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چکیده
 یکیي از عوامیل.تحليل دقيقتر و مطمئنتر سازهها در صورتي امکانپذیر است که بتوان با دقت بيشتر عوامل مؤثر در تحليل را شناسایي کرد
 بسيار، بارهاي دیناميکي به ویژه بارهاي ناشي از انفجار و ضربه، در بين انواع بارگذاري. تعيين نوع و ميزان بارگذاري سازه است،مهم در تحليل
 استفاده از میدلسیازيهیاي عیددي، با توجه به مشکالت مدلسازيهاي آزمایشگاهي انفجار.پيچيدهتر و تعيين دقيق آنها مشکلتر ميباشد
 در این بين روشهاي با شبکهبندي مانند اجزاي محدود با توجه به خصوصيات انفجار ماننید سیرعت.براي تحليل این پدیده قابل توجيه است
 بیا اسیتفاده از روش، در این مقاله انفجار در زییر آب. در برخي مواقع باعث ایجاد خطاهاي عددي ميشوند،بسيار باال و تغيير شکلهاي شدید
 توسط زبان برنامهنویسي فرترن برنامهنویسي و مدلسازي شده و فشار ناشي از انفجار در زیر آب و تغييراتSPH بدون شبکه ذرات هموارساز
 در پایان نيز نتایج مثال حل شده با رابطه تجربي مورد مقایسیه گرفتیه کیه نتیایج قابیل.سطح آب در اثر انفجار مورد مطالعه قرار گرفته است
 برنامه نوشته شده ميتواند براي مدلسازي هاي انفجار در آب مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل از این مدلسیازي.قبولي ارائه مينماید
.در تعيين فشار و ضربه وارد بر سازههاي دریایي مورد استفاده قرار گيرد
 انفجار در آب، برنامهنویسي فرترن،SPH  روش بدون شبکه، مدلسازي عددي، انفجار:کلیدواژهها
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Abstract
An accurate and safer analysis for structure is possible if we can identify factors in the analysis more accurately.
One of the important factors in the analysis is the identification the kind and intensity of structural loading. Among
the types of loading, especially dynamic loads and impact loads resulting from the explosion, is far more
complicated and difficult to determine. According to lab explosion modeling problems, using numerical modeling to
analyze these phenomena can be reasonable. Uses grid methods like Finite element method caused a numerical
error due to intense deformation and high velocity of blast. In this paper, underwater explosion was modeled and
programmed with numerical mesh-less method, Smooth Particle Hydrodynamics (SPH), using Fortran
programming language and explosion pressure and water level changes in the blast were studied. Finally the
solving problem is compared with empirical relation. The results of this model are very similar to empirical
relationship. This program can be used for underwater explosions modeling and the results can be used to
determine pressures and impacts on marine structures.

Keywords: Explosion, Numerical Modeling, Mesh-Less Method, SPH, Fortran Programming, Under Water
Explosion.
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 .2مقدمه

 .2-2ماهيت انفجار و معادالت حاکم

انفجار زیر آب یکي از مهمترین موضوعاتي است که از سالها

انفجار واکنشي است که در آن نرخ سوختن مواد با سرعتي به
مراتب بيشتر از سرعت صوت انجام ميشود که در نتيجه دما و
فشار بسيار باالیي ایجاد و موج انفجار بالفاصله توليد و با سرعت
بسيار زیادي منتشر ميشود ] .[1انفجار ميتواند در محيطهاي
مختلفي مانند هواي آزاد ،آب و یا محيطهاي جامد و داراي
مقاومت برشي رخ دهد.

پيش مورد توجه محققان بوده است .مهمترین عامل توجه به
انفجار زیر آب ،جنگهاي دریایي در خالل جنگ جهاني دوم بوده
است .پس از آن با توجه به احتمال انفجار در کشتيهاي
نفتکش ،خطوط انتقال نفت و گاز در کف دریاها ،تأثيرات موج
انفجار بر آب پشت مخزن سدها و  ...و تأثير بارهاي انفجاري بر
روي سازههاي دریایي ،باعث توجه روزافزون بر انفجار در زیر آب
شد .با توجه به مشکالت مدلسازيهاي آزمایشگاهي و خطرات
ناشي از انفجار ،پس از جنگ جهاني دوم ،محققين به بررسي
رفتار انفجار در زیر آب با استفاده از روشهاي عددي پرداختند.
حل معادالت ناشي از انفجار با توجه به سرعت باالي موج شوک و
ایجاد تغيير شکلهاي شدید داراي پيچيدگيهاي محاسباتي
بسياري است.
براي مدلسازي عددي انفجار ميتوان از روشهاي با
شبکهبندي مانند اجزاي محدود و روشهاي بدون شبکه مانند
روش ذرات هموارساز ( )SPHاستفاده نمود .با توجه به تغيير
شکلهاي شدید و ناگهاني محيط پس از انفجار ،استفاده از
روشهاي با شبکهبندي ميتواند منجر به خطاهاي محاسباتي
شود ،بنابراین با توجه به کاربرد مناسب روش  SPHدر مدلسازي
مسائل کهکشانها ،تغيير شکلهاي شدید و هيدرودیناميک،
استفاده از این روش بسيار مناسب به نظر ميآید .روش عددي
 SPHبا توجه به ماهيت بدون شبکه ،توانایي تغيير شکلهاي
شدید را دارا بوده و با توجه به ماهيت الگرانژي خود مدلسازي
فصل مشترکها و سطح آزاد را بسيار ساده مينماید ] .[6در
سالهاي اخير افراد مختلفي به مدلسازي انفجار در آب
پرداختهاند .مدلسازي انفجار در زیر آب با استفاده از روش

SPH

] ،[2مدلسازي انفجار زیر آب با روش اجزاي محدود و تأثير آن
بر سازهاي کشتي مانند ] ،[9بررسي انفجار زیر آب و تأثير آن بر
ارتعاش یک ميله ] [0و بررسي انفجار زیر آب با استفاده از
نرمافزار  [9] Autodyneنمونههایي از این مطالعات ميباشند.
در این مقاله سعي شده است انفجار زیر آب در یک مدل
دلخواه با استفاده از روش بدون شبکه  SPHبا استفاده از زبان
برنامهنویسي فرترن ،مدلسازي شده و حداکثر فشار ناشي از
انفجار و تغيير سطح آب در اثر انفجار مورد بررسي قرار گيرد.
برنامهنویسي انجام شده توسعه برنامه ليو ] [2بوده و مدلسازي
انفجار ،معادالت حاکم ،اندرکنشها به آن اضافه شده است .در
انتها نيز براي اعتبارسنجي مدل انجام گرفته ،نتایج این مدلسازي
با برخي از روشهاي تجربي مورد مقایسه قرار گرفته است.

تفاوت عمده انفجار در هوا با انفجار در زیر آب دیناميک
هسته گازي حاصل از احتراق ماده منفجره (حباب) است .این
هسته گازي پرفشار ،به سرعت منبسط ميشود ،چون فشار آن
بسيار بيشتر از فشار آب یا هواي پيرامونش است .در انفجارهاي
معمولي (انفجار در هوا) با در انفجار زیر آب ،به محض احتراق
کامل ماده منفجره ،طي یک واکنش بسيار سریع مواد جامد به
گاز تبدیل شده و پس از گذشت چند ميکروثانيه ،اولين امواج
شوک توليد ميشود .سرعت در نزدیکي ماده منفجره به مراتب
بيشتر از سرعت انتشار صوت در محيط سيال خواهد بود .پس از
انتشار موج شوک ،محصوالت گازي انفجار با یک نرخ تدریجي
کاهنده ،رو به بيرون منبسط شده و باعث ایجاد ضربه ميشوند.
فشار باالي اوليه در حباب گاز با گذشت زمان به طور قابل توجهي
کاهش ميیابد ،اما باز هم بسيار باالتر از فشار هيدروستاتيکي
حالت تعادل است .با توجه به مومنتوم قابل توجهي که موج شوک
انفجار از طریق الیه مرزي (حباب) به سيال مجاورش وارد
ميکند ،آب اطراف حباب سرعت زیادي به سمت بيرون پيدا کرده
و قطر حباب به سرعت افزایش ميیابد .انبساط براي یک زمان
نسبتاً طوالني ادامه ميیابد و فشار داخلي حباب گاز به تدریج
کاهش ميیابد .اما به دليل اینرسي ذاتي آب ،حرکت کماکان
ادامه ميیابد .فشار گاز در زمانهاي بعدي به کمتر از مقدار تعادل
افت ميکند و این کمبود فشار موجب توقف حرکت رو به بيرون
حباب ميشود و حباب با سرعت شروع به انقباض (حرکت رو به
درون) ميکند .حرکت رو به داخل تا موقعي ادامه ميیابد که
قابليت تراکمپذیري گاز ی که در مرحله انبساط حباب کم اهميت
و ناچيز است ی به صورت یک مانع قوي عمل کرده تا حرکت به
طور ناگهاني برعکس شود .بنابراین اینرسي آب و خواص گاز و
آب ،شرایط الزم را براي یک سامانه نوساني فراهم ميکند و حباب
در حقيقت سيکلهاي تکراري انبساط و انقباض را به خود
ميبيند .با در نظر گرفتن یک حجم کنترل مناسب از سيال مورد
نظر ،ميتوان دریافت که در اثر پدیده انفجار ،تغييرات جرم در
زمان و براي یک حجم کنترل مشخص رخ خواهد داد .چون این
پدیده با اتالف انرژي سامانه همراه است و در نتيجه سامانه این
اتالف را با تغييرات جرم در واحد حجم (چگالي) جبران ميکند.
در نتيجه  ،الجرم تغييرات چگالي با زمان در مسئله انفجار حضور

مدلسازی عددی انفجار در آب با استفاده از روش بدون شبکه ذرات هموارساز مارکوف؛ بهنام کریمي فرزقي و رضا نادري

خواهد داشت .در انفجار زیر آب ،حباب داراي حرکت
انبساطي -انقباضي است و تبادل انرژي بين حباب و آب اطراف
آن صورت ميگيرد که این امر بارزترین تفاوت انفجار زیر آب با
انفجارهاي معمولي است .شکل ( )6نحوه ایجاد حباب و
سيکلهاي انبساطي و انقباضي را نشان ميدهد.
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در رابطه فوق W ،وزن ماده منفجره برحسب  Kgو  Rفاصله
بر اساس  mو  Pحداکثر فشار بر اساس  MPaاست].[8
 .1-2معرفی و اصول روش عددی SPH

روش ذرات هموار متحرک  SPHیک روش کامالً الگرانژي است
که در آن احتياج به هيچ نوع شبکهبندي نيست .این روش براي
اولين بار در سال [3] 6377درزمينه مسائل کهکشاني و ستارگان
بهکار گرفته شد .بعدها عالوه بر مسائل کهکشاني از این روش
براي تحليل جریان با سطح آزاد استفاده و مدلسازي تغيير
شکلهاي شدید استفاده شد ] .[63به طور کلي و خالصه روش
 SPHبر پایه خصوصيات تابع دلتاي دیراک بنا شده است .در این
روش هر یک از ذرات مشخصاتي را با خود حمل نموده و تغييرات
آنها توسط تابع تقریب روي فضاي گسسته ،به صورت رابطه ()9
تعيين ميشود.
) (

()9
شکل  .2نحوه ایجاد حباب و سيکلهاي انبساط و انقباض در انفجار زیر
آب ][7

در انفجار زیر آب ،گازهاي ناشي از انفجار مسبب شکلگيري
حبابهایي ميشوند .به دليل تفاوت چگالي بين آب و محصوالت
ناشي از انفجار و به وجود آمدن گرادیان حرارتي ،ميدان فشار
خاصي در آب شکل ميگيرد که عامل به وجود آمدن امواج شوک
و به تبع آن امواج ثانویه ميشود .در اثر سيکلهاي متعدد انبساط
و انقباض حباب و وجود ميدان فشار و گرادیان حرارت در سيال
پيرامونش ،حباب ،حرکات انبساطي ،انقباضي و انتقالي خواهد
کرد.
با توجه به شدت و سرعت باالي پدیده انفجار ،این پدیده به
صورت بيدررو در نظر گرفته شده و از معادالت ناویر -استوکس
براي مدلسازي استفاده ميشود .معادالت بقاي جرم ،مومنتوم و
انرژي مورد استفاده در روابط ( )6-9ارائه شدهاند.

در رابطه فوق W ،تابع هموارسازي h ،شعاع هموارسازي،
شمارنده ذرات تحت تأثير اندرکنش با ذره  iو  xموقعيت ذره مورد
نظر است.
j

 .9-2تابع هموارسازی
با توجه به دخالت مستقيم تابع هموارساز در تقریب ذرات ،انتخاب
تابع هموارساز از اهميت باالیي برخوردار است .تابع هموارساز باید
مثبت ،یکه ،زوج ،فشرده و داراي مشتقات پيوسته باشد .در این
مقاله از تابع هموارساز اسپيالین مکعبي ] [2ارائه شده در رابطه
( )1استفاده شده است.
()6
{

}

در رابطه فوق

میباشد.

و

 .4-2لزجت مصنوعی

()6
()2
()9
در روابط فوق  e ،ρ ،t ،Pو  νبه ترتيب فشار ،زمان ،چگالي،
انرژي داخلي و بردار سرعت ميباشند.
همچنين در گذشته روابط تجربي متعددي براي تعيين
حداکثر فشار ناشي از انفجار ارائه شده است .رابطه ( )0نمونهاي از
این روابط است که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.
()0

∑

〉

〈

)

√

(

در مدلسازي امواج شوک و انفجار براي جلوگيري از ایجاد خطاها
و ناپایداريهاي عددي ،نفوذ ذرات در یکدیگر و ميرا نمودن امواج
از لزجت مصنوعي استفاده ميشود .در این مقاله از رابطه ()7
براي اعمال لزجت مصنوعي ] [66استفاده شده است.
}

()7
در رابطه فوق،

|

|

{

و

،

و

به ترتيب

ميانگين چگالي ،سرعت صوت و طول هموارسازي دو ذره است.
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همچنين
شده است.
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به ترتيب  63 ،6و

 3/6در نظر گرفته

 .5-2طول هموارسازی
تعداد نقاط در نظر گرفته شده براي تقریبهاي انتگرالي در روش
 SPHبه صورت مستقيم با طول هموارسازي در نظر گرفته شده
ارتباط دارد .در صورتي که طول هموارسازي کوچک در نظر
گرفته شود ،تعداد نقاط کمتري در محدوده محاسباتي قرار گرفته
و نيرو به خوبي منتقل نميشود و در صورتي که این مقدار بزرگ
فرض شود نيز حجم عمليات باال رفته و ممکن است باعث
ناپایداري عددي گردد .در مسائل انفجار با توجه به غير همگني و
نامنظمي شدید ذرات ،این مقدار همانطور که در رابطه ( )8نشان
داده شده است ،در فضا و زمان متغير فرض ميشود .به عبارت
دیگر طول هموارسازي با تغييرات چگالي ذرات با زمان ،تغيير
مينماید ].[2

 .1روش تحقيق
 .2-1الگوریتم برنامه
برنامهنویسي براي حل معادالت انفجار در آب توسط برنامه فرترن
انجام گرفته است .ابتدا مکان قرارگيري نقاط ،فاصله بين آنها و
مشخصات اوليه آب و مواد منفجره مانند چگالي ،سرعت اوليه و...
به صورت ورودي گرفته ميشود .سپس معادالت حرکت ،با در
نظر گرفتن لزجت مصنوعي و نيروي پنالتي و معادالت حالت ارائه
شده براي آب و ماده منفجره ،حل ميشود .براي حل معادالت
حرکت ،در مرحله اول با طول هموارسازي اوليه ،چگالي نقاط
توسط تابع وزن کرنل تقریب زده شده و توسط روش عددي رانگ
کوتا حل ميشوند .در مراحل زماني بعدي ،ابتدا طول هموارسازي
بر اساس چگالي نقاط بهروزرساني شده و سپس معادالت حرکت
به طریقي که گفته شد دوباره حل ميشوند .شکل ( )9الگوریتم
برنامه را نشان ميدهد.

()8
شکل ( )2نمونهاي از طول هموارسازي و تابع وزن را در حالت
سهبعدي نمایش ميدهد

شکل  .1ذرات در روش بدون شبکه ،طول هموارسازي ،تابع وزن و
نحوه تأثيرگذاري ذرات بر یکدیگر ][62

 .6-2معادالت حرکت
با استفاده از معادالت ناویر -استوکس و در نظر گرفتن لزجت
مصنوعي ،معادالت حرکت به صورت روابط ( )3-66بازنویسي
ميشوند.
∑

()3
()63

∑

()66

∑

براي حل معادالت فوق در هر مرحله از روش رانگ کوتا ()RF
استفاده شده و مقادیر سرعت ،فشار ،چگالي و ...در هر مرحله
بهروزرساني ميشوند.

شکل  .9الگوریتم حل برنامه
عددی انفجار در آب با روش SPH

 .1-1حل مثال
مدل مورد نظر انفجار را در عمق  93متري آب و در یک محيط
نامتناهي مورد بررسي قرار ميدهد .ماده منفجره در نظر گرفته
شده تيانتي بوده و سازوکار انفجار و تغييرات سطح آب در اثر
انفجار مورد بررسي قرار ميگيرد .ابعاد ماده منفجره  2*2 mفرض
شده است .در شکل ( )0شماتيکي از مدل مورد بررسي و مدل
 SPHتهيه شده ،ارائه شده است .فاصله گرهها در روش  SPHبه
صورت  6 *6 mدر نظر گرفته شده است .نقاط  Aتا  Eبه عنوان
نقاط مرجع و به فاصلههاي  63متر از یکدیگر قرار داده شده و
بررسيهاي فشار -زمان بر روي آنها انجام ميگيرد.
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هنگام فشار و کشش ،از معادالت حالت ارائه شده در روابط ( 69و
 )60در حاالت مربوط به فشار و کشش استفاده ميشود.
پارامترهاي مربوط به معادالت حالت آب در جدول ( )2ارائه شده
است.

 .9-1معادالت حالت
در روش  SPHبراي تعيين فشار ،از معادالت حالت استفاده
ميشود .براي تعيين فشار انفجار از معادله حالت  JWLاستفاده
ميشود (رابطه (.))62
)

()62
در رابطه فوق،

(

(

)

)

(

)
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()69

(

()60

(نسبت چگالي گاز ماده منفجره به چگالي

در رابطه فوق،
از انفجار است.

گاز اوليه)  R2 ،R1 ،B ،Aو ثابتهاي مواد منفجره گوناگون
ميباشند .مقادیر استفاده شده براي ماده منفجره  TNTدر
مدلسازي در جدول ( )6ارائه شده است.

و نسبت بين چگالي بعد و قبل

به عنوان شرایط اوليه مسئله سرعت اوليه و یا نقاط آغازین
انفجار را تعيين نمود .در این مقاله مختصات نقاط اطراف  TNTبه
عنوان شرایط اوليه آغاز انفجار داده شده است.

براي تعيين فشار آب نيز ،با توجه به تفاوت رفتاري آب در

شکل  .4مدل مورد مطالعه و محل قرارگيري نقاط مرجع مورد مطالعه
جدول  .2پارامترهاي معادله حالت براي ماده منفجره ()JWL
⁄

0/23*631

سرعت اوليه
انفجار )(m/s

1393

3/9

3/39

0/69

)B (pa

)A (pa

9/26* 633

9/762*6362

⁄

6193

جدول  .1پارامترهاي مورد استفاده در معادله حالت آب
⁄

997/6

)(pa

6/939

3/0390

3

8/71* 63

 .9نتایج و بحث
پس از انجام مدلسازي و تحليل ،ميتوان تغيير شکلهاي نقاط
مختلف ،نمودار تغيير مکان -زمان ،نمودار فشار و  ....را تعيين
نمود .شکل ( )9نمونهاي از مدلسازي انفجار و تغيير مکان نقاط
را در زمانهاي  3/38و  3/6ثانيه را ارائه ميدهد .همانطور که در
شکل مشخص است در این زمان ،موج ناشي از انفجار هنوز به

)(pa
3

3/220* 63

⁄

)(pa
3

2/6* 63

6083

6333

سیطیح آب نرسيده و حباب انفجار در حال انبساط است .تغييرات
سطح آب در روش بدون شبکه  SPHقابل مشاهده است .تعيين
موقعيت نقاط در هر لحظه از مزایاي این روش نسبت به برخي
دیدگاههاي دیگر عددي مانند دیدگاه اولري است .دیدگاه اولري با
توجه به ثابت بودن شبکه قادر به بررسي تغييرات سطح آب
نميباشد
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t=0.08 s

t=0.1 s

شکل  .5تشکيل حباب انفجار در زمانهاي متفاوت

شده توسط موج را نيز تعيين نمود .مقادیر حداکثر فشار توليد
شده در نقاط  Aتا  Eدر شکل ( )8ارائه شده و با نتایج حاصل از
روش تقریبي کول ،مقایسه شده است .با توجه به نتایج بهدست
آمده ،روش بدون شبکه  SPHنتایج معقولي را نسبت به رابطه
تجربي ارائه مينمایند .در فواصل نزدیک به مرکز انفجار مقادیر
بهدست آمده از برنامهنویسي روش  SPHمقادیر باالتري را نسبت
به روش تجربي ارائه ميکند ولي با افزایش فاصله از مرکز انفجار
نتایج روش بدون شبکه و رابطه تجربي تقریباً همگرا ميشوند.
نکته مهم این است که روش بدون شبکه  SPHقادر به ارائه فشار
در فاصله کمتري از مرکز انفجار ميباشد .براي مثال با استفاده از
روش  SPHميتوان فشار را تا فاصله  8متري انفجار تعيين نمود،
در حالي که در سایر روشهاي عددي و همچنين روابط تجربي با
توجه به ضربه شدید و اعوجاج باالي شبکهها این امکان وجود
ندارد.

براي مطالعه دقيقتر ،منحنيهاي فشار -زمان براي برخي نقاط
مورد بررسي قرار ميگيرد .بدین منظور  9نقطه به فواصل  63متر
از یکدیگر تعيين شده (نقاط  Aتا  )Eو تاریخچه فشار ناشي از
انفجار در این نقاط بررسي ميشود (شکل ( .))1نقطه  Eدر سطح
آزاد آب قرار دارد .مطابق نتایج بهدست آمده ،هر چقدر فاصله
نقاط از مرکز انفجار بيشتر باشد ،موج ناشي از انفجار دیرتر به آن
نقطه ميرسد .همچنين مقدار فشار پيک توليد شده نيز با افزایش
فاصله کاهش ميیابد .همانطور که مشاهده ميشود ،منحني
فشار ،پس از رسيدن به نقطه پيک ،به سرعت کاهش یافته و با
گذشت زمان دوباره کمي فشار افزایش ميیابد که در حقيقت
بيانگر امواج ثانویه ایجاد شده است .با بررسي نمودارهاي
فشار -زمان ،مشاهده ميشود که زمان رسيدن به نقطه حداکثر
براي نقطه  ،Aحدود  3/389ثانيه است که این زمان براي نقطه E
به حدود  3/68ثانيه افزایش ميیابد .همچنين از روي منحني
فشار -زمان ميتوان مدت اثر فشار وارده بر هر نقطه و ضربه ایجاد
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شکل ( ) 7نمودار حداکثر فشار بر اساس فاصله از مرکز انفجار را
در زمانهاي مختلف نشان ميدهد .همانطور که مشخص است،
هنگامي که حداکثر موج انفجار به نقطه  Aميرسد ،نقطه  Bتحت
فشار بسيار کمتري قرار گرفته و سایر نقاط هنوز تحت فشار ناشي
از انفجار قرار نگرفتهاند .در زمان  3/60ثانيه ،موج ناشي از انفجار
از نقاط  Aو  Bعبور نموده و به نقطه  Cرسيده است .در این

261

زمان ،فشار نقطه  Cبه مقدار پيک خود رسيده (حدود 80
مگاپاسکال) و فشار نقاط  Aو  Bبا توجه به اینکه جبهه موج
انفجار از آنها عبور نموده ،نسبت به زمانهاي قبل به سرعت
کاهش یافته است .همچنين نقطه  Dنيز در این زمان کمي تحت
اثر موج قرار گرفته است ولي مقدار حداکثر آن در زمان 3/61
ثانيه اتفاق ميافتد.
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شکل  .8مقایسه حداکثر فشار توليدي روش  SPHبا روش تجربي

به منظور تحليل اندرکنش حباب ناشي از انفجار زیر آب با
سطح آزاد ساکن (تغييرات سطح آزاد) ،نيز ميتوان از دادههاي
نتایج روش بدون شبکه  SPHاستفاده نمود .مزیت روش بدون
شبکه نسبت به سایر دیدگاههاي عددي مانند روش اولري در
تعيين جابهجایيهاي نقاط در هر لحظه است ،به همين دليل

ميتوان با در نظر گرفتن تعدادي نقطه در سطح آب ،جابهجایي
نقاط در زمانهاي متفاوت را بهدست آورد .بدین ترتيب با تعيين
موقعيت نقاط روي سطح آب در هر زمان ميتوان پروفيل سطح
آب را نيز رسم نمود .شکل ( )3تغيير سطح آب را در زمانهاي
مختلف با روش بدون شبکه  SPHنمایش ميدهد .مطابق این
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انفجار ،بيشترین تغيير مکان سطح آب در روش بدون شبکه به
حدود  1متر ميرسد که بيانگر اهميت تأثير محاسبات انفجار در
سازههاي آبي است .بررسي تغييرات سطح آب در محاسبه
بارگذاري برخي سازههاي آبي تأثيرگذار است.

شکلها ،در زمانهاي کمتر از  3/68ثانيه ،موج انفجار هنوز به
سطح آب نرسيده و تغيير مکان سطح آب صفر است .همانطور
که مشاهده ميشود بيشترین تغييرات در سطح آب ،در باالي
مرکز انفجار رخ داده و با افزایش فاصله از مرکز انفجار ،تغييرات
سطح آب نيز کاهش ميیابد .براي مثال در  3/20ثانيه پس از
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شکل  .3منحني تغييرات سطح آب با زمان

 .4نتيجهگيری
در این مقاله با استفاده از زبان برنامهنویسي فرترن که یکي از
زبانهاي برنامهنویسي پر کاربرد در محاسبات عددي است ،انفجار
در آب با استفاده از روش عددي بدون شبکه  SPHمدلسازي
شده است .بدین منظور بر اساس الگوریتم ارائه شده ،معادالت
حرکت در محيط تراکم ناپذیر آب با در نظر گرفتن اندرکنش بين
ماده منفجره و آب ،با استفاده از روش رانگ کوتا حل ميشوند.
تابع وزن مورد استفاده در این برنامه متفاوت از سایر توابع وزن
مورد استفاده براي مدلسازي انفجار در نظر گرفته شده و
درنهایت جوابهاي قابل قبولي ارائه نموده است .پس از
برنامهنویسي  ،یک مثال عددي در مورد انفجار در آب با استفاده از
روش بدون شبکه حل در محيطي نامحدود حل شده و نتایج
بهدستدآمده با رابطه تجربي مقایسه شده است .در معادالت
حرکت باید لزجت مصنوعي براي جلوگيري از ناپایداريهاي
عددي مورد نظر قرار گيرد .در صورتي که لزجت مصنوعي در
معادالت حرکت در نظر گرفته نشود ،ناپایداري عددي ایجاد شده
و جوابهاي نادرست ارائه ميشوند .طول هموارسازي یکي از
پارامترهاي مهم در روش بدون شبکه  SPHاست .طول هموارسازي
باید به صورت متغير با زمان و چگالي نقاط فرض گردد ،در
صورتي که طول هموارسازي در مسئله انفجار به صورت ثابت

فرض شود ،در فواصل نزدیک به مرکز انفجار نميتوان به نتایج
قابل قبولي دست یافت .براي در نظرگيري اندرکنش بين ماده
منفجره و آب ،از روش پنالتي استفاده ميشود .در این روش براي
ذراتي که از دو جنس متفاوت در کنار یکدیگر قرار دارند ،نيرویي
در جهت عکس به ذرات وارد شده و از نفوذ و تداخل ذرات به
یکدیگر جلوگيري مينماید .ضرایب مورد استفاده براي در نظر
گرفتن اندرکنش با توجه به نوع مسئله متفاوت ميباشد .با توجه
به اینکه روشهاي بدون شبکه ،عملکرد مناسبي در مقابل ضربات
شدید و فشارهاي باال دارند ،نتایج را در فواصل نزدیکتر ميتوانند
ارائه نمایند ،حال آنکه در روشهاي داراي شبکهبندي ،با توجه به
اعوجاج شبکهها ،مقادیر فشار در فواصل نزدیک به مرکز انفجار،
قابل بررسي نيست .بررسي مقادیر حداکثر فشار توليد شده با
افزایش فاصله از مرکز انفجار ،کاهش ميیابد .در فواصل نزدیک به
مرکز انفجار ،روش  SPHمقادیر دست باالتري از فشار را نسبت به
رابطه تجربي ارائه ميکند ،ولي با افزایش فاصله مقادیر ارائه شده
بسيار همگرا شده و تقریباً نتایج یکساني بهدست ميآید .با
استفاده از منحنيهاي فشار -زمان ميتوان فشار را در هر
لحظهاي تعيين نمود و سپس با استفاده از سطح زیر منحني ضربه
ناشي از انفجار را تعيين نمود.
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