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هلی وٌفطاًسچْاضهیي   

 َای وًیهمصالح ي ساسٌ

 ایطاى -یاسَج  -6;35هاُ آتاى 35ٍ36ػوطاىهٌْسسیزض
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 چكیذٌ
 ًظاهی، ساذتواًْای ًظیط اّویت تا ّای ساظُ عطاحی ٍ تحلیل اهطٍظُ اًفداض، تَسظ تطط ظًسگی تْسیس ًاذَضایٌس گستطش تِ تَخِ تا

 ٍ ضٍز هی ضواض تِ ضطٍضت یه ىِتل پطّعیٌِ واضی هحافظِ یه ًِ زیگط اًفداضی تاضگصاضی تطاتط زض آهس ٍ ضفت پط ٍ ذسهاتی زٍلتی،

گیطًس ساذتواى ّای فلعی تا زاضا تَزى ضىل پصیطی تاال هی تَاًٌس زض  لطاض ذاظ تَخِ هَضز اًفداض تاض تطاتط زض آًْا هماٍم ساظی تایستی

ازُ فطاٍاى اظ ستَى ّای زض ایي همالِ تا تَخِ تِ ، استف .تطاتط تاضّای زیٌاهیىی ٍ تٌص ّای ًاضی اظ اًفداض هماٍهت ذَتی زاضتِ تاضس

تِ تط هماٍت زض تطاتط تاض ّای اًفداضی ضا  اظ یىسیگط، هماعغ ستَى هطثهی  هطثه زض ساذتواى ّای هتَسظ ٍ تلٌس هطتثِ ، تاثیط فاصلِ

 تاض عغ ٍ تٌص ّای تِ ٍخَز آهسُ تحتاهَضز هغالؼِ لطاض هی زّین ٍ هیعاى وواًص خاى هم ANSYS AUTODYNًطم افعاض ووه 

 . هی وٌینتطضسی ضا ،  داضفاً

 
 ANSYS AUTODYN ، ستَى هطثه،  ، ساظُ ّای هماٍم زض تطاتط اًفداضتاض اًفداض َای کلیذی: ياصٌ 

 

 مقذمٍ :  .1
 ضفتاض تطضسی زلیك ، اًفداضی حوالت گستطش تا اهطٍظُ .وٌس تْسیس ضا تطط خاى ٍ ضسُ ّا ساظُ تِ ذساضت تاػث تَاًس هی اًفداض پسیسُ

 ساظُ ٍ عطاحی تحلیل هسلساظی، تطای وافی اعالػات ولی عَض تِ ٌَّظ ٍخَز ایي تا .ضَز هی هحسَب ضطٍضت یه اًفداض ضتا تحت ساظُ

هاّیت  . ضَز هی پطّعیٌِ ًتایح تِ هٌدط اًفداض هماتل زض اوثطا ، حفاظت هَخَز اعالػات تا یا ، ًساضز ٍخَز اًفداض تاض تطاتط زض ّا

 ّای ساظُ عطاحی تطای است، گطفتِ لطاض ظلعلِ ووطتٌس ضٍی زض ایطاى وِ آًدا اظ ٍ زاضز هطاتْت ظلعلِ صاضیتاضگ تا اًفداض تاض زیٌاهیىی

 خولِ اظ ساظُ اػضا پیَستگی ٍ پصیطی ضىل هماٍهت، گفت تَاى هی ٍ است ضسُ اًدام ای گستطزُ هغالؼات تاوٌَى ظلعلِ زض تطاتط هماٍم

 .وٌٌس هی ایفا اًفداض یا ٍ ظلعلِ ًظیط زیٌاهیىی تاضّای تحت ظُسا تمای زض ضا هْوی وِ ًمص ّستٌس ػَاهلی

 تسیاضی تَخِ هَضز زیطتاظ اظ اًفداض هَج تاضس .  تطضسی هی ساظُ هسلساظی اًفداض تاض تطاتط زض ّا ساظُ ضفتاض تطضسی ّای پیچیسگی اظ یىی

 ٍ وٌی .[3 ] زاز لطاض هغالؼِ هَضز ذَز تحمیمات زض ضا اًفداض ٍ ضطتِ اظ ًاضی اثطات68;3 سال زض ٍایت .است زاضتِ لطاض هحمماى اظ

 َّایی اًفداض هَج اظ ًاضی تاضگصاضی 4;;3 سال زض تِطاضا[4]  َّایی پطزاذتٌس اًفداض هَج تطضسی تِ ذَز زضوتاب 7:;3 سال زض گطاّام

 زض استفازُ لاتل ٍ اًفداضی هْن پاضاهتطّای ِهحاسث هٌاسثی تطای واضتطزی ضٍاتظ تَاًست ٍی ، زاز لطاض تطضسی هَضز ضا ّا ساظُ تط ٍاضز

 هَضز ضا ساذتواى تط اًفداضی اثطات تاضگصاضی ذَز وتاب زض 7;;3 سال زض ًیع اسویت ٍ هایع .[5 ] زّس اضائِ واهپیَتطی افعاضّای ًطم

 . [6]زازًس  لطاض تطضسی
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 مشخصات ساسٌ َای مًرد بزسی  .2
وِ وٌتطل ّای هطتَط تِ ستَى ّای هطثه  زض هثحث زّن زض  ، طرصات زازُ ضسُ زض خسٍل ظیطهتط ٍ ه 4زض ایي همالِ ستَى تا اضتفاع 

 . است =MPA472 fy تا تٌص تسلین  ASTM A58هَضز تطسی لطاض هی گیطز . فَالز اظ ًَع  ، آى ضػایت ضسُ است

 

 

 

 

 

 

 بارگذاری .3
 تاضس هی TNT ، است ًیع هٌفدطُ هَاز زیگط سٌدص هالن ًیع ٍ تاضس هی زستطس زض هؼوَل ضىل تِ وِ استفازُ هَضز هٌفدطُ هازُ

 تِ وِ است هتطاووی تسیاض َّای هَج ایي .تَز ذَاّس ای ضطتِ هَج اًتطاضی اهَاج تطتیة ایي تِ .است ضسُ اًتراب همالِ ًیع ایي زض وِ

 چٌس ػطض هحیظ زض َّای فطاض ضَز هی تاػث ٍ وٌس هی حطوت ذاضج سوت تِ اًفداض چطوِ اظ فَق صَت ها سطػتی تا وطٍی صَضت

 اثط تط سپس ٍ یاتس واّص اٍلیِ هحیظ َّای فطاض تِ اهدسز ثاًیِ ّعاضم چٌس عَل زض سپس هثثت تطسس ٍ تیطیٌِ فطاض تِ ثاًیِ ّعاضم زُ

 خْت فطاض اذتالف ایي ػلت تِ وِ یاتس واّص اٍلیِ فطاض اظ ووتط همساض ًاچیعی تِ هحیظ فطاض اًفداض اظ حاصل گاظّای ضسى سطز

 هی صطفٌظط ّا ساظُ اصلی اخعای ّای عطاحی زض فطاض فاظ هٌفی ایي اظ وِ گطزز هی تاظ اًفداض هطوع سوت تِ ٍ ضسُ هؼىَس خطیاى

 [6]است. ضسُ زازُ ًوایص اًفداض تاض ظهاًی تاضیرچِ هٌحٌی3 ضىل گطزز . زض

 

 ضراهت ٍضق

mm 

B 

mm 
L 

mm 

ضواضُ  پطٍفیل ستَى

 هسل

32 322 622 4IPE422 3 

32 372 622 4IPE422 4 

32 397 622 4IPE422 5 

32 422 622 4IPE422 6 

32 447 622 4IPE422 7 
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 [6]اًفداض تاض ظهاًی تاضیرچِ > هٌحٌی 3ضىل 
 

 هحل فاصلِ چٌاًچِ . است تطذَضزاض اٍلیِ هثثت فاظ تِ ًسثت ظیازتطی ظهاى هست ٍ ووتط تسیاض ضست اظ هٌفی فاظ ضس شوط وِ ّواًغَض

 هَاز اگط . ضَز هی واستِ  هثثت تیطیٌِ فطاض همساض اظ ٍ یافتِ افعایص ًیع هثثت فاظ ٍلَع ظهاى هست یاتس، افعایص ساظُ اظ اًفداض  ٍلَع

 تیطتط ًماط تمیِ تِ ًسثت ٍ هتوطوع ساظُ اظ ذاصی ّای لسوت ضٍی تط فطاضّا ضست اًفداض، ٍلَع اثط زض تاضس، ساظُ  تِ ًعزیه هٌفدطُ

 توام ضٍی تط تط یىٌَاذت تَظیغ ٍ ووتط فطاض ضست تا اًفداضی یاتس، افعایص ساظُ تا هٌفدطُ هَاز فاصلِ  چمسض ّط حالیىِ زض زتَ ذَاّس

  .ضَز هی ایداز تاضگصاضی تحت ساظُ ًماط

 صحت سىجی مذل : .4
تط ضٍی یه ستَى  TNTتِ تطضسی اثط اًفداض تواسی هازُ   Ke-Chiang Wu, Bing Li,*, Keh-Chyuan Tsai،  4232زض سال 

استفازُ وطزًس ٍ تا ووه ایي ًطم  LS_DYNAًطم افعاض  اظ ایي آظهایص خْت ضاستایی آظهایی ّوچٌیي ، هطوة تتٌی پطزاذتِ است

هَاز  kg 47تا هطاذصات ظیط ضا تحت اًفداض  هطوةتطضسی وطزًس . آًْا یه ستَى افعاض، هماعغ زیگط ضا هسل ٍ اثط اًفداض تواسی ضا 

 [7] . ضىل هیاًی ستَى هَضز تطضسی لطاض گطفتِ است Iٍ پس اظ اًفداض ، تغییط ضىل تیط لطاض زازُ  TNTُ هٌفدط

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 هسل آظهایطگاّی > 4ضىل 
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تطای هسلْای هازی هَضز استفازُ زض ایي تحمیك اظ هسلْای هطسَم هازی هَخَز زض ًطم افعاض تْطُ گطفتِ ضسُ وِ تِ ػٌَاى هثال زض هَضز 

ٍ زض هَضز اخعای فَالزی تِ هسل پالستیسیتِ چٌس ذغی  MAT_CONCRETE_DAMAGE_REL5تتي هی تَاى تِ هسل 

ٍ گاظ واهل استفازُ ضسُ است.گطچِ تغاتك صس  JWLاضاضُ وطز. تطای ضثیِ ساظی هازُ هٌفدطُ ٍ َّا ًیع تِ تطتیة اظ هؼازالت حاالت 

ٍلی تا حس اهىاى سؼی ضسُ است تا زض ٍخَز ًساضز  LS_DYNA  ٍAUTODYNزضصسی هاتیي هسلْای هازی زض زٍ ّایسضوس 

، ستَى فَق ضا زض تطًاهِ هسل وطزُ ٍ ًتایح  AUTODYNخْت صحت سٌدی ًطم افعاض  تؼطیف هَاز ، تفاٍت ظیازی ٍخَز ًساضتِ تاضس.

 ضا همایسِ ًوَزُ این.

 

 

 
 

 

 

 

 

، همازیط تسست  ٍخَز ًساضز LS_DYNA  ٍAUTODYNایٌىِ تغاتك صس زضصسی هاتیي هسلْای هازی زض زٍ ّایسضوس  تا تَخِ تِ

 آهسُ ًعزیه تِ ٍالؼیت ٍ لاتل لثَل ّستٌس.

 ویلَگطم  42ٍظى  تِ TNT هٌفدطُ هَاز اظ همالِ ایي زض

 ساًتی هتطی  اظ 42فاصلِ  تِ  3.8 ٍ چگالی  

 . است  ضسُ  زض ضاستای ػوَز تط تال استفازُ  ،  ستَى 

 

 

 

  

 

 

 

 
 TNT> هحل لطاض گیطی  4ضىل                                                          

 

 

 محیط ًَای ي مىفجزٌ مًاد ، مصالح ساسی مذل .5
تاال  وطًص ًطخ تا زیٌاهیىی هسائل تِ هطتَط ترصصی افعاض ًطم یه وِ AUTODYN  [5] افعاض ًطم زض هحیظ ٍ هصالح ساظی هسل

 یه تطای ، حالت هؼازالت ی اظوِ یى، Ideal Gasهسل  اظ اعطاف هحیظ َّای تطای ضسُ اًدام ساظی هسل است . زض ضسُ اًدام ، است

 است . ضسُ استفازُ ،است ال ایسُ Polytropicگاظ 

 .وٌس هی ػول هازُ شضات حطوت هسیط تؼمیة زیسگاُ تطاساس ایي .است ضسُ استفازُ الگطاًژی زیسگاُ اظ فَالز تطای هسألِ، تحلیل ضٍش

 هازُ ضىل تغییط تا ٍ ّستٌس هازُ هتصل تِ ّا الواى ایي ای گطُ ًماط وِ ضَز هی تمسین الواى سطی یه تِ ازُه هحیظ ضٍش ایي زض

 ٍ ًوَزاض تغیط هىاى  AUTODYNستَى زض هسل  > 5ضىل 

 طگاُذطٍخی هسل آظهای   

 زض همالِ  LS_DYNAذطٍخی هسل ًطم افعاض    

 AUTODYNذطٍخی هسل ًطم افعاض    
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 اعطاف َّا هحیظ تطای ّوچٌیي .ضس ذَاّس تغییط زسترَش تحلیل ٌّگام زض الواى ٌّسسی ضىل زلیل ّویي تِ زٌّس هی هىاى تغییط

 ضثىِ تغَضیىِ ضَز هی استفازُ هازُ حطوت ساظی ضثیِ تطای زیسگاُ ایي اظ .است ضسُ استفازُ اٍیلطی زیسگاُ اظ ًیع هٌفدطُ هَاز ٍ

–وٌس .تطای تاثیط اًفداض اظ تطّن وٌص سیال  هی حطوت تٌسی ضثىِ هیاى زض وِ است هازُ ایي ٍ تَزُ ثاتت تحلیل فضای زض تٌسی هازُ

 [7]ساظُ استفازُ ضسُ است. 

 دیىامیكی ي استاتیكی بارگذاری تحت مصالح رفتار .6
 سطػت تِ خعء یه وِ ٌّگاهی .است هتفاٍت استاتیىی تاضّای تِ ًسثت ّا آى پاسد تا زیٌاهیىی، تاضّای تِ هصالح ٍاوٌص ٍ پاسد

 عَض ّواى ضَز، هی تسلین تٌص حس تا تٌص سغح افعایص تاػث اهط ایي .زّس ضىل تغییط تَاًس ًوی سطػت ّواى تِ ضَز، تاضگصاضی هی

 زٌّس، وطًص( هی )ًطخ ضىل تغییط سطیؼتط وِ هصالحی ولی، عَض تِ .زّس هی ضخ تطسس گسیرتگی تِ آى وِ اظ لثل ًْایی تٌص وِ

 ٍ گٌدایص تا همایسِ زض وِ زّس هی اخاظُ ای ساظُ اػضاء تِ آهسُ تَخَز هماٍهت ایي افعایص .ّستٌس تیطتطی هماٍهت افعایص زاضای

 ػوسُ آى اثط تٌاتطایي است، زضصس 52 تا 32 حسٍز زض افعایص ایي .زٌّس ضا افعایص ذَز ای ساظُ هماٍهت ضاى، استاتیىی هماٍهت ظطفیت

  .تاضس هی

 ای :  ساسٌ فًالد .7
 زاضا ضا اًفداض اظ ًاضی تاضّای تطاتط زض پصیطی ضىل لاتلیت وافی اًساظُ تِ ST59  ،ST74هاًٌس  هتَسظ، ٍ ون وطتي تا ساظُ ّای فَالز

 هی تَخَز پصیطی ضىل واّص اثط زض وِ هطىالتی اظ تا ضَز اختٌاب تایس هَاضز اظ تسیاضی زض تاال هماٍهت تا هصالح اظ استفازُ .ّستٌس

 هْاض خاًثی عَض تِ وافی اًساظُ تِ تایس فَالزی اػضاء گسیرتگی، تسٍى تعضي ّای ضىل تغییط تِ زستیاتی تطای .ضَز خلَگیطی آیٌس

 ًطَز،احتوال اًدام تمَیت ذَتی تِ اگط ظیطا .ضَز اًدام ذَتی تِ هحتول ّای ًاپایساضی ٍ اظ وواًص خلَگیطی تطای آًْا اتصاالت ٍ ضًَس

  .ضَز هی تط ون هماٍهت ًتیدِ زض ٍ وٌس هی پیسا همغغ واّص ػطضی ذصَصیات ٍ زاضز ٍخَز وواًص

 

 تحلیل وتایج ي َا پاسخ بزرسی .8
افعایص وواًص ستَى هیعاى تاضتطی ػضَ واّص یافتِ ٍ ساظُ تط اثط  اظ هَاضز هْن زض تاضگصاضی ّای اًفداض هیعاى وواًص هی تاضس .تا

 ضا تطضسی هی وٌینضا زض هسل ّای هتفاٍت  تاضّای ثملی  ترطیة هی ضَز . زض ازاهِ ًوَزاض هیعاى خاتِ خایی زض ظهاى

 
 

 

 

 

 

تغیط هىاى ستَى  –> ًوَزاض ظهاى  5ضىل

 3هسل 

 زض خاى ّط یه اظ پطٍفیل ّا

 
 

تغیط هىاى ستَى  –> ًوَزاض ظهاى  6ضىل

 4هسل 

 زض خاى ّط یه اظ پطٍفیل ّا
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 فاصلٍ مزکش بٍ مزکش مذل
Mm 

 حذاکثز جابٍ جایی

mm 

1 322 3: 

2 372 44 

3 397 47 

4 422 4; 

5 447 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغیط هىاى ستَى  –> ًوَزاض ظهاى  7ضىل

 5هسل 

 زض خاى ّط یه اظ پطٍفیل ّا

 
 

ى تغیط هىاى ستَ –> ًوَزاض ظهاى  8ضىل

 6هسل 

 زض خاى ّط یه اظ پطٍفیل ّا

 
 

تغیط هىاى ستَى  –> ًوَزاض ظهاى  9ضىل

 7هسل 

 زض خاى ّط یه اظ پطٍفیل ّا
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 وتیجٍ گیزی : .9
 تطاتط زض آًْا ساظی هماٍم .تاضٌس هی اًفداض تاضگصاضی اثط تحت ذوطی لاتْای ضفتاض تؼییي زض ػاهل هْوتطیي ّا ستَى ایٌىِ تِ تَخِ تا

زّس ، تغیط ضىل  هی ستَى هطثه  ًطاى هَضز زض ضسُ اًدام تحمیك ًتایح . ضسس هی ًظط تِ ضطٍضی حساس، ساظُ ّای زض اًفداض

 تِ صَضت هتماضى تَزُ ٍ تا افعایص فاصلِ اظ ایي همساض ، تغیط ضىل ّا ًاهتماضى هی ضًَس . 397mmهماعغ تا فاصلِ ی 

ص پیسا هی هیعاى اًحٌا تا ضیة تیطتطی افعای 397mmتا ضیة هالین ، ٍ تا افعایص فاصلِ اظ  mm 397هیعاى اًحٌای ستَى تا فاصلِ ی 

تطاتط ػطض تال پطٍفیل واّص زازُ تا اظ تغیط ضىل  3.97 وٌس . تط اساس تحمیمات اًدام ضسُ ، تَصیِ هی ضَز حساوثط فاصلِ ضا تِ هیعاى 

 . ضَزخلَگیطی  ، ّای ًاهتماضى
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