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  هاي زیرزمینی          ي هوایی روي سازهها بمباثر 
  

   2پور شهیما رحمتی، 1عبدالهادي قزوینیان
  دانشگاه تربیت مدرس -تهران

  )3/3/90: ، تاریخ پذیرش 16/12/89: تاریخ وصول(

  
  

  چکیده
در راســتاي نیـل بــه ایــن  . نیسـت هــوایی در ســطح زمـین، بــر کسـی پوشــیده    يهـا  بمــبهــاي امـن در مقابــل انفجـار    ضـرورت طراحــی سـازه  

هـدف، نحــوه انفجــار بمـب و انتشــار مــوج تنشــی ناشـی از انفجــار در محــیط سـنگی ناپیوســته در ایــن تحقیــق مـورد مطالعــه و بررســی قــرار       
ــداري ســازه ــل انفجــار ســطحی   گرفتــه و پای ــر زمینــی در مقاب ــالس  . تحلیــل شــده اســت هــا بمــبهــاي زی ــن مطالعــه پــس از انتخــاب پ در ای

یکی ناشی از انفجار یک بمـب بـا وزن و میـزان نفـوذ معـین در سـطح زمـین، و محاسـبه شـکل و ابعـاد کراتـر ایجـاد شـده در اثـر انفجـار                دینام
بمــب، پــالس دینــامیکی بــه صــورت شــعاعی بــه مــرز کراتــر اعمــال شــده و نحــوه انتشــار و میرایــی مــوج در محــیط ســنگی ناپیوســته مــورد   

محــیط ناپیوسـته و انتشــار مـوج دینــامیکی در ایـن محــیط از نـرم افــزار المــان      يسـاز  مــدلبــه منظـور  . مطالعـه و بررســی قـرار گرفتــه اسـت   
 دهـد  یمـ مطالعـات انجـام شـده نشـان     . که قابلیـت تحلیـل دینـامیکی مـدل ناپیوسـته زمـین را داراسـت، اسـتفاده شـده اسـت           UDECي مجزا

احتمـال ناپایـداري سـازه در اثـر شـوك انفجـار در سـطح زمـین کـاهش           ،که براي یک بمب با وزن و میزان نفوذ معـین بـا افـزایش عمـق سـازه     
تحــت . دهنــد یمــنیــز ایــن احتمــال را کــاهش ) مقــاومتی پــایینســختی و پارامترهــاي اب(هــاي مــوثر  همچنــین وجــود ناپیوســتگی. ابــدی مــی

درجـه باشـد احتمـال پایـداري      60شرایط یکسان چنانچه زاویـه شـیب ناپیوسـتگی نسـبت بـه خـط واصـل مرکـز انفجـار و محـل سـازه حـدود             
  .ابدی یمافزایش  ها اویهسازه نسبت به سایر ز

  
تحلیـل   ،روش المـان مجـزا   ،میرایـی مـوج   ،انتشـار مـوج   ،پـالس دینـامیکی   ،کراتـر ،هـاي زیرزمینی  سـازه : کلیـدي  هايواژه

  .دینامیکی
  
  
  

  مقدمه  -1
هاي سـنگی بـه صـورت     در مسائل مهندسی سنگ، وجود ناپیوستگی در توده

بندي، تأثیر زیادي بر پاسخ توده سنگ به  ها یا سطوح الیه ، ناپیوستگیها گسل
ي ایـن  سـاز  مـدل شـود کـه    بارهاي استاتیکی و دینـامیکی دارد و باعـث مـی   

تـرین روش   مناسـب   (DEM)روش المان مجـزا . اندکی پیچیده شود ها طیمح

وش، در این ر. ي دینامیکی استها لیتحلهاي سنگی در  ي تودهساز مدلبراي 

تواننـد صـلب یـا تغییـر شـکل پـذیر فـرض شـوند،          میمجزا  به طور ها بلوك
ها به صورت یک سطح تماس کـه از مـدل رفتـاري سـاده موهرــ       ناپیوستگی

رفتار دینامیکی به صورت عددي با یک  .شوند کند، مدل می کولمب پیروي می
ر بـه  قـاد   روش المـان مجـزا  . شـود  اي وابسته به زمان مدل مـی  الگوریتم پله

ي زیاد در جهت عمود بـر ناپیوسـتگی اسـت، بـدون     ها ییجا جابهي ساز مدل

افـزار   در نـرم  (DEM)روش . اینکه مشکل خاصی در تعادل مسئله ایجاد شـود 
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UDEC با توجه به هـدف پـروژه کـه بررسـی     . مورد استفاده قرار گرفته است

ي هـا  طیمحهاي زیرزمینی در  ي هوایی بر سازهها بمباثرات تخریبی ناشی از 
افـزار   ي نـرم هـا  تیـ قابلسنگی است و همچنین با توجه به نکاتی که در مورد 

UDEC افزار براي انجام این پروژه، مورد استفاده قرار گرفتـه   ذکر شد، این نرم

ي مکـانیکی را در  هـا  مـوج ي انتشـار  سـاز  مـدل این نـرم افـزار قابلیـت    . است
ري نیز وجود دارد که به خوبی هاي دیگ افزار نرم. هاي ناپیوسته داراست محیط

مثـل  . (انتشار امواج را مدل کرده و قابلیت تحلیل دینـامیکی مـدل را دارنـد   

هـا   افـزار  اما ایـن نـرم   .)و غیره FLAC ،DYNA-3D،AUTODYNهاي  افزار نرم
ي ناپیوسته نیسـتند و بعضـاً تنهـا یـک یـا چنـد       ها طیمحي ساز مدلقادر به 

  .]1-4[ کنند ناپیوستگی عمده را مدل می

براي  UDECافزار  از نرم  ,هاي موجود افزار بنابراین ترجیح داده شد از بین نرم
براي بررسی اثر انفجار یک بمب هوایی در سطح . انجام پروژه استفاده شود

زمین روي یک سازه زیرزمینی در محیط سنگی الزم است تا مراحل زیر مورد 

  : مطالعه و بررسی قرار گیرد
انفجار،  نحوهنفوذ،  نحوهي هوایی از لحاظ وزن و ابعاد، ها بمبع بررسی انوا - 1

فضاي ایجاد شده در سطح زمین بر اثر انفجار و نوع بارگذاري ناشی از انفجار 

  .ها در سطح این فضا
ي یک محیط ناپیوسته به صورت استاتیکی قبل از اعمال بار ساز مدل - 2

 .یکی به تعادل استاتیکی برسدناشی از انفجار، تا مدل قبل از انفجار دینام

ها، براي  اعمال بار دینامیکی پس از اصالح شرایط مرزي و سایر پارامتر - 3
 .تحلیل دینامیکی محیط سنگی در اثر انفجار

  .تغییر شرایط مدل براي مطالعات پارامتریک و تحلیل حساسیت - 4

بار در سطح زمین و نحوه اعمال فرضی انفجار یک بمب هوایی براي بررسی 
با استناد به روابط تجربی موجود در مراجع، یک بمب معمولی حاوي ، در مدل

فضاي ایجاد (در نظر گرفته شده و ابعاد کراتر  TNTپوند ماده منفجره  200

حاصل از انفجار این بمب و ) شده در اثر انفجار یک بمب در سطح زمین
   .یدحسب زمان محاسبه گردر ي و مقدار ماکزیمم آن با ذرهسرعت 

  
 200انفجار یک بمـب بـا   ز محاسبه ابعاد کراتر حاصل ا -2

  ماده منفجرهد پون
قطر کراتر ایجاد شده  ,رس در خاكبا انفجار یک بمب با مشخصات فوق  

با استفاده از نمودارها و روابط تجربی ارائه   .]5[متر خواهد بود 5/15حدوداً 

متر به دست  5/10شده در همین مرجع مقدار قطر کراتر در ماسه سنگ 

را ) 1شکل ( hcو  rcپرسن معتقد است که یک کراتر واقعی با ابعاد . دیآ یم

 ریزطبق فرمول ) 2 مطابق شکل( aتوان با یک نیم دایره به شعاع  می
  :]5[ نمود نیگزیجا

cra
3
2

  
 

ک نیم توان با ی پوندي را می 200بنابراین کراتر ایجاد شده با انفجار این بمب 
متر جایگزین نمود و این دقیقاً همان کراتري است که در  5/3دایره به شعاع 

متر در سطح  5/3هاي ساخته شده به صورت یک نیم دایره به شعاع  مدل
  .ي شده استساز مدلزمین 

  
  .]5[کراتر ایجاد شده با یک انفجار سطحی  -1 شکل

  
  .]5[کراتر تئوریک  -2شکل

  

  ها مدلیکی ناشی از انفجار در نحوه اعمال بار دینام - 2-1
توان  شود، به سه طریق می معموالً وقتی که یک مسئله دینامیکی مدل می

 :این بار دینامیکی را اعمال کرد

(DHI)  حسب زمان ر یی بجا جابهتغییرات    Displacement - History Input  

 (SHI)حسب زمان     ر تغییرات تنش ب                 Stress - History Input 

(VHI) حسب زمانر ّاي ب تغییرات سرعت ذره        Velocity - History Input  
)) UDEC(افـزار   با نـرم (در طی دو مطالعه  (Zhao, Jiao, Fan)فن، جیائو و ژائو

یک بعدي در طول یک ستون سنگی و نیز انتشار موج  Pدر مورد انتشار موج 
را مقایسه نمـوده و   VHIو  SHIو روش انفجار از میان توده سنگ ناپیوسته، د

، میرایی موج با افزایش فاصـله بـر   VHIاند که با استفاده از روش  اظهار نموده

به همین دلیل براي اعمال بـار دینـامیکی در   ]. 6-8[تر است  واقعیت منطبق

 )1( 
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  .استفاده شده است VHIي این پروژه از روش ساز مدل
ي یک فاز مثبت و یک فاز منفی دانیم موج انفجار دارا که می طور همان

اي در کسري از ثانیه تا یک مقدار  در فاز مثبت سرعت ذره. است) مکشی(

این افزایش در . گردد ماکزیمم افزایش یافته و به همان سرعت به صفر باز می
شود  اثر افزایش سریع فشار هوا از مقدار اتمسفري به فشار ماکزیمم، ایجاد می

شود که فشار را به کمتر  ش سریع در فشار ایجاد میکه به دنبال آن یک کاه

این تغییرات یک حالت مکشی ).  اتمسفر فرعی (رساند  از فشار اتمسفري می
اي منفی  شود مقدار سرعت ذره کند که باعث می در محیط انفجار ایجاد می

مقدار  کمتر ازمطلق خیلی ر اما مقدار حداقل سرعت از لحاظ قد. شود

توان از روابط  ي یک چنین شکل موجی میساز مدلبراي  .حداکثر آن است
از یک  pاي در اثر فشار موج   سرعت شعاعی ذره. تئوریک زیر کمک گرفت

شود  اي در صفحه در یک محیط نامحدود به روش زیر حاصل می منبع نقطه

یی شعاعی در اثر انتشار جا جابهکند که  بیان می (Achen Bach) آخن باخ .]9[
اي در صفحه، در یک محیط نامحدود از معادله زیر  یک منبع نقطهاز  Pموج 

  : آید بدست می
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اي نقاطی که روي مرز کراتر قرار  با استفاده از رابطه فوق تابع سرعت ذره

نویسی  که یک نوع زبان برنامه FISHحسب زمان، به کمک یک تابع ر دارند ب
است، نوشته شده، و روي مرز داخلی کراتر به صورت شعاعی  UDECساده در 

پریود این . نشان داده شده است 3موج در شکل  شکل این. اعمال شده است

  .است m/s 2/13 حدوداًاي ماکزیمم آن  ثانیه است و سرعت ذره 3/0موج 

  

  
.)ثانیه(زمان -)متر بر ثانیه(يا ذرهسرعت الس دینامیکی ناشی از انفجار بمب شکل پ - 3شکل

  

 )2( 
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  .]m/kt1/3 ]10) (حسب فاصله از منبع انفجار ر ب  (m/s)سرعت ماکزیمم - 4شکل

  

و همکـاران طـی یـک پـروژه، رفتـار حـوزه        Steven) ،(Rimerاستیون، رایمـر 

ي رفتار نگار 2آزمایش انفجار زیرزمینی را در محل آزمایش دگلن 25 1نزدیک

سـرعت  ( Vmaxدر گزارش آنها، نموداري ارائه شـده کـه مقـدار    . ]10[ اند کرده

کنـد   بینی می نزدیکی آن پیشنقاط اطراف منبع انفجار را در ) اي حداکثر ذره

اي از اطالعـات واقعـی    اگر بتوان به این منحنی به عنوان مجموعـه ). 4شکل (

پوندي در سطح زمین منفجـر شـود در    200استناد نمود، چنانچه یک بمب 

اي مـاکزیمم حـدوداً    سرعت ذره) مرز کراتر(متري از مرکز انفجار  5/3فاصله 

افزار  موجی که به عنوان ورودي مدل در نرم خواهد بود که با هیمتر بر ثان 13

UDEC در نظر گرفته شده مطابقت دارد .  

  

  UDEC افزار ي با نرمساز مدل -2-2
ي انفجار یک بمب هوایی و تأثیر آن بر یک محیط سنگی در ساز مدلبراي 

این پروژه، یک بلوك مربعی شکل که ابعاد آن با شرایط مورد مطالعه تغییر 

متر که در وسط مرز باالیی بلوك به  5/3ایره به شعاع کند، با یک نیم د می

. آل در سطح زمین قرار گرفته، در نظر گرفته شده است عنوان یک کراتر ایده

بار دینامیکی ناشی از انفجار پس از تعادل استاتیکی مدل به صورت شعاعی بر 
                                                        

1- Near-field 
2- Degelen 

اي هر نقطه از  یعنی سرعت ذره. سطح داخلی این نیم دایره اعمال شده است

کند  با زمان تغییر می 3سطح داخلی کراتر به صورت شعاعی منطبق با شکل 

در . که نشان دهنده اعمال یک پالس انفجاري بر سطح داخلی کراتر است

یی که در طول انجام پروژه ساخته شده شرایط بارگذاري ها مدلتمام 

 . دینامیکی، ثابت بوده و ابعاد کراتر تغییر نکرده است

  

  ها مدلاستاتیکی تحلیل  - 2-2-1
قبل از اعمال هرگونه بار دینامیکی الزم است که مدل ساخته شده از لحاظ 

استاتیکی به تعادل برسد و سپس با تغییر شرایط مدل براي تحلیل 

براي این . انجام گیرد ها لیتحلدینامیکی، بار دینامیکی مورد نظر وارد شده و 

وژه متغیر بوده تحت شرایط حسب شرایط پرر منظور یک بلوك که ابعاد آن ب

 yمرز پایین مدل در جهت . ي شده استساز مدلاستاتیکی با بارگذاري ثقلی 

ثابت شده و مرزهاي سمت چپ و سمت راست مدل مرزهاي تنشی ثقلی در 

ثابت در نظر گرفته  ها مدلشرایطی که ذکر شد براي تمام . اند نظرگرفته شده

تحت این شرایط استاتیکی به تعادل  پس از اینکه بلوك مورد نظر. اند شده

سطحی اعمال شده و تحلیل به ) کراتر(رسید، بار دینامیکی روي نیم دایره 

متر  200×200به عنوان یک نمونه بلوك . کند صورت دینامیکی ادامه پیدا می

متري از  50با شرایط مرزي تنش ثقلی با یک ناپیوستگی تکی افقی در عمق 

مرز . یکی تحت بارگذاري ثقلی قرار گرفته استسطح زمین به صورت استات

یی در جا جابهامکان (باالیی بلوك، سطح زمین در نظر گرفته شده و آزاد است 

پارامترهاي مقاومتی ماده سنگ و ناپیوستگی به ترتیب ). تمام جهات را دارد

کولمب پیروي -ماده سنگ از معیار موهر. باشند می 2و  1هاي  طبق جدول

در اعماق   Bو  A یی دو نقطه جا جابهاز تحلیل استاتیکی مدل، پس . کند می

  .شود ثابت می 5متري در جهت قائم مطابق شکل  10و 5

. رسد به صفر می 6همچنین نیروي نامتعادل کننده سیستم مطابق شکل 

اند، ابتدا این  یی که به منظور تحلیل دینامیکی ساخته شدهها مدلبراي تمام 

ام شده و پس از به تعادل رسیدن مدل، بار دینامیکی تحلیل استاتیکی انج

  .پس از اصالح شرایط مرزي و سایر پارامترها، اعمال شده است
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  .)ثانیه(حسب زمانر ب yدر جهت ) منحنی پایینی(متري  10و ) منحنی باالیی( 5دراعماق  B و Aیی نقاط جا جابه - 5شکل 

  

  
  .)ثانیه(بر حسب زمان ) وتننی(نیروي نامتعادل کننده سیستم  - 6شکل 

  
  در اثر انفجار سطحی  ها مدلتحلیل دینامیکی  -2-2-2

از لحاظ استاتیکی به تعادل رسیدند الزم است تا شرایط  ها مدلپس از اینکه 
شرایط  ها مدلتمام ر د. ي دینامیکی تغییر کندها لیتحلبراي  ها آنمرزي 

چپ، راست و پایین مدل در  تمام مرزهاي: اند مرزي بدین شرح تغییر کرده
. اند در نظر گرفته شده) آرام(به صورت مرزهاي ویسکوز  yو در جهت  xجهت 

سطح زمین مشابه تحلیل استاتیکی آزاد در نظر گرفته شده و قابلیت انعکاس 
بار دینامیکی به صورت یک پالس . یی در جهات مختلف را داردجا جابهموج و 

داخلی کراتر به صورت شعاعی اعمال شده در سطح  3انفجاري مطابق شکل 

  .قابل مشاهده هستند 7شرایط ذکر شده در شکل . است
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  .)ثانیه(مربوط به مدل تعیین فرکانس طبیعی سیستم، بر حسب زمان) متر بر ثانیه( yیی در جهت جا جابهسرعت  - 8شکل 

  

صحیح مدل شود، باید از  به طوربراي اینکه انتشار موج در یک محیط سنگی 
میرایی مکانیکی رایلی براي مدل کردن میرایی موج در محیط سنگی استفاده 

فرکـانس غالـب و نسـبت     (fmin)براي حصول پارامترهاي میرایی رایلـی  . شود
. ]11[ر عمـل شـود  ، باید به روش زیطبق توصیه کاندال (min)میرایی بحرانی 

دانیم نسبت میرایـی وابسـته بـه فرکـانس مـوج اسـت، امـا         که می طور همان

  افـت کـه در آن محـدوده نسـبت میرایـی     توان ی اي از فرکانس را می محدوده
                                                                          

شـود،   که در برنامه استفاده مـی  fminبنابراین . بحرانی مستقل از فرکانس است
این فرکانس با ترکیبـی از فرکـانس بـار    . باید در این محدوده واقع شده باشد

براي تعیین این پارامتر، . ورودي و فرکانس طبیعی سیستم قابل محاسبه است
. شـود  نیروي ثقل به طور ناگهانی و در حالت بدون میرایی به مدل اعمال می

ع به نوسان نموده و با ثبت تغییرات سرعت در جهت در این شرایط مدل شرو

  . توان فرکانس طبیعی سیستم را تعیین نمود حسب زمان میر قائم ب

 

 .مدل محاسباتی انتشار موج ناشی از انفجار سطحی در توده سنگ ناپیوسته - 7شکل 
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هرتز بدست  1شود، فرکانس طبیعی،  مشاهده می 8که در شکل  طور همان
 = Hz2 fminي انجام شده، فرکانس غالب ها لیتحلآمده است و با توجه به 

، دومین پارامتري است که (min)نسبت میرایی بحرانی  .انتخاب شده است
این نسبت . کمتر از خاك است ها سنگاین نسبت در . باید مشخص گردد
 .عددي مناسب است ها سنگانتخاب شده، که براي  05/0طبق توصیه کاندال 

 
  نحوه انتشار موج در محیط سنگی بکر - 2-3

موج در محیط سنگی بکر  قبل از انجام هر تحلیل دینامیکی الزم است انتشار
لیسمر و کالمایر نشان . مورد بررسی قرار گیرد تا از اعوجاج آن جلوگیري شود

بر این . ]11[هاست ي دقیق انتشار موج در گرو ابعاد المانساز مدلدادند که 
، کوچکتر از یک دهم تا یک هشتم Lبعد المان  نیتر بزرگاساس الزم است تا 

در این مطالعه ابعاد . موج ورودي باشدفرکانس  نیتر بزرگطول موج 
نحوه مش بندي مدل را  9شکل . متر انتخاب شده است 5ي مش ها المان
  .دهد یمنشان 

max
max

max ,
10 f

CL  


 

)5(         

C  :سرعت انتشار موج در محیط سنگی است.  
براي بررسی صحت انتشار موج در محیط سنگی و همچنین بررسی صحت 

متر و بدون  40×40مرزي، یک مدل ساده با ابعاد  طیو شرا ها المانابعاد 
  :با شرایط زیرمدلسازي شده است 7ناپیوستگی، شبیه شکل 

گرفته شده ر سنگ محیطی االستیک کامل، همگن و همسانگرد در نظ - 1

  .است
در تمام مرزها غیر از سطح زمین در دو  7شرایط مرزي مدل مطابق شکل  - 2

 .وز در نظر گرفته شده استجهت قائم و افقی، ویسک

 .متر در نظر گرفته شده است 5 ها المانابعاد  - 3

کیلوگرم بر متر مکعب، مدول حجمی آن  2700دانسیته سنگ محیطی  - 4
گیگا پاسکال در نظر گرفته شده  4گیگا پاسکال ومدول برشی آن  6/6

 )ي مورد مطالعهها مدلشبیه .(است

عی بر مرز کراتر اعمال شده و نحوه شعا به طور 3پالس دینامیکی شکل  - 5
 .ي شده استرفتار نگارانتشار موج و سرعت انتشار آن در این محیط 

اند و میرایی در مدل  پارامترهاي میرایی رایلی صفر در نظر گرفته شده -6
  .نخواهیم داشت

در محیطی با شرایط فوق، پالس ثبت شده در ابتدا و انتهاي مدل باید  - 7
در ضمن سرعت انتشار موج در این محیط . ده و میرا نشده باشدشبیه بو کامالً

  .متر بر ثانیه باشد 5000تا  2000باید در بازه 
. دهد پالس انفجاري ثبت شده در باال وسط و پایین مدل را نشان می 10شکل
، از باال تا حدود وسط مدل مشاهده استکه در این شکل قابل  طور همان

تهاي مدل یک حالت تشدید در پالس مورد نظر میرایی نداریم، اما در ان
دلیل این امر آنست که، چنانچه زاویه برخورد موج با . شود مشاهده می

 به طوردرجه باشد، این مرزها پالس انفجاري را  30مرزهاي ویسکوز کمتر از 
ي از این پالس را به داخل محیط منعکس و مقدارکامل جذب نکرده 

شار یافته در محیط االستیک و انعکاس بخشی از جمع آثار موج انت. کنند می

 .نحوه مش بندي مدل -9شکل 
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به . شود آن از روي مرزهاي ویسکوز باعث تشدید پالس در انتهاي مدل می
ي انتهاي ها پالسي و استناد به رفتار نگارهمین دلیل در این مطالعه از 

 2325سرعت انتشار موج در این محیط معادل . خودداري شده است ها مدل

مجموع شرایط فوق، . باشد یه بدست آمده که در بازه مورد قبول میمتر بر ثان
، نوع و شکل بارگذاري و ها الماني، انتخاب ابعاد ساز مدلدهنده صحت  نشان

  .باشد شرایط مرزي می
 

 
و ) متر بر ثانیه(متري  39و 20و 6/3به ترتیب در اعماق  c و a،  bي سه نقطه ا ذرهمحور قائم، سرعت (نحوه انتشار موج در محیط االستیک همگن و همسانگرد بدون میرایی -10شکل 

  .)دهند را نشان می  )ثانیه(محور افقی زمان 

  
  ي عدديها لیتحل -3

شود، محیط سنگی اطراف را تا  زمانی که یک بمب در سطح زمین منفجر می
به  ها مدلاز انفجار، در  متأثراین ناحیه . دهد قرار می ریتأثشعاع معینی تحت 

به عنوان یک . ورت منطقه پالستیک اطراف کراتر قابل مشاهده استص

کند، به عنوان  تعریف، عمقی که منطقه پالستیک تا آن عمق ادامه پیدا می
  .عمق بحرانی در نظر گرفته شده است

از محیط  کامالًاین منطقه پالستیک مربوط به زمانی است که پالس انفجاري 

عمـق  "بنـابراین  . ازي مدل رسـیده اسـت  سنگی عبور کرده و به مرزهاي مج
عمقی است که منطقـه پالسـتیک ناشـی از انفجـار بمـب در سـطح        "بحرانی

زمین، پس از انتشار کامل پالس انفجاري در تمام بلوك، تا آن عمق ادامه پیدا 

نفـوذ   زانیـ و مواضح است که ابعاد، خصوصیات، مقدار مواد منفجره . کند می
 ریتأثرا تحت  "عمق بحرانی"الستیک و به تبع آنبمب در زمین، این منطقه پ

هاي موجود در  اما پارامترهاي مقاومتی ماده سنگ و ناپیوستگی. دهد یقرار م

براي مطالعـه  . زیادي بر منطقه پالستیک و عمق بحرانی دارند ریتأثزمین نیز 
ها، شرایط بمب، مقدار  اثر پارامترهاي مکانیکی ماده سنگ و وجود ناپیوستگی

ده منفجـره و میـزان نفـوذ بمـب ثابـت در نظـر گرفتـه شـده و بـا تغییـر           ما

پارامترهاي مکانیکی ماده سنگ در پنج مدل بدون ناپیوستگی تغییرات عمق 
بحرانی با تغییر پارامترهاي مکانیکی ماده سنگ  مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه     

  .است

  
  عمق بحرانیر مدول االستیسیته سنگ ب ریتأث -1- 3

غییرات مدول االستیسیته ماده سنگ بر عمق بحرانی پنج بلوك براي بررسی اثر ت

متري سطح زمین مدل  50متر با یک ناپیوستگی مجازي در عمق  200×200
منطقه . ارائه شده است 3پارامترهاي مکانیکی این پنج مدل در جدول . اند شده

ا ت 11هاي  پالستیک حاصل از اعمال پالس انفجاري در این پنج مدل مطابق شکل

 50الزم به توضیح است که، ناپیوستگی افقی تکی که در عمق . کند تغییر می 15
ي بلوك در نظر گرفته مش بندوجود دارد، براي سهولت در  ها مدلمتري این 

بزرگتر از پارامترهاي مقاومتی ماده ) ks وkn( شده و چون پارامترهاي مقاومتی آن

بل توجهی در انتشار موج ندارند و قا ریتأثاند،  در نظر گرفته شده) Gو k(سنگ 
چنانچه تغییرات عمق بحرانی بر  .گرفتر توان محیط را بدون ناپیوستگی در نظ می
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، مشاهده )16شکل (حسب تغییرات مدول االستیسیته ماده سنگ رسم شود 
. یابد شود که با افزایش مدول االستیسیته سنگ، عمق بحرانی نیز افزایش می می

این مطلب است که هر چه مقاومت سنگ بیشتر بوده و مدول  این نمودار بیانگر

االستیسیته سنگ باالتر باشد، انفجار بمب ناحیه بزرگتري از محیط اطراف خود را 
البته این موضوع بدون در نظر گرفتن وجود ناپیوستگی . دهد قرار می ریتأثتحت 

براي دهد که اگر فرض محیط معادل را  این مطلب نشان می. در سنگ است
ي سنگی ناپیوسته بپذیریم و پارامترهاي مقاومتی ماده سنگ را طبق ها طیمح

انفجار سطحی بمب بر توده سنگ  ریتأثفرضیات محیط معادل کاهش دهیم، 

  .یابد و عمق بحرانی کمتر خواهد شد محیطی آن کاهش می

  

              
  .2منطقه پالستیک مدل شماره  - 12شکل                                                        .1منطقه پالستیک مدل شماره  - 11شکل 

  

                 
 .4منطقه پالستیک مدل شماره  -14شکل                                                             .3منطقه پالستیک مدل شماره  - 13شکل 
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  .حسب مدول االستیسیته ماده سنگر تغییرات عمق بحرانی ب - 16شکل                              .5منطقه پالستیک مدل شماره  -15شکل                                             
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  .2پالستیک مدل شماره منطقه - 18شکل                                                              .1پالستیک مدل شمارهمنطقه  - 17شکل                                        

  

  عمق بحرانیر پارامترهاي مقاومتی ناپیوستگی ب ریتأث - 2- 3
ي زیـادي سـاخته   ها مدلبراي مطالعه اثر سختی ناپیوستگی بر عمق بحرانی، 

بیـانگر ایـن مطلـب هسـتند کـه وجـود یـک         هـا  مـدل همـه   باًیتقرشده که 
وستگی تکی با سختی پایین، عمق بحرانـی را تـا عمقـی کـه ناپیوسـتگی      ناپی

براي اثبات این مطلب، دو مـدل کـه خصوصـیات    . دهد وجود دارد کاهش می
. آمده، به عنـوان نمونـه ارائـه شـده اسـت      5و  4هاي  مکانیکی آنها در جدول
را بـدون  1مـدل شـماره    تـوان  یو مـ مجازي است  1ناپیوستگی مدل شماره 

منطقـه پالسـتیک ایـن دو مـدل بـه ترتیـب در       . تگی در نظـر گرفـت  ناپیوس
نشـان   18که در شـکل   طور همان. نشان داده شده است 18و  17ي ها شکل

، وجود یک ناپیوستگی بـا سـختی پـایین، عمـق     2داده شده، در مدل شماره 

  .دهد بحرانی را تا عمقی که ناپیوستگی قرار دارد کاهش می

 
  یمیرایی موج در محیط سنگ -3- 3

گیرد،  ي دینامیکی مورد بررسی قرار میها لیتحلپارامتري که در  نیتر مهم
در این مطالعه نیز میرایی . میرایی موج با افزایش فاصله از منبع موج است

. موج با افزایش فاصله از منبع موج انفجاري مورد بررسی قرار گرفته است

ارائه شده،  6دول میرایی موج انفجاري براي مدلی که پارامترهاي آن در ج
هش سرعت ماکزیمم پالس انفجاري با افزایش  ، به صورت کا19مطابق شکل 

دهد که  این منحنی نشان می. فاصله از منبع موج، نشان داده شده است

متري منبع موج به شدت  10ماکزیمم سرعت پالس انفجاري تا فاصله حدود 
  . ودش کاهش یافته و در فواصل دورتر نرخ کاهش آن کند می

  

wave attenuation chart
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  .منحنی میرایی موج با افزایش فاصله از منبع موج -19شکل 

  
 و kn(وجود ناپیوستگی و پارامترهاي مقاومتی آن  ریتأث - 4- 3
ks (بر میرایی موج  

یـی مـوج، یـک    رایبـر م پارامترهاي مقـاومتی ناپیوسـتگی    ریتأثبراي بررسی 
مـدل متفـاوت، کـه     6متـري   50ناپیوستگی تکی به صـورت افقـی در عمـق   

باشد، قرار  می 6مدل مطابق جدول  6ارامترهاي مکانیکی ماده سنگ در این پ

 7سختی نرمال و سختی برشی این ناپیوستگی طبق جـدول  . داده شده است
تغییرات ماکزیمم سرعت پالس انفجـاري بـا   . مدل تغییر کرده است 6در این 

دل در مـ  6، براي ایـن  )ي میرایی موجها یمنحن(افزایش فاصله از منبع موج 

، بـا کـاهش   شـود  یمـ کـه مشـاهده    طـور  همـان  .رسم شده اسـت  20شکل 
ي سختی نرمال و سختی برشی ناپیوستگی، در فاصله معینی از مترهاپارا

بعد از ناپیوستگی، ماکزیمم سرعت پالس انفجـاري کـاهش   و منبع موج 

هـایی بـا    براي ناپیوسـتگی ) MPa/m( 100- 10از معموالً  ksو kn. یابد می
جـوش   کامالًهاي  براي ناپیوستگی) GPa/m( 100یه رس نرم، تا میان ال

  .کنند خورده در گرانیت و بازالت، تغییر می
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  .هاي متفاوت براي سختی ناپیوستگی yتوزیع سرعت ماکزیمم در جهت - 20شکل 

  
آنچه مسلم است آنست که، هر چه میزان جوش خوردگی و سختی سطح 

کند و مانع عبور مـوج   ا منعکس میناپیوستگی کمتر باشد، بیشتر موج ر
دهد که، وجود یک ناپیوستگی با میان الیه  این موضوع نشان می. شود می

تواند شـرایط امنـی را بـراي احـداث فضـاهاي       رسی و سختی پایین، می

  .زیرزمینی در مقابل انفجارهاي سطحی ایجاد کند

  

  

زاویه میل ناپیوستگی نسبت به سطح افـق بـر    ریتأث -5- 3
  میرایی موج
ها نسبت به سطح افق بر میرایی  زاویه میل ناپیوستگی ریتأثبراي بررسی 

با یـک ناپیوسـتگی    21متر مطابق شکل  200×200موج، مدلی با ابعاد 
  .تکی مورد بررسی قرار گرفته است

چنانچه زاویه بین امتداد ناپیوستگی با سطح افق را به عنوان زاویه میـل  

 توان یمزاویه  نیا رییتغر بگیریم، با ناپیوستگی نسبت به سطح افق در نظ
و درسـت در مرکـز کراتـر     yآن را بر میرایی موج در جهت محـور   ریتأث

بــدین منظــور زاویــه میــل . ســطحی مــورد بررســی و مطالعــه قــرار داد

درجـه   80و20،40،60ناپیوستگی مفروض نسبت به سطح افق به ترتیب 
رد بررسی قرار گرفته در نظر گرفته شده و میرایی موج در جهت قائم مو

قابل مشاهده است، چنانچه زاویـه میـل    22که از شکل  طور همان .است

درجه باشد، موج انفجار زودتر و  60ناپیوستگی نسبت به سطح افق حدود 
این مطلب بیـانگر آن اسـت کـه، بـا     . شود بیشتر از سایر حاالت میرا می

طح زمـین،  وجود یک ناپیوستگی که وضعیت قرارگیري آن نسبت به سـ 

توان گفت که  باشد، می 21ی و سازه زیرزمینی مطابق شکل سطحکراتر 
درجه بهترین شرایط را در مقایسه با سایر زوایا براي سازه  60زاویه میل 

  .کند زیرزمینی در مقابل انفجار سطحی ایجاد می
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  .زاویه میل ناپیوستگی نسبت به سطح افق بر میرایی موج ریتأث -22شکل                .زاویه ناپیوستگی ریتأث نمونه مدل ساخته شده براي بررسی -21شکل                           
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  گیري     نتیجه -4
چنانچه عمقی که منطقه پالستیک ناشی از انفجار تا آن عمق رسـیده اسـت،   

هـاي سـنگی بـدون     به عنوان عمق بحرانی در نظـر گرفتـه شـود، در محـیط    
تـر   ی هر چه مدول االستیسیته سنگ کمتـر باشـد و سـنگ سسـت    ناپیوستگ

هـاي   ي سسـت گزینـه  ها سنگبنابراین . باشد، عمق بحرانی کمتر خواهد بود
. هاي هوایی هستند مناسبی براي حفر فضاهاي زیرزمینی امن در مقابل حمله

هایی بسیار مشـکل   هاي زیرزمینی در چنین محیط اما از آنجا که احداث سازه

بر است، باید بهترین گزینه، با توجـه بـه مطالعـات فنـی و اقتصـادي       هو هزین
توانـد عمـق    وجود حتی یک ناپیوستگی بـا سـختی پـایین مـی    . انتخاب شود

بـه عبـارت   . بحرانی را تا عمقی که ناپیوستگی در آن قرار دارد کـاهش دهـد  

اشی تواند از عبور موج ن با میان الیه رسی میر دیگر وجود یک ناپیوستگی مؤث

ي کمتـر بـه صـورت    ها عمقتوان این الیه را در  می. از انفجار جلوگیري نماید

هرچه سختی نرمال و سختی برشـی ناپیوسـتگی کمتـر    . مصنوعی ایجاد کرد
قضاوت در مورد . شود باشد، موج تنشی ناشی از انفجار زودتر و بیشتر میرا می
ازه زیرزمینـی بسـیار   تأثیر زاویه ناپیوستگی بر میرایی موج و تأثیر آن بـر سـ  

و کراتـر    مشکل و پیچیده است چرا که وضعیت قرارگیري سـازه، ناپیوسـتگی  
ناشی از انفجار نسبت به یکدیگر در تغییر شرایط میرایـی مـوج بسـیار مـؤثر     

ـ زاودر یک حالت خاص که کراتر درست باالي سـازه قـرار گرفتـه و    . است  هی

شتن خصوصیات مکـانیکی سـنگ   تغییر داده شده، با ثابت نگه دا  ناپیوستگی
 60نسبت بـه سـطح افـق حـدود       بکر و ناپیوستگی، چنانچه زاویه ناپیوستگی

ي دیگـر  هـا  حالتدرجه باشد، پالس انفجاري در جهت قائم زودتر و بیشتر از 

  .شود میرا می
  

  .ي استاتیکیساز مدلپارامترهاي مکانیکی ماده سنگ در  - 1جدول 

Dil 
  زاویه اتساع
(degree)  

T  
  مقاومت کششی

(MPa)  

C 
  چسبندگی

(MPa)   

 
  زاویه اصطکاك داخلی

(degree)  

G 
 مدول برشی

(GPa)  

K 
  مدول حجمی

(GPa)   

D  
  دانسیته
(kg/m3)   

15  2/0  5/1  40  2/0  66/0  2700  

  
  .ي استاتیکیساز مدلپارامترهاي مکانیکی ناپیوستگی در  -2جدول 

Jt 
 کششی مقاومت

(Pa)  

J 
  زاویه اصطکاك داخلی

(degree)  

Jc          
  چسبندگی

(Pa)       

Jks 
  سختی برشی
(Pa/m)  

Jkn 
  سختی نرمال
(Pa/m)  

0  35  0  108*1  108*1  

  
 

  .1-3پارامترهاي مکانیکی ماده سنگ براي پنج مدل بخش -3جدول 

شماره 
  مدل

E 
  مدول االستیک

(GPa)  

T 
  مقاومت کششی

(MPa)  

C 
 چسبندگی

(MPa)  

  
 اصطکاك داخلی زاویه

(degree)  

G 
  مدول برشی

(GPa)  

K 
  مدول حجمی

(GPa)  

T 
  مقاومت کششی

(MPa)  
1  1/0  200000  1500000  40  4107 6/6 107 2700  
2  5/0  200000  1500000  40  2108 3/3 108 2700  
3 1  200000  1500000  40  4108 6/6 108 2700  
4 5  200000  1500000  40  2109 3/3 109 2700  
5 10  200000  1500000  40  4109 6/6 109 2700  
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  .2-3پارامترهاي مکانیکی ماده سنگ براي دو مدل بخش  - 4جدول 

شماره 
  مدل

Dil  
  زاویه تساع 

(degree)  

T  
  مقاومت کششی 

(MPa)  

C   
  چسبندگی

(MPa)  

  
  زاویه اصطکاك داخلی 

 (degree)  

G 
  مدول برشی

(GPa)  

K 
  مدول حجمی

(GPa)  

D 
  دانسیته
(kg/m3)  

4108 6/6  40  150000  200000  15 2و1 108 2700  
  

  .2-3پارامترهاي مکانیکی ناپیوستگی براي دو مدل بخش -5جدول 

شماره 
  مدل

Jt  
  کششی مقاومت

(Pa)  

J 
  اصطکاك داخلی زاویه

(degree) 

Jc 
 چسبندگی

(Pa) 

Jks  
  سختی برشی

(Pa/m)  

Jkn 
  سختی نرمال
(Pa/m)  

1 1091  40  1091  1091  1091  
2  0  35  0  1061  1061  

    
  .3-3پارامترهاي مکانیکی ماده سنگ براي مدل بخش  -6جدول 

Dil 
  زاویه اتساع
(degree)  

T 
  مقاومت کششی

(MPa)  

C 
  چسبندگی

(MPa)  

  
زاویه اصطکاك 

  داخلی
(degree)  

G 
 مدول برشی

(GPa)  

K 
  مدول حجمی

(GPa)  

D 
  دانسیته
(kg/m3)  

15  2105 5/1 106 40  4108 6/6 108 2700  

  
  .4-3ترهاي مکانیکی ناپیوستگی براي شش مدل بخشپارام - 7جدول 

  شماره مدل
Jt 
کششی  مقاومت
(Pa) 

  

J           
  زاویه اصطکاك داخلی  

(degree)       
  

Jc      
   چسبندگی 

 (Pa) 
  

Jks      
   سختی برشی

  (Pa/m)     
  

Jkn               
      سختی نرمال 

(Pa/m) 
 بدون ناپیوستگی 1  

2 0  35  0  1108 1108 
3 0  35  0  5107 5107 
4 0  35  0  1107 1107 
5 0  35  0  5106 5106 
6 0  35  0  1106 1106 
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