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  ینیرزمیز یسازه ها یانفجار رو یاثر بارگذار یابیارز
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  خالصه

 

 ساتی. تاسنندیبب بیتوانند آس یم نیاز انفجار در داخل زم یوجود در داخل خاک، به علت انتشار امواج ناشم یسازه ها
ممکن است  زیدفن شده در داخل خاک ن ساتیتاس ای یسطح یحساس نصب شده در سازه ها زاتیو تجه یکیو مکان یبرق

 شهرها گسترش و توسعه و كشور جغرافیایی و قلیمیا شرایط به توجه باگردند.  نیزم یاز شوک عبور یناش یمتحمل خراب

 ب،فاضال و آب انتقال ،شهر از خارج و داخل نقل و حمل استفادههای برای زیرزمینی فضاهای و تونل ،صنعتی مراكز و

 ،مطالعه حال در فزایندهای طور بهو ...  پاركینگ و مترو ایستگاههای ،دفاعی و استراتژیکی زیرزمینی فضاهای احداث
 این در متعدد های جنگ وقوع و خاورمیانه منطقه در ایران استراتژیک اهمیت به توجه با. هستند بهرهبرداری یا و ختسا

 مشخص پیش از بیش عامل پدافند های سیستم ازاتبه مو غیرعامل پدافند سیستمهای توسعه به كشور توجه لزوم منطقه

ندارد و با  ازیافزار نكه به جنگ گرددیاطالق م یو به مجموعه اقدامات است ینظام ریدفاع غ ینوع رعاملی. پدافند غگرددمی

 یو تلفات انسان یرنظامیو غ یو حساس نظام یاتیح ساتیو تاس زاتیبه تجه یاز وارد شدن خسارات مال توانیآن م یاجرا
امواج انفجار  یبررس حیتوض نیا توجه به باخسارات و تلفات را به حداقل ممکن كاهش داد.  نیا زانیم اینموده و  یریجلوگ

 یبه نظر م یضرور رعاملیاز آن در پدافند غ یناش یها یكاهش خراب ایو  یجهت مقاوم ساز ییبر سازه ها و ارائه روش ها

 ییبه سزا تیخاک در هنگام وقوع انفجار از اهم یبه رفتار واقع کیو نزد قیدق یساز هیامر، شب نیتحقق ا یرسد. برا
انجام شده  ینیرزمیز یسازه ها یانفجار رو یمرور نسبتا جامع بر روشها و روابط بارگذار کیمقاله  نیدر ا است. ورداربرخ

 قرار گرفته است. یتخصص یموضوع مورد بحث و بررس نیدر ا لیمهم و دخ یو تفاوتها و پارامترها اتییاست و جز

  رعاملیپدافند غ ،ینیرزمیانفجار، سازه زکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

ای تحت عنوان  هینشر کا،ی، ارتش آمر0696. در سال دیآغاز گرد 0691اثر بارگذاری انفجار روی سازه از دهه  لیتحل

 0661كه در سال  هینشر نیشده ا شیراینسخه و. ]0[ منتشر نمود "یسازه های مقاوم در برابر اثرات انفجارهای تصادف"

از  رییسازه ها و به منظور جلوگ یجهت طراح یرنظامیو غ یان های نظامبه طور گسترده ای توسط سازم د،یمنتشر گرد
 .ردیگ یمورد استفاده قرار م یو پرسنل نظام زاتیانتشار انفجار و حفاظت از تجه
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روش های  ،یبه سه دسته روش های تجرب یاثرات انفجار روی سازه های ساختمان نیروش های موجود برای تخم

 نیا شتریارتباط دارند. ب یشگاهیاساسا با داده های آزما یشوند. روش های تجرب یم میسو روش های عددی تق یلیتحل
بر اساس مدل های ساده شده  یلیباشند. روش های تحل یمحدود م یشگاهیداده های آزما تیمحدود لیروش ها به دل

 نیمدل شوند. ا دهساده شروش  کیمهم با  یکیزیگردد روندهای ف یروش تالش م نیهستند. در ا یکیزیهای ف دهیپد

های  تمیبر اساس معادالت و الگور زیدارد. روش های عددی ن یهای مطالعات نهیبه وسعت داده ها و گز یروش ها بستگ

شده از منابع انفجاری هستند كه  دیسازه ها تحت اثر انفجار، بارهای تول لیدر تحل دییاز اجزای كل یکیباشند.  یم یاضیر
برای بررسی نحوه انتشار امواج  .دهدیسازه به آنها پاسخ م قیاندركنش دارند و به چه طر هاسازه  بارها با نیچگونه ا

 5119و ونگ در سال  حاصل از انفجار در خاک و نحوه تاثیر آن روی سازه، تاكنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است. لو

. آنها با ]5و  3[حاصل از انفجار در خاک ارائه كردند مدلی برای تحلیل دینامیکی غیرخطی انفجار در خاک و توزیع فشار 
و با كمک معادله حالت و مدل رفتاری مناسب مصالح، خاک، ماده  AUTODYNافزار تحلیل غیرخطی استفاده از نرم

ارائه شده كاهش خطا و صرفه  مزیت مدل منفجره و سازه را در یک محیط مدل كرده و نسبت به تحلیل آن اقدام كردند.

به بررسی اثر انفجار هوایی بر روی سازه سطحی با در نظر گرفتن  5119باشد. یانگ لو در سال یی در زمان تحلیل میجو

استفاده كرد و خاک را به كمک  AUTODYNافزار المان محدود وی نیز در این تحقیق از نرم .]4 [شوک زمین پرداخت
به بررسی توزیع فشار در انواع خاک با توجه به فاصله  رانشلئونگ و همکا 5112معادله سه فازی مدل نمود. در سال 

افزار با روابط تجربی موجود . برای این كار، نتایج حاصل از تحلیل عددی در نرم]9[مقیاس شده از مركز انفجار پرداختند 

سازی عددی  مدل نقی و همکارانش 5101مقایسه و به بررسی نتایج حاصل پرداخته شده است. در سال  TM5-855-1در 
. آنها نیز از مدلی مشابه مدل ارائه شده توسط لو و ونگ برای ]9[اثر انفجار سطحی بر روی سازه مدفون را انجام دادند 

مدل سازی هندسه مسئله استفاده كردند. در این تحقیق نیز برای بررسی صحت مدل، نتایج توزیع فشار حاصل از انفجار با 

در  و چین و گوی 5119. لو و همکارانش در سال ]2[مقایسه شده است  TM5-855-1لعمل نتایج تجربی موجود در دستورا

به بررسی مقاومت در برابر انفجار یک تونل در خاک نرم تحت بارگذاری انفجار داخلی با استفاده از روش المان  5119سال 
شی از انفجار و نتایج تغییر شکل ها در برای مطالعه فشار نا 5119در سال  . چوی و همکارانش]8،  6[محدود پرداختند 

بعدی استفاده كردند. آنها از طریق تحلیل های مختص حمل و نقل از یک روش المان محدود سهپوشش بتن تونل

جامد دریافتند كه فشار ناشی از انفجار بر روی پوشش تونل همانند فشار منعکس شده معمولی -كنش كوپل مایعبرهم
CONWEP انفجار بارگذاری دربرابر كه سنگ بودند، توده در زیرزمینی های مطالعه سازهضوعات این دو نبوده است. مو 

ضـمن بررسی اثر آقایان قلی زاد و رجبی  0365در سال . ]01[هستند  خاک در مترو مقاوم تر از سازه های داخلی

، AUTODYNافزار ها در نرمهای مدفون و نحوه مدلسازی و تحلیل آن انفجارهای سطحی و زیرسطحی بر روی سازه
. میدان فشار ناشی از انفجار كردندنیز بررسی  را بینی و كارآیی آنها ها پیش راهکارهـایی بـرای ارتقـای ایمنی این سازه

. ]00[نمودند با روابط تجربی موجود مقایسه را دست آمده  در خاک، كـه از تحلیـل هـای دینـامیکی غیرخطـی به

های كم عمق مترو با دو تاجی و همکاران به ارزیابی خطرات مربوط به بارگذاری انفجار در تونل 0363همچنین در سال 

براساس داده های  پرداختند. FMEAافزارهای تحلیل بارگذاری و تکنیک ارزیابی ریسک به نام روش تکنیک استفاده از نرم
پارامترهای عملیاتی مانند سیستم روشنایی داخل خروجی و مقایسه این دو روش به این نتیجه رسیدند كه تعدادی از 

سازی می افزار فقط تونل و دیواره ها مدلتونل، سیستم آبکشی و زهکشی داخل تونل نیز دچار حادثه می شوند اما در نرم

 .]05[شوند 

 را می فجارباشد. انبه طور كلی، انفجار نتیجه آزادسازی سریع حجم بسیار زیادی از انرژی در یک فضای محدود می

بندی نمود. در انفجار فیزیکی، انرژی ممکن است در ای گروه به سه گروه فیزیکی، شیمیایی و هسته شتوان براساس طبیعت

 .ی متفاوت آزاد شوداثر گسیختگی شدید یک سیلندر با گاز فشرده یا فوران آتشفشانی یا حتی تركیب دو مایع با دما
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ها در داخل ها و نوترونهای مختلف به واسطه باز توزیع پروتونگیری هسته اتمشکلای، انرژی در اثر در انفجار هسته 

های كربن و هیدروژن(، منبع  شدن سریع اجزای سوخت )اتم شود. در انفجار شیمیایی، اكسیده هسته مركزی آزاد می
و انفجار داخلی )داخل سازه( تقسیم خارج از سازه( )انفجارها از نظر موقعیت به دو دسته انفجار خارجی  .اصلی انرژی است

گردد. در  شوند. انفجار خارجی به سه دسته انفجار در هوا، انفجار در سطح زمین و انفجار در داخل زمین تقسیم می می

انفجار هوایی، امواج انفجار مستقیما به سازه برخورد كرده و نحوه انتشار امواج در هوا به صورت كروی است. اگر انفجار در 

باشد و عالوه بر انتشار امواج در هوا، انتشار امواج ح زمین واقع گردد، انتشار امواج ناشی از انفجار به صورت نیمکره میسط
. در انفجار داخل زمین، انرژی انفجار به صورت ستتوجه نی لرزه( نیز رخ خواهد داد، لیکن اثر آن قابل در زمین )مثل زمین

نماید  های شدیدی را در زمین ایجاد می شده و به علت انتشار امواج در زمین، شوک موج فشاری و برشی در زمین منتقل

های  از انفجار، اثر تركش های زیرزمینی داشته باشد. عالوه بر بارهای ناشی تواند اثرات تخریبی شدیدی روی سازه كه می
ایجاد می كند كه  ک موج فشاری را در محیطآزاد شدن ناگهانی انرژی، ی .شود ناشی از انفجار نیز بعضا در نظر گرفته می

ازهای گرم، یک گ عهسافتد، تو نشان داده شده است. هنگامی كه انفجار اتفاق می (0)شود و در شکل  نامیده می موج ضربه

شود، بخش داخلی موج اكنون  هنگامی كه این موج از مركز انفجار دور می نماید. موج فشاری را در محیط اطراف ایجاد می

كه امواج  شود. هنگامی نماید كه قبال تحت فشار بوده و اكنون به وسیله بخش اولیه موج گرم می ای عبور می ز ناحیها
 311درجه سلسیوس و فشار در حدود  4111الی  3111كنند، حرارت در حدود  فشاری با سرعت صوت حركت می

بخش داخلی موج شروع به حركت سریعتر نموده و  یابد.گردد سرعت افزایش  مربع بوده كه باعث می متركیلوگرم بر سانتی

ناگهانی یافته، لذا یک  گیرد. بعد از یک دوره كوتاه زمانی، موج فشاری كاهشی به تدریج از بخش اولیه امواج پیشی می
فه فشار افتد و بنام اضا دهد. حداكثر اضافه فشار در پیشانی موج اتفاق میشکل می( 0)را شبیه شکل  پیشانی موج شکلی

شود. در پشت پیشانی موج، اضافه فشار سریعاً به نصف اضافه فشار حداكثر كاهش یافته و تقریباً در  حداكثر نامیده می

یابد؛ فشار در  انبساط امواج، اضافه فشار در پیشانی موج به طور آرامی كاهش میبا . ماند نواحی مركزی انفجار ثابت می

آید. بعد از یک زمان كوتاه، در یک فاصله خاص از  ر عوض به شکل مستطیلی در میقسمت پشت سر ثابت نمانده، اما د
شود.  یا مکش ایجاد می فاز منفی كوچکتر از فشار هوای اطراف شده و اصطالحا مركز انفجار، فشار پشتی پیشانی موج

عت آن برابر سرعت صوت بخش جلویی امواج انفجار با حركت به سمت جلو ضعیف شده و در یک فشار هوای متعارف، سر

(  الی  ) ثبت انفجار های متوالی نمایش داده شده و اضافه فشار در زمان( 0)دار در شکل  گردد. این حالت دنباله می
 .]03[گواه این مطلب است 

 

 
 کاهش فشار نسبت به فاصله از محل انفجار – 1شکل 
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در بعضی از فواصل در  ،  كند. در منحنی شار انفجار به كمتر از فشار جو نزول پیدا نمیف ،  یال  های در منحنی
تغییرات زمانی یک موج انفجار در یک فاصله مشخص و شود. توضـیح این حالت  پشت پیشانی موج، اضافه فشار منفی می

 است. نمایش داده شده( 5)از مركز انفجار در شکل 

 

 
 تغییرات فشار دینامیکی با فاصله از مرکز انفجار در یک زمان معلوم – 2شکل 

 
-در نمودار فشار .دهنده مدت زمان فاز مثبت و همچنین زمان پایان فاز مثبت و شروع فاز منفی است این شکل نشان

نامیده شده، در حالی  () مثبـتكه مدت زمان فاز  مشاهده است: بخش فوقانی فشار محیطی زمان، دو فاز اصلی قابل

فاز منفی دارای مدت زمان بیشتر و  .شود نامیده می ()كه بخش تحتانی فشار محیطی مدت زمان فاز منفی انفجار 
ه كه منجر باشد. با افزایش فاصله رویارویی، مدت زمان فاز مثبت موج انفجار افزایش یافتشدت كمتر نسبت به فاز مثبت می

ای كه در فاصله بسیار نزدیک از سـازه هدف قرار  گردد. مواد منفجره به كاهش دامنه و افزایش مدت زمان پالس ضربه می

ای كه  كنند. مواد منفجره اند، ضربه بسیار سنگین و بار فشاری بسیار زیادی را به یک ناحیه خاصی از سازه وارد می گرفته

اند، توزیع فشار یکنواختی با زمان بیـشتر و دامنه كمتر در روی كل سازه خواهند  ار گرفتهدر فاصله دورتری از سازه قر
حی كانونی با یک الگوی اای، كه با اثرات انعکاسی و انکساری موجب بوجود آمدن نو داشت. نهایتا، كل سازه در امواج ضربه

سازه ضعیف شده و تحت اثر ضربات ناشی از آوار در طول فاز منفی،  د.شو شوند، فرو برده می خاص در اطراف سازه می

 .گیرد كه ممکن است موجب خسارات بیشتر گردد قرار می
 

 

 انفجار در داخل زمین  .2

سازه های موجود در داخل خاک، به علت انتشار امواج ناشی از انفجار در داخل زمین می توانند آسیب ببینند. 
نصب شده در سازه های سطحی یا تاسیسات دفن شده در داخل خاک نیز تاسیسات برقی و مکانیکی و تجهیزات حساس 

 .]04[ممکن است متحمل خرابی ناشی از شوک عبوری زمین گردند 
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  شوک زمین  .3

به آثار ناشی از انتشار امواج در داخل زمین، شوک زمین می گویند. انفجار در داخل زمین برحسب درجه اتصال می 

قابل توجهی ایجاد نماید. قوی ترین شوک زمین از انفجار در داخل زمین ناشی می شود كه اثر آن تواند شوک های زمین 

هنگامی كه هیچگونه حفره هوا در اطراف ماده منفجره موجود نبوده و اتصال خوبی برقرار باشد، قابل مالحظه خواهد بود. 
 ل امواج حجمی و امواج سطحی می باشند.مشابه پدیده زمین لرزه، امواج ناشی از انفجارهای داخل زمین شام

( می باشند. ذرات نزدیک به سطح زمین تحت تاثیر حركات S( و موج عرضی یا برشی )Pامواج حجمی شامل موج طولی )

شناخته می شوند. به عنوان یک قانون كلی و عمومی در  (R) 0چرخشی قرار می گیرند. این امواج به عنوان امواج رایلی

ون در فاصله نزدیک امواج طولی و عرضی حاكم می باشند و امواج رایلی عالوه بر حوزه نزدیک، در فواصل انفجارهای مدف
دور نیز حاكم می باشند. سرعت انتشار امواج سطحی و حجمی به طور عمده به دانسیته و سختی خاک بستگی دارد. 

تقریبا با سرعت یکسانی حركت می كنند كه  امواج رایلی و عرضی هر دو به حركات عرضی موج در خاک بستگی داشته و

 ( محاسبه می گردد:0مقدار آن از رابطه )

(0)                                                                                                                   
R S

G
C C 

  

 

 دانسیته خاک است. مدول برشی و  Gكه در این رابطه 
( به دست می 5سرعت موج طولی به تراكم ایزوتروپیک خاک بستگی دارد و مقدار سرعت انتشار آن در خاک از رابطه )

 آید:

(5)                                                                                                                            
P

K
C 

 

 

 ( می باشد.3مدول بالک طبق رابطه ) Kضریب پواسون و  كه در این رابطه 

(3)                                                                                                                   
2 (1 )

3 (1 2 )
K G









 

 

 ( محاسبه نمود.4را می توان از رابطه ) (cبه عنوان فرضی محافظه كارانه سرعت انتشار امواج در خاک )

(4)                                                                                                                                 
E

c


 

دانسیته خاک است كه از آزمایش فشار تک محوره به دست می آید مدول االستیسیته خاک و  Eكه در این رابطه 

]04[ . 
 

 

 پارامترهای اصلی شوک زمین .4

ات و تکانه ویژه می پارامترهای اصلی شوک زمین شامل حداكثر فشار، حداكثر سرعت ذرات، حداكثر جابجایی ذر
باشد. این پارامترها با افزایش فاصله از انفجار، كاهش می یابند. نرخ میرا شدن با افزایش فاصله تابع نوع خاک بوده و با 

 . ]04[( مشخص می شود nضریب كاهندگی )
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 جابجایی ذرات خاک رحداکث .5

( به 9از محل انفجار با استفاده از رابطه ) Rله ( ناشی از انفجار، در محلی با فاصxحداكثر جابجایی ذرات خاک )

 دست می آید.

(5)                                                                                          

1

1

3

60 1

3

2.252
( )

n

cx

c

Rf

W W



 

 
له از محل انفجار فاص Rجرم خرج برحسب كیلوگرم،  Wحداكثر جابجایی ذرات خاک برحسب متر،  xدر این رابطه 

ضریب كاهندگی،  nسرعت موج در خاک برحسب متر بر ثانیه،  cبرحسب متر، 
c

f  ضریب اتصال كه با تعیین عمق

( برای محاسبه جابجایی 9به دست می آید. با كمی تقریب می توان از رابطه )  (3( از شکل )dمركز انفجار از سطح زمین )
 .]04[ده نمود ذرات استفا

(6)                                                                                                              

1

3

3
0.032 ( )x W

R
  

 

 ]14[میزان ضریب کاهندگی و مدول بالک برای انواع خاک ها  -1جدول 

 (Kمدول بالک ) (nضریب كاهندگی ) نوع خاک

 31111 9/0 اشباع رس

 51111 9/5 الی و رس نیمه اشباع

 01111 9/5 ماسه خیلی متراكم، خشک و مرطوب

 9111 29/5 ماسه متراكم، خشک و مرطوب

 5111 3 ماسه سست، خشک و مرطوب

 0111 59/3 ماسه خیلی سست، خشک و مرطوب

 

 
 اتصال بیضر نییتع – 3شکل 
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 حداکثر سرعت ذرات خاک  .6

 :]5[( بیان می شود 2از محل انفجار به وسیله رابطه ) R( در فاصله uسرعت ذرات خاک )حداكثر 

(7)                                                                                                  48.8 1

3

2.52
( )

n

c
u

R
f

W



 

 

 

 (نیآزاد )درون زم دانیفشار انفجار در م  .7

زاد، حركت موج بدون برخورد به مانع می باشد. حداكثر فشار انفجار در میدان آزاد )میدان آ
gP بر حسب نیوتن )

 بر متر مربع از رابطه زیر به دست می آید:

(8)                                                                                                                        . .
g

C uP  
 

حداكثر سرعت  uسرعت بارگذاری موج انفجار و  Cدانسیته خاک بر حسب كیلوگرم بر متر مکعب،  كه در این رابطه 

( uداكثر سرعت ذرات خاک )( و حc( به سرعت انتشار امواج در خاک )Cذرات می باشد. سرعت بارگذاری موج انفجار )

به علت باال بودن سرعت ذرات، زیاد می باشد و با افزایش فاصله و  Cوابسته است. در فواصل نزدیک به مركز انفجار، مقدار 

( نباید از سرعت موج در Cنیز كاهش می یابد. مقدار سرعت بارگذاری موج انفجار ) Cدر نتیجه كاهش سرعت ذرات مقدار 
 .]04[اشد ( كمتر بcخاک )

 

 ] 14[سرعت بارگذاری موج انفجار میزان  -2جدول 

 (Cسرعت بارگذاری موج انفجار ) نوع خاک

 C=c   رس كامال اشباع

 رس اشباع
C 0.6c

1
( )

2

u

n

n
 




 

 ماسه ای
C c

1
( )

2

u

n

n
 




 

 
 

 

 ار ناشی از انفجار در سازه های زیرزمینیشف  .8

 روش تحلیلی: -الف

 9/0برای دیوار جلویی سازه مدفون توصیه می شود تا برای محاسبه فشار بازتاب )( سازه، مقدار فشار انفجار در فضای آزاد 

( اثر می كند )زمان 4در شکل ) Aبرابر گردد. برای محاسبه مدت زمانی كه فشار بازتابی بر ذره ای از سازه مانند نقطه 
 ( می توان زمان تداوم انفجار را محاسبه نمود.01ه ولی با استفاده از رابطه تجربی )تداوم انفجار( رابطه ای پیشنهاد نشد



 

 

 
wwwCAUP.ir         8 

 
 معرفی پارامترهای زمان تسطیح موج انفجار – 4شکل 

 

 
 Aتاریخچه انتقال فشار در نقطه  – 5شکل 

 

 روش تجربی -ب

 ( قابل محاسبه است.6فشار ناشی از انفجار از رابطه تجربی )

(6 )                                                                                                  

1

3
3

36.71( )
4060

g

k
P Z


 

 

فاصله مقیاس شده بر حسب  Zكه در این رابطه 
1

3/m kg  وk  ( می باشد.0ضریبی برحسب نوع خاک )جدول 

 برحسب ثانیه محاسبه می گردد. (01زمان تداوم انفجار از رابطه )

(01 )                                                                                      
11

3 0.1
633.22 10dt W kR


     

 

( می 0ضریبی بر حسب نوع خاک )جدول  kفاصله برحسب متر و  Rجرم خرج بر حسب كیلوگرم،  Wكه در این رابطه 

 .]04[باشد 
 

 

 سازه های زیرزمینی  .9

به  نیخاک اطراف سازه و همچن یگاه هیتک تیاز خاص شتریاستفاده هر چه ب نیرزمیساخت سازه ها در ز لیدل

 است. یلخت یروهایآن كاهش محسوس ن جهیوزن سازه و در نت یرویحداقل رساندن اثر ن
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و  ییرایم تیمربوط به استفاده از خاصباشد،  شتریب زین یآن از مورد قبل تیاهم دیكه شا یگریپارامتر د

را به  یرسطحیو ز یاز انفجار سطح یخاک باشد كه با شدت هرچه تمام تر، دامنه موج شوک ناش کیسکواالستوپالستیو
در چنین مکانی امکان صرفه جویی های موثر در زمینه طراحی و اجرای سازه مقاوم دربرابر انفجار وجود  رساند. یحداقل م

طراحی چنین سازه هایی آیین نامه های مهندسی و استانداردهای نظامی متعددی بنا نهاده شده اند. قوانین  دارد. برای

طراحی ارائه شده در این استانداردها عمدتا از نتایج آزمایشگاهی و تجربی نشات گرفته اند. از استانداردهای نظامی می توان 

و از آیین نامه های غیرنظامی، آیین نامه كشور سوئیس دارای كاربرد  از ایاالت متحده آمریکا اشاره كرد TM5-1300به 
گسترده ای است. خاک ماده ای با تخلخل باال است. این خلل و فرج درون ماده توسط هوا و یا آب و یا ناخالصی های جامد 

عبارتی تنش و مایع مختلف پرشده است. به همین دلیل چگالی خاک با بارگذاری های مختلف متغیر است. به 

هیدرواستاتیک وارده بر المان مکعبی شکل بی نهایت كوچک خاک، باعث تغییر چگالی آن می شود. وجود آب خاصیت 
برای چنین ماده ای ضروری است. در  به همین دلیل تعریف معادله حالت تراكم پذیری را بطور محسوسی باال می برد.

 .]09[ماده و یا سایر پارامترهای ترمودینامیکی ماده مشخص می شود  معادله حالت، رابطه تنش هیدرواستاتیک و چگالی

 

 

 مدل سازی اثر انفجار در خاک  .12

گردد انفجاری با انرژی معین و موقعیتی سازه، فرض می-در بررسی پدیده انفجار با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاک
امواج اولیه ناشی از فشار انفجار در محیط منتشر خواهند  مشخص نسبت به سازه مدفون صورت گیرد. در اثر وقوع انفجار،

شد كه در اثر برخورد این امواج با سطح آزاد محیط، امواج سطحی بوجود خواهد آمد. موج اولیه انفجار و امواج سطحی با 

ز انفجار ، از بخش بزرگی از ارتعاش حاصل ا های دینامیکی در محیط خواهد شد.هم تركیب شده و باعث ایجاد تغییر شکل
 رو بررسی امواج انفجار بر سازه از این رساند. های زیادی به آنها می شود و اغلب آسیب ها منتقل می طریق خاک به سازه

رسد. برای تحقق این امر، شبیه سازی دقیق  های ناشی از آن ضروری به نظر می هایی جهت كاهش خرابی ها و ارائه روش

با توجه به شرایط اقلیمی و  .]09[ در هنگام وقوع انفجار از اهمیت به سزایی برخوردار استو نزدیک به رفتار واقعی خاک 

تونل و فضاهای زیرزمینی برای استفادههای حمل و نقل ، جغرافیایی كشور و توسعه و گسترش شهرها و مراكز صنعتی
و ایستگاههای مترو و پاركینگ ، و دفاعی احداث فضاهای زیرزمینی استراتژیکیب، انتقال آب و فاضال، داخل و خارج از شهر

ساخت و یا بهرهبرداری هستند. با توجه به اهمیت استراتژیک ایران در منطقه ، ... به طور فزایندهای در حال مطالعه

ازات به موعامل های پدافند غیرسیستم توسعه به كشور خاورمیانه و وقوع جنگ های متعدد در این منطقه لزوم توجه

 . ]02[گردد ی پدافند عامل بیش از پیش مشخص میسیستم ها
 سازی بارگذاری انفجاری بر روی سازه ها به صورت عددی معموال از دو دیدگاه استفاده می شود:برای مدل

اعمال بارگذاری به صورت یک تاریخچه فشار با توزیع مختلف بر روی سازه كه این تاریخچه فشار، خود از یک سری  -0

ه منشا تجربی دارند، استخراج شده است. در این حالت، بارگذاری به صورت یک تاریخچه مثلثی نسبت به روابط دیگر ك
زمان است كه از لحظه اول با مقدار بیشینه شروع شده و بعد از یک دوره زمانی به صفر می رسد. در عمل این مدل ساده از 

یک تابع نمایی كه دارای ناحیه فشار منفی نیز هست،  مسئله واقعی است و در حالت دقیق بارگذاری، مسئله به صورت

 خواهد بود. 

سازی دقیق و كامل مسئله به طوری كه حتی ماده منفجره و محل قرار گیری و شکل و جنس و ... نیز در نظر مدل -5
اهد بود. این گرفته خواهد شد. در این حالت، مسئله به مراتب پیچیده تر بوده و شامل برهم كنش سیال و سازه نیز خو

روش در صورت اجرای دقیق و علمی توسط كاربر مسلط، به نتایج بسیار دقیق تر از روش قبلی خواهد انجامید، ولی دارای 

 پیچیدگی های زیاد و زمان تحلیل بسیار طوالنی تر است.
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دوم بسیاری از این نرم  سازی به روش اول در نرم افزارهای معمولی اجزا محدود نیز قابل انجام است. ولی در موردمدل

افزارهای موجود توانایی تحلیل دقیق را ندارند و یا درصورت داشتن چنین توانایی انجام تنظیمات آن وقت گیر و پیچیده 
 .]09[خواهد بود. در این زمینه هایدروكدها نقش بسیار موثری را ایفا می كنند 

 

 

 نتیجه گیری  .11

سازه و  یمهندس طهیدر ح یفراوان تیاز اهم یانفجار یهایدر برابر بارگذار نمیا یهاسازه حیصح یطراح دیتردیب

در  دیاش ،و نوع كاربرد یمکان تیموقع لیهستند كه به دل ییهااز جمله سازه های زیرزمینیسازهانفجار برخوردار است. 

شوند تا در صورت وقوع حادثه، زمان  یطراح یطور یمنیاز نظر ا دیها باسازه نیا نیبنابرا .رندیمهم قرار گ نیا تیالو
آنجا  از ود.ش یریجلوگ یآن زشیحاضر در آنجا بدهد و از فرور تیباشد كه اجازه خروج را به جمع یتحمل بار در آنها تا حد

توسط  یعدد یسازهیشب ،استبردار  نهیهز ایممکن و ریغ یموضوع كم نیا رامونیپ یعمل شیو آزما قیكه تحق

با تخلخل باال  یاخاک ماده میدانیهمانطور كه م .دهندینشان م یخود را به خوب تیلف كاربرد و اهممخت یافزارهانرم

 لیدل نیمختلف پر شده است. به هم عیجامد و ما یهایناخالص ایآب و  ایخلل و فرج درون ماده توسط هوا و  نیاست. ا
 تینهایشکل ب یوارده بر المان مکعب کیدرواستاتیهتنش  یاست. به عبارت ریمختلف متغ یهایخاک با بارگذار یچگال

رفتار  نیخاک هستند و هم دهیچیو پ یرخطیموارد گواه بر رفتار غ نی. همه اشودیآن م یچگال رییخاک، باعث تغ كوچک

 .دانست شیمختلف انفجار در آزما ینوسانات پارامترها یاصل لیدل توانیخاک را م
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