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 خالصه

در این  شود. های نفوذگر استفاده مي های زیرزميني از بمب آسيب رساندن به سازههای هوایي یا موشکي برای  در حمله

زیرزميني ساخته شده با روش عددی اختالف محدود بررسي   سازی اثر انفجار بمب نفوذگر روی سازه دقت شبيه ،مقاله

های كوچک، مقادیر  اثر المان هایي برای بررسي سازی از فشار ميدان آزاد استفاده شد. شبيه ،گردد. برای این كار مي

های  دهند استفاده از المان ها نشان مي سازی عددی اجرا شد. نتایج این شبيه  متفاوت نسبت ميرایي و فركانس در دقت مدل

های  فاصله  های گوناگون در بسامدو   سازی ندارد. استفاده از نسبت ميرایي تأثير چنداني در باال بردن دقت شبيه  كوچک

 شود.  ها مي سازی از مركز انفجار بمب نفوذگر باعث افزایش دقت شبيه متفاوت
 

 ، پدافند غیرعاملروش عددی اختالف محدود ،سازی انفجار شبیه، بمب نفوذگرکلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1

ها هنگام وقوع حمالت هوایي  آنها و تجهيزات موجود در  حافظت از انسان ،های زیرزميني خت بسياری از سازههای غير اصلي در سا یکي از هدف

مقاومت سازه در های الزم برای بررسي  سپس كنترل گردد. اساس هدف اصلي ساخت آن طراحي مي یا موشکي است. در این شرایط سازه زیرزميني بر

معموالً توانایي نفوذ در زمين را دارند های مورد استفاده برای تخریب سازه زیرزميني  د. سالحشو در صورت لزوم طراحي تصحيح مي برابر انفجار انجام و

 گردند.  و با رسيدن به عمق مشخصي منفجر مي

بندی بر اساس محيط  طبقه ها بندی انفجار های متداول در طبقه شوند. یکي از روش بندی مي های مختلفي طبقه ها انواع متفاوتي دارند و به شکل انفجار

های غير محصور سه نوع  شوند. انفجار ها به دو دسته اصلي انفجار غير محصور و انفجار محصور تقسيم مي بندی انفجار وقوع انفجار است. در این طبقه

شونده، انفجار  شود. انفجار محصور نام عمومي سه دسته انفجار است. انفجار تخليه ، انفجار در هوا و انفجار سطحي را شامل ميدر هوای آزادانفجار 

ها در  ها، زمان الزم برای رسيدن به بيشينه فشار و و زمان وارد شدن این بار محصور این سه نوع اند. بار ناشي از این انفجار محصور و انفجار كامالً نيمه

های غير  گر از نوع انفجاردهند انفجار ناشي از بمب نفوذ مي های انجام شده نشان ها و آزمایش محيط اطراف در هر سه نوع انفجار متفاوت است. تحقيق

  . [1] صور یا نيمه محصور استمح

اند.   ها را بررسي كرده آزاد این بمب نفوذگر انجام گرفته است. بيشتر این تحقيقات فشار ميدان های بمب  های بسياری برای تعيين بار انفجار پژوهش

فشار ایجاد شده در اثر انفجار بمب نفوذگر در . تعریف مي شودبار انفجار بمب نفوذگر در خاک یا سنگ و در نبود سازه زیرزميني  ،فشار ميدان آزاد

های فشار از سطح  ان آزاد متفاوت است. این تفاوت به دليل برخورد امواج انفجار به سازه زیرزميني و بازتاب موجمجاورت سازه زیرزميني با فشار ميد
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های  آزمایش 1۳93های اوليه دهه  های ابتدایي تعيين فشار ميدان آزاد انفجار بمب نفوذگر را انجام داد. در سال بررسي Lampson [۱]این سازه است. 

ها  با استفاده از نتایج این آزمایش  Drake & Little [0]های نفوذگر انجام گرفت.  انفجار بمبروی  1اهای آمریک متعدد در مركز تحقيقات آب راه

نيز روابطي برای تعيين بيشينه فشار  Westine & Friesenhahn [4]روابطي برای تعيين بيشينه فشار ميدان آزاد و چگونگي كاهش آن ارائه كردند. 

ای در  كاربرد گسترده Drake & Littleهای ارائه شده توسط  رابطه ،ها و غير اشباع پيشنهاد كردند. در ميان این روشميدان آزاد در خاک اشباع 

نامه منتشر  های بعدی این آیين ارتش آمریکا نيز مورد استفاده قرار گرفتند. در ویرایش TM5- 855-1نامه دا كردند و در آیينهای محققان پي پژوهش

(  ۱( و )1های ) رابطهنيز همين روش  برای تعيين فشار ميدان آزاد انفجار بمب نفوذگر توصيه شده است.  [6و  5]ميالدی  ۱339و  1۳۳3های  شده در سال

 ند. ده را نشان مي Drake & Littleهای فشار ميدان آزاد بدست آمده توسط  فرمول
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زمان رسيدن موج انفجار به نقطه at گردد. زماني است كه در آن فشار ناشي از انفجار محاسبه مي tفشار بيشينه انفجار و iP( 1در رابطه )

مورد بررسي بوده و معادل 
c

R  .استR  فاصله نقطه مورد بررسي تا مركز انفجار وc  های انجام شده نشان  . بررسياستسرعت موج انفجار در این خاک

 زماني معادلاست از لحظه رسيدن موج انفجار به یک نقطه تا زمان رسيدن به فشار بيشينه داده 
10

at (۱در رابطه ) كشد. طول مي f فاكتور وابسته به عمق

است.  ۱ضریب كاهش  nوزن ماده منفجره و Wفاصله از مركز ماده منفجره،  R در خاک،  سرعت موج انفجار cجرم واحد حجم خاک، انفجار، 

ها از منابع معرفي  گردد. برای تعيين این پارامتر تعيين ميبا توجه به نوع خاک   nو  c ،مقدار و و مقدار ماده منفجره  انفجار توجه به عمقبا fمقدار

 شود. شده در پاراگرف قبل استفاده مي

توانند با هزینه كم و دقت  ميها  سازی شبيهاین  بررسي اثر انفجار روی سازه زیرزميني است.های عددی یک روش بسيار مناسب برای  سازی شبيه

های  آزمایش ها در دسترس نبودن نتایج این شبيه سازییک مشکل اصلي در  استفاده از های زیرزميني بپردازند. قابل قبول به بررسي اثر انفجار روی سازه

های تجربي موجود برای بدست آوردن این فشار استفاده  توان از فشار ميدان آزاد و رابطه رای حل این مشکل ميها است. ب آنتجربي برای بررسي دقت 

 شود.  استفاده ميل عددی كرد. در این مقاله از این روش برای بررسي دقت مد

 

 

 مدل عددی  .2
 

 ای شکل این مدل سازه زیرزميني به صورت تونل دایره. در شد ساخته FLAC 2Dافزار  مدل عددی با استفاده از روش تفاوت محدود و نرم

رفتار آن با و   شدهفرض  سست خشک وبصورت  ای ماسهخاک  ،سازی . در این مدلدش متری از سطح زمين در نظر گرفته  ۱3ق و در عم متر 1/۳با قطر 

های مربعي یک متری  عددی با استفاده از المان مدلشود.  مشاهده مي 1در جدول عددی  خاک مدلمشخصات  سازی شد. موركلمب شبيهرفتاری مدل 

 بندی شد.  شبکه

 

 عددی خاک در مدل مشخصات -1جدول 
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3.25 192 0 35 0.35 10 125 1300 

 

با شعاع متری  ۱3در عمق . در مدل عددی این حفره شود در اثر انفجار بمب نفوذگر در خاک ایجاد مي ي است كهتونل كوچک 0حفره ماسوره

 افزار در نرم ها استفاده شد. این المان  4های خاموش از الماندر نظر گفته شد. در پایين و در دو طرف مدل  متر و در فاصله هفت متری سازه زیرزميني 5/1

                                                           
1 - US Waterways Experiment Station 
2
- Attenuation Coefficient 

3
- Camouflet 

4
- Quiet Element 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03
 

 

0 

 

FLAC 2D  مدل عددی  1ند. در شکل شو كنند و مانع ایجاد خطا در نتایج مي از بازتاب امواج انفجار به داخل مدل جلوگيری مي اند كه تعریف شده

 شود. ساخته شده دیده مي

 
 محدود اختالفمدل عددی  -1شکل 

در  .در نظر گرفته نشد عددی در مدلگيرد. برای این منظور سازه زیرزميني  گيری دقت مدل با استفاده از فشار ميدان آزاد انجام مي اندازه

 1های  متری با استفاده از رابطه 5/1در فاصله TNTگرم كيلو 53فشار انفجار  است. TNTكيلوگرم  53سازی فرض شد قدرت بمب نفوذگر معادل  شبيه

با توجه به عمق  fهمچنين مقدار پارامتر محاسبه گردید و به محيط حفره ماسوره اعمال شد. این كار با توجه به مشخصات خاک انجام گرفت. ۱و 

ایجاد  بيشينه اجرا و فشار سازی . شبيهمعادل یک به دست آمد TM5-855-1نامه  و با كمک نمودار موجود در آیين حفره ماسوره و مقدار ماده منفجره

توان دقت  د. با مقایسه این نتایج ميیگردگيری  نيز اندازه ۱  ز رابطهفشار ميدان آزاد این نقاط با استفاده ابيشينه د. گيری ش چند نقطه از مدل اندازه شده در

 دی را بررسي كرد.مدل عد

 

 

 بررسی دقت مدل .3

 

های عددی است. ایراد اصلي این روش افزایش حجم  سازی در شبيه های معمول افزایش دقت یکي از روش تر كوچکهای  استفاده از المان

متری و سایر  5/3 های مربعي مدل عددی جدیدی با المان ،افزایش دقتاثر اندازه المان ها بر . برای بررسي سازی است محاسبات و زمان اجرای شبيه

سازی شد و با نتایج حاصل از مدل اصلي و روابط تجربي  شبيه ،در این مدل TNTكيلوگرم  53ل عددی اصلي ساخته شد. انفجار مشخصات مشابه مد

[ فاصله نقطه مورد نظر از مركز 6و  5، 4، ۱ط با مبحث انفجار ]های مرتب شود. در بسياری از منابع و مرجع مشاهده مي ۱ن نتایج در شکل مقایسه شد. ای

توان نتایج را به  گردد و مي اثر جرم ماده منفجره از نتایج حذف مي صورت،شود. به این  انفجار بر جرم ماده منفجره به توان منفي سه تقسيم مي

 .مقاله از این روش استفاده شدهای این  ر شکلو سای ۱هایي با مقدار متفاوت ماده منفجره گسترش داد. در شکل  انفجار
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 ها در دقت مدل عددی بررسی اثر اندازه المان -2شکل 

متری در  5/3های مربعي  استفاده از المانا مقایسه نمودارهای بدست آمده، مي توان گفت 
33.0W

Rتر از یک باعث افزایش دقت  های كم

سازی و در  شبيه
33.0W

Rمدت افزایش و كاهش دقت در هر دو قسمت چندان زیاد نيست.  با این حال، شود.  های بين یک تا دو باعث كاهش دقت مي

سازی  اجرای شبيهبا توجه به افزایش قابل توجه زمان دقيقه طول كشيد.  1۱و سه متری، به ترتيب  5/3ها با اندازه المان یک متر و  زمان اجرای شبيه سازی

رسد. در  سب به نظر ميها منا وليه درنظر گرفته شده برای المان، مي توان گفت كه اندازه ادقت مدلناچيز و كاهش  تر های كوچک از المان در استفاده

 تفاده شده است.های انجام گرفته در این مقاله، از اندازه المان یک متر اس سازی ادامه شبيه

سازی عددی از مدل ميرایي رایلي برای اعمال ميرایي در سيستم  شود. در این شبيه ها تلف مي های دیناميکي ميرا هستند و انرژی در آن سيستم

و بتا )ضریب ماتریس سختي(  آلفا )ضریب ماتریس جرم(شود و دارای دو پارامتر اصلي  ها استفاده مي استفاده شد. ميرایي رایلي معموالً برای تحليل سازه

( 0های ) كند. رابطه تعریف ميهای آلفا و بتا  پارامتر( را بر اساس f) بسامدفركانس و یا و ( ) ميرایينسبت دو پارامتر   FLAC 2Dاست. نرم افزار 

 دهند.  با آلفا و بتا را نشان مي بسامدميرایي و  نسبتارتباط ( 4و )
5.0)(                                                                                                                                                         (0)                                                                                                                                 

)2/()/( 5.0  f                                                                                                                                          (4)  

ها برای كاليبره كردن نتایج مدل استفاده كرد. با توجه به  توان از آن اهميت زیادی دارند و مي عددی در دقت نتایج مدل fو مقدار دو ثابت

  اربرای بدست آوردن باالترین دقت ممکن در مدل مقد ،كند. در ادامه مقدار نسبت ميرایي خاک بين دو تا پنج درصد تغيير مي ،[7] افزار نرم یراهنما

 گيرند.  این دو پارامتر مورد بررسي قرار مي

 یها های ایجاد شده در نقاط با فاصله سازی و فشار كيلوگرم ماده منفجره شبيه 53انفجار  ،های متفاوت ها و ميرایي بسامدبا در نظر گرفتن 

  .گردد اهده ميمش  0در شکل  ۱زاد محاسبه شده از رابطه ها همراه با فشار ميدان آ سازی د. نتایج این شبيهگيری ش از مركز انفجار اندازه متفاوت
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 های عددی سازی تجربی و شبیه  نتایج فشار میدان آزاد حاصل از رابطه -3شکل 

باعث افزایش  بسامدافزایش ( یا پنج درصد 5/0) ثابت  های ميرایينسبت دهند كه در  ها نشان مي سازی ده از شبيهدست آم مقایسه نتایج به

های  كنند. مقایسه منحني های ایجاد شده كاهش پيدا مي ميرایي فشارنسبت با افزایش  ،ثابت باشد بسامدشود. همچنين زماني كه  های ایجاد شده مي فشار

ها در  سازی گر دقت متفاوت شبيه بيان 0ها با منحني رابطه تجربي در شکل  سازی بدست آمده از شبيه
33.0W

R است. در  ختلفهای م
33.0W

Rتر  های كم

تر و  ميرایي كمنسبت هرتز است. بنابراین در این قسمت استفاده از  13 بسامددرصد و  5/0از یک بيشترین دقت نمودار مربوط به نمودار با نسبت ميرایي 

 شود. در  باعث زیاد شدن دقت مدل مي ،باالتر بسامد
33.0W

R  پنج هرتز دقت بيشتری دارد.  بسامددرصد و  5/0ميرایي  نسبت نمودار با 5/1های بين یک تا

دهند. در  متوسط بهترین نتيجه را بدست مي بسامدميرایي و نسبت استفاده از  ،در این قسمت
33.0W

R

 
ميرایي پنج درصد و نسبت نمودار با  5/1تر از  بزرگ

 دهند.  دست مي ها را به پایين بهترین نتيجه بسامدترین دقت را دارد. در این فاصله نسبت ميرایي باال و  دو هرتز بيش بسامد

 سازی در  دقت شبيه ،۱با توجه به شکل 
33.0W

Rبسامد های دیگری با استفاده از ميرایي كم و سازی بنابراین شبيه است.  پایينتر از یک  های كم 

 ،13 های بسامدترین ميرایي توصيه شده برای خاک( و  ها با نسبت ميرایي دو درصد )كم سازی باال برای افزایش دقت در این فاصله انجام شد. این شبيه

 بسامداستفاده از ميرایي پایين و  كه دهند دهد. این نتایج نشان مي ها را نشان مي سازی دست آمده از این شبيه نتایج به 4هرتز انجام شد. شکل  43و  03، ۱3

 در سازی باال باعث باالرفتن دقت شبيه
33.0W

R  هرتز فایده چنداني در افزایش دقت مدل  ۱3های باالتر از  بسامداما استفاده از  ،شود ميتر از یک  كم

 عددی ندارد. 
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 عددی رای افزایش دقت مدلهای انجام شده ب سازی شبیه -4شکل 

در  تواند به افزایش دقت مدل عددی مي تر های كوچک الماناز استفاده های قبل گفته شد  در قسمت
33.0W

Rكمک كندتر از یک  های كم. 

سازی در  دقت شبيهبيشتر برای افزایش  های باال بسامد، نسبت ميرایي پایين و کكوچهای  به صورت همزمان  از المانبنابراین 
33.0W

R تر از یک های كم 

 5ها با نتایج قسمت قبل مقایسه شد. این نتایج در شکل  و نتایج حاصل از آن ممتری انجا 5/3های مربعي  هایي با استفاده از المان سازی شبيه استفاده شد.

این عوامل باعث بهبود دقت مدل در  دهد استفاده همزمان از تمامي نشان مي این شکلشود.  مشاهده مي
33.0W

Rزدیک با ن و شود مي 7/3تر از  مهای ك

شدن مقدار 
33.0W

R تر تنها  های كوچک بنابراین استفاده از المانكند.  به شدت كاهش پيدا ميمتری  5/3های  با المانها  سازی به مقدار یک دقت شبيه

برای افزایش دقت در 
33.0W

R مناسب است.  7/3تر از  های كم 

 
 های کم های کوچک برای افزایش بیشتر دقت مدل عددی در فاصله استفاده از المان -5شکل 
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با فرض  سازی تأثير قابل توجهي دارد. شبيه بسامددر انتخاب نسبت ميرایي و  منفجره قيق جرم مادهدست آمده در این تح با توجه به نتایج به

باشد  TNTكيلوگرم  53بمب نفوذگر دارای اگر  ( هفت متر باشد.Rزیرزميني )  فاصله محل انفجار بمب نفوذگر تا سازه كه این
33.0W

R  ۳/1برابر 

كيلوگرم  ۱53 ماده منفجره معادل در صورتي كه بمب نفوذگر دارایدو هرتز دقت مناسبي دارند.  بسامدهایي با ميرایي پنج درصد و  سازی است و شبيه

TNT  باشد
33.0W

R سازی بار انفجار بمب نفوذگری با  هشود. شبي پنج هرتز انجام مي بسامددرصد و  5/0سازی با ميرایي  است بنابراین شبيه 11/1دل امع

TNT (88.0كيلوگرم  533
33.0


W

R)  انفجار معادل  قدرت بمب نفوذگر دارایماده منفجره يرد. اگر گ هرتز انجام مي ۱3 بسامدبا ميرایي دو درصد و

در این حالت مقدار  باشد TNTكيلوگرم  1۱33
33.0W

R  های كوچک، نسبت ميرایي دو  هایي با استفاده همزمان از المان سازی است و شبيه 66/3برابر با

 هرتز دقت مناسبي دارند.  ۱3 بسامددرصد و 
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اده كرد. در ها استف از فشار ميدان آزاد و روابط تجربي موجود برای تعيين آن توان های عددی انفجار بمب نفوذگر مي برای بررسي دقت مدل

در باعث افزایش دقت مدل عددی  تر كوچکهای  ها استفاده از المان سازی يهاین شب
33.0W

R از دقت مدل  ،ها شود و در باقي قسمت مي 7/3تر از  های كم

 كند.  سازی را چندین برابر مي مان اجرای شبيهتر ز وچکكهای  الماناستفاده از  كند. كم مي

استفاده كرد. این كار با توجه به فاصله سازه زیرزميني تا محل انفجار  بسامدتوان از دو پارامتر نسبت ميرایي و  برای افزایش دقت مدل عددی مي

گيرد. اگر  ( انجام ميTNTبمب )بر حسب بمب نفوذگر و مقدار ماده منفجره 
33.0W

R بسامدبت ميرایي دو درصد و سازی با نس شبيه ،تر از یک باشد كم 

هرتز بيشترین دقت را دارد. در  ۱3
33.0W

R  دهند. در  پنج هرتز نتایج بهتری را بدست مي بسامددرصد و  5/0نسبت ميرایي  5/1های بين یک تا
33.0W

R

 ترین دقت را دارند.  دو هرتز نتایج با باال دبسامهایي با نسبت ميرایي پنج درصد و  سازی شبيه 5/1تر از  های بزرگ 
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