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 خالصه

عملكرد سازه در برابر انفجار مي تواند  درك صحيحسازه ها با شكل هاي مختلف ، رفتارهاي متفاوتي در برابر موج انفجار از خود نشان مي دهند و 
مقاله به بررسي رفتار غير خطي سازه هاي فوالدي و بتني با شكل هاي ساده نظير در اين  .در انتخاب شكل متناسب سازه مفيد و موثر واقع شود

هايي در برابر بار ناشي از موج انفجار به كمك نرم افزار المان محدود پرداخته شده و نحوه و مقدار توزيع پارامتر... مكعب ، نيم استوانه ، نيم كره و 
هاي بتني در هر حالت مورد محاسبه و مقايسه قرارگرفته و براي هر شكل نواحي و تخريب براي سازه هاي فوالديمكان، تنش براي سازهنظير تغيير

شده و با استفاده از  ارائهمربوط به آن  روابطهاي مدل سازي بار ناشي از موج انفجار و  همچنين در مورد روش. بحراني شناسايي و معرفي شده است
، شرايط تكيه گاهي و ابعاد مدل هاي تحليل شده در. استمعرفي گرديده ي و مدل سازي بار ناشي از انفجار نتايج آن روش مناسب براي معادل ساز
و براي تحليل از  CAE ABAQUSشايان ذكر است در اين پژوهش براي مدلسازي از نرم افزار .  سازه ها تقريبا ثابت فرض شده است

ABAQUS/EXPLICIT  و براي پردازش نتايج ازABAQUS VIEWER ًبا بررسي نتايج حاصل ازشرايط و  استفاده شده و نهايتا
نتايج نشان ميدهد  .سازه اظهار نظر شده است مصالح/شكلهاي مختلف راه حل مناسب براي مدل سازي ارائه گرديده و در مورد حالت بهينه شكل

ستوانه اي تنش ها و تغيير فرم هاي زيادي دارند و وارد ناحيه سازه هاي مكعبي و نيم ا. كه توزيع تنش تا حد بسيار زيادي تابع شكل سازه است
  . دغيرخطي مي شوند، در صورتيكه ميزان تنش و تغييرفرم سازه هاي نيم كره اي خيلي جزيي بوده و رفتار سازه در محدوده ارتجاعي باقي مي مان

 

  ، تخريب توزيع تنشسازه فوالدي ، بارگذاري انفجاري ، بتن مسلح ، :  كلمات كليدي

 
 

   مقدمه  .1
 

آزمايشات و تحقيقات بسياري توسط مهندسان و در اين مدت . از تولد تكنولوژي انفجار و دانش مربوط به بارهاي انفجاري مدت زيادي مي گذرد
م در برابر وهاي مقاسازهامروزه با گسترش تاسف بار حمالت تروريستي تحليل و طراحي  .انجام شده استبر روي مصالح و بارهاي انفجاري دانشمندان 

فوالد و بتن نيز بعنوان   .هاي انفجاري ارائه شده استهاي متعددي توسط مراجع مختلف براي تحليل و طراحيانفجار نيز توسعه يافته است و آئين نامه
انفجاري را بخود و پژوهشهاي يقات متداولترين مصالح صنعت ساختمان به دليل اهميت و گستردگي استفاده در ساختمان سازي قسمت اعظم اين تحق

  .انداختصاص داده
بدين صورت كه سازه هايي با شكلهاي . انفجار پرداخته استعملكرد سازه در برابر بررسي تاثير مصالح و شكل ساختمان بر روي به اين تحقيق 

شده  سعيجهت بوجود آمدن امكان مقايسه  .فجاري قرار گرفته اندنيم استوانه و نيم كره و با مصالح فوالد و بتن مسلح تحت اثر بار ان  ،ساده نظير مكعب
بررسي شده و از مدلها جداگانه پس از انجام تحليل پارامترهاي تغيير مكان ، تنش در هر كدام . ابه يكديگر باشدشاست تا ابعاد سازه ها تا حد امكان م

  . صورت پذيرفته استو نتيجه گيري نهايتا ً پارامترهاي ذكر شده در حاالت مختلف با يكديگر مقايسه 
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  روري بر تحقيقات انجام شدهم  .2
 

ميالدي باز  14و  13تحليل هاي ابتدايي كه به روشهاي تقريبي انجام ميشد به حدود قرن هاي . اي در حدود چندين قرن داردهاي انفجاري سابقهتحليل
ارائه شده كه البته پايه رياضي نداشته ولي از نظر كالسيك داراي  ]1[ هاپكينسون قانون مقياس براي انفجارهاي ساده توسط 1919در سال  .گرددمي

ادعا نمود كه اگر دو ساختمان با شكل و مصالح مشابه ولي در اندازه هاي مختلف ساخته شوند و سپس تحت اثر انفجار قرار گيرند،  وي .اهميت بود
توسط  1926اين قانون بطور كامل و در سال  .ابه با توان سوم ابعاد ساختمان ها نسبت مستقيم داردمقدار ماده منفجره مورد نياز براي ايجاد تاثيرات مش

 .]2[ارائه شد گرنز

 .رياضي دان و استاد رياضي دانشگاه منچستر تحقيقات بسياري را در مورد هيدروديناميك ها و پديده انتشار امواج انجام دادهوراس لمب   
ه مطالعاتش بر روي ديناميك موجهاي انفجار ناشي از مواد منفجره نقش بسيار زيادي در پيشرفت مركز تحقيقات وزارت دفاع بود كي دانشمند تيلور ]3[

مقاالت ابتدايي وي در مورد انتشار و استهالك موجهاي انفجار ناشي از سالحهاي متعارف بود ولي در . داشت 1950تا  1936بريتانيا در سالهاي بين 
 .]4[متمركز شد 1946در سال نيو مكزيكو  وي بر روي رفتار موجهاي انفجار ناشي از نخستين انفجار اتمي درمطالعات بعدي 

يكي از . تحقيقات مختلف نشان داده اند كه مصالح شكل پذير حتي با مقاومت كمتر عملكرد بسيار بهتري در برابر بارهاي انفجاري دارند 
در اين تحقيق كه . ست بررسي عملكرد عرشه پلها با مصالح مختلف در برابر بار ناشي از انفجار وسيله نقليه مي باشدتحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده ا

در . هاي فوالدي و نيز بصورت كامپوزيت تحت بررسي قرار گرفتندقوطيآستانه صورت گرفته است، عرشه پل در دو حالت شامل و  جين سون توسط
نتايج حاصله حاكي  .شده است بررسينوع فوالد مختلف و در حالت كامپوزيت رفتار دو بتن معمولي و بتن با مقاومت باال  فوالدي رفتار سه قوطيحالت 

پژوهش ديگري كه توسط آستانه  .]5[عملكرد به مراتب بهتري داشته انداز اين است كه مصالح فوالد و يا بتن با مقاومت پايين تر و انعطاف پذيري بيشتر 
يوار برشي فوالدي و مربوط است به بررسي تاثير انفجار ناشي از وسيله نقليه بر روي ديوار پيشنهادي ايشان كه تركيبي از د ،ينه انجام شده استدر اين زم

تشكيل  ،و دالي از بتن مسلح بوسيله بولت بر روي آنها نصب مي شود هشداين ديوار از صفحه اي فوالدي كه به اسكلت جوش داده . ]6[بتني مي باشد
نقطه ضعف ديوارهاي بتني معمولي در اين است كه اين ديوارها تحت اثر انفجار خرد شده و ذرات آن با سرعت بسيار بااليي در محيط . شده است

در پشت  اما در اين نوع ديوار وجود صفحه  فوالدي.  حركت مي كنند كه اين تركش ها مي توانند باعث بوجود آمدن خسارات و تلفات شديدي گردند
 .ديوار مانع حركت ذرات بتن شده و در واقع اين خطر را از بين مي برد

توان به رفتار دال بتني تحت اثر از مقاالت وي مي كه است لوچيوني ،انجام دادهزيادي محققيني كه در زمينه انفجار تحقيقات  يكي ديگر از 
سپس نتايج بدست آمده را با مدلسازي  ،زمايشگاهي دال بتني را تحت اثر انفجار قرار دادهدر اين مقاله وي ابتدا بصورت آ. ]7[بار انفجار اشاره نمود

سپس كوشيده است   .و بدين وسيله صحت مدلسازي خود را اثبات مي نمايد مقايسه نموده  AUTODYNو   ABAQUSمسئله توسط نرم افزار 
ارائه نمايد و نهايتاً مقايسه اي بين مدل ها و نرم افزارهاي استفاده شده انجام داده و در هر رابطه اي بين قطر حفره ناشي از انفجار و وزن  و محل انفجار 

 .مورد نقاط ضعف و قوت نرم افزارها را تشريح نموده است

  
  
   هاي مورد بررسيهندسه سازه  .3
 

شكل مكعب با اولين شكل مورد بررسي سازه  .است اده شدهنشان داند، هاي مختلفي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتهتصوير سازه )1(در شكل 
براي مدل سازي  در اين تحقيق. اي از يك سازه طويل برابر سه متر در نظر گرفته شده استطول آن به عنوان محدودهو  m3 ×m3آن مقطع ابعاد  .باشدمي

 هاي فوالديدر سازه. است آمده ]8[توجيه استفاده از المان پوسته در مرجع  .استاستفاده گرديده  پوستهاز المان ها اعم از فوالدي و بتني كليه سازه
تحليل هاي صورت در . فرض گرديده استسانتيمتر  20هاي بتني ضخامت دال بتني و در سازهسانتيمتر  3ضخامت ورق فوالدي مورد استفاده برابر 

و در لبه  )2(در لبه هاي عمودي سازه دوران حول محور  .ت گيردار فرض شده استجهت ايجاد شرايط تكيه گاهي مناسب، تكيه گاه سازه بصور گرفته،
  . مقيد گرديده است) 1(هاي افقي دوران حول محور 

طول استوانه برابر سه . استباشد كه داراي شعاعي برابر سه متر ، نيم استوانه ميرفته استكه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گشكل ديگري 
هر المان مورد استفاده در مش استفاده گرديده است كه ابعاد   S4Rايمشابه ساير مدلها براي مش بندي مدل از المانهاي پوستهگرفته شده و متر در نظر 

ان شرايط تكيه گاهي در محل هاي اتصال سازه به زمين به صورت گيردار و در لبه هاي آزاد دور. باشدمي مربعمتر 1/0×1/0 مدلها در حدود در كليه
  .مسدود گرديده است) 2(و ) 1(حول محورهاي 
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  تصوير هندسه سازه هاي مورد بررسي - 1شكل 

شرايط تكيه گاهي در دور تا دور سازه در محل اتصال با زمين . باشدمتر مي 3نيم كره مدل گرديده است كه داراي شعاعي برابر  شكلاي با سازه نتهادر ا
پيش فرض، كوچكتر گرديده مترمربع   1/0×1/0ابعاد مش بدليل هندسه سازه در دو منتهي اليه سازه از مقدار  .است به صورت گيردار در نظر گرفته شده

  .شوداست كه البته ريزتر شدن المانها باعث باال رفتن دقت محاسبات و همزمان باال رفتن زمان و هزينه تحليل مي
 
 

   مشخصات مصالح  .4
 

   فوالد -الف 

به همين . نمايداين مسئله كه صفحه مورد نظر بايستي تحت اثر بار انفجاري قرار گيرد، ورود صفحه به ناحيه پالستيك اجتناب ناپذير مي با در نظر گرفتن
داده و اطالعات مورد نظر در هر قسمت به نرم افزار  شده علت در مورد شبيه سازي رفتار فوالد بايستي هر دو ناحيه االستيك و پالستيك در نظر گرفته

- مي  كيلوگرم بر سانتيمترمربع 7800سازه اي جرم حجمي فوالد و  3/0 ضريب پواسونگيگاپاسكال،  210 مدول االستيسيته ،االستيكدر ناحيه . ]9[شود

   .است آورده شده )1(جدول  درنيز مشخصات پالستيك مصالح  .باشد
   

يفوالد يواقع كرنش و تنش ريمقاد - 1 جدول  

  

  

  

  

  

   بتن - ب 

در مورد تئوري اين  .استفاده شده است Concrete Damage Plasticityبراي مدل سازي بتن در ناحيه پالستيك و مدل سازي تخريب آن از مدل 
  .آمده است )3(و ) 2(جداول خصوصيات مورد استفاده در مدلسازي بتن در  .اطالعات تكميلي آمده است ]10[روش در مرجع 

   فشاركرنش و تخريب پالستيك بتن در  مقادير تنش و -2جدول               كششمقادير تنش و كرنش و تخريب پالستيك بتن در  -3جدول  

 تنش  فشاری
(Pa) 

 کرنش پارامتر تخريب 
 فشاری 

1.75E+07  0  0 
2.57E+07  0.000384  0.112 
3.49E+07  0.00189  0.429 
3.50E+07  0.00218  0.466 
2.80E+07  0.00456  0.701 

 )متر بر متر(كرنش پالستيك )لمگاپاسكا(تنش واقعي 

300 0/0 

350 025/0 

375 1/0 

394 2/0 

400 35/0 

 تنش کششی
(Pa) 

 کرنش پارامتر تخريب 
 کششی  

5.30E+06  0  0   
5.31E+06  0.000176  0.25   
 58300  0.001539  0.99   
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  بارگذاري   .5
 

  .شودپرداخته ميدر ادامه به توزيع مكاني و زماني بار  .ستهمزمان وابسته ابه زمان و مكان بطور بارگذاري انفجاري 
ميزان فشار وارده بر هر نقطه از در اين روش . است استفاده شدهاز روش معادل براي توزيع مكاني بار وارد بر سازه : توزيع مكاني -الف

  :دبدست مي آي) 1(از رابطه سازه بر حسب فاصله از مركز انفجار و ميزان ماده منفجره 

)1(                           2 3

0.0662 0.405 0.3288( )sp pa
Z Z Z

µ = + +
  

 ،T، فاصله مقياس شده پارامتر باشد كه بر حسباي تجربي براي محاسبه افزايش فشار استاتيكي ناشي از انفجار بر روي سازه مياين فرمول رابطه
)Scaled Distance( ه محاسبه مي شودبر اساس وزن ماده منفجر پارامتر  اين .ده استبيان ش:  

       )2(                       3

RZ
W

=
   

  . باشدمعادل مي تيانتيوزن معادل ماده منفجره بر حسب كيلوگرم  Wفاصله از مركز انفجار بر حسب متر و  R ،رابطهاين در 
فشار وارد بر هر يك از المان هاي تشكيل دهنده سازه با استفاده روش مورد استفاده براي معادلسازي بار انفجار به اين گونه است كه افزايش 

نده از روابط تجربي ارائه شده، محاسبه شده و سپس با ضرب اين فشار در سطح المان به نيرو تبديل شده است و سهم هر يك از گره هاي تشكيل ده
  . المان از اين فشار محاسبه و به آن گره اعمال گرديده است

 15/9وزن ماده منفجره، . فرض گرديده استمتري  5/1اع فارتدر از سازه و متري  2/2فاصله در محل وقوع انفجار ها دلبراي كليه م
هاي هاي آزمايشگاهي و تحليلي بدليل محدوديتعلت استفاده از مقدار كم ماده منفجره اينست كه در مدل. در نظر گرفته شده است تيانتيكيلوگرم 

لذا در اين مقاله نيز از مقدار نسبتا كم ماده منفجره . گرددهاي كوچك با بارگذاري محدود استفاده مياز مدل معموالً رايانه اياي هآزمايش و ظرفيت
   .استفاده شده است

با ضرب اين . با داشتن فاصله و به تبع آن فاصله مقياس شده، افزايش فشار استاتيكي ناشي از انفجار بر اساس روابط ارائه شده بدست مي آيد
باشد كه به جهت ايجاد المان مي عمود بودن اين نيرو بر سطح مسئله اي حائز اهميت. شودمحاسبه مي آنفشار در سطح بارگير هر گره نيروي وارده بر

   .حاسبه شودامكان تعريف بار متمركز در نرم افزار بايستي مولفه اين نيرو در هر يك از سه امتداد اصلي محورهاي مختصات كارتزين م
  .استفاده شده است )4(ثانيه از جدول  02/0براي توزيع مقدار بار وارده در طول زمان بسيار اندك  :توزيع زماني-ب 

دامنه زماني بارگذاري مدلها - 4جدول   

 

 

 

 

 

 
 

  نحوه تحليل مدلها  .6
 

تحليل ديناميكي مدل در  ،اين تحليلگر در مواردي كه هدفاز  .]9[نرم افزار استفاده شده است (EXPLICIT)صريح گر براي تحليل مدلها از تحليل
بيشينه  .است گرديده ثبتثانيه  05/0 وبتني در مدتفوالدي  يرفتار كليه مدلها در طي تحليل. گردداستفاده مي ،زماني بسيار اندك مورد نظر باشد

. مدلها با شكلهاي مختلف با يكديگر مقايسه شده است ه درمربوطو سپس در كل مدل محاسبه و نتايج  )1شكل ( ظر ابتدا در نقطه مبناهاي مورد نپارامتر
در مورد . و از معيار فون ميسز براي شكست استفاده شده است اندمورد بررسي قرار گرفتهتغيير مكان و تنش پارامتر هاي در مورد سازه هاي فوالدي 

  .اندهاي بتني پارامترهاي تغييرمكان و تخريب ثبت گرديدههساز
 
  

 دامنه )ثانيه(زمان

0 0 

001/0 1 

01/0 1 

02/0 0 
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  نتايج  .7
 

با بررسي اين نمودار موارد زير . آمده است الف-2در شكل  هاسازهنقطه مبنا در كليه نمودار تاريخچه زماني تغيير مكان   :تغييرمكان -الف
  :شودمشاهده مي
اي سازه نيم استوانه ثانيه، 033/0در زمان متر و ميلي 371بيشينه تغييرمكاني باندازه  مكعبي شكل داراي هاي فوالدي، سازهسازهدر مورد  -1

هاي بتني اين مقادير در مورد سازه .باشدثانيه مي 0075/0متر و در لحظه ميلي 23/0 ثانيه و سازه نيم كره 032/0يمتر و در زمان ميل 131
البته به دليل روند افزايشي تغيير مكان سازه (ثانيه  05/0تري و در لحظه ميليم 51سازه مكعبي شكل داراي بيشينه تغيير مكان عبارتند از 

باشد و احتماال مقدار بيشينه واقعي مكعبي تحت بارگذاري انفجاري، مقدار بيشينه ارائه شده صرفا مربوط به زمان تحليل انجام شده مي
ثانيه و نهايتا سازه با  032/0متر و در زمان ميلي 36سازه با شكل نيم استوانه داراي بيشينه تغيير مكان .) قدار مي باشدسازه بيش از اين م

 بجزشود كه همچنين مالحظه مي .باشدثانيه مي 01/0متر و در زمان ميلي 44/0 شكل نيم كره با افتي قابل مالحظه داراي بيشينه تغيير مكان
ها سازه در يك تغيير مكان ثابت به تعادل ه صفر نبوده و پس از پايان نوساننوسان تغيير مكان ساير سازه ها حول نقط، نيم كره هايسازه
 .باشدشان ميي االستيك و ورود به ناحيه پالستيك رفتاررسد كه اين امر به دليل عبور مصالح از ناحيهمي

اي با و سازه نيم استوانه رسدمتري به تعادل  ميميلي 290ن حول تغيير مكان پس از چند نوسان و ميرا شدفوالدي شكل  يسازه مكعب -2
 .شودمتري متوقف ميميلي 65تعداد نوساني كمتر در تغيير مكان 

. است نمايش داده شده ب-2نيم كره به دليل مقدار بسيار اندك آن بصورت جداگانه در شكل  هاينمودار مربوط به تغيير مكان سازه -3
كامال در ناحيه االستيك  هاكه حركت اين سازهشود ميمالحظه  هادر اين نمودار) ف واحد محور عمودي نمودار توجه شودبه اختال(

امر در مورد سازه فوالدي شود كه البته اين در تغيير مكان صفر متوقف ميميرا شده و زيرا سازه پس از حذف بارگذاري  ،رخ مي دهد
 )است ثانيه اين فرايند در مورد سازه فوالدي كامل نشده 05/0ن در مدت زما(.شودحقق ميديرتر م

  ي سازهمدلها كليه -الف                                                               نيم كره  هاي سازه -ب                        
مدلهاتغييرمكان -نمودار زمان -2شكل   

فوالدي با شكل مكعبي  در سازه .نشان داده شده است 4هاي بتني در شكل مدلو   3ي در شكل هاي فوالدوضعيت كلي تغيير مكان مدل
. باشدثانيه مي 033/0متر و در لحظه ميلي 379كه در اين مدل اين مقدار برابر  تمايل به باال بوقوع مي پيوندندبيشينه تغيير مكان در قسمت مياني، م

 
  در لحظه بيشينه تغييرمكان ي فوالديهاسازه يوضعيت تغييرمكان كل -3شكل 
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  در لحظه بيشينه تغييرمكانبتني  يهاسازه يوضعيت تغييرمكان كل -4شكل 

شود اينست كه زمان حاصل مي) كه تاريخچه زماني در آن ثبت گرديده است( بنانكته جالب توجه كه از مقايسه وضعيت كلي مدل با نقطه م
است ولي مقدار آن اندكي متفاوت است كه اين امر نشان دهنده ي اين تقريبا ًمساوي ) مبناكلي و در نقطه (حالت  وقوع بيشينه تغيير مكان در هر دو

ي حائز اهميت اين است كه اين اي نكتهدر مورد سازه با مقطع نيم استوانه .دهدمطلب است كه بيشينه تغيير مكان در مكانهاي باالتر از نيمه سازه رخ مي
ثانيه آغاز  001/0زيرا بار انفجاري در لحظه ي . كند كه بارگذاري انفجاري به پايان رسيده استتغيير مكان خود را در لحظه اي تجربه ميسازه بيشينه 

ثانيه رخ  036/0ثانيه كامال به اتمام رسيده است، در حاليكه تغيير مكان بيشينه مربوط به سازه با مقطع نيم استوانه در زمان  02/0شده و در زمان حدود 
در مورد وضعيت كلي تغيير مكان  .تواند صحت مدلسازي را به اثبات برساندديناميكي سازگار است و مي -ميدهد كه اين امر با تئوري بارهاي ضربه اي

متر و در لحظه ميلي 32/0يمتر برابر ميل 30پيوندد، كه اين پارامتر براي مدل با ورق مكان در قسمت فوقاني سازه بوقوع مي، بيشينه تغييرمدل با شكل نيم كره
  . باشدثانيه مي 0075/0

پيوندد، كه براي مدل با شكل مكعبي، بيشينه ، متمايل به باال بوقوع ميسازه بيشينه تغيير مكانها عموما ًدر قسمت ميانيهاي بتني نيز در مورد سازه
باشد  ثانيه مي 034/0متر و در لحظه ميلي 40اين مقدار براي مدل با شكل نيم استوانه برابر  ،ثانيه رخ داده 05/0متر و در زمان ميلي  85تغيير مكاني به مقدار 

شود كه زمان وقوع مالحظه مي .ثانيه مشاهده شده است 01/0متر و در لحظه ي ميلي 48/0 و نهايتا در مورد مدل با شكل نيم كره تغيير مكاني باندازه ي
تر شود كه با سختمشاهده مياز مقايسه وضعيت كلي مدلها با يكديگر . باشدمييكديگر بررسي و بيشينه كل سازه مشابه مكان در نقطه مورد بيشينه تغيير
  .شودمقدار تغيير مكان كمتر و زمان رسيدن به بيشينه آن كوتاهتر مي شدن مدل،

از نظر تئوري با توجه به . پرداخته شده استدر اين قسمت به بررسي وضعيت تنش در سازه هاي فوالدي با شكل هاي مختلف  :تنش -ب
تحقيق قرار  گيردار بودن تكيه گاه ها بيشينه تنش را بايستي در نقاط نزديك به آنها انتظار داشت كه اين موضوع در بررسي وضعيت كلي مدل ها مورد

شود، مدل مكعبي با مي مشاهده 5در شكل همانطور كه  .قرار گيرد، مقدار تنش موجود در مدل است توجهديگري كه بايستي مورد مطلب . گرفته است
شد، مدل هاي مورد فراتر رفته است و همانطور كه در قسمت مربوط به تغيير مكان پيش بيني ميتنش تسليم از مقدار مگاپاسكال   546رسيدن به تنش 

ت حتي پس از پايان بارگذاري و صفر شدن ميزان بار وارده به شوند و به همين علخود ميرفتار تحقيق تحت اين بارگذاري خاص وارد ناحيه پالستيك 
ماند كه در مورد سازه مكعبي شكل مقدار از تنش به صورت پسماند در سازه باقي مي قداريسازه مقادير تنشها ديگر به عدد صفر نمي رسند و همواره م

سازه جاري در اين مورد نيز باشد كه مي مگاپاسكال  464   نيز در حدودانه استوسازه نيممقدار تنش موجود در . باشدمي مگاپاسكال 180آن در حدود 
تنها به مقدار تنش  نهبر خالف ساير مدلها مقادير تنش  سازه نيم كره ايدر در نهايت . باشدمي  مگاپاسكال 150شده است و تنش پسماند آن در حدود 

مربوط به تغيير مكان  تا رسيدن به ناحيه تسليم فاصله زيادي دارد و همانطور كه در قسمت اسكالمگاپ  80 تسليم نزديك نشده است بلكه با مقداري برابر 
شد، مدل مورد تحقيق تحت اين بارگذاري در ناحيه االستيك باقي مانده است و به همين علت پس از پايان بارگذاري و صفر شدن ميزان بار پيش بيني 

در مورد زمان رسيدن به بيشينه تنش نيز مشاهده شده است كه در نمونه هاي مكعبي و نيم  .رسندبه عدد صفر مي وارده به سازه مقادير تنشها نيز مجددا
  .ثانيه به اين مرحله رسيده است 0075/0ثانيه به تنش بيشينه رسيده اند ولي مدل نيم كره در زمان  016/0استوانه اي سازه در زمان حدود 

  در لحظه بيشينه تنش ي فوالديهاسازه تنش وضعيت كلي -5شكل 
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 Concreteروشي كه براي بررسي وضعيت سازه هاي بتني بكار گرفته شده است، بر مبناي استفاده از مدل  :)Damage(تخريب  –پ

Damage  در نرم افزارABAQUS في كردن را بعنوان خروجي ارائه نمايد، بايستي در معر تخريب براي اين كه نرم افزار پارامترهاي. مي باشد
گفته  ب-4در اين مدل مشخصات بتن مشابه آنچه كه در قسمت . استفاده نمود  Concrete Damage Plasticityمشخصات مكانيكي بتن از مدل 

مي باشد و در هر مرحله تحليل تنها يكي از  Concrete Tension Damageو  Concrete Compression Damageشد، شامل مشخصات 
باشد، پس براي داشتن مشخصات تخريب مدلها در كشش و فشار هر شكل سازه در دو مرحله مورد قابل مدلسازي مي) يا فشار كشش(مدلهاي تخريب 

در   dtو يادر فشار  dcي است به نام توسط نرم افزار ارائه مي شود، در واقع متغير تخريبپارامتري كه در خروجي . مدلسازي و تحليل قرار گرفته است
معموال براي پيشگيري از ناپايداريهاي عددي . داشته باشد) محيط كامالً سالم(و صفر ) محيط كامالً آسيب ديده( 1اند مقداري بين مي تو كشش كه

  . شودانتخاب نمي99/0مقدار آن بيش از 

 
   كششيتوزيع شكست  - ب                                فشاريتوزيع شكست  - الف                           

شكل بتني  توزيع شكست در سازه مكعبي -6ل شك      

پارامتر شود در مورد سازه مكعبي شكل مالحظه مي  .نشان داده شده استتوزيع شكست فشاري در مدل مكعبي  نحوه الف-6شكل در 
ين نواحي آسيب ديده ولي هنوز در اثر فشار بتن در ا. افتدباشد و بيشينه آن در نواحي تكيه گاهها اتفاق ميمتغير مي 65/0كل سازه از صفر تا شكست در

در  .و پس از اين زمان مقدار تخريب فشاري ثابت باقي مانده است رخ دادهثانيه  02/0بيشينه مقدار تخريب فشاري در لحظه . كامال از بين نرفته است
و به گسترش مي باشد، تقريبا دو سوم سطح مقابل اين تخريب كه تا آخرين لحظات تحليل ر. نمودار تخريب كششي سازه مشاهده مي شود ب-6 شكل

كامال تخريب شده و در  يكششتركهاي در اثر  99/0 تخريبدر اين نواحي بتن با رسيدن به . گيردبه انفجار و يك سوم سطح پشت به انفجار را در بر مي
-مشاهده ميهمچنين . نمايندكششي وارده بر سازه را تحمل مي بتن مي باشد كه تنش هايدر  واقع دليل پايدار ماندن سازه حضور آرماتورهاي فوالدي 

   .شود كه سازه تحت اثر كشش بسيار بيشتر از فشار تخريب گرديده است
در محل تكيه گاههاي پشت به محل انفجار تحت اثر نيروي وارده بصورت فشاري تخريب گرديده است كه البته  نيز نيم استوانهبا شكل سازه 
سازه  65/0كه در مقايسه با رقم  كندتجاوز نمي 22/0 ازپارامتر شكست ايسه با مدل مكعبي بسيار اندك مي باشد بطوريكه بيشينه مقدار ميزان آن در مق

  .استمكعب شكل بسيار ناچيز 

 
  كششيتوزيع شكست  -ب                                                                          فشاريتوزيع شكست  -الف                          

  نيم استوانهتوزيع شكست در سازه  -7 شكل

تصوير مربوط به تخريب فشاري . شودنيز در سمت مقابل به انفجار رويت مي 055/0مقاديري نا محسوسي از تخريب فشاري به مقدار تقريبي 
ثانيه يعني پس از اتمام بارگذاري بو قوع  03/0 ع بيشينه تخريب فشاري در زمانمان وقودر اين مدل ز. آمده است الف-7مدل نيم استوانه اي در شكل 

حالت فشاري همانند قسمت قبل تخريب بيشتري در مقايسه با است  ب آمده-7كه در شكل  نيزتخريب كششي مدل نيم استوانه  مورددر. پيوسته است
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 99/0گاه سمت مقابل به انفجار و در قسمت فوقاني پشت به انفجار با رسيدن به تخريب سازه با شكل نيم استوانه در محل تكيه بتن  .بوجود آمده است
زمان رسيدن به بيشينه تخريب كششي نيز . به نقاط فوقاني سازه نيز رسيده است 66/0دامنه تخريب ها با مقدار كمتري در حدود . شده است تخريبكامال 
شود كه اين سازه در با بررسي مدل تخريب سازه با شكل نيم كره مشاهده مي .وضعيت متفاوت استره ازه نيم كاما در مورد س ،مي باشد 025/0برابر 

به عبارت ديگر در هيچ ناحيه اي . باشدمراحل قبل مي نتايجشود كه اين امر تائيد كننده هيچ يك از حاالت كشش و فشار از ناحيه االستيك خارج نمي
 .ودشاز سازه اثري از تخريب ديده نمي

 
 

  گيرينتيجه  .8
 

  .مي توان موارد ذيل را به عنوان نتايج نهايي ارائه نمود گرفته با مروري كه بر نتايج تحليل ها صورت 
هاي در سازهبطوريكه . يابدهر چه سطوح عمود بر امتداد موج انفجار در سازه كمتر شود، عملكرد سازه براي مقابله با موج انفجار بهبود مي -1

درصد به  29هاي تسليم شده از درصد كاهش يافته و تعداد المان 17غيير شكل سازه از مكعب به نيم استوانه، تنش بيشينه به ميزان با تفوالدي 
زير تنش تسليم و صفر شدن تعداد المان هاي جاري شده ادامه  كل سازه به نيم كره با افت تنش بهاين فرآيند با تغيير ش. درصد رسيد 8كمتر از 

 .هاي بتني نيز وضع به همين منوال استدر مورد سازه. يابدمي

است، ساير سازه ها تا حد زيادي وارد ناحيه پالستيك نشده پالستيك از سازه با شكل نيم كره كه وارد ناحيه  به غيرتحت بارهاي انفجاري،  -2
 .اند و به همين دليل پس از انفجار قابل استفاده نخواهند بودرفتار خود شده

باشد كه البته در مورد سازه با شكل نيم استوانه مقاديري از تنش مشابه نيز در وع بيشينه تنش در تمامي سازه ها در محل تكيه گاهها ميمحل وق -3
 .هاي فوقاني سازه مشاهده گرديد كه بايستي اين نقاط را براي تحمل بارهاي وارده تقويت نمودقسمت

- شوند، بيشينه تغيير مكان سازه پس از اتمام بارگذاري بوقوع مياز بارها هنگامي كه به سازه وارد مياي، اين دسته بر اساس تئوري بارهاي ضربه -4

هاي با شكل مكعبي و مورد بررسي بار وارده بر سازه يتوان مدعي شد كه با توجه به سختي مختلف سازه هاپيوندد كه با تكيه بر اين تئوري مي
اما همين بار براي سازه نيم كره حالت ضربه اي نداشته است، زيرا بيشينه تغيير مكان در . اي بوده استوع ضربهنيم استوانه براي اين سازه ها از ن
 .لحظات اعمال بار رخ داده است

كل هاي بتني صرف نظر از شتوان مشاهده نمود كه در حالت كلي سازههاي فوالدي و بتني ميدر مجموع با مقايسه مقادير تغييرشكلها در سازه -5
 .باشندسازه داراي عملكرد به مراتب بهتري در برابر بارهاي انفجاري مي
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