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چکیده
با توجه به افزایش روزافزون حمالت تروریستی در سراسر دنیا ،طراحی سازهها در مقابل بارهای ناشی از انفجار در حوزه پدافند غیرعامل
موردتوجه ویژهای قرارگرفته است .با توجه به سبکی وزن سازههای فضاکار به نظر میرسد که این نوع سازه مقاومت کمی در برابر بارهای
انفجاری داشته باشد .در این مقاله رفتار سازههای فضاکار چلیکی دوالیه تحت اثر بارگذاری انفجاری مورد بررسی قرار میگیرد .نسبتهای خیز به
دهانه  0/3 ،0/11و  0/51در نظر گرفتهشده که طول ،دهانه و ارتفاع همه آنها به ترتیب 30 ،52 :و  1/1متر است .بارگذاری از نوع متقارن بوده و
شرایط تکیهگاهی از نوع مفصلی برای گرههای در امتداد طولی و از نوع غلتکی برای گرههای روی دو قوس انتهایی الیه پایین ،فرض گردیده
است .تحلیل و طراحی اولیه سازه بهصورت استاتیکی انجامشده است .در تحلیل دینامیکی ،برای مدلسازی بار انفجار دو پارامتر شامل :وزن ماده
منفجره و فاصله از مرکز انفجار موردبررسی قرارگرفته و نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه شدهاند .برای مدلسازی و تحلیل از نرمافزار
 Formian V.2.2و نرمافزار المان محدود  ABAQUS/CAE V.6.13-1استفاده شده است.
کلمات کلیدی :انفجار ،سازههای فضاکار ،چلیک دوالیه

مقدمه
امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی ،نیازها و خواستههای جدیدی درزمینه مهندسی سازه اتفاق افتاده است .عامل زمان در ساخت سازهها اهمیت
دوچندان یافته و این امر گرایش به سازههای پیشساخته را افزایش داده است .همچنین با افزایش جمعیت در دنیا عالقه به داشتن فضاهای بزرگ
بدون حضور ستونهای میانی خواهان بسیاری پیداکرده است .از اوایل قرن حاضر تعدادی از متخصصین جذب قابلیتهای منحصربهفرد سازههای
فضاکار گشته و پاسخ بسیاری از نیازهای جدید را در این سازه ها جستهاند و البته به نتایج بسیار مثبتی نیز دستیافتهاند .سازههای فضاکار به آن
دسته از سازهها اطالق میشوند که اصوالً دارای رفتار و عملکرد مسلط سهبعدی میباشند ،بهطوریکه اثر هیچیک از سه بعد در رفتار سازه تحت
تأثیر نیروهای وارده قابل صرف نظرکردن نیست .طراحی سازهها در برابر انفجار ،چندی است که توجه کارشناسان و مهندسان ساختمان را به خود
جلب نموده است .درگذشته بهخصوص پس از جنگ جهانی دوم مطالعات پراکندهای دراینباره انجام شد ،ولی تمرکز این مطالعات بیشتر بر روی
سازههای نظامی و خاص بود بهگونهای که کمتر به ساختمانهای متعارف پرداخته میشد .تاکنون درباره رفتار سازههای فضاکار در برابر بارهای

دینامیکی هم چون :بار زلزله و باد ،تحقیقات زیادی انجامگرفته ولی با توجه به اینکه بررسی مبحث انفجار بر روی سازهها از اهمیت ویژهای
برخوردار است و بر روی این سازهها نیز مورد ارزیابی قرار نگرفته و عدم طراحی سازهها در برابر بار انفجار موجب خسارتهای جانی و مالی
جبرانناپذیری میگردد ،تصمیم گرفته شد این بارگذاری بر این سازهها و از نوع چلیک دوالیه آنها اعمال شود و نتایجی که از آن به دست خواهد
آمد را بهعنوان یک پیشنهاد و کار علمی در قالب این تحقیق به مهندسین و عالقهمندان این عرصه ارائه کرد که در آینده مورداستفاده قرار گیرد.

مروری بر تحقیقات انجامشده
تحلیلهای انفجاری سابقهای در حدود چندین قرن دارد .تحلیلهای ابتدایی که به روشهای تقریبی انجام م یش د ب ه ح دود ق رنه ای  13و 15
میالدی بازمیگردد .در سال  1111قانون مقیاس برای انفجارهای ساده توسط هاپکینسون] [1ارائهشده ک ه البت ه پای ه ریاض ی نداش ته ول ی ازنظ ر
کالسیک دارای اهمیت بود .وی ادعا نمود که اگر دو ساختمان با شکل و مصالح مشابه ولی در اندازههای مختلف ساخته شوند و سپس تح ت اث ر
انفجار قرار گیرند ،مقدار ماده منفجره موردنیاز برای ایجاد تأثیرات مشابه با توان سوم ابعاد ساختمانها نسبت مستقیم دارد .این قانون بهط ور کام ل
و در سال  1121توسط گرنز ارائه شد] .[2پیشرفتها درزمینه انفجار عالوه بر هاپکینسون مدیون زحمات چندتن از دانشمندان انگلیس ی نی ز ب ود.
هوراس لمب ریاضیدان و استاد ریاضی دانشگاه منچستر در سال  1911تحقیقهایی در مورد هیدرودینامیک و پدیده انتش ار ام واا انج ام داد].[3
دیگر دانشمند انگلیسی تیلور بود که مطالعاتش بر روی دینامیک مواهای انفجار ناش ی از م واد منفج ره نق ش بس یار زی ادی در پیش رفت مرک ز
تحقیقات وزارت دفاع بریتانیا در سالهای بین  1131تا  1110داشت .مقاالت ابتدایی وی در مورد انتشار و اس تهال م واه ای انفج ار ناش ی از
سالحهای متعارف بود ولی در مطالعات بعدی وی بر روی رفتار مواهای انفجار ناش ی از نخس تین انفج ار اتم ی در نیومکزیک و در س ال 1151
متمرکز شد] .[5پژوهش دیگری که توسط آستانه درزمینه انفجار انجام شده است ،مربوط است به بررسی تأثیر انفجار ناشی از وسیله نقلیه بر روی
دیوار پیشنهادی ایشان که ترکیبی از دیوار برشی فوالدی و بتنی میباشد] .[1فیوض ،تأثیر مصالح و ش کل س ازه ب ر روی عملک رد س ازه در براب ر
انفجار را موردبررسی قراردادند که در این تحقیق سازهها با شکلهای مختلف ،رفتارهای متفاوتی در برابر موا انفج ار از خ ود نش ان م یدهن د و
در صحیح عملکرد سازه در برابر انفجار میتواند در انتخاب شکل متناسب سازه مفید و مؤثر واقع شود .در این تحقیق به بررسی رفتار غیرخط ی
سازههای فوالدی و بتنی با شکلهای ساده نظیر مکعب ،نیم استوانه ،نیمکره و  ...در برابر بار ناشی از موا انفجار به کمک نرماف زار الم ان مح دود
آباکوس پرداختهشده است .نتایج نشان میدهد که توزیع تنش تا حد بسیار زیادی تابع شکل سازه است .سازههای مکعبی و نیم استوانهای ت نشه ا
و تغییر فرم زیادی دارند و وارد ناحیه غیرخطی میشوند ،درصورتیکه میزان تنش و تغییر فرم سازههای نیمکرهای خیلی جزیی بوده و رفت ار س ازه
در محدوده ارتجاعی باقی میماند] .[1شیراوند ،رفتار سیستمهای مهاربندی در سازههای فوالدی تحت اثر بارهای ناش ی از انفج ار را موردبررس ی
قراردادند که نتایج نشان داد سیستم مقاوم جانبی مهاربند برونمحور ( )EBFنسبت به سیستم مقاوم جانبی مهاربند ه ممح ور ( )CBFاز س طوح
عملکرد بهتری در برابر بارهای ناشی از انفجار برخوردار میباشد] .[7محتشمی ،رفتار قابهای فوالدی در برابر بارهای انفجاری را م ورد ارزی ابی
قراردادند .بدین منظور ،یک قاب خمشی فوالدی سهطبقه با ترکیب از ابعاد تیر و ستون ،تحت اثر دو بارگذاری انفجاری و بهصورت سهبع دی ب ه
کمک نرمافزار  ABAQUSتحلیل میشود .نتایج تحلیل عددی نشان میدهد ،ستونها مهمترین عامل در تعیین رفتار قاب میباش ند و ب ا اف زایش
ابعاد آنها ،معیار آسایش به نحو قابلمالحظهای بهبود مییابد و تغییر مکان مطلق طبقات کاهش چشمگی ری پی دا م یکن د] .[9اِن ج ی اُ در س ال
 ،2007بارگذاری انفجاری و اثرات انفجار روی سازهها را موردتحقیق قراردادند] .[1یکی دیگر از محققینی که در زمین ه انفج ار تحقیق ات زی ادی
انجام داده ،لوچیونی است که از مقاالت وی میتوان به رفتار دال بتنی تحت اثر بار انفجار اشاره نمود] .[10یانگ در س ال  ،2007از دانش گاه مل ی

سنگاپور ،تحلیل ساختمانهای بتن مسلح در برابر موا انفجار را با در نظر گرفتن تأثیر نرخ (سرعت) کرنش بر روی مقاومت آرماتورهای ف والدی
را انجام دادند .در این مقاله روشی جدید برای محاسبه مقاومت دینامیکی بتن مس لح تح ت اث ر م وا انفج ار ارائ هش ده اس ت] .[11در راس تای
تحقیقات صورت گرفته دستورالعملهایی نیز در زمینه طراحی س ازهه ا و س اختمانه ا و فض اهای ش هری در براب ر انفج ار ت دوینش ده اس ت.
دستورالعمل  TM5-855-1که در سال  1191توسط دپارتمان نیروی زمینی ارتش آمریکا برای سازههای مقاوم در برابر انفجار تهیهشده است که از
اوایل دهه  10میالدی به بعد تهیه و تکمیلشده است] .[1دستورالعمل فنی شماره  TM5-1300دپارتمان نیروی هوایی و دری ایی (ارت ش) آمریک ا
در سال  1110میالدی تهیه شد که بهصورت گسترده توسط محققین و مهندسین مورداستفاده قرار گرفت] .[12همچن ین م یت وان از دس تورالعمل
فنی انفجار و خرابی پیشرونده انجمن فوالد آمریکا که در سال  [13]2005و درنهای ت در س ال  2009دس تورالعمل  UFC 3-340-02ک ه نس خه

بهروز شده  TM5-1300میباشد توسط وزارت دفاع آمریکا تهیه شد و امروزه غالباً ب هعن وان مبن ای اص لی طراح ی و تحقیق ات در ای ن ح وزه
مورداستفاده قرار میگیرد].[15

شکل و خصوصیات هندسی چلیك ها
برای مطالعه رفتار چلیک های دوالیه در تحقیق حاضر چلیک های دو الیه با نقش دوراهه روی دوراهه و با نسبتهای خیز به دهانه  0/3 ،0/11و
 0/51در نظر گرفتهشده که طول ،دهانه و ارتفاع همه آنها به ترتیب برابر  30 ،52و  1/1متر میباشد .شکل ( )1نمونهای از این چلیک ها را نشان
میدهد با نسبت خیز به دهانه  0/3که برای صحت سنجی] [11مدلسازی از آن استفادهشده است.

شکل : 3مشخصات هندسی چلیك

سازههای فضاکار چلیکی دوالیه در برنامه  [11] Formianتاشه پردازی شده و سپس با انتقال به نرمافزار اتوکد ) (Auto CADفاصله دقیق بین
گرههای روی دو قوس الیه باال و پایین مشخص گردید چون برای مدلسازی و تحلیل و طراحی اولیه سازه در نرمافزار المان محدود آباکوس
) (ABAQUSبه این فاصلهها نیاز داشتیم.

طراحی اولیه سازه و صحت سنجی مدلسازی
بهمنظور مطالعه رفتار سازههای فضاکار چلیکی دوالیه و اطمینان از صحت مدلسازی انجامگرفته برای بارگذاری انفجاری ،با استفاده از نرمافزار
 ABAQUS/CAE V.6.13-1چلیک دوالیه موردنظر در شکل ( )1را مدلسازی میکنیم .مشخصات دیگر مدلسازی به شرح ذیل میباشند.
مشخصات مصالح
با در نظر گرفتن این مسئله که سازه موردنظر بایستی تحت اثر بار انفجاری قرار گیرد ،ورود سازه چلیکی به ناحیه پالستیک اجتنابناپذیر
مینماید .به همین علت در مورد شبیهسازی رفتار فوالد بایستی هر دو ناحیه االستیک و پالستیک در نظر گرفتهشده و اطالعات موردنظر در هر
قسمت به نرمافزار داده شود .مشخصات االستیک مصالح مورداستفاده در کلیه تحلیلها بهصورت زیر میباشند:
( Eمدول االستیسیته یا مدول یانگ)201×101)N/m2( :
( νضریب پواسون)0/3 :

( ρوزن واحد حجمی مصالح)7910)kg/m3( :
( Fyتنش تسلیم مصالح)271×101)N/m2( :
مشخصات پالستیک مصالح نیز در جدول ( )1آورده شده است.
جدول : 3مقادیر تنش و کرنش واقعی فوالدی
کرنش پالستیک (بدون بُعد)

تنش واقعی (مگاپاسکال)

0/0

271

0/021

310

0/1

371

0/31

500

مشخصات مقاطع
اعضای مورداستفاده در مدلها بهصورت زیر در نظر گرفتهشدهاند :اعضای میانی از لولههای به قطر خارجی  131/7میلیمتر و ضخامت جدار ناز
 5میلیمتر و اعضای واقع بر روی قوسهای انتهایی هر دوالیه از لولههای به قطر خارجی  131/7میلیمتر و ضخامت جدار ناز  1/1میلیمتر
انتخاب گردیده و بهتمامی اعضا اختصاص داده میشود.
شرایط تکیهگاهی و بارگذاری
شرایط تکیهگاهی از نوع مفصلی برای گرههای در امتداد طولی و از نوع غلتکی برای گرههای روی دو قوس انتهایی الیه پایین ،برای هر یک از
چلیک ها منظور گردیده که در شکل ( )2نشان داده شده است.

شکل : 2شرایط تکیهگاهی چلیك ها

بارگذاری چلیک ها از نوع متقارن در نظر گرفتهشده و بهصورت بار متمرکز بر روی همه گرههای الیه باال اعمالشده است .ترکیب بارگذاری
مورداستفاده شامل :ترکیب بار مرده ( )D.Lو زنده ( )L.Lهمزمان هر دو باهم میباشد (.)D.L+L.L
بارگذاری اعمالی بهصورت زیر انجام شده است:

شکل : 1ترکیب بار مرده و زنده متقارن وارد بر گرههای الیه باالیی

نوع تحلیل
برای مدلسازی و طراحی اولیه سازه از تحلیل استاتیکی ( )Static,Generalدر نرمافزار آباکوس استفاده میکنیم .زمان تحلیل را 1ثانیه در نظر
میگیریم .برای صحت سنجی مدلسازی پارامتری که باید کنترل گردد تغییرمکان ماکزیمم گره وسط سازه فضاکار چلیکی دوالیه در نظر گرفته
شده است .در تحلیل حاضر از عنصر تیری تیموشنکو ( )Beam 32استفاده شده است .عنصر تیری تیموشنکو تغییرشکل های برشی را لحاظ
نموده و با انتخاب این عنصر ،توسط نرمافزار در وسط هر عضو گره اضافی ایجاد و دقت محاسبات عددی افزایش مییابد].[17
صحت سنجی
پس از پایان مدلسازی و تحلیل و طراحی اولیه سازه فضاکار چلیکی دوالیه در نرم افزار آباکوس در قسمت مشاهده نتایج تغییرمکان ماکزیمم گره
وسط را کنترل میکنیم که از صحت مدلسازی خود اطمینان حاصل کنیم.

جدول : 2تغییرمکان ماکزیمم گره وسط پس از انجام تحلیل استاتیکی
تغییرمکان ماکزیمم گره وسط (متر) در

تغییرمکان ماکزیمم گره وسط (متر)

رساله دکتری صادقی] [11برای نسبت

بدست آمده از نرم افزار برای نسبت

خیز به دهانه 0/3

خیز به دهانه 0/3

0/017

0/0175

مقایسه نتیجه بدست آمده با جواب موردنظر دقت کار و صحت مدلسازی انجامگرفته را نشان میدهد و میتوان در ادامه برای تحلیل دینامیکی از
مدل موردنظر استفاده کرد.

مبانی بارگذاری انفجاری
یکی از مباحث مهم پدافند غیرعامل مقاومسازی سازهها در مقابل اثرات ناشی از انفجار میباشد .انفجار ،واکنشی است که در آن نرخ سوختن مواد
با سرعتی بهمراتب بیشتر از سرعت صوت انجام میشود که درنتیجه آن گرادیان دما و فشار بسیار باال ایجاد و موا شو

بالفاصله تولید و با

سرعت بسیار باال منتشر میشود .هر بارگذاری ناشی از موا انفجار توسط سه پارامتر مهم شکل موا ،حداکثر اضافه فشار یا فشار مبنای انفجار
( Pmaxیا  )Psoو زمان دوام انفجار ( )tdتعیین میشود .دو نوع از انواع مواهای انفجار قابلتعریف است:
الف -موا ضربه (شو ) :این موا یک رشد ناگهانی تقریباً لحظهای را در فشار محیط تا رسیدن ب ه بیش ینه اف زایش فش ار دارا م یباش د .بیش ینه
افزایش فشار بهتدریج با برخی نوسانها در استهال فشار به فشار محیط بازمیگردد .که این نوسانها باعث ایج اد م وا فش ار منف ی بع د از ف از
مثبت میشوند .فاز منفی یک موا شو معموالً ضعیفتر و کوتاهتر از فاز مثبت است و به همین دلیل در طراحی مقاوم در برابر انفجار معم والً از
آن صرفنظر میشود.
ب -موا فشار :این موا دارای یک رشد تدریجی تا رسیدن به بیشینه افزایش میباشد و همینطور استهال آن نیز تدریجی میباش د و نی ز دارای
فازی منفی مشابه موا ضربه است.

شکل : 4موج ضربه

شکل : 5موج فشار

شکل کلی منحنی فشار -زمان برای موا انفجار در هوای آزاد در شکل 1نشان داده شده است ،اما در طراحی مقاوم در برابر انفجار معموالً
متداول است که از شکلهای سادهشده موا انفجار بجای شکلهای واقعی آن استفاده شود.

شکل : 6منحنی فشار -زمان ناشی از انفجار][34

بارگذاری انفجاری به زمان و مکان بهطور همزمان وابسته است .در ادامه به توزیع مکانی و زمانی بار انفجاری پرداخته میشود.
الف -توزیع مکانی :برای توزیع مکانی بار وارد بر سازه از روش معادل استفاده شده است .افراد مختلف روابط زیادی برای بدست آوردن ح داکثر
اضافه فشار انفجار ( )Pmaxارائه دادهاند که ازجمل ه م یت وان از :رواب ط ب راد ( ،)Brodeهن ریش ( ،)Henrychنیوم ار ( ،)Newmarkهنس ن
( ،)Hansenبِیکر ( ،)Bakerکنگری ( )Kingeryو میلز ( )Millsنام برد .در این تحقیق برای بدست آوردن  Pmaxاز رابطه کِن ی ([19])Kinney
استفاده شده است .در روش معادل ،میزان فشار وارده بر هر نقطه از سازه برحسب فاصله از مرکز انفجار و میزان ماده منفجره از رابطه ( )1بدس ت
میآید:

() 1

این فرمول به این علت انتخاب گردید که برای کلیه  Zها قابل استفاده است اما در روابط ارائه شده دیگر  Zدارای محدودیت میباشد .این فرمول
رابطه ای تجربی برای محاسبه افزایش فشار استاتیکی ناشی از انفجار بر روی سازه میباشد که برحسب پارامتر فاصله مقیاس شدهScaled ( Z ،

 )Distanceدر رابطه ( )2بیان شده است .این پارامتر بر اساس وزن ماده منفجره محاسبه میشود:
() 2
در این رابطه R ،فاصله از مرکز انفجار برحسب متر و  Wوزن معادل ماده منفجره برحسب کیلوگرم تی اِن تی معادل میباشد.
روش مورد استفاده برای معادلسازی بار انفجار به این گونه است که افزایش فشار وارد بر هر یک از گرههای تش کیلدهن ده س ازه ب ا اس تفاده از
روابط تجربی ارائه شده ،محاسبه شده و سپس با ضرب این فشار در سطح بارگیر هر گره به نیرو (برحسب نیوتن) تبدیل شده است و ب ه آن گ ره
اعمال گردیده است .برای کلیه مدلها محل وقوع انفجار در فاصله  2متری از سازه در راستای افقی فرض گردیده اس ت .ول ی وزن م اده منفج ره
 50 ،20و  100کیلوگرم تی اِن تی در نظر گرفته شده است .با داشتن فاصله و بهتبع آن فاصله مقیاس شده ،افزایش فشار استاتیکی ناشی از انفج ار
بر اساس روابط ارائه شده بدست میآید .با ضرب این فشار در سطح بارگیر هر گره نیروی وارده بر آن محاسبه میشود .مسئله حایز اهمیت عم ود
بودن این نیرو بر سطح هر گره میباشد که به جهت ایجاد امکان تعریف بار متمرکز در نرم افزار آباکوس بایستی مؤلفه این نیرو در هر ی ک از س ه

امتداد اصلی محورهای مختصات کارتزین محاسبه شود .باید خاطر نشان کرد بارگذاری انفجاری روی نص ف س ازه چلیک ی دوالی ه و گ ره ه ای
باالیی آن اعمال میشود .چون آن قسمت که مورد بارگذاری قرار نگرفته است به دلیل اینکه تحت مکش قرار میگیرد و اثر بسیار ک م و ن اچیزی
در اثر انفجار خواهند داشت از بارگذاری بر روی این گرهها صرفنظر میگردد.
ب-توزیع زمانی :برای توزیع مقدار بار وارده در طول زمان بسیار اند  0/02ثانیه از جدول ( )3استفاده شده است.
جدول : 1دامنه زمانی بارگذاری مدلها
دامنه

زمان (ثانیه)

0

0

1

0/001

1

0/01

0

0/02

شکل : 7موقعیت قرارگیری ماده منفجره در مدلهای ساخته شده با نسبتهای خیز به دهانه  0/1 ،0/35و  RP(0/45نشانگر نقطه مرجع انفجار میباشد)

بازتاب (انعکاس) موج انفجار و فشارهای ناشی از آن
موا انفجار پس از برخورد با مانعی صلب منعکس میگردد .با فرضی محافظهکارانه فشار بازتاب  Prرا میتوان بر اساس برخورد موا انفجار
بهصورت عمودی به سازه مطابق رابطه ( )3محاسبه نمود و بهعنوان فشار ماکزیمم باید در سطح بارگیر هر گره طبق مرجع] [11ضرب نمود و
نیروی متمرکز وارد بر هر گره را که در نرمافزار باید وارد کنیم ،بدست آورد.
() 3
 : Psoفشار مبنای انفجار یا فشار ماکزیمم
 : P0فشار محیطی
مدتزمان فاز مثبت انفجار (زمان تداوم انفجار) ()td

مدتزمان فاز مثبت انفجار ،مدتزمانی است که در اثر انفجار فشار بیش از فشار محیطی است .ازآن جا که در کارهای انفجاری از اثر فاز منفی
صرفنظر میشود ،لذا میتوان مدتزمان فاز مثبت ( )tdرا زمان تداوم انفجار فرض نمود .در آییننامه  TM5-1300نموداری برای محاسبه
مدتزمان فاز مثبت ( )tdارائه شده است .این نمودار توسط ایزدی فرد و ماهری با رابطه زیر سادهسازی شده است.

() 5

شکل : 8مقایسه رابطه ایزدی فرد و ماهری با  TM5-1300برای محاسبه مدتزمان فاز مثبت ()td

تحلیل دینامیکی مدلها
در این بخش ،رفتار سازه تحت اثر بارگذاری انفجاری بررسی میشود .بدین منظور ،از نرمافزار  ABAQUSبرای تحلیل اجزای محدود دینامیکی
سازه استفاده میشود .برای تحلیل مدلها از تحلیلگر دینامیکی صریح ( )Dynamic,Explicitنرمافزار آباکوس استفاده شده است .از این
تحلیلگر در مواردی که هدف ،تحلیل دینامیکی مدل درزمانی بسیار اند موردنظر باشد ،استفاده میگردد .به دلیل سرعتباال درروش حل ،قدرت
همگرایی باالتر در صورت انتخاب بازه زمانی کوچکتر ،قابلیت تحلیل سادهتر تغییر فرمهای خیلی بزرگ و دارا بودن تواناییهای بهتر در زمینه
تحلیل غیرخطی از تحلیل گر صریح استفاده شده است .در طی تحلیل رفتار کلیه مدل ها در مدت  0/02ثانیه ثبت گردیده است .در قسمت نتایج
پارامترهای تغییرمکان ،تنش و انرژی موردبررسی قرارگرفتهاند و از معیار فون میسز برای شکست استفاده شده است.

نتایج
در این قسمت پارامترهای تغییرمکان و تنش مدلهای ساخته شده که تحت اثر بارگذاری انفجاری قرارگرفتهاند تعیین و با یکدیگر مقایسه
گردیدهاند.
الف -تغییرمکان :وضعیت کلی تغییرمکان مدلها در لحظه بیشینه تغییرمکان برای وزنهای 20،50و 100کیلوگرمی در شکلهای 10،1و 11نشان
داده شده است.

شکل : 9وضعیت تغییرمکان کلی مدلهای مورد بررسی برای وزن  20کیلوگرم تی اِن تی

نتایج نشان میدهد که تغییرمکان ماکزیمم مدل با نسبت خیز به دهانه  9/171 ،0/11متر شده است .تغییرمکان ماکزیمم مدل با نسبت خیز به دهانه
 1/52 ،0/3متر و تغییرمکان ماکزیمم مدل با نسبت خیز به دهانه  5/357 ،0/51متر بدست آمده که همگی در نزدیک ترین گره به ماده منفجره به
وقوع پیوسته است.

شکل : 30وضعیت تغییرمکان کلی مدل های مورد بررسی برای وزن  40کیلوگرم تی اِن تی

نتایج نشان می دهد که تغییرمکان ماکزیمم مدل با نسبت خیز به دهانه  12/55 ،0/11متر شده است .تغییرمکان ماکزیمم مدل با نسبت خیز به دهانه
 9/93 ،0/3متر و تغییرمکان ماکزیمم مدل با نسبت خیز به دهانه  1/773 ،0/51متر بدست آمده که همگی مانند :حالت  20کیلوگرم تی اِن تی در
نزدیک ترین گره به ماده منفجره به وقوع پیوسته است.

شکل : 33وضعیت تغییرمکان کلی مدل های مورد بررسی برای وزن  300کیلوگرم تی اِن تی

نتایج نشان می دهد که تغییرمکان ماکزیمم مدل با نسبت خیز به دهانه  21/11 ،0/11متر شده است .تغییرمکان ماکزیمم مدل با نسبت خیز به دهانه
 20/75 ،0/3متر و تغییرمکان ماکزیمم مدل با نسبت خیز به دهانه  12/02 ،0/51متر بدست آمده که همگی مانند :حالت های قبلی در نزدیک ترین
گره به ماده منفجره به وقوع می پیوندند.
بیشترین تغییرمکان گره وسط سازههای فضاکار مدلسازی شده در مدتزمان  0/02ثانیه که مدتزمان وقوع انفجار میباشد تعیین شده که به دلیل
دور بودن از ماده منفجره تغییر فرمهای زیادی ندادهاند .در سازه فضاکار چلیکی دو الیه با خیز  5/1متر 2/1 ،سانتیمتر جابهجایی داشتیم .در سازه
فضاکار چلیکی دوالیه با خیز  1متر 2 ،سانتیمتر جابهجایی و سازه فضاکار چلیکی دوالیه با خیز  13/1متر  2/1سانتیمتر تغییرفرم ایجاد شده
است.
ب -تنش :در این قسمت به بررسی وضعیت تنش در سازههای چلیکی دوالیه پرداخته شده است .که در این جا یک حالت در نظر گرفته شده
است.

شکل : 32وضعیت کلی تنش مدلهای مورد بررسی به عنوان برای وزن  20کیلوگرم تی اِن تی

همان طور که در شکل  12مشاهده میشود ،مدل با نسبت خیز به دهانه  ،0/11به تنش  191مگاپاسکال رسیده و از مقدار تنش تسلیم فراتر رفته
است و مدلهای تحت این بارگذاری وارد ناحیه پالستیک رفتار خود میشوند و به همین علت حتی پس از پایان بارگذاری و صفر شدن میزان بار
وارده به سازه مقادیر تنشها دیگر به عدد صفر نمیرسند و همواره مقداری از تنش بهصورت پسماند در سازه باقی میماند .مقدار تنش موجود در
مدل با نسبت خیز به دهانه  171 ،0/3مگاپاسکال می باشد که در این مورد نیز سازه موردنظر جاری شده است .و در نهایت برای مدل با نسبت
خیز به دهانه  ،0/51مقدار تنش  177مگاپاسکال بدست آمده که از مقدار تنش تسلیم بیشتر بوده و مدل وارد ناحیه پالستیک رفتار خود میشود و
خرابی اتفاق میافتد .برای وزنهای دیگر که بررسی صورت گرفت نیز کلیه مقادیر مربوط به تنش در هر سه مدل از مقدار تنش تسلیم بیشتر شده
و مدلها وارد ناحیه رفتار پالستیک شدند .که در این قسمت فقط برای وزن  20کیلوگرم تی اِن تی مقادیر تنش میسز نشان داده شده است.

نتیجه گیری
با مروری که بر نتایج تحلیلها صورت گرفته میتوان موارد زیر را بهعنوان نتایج نهایی ارائه نمود.
 -1تحت بارهای انفجاری ،کلیه سازههای فضاکار چلیکی دوالیه مدل سازی شده وارد ناحیه پالستیک رفتار خود شده اند چون مقدار تنش بیش تر
از تنش تسلیم شده است و به همین دلیل پس از انفجار قابل استفاده نخواهند بود.
 -2محل وقوع بیشینه تنش در تمامی سازهها در محل تکیهگاهها و ردیف اول نزدیکترین گرهها به مرکز انفجار میباشد که بایس تی ای ن نق اط را
برای تحمل بارهای وارده تقویت نمود.

 مس لماً هرچ ه فاص له س ازه ت ا. در این تحقیق فاصله از مرکز انفجار ثابت فرض گردید و میزان ماده منفجره به عنوان پارامتر متغیر گرفته شد-3
مرکز انفجار نزدیکتر باشد میزان خرابی بیشتر و تغییرمکان ها نیز بیشتر خواهند بود و بالعکس هرچه مرکز انفجار دورتر از سازه مورد نظر باش د
.میزان خرابی و خسارات کمتری متوجه سازه خواهد بود
 با تحلیل سازههای مدل شده ای ن نتیج ه بدس ت. هرچه خیز سازه های فضاکار چلیکی دوالیه کمتر باشد تغییرمکان بیشتری پیدا خواهد کرد-5
.آمد که هر چه خیز سازه های فضاکار چلیکی دوالیه بیش تر باشد دارای عملکرد بهتر و مقاومت بیشتری در برابر بارهای انفجاری میباشند
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