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چكيده
 معادله، در بحث مواد پرانرژی. به معادله حالت مواد نیازمندیم، برای بسته شدن دستگاه معادالت حاکم،برای مدلسازی و تحلیل تراک در مواد منفجره
 اغلب متخصصین مدلسازی انفجار با معادله حالتت محصتوالت.حالت به دودسته معادله حالت محصوالت انفجار و مواد اولیه (نسوخته) تقسیم میشود
 ازجملته کاربردهتای ایتن. ازاینرو در این مقاله به معرفی و بررسی معادالت حالت مواد اولیته پرداختته متیشتود.انفجار آشنایی به نسبت خوبی دارند
 همچنین اطالعات معادله حالتت متواد منفجتره نستوخته. اشاره نمود. . .  انفجار القایی و،معادالت میتوان به مدلسازی آغازش و خاموشی موج تراک
 فرمهای معروف معادالت حالت مواد اولیته کته.بهصورت خاص برای توصیف انتشار تراک غیر ایدهآل و تراک با جبهه خمیده مورداستفاده قرار میگیرد
. وینت- مورناقان و رز- بیرچ، مورناقان،گرونایزن- مای:در اینجا معرفی و بررسیشدهاند عبارتاند از
. مواد نسوخته، معادله حالت، مواد منفجره، تراک، دتونيشن:واژههای کليدی
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Abstract
For simulation and analysis of detonation in explosive materials, we need to use equation of state (EOS) for closing of the
governing equations. In high explosives, the EOS is divided into two categories, EOS of detonation products and unreacted
materials. Most of the explosion specialists are familiar with EOS of detonation products. Therefore, this paper is about
introducing and investigating the EOS of unreacted explosives. Some of the applications of such equations are modeling of
detonation initiation and extinction, sympathetic detonation, etc. Specially, unreacted EOS is used to describe the non-ideal
and curved front detonation propagation. Some of the famous unreacted EOS which are investigated here, are: MieGruneisen, Murnaghan, Birch-Murnaghan, and Rose-Vinet.
Keywords: Detonation, Explosive Materials, Equation of State, Unreacted Materials.
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 -1مقدمه
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که در آنها  ρچگالی λ ،کسر جرمی محصوالت تراک R ،نرخ واکن ،
 uبردار سرعت P ،فشار e ،انرژی ویژه داخلتی ،و  E=e+1/2||u||2انترژی
ویژه کل میباشند .معادالت فوق را میتوان به فرم بقایی بهصورت زیر
نیز نوشت:
) (
) (
()2
T
که در آن ) U=(ρ, λρ, ρu, ρEبردار متغیرهای بقایی است.
در مدلسازی تراک در مواد شتدیداالنفجار بتا در ن تر گترفتن ناحیته
واکن  ،برای بسته شدن معادالت (یعنی برابر شدن تعتداد مجهتوالت
با تعداد معادلهها) ،عالوه بر معادالت اولر واکنشتی ،روابت و معتادالت
زیر نیز موردنیاز خواهند بود:
 معادالت حالت
 قواعد مخلوط
 مدل سوزش
دو متتورد آختتر یعنتتی قواعتتد مخلتتوط و متتدل ستتوزش در ایتتن مقالتته
موردبحث قرار نمیگیرند.

 -3معادالت حالت
در ترمودینامیک از کمیتهای  V ، Pو  Tاستفاده میشود که همگتی
کمیتهای ماکروسکوپیک (کمیت هایی که ورعیت ماده را در مقیاس
بزرگ توصیف میکنند) هستند رابطهی بین این کمیتتهتا را معادلته
حالت ترمودینامیکی گویند .معادله حالت در کنار معادالت بقای جرم،
انرژی و مومنتوم بهعنوان یک معادله کمکی برای مدلسازی پدیدههتا
مورداستفاده قرار میگیرد .معادله حالت در بحث مواد منفجتره بته دو
قسمت تقسیم میشود:
 معادله حالت محصوالت تراک (سوخته شده)
 معادله حالت مواد اولیه (نسوخته)
از جمله معادله حالتهای مورداستفاده برای مواد سوخته شده حاصل
از انفجار میتتوان بته معتادالتی همچتون  HOM ،BKW ،JWLو . . .
اشاره کرد که در این گزارش به این معتادالت پرداختته نمتیشتود .در
ادامه انواع معادله حالت پرکاربرد برای مواد پرانرژی نستوخته متتراکم
(غیر گازی) معرفی و موردبحث قرار میگیرند.

 -2معادالت موردنياز برای مدلسازی تراک
برای مدلسازی تراک ،از معادالت چندبعتدی اولتر واکنشتی استتفاده
میشود]:[3

1- Sympathetic Detonation Initiation
2- Shock to Detonation Detonation
3- Deflagration to Detonation Transition
4- Detonation Extinction
5- Zeldovich, Neumann, Döring
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معادله حالت رابطهای بین کمیتهای ترمودینامیکی ماده متیباشتد و
صرفاً رابطهای بین دما ،فشار و حجم نبوده و میتوانتد کمیتتهتایی از
این جنس یا قابلتبدیل به اینهتا باشتد .معرفتی و بررستی معتادالت
حالت بهطورکلی به ما امکان استفاده از هر معادله متناسب بتا شترای
موجود برای محاسبه کمیتتهتای ترمودینتامیکی و همچنتین امکتان
استفاده بهعنوان یک معادله کمکی در کنار معادالت بقا و رستیدن بته
سایر کمیتها را میدهد].[1
در متدلستازی عملکترد متتواد پرانترژی و در بحتث معتادالت حالتتت،
بیشترین کاربرد را معادله حالت محصوالت واکتن دارد و شتاید کتم
پی آمده باشد که حرفی از معادله حالت مواد نسوخته یا اولیه و حتی
اهمیت و کاربرد این معادله به میان آمده باشد .ازجملته متواردی کته
معادله حالت مواد اولیه برای ما اهمیتت پیتدا متیکنتد عبتارتانتد از
مدلسازی و پی بینی پدیدههایی همچون آغازش تراک در چاشنیها
و دتوناتورها ،انتقال موج تراک بین اجزای زنجیره آت  ،خاموشی موج
تراک در پشت شکلدهنده موج ،تحلیل مستیرهای انفجتاری ،تحلیتل
موج تراک همگرا در خرج گود ،انفجار ناخواسته در اثر برخورد تترک
و گلوله یا خرج گود به ماده منفجره یا پیشرانه جامد ،انفجار حرارتتی،
انفجار القایی 1و  .. . .در این پدیدهها ،فرآیند آغازش متواد پرانترژی بتا
گذر از شاک به تراک ) (SDT2یا گذر از شعله به تتراک ) ،(DDT3و یتا
زوال و خاموشی موج تراک 4اتفاق میافتد .طی چنین فرآیندهایی ،در
ناحیه واکن  ،هر دو ماده اولیه و محصوالت واکن بهصورت همزمان
در کنار هم حضور دارند .لذا تنها با اکتفا به معادله حالتت محصتوالت
خواص به دست نمی آید و باید معادله حالت متواد اولیته نیتز استتفاده
شود .همچنین در مدلستازی انتشتار تتراک بتا استتفاده از هریتک از
تئوریهایی که مستلزم تحلیل ناحیه واکتن باشتد ،ازجملته تئتوری
 ،ZND5بهکارگیری معادلته حالتت متواد اولیته رتروری خواهتد بتود.
درمجموع دالیل بسیاری برای شناخت و بررسی ایتن معتادالت وجتود
دارد که با توجه به این دالیل که در ادامه نیز گفتته خواهنتد شتد بته
معرفی و بررسی روابطی که در حوزه مواد پرانترژی بتهعنتوان معادلته
حالت مواد اولیه کاربرد دارند پرداخته میشود]1و.[2
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(

مروري بر معادالت حالت مواد منفجره نسوخته

()3

 -4کاربرد معادله حالت مواد نسوخته

P(e,ν)=PT+PC

بهطورکلی در هر جا که مواد نسوخته تحت فشارهای بسیار زیتاد قترار
گیرند ،برای توصیف رفتار ماده نیاز به معادله حالت است .بته عبتارتی
معادله حالت مواد نستوخته در فشتار بتاال استاس فهمیتدن نیروهتای
بین مولکولی مولکولهای انرژی زا می باشد .همانگونته کته در مقدمته
بهصورت فهرستوار بیان شد ،استفاده از معادله حالت مواد نسوخته یا
اولیه در موارد زیر رروری است:
 در مدلسازی و انفجار القایی که یک مهمات یا ماده منفجره ممکن
است در اثر شاک یا ترک ناشی از انفجار مهمات مجاور ،منفجر شود.
 در آت سوزی انبار مهمات یا گرم شدن گلوله در لوله سالح ،دما و
فشار ماده منفجره در محف ه بستته افتزای یافتته و احتمتال انفجتار
وجود داد (پدیده کوک آف.)1
 در بررسی و مدلسازی فرآیند آغازش انفجار در متواد پرانترژی بتا
مکانیسم  SDTو  DDTدر اختیار داشتن معادلهای برای بیتان ارتبتاط
خواص مواد اولیه رروری است .این پدیدهها در چاشنیها و دتوناتورها
و سایر اجزای زنجیره آت اتفاق میافتند.
 در مدلسازی انتشار تراک تخت پایا با استفاده از تئوری  ZNDکه مستلزم
تحلیل ناحیه واکن است ،معادله حالت مواد نسوخته موردنیاز خواهد بود.
 اطالعات معادله حالت متواد منفجتره نستوخته بتهصتورت ختاص بترای
توصیف انتشار تراک غیتر ایتدهآل و تتراک بتا جبهته خمیتده بتا استتفاده از
روشهتتای متتدلستتازی  DSD2و  DNS3مورداستتتفاده قتترار م تیگیتترد .در
مدلسازی پدیده خاموشی تراک در مسیرهای انفجاری و پشت شکلدهنتده
موج سرجنگیهای خرج گود ،اثرات دیواره بر موج تراک و متدلستازی متوج
تراک همگرا استفاده از این روشهای مدلسازی رروری است.
 در توسعه مدلهای سینتیکی و فهمیدن ایمنی و حساستیت متواد
منفجره و تجهیزات انفجاری در مراحل زمانی مختلف معادالت حالتت
مواد اولیه به کار گرفته میشوند.
 در مدلسازی و تحلیل اثر رربه یا شاک روی مواد پرانرژی ،حتتی زمتانی
که واکنشی صورت نگرفته ،به معادله حالت مواد نسوخته نیاز خواهیم داشت.
اطالعات معادله حالت فشار باال بهطور نمونه از اندازهگیری هوگونیتوت
در آزمونهای موج شاک و بهصورت همدما از آزمونهای فشتار بتاالی
استاتیک در دماهای مختلف توسعهیافته است.

 -6معادله حالت مای گرونایزن
معادله حالت مای گرونایزن یکی از معادله حالتهای مورداستتفاده در
مواد نسوخته میباشد .این معادله رابطهای بین فشار و حجم در دمای
داده شده است و برای تعیین فشار در شاک در مواد جامد متراکم شده
استفاده میشود .معادله مای گرونایزن یک فرم خاص از مدل گرونایزن
بوده که اثر تغییر حجم شبکه بلور در خواص ارتعاشی آن وجود دارد.
پارامتر گرونایزن یکی از مهمترین ختواص ترمودینتامیکی یتک جامتد
است]:[3
()4-1
Г=v(∂P/∂e)v

 -5معادله حالت مواد نسوخته پرکاربرد

Г

در معادله فوق v ،حجتم ویتژه P ،فشتار و  eانترژی داخلتی بتوده و
پارامتر گرونایزن می باشد که فشار حرارتی مجموعه اتمهتای در حتال

در حالت جامد (و یا رژیم سیال غیر گازی) فشار بهصورت مجمتوع دو
ترم بیان میشود:

4- Incomplete
5- Complete
6- Mie-Gruneisen
7- Murnaghan
8- Birch-Murnaghan
9- Rose-Vinet

1- Cook-off
2- Detonation Shock Dynamics
3- Direct Numerical Simulation
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در رابطه ( )3جزء دمایی  PTبه حرکت تصتادفی اتتمهتا و مولکتولهتا
مربوط استت و بته ظرفیتت گرمتایی ویتژه  Cν=(∂e/∂T)νارتبتاط داده
میشود PT .تنها بخشی از فشار است که در گازها عمل میکنتد .جتزء
سرد  PCناشی از نیروهای بین مولکولی است که در فاصله کم بهصورت
دافعه و در فاصله زیاد به شکل جاذبه متیباشتد .جتزء سترد فشتار در
حالت بسیار متراکم کته در اثتر متوج تتراک در متواد منفجتره ایجتاد
میشود ،بر جزء دمایی غلبه دارد PC .و انرژی تراکم سرد مرتب بتا آن
یعنی  ، eCدر دمای صفر مطلق سنجیده میشوند و بنابراین تنها تتاب
حجم ویژه  vهستند].[4
درصورتیکه در استخراج فرم معادله حالت از جزء دمایی آن صرفن ر
شود ،به معادله حالت حاصله در اصطالح معادله حالت ناکامتل 4گفتته
میشود .بسیاری از معادالت حالت مورداستتفاده بترای متواد پرانترژی
نسوخته در فشارهای باال جزء این دسته قرار میگیرند .درصتورتیکته
وابستگی فشار به دما نیز در ساختار معادله حالت لحاظ شتود ،بته آن
معادله حالت کامل 5گفته میشود].[4
فرم های مختلفی برای معادله حالت مواد منفجتره نستوخته پیشتنهاد
شده است .ازجمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 مای-گرونایزن5[ 6و ]6
 مورناقان]7[ 7
 بیرچ -مورناقان]8[ 8
 رز -وینت]9[ 9
در ادامه هریک از این فرمها بهصورت مختصر معرفی میشوند.
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جدول  -1فرم صری فشاری معادالت همدما].[12
معادله حالت
مورناقتتتتتتتان
(مرتبه اول)

(

)

)

() 6

وینت

()7

)

(

)

()

]) ) (

) (

) (

) (( )

)

معادله حالت

)

( [

(
)

(

) (
(

فرم صریح حجمی
)

مورناقان (مرتبه اول)

(

بیرچ-مورناقان (مرتبه )3

معکوسپذیر نیست

وینت

معکوسپذیر نیست

(

) (

اولیته ρ ،چگتالیГ0 ،

گامای گرونایزن در حالت مرج  S=dUS/dUP ،رریب شیب هوگونیوت
خطی US ،سرعت موج شاک UP ،سترعت ذره و  Eانترژی داخلتی بتر
واحد حجم مرج میباشد.
(

)) (

(

) ([

) (

جدول  -2فرم صری حجمی معادالت همدما].[12

(

در معادله ( C0 ،)6سرعت صوت بالک ρ0 ،چگالی

]

بیرچ-مورناقان
(مرتبه )3

که در معادله ( P0 ،)5و  e0فشار و انرژی داخلی در حالت مرجت بتوده
که معموالً در دمای صفر کلوین در ن ر گرفته میشود .مقتدار ایتن دو
وابسته به دما نبوده و معموالً منحنی هوگونیوت ماده بهعنوان شترای
مرج در ن ر گرفته میشود.
فرم پیشنهادی معادله حالت مای-گرونایزن به صتورت زیتر متیباشتد
]10و :[11
)

فرم صری فشاری

یک قید مهم برای معادالت حالت این است که زمتانی کته حجتم بته
سمت صفر میل میکند فشار نیز بایستی بته ستمت بتینهایتت میتل
نماید]12و  .[13همانطور کته در جتداول ( )1و ( )2مشتخ استت،
چنین قیدی برای همته معتادالت حالتت معرفتی شتده برقترار استت.
بااینوجود برای معادله بیرچ-مورناقان یک قید ارتافی روی پارامترهتا
وجود دارد و آن اینکه پتانسیل ازلحاظ فیزیکی ،واقعی است .من ور از
پتانسیل ،پتانسیل بین اتم ها و مولکول ها می باشد که در فواصل کم،
به صورت دافعه و در فواصل زیاد ،به صورت جاذبه وجود ]12و .[14
معادله حالت بیرچ-مورناقان برای مقادیر  K'0 < 4ازلحاظ ریاری ناپایتدار
است .کمتر از این مقدار با اعمال فشار کافی ،مدول بالک منفتی خواهتد
شد .ناحیه پایدار برای این معادله حالت ،برای جامدات یونی یا جامتدات
نرم (مانند  ،)NaClمحدوده  4 < K'0 < 8است .برای جامتدات ستخت یتا
خنثی (مانند  )MgOناحیه پایدار در محدوده  4 < K'0 < 6قرار میگیترد.
اغلب مواد جامد در این محدوده قرار دارند و درنتیجه این معادله حالتت
برای جامدات قابلاستفاده میباشد .درحالیکه برای مایعات کته K'0 > 7
است ،معادله حالت بیرچ-مورناقان غیرقابل اطمینان است].[12

∫

در معتتادالت ( )6و ( v0 ،)7حجتتم مرجت در دمتتای  T0و  CVظرفیتتت
گرمایی ویژه در حجم ثابت است که در بسیاری از شبیهسازیها مقدار
آن با  CPبرابر در ن ر گرفته میشود]10و .[11

 -7معادالت حالت همدما (مستقل از دما یا ناکامل)
فرم معمول سه معادله حالت مورناقان ،بیرچ-مورناقان و رز-وینت جزء
معادله حالتهای ناکامل دستهبندی میشوند .این معادالت را میتوان
به دو فرم دیفرانسیلی و انتگرالی تقسیمبندی کرد.
معادالت حالت وینت و بیرچ-مورناقان بر پایه دیفرانسیل انرژی داخلی
استخراجشدهاند]:[12
()8
) (
درحالیکه معادله مورناقان بر پایه فرم انتگرال فشار است:
()9
∫ [
]
) (

 -8استخراج معادالت حالت همدما
 -1-8معادله حالت مورناقان

معادالت حالت وینت و بیرچ-مورناقان تنها بته فترم صتری فشتاری و
معادله حالت مورناقان هم به فرم صری فشاری و هتم بته فترم صتری
حجمی قابلبیان هستند .در جداول ( )1و ( )2هر دو فرم این معادالت
حالت ارائهشده است .پارامترهای بهکار رفته در این معادالت در جدول
( )3معرفیشدهاند].[12

معادله حالت مورناقان را می توان با استفاده از تعریف مدول بالتک کته
در جدول ( )3ارائهشده ،و با لحاظ نمتودن فتری اعمتالشتده توست
مورناقان مبنی بر اینکه مدول بالک یتک رابطته خطتی بتا فشتار دارد،
بهصورت زیر استخراج کرد]7و : [12
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ارتعاش را بیان میکند .در فرم معمتول ،پتارامتر گرونتایزن تنهتا تتاب
حجم ویژه در ن ر گرفتهشده و بهصورت زیر میباشد:
Г(ν)=Г0(ν/ν0)q
()4-2
که  Г0و  qبه جنس ماده بستگی دارند.
اگتتر فتتری کنتتیم کتته  Гمستتتقل از  Pو  eباشتتد بتتا انتگتترالگیتتری
داریم]:[5،6
()5
(
)

مروري بر معادالت حالت مواد منفجره نسوخته

) (

()10

که * aجدای
()13

بتتا جتتای گتتذاری معادلتته ( )10در انتگتترال فشتتار در معادلتته ( )9و
انتگرالگیری ،معادله زیر به دست میآید:
)

()11

(

) (

با اعمال قانون هوک در نزدیکی حالت تعادل و اعمال این تقریب برای
(
)
) ( است ،درنهایت خواهیم
مواد جامد که ) (
داشت]:[4

جدول  -3مروری بر خواص حالت ترمودینامیکی با مدن ر قرار دادن فیزیتک

نام پارامتر

α

)

(

)

(

انبساط حرارتی
مدول بالک دما ثابت

(

)

)K,(β

تراکمپذیری دما ثابت

)

بدون نام
ظرفیت حرارتی حجتم
ثابت

)

(

ظرفیت حرارتتی فشتار
ثابت

)

(

مشتتق فشتتاری متتدول
بالک

)

(

)

(

مشتتتق دمتتایی متتدول
بالک
)

اندرسن-گرونایزن
)

گرونایزن

)

(
(

متتتتتتتدول بالتتتتتتتک
آیزنتروپیک
مشتق ذاتی

دمایی K

(
)

)

( )

)

این معادله حالت از انرژی پتانسیل داخلی در جامدات توسعهیافته و بر
اساس تئوری کرن محدود بنانهاده شده است .انرژی یک ماده جامتد
را میتوان توس انرژی هلمهولتز بیان کرد که برای اکثر متواد جامتد
دارای سه بخ اصلی بهصورت زیر است]8و :[12
()17

(

که در آن A ،انرژی هلمهولتز Est ،پتانسیل شبکه استاتیک در دمتای
صفر مطلق Avib ،انرژی ارتعاشی به دلیل حرکت اتمها حول یک نقطته
شبکهای ،و  Eelپتانسیل ناشی از الکترونهای آزاد است .عوامل دیگری
نیز همانند مغناطیسی کردن در این انرژی سهم دارنتد ،امتا متیتتوان
سهم آنها را در مقایسه با سایر بخ ها برای مواد جامد ناچیز فتری
کرد .برای مواد غیر هادی  Eelرا میتوان ناجیز در ن ر گرفت.
این تئوری بیان میدارد که انرژی کترن یتک جامتد را متیتتوان بتا
استفاده از بس سری تیلور انرژی نسبت به کرن اولری ،که بهصورت
زیر تعریف میشود ،محاسبه کرد:

α
(

)

(

معادل

(

)

) (

 -3-8معادله حالت بيرچ  -مورناقان

)

(

]) ) (

()

( [

) (

) (

رابطه ( )16بهعنوان معادله وینت شناخته میشود.

(

)

()16

(

αK

) (

(

)
)

(

()18

(

) (

در دمای صفر و با فری ناچیز بودن  ، Eelتاب انرژی میتوان بهصورت
 A≈Estنوشت .حال می توان انرژی هلمهولتز را بهصتورت بست ستری
تیلور کرن اولری بیان کرد:
()19

 -2-8معادله حالت وینت
معادله حالت وینت بر پایه رابطه بین انرژی پیوندی و فاصله بیناتمتی
بنا گذاشتهشده و به فرم بسته زیر ارائهشده است]9و :[12
) (
) (
()12

1- Winger-Seitz
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همچنین رابطه نیرو را بهصورت زیر میتوان نوشت:
()15
) (
) (

فاز متراکم در فشار باال ،به همراه توصیف ریاری آنها .نمادهای داختل پرانتتز،
نامهای دیگر استفادهشده در سایر مراج میباشد].[12
نماد

)

(

در معادله ( )12و ( E(a*) )13انرژی پیوندی ∆E ،مقدار فشتار صتفر،
 rwsشعاع وینگر -سیتز rwse ،1شعاع وینگر -سیتز در تعادل و  lمقیتاس
طول میباشد .شعاع وینگر -سیتز ،شعاع کترهای استت کته حجتم آن
میانگین حجم بر اتم در سیستم موردن ر است.
فشار در دمای صفر از رابطه زیر به دست میآید:
()14
) (
) (
) (
(
)

این فرم پایه ،معادله حالت موسوم به مورناقان است .بااین وجتود ،ایتن
معادله حالت در تراکم های باال معتبر نبوده و برای اغلتب جامتدات در
محدوده تراکم کمتر از  0/85تا ( 0/9نسبت به حجم اولیه) ،شروع بته
انحراف میکند]12و .[15
در تتتراکمهتتای بیشتتتر از ایتتن ،معادلتته مورناقتتان شتتروع بتته انحتتراف
قابلتوجه نسبت به دادههای تجربی میکند( .دقت شود که عدد تراکم
نسبی کمتر ،نشانگر تراکم بیشتر است)] 12و .[16

مشتق

بیناتمی بوده و بهصورت زیر تعریف میشود:

تحقیق و توسعه مواد پرانرژي -سال سیزدهم -شماره  -1شماره پیاپی  -92بهار و تابستان 1921

با صرفن ر کردن ازجمله مرتبه دوم به بعد رابطه ( )19و با توجته بته
اینکه در کرن صفر ،انرژی برابر صفر است خواهیم داشت:
()20
فشار را میتوان طبق تعریف زیر به دست آورد:
()21
) () (

)

(

با جای گذاری رابطه ( )20در ( )21و مشتقگیری داریم:
)

()22

(

(

)

با توجه به اینکه در کرن صفر ،فشار نیز صفر استت  b=0بته دستت
میآید .با استفاده از تعریف مدول بالک که در جدول ( )3آمده ،آخرین
رریب مجهول ،یعنی  cنیز به دست میآید.
)

()23

(

)

از تخمین مدول بالک  Kدر کرن
دست میآید:

(

)

(
(

)

صفر ،معادلته زیتر بترای فشتار بته
)

()24

(

با جای گذاری تعریتف کترن اولتری از رابطته ( )18در رابطته ()24
معادله بیرچ -مورناقان درجهدو به دست میآید:
) ) (

()25

جدول  -4مقایسه اجمالی معادالت حالت مواد نسوخته.

) ((

همچنین اگر در رابطه ( )19ازجمله مرتبه سوم بته بعتد را صترفن تر
کنیم و به ترتیب باال عمل کنیم ،معادله بیرچ-مورناقان مرتبه ستوم را
خواهیم داشت:
()26

) (( )

(

[) ) (

) ((
])

 -9نتيجهگيری

نتتام معادلتته
حالت

محدوده کاربرد

مای گرونایزن

بارگتتذاری دینتتامیکی ناشتتی از شتتاک و تتتراک در متتواد
منفجره متراکم

مورناقان

قابتتل استتتفاده تتتا تتتراکم کمتتتر از  0/85بتترای متتواد
ایزوتروپیک

وینت

قابل استفاده تا تراکم کمتر از 0/65

بیتتتتتتتترچ-
مورناقان

توسعهیافتهی معادله مورناقان برای مواد تقارن مکعبی

همانطور که در مدلسازی انبساط محصوالت انفجار به معادله حالت جهتت

مراجع
Mader, C. L. “Numerical Modeling of Explosives and Propellants”; CRC Press: London, 2008.

][1

[ ]2امامی کوپائی ،سبحان؛ م اهری ،کیومرث؛ سوری ،حسین " بررسی مقایسه ای مدل های سوزش برای مواد شدیداالنفجار"؛ مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی ،سال چهارم ،شماره
(2شماره پیاپی ،)7صفحه .1387 ،29
Arienti, M.; Morano, E.; Shepherd, J. E. “Shock and Detonation Modeling with the Mie-Gruneisen Equation of State”; Report FM99-8, Graduate
Aeronautical Laboratories, California Institute of Technology, Pasadena, USA, 2004.

][3

Zharkov, V. N.; Kalinin, V. A. “Equations of State for Solids at High Pressures and Temperatures”; Consultants Bureau, New-York, 1971.

][4

Roberts, J. K.; Miller, A. R. “Heat and Thermodynamics”; Vol. 4, Interscience Publishers, 1954.

][5

Burshtein, A. I. “Introduction to Thermodynamics and Kinetic Theory of Matter”; Wiley-VCH, 2008.

][6

Murnaghan, F. D. “The Compressibility of Media under Extreme Pressures”; Proc. of the National Academy of Sciences of the United States of
America 1944, 30, 244–247.

][7

09

Downloaded from isaem.ir at 1:52 +0330 on Tuesday November 20th 2018

دستیابی به خواص ترمودینامیکی نیاز داریم ،در بخ مواد اولیه نیز معادلته
حالت مناسب برای پی بینی اثرات رربه و شاک وارده موردنیاز است .بستته
به اینکه پارامتر دما در معادله حالت حضور داشته باشد یا نه ،معادالت حالتت
مواد غیر گازی را به دودسته کامل و ناکامل متیتتوان تقستیم کترد .معادلته
حالت مای گرونایزن هر دو فرم کامل و ناکامل را دارد .سایر معتادالتی کته در
اینجا معرفی شدند ،در دسته معادالت حالت ناکامل قرار میگیرنتد .در اغلتب
موارد میتوان از جزء دمایی معادله حالت در مواد غیر گازی صرفن تر کترد.
در جدول  4به صورت اجمالی محتدوده کتاربرد معادلته حالتت هتای متورد
بررسی در مقاله حارر با هم مقایسه شده اند.
از میان معادله حالت هایی که در ایتن مقالته معرفتی شتدند ،معادلته
حالت مای گرونایزن در نرمافزارهای تجاری مانند  LS-Dynaبرای مدل
سازی بارگذاری دینامیکی ناشی از انتشار شاک در متواد جامتد متورد
استفاده قرار گرفته است .از سایر معادلته حالتت هتا در کتدهای غیتر
تجاری و یا تحقیقاتی استفاده شده است.
با توجه به جایگاه مهم مباحث آغازش و خاموشی موج تراک و انتشتار
تراک غیر ایده آل در طراحی مهمات با کارایی بتاال ،و همچنتین لتزوم
توسعه دان پی بینی ایمنی مکانیسمهای حاوی مواد پرانرژی ،ورود
به موروع استخراج ررایب معادالت حالت مواد نستوخته بترای متواد
پرانرژی تولیدی داخل کشور امری الزامی به ن ر میرسد.

مروري بر معادالت حالت مواد منفجره نسوخته
[8]

Birch, F. “Finite Elastic Strain of Cubic Crystals”; Phys. Rev., 1947, 71 (11), 809–824.

[9]

Vinet, P.; Smith, J. R.; Ferrante, J.; Rose, J. H. “Temperature Effects on the Universal Equation of State of Solids”; Phys. Rev. B., 1987, 1945–1953.

[10] Zocher, M. A.; Maudlin, P. J. “An Evaluation of Several Hardening Models Using Taylor Cylinder Impact Data”; Proc. of the Computational
Methods in Applied Sciences and Engineering Conference 2000, 05-12.
[11] Wilkins, M. L. “Computer Simulation of Dynamic Phenomena”; Springer, Berlin, 1999.
[12] Nogva, S.E. “High Pressure Equation of State for Condensed Phase Thermodynamics”; Report, Norwegian University of Science and Technology,
2012.

Downloaded from isaem.ir at 1:52 +0330 on Tuesday November 20th 2018

[13] Chauhan, R. S.; Lal, K.; Singh, C. P. “Inverted Equations of State for Solids Under High Pressures”; IJPNCV.2011, 85, 9, 1341-1366.
[14] Hofmeister, A. M. “Interatomic Potentials Calculated from Equations of State: Limitation of Finite Strain to Moderate K′”; Geophys. Res. Lett.1993,
20, 7, 635-638.
[15] Plymate, T. G.; Stout, J. H. “A Five-Parameter Temperature-Corrected Murnaghan Equation for P-V-T Surfaces”; J. Geophys. Res.1989, 94, B7,
9477-9483.
[16] Fuchizaki, K. “Murnaghan’s Equation of State Revisited”; J. Phys. Soc. Jpn.2006, 75, 3.

09

