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چكیده
در متن حاضر فرمول ها و مدل هایی از تاثیر برخورد گلوله در هدف بتنی توسط گلوله های صلب جمع آوری شده است که مجموعه ای از نتایج
تحقیقات صورت گرفته محققان در این بخش می باشد .در ابتدا با استفاده از فرمولهای تجربی گردآوری شده در خصوص محاسبه عمق نفوذ و با
استفاده از پارامترهای موثر در آن نتایج تجربی بدست آمده با یکدیگر مقایسه می شوند و سپس مدلسازی عددی گلوله در دو شکل دماغه تخت و
مخروطی با سرعت های متفاوت مورد ارزیابی قرار می گیرد .مبنای تحلیل ها شامل پارامتر های بی بعد حاکم بر روابط برخورد گلوله در اهداف
بتنی می باشد که در تست های عددی استفاده شده است و مدل های تحلیلی و شیوه های حل عددی برای نفوذ به صورت مختصر بیان می شود.
نتایج آورده شده برای درک تاثیر نرخ کرنش با مقاومت فشاری محوری بتن و مصالح شبه بتن به وسیله سنجش تکنیک های فشار هاپکینسون بیان
شده است.

کلمات

کلیدی :گلوله صلب  ،نفوذ  ،سوراخ شدگی  ،ضرایب شکل دماغه AUTODYN،

 -7مقدمه
در گذشته موارد بسیاری از کاربرد بتن توسط نظامیان و مهندسین عمران در طراحی و حفاظت سازه ای از ساختمانها در برابر برخورد گلوله و
بارهای انفجاری وجود داشته است .پتانسیل گلوله ها شامل انرژی جنبشی مهمات  ،برخورد هواپیما یا انواع خودرو  ،ترکشهای ایجاد شده توسط
بمب های ارتش و یا حمالت تروریستی  ،ترکشهای ایجاد شده بر اثر انفجارات تصادفی و دیگر وقایع  ،پرتاب اشیا به علت نیروهای موجود در
طبیعت از جمله آتشفشان  ،طوفان و شهاب سنگ و  ...بوده که این اجسام دارای متغیر های بسیاری در اندازه  ،شکل  ،سرعت برخورد  ،سختی ،
صلبیت و وضعیت برخورد می باشند که طیف وسیعی از خسارت را ایجاد می کنند .در بیان مطالب ذیل به طور عمده بر تاثیر برخورد گلوله های
صلب متقارن محور با وضعیت نرمال در اهداف بتنی پرداخته شده است .بیشترین تاثیر زاویه برخورد در بزرگ شدن نتایج برخورد می باشد و
سرعت برخورد مربوط به مطالب آورده شده در محدوده حداقل سرعت برخورد  11m/sو حداکثر سرعت برخورد  1111m/sبرای گلوله های
صلب می باشد .در این مطالعه از هر دو نوع تست آزمایشگاهی با مقیاس کوچک و واقعی در بحث برخورد پرتابه به اهداف بتنی استفاده شده
است.

یکی از عبارت هایی که در این مقاله برای بیان اثر برخورد گلوله به دفعات استفاده خواهد شد عبارت است از:
(( Penetration depth (xعمق نفوذ)  :عمقی که یک گلوله با نفوذ کردن به یک هدف بتنی بزرگ بدون ایجاد سوراخ شدگی بدست آید.
برای مطالعه اثر موضعی پرتابه در هدف بتنی می توان بوسیله دو روش مهم شامل شیوه های تجربی و عددی عمل نمود .همیشه داده های تجربی
در درک پدیده های برخورد و صحت سنجی شیوه های عددی و تحلیلی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده استت .در ایتن مقالته مقایسته ای بتین
نتایج تجربی مختلف با محاسبات عددی صورت می گیرد.

 -2فرمولهای تجربی
در این بخش مجموعه ای از فرمول های تجربی برای محاسبه عمق نفوذ قرار داده شده است .فرمولهای جمع آوری شده بر مبنای مقاالت منتشر
شده تهیه شده است بطوریکه واحد فرمولها در سیستم  SIتنظیم شده است .عالمتگذاری مورد استفاده برای عالیم مهم بطور کلی در سیستم
دستگاه  SIدر جدول  1داده شده است.
جدول : 7کمیت فیزیكی و واحد های مورد استفاده آنها در فرمولهای تجربی

واحد()SI

کمیت فیزیکی
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m

عمق نفوذ

x
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جرم گلوله

M

m

قطر گلوله

d

m/s

سرعت برخورد گلوله
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مقاومت فشاری بتن
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-

ضریب شکل دماغه

*N

m

اندازه حداکثر قطر دانه بندی

a

Pa

مدول یانگ پرتابه

E

Pa

مدول یانگ فوالد
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m

ضخامت بتن هدف

H0

Petry

در سیستم  SIفرمول اصالح شده  Petryبه صورت زیر می باشد:

که در آن مقدار  Kبرای بتن غیر مسلح حجیم برابر  ، 6/36× 10-4برای بتن مسلح معمولی  3/39 × 104وبرای بتن مسلح خاص × 2/26
 104در فرمول اول اصالح شده  Petryپیشنهاد شده است .

 -2-2فرمول آزمایشگاه پژوهشی بالستیک ) (BRLبرای نفوذ ][1,9-11

 2-3فرمول مهندسی نیروی زمینی )[1,13,15]، (ACE

فرمول نفوذ فوق بر مبنای داده های تحلیلی که از تست های بالستیک با گلوله های فوالدی استوانه ای 77/ 2،37،73و  133 mmتهیه شده ،
استوار می باشد .
 2-4اصالح شده فرمول [1117117] NDRC

* Nضریب شکل دماغه می باشد( برای دماغه تخت ،نیم کره  ،محدب وخیلی تیز به ترتیب برابر است با  1 ، 1/44 ، 1/72و ) 1/14

 -3-2فرمول  Ammannو Whitney

این فرمول جهت محاسبه نفوذ ترکش های کوچک ایجاد شده ناشی از انفجار در سرعت نسبتا باال به کار می رود .
در واحد  SIاین رابطه به صورت زیر بیان می شود

بهرحال در این فرمول نفوذ ترکش های پرتاب شده حاصل از انفجار در سرعت هایی بیش از  311 m/sتوسط  ]1[ Kennedyمحاسبه می
گردد.ضمنا * Nهمانند فرمول NDRCتعریف می گردد.

 7-2فرمول ]12114[ whiffen
محاسبه نفوذ در زمان جنگ در کار  whiffenتاثیر گذاشت و بر مبنای محدوده وسیعی از داده های زمان جنگ  ،مطالعات نفوذ ترکش ها در
تعدادی از انواع بمب ها در بتن های مسلح بدست آمد و تحقیقات در ارتباط با محدوده بزرگی از قطر پرتابها و اندازه دانه بندی مصالح بتن به
عمل آمده است  .که توسط آزمایشگاه تحقیقاتی راه بریتانیا پیشنهاد گردید.

که  aاندازه حداکثر قطر دانه بندی است  .این رابطه در محدوده زیر با گلوله هایی با شکل دماغه اوجایو به کار می رود.
< fc < 68/95 MPa

0/136 < M < 9979/2 kg

0<Vo<1127/8 m/s 12/7<d<965/2 mm

 -7-2فرمول [11,6] kar
نتایج به بدست آمده در برخورد پرتابه به بتن به یک مسئله اساسی در طراحی کارگاه های هسته ای ایمن در زمان جنگ ها تبدیل شد kar .

برای بدست آوردن یک رابطه تجربی با تجدید نظر در رابطه  NDRCو با استفاده از تحلیل رگرسیون جهت بیان مدلی از پرتابه ها بر مبنای مصالح
و مشخصات بکاررفته در پرتابه بر حسب مدول یانگ  Eبه صورت زیر پرداخت .

که  Eو  ESبه ترتیب مدول یانگ پرتابه وفوالد می باشند.
 -4-2فرمول [18] UKAEA
بر اساس مطالعات وسیعی که برای محافظت از ساختمان تاسیسات انرژی هسته ای در  UKصورت گرفت [18] Barrتغییراتی را به NDRC

پیشنهاد کرد که در آن به سرعتهای پایین برخورد به صنایع هسته ای پرداخته شده است.

.-9-2فرمول ]Haldar-Hamieh [3

 Haldar-Hamiehضریب برخورد  Iaرا پیشنهاد و آن را به صورت زیر تعریف کرد:

جهت محاسبه عمق نفوذ به صورت زیر عمل می شود :

 .11-2فرمول عادلی -امین ][10

ضریب برخورد  Iaتعریف شده توسط  ، [3] Haldar-Hamiehبوسیله عادلی و امین ] [10با مجموعه داده های مربوط به نفوذ ،سوراخ
شدگی و اسکبینگ بدست آمده توسط ] Sliter [4ترکیب و به صورت زیر ارایه شد:

که فرمول های فوق دارای محدودیت های زیر می باشند:
27<Vo<312 m/s

0/11<M<343 kg 0/7<Ho/d<18

d≤0/3 m

x/d≤2

 .-11-2فرمول ]Hughes[2

] Hughes[2با فرض اینکه مقاومت نفوذ ابتدا به صورت خطی افزایش می یابد (مشابه فرض به کار رفته در فرمول  ) NDRCو سپس عمق نفوذ
به صورت سهمی کاهش می یابد که فرمول زیر برای عمق نفوذ پیشنهاد می شود:

 Nhضریب شکل دماغه است که بترتیب برابر  1/1،27/12، 1و  1/39برای دماغه تخت ،نوک پهن  ،کروی و خیلی تیز می باشد .

این مقادیر با جا گذاری در معادله  2-11aجهت محاسبه فرمول نفوذ  NDRCبرای شکل های دماغه داده شده ودر تمام دامنه ها قابل استفاده می
باشد Ih .ضریب برخورد بی بعد می باشد که به صورت زیر تعریف می گردد.
 Ihبااستفاده از تحلیل ابعادی بدست آمده و در هر واحدی قابل استفاده می باشد Hughes .از مقاومت کششی بتن بجای مقاومت فشاری بتن
استفاده کرده است که بنظر نامناسب می باشد چراکه مقاومت در برابر نفوذ به مقاومت فشاری هدف بتنی بستگی دارد  .بهر حال نسبت بین
مقاومت کششی و مقاومت فشاری بتن بطور نرمال یک مقدار عددی می باشد پس استفاده از هر کدام برای ضریب برخورد منجر به مقادیر
مختلف می گردد  Hughes .همچنین تاثیر تغییر شکل نسبی بتن را با معرفی ضریب افزایش دینامیکی  (DIF) Sبیان می کند بطوری که مقاومت
کششی  ftبا  Sftجایگزین می گردد .مقاومت دینامیکی کششی با ضرب کردن یک ضریب ثابت به مقاومت فشاری دینامیکی تبدیل می شود .لذا
باید این مطلب مد نظر قرار گیرد که تاثیر نرخ کرنش مقاومت کششی بتن متفاوت از اثر نرخ کرنش فشاری بتن می باشد .بنابراین اگر ضریب S

در تمام تست های کششی دینامیکی مورد استفاده قرار گیرد  ،ممکن است به نتایج نادرستی منجر گردد

فرمول مقادیر داده های در دسترس تست را برای  Ih <3500تایید می کند .بهر حال وقتی  Ih < 40و  Ho/d <3/5فرمول فوق محافظه
کارانه خواهد بود.

Healeyو[11] Wessman

این فرمول برای محاسبه عمق نفوذ پیشنهاد شد که خیلی به فرمول  NDRCاصالح شده و فرمول  karشباهت دارد .

 .3مدلسازی به کمک نرم افزار Autodyn
در مدلسازی عددی نفوذ ،نرم افزار های مختلفی مانند  AUTODYN،ABAQUS ،LS-DYNAو نرم افزار هتای مشتابه دیگتر جهتت حتل
عددی پدیده نفوذ با روش  FEMوجود دارد .در این بخش تعدادی از فرمول های تجربی ارایه شده در بختش  2بتا نتتایج حاصتل ازمدلستازی

عددی با نرم افزار  AUTODYNمقایسه می شود .بدین منظور جهت مدلسازی گلوله طویل و دال بتنی از مشخصات جتدول  2و  3و همچنتین
شکل های  1و  2استفاده می گردد.

جدول : 2مشخصات گلوله ها جهت مدلسازی
Failure

Strength

آلیاژ

Johnson
cook

Johnson
cook

CrMnSiA35
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Johnson
cook

Johnson
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ρ
)(gr/cm^3

339/21
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43/32
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7/83

46/89

برخورد

ابعاد بدنه)(cm

حجم
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دماغه)(cm
-

d=2
h=13/79

H=3/41

d=2
h=13/79

مشخصات

گلوله با دماغه
تخت
گلوله با دماغه
اوجایو

جدول : 3مشخصات دال بتنی هدف با مقاومت 33Mpa
Failure

Strength

)fc (Mpa

)ρ(gr/cm^3

RHT concrete

RHT concrete

35

2/52

شكل : 7گلوله با دماغه تخت

)(cm
40

)(cm
20

)(cm
60

شكل : 2گلوله با دماغه اوجایو

در این مدلسازی قسمتهای نزدیک به مسیر حرکت گلوله و همچنین دماغه آن دارای مش بندی ریزتتری متی باشتد.نتایج مدلستازی در نترم افتزار
 AUTODYNبه همراه نتایج فرمول های تجربی برای سرعت های مختلف و دو نوع گلوله در جداول ذیل مقایسه شده است.

جدول : 4مقایسه نتایج عددی و تجربی
محاسبه عمق نفوذ )(cm
دماغه اوجایو

دماغه

دماغه تخت
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نتایج نرم افزار
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عادلی –امین )(2-10

21/23
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7/139

)Wessman Healey(2.-12

شكل : 3گلوله با دماغه اوجایو

شكل : 4گلوله با دماغه تخت

در نمودار های ارایه شده ذیل مقایسه ای بین نتایج حاصل از داده های تجربی فرمول های ارایه شده و نتایج عددی حاصل از مدلسازی در نمتودار
 1برای گلوله با دماغه تخت و در نمودار  2برای گلوله با دماغه اوجایو در اهداف بتنی صورت گرفته است.

 نتیجه گیری.4
در این مقاله اثر برخورد گلوله سخت بر روی اهداف بتنی مورد بحث قرار گرفت که شامل دو بخش فرمول های تجربی و مدلسازی عددی می
:  جدا از بررسی صورت گرفته نتایج جدیدی به شرح ذیل حاصل گردید.باشد
. داده شده استSI  فرمول های تجربی مرتبط با عمق نفوذ در دامنه مورد استفاده در واحد-1
 در اکثر فرمول های تجربی بررسی شده تعریف مناسبی از ضریب شکل دماغه وجود ندارد و بصورت مبهم بیان شده است و نیاز به-2
.مطالعات بیشتر برای دستیابی به یک تعریف منطقی از ضریب شکل دماغه احساس می گردد
 در بین فرمول های تجربی ارایه شده دامنه مقادیر حاصل از نتایج بدست آمده در سرعت ثابت بیانگر دقت کم در برخی فرمول ها می-3
.باشد
 از دقت پایینی نسبت به سایر فرمول ها در محاسبه عمق نفوذ برخوردارWessman Healey  دربرخورد گلوله به اهداف بتنی فرمول-4
.است
 با نتایج عددی حاصل ازWhiffen  وAmmann Whitney  وACE  وBRL  وpetry  فرمول،  از بین فرمول های ارایه شده-3
. مدلسازی هم خوانی بیشتری دارد
. هر چه سرعت برخورد پرتابه بیشتر می شود نتایج حاصل از فرمول های تجربی اختالف بیشتری نسبت به هم دارند-7
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