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وترکامپیبوسیلهبارگذاریاطالعات.گرفتانجامشاندونگدانشگاه
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𝑲𝑰𝑪کره . برای محاسبه انرریی شکسرت اسرتفاده مری شرود3معادله . می تواند محاسبه شود2و 1چقرمگی شکست براساس معادله 

)𝒇دهانره نمونره،  Lضخامت نمونه،wارتفاع نمونه،hطول ترک اولیه، aچقرمگی شکست مالت، 
𝒂

𝒉
بره طرول تررک و ارتفراع نمونره (

را اسرتفاده 26.4Gpaمدول االستیسیته، که مرا Eانریی شکست، 𝑮𝑰𝑪، 3در معادله . محاسبه می شود2وابسته است که بوسیله  معادله 

یته داشته باشید که برای نسبت های مختلف آب به سیمان، مالت باید مدول االستیستوجه . است0.22ضریب پواسون که 𝝑کردیم، 

ل بایرد در این مشرک. با این حال، بدلیل محدودیت دستگاه ما از مقادیر تجربی استفاده کردیم. و ضریب پواسون مختلفی داشته باشد

.تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیرد



Propertyمایول 

مشخصات االستیک مالت-1

ماکزیمم تنش-2

انریی شکست-3

نمونه ها در مرایول پرارت برحسرب کنید ابعاد توجه :  نکته

ی متر مدول یانگ نیز برحسب نیوتن بر میل. استمیلی متر 

در آخرر کرار مربع یا مگا پاسکال معرفی می شرود، درنتیجره 

.دنیوتن و خروجی جابجایی میلی متر خواهد بوخروجی نیرو 

۱



stepمایول

.شوداستپ از نوع استاتیک جنرال انتخاب می 

برا )روشرن Nlgeomبرای تحلیل غیرخطی باید : نکته 

. دباشر( این کار غیرخطی هندسی درنظر گرفته می شرود

.می توان آن را خاموش کردتغییرشکل اما برای مشاهده 

NLGEOM OFF NLGEOM ON



stepمایول 
.در رفرنس پوینت قطعه صلب باال ایجاد می شودrefبه نام setیک -1

جابجایی در جهت عمود و نیروی عکس العمل در جهت عمود به عنوان خروجی از نرم افزار -2

.خواسته می شود

1

۲



ازی تغییرمکان حاصلل از نتلایآ مزملای  و شلسیه سل-شکل زیر مقایسه بین منحنی بار

ه مشاهده می شود که دو نتایآ تطابق بسیار خوبی با هم دارند، کل. عددی را نشان می دهد

نملودار زرد رنلم مربلوه بله مدلسلازی . را نشان می دهدXFEMمعتسر بودن شسیه سازی 

انجام گرفته است که مشلاهده ملی شلود از مدلسلازی مقالله نیلز بله جلوات هلای تسلت 

.مزمایشگاهی نزدیک تر است

نتایجمقایسه



سمت چپ مربوه اشکال .اشکال زیر گسترش حداکثر تن  اصلی در طول تست خم  سه نقطه با در نظر گرفتن اینکریمنشن های مختلف نشان می دهد
.استMpaواحد. به مقاله و اشکال سمت راست مربوه به مدلسازی انجام گرفته می باشد

مقایسه نتایج
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