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  :فصل اول

 مقدمه
 
 

یک سهامانه دو روش کلی وجود دارد. در روش اول برای رسههیدن به منظور پژوهشنر از خود برای ت لیا رفتار 
ها برخوردار است، اما شود. اگر چه این روش نسبت به روش دینر، از دقت باالتری در پاسخسهامانه اسهتفاد  می

در  دی ت اوز کند، یا اگری مورد ب ث از حپذیر نیسههت. برای مثال اگر بزرگی سههامانهپذیر یا توجیهاغلب امکان
ه چای از عواما مؤثر در سهامانه را مورد بررسی قرار دهیم، و یا چنانها قصهد داشهته باشهیم تنها اثر پار ت لیا
سازی استفاد  نماییم؛ که در آن های مخرب باشد، باید از روش دو  یعنی مدلها، ان ا  آزمایشی بررسیالزمه

ی معمول سهازی فیزیکی و ریاضی، دو شیو گیرد. مدلآن هدف بررسهی قرار میبه جای خود سهامانه، مدلی از 
 سازی در علو  فنی و مهندسی است.مدل

ی اصلی ساخته شد  و مورد آزمایش ای از سامانهی مشابه و عمدتاً مقیاس شد سهازی فیزیکی، سهامانهدر مدل
ی یماً ت ت تأثیر میزان تشابه مدل و نمونهسهازی فیزیکی مسهتقهای حاصها از مدلگیرد. دقت پاسهخقرار می

 اصلی در چارچوب قوانین مقیاس است.
ها دلکه این مهای ریاضی با جسمی قابا لمس و مشاهد  مواجه نیستیم. باهای فیزیکی، در مدلبر خالف مدل

لی ی اصحاکم بر سامانهگیرند که قبالً با شناخت و استخراج معادالت ای از معادالت ریاضی را در بر میم موعه
ها ح م وسههیعی از ای هسههتند که در آنهای رایانههای ریاضههی، مدلاند. حالت خاصههی از مدلبه دسههت آمد 

های معادالت، معادالت دیفرانسههیلی، معادالت انتنرالی و ...( که عموماً با یک دینر درگیر معادالت )سههیسههتم
ها تابع ص ت و نمایند. دقت این مدلنه فرآیند حا را طی مییااتوسط یک یا چند ر 2ی عددیبه شیو ، 1هستند

، ی دقت مورد پذیرشمیزان اعتبار معادالت حاکم بر سامانه است. در صورتی که این معادالت بتوانند در م دود 
 هند.دهای قابا قبولی ارائه تواند پاسخها میهای ریاضی مبتنی بر آنبینی نمایند، مدلرفتار سامانه را پیش

قرار  یسهازی فیزیکی است. نمونههای مدلسهاخت نمونه و قرار دادن آن در دسهتنا  سهانتریفیوژ یکی از گونه
گرفته در سهانتریفیوژ حول م ور دسهتنا  به چرخش در آمد  و ت ت شهتاب مرکزگرای ناشی از حرکت دوار به 

گیرد. این ی، قرار مسازی نمایدرا شبیهگرانش تواند شتاب ها برابر شتاب گرانش که با دقت مناسبی میبزرگی د 
از جمله  ،نمایدهای ثقلی نقش پررننی را در رفتارشان ایفا میهایی که تنششهتاب باال مزیت خود را در سهامانه

                                                 
1 Coupled Equations 
( قرار Analytical Methodsهای ت لیلی )مقابا روش ( برای حها معهادالت، درNumerical Methodsههای عهددی )روش 2

حالی که در  شوند. درهای ریاضی صرف حا میکارگیری روشگیرد. در روش ت لیلی، معادالت دیفرانسیلی و انتنرالی تنها با بهمی
 اسخ معادالت بهر  گرفتههای مبتنی بر تکرارهای متوالی برای نزدیک شهدن به پهای عددی، برای حا معادالت، از النوریتمروش
آل هستند  ای ایدهای رایانهشان از طرفی برای استفاد  در برنامهریزیها به دلیا ماهیت تکراری و قابا برنامهشود. این النوریتممی

ی مقوله سهههازد. به همین دلیاو از سهههوی دینر، ح م باالی م اسهههبات مورد نیاز، اسهههتفاد  از رایانه را در فرآیند حا ناگزیر می
 ای پیوند خورد  است.های رایانههای عددی با مدلروش



 نامه:عنوان پایان

  های انف اری در دستنا  سانتریفیوژپذیری آزمایشت لیا عددی مقیاس
 دانشنا  صنعتی مالک اشتر

 م تمع دانشناهی آمایش و پدافند غیر عاما
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ر تی بسیار کوچکهای با انداز . چرا که به این ترتیب در مدلدهدهای خاکی نشان میهای مدفون و ساز ساز 
دهد را ت ربه نمود. به تبع این امر، هایی که در ابعاد واقعی رخ میتوان همان سطح از تنشی اصلی میاز نمونه
از  هایی که ما را به استفاد برخی از اننیز های سانتریفیوژ مزایای قابا توجهی را به ارمغان خواهند آورد. آزمایش

 کنند عبارت اند از:سازی ترغیب میاین روش مدل
تر بودن هزینهتر و کمبر روی شرایط آزمایش و حذف عواما مزاحم و کوچک بیشتروجه به قابلیت کنترل با ت -1

ه مدل ها نسبت بی پارامتری متغیرها و نیز کنترل تکرارپذیری آزمایشها، ان ا  مطالعهساخت نمونه در این مدل
 تر است.اصلی بسیار سها

پذیر های ت لیلی امکانید  و یا نامکشههوف بود  و لذا ان ا  روشدر مواقعی که طبیعت مسههئله بسههیار پیچ -2
 ی مناسبی به شمار آید.ی آزمایش گزینهنیست، استفاد  از این شیو 

توانند در شرایطی که برای پژوهشنر تنها نمایند و میهای مقیاس شد  روند ان ا  آزمایش را کوتا  میمدل -3
سته در دادهای به وقوع پیورفتار یک سیستم ت ت اثر بارگذاری معین و رخبه دست آوردن دیدی کلی و کیفی از 

 های تسلیم اهمیت دارد، مفید باشند.طول آزمایش مثالً مکانیز 
 های عددی بهر  گرفته شد  است.ها به منظور اعتبارسن ی مدلدر مواردی از این گونه آزمایش -4

ها ها در دسههتنا  سههانتریفیوژ ان ا  شههد  اسههت. این آزمایششی اخیر طیف وسههیعی از انواع آزمایدر چند دهه
 هایها و سههاز های سههط ی و عمیق، پایداری شههیروانیچون رفتار اسههتاتیکی و دینامیکی پیهایی همحیطه

ی خاکی، ای م یط خاکی و ساز ی خاکی و سهیال، رفتار لرز ننهبان، اندرکنش خاک و سهاز ، اندرکنش سهاز 
ها در گرایی، خزش، حرکت سیاالتی مانند آب یا انتشار آالیند های ناشی از روانچون تغییر شکاهایی همپدید 

ها و وقوع گسیختنی در م ا گسا، بررسی اثر انف ار در ارتباط با خاک، انتقال موج شوک در خاک، رفتار گسا
 گیرد.های خاکی و حتی رفتار ترمودینامیک خاک را در بر میم یط

د  بر های ای اد شهای شدید قرار دارند و بزرگی تنشت ت بارگذاریهایی که تصور شود در سیستم ممکن است
ارند و رننی در رفتار نهایی سیستم دهای ثقلی نقش کمهای ثقلی اسهت، تنشاثر این بارها بسهیار فراتر از تنش

داد  شد   نشانلی در مدل لزومی ندارد. اما ی اصهای ثقلیِ معادل با نمونهاستفاد  از سانتریفیوژ برای ای اد تنش
ی ساز  به صورت قابا توجهی رفتار دینامیک آن را ت ت است که این تصور ص یح نیست؛ چرا که بارهای مرد 

ی مدفون ساز گیری اثر انف ار سط ی بر روی سهازی برای انداز ی مدلدو م موعه [1]دهند. در تأثیر قرار می
ها، انف ار پس از قرارگیری نمونه در سانتریفیوژ ی اول از این آزمایشدر عمق کم، ان ا  شد  است. در م موعه
های قبا خارج از سانتریفیوژ هایی مشابه نمونهی دو ، انف ار در نمونهصهورت پذیرفته؛ در حالی که در م موعه

ند. در این منبع شتم موعه آزمایش تفاوت زیادی با یک دینر داهای حاصا از این دو ان ا  شهد  اسهت. جواب

1تر از مدل کردن رفتارهای دینامیکی با مقیاس کوچک
 بدون مقیاس کردن شتاب مردود دانسته شد  است. 10

های . دستنا ردبی ژئوتکنیک سود میآزمایش سهانتریفیوژ از منزلت و مقبولیت مناسهبی نزد پژوهشهنران رشته
های ی پژوهشمایهبرداری قرار گرفته و هر ساله دستسهانتریفیوژ متعددی در سهراسهر دنیا نصهب و مورد بهر 

نی دانشنا  ی فسازی فیزیکی دانشکد گیرند. نصهب یک دسهتنا  سهانتریفیوژ در آزمایشنا  مدلزیادی قرار می
ا شههتاب باال را برای پژوهشههنران و م امع ت قیقاتی های مقیاس شههد  ب، ان ا  آزمایش1313تهران در سههال 

 یافتنی نمود.پذیر و دستجمهوری اسالمی ایران امکان
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ه انف ار قابا بررسی و م تاج ب یدینامیک تشدبه های حاصا از این آزمایش در شرایط با این حال اعتبار پاسخ
 های با شتابددی به موازات ان ا  آزمایشسازی عتری است. استفاد  از مدلو عمیق بیشترهای ب ث و بررسی

در  رود.تواند بستر مناسبی برای این ارزیابی قرار گیرد. پژوهش حاضر، کوششی در این راستا به شمار میباال، می
 های آزمایشی مورد بررسی قرار گیرد.های عددی، اثر مقیاس در نمونهسازیکارگیری مدلاین چارچوب با به
ازی عددی سهایی که در مدلی آزمایش سانتریفیوژ و به خصوص ویژگیپژوهش کلیاتی دربار در فصا دو  این 

افزار های عددی و به صورت خاص نر های روشآن مؤثر است، ارائه خواهد شد. فصا سو  نیز به برخی از جنبه
تی و پراهمیتی را ها موارد حیا. این جنبهپردازدمی ANSYS AUTODYNمورد اسهههتفاد  در این پروژ  یعنی 

های آزمایش قرار گیرند. سه فصا بعدی، بر های مربوطه باید مورد توجهدهند که در روند ساخت مدلتشکیا می
هایی . در هر یک از این سه فصا مدلشدخواهد متمرکز انف ار در هوای آزاد، انف ار سهط ی و انف ار مدفون 

ها ها سهههت، معرفی و نتایج ت لیا آنبر روی آزمایش که جهت نیا به هدف پروژ  یعنی سهههن ش اثر مقیاس
 شههد کهارائه خواهند های مقدماتی هایی نیز به عنوان مدلمدلنتایج ت لیا د. در این راسههتا وشههتشههریح می

سازند. نهایتًا در فصا های مختلف آن را روشهن میآورند و جنبههای اصهلی را فراهم میملزومات سهاخت مدل
نهادهایی در بسهط و تکمیا موضوع پژوهش حاضر پرداخته خواهد ی پیشندی مطالب و عرضههبپایانی به جمع

 شد.
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  :دومفصل 

 های علمی تحقیقمباحث نظری و پشتوانه
 
 

 آزمایش سانتریفیوژی کلیاتی درباره -2-1

 1آزمایش سانتریفیوژ یتوسعهو ی ابداع تاریخچه -2-1-1
د ثبت شهد  در باب امکان اسهتفاد  از میدان شتاب باال و سانتریفیوژ، به سهندر تاریخ مطالعات ژئوتکنیک، اولین 

دن و نیز را  آهن ی حفاری معشود. او که در زمینهمربوط می Phillipsای از پژوهشهنری فرانسوی به نا  مقاله
شهههر پاریس ارائه داد، به برخی از علو   در آکادمی 1169ای که در سههال پرداخت، در مقالهبه فعالیت علمی می

سههازی فیزیکی را برای جبران این های تئوری االسههتیک رایج در آن زمان اشههار  و اسههتفاد  از مدلم دودیت
سازی ارائه نمود و سناریوهای قوانین مقیاسی را برای مدل خود، یمقالهدر  Phillipsها پیشنهاد نمود. م دودیت

هایی که نیروی وزن در مختلفی را برای شههرایط مورد آزمایش در نظر گرفت. از جمله پیشههنهاد نمود برای مدل
 گیریپی برایاو نماید، از ت هیزاتی شههبیه دسههتنا  سههانتریفیوژ اسههتفاد  شههود. ها نقش قابا توجهی ایفا میآن

 ،ارائه نمود. با این وجود سازی فیزیکی یک پا احداث شد  و یک پا در دست طراحیاش طرحی برای شبیهاید 
 امکان اجرا نیافت و بر روی کاغذ باقی ماند. ی اوهاطرح

از دانشنا  کلمبیا )نیویورک، آمریکا( که مانند  Phillips ،Buckyی سال پس از مقاله 62یعنی  1931در سهال 
Phillips تاب ش در میدانهایی ی معدن متمرکز بود، برای اولین بار دست به ان ا  آزمایشت قیقاتش در زمینه

نسبت  Pokrovskiiو  Davidenkovهای ها دو تن از م ققان روسیه به نا زمان و در همین سهالباال زد. هم
و در اولین همایش مکانیک خاک و مهندسی پی  1936های سهانتریفیوژ اقدا  نمودند. در سال به ان ا  آزمایش

ای از این ت قیقات را ارائه داد. در ای گوشهکارش در مقالهرا  همبه هم Pokrovskiiکه در آمریکا برگزار شهد، 
 های خاکینتشر گشت، اندرکنش انف ار با خاک و ساز های بعد مهای علمی که سالبرخی از مقاالت و گزارش

تنا  ی سهانتریفیوژ به دلیا این که توسهط دسهای ت قیقاتی روسهیه در زمینهمورد توجه قرار گرفته بود. فعالیت
ب ی روسیه و غرهای خصمانهی انتشار نداشت. ضمن آن که سیاستگردید، اجاز نظامی این کشور مدیریت می

داشت. به همین دلیا های علمی خود وا میپوشی در مورد فعالیتانی دو  نیز روسیه را به پرد پس از جنگ جه
 آوردهای علمی روسیه در ارتباط با سانتریفیوژ مخفی باقی ماند.های طوالنی ت قیقات و دستتا مدت
و  انتریفیوژ در ژاپنسازی در دستنا  سهای پژوهشی مرتبط با مدلهای پس از جنگ جهانی دو  فعالیتدر سال

در دانشههنا   با سههاخت دسههتنا  سههانتریفیوژ و ت هیزات متنوع مرتبط Mikasaاننلیس ادامه یافت. در ژاپن 
Osakaها، ان ا  داد. در اننلستان ها و ظرفیت باربری خاکی پایداری شیروانی، ت قیقاتی در زمینهSchofield 

                                                 
 است. [2]ای که در این بخش ارائه شد  است، تلخیصی از مطالب ارائه شد  در این بار  در خالصه 1
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هایی که به زبان روسهی در این رابطه نوشهته شد  بود، آغاز ی کتابی سهانتریفیوژ را با ترجمهکار خود در زمینه
 ها متمرکز ساخته بود.داری شیروانیهایش را در جهت بررسی پاینمود. او نیز تالش

به میزبانی ات اد جماهیر  2ان من بین المللی مکانیک خاک و مهندسهههی پیای دور همهایش  1933در سهههال 
ین اکنندگان این فرصت را یافتند که از سانتریفیوژهای در شهر مسکو برگزار شد و برای اولین بار شرکتشوروی 
های وسیع آزمایشناهی و ت قیقات ان ا  شد  توسط این کشور بازدید به عما آورد  و در جریان فعالیتکشهور 

سههمت سههانتریفیوژ و کاربردش در  توجه پژوهشههنران زیادی را به آوردها،ی این دسههتمشههاهد قرار بنیرند. 
های سههانتریفیوژ شههوروی، عد  برخورداری از ت هیزات و نقص آزمایش های ژئوتکنیکی معطوف نمود.آزمایش
 های دقیق و مناسب برای استخراج دقیق نتایج بود.سن ند 

یوژ زمایشهنا  سانتریفهای مرتبط با آای فنی را با مأموریت تمرکز بر فعالیتکمیته 1911در سهال ان من مذکور 
آزمایش  یدر ارتباط با مقولههای تخصههصههی های این کمیته تشههکیا کنفرانستشههکیا داد. یکی از فعالیت

ی مقاالت ارائه شد  در م موعهچاپ و انتشار  بود. 1991و  1994، 1991، 1911، 1914های در سالسانتریفیوژ 
 های سانتریفیوژ فراهم نمود.ایشآزممناسبی برای علمی ی پشتوانه ،هااین کنفرانس

 ایم. این شاخه ازها و دانش فنی بود تا کنون شهاهد رشد سریع سانتریفیوژ در امر ت هیزات، روش 33ی از دهه
سهازی توجه و تالش م ققان پرشماری را به سمت خود جلب نمود  است که حتی ککر نامشان نیز در این مدل

های رفتاری و ای مدلها، تکاما تدری ی ت هیزات رایانهات این فعالیت. به مواز3پذیر نیسهههتنوشهههتهه امکهان
توانست به عنوان سههازی ریاضههی مینمود. از طرفی مدلای را ایفا میسهازی ریاضهی اثر دوگانههای مدلروش

سهههازی سهههازی فیزیکی، آن را از رونق بیاندازد و از سهههوی دینر هر یک از این دو روش مدلرقیبی برای مدل
های مورد نیاز روش دینر، یک دینر را تقویت نمایند. در همین راستا بخشی از مقاالتی توانستند با تولید داد می

ی هسازی عددی مدل فیزیکی و مقایسشوند به شبیههای اخیر در ارتباط با سهانتریفیوژ نناشهته میکه در سهال
 .اندنتایج این دو نوع آزمایش اختصاص یافته

 

 معرفی انواع سانتریفیوژ -2-1-2
امروز  های مختلفی برای ای اد میدان شهههتاب باال مورد اسهههتفاد  قرار گرفته بود که ههای اولیه، روشدر طرح

ی صف هها در آناز سانتریفیوژها بودند که هایی ها مدلی این طرحاز جملهاند. منسهوخ شهد ها آناز بسهیاری 
د  ای شکا نصب شی دایر است یا نمونه بر روی ریلی که بر روی دیوار  دوران نمونه عمود بر سطح زمین بود 

آمد  اسهت. نیز در مواردی به جای اسهتفاد  از سهانتریفیوژ برای ای اد میدان شتاب باال، از بود، به حرکت در می
ی آن . ولآمد  استموشهک اسهتفاد  شد  و لذا به جای شتاب مرکزگرا، میدان شتابی مستقیم الخط به وجود می

ای که از طریق یک بازو به ها معمول اسههت، سههانتریفیوژهایی اسههت دارای م فظهچه که امروز  در آزمایشههنا 
آید ای افقی به دوران در میم ور دوران یعنی جایی که موتور قرار گرفته اسههت، متصهها شههد  و در صههف ه

                                                 
2 , ISSMFEInternational Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering 
 مراجعه شود. [27]و  [2]های سانتریفیوژ، به ی سیر تطور آزمایشی بیشتر دربار برای مطالعه 3
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م ور ای همها م فظه، درون استوانهایی که در آناندک از سانتریفیوژهمواردی البته و (. 4)سانتریفیوژهای بازویی
 .ها موجود استنیز در آزمایشنا ( قرار گرفته 5ایبا م ور دروران )سانتریفیوژ استوانه

نماید که در سهانتریفیوژهای بازویی، گشتاور حاصا از وزن م فظه و نمونه با گشتاور مسهائا اجرایی ای اب می
های رایج سهههانتریفیوژهای بازویی، به این دینر بازو خنثی گردد. در اغلب مدل ای در طرفنیروی متعادل کنند 
ظه نسبت به طول بازوی م ف کمتراما با طول بازوی  ،تر نسبت به م فظه و نمونهی سهننینمنظور از یک وزنه

تر به عنوان نیروی تر و بازوی کوتا ی سننین(. اسهتفاد  از وزنه6شهود )سهانتریفیوژ بازویی نامتقارناسهتفاد  می
تر قدیمی هایگردد. در مقابا در برخی نمونههای ایرودینامیک سههانتریفیوژ میمتعادل کنند  باعث بهبود ویژگی

(. 3شد )سانتریفیوژ بازویی متقارنی اصهلی اسهتفاد  میی دینری متقارن با م فظهبه جای این روش از م فظه
های نماید، اما با توجه به تداخازمایش را برای آزمایشههنر فراهم میزمان دو آاگر چه این روش مزیت ان ا  هم

ناگزیر در امر استخراج و ثبت اطالعات و نیز تمایا آزمایشنر برای تمرکز بر روی یک نمونه در آن واحد، معموالً 
یفیوژهای سانتر شد. دری دو  فقط با خاک پر میشد و برای متعادل کردن بازو م فظهاز این قابلیت استفاد  نمی

ی نصههب شههد  روی بازو به صههورت اتوماتیک یا دسههتی صههورت جایی وزنهنامتقارن متعادل کردن بازو با جابه
 گیرد.می

صهرف نظر از این که سانتریفیوژ بازویی از نوع متقارن باشد یا نامتقارن، از نقطه نظر نوع اتصال م فظه به بازو 
ار  تواند گیردار یا مفصلی باشد. چنان چه اشبندی نمود. این اتصهال مییمتوان این سهانتریفیوژها را تقسهنیز می

د را به این آیتوان نوع ترکیبی را که با اصالح جزئی در سانتریفیوژهای با اتصال گیردار حاصا میخواهد شد می
 اند.دو دسته افزود. الز  به ککر است سانتریفیوژهای با اتصال گیردار نیز به تدریج منسوخ شد 

ا آن است. اما مشکا اساسی که در کار ب کمتری مزیت اتصال گیردار م فظه نسبت به اتصال مفصلی در هزینه
ای این سانتریفیوژها وجود دارد، این است که نمونه در تما  طول زمان نصب و آزمایش و پس از آزمایش به گونه

سههتا سههت. در طول آزمایش به دلیا شههتاب باالی راگیرد که م ور عمودی نمونه با بازوی دسههتنا  همقرار می
پوشی مشود، قابا چشسهانتریفیوژ شاید تأثیر نیروی وزنی که در جهت عمود بر شتاب مرکزگرا به نمونه وارد می

ی های حاوی خاک فاقد چسبندگباشد، اما در زمان نصب و نیز زمان پس از توقف سانتریفیوژ به خصوص در نمونه
ساز واقع خواهد شد. در این گونه موارد نیاز است برای ننه داشتن اجزای مدل در موقعیت شکاو سیال، این امر م

مطلوب آزمایشههنر در حین زمان توقف سههانتریفیوژ تمهیداتی اندیشههید  شههود. مشههکا دینری که در طراحی 
، رضای قوانین تشابهو برای اهای مناسهب این سهانتریفیوژها وجود دارد، این اسهت که در بسیاری از موارد نمونه

ن . ایان نا ای اد شود ی واقعی باشند،که قرار است معرف سطوح مسطح در هندسهاز مدل سطوحی الز  است در 
 امر عالو  بر دشواری اجرا، تناقضاتی را در پی خواهد داشت.

ن آزمایش امزیت بزرگ سانتریفیوژهای با اتصال مفصلی نسبت به نوع قبا در این است که م فظه در طول زم
گیرد که کف آن هموار  بر راسهههتای برآیند شهههتاب گرانش و مرکزگرای و قبا و بعد از آن در موقعیتی قرار می

                                                 
4 Beam Centrifuge 
5 Drum Centrifuge 
6 Asymmetric Beam Centrifuge 
3 Symmetric Beam Centrifuge 
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دارد های فاقد چسبندگی نیز مشکلی وجود نسانتریفیوژ عمود است. بنا بر این حتی در استفاد  از سیاالت و خاک
 و به افزودن قیود غیر واقعی نیازی نیست.

 

 
 دارای م فظه با اتصال مفصلی تصویر شماتیک یک سانتریفیوژ بازویی نامتقارن -1-2شکا 

 
روش ترکیبی با اسههتفاد  از سههانتریفیوژ بازویی دارای اتصههال گیردار به این صههورت اسههت که درون م فظه، 

اشی از ن کمتری شود. به این ترتیب عالو  بر هزینهی معلق دینری قرار گرفته و نمونه در آن نصهب میم فظه
فراهم  ت سانتریفیوژ دارای اتصال مفصلی نیزگیری از مزیاستفاد  از سانتریفیوژ دارای اتصال گیردار، امکان بهر 

 شود.می
ژها در گیرد. مزیت این سانتریفیوی خاک در امتداد کا م یط استوانه قرار میای نمونهدر سانتریفیوژهای استوانه

نهایت در آن ها آن را معرف طول بیتوان در آزمایشتر بودن قابا توجه یکی از ابعاد نمونه اسهههت که میبزرگ
 .1د دانستبع

ی انواع سههانتریفیوژ بازویی نامتقارن با اتصههال مفصههلی م فظه به بازو نسههبت به بقیه بیشههتربا توجه به کاربرد 
تریفیوژ به ی سانو از این پس هر جا کلمهقرار گرفته بر این نوع سهانتریفیوژ تمرکز پژوهش حاضهر سهانتریفیوژ، 

 .بودتریفیوژها خواهد این دسته از سانمراد است، شد  تنهایی استفاد  
 

                                                 
 مراجعه شود. [2]ات بیشتر راجع به انواع سانتریفیوژها و مزایا و معایب هر یک، به برای کسب اطالع 1
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 برخی نکات مهم در ارتباط با آزمایش سانتریفیوژ -2-1-3
ها ست. با توجه به این ی تنشهای موجود در آن جزء و تاریخچهتابع تنش تشدبه رفتار هر جزئی از خاک  -1

ت. ی خاک متغیر اسنماید، رفتار خاک با حرکت به سهمت عمق الیهها با افزایش عمق تغییر میکه مقادیر تنش
ابلیت را ن قکند. آزمایش سانتریفیوژ ایتر میضمن آن که بارگذاری در حین آزمایش شرایط را از این هم پیچید 

دارا سههت که بدون اعمال هیگ گونه بارگذاری با ماهیت متفاوت با شههرایط واقعی و فقط با افزایش شههتاب این 
نش ی تتواند تاریخچهشههرایط را بازسههازی نماید. حرکت م فظه به دور م ور به خوبی و با دقت قابا قبول می

 واقعی را برای مدل ای اد کند.
ر آزمایش سهههانتریفیوژ وجود دارد این اسهههت که با توجه به این که طی آن مقادیر مزیت مهم دینری که د -2

-ی واقعی مسههئله بسههیار نزدیک هسههتند، تقریباً مسههتقا از این که من نی تنشها به م دود ها و کرنشتنش
 خوردارها از چه مقدار پیچیدگی برهای رفتاری آنی نمونه و برخی دینر از من نیدهند کرنش مواد تشهههکیها

ا را معرف هتوان نتایج آزمایشباشهد، و حتی بدون نیاز به شهناخت پژوهشنر نسبت به این معادالت رفتاری، می
یابی که مسهتلز  درک صه یح نسبت به ی اصهلی دانسهت. در این را  نیاز به ان ا  فرآیندهای برونرفتار نمونه

 ود نخواهد آمد.را  است، به وجرفتار مواد و غالباً با خطاهای زیاد هم
پذیر نیست. اما باید تالش شود که با ی شهرایط واقعی در مدل امکانباید توجه داشهت که ل اظ کردن همه -3

ی اصلی به درستی و با دقت کافی در مدل ی رفتار نمونهتوجه به منظور پژوهشهنر، عواما اصهلی دیکته کنند 
 وارد شوند.

ی سانتریفیوژ دارای توان مشخصی است، شتاب دوران سانتریفیوژ با وزن نمونه از آن جایی که موتور گردانند  -4
ی آزمایش را باید کاهش دهیم و بر نسههبت عکس دارد. یعنی هر چه شههتاب مورد نیاز باالتر باشههد، وزن نمونه

ین یشتربشود. اوالً استفاد  می ویژگی مشخصه ی سانتریفیوژها از دوعکس. به همین دلیا معموالً برای مقایسه
ین وزن در حههد اکثر شهههتههاب سهههانتریفیوژ )مثالً بیشهههترشهههتههاب در حههد اکثر وزن ممکن نمونههه و ثههانیههاً 

@ , @kg g kg g1500 100 850 130.) 
به دلیا دهد. نمایش می با سرعت مورد نظر طراح آزمایشدر حال دوران را ی سانتریفیوژ م فظه 2-2شکا  -5

ی سانتریفیوژ صرف خنثی کردن نیروی وزن نمونه مقداری از نیروی وارد بر نمونه از ناحیهوجود شهتاب گرانش، 
ه ی نیروی وارد بر م فظتی همهطبعاً در چنین وضعی فظه در وضعیت مایا قرار بنیرد. شود مشهد  و باعث می

ای اد  شتابهر چقدر میدان . های ثقلی را نمایندگی نمایند، مؤثر نیسهتهایی که قرار اسهت تنش اد تنشدر ای
 g100برای مثال در شتاب تر خواهد بود. کوچکی قرارگیری نمونه زاویه، تر باشدبزرگسانتریفیوژ شد  توسط 

0.برابر  این زاویه 1.برابر  g50، در شهتاب 57 5.برابر  g10و در شهتاب  15 در صورتی که باشهد. می 71

ی قرارگیری نمونه در حین چرخش و نیز تنش را برای نمونه ای اد نماید، زاویه Ngسهانتریفیوژ شتابی معادل 

ط رواب( از و با صههرف نظر از اصههطکاک در ترازهای مختلف نمونه )فقط ت ت اثر بار سههانتریفیوژ yعمودی 

 آید.دست می به (2-2)و  (2-1)
(2-1) arccot N  

(2-2) .y

N
g u

N
 




2 1
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 ی قرارگیری نمونه و دیاگرا  نیروهای وارد بر یک برش از نمونهان راف زاویه -2-2شکا 

 
قاط امتداد نیست. در نی نقاط نمونه همای م فظه، شتاب مرکزگرای سانتریفیوژ در همهبه دلیا حرکت دایر  -6

ای مماس بر مسههیر دوران نیز خواهد بود. برای مثال در های نمونه، شههتاب مرکزگرا دارای مؤلفهنزدیک به کنار 
.ای به عرض م فظه m0 ی ترین نقطه نسبت مؤلفهکند، در ب رانیدوران می m3به شعاع  ایکه در دایر  8

شود آزمایش به باشد. برای مقابله با این اثر توصیه میمی 3113مرکزگرا برابر  یمماسهی شهتاب نسبت به مؤلفه
زمایش نزدیک به وسط نمونه ها در آای طراحی شهود که حتی االمکان تمرکز نقاط حسهاس و نیز سهن ند گونه

 قرار بنیرند.
مه داد موضعی در فضایی نیشوند، مدلی از یک رخهایی که در دسهتنا  سانتریفیوژ قرار داد  میمعموالً نمونه -3

ت ای باشند که حرکنهایت هستند. این امر باید در طراحی شرایط مرزی نمونه ل اظ شود. مرزها باید به گونهبی
ی های انف اری و یا انتشهار موج، در صورتی که باز صهف ه در مرزها مقید شهود. در آزمایش برشهی و خارج از
ها به قدری کوچک باشهد که فقط عبور موج اولیه از هر نقطه را در بر بنیرد، نیازی به اندیشیدن زمانی ثبت داد 

ی زمانی ثبت ای که باز لرز  هایتمهیدات خاص در مرزها به منظور عد  انعکاس امواج نیسههت. اما در آزمایش
های مقدماتی با ارزیابی نتایج از تر اسههت، باید مرزها به دقت مورد بررسههی قرار گرفته و در آزمایشها بزرگداد 

چون حرکت سیال در خاک نیز ی مرزها در مسهائلی همکرد مرزها اطمینان حاصها شهود. مسهئلهصه ت عما
 یابد.ای میاهمیت ویژ 

اق ی شههتاب وارد بر اجزای خاک در اعمتوان انداز های ژئوتکنیکی میهای متعارف در پروژ ی عمقباز در  -1
شههود، این مقدار در مشههاهد  می 3-2شههکا (. اما در مدل همان گونه که در gمختلف را برابر در نظر گرفت )

متفاوت خواهد بود و به این ترتیب مناطقی از مدل در معرض کمبود تنش یا اضههافه تنش  اعماق مختلف اندکی
 R)نمونه  عمقدر سطح یک سو  ، مقدار شتاب امراین  آمدهایپیبرای کاهش  شهوداثبات می گیرند.قرار می

در این حالت در عمق دو سو ، مقدار شتاب دقیقاً برابر شتاب  سازی قرار بنیرد.باید معیار مقیاس( 3-2شکا در 
 .[2] ی با ابعاد واقعی اسهت و شاید بهتر باشد نقاط حساس نمونه در چنین عمقی متمرکز باشندگرانش در نمونه

 یشتربدهد؛ چرا که هر چه طول این بازو تر را نشان میاین پدید ، مزیت سانتریفیوژهای با بازوی اصلی طوالنی
ی به ارتفاع ادر جدول تغییرات شتاب سانتریفیوژ در عمق نمونهاست.  کمترباشهد، تغییرات شتاب در عمق نمونه 

. m0 در حال دوران است،  g100نصهب شد  و با شتاب معادل  m3بر روی بازوی سهانتریفیوژی به طول  6
 شود.مشاهد  می
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 اعماقر دحاصا از گرانش تنش  و شتاب سانتریفیوژاثر در  ی مقیاس شد نمونهدر عمق  نشت -3-2شکا 

 [2]اخذ شد  از  ی اصلیمتناظر در نمونه

 
 ای با مشخصات معینتغییرات شتاب در ارتفاع نمونه -1-2جدول 

 316 315 314 313 312 311 3 عمق

 1112 9112 9411 9311 13313 13219 13519 (gشتاب )

 
ناپذیر خواهد بود. برای مثال گزین نمودن موادی به جای مواد اصههلی در مدل اجتنابای از موارد جایدر پار  -9

ی نر  اشباع ت ت بارگذاری دینامیکی اشار  نمود. ضریب مقیاس ریزهای تشکیا شد  از ماسهتوان به خاکمی

برابر  زمان برای بار دینامیکی
N
ی زمان با اعمال بار دینامیکی، شاهد خروج آب منفذی تود است. ولی هم 1

گرایی هستیم. ضریب مقیاس زمان برای این فشار آب منفذی و احیاناً وقوع روانخاک برای مستهلک شدن بیش

در خاک برابر  فرآیند یعنی حرکت سهیال
N 2
ی اصلی متناقض شرایط نمونهاست. در نتی ه شرایط مدل با  1

برابر آب اما با چنالی مشابه آن  N یخواهد شهد. در این گونه موارد ناگزیر به استفاد  از مایعی به ویسکوزیته

در خاک به  به جای آب هسههتیم تا به این ترتیب ضههریب مقیاس زمان برای حرکت سههیال
N
زایش یابد. اف 1

توان ها با چنین مشهکلی مواجه نیستیم. چرا که به دلیا کندی حرکت سیال در خاک میتوجه شهود که در رس
ی بارگذاری دینامیکی آغاز را  خواهد بود بعد از اتما  دور ی رسههی همفرض کرد این حرکت که با ت کیم تود 

 گردد.می
دل کردن روش م پذیرد،اس در آزمایش سانتریفیوژ صورت میهایی که برای سن ش اثر مقییکی از تکنیک -13

های مختلف ساخته شد  و در معرض شتاب ی اصهلی با مقیاسسهت. در این تکنیک چند مدل از نمونه 9هامدل

1 گیرد )مثالً مدلی با مقیاسسانتریفیوژ متناسب قرار می
1و مدلی با مقیاس  g10در شتاب سانتریفیوژ  10

30 

                                                 
9 Modelling of Models 
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شود. ها با یک دینر مقایسه می(. نتایج حاصا از این آزمایشg30ی اصلی در شتاب سانتریفیوژ از همان نمونه
نتای ی موجود باشههد، این ی اصههلی وجود ندارد، اما در صههورتی که چنین هر چند اغلب نتای ی از آزمایش نمونه

 های صورت پذیرفته معتبر هستند که تفاوتتوان در این مقایسهه دخیا نمود. در صورتی آزمایشنتایج را نیز می
ی قابا قبول قرار بنیرد. با این حال باید به این نکته توجه های با مقیاس متفاوتشهههان در م دود نتایج آزمایش

ی نمونه ی مقیاسی نمونه و شتاب مرکزگرا، باز یوژ مورد استفاد  در انداز داشت که بر حسب م دودیت سانتریف
استفاد   g120تا  g40 شتاب یتوان از م دود اصهلی م دود اسهت. مثالً در یک سهانتریفیوژ معین فقط می

برابر کنترل شهههد  اسهههت و  3ی مقیاس ش در یک باز نمود. در این صهههورت بهایهد دقت نمود که نتایج آزمای
 چنان م ا ابها  باشد.تواند همبرابر می 43پذیری نتایج به مقیاس تعمیم

اس شوند، آیا الز  نیست همین مقیی ابعاد در مدل مطابق قانون مقیاس، مقیاس میبا توجه به این که کلیه -11
برای پاسهخ به این سؤال الز  است بین دو حالت ممکن تفکیکی بندی خاک نیز اعمال نمود؟ ی دانهرا به انداز 

 صورت پذیرد.
مثالً مقیاس کردن خاک ؛ شهههودمیی رفتاری خاک من ر ر معادلهبنهدی به تغییتغییر در ابعهاد دانهه در مواردی،

. در حالی که این دو نوع خاک را سهبب شودرس با آن  یگزینجای ممکن اسهتای طبق مقیاس آزمایش ماسهه
 .علمی ندارداعمال مقیاس در این جا توجیه  ،دهندرفتار کامالً متفاوتی از خود نشان می

هایی برای تعیین این که آیا ان امد، آزمایشخاک به تغییر در رفتار خاک نمی امها در مواردی کهه مقیاس کردن
 بندیگر چه مقیاس کردن یا نکردن دانهشود اسهت. مشهاهد  مییا نه، ان ا  شهد  وجود دارد این کار الزامی به 

ی ی کرات، طراحانداز تأثیر چندانی در نتایج ندارد، اما توصهیه شد  است برای کاهش اثر خاک به صهورت کلی 
اد و ابعترین ی خاک به کوچکترین دانهبزرگی انداز به شههکلی صههورت پذیرد که نسهههبت  ی آزمایشنمونه
 .[2] های مدل از حد ب رانی معینی ت اوز ننمایدانداز 

ی سهههط ی ی کرات بر روی حفر از با هدف بررسهههی اثر اند Holsappleو  Schmidtاین موارد،  در یکی از
ثر شتاب ت ت اسه برابر دینری بود،  یبندی یکمتوسط دانهی آبرفتی که حاصا از انف ار، بر روی دو نوع ماسه

 .[3] ندا نمودگزارش درصد  5اختالف در نتایج را برابر یکسان سانتریفیوژ آزمایش کرد  و 
های مقیاس شههد  باید با دقت و وسههواس های مختلف در خاک در مدلگرها و سههن ند حس اسههتفاد  از -12

 های بزرگ خواهدی اصلی مانند جعبهگرها در نمونهصورت پذیرد. ت ت اثر مقیاس انداز  در مدل، رفتار این حس
ها، جاییهانند در قبال جابتوهای مکانیکی متفاوتی که با م یط دارند، نمیبود. این گونهه ت هیزات بر اثر ویژگی

نیروها، حرکت سههیاالت و ... رفتاری کامالً مطابق م یط از خود نشهههان دهند و لذا بر نتایج تأثیر ای اد خواهند 
 جویی را به عما آورد.نمود. بنا بر این باید در استفاد  از این گونه ت هیزات حد اکثر صرفه

و  های دقیقها الز  اسههت طراحیتایج ثبت شههد  توسههط سههن ند نیز با توجه به بروز ناگزیر تداخالت بین ن
را در پی داشته باشد،  13ین مقدار آشفتنیکمترها که ثبت های مقدماتی برای تعیین آرایشهی از سن ند آزمایش

 ای از این دست تمهیدات ارائه گشته است.نمونه [4] اجرا شود. در
راکم )یا تگیری سانتریفیوژ ممکن است برخی از خواص مواد و به خصوص خاک تغییر نماید. ابدر مدت شت -13

گیرد که ممکن است تغییرات شدیدی را در های تأثیرگذاری قرار میویژگیی به عبارتی چنالی نسهبی( در زمر 

                                                 
13 Noise 
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ها پس از آغاز به کار تغییر تراکم خاک در پی افزایش شهههدید سهههطح تنش. ت ربه نماید این مرحله از آزمایش
ت نیز در عمق نمونه ثاب، تراکم خاک یابدافزایش می دهد. از آن جا که تنش به تناسب عمقسهانتریفیوژ، رخ می

از طرفی دینر، اصطکاک بین خاک و  .یابدبا حرکت از سهطح خاک به سمت عمق آن افزایش میباقی نماند  و 
نواخت و در نتی ه نشههسههت غیر یکتراز خاک ناهمنون نقاط همها باعث تراکم جدار  م اورم فظه در مناطق 

ای از یک تونا یا اتاقک درون خاک ت هیزاتی مانند نمونه، [5]و  [4]مشابه در صورتی که این امر  شود.میخاک 
 شد.خواهد تنیدگی در این ت هیزات پیشبروز من ر به مدفون قرار گرفته باشد، 

ی بیشتریت هماگرایی دارند، که پتانسیا رواناشباع ی ماسهمتشکا از در نظر گرفتن تغییرات تراکم در مسهائا 
این افزایش، شهههود و در نتی ه غفلت از می 11گرایی. چرا کهه افزایش تراکم باعث کاهش احتمال روانیهابهدمی
 .[6] رددگبینی وقوع این پدید  های باالدستی در پیشنتایج آزمایش و تخمینیح تواند باعث تفسیر ناص می

، قبا از آغاز فرآیند اصهههلی مورد آزمایش )در این مورد انف ار [3]از جمله های ان ا  شهههد  از آزمایشبرخی در 
مورد  ی)یا مافوق( انداز سهط ی(، ابتدا نمونه در سهانتریفیوژ قرار گرفته و به مدت کافی در معرض شتاب برابر 

ی ههر چند مقایس تا از حصول حد اکثر تراکم مورد نظر اطمینان حاصا شود. فته استنظر برای آزمایش قرار گر
هایی که این مرحله را پشهههت سهههر ی مقدماتی قرار گرفته بودند و نمونههایی که ت ت تأثیر این مرحلهنمونهه

در ها تن یی سهط ی حاصا از انف ار، تفاوتچون ابعاد حفر ننذاشهته بودند، در مورد متغیری ماکروسهکوپی هم
های موضعی شتاب یا سرعت، این گیرینداز دهد، اما در غیاب ت هیزات ادرصهد را در نتایج نمایش می 5حدود 

 تواند قضاوتی در مورد حدود تأثیر این مرحله بر این گونه متغیرها ارائه دهد.منبع نمی
ها باید فرآیند ت کیم خاک را طی های مرطوب یا اشهههباع که بر اثر تغییر تنشالز  به ککر اسهههت در مورد رس

رار داد  ق در میدان شتاب سانتریفیوژبه مدت کافی نمونه ست  ضروری ی اصلی آزمایش،کنند، قبا از آغاز مرحله
شههود تا ت کیم خاک کاما شههود. با توجه به روابط ت ربی مربوط به ت کیم، ضههریب مقیاس زمان الز  برای 

کند، برابر را برای نمونه ای اد می Ngت کیم کاما رس در سانتریفیوژی که شتاب 
N 2
 .[2]است  1

ی خاک بر اثر میدان شتاب سانتریفیوژ تغییرات تود  12در پی افزایش م صهورشدگیخاک ی عالو  بر این تود 
موج ال ، افزایش سرعت انتقافزایش سختی و صلبیت خاکتوان به نماید. از این جمله میدینری را نیز ت ربه می

 .[1] ی خارج از سانتریفیوژ اشار  کردنسبت به نمونه 13در م یط و کاهش کاهندگی
 های با مقیاس ابعاد واقعی اسههتفاد ی نتایج آزمایش سههانتریفیوژ، در قریب به اتفاق موارد از کمیتدر ارائه -14
 بخشر که د مقیاسها در حین آزمایش، باید در ضرایب ی مقادیر ثبت شد  در سن ند شهود. بنا بر این کلیهمی

 د، ضرب شد  و ارائه گردند.شخواهند معرفی دینری 
های سهههانتریفیوژ، فرکانس متغیرهای دینامیکی نیز مقیاس شهههد  و افزایش توجه به این که در آزمایشبا  -15
اال استفاد  های بیابد، در اسهتفاد  از ت هیزات باید دقت نمود که از ت هیزات با توانایی پشهتیبانی از فرکانسمی

 نمود.

                                                 
11 Liquefaction 
12 Confinement 
13 Attenuation 
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ها دارای حرکت سههانتریفیوژ که کرات در آنی ی درون م فظههایدر آزمایشوقوعش که  یکی از مسههائلی -16
 این مسئلهاست.  14، اثر کریولیسخواهد بودبر اثر انف ار( م تما ی سط ی ای اد حفر  ای هسهتند )مثالًپرتابه

هایی در حد سههرعت دوران م فظه به ی سهانتریفیوژ سهرعتدهد که درون م فظهدر مواقعی خود را نشهان می
هایی هستند، هایی که در معرض وقوع چنین سرعتنتایج آزمایشتفسهیر در  15ولیسوجود بیاید. اثر شهتاب کری

  ی توضیح مختصری در این بار. در این جا از تشهریح این پدید  اجتناب شد  و به ارائهباید در نظر گرفته شهود
 گردد.اکتفا می

ی تأثیر کت خود از ناحیهشهههود، در طول مسهههیر حری سهههانتریفیوژ پرتاب میای درون م فظههننامی که کر 
ری که تنها اثشود. این پدید  مانند این است که در قطار در حال حرکت توپی پرتاب شود. سهانتریفیوژ خارج می

ی ای قطار در هننا  پرتاب است که با سرعت اولیهپذیرد، سهرعت ل ظهاین توپ از سهرعت و شهتاب قطار می
به عبارت دینر، توپ در طول مسیر حرکت و قبا از برخورد م دد با  شود.اعمالی توسط پرتابنر جمع برداری می

یوژ ی سانتریفای که در م فظهکر  نماید.اجزای قطار، انداز  و تغییرات احتمالی شتاب و سرعت قطار را درک نمی
ی تأثیر هشهود نیز در مسهیر حرکت خود فارا از شتاب باالی سانتریفیوژ بود  و به عبارت دینر از حیطپرتاب می

د شود، در تما  طول مسیر خوسانتریفیوژ خارج شد  است. در مقابا هننامی که جسمی در سطح زمین پرتاب می
رانش شتاب گمیدان شتاب سانتریفیوژ و میدان  ماهویی شهتاب گرانش زمین اسهت. این تفاوت در حال ت ربه

رتابه در پ ای در روی زمین کامالً متفاوت باشد.های درون سانتریفیوژ و پرتابشود که مسیر حرکت پرتابهسبب می
فیوژ ی سانتریپیماید تا م دداً به زمین بازگردد. اما مسیر حرکت در م فظهروی زمین مسهیر سهمی شکا را می

ی هایی درون م فظهمسیر حرکت پرتابه 4-2شکا ی پرتاب متفاوت است. شکا سهمی ندارد و بسته به زاویه
ی یکسان، اما با زوایای مختلف پرتاب شد  اند. با توجه به عد  دهد که با سرعت اولیهسهانتریفیوژ را نشهان می

اثر کریولیس خود را با عد  تقارن در شکا  ی سهط ی،در یک آزمایش حفر تقارن مسهیر حرکت کرات پرتابی، 
 دهد.ی ای اد شد  نشان میحفر 
های ی سرعتم دود  ،که اثر کریولیس نتایج قابا توجهی در پی خواهد داشت هاای از سرعت، م دود [2]در 

.بین  r0 .از  کمترهای هایی که سههرعتمعرفی شههد  اسههت. لذا در پدید  r2تا  05 r0 از  بیشههتریا  05
r2 اثر کریولیس ناچیز و قابا صرف نظر استی نتی هنمایند، ای اد می. 

                                                 
14 Coriolis Effects 
چرا که این پدید ، ماهیت حقیقی ندارد و تنها در اثر تغییر دستنا  را  است. خواندن اثر کریولیس با عنوان شهتاب با مسام ه هم 15

 دهد.ی شتاب در دستنا  جدید نشان میای اضافی در رابطهمختصات خود را به صورت جمله
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زوایای مختلف در میدان شتاب سانتریفیوژ از دید هایی با سرعت ثابت ت ت مسیر حرکت پرتابه -4-2شکا 

 [2]اخذ شد  از  ناظر درون سانتریفیوژ

 

 قوانین مقیاس -2-1-4
رایب ی اصلی مطابق ضدر یک مدل فیزیکی مقیاس شد ، مقدار متغیرهای مختلف در نقاط متناظر نمونه با نمونه

 شود. قوانین مقیاس به عواملیی این ضهرایب، قوانین مقیاس اطالق میم موعهشهوند. به متفاوتی مقیاس می
سازی های مدلچون معادالت رفتاری حاکم، حالت مواد و شهرایط مسهئله وابسهته اسهت. به دلیا م دودیتهم

لی باید وی اصهلی را به یک دینر مرتبط سازند. ی پارامترهای مدل و نمونهتوانند کلیهقوانین مقیاس اغلب نمی
 ی مورد نظر حفظ شود.کوشش نمود حتی االمکان تشابه متغیرهای با نقش پررنگ در پاسخ مسئله

Schmidt  وHolsapple  های انف اری در م یط جامد، تعداد هشهت متغیر اصههلی شاما ، برای آزمایش[3]در
(، نرخ اعمال e(، انرژی داخلی )b(، بردار نیروی ح می )T(، تانسور تنش )  ح می )(، جرxبردار مکان )

(، و چهار متغیر Q( و انرژی افزود  شد  در واحد جر  بر اثر وقوع انف ار )q(، بردار رسانش گرمایی )rحرارت )
گرادیان سرعت )(، و تانسور F(، تانسور گرادیان تغییر شکا )a(، بردار شتاب )vوابسته شاما بردار سرعت )

Lبرد  در یک آزمایش اند. دو آزمایش در صورتی مشابهند که مقدار هر یک از متغیرهای نا ( را دخیا دانسهته
مقدار آن متغیر در آزمایش دینر  اببرابر ی مکانی، با ضرب در ضریبی ثابت ی دامنهی زمان و در همهدر کا باز 

ی در زمان و مکان متناظر باشد )این ضریب ثابت برای متغیرهای متفاوت، الزاماً مساوی نیست. به ی اصلیا نمونه

 عبارتی   , ,i i i f j j jf X t f X t،   , ,i i i g j j jg X t g X t.) 

ضریب  1ضریب مربوط به متغیرهای اصلی و  1باشهد )می 9به این ترتیب تعداد ضهرایب مقیاس مسهتقا برابر 
ب بر حسههب ضههرایبنا به تعریف این متغیرها و سههازی متغیرهای وابسههته ضههرایب معادل متغیر زمان(.مربوط به 

 آید:دست می به (6-2)تا  (3-2)روابط از سازی متغیرهای اصلی معادل
(2-3) 

v x t    

(2-4) a x t   2  
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(2-5) 
F  1  

(2-6) 
L t  1  

ی اول روابط بقای جر ، کند. این قیود در درجهشهههرایط مسهههئله قیودی را بر معادالت حاکم بر آن ت میا می
گیرند. در مسههائا انف اری وقوع جهش حاصهها از ای را در بر میی حرکت زاویهی حرکت و انداز انرژی، انداز 

الت نماید. این دستنا  معادی مستقا ای اد میهشود. اعمال این قیود سه معادلانف ار نیز به این قیود افزود  می
ان م ققنماید. م هول دینر تعیین می 3م هول را بر حسههب  6معادله اسههت، مقادیر  3م هول و  9که شههاما 

ضهرایب مقیاس مستقا را ضرایب مقیاس مکان )
x( زمان ،)

t( و جر  ح می ) .با ( انتخاب نمود  اند

 .دشخواهند م اسبه  (12-2) تا (3-2)ابط ورمطابق سایر ضرایب مقیاس استفاد  از روابط موجود بین متغیرها، 

(2-3)  T x t   
2

 

(2-1) b x t   2 

(2-9)  e x t  
2 

(2-13) r x t   2 3 

(2-11)  q x t   
3

 

(2-12)  Q x t  
2

 

های گردند. این قیود برای م یطی رفتاری آن اعمال میقیود بر حسههب حالت ماد  و معادلهای دینر از دسههته
اند که در این جا از ککر نتایج خودداری پذیری خطی و نیز گازهای کاما اسهتخراج شد هیدروسهتاتیک با تراکم

 شریح خواهد شد.شود. اما روال رسیدن به قوانین مقیاس مناسب قابا کاربرد در مسائا انف اری تمی
صرف نظر از این چرا که  ؛پوشهی استدر ابتدا فرض خواهد شهد اثر انتقال حرارت در م یط مسهئله قابا چشهم

مقیاس  بیضههر ،. به این ترتیب در همین اولین قد کندمیبا تناقض مواجه را قوانین مقیاس ی م اسههبهفرض، 

qشههود )کنار گذاشههته میمرتبط با انتقال حرارت   ی (. در صههورتی که مدل از همان مواد موجود در نمونه1

 داشت. خواهیمرا  (14-2)و  (13-2)روابط ، اصلی استفاد  نماید

(2-13)   1 

(2-14) Q  1 

 .دشومی حاصا (12-2)در  (14-2)دادن قرار  از (15-2)ی رابطه
(2-15) 

t x   
 به (15-2)و  (13-2)روابط با وابسههته شههدن ضههریب مقیاس چنالی و زمان بنا به در نتی ه 

x ، تنها ضههریب
مقیاس مستقا باقی ماند  

x (13-2)و  (16-2)روابط طبق توان را نیز میسایر ضرایب به این ترتیب  بود  و 
 .بیان نمود

(2-16) 
T e   1 

(2-13) 
b r x    1 

شههود اوالً ضههریب مقیاس زمان در شههرایط مفروض برابر ضههریب گرفته می نتی ه (13-2)تا  (15-2)روابط از 
تر باشد، به همان میزان طول زمان در مدل مقیاس طول است. به این معنا که هر چه مقیاس طولی مدل کوچک
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رد، در بی اصلی وقوعش مقدار مشخصی زمان میدادی که در نمونهتر است. رخی اصلی فشرد نسهبت به نمونه
در مدت کسههری از آن زمان به وقوع خواهد پیوسههت. ثانیاً همان گونه که قبالً نیز مورد اشههار  قرار گرفت،  مدل
ازی ستوان یکی از مزایای این نوع مدلی اصهلی و مدل برابر هسهتند و این را میها در نقاط متناظر نمونهتنش

 نماید.دانست. همین موضوع در مورد انرژی داخلی اجزای مدل نیز صدق می
خالصههه شههد  اسههت، در بسههیاری از  2-2جدول در  که (13-2)تا  (13-2)روابط قوانین مقیاس ارائه شههد  در 

از  هک ت قیقات علمی عیناً مورد اسهتفاد  قرار گرفته و پذیرفته شد  است. ولی در استفاد  از آن باید توجه داشت
ان و طول برابر یک نیست، در صورتی که معادالت رفتاری به زمان یا انداز  وابسته که ضرایب مقیاس زم آن جا

ود ها به وجترین ابهامی که از این م دودیت در نتایج آزمایشی اصلی نخواهد بود. مهمباشند، مدل معرف نمونه
 هایقاومت و ویژگیدانیم، مآید، اثرات نرخ کرنش یا نرخ تغییرات سهههایر متغیرها سهههت. همان طور که میمی

ا قابا ههای پایین در این ویژگیمکهانیکی اغلهب مواد وابسهههته به نرخ کرنش اسهههت. اگر چه تأثیر نرخ کرنش
پوشی از این وابستنی مقرون به ص ت نباشد. های باالی کرنش ممکن اسهت چشممالحظه نیسهت، اما در نرخ

ا احتیاط را  برفتاری وابسته به زمان یا طول دارند باید هم لذا استفاد  از این قوانین مقیاس در موادی که معادالت
گیری در این مورد تواند ما را در تصههمیمهای مقدماتی قبا از ان ا  آزمایش اصههلی میصههورت گیرد. آزمایش

 نمایی نماید.را 
 

 ضرایب مقیاس برخی از متغیرهای پرکاربرد -2-2جدول 

 مقیاسضریب  پارامتر

 طول
N
1 

 جاییجابه
N
1 

 1 تنش
 1 کرنش
 1 فشار
 1 سرعت
   N شتاب

 زمان
N
1 

 انرژی
N 3
1 

 N فرکانس
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 سازی عددیی مدلدرباره کلیاتی -2-2

 مقدمه -2-2-1
ترین را  هستند. اما برای مسائا واقعی پیچید ، به ندرت حا های ت لیلی مناسببرای حا ریاضی مسائا، روش

سازی سهازی عددی روی آورد. مدلی مدلت لیلی موجود و قابا اسهتفاد  اسهت. در این صهورت باید به گزینه
، پاسهخ آن را در قبال شرایط اعمال شد  به به کمک رایانه ت حاکم بر سهیسهتممعادالزمان همعددی با ت لیا 

سائا دارای مسازی مدلهستند که به منظور افزارهایی نوع خاصی از نر هیدروکدها نمایند. بینی میسیستم پیش
با توجه به این  .[1] اندی کوتاهی از زمان و ت ت اثر بارهای شدید گذرا ابداع شد های بزرگ در باز تغییر شکا

اثر این شرایط، چندین برابر مقاومت ماد  است، رفتار جسم به رفتار سیال مشابهت ت ت های ای اد شد  که تنش
سازد، تعریف متمایز می 16افزارهای ت لیا دینامیک جریان سیاالتیابد. با این حال آن چه این کدها را از نر می
از جمله صنعتی سهتفاد  از مدل مقاومت ماد  در هیدروکدها سهت. هیدروکدها در ت لیا بسهیاری از مسههائا و ا

ی، اها در برابر انف ار یا بار حاصها از برخورد موشهک و هواپیما، طراحی تأسیسات هستهت لیا و طراحی سهاز 
 سازی،های اتومبیاسهوی شهرکتها از سهناریوهای تصهادف خودروها به منظور ارتقای سهطح ایمنی آنت لیا 

ت لیا و طراحی برخوردهای احتمالی اجرا  فضایی در تأسیسات خارج از جو زمین و مسائلی از این دست، کاربرد 
 اند.یافتهو توسعه 

افزار استفاد  شد  است. این نر  ANSYS AUTODYNدر پژوهش حاضهر از یکی از انواع هیدروکدها به نا  
اند، ت اری شد  و بر خالف بسیاری از موارد مشابه که در حد مراکز دانشناهی و پژوهشی طراحان م صور ماند 

خود  ی نفوکهای پژوهشی را در حیطهقرار گرفته و به همین دلیا طیف وسیعی از فعالیتم ققان رس در دسهت
 دود و تفاضا م دود، به صورت های عددی اجزای مکار گیری توأ  روشبا به  AUTODYNقرار داد  است. 

 ی اثرات انف ار و موج انف ار و نیز برخورد و نفوک اجسا  رشد و توسعه یافته است.برای م اسبه خاص
به برخی از الز  اسههت در این فصهها ی هیدروکدها در این جا مورد نظر نیسههت، اما هر چند پرداختن به مقوله

ورود به این حیطه و اشار  شود. چرا که  AUTODYNو به صورت خاص افزارها کلیدی این گونه نر های جنبه
 .ستاین موارد اتصویر روشنی از دارا بودن مستلز  ، ب ث حول نتایج آن

ی جر ، بقای آن را حا نمود. این معادالت، قانون بقابر ، باید معادالت حاکم ی مورد نظرسهههاز  ت لیاجههت 
معادالت جهش  -در صهورت حضهور موج شوک-ای، بقای انرژی و ی حرکت زاویهی حرکت، بقای انداز انداز 

گیرد. اغلب در مسههایا واقعی، این معادالت دارای حا بسههته نیسههتند و بنا بر این ناگزیریم انرژی را در بر می
های کوچک نظر برای بررسههی مسههئله  را به قسههمتی زمانی مورد ی فضههایی مسههئله و احیاناً طول باز دامنه

ی ناچیز بودن طول تقسیمات زمان و فضا، معادالت حاکم در هر یک از اجزا و در کنند بشهکنیم. با فرض سهاد 
 .کندپذیر میآید که حا آن معادالت را امکانتری در میهر گا  زمانی به شکا ساد 

ری زمانی گیانتنرالی اول که به شود. در شیو ان به دو شیو  برخورد میهای رایج ت لیلی، با متغیر زمدر برنامه
ای معین به صورت ضمنی و درگیر با نتایج سایر ل ظات بود  و از حا پاسهخ در ل ظهمعروف اسهت،  13ضهمنی

                                                 
16 Computational Flow Dynamics 
13 Implicit Time Integration 
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های سختی، جر  و میرایی کا ساز  استخراج . طبق این شیو  ماتریسشوددسهتناهی از معادالت م اسهبه می
ثر ت ت اشهوند. این شههیو  برای مسائلی که متغیرهای مورد نظر مقداریابی می ،و با حا معادالت مربوطه شهد 

، اثر دهدها رخ نمیهایی مثا موج شوک در آنها ناپیوسهتنیدر آنبارهای دینامیکی نسهبتاً طوالنی قرار دارند، 
ها یا آنهدف از ت ل و پایین یا متوسط دارند(است )مثالً مسائلی که نرخ بارگذاری  نسهبتاً کوچکنرخ بارگذاری 

ی موارد بررسهی پاسهخ دراز مدت ساز  به شرایط است، مناسب است. اغلب مسائا عادی عمرانی خارج از حیطه
 ها را دارا ست.گویی به آنگیرد و لذا این شیو  توانایی پاسخمذکور قرار می

پاسخ سیستم در هر ل ظه به صورت مشهور است،  11ی صریحگیری زمانانتنرالی دو  که به در مقابا در شیو 
های سختی، جر  و میرایی . در این روش ماتریسشودصهریح از روی پاسهخ سهاز  در ل ظات قبا م اسبه می

 شوند وشهود؛ بلکه شرایط مرزی در مرزهای مربوطه به صورت موضعی اعمال میبرای کا سهاز  تشهکیا نمی
شود. برای استفاد  از این ها با گذشت زمان در م یط منتشر میمیرایی المان اثرشهان بر حسهب سهختی، جر  و

ته شکس «گا  زمانی»کوچک بسیار های ی زمان مورد نظر برای بررسهی مسئله به قسمتروش الز  اسهت باز 
ی باشههد، زمان ت لیا مسههئله و در نتی ه هزینه بیشههترهای زمانی شههود. بدیهی اسههت که هر چه طول این گا 

ه تر باشد، پاسخ مسئلتر خواهد بود. در عین حال اگر طول گا  زمانی از مقدار خاصهی بزرگم اسهباتی آن پایین
گفته  19کند، گا  زمانی پایدارگرایی پاسهخ مسهئله را تضهمین میگرا نخواهد شهد. طولی از گا  زمانی که همهم
فراهم آید که در حین مسئله گا  زمانی پایدار  سازی ت لیا مدل، باید کوشش نمود شرایطیشود. جهت بهینهمی

ی مسههائا و از جمله مسههائلی که از شمول برای ت لیا کلیه صهریحباالترین مقدار ممکن را حفظ نماید. روش 
ی قبا خارج اند، قابا اسهتفاد  اسهت. در مسهائلی که به هر دو شیو  قابا حا موارد قابا ت لیا توسهط شهیو 

کند، بیان ی ت میا میکمتری م اسباتی ی این که کدا  شیو  هزینهنظری کلی دربار  توان اظهارهستند، نمی
 داشت.

از توانایی ان ا  هر دو نوع ت لیا برخوردار  ANSYSو  ABAQUSافزارهای ت اری رایج از جمله برخی از نر 
افزارها نماید و انبوهی از نر ی دو  استفاد  میمن صهراً از شیو  ANSYS AUTODYNافزاری مانند اند. نر 
ای از مسائا نیاز کاربران افزارها در م دود هر یک از این نر  گیرند.ی اول را به کار میشیو  CSI SAPمانند 

 سازند.خود را مرتفع می
 

 مدل ماده -2-2-2
ر یکی از عواما بسههیار مؤثر داثر انواع مختلف بارها سههت. مدل ماد  تعریفی ریاضههی از رفتار تقریبی ماد  ت ت 

. با رفتار واقعی ماد  استی تعریف شد  و انطباق آن مدل ماد های حاصا از ت لیا سیستم، اعتبار دقت پاسهخ

                                                 
11 Explicit Time Integration 
19 Stable Time Step 
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ی م زا تقریب رفتار ماد  در قالب سه زیرم موعهدر ننرشی که در هیدروکدها نسبت به مواد وجود دارد، عموماً 
  .22و مدل گسیختنی 21مقاومت( )یا ، مدل رفتاری23ی حالتشود. این سه زیرم موعه عبارت اند از معادلهمی زد 

ت زیه   24و ان رافی  23ی هیدروسهههتاتیکای جامد به دو مؤلفهدر هیدروکدها، تانسهههور تنش در یک جزء از ماد 
وی تنش بر ر برشیی ی و در مؤلفهی وجو  از نوع عمودی هیدروستاتیک تنش بر روی کلیهشهود. در مؤلفهمی
ی هیدروسهتاتیک که در آن تنش در سطوح عمود بر یک دینر برابر باشهد. مؤلفهی وجو  از نوع برشهی میکلیه

سههازد. یعنی در صههورتی که جزئی اسههت، نقشههی در تغییر شههکا جزء نداشههته و فقط ح م آن را کم یا زیاد می
تر ا کوچکتر یگیرد، تناسبات هندسی خود را حفظ کرد  و فقط بزرگمن صراً ت ت اثر تنش هیدروستاتیک قرار 

ر خوش تغییی ان رافی نقشهی در تغییر ح م جزء نداشهته و فقط شهکا آن را دستخواهد شهد. در مقابا مؤلفه
 ای مختلف مدل ماد  را به این صورت تعریف نمود:توان اجزبا این توضیح می سازد.می

سهههازد. تغییرات فشهههار، انرژی درونی و چنالی را در یک جزء به هم مرتبط می معادله : اینی حالتمعادلهالف( 
 نماید.ی هیدروستاتیک تانسور تنش استفاد  میفقط از مؤلفه ی حالتمعادله

ش کرنتغییرات و نرخ انداز  تنش تسهههلیم، سهههایر عواما مؤثر در رفتار ماد  مثالً  ب( مدل مقاومت: این معادله،
 .25نمایدبیان میی برشی تانسور تنش بر حسب مؤلفهپالستیک جزء و انرژی درونی آن را 

ی وضهعیتی سهت که در صورتی که جزئی از ماد  در آن قرار کنند مدل گسهیختنی، بیان ج( مدل گسهیختنی:
ت تابعی از مقادیر این مدل معموالً به صهههوردهد. از دسهههت می  های واردبنیرد، باربری خود را در مقابا تنش

 یکرنش جامدات، این وضهههعیت بر آخرین نقطه -شهههود. در من نی تنش های جزء بیان میها یا کرنشتنش
شارهای فتوان تصور نمود، گسیختنی ت ت اثر می سهیاالتمدل گسهیختنی که برای من نی منطبق اسهت و 

 منفی ست.
گیرند، چرا که سهههختی ی حالت بهر  میقط از معادله، سهههیاالت عموماً فی حالت و مدل مقاومتمعادلهمیان از 

برای  در مورد جامدات نیز هر چندها قابا صههرف نظر اسههت. ی برشههی تنش در آنی مؤلفهبرشههی و در نتی ه
ایی از هدر تعریف نمود، اما همان گونه که گفته شد، در ناحیهرا هر دو جزء تری از رفتار جامدات باید تعریف دقیق
ی عادله، می رفتار غالب اجزاکنند نمایند، عاما تعیینرگ را ت ربه میهای بزکه بارها و تغییر شکاجسهم جامد 
 در سایر نواحی این گونه اجسا ، هر دو عاما نقش مؤثری ایفا خواهند نمود. حالت است.

 .هند شدهای آن فصا حضور دارند، معرفی خواسازیدر هر فصا از این پژوهش، مدل موادی که در شبیه

                                                 
23 on of StateEquati 
21 Constitutive (Strength) Model 
22 Failure Model 
23 Hydrostatic Stress Tensor 
24 Deviatoric Stress Tensor 
شود اسهت. بر اساس این معیار، ماد  هننامی تسلیم می Von Mises، مالک تسهلیم یک جزء، معیار AUTODYNافزار در نر  25

 رشی تانسور تنش با مقدار ب رانی خود یعنی یک سو  مربع تنش تسلیم برابر شود.ی ب( دو  مؤلفهInvariantکه ثابت )
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 در تحلیل مسائل ALEهای الگرانژی، اولری و معرفی روش -2-2-3
و  26«الگرانژی»در ادامه به دو نوع ننرش  شهههود.بندی گفته میی فضهههایی مسهههئله مشبه تقسهههیمات دامنه

هایی هستند، شود. با توجه به این که هر یک از این دو ننرش دارای کاستیبندی اشهار  میدر مش 23«اولری»
های هر دو روش را کوشههد کاسههتیابداع شههد  اسههت که می 21«الگرانژی اولری اختیاری»روش دینری به نا  

 پوشش دهد. این روش نیز مورد اشار  قرار خواهد گرفت.
 

 نگرش الگرانژی -2-2-3-1
به سم جتغییر شکا مطابق این ننرش، شود. اعمال نیروها و شهرایط مرزی مسهئله، باعث تغییر شکا جسم می

شود؛ به طوری که حرکت نسبی بین هر المان و ی درونش ظاهر میرا  ماد صهورت تغییر شهکا شهبکه به هم
ی بندی جسم به ماد ی مشهتوان گفت که در این روش، شبکخورد و لذا میی م صور در آن به چشم نمیماد 

ی آن الصهاق شهد  است. جر  هر المان در طول ت لیا ثابت است، اما ح م و نتی تًا چنالی آن دهند تشهکیا
 نماید.تغییر می

شود. مزیت اول این است این که ماد  نسهبت به مش حرکتی ندارد، دو مزیت اصهلی مش الگرانژی را سبب می
شود. مزیت دو  این است که سطوح تر و بدون خطا یا با حد اقا خطا ان ا  میکه ارضهای معادالت حاکم سها

جسهم در پایان هر گا  زمانی، بدون نیاز به ان ا  م اسبات مشخص است و به همین دلیا اعمال شرایط مرزی 
 م دودهای ت اری اجزای پذیرد. این مزایا باعث شد  است که اغلب برنامهدر سطوح جسم به سهولت ان ا  می

 همین ننرش را به کار گیرند.
سههازد. این ضعف برد که کاربرد آن را م دود میبندی از م دودیتی رنج میبا این حال روش الگرانژی در مش
هایی دهد. همان گونه که گفته شد، در برنامههای بزرگ مواجهند، نشان میخود را در مسهائلی که با تغییر شکا

ی م اسباتی وابسته به طول گا  زمانی پایدار است. ها دخیا شد  است، هزینهنکه زمان به صهورت صریح در آ
ترین المان م یط است و به این ترتیب حضور حتی یک المان عاما مؤثر در طول گا  زمانی پایدار، بعد کوچک

ئله لیا مستواند تأثیر قابا توجهی در طول گا  زمانی و زمان کا صهرف شههد  برای ت تر از حد نیاز میکوچک
داشته باشد. در مسائلی مثا برخورد و انف ار که وقوع فشارهای باال در م یط م تما است، کوچک شدن برخی 

وی رها تداو  یابد، به تدریج پیشناپذیر خواهد بود و در صههورتی که روند کوچک شههدن المانها اجتناباز المان
های بزرگ در شهههود. عالو  بر این وجود تغییر شهههکاحا رو به توقف نهاد  و زمان ت لیا بسهههیار طوالنی می

ممکن اسههت باعث ای اد  -در حالت سههه بعدی-ای یا هشههت گر  -در حالت دو بعدی-ای های چهارگر المان
 ها و در پی آن بروز خطا و توقف ت لیا شود.های منفی در این المانح م
پوشاند. برای جبران اثر کوچک شدن نقاط ضعف را میهایی در کدهای الگرانژی تا حدودی این ی مکانیز تعبیه
های توان جسهمی که دچار تغییر شکاشهود که بر اسهاس آن میاسهتفاد  می Rezoningها، از النوریتم المان

                                                 
26 Lagrangian Mesh 
23 Eulerian Mesh 
21 Eulerian (ALE) Mesh-Arbitary Lagrangian 
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ی . اسههتفاد 29ها را از مش قبلی به مش جدید منتقا نمودبندی کرد  و اطالعات گر بزرگ شههد  را م دداً مش
بسهههیار پرهزینه اسهههت. به عالو ، این که عملیات باید با دخالت کاربر ان ا  بنیرد،  Rezoningزیاد و مکرر از 

 شود.ی ضعفی برایش م سوب مینقطه
ابداع شههد  اسههت. طبق این  33ها، النوریتم فرسههایشنیز به منظور کاهش احتمال ای اد اح ا  منفی در المان
ی ابعاد مختلف از مقدار معینی ت اوز نماید، المان از دامنهالنوریتم هننامی که نسهبت تغییر شکا یک المان در 

 نماید، اماشود. این کار اگر چه مقداری خطا در مسئله ای اد میها متمرکز میمسئله حذف و تنها جرمش در گر 
 کند، قابا صرف نظر است.این مقدار خطا در مقابا امتیازی که ای اد می

های استفاد  از آن برای جامداتی که در طول زمان ت لیا دچار تغییر شکا با توجه به م دودیت مش الگرانژی،
ند، نمایهای بزرگ را ت ربه میآل اسههت. ولی برای سههیاالت و جامداتی که تغییر شههکاشههوند، اید بزرگ نمی

 های دینر ضروری ست.بررسی روش
 

 نگرش اولری -2-2-3-2
ی درون آن اتصهههال و قیدی وجود ندارد. ی مش و ماد در مش اولری، بر خالف مش الگرانژی، بین شهههبکهه

نماید؛ حال آن که ماد  ی خود را حفظ میی درون آن شکا اولیههای ماد ی مش مستقا از تغییر شکاشهبکه
یابد. در این جا ح م هر سلول شود و از سلولی به سلول دینر را  میبر اثر نیروهای وارد  درون شبکه جاری می

 نماید.جر  و چنالی آن تغییر می ثابت است و
دهد. اتصال ماد  و شبکه در ترین مشهکلی که ننرش اولری با آن مواجه اسهت، همین جا خود را نشان میمهم

شهود به صورت خودکار مرزهای جسم در هر گا  مشخص باشند. اما در انتقال ماد  در مش الگرانژی، باعث می
تواند سههازد. هر سلول میهای م اسهباتی ناممکن میماد  را در گا ی مش اولری تعقیب دقیق مرزهای شهبکه

ی مقدار تفکیکی هر یک از موادی است که در شاما یک یا چند ماد  باشد و م اسبات در هر گا  نشان دهند 
ایی ضشوند. اما تعیین مرز بین مواد درون سلول و به عبارت دینر توزیع فآن گا  از سلول خارج یا به آن وارد می

ها، نیازمند تقریب و طبیعتاً منشأ خطا در مسئله است. ضمن آن که نامشخص بودن مرز هر یک از هر یک از آن
 سازد.ها را غیر ممکن یا دشوار میمواد، اعمال شرایط خاص مرزی به آن

ه در ها کن را های تقریبی متفاوتی ابداع شهد  است. یکی از ایی اولری، را برای تعیین مرزهای مواد در شهبکه
است. این  31«تقریب مرزها با خط ساد »نیز مبنای م اسهبات قرار گرفته اسهت، روش  AUTODYNافزار نر 

های م اور، مرزها را به صورت خطوط روش بر مبنای سههم حضهور هر یک از مواد موجود در سهلول در سلول
ی مواد م صور در صورتی که جهت سرعت همه نماید. این روش تنهاراست موازی )یا عمود( بر هر راستا بنا می

در سهلول موازی )یا عمود( بر یکی از راسهتاها باشد، در آن سلول دقیق خواهد بود و در غیر این صورت تقریبی 

kmی مختلف که با سرعت جسم تشکیا یافته از چهار ماد  چهار 5-2شکا در اسهت. برای مثال 
s

100 2 

                                                 
 شود.نامید  می Remappingها از یک مش به مش دینر در هیدروکدها، عما انتقال اطالعات گر  29
33 Erosion ی فرسایش در معنای اخیر، ارتباط چندانی با مفهو  فیزیکی این کلمه ندارد.که کاربرد کلمه. توجه شود 
31 Simple Line Interface Calculation, SLIC 
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با رنگ   s5اند با رنگ قرمز، و نیز وضههعیت همان اجسهها  بعد از گذشههت به حرکت در آمد  45ی در زاویه
 ت.اسدر مش اولری ناشی از همین تقریب  سیا  نشان داد  شد  است. تغییر شکا اجسا  در طول حرکت خود

 

 
 اثر تقریب مرزهای اجسا  فرضی در حال حرکت در یک مش اولری -5-2شکا 

 اخذ شد  است. [1]دهند. شکا از ی اجسا  را نشان میاشکال قرمز وضعیت اولیه و اشکال سیا  وضعیت ثانویه

 
خود یکی از آثار تقریبی بودن مرزهای جسههم، این اسههت که بر خالف مش الگرانژی که قانون بقای جر  خودبه

خود برقرار نبود  و الز  است با پذیرش مقداری اولری به صورت خودبهتضهمین شهد  بود، این قانون در ننرش 
 خطا به برنامه ت میا شود.

در جامدات نناشته  32ای که بر مبنای ننرش اولری برای ت لیا مسائا برخورد بسیار پر سرعتدر کدهای اولیه
ی جسم دهند ی تشکیاماد شهد، با این اسهتدالل که فشهارهای حاصها از برخورد از چندین برابر مقاومت می

رد کگرفت. این رویی حالت ماد  مورد استفاد  قرار میشد و تنها معادلهکند، از مقاومت صرف نظر میت اوز می
آمیز بود، اما در مناطق دورتر نسبت به موضع برخورد و نیز در مقاطع ی برخورد موفقیتسازی مراحا اولیهدر مدل

ی حاصا از ناپذیر حفر واقعی را در پی داشهت. این امر به خصهوص در رشد توقف های غیرزمانی بعدی، جواب
 ها را درکرد. به تدریج انواع مختلفی از مدل مقاومت ماد  به هیدروکدها افزود  شد و مشکا آنبرخورد جلو  می

 ی برخورد با مواد جامد برطرف کرد.زمینه
های تقریبی متفاوتی مقاومتی به صورت معادل م اسبه شوند. را برای هر سلول، جر  و پارامترهای الز  اسهت 

ها به ویژ  در شههرایطی که مواد درون سههلول سههازی به کار گرفته شههد  اسههت. خطای این را به منظور معادل
های دور تواند قابا توجه باشد. به خصوص ترکیب مواد جامد و گازها به پاسخمشخصات بسیار متفاوتی دارند، می

 ها در کاستن از اثر این خطا مؤثر است.شود. ریز بودن مشواقع من ر میاز 

                                                 
32 Hypervelocity Impact 



 نامه:عنوان پایان

  های انف اری در دستنا  سانتریفیوژپذیری آزمایشت لیا عددی مقیاس
 دانشنا  صنعتی مالک اشتر

 م تمع دانشناهی آمایش و پدافند غیر عاما

 

24 

گیرد و شبکه در صورتی که وضعیت مدل ای اب کند، سازی شد  را در بر میی مش الگرانژی، جسم مدلدامنه
ه شود کشود. اما ثابت بودن مش در ننرش اولری باعث مییابد و یا کوچک میدر هر یک از مرزها گسترش می

ه ممکن ی نقاطی کپذیری نداشته باشد. لذا الز  است همهمسهئله در قبال تغییر شکا مواد درون شبکه انعطاف
ها منتقا شود، از همان ابتدا در مش اولری گن اند  شوند. بنا است در حین ت لیا، در مقطعی از زمان ماد  به آن
گیرد. ضمن آن که تر از اجسا  درون آن را در بر میسیعای وبر این مش اولری در ابتدای ت لیا احتماالً م دود 

ای وجود نداشته باشد. در این گونه موارد های این م دود  ماد ممکن است در ابتدای ت لیا در بعضی از قسمت
 ها نسبت داد.را به این قسمت 33الز  است خأل

رسد؛ نیز جامدات در شرایطی که تغییر می ناپذیر به نظردر م موع، برای سهیاالت استفاد  از مش اولری اجتناب
بندی الگرانژی اسههتفاد  نمود. چرا که ی موارد بهتر اسههت از مشنمایند. اما در بقیههای باال را ت ربه میشههکا

تری هایی که در آن موجود است و نیز به دلیا این که غالباً سرعت پاییناستفاد  از ننرش اولری به دلیا تقریب
رسهد که کد الگرانژی در آن شرایط به دالیلی از ب خود دارد، تنها در شهرایطی معقول به نظر مینسهبت به رقی

 دهد.خود ضعف نشان می
 

 (ALEروش الگرانژی اولری اختیاری ) -2-2-3-3
ی ابداع ای براناگزیر بودن استفاد  از کد الگرانژی در مواردی از یک سو و معایب کد اولری از سوی دینر، اننیز 

ی های بزرگ تنها در ناحیههای مذکور بود  است. به خصوص در مسائلی که تغییر شکاگزین روشروشی جای
( ALEگردد. روش الگرانژی اولری اختیاری )ی جسهم مورد توقع است، این تمایا تقویت میم دودی از دامنه

اسهههت. به این دلیا به این شهههیو   بر اسهههاس این نیاز و با ترکیب مبانی روش الگرانژی و اولری به وجود آمد 
ی ترکیب دو ننرش الگرانژی و اولری بر اساس انتخاب شود که گزینش شیو الگرانژی اولری اختیاری گفته می

تواند گیرد. این امر در صهورتی که کاربر قضهاوت مناسهبی نسهبت به مسهئله نداشته باشد، میکاربر صهورت می
 زا باشد.مشکا
ی یک گا  در روش الگرانژی است. در این برابر هزینه 5تا  2بین  ALEاتی در روش ی هر گا  م اسهبهزینه

ل ی طوروش بعد از گا  الگرانژی، مشابه روش اولری یک گا  انتقال وجود دارد. در این گا  مش بر حسب انداز 
دهد. سپس های م اور و بر حسهب روشهی که کاربر انتخاب نمود ، مقداری تغییر شهکا میی المانمشهخصهه

 شود.اطالعات از مش قبلی به مش جدید منتقا می
کان کنند این امهایی که از این روش استفاد  میی م اسباتی باالی روش حاضر، در عمو  برنامهبه دلیا هزینه

ی صورت گیرد و در بقیه ALEی خاصهی گا  انتقال مطابق النوریتم روش تعبیه شهد  اسهت که فقط در ناحیه
های ای که در معرض تغییر شکاهای موجود در ناحیها  الگرانژی اکتفا شود و به این ترتیب فقط گر نقاط به گ

 مورد ت لیا قرار داد. ALEی بزرگ است را به شیو 
های جواب تواند بهاین که در این روش تصهمیم کاربر در نتایج مؤثر است و در نتی ه آشنا نبودن او با مسئله می

شود. با وجود این استفاد  از این روش برای جامداتی ی ضعفی برایش م سوب میر شهود، نقطهغیر واقعی من 

                                                 
33 Void 
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روش  ی مناسبی دانست. گفتنی ست اینتوان گزینهنمایند، را میهای موضعی بزرگ را ت ربه میکه تغییر شکا
 برای کاربرد در ت لیا سیاالت مزیتی بر روش اولری ندارد.

 

 بندیدر مش AUTODYNهای و محدودیتها توانایی -2-2-3-4
شود و هر یک از این کدها یک پشهتیبانی می ALEهر سهه کد الگرانژی، اولری و  AUTODYNافزار در نر 

دهد درون یک مدل واحد، از اجسا  مختلفی که از ت لیلنرهای متفاوت افزار اجاز  میاند. نر نا  گرفته 34ت لیلنر
 گیرند، استفاد  شود.بهر  می

 

 تحلیلگر الگرانژی -2-2-3-4-1

 باشد. 36و یا ساختارنیافته 35تواند از نوع ساختاریافتهمش در ت لیلنر الگرانژی می

در مش ساختار یافته هر گر  از جسم، در حالت سه بعدی با یک شمارند  به صورت  , ,i j k شود. تعریف می
ای و منظم خواهند بود. این ها هشت گر شوند و المانبه هم متصا می المان 1ی میانی جسم، حتماً در هر گر 
. اما در مقابا، ان ا  هر گونه عملیات موضعی 33های پیچید  به این شهیو  شودتواند مانع تولید هندسههقیود می

.. توسط یه و .ای از جسم، اعمال نیرو و سرعت اولی تخصیص یافته به ناحیهمانند ای اد شرایط مرزی، تغییر ماد 
مسههتلز  سههاختاریافته بودن مش اسههت. ضههمن آن که با توجه به معلو  بودن مکان  AUTODYNکاربر در 

قابا  یبیشترها برای کاربر، ت لیا نتایج مش سهاختاریافته با سههولت ی اتصهال آنهای هر المان و شهیو گر 
 ان ا  است.

ی هیگ اطالعاتی در مورد مکان گر  برای که دربرگیرند  ها تنها با یک شههمار ولی در مش سههاختارنیافته، گر 
 AUTODYNشههود. بنا بر این ت لیا نتایج دشههوارتر اسههت. با توجه به این که در کاربر نیسههت، شههناخته می

امکاناتی برای سهاخت و ویرایش مش سهاختارنیافته تعبیه نشهد  است، امکان ان ا  هر گونه اصالحاتی در مش 
اربر سهلب شهد  است. در عین حال امتیازات مش ساختارنیافته نیز نباید از نظر دور ننا  داشته سهاختارنیافته از ک

ای، گر های هشههتشههوند. یک مزیت مش سههاختارنیافته این اسههت که در مش سههاختارنیافته عالو  بر المان
ای ، شش و هشت گر های چهارهای المانای )منشوری( و نیز ترکیبای )هرمی( و شش گر های چهارگر المان

 نماید و به اینپذیر میتر و نیز مش نامنظم را امکانهای پیچید شههوند. این امر تولید هندسهههم از شههمرد  می
 تر نمود.ی حساس درشتر از منطقهتوان مش را در نقاط حساس ریزتر و در نقاط دورتترتیب می

                                                 
34 Solver 
35 Structured Mesh 
36 Unstructured Mesh 
چون کر  و استوانه، با ای همبندی اح ا  هندسهی سهاد پذیر سهاختن ای اد هندسهه و مشبرای امکان AUTODYNافزار نر  33

ها اشکال مورد از گر ( بین برخی Jointو سهپس ای اد اتصهال ) ،kو  jو  iها، ای اد ان نا در م ورهای حذف برخی از المان
ز تر راهی به جز اسههتفاد  اهای پیچید شههوند. با این وجود همان گونه که گفته خواهد شههد، برای تولید هندسهههنظر قابا تولید می

 های دینر وجود ندارد.برنامه
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روی  توان بعد از ان ا  عملیات برته است و لذا میمش سهاختاریافته به سههولت قابا تبدیا به مش سهاختارنیاف
مش ساختاریافته، برای برخورداری از مزیت سرعت باالتر آن را تبدیا به مش ساختارنیافته نمود. باید دقت شود 

ودن و نظم در ای بگر پذیر نیسهت؛ یعنی مش ساختارنیافته حتی در صورت هشتکه این فرآیندِ تبدیا برگشهت
 ، قابا تبدیا به مش ساختاریافته نخواهد بود.هامکان گر 

برای ای اد جسم استفاد  کنیم، در همان هننا   AUTODYNپردازشنر خود در صهورتی که بخواهیم از پیش
مش ساختاریافته برای جسم  kو  jو  iای اد هندسهه و با دادن تعداد تقسهیمات در هر یک از سه راستای 

و توسهههط  AUTODYNشهههود. اما این امکان نیز وجود دارد که هندسهههه و مش در خارج از م یط تولید می
ان ا  و به درون برنامه وارد شوند؛ در این صورت  ANSYS Workbenchچون عناصهر مختلف افزاری همنر 

ها ای این گونه برنامهکارگیری امکانات حرفهخواهد بود. در عوض با به جسهههم ناگزیر دارای مش سهههاختارنیافته
امکان ان ا  عملیات موضعی بر روی  AUTODYNتری را تولید نمود. از آن جایی که در توان مش مطلوبمی

ئلی ساهای جنبی عالو  بر هندسه و مش، باید نیروها، شرایط مرزی و ممش سهاختارنیافته وجود ندارد، در برنامه
 منتقا کرد. AUTODYNاز این دست را نیز ای اد و سپس به 

فقط در حالت  Rezoningافزار، استفاد  از النوریتم در نهایت این نکته را نیز باید در نظر داشهت که در این نر 
 پذیر است.دو بعدی امکان

 

 تحلیلگر اولری -2-2-3-4-2
AUTODYN 3D  عالو  بر تعمیم ننرش اولری بهه سهههه بعد که به نا  مبدع آنEuler-Godunov   نامید

جوید که با هدف بهر  می Euler-FCT (Flux Corrected Transport)دینری به نا   Solverشههود، از می
: بیش از یک ماد  را  داردهایی به همتر موج در گاز به وجود آمد  است؛ اما استفاد  از آن م دودیتانتشار دقیق

ای در ابتدای ت لیا یا در طول آن نباید خأل تخصیص تواند در جسهمی از این نوع قرار بنیرد، به هیگ نقطهنمی
ها، آل باشد. این م دودیتی حالت گاز اید نماید باید از نوع گاز و با معادلهای که این جسم را پر مییابد و ماد 

رسد. اوالً عموماً در م یط به غیر از هوا، م صوالت حاصا از زا به نظر میمشکا در مسائا انف ار در هوای آزاد
نیز در م یط حضور دارد و ثانیاً حضور اجسا  جامد  JWLی حالت با معادله TNTای مثا ی منف ر انف ار ماد 
 ای اد شود. 31استفاد د باعث شود که در جسم گاز، مناطقی از نوع بیتواندر مدل می

های پایینِ م صوالت انف ار، یعنی پس از آن در ح م مخصوص JWLی حالت این بار  گفتنی ست معادلهدر 
ند و کی حالت گاز کاما میا میکه این گازها بعد از عبور موج انف ار مقداری انبسههاط یافتند، به سههمت معادله

 AUTODYNافزار نمود. حتی در نر  گزینی گاز کاما جایتوان با دقت مناسهههبی این معادله را با معادلهمی
جویی در م اسبات، پس از رسیدن جسم به وضعیتی ای وجود دارد که در صهورت فعال بودن، برای صرفهگزینه

شود. از طرفی دینر نسبت آدیاباتیک برای گازهای با مولکول دو خود ان ا  میگزینی خودبهمشهخص، این جای
پوشی است. در صورتی که از اثر انتقال حرارت چشم 114ر، ثابت و برابر اتمی شهاما هوا و نیز م صهوالت انف ا

                                                 
ری که با جسم الگرانژی ای از جسم اولهمان گونه که در ب ث اندرکنش جسم الگرانژی با جسم اولری گفته خواهد شد، منطقه 31

 گردد.ی م اسبات حذف میگذاری شد  و از چرخه( عالمتUnusedاستفاد  )پوشانی داشته باشد، به عنوان بیهم
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توانیم برای م صههوالت گازی انف ار و هوا از یک تعریف ، می-شههودکه اغلب به همین ترتیب عما می-شههود 
 واحد برای ماد  استفاد  نماییم.

شاما هوا  Euler-Godunovز نوع توان در مدل دینری جسمی ابنا بر این برای عبور از سد م دودیت اول می
ی گاز ی حالت به معادلهزمانی از وقوع انف ار گذشهههت و معادلهی منف ر  ای اد کرد. بعد از این که مدتو ماد 

 Euler-FCTوضعیت این جسم را به جسم اصلی که از نوع  Remappingکاما تبدیا شد، با استفاد  از امکان 
ی متغیرها شاما دما، فشار و چنالی از مش مدل فرضی به مدل اصلی کلیه اسهت، منتقا نمود. طی این فرآیند

 گردد.منتقا می
اما فائق آمدن بر م دودیت دو  در صهورتی ممکن است که بتوانیم فرض کنیم اجسا  جامد رفتار صلب از خود 

د  امد صرف نظر شای ندارند. در چنین حالتی از مدل کردن جسم جدهند و ضمناً شکا هندسی پیچید نشان می
 .39نماییممیگذاری استفاد  عالمتبه عنوان بیدرون جسم اولری  دراش را و تنها مشابه ح م هندسی

ی اجسا  از نوع گیرد. کلیهی آن صورت میزمان با تعریف هندسهبندی اجسها  اولری از هر دو نوع نیز هممش
 ی به شکا مکعب مستطیا باشد.هااولری الزاماً باید به شکا مکعب مستطیا و با سلول

 

 ALEتحلیلگر  -2-2-3-4-3

ن تفاوت نماید. با ایی مشابهی با ت لیلنر الگرانژی استفاد  میبندی کمابیش از شیو برای مش ALEت لیلنر 
 فقط توانایی ت لیا مش ساختاریافته را دارا ست. ALEکه ت لیلنر 

هیدروکدها رایج است که فقط قسمتی از یک جسم با  گفته شد، در ALEهمان گونه که در بخش معرفی روش 
ها به گا  الگرانژی اکتفا گردد. هننامی که جسمی با نوع ت لیلنر ت لیا شهود و در سهایر قسهمت ALEروش 
ALE های آن تابع کد الگرانژی است. قبا از ت لیا ی گر فرض حرکت کلیهشهود، به صهورت پیشای اد می

ها اعمال شود، انتخاب شد  و قید مربوطه به ر است قید حرکتی غیر از الگرانژی به آنهایی که قراالز  است گر 
آنان نسهههبت داد  شهههود. قیود حرکت شهههاما این موارد هسهههتند: آزاد )معادل الگرانژی(، ثابت )معادل اولری(، 

و نیز بر  42نسیاپتا، هم41گذاری هندسی در راستاهای مختلف، فاصله43گذاری مساوی در راستاهای مختلففاصله
 نماید. اینهای مرزی جسههم، حرکت الگرانژی را ت میا میاسههاس تعریف کاربر. برنامه در حالت کلی، به گر 

وانند از تهایی که بر روی مرز تقارنی جسم واقع اند، میقاعد  کلی نیست و موارد نقض دارد. از جمله این که گر 
گیرند. می ای قرارهایی هستند که بر روی یک مرز صف هی دو  گر قیود حرکتی متفاوت استفاد  نمایند. استثنا

پتانسهههیا اسهههتفاد  نمود؛ اما به م ض این که احیاناً بر اثر ها از قید همتوان برای این گر در این صهههورت می
 شوند.ی الگرانژی تبدیا میها به گر ای خارج شود، گر بارگذاری این مرز از حالت صف ه

                                                 
 استفاد  مشابه یک جسم جامد صلباسهتفاد  کردن قسهمتی از مش اولری این اسهت که قسمت بییکی دینر از کاربردهای بی 39

 . توجه شود که اثر این کار متفاوت با پر کردن جسم اولری با خأل است.[10]کند درون ح م اولری عما می
43 Equal Spacing [X, Y, Z, I, J, K, (I, J), (J, K), (K, I), (I, J, K)] 
41 Geometric Spacing [I, J, K, (I, J), (J, K), (K, I), (I, J, K)] 
42 Equipotential 
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توان از تواتر ان ا  گا  انتقال کاسههت تا مثالً م اسههبات مربوط به ی م اسههبات میجویی در هزینهبرای صههرفه
ALE  گا  زمانی ان ا  شهههود. عالو  بر این، این امکان وجود دارد که تنها درصهههدی از  13فقط یک بار در هر

 ها به شبکه اعمال شود.ی گا  انتقال برای گر حرکت م اسبه شد 
 

 اندرکنش اجسام با تحلیلگرهای متفاوت -2-2-3-4-4
مند هستند، در یک مدل در حالت کلی م از استفاد  از اجسا  مختلفی که از ت لیلنرهای مشابه یا متفاوت بهر 

اسهت. این امر اغلب مالز  با اندرکنش اجسها  خواهد بود. بدیهی سهت عد  تعریف اندرکنش بین اجسا ، باعث 
اجسا  بدون احساس وجود سایرین ت ت اثر بارهای وارد  به صورت مستقا تغییر شکا دهد،  شود هر یک ازمی

زار افی اجسا  حاکم خواهد شد. در نر ین طول گا  زمانی بر کلیهکمترضمن آن که طول گا  زمانی جسم دارای 
سم ی اندرکنش یک جپذیر است. یکی اندرکنش دو جسم الگرانژی )تماس( و دینروقوع دو نوع اندرکنش امکان

با سایر اجسا  کامالً همانند اندرکنش جسم الگرانژی ست  ALEالگرانژی و یک جسهم اولری. اندرکنش جسم 
 شود.را شاما می ALEو لذا در این بخش منظور از جسم الگرانژی، هر دو نوع جسم الگرانژی و 

 الز  به ککر است اندرکنش دو جسم اولری فاقد مفهو  فیزیکی است.
 

 )تماس( اندرکنش دو جسم الگرانژی
ط کاربر ها توسبرای تشخیص تماس دو جسم الگرانژی از دو النوریتم متفاوت استفاد  شد  است که یکی از آن

ی تشههخیص ای به نا  منطقه، حول هر جسههم منطقهGap Contactشههود. در النوریتم اول با نا  انتخاب می
شود. ورود هر گر  به این منطقه باعث توسط کاربر انتخاب میشهود. ضهخامت این منطقه تشهکیا می 43تماس

ای که به عمق نفوک بسهتنی دارد، در جهت عمود بر سطح وارد ای به آن گر  به بزرگیشهود نیروی بازدارند می
گردد. به این ترتیب از فرو رفتنی اجسا  زمان نیرویی در جهت معکوس به سطح جسم اعمال میشود. طبیعتاً هم

ریتم گردد. برای استفاد  از این النوی تماس بین دو جسم تبادل میون یک دینر جلوگیری و نیرویی در منطقهدر
 تر نباشد.ی تماس کوچکی اجسا  از یک دینر از ضخامت منطقهالز  است در ابتدای ت لیا فاصله

شود. در صورتی که م اسبه میها در هر گا  ، مسهیر حرکت گر Trajectory Contactدر النوریتم دو  با نا  
عیت شود تا موقای، مسیر حرکت سط ی از جسم دینر را قطع بنماید، نیرویی به گر  وارد میمسهیر حرکت گر 

 آن را به سطح جسم دو  تغییر دهد. برای اعمال نیرو در

ی با این ارائه شههد  اسههت. برای آشههنای Decomposition Responseو  Penaltyاین النوریتم نیز دو روش 
 رجوع شود. [9]ها به روش

 ای اجمالی ان ا  شد  است.مقایسه Trajectory Contactو  Gap Contactبین دو النوریتم  3-2جدول در 
 
 
 

                                                 
43 Detection Zone Contact 
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 AUTODYNافزار ای بین دو النوریتم متفاوت تماس در نر مقایسه -3-2جدول 

 Gap Contact Trajectory Contact 

 اقناع معادالت حاکم
ی ی حرکت خطی و انداز بقای جر ، بقای انداز 

 ایحرکت زاویه
ی ی حرکت خطی و انداز بقای جر ، بقای انداز 
 ای، بقای انرژیحرکت زاویه

تأثیر در طول گا  
 زمانی

 ندارد دارد

دهی نیاز به فاصله
اجسا  در ابتدای 

 ت لیا
 ندارد دارد

 قابلیت استفاد  در
 ی اجسا  با مش ساختاریافته،کلیه
 ی اجسا  با مش ساختارنیافتهکلیه

 ی اجسا  با مش ساختاریافته،کلیه
 اجسا  با مش ساختارنیافته به جز موارد استثنایی

 ندارد دارد قابلیت ت لیا موازی

قابلیت ت لیا تماس 
)تماس  چندگانه

 ی واحدگر زمان هم
 (م زاح وبا سط

 دارد ندارد

 

 اندرکنش جسم الگرانژی با جسم اولری
گیرد، مرزهای جسم الگرانژی برای جسم اولری هننامی که یک جسم الگرانژی درون یک مش اولری قرار می

کند. یعنی از حرکت کرات جسهم اولری در جهت عمود بر سطح جسم الگرانژی ممانعت مانند یک مرز عما می
م الگرانژی و تغییر شکا جسم آید. این ممانعت، ای اد میدان تنش در جسم اولری و متقاباًل در جسبه عما می

گیرد. ح می از جسم اولری که با الگرانژی را در پی خواهد داشهت و به این ترتیب تعاما دو جسهم شهکا می
ی مش اولری، شود، خالی از ماد  خواهد شد. با حرکت جسم الگرانژی در م دود جسهم الگرانژی پوشهاند  می

برای تضمین پایداری روند ت لیا، در  AUTODYNشوند. الی میهای جسم اولری از ماد  پر و خمرتباً سهلول
صورتی که در طول اندرکنش از یک سلول فقط نسبت کوچکی پر از ماد  باشد، آن را به صورت م ازی در یکی 

کند. م دداً در صورتی که نسبت پرِ سلول ادغا  شد  از حد نصاب فراتر رود، این های م اور ادغا  میاز سهلول
 گردد.ز سلول م اور مستقا میسلول ا

دهد. اما در شرایط خاص و یا به منظور فرآیند فوق اندرکنش کاما جسم الگرانژی با جسم اولری را توضیح می
توان از اندرکنش کاما عدول نمود. برای مثال اگر جسم افزایش سرعت در ازای وارد شدن تقریب به مسئله، می

به جای اندرکنش کاما بسیار  Rigid، استفاد  از اندرکنش لب فرض کردصهدر طول ت لیا را بتوان الگرانژی 
دینر  در حالتپوشان مش اولری دارد. کردن قسمت هماستفاد  اثری مشابه بینوع اندرکنش، این صرفه است. به

او  رایی مهم نیروهای وارد بر جسم الگرانژی باشد و اتفاقات درون جسم اولری بچه از دید کاربر، مسهئلهچنان
مناسب خواهد بود. این نوع اندرکنش، فقط  Weak Couplingچندان حائز اهمیت نباشهد، استفاد  از اندرکنش 

گردد و از تأثیر تغییر شکا جسم الگرانژی ی جسم اولری م اسبه مینیروهای وارد بر جسهم الگرانژی از ناحیه
 شود.ی تماس صرف نظر میدر میدان تنش منطقه
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تر از گا  زمانی جسم الگرانژی سهابقاً گفته شد، معموالً گا  زمانی مربوط به جسم اولری کوچکهمان گونه که 
بینی شد  است که گا  زمانی مورد استفاد  افزار پیشسهت. جهت افزایش کارآیی م اسهبات، این قابلیت در نر 

 Eulerود. به این امکان، شبرای جسهم اولری، متفاوت با مقداری باشهد که برای جسهم الگرانژی اسهتفاد  می

Subcycling شود.گفته می 
ش جسم ی می پایانی این که توصهیه شهد  است به منظور افزایش دقت م اسبات اندرکنش، نسبت انداز نکته

 .[13] باشد 2تر از ی مش جسم اولری بزرگالگرانژی به انداز 
 

 های ثقلیو توزیع تنش 44میرایی استاتیکی -2-2-4
ت لیا دینامیکی سیستم ت ت اثر بارهای گذرا طراحی گیری زمانی صریح اصالتاً جهت انتنرالروش گفته شهد 

ی نمایند، الز  است نیروهایهایی که از این روش برای ت لیا استفاد  میشهد  است. بسیاری از اوقات در برنامه
های ها به تعادل استاتیکی رسید  باشد و تنشمانند گرانش در مدل وارد شهوند که قرار اسهت مدل ت ت اثر آن

ممکن است الز  باشد وضعیت نهایی ایستای یک جسم را چنین همها در سیستم توزیع شد  باشد. نحاصا از آ
بعد از این که یک بار گذرا را ت ربه نمود، به دسهت آوریم. رسهیدن به این دو منظور با استفاد  از قابلیت میرایی 

 استاتیکی میسر است.
د نوسانی سیستم، به هر گر  نیرویی متناسب با سرعت آن ترین موبر اسهاس این روش با هدف میرا کردن پایین

ی سرعت در هر راستا که در شرایط عادی گردد. در صهورتی که از این روش استفاد  شود، رابطهگر  اعمال می
ی این روابط گفتنی است در شود. دربار می اصالح (19-2)ی صهورت رابطه، به اسهت (11-2)ی رابطهمشهابه 
مکان در طول یک گا   ها دخیا است، متغیرهای شتاب، سرعت وهایی که زمان به صهورت صریح در آنبرنامه

شوند. از میان این سه متغیر، سرعت در وسط هر گا  و دو متغیر دینر در ابتدای هر گا  م اسبه ثابت فرض می

ی گا  و گر شمار بیان nگردند. در این روابط، می
n

x
 1

2
nهای گر سرعت در گا بیان    است. nو  1

(2-11) n nn n
x x x t

 
  1 1

2 2
 

(2-19)    d d n nn n
x R x R x t 

 
    1 1

2 2
1 2 1 

، (19-2)ی رابطهدر 
dR  و به  م اسبه (23-2)ی تقریبی رابطهضریب میرایی استاتیکی است که توسط کاربر از

 شود.برنامه داد  می

(2-23) 
d

t
R

T



2

  

ی ترین دور ترین مود نوسههانی )مود دارای طوالنیی تناوب پاییندور  Tطول گا  زمانی و  tدر این رابطه 
تناوب( اسهت. مقدار به دسهت آمد  برای ضهریب میرایی اسهتاتیکی من ر به میرا شهدن نوسههان ساز  ت ت اثر 

گرایی نتایج ت لیا حول پاسخ استاتیک سیستم الز  خواهد شد. برای هم T3نیروهای وارد  ظرف مدت تقریباً 
مشههخص نباشههد، الز  اسههت در جهت  Tبه دقت تخمین زد  شههود؛ اما اگر مقدار دقیق  Tاسههت مقدار 

 به سمت مقادیر باالتر باشد. Tکاری تخمین م افظه

                                                 
44 Static Damping (Dynamic Relaxation) 
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، الز  است مدل با Tو  tگیری مقادیر برای انداز 
dR 0  ی کافی اجرا شود. بعد از این که زمان به انداز

نوسانی مقادیر متغیرهای مختلف مثا مکان، سرعت، شتاب، ی نمودارهای گذشت، اجرا متوقف شد  و با مالحظه
های زمانی در فایلی کخیر  . در طول اجرا، طول گا 45ی تناوب مدل استخراج شودتنش، کرنش، انرژی و ... دور 

 های زمانی را برای استفاد  در رابطه تعیین کرد.توان مقدار میاننین طول گا شود. با نناهی به این فایا میمی
، مقدار Tو  tی دو  اجرا، با در اختیار داشتن مقادیر در مرحله

dR  آید را دست می به (23-2)ی رابطهکه از
.استفاد  نمود  و ت لیا مدل را تا رسیدن به زمانی حدود  T3 دهیم. در پایان این زمان اگر ادامه می T4تا  5

ی اجرا شود. بعد از رسیدن به شرایط بیشترهنوز شهرایط مطلوب حاصها نشهد  بود، الز  است مدل برای مدت 
مناسب و برای ت لیا بارهای دینامیکی مثا انف ار، بازگرداندن مقدار 

dR .به صفر نباید فراموش شود 
 

                                     
                               

                                     
                        

                             

 
 یانف ارمسائا سازی فرآیند مدل -6-2شکا 

 

 46اسباتی متغیرهامکان مح -2-2-5
ی فضایی مسئله را طی فرآیند ، الز  اسهت دامنهAUTODYNهمان گونه که گفته شهد، در هیدروکدی مثا 

حا مسئله مقدار متغیرها را در دامنه به صورت گسسته و بندی نمود. های کوچکی تقسهیمسهمتبندی به قمش
افزارهای رایج اجزای م دود که با اسههتفاد  از توابعی نر نماید. بر خالف تعیین میرا درون هر سههلول یا المان 

 AUTODYNشود، تقریب زد  میها ر ها با توجه به مقادیر آن متغیر در گالمانی م دود  ونمقادیر متغیرها در
 کند.استفاد  نمی م اسبه شد  متغیرهامقادیر تغییرات از هیگ النوریتمی برای پیوسته کردن 

مقداری از  ،توضیح این که یابد.ها ضرورت میدر بررسهی نتایج ثبت شد  توسط سن ند  ذکوری متوجه به نکته
ه آن سن ند  بود  و تنها از این کموقعیت دقیق مکانی شود، مستقا از متغیرها که توسط یک سن ند  درک می

صورتی که در نقاط مختلف پذیرد. بنا بر این در ی کدا  المان واقع شهد  است، تأثیر میآن سهن ند  در م دود 

                                                 
را اندکی افزایش  Linear Viscosityو  Quadratic Viscosityی مصنوعی یعنی مقادیر بهتر اسهت در این مرحله، ویسکوزیته 45

 .[10]و  [8]ی مصنوعی ر. ک. به داد تا نوسانات زاید از نمودارها حذف شوند. جهت آشنایی با مفهو  ویسکوزیته
46 Centering of Variables 
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ی واحد را برای تغییرات ها یک تاریخچهی سن ند های متعددی قرار داشته باشند، همهیک المان واحد، سن ند 
 کنند.متغیر مورد نظر ثبت می

ها لها و سههلوی المانتغییر در انداز ای که از این امر منتج شههد  و باید در نظر گرفته شههود، این اسههت که نکته
 تواند باعث تغییر مکان مؤثری شود که مقدار متغیرشود، میدقت پاسهخ مسهئله میتغییر عالو  بر این که باعث 

چرا که معموالً کاربر مختصههات مکانی سههن ند  را در برنامه وارد  مورد نظر در آن مکان م اسههبه شههد  اسههت.
عیین شود را ته با توجه به موقعیت مکانی وارد شد ، المانی که سن ند  در آن واقع میافزار اسهت ککند و نر می

 نماید.نمود  و مقدار متغیر مورد نظر کاربر را در المان مربوطه ثبت می
یی مانند چنالی، فشهار، انرژی داخلی، تنش، دما و جر  که مسهتقیماً وابسهته به ماد  هستند، در موقعیت متغیرها
ها م اسههبه عت و شههتاب در گر شههوند. حال آن که متغیرهای دینر یعنی مکان، سههرمان م اسههبه میمرکز ال

 ند.گردمی
 

              

                 

                 

    
    

 
 متفاوت یهایی با انداز و مکان مؤثر آن در شبکه مکان تعریف شد  برای سن ند  -3-2شکا 

 

 شرایط مرزی ویژه -2-2-6
افزار هایی خاص، در نر اعمهال تنش، سهههرعهت و ... در سهههطوح یا گر عالو  بر شهههرایط مرزی رایج مهاننهد 

AUTODYN ت ، الز  اسهااز آن کمتراند که با توجه به شناخت بینی شد انواع خاصهی از شرایط مرزی پیش
که در پی یک نیاز واحد  Transmitو  Flow_Outبه صورت ویژ  معرفی شوند. در این جا دو نوع شرایط مرزی 

 د گرفت.نمورد توجه قرار خواهاند، به وجود آمد 
ها، بررسهی یک پدید  اسهت که در قسهمتی م دود از یک فضا که تا فواصا دور سهازیهدف بسهیاری از مدل
و یا  بع نتواند شاما انتشار یک ماد  یا موج در دریا یا هوا از یک مای میدهد. چنین پدید گسترش یافته، رخ می

 سههازی کا فضاباشهد. بدیهی سههت در این موارد، مدلای در قسهمتی از یک تیر فوالدی طوالنی یک بار نقطه
تفا نمود. گیرد، اکپذیر نیست و باید به ساخت قسمتی از مدل که منبع را در بر میضروری، و گذشته از آن، امکان

در این ت. تر استر و البته پرهزینهبنیرد، ت لیا دقیق هر چه مدل سهاخته شهد  فواصا بیشتری از منبع را در بر
ا نهایت بودن فضی شرایطی مشابه شرایط بیکنند الز  اسهت نوع خاصهی از مرزها که فراهم سهازی،گونه مدل
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هایی از این مرزها و به نمونه Transmitو  Flow_Outمرزهای  ، ابداع شهوند و مورد استفاد  قرار گیرند.باشهد
 های اولری و الگرانژی هستند.رای استفاد  در مشترتیب ب

 

 Flow_Outمرز  -2-2-6-1
نی یع ؛نمایدسهطوح خارجی جسهم اولری برای موادی که درون آن جریان دارند، مانند دیوارهای صلب رفتار می

ها عبور کرد  و خارج )یا وارد( شود. طبیعتاً در صورت برخورد موج تنشی به این تواند از آنهیگ جزئی از ماد  نمی
در یک  Flow_Outها را شاهد خواهیم بود. با استفاد  از مرز ی صلب، انعکاس از آنسطوح، همانند یک دیوار 
افزار یک سلول فرضی سم خارج شود. برای این منظور، نر دهیم به صورت آزادانه از جسهطح، به مواد اجاز  می

نماید و به این ترتیب شیب سرعت و تنش را در م ا مرز در کنار سهلول مورد نظر و دقیقاً مشهابه آن ای اد می
 .[9]ی دوری واقع شد  باشد کند که مرز در نقطهسازی میکند. این عما تقریباً حالتی را مشابهتصفر می

کرد این مرز در صورتی کامالً دقیق است که سرعت کرات خروجی در حد سرعت صوت باید دقت نمود که عما
ی سرعت صوت در تر از انداز ها مواجهیم، بسیار پایینهایی که با آنو فراتر از آن باشهد. در اغلب موارد سهرعت

آید. بنا بر این باید این مرزها را تا جایی که ممکن است از نقاط م یط اسهت و لذا در مسئله تقریب به وجود می
 .[9]سرعت و تنش اندک است  تغییراتحساس مدل دور کرد و در نقاطی قرار داد که 

ارد وجود دارد که م یط متناهی را در حالی که جریان ثابتی به درون جسم وجود د Flow_Inمرز دینری به نا  
های موج ورودی از ، ویژگیFlow_Inکند )مثا یک رود با دبی ثابت(. در صورت استفاد  از مرز سازی میشبیه

 های سرعت باید به برنامه داد  شوند.ی ورودی و مؤلفهجمله ماد 
 

 Transmitمرز  -2-2-6-2
توان شرایطی را برای ماد  ای اد نمود که از شبکه اند و نمیدر یک جسم الگرانژی، ماد  و شبکه به هم پیوسته

کنند، در سطوحی از جسم، به امواجی که به آن سطوح برخورد می Transmitخارج شهود. اما با اسهتفاد  از مرز 
که در سطوح خارجی جسم که این نوع مرز به  شوددهیم بدون انعکاس از م یط خارج شوند. توجه میاجاز  می

ها نسبت داد  نشد  است، بر حسب سختی م یط بیرون و سختی جسم، در م ا مرز انعکاسی به درون جسم آن
های مختلف کارآیی دقیقی داشته ی امواج با قدرتخواهیم داشهت. در عما، ای اد چنین مرزی که به ازای کلیه

قطعی سهت. در ضمن، این مرز فقط بر حال وقوع انعکاس اندکی در م ا مرز  باشهد، غیر ممکن اسهت و به هر
پذیرد نمی Transmitی موازی سهههطح هیگ تأثیری از مرز کند و مؤلفهی عمود بر سهههطح عما میروی مؤلفه

[13]. 
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  :مسوفصل 

 انفجار در هوای آزاد
 
 

 هوا یهمدل ماد -3-1
است. این مدل عالو  بر دقت مناسب برای  1آلی حالت گاز اید ترین مدل برای تقریب رفتار هوا، معادلهمناسب

متوسههط، از مزیت سههادگی در تعریف نیز برخوردار تا حد ی دماها و فشههارهای کاربرد در مورد گازها در م دود 
ز شود احالت گاز کاما پرداخته خواهد شد. سیال بودن هوا باعث می یلذا در این بخش به معرفی معادلهاسهت. 

 نیاز باشیم.تعریف مدل مقاومت و مدل گسیختنی بی
 

 ی حالت گاز کاملمعادله -3-1-1
 کنند  صورت پذیرفته است:های ساد در این مدل این فرض

 ح م کا م فظه ناچیز است. های گاز بهی حاوی گاز، نسبت ح م اشغال شد  توسط مولکولدر م فظه -1
ها نسهبت به یک دینر شود، وجود ندارد. های گاز هیگ نیرویی که باعث جذب یا رانش مولکولبین مولکول -2

 ت.ی م فظه شود، نیز موجود نیسهای گاز نسبت به دیوار عالو  بر این، نیرویی که باعث جذب یا رانش مولکول
در مسیر حرکت خود به یک دینر، کامالً االستیک است؛ به این معنی  های گازبرخوردهای احتمالی مولکول -3

 که این برخوردها من ر به اتالف انرژی نخواهد شد.
  آل پیشنهاد شدگاز اید  یبرای معادله (1-3)ی رابطههای ت ربی، اسهتفاد  از این فرضهیات و ان ا  آزمایشبا 

(، با استفاد  n( را در مقدار معینی گاز بر حسب مول )T( و دما )V(، ح م )P. این رابطه مقدار فشار )است

.، این ضریب برابر SIبر حسب واحدهای  سازد.مرتبط می 2ضریبی به نا  ثابت جهانی گازهااز 
.

J

mol K
8 314 

 شود.در نظر گرفته می
(3-1) PV nRT 

ین در ا د.باشتر است، قابا تبدیا میافزارها مناسباستفاد  در نر  که برای (2-3)ی رابطهی گاز کاما به معادله
به ترتیب  و  eو 114، معادل مانند هوا توان آدیهابهاتیهک گاز و برای گازهای با مولکول دو اتمی رابطهه، 

 است.و چنالی آن بیاننر انرژی داخلی گاز 

(3-2)  P e  1 

                                                 
1 Ideal Gas 
2 Universal Gas Constant 
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ی گاز در ح م ثابت )ی حالت در گازهای کاما با تعیین گرمای ویژ معهادلهه
vCگردد. این مقدار، ( تکمیا می

توان ضهههریب چنین میهم کند را تعیین خواهد کرد.تغییرات انرژی داخلی در طول فرآینهدی کهه گهاز طی می
 رسانش گرمایی گاز را وارد و به این وسیله اثر گرمای انتقال یافته بر اثر رسانش را در م اسبات ل اظ کرد.

مربوط به  e0و  0خالصهه شهد  است. مقادیر هوا ی حالت معادلهمقدار پارامترهای مربوط به  1-3جدول در 
.)و فشار اتمسفر ( K288)دمای اتاق شرایط  kPa101  .گردندمی( 3

 
 ی حالت گاز کاما برای هواپارامترهای مربوط به معادله -1-3جدول 

 
kg

m

 
 
 

30 
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e
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3

0 
.
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J
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114 11225 236112 31313 

 

 ی منفجرهمدل ماده -3-2
موسهو  است. بسیاری از مواد از  4ختنسهودر مواد ت ت دو رژیم مختلف امکان وقوع دارد. رژیم اول به  3انف ار

ی گاز طبیعی برای مصارف خاننی، سوختن بنزین در موتور خودروها استفاد  از شعله قابلیت سوختن برخوردار اند.
 ی خاننی، صنعتی و نظامی هستند.هایی از کاربردهای سوختن در امور روزمر ها نمونهفشنگ سالحو احتراق در 

ار، دینر انف شهود، انتقال حرارت در جسهم است. نوع مکانیزمی که باعث تداو  و گسهترش فرآیند سهوختن می
موج شوک ای اد  . در اثر وقوع این نوع انف ار6دهدرخ می 5ی قویانف اری اسهت که من صهراً در مواد منف ر 

ط گردد و باعث سرایت انف ار به نقاشهود که با سرعتی برابر سرعت صوت یا بیش از آن در م یط منتشر میمی
فشهار م صوالت بر اثر این نوع انف ار نسبت به سوزش  گردد. انرژی آزاد شهد  و دما ودینر خرج انف اری می

 ؛د شودای ا ی قویی منف ر ماد در بسهیار بیشتر است. برای وقوع انف ار )رژیم دو ( الز  است اننیزش کافی 
ی ای اد اننیزش در این مواد منف ر  به عهد نمایند. در غیر این صهورت این مواد نیز فرآیند سوختن را طی می

ی اسهت که از یکی از دو طریق فیزیکی )با ای اد شهوک( یا شیمایی )طی فرآیند سوختن در یک ماد  3چاشهنی
عالو  بر این از آن جایی که رسیدن به وضعیت  کند.ی ضهعیف و ای اد شهوک حرارتی( ایفای نقش میمنف ر 

ی طر و حد اقا طول برای ماد بر اسهت، ملزوماتی هندسی مانند حد اقا قانف ار پایدار آنی نبود  و اندکی زمان
 ی قوی وجود دارد.منف ر 
 آمد  است. 2-3جدول در  [11]به نقا از های دو رژیم ای از تفاوتخالصه

                                                 
3 Explosion 
4 Deflagration 
5 High Explosives 
6 Detonationی انف ار و مشتقاتش،س مراد از کلمه. با توجه به این که برای این واژ  معادل فارسهی گزید  نشهد  است، از این پ 

 همین نوع انف ار است.
3 Detonator 
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 سوزش و انف ار پیامدهای تفاوت -2-3جدول 

 انف ار سوزش 

سهههرعههت  3133تهها  313331 سرعت پیشرفت واکنش
 صوت

 یا باالتربرابر سرعت صوت 

 موج شوک انتقال حرارت ی واکنشبرند مکانیز  پیش
نسههبت چنالی م صههوالت به چنالی مواد 

 اولیه
 1تر از کوچک
 (3125تا  3136)حدود 

 1تر از بزرگ
 (216تا  113)حدود 

 ها و شاید صدها برابرد  1از  کمترکمی  م یطبه فشار  م صوالتنسبت فشار 
 گسترشجهت با جهت هم گسترشخالف جهت  جهت سرعت کرات م صول واکنش

 
معادالت رفتاری ی منف ر  قبا از وقوع واکنش انف اری، مانند مواد جامد دینر دارای الز  به ککر است که ماد 

ی منف ر  در مقایسههه با ها ابعاد ماد سههازیمخصههوص به خود اسههت. اما با توجه به این که در بسههیاری از مدل
ر ی منف ر  صرف نظپوشی است، اغلب از در نظر گرفتن قسمت جامد ماد سهرعت پیشرفت واکنش قابا چشم

 شود. به این موضوع در آیند  رجوع خواهد شد.می
ی قوی است و ه در این بخش ارائه خواهد شهد، مربوط به م صهوالت حاصها از انف ار مواد منف ر مطالبی ک

 طبیعتاً قابا تعمیم به فرآیند سوختن مواد و م صوالت آن نخواهد بود.
ی منف ر  یک واکنش شهیمیایی سههریع، را پشت سر ماد ی انف ار یک خرج انف اری جامد، در پی وقوع حادثه

ی انرژی آزاد شد و  ی و اندکی م صوالت جامدگازم صوالت زیادی  ح مصوالت این واکنش، م . گذاردمی
شود( و ای اد یک )که صرف گر  کردن گازهای حاصا از انف ار میشهدید حرارت شهدیدی در دو شهکا تولید 
ای تهویه را بر سرعت باالی واکنش که زمان الز به دلیا بسیار گر  تولید شد  . گاز موج شوک قدرتمند، هستند

تولید   تر از فشار م یطِ دربرگیرندفشاری به مراتب بزرگنماید، چنالی بسیار باالیی داشته و از م یط سهلب می
بینی رفتار گازهای حاصهها از انف ار، با ی حالت گاز کاما برای پیشدر این شههرایط اسههتفاد  از معادله نماید.می

 بود پیشنهاد شد  است.برای جبران این کم JWLبه نا  ی حالت دینری خطا همرا  است. معادله

 JWLی حالت معادله -3-2-1
ر سهازد. بنا بسهرعت باالی واکنش انف اری، تبادل حرارت مواد با م یط در حین فرآیند انف ار را غیر ممکن می

را طی نماید،  درروفرآیند بیکه یک  یشههود. در گاز کاملدر نظر گرفته می 1دررواین معموالً انف ار، فرآیندی بی
 .[31] آیدمی به دستعددی ثابت است،  Kکه در آن  (3-3)ی از رابطهتغییرات فشار بر حسب ح م 

(3-3) P KV  
(، Leeو  Jones ،Wilkinsکه نامش از ابتدای نا  م ققانی که در تکاما آن کوشههیدند ) JWLی حالت معادله

به  ((3-3)ی هدرروی گاز کاما )رابطهایی و طی چند مرحله، از فر  فرآیند بیتشهههکیها یافته، با ان ا  آزمایش
A ،B ،C ،R. ضرایب [12] شهد تبدیا (4-3)ی رابطهشهکا نهایی  1 ،R ضریبی هستند که   ،5و  2

                                                 
1 Adiabatic Process 
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م صوالت انف ار به نسبت ح م  vی منف ر  بر اسهاس آزمایش باید تعیین شوند. در این رابطه برای هر ماد 
 است.   قبا از انف اری منف رح م ماد 

(3-4) ( )R vR v
P Ae Be Cv     21 1  

ی ح م )نسهبت ح م م صوالت ، سههم هر یک از جمالت در من نی فشهار بر حسهب نمایند 1-3شهکا در 
این نمودار از پارامترهای اگر چه برای ترسیم ی منف ر  قبا از انف ار( نشان داد  شد  است. انف ار به ح م ماد 

برای سههایر مواد منف ر  نیز کمابیش به همین ها من نیاسههتفاد  شههد ، اما شههکا این  TNTی ی منف ر ماد 
اند، شهود، در آغاز انف ار که هنوز م صههوالت فرصت انبساط نیافتههمان گونه که مشهاهد  میصهورت اسهت. 

با انبساط . داردی حالت پاسهخ غالب معادلهدر ی اکنند ینتعیدرصهد، نقش  32با سههمی در حدود ی اول جمله
ی شود. در هننامی که جملهی دینر افزود  میو جملهشود و بر سهم داز سهم این جمله کاسته میگاز،  یتدری 

رسد و بعد از آن رو به درصد می 53عنی حدود ی دو ، به حد اکثر خود یجملهسهم اثر شهد  است، اول تقریباً بی
ی سههو  آن ی مؤثر در معادله، جملهرسههد، تقریباً تنها جملهمی 13ی ح م به عدد گذارد. وقتی نمایند نزول می
دررو برای گاز کاما دارد. از این رو برای کاهش ح م ی فرآیند بیاین جمله شهههباهت زیادی با معادلهاسهههت. 

ی اولیه قبا برابر ح م ماد  13افزارها، رایج است که هننامی که ح م م صوالت واکنش از م اسهبات در نر 
ود. در این وضعیت، توان شی گاز کاما تبدیا به معادلهتوسط برنامه  JWLی حالت از انف ار ت اوز نمود، معادله
 .[13] شدقرار داد  خواهد  1آدیاباتیک گازِ معادل، برابر 

 

 
 TNTبرای  JWLی حالت سهم تفکیکی هر یک از جمالت معادله -1-3شکا 

 
پذیرد؛ به طوری که در تأثیر میخرج انف اری ی از انداز  JWLی حالت معادلهدقت گفتهه شهههد  اسهههت کهه 

 .[12]های این معادله با نتایج ت ربی گزارش شد  است ی بین پاسخبیشترهای انف اری بزرگ، نزدیکی خرج
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ارائه شد   JWLی حالت پارامترهای مربوط به تعداد بسیار زیادی از مواد منف ر  برای استفاد  در معادله [12]در 
ای به همین ماد تعریف برای  AUTODYNی مواد که عیناً در کتابخانه TNTی است. این پارامترها برای ماد 

ی دینری در این کتابخانه ماد  ،شوند. عالو  بر اینمشاهد  می 3-3جدول ، در مورد استفاد  قرار گرفته استنا  
ی قبا دارد. این ماد  نیز به نقا وجود دارد که مقادیر پارامترهایش تفاوت اندکی نسههبت به ماد  TNT-2به نا  

متغیرهای ی حالت م صوالت انف اری برای تکمیا شدن نیاز به معادله آمد  است. 3-3جدول از منبع اصلی در 
 که در این جا ازدارد یعنی فشار و سرعت انف ار و انرژی در این نقطه  CJ9ی نقطهپارامترهای چون دینری هم

 رجوع نمایند. [14]و  [12]، [11]توانند به شود. عالقمندان میاجتناب می هاورود در معرفی آن
 

 به نقا از دو منبع متفاوت JWLی حالت برای معادله TNTی پارامترهای ماد  -3-3جدول 

 ینا  در کتابخانه منبع
AUTODYN A B C R 1 R 2  

 CJی پارامترهای نقطه

 فشار انرژی سرعت

[12] TNT 33112 31231 11345 4115 3195 3133 6933 613×6 313×211 
[14] TNT-2 33311 31343 31334 4115 3193 3135 6933 613×3 313×211 

 
با گاز حاصا از جا به صهورت یک، خرج انف اری JWLی حالت همان گونه که گفته شهد، با اسهتفاد  از معادله

نظر،  ی موردی منف ر  نسبت به ابعاد مسئلهی ماد در مسهائلی که انداز  شهود.واکنش انف اری تقریب زد  می
ثر قابا امذکور، رسد. در غیر این صورت، ممکن است فرض به نظر می پذیرفتنیچندان بزرگ نیست، این فرض 

 Lee - Tarverبرای غلبه بر این مشههکا، معادالت حالت دو فازی  ایج در پی داشههته باشههد.ای را بر نتمالحظه
ضعیت کند. وی جامد را به دو قسمت واکنش یافته و واکنش نیافته تقسیم میابداع شهد  است. این معادله، ماد 

ی ود. قسهههمت واکنش نیافتههر نقطه از ماد  قبا از عبور موج، واکنش نیافته و بعد از آن واکنش یافته خواهد ب
ی حالت معادلهکند. استفاد  می JWLی حالت و قسهمت واکنش یافته از معادله Shockی حالت معادلهماد  از 
Shock گیرند، کاربرد برای مواد غیر انف اری جامد یا مایعی که ت ت اثر بارگذاری از نوع موج شهههوک قرار می

ی ی حالت استفاد  نشد ، از توضیح معادلههای این پژوهش از این معادلهیسهازبا توجه به این که در مدلدارد. 
ی گردد که در کتابخانهشود و فقط به ککر این نکته بسند  میپوشی میچشهم Lee - Tarverو  Shockحالت 
 ی حالت به کار گرفتهوجود دارد که در تعریفش این معادله TNTCASTJJ1ای به نا  ماد  AUTODYNمواد 

 شد  است.
برای مواد  LSZK( و HOM)و فر  دو فازی آن یعنی  BKW، معهادالت حالت دینری شهههاما JWLبهه جز 

علمی  هایاند. اما هیگ یک از این معادالت نتوانسته است از ل اظ وسعت کاربرد در پژوهشمنف ر  پیشنهاد شد 
، AUTODYNچون هم رای یافزارهای دار نر بخشی از وسعت کاربردش را وا  JWLشاید برسهد.  JWLبه 

LS-DYNA  وABAQUS رس است؛ در حالی که سایر ها تعریف شد  و قابا دستاست که این معادله در آن
 اند.معادالت حالت چنین اقبالی را نیافته

                                                 
9 Jaguet Point -Chapman  
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در  Euler-FCTخاصی از مش اولری با نا  ی نهایی همان گونه که در فصا سو  گفته شد، نوع به عنوان نکته
در  گیرد. اما متأسفانهتعبیه شد  است که در مسائا انتشار موج از دقت باالتری بهر  می AUTODYNافزار نر 

ی دینر مش اولری، امکان وجود شود که در صورت استفاد  از گزینهاین نوع مش، فقط از یک ماد  )یادآوری می
ستفاد  نمود. در برخی از توان اآل میی حالت گاز اید جسم وجود داشت( آن هم با معادلهی مختلف در چند ماد 
که به صورت موضعی انرژی  هوا در نظر گرفته شد بلوکی از  شکابه ی منف ر  نیز ماد  [15]مانند  هاپژوهش

استفاد  از این روش رفع شد  است.  Euler-FCTاستفاد  از  داخلی و چنالی بیشتری دارد و به این ترتیب موانع
ز ی حالت گااز طرفی دقت باالتر در انتشار موج را به همرا  دارد و از طرف دینر خطای ناشی از استفاد  از معادله

ی رس، مطالعهدر هیگ یک از منابع در دسهههتمتأسهههفانه کهامها برای م صهههوالت انف ار را؛ و در این میان 
ان امد یا نه، ها میبرای بررسهههی این که آیا انتخاب این شهههیو  در کا به افزایش دقت در پاسهههخای انبهجهمه

های این پژوهش، همان روش قابا اعتمادتر سازیبه دلیا وجود همین تردیدها، در مدل .13گزارش نشهد  است
 اتخاک شد  است. JWLی حالت استفاد  از معادله

 

 زیاسمدل -3-3
 .بندی نمودتوان دستهمیم موعه  3در را های ساخته شد  برای این فصا، مدل

 های اصلی.های الز  مدلهای اولیه و تعیین ویژگیهای مقدماتی: جهت ارزیابیالف( مدل
 های اصلی.ب( مدل
 های اصلی.: جهت بررسی نتایج مدلتکمیلیهای ج( مدل

 ها پرداخته خواهد شد.ی مدله معرفی این م موعههای اصلی، بمدل هایویژگیبعد از معرفی 
 

 هامدل فیزیک -3-3-1
mبه ابعاد از هوا مکعبی در مرکز  m m 3 3 و  cm20به شههعاع  TNTجنس ی از وکرخرج انف اری ، 3

.وزن  kg54 ی مسئله )هوا و خرج انف اری( از یک جسم واحد با ت لیلنر برای کا دامنه. 11قرار گرفته است 62
تفاد  از اسگفته شد، این نوع ت لیلنر،  ترپیشاستفاد  شد  است. همان گونه که  Euler-Godunovاولری نوع 
دهد. رخ می ، انف ار در مرکز خرج3ی در ل ظه .شماردرا م از میدر شبکه  های مواد مختلفمدل با چندین ماد 

با مدلی دینر ت ت اثر شههتاب  1:1و مقیاس  G1ی نتایج ت لیا مدلی با شههتاب گرانش معادل هدف، مقایسههه
ها مورد مقایسههه قرار گرفته اسههت، عاملی که در این مدل باشههد.می  1:133و مقیاس  G100گرانش معادل 

                                                 
 Remappingبا استفاد  از قابلیت  FCT-Eulerی مدل اجاز  دهد، روش دینری برای استفاد  از مزیت در صهورتی که هندسهه 13

نماید، توضیح این روش در این جا ها امکان استفاد  از این قابلیت را ای اد نمیسازیی این مدلوجود دارد. از آن جایی که هندسهه
 لزومی ندارد.

ی منف ر  و شههکا هندسههی آن بینی شههد  در مورد مقدار ماد بندی، کمی ان راف از مقادیر پیشهای شههبکهبه دلیا م دودیت 11
 یر است.ناپذاجتناب
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ه زمان تا رسیدن بفشار و زمان رسیدن موج انف ار ی فشهار و مسهائا وابسته مانند حد اکثر بیشی زمانتاریخچه
ms2 .است 

 

 مرزیشرایط  -3-3-1-1
ی صفر انف ار در ل ظه تخصیص داد  شد  است. Flow_Out، شرایط مرزی جسهمی سهطوح خارجی به کلیه
 شود.آغاز می

 

 هاسنجنده -3-3-1-2
گفته شههد، موقعیت  5-4همان گونه که در بخش  ها ارائه شههد  اسههت.سههن ند حقیقی موقعیت  4-3جدول در 

ه خصوص در این مسئله ب باشد.، میستمورد نظر اکه دقیقاً  یها ناگزیر اندکی متفاوت با موقعیتحقیقی سن ند 
 دهد.خود را نشان میتأثیر ی متفاوت های با انداز ی نتایج ت لیا مشهننا  مقایسه

 
 هاموقعیت توصیفی سن ند  -4-3جدول 

 مکان شمار 

 ی منف ر ی مرکز ماد سلول دربرگیرند  1
 در م اورت مرز با هوا TNTی سلول درون م دود  2
 TNTی هوا در م اورت مرز با سلول درون م دود  3

 xی منف ر  روی م ور از مرکز ماد  mm500ی مکان سلول دربرگیرند  4
 xی منف ر  روی م ور از مرکز ماد  mm1000ی مکان سلول دربرگیرند  5
 xی منف ر  روی م ور از مرکز ماد  mm1000ی مکان سلول دربرگیرند  6

 

 های مقدماتیمدل -3-3-2
 عاما عبارت اند از:د. این سه شوسازی بررسی میی مدلبه وسیلهاثر سه عاما مختلف 

 ی جسم.نواختی فواصا خطوط شبکهنواختی یا غیر یک( تأثیر شکا مش: یک1
 ا دامنه.سازی کی جسم یا مدل( تأثیر استفاد  از تقارن: استفاد  از تقارن فیزیکی مسئله در جهت کاهش دامنه2
 ( تأثیر مرزها: تغییر در ابعاد مکعب هوا.3

در  .انداختصههار معرفی شههد ، به 5-3جدول در هایی سههاخته شههد  اسههت که برای رسههیدن به این منظور مدل
ی بررسههی ی هچنین نتها و همی در مورد هر یک از مدلبیشههترتوضههیح  3-2-3-4تا  1-2-3-4های بخش

 عواما ارائه شد  است.
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 های مقدماتیی مدلخالصه -5-3جدول 

 توصیف (Gشتاب ) نا 

1UFN 1 ی معمولیی غیر تقارنی، دامنهنواخت، دامنهمش یک 

1NFN 1 ی معمولیی غیر تقارنی، دامنهنواخت، دامنهمش غیر یک 

100UFN 133 ی معمولیی غیر تقارنی، دامنهنواخت، دامنهمش یک 

100USN 133 ی معمولیی تقارنی، دامنهنواخت، دامنهمش یک 

100USE 133 ی توسعه یافتهی تقارنی، دامنهنواخت، دامنهمش یک 

100USR 133 ی کاهش یافتهی تقارنی، دامنهنواخت، دامنهمش یک 

 

 تأثیر شکل مش -3-3-2-1
ی مش را در نقاطی که های م اسباتی، انداز جویی در هزینهشهود به منظور صهرفهبه صهورت کلی توصهیه می

ست به تر نمود. در گا  نخشیب تغییرات اندک، درشت باشهیب تغییرات متغیرها شدید است، ریزتر و در مناطقی 
اند. تنها مورد مقایسههه قرار گرفته 1NFNو  1UFNکار، نتایج دو مدل منظور سههن ش میزان مفید بودن این را 

هر دو مدل  اسههت. 1NFNنواختی آن در مدل و غیر یک 1UFN در مدل نواختی مشتفاوت این دو مدل، یک
ی مش در گر  هستند. فواصا شبکه 231323اند و بنا بر این در کا دارای سلول تشکیا شد  63در هر راستا از 

در مرکز مکعب تا  mm10اسهههت؛ در حالی که در مدل دینر این مقدار از  mm50مقدار ثابت  UFN1مدل 
mm207 کند. با توجه به قطر در دورترین نقاط از مرکز تغییر میmm400   خرج انف اری، به نظر رسهههید

سههایر خطوط شههبکه توسههط مکان باشههد.  mm10به صههورت ثابت و برابر  خط شههبکه در مرکز 23فواصهها 
های تعداد گر  توسطکه د گردم اسبه میای با افزایش تدری ی فواصا به گونه AUTODYNی پردازند پیش

های برش یک هشتم مدل 2-3شکا در  هر راسهتا که از کاربر گرفته شهد  اسهت، کا جسم پوشش داد  شود.
1UFN  1وNFN شود.مشاهد  می 

 

 بررسی نتایج
ی نواختیکشود که اند. مشاهد  میها ارائه شد  و مورد مقایسه قرار گرفتهنتایج مدل 3-3جدول و  6-3جدول در 

بیعی و طوجود مقداری تفاوت بین نتایج دو مدل  .شودرا باعث میی در نتایج زیادمش تفاوت  نواختییا غیر یک
اگر چه  براننیز است.درصههد، کمی شههک 23چون قابا توقع اسهت. اما مت اوز شهدن تفاوت از اعداد بزرگی هم

ه تر است داد، اما بنا بها به جواب اصلی نزدیکتوان در این جا حکم قطعی به این که پاسخ کدا  یک از مدلنمی
های مدل ی پاسختر است. مقایسه( مناسب1UFN) نواختشود که مدل با مش یکدالیا زیر، احتمال داد  می

1NFN  کند.خواهد آمد، این احتمال را به یقین تبدیا می 4-3-4با مدل دارای مش ریزتر که در بخش 
به طوری ها ست؛ ، نامطلوب بودن تناسب هندسی المان1NFNبر  1UFNاولین دلیا برای ترجیح داشتن مدل 

در دورترین  zو  yو  xهای م اور م ورهای ترین بعد آن در سلولکوچکترین بعد سهلول به که نسهبت بزرگ
 .ددهداد  و کاهش میها دقت م اسبات را ت ت تأثیر قرار کشیدگی سلولبزرگ . این مقدار است 23نقاط برابر 
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نواخت است. همان ی م اسهباتی باالی مدل با مش غیر یک، هزینه1NFNبر  1UFNدلیا دینر ترجیح مدل 
بعد برابر بودن  5ترین المان در جسههم اسههت. ه که قبالً گفته شههد، طول گا  زمانی پایدار، تابع ابعاد کوچکگون

شههود طول گا  باعث می، NFN1ترین المان در مدل بعد کوچکنسههبت به  UFN1ترین المان در مدل کوچک

msزمانی از  33 .به  10  31 35 برای رسههیدن و طول زمان ت لیا ها برابر( کاهش و تعداد گا  3145) 10
 برابر( افزایش یابد. 212) 1341به  433به زمان مورد نظر از 

 نواخت به کار گرفته شود.های اصلی، همان روش مش یکبنا بر موارد گفته شد ، تصمیم گرفته شد در مدل
 

 
 )چپ( 1NFNنواخت در مدل )راست( و غیر یک 1UFNخت در مدل نوامش یک -2-3شکا 

 ها ستی برش یک هشتم مدلدهند شکا نشان

 
 NFN1و  UFN1ها در دو مدل ( در م ا سن ند MPaفشار )حد اکثر بیش -6-3جدول 

 تفاوت 1UFN 1NFN موقعیت

T
N

T
 

1 5351143 5336131 3133% 

2 6513125 5315114 11123% 

A
ir

 4 21143 15161 26112% 

5 2163 1155 42131% 

6 2163 1155 42133% 
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 1NFNو  1UFNها در دو مدل به م ا سن ند  (msزمان رسیدن موج ) -3-3جدول 

 تفاوت 1UFN 1NFN موقعیت

T
N

T
 

1 3 3 3133% 

2 31322 31326 19155% 

A
ir

 4 31364 31343 26136% 

5 31131 31133 43146% 

6 31131 31131 42116% 

 

 تأثیر استفاده از تقارن -3-3-2-2
ای ست برای این که با کمک گرفتن ، اننیز yzو  xyی مسئله و بارگذاری آن نسبت به صف ات تقارن هندسهه

دو مدل نتایج ت لیا سهههازی شهههود. از این رو افزار، تنها یک چهار  صهههورت مسهههئله مدلاز ویژگی تقارن نر 
100UFN  100وUSN گیرد که اولی، کا مسئله و دینری یک چهار  آن را مورد ت لیا مورد مقایسه قرار می

به  231321ها را از ی جهات، این دو مدل مشابه یک دینر اند. استفاد  از تقارن تعداد گر از بقیه قرار داد  است.
 به تصویر کشید  شد  است. 100USN، مدل 3-3شکا . در رساندمی 63411

 

 
 100USNمدل استفاد  از تقارن در  -3-3شکا 

 دهدشکا کا مدل را نشان می



 نامه:عنوان پایان

  های انف اری در دستنا  سانتریفیوژپذیری آزمایشعددی مقیاست لیا 
 دانشنا  صنعتی مالک اشتر

 م تمع دانشناهی آمایش و پدافند غیر عاما

 

45 

 بررسی نتایج
رود به دلیا تقارن هندسه و بارگذاری، بین نتایج دو مدل انطباق وجود داشته همان گونه که گفته شد، انتظار می

مناطق بین نتایج، اختالف غیر قابا بهاشهههد. در عما این انتظار به صهههورت کاما برآورد  نشهههد  و در برخی 
ه شود. چرا کپوشهی وجود دارد. با این حال رفتار مدل تقارنی در اغلب نقاط قابا قبول تشهخیص داد  میچشهم

( توانسههته است زمان ت لیا 100USNعالو  بر در پی داشهتن نتایج قابا قبول در اغلب مناطق، مدل تقارنی )
(، کاهش 100UFNی که در آن ویژگی تقارن مورد توجه قرار ننرفته بود )زمان ت لیا مدل 3123مسهههئله را به 

 اند.مورد مقایسه قرار گرفته 100USNو  100UFNنتایج دو مدل  9-3جدول و  1-3جدول دهد. در 
 های اصلی از مدل تقارنی استفاد  شود.بنا بر این تصمیم گرفته شد در مدل

 
 USN100و  UFN100ها در دو مدل ( در م ا سن ند MPaفشار )حد اکثر بیش -1-3جدول 

 تفاوت 100UFN 100USN موقعیت

T
N

T
 

1 5342131 5529139 3149% 

2 6531163 6569191 3113% 

A
ir

 3 951131 943121 3139% 

4 21146 23131 1195% 

5 2169 2139 3193% 

 
 USN100و  UFN100ها در دو مدل به م ا سن ند  (msزمان رسیدن موج ) -9-3جدول 

 تفاوت 100UFN 100USN موقعیت

T
N

T
 

1 3 3 31333% 

2 313223 313223 31331% 

A
ir

 3 31341 31341 31113% 

4 31363 31361 31513% 

5 31139 31139 31193% 

 

 تأثیر مرزها 3-3-2-3
به منظور رعایت در اغلب مواقع با تقریب همرا  اسهههت.  Flow_Outگفته شهههد کاربرد مرز  1-6-3در بخش 

متری بین  315ی های ساخته شد  حد اقا فاصلهی مدل، در کلیهFlow_Outی اطمینان شرایط مرزی حاشهیه
از این که نتایج ثبت شههد  توسههط این اطمینان کسههب ها و مرزها حفظ شههد  اسههت. با این حال برای سههن ند 
تا سازی ی مدلنسبت به گسترش م دود ، USE100در مدل در این گا  پذیرد، ها از مرزها تأثیر نمیسهن ند 

mابعاد  m m 4 4  144641به  USN100در مدل  63441ها از این امر به معنی افزایش گر  اقدا  شد. 4
 د.باشمی 100USEدر مدل 
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.، اقدا  به کاهش م دود  به ابعاد USR100و در مدل  در قد  بعد . .m m m 2 4 2 4 2 در صورت  .شهد 4
 ترکوچکی از م دود توان های اصلی میمدلدر جویی در م اسهبات برای صهرفه ،بخش بودن نتایجرضهایت

 یابد.گر  کاهش می 33133ها به استفاد  نمود؛ چرا که با کاهش م دود  به میزان گفته شد ، تعداد گر 
 در نظر گرفته شد  و نتایج با مدل مسئله  یتقارنتنها برش  در هر دو مدل،، 2-2-3-4ی بخش بر اساس نتی ه

100USN اند.مورد مقایسه قرار گرفته 
 

 بررسی نتایج
شههود، گسترش همان گونه که مشهاهد  می ها ارائه شهد  اسهت.نتایج این مدل 11-3جدول و  13-3جدول در 

، هیگ گونه تأثیری در نتایج نداشته است. این مشاهد  به این 100USEدورتر در مدل ی مسئله به مناطق دامنه
زایش اف متر در این مسئله، مرزها اثر سوئی بر نتایج ثبت شد  نداشته است. 315معنی ست که در فواصا بیش از 

 است. برابر شد  415سبب افزایش زمان ت لیا به میزان  100USNنسبت به  100USEها در مدل گر 
 

و  USN100 ،USE100های ها در مدل( در م ا سن ند MPaفشار )حد اکثر بیش -13-3جدول 
100USR 

 بیان شد  است. 100USN، تفاوت هر یک نسبت به 100USRو  100USEهای مربوط به در ستون

 100USN موقعیت
100USE 100USR 

 تفاوت  تفاوت 

T
N

T
 

1 5529139 5529139 31333% 5523154 31155% 

2 6569191 6569191 31333% 6564143 31315% 

A
ir

 3 943121 943121 31333% 952142 31543% 

4 23131 23131 31333% 23141 31126% 

5 2139 2139 31333% 2113 31362% 

 
 USR100و  USN100 ،USE100های در مدل هابه م ا سن ند  (ms)زمان رسیدن موج  -11-3جدول 

 بیان شد  است. 100USN، تفاوت هر یک نسبت به 100USRو  100USEهای مربوط به در ستون

 100USN موقعیت
100USE 100USR 

 تفاوت  تفاوت 

T
N

T
 

1 3 3 31333% 3 31333% 

2 31322 31322 31333% 31322 31316% 

A
ir

 3 31341 31341 31333% 31341 31313% 

4 31361 31361 31333% 31369 11465% 

5 31139 31139 31333% 31139 31231% 
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.ی اطمینان مرزها از حد اقا از سوی دینر کاهش حد اقا فاصله m0 .به  5 m0 مقدار مختصری تفاوت در  2
ود )زمان شجویی قابا توجه در زمان ت لیا مینتایج ای اد نمود  اسهت. با توجه به این که این کار باعث صرفه

توان از های با مش ریزتر میاست(، در مدل 100USNت لیا در این مدل حدود یک سو  زمان ت لیا در مدل 
 با کاهش م دود  اکتفا نمود.پوشی نمود  و به مدل این مقدار خطا چشم

 

 های اصلیمدل -3-3-3
1:با مقیاس  USN1در این مرحلهه، نتهایج ت لیها مهدل  1:با مقیاس  USN100و مدل   1 ارائه و مورد  100

تذکر این نکته الز  است که همان گونه که در فصا دو  گفته شد، طبق قوانین مقیاس  .گرفته استقیاس قرار 
نماید. چنان که در منابع مرسو  است، در این جا نیز از مقیاس مورد نظر تبعیت میو زمان استخراج شد ، فاصله 

شود. یاستفاد  م گشته،یا های مقیاس شد ، از مقادیری که به ابعاد واقعی تبدها در مدلبرای گزارش این کمیت
1:به این معنی که مثالً اگر در مدلی با مقیاس  اتفاقی رخ داد  است، زمان و مکان  xو مکان  tدر زمان  100

ی مش در هر دو مدل ثابت و بر این اساس، فواصا شبکه شود.گزارش می x100و  t100داد برابر وقوع این رخ
 اند.اجرا شد  ms2است و هر دو مدل تا رسیدن به زمان  mm50برابر 

 

 بررسی نتایج -3-3-3-1
، 4-3شهههکا نیز در اند. ، نتایج ت لیا دو مدل ارائه و مورد مقایسهههه قرار گرفته13-3جدول و  12-3جدول در 

ی زمانی فشار در م ا متغیرها به تصویر کشید  شد  تاریخچه 1-3شکا و  3-3شکا ، 6-3شکا ، 5-3شکا 
مناسبی بر نتایج دو مدل حاکم است؛ به طوری که در قریب به اتفاق نقاط، بسیار شود انطباق شاهد  میماسهت. 

اس توان ادعا کرد قوانین مقیبنا بر این می قابا تشههخیص نیسههت.ی زمانی از یک دینر حتی من نی تاریخچه
ته گفمذکور همان گونه که در فصا شود که نماید. یادآوری میمندرج در فصا دو  برای انف ار در هوا صدق می

ی حالت ، معادلهTNTی از در نظر گرفتن انتقال حرارت صهرف نظر شد  است. چرا که در مورد ماد شهد  بود، 
نمایند به وجود آمد ؛ و برای دررو بودن فرآیندی که م صوالت انف ار طی میفاد  شهد ، اساساً با فرض بیاسهت
ست. و ای هوا نیز، عدد صفر برای ضریب رسانش گرمایی وارد شد  و به این ترتیب انتقال گرما منتفی شد  ماد 

ms2رسد در طول زمان کوتا  یز به نظر نمیالبته حتی در صورت در نظر گرفتن انتقال حرارت بر اثر رسانش، ن
 ، نتایج تأثیر چندانی از آن بپذیرند.
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 USN100و  USN1ها در دو مدل ( در م ا سن ند MPaفشار )حد اکثر بیش -12-3جدول 

 تفاوت 1USN 100USN موقعیت

T
N

T
 

1 5351143 5342131 31292% 

2 6513125 6531163 31333% 

A
ir

 3 962111 951131 11154% 

4 21143 21146 31133% 

5 2163 2169 31531% 

 
 USN100و  UFN100ها در دو مدل به م ا سن ند  (msزمان رسیدن موج ) -13-3جدول 

 تفاوت 100UFN 100USN موقعیت

T
N

T
 

1 3 3 31333% 

2 31322 31322 31341% 

A
ir

 3 31341 31341 31313% 

4 31364 31363 41619% 

5 31133 31139 31519% 

 

 
 100USNو  1USNهای در مدل 1ی زمانی فشار در موقعیت چهتاریخ -4-3شکا 
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 100USNو  1USNهای در مدل 2ی زمانی فشار در موقعیت چهتاریخ -5-3شکا 

 

 
 100USNو  1USNهای در مدل 3ی زمانی فشار در موقعیت چهتاریخ -6-3شکا 
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 100USNو  1USNهای در مدل 4ی زمانی فشار در موقعیت تاریخچه -3-3شکا 

 

 
 100USNو  1USNهای در مدل 5ی زمانی فشار در موقعیت تاریخچه -1-3شکا 
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 های تکمیلیو مدل سنجیصحت -3-3-4
1:های با مقیاس بعد از این که از انطباق نتایج مدل 1:و  1 هایی برای بررسی اطمینان حاصها شهد، مدل 100

( افکند  خواهد [16] ) UFC-340-02ی نامهها سهاخته شد  و نهایتاً نظری به نتایج حاصا از آیینپاسهخ اعتبار
 شد.
 

 کفایت مش -3-3-4-1
ای که بیش تر خواهد بود. شبکهتر باشد، دقت مسئله پایینی مش مسئله درشتقدر شبکهطبیعی ست که هر چه

ی ه در نت. ها را نداشته باشدبینی ص یح و قابا قبول جوابدقت الز  در پیش، ممکن است اسهتدرشهت از حد 
مدل ساخته شد  را از حیث کفایت مش مورد بررسی قرار داد. بررسی کفایت مش به این صورت ان ا  الز  است 

اختالف نتایج در مدل ثانویه نسبت دهیم. در صورتی که در مراحا متوالی کاهش میی مش را گیرد که انداز می
پذیریم و در غیر این صههورت ریز کردن به مدل قبلی اندک بود، نتایج مدل ثانویه را به عنوان جواب مسههئله می

یابد که اختالف نتایج دو دهیم. این فرآینهد تکراری تا زمانی ادامه میی دینر ادامهه میمش را تها یهک مرحلهه
 قبول قرار گیرد. ی متوالی در حد قابامرحله

 mm50ی خطوط شبکه، برابر استفاد  شد  است. در این مدل، فاصله USN100ی حاضر، از مدل در مسهئله
با فواصا خطوط شبکه به ترتیب  4USR100و  2USN100 ،3USN100های های دینری با نا اسهت. مدل

.، mm25برابر  mm16 شههود که برای مدل با ریزترین مش، ناچار به سههاخته شههد. توجه می mm10و  67
نیز به ترتیب  100USR4تا  100USNهای ها در مدلی کاهش یافته هسههتیم. تعداد کا گر اسههتفاد  از دامنه

اسهت و به شهرحی که در بررسهی نتایج ارائه خواهد شد، به نظر  3631921، 1543441، 461961، 63411برابر 
ی حاصا نشد  است. با این وجود ریزتر کردن مش در مرحله 100USR4رسهد دقت مناسهب حتی در مدل می

 یارد؛ به طوری که با به کار گیری رایانهی مورد اسهههتفاد  دبسهههیار باالی رایانه RAMی دینر، نیاز به حافظه
 نیز امکان ریزتر کردن مش وجود نداشت. GB8ی قدرتمندی با حافظه

 

 بررسی نتایج
های های مربوط به مشدر هر یک از ستون ها درج شد  است.نتایج این ت لیا 15-3جدول و  14-3جدول در 

 این رغمعلیی بعد درج شد  است. ی اول تا سو  ریز کردن مش، میزان تفاوت نسبت به مرحلهمربوط به مرحله
 ی ریز کردن مش میسر نبود.ی سو  و چهار  زیاد است، اما ادامهبین دو مرحلهکه هنوز اختالف نتایج 

ی زمانی فشههار در م ا تاریخچه ،13-3شههکا و  12-3شههکا ، 11-3شههکا ، 13-3شههکا ، 9-3شههکا در 
ین میزان حساسیت به مش در م ا بیشتر ارائه شد  است.اند، م اسبه گردید ها این مدلکه توسط ها سهن ند 

 شود.هوا در م اورت مرز با خرج انف اری مشاهد  می
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، USN100 ،2USN100های ها در مدل( در م ا سن ند MPaفشار )حد اکثر بیش -14-3جدول 
100USN3  100وUSR4 

میزان تفاوت مقدار نسبت به مقدار ، 100USN3و  100USN ،100USN2های مربوط به در هر یک از ستون
 ی بعد درج شد  است.در مرحله

 100USR4 موقعیت
100USN3 100USN2 100USN 

 تفاوت  تفاوت  تفاوت 

T
N

T
 

1 5335116 5493135 21263% 5541123 31399% 5529139 31223% 

2 3431132 6139111 11361% 6163111 31421% 6569191 41331% 

A
ir

 3 5431111 1191143 641916% 1532191 111953% 943121 311233% 

4 13115 12122 231354% 15152 231313% 23131 531621% 

5 6154 4192 241112% 3196 191413% 2139 291523% 

 
، USN100 ،2USN100های در مدل هابه م ا سن ند  (msزمان رسیدن موج ) -15-3جدول 

100USN3  100وUSR4 
میزان تفاوت مقدار نسبت به مقدار ، 100USN3و  100USN ،100USN2های مربوط به در هر یک از ستون

 ی بعد درج شد  است.در مرحله

 100USR4 موقعیت
100USN3 100USN2 100USN 

 تفاوت  تفاوت  تفاوت 

T
N

T
 

1 3 3 3 3 31333% 3 31333% 

2 31326 31325 21312% 31323 51292% 31322 31433% 

A
ir

 3 31332 31331 11365% 31334 131163% 31341 111361% 

4 31336 31333 11335% 31364 11123% 31361 51441% 

5 31222 31213 21215% 31211 21152% 31139 151346% 

 



 نامه:عنوان پایان

  های انف اری در دستنا  سانتریفیوژپذیری آزمایشعددی مقیاست لیا 
 دانشنا  صنعتی مالک اشتر

 م تمع دانشناهی آمایش و پدافند غیر عاما

 

53 

 
، 100USN ،100USN2 ،100USN3های در مدل 1ی زمانی فشار در موقعیت چهتاریخ -9-3شکا 

100USR4 

 

 
، 100USN ،100USN2 ،100USN3های در مدل 2ی زمانی فشار در موقعیت چهتاریخ -13-3شکا 
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، 100USN ،100USN2 ،100USN3های در مدل 3ی زمانی فشار در موقعیت چهتاریخ -11-3شکا 

100USR4 

 
، 100USN ،100USN2 ،100USN3های در مدل 4ی زمانی فشار در موقعیت چهتاریخ -12-3شکا 
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، 100USN ،100USN2 ،100USN3های در مدل 5ی زمانی فشار در موقعیت چهتاریخ -13-3شکا 

100USR4 

 

 نامهمقایسه با نتایج آیین -3-3-4-2
آید، از به دست می [16]مندرج در  2-3ن طریق با نتای ی که از نمودار ی نتایج به دست آمد  از ایبرای مقایسه

اسهتفاد  شد  است. عالو  بر این در این قسمت یک مدل یک بعدی انتشار موج انف ار با نا   100USR4مدل 
WEDGE 4که در آن مشابه مدل  نیز به کار گرفته شد  استUSR100ی مش برابر ، فواصا شبکهmm10 

استفاد  شد   WEDGEو  100USR4های تکمیلی در دو مدل تر نتایج، از سن ند برای بررسهی دقیق اسهت.
 xمتر بر روی م ور میلی 999و  199، 399، 699، 599 ،499، 399، 299، 231ی ها در فاصلهین سن ند است. ا

 اند.قرار گرفته

 

 بررسی نتایج
شد   ان ا نامه با آیین WEDGEو  100USR4ای بین نتایج دو مدل ، مقایسه13-3جدول و  16-3جدول در 

فشهار در هر نقطه و زمان رسیدن موج به آن نمودار حد اکثر بیش 15-3شهکا و  14-3شهکا چنین هم اسهت.
نسههبت به  WEDGEدر مورد زمان رسههیدن موج، نتایج هر دو مدل و به خصههوص دهند. شههان مینقطه را ن

فشار به خصوص در نزدیکی مرز با خرج شهود. اما در مورد حد اکثر بیشنامه نزدیکی مناسهبی مشهاهد  میآیین
 خورد.نامه به چشم میدی با آیینانف اری، تفاوت زیا
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های ساخته شد . توضیح این که نمودار شهود و از جهتی دینر به مدلنامه ناشهی میاین تفاوت از جهتی از آیین
به دست اند، ها م اسبه شد و روابطی که با هموارسازی این داد های ت ربی نامه بر اسهاس داد مندرج در آیین

ها، احتمال این که در اثر آن دوشمیی تولید یبسیار باال اند. در فواصا بسیار نزدیک به منبع انف ار، فشارهایآمد 
 کرد دقیق خود را حفظ کنند و یا حتی سالم بمانند، اندک است.گیری بتوانند عماکه ت هیزات انداز 

 
 WEDGEو  4USR100های ها در مدل( در م ا سن ند MPaفشار )حد اکثر بیش -16-3جدول 

 نامه بیان شد  است.، تفاوت هر یک نسبت به مقدار آیینWEDGEو  100USR4های مربوط به در ستون

 هنامآیین موقعیت
100USR4 WEDGE 

 تفاوت  تفاوت 

231 49131 5431111 13155134% 1931131 3912123% 
299 33193 139135 113121% 111116 194161% 
399 29113 25111 13135% 33113 3115% 
499 24129 13115 51119% 15152 36113% 
599 23122 9155 52136% 13163 32131% 
699 13113 1153 49119% 11191 29193% 
399 14164 3194 45131% 13166 23116% 
199 12165 3121 42145% 9152 24136% 
999 11132 6154 43161% 1155 22143% 

 
 WEDGEو  4USR100های در مدل هابه م ا سن ند  (msزمان رسیدن موج ) -13-3جدول 
 نامه بیان شد  است.، تفاوت هر یک نسبت به مقدار آیینWEDGEو  100USR4های مربوط به در ستون

 هنامآیین موقعیت
100USR4 WEDGE 

 تفاوت  تفاوت 

231 31329 31332 3169% 31321 3114% 
299 31344 31339 13141% 31341 1152% 
399 31363 31355 12133% 31363 4131% 
499 31314 31336 1159% 31312 1113% 
599 31136 31131 4133% 31136 3152% 
699 31133 31121 1139% 31132 2131% 
399 31156 31153 1139% 31151 1133% 
199 31114 31119 2131% 31119 3136% 
999 31213 31222 3195% 31221 3163% 
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 WEDGEو  100USR4های نامه و مدلمطابق آیین فشارحد اکثر بیش -14-3شکا 

 

 
 WEDGEو  100USR4های نامه و مدلزمان رسیدن موج مطابق آیین -15-3شکا 
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گفته شد، در م ا مرز هوا با خرج انف اری و فواصا نزدیک  1-4-3-4گونه که در بخش از سویی دینر، همان 
نماید و خطاهای عددی ی مش را ای اد میبه آن، شههیب شههدید تغییرات متغیرها، حسههاسههیت باالیی به انداز 

ا احی چندان قابها نیز در این نوسازیدهد. لذا نتایج مدلهای به کار گرفته شهد  بیشهتر خود را نشان میروش
 اتکا نیست.

ها رو به بعد(، اندک اندک تفاوت 433های شود که با فاصله گرفتن از مرکز انف ار )مثالً در موقعیتمالحظه می
ی نتایج در م اسهههبه WEDGEتوان گفت مدل ی عمومی میگذارد. و به عنوان یک مشهههاهد به کاهش می

 نماید.تر عما مینامه موفقنزدیک به آیین
 

 گیرینتیجه -3-4
ی منف ر  ای، معادالت حالت مناسب برای هوا و ماد سهازی رایانهدر این فصها، برای فراهم کردن امکان مدل

ای ههای الز  برای ساخت مدلسازی مقدماتی، دید اولیه نسبت به ویژگیمعرفی شهد. با ان ا  چند سری مدل
ل در ابعاد واقعی و یک مدل در ابعاد مقیاس شد  مورد های اصلی شاما یک مداصلی به دست آمد. سپس مدل

ت لیا قرار گرفت و انطباق مناسههبی بین نتایج ت لیا این دو مدل مالحظه شههد. الز  اسههت به منظور حصههول 
ها مورد اعتبارسن ی قرار بنیرند. این کار طی دو مرحله صورت ای، پاسخکرد مدل رایانهاطمینان از ص ت عما

دت شی مش، این نتی ه به دست آمد که ها نسبت به انداز ی اول با ت لیا حسهاسهیت مدلحلهپذیرفت. در مر
های ریزتر را طلب اسهههتفاد  از مشی منف ر ، بهه خصهههوص در منهاطق نزدیک به مرز ماد تغییرات متغیرهها 

مورد زمان رسیدن موج نامه عرضه شد. در های آیینسهازی به داد های مدلی دو  نیز یافتهنماید. در مرحلهمی
ر گرایی در مورد حد اکثها مشههاهد  شههد. این همسههازینامه و نتایج مدلانف ار، انطباق مناسههبی بین نتایج آیین

های گیری داد تر اسههت. دلیا این امر را در خطاهای انداز فشههار به وقوع پیوسههته در نقاط مختلف ضههعیفبیش
رسد در نقاط دورتر از مرکز سازی باید جست. به نظر میاهای عددی مدلنامه و خطت ربی مورد استفاد  در آیین

 روند.پیش می بیشترسمت نزدیکی  انف ار، نتایج به
 ی انف ار در هوای آزاد است.پذیری پدید مقیاسمؤید سازی عددی، نتایج مدلتوان ادعا نمود که در م موع می
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  :مچهارفصل 

 انفجار سطحی
 
 

 ی خاک رسیمدل ماده -4-1
ج ی نتایی انف ار در سطح یا عمق خاک و مقایسهسازی عددی پدید های متعددی ناظر بر مدلتا کنون پژوهش

ار ها هدف و معیهای فیزیکی مشابه ان ا  گرفته است. معموالً آن چه در این پژوهشسازی با نتایج آزمایشمدل
ای اد شد  در خاک )برای مثال جهت  2یا عمقی 1ی سط یحفر ی سهن ش قرار گرفته اسهت، هندسه و انداز 

ی منف ر  برای ای اد حد اکثر تخریب در هدف( و فشارهای منتشر ی نفوک سهالح دارای ماد یافتن عمق بهینه
ای یک ساختمان برای مقاومت در برابر شهد  در خاک و هوا بر اثر انف ار )برای مثال برای تعیین ملزومات ساز 

دهند  و مؤثر در م یط مواد تشهههکیادقت مدل رفتاری رسهههد ههدید مفروض( بود  اسهههت. به نظر مییهک ت
یان این . و از ماسهههت های فیزیکی و عددیگرایی یا واگرایی نتایج آزمایشی همکنند ترین عاما تعیینکلیدی

طبیعت خاک و تنوع شدید  ها ناشی از پیچیدگیترین ماد  خاک اسهت. ب رانی بودن خاک در مدلمواد، ب رانی
بینی رفتار آن را دشوار های مختلف این ماد  اسهت که طراحی یک مدل عددی برای پیشرفتاری در میان گونه

 سازد.می
اند مشهترک اند. با وجود این وجه مشترک، ها در این که از سهه فاز جامد، مایع و گاز تشهکیا یافتهی خاکهمه
های فاقد چسههبندگی هسههتند که رفتار ی اول خاکی کلی تقسههیم کرد. دسههتهتوان به دو دسههتهها را میخاک

 دهند که رفتار نزدیک بههای چسبند  تشکیا میی دو  را خاکغالبشهان به رفتار ماسهه نزدیک اسهت و دسته
ها قابا تمایز ی دانهای و رسههی از طریق چشههمی بر اسههاس انداز های ماسهههدهند. خاکرس از خود نشهان می

میکرومتر است. تفاوت رفتار  53تا  13ها بین متر و در رسمیلی 2تا  312ها بین ی کرات در ماسهسهتند؛ انداز ه
ا همین شود. بها و به تبع آن نیروهای بین مولکولی کراتشان ناشی میی آندهند این دو دسهته، از مواد تشکیا
 های فیزیکی مثاچنوننی تعاما کرات با آب، ویژگیی کرات، توان تفاوت در انداز اختالف کاتی اسهههت که می

 تر تفاوت عمیق در رفتار مکانیکی را توجیه نمود.پذیری و از همه مهمشکا
ی هر یک در ترکیب کلی خاک، ی ماسه و رس حضور دارند. سهم نسبی خاک طبیعی، هر دو دستهدر یک نمونه

نواختی آن، میزان تخلخا خاک، درصد رطوبت موجود یر یکنواختی یا غبندی خاک و یکی دانهرا  انداز به هم
ها های مختلفی برای خاکدهد. با توجه به این امر مدلدر خهاک و جنس آن رفتهار خاک را ت ت تأثیر قرار می

تواند به انطباق بر واقعیت نزدیک ی م دود و خاصههی از کاربردها میپیشههنهاد شههد  اسههت که هر یک در حیطه
 شود.

                                                 
1 Crater 
2 Camouflet 
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برای خاک  3«تراکم مواد متخلخا»ی حالت ی اسهههتفاد  از معادلهایهد  Sandvikو  Laine، 2331در سهههال 
. این مدل عالو  بر این که در تقریب رفتار واقعی خاک ت ت اثر بارهای دینامیکی [13] ای را مطرح نمودندماسه

افزار گرفت؛ به طوری که برای استفاد  از آن در نر ریف بهر  میتا حد زیادی موفق بود، از مزیت سهادگی در تع
AUTODYN  گ ، ان ا  هیتر استهای مشهابه رایجنسهبت به برنامهدینامیکی شهدید که جهت ت لیا بارهای

خا ی متخلگذاری پارامترها الز  نبود. لذا پارامترهایی که توسط آنان برای مدل ماد اقدا  دینری به غیر از جای
 جای گرفت. AUTODYNافزار ی مواد نر خانهخاک پیشنهاد شد  بود، در کتاب

هایی از های دارای رطوبت و یا دارای ناخالصیهایی نشان داد  شد که این مدل در ماسهبا این حال طی پژوهش
 رو ست.هایی روبهرس یا شن با کاستی

 Army Researchتش ایهاالت مت د  )( و مرکز ت قیقهات ارCU) Clemsonتیم مشهههترکی از دانشهههنها  

Laboratoryی مدل مذکور مدلی را با نا  ( بر پهایهCU-ARL های پیشهههنهاد و با اسهههتفاد  از نتایج آزمایش
های بعد این مدل برای فیزیکی آن را مورد ارزیابی قرار دادند. اثر درصد رطوبت در این مدل وارد شد  بود. در گا 

های رسی و خاک [19]های دارای ماسهه ، شهن[11] ای دارای اندکی ماسههاسهههای مهای مختلف خاکحالت
 توسعه یافت. [23]دارای اندکی ماسه 

 توان این گونه خالصه نمود:انف اری میسازی شرایط به طور کلی مزایای این مدل را برای استفاد  در مدل
1- CU-ARL این مزیت برای ت لیا  هایی اسههت که برای نرخ کرنش باال طراحی شههد  اسههت.از معدود مدل

 .4ر انف ار نزدیک بسیار مفید استماد  ت ت اث
 ها مد نظر قرارهای کاتی انواع خاک، تأثیر وجود رطوبت و نیز تأثیر وجود ناخالصههیها و تفاوتدر آن ویژگی -2

 گرفته است.
های عددی پژوهش حاضر گزینش سهازیکه برای مدل AUTODYNافزار تعریف و اسهتفاد  از آن در نر  -3

 نویسی است.چون برنامهنیاز از تمهیدات خاصی همشد  بود، بی
، 5جه به جدید بودن آنبرد، این است که با توای که این مدل از آن رنج میترین مسئلهدر کنار مزایای فوق مهم

ن ی کافی ی اعتبارسهنوز توسط م ققان مختلف مورد استفاد  و سپس نقد و بررسی قرار ننرفته است و پشتوانه
گیری مقادیر برخی از پارامترهای آن در آزمایشنا  مکانیک نیافته اسهت. ضهمن آن که ممکن اسهت برای انداز 

 ی باشیم.اهای پیچید خاک نیازمند به ان ا  آزمایش
های مختلف، نهایتاً همین مدل برای اسهههتفاد  در بعهد از ارزیهابی مزایها و معهایهب این مدل و بررسهههی گزینه

 های عددی پژوهش حاضر مناسب تشخیص داد  شد.سازیمدل

                                                 
3 Porous Compaction Model  در م یط نر( افزارAUTODYN  به اختصارCompaction ).نامید  شد  است 
ه توانند معتبر باشند که رفتارشان وابستنی قابا توجه بگفته شد که ضرایب مقیاس استخراج شد  برای موادی می 4-2در بخش  4

ی اشهته باشد. ممکن است در این جا این سؤال پیش بیاید که با توجه به این نکته آیا قائا شدن رفتار ویژ نرخ تغییرات متغیرها ند
ای نماید؟ پاسخ منفی ست. چرا که اگر چه رفتار رس ماسهای مثا خاک اعتبار این ضهرایب را نقض نمینرخ کرنش باال برای ماد 

دعا شد  م صور نمود. ا« نرخ کرنش باال»و « نرخ کرنش پایین»را در دو رژیم کلی توان این وابستنی به نرخ وابسته است، اما می
 پذیرد.ها، رفتار ماد  از مقدار واقعی نرخ کرنش تأثیر قابا توجهی نمیاست که در هر یک از این رژیم

ای اولین بار در سال س ماسهشود و تعمیم آن به رمی 2336و  2335های اولین کاربردهای این مدل برای ماسهه مربوط به سهال 5
 .[20] ان ا  گرفته است 2313
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ی حالت تراکم مواد متخلخا، مدل مقاومت )رفتاری( مصالح سهیسهتمی است مرکب از معادله ARL-CUمدل 
 . پس از تعریف مختصر این اجزا، مدل مذکور معرفی خواهد شد.3جانبهل گسیختنی کشش همهو مد 6ایدانه

مدل ی شهههاخه، من صهههراً CU-ARLهای گوناگون مدل برای جلوگیری از پراکنهدگی مطهالب، از میان جنبه
نا  برد  شد، ها هایی که از آنای مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدیهی است که انواع دینر خاکهای ماسهرس

های موجود بین هستند، اما تفاوت CU-ARLاگر چه دارای مبانی مشهترک با خاک مورد نظر در چارچوب مدل 
 سازد.ها را غیر دقیق میمدل به آنه از این شاخای، تعمیم ها و رس ماسهآن
 

 مبانی -4-1-1

 ی حالت تراکم مواد متخلخلمعادله -4-1-1-1
ر ها با یک دینر دهای میکروسهکوپی جامدی تشکیا یافته است که از طریق دیوار قسهمتی متخلخا از ماد 

ی هوا یا سهیال دینری م بوس گشته است. وضعیت یک ماد ها آنبین مافضهاهای خالی در  و تماس هسهتند
 (1-4)ی رابطهتوان با ضریب تخلخا که به صورت متخلخا از ل اظ مقدار فضهاهای خالی موجود در آن را می

ی و چنالی ماد  refشههود، بیان نمود. در این رابطه چنالی قسههمت جامد ماد  در فشههار صههفر با می تعریف
 1ین حالت به کمترنشان داد  شد  است. ضریب تخلخا م یط متخلخا در مترا متخلخا در فشهار صفر با 

 رسد.می

(4-1) ref



 

ی متخلخا تشکیا یافته است )اعمال فشار(، از طریق در مدل حاضر، بارهای خارجیِ وارد بر م یطی که از ماد 
ت احتمالی شکس تاشهود. مکانیز  اول تغییر شکا االستیک پیوندهای بین کرات دو مکانیز  در ماد  منتشهر می

هم شود. این که ستیک و پالستیک فازهای جامد و سیال ماد  را شاما میها و مکانیز  دو  تغییر شکا االسآن
ی قدر باشههد، را درصههد نسههبی هر یک از فازهای ماد ها در تغییر شههکا کلی م یط چههر یک از این مکانیز 

 نماید.ی فازها و نیز نرخ بارگذاری تعیین میدهند ها و خواص مواد تشکیامتخلخا، ویژگی
گردد. فشردگی االستیک باعث تغییر صرفاً االستیک آن می 1ر م یط متخلخا ابتدا باعث فشردگیاعمال فشار ب

در  کنند، که نسبت ح م این دو فازگردد. به عبارتی ح م فاز جامد و گاز به صورتی تغییر میتخلخا م یط نمی
یم که رسای می  یابد، به مرحلههر مقطع ثابت و برابر مقدار اولیه اسهت. در صورتی که رشد مقدار فشردگی تداو

دهد. در این حالت مقدار تخلخا روندی کاهشهههی را طی نشهههان می 9کاهش ح م، خود را به صهههورت تراکم
 گردد؛ به عبارت دینر در صورتیای که متراکم شهد  است، دینر به ضریب تخلخا باالتر باز نمینماید. ماد می

اربرداری آغاز شود، هر جزء از م یط با حفظ باالترین تراکمی که ی تراکم شهد  و سپس بکه م یط وارد مرحله

                                                 
 شود.شناخته می MO Granularبا عنوان  AUTODYNدر  6
3 Hydro Tensile 
1 Compression 
9 Compaction 
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ی با شیبی برابر م ذور سرعت صوت در نقطه (2-4)ی ت ربه نمود  اسهت، به صهورت االسهتیک و بنا به رابطه
 .[9] 13دهدین تخلخا افزایش ح م میکمتردارای 

(4-2) 

dP dP K
K

d d dP
c

dK
c


  






   


 




2 

کند که تما  فاز سهههیال م یط از بین برود. در این حالت چنالی ماد  برابر فرآینهد تراکم تها جایی ادامه پیدا می

ref  خواهد بود. هننامی که ماد  ت ت چنین شرایطی قرار گیرد، هم باربرداری و  1و ضریب تخلخا آن برابر
 گردد.هم بارگذاری باعث تغییر ح م ماد  به صورت خطی االستیک و با شیب م ذور سرعت صوت می

الز  به ککر است که با توجه به این که میزان تخلخا در سرعت انتشار امواج در م یط مؤثر است، در این مدل 
بینی شد  است. به عبارت دینر سرعت انتشار موج با افزایش ایش سرعت صوت بر حسب افزایش تراکم پیشافز

ی کامالً متراکم )یابد تا به حد نهایی خود یعنی مقدار متناظر با ماد ( افزایش میporcتراکم از مقدار اولیه )
sc )

 و  1گردد. در این رابطه م اسبه می (3-4)ی رابطه طبقیابی خطی در نقاط میانی با درون برسهد. سرعت
 ی مورد نظر است.در نقطهو ی اولیه به ترتیب برابر ضریب تخلخا م یط در نقطه

(4-3)  int por s porc c c c
 



 
    

 

1

11
 

به این ترتیب تغییرات فشار در باربرداری یا فشردگی االستیک در نقاط قبا از تراکم کلی و بعد از آن به ترتیب از 
چنالی ماد  در حد اکثر تراکمی است که ت ربه  0، (4-4)ی گردد. در رابطهم اسبه می (5-4)و  (4-4)روابط 

 نمود  است.

(4-4)  intP c   2
0 

(4-5)  s refP c   2 
دهد، تغییرات فشار بر خالصه نمود. همان طور که شکا نشان می 1-4شهکا توان در گفته را میمسهائا پیش

ی اول اثر غالب اعمال فشار، افزایش تراکم خواهد بود. این شود. در ناحیهحسهب چنالی به دو ناحیه تقسهیم می
ی دو  تراکم به حد اکثر خود رسید  و افزایش شود. در ناحیهم شهناخته میتراک سهیرای به نا  مناحیه با من نی

 وط راست با شیبی بر حسب سرعتگردد. این ناحیه در نمودار به صورت خطهای کرات میفشار باعث تغییر شکا
 شود.مشاهد  میصوت در تراکم موضعی جسم 

را  با احتیاط نماید کاربرد آن همکه ای اب می در پایان الز  به ککر اسههت که این مدل دارای م دودیتی اسههت
صهورت گیرد و قضهاوتی در مورد میزان تأثیر این م دودیت بر نتایج ان ا  شود. جذب انرژی در مواد متخلخا 

پاسخ  شود ص تشود که در این مدل در نظر گرفته نشد  است. این امر باعث میمستقالً باعث افزایش فشار می
تر از ها باعث افزایش فشار به فشارهای بسیار بزرگهایی قابا توقع باشهد که سطح تنشحالتاین مدل تنها در 

                                                 
از قابلیت استفاد  از روندی  AUTODYNدر فرض خطی بودن روند نزولی من نی باربرداری با شیب مذکور تقریب وجود دارد.  13

تر برای قسمت باربرداری برخوردار است. با این حال با توجه به ناچیز بودن اثر این تقریب در نتایج و مزیت سادگی آن، اغلب واقعی
 گردد.خطی استفاد  میدر تعریف ماد  از همان روند 
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برای  Gruneisenی ماد  اندک باشد و یا مقدار ضریب مقدار الز  برای تراکم کاما ماد  نشود، یا تخلخا اولیه
 .11ماد  نزدیک صفر باشد

 

 
 نالی و تخلخا در مواد متخلخا بر اثر حاالت مختلف باربرداری و بارگذاریتغییرات فشار، چ -1-4شکا 

 

 AUTODYNی متخلخل جهت تعریف یک ماده در استفاده از مدل تراکم ماده
 13تعبیه شد  است. یعنی کاربر برای تعریف این مدل باید حد اکثر  Piecewiseافزار به صورت این مدل در نر 

زوج  ,P زند. زوج اول ها من نی تراکم را تقریب میرا بهه ترتیب صهههعودی در برنامه وارد نماید. این زوج

ی م یط و زوج آخر مربوط به حالتی اسهههت که نهایت تراکم در م یط ای اد شهههد  و مربوط به شهههرایط اولیه

زوج  13فضههاهای غیر جامد ماد  حذف شههد  اسههت. عالو  بر این کاربر باید حد اکثر  ,c  را نیز به برنامه

                                                 
Pتری به نا  رفتهالز  به ککر است که مدل پیش 11   وجود دارد که این م دودیت را مرتفع ساخته است. با این حال با توجه

متخلخا اکتفا کند، به معرفی مدل تراکم مواد تر تراکم مواد متخلخا اسههتفاد  میاز همان مدل سههاد  CU-ARLبه این که مدل 
 رجوع شود. [10]برای خاک، فرض قابا قبولی ست. در این بار  به  Gruneisenگردد. در ضمن فرض ناچیز بودن ضریب می
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به ها م اسیابی داد های مختلف ماد  از درونمعرفی نماید تا به این ترتیب تغییرات سهرعت صهوت در وضعیت
 شود.

 

 ایمدل رفتاری مصالح دانه -4-1-1-2
ت ت اثر بارهای  ی فشهههاری که جزءدهد بر حسهههب انداز به ماد  اجاز  می Drucker - Pragerمدل رفتاری 

کند، تنش تسهلیم متغیری داشته باشد. در این مدل با افزایش فشار مقدار تنش تسلیم افزایش مختلف ت ما می
ر تنش شود. ممکن است چنوننی تغیییابد و با منفی شهدن فشهار تنش تسلیم به سرعت به صفر نزدیک میمی

(. نیز ممکن است این تغییرات از Linear Drucker - Pragerتسهلیم بر حسهب فشار در این مدل خطی باشد )
ههایی تقریب زد  شهههود خطمن نی غیر خطی تبعیهت کنهد؛ در این صهههورت الز  اسهههت این من نی بها پهار 

(Piecewise Drucker - Prager.) 
دن شا کم ای ست. با توجه به این که بای، تعمیمی از مدل مذکور برای در نظر گرفتن مواد دانهمدل مصالح دانه

ل ها را در مدیابد، این مدل امکان ظهور این پدید و نیز مدول برشههی آن افزایش میتخلخا تنش تسههلیم ماد  
 آید.به دست می (6-4)ی ای تنش تسلیم از رابطهآورد. در مدل مصالح دانهفراهم می

(4-6)    y y yP     

برابر تنش تسهلیم،  y، (6-4)ی در رابطه y P ی تنش تسههلیم بر تنش تسهلیم م اسههبه شهد  از رابطه

حسهب فشهار و  y  ی تنش تسلیم بر حسب چنالی ماد  است. تغییر تنش تسهلیم م اسبه شد  از رابطه

شود که تفاوت این مدل با مدل ی تغییر تراکم م یط متخلخا اسهت. مشاهد  میچنالی ماد  در این جا نمایند 
Drucker - Prager است. (6-4)ی ی تابع چنالی در رابطهدر وجود جمله 

شود جزئی که ت ت تراکم قرار گرفته، در باربرداری و بارگذاری م دد )تا حدی که باعث در این جا نیز فرض می
طی با کرنش ان رافی از خدهد. به این معنی که تنش و جزء ننردد( رفتار االستیک از خود نشان می بیشترتراکم 

نمایند. باید در نظر داشت که مدول برشی بر حسب این که جزء تا چه مدول برشی تبعیت میبرابر با شیب ثابت 
نماید. بنا بر این الز  است روند تغییرات مدول برشی بر حسب چنالی )به ای متراکم شهد  است، تغییر میانداز 

 تأمین گردد.عنوان شاخص تراکم( برای برنامه 
 

 AUTODYNای جهت تعریف یک ماده در ی رفتاری مصالح دانهاستفاده از معادله
در این مدل سه روندِ تغییرات تنش تسلیم بر حسب تغییرات فشار، تغییرات تنش تسلیم بر حسب تغییر چنالی و 

 با گفته شهد به صورتتغییرات مدول برشهی بر حسهب تغییر چنالی وجود دارد. این روندها مشهابه آن چه در ق
Piecewise  شود.زوج برای هر کدا ، از کاربر اخذ می 13و با گرفتن 
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 جانبهمدل گسیختگی کشش همه -4-1-1-3
انبه قرار جدر این مدل گسیختنی، در صورتی که جزء ت ت اثر حدی از فشار منفی یا به عبارت دینر کشش همه

دهد. بازگشت جزء به ال بارهای کشهشهی و برشههی از دست میشهود و باربری خود را در قبگیرد، گسهیخته می
ه اجاز  داد توان به برنامپذیر است. در چنین حالتی میشود، امکان کمترشرایطی که مقدار فشار از حد گسیختنی 

توسههط  AUTODYNکه جزء ماد  دوبار  باربری خود را به دسههت آورد. فعال یا غیر فعال بودن این قابلیت در 
 شود.کنترل می Reheal یگزینه

 

 ایهای ماسهبرای رس CU-ARLمدل  -4-1-2
های که ابتدا برای ماسه تعریف شد  بود، برای کاربرد در انواع خاک CU-ARLهمان گونه که گفته شهد، مدل 

ای به رسی ای بود. رس ماسههای ماسههبرای رس CU-ARLها، مدل ی این تعمیمدینر تعمیم یافت. از جمله
توان این مدل را برای درصد ت اوز ننماید. می 13ی موجود در بافت آن از شود که درصد ح می ماسهق میاطال

د ی پیدایش مدل یعنی وجودرصهدهای مختلف ماسهه و م توای رطوبت متفاوت و البته با در نظر داشتن فلسفه
 بر  نمود.های بزرگ، بارهای بزرگ و نرخ باالی تغییر شکا در مسئله، کالیتغییرشکا

کاران این مدل را در و هم Grujicicای، های ماسههههبرای رس CU-ARLی برای ارزیهابی مهدل تعمیم یافته
و نتایج به دست آمد  را با  [23] سازی انف ار مین )انف ار درون خاک و نزدیک به سطح آن( به کار گرفتهشهبیه

ی نمونه اند. این نتایج در دوسازی فیزیکی آزمایش مشابه مورد مقایسه قرار داد حاصا از شبیهی نتایج ثبت شد 
شاما فشار منتشر شد  در هوا در نقاط با فواصا و راستاهای مختلف و زمان رسیدن موج انف ار  ،خشک و اشباع

ی م صهههوالت انف ار( در ل ظات مختلف به آن نقاط و نیز ارتفاع حباب شهههکا گرفته در خاک )در بر گیرند 
ر مورد ارتفاع حباب خاک و اند این است که به جز دگردد. قضاوتی که م ققان در پی این مقایسه ارائه نمود می

د است. ی عددی مشهوی موارد تطابق مناسهبی بین نتایج آزمایشناهی و برنامهی ترکیدن آن، در بقیهنیز ل ظه
 رسد.تر به نظر میی خشک تطابق نتایج مناسببه خصوص در مورد ماسه

 این مدل بر فرضیات زیر استوار است:
بندی و ی متوسط دانه، از اثرات انداز [21] در این بار  صورت گرفته استهایی که الف( بر اساس نتایج آزمایش

 پوشی شد  است.بندی در مقابا اثر میزان رطوبت چشممن نی توزیع دانه
ابه ی مشبر اساس ترکیبی خطی از پاسخ دینامیکی نمونه ب( پاسخ دینامیکی نمونه در درصدهای مختلف رطوبت

 در دو حالت خشک و کامالً اشباع قابا تعیین است.
 ی خشک به نرخ بارگذاری در قیاس با اثر رطوبت اندک و قابا صرف نظر است.ج( وابستنی پاسخ نمونه

د. یابد از منافذ خارج شوی اشباع در حالتی که نرخ بارگذاری پایین باشد، آب منفذی فرصت مید( در مورد ماسه
کند. مشاهد  شد  است که ماسه در ار الز  برای تراکم کاما خاک با حالت خشک برابری میدر این حالت فشه

lowتر از حدود های پاییننرخ کرنش s    3 11  کند.روی میتقا از نرخ کرنش، از این رژیم پی، مس10
یابد و با توجه به روج نمیدر مقهابها در حهالتی که نرخ بارگذاری بسهههیار باال باشهههد، آب درون منافذ امکان خ

باع در نرخ ی اشپذیری فاز جامد بود  و در نتی ه رفتار ماسهپذیری نمونه تابع تراکمپذیری اندک آب، تراکمتراکم
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های باالتر از ی اشهههباع کامالً متراکم کامالً االسهههتیک اسهههت. در نرخ کرنشبهاالی بهارگذاری مانند ماسهههه

high s   5 11  فتار ماسه مستقا از نرخ کرنش به این رژیم مشابهت دارد.، ر10

ای مثال در کند. بردر حالت میانی، پاسهخ سهیستم را ترکیب خطی در دستنا  لناریتمی از دو حد فوق تعیین می
 توان نوشت.را می (3-4)ی مورد چنالی جزء ت ت فشار مشخص رابطه

(4-3)  
log log

log log

high

high high low

low high

 
   

 

 
      

  

کشد تا آب موجود در منافذ از در رس اشباع از آن جا که حتی در اثر بارهای طوالنی مدت، زمان زیادی طول می
فارا از نرخ رسهههد و لذا رفتار رس اشهههباع م یط خارج شهههوند، فرض عد  امکان خروج آب منطقی به نظر می

 ی اشباع ت ت اثر بارهای با نرخ باال است.مانند رفتار ماسهبارگذاری 
پذیرد. از ها نشان داد  است که تنش تسلیم رس از فشار و نیز تراکم م یط وارد بر جزء تأثیر کمی می ( آزمایش

 این رو تنش تسلیم مستقا از فشار در نظر گرفته شد  است.
الخصوص به تفاوت شود. علیاستفاد  می (1-4)شهود در مدل حاضهر از تعاریف ارائه شد  در روابط یادآوری می

با هر  Vدر این روابط  ارائه شهههد، دقت شهههود. 1-1-1-5در این جا با تعریفی که در بخش  تعریف متغیر 
 باشد.اندیسی، بیاننر ح م اشغال شد  توسط فاز متعلق به آن اندیس می

(4-1) 

water air

total
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water air

sand

clay sand

V V

V

V

V V

V

V V











 


 

 

 CU-ARLی حالت معادله -4-1-2-1
ر ای که دی حالت به شههیو ی پارامترهای این معادلهی حالت تراکم مواد متخلخا و با م اسههبهبر مبنای معادله

ی حالت اثر میزان رطوبت رسیم. در این معادلهمی CU-ARLی حالت این بخش معرفی خواهد شهد، به معادله
 ی خشک و سپس اشباع، با ترکیب اینی رفتار ماد صهورت که بعد از تعیین شیو شهود. به این م یط ل اظ می

ی حالت ی حالت ابتدا معادلهنماییم. بنا بر این برای تعیین معادلهخوا  را ای اد میدو حهالت، حالت با رطوبت دل
د. شههوشهریح میی ترکیب دو حالت تی اشهباع و در نهایت شههیو ی حالت نمونهی خشهک، سههپس معادلهنمونه

 اقتباس شد  است. [23]مطالب این بخش از 
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 خاک خشک

 بارگذاری
ی ی مدل تراکم مواد متخلخا گفته شههد که نمودار فشههار بر حسههب چنالی برای بارگذاری از دو ناحیهدر ارائه

اکم نمودار با یک خط راست تخمین زد  ی ترناحیه ARL-CUشهود. در مدل تشهکیا می 12تراکم و فشهردگی

بر روی م ور چنالی آغاز شد  و با شیب برابر  dry0,ی م یط یعنی ی با چنالی اولیهشود. این خط از نقطهمی

.مدول تراکم پالستیک ) ,Pl Comp dryBین چنالی ممکن )بیشتری متناظر با ( به نقطه*

dryرسد. در صورتی ( می

ی نهایی باربرداری صههورت گیرد، وضههعیت جزء با شههیبی برابر مدول فشههردگی االسههتیک )که در این نقطه

. ,El Compr dryBنماید. م ا برخورد این خط با م ور چنالی )فشار صفر(، چنالی ( به سمت فشار صفر نزول می

s,شود )شهار صفر نامید  میجامد ت ت اثر ف dryدهد. ی حالت را تشکیا میی دو  معادله( و خط مزبور ناحیه

 بنا بر این خواهیم داشت:

(4-9)  
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. , , ,

. , ,

dry dry

dry Pl Comp dry dry dry dry dry dry

El Compr dry dry s dry dry dry

P B
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0

0 0

0
 

 با دانستن حد تخلخا م یط داریم:

(4-13)  , ,dry s dry   10 0  

*و مقهادیر 

dry  و. ,Pl Comp dryB و  (11-4)ی ، به ترتیب از رابطه2-4شهههکا ی خطوط در با توجه به معادله

Comp,آیند. در این روابط به دست می (4-12) dryP .حد اقا( فشار الز  برای تراکم کاما خاک است( 

(4-11) 
,

,

. ,

Comp dry

dry s dry

El Compr dry

P

B
    

(4-12) 
,

. ,

,

Comp dry

Pl Comp dry

dry dry

P
B

 


 0

 

الز  است متغیرهای موجود در روابط قبا، بر حسب هر یک از فازهای ماسه و رس به صورت تفکیکی م اسبه 
شود. بر ی خاک است، وارد عما میی موجود در نمونهکه بیاننر درصهد ماسه شهوند. به این منظور پارامتر 

 نماییم:حسب این پارامتر متغیرهای فوق را این گونه بازتعریف می

                                                 
شههود فشههردگی خاک به معنی تغییر شههکا االسههتیک فازهای مختلف آن اسههت؛ به عبارت دینر در حالتی که خاک یادآوری می 12

نماید. اما تراکم باعث تغییر تخلخا خاک و کاهش ح م فضاهای غیر جامد موجود در بافت شود، تخلخا آن تغییر نمیمیفشهرد  
ی که تراکم گرداند، در حالپذیر است و رفع بارهای وارد  خاک را به حالت قبلی بازمیشود. تغییر شکا بر اثر فشردگی برگشتآن می
 ماند.بارها، وضعیت خاک در حالت ثانویه باقی میناپذیر بود  و پس از رفع برگشت
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(4-13) 
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s dry s dry clay s dry sand

Comp dry Comp dry clay Comp dry sand

El Compr dry El Compr dry clay El Compr dry sand

P P P

B B B

    

  

  

1

1

1

   

 

 
 CU-ARLنمودار تراکم در مدل  -2-4شکا 

 

 باربرداری / بارگذاری مجدد
، شیب خط باربرداری از م ذور سرعت صوت در م یط که تابعی از چنالی ماد  بر روی (2-4)ی بر اساس رابطه

آید. روند تغییرات چنالی در قسمت قبا روشن شد. در این مسهیر تراکم و نیز مدول بالک آن است، به دست می
 شود.آمد  است، نقا می [23]بالک مطابق آن چه در قسمت چنوننی تغییرات مدول 

 ی موجود در بیندر این جا نیز تفکیک بین سههم ماسهه و رس الز  است. ثابت فرض کردن مدول بالک ماسه
رات مدول بالک رس نماید، اما تغییکرات رس با توجه به سهم اندکش در خاک خطای چندانی در مسئله وارد نمی

dryبزرگی  [23]کاران در و هم Grujicicگیری شههود. باید در آزمایشههنا  انداز  clayK  را بر حسههبGPa  با

 اند.تقریب زد  (14-4)ی چندخطی رابطه

(4-14)
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  4 4088 0 0306

 

 آید.به دست می (15-4)ی ای از رابطهبا استفاد  از مفهومی مشابه سختی فنرهای موازی، مدول بالک رس ماسه
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(4-15) 
dry

dry clay sand

K

K K


 



1
1

 

 

 خاک اشباع

 بارگذاری
ی اشباعی است که ت ت اثر نرخ باالی همان گونه که در فرضهیات مدل گفته شد، رفتار رس اشباع مانند ماسه

ک ای تقریباً مستقا از نرخ بارگذاری، رفتار االستیبارگذاری قرار گرفته است. به عبارت دینر رس اشباع به شیو 
و در فواصهها نزدیک فرض چنین رفتاری برای  در قبال بارهای انف ارینظر به این که دهد. از خود نشههان می

توان ی خاک، همین امر را میی موجود در نمونهبا توجه به کم بودن میزان ماسهو نیز ماسهه هم منطقی است، 
 نناشت. (16-4)ی ی حالت این نوع خاک را به صورت معادلهای نیز تعمیم داد و معادلهبه رس ماسه

(4-16) 
 

,

, ,

sat sat

sat

sat sat sat sat sat

P
B

 

   


 

  0

0

0

0
 

و   sat0,مقدار  (16-4)ی در معهادله
satB به  (11-4)و  (13-4)ی بر اسهههاس حد تخلخا به ترتیب از رابطه

، (11-4)ی آیند. در رابطهدست می
wB نر مشارکت آب در باربری فشاری م یط است.بیان 

(4-13)  , ,sat s dry w     10 

(4-11)   . ,sat El Compr dry wB B B   1 

 

 باربرداری / بارگذاری مجدد
آید و بر اسههاس آن، مسههیر به دسههت می (19-4)ی خطی مدول بالک در این حالت بر حسههب چنالی از معادله

ی شههیب ثابت و منطبق بر مسههیر بارگذاری اولیه اسههت. با توضههی ی که در مورد رفتار االسههتیک باربرداری دارا
 ی اشباع بیان شد، این نتی ه قابا توقع است.ماسه

(4-19) c K

sat sat sat satK B Unloading Path Slope c B





   2 
 

 خاک مرطوب

 بارگذاری
ی مسههیر تراکم را برای خاک مرطوب به شههکلی که در ، معادله(16-4)و  (9-4)ای ترکیب دو تابع چند ضههابطه

 (25-4)تا  (21-4)دهد. پارامترهایی که در این رابطه آمد  است، در روابط آمد  است، نتی ه می (23-4)ی رابطه
 اند.مقداردهی گشته
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(4-23)  
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(4-21)  , , ,unsat dry sat     10 0 0 

(4-22)  unsat dry sat       1 

(4-23) 
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(4-24) 
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(4-25) 
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 باربرداری / بارگذاری مجدد
د  کنندر مورد مسههیر باربرداری و بارگذاری م دد نیز، ترکیب خطی از حالت خاک خشههک و خاک اشههباع تعیین

 برقرار شود. (26-4)ی خواهد بود تا رابطه

(4-26)  unsat dry satK K K   1 

 

 CU-ARLمدل رفتاری  -4-1-2-2
 ای در آن همانهای ماسهش تسلیم رسای است که تناین مدل رفتاری حالت خاصی از مدل رفتاری مصالح دانه

طور که در فرضهیات گفته شد، مستقا از فشار و تراکم در نظر گرفته شد  است. در عین حال مقاومت تسلیم به 
بر حسب  [23]ی خطی معکوس در نماید. این رابطهصورت خطی، معکوسِ تغییرات درصد اشباع خاک تغییر می

kPa پیشنهاد شد  است. (23-4)ی به صورت رابطه 

(4-23) .y  55 54 444  

روند  CU-ARLای، تغییرات مدول برشهی بر حسب چنالی است. مدل ی دینر مدل رفتاری مصهالح دانهمؤلفه
دهد. طبق این پیشنهاد می (21-4)ی تغییرات مدول برشهی بر حسهب چنالی در رس خشک را به صورت رابطه

رابطه مدول برشههی رس خشههک از مقدار 
dry clayG0 چنالی اولیه با افزایش چنالی به صههورت نمایی رشههد  در
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ی تراکم کاما به بعد، مدول برشهی بر روی مقدار خاصی نماید تا هننامی که به تراکم کاما برسهد. از نقطهمی
 ماند.ثابت باقی می

(4-21) 
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نماید، مدول برشی آن عددی است اشباع تغییری در وضعیت تراکم آن ای اد نمی رساز آن جایی که بارگذاری 
 ثابت.

 گردد.می م اسبه (29-4)خطی ی ی سابق، از رابطهدر نهایت، مدول برشی رس مرطوب به شیو 

(4-29)   unsat clay sat clay dry clay sat clayG G G G   1 

 ای و چه در استخراج من نی مدول برشیبرای در نظر گرفتن اثر ماسه چه در تعیین مقدار تنش تسلیم رس ماسه

ضهریب )


1
شهود. به کارگیری این ضریب به این معنی است که در مدل حاضر کرات گرفته می( به کار 1

ی این فرض نیز سهم اندک کرات ماسه در بافت شوند. پشتوانهشهدگی االستیک م یط میماسهه باعث سهخت
 خاک است.

 

 CU-ARLمدل شکست  -4-1-2-3
جانبه وجود ندارد. در در برابر کشش همهکرات فاقد چسبندگی بود  و لذا مقاومتی  ،ای خشکهای ماسهدر خاک

شود مقاومت کششی در خاک شکا بنیرد. با ای مرطوب باشهد، اثر موییننی باعث میصهورتی که خاک ماسهه
یابد. افزایش مقاومت بر حسههب درصد رطوبت در این افزایش درصهد رطوبت مقاومت کشهشهی هم افزایش می

 نماید.تبعیت می 5ی ها از من نی درجهخاک
تر از صفر است. روند ی خشک بزرگهای رسهی، به دلیا وجود چسهبندگی، مقاومت کشهشی نمونهاما در خاک

درصد،  53تا  43تغییرات مقاومت کششی بر حسب درصد رطوبت به این صورت است که تا درصد رطوبتی حدود 
نماید. این امر از آن ا طی میشهود، اما بعد از آن مقاومت سیر نزولی رافزایش رطوبت باعث افزایش مقاومت می

ها گفته ای دارد. از طرفی مانند آن چه در مورد ماسهشود که وجود آب در بین کرات رس اثر دوگانهجا ناشی می
ای دهد. در درصدهشهد، باعث ای اد موییننی شد  و به این ترتیب ازدیاد رطوبت مقاومت کششی را افزایش می

شود که چسبندگی بین کرات سهت. از طرف دینر وجود آب بین کرات باعث میرطوبت پایین، این پدید  غالب ا
 یابد.های باال این پدید  است که غلبه میکاهش یابد و به این دلیا مقاومت کششی کاهش یابد. در رطوبت

تخمین  (33-4)ی رابطهبه شکا ی دو  تغییرات مقاومت کشهشی بر حسب درصد رطوبت با یک رابطه از درجه

dry,در این رابطه،  زد  شد  است. clay failP.مقاومت انداز  گیری شد  برای رس خشک است ، 

(4-33) 
, , . .unsat clay fail dry clay failP P     2720 8 770 8 

ل اظ سههم ماسهه از مقاومت کششی خاک، حتی در صورت وجود رطوبت، قابا صرف نظر بود  و لذا نیازی به 
 .وجود نداردکردن اثر وجود کرات ماسه در بافت خاک 
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 ایبرای رس ماسه CU-ARLمقادیر پارامترهای مدل  -4-1-2-4
ها مقادیر ی خاک که بر مبنای آنمشههخصههات فیزیکی و مکانیکی هر یک از فازهالیسههتی از  1-4جدول در 

مشههاهد  اند، اخذ شههد  [23]و  [11]گردد، به همرا  مقادیری که از م اسههبه می CU-ARLهای مدل ورودی
باشد، الز  است از اتکای به  ی نوع خاصی از خاکشوند. بدیهی ست در صورتی که هدف از پژوهش، مطالعهمی

 گیری شوند.های مناسب، مقادیر مخصوص به همان نوع خاک انداز این مقادیر اجتناب شد  و با طرح آزمایش
و درصد  29برابر اکتفا شهد  و با فرض درصد تخلخا  1-4جدول اما در این پژوهش به همین مقادیر مندرج در 

 2پیوسههت در درصههد،  53و  133، 3های مدل برای سههه درصههد رطوبت ورودی، درصههد 13ح می ماسههه برابر 
 ارائه شد  است.در قالب جدول و نمودار  م اسبه و

 
 CU-ARLمقادیر برخی از پارامترهای مورد استفاد  در مدل  -1-4جدول 

 مقدار پارامتر

 ی حالتمعادله

. ,El Compr dry clayB . . .MPa m kg 3 112 11 

,s dry clay .kg m 32005 

,Comp dry clayP . GPa0 1 

. ,El Compr dry sandB . . .MPa m kg 3 121 68 

,s dry sand .kg m 32641 

,Comp dry sandP . GPa0 650 

sandK . GPa21 97 

wB . . .MPa m kg 3 12 150 
 مدل رفتاری

,y dry kPa50 

,y sat . kPa0 5 

dry clayG0 . GPa0 9 

dry clayG 1 . GPa 82 97 10 

n 3 
sat clayG . GPa0 12 

 مدل شکست

,dryclay failP kPa60  
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 ی سطحی حاصل از انفجارحفره -4-2
ی فراتر از آن تا اندکی باالتر از سهههطح، باعث ای اد حفر  ای از عمق تا سهههطح خاک ووقوع انف ار در م دود 
 تریشود. سهمی از این امر مربوط به تراکم خاک و تغییر شکا کرات آن و سهم غالباً مهمسهط ی در خاک می

مربوط به پرتاب کرات خاک بر اثر انرژی انف ار به سمت فضای آزاد است. قسمتی از خاک پرتاب شد  به اطراف 
نماید. لذا الز  است دو مفهو  ی ای اد شهد  را کم میگردد و مقداری از ح م حفر به درون حفر  بازمیم دداً 
ای با ی سههط ی واقعی، حفر ها تمایز قائا شههد. حفر تعریف و بین آن 14و ظاهری 13ی سههط ی واقعیحفر 
 ای که بعد از حاکم شدنی سط ی ظاهری، حفر ترین ابعاد شکا گرفته پس از وقوع انف ار است و حفر بزرگ

 خورد.حالت ایستا به چشم می
ی واقعی و ظاهری ای اد شد  ی منف ر  از سطح خاک به سمت عمق آن حرکت کند، ابعاد حفر هر چه قدر ماد 

 شهههودتوان عمق بهینه نامید، متوقف میای که آن را مییابد. اما این افزایش در نقطهبر اثر انف هار افزایش می
ن چنای واقعی ای اد شههد  بر اثر انف ار در اعماقِ بیش از عمق بهینه هم. اگر چه ممکن اسههت ابعاد حفر [22]

شوند را کاهش روند صهعودی خود را حفظ نماید، اما این امر سرعت کرات خاکی که به بیرون از حفر  پرتاب می
ی دهد و از عمق حفر داد  و در نتی هه درصهههد کرات خاکی که به حفر  بازگشهههت خواهند نمود را افزایش می

، به نقاطی خواهیم رسید که نه تنها در ی منف ر  ادامه یابدکاهد. در صهورتی که افزایش عمق ماد ظاهری می
شود. در شرایط خاص مثا مقاومت ای ای اد نخواهد شد، بلکه وقوع انف ار باعث برآمدگی سطح میسطح حفر 

ی منف ر  ممکن اسهت حالتی ای اد شود که گازهای انف ار نتوانند از اعماق خاک باالی خاک و عمق زیاد ماد 
 در زیر سطح م بوس شوند.شود، ی عمقی نامید  میکه حفر ب خارج شوند و به صورت یک حبا

گیرد. در این جا نیز بخشی از این برآمدگی ناشی از ی سط ی را در بر میای از خاک حفر ی برآمد حلقهمعموالً
 نیروهای انف ار و بخشی دینر حاصا بازگشت کرات خاک است.

 

 
 ی سط ی ای اد شد  بر اثر انف ار در سطح یا عمق خاکنمای حفر  برش تقارنی -3-4شکا 

                                                 
13 True Crater 
14 Apparent Crater 
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به دلیا طبیعت ی سههط ی حاصهها از انف ار ان ا  شههد  اسههت. اما های متعددی برای تعیین ابعاد حفر آزمایش
 ی انتشهار موج انف ار در م یط ناشی از سه فازی بودن م یط و نیز ناشناخته بودن رفتار فیزیکی مواد وپیچید 

ج نیز شکاف زیادی در نتای هاترین آزمایشچون انف ار، حتی در دقیقها ت ت شرایط دینامیکی هماندرکنش آن
درصهههد در  43تا بیش از  ی دقیقهادرصهههد در آزمایش 13شهههود. بزرگی این اختالفات از حدود مشهههاهد  می

 .[23]های معمولی ثبت شد  است آزمایش
Kinney  وGraham  را برای  (31-4)ی آزمایش انف ار سهههط ی، رابطه 233با ان ا  و بررسهههی نتایج حدود

ی سط ی واقعی ارائه نمودند. در این رابطه، تعیین شعاع حفر 
tr شعاع واقعی حفر  بر حسب ،m  وW  وزن

 شد  است.معرفی حفر  برابر مقدار حدودی نصف شعاع حفر  عمق  .[23] است kgی منف ر  بر حسب ماد 

(4-31) .tr W
1
30 4  

 (31-4)ی رابطه 30%ی د در م دو ی کار این م ققان قرار گرفته،مایهکه دسهههت یههاینتهایج آزمهایش
 .گن ندمی
ی ی تغییرات عمق و قطر حفر نموداری درج گردید  اسههت که م دود  TM-5-855-1 ( [22])ی نامهآییندر 

نماید. در همین منبع در مورد ابعاد در اعماق مختلف را به تفکیک نوع خاک بیان می TNTظاهری بر اثر انف ار 
ار در  ی واقعی در صورتی که انفای تقریبی ارائه شهد  است. طبق این قاعد  قطر حفر ی واقعی نیز قاعد حفر 

ی ظاهری ست و در غیر تر از قطر حفر درصهد بزرگ 15تا  13از عمق بهینه صهورت پذیرد حدود  کمتراعماق 
ی واقعی در صورت مدفون چنین عمق حفر ی واقعی در عمق بهینه است. هماین صورت تقریباً برابر قطر حفر 

ی عمق مدفون ماد   DOBآید. در این رابطه به دسهههت می (32-4)ی تقریبی ی منف ر  از رابطهبودن ماد 
و  kgوزن آن بر حسهب  Wمنف ر  و 

td  ی واقعی بر حسهب عمق حفرm در صورت سط ی 15است .
 نماید.بودن انف ار، عمق ظاهری با عمق واقعی تقریباً برابری می

(4-32) .td DOB W 
1
30 16  

ای حرکت نماییم، از های ماسههههای رسههی به سههمت خاکقدر از خاکی پایانی باید گفت هر چهبه عنوان نکته
 شود.ی سط ی انف ار کاسته میقطر و ارتفاع حفر 

 

 ی سطحیحفره سازیمقیاسی کرد ابعادی به مسئلهروی -4-2-1
 هایبا مروری بر فعالیتی انف ار ارائه شههد. در این بخش سههازی پدید مقدماتی در مورد مقیاس 4-2در بخش 

Holsapple  وSchmidt ی ای اد در مسهههئلهکرد ت لیا ابعادی رویرجوعی به ، ([24]و  [3] ) در این زمینهه
 ی سط ی بر اثر انف ار سط ی خواهیم داشت.حفر 

Schmidt  وHolsapple  روشههی مبتنی بر ت لیا ابعادی را پیشههنهاد نمودند که بر اسههاس آن با ان ا   [3]در
ی سط ی ی ابعاد حفر هبرای م اسهبرا ای توان برای یک نوع مشهخص خاک، رابطهمی ،هایی م دودآزمایش

                                                 
بر  ی اصلیها که در رابطهچنین کمیتی منف ر  به اشتبا  در مخرج نناشته شد  است. همی مربوط به وزن ماد جمله [22]در  15

 تبدیا واحد شدند. SIد، به دستنا  اساس واحدهای اننلیسی بیان شد  بودن
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کارگیری یک نوع مشخص ها به انف ارهای سط ی و بهدر منبع مذکور، آزمایش نمود.استخراج حاصا از انف ار 
بود، مشخصات پیشنهاد شد   [3]ی روشی که در ، با توسهعه[24]خاک و خرج انف اری م دود شهد  اسهت. در 

یافته برای کاربرد در انواع مختلف خاک ای تعمیمهها دخیها شهههد و بهه این ترتیب رابطهخهاک نیز در آزمهایش
 شناسایی گشت.

شتاب گرانش )متغیر  1 [3]قد  اول در ت لیا ابعادی، احصهاء متغیرهای حاکم بر مسئله است. در این زمینه در 
g( چنالی خاک ،)( تنش تسهلیم خاک ،)Y چنالی ماد ،)(  ی منف ر( انرژی حاصا از انف ار ،)Q ،)

 اند.شهناسایی شد ( V( و در نهایت ح م حفر  )dی منف ر  )(، عمق مدفون ماد Wی منف ر  )وزن ماد 
بعد مسههتقا طول، زمان و جر  در مسههئله وجود  3طبق اصهها باکیننها  در ت لیا ابعادی و با توجه به این که 

 تعریف (33-4)روابط را به صهههورت  هاخواهد بود. م ققان این پارامتر 5برابر بعهد بی ههایدارد، تعهداد پهارامتر
 اند.کرد 

(4-33) , , , ,
V g W Y

d
W W W Q

  
    

  

   
       

   

1 1
3 3

1 2 3 4 5 

ی ها به نوع خاصههی از خاک و ماد ها، آزمایشسههازی آنهای مورد نیاز و سههاد جهت کاسههتن از تعداد آزمایش
منف ر  و نیز سط ی بودن انف ار م دود شود، آن گا   3 ها ی آزمایشو در همه 0 و  4 مقدار ثابتی  5

و  1توان تأثیر متقابا تغییرات دو پارامتر خواهند داشت و به این ترتیب می  را رصد نمود. 2
در سهههطح چند نوع ماسهههه، ت ت اثر  PETNی ی منف ر ماد قرار دادن هایی با ن بها ان ها  آزمایشم ققها
 .اندرا نتی ه گرفته (34-4)ی رابطه، G463تا  G1ی های سانتریفیوژ در م دود شتاب

(4-34) . .. . .    0 472 0 005
1 2 0 194 0 014 

بعد ها، اعداد بینیز با تفکیک ارتفاع و شههعاع حفر 
h  و

r  تعریف و  (36-4)و  (35-4)ی رابطهبه صههورت
 .اندم اسبه شد 

(4-35) . ., . . .h hh
W


    

   
 

1
3

0 164 0 004
2 0 154 0 009 

(4-36) . ., . . .r rr
W


    

   
 

1
3

0 159 0 003
2 0 765 0 030 

 گزارش شد  است.ن ان راف نتایج آزمایشناهی از روابط فوق بسیار اندک میزا
کولمب برای خاک  -ههای مکهانیکی خاک در روابط، مدل مقاومت مور برای دخیها کردن ویژگی [24]در  امها

بعد مربوط به تنش تسههلیم، با دو پارامتر مربوط به عدد بی (33-4)ی رابطهبر اسههاس  ،بنا بر اینو فرض شههد  
 گزین شد.ی اصطکاک داخلی و چسبندگی جایزاویه

(4-33) tanY c P   
ه این شود. ببعد مربوط به عمق وقوع انف ار حذف میی مسئله به انف ار سط ی م دود و پارامتر بیضمناً دامنه

 ند.شومی اصالح (31-4)روابط بعد به صورت ترتیب پارامترهای بی
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(4-31) , , , , tan
V g W c

W W Q

 
     

  

 
     

 

1
3

1 2 3 4 5 

شههود، تعریف شود. با متعادل گر سههمی از انرژی که صهرف ای اد حفر  میبیان الز  اسهت پارامتری به نا  
بر  وکردن انرژی آزاد شد  بر اثر انف ار با م موع کار الز  برای غلبه بر پیوستنی خاک در م ا مرزهای حفر  

بعد استخراج شد  بر حسب سایر پارامترهای بی 1تعیین  برای (39-4)ی رابطهکنند ، اسهاس فرضهیاتی سهاد 
 مراجعه شود. [24] کنند  بهی فرآیند استخراج رابطه و فرضیات ساد است. برای مشاهد 

(4-39)  , ,G k       1 4 2 5 1 

به مقادیر پارامترهای دینر وابسته شد  و بنا  کنند ، مقدار م دداً با اسهتفاد  از روابط فیزیکی و فرضیات ساد 
دینری را به بعد باالخر  در صههورتی که پارامتر بی رود.به شههمار نمی (39-4)ی بر این عاما مسههتقلی در رابطه

ی در رابطه .آیددر می (41-4)ی رابطهی شههد ، مسههئله به شههکا سههاد تعریف نماییم (43-4)ی رابطهصههورت 
گذاری مقادیر پارامترها م اسبه ی منف ر  و با جای، مقدار پارامتر جدید بر حسب مشخصات خاک و ماد (4-43)

ی منف ر  و خاک را در بر های ماد ی ویژگیشههود این پارامتر کلیههمان گونه که مشههاهد  می شههد  اسههت.
 ها را نمایندگی نماید.ی پارامترهای قبلی، این ویژگیتواند به جای همهگیرد و میمی

(4-43)    tan
g W c

k k k k
Q Q

    
 

 
      

 

1
3

2 2 5 1 2 4 1 2 

(4-41)  H 1 2 
بر حسب  1های موجود، نمودار با استفاد  از داد  مورد بود  و  42ها م موعاً شاما ترسیم شد  است. داد  2

های بینابین تی )با ویژگیهای آبرفآزمایش بر روی خاک 15ای، نوع خاک ماسهههه 3آزمایش بر روی  19نتهایج 
ی ی منف ر ها از ماد گیرد. در برخی از آزمایشهای رسی را در بر میآزمایش بر روی خاک 1ماسهه و رس( و 

PETN  ی و در برخی دینر از مادLead Azide (PbN  ( استفاد  شد  است.6
kی بعدی، تعیین مقادیر مسههئله kو  1 k، اسههت. مقدار 2 ای و تعیین های ماسههههای خاکبا اسههتفاد  از داد  1
kمقدار  kبرای تعیین  ایهای ماسهخاک هایبا استفاد  از آزمون و خطا صورت پذیرفته است. انتخاب داد  2 1 

با توجه به عد  چسههبندگی کرات و در نتی ه صههفر بودن مقدار از این رو سههت که  پارامتر ، 4 به صههورت  2
kآمد  و مستقا از مقدار  در (42-4)ی رابطه  .گرددمی 2

(4-42)    tank k       2 2 5 1 2 1 

 1برای هر یک، از روی نمودار  ها و با معلو  بودن مقدار های موجود در این دسته از خاکبا استفاد  از داد 
بر حسب  k، مقدار 2 kبرای مقدار  آید.به دست می 311برابر  1 مناسب تشخیص داد  شد  است.  1نیز عدد  2

بنا بر این شکا نهایی پارامتر   .است (43-4)ی رابطهبه صورت  2

(4-43)  tan .
g W c

Q Q
 

 

 
   

 

1
3

2 0 1 

در های موجود، شود. با به کار گیری داد  برقرار (41-4)ی رابطهاست به طوری که  Hآخرین قد ، تعیین تابع 
 شود.مشاهد  می 4-4شکا ها در تشخیص داد  شد  است. این رابطه به همرا  داد  مناسب (44-4)تابع نهایت 

 ، روابط تفکیکی برای شعاع و ارتفاع حفر  ارائه نشد  است.[3]بر خالف  [24]در 
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(4-44) . .  0 472
1 2 0 174 

 

 
 [24]ی منف ر  اخذ شد  از بر حسب مشخصات خاک و ماد  ی سط یح م حفر  -4-4شکا 

 

 ی دو بعدیزاسمدل -4-3
ی ست )با فرض یکسان بودن کمترهای ها و الماناش دارای گر یک مدل دو بعدی نسهبت به معادل سه بعدی

یابند. اوالً به های دو بعدی از دو جنبه برای ما اهمیت میها(. به همین دلیا در پژوهش حاضهههر مدلابعاد المان
 ها وهای مقدماتی و کنترلسهههازی  مدلها، ان ابودن المان کمتردلیا سهههرعت بسهههیار بیشهههتر ت لیا در اثر 

در حالی که م دودیت حافظه استفاد  از مش ریز در مدل سه بعدی را های گوناگون میسرتر است. ثانیاً آزمایش
 پذیر است.ها تا حد بسیار بیشتر از مدل سه بعدی امکانسازد، در مدل دو بعدی ریز کردن المانناممکن می

خواند   Planarافزار ی دو بعدی قابا حا اسههت: کرنش مسههطح که در نر دو نوع مسههئله AUTODYNدر 
ی طوالنی و دارای سطح مقطع ثابت مناسب است؛ و تقارن مرکزی که با شهود و برای حا مسائلی با هندسهمی

 )که درها سطح مقطعی ثابت، حول یک م ور شود و برای مسائلی که در آنشناخته می Axisymmetryعنوان 

 ، کاربرد دارد.کندوران مید 360ی به انداز است(  xافزار، الزاماً م ور نر این 
 

 هافیزیک مدل -4-3-1
ای به سازی شد  است. استوانهپر شد  از خاک رس مخلوط با ماسه مدل m4و ارتفاع  m6ای به شعاع استوانه

پوشهههانی دارد. قسهههمت از ارتفاعش با خاک هم m3ای قرار دارد که به گونه m7همین شههعاع اما با ارتفاع 
ای متشکا از کرد. در مرکز سطح فوقانی خاک، کر  ی این اسهتوانه را هوا و م صهوالت انف ار پر خواهندعمد 
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TNT  به شهعاعcm20 ی دینرش مافوق ای که نیمی از ارتفاعش درون خاک و نیمهقرار گرفته است به گونه
.ی منف ر  معادل آن جای گرفته است. این مقدار ماد  kg54 بندی، های شبکهباشد )به دلیا م دودیتمی 62

ی ی منف ر  و شکا هندسی آن بسته به مورد ممکن است کمی متفاوت باشد(. هدف، مقایسهمقدار واقعی ماد 
1:و مقیاس  G1نتایج ت لیا مدلی با شتاب گرانش  و مقیاس  G100انش با مدلی دینر ت ت اثر شتاب گر 1

:1 سازی افزار، مسئله به صورت یک مدل دو بعدی ساد از قابلیت تقارن م وری نر گیری باشد. با بهر می 100
 شود.می

ای از افزار و برای رس ماسههههی مواد نر خانهاز معهادالت و پارامترهای موجود در کتاب TNTبرای مواد هوا و 
معرفی  1-5و  2-4، 1-4های ها به ترتیب در بخشاین مدلاسههتفاد  شههد  اسههت.  CU-ARLی حالت معادله
ای ثقلی در م یط هتنش( 4-3ابتدا با استفاد  از ویژگی میرایی استاتیکی )ر. ک. به بخش الز  اسهت اند. شهد 

توجه شود که با  .گردداعمال می xمنتشر شد  و سپس انف ار صورت پذیرد. شتاب گرانش در جهت منفی م ور 
 راستا خواهد بود.هم xی این مدل عمودی است، ارتفاع با م ور توجه به این که م ور تقارن در هندسه

ست که بر اثر انف ار و ای اد حفر  در سطح خاک الز  امتداد یافتن جسم هوا به اعماق خاک به این دلیا الز  ا
های تخلیه شد  از خاک جاری شود و این امر مستلز  این است که مش اسهت مواد درون جسهم هوا به قسهمت

 m3ی اطمینان، مقدار ی احتمالی را پوشش دهد. با توجه به حدس اولیه و رعایت حاشیهجسهم هوا ابعاد حفر 
های این مرحله اختیار شد  است، اما در ی مدلپوشانی هوا با خاک انتخاب شد. این مقدار در همهبرای میزان هم

 مراحا بعد ممکن است مورد ت دید نظر قرار گیرد.
ی خاک خشک، اشباع یا مرطوب در درجات مشخصات مکانیکی تود ی امکان م اسبه، CU-ARLی مدل ماد 

ت آن ی بافدهند و نسبت فازهای مختلف تشکیا مشخصات مکانیکی کرات خاکبر اسهاس  را مختلف تخلخا
که در درصد به شرحی  53و  133، 3با درصهد رطوبت ای های ماسههرس ،هاسهازیدر این مدل نماید.ای اد می

 مورد استفاد  قرار گرفته است.، بیان شد 4-2-1-5 بخش
زمان ادامه این تا رسیدن به فقط ت لیا هم تداو  دارد، اما  ms10زمان های خاک تا بعد از هر چند تغییر شکا

ری گیها تأکید بر بررسههی انتشههار موج در م یط متخلخا خاک قرار گرفته و انداز چرا که در این مدلیابد. می
رسد مدت . به نظر میاستی دو  اهمیت ی سهط ی در درجهو ابعاد حفر  ی نهایی جسهم خاکهاتغییر شهکا

ms10 برخی از ، برای رسههیدن به هدف اصههلی کافی سههت. با این حال همان گونه که گفته خواهد شههد، در
 تری از زمان مورد توجه قرار خواهد گرفت.ی گسترد ها در م دود تغییر شکا سه بعدی،های مدل

 

 شرایط مرزی -4-3-1-1
است.  Flow_Outهوا در مرزهای غیر مشهترک با خاک و نیز مرز منطبق با م ور تقارن، دارای شهرایط مرزی 

 است. Transmitخاک نیز در مرزهای غیر مشترک با هوا و نیز مرز منطبق با م ور تقارن، دارای شرایط مرزی 
 شود.می ی میرایی استاتیکی( انف ار آغازی صفر )بالفاصله پس از مرحلهدر ل ظه
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 هاسنجنده -4-3-1-2
ی مدل به همرا  هندسه 5-4شکا سهن ند  استفاد  شد  است. در  12گیری متغیرهای مورد نظر از برای انداز 

 اند، معلو  گشته است.نشان داد  شد  12تا  1های عدددوایر توپر و ها که با مکان این سن ند 

 
 هاو مکان سن ند  های دو بعدی انف ار سط یی مدلهندسه -5-4شکا 

 متر()ابعاد با واحد میلی
 

 های مقدماتیمدل -4-3-2
نماید از ختصار ای اب میشد. اهای مقدماتی پرتعدادی ساخته سهازی انف ارهای سط ی، مدلدر راسهتای مدل

ی خاصی نهفته نیست، خودداری شود. در نتی ه در این بخش تنها یک سری ها نکتههایی که در آنمعرفی مدل
ی خاک از میان تود  برای بررسهههی اثر انتخاب نوع ت لیلنرِها این مدل ها توضهههیح داد  خواهند شهههد.از مدل
و با استفاد   بر نتایج ALEی آن الگرانژی( و ی خاک اولری و بقیههای الگرانژی، اولری )بخشی از تود گزینه

 اند.ان ا  شد  G1 خشک ت ت اثر شتابخاک  از
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ی نواخت و به انداز مش الگرانژی در دو راسهههتا یکهای مقدماتی، فواصههها شهههبکه در بر اسهههاس نتایج مدل
mm50  ی مش اولری برابر شبکهدر وmm25 .انتخاب شد  است 

های بزرگ در جسمی از نوع الگرانژی، از طرفی ممکن است باعث گفته شد که ای اد تغییر شکادر فصا سو  
 هایی در مدل شود و به این ترتیب زمان الز  برای ت لیا را افزایش دهد و از سوی دینر باکوچک شدن المان

گزین، استفاد  از ت لیلنر خطاهای عددی در ت لیا خواهد شد. را  حا جایافزایش ریختنی شبکه باعث درهم
 .مصون نیستاثرات سهوء نیز از این ، ی ای اد حفر  بر اثر انف ارپدید  برای این مسهائا اسهت. ALEاولری یا 

های جاینزین را به به همرا  را  حای سط ی ر اطراف حفر مش الگرانژی دهای شدید تغییر شکا 6-4شکا 
 کشد.تصویر می

 

 
به راست(: الگرانژی، اولری و  ی اطراف خرج انف اری در سه مدل )از چپتغییر شکا در ناحیه -6-4شکا 

ALE 
 

 مدل اولری -4-3-2-1
دهد. صرف نظر از این که به ی منف ر  رخ میی اطراف ماد های بزرگ تنها در ناحیهدر مدل حاضر تغییر شکا

نظر به معایب مش ، اما 16های متعددی ان ا  شد  استی خاک در پژوهشکار گیری مش اولری برای کا تود 
 ی چندان مناسبی نباشد.اید  شایداولری، 

                                                 
 .[35]برای مثال ر. ک. به:  16
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شکا . مشابه آن چه در 13درون جسم خاک نفوک کرد  است m3همان گونه که گفته شهد، جسهم هوا تا عمق 
mmی منف ر  )مربعی به ابعادای از اطراف ماد نشان داد  شد  است، ناحیه 4-3 mm2000 ( از جسم 2000

 .11الگرانژیِ خاک حذف، و در عوض درون جسم هوا از خاک پر گشته است
 

            )   (           )         (

   

TNT

   
  

   

       

 
 سازی اولری خاکدو جسم الگرانژی و اولری در مدل -3-4شکا 

 
های بزرگ رخ ندهد و لذا از مشههکالت ناشههی از این رود با این کار اوالً در مش الگرانژی تغییر شههکاتوقع می

ی جسم ی جسم اولری تفاوتی حاصا نشد  است، از ناحیهاتفاق اجتناب شهود و ثانیاً با توجه به این که در انداز 
یش تعداد مواد درون جسم اولری، اندکی افزایش در اولری افزایش بار م اسهباتی رخ ندهد )هر چند به دلیا افزا

ا در مدل کند. ت لیبینی را تأیید میی م اسباتی ناگزیر خواهد بود(. نناهی به زمان م اسبات، این پیشهزینه
ننین طول دقیقه زمان صرف کرد  )میا 32163گا  را پیمود  و  ms10 ،9936الگرانژی، برای رسیدن به زمان 

. هر گها  ms 31 00 گا  ظرف  2314(، در حهالی که در مدل اولری برای رسهههیدن به همین زمان فقط 10

. دقیقه زمان اجرا شههد  اسههت )میاننین طول هر گا  33113 ms 33 68 (. به عبارت دینر به این شههیو  10
شود در مدل چنین طبق انتظار مشاهد  میجویی شد  است. همهدرصد در زمان م اسبات صرف 63معادل تقریباً 

ا ی طول گا  زمان ت لیکنند های جسهم الگرانژی عنصر تعیینالگرانژی از اندکی بعد از شهروع ت لیا، المان
های جسم اولری در تعیین طول گا  زمانی، عنصر اند، در حالی که در مدل اولری در کا طول ت لیا، المانبود 
 اند.رانی بود ب 
 

                                                 
پوشهانی دو جسهم، در اولین گا  م اسههباتی شهود پس از تنظیم اندرکنش اجسها  اولری و الگرانژی، در صههورت همیادآوری می 13

 شود.( تبدیا میUnusedاستفاد  )قرار دارد، به سلول بیی مشترک با جسم الگرانژی بخشی از جسم اولری که در م دود 
سازی شد  است، اما جهت اختصار از این مدل، با عنوان مدل اولری با وجود این که تنها قسهمتی از خاک به صورت اولری مدل 11

 شود. در مقابا مدل اولیه، مدل الگرانژی نامید  شد  است.یاد می
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 ALEمدل  -4-3-2-2
انتخاب شد  است. گفته شد که هننا  استفاد  از این ت لیلنر،  ALEی خاک ت لیلنر در مدل دینر، برای تود 

ها هایی که قرار اسههت حرکت مش در آنکند. گر فرض جسههم مانند جسههم الگرانژی عما میبه صههورت پیش
ا ها به برنامه معرفی شود. در این جی درون نباشد، باید صراحتاً تعیین و نوع حرکت آنکامالً مقید به حرکت ماد 

mm ی منف ر  )مربعی به ابعادی اطراف ماد هایی که در ناحیهگر به  mm2000 اند، قید ( قرار گرفته2000
 .23ی شبکه رفتار الگرانژی داردمنسوب شد  و بقیه 19پتانسیاحرکتی هم

 ALEهای الگرانژی، اولری و بررسی نتایج مدل -4-3-2-3
های متناظر در هر یک از ی زمانی سن ند دهد که اگر چه فر  کلی من نی تاریخچهنناهی به نتایج نشهان می

زمان م اسبه شد   -ن نی فشار م 1-4شکا ها با یک دینر مشابه است، اما در مقادیر، تفاوت وجود دارد. مدل
های درون خاک نیز مانند آن چه در دهد. در سایر سن ند نشان می 1ی توسهط این ت لیلنرها را برای سن ند 

 ALEترین مقادیر توسهط مدل اولری، سپس مدل الگرانژی و نهایتًا مدل شهود، بزرگاین شهکا مشهاهد  می
ی ای که م دود اولری نسههبت به مدل الگرانژی، در منطقه م اسههبه شههد  اسههت. البته ریزتر بودن مش مدل

تغییرات تنش بزرگ است، ممکن است به عنوان یک عاما مستقا از نوع ت لیلنر در تفاوت نتایج مدل اولری با 
 دو مدل دینر مؤثر باشد.

ها با میاننین سه ها در م ا سهن ند فشهار م اسهبه شهد  در هر یک از مدلتفاوت مقدار بیش 2-4جدول در 
فشارهای م اسبه شد  توسط شود مقدار بیشمقدار به دسهت آمد  از سهه روش، درج گردید  است. مشاهد  می

تر ت لیا مدل در اختیار گن د. به هر حال مادامی که نتایج دقیقحول میاننین می 15%ی ت لیلنرها در باز 
تری در پی خواهد داشت، مشکا است. ی دقیقها نتی هی این که کدا  یک از این روشنباشهد، قضاوت دربار 

حدس اولیه نسبت به مدل الگرانژی مزیت دارند؛ و  ALEهای اولری و هر چند از ل اظ زمان م اسهبات، مدل
 این است که از ل اظ دقت نیز دو روش مذکور بر روش دینر برتری داشته باشد.

ی سط ی پرداخته خواهد شد، اما ی ابعاد حفر های سه بعدی به مسئلهاگر چه تفصیالً در بخش مربوط به مدل
ی هاما بر هندسهههبرای تکمیا مباحث مربوط به انتخاب نوع ت لیلنر، الز  اسهههت در همین بخش تأثیر این ع

در  ms10ی در ل ظه AUTODYNی سهههط ی بررسهههی شهههود. برای این منظور، خروجی گرافیکی حفر 
در موضوع  تقریبی بود  ومقیاس شد  است؛ و البته طبیعتاً این فرآیند افزارهای گرافیکی دوربُری و سپس همنر 

اثر بودن توان بیشود و از آن میمشاهد  می 9-4شکا ی کار در نتی هنماید. به هر حال مقداری خطا ای اد می
 ی سط ی را استنباط نمود.ی حفر نوع ت لیلنر بر هندسه

 

                                                 
19 Equipotential 
ارائه  3-4-3-3های مرزی جسههم مالحظاتی وجود دارد. در این بار  به توضههی اتی که در این بار  در بخش گر  در نوع حرکت 23

 شد  است، رجوع شود.
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 1ی ی زمانی م اسبه شد  توسط ت لیلنرهای مختلف برای سن ند تاریخچه -1-4شکا 

 
 فشار م اسبه شد  توسط ت لیلنرهای مختلفتفاوت بیش -2-4جدول 

 ALE اولری الگرانژی سن ند 

ک
خا

 

1 11553% 111539% 131396% 

2 31946% 131421% 141363% 

3 31413% 11323% 91233% 

4 61924% N/A 61924% 

5 31352% 111311% 121143% 

6 31313% 11119% 91636% 

3 31433% N/A 31433% 

1 31291% 11531% 111162% 

9 21343% 51459% 31119% 

هوا
 13 11334% 31936% 31421% 

11 11495% 11132% 31333% 

12 31114% 11311% 11593% 
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 ms10ی ی سط ی در ل ظهی حفر تأثیر نوع ت لیلنر در هندسه -9-4شکا 

 

 های اصلیمدل -4-3-3
وبت )خشههک، ( و میزان رطG100 و G1ی میدان شههتاب گرانش )های مختلف انداز ترکیبشههاما مدل  6

برای نمونه، کانتورهای تنش در راستای شتاب  گیرند.رطوبت( سهاخته و مورد ت لیا قرار میدرصهد  53اشهباع، 
ی میرایی اسههتاتیکی م اسبه گرانش در مدل مربوط به خاک خشهک، که قبا از بارگذاری انف اری و به شههیو 

 د.شومشاهد  می 13-4شکا در  ،اندشد 
 

 
 قبا از وقوع انف ار کانتور تنش ثقلی در جسم خاک -13-4شکا 
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 بررسی نتایج -4-3-3-1
فشهار حاصها از رسیدن موج انف ار به م ا تفاوت بین حد اکثر بیش 5-4جدول و  4-4جدول  ،3-4جدول در 

شود اختالف در این مشاهد  می درج گردید  است.ای به تفکیک میزان رطوبت رس ماسهها هر یک از سن ند 
%حتی از در هیگ یهک از نقاط مقهادیر  .0 های ی زمانی سهههن ند ای تاریخچهنماید. نمودارهنیز ت اوز نمی 1
در مونه ها و فقط به عنوان ندر این میان با توجه به تعداد زیاد سن ند  .نمایندرا تأیید میانطباق نیز این  مختلف

به این  22-4شکا تا  11-4شکا از  انتخاب وسن ند   4هر یک از موارد خاک خشک، اشباع و مرطوب، نمودار 
 نمودارها تخصیص یافته است.

همان گونه که گفته شهههد، مدل اشهههباع رفتار االسهههتیک دارد. بنا بر این و با توجه به باال بودن سهههرعت موج، 
های متعدد دهد و بروز نوسانرخ میهای متعدد از مرزهای خاک و به خصوص مرز مشترک خاک با هوا انعکاس

شوند در مناطقی موج ها گاهی باعث میگردد. این انعکاسها را باعث میدر مقادیر ثبت شهد  توسهط سهن ند 
های در خاک اشباع(. فارا از این که نوسان 9ی تر باشد )برای مثال در سن ند منعکس شد  از موج اصلی قوی
های اولیه قابا صرف نظر اند، باید متذکر شد مقیاس مدل در وج، نسبت به موجصورت گرفته بعد از عبور چند م

 ها مؤثر واقع شد  است.ی آنداز شکا و ان
 

 دارای خاک خشکدو بعدی های ها در مدل( در م ا سن ند kPaفشار )حد اکثر بیش -3-4جدول 

 تفاوت G1 G100 سن ند 

ک
خا

 

1 2494132 2493119 31335% 
2 1116113 1116111 31335% 
3 439116 439113 31336% 
4 5413156 5412195 31311% 
5 1212169 1212159 31339% 
6 415163 415166 31334% 
3 14143133 14142143 31339% 
1 943122 943131 31315% 
9 253133 253131 31336% 

هوا
 13 2231133 2233193 31311% 

11 1133193 1133192 31331% 
12 433143 433145 31335% 
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 خاک اشباعدارای دو بعدی های ها در مدل( در م ا سن ند kPaفشار )حد اکثر بیش -4-4جدول 

 تفاوت G1 G100 سن ند 

ک
خا

 

1 122312134 122323151 31339% 
2 53341121 53329133 31333% 
3 21111136 21231145 31395% 
4 114323136 114334149 31331% 
5 59336163 59365152 31319% 
6 23141145 23135153 31325% 
3 214291112 214294141 31331% 
1 44393111 44131192 31326% 
9 14321145 14335133 31395% 

هوا
 13 2315153 2315112 31316% 

11 1233134 1229165 31356% 
12 434113 434113 31336% 

 
 دارای خاک مرطوبدو بعدی های ها در مدل( در م ا سن ند kPaفشار )حد اکثر بیش -5-4جدول 

 تفاوت G1 G100 سن ند 

ک
خا

 

1 3933165 3929136 31323% 
2 1913132 1911113 31319% 
3 1294111 1294112 31333% 
4 1131132 1129134 31319% 
5 1913133 1913132 31333% 
6 933142 933139 31336% 
3 23919123 23919113 31333% 
1 1431119 1432164 31351% 
9 411133 413113 31323% 

هوا
 13 2266111 2266156 31314% 

11 1193124 1193129 31334% 
12 432153 432153 31333% 
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 G100و  G1های در خاک خشک در مدل 1ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -11-4شکا 

 

 
 G100و  G1های در خاک خشک در مدل 4ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -12-4شکا 
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 G100و  G1های در خاک خشک در مدل 3ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -13-4شکا 

 

 
دارای  G100و  G1های واقع در هوا در مدل 13ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -14-4شکا 

 خاک خشک
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 G100و  G1های در خاک اشباع در مدل 3ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -15-4شکا 

 

 
 G100و  G1های در خاک اشباع در مدل 6ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -16-4شکا 
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 G100و  G1های در خاک اشباع در مدل 9ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -13-4شکا 

 

 
دارای  G100و  G1های واقع در هوا در مدل 21ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -11-4شکا 

 اشباعخاک 

0

2،000

4،000

6،000

8،000

10،000

12،000

14،000

16،000

18،000

20،000

0 2 4 6 8 10

P
re

ss
u

re
 (

k
P

a
)

Time (ms)

9         -      ب ع 

1G

100G

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 2 4 6 8 10

P
re

ss
u

re
 (

k
P

a
)

Time (ms)

           -      ب ع 

1G

100G



 نامه:عنوان پایان

  های انف اری در دستنا  سانتریفیوژپذیری آزمایشعددی مقیاست لیا 
 دانشنا  صنعتی مالک اشتر

 م تمع دانشناهی آمایش و پدافند غیر عاما

 

91 

 
 G100و  G1های در خاک مرطوب در مدل 2ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -19-4شکا 

 

 
 G100و  G1های در خاک مرطوب در مدل 5ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -23-4شکا 
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 G100و  G1های در خاک مرطوب در مدل 1ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -21-4شکا 

 

 
دارای  G100و  G1های واقع در هوا در مدل 11ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -22-4شکا 
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 اثر درصد رطوبت
جداول و ی خاک دارد. همان گونه که در ی رفتار تود مقهدار رطوبت موجود در خاک اثر قابا توجهی بر شهههیو 

تفاوت ی خاک در م دود های غیر اشباع شود، شکا من نی مربوط به خاک اشباع با خاکمشاهد  می نمودارها
ی بسیار شدید اما با طول موج کوتا   های تفکیک شدشود، نوساناساسی دارد. آن چه در رس اشباع مشاهد  می

شم ولی با طول موج بلند به چ کمترهای ترکیب شد  با شدت بسیار های غیر اشباع موجاست. در مقابا در نمونه
نمایش داد  شد   G1در مدل  2ی زمانی فشار ثبت شد  توسط سن ند  یتاریخچه 23-4شکا  خورد. درمی

در مقابا میزان  .تا درک بهتری از تأثیر میزان رطوبت م یط بر شههکا و شههدت موج فشههار به دسههت آید اسهت
 رطوبت خاک تقریباً هیگ تأثیری بر موج منتشر شد  در هوا ندارد.

 

 
 2ی تأثیر میزان رطوبت بر شکا و شدت موج فشار در م ا سن ند  -23-4شکا 

 
ضعیت اما و. بنیرد، قابا توقع و پذیرفتنی استمابین رس خشهک و رس اشهباع قرار  مرطوبرفتار رس این که 

ظار ف انتبر خالچرا که نسبی رس مرطوب نسبت به دو حالت رس خشک و رس اشباع کمی غیر منتظر  است. 
رس رس خشک و پاسهخ میاننین در حدود ، به بارگذاری درصهد 53رس با رطوبت پاسهخ رود اولیه که توقع می

طیفی  24-4شکا تر است. به انتهای خشک این طیف بسیار نزدیکمرطوب شود رس مشاهد  میاشهباع باشد، 
ی خشک در مکان هر سن ند  و انتهای دینر، فشهار در نمونهکشهد که یک انتهای آن را بیشرا به تصهویر می

ت در درصد رطوب 53ای دارایفشهار در رس ماسهدهد. مقدار بیشی اشهباع تشهکیا میهمین مقدار را در نمونه
های مختلف درون خاک بر روی این طیف با عدد مربوط به آن سن ند  مشخص داد  شد  است. سن ند م ا 

فشهههار در م ا د اکثر بیش( را برابر مقدار ح24-4شهههکا در  3برای مثال در صهههورتی که ابتدای طیف )مقدار 
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فشار در ( را برابر مقدار حد اکثر بیش24-4شهکا در  133ی خشهک و انتهای آن )مقدار در نمونه 3ی سهن ند 
. گیردقرار می 316فشار در رس مرطوب در موقعیت کثر بیشمقدار حد ای اشباع قرار دهیم، همان م ا در نمونه

این احتمال را تقویت  ی زیادش از رس اشههباع،ی اندک رس مرطوب از رس خشههک نسههبت به فاصههلهفاصههله
نماید که در درصهدهای رطوبت پایین و متوسهط، حسهاسهیت رفتار نمونه به درصههد اشباع اندک است. اما با می

 ای افزایشاشههباع، تأثیر افزایش درصههد رطوبت در رفتار خاک به صههورت فزایند نزدیک شههدن به حد رطوبت 
 .21یابدمی
 

    

 
ش   

ک

 
ع ب    

 
 
 

      

  
 

  
                   

 
های خشک و اشباع از ی متناظر در مدلوضعیت هر سن ند  در مدل مرطوب نسبت به سن ند  -24-4شکا 

 فشاربیش حد اکثرل اظ 

 
های قبا مبنی بر حساسیت اندک رس دارای رطوبت متوسط و پایین نسبت به تغییر رطوبت، نباید نتی ه از گفته

مالحظه  5-4جدول و  3-4جدول با رجوع به پوشی ست. ای قابا چشمگرفته شود که اثر رطوبت در رس ماسه
ی متناظر فشار در سن ند برابر بیش 213الی  116ها، فشار رس مرطوب در م ا سن ند که مقدار بیش شودمی

رعت موج و زمان رسیدن موج به هر نقطه نیز اثر غیر عالو  بر این میزان رطوبت در سه در رس خشهک اسهت.
ی سط ی نیز مورد ی حفر های سهه بعدی اثر میزان رطوبت بر هندسهقابا صهرف نظری دارد. در بخش مدل

 توجه قرار خواهد گرفت.

 

 22کاهندگی
ر شیب به های پنماید و از موجی با پیک مرتفع و دامنهبا انتشار موج در م یط غیر االستیک، شکا آن تغییر می

ب دهد. به این روند کاهشی پیک موج بر حستغییر شکا می کمترهای با شیب تر و دامنهارتفاعموجی با پیک کم
 شود.فاصله از منبع، کاهندگی گفته می

                                                 
های چسهههبند  دارد. به م توای آب درون خاک اثر مهمی بر انتشهههار موج در خاک»در تأیید این مطلب آمد  اسهههت:  [22]در  21

ای، هننامی که درصد اشباع به های ماسههای رسی، و رسها، شیایا باالتر باشهد... در رس 95ص اگر درصهد اشهباع خاک خصهو
ها در خاک توان گفت مقادیر این کمیتشود. حتی میها مشاهد  میفشار و شتاببرسد، افزایش قابا توجهی در حد اکثر بیش 133

ه ی اشههباع بای با تراکم باال میزان تأثیر درجههای دانهکند... در خاکر آب آزاد برابری میرسههی، با نتایج حاصهها از انتشههار موج د
 «های چسبند  نیست.ی خاکانداز 

22 Attenuation 
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های اخیر سازیای خشک، اشباع و مرطوب مطابق نتایج مدلمن نی کاهندگی را برای رس ماسه 25-4شهکا 
 .تبسههتنی بین متغیرها پیشهنهاد شهد  اسههدهد. در هر دسهته از نتایج یک تابع نمایی برای ای اد همنشهان می

آمد   6-4جدول ی خط سهیر موج برای رسیدن به هر یک در ها و زاویهی هر یک از سهن ند چنین فاصهلههم
ی خط فی نیست و باید به نقش زاویهدهد، توجه به فاصله از منبع انف ار کانشان میها این داد نناهی به است. 

.ی ، در فاصله1و  1ی سهیر موج انف ار نیز توجه داشت. برای مثال هر دو سن ند  m3 از مرکز انف ار واقع  16
چنین بر است. هم 1ی برابر سن ند  213در هر سه نمونه حدود  1ی فشهار در سن ند اند، اما حد اکثر بیششهد 

، به همین دلیا اثر زاویه، بر خالف روند کلی، 3و  6و  9های هایی مانند سههن ند خالف روند کلی در سههن ند 
 شار نشد  است.فافزایش فاصله باعث کاهش حد اکثر بیش

 

 
 ای در درجات مختلف اشباعمن نی کاهندگی برای رس ماسه -25-4شکا 
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 فشار در هر یکرا  مقدار حد اکثر بیشها با خط عمودی به هماز سن ند  ی هر یکفاصله و زاویه -6-4جدول 

 زاویه فاصله سن ند 
 (kPaفشار )حد اکثر بیش

 مرطوب اشباع خشک

1 3116 11143 2494132 122312134 3933165 
2 4124 45133 1116113 53341121 1913132 
3 5113 59134 439116 21111136 1294111 
4 2124 26153 5413156 114323136 1131132 
5 3161 56131 1212169 59336163 1913133 
6 5139 61123 415163 23141145 933142 
3 1141 45133 14143133 214291112 23919123 
1 3116 31153 943122 44393111 1431119 
9 5113 31169 2531296 19132159 411133 

 

 سنجیصحت -4-3-4

 نامهی فشار منتشر شده در خاک با نتایج آیینمقایسه -4-3-4-1
 1916در سال « های متعارفمبانی طراحی دفاعی در برابر سهالح»( با عنوان [22] ) TM 5-855-1ی نامهآیین

نامه به انف ارهای سط ی و زیرسط ی های این آیینارتش ایاالت مت د  تدوین شد  است. یکی از فصاتوسط 
 پردازد.های مدفون میها بر روی ساز ی تأثیر آنو م اسبه

 .گیردنامه مورد قیاس قرار میها با نتایج حاصا از آیینسازیدر این بخش نتایج به دست آمد  در این مدل
 

 ی تغییرات فشار بر حسب زمان پس از وقوع انفجار مدفونای محاسبهامهنروش آیین
نامه از دو قسهمت تشکیا شد  است. قسمت اول که با رسیدن موج انف ار آغاز من نی فشهار زمان در این آیین

فشههار را از صههفر به مقدار حد اکثر خود در آن نقطه که از روی روابط مندرج در شههود، به صههورت خطی بیشمی
ت نمایی از مقدار حد اکثر به سمت مقدار دهد. در قسمت دو  فشار  به صورگردد، ارتقا مینامه م اسبه میآیین

دهد. در مقدار فشار بر حسب زمان را در هر ل ظه نشان می (45-4)ی کند. رابطهقبا از رسهیدن موج نزول می
 1واند برابر تمیبرای سادگی نامه متغیری وابسهته به شرایط م یطی است که طبق پیشنهاد آیین این رابطه 

 ی مورد نظر از مرکز انف ار است.ی نقطهنیز به ترتیب سرعت موج و فاصله Rو  cفرض شود؛ 
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 TM 5-855-1ی نامهزمان مطابق آیین -من نی فشار  -26-4شکا 

 
ضههریب  f. در این رابطه، 23آیدبه دسههت می (46-4)ی فشههار حد اکثر در یک مکان، با اسههتفاد  از رابطهبیش

ی ، به ترتیب چنالی خاک، سههرعت موج در آن، فاصههلهWو   ،c  ،Rپارامتر کاهندگی و  n، 24ترکیب
 ی منف ر  است.وزن ماد ی مورد نظر از مرکز انف ار و نقطه
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تفکیک نوع خاک و توصهههیف کیفی آن، ارائه شهههد  اسهههت.  در جهدولی مقادیر پارامترهای مربوط به خاک به
داریم و فقط از این جدول پارامتر ی انتخاب شد  در اختیار پارامترهای چنالی و سرعت موج را مطابق مدل ماد 

n  شود.مشاهد  می 3-4جدول نماییم. مقادیر این متغیرها در را استخراج می 
 
 

                                                 
 برگرداند  شدند. SIواحدها از واحدهای اننلیسی موجود در متن اصلی به واحدهای  23
24 Coupling Factor 
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ی حد اکثر ای م اسبهنامهی آیینای خشک، اشباع و مرطوب در رابطهپارامترهای رس ماسه -3-4جدول 
 فشاربیش

 رس مرطوب رس اشباع رس خشک 

 146113 135113 161313 

c 15611 314616 239316 

n 215 115 215 

 
طوالنی ی بزرگ و مانند خرج انف اری تعبیه شهد  در یک موشک دارای هندسهی منف ر  در صهورتی که ماد 

کا فرآیند انف ار درون خاک ان ا  ننیرد، باید از ضریب ترکیب استفاد  نمود. این ضریب با  ، به طوری کهباشد
ی ی منف ر  که در هوا و سهههمی که درون خاک منف ر شههد  اسههت، مقدار ماد ترکیب خطی سهههمی از ماد 
در صورت قرارگیری  ی منف ر  است کهآورد. منظور از مقدار مؤثر، مقداری از ماد منف ر  مؤثر را به دسهت می

نماید. بدیهی است که ی منف ر  در وضعیت فعلی آزاد میکند که ماد کاما در زیر خاک، همان انرژی را آزاد می
ی منف ر  برابر یک خواهد بود. برای انف ار سط ی بر روی مقدار این ضریب در صورت مدفون بودن کاما ماد 

 شد  است.نامه توصیه توسط آیین 314خاک نیز مقدار 
های منعکس شههد  از ی موجای برای م اسههبهشههوند، روش سههاد برای انف ارهایی که در عمق خاک ان ا  می

تر یا سطح آب زیرزمینی( ارائه شد  ای از جنس سختی افقی در عمق خاک )مثالً الیهسطح خاک و یا یک الیه
 .ها صرف نظر شد  استاست. در این جا از ل اظ کردن این انعکاس

را  مقادیری که از روش های عددی به دست آمد ، به همفشهاری که از ت لیا مدلمقادیر بیش 1-4جدول در 
 ای م اسبه گردید  است، ثبت شد  است.نامهآیین

 
 (kPaنامه )ها در مدل و روابط آییندر م ا سن ند فشار م اسبه شد  ی بیشمقایسه -1-4جدول 

 سن ند 
 رس مرطوب رس اشباع رس خشک

 تفاوت مدل هنامآیین تفاوت مدل نامهآیین تفاوت مدل هنامآیین

1 3943 2494 36135% 35599 122312 243151% 11935 3931 66191% 
2 1943 1113 42164% 22962 53341 151149% 5331 1911 65132% 
3 931 413 41115% 14331 21112 96196% 2613 1295 51161% 
4 9211 5414 41123% 59351 114323 231141% 21123 1131 61163% 
5 2153 1213 53155% 29253 59333 131193% 1593 1913 33131% 
6 1136 416 62141% 16315 23141 41122% 3225 933 31191% 
3 21366 14144 53113% 111643 214292 139161% 11149 23919 32113% 
1 3915 943 35191% 35565 44393 25196% 11134 1432 13163% 
9 1241 253 39151% 13429 19133 9133% 3665 411 16169% 

 %32121   %114131   %55113   میاننین
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ها ازیسبا آن چه از مدلالزاماً نامه نیز زمان توصیه شد  توسط آیین -ی من نی فشار ضهمن آن که شکا ساد 
سازی نیز به خصوص در نامه با نتایج به دسهت آمد  از مدلخوانی ندارد، تفاوت عمیق آیینآید همبه دسهت می

 توان این گونه برشمرد:ا میدالیا این شکاف رگیر است. ای اشباع بسیار چشممورد رس ماسه
ها نامهای در آیینگذرد و با وجود این که ت دید نظرهای دور سال می 26ی مذکور نامهآیینانتشار الف( از زمان 

نامه هنوز صهورت ابتدایی و بسهیط خود را حفظ کرد  است. و این در حالی ست که ضهروری سهت، اما این آیین
ز طلبد. اهای عمرانی میهای روزآمدتر ت لیا و طراحی را بیش از سهههایر حیطهی انف ار، روشپیچیدگی پدید 

تر را فراهم آورد  و از طرفی دینر ت هیزات های دقیقطرفی پیشرفت ابزارهای م اسباتی امکان استفاد  از روش
تر را های دقیق رسی به دادتر شد  و دستهای میدانی و آزمایشهناهی دقیقگیری و ثبت متغیرها آزمایشانداز 

 ی موجود قابا انتظار نیست.نامهدقت چندانی از آییناند. بنا بر این فراهم آورد 
و  هاها، روش ان ا  آنهای ت ربی هسههتند. کمیت این آزمایشنامه مبتنی بر آزمایشنمودارها و روابط آیینب( 

 هایدهند. با توجه به دشهههواری آزمایشگیری و ثبهت نتایج این روابط را به شهههدت ت ت تأثیر قرار میانهداز 
 ت.م تما اس های ت ربیکای آزمایشقابا اتپرتعداد و به نتایج کنندگان تدوینرسی عد  دستانف اری، 

فشار ارائه شد  است، به جز عواما غیر هندسی، فقط گیری حد اکثر بیشنامه برای انداز ای که در آیینرابطهج( 
این امر در حالی ست که همان گونه که در بخش مربوط به کاهندگی گفته شد، فاصله  به فاصهله مرتبط اسهت.

 فشار در ح م خاک نیست. تنها عاما در تعیین تغییرات
. در عین کنند  داردنقشههی تعیین nپارامتر فشههار در هر نقطه، برای تعیین حد اکثر بیش (46-4)ی رابطهدر د( 

 ای برای مقادیرشی م دود و به ارائه نامه به تعیین مقدار دقیقی برای آن، توجه الز  نشهد  استینحال در آی
ه این تر است مدل را نسبت برسهد به جای اکتفا به این مقادیر تقریبی مناسههبمی . لذا به نظراکتفا شهد  اسهت

ها )خشهههک، اشهههباع و مرطوب( که در هر یک از انواع خاک  nپارامتر کالیبر  نمود. برای این کار مقداری از 
های مختلف کمینه شود، م اسبه شد  است. این نامه و مدل در سهن ند م موع اختالف تفاوت بین نتایج آیین

ها سازیچنین در جدول نتایج حاصا از مدلکار به مقادیر مندرج در جدول برای این پارامتر من ر شد  است. هم
شود که میاننین تفاوت بین درج شهد  است. مشاهد  می nنامه بر اسهاس مقدار جدید حاصها از آیینبا نتایج 

چنان به خصهوص در برخی از نقاط و به خصوص در مورد رس اما همنتایج تا حد مناسهبی کاهش یافته اسهت. 
 گیر است.ای اشباع این تفاوت چشمماسه

 
 ای با درجات اشباع متفاوتی پارامتر کاهندگی رس ماسهمقادیر اصالح شد  -9-4جدول 

 رس مرطوب رس اشباع رس خشک 

n 3114 3169 3151 

 
 
 



 نامه:عنوان پایان

  های انف اری در دستنا  سانتریفیوژپذیری آزمایشت لیا عددی مقیاس
 دانشنا  صنعتی مالک اشتر

 م تمع دانشناهی آمایش و پدافند غیر عاما

 

133 

پس از  (kPaنامه )آیینها در مدل و روابط فشار م اسبه شد  در م ا سن ند ی بیشمقایسه -13-4جدول 
 اصالح پارامتر کاهندگی

 سن ند 
 رس مرطوب رس اشباع رس خشک

 تفاوت مدل هنامآیین تفاوت مدل نامهآیین تفاوت مدل هنامآیین

1 2492 2494 3133% 64129 122312 11163% 5411 3931 23136% 
2 1355 1113 5114% 52953 53341 9135% 1934 1911 3136% 
3 456 413 5111% 42554 21112 33133% 323 1295 39195% 
4 3136 5414 24156% 12215 114323 124133% 11313 1131 51195% 
5 1633 1213 23151% 59215 59333 3123% 3416 1913 44131% 
6 541 416 23115% 44929 23141 46194% 199 933 3152% 
3 29934 14144 52135% 112111 214292 152131% 94213 23919 34163% 
1 2464 943 61114% 64395 44393 33116% 5313 1432 32164% 
9 611 253 51152% 46632 19133 51193% 1353 411 53166% 

 %45132   %63153   %21112   میاننین

 

 
 های مختلفدر سن ند  سازینامه با نتایج مدلآیینتفاوت مقادیر م اسبه شد  بر طبق  -23-4شکا 

 در )از چپ به راست( رس خشک، رس اشباع و رس مرطوب

 

 نامهبا نتایج آیین هوای فشار منتشر شده در مقایسه -4-3-4-2
تا  13های م ا هر یک از سن ند هوا و در من نی فشار زمان در  33-4شکا و  29-4شکا ، 21-4شکا در 
 تأثیر بسیار اندکی بر شود که درصد رطوبتنشان داد  شد  است. مشاهد  میخاک  بر اسهاس میزان رطوبت 12

 از های متفاوت موجود در خاکهای متناظر و رطوبتفشار منتشر شد  در خاک دارد. حد اکثر تفاوت در سن ند 
 UFCی نامهنماید. استقالل تغییرات فشار هوا ناشی از انف ار سط ی از نوع بستر، در آییندرصد ت اوز نمی 4

 های طراحی مفروض در نظر گرفته شد  است.و سایر دستورالعما 3-340-02
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 13ی های با رطوبت مختلف در هوا در م ا سن ند ی فشار در مدلتاریخچه -21-4شکا 

 

 
 11ی های با رطوبت مختلف در هوا در م ا سن ند ی فشار در مدلتاریخچه -29-4شکا 

 

0

500

1،000

1،500

2،000

2،500

0 2 4 6 8 10

P
re

ss
u

re
 (

k
P

a
)

Time (ms)

          0

رس ماسه ای خشک

رس ماسه ای اشباع

رس ماسه ای مرطوب

0

200

400

600

800

1،000

1،200

1،400

0 2 4 6 8 10

P
re

ss
u

re
 (

k
P

a
)

Time (ms)

           

رس ماسه ای خشک

رس ماسه ای اشباع

رس ماسه ای مرطوب



 نامه:عنوان پایان

  های انف اری در دستنا  سانتریفیوژپذیری آزمایشت لیا عددی مقیاس
 دانشنا  صنعتی مالک اشتر

 م تمع دانشناهی آمایش و پدافند غیر عاما

 

132 

 
 12ی م ا سن ند های با رطوبت مختلف در هوا در ی فشار در مدلتاریخچه -33-4شکا 

 
فشههار و مدت (، امکان تخمین حداکثر بیش[16] ) UFC 3-340-02ی نامهآیین 15-2 مندرج در شههکا نمودار

 تداو  فاز مثبت فشهار و برخی دینر از متغیرها در فواصها مختلف از منبع انف ار سط ی را ممکن ساخته است.
 31-4شهههکا در  SIهای مربوط به سهههایر متغیرها و تبدیا واحد به واحدهای این نمودار پس از حذف من نی

ها به همرا  مقدار حاصا از ند این متغیرها در م ا سن با استفاد  از این نمودار، مقادیر  نمایش داد  شد  است.
سهازی در جدول و جدول ککر شد  است. تفاوت این مقادیر نیز در شکا در قالب نمودارهای شکا و شکا مدل

مقادیر  ،فشهههارنامه برای مدت تداو  و حد اکثر بیشدهد آیینها نشهههان میبه نمایش در آمد  اسهههت. این داد 
 است.اختیار کرد  سازی دلنسبت به نتایج مرا ی اکارانهم افظه
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 ی مقیاس شد  برفشار و مدت تداو  فاز مثبت در انف ار سط ی بر حسب فاصلهحد اکثر بیش -31-4شکا 

 UFC 3-340-02 ینامهاساس آیین

 
ازی سنامه و نتایج مدلها بر اساس آیینسن ند فشار م اسبه شد  در هوا در م ا حد اکثر بیش -11-4جدول 

(kPa) 
 دهد.نامه را نشان میدر هر ستون، میزان تفاوت نسبت به مقدار آیینتفاوت 

 سن ند 
 فاصله

(m) 

Z 

(.m kg
1
3) 

 هنامآیین
 رس مرطوب رس اشباع خشکرس 

 تفاوت  تفاوت  تفاوت 

13 2124 31519 3126 2231 42% 2315 39% 2263 41% 
11 3161 31953 1611 1131 23% 1233 24% 1193 26% 
12 5139 11419 326 433 34% 435 35% 433 35% 

 
 
 
 

Scaled Distance Z = R/W1/3

Figure 2-15. Positive phase shock wave parameters for a
hemispherical TNT explosion on the surface at sea level
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سازی    نامه و نتایج مدلها بر اساس آییندر م ا سن ند  تداو  فاز مثبت م اسبه شد  در هوا -12-4جدول 
(ms) 

 دهد.نامه را نشان میدر هر ستون، میزان تفاوت نسبت به مقدار آیینتفاوت 

 سن ند 
 فاصله

(m) 

Z 

(.m kg
1
3) 

 هنامنآیی
 رس مرطوب رس اشباع رس خشک

 تفاوت  تفاوت  تفاوت 

13 2124 31519 11311 31361 45% 31619 53% 31325 41% 
11 3161 31953 51525 21931 43% 21451 56% 21654 52% 
12 5139 11419 11335 41231 53% 41213 49% 41163 53% 

 

 سازی سه بعدیمدل -4-4

 هافیزیک مدل -4-4-1
های دو بعدی نزدیک باشند تا در صورت های سه بعدی حتی االمکان به مدلی مدلشهود هندسهکوشهش می

 هاییها فراهم باشد. با این حال تفاوتی مدللزو  و در موارد خاص امکان ان ا  مقایسه بین نتایج دو م موعه
 :گیردبین این دو م موعه وجود دارد که در این جا مورد اشار  قرار می

ی ساخته شد  در فضای سه های دو بعدی از تقارن م وری اسهتفاد  شهد  اسهت. در نتی ه هندسههدر مدل( 1
 ها با مکعبنماید. در حالی که در مدل سه بعدی این استوانهسازی میای از خاک و هوا را مشابهتبعدی استوانه

 گزین شد  است.جای
ف ر  کروی بود، در مدل سه بعدی برای فائق آمدن بر مشکالت ی من( بر خالف مدل دو بعدی که در آن ماد 2

فت صورت گرتالش بسیاری در ابتدا ی خاک، از خرج انف اری مکعبی استفاد  شد  است. بندی تود در امر مش
، ANSYS Workbenchدر هندسه با تولید خرج انف اری به صورت کروی در مدل قرار بنیرد. برای این کار، تا 
رغم تالش حذف شههد. اما علیخرج انف اری کروی عنوان م ا قرارگیری خاک به مکعبی ی تود ی از اکر نیم

ی خاک نواختی مش تود بسیار تولید مش مناسب برای مسئله ممکن نشد. توضیح این که با بر هم خوردن یک
ه هایی در اطراف حفر  بالمانتدابیر متعدد، ناگزیر به کار گیری ای از آن و با وجود کر بر اثر حذف قسهههمت نیم

و یا به  25ندساختبر و فاقد صرفه میی کوچکشان، فرآیند ت لیا را بسیار زمانآمدند که یا به دلیا انداز وجود می
تناسههبات هندسههی نامطلوب و کیفیت نازل، در مراحا ت لیا دچار بروز اح ا  منفی یا خطاهای دارا بودن دلیا 

کردند. این مسائا و مشکالت در هننامی که از شدند و ص ت نتایج را نقض میعددی غیر قابا صرف نظر می
 ت ی منف ر  نیز تمش ساختاریافته و خرج مکعبی استفاد  شد، کامالً مرتفع شدند. عالو  بر هندسه، وزن ماد 

.از حدود با تغییر اندکی ی مش اثر فواصا شبکه kg54 .به  62 kg53  تقلیا یافت. 41

                                                 
ماید؛ حتی نترین المان مدل اسههت که نقش تعیین کنند  را ایفا میی کوچکل گا  زمانی انداز شههود که در تعیین طومتذکر می 25

 تر از المان مذکور باشند.اگر فقط یک المان ریز در مسئله موجود باشد و سایر اجزا بسیار بزرگ
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یابد. گاهی افزودن تنها یک المان به مدل جویی در ابعاد مدل بسیار اهمیت میهای سهه بعدی صرفه( در مدل3
د. در شوافزاید و باعث افزایش قابا توجه زمان ت لیا میدر هر یک از راستاها، هزاران المان جدید به مسئله می

های دو بعدی، مناسب به نظر رسید گسترش مدلراستای کاستن از ح م م اسبات و با بررسی صورت گرفته در 
های سههه بعدی کاهش یابد. در مدل m4های دو بعدی به در مدل m6مدل در راسههتای م ورهای افقی از 

های سه بعدی و با بود، در مدل mm50های دو بعدی برابر ی مش که در مدلعالو  بر این ابعاد فواصا شبکه
یافت. جالب توجه این که را نمی mm100تر شهههدن از حدود افزاری موجود، قابلیت کوچکامکهانات سهههخت

ها )م موع جسههم الگرانژی و اولری( که در ی مسههئله و افزایش فواصهها مش، تعداد گر رغم کاهش دامنهعلی
برابر مدل دو بعدی بالغ  15یعنی حدود  1163336بود، در مدل سههه بعدی به تعداد  31241برابر مدل دو بعدی 

 شد.
ها نیز در این مدل های سه بعدی ساخته شد  در این مرحله نشان داد  شد  است.ی مدلهندسه 32-4شکا در 

، zو  xراسههتا با م ور های همی گذرند  از م ور مختصههات با نرمالاز تقارن اسههتفاد  شههد  اسههت. دو صههف ه
چنین در این جا نیز برای ممکن ساختن جاری شدن م صوالت انف ار به هم اند.صهف ات تقارن را تشکیا داد 

 ی ای اد شد ، جسم اولری تا اعماق خاک نفوک کرد  است.حفر 
 

 
 های سه بعدی انف ار سط یی مدلهندسه -32-4شکا 

 متر()ابعاد با واحد میلی
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 JWLبرای خاک، گاز کاما برای هوا و  CU-ARLی ز مدل ماد ها اهای دو بعدی، در این مدلمشهههابه مدل
برای خاک  53و  133، 3، سه درصد رطوبت 4-2-1-5 بخشی منف ر  استفاد  شد  است. بر اساس برای ماد 

د. برای انمورد ت لیا قرار گرفته ms10ها تا رسیدن به زمان انتخاب شهد  اسهت. به جز سهه مدل، سهایر مدل
های مختلف و ت ت اثر شههتاب ی سههط ی حاصهها از انف ار، ت لیا سههه مدل با رطوبتگیری ابعاد حفر انداز 
G1  تا زمانms50  کی از میرایی استاتیسهیسهتم در قبال بار انف اری، تداو  یافته اسهت. قبا از آغاز ت لیا

 های ثقلی در م یط استفاد  شد  است.تنشبرای انتشار 
 

 شرایط مرزی -4-3-1-1
اسههت و به جسههم اولری  Transmitی خاک در سههطوح غیر مشههترک با هوا و صههف ات تقارن، دارای مرز تود 

تخصیص داد  شد  است.  Flow_Outی هوا در سهطوح غیر مشترک با خاک و صف ات تقارن، مرز دربرگیرند 
های واقع بر کف ی درجات آزادی گر های نمونه و نیز کلیههای واقع بر دیوار ی گر حرکهات خارج از صهههف ه

 شود.ی میرایی استاتیکی( آغاز میمرحلهاتما  ی صفر )بالفاصله پس از انف ار در ل ظهنمونه مقید شد  است. 
 

 هاسنجنده -4-3-1-2
ای انتخاب شد  است که در صورت لزو  بتوان مقادیر متغیرها در م ا ها به گونههای سه بعدی، سن ند در مدل

ی مسهههئله، باعث حذف ها را با مقادیر متناظر در مدل دو بعدی مقایسهههه نمود. هر چند کاهش دامنهسهههن ند 
های حاضر، در ها در مدل(. سن ند 5-4شکا شود )ننا  کنید به مدل دو بعدی می 12و  9، 6، 3های سهن ند 
ی )صف هدرجه  45ی زاویهو دینری ( P1ی )صف هدرجه  15ی زاویه xبا م ور یکی ی عمودی که دو صف ه

P2 )صف ات اند. ار گرفتههای دو بعدی قرمشابه با مدلدر م ا  ،سازدمیP1  وP2  چین با خط 32-4شکا در
شود م ددًا یادآوری می درج شد  است. 13-4جدول در  سن ند  16مختصهات مکان این اند. نشهان داد  شهد 

 ی مختصات داد  شد  است.ها اندکی متفاوت و واقع بر مرکز سلول در برگیرند مکان حقیقی سن ند 
 

 های اصلیمدل -4-4-2
وبت )خشههک، ( و میزان رطG100 و G1ی میدان شههتاب گرانش )های مختلف انداز ترکیبشههاما مدل  6

 گیرند.درصد رطوبت( ساخته و مورد ت لیا قرار می 53اشباع، 
 

 بررسی نتایج -4-4-2-1
فشهار حاصها از رسیدن موج انف ار به تفاوت بین حد اکثر بیش ،16-4جدول و  15-4جدول ، 14-4جدول در 

با توجه به تعداد زیاد  ای درج گردید  اسههت.ها به تفکیک میزان رطوبت رس ماسهههم ا هر یک از سههن ند 
  به تصویر کشید  شد  است. 43-4شکا تا  33-4شکا در و  فقط تعدادی از نمودارها گزینش شد ها سن ند 
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دهد و به این وسیله انتشار موج ، را نمایش میms1ی خاک خشک در فواصا کانتور فشار تود  41-4شهکا 
 سازد.حاصا از انف ار را در م یط آشکار می

 
 های سه بعدی انف ار سط یها در مدلمکان سن ند  -13-4جدول 

 توضی ات x y z سن ند 

ک
خا

 

G1P1 9651926 3333- 2511119  در  5-4شکا  1ی معادل سن ندP1 

G1P2 3331133 3333- 3331133  در  5-4شکا  1ی معادل سن ندP2 

G2P1 21931333 3333- 3361453  در  5-4شکا  2ی معادل سن ندP1 

G2P2 21211323 3333- 21211323  در  5-4شکا  2ی معادل سن ندP2 

G4P1 9651926 2333- 2511119  در  5-4شکا  4ی معادل سن ندP1 

G4P2 3331133 2333- 3331133  در  5-4شکا  4ی معادل سن ندP2 

G5P1 21931333 2333- 3361453  در  5-4شکا  5ی معادل سن ندP1 

G5P2 21211323 2333- 21211323  در  5-4شکا  5ی معادل سن ندP2 

G7P1 9651926 1333- 2511119  در  5-4شکا  3ی معادل سن ندP1 

G7P2 3331133 1333- 3331133  در  5-4شکا  3ی معادل سن ندP2 

G8P1 21931333 1333- 3361453  در  5-4شکا  1ی معادل سن ندP1 

G8P2 21211323 1333- 21211323  در  5-4شکا  1ی معادل سن ندP2 

هوا
 

G10P1 9651926 2333 2511119  در  5-4شکا  13ی معادل سن ندP1 

G10P2 3331133 2333 3331133  در  5-4شکا  13ی معادل سن ندP2 

G11P1 21931333 2333 3361453  در  5-4شکا  11ی معادل سن ندP1 

G11P2 21211323 2333 21211323  در  5-4شکا  11ی معادل سن ندP2 

 
 های سه بعدی دارای خاک خشکها در مدل( در م ا سن ند kPaفشار )حد اکثر بیش -14-4جدول 

 سن ند 
P1 P2 

1G 133G 1 تفاوتG 133G تفاوت 

G1 1129149 1913114 11655% 1135133 1994151 11655% 

G2 1313161 1133141 11132% 953119 1333126 11346% 

G4 3333149 4134113 11149% 3391169 4134114 11133% 

G5 934141 1331163 31935% 192119 965145 11123% 

G7 9324193 13623129 91233% 9166113 13334113 91233% 

G8 321165 395133 91143% 631199 342152 91353% 

G10 2331131 1993134 11993% 2351116 2315145 21131% 

G11 941114 911113 31166% 1342144 1331141 31251% 
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 دارای خاک اشباعهای سه بعدی ها در مدل( در م ا سن ند kPaفشار )حد اکثر بیش -15-4جدول 

 سن ند 
P1 P2 

1G 133G 1 تفاوتG 133G تفاوت 

G1 12364164 11993143 31446% 12333166 12311136 31434% 

G2 39116139 43115135 31353% 35365121 35331193 31335% 

G4 121193132 123133111 31333% 121125123 121335196 31369% 

G5 33353141 33315156 31132% 41469131 46323113 41423% 

G7 114131111 113116119 31121% 111323193 113696192 31111% 

G8 23331131 23115113 31156% 24416193 24411111 31335% 

G10 2353112 2349133 31315% 2311131 2339135 31313% 

G11 939112 931164 31351% 1323131 1325191 31135% 

 
 های سه بعدی دارای خاک مرطوبها در مدل( در م ا سن ند kPaفشار )حد اکثر بیش -16-4جدول 

 سن ند 
P1 P2 

1G 133G 1 تفاوتG 133G تفاوت 

G1 2933131 2963123 31354% 2913113 2969145 31353% 

G2 1939154 1943132 31325% 1333112 1333139 31332% 

G4 6329133 6331132 31326% 6313155 6311191 31321% 

G5 1456196 1456125 31341% 1411139 1413133 31332% 

G7 16116151 16113112 31333% 13159142 13163153 31324% 

G8 1155113 1153133 31139% 1139131 1133113 31229% 

G10 2312193 2322151 31436% 2341165 2341143 31331% 

G11 931133 933113 31353% 1324191 1322151 31241% 

 
ربوط های مهای با مقیاس متفاوت در این جا نیز قابا مشاهد  است. در این میان در سن ند گرایی نتایج مدلهم

 P2و  P1ی های متناظر در دو صف هچنین سن ند همتر است. رنگگرایی اندکی کمبه خاک خشهک، این هم
دیر ، شههکاف بین مقاهای اشههباعمدلهای آتی انعکاسدر اند. هر چند نیز کمابیش مقادیر یکسههانی را ثبت نمود 

 توان مسبب این شکاف معرفی نمود.شود. اثر مرزها را میتر میثبت شد  عمیق
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 سه بعدی هایدر خاک خشک در مدل G4های ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -33-4شکا 

 

 
 سه بعدی هایدر خاک خشک در مدل G7های ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -34-4شکا 
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های سه بعدی دارای واقع در هوا در مدل G10های ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -35-4شکا 

 خشک خاک

 

 
 سه بعدی هایدر خاک اشباع در مدل G2های ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -36-4شکا 
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 سه بعدی هایدر خاک اشباع در مدل G5های ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -33-4شکا 

 

 
های سه بعدی دارای واقع در هوا در مدل G11های ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -31-4شکا 

 اشباعخاک 
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 سه بعدی هایدر خاک مرطوب در مدل G1های ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -39-4شکا 

 

 
 سه بعدی هایدر خاک مرطوب در مدل G8های ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -43-4شکا 
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 خشک در مدل سه بعدی خاکسط ی انتشار موج انف ار  -41-4شکا 
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 سنجیصحت -4-4-3

 ی سطحیابعاد حفره -4-4-3-1
برای خاک  ms50ی وقوع انف ار تا زمان ی سههط ی از ل ظهروند تشههکیا و تکاما حفر  42-4شههکا در 

 با آهنگاگر چه  -رسد روند افزایش ابعاد حفر  تا بعد از این زمان هم مرطوب نمایش داد  شد  است. به نظر می
، تداو  داشههته باشههد. اما بزرگ شههدن ابعاد حفر ، به تدریج باعث افزایش اثر مرزها بر روی فرآیند -کندشههوند 

 ها احتماالً چندان قرین بر واقعیت نخواهد بود.تشکیا حفر  خواهد شد و بنا بر این نتایج ت لیا بعد از این زمان
این مقادیر در شههود. ی نهایی در نظر گرفته میبرابر ابعاد حفر  ms50لذا با اغماض، ابعاد حفر  در همین زمان 

یکی خروجی گرافاین شکا خالی از اندکی تقریب نیست؛ چرا که برای ترسیم آن، شود. مشاهد  می 11-4جدول 
AUTODYN شد  است. اما کوشش شد  است که نتی ه تا حد  افزارهای گرافیکی دوربُریر نر دمقیاس و هم

ی سط ی نمایش داد  شد  و از شود در این شکا فقط حفر امکان بر اشهکال واقعی منطبق باشد. یادآوری می
 نشان دادن برآمدگی اطراف حفر  صرف نظر شد  است.

 

 
 ی سط ی حاصا از انف ار بر سطح خاک مرطوبتکاما حفر  -42-4شکا 

 
 ای اشباعی سط ی در رس ماسهابعاد حفر  -13-4جدول 

cmح م ) (cmعمق ) (cmشعاع ) 3
) 

13115 19315 .  71 329 10 
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 نامه برای تخمین ابعاد حفرهها با روش آیینسازیی نتایج حاصل از مدلمقایسه
همان گونه که گفته شد، د. گردمقایسهه )و نه ظاهری( ی واقعی ها باید با ابعاد حفر ابعاد حاصها از ت لیا مدل

نامه آیین 3-5شکا مندرج در اسهتفاد  از نمودار برای تعیین ابعاد حفر ،  TM 5-855-1در روش مورد اسهتفاد  
-5 ای که در بخشی واقعی نیز بر اساس روابط ساد نماید. ابعاد حفر ی ظاهری را تعیین میاست که ابعاد حفر 

ق ر و عمبه تفکیک برای سه نوع خاک رس، مخلوط و ماسه قطمذکور . در نمودار شودگفته شهد، م اسبه می 2
فاع ، ارتباشد بیشترقدر درصد رطوبت ی کلی بیان شد  است که هر چهحفر  مشخص شد  و به عنوان یک قاعد 

 خواهد بود. بیشترو قطر حفر  
شعاع م اسبه امه برای خاک رس و خاک مخلوط منعکس شههد  اسههت. ن، نتایج حاصها از آیین11-4جدول در 

اما نزدیک به حد اقا این  کمترنامه برای دو نوع خاک بینی شههد  توسههط آیینشههد  برای حفر  از حد اقا پیش
نامه شعاع به مقدار آیین بیشتری ت لیا ممکن اسهت باعث نزدیک شهدن مقدار برای خاک مخلوط اسهت؛ ادامه

های سط ی به صورت کلی، حفر نامه برای خاک رس قرار گرفته است. ی آیینمق حفر  در م دود شود. اما ع
 د است.ها نسبتاً زیاسازیها در نتایج مدلها هستند، در صورتی که شیب دیوار نامه دارای شیب مالیم دیوار آیین

 
 TM 5-855-1ی نامهی سط ی مطابق آیینابعاد حفر  -11-4جدول 

 

 ی واقعیحفر  ی ظاهریحفر 

 (cmعمق ) (cmشعاع ) (cmعمق ) (cmشعاع )

 حد اکثر حد اقا اکثرحد  حد اقا حد اکثر حد اقا حد اکثر حد اقا

 21115 14616 33311 24113 21115 14616 32513 21911 رس
 16613 13511 23112 19113 16613 13511 24119 13319 مخلوط

 

 ها با سایر منابعسازیی نتایج حاصل از مدلمقایسه
داریم:  TNTی نماییم. برای ماد ای که با توجه به ت لیا ابعادی به دسهههت آمد، اسهههتفاد  میابتدا از رابطه -1

kJQ
kg

 را  kPa10و چسبندگی برابر  5ی اصطکاک داخلی برابر ی زاویهانداز در صورتی که . 4520

بعد ی پهارامتر بیانهداز تخمین بزنیم، ای مرطوب برای رس مهاسهههه .برابر  2  71 32 و ح م حفر  برابر  10

. cm 7 21 019  .شودم اسبه میسازی ی مدلدرصد نتی ه 33یعنی  10
.که پیش از این معرفی شهههد، مسهههتقا از نوع خاک مقادیر  Grahamو  Kinneyی رابطهه -2 cm151 و   8

. cm75 ها در مدلگیری شههد  تر از ابعاد انداز . این اعداد کوچکدهدرا برای شههعاع و عمق حفر  نتی ه می 9
 .ست

3- Holsapple ی سط ی بر اثر انف ار یا های متعدد ای اد حفر آوری نتایج ثبت شد  حاصا از آزمایشبا جمع
ی منف ر ، م یط های مربوط به خاک، ماد ی ت ت وبی را تدارک دید  اسهههت که با گرفتن داد ضههربه برنامه

. استفاد  از [25] زندا تخمین میی سط ی ری حفر آوری شد ، انداز های جمعیابی از داد ... با درون آزمایش و
که از ل اظ  نمایدرا برای عمق حفر  تعیین می cm97را برای شههعاع و حدود  cm179این برنامه، مقدار حدود 
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های انبو  . با این حال در داد با آن اسههت سههازی و از ل اظ عمق متفاوتی مدلشههعاع بسههیار نزدیک به نتی ه
 خورد.پراکندگی شدیدی به چشم می رسی و مرور است،برنامه که به صورت یک پاینا  داد  قابا دست

د  و های ان ا  شههبندی مطالب این بخش باید گفت با توجه به پراکندگی بسههیار زیاد در نتایج آزمایشدر جمع
ای بر این نتایج، و به خصهوص با توجه به این که در بسیاری از نامهت ربی و آیینمبتنی بودن نمودارها و روابط 

ی سههط ی ی سههط ی واقعی و تمایز آن با حفر گیری حفر ها تمهیدات و روش مناسههبی برای انداز آزمایش
 نی ست.ظاهری اتخاک نشد  است، این میزان ان راف نتایج با منابع پذیرفت

 

 گیرینتیجه -4-5
ی مناسبی برای انتشار موج در م یط متخلخا خاک انتخاب و این فصها، بر اسهاس منابع موجود مدل ماد در 

ی منف ر  معرفی شد  های دینری که در فصا قبا برای هوا و ماد را  مدلمعرفی شد. سپس این مدل به هم
فاد  ها، با استدر سری اول مدل ی مشابه به کار گرفته شد.بود، برای ت لیا اثرات انف ار سهط ی در دو هندسه

های سه بعدی مورد ت لیا قرار های دو بعدی و در سری دو  مدلافزار، مدلاز فرموالسهیون تقارن م وری نر 
های اسها و مقیها ت ت اثر شتابها نزدیکی مناسهبی بین نتایج حاصها از ت لیا مدلی مدلگرفتند. در کلیه

های مندرج در منابع دارای ها در مواردی با نتایج روشسههازیحاصهها مدل خورد. اگر چهمتفاوت به چشههم می
سازی با منابع را های مشهود در منابع مختلف، سهمی از اختالف نتایج مدلاختالف اسهت، اما بر اسهاس تفاوت

 د.دهنهای این منابع را شکا میها و ت هیزاتی منتسب نمود که مبانی و داد ها در روشباید به کاستی
ازی عددی سی مدلی انف ار سط ی با شیو پذیری پدید به صورت خالصه و بر مبنای نتایج این فصا، مقیاس

 گردد.تأیید می
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  :مپنجفصل 

 انفجار مدفون
 
 

 سازیمدل -5-1

 هافیزیک مدل -5-1-1
سازی شد  است. در مرکز این مکعب، خرج انف اری به مدل m8ای به ضلع مکعبی پر شد  از خاک رس ماسه

ی منف ر  معادل قرار گرفته اسهههت. این مقدار ماد  mm400به ضهههلع  TNTشهههکا مکعب و متشهههکا از 

. kg104 1:و مقیاس  G1ی نتایج ت لیا مدلی با شتاب گرانش باشد. هدف، مقایسهمی 32 با مدلی دینر  1
1:و مقیاس  G100ت ت اثر شهتاب گرانش  با شود، مشاهد  می 1-5شهکا همان گونه که در باشهد. می 100

 شود.سازی میافزار، تنها یک چهار  این مکعب مدلگیری از قابلیت تقارن نر بهر 
 

 
 های انف ار مدفونی مدلهندسه -1-5شکا 

 متر()ابعاد با واحد میلی
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ای از افزار و برای رس ماسههههی مواد نر خانهو پارامترهای موجود در کتابمهاد   از مهدل TNT ی برای مهاد
 اند.شد  معرفی 1-5و  2-4های ها به ترتیب در بخشاستفاد  شد  است. این مدل CU-ARLی حالت معادله

 اینتعریف شود. ی منف ر  و م صوالت انف ار برای در بر گرفتن ماد جسمی اولری در عمق خاک الز  اسهت 
باالتر از آن( و با  m3تر از مرکز انف ار تا پایین m2)از  m5به ارتفاع  مسههتطیا جسههم به صههورت مکعب

m مربع سهطح مقطع m4 پوشانی هندسی دو جسم با توجه به اندرکنش و همدر نظر گرفته شهد  اسهت.  4
روی ( خواهد بود. به تدریج و با پیشUnusedاستفاد  )اولری و الگرانژی در ابتدا بخش اعظم جسهم اولری، بی

  قرار مورد استفادی از جسم اولری بیشترهای ی درون جسم الگرانژی منبسط شد  و قسمتفرآیند انف ار، حفر 
 گیرد.می

ی خاک خشک، اشباع یا ی مشخصات مکانیکی تود ، امکان م اسبهCU-ARLی مدل ماد شهود یادآوری می
مرطوب در درجات مختلف تخلخا را بر اسههاس مشههخصههات مکانیکی کرات خاک و نسههبت فازهای مختلف 

 53و  133، 3ای با درصد رطوبت های ماسهها، رسسازین مدلنماید. در ایی بافت آن ای اد میدهند تشهکیا
 بیان شد، مورد استفاد  قرار گرفته است. 4-2-1-5درصد به شرحی که در بخش 

هم تداو  دارد، اما ت لیا فقط تا رسیدن به این زمان ادامه  ms10خاک تا بعد از زمان  هایهر چند تغییر شکا
ری گیها تأکید بر بررسههی انتشههار موج در م یط متخلخا خاک قرار گرفته و انداز چرا که در این مدل یابد.می

، برای ms10مدت  رسد. به نظر میمورد نظر نیستی سط ی های نهایی جسم خاک و ابعاد حفر تغییر شهکا
 باشد.هدف کافی این رسیدن به 

ند )ر. ک. به اهای ثقلی در م یط منتشهر شد اسهتفاد  از ویژگی میرایی اسهتاتیکی، تنش قبا از وقوع انف ار، با
 (.3-4بخش 

 

 شرایط مرزی -5-1-1-1
سازی شرایط اتمسفر نیست. به سادگی فشار اتمسفر سازی جسم هوا برای شبیههای حاضر، نیازی به مدلدر مدل

بر روی سطح فوقانی مکعب هوا به صورت شرایط مرزی فشار اعمال شد  است. برای جسم خاک در سطوح غیر 
ی حرکات خارج از صف ه است.اعمال شد   Transmitی تقارن به جز سطح فوقانی، شرایط مرزی م اور صف ه

 های واقع بر کف نمونه مقید شد  است.ی درجات آزادی گر های نمونه و نیز کلیههای واقع بر دیوار گر 
 

 هاسنجنده -5-1-1-2
 شود.درج گردید  است، استفاد  می 1-5جدول سن ند  به شرحی که در  14ها م موعاً از در مدل
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 های انف ار مدفونها در مدلمکان سن ند  -1-5جدول 
 (mm)مختصات بر حسب 

 x y z سن ند  x y z سن ند 

1 1333 3333- 1333 1 3333 3333- 3333 
2 1333 2333- 1333 9 3333 2333- 3333 
3 1333 1333- 1333 13 3333 1333- 3333 
4 1333 3 1333 11 3333 3 3333 
5 1333 1333 1333 12 3333 1333 3333 
6 1333 2333 1333 13 3333 2333 3333 
3 1333 3333 1333 14 3333 3333 3333 

 

 بررسی نتایج -5-1-2
، 2-5جدول ها به وقوع پیوسههته، به تفکیک میزان رطوبت خاک در فشههاری که در م ا سههن ند حد اکثر بیش

ها، چند نمونه از چنین به صورت گزینشی از هر یک از خاکخالصهه شهد  است. هم 4-5جدول و  3-5جدول 
 ارائه شد  است. 13-5شکا تا  2-5شکا زمانی فشار در ی نمودارهای تاریخچه

 
 دارای خاک خشکهای ها در مدل ا سن ند ( در مkPaفشار )حد اکثر بیش -2-5جدول 

 تفاوت G1 G100 سن ند 

1 6594112 6591111 31331% 
2 11613123 11615113 31322% 
3 23233113 23211113 31349% 
4 34153163 35353113 31564% 
5 23133133 23221133 31439% 
6 11543133 11565113 31115% 
3 6533119 6523196 31231% 
1 3939146 3941134 31211% 
9 5411131 5495163 31125% 
13 3164153 3133145 31124% 
11 3633169 3613114 31132% 
12 3135113 3145111 31143% 
13 5233165 5214165 31133% 
14 2116134 2123136 31143% 
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 های دارای خاک اشباعها در مدل( در م ا سن ند kPaفشار )حد اکثر بیش -3-5جدول 

 تفاوت G1 G100 سن ند 

1 146123131 146152133 31321% 
2 211633126 211362196 31342% 
3 323331156 323333123 31221% 
4 429453153 421433132 31221% 
5 324344119 323312134 31293% 
6 212335113 211943166 31343% 
3 146996155 146935195 31362% 
1 135313133 136133131 31243% 
9 129953133 129923194 31325% 
13 136923163 136142114 31362% 
11 131993113 131921125 31353% 
12 136113131 136959139 31355% 
13 121662133 121326163 31353% 
14 15141141 16153113 31363% 

 
 خاک مرطوبهای دارای ها در مدل( در م ا سن ند kPaفشار )حد اکثر بیش -4-5جدول 

 تفاوت G1 G100 سن ند 

1 15631133 15633133 31224% 
2 23315153 23366113 31244% 
3 41663133 41313143 31211% 
4 61935133 62311133 31553% 
5 41659163 41319123 31311% 
6 23692113 23323133 31169% 
3 11313133 11334123 31211% 
1 26496123 26532153 31211% 
9 19163143 19915123 31236% 
13 15493143 15535113 31269% 
11 15313133 15353193 31265% 
12 14624163 14666133 31215% 
13 12969123 13311133 31312% 
14 1321114 1361139 31432% 
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 G100و  G1های در خاک خشک در مدل 1ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -2-5شکا 

 

 
 G100و  G1های در خاک خشک در مدل 3ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -3-5شکا 
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 G100و  G1های در خاک خشک در مدل 5ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -4-5شکا 

  

 

 
 G100و  G1های در خاک خشک در مدل 3ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -5-5شکا 

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 2 4 6 8 10

P
re

ss
u

re
 (

k
P

a
)

Time (ms)

5         -     شک 

1G

100G

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 2 4 6 8 10

P
re

ss
u

re
 (

k
P

a
)

Time (ms)

          -     شک 

1G

100G



 نامه:عنوان پایان

  های انف اری در دستنا  سانتریفیوژپذیری آزمایشعددی مقیاست لیا 
 دانشنا  صنعتی مالک اشتر

 م تمع دانشناهی آمایش و پدافند غیر عاما

 

123 

 

 
 G100و  G1های در خاک اشباع در مدل 1ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -6-5شکا 

 

 
 G100و  G1های در خاک اشباع در مدل 9ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -3-5شکا 
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 G100و  G1های در خاک اشباع در مدل 13ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -1-5شکا 

 

 
 G100و  G1های در خاک اشباع در مدل 14ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -9-5شکا 
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 G100و  G1های در خاک مرطوب در مدل 2ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -13-5شکا 

 

 
 G100و  G1های در خاک مرطوب در مدل 6ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -11-5شکا 
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 G100و  G1های در خاک مرطوب در مدل 13ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -12-5شکا 

 

 
 G100و  G1های در خاک مرطوب در مدل 12ی ی زمانی فشار در م ا سن ند تاریخچه -13-5شکا 
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 خشک انتشار موج انف ار مدفون در مدل سه بعدی خاک -14-5شکا 
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در حد اکثر های با مقیاس متفاوت، قابا صههرف نظر اسههت. به طوری که شههود اختالف بین مدلمشههاهد  می
 نماید.درصد ت اوز می 315به ندرت از فشار، مقدار اختالف بیش

 

 سنجیصحت -5-1-3
این  گیرد. بر اساسای مورد مقایسه قرار مینامهنتایج به دسهت آمد  در این بخش با نتایج م اسبات روش آیین

 .شودشاهد  میم 5-5جدول ها از قراری ست که در فشار در م ا سن ند روش، مقدار بیش
 

 (kPaنامه )ها در مدل و روابط آیینفشار م اسبه شد  در م ا سن ند ی بیشمقایسه -5-5جدول 

 سن ند 
 رس مرطوب رس اشباع رس خشک

 تفاوت مدل نامهآیین تفاوت مدل نامهآیین تفاوت مدل نامهآیین

1 13559 6594 51133% 169691 146121 13141% 35631 15639 56133% 
2 33354 11613 61136% 216133 211633 2131% 15339 23316 35113% 
3 35355 23233 69139% 213321 323332 12113% 234655 41663 12124% 
4 121329 34154 32114% 331233 429451 26191% 423149 61935 15135% 
5 35326 23134 69113% 216994 324345 13131% 234623 41663 12124% 
6 29996 11544 61152% 216361 212336 2111% 15646 23693 35114% 
3 13433 6531 51133% 169595 146993 13132% 35536 11313 61115% 
1 4243 3939 3139% 111323 135311 41113% 9313 26496 133192% 
9 5496 5419 3113% 121191 129953 1133% 13392 19163 51133% 
13 6621 3165 1139% 136311 136921 3163% 16143 15493 4135% 
11 3396 3631 1113% 139331 131991 3133% 13443 15313 12121% 
12 6599 3135 1112% 135933 136114 3163% 16115 14625 9125% 
13 5439 5231 2193% 121133 121662 3142% 13329 12969 3146% 
14 4154 2116 32123% 113925 15141 23123% 9615 1329 13113% 

 
ها سازینامه با نتایج مدلبین نتایج حاصا از آیین گیریچشمهر چند در مورد انف ار مدفون در رس اشباع تفاوت 

ین تطابق مناسبی بمشابه آن چه که در فصا مربوط به انف ار سط ی گفته شد، حاالت دینر دارد، اما در نوجود 
 توان در عد همان گونه که در فصا مذکور گفته شد، یکی از دالیا این امر را می. دو دسهته پاسهخ وجود ندارد

وجو نمود. نامه جستی خط سیر موج بر خالف فرض آییناستقالل من نی کاهندگی موج انتشار نسبت به زاویه
ی جدید که نسبت به مرکز سن ند  5آمد ،  6-5جدول ه در در این بخش برای بررسی اثر این امر، به شرحی ک

ی دارای خاک خشک تعریف گیرند، در نمونهقرار میی عمود بر جهت گرانش و بر صف هبود  امتداد همانف ار 
ی بینها حاصا از ت لیا مدل به همرا  پیشفشار در م ا این سن ند حد اکثر بیش 3-5جدول شهد  است. در 
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فشار حاکم بودن یک شود، مقادیر حد اکثر بیشمشاهد  می 15-5شکا که در چنان نامه ارائه گردید  است.آیین
ا توجه ها با تابع توانی مندرج در شکبستنی داد )به ضریب هم نمایدمیتأیید بر من نی کاهندگی را  توانیتابع 

شهود، تفاوت دارد. در فواصا مقیاس بینی مینامه پیشیناین تابع با آن چه که توسهط آیپارامترهای . اما شهود(
د  ای که قبالً ککر شد، کالیبر  شنامه )با اسهتفاد  از پارامتر کاهندگی که به شهیو ی آیینی کوچک، رابطهشهد 

ی نماید. این تفاوت با افزایش فاصههلهفشههار م اسههبه میتری را برای حد اکثر بیشاسههت(، مقادیر بسههیار بزرگ
رسد. پس ، تقریباً به صفر می5ی نماید تا این که در مقدار متناظر با سن ند یاس شد  روند کاهشی را طی میمق

 نماید.بینی میتری را نسبت به مقدار م اسبه شد  پیشنامه مقادیر کوچکی آیینرابطهاز آن 
راستا بودن خط سیر موج دهد حتی با وجود همنشان می 15-5شهکا و  3-5جدول های مندرج در م موع داد 

بی خوانی مناسههنامه همنامه با نتایج حاصهها از آیینی آیینهای مختلف، رابطهانف ار برای رسههیدن به سههن ند 
 وتغییر و کالیبراسیون مقدار پارامتر کاهندگی به عنوان تنها متغیری که در این رابطه، تعریف دقیق فیزیکی ندارد. 

ز ی کاهندگی نیگشها نیسهت؛ چرا که در حالی که ضریب رابطهندارد، نیز چندان مشهکاروشهی برای م اسهبه 
 شود.ی کاهندگی ظاهر میاصالح است، این پارامتر تنها در توان رابطهنیازمند 

، رس هستندتعدادی که در رابطه با ارزیابی انتشار موج حاصا از انف ار در خاک در دستهای کماز میان پژوهش
ن ز ایهای عددی با نتایج حاصا اسهازیهای ت ربی و یا مدلتفاوت نتایج به دسهت آمد  طی آزمایشدر برخی 

شد   نامه اطالقها این تفاوت به عنوان نارسایی آیینقرار گرفته و در آنتصریح نامه مورد ی آیینی سهاد رابطه
 2333( ان ا  و در سههال [26] کاران )و هم Leongها، ت قیقی سههت که توسههط ی این پژوهشاسههت. از جمله

روشی  به چالش کشید  ورا نامه ی آیینهای ت ربی، رابطهبا تکیه بر آزمایشمذکور  نم ققا .ه استیافتر انتشها
 .اندنمود فشار در فواصا مختلف از مرکز انف ار مدفون ارائه ی حد اکثر بیشگزین برای م اسبهجای

ی اول دسته های انف ار مدفون در دو دسهته خاک اشار  شد  است.در این پژوهش، به نتایج حاصها از آزمایش
درصد(  133ی اشباعی در حدود درصد ماسه و درجه 3درصد رس و  93ای اشباع )ترکیب ها از رس ماسهآزمایش
درصد(  15ی اشباع درصد سیلت و درجه 5درصد ماسه و  95ی سیلتی مرطوب )ترکیب ی دو  از ماسهو دسهته

ها د ی سن نعت صوت ان ا  شد  است. کلیههای الز  برای تعیین چنالی و سرتشهکیا و در هر یک، آزمایش
 ی مرکز انف ار، اما در راستاها و فواصا مختلف نسبت به مرکز اختیار شد  است.ی افقی دربرگیرند در صف ه

 
 ها از مرکز انف اری آنهای جدید و فاصلهمختصات سن ند  -6-5جدول 

 (mفاصله ) x y z سن ند 

1 3115 3 3115 11233 
2 1135 3 1135 11913 
3 1115 3 1115 21613 
4 2135 3 2135 31324 
5 2115 3 2115 41331 
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 (kPaنامه )های جدید در مدل و روابط آیینفشار م اسبه شد  در م ا سن ند ی بیشمقایسه -3-5جدول 

 تفاوت مدل نامهآیین سن ند 

1 533942 43193 91133% 
2 14315 13435 39123% 
3 23915 9535 63113% 
4 9239 6391 33116% 
5 4266 4214 3143% 

 

 
 نامهکاهندگی بر اساس نتایج ت لیا و روابط آیین -15-5شکا 

 
جدول و  5-5جدول نامه، در حدودی برابر حدود تفاوتی ست که در گیری شهد  با نتایج آیینتفاوت مقادیر انداز 

بعد خورد. پژوهشههنران در ادامه، دو عدد بیبه چشههم می 5-3
c

R
kW

 
 
 

1
2 3

Pو  

c
0
2

را تعریف نمود  و با  

را برای تخمین مقدار حد اکثر  (1-5)ی ای به شههکا رابطههای خود و دینران، رابطهاسههتفاد  از نتایج آزمایش
بعد کردن با دیمانسیون طول صرفًا برای بی kفشار بر حسب فاصله پیشنهاد نمودند. در این روابط، متغیر بیش

و در صورت استفاد  از  m1برابر  SIپارامتر، مورد استفاد  قرار گرفته و مقدارش در صورت استفاد  از واحدهای 
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(، اما رسددرصد می 43به حدود شود، ها با مقداری که توسط رابطه م اسبه میسن ند  ثبت شد  توسط برخی از
با این رابطه در مقایسه ها های ثبت شد  در آزمایشداد گرایی نقاط نمونه، هم غلبادر نشان داد  شد  است که 

 است.تر مناسبنامه، ی آیینبا رابطه

(5-1)  

n

f nP c
R

c kW
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(5-2)   . . .f n n  1 24 1 33 4 07 
ترغیب  (1-5)ی سههازی با اسههتفاد  از رابطهنتایج پژوهش مورد اشههار ، ما را برای اسههتفاد  و ارزیابی نتایج مدل

ار متغیر را ، مقدو بر خالف مشاهدات مدل ت لیا شد  نامهی آییننماید. گفتنی ست این رابطه نیز مانند رابطهمی
دهد. بنا بر این در این جا نیز از مقادیر ثبت شههد  توسههط نتی ه می ی خط سههیر موج انف ارمسههتقا از زاویه

شود که قابا مشاهد  است. مالحظه می 1-5جدول کنیم. نتایج این ارزیابی در راستا استفاد  میهای همسن ند 
تفاد  شد  نامه اسی آیینمیزان تفاوت در حالتی که از این رابطه اسهتفاد  شد  است، نسبت به حالتی که از رابطه

اما این بار با حضور نمودار  15-5شکا که ترسیم م ددی از  16-5شکا کاهش قابا توجهی یافته است. بود، 
 دهد.ها را در قیاس با نتایج منابع نشان میسازیاست، وضعیت نسبی نتایج حاصا از مدل (1-5)ی رابطه

ی پیشنهادیشان در ی اطمینان رابطهکاران، حاشیهو هم Leongهای توان گفت با توجه نتایج آزمایشاجماالً می
ی همین های این بخش نیز در م دود سازیکه اغلب نتایج حاصا از مدل از آن جاییدرصهد اسهت.  43حدود 

های دقیق و قابا اتکای آزمایشناهی و رسهی به داد در شهرایطی که دسهتگیرد، و ی اطمینان قرار میحاشهیه
 از سازی باید به همین اندسن ی نتایج مدلرسهد در صه تبه نظر میپذیر نیسهت، ها امکانروابط مبتنی بر آن

 گن ند. ی قابا قبول میها در م دود اکتفا نمود و نتی ه گرفت که پاسخ
 

 (kPa) (1-5)ی های جدید در مدل و رابطهفشار م اسبه شد  در م ا سن ند ی بیشمقایسه -1-5جدول 

 تفاوت مدل (1-5)ی رابطه سن ند 

1 132363 43193 53129% 
2 21111 13435 33199% 
3 11661 9535 11121% 
4 5933 6391 1191% 
5 3413 4214 23111% 
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 (1-5)ی نامه و رابطهکاهندگی بر اساس نتایج ت لیا، روابط آیین -16-5شکا 

 

 گیرینتیجه -5-2
ر ای از انف ار مدفون دهای قبلی پیشنهاد شد  بود، نمونهگیری از مدل موادی که در فصادر این فصا، با بهر 

ی نتایج نشان سازی و ت لیا شد. مقایسهای خشک، اشباع و مرطوب در دو مقیاس متفاوت مدلهای ماسهرس
ی بعد، اند. در مرحلها صرف نظری بر نتایج ت لیا داشتههای متناظر، تأثیر قابدهد، مقیاس متفاوت در مدلمی

در  و رس، مورد مقایسه قرار گرفتهای ارائه شد  در منابع در دستها با حاصا روشسازینتایج حاصها از مدل
ها در دو فصهها اخیر مورد اشههار  قرار گرفت، قابا قبول هایی که برخی از آنم موع و با ل اظ کردن نارسههایی

 ی شد.ارزیاب
 ت.سازی عددی قابا تأیید اسی مدلی انف ار مدفون با شیو پذیری پدید بر مبنای نتایج این فصا، مقیاس
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 بندیجمع -6-1
های انف اری در میدان شتاب باالی سانتریفیوژ به منظور ارزیابی آزمایشسازی عددی مدلبا هدف  ،این پژوهش

. در این راستا خط سیر پژوهش به شرحی که در ادامه ان ا  شدها در سانتریفیوژ قابلیت اطمینان این نوع آزمایش
 بندی ست.، قابا جمعگرددمیعرضه 

ت ترین مزییش سههانتریفیوژ معرفی شههد. اصههلیدر فصهها اول و به عنوان کلیات و مقدمات ورود به ب ث، آزما
ی آزمایش سههانتریفیوژ، امکان بازآفرینی سههطوح واقعی تنش و کرنش حاصهها از نیروی گرانش در یک مسههئله

تر است. این مزیت در مواردی خود را نشان هندسی آن مسئله با مقیاس کوچک حقیقی، در نقاط متناظر از مدل
های از سای، ی مسائا ساز در حیطهنمایند. لی نقش پررننی در مسئله ایفا میهای ثقدهد که نیروها و تنشمی

با  هایدر این گونه مسائا در مدل دهند.های این موارد را تشکیا میترین نمونههای مدفون اصلیخاکی و ساز 
دی و غیر مادی های ماجویی در هزینهتر و با صهههرفهتر و دقیقشهههد های کنترلمقیاس کوچک ان ا  آزمایش

ین هایی از اتر اسههت. و البته نباید فراموش نمود که با توجه به ت قیقات ان ا  شههد ، در آزمایشالوصههولسههها
کار اختیاری نبود  و از الزامات ان ا  این دسههت، افزایش شههتاب گرانش با ضههریب عکس مقیاس تنها یک را 

 شود.ها م سوب میآزمایش
واع سانتریفیوژها، تشریح ساختار سانتریفیوژهایی که در این پژوهش هدف بررسی قرار بعد از ککر اندر فصا دو  

یوژ از اهم نکاتی که در کار با سانتریف ایخالصه و های سانتریفیوژای از کاربرد و تکاما آزمایشگرفت و تاریخچه
رای ج ضرایب مقیاس مناسب بترین نکته در این بخش استخرامهمیابد، ارائه شد. و تفسهیر نتایج آن اهمیت می

 سازی ست.مدل
ای م اسباتی ست، الز  است کاربر از درکی مفهومی نسبت افزار رایانهاما از آن جا که ابزار پژوهش حاضهر، نر 

افزار برخوردار باشد. در فصا سو  نکات مهمی در این بار  ارائه شد  است. با ی م اسبات نر به تئوری و شهیو 
شهود، کوشهش شد  است برای دور افزار به عنوان ابزار ت قیق و نه هدف آن ننریسهته مینر  این حال چون به

 ننر بیان شوند.نشدن از هدف اصلی، مطالب این فصا به صورت اجمالی و مختصر و با دیدی کلی
دهد. در این سه فصا سه نوع موقعیت ی اصلی پژوهش را تشکیا میهای چهار ، پن م و شهشهم هستهفصها

ها نف اری م تما، یعنی انف ار در هوای آزاد، انف ار سط ی و انف ار مدفون در نظر گرفته شد  است و طی آنا
آل میدان شتاب سانتریفیوژ و مدل دینری خارج از ای ت ت اثر میدان شتابی حاصا از فر  اید مدل مقیاس شد 

ر چند آزمایش انف ار در هوای آزاد چندان . همورد بررسههی قرار گرفته اسههتمیدان شههتاب اما با مقیاس واقعی 
بی ی شروع مناسشهود بررسی آن نقطهقابلیت اجرا در م یط سهانتریفیوژ را ندارد، اما سهادگی مسهئله باعث می

به  ؛های ریاضی بیاننر رفتار مواد مورد استفاد  معرفی شدهر یک از این سه فصا مدلدر تشهخیص داد  شود. 
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ی خاک وجود دارد، از نوع خاک رس مخلوط با اندکی ماسه هایی که ماد در مدلخصهوص الز  به تأکید است 
ی معادل و ت ت اثر . سپس در هر مورد، دو مدل با هندسههای مختلف استفاد  شد  استدر با م توای رطوبت

ها دلم ی موارد ت لیاهای متفاوت ت لیا شهد  و نتایج اسهتخراج شد  مورد قیاس قرار گرفت. در کلیهمقیاس
های یکسهانی را در پی داشهت. دسهت آخر نتایج مورد ارزیابی و ص ت و بدون تأثیرپذیری از اثر مقیاس پاسهخ

 اعتبارشان کمابیش مورد تأیید قرار گرفت.
تریفیوژ های انف اری در دستنا  سانپذیری آزمایشتوان مقیاسبه این ترتیب و با عنایت به نتایج این پژوهش می

 ل تلقی نمود.را قابا قبو
 

 پیشنهادها -6-2
های مقیاس شهد  )در سانتریفیوژ( و مقیاس اصلی و های آزمایشهناهی انف اری بر روی نمونهان ا  آزمایش -1

 ی نتایج.مقایسه
 ی برخوردهای با سرعت باال.های عددی و ت ربی پدید ان ا  بررسی -2
سازی میدان شتاب واقعی آن: همان گونه به سمت مدلآل سانتریفیوژ سازی میدان شتاب اید حرکت از مدل -3

ای از میدان شتاب سانتریفیوژ مورد استفاد  قرار آل شد های این پژوهش، فر  اید سهازیکه گفته شهد، در مدل
گرفته اسهت. توضیح این که همان گونه که در قالب نکات مختلف فصا دو  گفته شد، میدان شتاب سانتریفیوژ 

نواخت در نظر گرفت، شهههکا کامالً توان آن را یکگرانش کهه در ابعهاد مسهههائا متعارف می بر خالف میهدان
نواختی ندارد. برای مثال، در دستنا  سانتریفیوژ با توجه به مرکزگرا بودن بردار شتاب، با حرکت از وسط نمونه یک

ن مقدار شههتاب نیز در اعماق چنیو در راسههتای طول آن شههاهد ان راف هر چند جزئی در امتداد خواهیم بود. هم
شود یرسد و تصور ممختلف نمونه بر خالف مدل واقعی متفاوت است. هر چند تأثیر این مسائا جزئی به نظر می

توان این تأثیرات را خنثی نمود، اما مناسههب اسههت در امتداد این پژوهش و برای با طراحی مناسههب آزمایش می
 ی بر رفتار مدل مقیاس شد  نسبت به مدل اصلی ل اظ شود.چنینکسب اطمینان، اثر فاکتورهای این

های انف اری و های غنی نتایج آزمایشداد ههای متعهدد بهه منظور تهدارک و تکاما پاینا ان ها  آزمهایش -4
هایی از این دست، اندک بودن های پژوهشی به این سمت: یکی از موانع مؤثر در مسیر پژوهشدهی پروژ جهت

 ی مسائا انف اری ست. از آن جایی که این گونهرسی و دقیق آزمایشناهی در زمینهایج قابا دستی نتپشتوانه
د  بندی شهای نظامی یا به سهفارش این نهادها صهورت پذیرفته و نتای شهان طبقهها معموالً در م یطآزمایش

 یک نیاز فوری ،هانه آزمایشنتایج این گوبومی های داد اسهههت، بهه منظور رفع نیهازهای داخلی، تکمیا پاینا 
 گیری تعریف و دنبال شوند.های متعدد با این هدفشود و الز  است پژوهشم سوب می

های مدفون و خاک ت ت اثر بارهای انف اری: توجه و تمرکز در این پذیری اندرکنش سههاز بررسههی مقیاس -5
ری این پدید  قرار گرفته است. هر چند پذیی انتشهار موج در م یط و مقیاسپژوهش معطوف به بررسهی پدید 

ودن پذیر بی مقیاسدهند های ابتدایی ننارند  )نتایج در پژوهش حاضهر منعکس نشد  است(، نشانسهازیمدل
ی ی خود است، اما در صورت مورد نظر بودن یک ساز دربرگیرند خاکی ی مفروض با م یط اندرکنش یک ساز 

 هایی را در این حوز  تعریف کرد.توان پژوهشر در این زمینه، میتخاص و یا ان ا  مطالعات دقیق
 .های ترکیبیبندیی زمین از جمله ماسه، شن و بتن و الیهدهند بررسی انواع دینر از مصالح تشکیا -6
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I 

 فهرستی از سانتریفیوژهای فعال در سراسر دنیا -پیوست الف 
 ([25] ( در سراسر دنیا )2331اندازی شد  تا سال فهرستی از سانتریفیوژهای فعال )را  -1-الف جدول

No Country Owner 

Effective 
or 

Nominal 
Radius 

(m) 

Maximum 
Acceleration 

(g) 

Maximum 
Payload 

(kgf) 

Year of 
first 

operation 
Capacity 

1 Australia Univ. of Western 
Australia 

1.8 - 200 1989 40 

2 Brazil COPPE, Federal 
Univ. 

0.5 - 200 1997 90 

3 Canada C'Core 5 200 2200 1993 220 
4 Canada Queen's Univ. 2.25 120 280 1997 33.3 
5 Canada Queen's Univ. 0.9 60 30 1994 1 
6 Canada Univ. of New 

Brunswick 
1.6 200 110 1993 22 

7 Denmark Danish Eng. of Tech. 2.3 80 1200 - 96 
8 France CESTA 10 100 1000 1956 100 
9 France L.C.P.C. 5.5 200 2000 1985 200 
10 Germany Ruhr Univ., Bochum 4.125 250 2000 1987 500 
11 Germany Ruhr Univ., Bochum 1.8 200 400 - 40 
12 India India Institute of 

Tech. 
0.2 300 2.4 - 0.72 

13 Palestine Israel defense 
Ministry 

4.25 - - - - 

14 Palestine Israel Institute of 
Tech. 

1.5 100 - - - 

15 Italy ISMES 2 600 400 - 240 
16 Japan Aichi Institute of 

Tech. 
1.36 200 75 1993 16 

17 Japan Chuo Univ. 3.05 150 660 1988 100 
18 Japan Fisheries Agency 3 150 250 1994 37.5 
19 Japan Hokkaido 

Development Agency 
2.5 200 300 1994 60 

20 Japan Japan Defense 
Agency 

2 100 150 - 15 

21 Japan Kajima Co. 2.63 200 1000 1990 100 
22 Japan Kanazawa Univ. 0.5 10000 - 1998 - 
23 Japan Kanto Gakuin Univ. 0.4 500 - - - 
24 Japan Kochi Univ. - - - - - 
25 Japan Kumamoto Univ. 1.25 250 40 1996 10 
26 Japan Kyoto Univ. 2.5 200 120 1988 24 
27 Japan Kyushu Institute of 

Tech. 
1.27 150 180 1998 27 

28 Japan Kyushu Univ. 0.75 200 5 1990 1 
29 Japan Ministry of 

Agriculture, Forestry 
and Fisheries 

1.3 200 70 - 14 

30 Japan Ministry of 
Construction 

2 200 250 1987 20 

31 Japan Ministry of 
Construction 

6.6 150 5000 1997 400 

32 Japan Ministry of Labor 2.31 200 500 1988 100 
33 Japan Ministry of Transport 3.8 113 2769 1980 312 
34 Japan Musashi Institute of 

Technology 
0.4 500 - - - 

35 Japan Nagasaki Univ. 1.5 200 60 1997 12 
36 Japan Nippon Koei Co. 2.6 250 1000 1996 100 
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No Country Owner 

Effective 
or 

Nominal 
Radius 

(m) 

Maximum 
Acceleration 

(g) 

Maximum 
Payload 

(kgf) 

Year of 
first 

operation 
Capacity 

37 Japan Nishimatsu Co. 3.8 150 1300 1998 200 
38 Japan NNGI 2.7 200 1000 1992 100 
39 Japan Ohita Technical 

College 
0.8 200 40 1996 8 

40 Japan Osaka City Univ. 2.56 200 120 1964 24 
41 Japan Saga Univ. 0.75 200 - - - 
42 Japan Science University of 

Tokyo 
0.27 420 - 1992 - 

43 Japan Shimizu Co. 3.35 100 750 1991 75 
44 Japan Taisei Co. 2.65 200 400 1990 80 
45 Japan Takenaka Co. 6.5 200 5000 - 500 
46 Japan Tokyo Institute of 

Tech. 
2.3 230 - 1995 50 

47 Japan Tokyo Institute of 
Tech. 

1.25 150 250 - 38 

48 Japan Toyo Co. 2.2 250 300 1984 - 
49 Japan Utsunomiya Univ. 1.18 120 150 - - 
50 Korea D.I.C.T. 2.7 200 1200 1997 120 
51 Netherlands Delft Geotechnics 6 400 5500 1989 - 
52 Netherlands Delft Univ. of Tech. 1.3 300 30 1989 10 
53 Netherlands Delft Univ. of Tech. 6.4 400 3500 1988 150 
54 P.R.China Chengdu Science 

Technology Univ. 
1.5 250 100 1991 25 

55 P.R.China China Institute of 
Water Resources and 
Hydroelectric Power 

Research 

5.03 300 1500 1991 450 

56 P.R.China Hehai Univ. 2 250 100 - 25 
57 P.R.China Institute of Water 

Conservancy and 
Hydroelectric 

Research 

4.5 300 1500 - 450 

58 P.R.China Nanjing Hydraulic 
Research Institute 

5 200 2000 1992 400 

59 P.R.China Nanjing Hydraulic 
Research Institute 

2.2 250 200 - 50 

60 P.R.China Nanjing Hydraulic 
Research Institute 

1 500 10 - 5 

61 P.R.China Nanjing Hydraulic 
Research Institute 

2.1 250 200 1989 50 

62 P.R.China National Central Univ. 3 200 1000 1995 100 
63 P.R.China Shanghai Institute of 

Railway Technology 
1.55 200 100 - 20 

64 P.R.China Tsinghua Univ. 2.2 250 200 1993 50 
65 P.R.China Yangtze River 

Scientific Research 
Institute 

3.5 300 - - 180 

66 Portugal L.N.E.C 1.8 200 400 - 40 
67 Russia All-Union Research 

Institute(Moscow) 
- - - - - 

68 Russia Antiseismic 
Construction Eng. 

Institute 
CNIISK(Baku) 

- - - - - 

69 Russia Central Research 
Institute of Eng. 
Structure(Baku) 

4 - - - - 

70 Russia Hydroproject 
Institute(Moscow) 

- - - - - 
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No Country Owner 

Effective 
or 

Nominal 
Radius 

(m) 

Maximum 
Acceleration 

(g) 

Maximum 
Payload 

(kgf) 

Year of 
first 

operation 
Capacity 

71 Russia Moscow Institute of 
Railway Eng. 

2.5 322 170 1960 - 

72 Russia NIGRI(Krivoy Rog) - - - - - 
73 Russia Research Institute of 

Foundations and 
Underground 

Structures(Moscow) 

- - - - - 

74 Russia Ukr-NIIProyekt(Kiev) - - - - - 
75 Russia Ukrainian Research 

Institute(Kiev) 
- - - - - 

76 Russia Uzbekistan SSR 
Academy of 

Sciences(Tashkent) 

- - - - - 

77 Russia Vodgeo Institute - - - - - 
78 Russia Yuzhgiprovodkhoz 

Institute(Rostovon-
the-Don) 

- - - - - 

79 Singapore National Univ. of 
Singapore 

1.87 200 400 1991 40 

80 U.K. Cambridge Univ. 4.125 150 1000 1973 150 
81 U.K. Cambridge Univ. 1 - - - - 
82 U.K. City Univ. 1.6 200 200 1989 40 
83 U.K. Liverpool Univ. 1.1 200 200 1978 13 
84 U.K. Manchester Univ. 3.2 130 4500 1971 600 
85 U.K. UMIST 1.5 150 750 - 100 
86 U.S.A. Air Force Eng. and 

Service Center 
1.83 100 225 - 13 

87 U.S.A. Bureau Mines at 
Maryland 

0.9 - - - - 

88 U.S.A. Caltech 1.3 175 35 1974 7.5 
89 U.S.A. Case Western 

Research Univ. 
1.37 200 182 1997 20 

90 U.S.A. M.I.T. 1.07 200 68.1 1985 13.6 
91 U.S.A. Missouri School of 

Mines at Rolla 
1.07 - - - - 

92 U.S.A. New Mexico Eng. 
Research Institute 

1.8 100 227 - 25 

93 U.S.A. Princeton Univ. 1.3 200 76 - 10 
94 U.S.A. Rensselaer Polytech. 

Institute 
3 200 1000 1989 100 

95 U.S.A. Sandia Univ. 7.62 150 1814 - 300 
96 U.S.A. Sandia Univ. 2.1 150 227 - 15 
97 U.S.A. Sandia Univ. 7.62 240 7257 - 800 
98 U.S.A. Univ. of California, 

Davis 
1 175 90 1976 9 

99 U.S.A. Univ. of California, 
Davis 

9.14 300 3600 1988 1080 

100 U.S.A. Univ. of California, 
Davis 

1 100 27 1985 - 

101 U.S.A. Univ. of Colorado, 
Boulder 

1.5 220 - 1978 15 

102 U.S.A. Univ. of Colorado, 
Boulder 

6 200 2000 1988 400 

103 U.S.A. Univ. of Florida 1 100 22.7 - 2.5 
104 U.S.A. Univ. of Florida 2 160 83.9 - - 
105 U.S.A. Univ. of Maryland 1.5 200 70 1983 15 
106 U.S.A. Army Corps of Eng. 6.5 350 800 - 1144 



 

IV 

 ی خاکاطالعات مدل ماده -پیوست ب 
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 خاک به تفکیک میزان رطوبتنمودار تراکم  -1-بشکا 

 هستند.( یفاز فشردگ یدهند نشان هانیچفاز تراکم و خط یدهند نشان خطوط توپری نمودارها در کلیه)
 

 
 به تفکیک میزان رطوبت صوت بر حسب چنالینمودار سرعت  -2-بشکا 

0

200

400

600

800

1000

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

P
re

ss
u

re
 (

M
P

a
)

Density (kg.m-3)

رس ماسه ای خشک

رس ماسه ای اشباع

رس ماسه ای مرطوب

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

S
o

u
n

d
 S

p
ee

d
 (

m
.s

-1
)

Density (kg.m-3)

رس ماسه ای خشک

رس ماسه ای اشباع

رس ماسه ای مرطوب



 نامه:عنوان پایان

  های انف اری در دستنا  سانتریفیوژپذیری آزمایشت لیا عددی مقیاس
 دانشنا  صنعتی مالک اشتر

 م تمع دانشناهی آمایش و پدافند غیر عاما

 

VIII 

 
 تنش تسلیم بر حسب میزان رطوبت -3-بشکا 

 

 
 به تفکیک میزان رطوبت یبر حسب چنال یمدول برش -4-بشکا 
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 رطوبت زانیبر حسب م یختنیگس یجانبهفشار همه -5-بشکا 
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Abstract: 

Performing full-scale geotechnical tests are usually extremely expensive and time 

consuming. Consequently, alternative scaled models would be a good engineering 

approach to obtain good initial estimates with a very limited expense. In buried or 

geotechnical structures, in which the earth pressure plays a key role, scaling the prototype 

requires an enhanced level of the gravity field; this is what a geotechnical centrifuge is 

able to provide. However, due to great complexity and the high speed nature of explosion 

and propagation of strong stress waves during such a phenomenon, the validity of 

explosive tests in centrifuge needs to be thoroughly examined. 

This research aims to numerically investigate the scaling effects and validity of 

generalizing centrifuge tests results to full-scale blast events. For the soil medium the 

sandy clay with various degrees of porosity and water saturation is chosen. 

First, the specifications of the centrifuge test which contributes to this research is 

considered briefely. Then, precise high strain rate material models for the materials 

involved in the numerical models, especially for the soil, are discussed. The CU-ARL 

Model, a model which is developed and specialized for sandy clays under explosive loads 

is introduced. Finally, several models of free air blasts, surface bursts and underground 

explosions are created and analyzed with the Ansys AUTODYN software. The results 

show good agreement between the models at different scales. Further clarification and 

verification is required based on performed physical centrifuge tests, which is the subject 

of an independent study. 
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