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ارزیابی عملکرد یک ستون بتن مسلح در برابر بار انفجار با استفاده از روش تحلیل انفجاری نموی
علی سیفینیا ،محمدرضا محمدی زاده

*

دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
ی مدرن به منظور محافظت و امنیت شهروندان خود ،طراحی ایمن سازهها در برابر بارهای انفجار از اهمیت
خالصه :برای جامعه 
ویژهای برخوردار است .از آنجا که اعتبارسنجی و بهینهسازی سازههای محافظ در برابر بارهای انفجار با استفاده از تستهای تجربی در
مقیاس واقعی ،یک چالش به حساب میآید .لذا بایستی از ابزارهای عددی پیشرفته مانند روش المانمحدود ،حجم محدود و تفاضل
محدود در این خصوص استفاده نمود .در این مطالعه ،هدف ارزیابی عملکرد یک ستون بتن مسلح با استفاده از روش آماری تحلیل

انفجاری نموی که الهام گرفته از روش تحلیل دینامیکی نموی است ،میباشد .به منظور رسیدن به این هدف یک ستون بتنی در

انفجار نیمکره در سطح زمین به صورت شبیهسازی

نرمافزار  AUTODYNدر فواصل مختلف به صورت افزایشی در معرض بار

روش همبستگیاویلری-الگرانژی قرار میگیرد .سپس با انتخاب شاخص مناسب خرابی و حدود عملکرد چرخش تکیهگاهی اعضای
فشاری بر اساس مبحث  21از مجموعه مقررات ملی ایران و  11-59 ASCE/SEIنمودارهای  IEAترسیم و خالصهسازی

میشوند .در پایان ،منحنی شکنندگی و نمودارهای فشار-ضربه برای سازه ستون به منظور تعیین سطح عملکرد از تحلیل IEAبه

دست میآید .نتایج نشان میدهد احتمال فراگذشت از حالت حدی  θ = 1°درج (میزان خرابی کم) برای مقیاس شدت برابر با
یک ( 1 ( 1
=) به طور تقریبی برابر  ،80%برای حالت حدی ( θ = 2°خرابی متوسط) حدود  60%و حالت خرابی زیاد
=( IM
Z
 40% θ = 4°است..
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بمبگذاری احتمالی گروههای تروریستی هستند و در صورت وقوع میتوانند

1-مقدمه

با هدف ایجاد تلفات جمعی ،تخریب بصری چشمگیر ،پس لرزههای

چشمگیر اقتصادی و ترس در میان جمعیت ،زیرساختهای عمرانی به تدریج
تبدیل به اهداف حمله بالقوه در فعالیتهای تروریستی مدرن شدهاند .در چند

دهه گذشته ،بسیاری از حمالت تروریستی و انفجارهای تصادفی منجر به
سقوط کامل یا جزئی از ساختمانها شده که منجر به تلفات زیاد و از بین
رفتن سرمایه شده است .به عنوان مثال ،در طول  80سال به ویژه در سالهای

 1920تا  2000میالدی ،تقریبا  900حمله تروریستی در اثر انفجار مربوط به
سیستم حمل و نقل زمینی رخ داده است [ .]1پس از وقایع حادثه یازده سپتامبر

( 2001میالدی) که منجر به فروپاشی مرکز تجارت جهانی در نیویورک شد،

نکتهای که بیشتر مورد توجه قرار گرفت این بود که ساختمانهای غیرنظامی

و دولتی و همچنین مناطقی با تمرکز زیاد مردم (ایستگاههای مترو و قطار،

وسایل حمل و نقل با ازدحام زیاد ،استادیومها) در حال تبدیل شدن به اهداف

خسارتهای جبران ناپذیری را به وجود آورند .از آنجایی که بیشتر سازههای
عمرانی برای بار زلزله طراحی میشوند و در برابر بارهای ناگهانی مانند

انفجار آسیبپذیر هستند .لذا بایستی تحقیقات بیشتری انجام و آییننامههای

بیشتری برای طراحی و ساخت تدوین شود .مسئله مقاومت سازه در مقابل بار
انفجار در جنگ جهانی دوم توسط ارتشهای جهان مورد بررسی قرار گرفته

است .آییننامه  TM 5-1300حاصل بررسی سازههای تخریب شده ناشی
از انفجار در جنگ جهانی دوم است [ .]2این آییننامه بعدا به نام UFC-

 3-340-021تغییر نام داد و مورد دسترسی عموم قرار گرفت [ .]3همچنین
برخی از اسناد و مدارک که امکان پیشبینی اثرات انفجار را فراهم میآورد،

برای استفاده مهندسان طراح سازه در دسترس است .ایمنی در برابر انفجار
یکی از مؤلفههای مهم در حوزهی عمومی پیشگیری و پدافند غیرعامل

است و تاکنون طراحی مقاوم در برابر انفجار به صورت سنتی با استفاده از
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روش بدین صورت است که
روشهای ساده انجام شده است .متداولترین 

مطالعه دیگری که توسط عابدینی و همکاران ]7[ 4انجام گردید ،پارامترهای

آزادی ( )SDOF1مدلسازی شده و بار انفجار با استفاده از فشار بیشینه و

بررسی قرار گرفت .در این شبیهسازی ،انفجار با استفاده از روش تحلیل المان

اعضای باربر سازهای مانند ستونها و تیرها به عنوان سیستمهای یک درجه
بازتابیافته و ضربه منعکس شده به سازه یک درجه آزادی وارد میشود .به

طوری که هر دو فشار بیشینه مبنای انفجار و بازتاب با استفاده از نمودارهای
تجربی ارائه شده در آییننامه انفجار  UFC-3-340-02به دست میآید.

عالوه بر این ،در نمودارهای ارائه شده در این آییننامه ،فرض بر کروی
بودن ماده منفجره (انفجار در هوا) یا نیمکره بودن آن انفجار (انفجار بر روی
سطح زمین) لحاظ میشود و تغییرات در شکل ماده منفجره ،جهت شارژ و

نقطه انفجار درون بار را در نظر نمیگیرند [ .]4مدلسازی انفجار به دلیل
تهدیدات ناشی از حمله تروریستی ضروری است .امروزه استفاده از تکنولوژی

جدید باعث شده است که شبیهسازی رایانهای ارزانتر از آزمایشهای تجربی

بار انفجار برای طراحی ستونهای بتن مسلح مقاوم در برابر انفجار مورد

محدود با تغییر پارامترهای انفجار ،اثرات فاصلههای مختلف مقیاس شده بر
رفتار غیرخطی ستونهای بتن مسلح مورد مطالعه قرار گرفت .طبق نتایج

شبیهسازی ،افزایش عرض ستون بتنی و میلگردهای طولی باعث افزایش
ظرفیت مقاومت فشاری باقیمانده ستون میشود .همچنین ،بدون تغییر در
فاصله مقیاس شده ،5افزایش وزن ماده منفجره یا فاصله سرد (فاصلهی نقطه

شروع انفجار تا سازه هدف) 6کمتر باعث آسیب بیشتر به ستون بتنی میشود.

در مطالعه دیگری آبالدی و برایماه ]8[ 7بررسی عددی اثر انفجار نزدیک
بر ستونهای بتنی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد ستونهایی
که برای زلزلههای شدید طراحی شدهاند در اثر قرار گرفتن تحت بار

باشد .تاکنون تحقیقات عددی و آزمایشگاهی متعددی توسط محققین برای

انفجار مقاومت بیشتری از خود نشان میدهند .در این پژوهش ستونها در

به بررسی تحلیل خرابی پیشرونده ساختمان کامپوزیت فوالدی -بتنی سه

و همکاران ]9[ 8اثر  P − δدر ساختمان  10طبقه بتن مسلح در برابر بار

پرداختند .در این تحقیق با استفاده از آنالیز سه مرحلهای ،ابتدا در مرحله اول

به وجود آمده توسط بارگذاری انفجار به طور قابل توجهی بزرگتر از تغییر

یافتن تاثیر انفجار بر سازههای بتنی انجام شده است .جالل و همکاران]5[2

بعدی تحت اثر بار انفجار شدید با شبیهسازی در نرمافزار ABAQUS

نرمافزار  AUTODYNو از دیدگاه الگرانژی مدلسازی شدند .نورزاده
انفجار را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که تغییر شکلهای جانبی

تعدادی از ستونهایی که احتما ًال در اثر فروریزش تدریجی حذف میشوند،

شکلهای جانبی لرزهای است .نتایج این تحقیق نشان داد که در نظر گرفتن

گردید .در نهایت نتایج با استفاده از آنالیز دینامیکی غیرخطی با روش بار

تغییر شکلهای جانبی و جابهجایی سقف ،در طراحی و روشهای ارزیابی

نادیده در نظر گرفته شد و آنالیز فروریزش کل ساختمان در مرحله دوم انجام

جایگزین ،مقایسه شده است .همچنین در این تحقیق مدلسازیهای عددی

با نتایج به دست آمده از آزمایشهای تجربی اعتبارسنجی شده است .در

تحقیق دیگری که توسط ابراهیم و همکاران ]6[ 3انجام گردید به بررسی
عددی قاب بتن مسلح شش طبقه به روش اجزا محدود سه بعدی پرداخته

شد .مدلسازی در نرمافزار  ABAQUSانجام و پاسخ سازه تحت بارهای
انفجار بررسی گردید .ساختمان در نظر گرفته شده یک ساختمان اداری است
که برای بارهای مرده ،زنده ،باد و زلزله طراحی شده است .برای مدلسازی

عناصر بتنی از مدل پالستیسیته غیرخطی بتن استفاده شده است .نتایج نشان

داد هنگامی که هدف طراحی ،سازه مقاوم در برابر انفجار باشد ،طراحی سازه
برای مقاومت در برابر بارهای جانبی مانند باد یا زلزله میتواند نتایج رضایت
بخشی را در برداشته باشد .با این حال ،این طراحی ممکن است برای مقاومت

در برابر انفجار با بار زیاد مواد منفجره در فاصله کوچک کافی نباشد .در
Single Degree of freedom
Galal et.al.
Ebrahim et.al.

1
2
3
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پاسخ کلی یک ساختمان به بارهای انفجار مهم است و باید پاسخ سازه مانند
بارگذاری انفجار مورد توجه قرار گیرند .در مطالعه دیگری که توسط دوا

و همکاران ]10[9انجام شد ،اثر انفجار تماسی 10بر ستونهای بتنی مورد
بررسی قرار گرفت .در این مطالعه افزایش عرض ستون (نسبت ابعاد ستون)

باعث کاهش خرابی ستون بتن مسلح میشود ،به طوری که افزایش عرض
ستون با ابعاد  300× 900میلیمتر مربع تا  % 80و  %140شاخص خرابی
ستون از  1به ترتیب به  0/55و  0/48کاهش میدهد .بیگلرخانی و صادقی

[ 12و  ]11روش تحلیل انفجاری افزایشی ( )IEAبه عنوان یک روش

کاربردی برای ارزیابی مبتنی بر عملکرد پوستههای استوانهای و ورقهای
تقویت شده 11که در معرض بارگذاری انفجار زیر آب قرار دارند را ارائه نمودند.
Abedini et.al.
Scale Distance
Stand of Distance
.Abladey & Braima
Nourzadeh
Dua et.al.
Contact Explosion
Stiffened plates
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در حقیقت این روش از تحلیل دینامیکی افزایشی ( )IDA1که یک روش

در نهايت ،فواصل حفاظتي ايمن ،براي مقادير ماده منفجره 400 ،200 ،30

است [ .]13در این تحقیق با استفاده از روش  IEA2به بررسی انفجار در زیر

شده است.

آنالیز پارامتری شناخته شده در زمینه مهندسی زلزله است ،الهام گرفته شده
آب ( 3)UNDEXبه منظور برآورد پاسخ پوستهها در حالتهای مختلف و

و  600کيلوگرم  TNTبه ترتيب برابر با  12 ،9/5 ،4/5و  14متر گزارش

2-بیان مسئله

ارزیابی عملکرد آنها ،با توجه به عدم قطعیتهای شرایط بارگذاری ،پرداخته

شده است .حالتهای حدی بر اساس آییننامه  UFC-3-340-02برای

محاسبه عملکرد تعریف شده است .فاصلههای مختلف انفجار تا سازه و
پارامتر عمق آب به صورت ترکیبی به عنوان شرایط بارگذاری در نظر گرفته

شده است .شدت بار انفجاری در چندین سطح مشخص شده و مقیاسبندی

میشود تا سازه را در طیف وسیعی از رفتار خود بررسی نماید .نتایج به

صورت اندازهگیری آسیب ( )DM4در مقابل اندازهگیری شدت انتخاب شده
( )IM5ترسیم شده است .در مرحله بعد با استفاده از بررسیهای آماری
منحنیهای چندک  IEAبرای جمعبندی نتایج به دست آمده و سرانجام،

منحنی شکنندگی به عنوان شاخصهای احتمال آسیب پوسته در بارگذاری

انفجار زیر آب استخراج میشوند .نتایج نشان میدهد که  IEAیک روش

مفید برای ارزیابی مبتنی بر عملکرد پوستههای استوانهای است که در معرض
بارگذاری انفجار در زیر آب میباشد .همچنین خان و همکاران ]14[6به

بررسی تاثیر شکل سازه به روی عملکرد سازه در مقابل بار انفجار با استفاده از

تولید منحنی شکنندگی از روش استاتیک غیرخطی پرداختند .در این تحقیق
سه سازه با شکلهای مستطیل ،هرم ،و نیمدایره در مقابل انفجارهای زمینی

و هوایی در فاصلههای مشخص  5و  15متر مورد ارزیابی قرار گرفتند .در
این تحقیق گزارش شده است برخورد موج انفجار با گوشه یک ساختمان به

دلیل کاهش بار انفجار از اهمیت کمتری برخوردار است ،همچنین ساختمان
هرمی کمترین احتمال خرابی را دارد ،یعنی در مقاومت در برابر بار انفجار

نسبت به ساختمانهای نیمدایره و منظم کارآمدتر است .عهدیان فرد و ملک
پور [ ]15با استفاده از روش شبيهسازي مونتکارلو و با در نظر گرفتن عدم
قطعيت مربوط به بارگذاري انفجار ،احتمال خرابي ستونهاي فوالدي تحت

اثر انفجارهاي مختلف و حداقل فاصله حفاظتي مورد نياز براي جلوگيري از

خسارت قابل توجه به سازه را مورد بررسی قرار دادند .جهت تحليل سازه از

روش يک درجه آزادي معادل و شبيهسازي اجزاي محدود استفاده شده است.
Incremental Dynamic Analysis
Incremental Explosive Analysis
Under Water Explosion
Damage Measure
Intensity Measure
Khan et.al.
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امروزه با شدت یافتن حوادث تروریستی در سراسر جهان و همچنین در

نظر گرفتن عدم قطعیتهای انفجار مانند میزان خرج ،فاصله انفجار از سازه

و نوع ماده منفجره ،طراحی اعضای سازهای برای یک انفجار خاص محافظه
کارانه به نظر نمیرسد .بنابراین رفتار کلی سازه در مقابل شدتهای مختلف
و فاصلههای انفجار مختلف باید بررسی گردد .با توجه به اینکه کارهای
انجام شده در خصوص ارزیابی سازهها تحت اثر بار انفجار به روش افزاینده

فقط بر روی سازههای قرار گرفته در زیر آب انجام شده است ،لذا هدف از
این مطالعه ،ارزیابی عملکرد یک ستون بتن مسلح در برابر انفجار بر روی
زمین با استفاده از روش تحلیل انفجاری افزاینده است .برای این منظور ابتدا

یک سازه یک طبقه بتن مسلح به ابعاد ( 15 × 20دو دهانه  7/5متری در

جهت  Xو سه دهانه  5متری در جهت  )Yبرای بارهای مرده ،زنده و زلزله

بر اساس مجموعه مقررات ملی ایران طراحی میشود .سپس ابعاد ستون به

دست آمده در نرمافزار  AUTODYNبرای شبیهسازی انفجار استفاده
میشود .تاکنون بیشترین تعداد انفجار ناشی از حمالت تروریستی در دهه

اخیر براساس تحلیل ریسک در سه فاصله  10 ، 5و  15متری انجام شده
است [ .]16با ثابت در نظر گرفتن فاصله سرد و افزایش مقدار ماده منفجره
به صورت نموی میتوان تخمین دقیق محدوده کامل پاسخ سازه (از مرحله
االستیک تا حد تسلیم و سپس مرحله غیرخطی و در نهایت ناپایداری کلی

سازه) با انجام یک سری تحلیلهای دینامیکی غیرخطی برای بارگذاری
انفجار در هیدروکد اتوداین انجام شود .در واقع یک سری تحلیلهای

دینامیکی غیرخطی برای بارگذاری انفجار که هر بارگذاری به چندین سطح
شدت مقیاس شده است و به صورت گام به گام به سازه اعمال میشود .در
مرحلهی بعد نتایج به دست آمده از تحلیلها پردازش شده و منحنیهای

 IEAو منحنیهای شکنندگی ترسیم میشود .در پایان منحنیهای فشار-

ضربه برای جابهجاییهای مشخص آییننامه به دست میآید .این اطالعات
ارزشمند کم هزینهتر از روشهای آزمایشگاهی برای ارزیابی سازه در برابر
بار انفجار میباشند.

2- 1-روش تحلیل انفجاری نموی

در حالی که ساختمانها معمو ًال برای مقاومت در برابر زلزله با استفاده
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از تحلیل االستیک (رفتار خطی مصالح) طراحی میشوند ،اکثر آنها تحت

سازه ،نحوه بارگذاری انفجار و در نظر گرفتن رفتار مصالح غیرخطی و اثر

سرعت و دقت رایانهها باعث شده است که یک حرکت رو به پیشرفت مداوم

بررسی ،بسیار موثر است .همچنین به منظور بررسی صحت نتایج به دست

نرخ کرنش مصالح در انفجار در تعیین پاسخ احتمالی مدل سازهای مورد

زمینلرزههای بزرگ تغییر شکلهای قابل توجهی را تجربه میکنند .افزایش

آمده از تحلیل عددی ،صحتسنجی بایستی انجام پذیرد .در گام بعد پاسخ

به سمت روشهای تحلیل دقیق و در عین حال پیچیدهتر سازهها انجام

سازهها به بار انفجار باید برای شدتهای متفاوت از طریق تحلیل دینامیکی

شود .بنابراین ،وضعیت تحلیل سازهها به تدریج از تحلیل استاتیکی خطی

با در نظر گرفتن عدم قطعیتهای انفجار تعیین شود .دو شاخص اصلی

به تحلیل دینامیکی خطی ،استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی ارتقا

مورد نیاز برای این فرایند شامل معیار شدت و معیار خسارت مهندسی است.

یافته است [.]12

امروزه ،پاسخ غیرخطی سازهها در معرض مجموعه حرکات زمین لرزه

انتخاب پارامترهای مناسب برای ( )IMو ( )DMدر تحلیل  IEAبسیار

قابل پیشبینی است [ .]13این روش به طور گستردهای برای ارزیابی

در عملکرد لرزهای انفجار سازهها داشت .این پارامتر برای انتخاب یک شدت

ناشی از زلزله با یک رویکرد نسبت ًا جدید تحلیلی دینامیکی افزاینده ()IDA

مهم است به گونهای که با انتخاب مناسب ( )IMبتوان ارزیابی دقیقتری

انفجار مناسب باید مقیاس پذیر باشند .پارامتر شدت ( )IMبا استفاده از یک

لرزهایاز پاسخ غیرخطی سازههای در معرض مجموعه حرکت شدید زمین

الگوریتم مناسب به عنوان نماینده شدت انفجار به منظور به دست آوردن

(بار زلزله) استفاده میشود IDA .یکی از روشهای شبیهسازی بررسی

پاسخ االستیک تا خرابی سازه مقیاسبندی میشود [ 12و  .]11برای این

آسیبپذیری سازهای برای زلزلههای مختلف با شدتهای متفاوت است .در

منظور ابتدا الزم است یک شاخص به عنوان نماینده شدت انفجار تعریف

واقع  IDAیک روش تحلیل پارامتری است که به طور گسترده در ارزیابی

رفتار لرزهای سازههای مختلف بر اساس عملکرد به کار گرفته میشود.

شود .در انفجار دو شاخص مقدار ماده منفجره و فاصله سرد نقش مهمی در

میگیرد که هر کدام به شدتهای مختلفی (از شدت کم به زیاد) مقیاس

مدت زمان فاز مثبت دارند .این دو شاخص مبتنی بر یک رابطه تجربی

شدت انفجار و در تعیین شاخصهای انفجار مانند فشار بازتاب ،ضربه بازتاب،

مدل یک سازه در روش  IDAدر معرض رکوردهای مختلف زلزله قرار

مشهور به نام فاصله مقیاس به صورت زیر تعریف میشود:

شدهاند .مزیت اجرای روش  ،IDAتوانایی ارزیابی پاسخهای سازه در کل



دامنه شدت زلزله مورد بررسی با در نظر گرفتن عدم قطعیت سوابق احتمالی
است .تاکنون تحقیقات فراوانی بر اساس روش  IDAبرای
زلزله در آینده ()1

)(1


سازههای مختلف در برابر بار زلزله و همچنین بار باد ( )IWWA1ارائه

شده است [ .]14روش تحلیل انفجاری نموی نیز بر اساس روش  IDAبه

1
W
فاصله
به طوری که  ،Wوزن ماده منفجره در واحد کیلوگرمو IMR
3

منظور تعیین (2
سطح) عملکرد سازه در برابر انفجار ،تخمین دقیق محدوده کامل

R

پاسخ سازه (از مرحله االستیک تا حد تسلیم و سپس مرحله غیرخطی و در
نهایت ناپایداری کلی سازه) با انجام یک سری تحلیل دینامیکی غیرخطی
()3
برای بارگذاری انفجار انجام میشود .برای استفاده از این روش به صورت
()1

عددی 2باید مراحل مدلسازی عددی و اعتبارسنجی ،انتخاب معیار شدت
()4
مناسب (3)IMو معیار خسارت ( 4)DMانفجار ،ترسیم و خالصهسازی

()6
()4

()5
()7

Incremental Wind Wave Analysis
Numerical Analysis
Intensity Measure
Damage Measure

1
2
3
4

Z

مرکز انفجار تا سازه (فاصله سرد) بر حسب متر است که از مرکز خرج کروی
 به
شده
فاصله مقیاس
معکوس
Fragility
P
[ LS
مطالعه/ IM
تا سازه اندازهگیری میشود .در اینy],

منظور بررسی شدت از کم به زیاد به عنوان پارامتر اندازهگیری شدت بر

R
اساس رابطه ( )2انتخاب میشود:
W
( G(dv / dm(dG(dm / edp(dG(edp / IM ( / d  ( IM


منحنیهای  IEAو در ادامه ترسیم منحنیهای شکنندگی در نظر گرفته
()2
شود .مدل (
سازی)5و صحتسنجی در اولین مرحله از اهمیت باالیی برخوردار

است .زیرا پاسخ نهایی به مقدار زیادی به این مرحله بستگی دارد .مدلسازی
()3

R
W

3

Z

)(2


3

Z

 

im dm edp

1 3W
IM 
Z 1R x
]( (F ( x(  [ ln
 y mx

شاخص شدت انتخاب شده ارتباط خوبی بین عدم قطعیتهای احتمالی

Fragility P
[ LS / IM y],

برای مقدار ماده منفجره و فاصله سرد و همچنین پاسخ سازه دارد .به عنوان

ماده منفجره
افزایش.(  .
مثال با ثابت در نظر گرفتن فاصلههای مختلف و (  0
مقدار 
t
dv / dm
مقادیر(dG
/ edpبه (dm
(edp
/ IM
طیفی( / d 
( ( IM
گرفته
آسیب
(dGتوجه
سازه با
پاسخ
وسیعی از
(G()DMدر نظر 

1444

im dm edp

  u
P
 t  .(  u (  x  0

1
x P
F ( x(v
([ .( ln

v
(
 (]  0
 t
 y mx y

P
  w
 t  .(  w (  z  0

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،54شماره  ،4سال  ،1401صفحه  1441تا 1460

تکیههگاه
نه انحراف
بیشینه
گاه
انحراف تکی
حدی بیشی
حاالت حدی
مقادیر حاالت
جدول  .1.1مقادیر
جدول
Table
Table1.1.Maxium
Maxiumsupport
supportrotation
rotationfor
foreach
eachlimit
limitstate
state

حاالت حدی

1

آسیب سطحی( ،درجه) [ 11و

آسیب متوسط( ،درجه) [ 11و

آسیب شدید( ،درجه)

LS-1

LS-2

LS-3

1

2

4

]11

ستون تحت بار محوری و لنگر
خمشی

[]11

]11

Limit State

1

R

()1
(تاریخچه زمانی) محاسبه میشود .پس از آن،
شده در پایان هر تحلیل

که در این فرمول  LSحالت حدی IM ،پارامتر شدت و Z y3
شرط
W

شده ،به دست میآید .شاخص خسارت انفجار
( )IMبرای هر انفجار مقیاس ()2

3
احتمال فراگذشت سازه از یک حد معین خاص مانندW
وضعیت 1حدIMمجاز


نامه انفجار  ASCEدو پارامتر بیشینه انحراف تکیهگاهی و
اساس آیین 

[:]20

Fragility P

شوند [ LS
خالصه می/ IM
( )4به صورت انتگرال سه گانه زیر y],

R

منحنی پاسخ (منحنی  )IEAبا نمایش خسارت ( )DMدر برابر شدت

( )DMباید بر اساس حالتهای حدی در آییننامه در نظر گرفته شوند .بر
()3

نسبت شکلپذیری برای اعضای سازهای و برای قابها تغییر مکان نسبی و
()1

تحقق انفجار با یک شدت مشخص است .این منحنی کمک میکند تا
R

آییننامه به دست آید .به طور خالصه ارزیابی عملکرد در سه مرحله در رابطه

می)تواند به عنوان شاخص خسارت به کار رود.
حداکثر تغییر زاویه تکیهگاهی (4

)(4


در این مطالعه برای یک ستون بتن مسلح DM ،بیشینه انحراف تکیهگاه
است).
انتخاب شده (2

برای این منظور صدکهای  50 ،16و  80به منظور خالصهسازی منحنی

3
[1 :]11
صورت) رابطه ( )3میباشد W
(9
شرطی برای بار انفجار به

Z
R


)(3


()7

IM


Fragility P
([ LS / IM y)],11

( 11( (dG(edp / IM ( / d  ( IM
   G(dv / dm(dG(dm /)edp


t

توزیع پاسخ به شرط شدت را نشان میدهد .جواب انتگرال تابع توزیع پاسخ
G(dv / dm(dG
( (dm / edp(dG(edp / IM ( / d  ( IM
 u
P
به شرط شدت با رابطه ( )5مشخص می 0

شود:
im dm edp .(  u ( 


)(5


t

نرمال استاندارد m x ،میانه متغییر تصادفی و  σ yانحراف معیار(ln(x

2
توزیع
شکنندگی ،فرض 
تابع ،
میشود  u
است .بنابراین برای تولید یک منحنی P

E
(
e



(.
u(  ( 


0
1
 t
2
x

است .با
نیاز
معیار
انحراف
و
میانه
نرمال استاندارد دارد و تنها به دو پارامتر

  v  .(  v (  P  0
توان
توجه به اینکه دادههای  IEAنیز از
توزیع نرمال 2پیروی میکنند 1
می
Limit
P

Ct 0  State
( C1   C2 y 3C3  E (C4  C5   2C6

حدی
از روابط باال برای به دست آوردن
فراگذشت پاسخ سازه از  w
P
حاالت 
w


(.
(
0




 t
z


E 
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  w

mP
 t  .(  yw (  xz  0

E
چگالیE  P(
که در آن (  F ( xپارامتر تقاضا (تابع (  0
(( .
توزیع
تابع
احتمال)φ ،
t  .(  . (  0

im dm edp

()8

IM

(  G (dm / edpتابع توزیع خرابی به شرط پاسخ و( (0
.( /.IM
 G (edpتابع

خالصه شده ،منحنیهای شکنندگی را میتوان استخراج نمود .با استفاده از

دست یافت .معادله کلی برای ترسیم منحنی شکنندگی بر اساس احتمال

(    G(dv / dm(dG(dm / edp(dG(edp / IM ( / d  (IM

im dm edp

خرابی،
خسارت به شرط
 Gy],تابع
خرابی ،پاسخ و شدت و ( (dv / dm

Fragility
P
توزیع[ LS
/ IM

می)شود .پس از ()7
انجام آنالیزهای اولیه و دستیابی به منحنیهای
 IEAترسیم (5

منحنیهای شکنندگی میتوان به احتمال دستیابی یا فراتر رفتنRاز یک حالت
Z3
(8
حدی خسارت()6
شدت) بار انفجار یا فاصله مقیاس W
شده مشخص
خاص تحت

3

Z

1
W
1
]( R x
([ ln
F ( x( Z

که در این انتگرال  edp ، dm ، dvو mx
 IMبه yترتیب خسارت،

همچنین مقادیر بیشینه انحراف تکیهگاه برای حالتهای خرابی سطحی

است [.]17-19
()4
بعد از ترسیم منحنیهای  IEAنیاز به خالصه کردن آنها میباشد.

W

3

()5

و متوسط بر اساس آییننامه  ASCE/SEI 59-11و حالت خرابی شدید
()3
(6
مجموعه) مقررات ملی ایران در جدول  1ارائه شده
بر اساس مبحث  21از

Z

0

(p (  1

E
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و سرعت به صورت یک کمیت برداری به محیط سه بعدی منتقل میشود

استفاده نمود.

[ .]21هیدروکد AUTODYN 4با استفاده از تکنیک نگاشت و داشتن

3-روش حل عددی

طیف وسیعی از خصوصیات مواد و با بهره گیری از روشهای تفاضل محدود،

اثر انفجار بر روی سازهها با بسیاری از پدیدههای غیرخطی پیچیده

حجم محدود و المان محدود و استفاده از آنالیز دینامیکی غیرخطی بار ضربه

مانند اثر متقابل 1مرز جامد سازه و محیط هوا ،سرعت بارگذاری بسیار زیاد

و انفجار دارای قابلیت حل طیف گستردهای از مسائل غیرخطی در دینامیک

انفجار ،اثرات نرخ کرنش2بر رفتار مواد و تغییر شکلهای بزرگ همراه است.

جامدات ،سیاالت و محیط گازی میباشد .در هیدروکد اتوداین با استفاده از

بارگذاری انفجار و به دست آوردن پاسخ سازه میتواند با روشهای عددی

حل سه معادله پایداری بقای جرم ،تکانه و انرژی5پاسخ سازه در اثر برخورد

مختلفی مانند روش بالن ،استفاده از نمودار فشار-زمان به صورت اجزا

انفجار به دست میآید .روابط ( )6تا ( )8به ترتیب معادالت پایداری جرم،

محدود ،شبیهسازی سه بعدی اویلری الگرانژی و یا استفاده از تکنولوژی

تکانه و انرژی را نشان میدهد .همچنین هیدروکد اتوداین کاربر را ملزم

نگاشت در شبیهسازی اویلری-الگرانژی انجام پذیرد .شبیهسازی اجزا محدود

میکند که خصوصیات ماده و معادالت حالت ماده ( R )EOSرا برای حل
6

یا حجم محدود برای مدلسازی کوپل اویلری-الگرانژی انفجار به صورت
()1

معادالت پایداری در نظر بگیرد .به بیان دیگر به منظور W
R
تغییرات
محاسبات
Z
3

نیازمند المانبندی دقیق با ابعاد ریز برای انفجار و سازهی در
جامد یا گاز ()1

W

1 3W
مبتنی
هگونیوت 7که
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استفاده می (
شود)5که با آزاد شدن فشار ،موج فشاری تولید میشود که به نوعی

شبیه به موج انفجار است .روش سوم ،استفاده از یک مدل سه بعدی بزرگ
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معادالت حالت  3 JWLمیباشد .برای به دست آوردن جواب
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دقیق و کم هزینه در این روش ،استفاده از المانهای کوچکتر به بزرگتر
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میباشد که در محاسبات بایستی مدنظر قرار گیرد .زیرا با دورتر شدن فاصله

انفجار ،فشار انفجار کاهش مییابد و استفاده از مشهای ریز فقط حجم
افزایش میدهد .عالوه بر روشهای ذکر شده ،نگاشت انفجار
محاسبات را ()7

عنوان یک روش بسیار کلیتر دیده شود .هنگامی که فشار
میتواند به ()7
به سطح اول بازتاب میرسد ،یک شبیهسازی انفجار در مدل یک بعدی
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میتواند به صورت سه بعدی نگاشت شود .در واقع با استفاده از تکنیک
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نگاشت ،فشار و چگالی ماده در محیط اویلری به صورت یک کمیت اسکالر
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Interaction
Strain Rate
Jones-Wilkins-Lee
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موج شوک تولید شده
(پرش) در فشار ،سرعت و چگالی در اثر حرکت جبهه 

تماس با انفجار است .سازهها ممکن است از منبع مواد منفجره فاصله داشته

دقیقی منجر نمیشود .برای غلبه بر این مشکل راهکارهای متفاوتی وجود
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اغلب) به خصوص هنگام بررسی بازتاب موج انفجار کاربرد ندارد.
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در  ،AUTODYNیک معادله حالت گاز ایده آل برای تعریف دامنه

هوای اطراف ستون بتنی به صورت اویلری میتواند مستقیم ًا با استفاده
از معادله باال و جایگزاری مقادیر
انرژی ویژه برای هوای استاندارد

محصوالت
اطراف مواد منفجره و   u
برخالف انفجارهای هستهای که هوای P
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عددی برای رفتار
یک انفجار ()12
شیمیایی به عنوان یک گاز ایده آل با یک نسبت حرارت ثابت
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محصوالت انفجار در بسیاری از مواد منفجره را توصیف کند .معادله حالت
 JWLیک معادله حالت استاندارد برای توصیف فشار ،حجم و انرژی مواد
منفجره است که در بسیاری از هیدروکدها مورد استفاده قرار گرفته است.
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E ′′′

حجم مخصوص3  W
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جدول  .2ثابتهای معادله JWL
جدول  .2ثابتهای معادله JWL
Table 2. JWL Equation’s
Equation’s Constants
Constants
ماده

(

منفجره

3

cm

0 ( g

1/36

TNT



R2

R1

0/63

0/9

4/13

((GPa
6/44

B

((GPa

A

646/4

طراحی سازهها برای مقاومت در برابر اثرات انفجار نیاز به دانش و درک

εp
در این رابطه  σتنشجریان ε p ،کرنش پالستیک،
ε0
پالستیک نرمال T ،دما T melt ،دمای ذوب ماده و  T roomدمای محیط

نسبت به بارهای معمولی استاتیکی به دلیل سرعت بارگذاری واکنش نشان

نشان دهنده وابستگی به نرخ کرنش است .این ضرایب به صورت تجربی در

تجربه میکنند .سازههای تحت بار انفجار به طور معمول مجاز به تغییر شکل

دست میآید [ .]27ضریب  mاز انجام آزمایش در دماهای مختلف محاسبه

3- 3-مدل مواد

نرخ کرنش

خواص دینامیکی مواد دارد .مواد به بارهای دینامیکی تولید شده توسط انفجار

است .ضرایب  A ′ ، C ′ ، B ′ ، n ، mثابتهای ماده میباشند .پارامتر C ′

میدهند و یک افزایش مقاومت حدود  10تا  30درصد مقاومت اولیه را

آزمایش تست فشار میله هاپکینسون( 2یا تست کشش میله هاپکینسون) به

پالستیک (دائمی) برای جذب انرژی انفجار هستند .در حالی که در پاسخ به

میشود .ثابتهای معادله جانسون-کوک در جدول  3بیان شده است.

بارهای متداول استاتیکی معمو ًال الزم است تا در محدوده االستیک باقی
بماند .بارهای متعارف مانند بارهای باد و زنده نسبت ًا آهسته روی سازه اعمال

3- 3- 2-مدل مقاومت RHT-Concrete

میشوند .اما سازههای در معرض بار انفجار بار به سرعت به سازه اعمال شده

مدل رفتاری  RHTبه طور گستردهای برای به دست آوردن پاسخ

میافتد .بنابراین پیشبینی پاسخ دینامیکی مواد نسبت به بار انفجار نیازمند

استفاده قرار میگیرد .توسعه این مدل برای بتن به منظور استفاده در

و در پی آن افزایش سریع تنش در مدت زمان کوتاهی (میلیثانیه) اتفاق

دینامیکی سازههای بتنی تحت بارهای ضربهای و بارگذاری انفجار مورد

تعریف دقیق مدل رفتاری ماده است.

P
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3- 3- 1مدل مقاومت جانسونE کوک
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برایR 2 
در این مطالعه مدل مقاومت   
بررسیB (1
جانسون-کوک(e 
R 2 

در آرماتورها انتخاب شده است .معادله جانسون-کوک تنش جریان را به

هیدروکدها در سال  1997توسط ریدل ،هیرمایر و توما 3آغاز شد .در آن زمان

های ( )14و ()15
رابطه3 
صورت تابعی وابسته به نرخ کرنش1و دما بر اساس W
بیان میکند [ 26و :]25
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به فشار سطح گسیختگی  ،سطح االستیک و سطح مقاومت پسماند  ،در

*
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N
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دو محوره نشان میدهند .با این وجود ،حالتهای بررسی تنش سه محوری
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تنش واقع در یک سطح را برای خرابی عمدت ًا تحت بارهای یک محوره و یا

کرنش زیاد و شرایط تنش پیچیده مناسب است .سه سطح محدود وابسته

T  Troom
T 
T  Troom
room
T *  Tmelt  T
Tmelt  Troom
*

در استفاده در هیدروکدها وجود نداشت .مدلهای کالسیک مهندسی عمران،

مدل مواد  RHTبرای توصیف رفتار بتن در معرض فشارهای زیاد ،سرعت

*

)(15


بود .با این حال یک مدل کلی برای بررسی رفتار بتن در مقابل موج شوک

در هیدروکدها برای روش المان محدود تحت بارهای دینامیکی الزم بود.


 
[ A B pn ][1  C ln p ](1  T * (m
 
[ A B pn ][1  C ln 0 p ](1  T * (m
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دانش قابل توجهی در مورد جنبههای مختلف رفتار مکانیکی بتن در دسترس
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Hopkinson Pressure bart test
Riedel–Hiermaier–Thoma
Failure surface
Elastic surface
residual surface

6

2
3
4
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جدول  .3ثابتهای معادله جانسون-کوک []27
جدول  .3ثابتهای معادله جانسون-کوک []21
Table 3.
3. Johnson-Cook
Johnson-Cook equation’s
equation’s parameters
]parameters [27
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Figure
]1. Limited-surfaces of RHT model [29
]Fig. 1. Limited-surfaces of RHT model [29
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به طوری که  ، f cمقاومت فشاری تک محوری است ،A ،ثابت سطح

*
 Pspallمقاومت شکست نرمال
شکست و  ، Nتوان سطح شکست است.

f
fc

*
 ) Pspallکه در آن  f tمقاومت کششی محوری است.
شده ( ( = p * ( t

همچنین در رابطه ( r3 (θ ( ،)16تابعی از تغییر ناپذیرهای دوم و سوم و ψ

نسبت نصف النهار بر اساس روابط ( )18تا ( )20محاسبه میشوند .که در
این روابط  J2و  J3دومین و سومین تغییر ناپذیرهای تانسور تنش انحرافی

هستند .همچنین  Qنسبت نصف النهار کششی به فشاری و  Bثابت ماده
بتن میباشد Frate (ε( .فاکتور سخت شوندگی کرنش است و با دو شرط
مختلف برای فشار و کشش در رابطه ( )21ارائه شده است .که در آن P ′′

فشار هیدرواستاتیکی  αتوان نرخ کرنش فشاری و  δتوان نرخ کرنش

کششی و  ε0نرخ کرنش اولیه است .در جدول  4مقادیر در نظر گرفته شده

2(1  2 (cos
 RHTبرای بتن در مسئله مورد بررسی با مقاومت
برای مدل رفتاری
2
( (

1 r3Pressure
Hardening
2  2(cos
4((1 2(1
((cos   (1  2 (2 

 ( Hardening
2 r3 (Strain
4((1  2 ((cos2   (1  2 (2
(2  1( 4((1  2 ((cos2   5 2  4
2
2
2
(2 4((1
1( 4((1
 2 ((cos
 2((cos
  (1 52
 (2 4
4((1  2 ((cos2   (1  2 (2
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جدول  .4پارامترهای مدل مقاومت  32[ RHTو ]31

 (e  RR111  
های مدل مقاومت  32[ RHTو ]31
پارامتر
جدول .4
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 R [31,
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4.
Parameters
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strength
Model
] (e 32
Table 4. Parameters of RHT strength Model
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4-اعتبارسنجی مدلسازی عددی

به عنوان اولین و مهمترین گام در حل مسائل عددی ،اعتبارسنجی روش

عددی از اهمیت باالیی برخوردار است .بهترین روش برای اعتبارسنجی،

)(18


2
2(1
2(1 

 2 (cos
(cos

r

(

(
r33 ( ( 4((1  22 ((cos22   (1  2 (22 


( 4((1  ((cos   (1  2
حل مسائل انفجار به روش عددی و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی است.
2
2
2
(2
(2

( 1
1( 4((1
4((1 

 2 ((cos
((cos2 

5
5
2 
4
4

اغلب بررسی تاثیر انفجار بر سازههای با مقیاس واقعی با شدت انفجار زیاد
2
2
2
2 ((cos 2   (1  2 ( 2
4((1


( 4((1  ((cos   (1  2

به دلیل هزینه باال و پرخطر بودن ،توسط نیروهای نظامی انجام میپذیرد

)(19


33 33 JJ 3
3
cos3

 2
cos3
3
2 ( J ( 322
( ( J 22

)(20


rt
*

Q
*BQp
 rt rrc Q
 BQp

و نتایج در دسترس عموم قرار ندارد .به همین دلیل تحقیقات آزمایشگاهی
در مقیاسهای کوچک انجام شده و نتایج معدودی از آنها در دسترس

میباشند .الزم به ذکر است که هیچ تست انفجار بر روی سازههای بتن
مسلح با اطالعات کافی از جمله وزن بار و سطح پیشتنیدگی و غیره در

ادبیات فنی یافت نمیشود .بیلوت و همکاران [ ]33ستون وسط یک قاب

c

Compression ,

1 fc
3

)(21

Tension ,

1 ft
3

بتنی در مقیاس  1 4در معرض  7/1کیلوگرم ماده نظامی منفجره  C4در
فاصله سرد تقریبی  1متر مورد بررسی قرار دادند .میزان جابهجایی بیشینه

   
   for P 
  0 

30  106 s 1
0


Frate ( (  



  
for P 
  0 

30  106 s 1

0
(  tan 1 ( y L / 2

1
x 2
()exp(0.5
)

 2

f
) ( X ,  , x2

ستون در این تحقیق  12میلیمتر گزارش شده است .همچنین محققان
بسیاری مانند ،شی و همکاران ]34[ 1و موتالیب و همکاران ]35[ 2برای

اعتبارسنجی نتایج خود ،مدلسازی عددی ستون هدف در قاب آزمایش شده
در مطالعه ازمایشگاهی بیلوت و همکاران با اعمال شرایط مرزی معادل به
Shi et.al
Mutalib et.al.
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شکل -9الف) ابعاد مقطع ستون در آزمایش بیلوت و همکاران [ ]33ب) شرایط مرزی  Flow-outج) مدلسازی میلگردها در مدل
سنجیمرزی  Flow-outج) مدلسازی میلگردها در مدل صحتسنجی
صحتشرایط
شکل  .2الف) ابعاد مقطع ستون در آزمایش بیلوت و همکاران [ ]33ب)

FigureFig.
)2-a
Column’s cross-section dimensions in the experiment of Baylot et al [33] b) Flow-out boundry
2. a) Column’s cross-section dimensions in the experiment of Baylot et al [33] b) Flow-out boundry condicondition
rebars
model
of validation
tionc)c)Modeling
Modeling ofofrebars
in in
thethe
model
of validation

روشهای مختلف از جمله همبستگی اویلری-الگرانژی و الگرانژی مورد

برای آرماتورها در این مطالعه برابر  441مگاپاسکال ،از مدل مواد RHT-

نتایج به دست آمده ،ستون هدف آزمایش بیلوت و همکاران مورد بررسی

 42مگاپاسکال استفاده میشود .این مدل ماده اثر نرخ کرنش نرم شدن و

بررسی قرار دادند .مانند این پژوهشگران در این تحقیق برای اعتبارسنجی
قرار گرفته و پارامترهای انفجار ناشی  7/1کیلوگرم  C4با آییننامه مقایسه

شده است .همان طور که در ابتدا تشریح شد ،شبیهسازی عددی با استفاده از

نرمافزار  AUTODYNبه صورت همبستگی اویلری-الگرانژی بررسی
میشود .زمانی که موج انفجاری از طریق محیطی مانند هوا منتشر میشود

و به یک سطح جامد برخورد میکند ،منعکس میشود و در نتیجه باعث
برهمکنش ساختار سیال و انتقال انرژی از موج به سطح میشود .برای

مدلسازی صحیح این رفتار ،باید حلگرهای الگرانژی و اویلری را به هم

پیوند داد تا پاسخهای سیال و سازه را به دست آورد .در روش همبستگی

اویلری-الگرانژی ،جرم ،انرژی و تکانه از المانبندی اویلری به المانبندی
الگرانژی و بالعکس ،به صورت شرایط مرزی منتقل میشود AUTO� .

 Concreteبرای شبیهسازی رفتار پالستیک ماده بتن با مقاومت فشاری
آسیب پس از خرابی را در نظر میگیرد .از مدل مواد با نام جانسون-کوک

برای مدلسازی آرماتورهای طولی و عرضی استفاده میشود .این مدل
ماده قابلیت تسلیم ،سخت شدگی ایزوتروپیک و اثر نرخ کرنش را در نظر

میگیرد .ثابتهای معادله جانسون-کوک و  RHTبه ترتیب از جدولهای

 3و  4انتخاب شدهاند .ستون بتن مسلح برای شبیهسازی آزمایش انفجار در

نرمافزار  AUTODYNمدلسازی میشود .برای بتن از المان  8گرهی
( )SOLIDو برای آرماتورهای فوالدی از المان  2گرهی  BEAMبا
ابعاد المان  10میلیمتر استفاده میشود .پیوند و چسبندگی بین فوالد و بتن

اطراف آن به صورت کامل (بدون لغزش) فرض میشود .لذا برای چسبندگی
آرماتور طولی و عرضی در تماس با بتن برای عملکرد بهتر

کامل المانهای

 DYNبر اساس روشهای عددی صریح 1است و به طور گستردهای برای

از الگوریتم تماس 2مبتنی بر body interactionتعریف شده است.

سرعت باال و بار انفجار و رفتار با نرخ کرنشی باال از مواد استفاده میشود .در

منظور المانبندی ستون از مش به اندازه  5میلیمتر در مدلسازی استفاده

آنالیز مسائل مرتبط با پاسخ سازه با تغییر شکلهای بزرگ مانند ضربه با

پژوهش بیلوت و همکاران ابعاد سطح مقطع ستون مرکزی خارجی آزمایش
شده 85 ،میلیمتر در  85میلیمتر و ارتفاع  900میلیمتر میباشد که در شکل

 2نشان داده شده است .قطر آرماتورهای طولی و آرماتورهای عرضی به

ترتیب  3/2میلیمتر و  1/6میلیمتر میباشد .تنش تسلیم در نظر گرفته شده
Explicite

برای حاصل شدن همگرایی آنالیز بایستی اندازه المانبندی کاهش یابد .به

میشود .برای شرایط مرزی ،گرههای پایین ستون گیردار فرض میشود در

باالی ستون به جز جابهجایی درون صفحه ،مابقی درجات آزادی تکیهگاهی
مقید میباشند .برای اعمال بار انفجار به صورت کوپل اویلری-الگرانژی به

سازه ،بار انفجار ابتدا به صورت یک بعدی برای  8کیلوگرم ( TNTاستفاده از
Conatact Algoritems

1
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فاصله 1
TNT
گرم
انفجار88کیلو
ناشیازازانفجار
اوجناشی
فشار اوج
آمده برای فشار
دست آمده
شکل.3 .
مترمتر
صله 1
TNTدردر فا
گرم
کیلو
فشار-زمانبهبهدست
تاریخچهفشار-زمان
نمودارتاریخچه
نمودار
شکل 3
Figure 3. Pressure-time history diagram for maximum pressure due to 8 Kg TNT from stand-off distance 1
Fig. 3. Pressure-time history diagram for maximum pressure
meter due to 8 Kg TNT from stand-off distance 1 meter

شکل -4الف) جابه جایی وسط ستون در شبیهسازی عددی در  AUTODYNب) برخورد موج انفجار به ستون
)Figure 4-a
of Mid
of column
in numerical
Interaction
explosion and
diagramستون
موج انفجار به
deflectionبرخورد
 AUTODYNب)
عددی در
 analysisدر شبیهسازی
جایی)bوسط ستون
شکل .4ofالف) جابه
column
Fig. 4. a) diagram of Mid deflection of column in numerical analysis b) Interaction of explosion and column

روش  TNTمعادل ،برای  7/1کیلوگرم  )C4تا اولین سطح بازتاب در فاصله

اطراف ستون در نظر گرفته میشود .در  AUTODYNدر اثر برخورد

سرد  1متر ادامه مییابد .برای در نظر گرفتن المانبندی مناسب محیط یک

موج انفجار با مرز محیط اویلری بازتاب میشود .برای غلبه بر این مشکل،

منظور  3المانبندی به اندازههای  2mm ،1mmو  10mmدر نظر گرفته

و فشار در مرز در نظر گرفته میشود .همچنین سنجههایی برای اندازهگیری

بعدی اویلری ،آنالیز حساسیت اندازه مناسب المان بررسی میشود .برای این

میشود .بیشینه فشار اوج به دست آمده از این بررسی در شکل  3نمایش

داده شده است .همان طور که مشخص است با افزایش اندازه المان از 10

به  1میلیمتر فشار اوج به فشار اوج آییننامه که برابر با  4874کیلوپاسکال

میباشد ،همگرا میشود .بعد از انجام شبیهسازی یک بعدی ،نتایج انفجار
با اندازه المان  1 mmبه محیط سه بعدی اویلری نگاشت میشود .بعد از

نگاشت به محیط اویلری حدود  1میلیون المان اویلری برای محیط هوای

1452

شرایط مرزی ( FLOW-OUTشکل  )3برای جلوگیری از بازتاب امواج

جابهجایی وسط ستون در نظر گرفته میشود .بعد از انجام محاسبات عددی
به صورت موازی 1در فضای ابری ،2میزان جابهجایی وسط ستون که از

انالیز عددی به دست میآید و برخورد موج انفجار به ستون ،در شکل 4

نمایش داده میشود .نتایج نشان میدهد استفاده از روش همبستگی اویلری
Parallel Processing
Cloud Space

1
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شکل -5الف) نمای شماتیک از سازه طراحی شده ب) مقطع ستون بتنی به دست آمده از طراحی سازه
Figure 5-a) Schematic
view
دست of
the designed
structure
b) The
cross
الف) the
concrete
طراحی سازه
آمده از
ستون بتنی به
شده ب) مقطع
طراحی
sectionسازه
نمایofشماتیک از
column obtainedشکل .5
from designing of the structure
Fig. 5. a) Schematic view of the designed structure b) The cross section of the concrete column obtained from
designing of the structure

الگرانژی از دقت کافی در به دست آوردن پاسخ سازه برخوردار است.
5-مسئله مورد بررسی

جدول  .3ثابتهای معادله جانسون-کوک []27
جدول  .5پارامتر افزایش برای فاصلههای انفجار مختلف
Table
3. Johnson-Cook
equation’s
parameters
[27]Distances
Table 5.
Parameter
of Increasing
for different
stand-off

5- 1-تحلیل IEA

فاصلههای سرد

( ( 1
Z

 15 ،11 ،21و 12

0/03

 5 ،1 ،11و 3

شکل  5سازه طراحی شده و مقطع ستون در نظر گرفته شده در این

مطالعه به ابعاد  300در  300میلی متر مربع را نشان میدهد .ارتفاع ستون

0/1

 3متر میباشد .تمامی نقاط گرهی ورق قرار گرفته در انتهای ستون جز

حرکت انتقالی در جهت  yمقید شدهاند .پایین ستون نیز به صورت گیردار
مدلسازی شده است .مقاومت فشاری در نظر گرفته شده برای بتن 42

نظر گرفته شده است و مقادیر وزن انفجار با پارامتر ( ∆ ) که برای فواصل

مگاپاسکال و مقاومت تسلیم فوالد برابر  448مگاپاسکال است .ثابتهای در

سرد مختلف در جدول  5ارائه شده است ،افزایش مییابند .باید توجه شود

و  4انتخاب شدهاند .مانند قسمت صحتسنجی برای بتن از المان  8گرهی

انفجار کتاب  FEMA-427ارائه شدهاند [ .]16در حقیقت بیشترین تعداد

نظر گرفته برای مدل مقاومت جانسون-کوک و  RHTبر اساس جدول 3

فاصلههای  10، 5و  15با توجه به آنالیز ریسک انفجار برای دادههای مختلف

( )Solidو برای میلگردها از المان دوگرهی ( )Beamبا ابعاد  10میلیمتر

انفجار در این فواصل رخ داده است .بعد از به دست آوردن شعاع خرجهای

واقعیت باشد از الگوریتم تماس مبتنی بر( body interactionچسبندگی

انجام و به روی محیط اویلری سه بعدی انتقال مییابد .شکل  7لحظه

محوری به مقدار  100 KNبه عنوان بار مرده و سربار را تحمل مینماید.

نشان میدهد .انفجار در فاصله سرد  5متری از ستون رخ داده است .نقطه

به منظور انجام تحلیل نموی  8فاصله بین  3تا  20متر به صورت ثابت در

-8ب نشان داده شده است.

استفاده شده است .همچنین برای اینکه رفتار تغییر شکل ستون مشابه با

متفاوت انفجار از رابطه ( ،)13نگاشت یک بعدی با اندازه المان  1میلیمتر

بتن و میلگرد بدون لغزش) تعریف شده است .ستون در انتهای خود بار

برخورد جبهه موج انفجار حاصل از  260کیلوگرم  TNTو بازتاب آن را

شکل  6نمایی شماتیک از ستون و مراحل روش  IEAرا نشان میدهد.

سهگانه محل برخورد موج جبهه موج فرودی و موج بازتاب شده در شکل
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 متر از ستون ب) بازتاب موج5  میلی ثانیه در فاصله1/29  در زمانTNT  کیلوگرم952 الف) کانتور فشار مبنای انفجار حاصل از-7 شکل
 متر از ستون ب) بازتاب موج انفجار5  میلی ثانیه در فاصله1/92  در زمانTNT  کیلوگرم250  الف) کانتور فشار مبنای انفجار حاصل از.7 شکل
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شکل  .9کنتور تنش (شاخص خرابی) ستون در اثر انفجار  729کیلوگرم در
t=0.025545
Figure 9. Stress contour (damage index) of the column subjected to 729 Kg TNT at stand-off distance 10
Fig. 9. Stress contour (damage index) of the columnmeter
subjected to 729 Kg TNT at stand-off distance 10 meter
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ترسیم میشود .نمودارهای  IEAنشان داده شده در شکل  10بر حسب

پارامتر تقاضای چرخش تکیهگاهی ترسیم شدهاند.

بعد از به دست آوردن نتایج آنالیز عددی ،پاسخهای نمودار IEAدر

شکل  .8چرخش اعضا بر اساس آییننامه    
]3[ UFC-340-02
forنامه   
اعضا 1بر P 
f Compression
[]3
UFC-3-340-02
اساس آیین
 [3],شکل
 .8Codeچرخش 3 c
Figure 8. Member
   0 rotation from UFC-3-340-02

صدکهای  %50 ،%16و  %84خالصه میشوند .این صدکها بر اساس

]s UFC-3-340-02 Code [3
30  10 from
Fig. 8. Member
rotation
0


 IEAبرای صدکهای  50 ،16و  84درصد همراه سه حالت حدی در نظر
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محاسبه میشود .رابطه 3

چرخشوسط تیر استفاده
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1
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30
0
انفجاررا نشان میدهد.
بارگذاری
میشود .شکل  8چرخش ستون
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1
مقادیر استفاده 2شدهx  
(مقادیر
تکیهx2گاه
های
برای حالت
f
ستون( X
,  ,
حدی انحراف )
(exp
()0.5
)

 2
حداکثر مجاز) بر اساس آییننامه  ASCEدرجدول  1ارائه شده است .شکل

 9به ترتیب لحظه برخورد فشار انفجار به سازه و کانتور تنش در نقاط مختلف
ستون در اثر انفجار کیلوگرم  729در فاصله  10متر در زمانهای مختلف را

نشان میدهد .پس از به دست آوردن دادههای  IEAنمودارهای مربوطه

توزیع نرمال مقادیر به دست آمده ،حاصل میشوند .شکل  11خالصه منحنی
گرفته شده را نشان میدهد.
5- 2-منحنی شکنندگی

عالوه بر منحنی IEAو نتایج به دست آمده از خالصهسازی آن ،یکی

دیگر از نمودارهای مفید برای طراحی یا ارزیابی عملکرد سازه در برابر بار
انفجارهای تصادفی ،منحنی شکنندگی است [ .]26پس از انجام آنالیزهای

اولیه و دستیابی به دادههای  ،IEAمیتوان منحنیهای شکنندگی را
استخراج نمود .از منحنیهای شکنندگی میتوان پیشبینی نمود درصد

احتمال فراگذشت سازه مورد نظر برای یک شدت خاص از یک حد مورد
انتظار مانند حالتهای حدی به چه میزان میباشد .باید به این نکته توجه

داشت که دادههای  IEAاز توزیع نرمال پیروی میکنند .لذا به منظور به
دست آوردن این منحنیها برای  IEAهایی که قب ً
ال مورد بحث قرار گرفت،
رابطهی ( )23به کار میرود [:]20
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5- 3-منحنی فشار-ضربه

f
) ( X ,  , x2

نمودار فشار-ضربه 1که متشکل از یک سری ترکیب فشار-ضربه برای

رسیدن به پاسخهای حدی آییننامه طبق جدول  1بر اساس تحلیل انفجاری

که در آن  μو  σبه ترتیب میانگین و انحراف معیار دادههای IEA

است .شکل  12منحنی شکنندگی به صورت احتمال فراگذشت ستون بتنی از

حالتهای مختلف حدی در نظر گرفته شده را در مقابل پارامتر شدت ()IM
نشان میدهد.

نموی (فشار و ضربههای برداشت شده در مقادیر حدی آییننامه) که در
مقیاس لگاریتمی به دست آمده در شکل  13ارائه شده است .با ایجاد یک

نمودار  P-Iبرای یک سازه مشخص و ترسیم ترکیبات فشار و ضربه مربوط
به تهدیدات مختلف انفجاری پیشبینی شده ،عملکرد یک سازه میتواند به
Impact
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Figure 13. Pressure-Impulse diagram for the concrete column
Fig. 13. Pressure-Impulse diagram for the concrete column

صورت گرافیکی ارزیابی شود .برای مثال در صورتی که به ستون فشار بازتاب

 16درصد از انفجارهای در نظر گرفته شده چرخش ستون بتنی کمتر از 1/2

از انفجار  100کیلوگرم در فاصله سرد  5متر) وارد شود ،انحراف تکیهگاهی

 ) θ ≤ 3.8°و در  84درصد انفجارها چرخش کمتر از  5/5درجه ( θ ≤ 5.5°

حدود  6100کیلو پاسکال و ضربه  3400کیلو پاسکال -میلی ثانیه (ناشی
بیشتر از یک درجه (به طور تقریبی حدود  )1/33را تجربه میکند.
6-بحث

درجه (  ،) θ ≤1.2°در  50درصد انفجارها چرخش ستون کمتر از  3/8درجه (
) به طور تقریبی حاصل میشود .عالوه بر منحنی  ،IEAنمودار شکنندگی

ترسیم شده برای ستون بتنی در حالتهای حدی متفاوت در برابر شدت ،برای

هر شدت مشخص ،احتمال فراگذشت چرخش از حالتهای حدی را نشان

شکل  10میزان چرخش تکیهگاهی ستون بتنی در برابر شدت انفجارهای

میدهد .برای مثال در شکل  12احتمال فراگذشت از حالت حدی LS-1

 5متر برای رسیدن به حالت حدی  ،1یعنی چرخش تکیهگاهی کمتر از یک

) به طور تقریبی برابر  ،80%برای حالت حدی ( LS-2خرابی متوسط)

مختلف در فاصلههای سرد متفاوت را نشان میدهد .برای مثال در فاصله

درجه به حدود  64کیلوگرم ماده منفجره نیاز است .برای همین چرخش
تکیهگاهی ،در فاصله  10متر ،مقدار ماده منفجره بایستی به حدود 270

(میزان خرابی کم) برای شدت با مقیاس برابر با یک ( IM = ( 1 ( =1
Z

حدود  %60و حالت خرابی زیاد  %40است .برای همین شدت یعنی ( =1

(  ) IM = ( 1 Zاحتمال اینکه چرخش ستون کوچکتر از یک باشد ،حدود

کیلوگرم افزایش یابد .از این اطالعات میتوان برای طراحی سازههای ضد

 %20است .این روش ،اطالعات مفیدی را برای طراحی سازههای ضد انفجار

هدف ،طراحی یک ستون اتاق کنترل باشد ،آییننامه  ASCEحد مجاز

قادر میسازد که درصد احتمال فراگذشت پارامتر تقاضای سازه مورد نظر از

انفجار برای یک فاصلهی با مقیاس معین استفاده نمود .برای مثال اگر

چرخش ستون بتنی مورد نظر را کمتر از  1درجه بیان میکند .اگر هدف
طراحی ستون یک ساختمان مسکونی باشد ،بر اساس مبحث ( 21پدافند
غیرعامل) برای حالت حدی با معیار متوسط ،ماکزیمم چرخش تکیهگاهی،

 2درجه در نظر گرفته میشود .همچنین با خالصهسازی منحنیهای IEA

به طراحان میدهد .استفاده از منحنیهای شکنندگی در انفجار ،طراحان را

حالتهای حدی آییننامه را بر اساس پارامتر شدت به دست آورند .همچنین
ترسیم منحنی فشار-ضربه میتواند ترکیب فشار و ضربهای که پاسخ حدی
را شاملشود ،نشان دهد.

احتمال فراگذشت از یک میزان

پارامتر شدتهای متفاوت ،میتوان

برای

خسارت خاص بر اساس صدکهای  50،16و  84درصد را به دست آورد .با
توجه به شکل  11برای شاخص شدت برابر با  ) IM = ( 1 Z ( =1 ( 1در
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 یک روش سودمند برایIEA انفجار مانند میزان خرج یا فاصله روش
استخراج عملکرد سازه یا المانهای سازهای در مقابل شدتهای مختلف
انفجار در کل دامنه از حالت پایدار تا ناپایداری سازه و نشان دادن ظرفیت
.سازه به روشی معقولتر و قابل درکتر میباشد

ضربه در کنار منحنیهای-•منحنیهای شکنندگی و نمودار فشار

 اطالعات مفیدی از جمله احتمال فراگذشت المان سازهای از حالتهایIEA

حدی در نظر گرفته شده برای فاصله مقیاس شده متفاوت را در اختیار
 برای نمونه در این مطالعه احتمال.طراحان سازههای ضد انفجار میگذارد
 (میزان خرابی کم) برای شدت با مقیاسLS-1 فراگذشت از حالت حدی

 برای حالت حدی،%80  ) به طور تقریبی برابرIM = ( 1 Z ( =1 ( برابر با
. است40% LS-3  و حالت حدی%60  (خرابی متوسط) حدودLS-2

 حداقل فاصله حفاظتی از سازه یاIEA •با استفاده از نمودارهای

 برای.المانهای سازهای در برابر خرجهای مختلف انفجار محاسبه میشود

212 مثال برای اینکه پاسخ ستون مورد بررسی در این مطالعه در برابر انفجار

 متر باید در10  حداقل فاصله، کمتر باشد1  از حالت حدیTNT کیلوگرم

.نظر گرفته شود

الگرانژی یک روش دقیق-•استفاده از روش همبستگی اویلری

برای تحلیل انفجار به صورت اثر متقابل سیال (انفجار) و سازه به حساب
 اگر چه این روش بسیار پیچیدهتر و محاسبات آن نیاز به سخت.میآید

Protective Structures, 5(4) (2014) 475-499.

numerical

 نتایج نشان میدهد با توجه به عدم قطعیتهای.و خالصهسازی شده است

 اما درک بهتری از رفتار سازه و فشار بازتاب انفجار.افزارهای خاص دارد

 با استفاده از تکنیک نگاشت برای کاهش حجم محاسبات سه بعدی.میدهد
 استفاده،)انفجار (انجام محاسبات به صورت یک بعدی تا اولین سطح بازتاب
از تقارن سازه و پردازش موازی در فضای ابری میتوان سرعت محاسبات را

.به میزان قابل توجهی افزایش داد

reinforced

concrete columns under contact explosion effects,
Engineering Structures, 205 (2020) 109891.
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