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چکیده
 مطالعات تجربی در ایرن زمینره. طراحی زنجیره آتش و تجهیزات انفجاری است، آغازش تراک توسط شاک موضوعی مهم در ارزیابی ایمنی مواد منفجره
 هدف این. شبیه سازی ابزاری مفید و مناسب برای مطالعه این پدیده است،بسیار مشکل و پر هزینه بوده و به تجهیزات پیشرفته نیازمند است؛ از این رو
 برهعنروانFortran SIN  برای این منظور هیدروکد متنباز. توسعه یک کد رایانهای برای شبیهسازی یکبعدی آغازش مستقیم مواد پرانرژی است،مقاله
 با شراکهرای پالسری برا دوامComp-B  آغازش ماده منفجره، با استفاده از کد توسعه یافته. به آن اضافه شده استI&G مبنا قرار گرفته و مدل سوزش
 با شراکComp-B  مطابقت خوبی بین نتایج بهدست آمده با نتایج سایر مراجع مشاهده شد؛ بهعنوان مثال در شبیهسازی آغازش.شبیهسازی شده است
. درصد اختالف دارد0/2 ، میلیمتر بهدست آمد که در مقایسه با نتایج تجربی مراجع معتبر12/1  فاصله پیمایش تا دتونیشن، گیگا پاسکال3/21
.Comp-B ،I&G ، مدل سوزش،Fortran SIN  کد، شبیهسازی،)SDT(  آغازش با شاک:واژههای کلیدی
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Abstract
Detonation initiation by shock is an important issue in the explosive safety assessment , design of the explosive train and
explosive devices. Experimental studies in this area are very difficult, expensive, and require advanced equipment.
Therefore, simulation is a useful and suitable way for studying this phenomenon. The purpose of this article is to develop a
one-dimensional computer code for simulation of the direct initiation of energetic materials. The Fortran SIN hydrocode,
was used for this purpose and the I&G burn model was added to this code. The developed code was used to simulate the
direct initiation of the Comp-B by sustained shock pulses. A good agreement was observed between the present simulation
results and the results of other references. For example, in the simulation of the initiation of Comp-B by 3.78 GPa shock,
the run distance to detonation was 14.8mm, which the difference between this value and the reported experimental data is
5.7%.
Keywords: Shock Initiation, Simulation, Fortran-SIN, Reactive Burn Model, I&G, Comp-B.
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 -3مقدمه
مواد منفجره ،منابع فشردهای از انرژی شیمیایی هسرتند و بره گونره ای
طراحی شدهاند که توانایی تجزیه سریع به گازهای بسریار داغ برا فشرار
باال را دارند .ساختار اغلب مواد منفجره متشرکل از سروخت (کرربن یرا
هیدروژن) و اکسید کننده (اکسیژن یا فلوئور) در کنرار یکردیگر اسرت.
مواد منفجره در حوزه تجاری (صنایع معردن ،جروش و سروراخ کرردن
چاههای نفت) و حوزه نظامی ،کاربردهای فراوانی دارنرد .مطالعره مرواد
منفجره ،عالوه بر کاربردهای نظامی و صنعتی ،در بین جوامع محققران
دانشگاهی (به دلیل ساختار پیچیده و رفترار هیردرودینامیکی واکنشری
آنها) نیز عالقهمندان زیادی دارد[.]1
مواد منفجره امروزی از لحاظ انرژی در حالت نیمه پایدار هسرتند و ترا
زمانی که انرژی اولیه کافی را دریافرت نکننرد ،نمریتواننرد دسرتخوش
تجزیه سریع شیمیایی شوند .معمروالً بره شرروع ایرن فراینرد ،آغرازش
دتونیشن 1ماده منفجره میگویند.
برای دانشمندان و مهندسان که از مواد منفجره استفاده میکنند ،فهم
دقیق چگونگی رفتار مواد منفجره الزم است .بره ویرژه ،درک براالیی از
آغازش مواد منفجره ،برای ارزیابی ایمنی آنهرا ،جلروگیری یرا کراهش
احتمررال وقرروع انفجررارهررای ناخواسررته و همچنررین طراحرری و توسررعه
تسلیحات و سامانههای ضد هوایی ،ضروری است.
روشهای مختلفی برای آغازش مواد منفجره از جمله گرما ،محرکهای
الکترواستاتیک ،اصطکاک ،امواج شاک و یا ترکیبی از این منرابع انررژی
وجود دارد[ .]1برخوردهای سرعتباال ( ) km/sممکن است باعر گرذر
از شاک به دتونیشن ( ،2)SDTیا اصطالحاً آغازش مواد منفجره با شاک،
 ،به دلیرل ارتبراط مسرتقیمی کره برا
در مقیاس میکروثانیه شوند.
عملکرد ماده منفجره دارد ،از مهمترین موضوعات تحقیقاتی اسرت .اگرر
چه در سالهای گذشته درباره  SDTتحقیقات زیادی انجام شده اسرت،
با این حال بهمنظور درک بیشتر ،مطالعات ادامهدارند[.]1
به منظور درک پدیده آغازش و ارزیابی حساسیت مرواد منفجرره تحرت
تثثیر امواج شاک ،انواعی از آزمایشهای تجربی برهطرور مترداول انجرام
مریشرود .آزمررایشهرا ،اطالعرات ارزشررمندی دربراره رفترار واکررنش و
حساسیت مواد منفجرره فرراهم مریکننرد .برا ایرن وجرود ،بسریاری از
روشهای تجربی ،بینش اندکی در مورد اسراس فرآینردهای فیزیکری و
شیمیایی طی فرایند آغازش ارائه میدهند.
هزینههای باالی آزمایش ها و محدودیتهای ایمنی ،لرزوم توسرعه مردلهرای
محاسباتی آغازش با شاک را افزایش داده تا قابلیت درک و پیشبینی افرزایش
یابد .مدلسازی و شبیهسازی عددی ،ابزاری ساده ،ارزان ،سریع و بیخطر برای
بررسی و طراحی سامانهها مریباشرد .شربیهسرازی مریتوانرد منجرر بره درک
واضحتری نسبت به سازوکار انفجار ،آغازش و پارامترهای تثثیرگذار بر آن شود.
 -1تراک یا دتونیشن ،امواج فراصوت احتراقی با یک جبهه شاک پیشرو است.
2- Shock to Detonation Transition

ساختار فیزیکی ماده منفجره ناهمگن عالوه برر کریسرتال هرا یرا ذرات
منفجره ،معموالً شامل حفرات ،شکافها ،مواد بایندر 3و مرزهرای تمرایز
دهنده موجود بین اجزای مختلف است .شکل ( )1ساختار فیزیکی ماده
منفجره ناهمگن جامد را بهصورت شماتیک نشان میدهد[.]2

شکل  -3شماتیکی از میکرو ساختار ماده منفجره جامد ناهمگن[.]2

در آغازش مواد ناهمگن ،بر خالف مواد همگن ،دمرای تروده برهصرورت
یکنواخت افزایش نمییابد .بلکه تعامل موج شاک با ناهمگونیهای مواد
منفجره ،منجر به تولید مکانهای موضرعی برا دمرای براال (نقراط داغ)2
میشوند .این "نقاط داغ" ،آغاز کننده واکنشهای شیمیایی درون مواد
منفجره هستند .موج دتونیشن در این حالت ،به جرای نزدیکری سرطح
مشترک برخورد ،در عمقی از خرج ماده منفجرره (فاصرله پیمرایش ترا
دتونیشن )0شکل میگیرد .همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود،
با استفاده از نمودار ( x-tمکان جبهه موج-زمان) میتوان فاصله یا زمان
پیمایش تا دتونیشن را در مواد ناهمگن مشخص نمود (جایی که شریب
نمودار که گویای سرعت پیشروی موج است ،به سررعت دتونیشرن پایرا
میرسد)[.]3
فرایند آغازش شاک در مرواد منفجرره نراهمگن ،معمروالً برهصرورت دو
مرحله جداگانه توصیف میشود )1( :فاز احتراقی کره در آن ،نقراط داغ
به واسطه تراکم شاک ایجاد گشته و منجرر بره تجزیره شریمیایی مرواد
منفجره در این مناطق متمرکز گرم میشود )2( .فاز رشد که برا برزرگ
شدن و به هم پیوستن نقاط داغ ،منجر به توسعه واکنش شیمیایی برای
تجزیه مواد منفجره باقیمانده میشود[ .]2شرکل ( )3رونرد آغرازش برا
موج شاک (که منجر به رشد واکنش شده است) را نشان میدهرد .ایرن
شکل ،تصویر لحظهای از مراحل مختلف تجزیه مواد پشت شاک پیشررو
را نشان می دهد .در این شکل ،رشد واکنش از نواحی نقاط داغ موضعی
(که بهطور دینامیکی برافروخته شدهاند) ،نشران داده شرده اسرت .اگرر
شاک ورودی به ماده منفجره ناهمگن به انردازه کرافی برزرگ و پایردار
باشد ،شاک به دتونیشن رشد کرده که به این فرآیند" ،گذر از شاک بره
دتونیشن " 3میگویند[.]2

3- Binder Material
4- Hot-Spots
5- Run to Detonation Distance
6- Shock to Detonation Transitio
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شکل  -0گذر از شاک به دتونیشن در مواد منفجره ناهمگن[.]3

شکل  -4پیکربندی تجربی شلیکهای تفن

شکل  -1روند تولید و رشد نقاط داغ در فرآیند آغازش مواد منفجره نراهمگن
جامد با شاک (نواحی تیره ،نشانگر مواد واکنش داده است)[.]2

توصیف آغازش مواد منفجره با شاک در مطالعات تجربی گذشرته ،تنهرا
به تعیین فاصله (یا زمان) الزم برای گذر از شاک به دتونیشرن محردود
میشد .با استفاده از فناوری های نوری و آزمون هرای گروه ،1دادههرای
پیمرایش تررا دتونیشرن بررهصررورت ترابعی از فشررار ورودی (نمودارهررای
پاپ )]0[2بهدست آمده است[ 3و .]2
اخیراً ،با پیشرفت فناوری های اندازهگیری درون مرواد ،3پاسرخ آغرازش
مواد منفجره با شاک همراه با جزئیات بیشتری نشان داده شده است[1
و  .]9در حال حاضر ،معموالً برای ارائه اطالعرات تاریخچره واکرنش در
مواد منفجره مورد نظر ،از حسگرهای تعبیه شده 2در آزمایشهای ساده
یکبعدی تفن گازی 0استفاده میکنند .در این آزمایشها ،پرتابههایی
به سمت ماده منفجره شلیک شده تا شاکهای معینری درون نمونرههرا
القاء کنند .چیدمان آزمایشگاهی شرلیک تفنر گرازی ،برا اسرتفاده از
حسگرهای فشار از جنس مانگانین تعبیه شده درون خرج ماده منفجره،
در شکل ( )2نشان داده شده است.
1-Wedge Test
2- Pop-Plots
3- In-Material Gauging Techniques
4- Embedded Gauges
5- Gas Gun Test

گازی[.]2

در سالهای گذشته ،تعداد زیادی از مدلهای آغازش برا شراک توسرعه
داده شده است که با عنوان مدلهای سوزش 3نیز شرناخته مریشروند.
مدلهای آغازش با شاک به هیدروکدهرا 2متصرل مریشروند ترا بتروان
دینامیک آغازش با موج شاک در مواد منفجرره را محاسربه نمرود].[13
هیدروکدها برنامههایی هستند کره از روش هرای مختلفری بررای حرل
طیف وسیعی از مسائل غیرخطی دینامیک جامد ،مرایع و گراز اسرتفاده
میکنند[.]11
مدلها بر اساس میزان پیچیدگی ،به عنوان مثال پدیدههرای فیزیکری و
شیمیایی که بهطور صریح در توصیف مدل در نظر گرفته میشروند ،بره
دو دسته تقسیم میشوند )1( :مدلهای مبتنی بر محیط پیوسته و ()2
مدلهای مبتنی بر فیزیک 1یا میان-مقیاس .9در مقاله حاضر برهمنظرور
شبیهسازی آغازش ،از مدل مبتنی بر محیط پیوسته استفاده شده است.
مدل مبتنی بر محیط پیوسته فورست فایر ،13اولین و سادهتررین مردل
سوزشی است که برای آغازش دتونیشن مواد منفجره با شاکهای پایدار
منفرد ارائه شده است] .[12نرخ سوزش در این مردل ،برهصرورت ترابع
نمایی از فشار بیان میشود .این مدل کامالً پدیردار شرناختی 11بروده و
نرخ سوزش ماده منفجره را به دادههای نمودار پاپ و هگونیوت مروادی
که به طور جزئی واکنش دادهاند ،مرتبط مریکنرد؛ بنرابراین ایرن مردل
توسط انطباق با دادههای نمودار پاپ ،کالیبره میشود.
تحلیررل کامررل دتونیشررن خررود اتکررا ،نرره تنهررا نیازمنررد تحلیررل کامررل
ماکروسکوپیک جریران هیردرودینامیکی اسرت ،بلکره بره بررسری جزئیرات
میکروسکوپیک در مقیاسهای کوچک و همچنرین پدیرده توربروالنس نیرز
نیازمند است .بر این اساس در سرال  1921لری و ترارور] [2مردل سروزش
 12I&Gرا برای پیشبینی آغازش در مواد منفجره ناهمگن معرفی کردند .برر
6- Reactive Burn
7- Hydrocodes
8- Physics-Based
9- Mesoscale
10- Forest Fire
11- Phenomenological
12- Ignition and Growth
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اساس شواهد تجربی ،نرخ سوزش در این مدل محیط پیوسته ،بره یرک فراز
احتراقی و یک یا دو فاز رشد تقسیم مریشرود .در فراز احتراقری ،در نتیجره
تراکم مواد با شاک ،نقاط داغ تشرکیل مریشروند .در مرورد دوم ،نقراط داغ،
بزرگتر شده و واکنش شیمیایی توسعه مییابرد .نسرخه اصرلی ایرن مردل،
فرایند آغازش را به یک فاز احتراقی و یک فاز رشرد تقسریم مریکنرد[.]13
بعدها بهمنظور تطبیق بیشتر با آزمایشهای آغازش برا شراک کوتراه مردت
پالسی 1و مدل سازی دقیقتر ،این مردل برا افرزودن عبرارت رشرد دیگرری،
اصال شد[ .]12از آنجا که این مدل به راحتی در دسترس است ،در بسیاری
از هیدروکدها تعبیه شده و برای بسیاری از مواد منفجره تنظیم شده اسرت.
از این رو ،مدل لی و تارور پرکراربردترین مردل سوزشری اسرت کره امرروزه
استفاده میشود .مدل لی و تارور در پیشبینی دادههای فاصله پیمرایش ترا
دتونیشن (نمودار پاپ)[ ،]2نتایج حاصل از فشارسرنجهرای مانگرانینی[،]13
دادههررای چرررخش در گوشرره ،]13[2دادههررای آغررازش بررا شرراک پالسرری
کوتاه ،]12[3دادههای انتشار دتونیشن و زوال ]10[2موفق بوده است.
هدف از تحقیق حاضر ،شبیهسازی آغازش مراده منفجرره  ،Comp-Bبرا
مدل سوزش لی و تارور ) (I&Gاست .بدین منظور از هیدروکد الگرانژی
یکبعدی  ]13[Fortran SINبهعنوان مبنای کار اسرتفاده شرده اسرت.
نسخه اصلی این هیدروکد ،شامل مدل سوزش فورسرت فرایر اسرت .در
ابتدا سعی شده است کره برا برنامرهنویسری ،مردل سروزش  I&Gدرون
هیدروکد  SINتعریف شود .در این راستا الزم اسرت ،عرالوه برر تعریرف
3
0
معادله نررخ سروزش  ،I&Gمعرادالت حالرت مرای-گرونرایزن وJWL
جایگزین معادله حالت ( HOMمعادله حالت مدل سوزش فورست فایر)
شود .پس از تغییرات الزم ،نتایج بهدست آمده از شربیهسرازی آغرازش
ماده منفجره ،با دادههای محاسباتی و تجربی سایر مراجع ،اعتبارسنجی
شده است.

 -0روش تحقیق
مرردل  I&Gلرری -تررارور شررامل دو عنصررر اساسرری اسررت )1( :مرردل
معادله حالرت بررای مراده در حرال واکرنش و ( )2مردل نررخ واکرنش
برای کنترل سرعت تجزیره مراده منفجرره .در ایرن مردل ،مراده ی در
حررال واکررنش بررهعنرروان مخلرروطی متشررکل از مرراده منفجررره جامررد
واکررنش نررداده و محصرروالت گررازی اسررت کرره در آن مررواد واکررنش
نداده و محصروالت واکرنش در تعرادل فشرار و دمرا فررض مری شروند.
برای توصیف هرر دو فراز واکرنش نرداده و گرازی از دو معادلره حالرت
مجررزای شرربه-گرونررایزن برره فرررم  ]12[JWLاسررتفاده مرریشررود.
همچنررین فرررض مخلرروط ایرردهآل کرره در آن حجررمهررا و انرررژیهررای
اجزاء جمعپذیر هستند ،بهکار برده میشود[.]2
1- Short Pulse Duration Shock Initiation
2- Corner Turning
3- Short Pulse Shock Initiation
4- Detonation Propagation and Extinction
5- Mie–Gruneisen
6- Jones-Wilkins-Lee

 -3-0مدل نرخ واکنش
مدل نرخ واکنش یکی از مهمترین جنبههای هر مدل سوزش است؛ چرا
که نرخ آزاد شدن انررژی شریمیایی ذخیرره شرده در مرواد منفجرره را
کنترل میکند .در معادله نرخ واکنش مدل لی-تارور فرض میشود کره
احتراق مواد منفجره از نقاط داغ موضعی شروع شده و بره سرایر نقراط
توسعه مییابد.
مدل سه جمله ای نرخ واکنش  I&Gشامل یرک عبرارت احتراقری و دو
عبارت رشد است که بهصورت رابطه ( )1بیان میشود[.]12
)

() 1

(

)

(

( )
)

(

در این رابطه ،کسر جرمی محصوالت واکنش ،چگالی موضرعی،
چگرالی اولیره و  g ،e ، ،y ،d ،c ، ،x ،b ،a ،Iو  zثابرتهرا هسرتند.
ثابتها نرخ واکنش به کمک دادههرای آزمایشرگاهی آغرازش برا شراک
کالیبره میشوند .اولین عبارت ،نشان دهنده تشکیل نقاط داغ و متعاقباً
احتراق آن ها است .دومین عبارت ،رشد به نسربت آهسرته واکرنش بره
داخل و یا بیرون نقاط داغ منفرد را مدل کرده ،در حالی که عبارت سوم
نشان دهنده تکمیرل سرریع واکرنش برا شرروع همبسرتگی نقراط داغ
میباشد.
برای جلوگیری از آغاز واکنش تا قبل از ایجاد حداقل تراکم ،از پرارامتر
تراکم بحرانی  aاستفاده میشود .برای ایجاد احتراق باید شرط آسرتانه،
 ، ≥ 1 + aارضا شود .در این مدل ،از نسبت چگالی بره چگرالی اولیره
به عنوان معیار قدرت شاک در عبارت احتراقی استفاده شرده اسرت کره
بهکار برده میشود[.]2
معموالً تنها برای
قیود مربوط به مقادیر نیز به محاسبات نرخ واکنش اضافه مریشروند
به طوری که میتوان با مقادیر مختلف  ،عبرارات مختلرف در معرادالت
نرخ واکنش را فعال یا غیر فعال نمود .نرخ احتراق (جمله اول) تا زمانی
باشرد،
و نرخ رشد (جمله دوم) زمانی که
که
برابر با صفر بوده و نرخ تکمیل (جمله سروم) ،زمرانی کره
است ،برابر با صفر است .این امر امکان تنظیم سرهم نسربی هرر یرک از
عبارات احتراق و رشد را هنگام انطباق با دادههای تجربی فرراهم مری-
کند[.]2
 -0-0معادالت حالت
معررادالت حالررت تعیررین کننررده حرراالت ترمودینررامیکی مررواد طرری
شبیهسازیهای شاک و دتونیشن هستند .ایرن حراالت ترمودینرامیکی،
نرخ واکنشهای شیمیایی را کنترل میکنند؛ بنابراین معادله حالت ،یک
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عنصر کلیدی در مدلهای سوزش است و با نرخ واکنش آن هرا ترکیرب
شده است .امکان تعوی معادله حالت در مدلهای سوزش وجود ندارد،
مگر اینکه نرخ واکنش دوباره کالیبره شود.
در مدل  ،I&Gدو معادله  JWLبهصورت جداگانره بررای مراده منفجرره
واکنش نداده و محصوالت واکنش مورد استفاده قررار مریگیررد .بررای
ماده منفجره واکنش نداده ،فرم وابسته به انرژی معادله  ،JWLبهصورت
رابطه ( )2بیان میشود[:]12
() 2
که در آن،

(

)

(

)

حجم ویژه نسبی مراده منفجرره واکرنش نرداده ( )،

انرژی درونی و  ، ، ،و ثابتها هستند .این معادله حالت برا
دادههای تجربی هگونیوت و با شرط  P=3هنگامی کره  =1در دمرای
اولیه (معموالً  291کلوین) ،کالیبره میشود.
برای محصوالت گازی واکرنش ،فررم وابسرته بره انررژی معادلره ،JWL
بهصورت رابطه ( )3بیان میشود.
()3

)

(

(

)

که در آن ،حجم ویژه نسبی محصوالت گازی ( ) ،انرژی داخلری
و  ، ، ،و ثابررتهررا هسررتند .پارامترهررای معادلرره حالررت
محصوالت واکنش ،به طور عمده از انطباق با دادههرای آزمرون سریلندر
بهدست میآیند[ .]2آغازش با شاک ،به معادله حالت مواد واکنش نداده
حساس بوده و به معادله حالت محصوالت واکنش غیر حساس است[.]1
ماده در حال واکنش بهعنوان مخلروطی از دو فراز ،شرامل مراده منفجرره
جامد واکنش نداده و محصوالت گازی واکنش تلقی میشود .بررای بیران
حجم نسبی و انرژی داخلی موضعی مخلوط ،از قانون اختالط سادهای برر
حسب کسر جرمی محصوالت واکنش  ،λبهصورت مجموع وزنی حجمهرا
و انرژیهای نسبی در فازهرای جداگانره ،اسرتفاده مریشرود (روابرط  2و
.]1[)0
() 2

)

(

() 0

)

(

کسر جرمی ماده منفجره واکنش داده ( ) ،از مقدار  3بره سرمت  1رفتره
که در آن  =3نشان دهنده نبود واکنش (ماده منفجره واکرنش نرداده) و
 λ =1نشان دهنده واکنش کامل (تماماً محصوالت) است .بررای هرر فراز،
معادله حالت مربوط به آن استفاده شده و طبرق روابرط ( 3و  ،)2فشرار و
دمای مواد اولیه و محصوالت در تعادل ترمودینامیکی فرض میشوند.
( )3

 -1-0کد رایانهای FORTRAN SIN

کد متنباز یکبعدی اجزاء محدود الگرانژی  ]13[Fortran SINکره بره
زبان فرترن  22نوشته شده است ،شامل اثررات هردایت گرمرا ،لزجرت،
جریان االستیک-پالستیک ،اسپالین  1و جریان واکنشی است .شررایط
مرزی میتواند پیوسته ،سطح آزاد ،پیستونی با سرعت ثابت ،پیستونی با
تغییر خطی سرعت یا برای هندسه مسطح ،پیستونی با ناحیره واکرنش
پایا باشد[ .]11میتوان از فررمهرای  PICیرا  Landshoffبررای لزجرت
مصنوعی استفاده نمود[.]13
در محاسرربات از معادلرره حالررت  HOMبرررای مرراده منفجررره متررراکم،2
محصوالت دتونیشن و مخلوطی از هر دو فاز استفاده شده است .قرانون
هوک-مدل فون میزس برای جریان االستیک-پالسرتیک برهکرار رفتره
است[ .]19همچنین امکران اسرتفاده از نررخ واکرنش آرنیوسری ،مردل
سوزش فورستفایر و احتراق حجمی  C-Jرا به کاربر میدهد[.]13
کد  SINبرای هدف خاصی نوشته نشده اسرت بلکره برا هردف عمرومی
بهعنوان یک ابزار تحقیقاتی و مهندسی انتشار یافته است .از اولین باری
که این کد ارائه شده ،بهطور پیوسته ارتقاء یافتره اسرت .در کرار حاضرر
تالش شده است که مدل سوزش  I&Gلی-تارور را بره ایرن کرد اضرافه
نموده و از آن برای شبیهسازی آغازش با شاک استفاده شود.
 -4-0تغییرات اعمال شده در کد
همانطور که قبالً اشاره شد ،مدل سوزش  ]2[I&Gپس از مدل سوزش
فورست فایر[ ]12ارائه گردید .نرخ سوزش بهکار رفته در مردل  I&Gدر
مقایسه با مدل فورست فایر ،عالوه بر فشار محلی ،به چگالی مواد پشت
موج شاک (که بیانگر قدرت موج است) وابسته اسرت .در مردل  I&Gاز
معادله حالت  JWLبهجای معادله حالت  HOMاستفاده مریشرود .ایرن
مدل ،در شبیه سرازی پدیرده آغرازش توانراتر بروده و برا نترایج تجربری
مطابقت بیشتری دارد[ 1و  .]23همچنین ایرن مردل بررای اکثرر مرواد
منفجره بهکار برده شده و ثوابت معادالت آن در دسترس است.
در تحقیق حاضرر برا هردف اضرافه نمرودن مردل سروزش  I&Gبره کرد
 FORTRAN SINو ارتقای آن ،ابتدا نسخه اصلی کد بهطور کامرل مرورد
بررسی قرار گرفت .در گام بعد ،قسمتهایی از متن کرد تغییرر داده شرد.
بهطوری که با برنامهنویسی ،معادله حالت  JWLجرایگزین معادلره حالرت
 HOMشده و همچنین معادله نرخ واکنش  I&Gدرون کرد تعریرف شرده
است .پس از اعمال تغییرات الزم در متن کد و همچنرین تغییرر سراختار
ورودیها و خروجیهرا و شررایط مررزی ،از نررمافرزار  Absoft16.0بررای
کامپایل کد استفاده شده است .سرپس برا اسرتفاده از کرد ارتقراء یافتره،
آغازش با شاک ماده منفجره  Comp-Bشبیهسازی گردید .در انتها نترایج
بهدست آمده با دادههای تجربی و مراجع معتبر مقایسه شده است.

() 2
1- Spalling
2- Condensed Explosive
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 -1نتایج و بحث
بهمنظور ارزیابی دقت کد ارتقراء یافتره  ،Fortran SINفرآینرد آغرازش برا
شاک در ماده منفجره  Comp-Bشبیهسازی میشرود .ثابرتهرای معادلره
حالت  JWLبرای ماده منفجره  Comp-Bو محصوالت واکنش در جردول
( )1ارائه شده است[ .]21ثابرتهرای معادلره نررخ واکرنش  I&Gنیرز در
جدول ( )2آورده شده است[ .]21این ثابتها ،مربوط به دمای اولیره 291
کلوین هستند.

در شبیهسازی ،فشار اولیه  1بار و مدل لزجت مصنوعی  PICبرا ضرریب
لزجت برابر با  2در نظر گرفته شده است .همچنین مدول برشری برابرر
 3/02گیگاپاسکال و مقاومت تسلیم برابر  3/2گیگاپاسکال لحراظ شرده
است[ .]21هندسه یکبعدی تعریف شرده در برنامره کره در شرکل ()0
نشان داده شده ،معادل سامانه آزمون تفن گازی است کره برهصرورت
شماتیک در شکل ( )2قابل مشاهده است.

جدول  -2ثوابت معادله حالت  JWLبرای .]21[Comp-B
مقدار برای
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جدول  -2ثوابت معادلره نررخ واکرنش  I&Gبررای
.]21[Comp-B
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شکل  -2هندسه تعریف شده در برنامه.

شبیهسازی آغازش ماده منفجرره  Comp-Bتحرت شراک برادوام 3/21
گیگاپاسکال انجام شده است .نمودارهای تاریخچه فشار در نقاط مختلف
داخل خرج بهصورت شکل ( )3هستند .فاصله نقاط از مرزی کره شراک
به آن برخورد میکند ،در داخل نمودار مشخص شده است.
در شکل ( ،)3اولین نمودار ( )3mmنشان دهنده تاریخچه فشار در مررز
سمت چپ هندسه است و شاک ورودی بره سرامانه را ثبرت مریکنرد.
مرحله به مرحله در پروفیل نمودارهای بعدی ،در ابتدا افزایش کمری در
دامنه جبهه شاک را نشان میدهند .متعاقبراً افرزایش شردیدی در قلره
فشار ایجاد شده که ناشی از واکنش شیمیایی مراده منفجرره اسرت .برا
افزایش فاصله از مرز خرج ،به دلیل قویترر شردن واکرنش ،قلره فشرار
ناحیه واکنش افزایش می یابد .اگر فشار اولیه اعمال شده به سرامانه بره
اندازه کافی باال باشد ،ناحیه واکرنش حاصرل از آن سررانجام بره جبهره
شاک نزدیک شده و موج دتونیشن ایجاد میگردد (نمودار .)23/22mm
طبق این شکل ،فاصرله پیمرایش ترا دتونیشرن در محردوده  12/23ترا
 23/22میلی متری از مرز خرج و نزدیک به موقعیت  12/23میلیمتری
است .زمان پیمایش تا دتونیشرن نیرز کمری بیشرتر از  3/3میکروثانیره
است .فاصله و زمان پیمایش تا دتونیشن را بهطور دقیقترر مریتروان از
نمودار  x-tجبهه موج بهدست آورد.
در شکل ( )2نمودارهای تاریخچه فشار بهدست آمده از این شبیهسازی،
با نتایج محاسباتی و تجربی تارور و همکاران[ ]22در فواصل  2/20 ،3و
 23/22میلیمتری ،مقایسه شده اسرت .رنر هرای مشرابه ،مربروط بره
فواصل یکسان هستند .همانطور که مشاهده میشود ،نتایج این شبیه-
سازی ،با نتایج محاسرباتی و تجربری ترارور و همکراران[ ،]22مطابقرت
خوبی داشته و الگوی نمودارها بسریار نزدیرک بره هرم هسرتند .حتری
میتوان ادعا کرد که نتایج بهدست آمده از کار حاضر در مقایسه با نتایج
محاسبات تارور و همکاران به دادههای تجربی نزدیکتر است.
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شکل  -2نمودارهای تاریخچه فشرار برهدسرت آمرده از شربیهسرازی آغرازش
 Comp-Bبا شاک بادوام  3/21گیگاپاسکال.
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شکل  -1نمودار

مربوط به آغازش  Comp-Bبا شاک  3/21گیگاپاسکال.

شکل  -7مقایسه نتایج بهدست آمرده برا نترایج محاسرباتی و تجربری ترارور و

شکل  -9نمودارهای تاریخچه فشار حاصل از شبیهسازی آغرازش  Comp-Bبرا

همکاران[ ]22برای خرج  Comp-Bتحت شاک پایدار  3/21گیگاپاسکال.

شاک  2/1گیگاپاسکال.

جبهه شاک مربوط به آغازش مراده منفجرره  Comp-Bبرا
نمودار
شاک  3/21گیگاپاسکال در شکل ( )1رسم شرده اسرت .محرل گرذر از
شاک به دتونیشن با برازش دو خط بر نترایج قبرل و بعرد از شکسرتگی
(تغییر شیب) نمودار برهدسرت آمرده اسرت .طبرق ایرن شرکل ،فاصرله
پیمررایش تررا دتونیشررن تقریب راً برابررر  12/1میلرریمتررر اسررت .تررارور و
همکاران[ ]22این فاصله را طبق آزمایشهایشان  12میلیمترر گرزارش
دادهاند؛ بنابراین ،نتیجه شبیهسازی این مقاله برا نترایج تجربری مرذکور
تنها  0/2درصد اختالف دارد.
در شکلهای ( 9و  )13به ترتیرب نمودارهرای تاریخچره فشرار و
بهدست آمده از شبیهسازی آغازش ماده منفجره  Comp-Bبا شاک 2/1
گیگاپاسکال آورده شده است .طبق شکل ( ،)9همانطور که انتظار می-
رفت ،با افزایش فشار شاک ورودی ،فاصله و زمان پیمایش تا دتونیشرن
کاهش یافته و موج دتونیشن سریعتر ایجاد میشود .در این مورد ،مروج
دتونیشن پایا بین فواصل  13/92و  12/92میلیمتری شکل میگیرد.

شکل  -32نمودار

مربوط به آغازش  Comp-Bبا شاک  2/1گیگاپاسکال.

(شکل  ،)13فاصله پیمایش تا دتونیشن تقریباً برابرر
طبق نمودار
 11میلی متر اسرت .ترارور و همکراران[ ،]22ایرن مقردار را برابرر برا 9
میلی متر و همچنین گیبس و پراپوالتو[ ]23ایرن مقردار را برابرر 11/2
میلرریمتررر گررزارش دادهانررد؛ بنررابراین نتیجرره بررهدسررت آمررده از ایررن
شبیهسازی ،به ترتیب  %22و  %3با نتایج آنها اختالف داشته است.
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در شررکل ( ،)11نمودارهررای تاریخچرره فشررار بررهدسررت آمررده از ایررن
شبیهسازی ،با نتایج تجربی تارور و همکاران[ ]22مقایسه شده است .در
این شکل ،مطابقت خوب نتایج بهدست آمده با نترایج تجربری مشراهده
میشود و الگوی رفتاری نمودارها در مقایسه باهم مشرابه اسرت .فشرار
برآمدگی واکنشی محاسبه شرده در ابتردای سرامانه ،بیشرتر از مقرادیر
تجربی بوده و تقریباً بعد از فاصله  0میلریمترری از مررز ،مقردار فشرار
محاسبه شده کمتر از مقادیر تجربی میشود.

شکل  -33مقایسه نتایج بهدست آمده با نتایج تجربری ترارور و همکراران[]22
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نمود .به کمک نمودار پاپ میتروان بررای فشرارهای شراک برخروردی
مختلف ،فاصله پیمایش تا دتونیشن را بهدست آورد.
مقایسه نمودار پاپ حاصل از شبیهسازی با نتایج تجربی مرجع[ ]22در
شکل ( )10آورده شده است .طبق شکل ( ،)13نمرودار پراپ برهدسرت
آمده از این شبیهسازی ،بسیار نزدیک به نمودار گیبس و پراپوالتو[]23
است .همچنین میتوان اظهار داشرت کره در فشرارهای پرایین شراک،
نمودار پاپ بهدست آمده از شبیهسازی حاضر ،به نمودار پاپ حاصرل از
نتایج آزمایش های تارور و همکاران[ ]22بسیار نزدیک بوده و با افزایش
فشار ،اختالف بین این دو افرزایش مرییابرد .همچنرین در شرکل ()10
نمودار تجربی پاپ برای تعداد دیگری از مواد منفجره ارائه شده است.
بهمنظور ارزیابی بیشتر دقت و اعتبار کد ارتقاء یافته ،آغرازش مراده منفجرره
 PBX-9404با شاک  2/0گیگاپاسکال نیز شبیهسرازی شرده اسرت .فاصرله
پیمایش تا دتونیشن بهدست آمده ،در مقایسه با نتایج تجربی مرجرع[ ،]2برا
 %1اختالف همراه است .همچنین نمودارهای تاریخچه فشار ،روندی مشرابه
با نمودارهای بهدست آمده از آزمایشهای تجربی دارند .در نتیجه مریتروان
گفت ،کد توسعه یافته از اعتبار الزم برخوردار است .با استفاده از این کد و با
معلوم بودن ثوابت مدل  I&Gبرای مراده مرورد نظرر ،مریتروان آن مراده را
شبیهسازی نموده و پدیدههای مختلف ،از جمله آغازش را بررسی نمود.

برای خرج  Comp-Bتحت شاک  2/1گیگاپاسکال.

در شکلهای ( 12و  )13به ترتیب نمودارهای تاریخچره فشرار و
بهدست آمده از شبیهسازی آغازش ماده منفجره  Comp-Bبرا شراک 1
گیگاپاسکال آورده شده است.
طبق شکل ( ،)13فاصله پیمایش تا دتونیشن تقریباً برابر با  0/1میلیمترر
است .گیبس و پاپوالتو[ ]23نیز همین مقدار را گزارش دادهاند.

شکل  -31نمودار

مربوط به آغازش  Comp-Bبا شاک  1گیگاپاسکال.

شکل  -30نمودارهای تاریخچه فشار برهدسرت آمرده از شربیهسرازی آغرازش
 Comp-Bبا شاک  1گیگاپاسکال.

با استفاده از نتایج بهدست آمده از شکلهای ( )13( ،)1و ( ،)13میتوان
نمودار پاپ مربوط به ماده منفجره  Comp-Bرا همانند شکل ( )12رسم

شکل  -34نمودار پاپ مربوط به آغازش .Comp-B

کبعدی آغازش با ...؛ سعید اسمعلی پوراندرابی... ،
شبی هسازی ی 

شکل  -32مقایسه نمودار پاپ به دست آمده از این شبیهسازی با نمرودار پراپ
ارائه شده توسط تارور و همکاران[.]22

 -4نتیجهگیری
در تحقیق حاضر به توسعه یک کد یکبعردی برهمنظرور شربیهسرازی
یکبعدی آغازش با شاک در مواد شدیداالنفجار پرداخته شد .برای ایرن
منظور ،کد متنباز یکبعردی تفاضرل محردود الگرانرژی Fortran SIN
بهعنوان مبنا در نظر گرفته شده است .پس از مطالعه بر روی این کرد و
شناخت ساختار و نحوه کار آن ،به توسعه آن پرداخته و مردل سروزش
 I&Gلی و تارور به آن اضافه شد .در ادامره برا اسرتفاده از کرد توسرعه
یافترره ،فرآینررد آغررازش دتونیشررن در مرراده منفجررره  Comp-Bتحررت
شاکهای مختلف شبیهسازی شد .جهت اعتبارسنجی کد ،نتایج حاصله
شامل فرآیند رشرد مروج فشراری و همچنرین نمرودار پراپ ،برا نترایج
محاسباتی و تجربی سایر مراجع معتبر مقایسه شرد .مشراهده شرد کره
نتایج کد توسعه یافته ،از مطابقت خوبی با دادههای تجربی و محاسبات
سایرین برخوردار بوده و میتوان ادعا کرد که کد توسعه یافته از اعتبرار
الزم برخوردار است .در شبیهسازی آغازش مراده منفجرره  Comp-Bبرا
شاک  3/21گیگاپاسکال ،فاصله پیمایش تا دتونیشرن  12/1میلریمترر
بهدست آمد که این فاصله در نتایج تجربی ترارور و همکراران[12 ،]22
میلیمتر گزارش شده است؛ بنرابراین  0/2درصرد اخرتالف برین نترایج
مشاهده میشود .در شبیهسازی آغرازش مراده منفجرره برا شراک 2/1
گیگاپاسکال ،فاصله پیمایش تا دتونیشن برابر  11میلیمتر بهدست آمد.
تارور و همکاران[ ]22این مقدار را برابر با  9میلیمتر و همچنین گیبس
و پاپوالتو[ ]23ایرن مقردار را برابرر  11/2میلریمترر گرزارش دادهانرد؛
بنابراین نتیجه بهدست آمده از این شبیهسازی ،به ترتیب  %22و  %3برا
نتایج آنها اختالف دارد .الزم به ذکر است که دقرت شربیهسرازیهرای
انجام شده ،بهدقت مقادیر ثابتهای بهکار رفته برای مردل سروزش نیرز
بستگی دارد .شاید بتوان بخشی از اختالف بین نتایج محاسبات با نتایج
تجربی را به دقت ثابتهای مرذکور ارتبراط داد .ایرن ثوابرت بره کمرک
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آزمونهای مختلرف ،از جملره آزمرون فاصرله پیمرایش ترا دتونیشرن و
همچنین نمودارهای تجربی فشار داخل ماده منفجره شاکدیرده کره از
آزمون صفحه پرنده بهدست میآیند ،کالیبره میشوند .هر چقدر تعداد و
تنوع آزمونها بیشتر باشد ،دقت این ثابتهرا نیرز بیشرتر مریشرود .برا
استفاده از کد توسعه یافته کنونی و در صورت در دسترس برودن داده-
های تجربی حاصل از آزمونهای فوق الذکر مریتروان بره کالیبراسریون
ضرایب مدل سوزش اقدام نمود .از کد توسعه یافته حاضر میتوان برای
شبیه سازی فرآیند آغازش دتونیشن در اجرزای مختلرف زنجیرره آترش
استفاده نمود .عالوه بر این قدرت موج دتونیشن خروجی از هرر یرک از
المانهای زنجیره آترش برا اسرتفاده از ایرن کرد قابرل محاسربه اسرت.
همچنین کد مذکور قابلیت پیشبینی انفجار ناخواسته ناشی از برخرورد
ترکش ،گلوله و موج شاک به ماده منفجره را دارا است .طبیعی است که
توسعه کد یکبعدی حاضر به دوبعردی ،امکران شربیهسرازی دقیرقترر
پدیدههای فوق الذکر را فراهم میکند .توسعه این کد به حالت دوبعردی
تقارن محوری در دست اقدام است.
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