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چكيده
 عدم قطعیتهای موجود در بارگذاری انفجاار باه طاور مساتقیم لااا،در اکثر مطالعات انجام شده در زمینه طراحی سازهها در مقابل انفجار
 با در نظر گرفتن مستقیم این عدم قطعیتها از طریق آنالیز قابلیت اعتماد میتوان به تخمین دقیقتر و منطقیتری از ایمنی سازه.نشده است
، در این مقاله با استفاده از روش شبیهسازی مونتکارلو و با در نظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به بارگذاری انفجاار.و احتمال خرابی آن رسید
احتمال خرابی ستونهای فوالدی تات اثر انفجارهای مختلف مااسبه شده و حداقل فاصله حفاظتی مورد نیاز برای جلوگیری از خسارت قابل
 جهت تالیل سازه از روشهای سامانه یک درجه آزادی معادل و شبیهساازی اجازای ماادود اساتفاده شاده.توجه به سازه تعیین شده است
64  و67 ،3/5 ،4/5  به ترتیب برابار بااTNT  کیلوگرم177  و477 ،777 ،97  برای مقادیر ماده منفجره، فواصل حفاظتی ایمن، درنهایت.است
.متر پیشنهاد گردیده است
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Abstract
In most studies done in the field of design of structures against explosion, uncertainties in explosive loading are not
directly considered. By considering these uncertainties and using reliability analysis, more accurate and
reasonable estimation of structural safety and probability of failure can be reached. In this paper, using MontCarlo simulation method and considering uncertainties associated with blast loading, the probability of failure of
steel columns under different blast loads is calculated. Then, the minimum required protective distance is
determined to prevent significant damage of structure. The single degree of freedom and finite element simulation
methods are utilized for structural analysis. Finally, safe protective distances are proposed as 4.5, 9.5, 12 and 14
meters for charge weights of 30, 200, 400 and 600 kg TNT, respectively.

Keywords: Blast Load, Reliability Analysis, Single Degree of Freedom System, Steel Column, Mont Carlo
Simulation
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 .6مقدمه

در سالهای اخیر مطالعات مختلفی در زمینه پاسا اعضاای
تات بارگذاری انفجار با استفاده از نتایج آزمایشااهی ،تالیلهای
اجزای مادود و استفاده از سامانه یک درجه آزادی معادل انجاام
شده است .هادیان فرد و همکاران [ ]9پاس دینامیکی غیر خطی
ستونهای فوالدی با مقطعهای صلیبی ،قوطی ،بال پهن و دوبل I
را تات انفجار نزدیک با شرایط مرزی مختلف بررسی کردناد .بار
اساس پژوهش این ماققان ،ستون باا مقطاع صالیبی در هار دو
شرایط مرزی عملکرد بهتری نسبت به سایر مقاطع داشته اسات.
نصر و همکااران [ ]4در یاک آزماایش میادانی ،تعادادی ساتون
فوالدی بال پهن را تات انفجارها با مقدار ماده منفجاره و فاصاله
انفجار مختلف مورد بررسی قرار دادناد .در آزماایش انجاام شاده
توسط این ماققان پارامترهای ماو انفجاار ،جاباهجاایی وساط
ستون ،نر کرنش ،پریود ارتعااش و مادهای خرابای مرباوط باه
ستونها ثبت شده است .صدرنژاد و ضیائی [ ]5باا انجاام تالیال
دینامیکی غیر خطی بر روی یک سازه فوالدی  5طبقه تات اثار
انفجار داخلی ،عملکرد اتصاالت پیچی تیر به ستون تات انفجار را
بررسی کردند .شیراوند و شعبانی [ ]1رفتار سازههای فاوالدی باا

همچنین تعدادی پاژوهش در زمیناه کااربرد نظریاه قابلیات
اعتماد در تالیل و طراحی سازههای بتنی تات اثر باار انفجاار از
سال  7777به بعد انجام شاده اسات .لاو و هاااو [ ]8باه تالیال
قابلیت اعتماد دالهای بتن مسل تات اثر بار انفجاار پرداختناد.
در این پژوهش از مدل ساامانه یاک درجاه آزادی معاادل بارای
شبیه سازی استفاده شده است .های چنا و بینا لای [ ]3در
پژوهشای اخااتال جابااهجاایی بااهدسات آمااده از روش تالیاال
دینامیکی غیر خطی سامانه یاک درجاه آزادی معاادل باا پاسا
واقعی اعضای بتن مسل را مااسبه کردند .هون هاو و همکاران
[ ]67تالیل قابلیت اعتماد ستونهای بتن مسال تاات اثار باار
انفجار را ارائه دادند .این ماققان نشان دادند که در نظر ناارفتن
متغیرهایی همچون خصوصیات مقاومتی و ابعاد ستون به صاورت
متغیر تصادفی تأثیر اندکی در پیش بینی احتمال خرابای خواهاد
داشت و این در حالی است که چشامپوشای از ماهیات تصاادفی
متغیرهای مربوط به بارگذاری انفجار منجر به پیشبینی احتماال
خرابی ستون به صورت نادرست خواهد شاد .نادرتون و اساتورت
[ ]66به شناسایی متغیرهای تأثیرگذار جهت برآورد عدم قطعیت
مربوط به بارگذاری انفجار پرداختند .یوفان شی و استورت []67
احتمال خرابی ستونهای بتن مسل با تعریف تابع شرایط حادی
بر اساس ظرفیت باقیمانده از طریق مدلسازی در نرمافزار اجزای
مااادود  LS-DYNAرا ارائااه کردنااد .در ایان مطالعااه عااالوه باار
پارامترهای بارگذاری انفجار ،پارامترهای مربوط به مقاومت مصال
و ابعاد و اندازهها به صاورت متغیرهاای تصاادفی در نظار گرفتاه
شدهاند.
عمده مطالعات انجام شده در زمیناه کااربرد نظریاه قابلیات
اعتماد در طراحی سازههای تات بار انفجار مربوط به ساازههاای
بتنی است و اغلب از سامانه یک درجه آزادی معادل برای تالیال
اعضاء استفاده شده است .در این پژوهش از دو روش سامانه یاک
درجه آزادی و تالیل اجزای ماادود بارای بررسای ساتونهاای
فوالدی تات اثر بار انفجار استفاده شده است و بارای اولاین باار
حداقل فاصله حفاظتی ایمن در اطرا ساختمان برای انفجارهای
مختلااف بااا اسااتفاده از روش آنااالیز قابلیاات اعتماااد مااساابه و
پیشنهاد گردیده است .بارای جلاوگیری از خساارت ساازهای بار
ساختمان هایی که ممکن است تات اثر انفجاار تروریساتی قارار
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در روش رایج طراحی ساختمانها ،نیروهای در نظر گرفتاه شاده
در فرایند طراحی مادود به بارهای ثقلی ،زلزله و باد میشود .باا
توجه به گسترش حمالت تروریستی در سالهای اخیر اهمیت در
نظر گرفتن اثرات ناشی از بار انفجار بر سازهها افزایش یافته است.
انفجارها از نظر موقعیتشان نسبت به سازه به دو نوع کلای انفجاار
داخلی و انفجار خارجی تقسیمبندی میشوند .انفجارهای خارجی
بر اساس موقعیتشان نسبت به زمین شامل انفجار در هوا ،انفجاار
در ساط زمااین و انفجااار در داخال زمااین هسااتند .انفجارهااای
تروریستی اغلب از ناوع انفجاار خاارجی و ساطای دساتهبنادی
میشوند ،زیرا پدیده انفجار در فضای اطارا سااختمان و بسایار
نزدیک به ساط زماین ر مای دهاد .هنااام رخاداد انفجاار در
مجاورت یک ساختمان ،نزدیکترین اعضاء نسبت به مال انفجاار
تات بارگذاری بسیار شدیدتری نسابت باه اعضاای دورتار قارار
می گیرند در نتیجه تخریب ساختمانها در اثار انفجاار اغلاب باه
دلیل آسیب شدید موضعی باه اعضاای بااربر اصالی ساازه مانناد
ستونهای طبقه همکف ر میدهد .به همین دلیل بخاش قابال
توجهی از پژوهشهای انجام شده در زمینه طراحی سازهها تاات
بارگذاری انفجار مربوط به اثر انفجار بر ستونهای سازه اسات .در
روشهای پیشنهادی در آییننامههاا و کتاابهاا [ 6و  ]7جهات
تالیل و طراحی اعضاء تات اثر باار انفجاار ،عادم قطعیاتهاای
موجود در بارگذاری انفجار به صورت مستقیم لاا نشاده اسات.
در این حالت تخمین میزان ایمنی سازه یا احتمال خرابای آن باه
صورت دقیق میسر نیست.

سامانههای قاب خمشی ویژه ،مهاربند هم ماور و مهاربناد بارون
ماور ،تات اثر بار انفجار بررسی کردند .بر اسااس پاژوهش ایان
ماققان سامانه مهاربند برون مااور نسابت باه ساایر ساامانههاا
عملکرد بهتری در برابار بارهاای ناشای از انفجاار از خاود نشاان
میدهد .هادیان فرد و همکاران [ ]2در پژوهشی رفتار ستونهای
فوالدی را با مقااطع عرضای مختلاف و شارایط مارزی گیاردار و
مفصلی ،تات زوایای انفجار صفر و  45درجه بررسی کردند.
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شكل  .6تاریخچه زمانی فشار انفجار

بارگذاری انفجار :در این پژوهش انفجاری که مدنظر است از نوع
انفجار سطای است که در آن انفجار روی سط زمین یا بسیار
نزدیک به آن ر میدهد و حوادث تروریستی یا بمبگذاریهایی
که در مجاورت ساختمانها ر میدهد شامل این نوع انفجار
هستند .تاریخچه زمانی فشار ناشی از انفجار مطابق شکل ( )6به
صورت مثلثی یا نمایی سادهسازی میشود .دو متغیر  Prmaxو  toبه
ترتیب مربوط به حداکثر فشار انعکاسی و مدت زمان فاز مثبت
انفجار هستند.
برای تعیین  Prmaxو  ،toفرمولهای تجربی ،نمودارها و
نرمافزارهایی همچون  ConWepو  A.T.-Blastارائه شده است.
فرمولهای موجود معموالً بر حسب فاصله مقیاس شده  Zهستند
که از رابطه ( )6مااسبه میشود.
)(6

R
W 1/3

شكل  .2فشار حداکثر انعکاسی  Prmaxبر حسب فاصله مقیاس شده
][8

Z 

در این رابطه R ،فاصله ماده منفجره بر حسب متر و  Wجرم ماده
منفجره بر حسب کیلوگرم  TNTمعادل است.
لو و هااو [ ]8از مجموعه نتایج حاصل از نرمافزارها و روابط
تجربی ،نمودارهایی برای مااسبه میاناین  Prmaxو  toبر حسب Z
ارائه کردهاند (مطابق شکلهای ( 7و  .))9رابطه ( )7نیز توسط
همین ماققان برای مااسبه  Prmaxارائه شده که در این مقاله
برای تعیین تاریخچه بارگذاری انفجار از این نتایج استفاده شده
است.

شكل  .0مدت زمان فاز مثبت  toبر حسب فاصله مقیاس

شده ][8

Z
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گیرند میتاوان باا ماادود کاردن دسترسای باه فضاای اطارا
ساختمان از طریق در نظر گارفتن تمهیاداتی در ماوطاه ساازی
موقعیت انفجار را از سازه دور کرد .با این منطق ،در این پاژوهش
با استفاده از تالیل قابلیت اعتماد به دنبال حاداقل فاصاله ایمان
برای انفجارهای مختلف هستیم به طوری که بر اساس معیارهاای
پذیرش موجود در آیاینناماههاا کمتارین خساارت ساازهای باه
ساااختمان وارد شااود .در ایاان مقالااه ،ابتاادا بااا اسااتفاده از روش
شبیهسازی مونتکارلو و از طریق سامانه یک درجه آزادی معادل،
احتمال خرابای ساتونهاای فاوالدی تاات انفجارهاای مختلاف
مااسبه شده و حداقل فاصله ایمان بارای جلاوگیری از خساارت
قابل توجه به ستون تعیین شده است ،سپس جهت مقایساه باین
نتایج حاصل از سامانه یک درجه آزادی معادل و روش شبیهسازی
اجزای مادود ،احتمال خرابی ستونهای فوالدی تات انفجارهای
مختلااف در فواصاال ایماان بااا اسااتفاده از ناارمافاازار LS-DYNA
مااسبه شده است.
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حالتهای محتمل رخداد انفجارهای تروریستی در مجاورت
یک سازه :انفجارهای تروریستی که ممکن است در مجاورت

جدول  . 1انفجارهای تروریستی ماتمل بر اساس جرم ماده منفجره
کامیونت

خودروی
وانت یا ون

خودروی
سواری

قابلحمل
توسط انسان

انواع ماموله
انفجاری

177

477

777

97

جرم ماده منفجره
)TNT (kg

تحلیل قابلیت اعتماد :در روشهای مرسوم طراحی سازهها،
عدم قطعیتهای مربوط به متغیرهایی همچون بارگذاری و
خصوصیات مصال به صورت مستقیم در نظر گرفته نمیشود .این
روشها معموالً برآورد دقیقی از سط ایمنی سازه و احتمال
خرابی آن ارائه نمیدهند .در سالهای اخیر ،طراحی سازهها بر
مبنای قابلیت اعتماد به شکل گستردهای مورد توجه پژوهشاران
قرار گرفته است .در این روش طراحی ،هد طرحِ سازهای است
که عالوه بر اقتصادی بودن ،سط معینی از ایمنی را نیز به
صورت همزمان ارضاء کند .تالیل مونتکارلو یکی از قویترین
ابزارها جهت تالیل آماری عدم قطعیتهای موجود در مسائل
مهندسی است که اساس آن تولید اعداد تصادفی بر اساس تابع
توزیع مربوط آن متغیر است .با مشخص بودن تعریف خرابی یک
سامانه ،برای هر نمونه تصادفی تولید شده توسط روش
شبیهسازی مونتکارلو ،تالیل کامل سامانه انجام شده و بررسی
میگردد که برای آن نمونه خرابی حادث شده یا خیر ،سپس با
تقسیم تعداد نمونههای آنالیز مونتکارلو که در آنها خرابی
حادث شده به تعداد کل نمونهها احتمال خرابی بهدست میآید
[.]64
با توجه به اینکه اکثر ماققین پارامترهای  Prmaxو  toرا به
عنوان کمیتهای تصادفی در نظر گرفتهاند و اطالعات آماری
مربوطه بیشتری در دسترس است ،در این پژوهش نیز این
پارامترها به عنوان کمیتهای تصادفی لاا شدهاند []8-67
نتایج بهدستآمده از فرمولهای تجربی ،نمودارها و نرمافزارها
برای مااسبه بارگذاری انفجار کامالً یکسان نیستند زیرا عوامل
زیادی بر پارامترهای بارگذاری انفجار تأثیرگذار هستند .لو و هاو
[ ]8با استفاده از مجموعهی نتایج بهدست آمده از روشهای فوق
مقدار ضریب تغییرات برای  Prmaxو  toرا به ترتیب برابر با  7/97و

 .2روشهای مدلسازی
مدل سامانه یک درجه آزادی معادل :مدل تالیلی رایج در
آییننامهها و کتب برای طراحی اعضای تات اثر بار انفجار،
سامانه یک درجه آزادی معادل است .در این روش میتوان یک
عضو از سازه تات بارگذاری را با استفاده از ضرایب تبدیل بار و
جرم به یک سامانه یک درجه آزادی شامل جرم ،فنر و نیرو
تبدیل کرد .ضرایب تبدیل وابسته به شرایط مرزی ،نوع بارگذاری
و مادوده کرنش (االستیک ،االستوپالستیک و پالستیک)
مااسبه میشوند .ضرایب تبدیل بار و جرم مربوط به سامانه یک
درجه آزادی اولین بار توسط بیاز [ ]65مااسبه شده است .در
آییننامههای [ 6و  ]61مربوط به طراحی اعضاء تات بار انفجار
نیز از ضرایب مااسبه شده توسط بیاز استفاده شده است .تغییر
مکان ،سرعت و شتاب بهدست آمده از سامانه یک درجه آزادی
معادل برابر با پاس نقاط کنترلی بر روی سازه اصلی است .نقاط
کنترلی معموالً بیشترین پاس سازهای را بر روی سازه اصلی
دارند .در پژوهش حاضر که عضو مورد مطالعه یک ستون فوالدی
است ،نقطه کنترلی وسط ارتفاع ستون است ،در نتیجه جابهجایی
وسط ستون با جابهجایی بهدست آمده از مدل یک درجه آزادی
معادل برابر است .معادله حرکت کلی مربوط به سامانه یک درجه
آزادی معادل تات بار دینامیکی مطابق رابطه ( )9است.
..

()9
در این رابطه M ،جرم

) K M M y  K L R ( y )  K L F (t
عضو KM ،ضریب جرم KL ،ضریب بارR(y) ،

مقاومت سامانه و ) F(tتابع نیروی برآیند وارد بر عضو است کاه از
حاصل ضرب نیروی گسترده وارد بر عضاو )) (P(tدر طاول عضاو
) (Lبهدست میآید (شکل ( .))4در اعضاای تاات فشاار انفجاار،
نیروی گسترده وارد بر عضو در هر زماان از حاصال ضارب فشاار
ناشی از انفجار در عرض بارگیر عضو مااسبه میشود.
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سازهها ر دهند را میتوان بر اساس فاصله انفجار تا سازه و مقدار
ماده منفجره مربوط به انفجار دستهبندی کرد .در آییننامه
 ]69[ FEMA426سناریوهای مختلف انفجار بر اساس میزان ماده
منفجره قابل حمل توسط انسان و انواع خودرو (سواری ،ون و
کامیون) دسته بندی شده است .در این مقاله نیز با همین رویکرد
مطابق جدول ( )6چند نوع انفجار با مقدار ماده منفجره مشخص،
جهت تالیل سازه انتخاب شده است.

 7/67بهدست آوردهاند .تابع توزیع اتخاذ شده برای متغیرهای
تصادفی  Prmaxو  toاز نوع تابع توزیع نرمال است .متغیرهایی
همچون مدول االستیسیته فوالد ،تنش تسلیم فوالد و خصوصیات
هندسی را نیز میتوان به عنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفت
اما در پژوهش هون هاو و همکارانش [ ]67نشان داده شده که
در نظر نارفتن متغیرهای همچون خصوصیات مقاومتی و ابعاد
ستون به صورت متغیر تصادفی تأثیر اندکی در پیشبینی احتمال
خرابی خواهد داشت و این در حالی است که چشمپوشی از
ماهیت تصادفی متغیرهای مربوط به بارگذاری انفجار منجر به
پیشبینی احتمال خرابی ستون به صورت نادرست خواهد شد .با
همین استدالل در این مقاله نیز تنها متغیرهای  Prmaxو  toبه
صورت متغیر تصادفی در نظر گرفته شدهاند.
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در رابطه ( KG ،)1سختی هندسی سامانه است که بر اساس
رابطه ( )2قابل مااسبه است .در این رابطه N ،نیروی ماوری و
 مشتق اول تابع تغییر شکل عضو است.

فوالدی به صورت اجزای مادود از نرم افزار  LS-DYNAاساتفاده
شده است .این نرم افزار قابلیت تالیل مسائل دینامیکی باا رفتاار
غیر خطی و نر کرنش باال به ویژه در مساائل ضاربه و انفجاار را
دارد .برای شبیهسازی ستون فوالدی از المان پوساتهای اساتفاده
شده است .جهت اعمال شرایط مرزی به ساتون از دو ورق صالب
در باال و پایین ستون استفاده شده که برای اعمال شرایط مارزی
گیردار ،درجات آزادی دورانی و انتقالی نودهای ورق صالب بساته
شده و شرایط مرزی مفصلی به صورت یک خط تعریف شاده کاه
درجه آزادی انتقالی نودهای روی آن بساته شاده و درجاه آزادی
دورانی آزاد شده است (شکل ( .))1جهت اعمال نیروی ماوری از
ورق صلب فوقانی برای جلوگیری از تمرکز تانش اساتفاده شاده
است .برای تعریف مصال فوالد از مدل ماده MAT-PELASTIK-
 KINEMATICکه رفتار االستوپالساتیک و اثار نار کارنش در
مصال را طبق رابطه ( )8بر اساس مدل کوپر-سیموندس در نظار
می گیرد ،استفاده شده است .ضرایب ثابت کاوپر-سایموندس باه
پیشنهاد جونز  C=47و  P=5در نظر گرفتاه شادهاناد .در رابطاه
( DIF ،)8ضاریب افازایش دیناامیکی و  نار کارنش را نشاان
میدهد.
.

L

()2

K G  N  (x ) 2 dx
0

در این مقاله جهت حل معادله دیفرانسیل از تالیال عاددی
گامبهگام و روش شتاب خطی [ ،]62با اساتفاده از کدنویسای در
نرمافزار متلب استفاده شده است.
شکل های ( 4و  )5به ترتیب نشان دهنده یاک عضاو تاات
بارگذاری انفجار و سامانه یک درجه آزادی معادل عضو هستند.
شكل  .1شرایط مرزی تعریف شده در شبیهسازی
1

.

()8
DIF  1  ( ) P
C
برای اعمال نیروی ماوری ستون در مدل عددی در نرمافزار
شكل  .4عضو سازهای دو سر گیردار تات اثر بار انفجار

شكل  .5سامانه یک درجه آزادی معادل عضو سازهای

 ،LS-DYNAمقدار نیرو به صورت تدریجی و در مدت زمان 57
میلیثانیه به ستون اعمال شده است تا از این طریق نیروی
ماوری به ماهیت استاتیکی نزدیک شود و حالت ضربهای نداشته
باشد .تاریخچه زمانی فشار ناشی از انفجار بر اساس مقادیر Prmax
و  toو طبق رابطه فرایدلندر (رابطه ( ))3به وجه بیرونی بال ستون
اعمال شده است .در این رابطه  taزمان شروع بارگذاری انفجارto ،
مدت زمان فاز مثبت انفجار و ضریب ثابت  bمربوط به پارامتر
شکل است .تاریخچه زمانی مربوط به بار ماوری و بارگذاری
انفجار در شکل ( )2نشان داده شده است.
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در مسائل مربوط به بارگذاری انفجار ،به دلیل مدت زمان
بسیار کوتاه بار انفجار ،پاس حداکثر عضو معموالً در سیکل اول
ر میدهد و در نتیجه میرایی نیروی زیادی از عضو جذب
نمیکند و از اثر آن صر نظر میشود [ .]62از آنجا که عضو
مورد بررسی در این مطالعه مربوط به تیر-ستون بوده که دارای
نیروی ماوری است ،در نتیجه برای بررسی تأثیر نیروی ماوری
در معادله حرکت ،از بار جانبی معادل استفاده شده است [.]4
بنابراین معادله حرکت تیر-ستون بر اساس رابطه ( )4ارائه شده
است .در رابطه ( KLM )4ضریب تبدیل بار-جرم و ) η(tبار جانبی
معادل هستند که به ترتیب مطابق با رابطه ( )5و رابطه ()1
مااسبه میشوند.

مدل اجزای محدود :در این پژوهش بارای شابیهساازی ساتون
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مجله علمی ـ پژوهشی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 6031

t ta
t ta
) exp(b
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()3

P (t )  Prmax (1 

LS-DYNA

 .0روش تحقیق

در نتایج حاصل از شبیهسازی در نرمافزار  LS-DYNAو مدل
سامانه یک درجه آزادی معادل ،به ترتیب  96/6میلیمتر و 97/3
میلیمتر جابهجایی برای وسط ستون مااسبه شده که اختال 6
و  4درصد نسبت به مدل آزمایشااهی برای هر کدام نشان
میدهد .شکل ( )67جابهجایی وسط ستون را برای نتایج آزمایش
انجام شده توسط نصر و مدلسازیهای انجام شده در این مقاله را
نشان میدهد.
35
30
25

20
15
آزمایش میدانی

10

اجزاءمادود
"یک درجه آزادی"

)Displacement(mm

برای اطمینان از صات مدلسازی انجام شده به روش سامانه یک
درجه آزادی و مدل اجزای مادود ،از نتایج آزمایش انجام شده
توسط نصر و همکاران [ 4و  ]68استفاده شده است .این ماققان
تعدادی ستون فوالدی بالپهن را تات انفجارها با مقدار ماده
منفجره و فاصله انفجار مختلف مورد بررسی قرار دادند .شکل ()8
و شکل ( )3به ترتیب نشان دهنده ناوه قرارگیری ستونها در
معرض انفجار و ستون فوالدی پیشتنیده شده توسط کابل برای
اعمال نیروی ماوری هستند .در این پژوهش ،ستون فوالدی با
مقطع  W150X24و تنش تسلیم فوالد 427مااپاسکال که تات
 727کیلونیوتن نیروی ماوری قرار داشته و در معرض 657
کیلوگرم ماده منفجره  ANFOدر فاصله  3متری از وجه بال
ستون مورد آزمایش قرار گرفته ،انتخاب شده است.

مدت زمان فاز مثبت انفجار  toبه ترتیب مقادیر 6517کیلوپاسکال و
 1/7میلیثانیه ثبت شده است .حداکثر جابهجایی بهدست آمده
از نتایج آزمایش حدود  96/5میلیمتر ثبت شده است.

5
0

8

4

6

2

0

)Time(ms

شكل  .63مقایسه جابهجایی وسط ستون در مطالعه نصر و شبیهسازی
عددی انجام شده در این مقاله

 .4نتایج و بحث

شكل  .8نمای جلو از مدل آزمایشااهی انفجار []68

شكل  .3پیشتنیده کردن ستون با کابل جهت شبیهسازی نیروی
ماوری []4

در این مقاله عضو انتخاب شده جهت تالیل ،یک ستون فوالدی
با مقطع  IPBv200و طول  9/1متر است که مربوط به ساختمان
فوالدی  9طبقه طراحی شده در منطقه با خطر لرزهخیزی زیاد
است .تنش تسلیم فوالد  747مااپاسکال و چاالی آن 2857
کیلوگرم بر مترمکعب است .جهت در نظر گرفتن افزایش مقاومت
فوالد ناشی از کرنش سریع ،در سامانه یک درجه آزادی از ضریب
افزایش دینامیکی فوالد برابر با  ]4[ 6/74و در آنالیز اجزای
مادود از رابطه ( )8استفاده شده است .بار ناشی از انفجار بر بال
مقطع ستون وارد میشود .اکثر ماققین در پژوهشهای خود از
نیروی ماوری به میزان  77تا  75درصد ظرفیت ماوری ستون
استفاده کردهاند [ 4و  .]67این نیروی ماوری تقریباً معادل
نیروی ماوری یک ستون طراحی شده برای بارهای ثقلی و
جانبی زلزله است هناامی که فقط تات اثر بارهای ثقلی قرار
داشته باشد .در این پژوهش از میزان نیروی ماوری برابر 75
درصد ظرفیت ستون استفاده شده است.

Downloaded from adst.ir at 2:16 +0330 on Wednesday October 24th 2018

شكل  .7مراحل اعمال بار ماوری و بار انفجار بر ستون در نرمافزار

در مقیاس آزمایشااهی برای حداکثر فشار انعکاسی  Prmaxو

تخمین فاصله انفجار ایمن ستون فوالدی از طریق تحلیل قابلیت اعتماد سازهها؛ مامدعلی هادیانفرد و سینا ملکپور

055

(   tan 1

فاصله حفاظتی ایمن در این مقاله به حداقل فاصله مورد نیاز
بین مال انفجار تا بر ستون سازه اطالق میشود به گوناهای کاه
دوران مفصل در تکیهگاه باا حاداقل احتماال  35درصاد ،حادود
پذیرش مربوط به سط عملکرد ایمنی جاانی را ارضااء کناد .بار
اساس تعریف ارائه شده ،فاصله حفاظتی برای سناریوهای مختلف
رخداد انفجارهای تروریستی بر اساس وزن ماده منفجره و شرایط
تکیهگاهی مفصلی و گیردار مطابق جدول ( )4خواهد بود.

احتمال خرابی بهدست آمده از سامانه یک درجه آزادی

احتمال خرابی بهدست آمده از تحلیل اجزای محدود :در
این بخش برای هر فاصله مربوط به انفجارهای مختلف تعداد
 6777شبیهسازی عددی برای متغیرهای تصادفی  Prmaxو  toاز
روش شبیهسازی مونتکارلو انجام شده است ،در نتیجه جهت
مااسبه احتمال خرابی در هر حالت نیاز به  6777عدد مدل
اجزای مادود است .برای انجام این حجم از مدلسازی ،تالیل
مدلها و استخرا نتایج از یک ترفند چند مرحلهای با بهکارگیری
نرمافزار متلب ،LS-PrePost ،کد نویسی به زبان  C#و حلار LS-
 DYNAجهت انجام سریع و خودکار این مراحل استفاده شده
است .از آنجا که تالیل  6777مدل ستون فوالدی به صورت
اجزای مادود بسیار زمانبر است ،احتمال خرابی در این بخش
فقط برای فواصل انفجار نزدیک به اعداد داده شده در جدول ()4
مااسبه شده و نتایج در جدولهای ( 5و  )1آورده شده است.

()67

y
)
L /2

شكل  .66زاویه دوران مفصل در تکیهگاه

معادل :یک روش برای جلوگیری از خسارت سازهای ناشی از
انفجار تروریستی دور کردن مال انفجار از سازه است .با این
منطق ،در این پژوهش با استفاده از تالیل قابلیت اعتماد به
دنبال حداقل فاصله ایمن برای انفجارهای مختلف هستیم که با
توجه به معیارهای پذیرش موجود در آییننامهها کمترین خسارت
سازهای به ساختمان وارد شود .حدود پذیرش تغییر شکل ستون
فوالدی بر اساس مقادیر تعیین شده توسط آییننامه طراحی
سازهای پتروشیمی [ ]61انتخاب شده است .این مقادیر بر اساس
نوع عضو سازهای و میزان تغییر شکل مجاز سازه بر حسب
چرخش تکیهگاه و نسبت شکلپذیری تعیین میشود.
در این مقاله مقدار مجاز پاس بر اساس زاویه دوران تکیهگاه
برای سطوح عملکرد آستانه فروریزش ،ایمنی جانی و استفاده
بیوقفه به ترتیب  6/5 ،7و  6درجه اتخاذ شده است .برای انجام
تالیل قابلیت اعتماد و بهدست آوردن احتمال تجاوز تغییر
شکلها از مقادیر مجاز ،ابتدا مقدار میاناین  Prmaxو  toدر
انفجارهای مختلف با  Wو  Rمشخص بر مبنای مباحث ارائه شده
در بخش  7مااسبه شده است ،سپس با استفاده از روش
شبیهسازی مونتکارلو و بر اساس تابع توزیع متغیرهای تصادفی
 Prmaxو  toتعداد  57777شبیهسازی عددی برای این دو متغیر
انجام شده و برای تمامی اعداد شبیهسازی شده با استفاده از

الزم به ذکر است که استفاده از  6777شبیهسازی در تالیل
اجزای مادود دارای دقت کافی بوده و برای صاتسنجی
مااسبات ،در برخی از بارهای انفجاری ،نتایج با خروجی حاصل از
 7777شبیهسازی مونتکارلو مقایسه شده است و میزان خطا در
مااسبه احتمال خرابی کمتر از یک درصد بوده است .در ضمن
اکثر پژوهشاران قبلی از تعداد شبیهسازی به مراتب کمتر از
 6777در تالیلهای اجزای مادود استفاده کردهاند [ 3 ،8و
.]67
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رفتار فوالد به صورت االستوپالستیک کامل در نظر گرفته
شده است .منطق تعیین شرایط مرزی در دو حالت مفصلی کامل
و صلب کامل به این صورت است که ستون با شرایط تکیهگاه
مفصلی و صلب به ترتیب مربوط به سامانههای سازهای قاب ساده
مهاربندی شده و قاب خمشی مهاربندی شده هستند .در
آییننامهها حدود پذیرش مربوط به پاس اعضای تات اثر بار
انفجار بر اساس زاویه دوران مفصل در تکیهگاه مشخص شده
است که در این مقاله نیز از این معیار برای مقایسه پاس اعضاء
با حدود پذیرش تعیین شده توسط آییننامهها استفاده شده
است .زاویه دوران مفصل در تکیهگاه مطابق با شکل ( )66و بر
اساس رابطه ( )67مااسبه میشود که در این رابطه L ،طول
عضو و  yمیزان جابهجایی وسط دهانه است.

سامانه یک درجه آزادی و روش تالیل دینامیکی غیر خطی،
حداکثر پاس عضو مااسبه شده است .احتمال تجاوز پاس سازه،
از تقسیم تعداد پاس های بزرگتر از مقدار مجاز بر تعداد کل
آنالیزهای انجام شده ( 57777عدد) بهدست آمده است .برای
مطمئن شدن از دقت نتایج ،برای تعداد مادودی از سناریوهای
انفجار ،شبیهسازی با تعداد  577777 ،67777و  677777انجام
و نتایج با یکدیار مقایسه شده است که تفاوت بسیار جزئی بوده و
به علت زمانبر بودن تالیلها از تعداد  57777شبیهسازی که
دارای دقت قابل قبولی است ،استفاده شده است .در جدولهای
( 7و  )9احتمال تجاوز پاس ستون بهدست آمده در انفجارهای
مختلف برای ستونها با شرایط تکیهگاهی مفصلی و گیردار نشان
داده شده است.
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جدول  . 2احتمال تجاوز پاس ستون از مقادیر مجاز با شرایط مرزی دوسر مفصل از روش سامانه یک درجه آزادی معادل
جرم ماده منفجره بر
حسب کیلوگرم

TNT

فاصله انفجار تا ستون
بر حسب متر

777

477

177

4

54

64

9

5

5

>6

>6

8

26

99

64

3

44

8

6

67

61

>6

>6

66

9

>6

>6

66

17

63

1

67

92

5

>6

69

61

6

>6

64

4

>6

>6

69

55

65

4

64

95

4

>6

65

68

>6

>6

61

1

>6

>6

جدول .0احتمال تجاوز پاس ستون از مقادیر مجاز با شرایط مرزی دوسرگیردار از روش سامانه یک درجه آزادی معادل
جرم ماده منفجره
بر حسب کیلوگرم TNT

فاصله انفجار تا ستون
بر حسب متر

97

7

17

62

99

9

73

3

9

4

>6

>6

>6

1

48

73

68

2

8

7

>6

8

>6

>6

>6

8

93

77

69

3

3

9

>6

3

48

96

76

67

68

2

9

66

9

>6

>6

777

477

177

درصد احتمال تجاوز زاویه
چرخش تکیهگاه از  6درجه

درصد احتمال تجاوز زاویه
چرخش تکیهگاه از 6/5
درجه

درصد احتمال تجاوز زاویه
چرخش تکیهگاه از  7درجه

جدول .4فاصله حفاظتی ایمن مربوط به انفجارهای مختلف بر اساس سامانه یک درجه آزادی معادل
جرم ماده منفجره بر حسب کیلوگرم TNT

97

777

477

177

فاصله حفاظتی برای ستون دوسر مفصل

5

67

67

64

فاصله حفاظتی برای ستون دوسرگیردار

4

2

3

66

تالیل قابلیت اعتماد با روش شبیهسازی مونتکارلو و با
استفاده از تالیل مدل اجزای مادود در حلار  LS-DYNAبر
اساس مراحل ذیل انجام شده است:

 -6یک سناریو بار انفجاار بر اساس وزن مااده منفجاره و فااصاله
انفجار از سازه در نظر گرفته شده است.
 -7بر اساس مطالاب ارائاه شاده در بخاش  ،4باه تعاداد 6777
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97

درصد احتمال تجاوز زاویه
چرخش تکیهگاه از  6درجه

درصد احتمال تجاوز زاویه
چرخش تکیهگاه از 6/5
درجه

درصد احتمال تجاوز زاویه
چرخش تکیهگاه از  7درجه
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شبیهسازی برای متغیرهای تصادفی  Prmaxو  toانجام شده است.

تالیل فایلهای متنی در نرمافزار متلب استخرا شده و مقدار

 -9ستون فوالدی مورد بررسی بر اساس مقادیر میاناین
متغیرهای تصادفی در نرمافزار  LS-PrePostشبیهسازی شده و در
قالب فایل با پسوند  .kذخیرهسازی شده است (فایل ذخیره شده
در این قالب به صورت فایل متنی قابل مشاهده و ویرایش است).

حداکثر دوران مفصل برای هر نمونه مااسبه شده است.

فایل اصلی تولید شده در مرحله قبل مورد بررسی قرار گرفته و
متغیرهای تصادفی تولید شده در روش مونتکارلو به ترتیب در
مدل اصلی جایازین شده و به عنوان یک مدل جدید
ذخیرهسازی شدهاند .تفاوت فایلهای تولید شده در این مرحله با
فایل شبیهسازی شده اصلی در نرمافزار  LS-PrePostتنها در
مقادیر جایازین شده به عنوان متغیرهای تصادفی است و سایر
بخشها مانند شکل هندسی ،مشبندی و شرایط مرزی همانند
مدل اولیه است .بنابراین در پایان این مرحله به تعداد
شبیهسازیهای انجام شده در روش مونتکارلو ،مدل به صورت
اجزای مادود از ستون فوالدی تولید شده است.
 -5در این مرحله میبایست تمامی مدلهای تولید شده در
مرحله قبل توسط حلار  LS-DYNAآنالیز شده و نتایج مورد نظر
ذخیره شود .با توجه به امکانات در نظر گرفته شده در نرمافزار
 LS-DYNAمیبایست تکتک نمونهها به صورت دستی وارد
نرمافزار شده و نتایج مشاهده شود که این روش بسیار زمانبر
است .برای انجام این مرحله ،با استفاده از برنامهنویسی به زبان
 C#تمامی فایلهای مدلسازی شده به ترتیب و به صورت
خودکار به نرمافزار  LS-DYNAوارد شده و پس از پایان هر
تالیل خروجی مورد نظر (تاریخچه جابهجایی گره وسط ستون)
ذخیره شده است.

احتمال تجاوز تغییر شکلها از مقادیر مجاز انجام شده است.
در شکل ( )67مراحل  9تا  1شامل مدلسازی ،تالیل و
استخرا مدلهای اجزای مادود برای مااسبه احتمال خرابی
ستون نشان داده شده است .فرآیند تعیین فاصله ایمن در این
بخش نیز همانند بخش سامانه یک درجه آزادی مطابق با جدول
( )2بهدست آمده است.
نتایج ارائه شده در جدول ( )2با نتایج ارائه شده در جدول
( )4که بر اساس آنالیز سازه یک درجه آزادی است ،مقداری
متفاوت است .واض

است که نتایج تالیل اجزای مادود به

مراتب دقیقتر و قابلاعتمادتر از نتایج یک درجه آزادی است.
البته در این پژوهش ،زمان تالیل سازه یک درجه آزادی در
حدود  67دقیقه و زمان تالیل اجزای مادود در حدود  3ساعت
بوده است که استفاده از روش سامانه یک درجه آزادی را توجیه
مینماید.
نتایج این دو تالیل در انفجارهای با وزن ماده منفجره کم در
فاصله نزدیک از ساختمان کامالً با یکدیار تطابق دارد و برای
وزنهای بیشتر با فواصل دورتر از ساختمان ،تالیل اجزای
مادود مقدار جابهجایی بیشتری را در ستونها مااسبه میکند
که در نتیجه فاصله ایمن ماافظه کارانهتری را ارائه مینماید.
نتایج تاقیقات سایر پژوهشاران نیز مشابه تاقیق حاضر بوده و
جابهجایی بهدست آمده از روش اجزای مادود در اکثر موارد
بیش از حالت یک درجه آزادی بوده است [.]4

 -1مقدار حداکثر مربوط به هر تاریخچه زمانی توسط قابلیت
 -6تهیه مدل اجزای مادود اولیه با استفاده از
نرمافزار  LS-PrePostدر قالب فایل با پسوند.k

 -4استخرا و تالیل خروجی حاصل از آنالیزهای
گام  9با استفاده از نرمافزار متلب

 -7تولید  6777مدل از روی نمونه تولید
شده در گام  6با استفاده از نرمافزار متلب

 -9قرار دادن نرمافزار  LS-DYNAدر یک سیکل برای آنالیز تمامی
مدلهای تولید شده در گام  7با استفاده از کدنویسی به زبان C#

شكل  .62مراحل مدلسازی ،تالیل و استخرا مدلهای اجزای مادود برای استخرا احتمال خرابی ستون
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 -4با استفاده از قابلیت ویرایش فایلهای متنی در نرمافزار متلب،

 -2بر اساس نتایج بهدست آمده ،مطالعات آماری و مااسبه
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جدول  .5مااسبه احتمال خرابی ستون دوسر مفصل با استفاده از تالیل اجزای مادود
درصد احتمال تجاوز زاویه
چرخش تکیهگاه از  7درجه

درصد احتمال تجاوز زاویه
چرخش تکیهگاه از  6درجه

درصد احتمال تجاوز زاویه
چرخش تکیهگاه از  6/5درجه

فاصله انفجار تا ستون
بر حسب متر

8

>6

9

64

64

7

1

77

61

>6

1

5

97

66

777
477
177

جدول  .1مااسبه احتمال خرابی ستون دوسرگیردار با استفاده از تالیل اجزای مادود
درصد احتمال تجاوز زاویه
چرخش تکیهگاه از  7درجه

درصد احتمال تجاوز زاویه
چرخش تکیهگاه از  6درجه

درصد احتمال تجاوز زاویه
چرخش تکیهگاه از  6/5درجه

فاصله انفجار تا ستون
بر حسب متر

>6

>6

>6

>6

>6

7

8

7

64

73

3

7

5

61

66

جرم ماده منفجره بر حسب
کیلوگرم TNT

4

97
777
477
177

جدول .7فاصله حفاظتی ایمن نهایی بهدست آمده از روش تالیل اجزای مادود
جرم ماده منفجره بر حسب کیلوگرم

177

477

777

97

62

64

66

5

فاصله حفاظتی برای ستون دوسر مفصل

66

67

8

4

فاصله حفاظتی برای ستون دوسرگیردار

TNT

 .5نتیجهگیری

 .1مراجع

یکی از روشهای جلوگیری از تخریب سازهها در اثر انفجارهای
تروریستی ،بهکارگیری تمهیداتی در ماوطهسازی جهت مادود
کردن دسترسی به فضای اطرا سازه و در نتیجه دور کردن
مال انفجار از سازه است .در این مقاله با استفاده از تالیل
قابلیت اعتماد و با در نظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به
متغیرهای بارگذاری انفجار احتمال تجاوز پاس ستونهای
فوالدی تات اثر انفجار از مقادیر مجاز بر اساس دوران تکیهگاهی
مااسبه شده است .حدود پذیرش در سه سط استفاده بیوقفه،
ایمنی جانی و آستانه فروریزش در نظر گرفته شده است .از روش
سامانه یک درجه آزادی معادل و روش آنالیز اجزای مادود برای
بهدست آوردن احتمال خسارت سازهای بر اساس معیارهای
پذیرش استفاده شد .فواصل حفاظتی تعیین شده بر اساس نتایج
حاصل از سامانه یک درجه آزادی معادل مورد تالیل مجدد
توسط روش اجزای مادود قرار گرفت و در برخی از حاالت حد
ایمنی تعیین شده اصالح گردید ،اما به طور کلی هناامی که
تغییر شکلهای ایجاد شده در ستون بزرگ نباشد ،نتایج سامانه
یک درجه آزادی معادل ،دارای دقت کافی است .از آنجا که رفتار
واقعی اعضاء در سامانههای سازهای به طور مطلق مفصلی یا
گیردار نیست ،میتوان مقادیر میاناین را به عنوان فاصله
حفاظتی در نظر گرفت .درنهایت فواصل حفاظتی ایمن ،بر اساس
مااسبات انجام شده در این پژوهش ،برای مقادیر ماده منفجره
 477 ،777 ،97و  177کیلوگرم  TNTبه ترتیب برابر با ،4/5
 67 ،3/5و  64متر پیشنهاد میشود.
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