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 خالصه

جهت متراکم نمودن خاک روش های گوناگونی وجود دارد که یکی از این روش ها  

افزایش تراکم خاک توسط انفجار زیر سطحی است. در این تحقيق مدل سازی 

با توجه به نيمه انجام خواهد شد. Abaqus ک در برنامهفرآیند تراکم انفجاری خا

بی نهایت بودن فضای خاک در واقعيت، مدل ارائه شده بایستی تا جایی که 

امکان دارد به واقعيت نزدیک باشد. از آنجایی که در نظر گرفتن ابعاد بی 

غير ممکن است به اجبار بایستی  Abaqusنهایت یا نيمه بی نهایت در برنامه 

ی با ابعاد محدود فرض گردد. علت این امر آن است که چون این برنامه، بر مدل

اساس المان و اجزای محدود، تحليل را انجام می دهد قادر است مدل هایی با 

بعد مشخص را تحليل نماید. بنابراین در نظر گرفتن مرز های جاذب انرژی 

قعی نمود پيدا می اطراف مدل، برای شبيه سازی مدل با ابعاد محدود و مدل وا

کند.در این بخش سعی شده است که حالت های مختلف مرز جاذب انرژی در نظر 

 .گرفته شود و پس از تحليل و بررسی، بهترین حالت معرفی خواهد شد
. 

 
  مرز جاذب انرژی، گیرداری، انفجار زیر سطحی، الیه سختکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

 20ليل فرض بر آن بوده است که الیه سخت در عمق در مدل های ارائه شده در این تح

متری سطح زمين قرار دارد. بنابراین کف مدل در همه حاالت، گيردار و مقيد فرض 

شده است. حال با توجه به نيمه بی نهایت بودن مدل واقعی، انرژی وارد شده به 

لت مدل برنامه، بایستی به گونه ای از طریق مرزها خارج گردد که به این حا

ميرائی هندسی گفته می شود. روش های مختلفی برای اعمال مرز جاذب انرژی وجود 

دارد. یکی از این روش ها، مرز ویسکوز است. در این روش، المان های ميراگر 

(dashpot  در مرز ها قرار داده شده که ضریب این المان های ميراگر به صورت ) 

u   =  ر گرفته شده که این ضریب برای یک سطح به صورت   در نظA . ρ  =  

سطح تحت پوشش  Aسرعت موج برشی و  جرم مخصوص خاک،  ρفرض می گردد که در آن 

 هر کدام از این المان هاست.

د است و موجو abaqus/CAEاز آنجایی که دو نوع المان فنر و ميراگر در برنامه 

هر نقطه از مدل به طور مستقيم به زمين وصل می شود، اطراف مدل را در حالت های 

گيردار می کنيم. بدین منظور، سه نوع مختلف کامالً آزاد،   مختلف، توسط ضریب 

نيمه گيردار و گيردار در نظر گرفته می شود و این حاالت در دو بعد مختلف 

 بررسی می گردد. 20×20×20و  10×10×20

                                                 
 هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی1
 ی ارشد ژئوتکنیک محقق اردبیلیدانشجوی کارشناس2

mailto:Eng_saeedmohamadi@yahoo.com
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 خاک مورد تحليل و ميزان انفجار .2

 

 مولفه های خاک در نظر گرفته شده در این مدل به صورت جدول زیر می باشد : 

 

 اکمولفه های خ -1جدول 

 

نحوه بارگذاری انفجاری و قدرت آن در جدول و نمودار زیر آورده شده است          

: 

 

                                                 بارگذاری انفجاری  -1نمودار                                               

 بارگذاری انفجاری -2جدول 

 
 

 

 حالت های مختلف مرز جاذب انرژی و ابعاد در نظر گرفته شده .3

 

و  10×10×20به منظور تاثير بعد مدل بر مرزهای جاذب انرژی، دو بعد      

در نظر گرفته شده است. واضح است که با افزایش فاصله مرزهای گيرداری  20×20×20

ر و ميزان بازتاب انرژی، نتایج حاصله نيز دچار تغيير می شود. از مرکز انفجا

 شکل شماتيک ابعاد در نظر گرفته شده به صورت  زیر می باشد :

        
 شکل شماتیک ابعاد مورد تحلیل در برنامه – 1شکل 
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نحوه گيرداری مرز ها نيز به سه صورت آزاد، نيمه گيردار ) گيرداری از کف 

جار می باشد ( و گيردار در نظر گرفته شده است. کف مدل هم به مدل تا عمق انف

دليل تکيه بر روی سنگ بستر در هر سه حالت به صورت کامالً مقيد می باشد. در وجه 

هایی از مدل با مرزهای جاذب انرژی در صدی از انرژی از مرز خارج شده و درصدی 

ردد. این موضوع را می توان به بازتاب به محيط باز می گ از آن بسته به ضریب 

انرژی انفجار، در اثر برخورد به دانه های خاک در نمونه واقعی مربوط ساخت. 

اما در نواحی بدون مرز جاذب، تمامی انرژی از محيط خارج می شود. تصاویر مربوط 

 به این سه حالت در زیر آورده شده است :

 

                
آزاد                                    –الف                                              

 گیردار -ج               نیمه گیردار                         –ب 

 حاالت مختلف مرز جاذب انرژی – 2شکل 

 

ثانيه پس از انفجار در هر  20ابتدا شکل شمایی از نحوه توزیع دانسيته،      

 در دو بعد مختلف در زیر آورده شده و پس از آن به بررسی نمودار سه حالت باال

 ها پرداخته می شود.

 

                    

 
 –ب        آزاد                      –الف                                         

 گیردار -ج نیمه گیردار                          

 حاالت مختلف مرز جاذب انرژیاز نحوه توزیع انسیته پس از انفجار در  شکل شمایی – 3شکل 

 

 

 بررسی نمودارهای مربوط به افزایش تراکم پس از انفجار .4

 10×10×20حالت   –الف  

 

در نمودار های زیر تغيير تراکم، روی خط قرمز نشان داده شده در هر سه 

 ده اند.حالت آزاد، نيمه گيردار و گيردار با هم مقایسه ش
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روی و متری  10پس از انفجار در عمق  10×10×20تغیرات تراکم خاک با ابعاد  – 4شکل 

 شده مسیر مشخص

 

خط سبز رنگ مربوط به حالت آزاد، قرمز حالت نيمه گيردار و آبی حالت 

متری ) مرکز انفجار ( روی خط قرمز نشان می دهد.  10گيردار را در عمق 

مانطور که دیده می شود افزایش تراکم در مرکز انفجار، در این سه حالت ه

تفاوت چندانی با هم ندارند ولی در مرزها و کناره ها در حالت آزاد، به 

 دليل نبود قيد، افزایش تراکم مشاهده می شود.

                                    

 
روی مسیر  در روی سطح وپس از انفجار  10×10×20تغیرات تراکم خاک با ابعاد  – 5شکل 

 شده مشخص

 

در این حالت نيز که خط قرمز روی سطح زمين قرار دارد، افزایش تراکم 

در مرکز بر هم منطبق شده اند ولی در کناره ها، تفاوت افزایش تراکم 

بيشتر از حالت قبلی می باشد. در نمودار فوق خط صورتی حالت آزاد و قهوه 

 ار را نشان می دهد.ای  حالت گيرد

                                        

 
 مشخصعمقی پس از انفجار روی مسیر  10×10×20تغیرات تراکم خاک با ابعاد  – 6شکل 

 شده

 

در این نمودار خط عمقی در مرکز انفجار ترسيم شده است. خط قرمز 

ه گيردار می آبی مختص به نيمحالت گيردار و زرد مربوط به حالت آزاد و 

 .باشد
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 20×20×20حالت   –ب  

 

                   
متری روی  10پس از انفجار در عمق  20×20×20تغیرات تراکم خاک با ابعاد  – 7شکل 

 مسیر مشخص

 

خط سبز رنگ مربوط به حالت آزاد، قرمز حالت نيمه گيردار و آبی حالت 

ط قرمز نشان می دهد. متری ) مرکز انفجار( روی خ 10گيردار را در عمق 

همانند حالت قبل افزایش تراکم در مرکز انفجار تفاوت چندانی با هم 

ندارند ولی در مرزها و کناره ها در حالت آزاد، به دليل نبود قيد، 

افزایش تراکم مشاهده می شود. تفاوتی که این بعد با حالت قبل، یعنی بعد 

رزها کمتر می باشد. این امر کوچکتر داراست، این است که تفاوت تراکم در م

به این دليل است که فاصله مرز جاذب انرژی و مرکز انفجار بيشتر شده و 

 تاثير بازتاب انرژی کمرنگ تر می شود.

پس می توان به این موضوع اشاره داشت که هر چه ابعاد در نظر گرفته 

ت شده مدل بزرگتر باشد یا به عبارت دیگر به واقعيت نزدیکتر باشد، حال

 های مختلف مرز بندی تاثير کمتری را بر روی نتایج می گذارند.

                   
روی مسیر  در روی سطح وپس از انفجار  20×20×20تغیرات تراکم خاک با ابعاد  – 8شکل 

 شده مشخص

 

در این حالت نيز تراکم روی سطح زمين بررسی می گردد. افزایش تراکم 

در مرکز، کاماًل برهم منطبق شده اند ولی در کناره ها، تفاوت افزایش 

متری می باشد. خط سبز حالت آزاد و  10تراکم، بيشتر از حالت خط روی عمق 

 قهوه ای  حالت گيردار را نشان می دهد.

                             

 
 مشخصعمقی پس از انفجار روی مسیر  20×20×20تغیرات تراکم خاک با ابعاد  – 9شکل 

 شده

 

در این نمودار تراکم مربوط به خط عمقی در مرکز انفجار ترسيم شده 

است. خط قرمز حالت گيردار و زرد مربوط به حالت آزاد و آبی مختص نيمه 
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د در این حالت خطوط بسيار به گيردار می باشد. همانطور که مشاهده می شو

 هم نزدیک می باشند. این امر تاثير افزایش بعد تحليل را نشان می دهد.

 

 

 بررسی نمودارهای مربوط به نشست خاک پس از انفجار .5

 10×10×20حالت   –الف 

 

در نمودار های زیر نشست خاک، روی خط قرمز نشان داده شده و در هر سه 

 و گيردار با هم مقایسه شده اند. حالت آزاد، نيمه گيردار

                           
 متری روی مسیر مشخص 10پس از انفجار در عمق  10×10×20خاک با ابعاد  نشست – 10شکل 

 

خط سبز رنگ مربوط به حالت آزاد، قرمز حالت نيمه گيردار و زرد حالت 

نشان می دهد.  متری ) مرکز انفجار ( روی خط قرمز 10گيردار را در عمق 

همانطور که مشاهده می گردد، نشست در مرکز انفجاردر هر سه حالت، تفاوت 

چندانی با هم ندارند ولی در مرزها و کناره ها در حالت آزاد، به دليل 

 نبود قيد، نشست بيشتری مشاهده می شود.

                         
 روی مسیر مشخص در روی سطح وجار پس از انف 10×10×20خاک با ابعاد  نشست – 11شکل 

 شده

 

در این حالت که خط قرمز روی سطح زمين قرار دارد، خط سبز مربوط به 

حالت گيردار، بنفش حالت نيمه گيردار و آبی مربوط به حالت آزاد می باشد. 

 20همانطور که مشاهده می شود نشست مربوط به حالت آزاد در سطح زمين، 

تر از حالت گيردار می باشد. قيد کناره های مدل ثانيه پس از انفجار، بيش

از نشست خاک جلوگيری می کند. ولی با این وجود حالت گيرداری نتایج 

نزدیکتری به واقعيت را ارائه می دهد. زیرا در عمل معموالً چند انفجار در 

کنار هم رخ می دهد که این امر باعث برهمکنش انرژی نواحی بين گمانه ها 

بيشتری حاصل می گردد. اما این مقدار به ميزان نشست سطح خاک شده و نشست 

در مرکز انفجار نمی رسد.در صورتی که در نمودارهای باال دیده می شود که 

در حالت آزاد، نشست کناره ها بيشتر از مرکز هم شده است. بنابراین می 

 توان نتيجه گرفت که حالت گيرداری برای مدل، مناسب تر می باشد.

 

 20×20×20حالت   –ب 
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 متری روی مسیر مشخص 10پس از انفجار در عمق  20×20×20خاک با ابعاد  نشست – 12شکل 

 

خط سبز رنگ مربوط به حالت آزاد، قرمز حالت نيمه گيردار و زرد حالت      

متری ) مرکز انفجار ( روی خط قرمز نشان می دهد.  10گيردار را در عمق 

شست در مرکز انفجار تفاوت چندانی با هم ندارند ولی همانند حالت قبل، ن

در مرزها و کناره ها در حالت آزاد، به دليل نبود قيد نشست بيشتری 

مشاهده می شود. ولی با افزایش بعد تحليل، از ميزان تفاوت نشست کناره ها 

 در سه حالت مختلف کاسته شده است.

                 
 روی مسیر مشخص در روی سطح وپس از انفجار  20×20×20اد خاک با ابع نشست – 13شکل 

 شده

در این حالت که خط قرمز روی سطح زمين قرار دارد، خط بنفش مربوط به 

حالت گيردار، آبی حالت نيمه گيردار و سبز مربوط به حالت آزاد می باشد. 

 در این نمودار نيز نتایج قبلی مشاهده می گردد.

 

 

بوط به افزایش تراکم خاک بر روی گمانه، پس از انفجار بررسی نمودارهای مر .6

 در واحد زمان

 10×10×20حالت   –الف  

در نمودار های زیر تغيير تراکم بر روی رأس گمانه در واحد زمان نشان 

داده شده است و در هر سه حالت آزاد، نيمه گيردار و گيردار با هم مقایسه 

 شده اند.

 
 در واحد زمانپس از انفجار  10×10×20با ابعاد  کتغییرات تراکم خا – 14شکل 

 

خط سبز نشان دهنده حالت گيردار، بنفش حالت نيمه گيردار و آبی حالت 

آزاد می باشد. افزایش تراکم در مرکز گمانه روی سطح خاک، در واحد زمان 

بسيار نزدیک به هم می باشند. بنابراین حاالت مختلف مرزهای جاذب انرژی 

 ی روی تراکم مرکز گمانه ها ندارد.تاثير بسزای
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 20×20×20حالت   –ب 

 
 در واحد زمانپس از انفجار  20×20×20با ابعاد  تغییرات تراکم خاک – 15شکل 

 

خط قرمز نشان دهنده حالت گيردار، آبی حالت نيمه گيردار و بنفش      

در  حالت آزاد می باشد. این نمودار نشان دهنده آن است افزایش بعد تحليل

حالت های مختلف مرزهای جاذب انرژی، تراکم رأس گمانه ها را به هم نزدیک 

می توان نتيجه گرفت که افزایش تراکم  20×20×20می کند. با حالت متقارن 

 رأس گمانه در هر سه حالت یکسان می باشد.
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انتخاب مرز در رابطه با  Abaqusطبق آناليز و تحليل انجام گرفته در برنامه 

 جاذب انرژی، نتایج زیر حاصل گردیده است:

مرز جاذب انرژی در حالت های مختلف، تأثيری بر افزایش تراکم مرکز گمانه  -

 ها روی سطح خاک ندارد.

انتخاب مرز جاذب انرژی در حالت آزاد باعث افزایش تراکم بيشتری در کناره  -

 دد. های مدل، نسبت به حالت نيمه گيردار و گيردار ميگر

تفاوت تراکم کناره های مدل بين حالت های گيردار و آزاد، در مقطع سطح  -

زمين نسبت به مقطعی در عمق انفجار بيشتر است. این امر، به دليل تجميع 

 اثر تراکم الیه های پایين تر بر روی الیه های باالیی است.

ذب افزایش بعد تحليل، اختالف نتایج حاصله بين حالت های مختلف مرز جا -

انرژی را کاهش می دهد. علت این امر نزدیک شدن اندازه مدل به واقعيت می 

 باشد.

نشست خاک پس از انفجار در حالت آزاد بسيار باالتر از حالت گيردار می  -

باشد. در واقع انتخاب حالت گيردار نتایج نزدیکتری نسبت به واقعيت را 

 ارائه می دهد.

ف مرزهای جاذب انرژی، تراکم رأس افزایش بعد تحليل در حالت های مختل -

گمانه ها روی سطح خاک را به هم، بسيار نزدیک می کند. در واقع با در نظر 

گرفتن یک بعد متقارن در مدل انفجاری، می توان گفت که حاالت مختلف مرزهای 

 جاذب انرژی، تاثيری بر تراکم رأس گمانه ها ندارد.

انرژی، نتایج نزدیکتری به در مجموع حالت گيرداری با مرز های جاذب  -

 واقعيت را ارائه می دهد.

از طرفی در نظرگرفتن بعد بزرگتر تحليل، مدل را به واقعيت نزدیک تر می  -

سازد  و تاثير انواع مختلف مرز جاذب انرژی بر روی نتایج حاصله کاهش می 

یابد.ولی از طرفی دیگر افزایش بيش از حد بعد، مسبب صرف زمان بسيار باال 

در تحليل می گردد.بنابراین بر این اساس و نتایج حاصله از مطالعات  تری

پيشين در مورد تاثير بعد تحليل، توصيه می شود که مدل با ابعاد متقارن و 

 انتخاب گردد. با مرز های جاذب انرژی در حالت گيردار ویسکوز
 

 

 مراجع .8

 

طفی یوسفی راد ساسان ادریسی عراقی ، حميد رضا صبا ، اصغر الوریان و  مص -1

فشار در عمق برای خاک های دانه ای در اثر  –برآورد رابطه فاصله ،" 
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