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 مقدمه .1
 

افزایش حمالت تروریستی منجر به بررسی عوامل بيشتری در طراحی سازه ها در برابر 

بارهای تصادفی و غير منتظره مانند اثرات انفجار شده است. برای طراحی سازه 

های مقاوم در برابر بار انفجاری، برای اطمينان از طراحی مناسب در سطوح خطر 

اده از استانداردهای مناسب است. برای درک اثرات بار مختلف، الزم به استف

انفجار بر روی شمع، نياز به اطالعات مربوط به آسيبهای ساختمانی با تاریخچه 

ها تحت بار زمانی انفجار، و همچنين اطالعاتی از تحقيقات بر روی پاسخ ساختمان

طراحی و شيوه انفجار برای بررسی و ارزیابی اثر بخشی مطابق با  استانداردهای 

های فعلی خواهيم بود. عملکرد سازه های زیرزمينی در معرض بارهای انفجاری یک 

پژوهش بسيار مهم است. انفجارهای زیرزمينی معموال یک حفره ایجاد می کنند و 

 های اطراف منتشر می کند.شوکهای انفجاری تحميل شده بر زمين را در خاک

یک ساختمان زیر زمينی رخ دهد، فشار خاک و شتاب  اگر یک انفجار در نزدیکی          

ناشی از آن می تواند باعث آسيبهای شدیدتر و یا حتی منجر به فروپاشی ساختمان 

شود. بنابراین، ارتعاشات زمين که ناشی از انفجارهای زیرزمينی است باعث شده 

رچه که که مهندسان با عالقه زیادی به طراحی سازه های زیرزمينی بپردازند. اگ

فنداسيون های شمعی یک سازه زیرزمينی سطحی هستند، می توان آن را به عنوان یک 

ساختمان زیرزمينی در برخی از جنبه ها در نظر گرفت. فنداسيونهای شمعی بارهای 

ی باالیی را به الیه های عميقتر که دارای ظرفيت کافی برای حمل بزرگی از سازه

هد. این چنين بر می آید که اگر این فنداسيون این بارها را دارد انتقال می د

شمعی با توجه به بارگذاری انفجار آسيب دیده باشد، سازه باالیی در معرض تخریب 

 قرار گيرد.

Anriban De            به شبيه سازی های عددی با استفاده از نرم افزارAnsys Autodyn 13  

زیرزمينی در یک مدل سه بعدی  به مطالعه اثر یک انفجار سطحی بر روی تونلهای

. فرمولهای اویلر و الگرانژ به طور کامل برای [1] المان محدود پرداخته است

 سازه تحت بارگذاری انفجاری مورد استفاده قرار گرفته است. -اندرکنش سيال

در این مقاله رفتار فنداسيون شمعی تحت بارگذاری انفجاری در خاک با           

.  [2]انجام شده است LS-DYNAه سازی عددی از طریق نرم افزار استفاده از شبي

مطالعه حاضر به عنوان یک روش شبيه سازی عددی کامل پذیرفته شده است. شرح 

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز1
 استادیار دانشگاه صنعتی شیراز2

در این مقاله رفتار پاسخ انفجاری به یک فنداسيون شمعی که در یک توده شن 

و ماسه اشباع با کاربرد آناليز غيرخطی صریح المان محدود، با توجه به 

شمع است، می پردازیم. انتشار موج -ی مواد خاک و اندرکنش خاکرفتار پيچيده

و تغيير شکل افقی شمع و تنش  انفجار در خاک، مورد مطالعه قرار گرفته

موثر در شمع ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که قسمت باالیی شمع آسيب 

پذیر است و پاسخ شمع با فاصله یافتن از ماده منفجره از بين می رود. 

یافته هایی که در این پژوهش ارائه شده است اطالعات ارزشمندی در مورد 

یه شمع با استفاده از مدلهای کامپيوتری اثرات انفجار زیر زمينی در پا

 در اختيار می گذارد.  Ls-dynaتوسط نرم افزار 

 

سازه زیرزمينی، انفجار،  خاک اشباع،کلمات کليدي: 

Ls-dyna 
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توضیحات دار مق

قطر خارجی 400 mm

قطر داخلی 335mm

ضخامت 65mm

آلیاژ 3003H-14

مدول االستیسیته 71 GPA

مقاومت کششی نهایی 150 MPA

مقاومت گسیختگی 145 MPA

ومینیومی ابعاد و ویژگی های شمع آل

جدول 1

مختصری از نحوه مدلسازی در ابتدای این مقاله ارائه شده است و پس از آن، 

 ائه شده است.انتشار موج انفجار در خاک و پاسخ یک شمع تحت انفجار زیرزمينی ار

 

 

 تشریح مساله: .۱

 
متر و با سطح مقطع  13مدل المان محدود برای رفتار یک شمع آلومينيومی با طول 

ابعاد شمع و خواص آن را نشان می  1دایره ای تو خالی مدلسازی شده است.. جدول 

نشان داده شده است. منبع انفجار،  1دهد. پيکر بندی کلی از مساله در شکل 

متری از سطح  5ی شکل است که در اواسط عمق خاک ) به عنوان مثال استوانه ا

متر است در نظر گرفته شده  5.5باالیی( و فاصله بين شمع و مواد منفجره برابر 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.0 رویکرد: 

 
مطالعه حاضر با استفاده از تکنيک های شبيه  سازی کامپيوتری دیناميکی با 

انجام شده است. با توجه به تقارن در مدل   LS-DYNAفزار در نرم ا FEکدهای مدل 

نشان داده شده، استفاده شده است. به منظور صرفه  1هندسی همانطور که در شکل 

جویی محاسبات در وقت یک چهارم از حوزه هوا، دامنه خاک و مواد منفجره و نيمی 

ست. که در پنج نشان داده شده است مدلسازی شده ا 0از شمع همانطور که در شکل 

 بخش متفاوت نشان داده شده است.

برای آناليز صریح  FEبرای تمام نقاط در مدل  SOLIDالمانهای هشت گره ای           

3D  ۱5مورد استفاده قرار گرفته است. ابعاد مشها به طور یکنواخت در مدل 

لمان ميليمتر و ا ۱5سانتيمتر تنظيم شده است. با این حال، شمع با المانهای 

 مدلسازی شده است. Hexagonalهای هشت نقطه ای 

مش های اویلری برای ماده منفجره، هوا و بخشی از خاک که نسبتا به ماده           

ها تحت منفجره نزدیک است مدلسازی شده است. که این برای از بين بردن اعوجاج مش

الگرانژی به مابقی کرنشهای بزرگ در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر شبکه های 

سيستم از جمله خاک در منطقه دور از ماده منفجره مورد استفاده قرار می گيرد. 

در روش الگرانژی، مش با تغيير شکل ماده حرکت می کند و هيچ جریان ماده ای بين 

المانها بوجود نمی آید.. نقطه ضعف اصلی روش الگرانژی، می تواند اعوجاج شدید 

شکلهایی که مش با مواد دارد، رخ دهد، و این می تواند منجر مش و همچنين تغيير 

به نتایج غلط و یا رد نتایج آناليز شود. همچنين هنگامی که مشها ثابت هستند و 

تغيير شکلهای بزرگ رخ می دهد، هيچگونه مشکلی در اعوجاج مشها رخ نمی دهد. با 

تر است که از این رو از این حال روش محاسباتی اویلری از روش الگرانژی هزینه بر

های اویلری ترکيب مناسب هر دو روش استفاده می شود. بنابراین خاک با هر دو مش

 و الگرانژی برای رسيدن به مقاصد گفته شده فوق، مدل شده است.

برای شبيه سازی مواد منفجره، هوا و خاک  ALEدر این مدلسازی از المانهای          

مقدار  Sectionکار رفته است که در آن برای تعریف بخش به  Near fieldدر ناحيه 

ELFORM  1در کارت مربوطه از نوع-POINT MULTI MATERIAL  .در نظر گرفته شده است

از نوع  ELFORMمقدار  Sectionخاک در ناحيه دور در بخش           برای المان های 

Constant Solid Element ست که مواد انفجاری، هوا و در نظر گرفته شده است.قابل ذکر ا

 MULTIبا استفاده از ویژگی های  (Near Field)خاکهای موجود در ناحيه نزدیک 

MATERIAL .مشخص شده است 

*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP 

3
0
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فشار انفجار  فشار انفجار به فنداسيون شمعی به طور غير مستقيم وارد شده است.

گيری از معادله حالت برای مواد منفجره ، که با بهره Ls-dynaتوسط یک الگوریتم 

 که در زیر توليد شده است. 

JWL           معادله حالتی ،(EOS)  است که برای مدل مواد منفجره قوی به کار می

، به عنوان تابعی از P، فشار  JWL(. معادله حالت H6رود )مانند ماده منفجره 

 : [2]که داریم Eو انرژی اوليه ،  Vحجم نسبی، 

 
ثابت های  ۱جدول  ثابتهای مربوط به ماده منفجره هستند. R2و  R1و  Bو  Aکه 

 ارائه داده است. H6مواد و پارامترهای معادله حالت را برای ماده منفجره 

مدلسازی  LINEAR POLYNOMIAL و معادله حالت  NULLهوا با استفاده از ماده          

است که  Pو فشار ی به ازای حجم اوليه،می شود که به صورت خطی در انرژی داخل

 : [2]به صورت زیر بدست می آید

 

که نسبتی از  ثابتها و  ،  و   در معادله باال،

پارامترهای مربوط به مدل کردن هوا  0چگالی جاری به چگالی اوليه است. در جدول 

 شده است. ارائه

 ۱جدول 

 مربوط به ماده منفجره EOSمدل مواد و پارامترهای 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

1760  7470  24  758.07  8.513 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.9  1.1  0.2  1  10.3 

 
 0جدول 

 مربوط به ماده هوا EOSمدل مواد و پارامترهای 

 

        

1.29 0 0 0 0 0.4 0.4 0 0.25 

 

  H-14-2003شمع با استفاده از یک مدل پالستيسيته خطی با خواص آلياژی آلومينيوم 

چگالی و نسبت پواسون به ترتيب  داده شده است به کار رفته است. 1که در جدول 

 برای شمع آلومينيومی در نظر گرفته شده اند. 3.00و  ۱5۱5برابر با 

 MAT-FHWA-SOIL*، مدل خاک Ls-dynaدلهای خاک موجود در پس از بررسی م        

مناسبترین مدل برای شن و ماسه که به طور کامل اشباع است می باشد. این مدل 

و   Strain softening, Kinematic hardening , Strain rate effects, ELEMENT DELETIONماده بدليل 

ست که الزم بود در این مطالعه برای شن انتخاب شده ا Excess pore waterمهمترین اثر 

 . [2]و ماسه به صورت اشباع در نظر گرفته شود

 

(1) 

(2) 
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در نظر گرفته شده و  5..3و  5..۱زن مخصوص و نسبت تخلخل خاک به ترتيب و         

برای تعيين پارامترهای ورودی داده شده است. کارت  Ls-dynaمعادالت در راهنمای 

است که برای مدل خاکهای اشباع شده موجود در  145ورودی برای ماده خاک، مدل 

نشان داده شده است. که در  ۱ این تحقيق مورد استفاده قرار گرفته که در شکل

دگی خاک این جدول چگالی آب و خاک، مدول بالک، مدول برشی، زاویه اصطکاک و چسبن

 و ... ارائه داده شده است.

مدل  AUTOMATIC-SURFACE-TO-SURFACEتماس بين خاک و شمع با سطح با گزینه          

شده است. با وجود اینکه این مدل المان محدود با شبکه های مکعب شکل ایجاد شده 

 است. ماده منفجره در مش بندی خاک با کسری از حجم اوليه خاک با مواد منفجره

  Ls-dynaدر INITIAL-VOLUME FRACTION-GEOMETRYمواجه شده است که آن را با 

مورد استفاده  ALE-MULTI-MATERIAL-GROUPایجاد کرده ایم. این گزینه همراه با 

هندسه ماده منفجره را می توان به صورت یک استوانه، و یا یک  قرار می گيرد.

 مکعب و یا یک کره مدل کرد.

Sherker           نشان داده است که این روش به بهترین نتایج برای فشار موج در هوا و

استفاده می کنند،  UFC-3-340نتایج خوبی در مقایسه با کسانی که با استفاده از 

 .  [3]انجام می شود

های پایينی که در مجاورت سنگ بستر قرار دارند در تمامی عالوه براین، مش         

گرفته شده اند. تمامی سطح های تقارن در برابر جابجایی  شده در نظر fixجهات 

شده اند. از مرزهای جاذب )غير   fixهای انتقالی عمودی با صفحات تقارن 

انعکاسی( برای دو سطح جانبی آن اعمال و شرط مرزی آزاد برای سطح باالیی مورد 

 ه شده است.استفاده قرار گرفته است.باالی شمع در تمامی جهات ثابت در نظر گرفت

 

 نتایج و بحث: .4

 
شبيه سازی برای مدل با شمع در دو مرحله انجام شده است. اولين مقدار دهی تنش 

اوليه برای تحميل کردن پيش تنش در مدل با کاربرد 

*CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION  با استفاده از ویژگی هایLs-dyna شود. انجام می

ش در خاک و شمع همانند یک شرایط اوليه برای ، تنdynamic-relaxationبه علت این 

ميلی ثانيه نشان داده  33.تجزیه و تحليل انفجار عمل می کنند. توزیع تنش در 

 مقدار دهی اوليه شده است. 0شده است که همانند شکل 

برای آرامش دیناميکی به  dynamic-relaxationو  همگرایی منحنی انرژی جنبشی          

ب نشان داده شده است. انفجار به عنوان فازی بعد -4الف و  -4ای ترتيب در شکله

شمع در این مرحله، مورد تجزیه و -آغاز شد. پاسخ خاک dynamic-relaxationاز فاز 

تحليل قرار گرفت، و نتایج بدست آمده در بخش های زیر مورد بحث قرار گرفته 

 است. 

در زمانهای متفاوت برخورد نشان می  ، انتشار امواج تدریجی در خاک را5شکل          

دهد. این نشان دهنده انتشار امواج فشار در خاک به شکل نيمکره، که سطح جبهه 

 بد. یاموج با انتشار امواج افزایش می

برای  Ls-Prepostکارت ورودی  -۱-شکل

 پارامترهای ماده خاک
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 ميلی ثانيه 33.تنش اوليه در مدل در زمان  -0شکل 

، 5.5، 5های، تاریخچه زمانی تنش از امواج فشاری در نقاط مختلف در مکان          

 .متر )اندازه گيری به صورت افقی( از خرج در شکل  ۱5و  ۱3، 15، 1۱.5، 13

ارائه شده است. انتشار و ميرایی این امواج را می توان به وضوح در این شکل که 

در آن فشار موج انفجاری باال می باشد در مجاورت خرج و کاهش آنها با افزایش 

 فاصله دید.

 
 
 

 

 

 

 

 

 Convergense vs Time (b)  Kinematic energy vs Time (a) -4-شکل

 1.14 ms (b) 2.1 ms (c) (a)های متفاوت کنتور فشار در خاک در زمان -5-شکل

 2.59 ms (d) 4.76 ms 
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نشان دهنده اوج تنش در مقابل فاصله نشان داده شده است که همانطور  5شکل          

 که قابل مالحظه است با افزایش فاصله مقدار تنش بر روی بدنه شمع کاهش می یابد.

 

 :گيرینتيجه .5
 

تغيير شکل افقی و شتاب شمع و تنش موثر وارد بر شمع در نقاط هفتگانه شمع، 

 .نشان داده شده است بدست آمده است 8در شکل همانطور که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، نشان دهنده تاریخچه زمانی تغيير شکل افقی شمع در نقاط هفتگانه که ۳شکل           

متری رخ می دهد است. این نشان می دهد که شمع تغيير  5.5انفجار در فاصله 

 ۱54ل باقی مانده شکلهای دائمی تحت بار انفجاری دارد و حداکثر تغييرشک

 متری باالتر از نوک شمع است، رخ می دهد. .، که در فاصله Eميليمتر، در نقطه 

این تغيير شکل باقی مانده نشان دهنده وقوع تغييرشکلهای پالستيکی شمع تحت         

 اثر بارهای انفجاری است.

تاریخچه زمانی تنش در فاصله های متفاوت در خاک از  -.-شکل

 خرج انفجاری

نمایش نقاط مورد نظر برروی  8-شکل

 شمع

 Peak Stress vs Distance -5-شکل



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03
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تغيير شکل افقی ناشی از انفجارهای با  -11-شکل

 متری از شمع 1۱.5و  15فواصل 

 

 
 

 

شمع در ، مقایسه ای از تغيير شکل افقی باقی مانده  13شکل          

 امتداد ارتفاع آن است که از تجزیه و تحليل حاضر بدست آمده است. 

 
 

 

 
نشان دهنده باقی مانده تغيير شکل های افقی شمع در امتداد ارتفاع  11شکل           

متر است. این نشان می دهد که  15.5متر و  1۱.5آن برای فاصله های انفجاری از 

واد منفجره، کاهش می یابد، همچنين با توجه به پاسخ شمع با افزایش فاصله از م

این چنين انتظار می رود که بدليل تضعيف امواج فشاری در خاک تغيير  .شکل 

 شکلهای افقی شمع در امتداد ارتفاع کاهش می یابد.

 

 

 
تغيير شکلهای افقی باقی مانده از شمع در امتداد ارتفاع آن،  1۱در شکل           

بدیهی است که پاسخ شمع به طور چشمگيری با فاصله از ماده  بدست آمده است.

متری از ماده منفجره، هيچ جابجایی دائمی  15منفجره از بين می رود. در فاصله 

قابل توجهی تجربه نشده است. این نتایج صحتی برای تکنيکهای مدلسازی را نشان 

 می دهد.

جابجایی افقی  (b)تغيير شکل شمع و  (a) -۳-شکل

 برحسب زمان

مقایسه بر نتایج بدست آمده از  -13-شکل

 تغييرشکل شمع



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03
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( مستقيما در برابر 13مع)شکل ، در شDپاسخ شتاب افقی در نقطه  10شکل            

نشان دهنده ویژگی هایی مانند داشتن دامنه  15انفجار را نشان می دهد. که شکل 

 باال، مدت زمان کوتاه، کاهندگی سریع تحت امواج ناشی از انفجار است.

 
 

 

 
 

 
متری انفجاری  5.5نشان دهنده پاسخ تنش موثر شمع برای یک فاصله  14شکل           

نشان می دهد که شمع در انتها و در وسط به گسيختگی می  a14–)از خرج(. شکل است

نشان دهنده تنش موثر ماکزیمم  b14–رسد.)در طرف مقابل به بار انفجار( . شکل 

در نقاط هفتگانه بر روی وجه روبرویی از شمع است. روشن است که تنش شمع در 

رسيده است. از این رو قسمت مگاپاسگال  153به مقاومت نهایی  Gو  A ،Eنقاط 

نسبت به بقيه نقاط شمع آسيب پذیرتر به نظر می رسد. براساس  (E-G)فوقانی شمع

 این مشاهدات، این احتمال وجود دارد که شمع شکسته خواهد شد. 
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