4643.41876.22
05.0

2










ji

ji




 

(1-64) 
0150.0

4643.41876.2

2
05.0

2








ji 
 

 ( نحوه اعمال میرایی به خصوصیات مصالح بتن نمایش داده شده است.21-1)شکل در 

 

 (: اعمال ضرایب میرایی در قسمت مصالح به مدل21-1)شکل 

 بعمن

1- Hibbitt. , Karlsson. , and Sorensen. , ABAQUS User's Manual, (02.0) , Version 60.0,. 
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