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 خالصه

یا یک مکان نظامی  وضعيت های بحرانی نظيرحمالت هوایی به یک منطقه و در     

شدت باالیی برخوردارمی باشند.  معموالبارگذاری های انفجاری ازنظير پادگان، 

طوری طراحی نمودکه  برای مقابله با چنين وضعيتی اگرچه می توان یک سازه را

بتواند دربرابر بارگذاری های انفجاری، از مقاومت الزم برخوردار باشد اما 

وده، ازنظر ازآنجا که دارای هزینه های اجرایی بسيار باال و غير منطقی ب

اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد. درچنين مواردی استفاده از سازه های 

مدفون در زمين تحت عنوان پناهگاه می تواند به عنوان یک راهکار مناسب 

 کیخاک اطراف سازه به عنوان  لياز پتانس استفاده ی مناسب قرار گيرد. مدنظر

 ینقش قابل توجه یکه در کاهش اثرات انفجار پارامتر موثریگاه مناسب و  هيتک

ین در امهم ترین دالیل استفاده از این سازه های مدفون می باشد.  ازدارد، 

مورد بررسی  Autodynپژوهش مقاومت یک سازة پناهگاهی با استفاده از مدل عددی 

برای مسلح نمودن آن  قرار گرفت. پناهگاه مورد نظر دارای جدار بتنی بوده و

ورق های نازک فوالدی استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد ترکيب از 

بتون و ورق های نازک فوالدی می تواند در کاهش اثرات بارگذاری انفجاری 

 تاثير گذار باشد. 

 
، مدفون در خاک یبتن یپناهگاهسازه  ،یانفجار یبارگذارکلمات کلیدي: 

   Autodynسازه وخاک،  نیاندرکنش ب

 

 

  مقدمه .1
 

مهم  ات موضوع ی ازکیانفجار  بارهای ناشی از به ینيرزمیز یپاسخ سازه ها

از جنس بتن بوده و  ییهازه سا نيمعموال چن. است طراحی سازه های ایمن زمينهدر

به نحوی که تمام یا بخشی از آنها درمحيط  ساخته شده ای جعبه به صورت مقاطع

سازه های زیرزمينی در مقایسه با سازه های خاک قرار می گيرد. بارگذاری و پاسخ 

سازه های  روی زمين دارای مکانيسم های متفاوتی می باشد. با توجه به پاسخ کلی،

مدل سازی  (SDOF)روی سطح زمين اغلب با استفاده از سيستم های یک درجه آزادی 

می شوند. این روش، یک روند تحليلی مناسب برای طراحی های اوليه، مطالعات 

در بهينه سازی و ارزیابی های جامع از رفتار سازه می باشد. این درحالی است که 

 .می باشد دهيچيبا حضور خاک اطراف آن پ یمدل ساز ،ینيزم ریز یمورد سازه ها

ده از سيستم های یک درجه آزادی مدل سازی چنانچه سازه های زیرزمينی با استفا

شوند می بایست مود حاکم بر پاسخ سازه تعيين گردد. در این زمينه می بایست به 

این موضوع توجه داشت که پاسخ واقعی یک سازه زیرزمينی شامل اندرکنش بين سازه 

  .[۱و1] ( می باشدSSIو خاک )

سازه های زیرزمينی در تاکنون تعدادی مطالعات تحليلی در زمينه پاسخ 

 انفجاراثر  ۱313[ در سال 0و همکاران ] Nagyبرابر انفجار صورت پذیرفته است. 

مورد  یرخطيغ یعدد یمدفون را با استفاده از مدلساز یسازه ها یبر رو یسطح

لوله  یسال به مطالعه  نيدر هم زين  [4] و همکاران Olarewajuقرار دادند.  یبررس
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و  Kumarبه روش المان محدود پرداختند.  ،یانفجار سطحمدفون در برابر  یها

انفجار با در نظر گرفتن اثر اندرکنش  رمدفون را در براب ی[ سازه 5همکاران ]

 کیمدفون را  مهين یسازه  کیکه  یوسازه مورد مطالعه قرار دادند؛ به طور خاک

 اندرکنشدر نظر گرفتن  بار با

 
 یلیدانشگاه محقق اردب ،یمهندس یعمران، دانشکده فن یمهندس گروه اریاستاد 1,2
3
 یلیدانشگاه محقق اردب ،یومهندس یسازه، دانشکده فن یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو 

کرده  ليتحت بار انفجار تحل ،اثر نیا بار بدون در نظر گرفتن کیو  خاک و سازه

  زي[ ن6و همکاران ] آذر قپرداختند. صاد ليحاصل از تحل جینتا ی سهیو به مقا

 هيرا به کمک شب یمدفون تحت اثر انفجار سطح یبتن یپاسخ سازه  103۳در سال 

 یساز هيشب نیقرار دادند. آنها با استفاده از ا یابیمورد ارز یعدد یساز

 زيانتشار موج انفجار در خاک و ن ینحوه  ،یانفجار یچاله  یريگ شکل ندیفرآ

[ در سال 7و همکاران ] یسميم نيقرار دادند. حس یابیپاسخ سازه را مورد ارز

 یمدفون در برابر بارها یسازه ها یمقاوم ساز یبرا یراهکار ی، به ارائه 1031

 یهمزمان شمع ها یريکارگتوسط آنها شامل ب یشنهاديپرداختند. راهکار پ یکينامید

 یبتن یوارهایدر کنار د ییپالسما طيمح ای یمحافظ ژله ا یها وارهیمورب حائل و د

تحت  ینيرزمیز ی[ رفتار سازه 3و فالح زاده ] یلي، اسماع1033باشد. در سال  یم

 یقرار دادند. آنها روند انتشار امواج فشار یرا مورد بررس یانفجار یاثر بارها

 یمورد یمطالعه  کیاثرات را در قالب  نیو ا یاز انفجار بمب را مدلساز یناش

   کردند. یبررس رانته یمترو 7از خط  یبخش یبرا

جدار  یدارا که مدفون در خاک یسازة پناهگاه کیمقاومت در پژوهش حاضر 

برای این منظور . مسلح به ورق های نازک فوالدی می باشد، بررسی خواهد شد یبتن

ها ارائه شده و پس از آن در قسمت مدل  پناهگاهابتدا کلياتی در مورد انواع 

 سازی، جزئيات مربوط به مدل ساخته شده توسط نرم افزار المان محدود 

Autodyn مورد ارزیابی قرار  ،حليلت از . در انتها نيز نتایج حاصلرددگتشریح می

 می گيرد. 

 

 پناهگاه ها   .2

 

و در  نياز دست بشرند که در اعماق زم ییساخته ها ینيزم ریسازه هاي ز

بارهای غير عادی و تاب فراوان در برابر  مقاومت .شونديمحاصره خاك و سنگ بنا م

سازه ها است.  نگونهیا یاز مشخصه هاي مثال زدن نظير زلزله، انفجار و غيره 

از خاك و سنگ از جمله مواردي  هیچند ال ای کی در و استقرار کامل ادیطول ز

 یبازي م ینيزم ریهاي ز سازهو مقاومت  یکه نقش عمده اي را در طراح هستند

از دیدگاه مهندسان یک طبقه بندی اصولی برای سازه های زیرزمينی  .کنند

می تواند طبقه بندی براساس درجه پایداری و ایمنی مورد نياز توده  ژئوتكنيك،

و  Barton ،Leinارد.  اطراف سازه باشد که این خود بستگی به کاربرد سازه د سنگی

Lunde  رده هایی را برای سازه های زیر زمينی پيشنهاد کرده اند که به ترتيب

 :[۳]عبارتند از

 زیرزميني موقت ه یساز :A رده 

 هاي عمودي چاه:  Bرده 

هاي  براي طراحي نيروگاه هاي آب سازه هاي معدني زیرزميني دائم، تونل:  Cرده 

  سازه هاي بزرگ زیرزميني هاي راهنما و آبي، تونل

هاي راه  شوسه و تونل فضاهاي انباري، تصفيه خانه هاي آب، جاده هاي:  Dرده 

 آهن

 یدفاع پناهگاه هایهاي زیرزميني و  فضاهاي مورد نياز براي نيروگاه:  Eرده 

  شهري

راه آهن،  هاي زیرزميني هاي هسته اي زیرزميني، ایستگاه نيروگاه:  Fرده 

 زیرزمينيکارخانه های تاسيسات ورزشي و همگاني و 

در یك وضع معين زمين  مي یابد. افزایش F  به ردة A نياز به پایداري از رده

هاي زمين شناسي، طراحي و نصب تكيه گاه(  شامل بررسي) نگهداري ه یشناسي هزین

 در طراحي ساز ه کند.تغيير مي  (1)شكل  نمودار ردة سازه بستگي دارد و طبق به

گروه زمين شناسان و مهندسان با تجربه براي  یكز امعموال    Eو  F هاي هاي رده

ان هم .[۳]شود مي مشكالت احتمالي ژئوتكنيكي و ساختماني استفاده گسترة بررسي

گونه که مشاهده می گردد پناهگاه ها در این رده بندی از جمله سازه هایی می 

  .پایداری باالیی برخوردار  باشندباشند که می بایست از 
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 [۳]هزینه هاي آن   نگهداري باه ی رابطة بین رد  – 1شکل 

 

، پناهگاه به مکان اسکان [13]مقررات ملی ساختمان ۱1مطابق پيش نویس مبحث 

موقتی اطالق می گردد که به خاطر طراحی تخصصی و کاربری خاص در مقابل انواع 

های متعارف از درجه ی حفاطت به مراتب باالتری تهدیدات، نسبت به ساختمان 

طبق  .برخوردار باشد و امنيت جانی و روانی بيشتری را برای افراد فراهم نماید

تن در مرکز شهر  ۱3محاسباتی که صورت گرفته هنگام انفجار یک بمب اتمی به قدرت 

خواهد  7333نفر و مجروحان  ۱4333اگر کليه مردم در پناهگاه باشند تعداد تلفات 

نفر )حدود  73333بود. درصورتی که اگر پناهگاهی وجود نداشته باشد همين انفجار 

ملی نظير ادرجه حفاظت پناهگاه با توجه به عو .[11]برابر( تلفات خواهد داشت 0

درجه حفاظت مورد نظر، شناخت تهدیدات، اهميت عملکردی پناهگاه از نظر نيازهای 

نيروی انسانی  انات مالی، مصالح، ماشين آالت وکشور و حساسيت آن، ميزان امک

پناهگاه  انواعموجود تعيين می گردد. از نظر موقعيت می توان پناهگاه ها را به 

در نظر  مدفون و مدفونهای زیر ساختمان، خارج از ساختمان، سطحی، نيمه 

 . [13]گرفت

 

 ا ثر آن بروی پناهگاه   بارهای ناشی از انفجار و .3

 

در داخل زمين، انرژی انفجار به صورت موج فشاری و برشی در زمين منتقل شده و 

به علت انتشار امواج در زمين، شوک های شدید در زمين را ایجاد می نماید که می 

سازه های تواند اثرات تخریبی شدیدی بروی پناهگاه های زیر زمينی داشته باشد. 

ناشی از انفجار در داخل زمين می  موجود در داخل خاک به علت انتشار امواج

توانند آسيب ببينند. ميزان نفوذ بمب ها در داخل زمين به سرعت برخورد، جرم و 

تخليه سربمب و تخليه زمين بستگی دارد. در نفوذ های کم عمق آثار انفجار مشابه 

انفجار سطحی است. در طراحی سازه های پناهگاهی و دیگر سازه های زیرزمينی خاص 

ميزان نفوذ بمب با فرضياتی منطقی و براساس اطالعات دقيق بدست آمده از  باید

 قدرت نفوذ این نوع بمب ها مورد مطالعه قرار گيرد. 

می توان با استفاده از رابطه  را فشار ناشی از انفجار را دریک سازه زیرزمينی

 . [13]( محاسبه نمود1ی )

           (
 

    
)

 
 

                                          

 

حسب  برفاصله مقياس شده  Z که در آن 
 

  
 
 

نيز ضریبی بر حسب نوع  k. می باشد  

 . استخاک 

 ( بر حسب ثانيه محاسبه می گردد. ۱زمان تداوم انفجار فوق از رابطه )

                    
 

   
 

                                   
 

 می باشد.فاصله بر حسب متر  R و جرم خرج بر حسب کيلوگرم Wکه در آن  

 

 

  هندسه مدل و بارگذاری .4

 

 1متر و ارتفاع  3متر، عرض  13دارای طول  بتنی مورد بررسی که پناهگاه

مدل جداگانه در نرم افزار دو در  سانتيمتر می باشد 13 جداره های متر و ضخامت

. در مدل شماره یک جداره های این پناهگاه مدل سازی گردید Autodynالمان محدود 
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به طوریکه کامال در  می باشدميليمتر  0مسلح به یک ورق نازک فوالدی به ضخامت 

به جای استفاده از یک ورق، از دو  ۱در مدل شماره مرکز جداره قرار گرفته است. 

ورق ميليمتر استفاده گردیده است، به طوریکه فاصله این  1.1ورق به ضخامت های 

سانتيمتر  13سانتيمتر و از لبه های جداره بتنی برابر  ۱7ها از یکدیگر برابر 

 ۱33می باشد. بارهای دیناميکی وارد بر سازه که ناشی از انفجار می باشد معادل 

متر از سطح فوقانی پناهگاه  ۱است که دارای فاصله ی عمودی برابر  TNTکيلوگرم 

موقعيت این ماده منفجره در شکل می باشد.  متر از بر پناهگاه 4و فاصله افقی 

 ( نشان داده شده است.۱)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پناهگاه مورد نظر ابعاد   – 2شکل 

و موقعیت ماده   منفجره

 

  مدل سازی اجزای محدودجزئیات  .5

 

و  یخط ريغ دهيچيپ ندیفرا کی های شدید و ناگهانی یپاسخ بتن تحت بارگذار

مدل های ساختاری گوناگونی برای پاسخ استاتيکی و  .می باشد وابسته به سرعت

ارائه شده توسط  RHTدیناميکی بتن تاکنون ارائه شده است. در این پژوهش مدل 

Riedel، Hiermaier  وThoma [1۱]  مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل شامل ویژگی

مصالح از قبيل های شناخته شده ی بسياری به منظور در نظر گرفتن رفتار شکننده 

سختی فشاری، سختی کرنشی، سختی نرخ کرنش، سه ثابت وابسته به فشار و کشش و 

در مدل سازی عملکرد بتن در برابر بارگذاری های  RHTخرابی تجمعی می باشد. مدل 

اتفاقی و شدید به خوبی ارزیابی شده و پارامترهای مورد نياز آن برای چندین 

)معادله حالت( و  EOSمدل به طور کلی به دو مدل نوع بتن بدست آمده است. این 

مدل مقاومت تقسيم می شود. در مدل مقاومت از سه سطح مقاومت استفاده می شود که 

عبارتند از سطح حد االستيک، سطح خرابی و سطح مقاومت باقيمانده برای مصالح خرد 

 . (0)شکل شده

 
 RHT [1۱]سه سطح مقاومت برای بتن در مدل   – 3شکل 

 

پس از مرحله سخت شدگی کرنش پالستيک اضافی مصالح منجر به خرابی و کاهش 

 . [1۱] شوداین خرابی به صورت زیر تعریف ميمقاومت می شود. 

  ∑
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   ،ثابت های خرابی   D2و   D1 در آن  که
کرنش حداقل برای وقوع خرابی،     

 و  لفشار نرما    ،کرنش پالستيک   

        
    (

  
  

⁄ کششی و فشاری هستند.  به ترتيب مقاومت های fCو  ftدر آن که  (

 که توسط مدل بنيادیاین می باشد.     از نوع   RHTمعادله حالت در مدل بتن 

Herrmann  [10] در  منطقیشناخته شده می باشد که بر یک رفتار  معرفی گردید، روشی

بر ایجاد تعریف منطقی از  تالش تنش های باال تاکيد دارد، اما در عين حال نيز

 دارد.  را در سطوح پایين تنشفرآیند تراکم 

متر های مورد نظر در مدل سازی المان محدود این مطالعه، مدل ااز دیگر پار

 و خاک یک ترکيب سه بخشی  تشکيل یافته از ذرات جامدبه طور کلی خاک می باشد. 

تحت در آن به طوریکه مکانيزم تغييرشکل های ایجاد شده  ، آب و هوا می باشد

تيجه متغير است. در طی فرآیند انفجار در خاک ها و در ن ،ختلفشرایط بارگذاری م

، تغييرات زمانی تنش در خاک بسيار بزرگ می باشد. برای فراهم آنانتشار امواج 

نياز به یک مدل با قدرت باال می باشد. اخيرا یک  ،کردن این تغييرات شدید تنش

ارائه شده که قادر به شبيه   [11]و  [14]توسط مراجع  مدل عددی سه فازی خاک 

آن در خاک ها می باشد. همان گونه که در  از سازی انفجار و انتشار امواج ناشی

مجموعه از ذرات  کیخاک به عنوان نشان داده شده است، در این مدل (  4)شکل 

با آب و  نيز ی آنحفره هاو اسکلت در نظر گرفته شده  کیبه صورت  بوده کهجامد 

ل ذرات تغيير شک نمایش دهنده یبه ترتيب  Cو  A،B المان های  ت.هوا پر شده اس

نيز اصطکاک و مقاومت اتصال بين  Eو  Dآب و هوا بوده و المان های  ، جامد

ساختار مدل به طور کلی به دو بخش معادله حالت و  نشان می دهد.ذرات جامد را 

در مدل المان محدود با توجه به موارد اشاره شده   مدل مقاومت تقسيم می شود.

استفاده شده برای خاک  Mo-Groundو مدل مقاومت  Compactionمورد بررسی معادله حالت 

 است. 

 
 مفهوم مدل سه فلزی خاک برای بارگذاری های شدید  – 4شکل 

 
تحت بارگذاری انفجاری فوالد مسلح کننده ممکن است در معرض سخت شدگی کرنش، 

 مدلاز سختی نرخ کرنش و اثرات نرم شدگی حرارتی قرار گيرند. در این مطالعه 

ورق های فوالدی به کار رفته در بتن برای مدل سازی پاسخ  John-Cook [16] مقاومتی

الستيک بوده که به سرعت بارگذاری  این مدل یک مدل االستوپاستفاده شده است. 

 ( تعریف می نماید: 0رابطه ) تد و تنش تسليم را به صوروابسته می باش
 

  [      
 ][        

 ][    
 ]                                       

 

  کرنش پالستيک موثر،    مقاومت تسليم اوليه،     که در آن  
نرخ کرنش پالستيک   

دمای حرارت بوده که از نيز    ثابت های ماده هستند.  mو  B  ،C  ،nموثر ، 

 ( بدست می آید. 4رابطه )

   
         

             
                                                                           

 دمای محيط می باشد.       دمای ذوب و       که در آن 

 Jones-Wilkens-Lee از نوع  TNTماده تعریف شده برای ماده منفجره  معادله حالت

(JWL) [17]  را مدل  ت فشار ایجاد شده در اثر انفجارمی باشد. این معادله حال

 می کند.
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 نتایج تحلیل .6

 
اختصاص  ها، مدل از ساخت هرکدام  پس از

بارگذاري و مش   دادن مصالح،

 ، فرآیندبندي هاتحليل بر روي آن

مقایسه  گيری و اندازهبرای  .پذیرفت تصور

مدل های مورد  مرکز هر بررسی در

هایی قرار داده شد  وجه پناهگاه سنجه 

استفاده از آنها  تا بتوان با 

موثر و ضریب خسارت  مقادیر فشار، کرنش 

تعيين نمود.  آنها در ایجاد شده را 

 نشان داده شده است. 5موقعيت این سنجه ها در شکل 

 

 

 

 موقعیت سنجه ها  – 5شکل 

 

در هریک از مدل ها بر حسب شده ميزان فشار ایجاد  7و  6در نمودار اشکال 

همان گونه که مشاهده می شود حداکثر فشار  مگاپاسکال نشان داده شده است. 

ایجاد شده در مدل شماره یک که مجهز به یک ورق فوالدی در جدارهایش می باشد در 

مگاپاسکال می باشد. این   1.04۳ برابرميلی ثانيه پس از وقوع انفجار  43لحظه 

 بودهکه مجهز به دو ورق فوالدی در جدارهایش  ۱در حاليست که در مدل شماره 

این بدین معناست که  مگاپاسکال می باشد. 3.31۱7حداکثر فشار ایجاد شده برابر

برابر  1.66حدود  1فشار در مدل شماره

می  ۱شده در مدل شماره  فشار ایجاد

 باشد.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

توزیع فشار در مدل   – 7شکل     

                                 2پناهگاه شماره 

                                      1توزیع فشار در مدل پناهگاه شماره   – 6شکل 

 

قابل مشاهده است.   ۳و  3در اشکال  ،مقادیر حداکثر کرنش های موثر در دو مدل

ميزان کرنش در سازه پناهگاهی که مجهز به یک حداکثر  همان گونه که مشخص است

برابر پناهگاهی است که در آن از دو ورق فوالدی  1.46ورق فوالدی می باشد حدود 

 با ضخامت معادل همان یک ورق استفاده شده است. 
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                               2کرنش موثر در مدل پناهگاه شماره  عتوزی  – 9شکل           

                                           1کرنش موثر در مدل پناهگاه شماره  عتوزی  – 8شکل 

 

تغييرات کرنش موثر در برابر زمان در مرکز وجوه  11و  13رهای اشکال ادر نمود

 هر کدام از پناهگاه ها نشان داده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         11شکل 

 عتوزی  –

کرنش 

موثر 

در مدل 

کرنش موثر در مدل  عتوزی  – 11شکل                                2پناهگاه شماره 

                                           1پناهگاه شماره 

 

 ×13-6به ترتيب برابر ۱و  1همچنين حداکثر ميزان شاخص آسيب مدل های شماره 

 .   (10و  1۱)اشکال می باشد  0.6۳× 13-6و   3.۳6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

شکل 

13 

–   

                                              2در مدل پناهگاه شماره  میزان خرابی

    1در مدل پناهگاه شماره  میزان خرابی  – 12شکل 

 

 نتیجه گیری  .7 

 

ی در پناهگاهی زیر زميندر این مطالعه عددی که به منظور مقاوم سازی سازه های 

از ترکيب بتن و ورق های نازک فوالدی در دوحالت یک برابر انفجار، صورت پذیرفت، 

الیه و دو الیه  استفاده شد؛ به عبارتی در حالت اول این ورق ها فقط در قسمت 

مرکزی  جداره های بتنی پناهگاه جانمایی شدند و در حالت دوم نيز در دوالیه 

ند. جداگانه با یک فاصله ی مشخص از یکدیگر در داخل جداره ها  قرار گرفت

 Autodynمطالعه عددی مدل های مورد بررسی با استفاده از نرم افزار المان محدود 

صورت پذیرفت. نتایج حاصل از پاسخ هر یک از سازه ها در برابر بارگذاری 

که دارا بودن جرم قابل توجه و مقاومت موثر در  انفجاری اعمال شده نشان می دهد

برای بتن به همراه شکل پذیری  فجار های ناشی از ان برابر آتش و نفوذ ترکش

استفاده از ترکيب بتن و ورق های فوالدی  از مهم ترین دالیلکافی ورق های فوالدی 

می باشد که می تواند به عنوان یک راهکار مناسب در ایجاد مقاومت الزم در برابر 

ی مدل های عددی انفجار مورد توجه قرار گيرد. همچنين نتایج حاصل از مقایسه 

، حاکی از آن است که نحوه قرار گيری ورق های فوالدی در جداره ها می مورد بررسی
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تواند در پاسخ دیناميکی سازه های پناهگاهی زیر زمينی تاثير گذار باشد. به 

عنوان مثال در مدل های مورد بررسی در این مطالعه مشاهده شد که استفاده از دو 

دیگر در داخل جداره ی بتنی قرار گرفته ورق فوالدی که به فاصله ی مشخصی از یک

بودند در مقایسه با استفاده از ورقی که در مجموع ضخامت معادل دو ورق قبلی را 

داشته ولی به تنهایی در مرکز جداره قرار گرفته، سبب شده که سازه قابليت تحمل 

 فشار، جابجایی ها و کرنش های بيشتری را داشته باشد. از نکات قابل توجهی که

می توان به آن اشاره نمود این است که ساخت پناهگاه های زیرزمينی مدفون در 

مقایسه با پناهگاه های نيمه مدفون و پناهگاه های روی زمين دارای این مزیت 

است که می توان از پتانسيل خاک اطراف سازه به عنوان یک تکيه گاه مناسب و 

 توجهی دارد، بهره برد. که در کاهش اثرات انفجاری نقش قابل پارامتری 
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