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چكیده
فهم برخی از ویژگی های تاثيرگذار انفجار گازی در یك محيط محدودشده بر تغيير شكل ورق برای هدفهای توليدد ارزشدمند اسددر در اید
-  جابجایی مرکز جرم ورق های مثلثی فوالدی نازک تحد انفجار مخلوط استيل و اکسيژن به صورت تئوری بررسی شده اسددر مدد،مطالعه
، هدربه و بدار اعمدالی،سازی تجربی برای یافت رابطه بي پارامترهای موثر در فرآیند شكل دهی انفجار گازی همانندد خدوام مكدانيكی ورق
 اسدتحكام،هندسه ورق و اثرات نرخ کرنش و جابجایی مرکز جرم ورق مثلثی ارائه شده اسدر بعضی از پارامترهای مهدم شدامل هدخامد ورق
 اندازههای مختلف گيرههای مثلثی برای نشان دادن اثر سطح پوشش داده نشده بر جابجایی مرکز جرم مطالعه شدهاندر نتایج به دسدد،تسليم
آمده از آناليز تحليل ابعادی هم نشان دادن یك تطابق قابل قبو در مقایسه با دادههای تجربی بر کاهش جابجایی مرکز جرم ورق مثلثی با
به کارگيری ورق هخيمتر داللد داردر آناليز تحليل ابعادی به عنوان یك ابزار سودمند در محاسبه جابجایی مرکز جرم مبي کاهش جابجدایی
مرکز با کاهش سطح بدون پوشش ورق اسدر
 تحليل ابعادی، انفجار داخلی، ورق مثلثی، مد سازی تجربی:واژههای کلیدی

The prediction of center of mass displacement of triangular plate using nondimensional analysis
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ABSTRACT
Understanding some characteristics of the influence of an interior gaseous detonation within a confined space on
plate deformation is valuable for production purposes. In this study, the center of mass displacement of thin steel
triangular plates subjected to acetylene and oxygen mixture detonation loading is investigated theoretically.
Empirical modeling is presented to find the relationships between effective parameters in the gas detonation
forming process such as mechanical properties of plate, impulse of applied load, plate geometry and strain-rate
sensitivity effect and center of mass displacement of the triangular plate. Some important parameters, including
plate thickness and yield strength, different triangular clamp sizes were studied to show the exposed area effect on
the center of mass displacement. The results from non-dimensional analysis demonstrated a good agreement
compared with experimental data and showed that the center of mass displacement decreases greatly with involving
thicker plate. Non-dimensional analysis as a profitable tool in the evaluation of the center of mass displacement
demonstrates that midpoint deflection was decreased by the smaller size of the exposed area of the plate.
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 -1مقدمه
کدداربرد انفجددار مخلددوط گددازی بددرای فددرآهم آوردن ف د آوری
شكل دهی فلدزات از اهميدد ویدژه ای برخدوردار اسددر فرآیندد
شكلدهی با انفجار گاز با توليد فشار موج شدوک بده طدور آندی
آغاز میشود ،انرژی به صورت دیناميك در محيط انفجار پخدش
می شودر در نهاید انرژی دیناميكی منتشر شده تبدیل به انرژی
تغيير شكل می شود []1ر در مقایسه با فرآیند خمكاری سدنتی،
فرآیند شكل دهی با انفجار مخلوط گازها ،به دالیلدی در کداربرد
تجاری سودمندتر اسد []2ر از آنجا که سوخد تجاری به عنوان
منبع انرژی مورد استفاده قرار می گيرد ،خطر به حداقل می رسد
و در نتيجه مدیتواندد در کارخانجدات عدادی بده کدار رود []3ر
تعيي حالد کرنش مرتبط با صفحات بارگذاری شده و مقاومد
سازهای آنها به دليل عددم قطعيدد زیداد در چگدالی نهدایی و
سختی ماده در معرض بارهای فشاری مهم اسد []4ر عدالوه بدر
ای  ،تعيي پاسخ دیناميكی غيرخطدی اید صدفحات مدیتواندد
درک بهتری از طراحی و ساخد سازه های صفحه ای بدا در نظدر
گرفت نگرانی های مهم ساخد فراهم کندر فشدار نهدایی و دوره
زمانی برای اعما فشار را میتوان تقریباً به طور مستقل تنظيم
کرد []5ر پيش بينی تغيير مكان صفحه تحد بارگذاری هربهای
با توزیع یكنواخد ،یك کار چالش برانگيز در مكانيدك جامددات
محاسباتی اسددر در بارگدذاری هدربه ای ،صدفحات در معدرض
بارهای خمشی قابل توجهی قرار می گيرند که معموالً بزرگ تر از
بارگذاری استاتيكی هستندر شكلپذیری محتمل و تغيير شدكل
بزرگ یك ورق فلزی در نتيجه انفجدار مخلدوط گازهدا در یدك
فضای محدود با در نظر گرفت پدیده کنش قدوی بدي مدوج و
سازه ،توجه زیادی را به خدود جلدک کدردهاسددر چدون اندرژی
انفجار از طریق انحراف و اعوجاج ساختار جذب میشود ،توزیدع
فضدایی امدواج انفجدار کده بددر روی سداختار عمدل مدیکننددد و
پيشبينی درسد تغيير شكل ساختار ،مسدائل اساسدی در اید
حوزه هستندر ای امر نيازمند یك بينش کامل نسبد به فيزیك
واقعی درگير در ای مورد هم برای انفجار و هدم بدرای اعوجداج
ساختاری اسد []6ر
بابایی و همكاران [ ]7پاسدخ پالسدتيك ورقهدای فدوالدی ندرم
مستطيلی تحد نيروی انفجاری را بررسی کردندر آنها دو عددد
بدون بعد را با درنظرگيری هندسه ورق ،اینرسی نيروی اعمالی،
خوام مكانيكی ماده و حساسيد به نرخ کرنش معرفی کردنددر
هرایک ناشناخته فرمو تجربی به دسد آمده بر مبنای تئدوری

پای باکينگهام 1را با استفاده از روش تجزیه مقدادیر تكدي  2بده
دسد آوردندر آنها بدرای افدزایش اعتبدار عددد بدیبعدشدان از
معادله ساختاری کوپر-سيمونز 3برای محاسبه تدنش دینداميكی
متوسددط اسددتفاده کردندددر بابددایی و همكدداران [ ]8بددا انجددام
آزمایش هایی بر تغيير شكل صفحات فلزی ،یك مجموعه بهينده
احتراقددی را بددرای تحقيددق بيشددتر رفتددار صددفحه فلددزی تحددد
بارگذاری انفجاری گازی توسعه دادندر آن ها یدك مدد تئدوری
برای پيش بينی جابجایی نقطه ميدانی صدفحات دایدره ای تحدد
بارهای هربه ای انفجار گدازی ارائده دادنددر آن هدا تغييدر شدكل
پالستيك و تغيير مكان ناحيه برآمده ورق دایره ای گيردار تحد
بارهای هربه ای عرهی را نشان دادندر آن ها گزارش کردندد کده
پيش بينی دقيق تغيير شكل صدفحه مددور در نقطده ميدانی بده
شدت به تابع شكل فرهی وابسته بدودر ميرزابابدایی و همكداران
[ ]9مجموعه ای از آزمایشها را بدر آليداژ آلومينيدوم و صدفحات
فوالد نرم بدا اندوا هدخامد انجدام دادندد تدا اثدرات فشدارهای
پيش انفجار استيل -اکسيژن بر تغيير شكل پالسدتيكی عرهدی
صفحات مستطيلی کامالً گيردار تحد بارگذاری انفجار مخلدوط
گازی را بررسی کنندر آنها یك تابع بسل مرتبه صفر از نو او
در هر دو جهد محورها را براسدا روش اندرژی بدرای بدرآورد
تغيير شكل دائمی صفحه در نظر گرفتنددر آن هدا از یدك مدد
کوپر -سيمونز برای در نظر گرفت حساسيد نرخ کدرنش مدواد
در مددد اسددتفاده کردندددر مسددتوفی و همكدداران [ ]10برخددی
تسد های تجربی را برای اندازه گيری تغيير شكل عرهی بدزرگ
صفحات مستطيلی دو الیه تحد بار انفجار مخلوط گازی انجدام
دادندر نمونه های آن ها از ترکيبی از الیه جلویی آلياژ آلومينيدوم
و الیه پشتی فوالد نرم ساخته شدندر نتایج تجربی آن هدا نشدان
داد که زمانی که هيچ شكافی بي الیه ها وجود نداشد جابجایی
الیه پشتی تقریباً مشابه با جابجایی الیه جلویی بودر آنها گزارش
کردند که الیه پشتی هخيم تر منجر به کداهش جابجدایی الیده
جلویی می شودر آن ها همچني یدك مدد تحليلدی مبتندی بدر
روش انرژی را برای بررسدی اثدرات ندرخ کدرنش ،بدار اعمدالی و
هندسه ورق بر تغيير شكل ورق توسعه دادند و نتيجده گرفتندد
که افزایش هخامد هر یك از الیه ها منجر به کاهش جابجدایی
الیه دیگر میشودر
در ای مقالده ،تئدوری پالسدتيك بدیبعدد بدرای تحليدل پاسدخ
پالستيك دیناميكی ورقهای فلزی مثلثی نازک بدر اثدر انفجدار
مخلوط گاز ارائه میشودر برای ای کار ،معادالت رفتاری اساسی
Buckingham  theory
Singular value decomposition method
3
Cowper-Symonds
1
2
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برای ورق مثلثی گيردار در مرزها تبددیل بده معدادالت بدیبعدد
میشودر بررسی رفتار ماده حسا به ندرخ کدرنش بدا پيشدنهاد
دستگاهی از اعداد بی بعد مستقل انجام مدی شدودر درنظرگيدری
تأثير نيروهدای غشدایی هدروری اسددر در ادامده نسدبد فشدار
دیناميكی به تنش تسدليم شدبه اسدتاتيكی بده صدورت حاصدل
هرب فشار گاز اکسيژن در فشار گاز اسدتيل تقسديم بدر مربدع
تنش تسليم استاتيكی تعریف می شودر اید تعریدف بدرای ورود
تأثير فشارهای پيشانفجار مخلوط گاز در پاسخ پالستيك سدازه
استفاده می شدودر بده عندوان نتيجده ،یدك عددد بدیبعدد بدرای
پيشبينی جابجایی مرکز جرم ورق مثلثی پيشنهاد میشدودر در
نهاید بيشينه تغيير شكل عرهی ورق توسط دستگاهی از اعداد
بددیبعددد مسددتقل محاسددبه مددیشددودر معددادالت تجربددی بددرای
مد سازی و پيشبينی جابجایی بده هدخامد ورقهدای مثلثدی
تحد انفجار مخلوط گازها استخراج شدهانددر بدرای اید کدار از
روش تفكيك مقادیر تكي در ارتباط با اعداد بددون بعدد بدرای
استخراج معادالت تجربی استفاده شدر یكی از مشكالت موجدود
در مراجع قبلی ،عدم بيان دليل برای معرفی اعداد بی بعدد بدودر
لذا در ای تحقيق هدف آن اسد که اعداد بی بعد پيشدنهادی از
بی بعدسازی معادالت تعاد دیناميكی حاکم بدر ورق اسدتخراج
شوند و همچني کميدهای مهمی نظير هندسده ورق ،تواندایی
مقاومد دیناميكی ماده در برابر بار وارده ،حساسيد ماده به نرخ
کرنش و همچني اینرسی بار واردشده را در نظر بگيردر در انتها
معادالت ساختاری تجربدی بدر اسدا نتدایج تجربدی موجدود و
همچني روش تجزیه مقادیر تكي به دسد میآیندر
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در ای بخش ،با بی بعد سازی معادالت تعاد دینداميكی حداکم
بر ورق ،اعداد بیبعد بدرای تحليدل ابعدادی فرآیندد شدكلدهدی
انفجاری پيشنهاد می شوندر روش اعدداد بدی بعدد بدرای بررسدی
رفتار پالستيك دیناميكی ورق هدا بده پيددا کدردن رابطده بدي
پارامترهای مؤثر در فرایند انفجار مخلوط گاز و تغيير شكل ورق
ختم میشود []11ر اعداد بیبعد بر اسدا معدادالت سداختاری
بدونبعد و استفاده کردن از روش ریاهی تجزیه مقدادیر تكدي
به کار گرفته می شوندر ای روش بر اسدا پارامترهدای مهدم و
مؤثر مثل اینرسدی نيروهدای اعمدالی ،خدوام مكدانيكی مدواد،
هندسه سازه و حساسيد نرخ کرنش بنا میشود []12ر اسدتفاده
از ای اعداد در به دسد آمدن مقدار تغيير شكل عرهدی پایددار
ورق ناشی از آزمایش های تجربی کمدك بسدياری مدیکنددر بدا
اسددتفاده از ای د روش تجربددی ،تخمددي بسدديار دقيقددی بددرای

پارامترهای خروجی مانند تغيير شكل پایدار مرکدز جدرم ورق و
نسبد تغيير شكل مرکز جرم ورق به هخامد آن زده مدیشدود
[]7ر ای تخمي با به کارگيری هرایک ماده در روابط ساختاری
کوپر-سيمونز و به صورت تابعی از هدخامد ورق زده مدیشدودر
استخراج مستقيم اعداد پيشنهادی از معادالت تعاد دیناميكی
نشاندهنده ی مفهوم فيزیكی اعدداد مدورد نظدر اسدد []13ر از
مزید های اصلی اید روش مدی تدوان بده سدازماندهی کارهدای
تجربی ،پيشگيری از آزمایشهای تكراری ،بررسی و شناخد اثر
هر یك از متغيرهای وابسدته بده فرآیندد و همچندي تحليدل و
تجزیه داده های آزمایشگاهی اشاره کردر مشابه با روش تحليلدی
از معادالت ارائه شده بدرای تحليدل مسدئله مدوردنظر اسدتفاده
میشودر
با وجود پيچيدگیهای زیاد در زمينهی بررسدی فرآیندد شدكل-
دهدددی ورق ،روش تحليدددل ابعدددادی دارای سدددابقه و کددداربرد
گستردهای در زمينهی پيشبينی تغيير شكل ورقها اسدر لذا با
توجه به غيرخطی بودن رفتدار سيسدتم حداکم بدر فرآینددهای
شكل دهی ،از ای روش بيشدتر بدرای پيددا کدردن یدك رابطده
ریاهی بي متغيرهدا و همچندي پديش بيندی رفتدار غيرخطدی
سيستم استفاده میشود []14ر
روش تحليل ابعادی یك روش بسيار مفيد برای بهبود بهدرهوری
کارهددای تجربددی انجددامشددده و دوری از انجددام آزمددایشهددای
غيرهرور اسدر در ای روش ،تعدادی اعداد بدیبعدد بدر مبندای
تئوری پای باکينگهدام در نظدر گرفتده مدیشدوندر مطدابق اید
تئوری ،اگر فرآیندی به تعدادی متغير وابسدتگی داشدته باشدد،
تعداد گروه های بی بعد مستقل بایدد برابدر یدا کمتدر از اخدتالف
تعداد ابعاد اصلی و تعداد متغير وابسته باشدر
اسا مد سازی ،شناسایی یك تابع ریاهی مانند ˆ fاسد که
نزدیك به تابع واقعدی باشدد تدا خروجدی ̂ yبدرای یدك بدردار

ورودی خام  x   x1 , x2 , x3 ,, xn نزدیك به خروجدی
واقعی بشودر بنابرای  Mسری عدد برای مجموعده دادههدای
چند ورودی و تكخروجی در رابطه ( )1در نظر گرفته میشودر
yi  f  xi1 , xi 2 , xi 3 ,, xin  , i  1, 2,3,, M
()1
حاال به دسدآوری ˆ fبدرای هدر بدردار ورودی دادهشدده بدرای
پيشبينی مقادیر خروجی  yˆ iبه رابطه ( )2میانجامدر
()2
yˆi  fˆ  xi1 , xi 2 , xi 3 ,, xin  i  1, 2,3,, M
مسددئله اصددلی تعيددي ˆ fای د اسددد کدده مربددع تفدداوت بددي
خروجیهای اصلی و پيشبينیشده کمينه شودر
()3
2
  f  xi1, xi 2 , xi3 ,, xin   yi   Min
M

i 1
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4

در روش آندداليز بددیبعددد ،بدده جددای متغيرهددای فيزیكددی واقعددی
}   y, x  { y, x1 , x2 , x3 ,, xnیدك سدری بددون بعدد
    ,  ,  ,,  بدددرای محاسدددبه ˆ fاسدددتفاده
k

2

1

0

میشودر
()4
ˆ0i  fˆ 1i ,  2i ,  3i ,,  ki  , i  1, 2,.., M
نكته مهم ای اسد که جمع مربع تفاهل ˆ fاز مقدادیر واقعدی
کمينه باشدر
M
2
()5
 fˆ  i1 ,  i 2 ,  i 3 ,,  in    0i   Min



i 1
پارامترهای مؤثر در فرایندد شدكل دهدی ،هدربه فشدار اعمدالی،
چگالی فدوالد ،شدعا ورق تغييدر شدكل یافتده ،هدخامد ورق،
سدرعد صددوت در اکسدديژن ،سددرعد صددوت در اسددتيل  ،فشددار
اکسيژن ،فشار استيل  ،تنش تسليم استاتيكی ،چگالی اکسيژن،
چگالی استيل و مدو االسدتيك ورق هسدتندر بندابرای  ،اید
پارامترها برای ایجاد اعداد بدونبعد مسدتقل بدرای مدد سدازی
تغيير شكل نقطه ميانی ورقهای گيدردار مثلثدی تحدد انفجدار
مخلوط گازها براسا سه بعدد طدو و جدرم و زمدان اسدتفاده
میشوندر اعداد بیبعدد بایدد حداوی متغيرهدای فيزیكدی مانندد
هندسدده ورق ،خددوام مددادی و اینرسددی نيددروی اعمددالی بددرای
محاسبه پاسخ دیناميكی ورق باشدر
W
()6
0  0
H
()7
1  B / H
()8
2  h / H
()9
 3  I /  BhH Co CC H
2

()10

2

2
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Po2  PC2 H 2
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O  C H
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2

که  W0جابجایی مرکز جرم H ،هخامد ورق B ،قاعده مثلث،
 hارتفددا مثلددث  ،چگددالی ورق Co2 ،سددرعد صددوت در

اکسيژن CC2 H 2 ،سرعد صوت در استيل و   yتدنش تسدليم
استاتيكی اندر بنابرای با توجه به گروههای بیبعدد اشدارهشدده،
جابجایی بيشينه ورق مثلثی بر اثر انفجار مخلوط گازهدا توسدط
رابطه ( )11نوشته میشودر
W
()11
 0  0  f  1 ,  2 ,  3 ,  4 
H
که




()12
) f 1 ,  2 ,  3 ,  4   C. 1  .  2  .  3  .( 4
به خاطر استفاده از روش تفكيك مقدادیر منفدرد بایدد از رابطده
( )12لگاریتم گرفته شود تا هدف اصلی مد سازی محقق شودر

بنابرای  ،پس از استفاده از لگاریتم طبيعی ،معادلده بده صدورت
رابطه خطی وابسته به هرایک توسط رابطده ( )13نوشدته مدی-
شودر
()13
) Ln  0      Ln 1    Ln  2    Ln  3    Ln( 4
در نهاید براسا جفد های تجربدی  Mورودی-خروجدی یدك
سيستم از  Mمعادله جبدری خطدی بدا پدنج هدریک ناشدناخته
ساخته میشودر
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که  M  K  4سيستم معادالت خطدی بده صدورت رابطده
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1  M 1  M 2  M 3  M 4 
W
بددرای حددل معادلدده   0  0  f 1 ,  2 ,  3 ,  4 روش
H
تفكيك مقادیر تكي قابل اتكا اسدر برای حل بسياری از مسائل
حداقل مربعات خطی که تكينگی در آن یافدد مدیشدود ،روش
تفكيك مقادیر تكي بهتری اسد []15ر
برای به دسد آوردن هرایک ناشناخته ،دادههای تجربی به یدك
سری داده بدون بعد تبدیل شده اندر بندابرای  ،یدك مدد سداده
برای تغيير شكل ورق مثلثی گيردار تحد تأثير انفجدار مخلدوط
گازی توسط روش تجزیه مقادیر تكي بنا شدر مقدادیر هدرایک
اشارهشده به صورت زیر بده دسدد مدیآیندد ، C  9.251
   2.2513 ،   17.3506 ،   17.5527و
.   0.9754

عنوان مقاله (پيش بينی جابجایی مرکز جرم ورق مثلثی با استفاده از آناليز ابعادی)
5

حدداال بددرای مشدداهده تددأثير نددرخ کددرنش مدداده ،تددنش تسددليم
دیناميكی به جای تنش تسدليم اسدتاتيكی بدرای مدد کدردن
تغيير شكل نقطه مرکز استفاده میشودر نكته مهم آن اسد کده

فقط   4تغيير می کندد و بقيده پارامترهدای بددونبعدد ثابدد
هستندر
P P
()20

 4'  O2 C2 H 2 .
O2  C2 H 2  d
فرض شده اسد که تنش جریدان دینداميكی متوسدط   dبده
صورت هرب یدك اسدكالر در تدنش تسدليم اسدتاتيكی تعریدف
میشودر
()21
 d   y
معادله کوپر-سيمونز برای محاسبه کاربردی اسدر معادله کوپر-
سيمونز توسط رابطه ( )22نوشته میشود []15ر
1
()22
d
 m q
   1  
y
D
V0  I / m
m   BhH / 2
که   mنرخ کرنش متوسط و   y  290MPaتنش تسليم

استاتيكی برای آلياژ فوالد  st13اسد []16 ,15ر ثابدهای مادی
 q  5و  D  40.4 s 1برای فوالد استفاده میشدوند []7ر
سرعد اوليه ورق  V0به صورت نسبد بزرگی هربه  Iبه جرم
ورق  mتعریف میشدودر ندرخ کدرنش متوسدط بدا اسدتفاده از
سرعد اوليه ورق ناشی از هربه به سطح آن توسط رابطده ()23
بيان میشود []8ر
2V W
()23
m  0 0
2 Bh
بددددا اسددددتفاده از  V0  I / mو تقریددددک جددددرم ورق
 m   BhH / 2نرخ کرنش توسط رابطه ( )24داده میشود
[]15ر
()24
4I
 W0 
m 

2 2 
2 B h  H 
W
با معرفی عدد بیبعد  میتوان مقددار  0را توسدط رابطده
H
سادهشده ( )25بيان کردر
()25


W0
I

  .  ,   

H
 H 2 Bh y 

مقدادیر پارامترهدای  و  توسدط روش تفكيدك مقدادیر
منفرد و نتایج آزمایشگاهی به صدورت  -0/3958و  0/6137بده

دسد آمدندر با قدرار دادن رابطده ( )25در رابطده ( ،)24رابطده
( )26به دسد میآیدر
4I
()26
0.3958. 0.6137 
2 2 
2 B h
در نهاید ،تنش تسليم دیناميكی بده دسدد مدیآیدد و معادلده
( )22به صورت رابطه ( )27نوشته میشودر
1
()27
 0.3958.I . 0.6137  q
d
   1 

y
2 B 2 h2 D 

پددددددددس از جایگددددددددذاری ایدددددددد معادلدددددددده در
W
  0  0  f 1 ,  2 ,  3 ,  4 هددرایک بدده صددورت
H
  1.6764 ، C  5.0964
و   1.5541
   0.2896و    1.1603به دسد میآیندر

m 

-3آزمایش تجربی

ای مطالعه محدود به یك محفظه احتراق پرفشار اسدد کده در
یك انتها بسته اسد و انتهای دیگر توسط یك لوله بلند به قداب
مثلثی متصل شده اسدر یك جرقه ناگهدانی منجدر بده ایجداد و
حرکد موج شوک فشرده به داخل لوله متصل به انتهای بداز در
حداکثر فشار میشودر سپس ،امواج در فشار زیاد به قاب مثلثدی
می رسندر موج انفجار رقيدق باعدث حرکدد تدوده ای پرفشدار بدا
سرعد زیاد درسد پشد صفحه می شودر به محض رسديدن بده
صفحه ،امدواج انفجدار ورودی مدنعكس مدی شدوند و بده سدمد
محفظه احتدراق حرکدد مدیکننددر ذرات گداز در مقابدل مدوج
بازتابشده بسيار واکنش پذیر بوده ،که منجدر بده ایجداد فشدار
انفجار در پشدد مدوج شدوک مدنعكس شدده مدی شدوندر امدواج
منعكس شده با یكدیگر مقابله میکنندد و یدك منطقده پرفشدار
درسد پشد صفحه ایجاد میکنندر ای فرایند با برخورد امدواج
انفجار به دیواره و صفحه محفظه احتدراق پديش مدی رود تدا در
نهاید صفحه تغيير شكل دهدر شكل  1حداوی رسدم شدماتيك
اجزای آزمایش تجربی اسدر

شكل  1اجزای آزمایش تجربی
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فرآیند با اشتعا مخلوط گازی آغاز می شود که باعث ایجاد موج
انفجار می شودر ای موج انفجار به طور متقارن از طریق محفظه
انفجار به شكل کروی گسترش می یابدر امدواج انفجدار از طریدق
مجرای انفجار از سطح مقطع بزرگ تر محفظه احتراق در داخدل
فضای مخروطی به سطح مقطع کوچك تر مخروط ناقص حرکد
می کنندر ای امواج شوک به شكل امواج فشرده کده داللدد بدر
افزایش فشار در هنگام عبور از لوله اتصا دارند عبور مدیکندد،
سپس به صورت یك پالس شوک گسترده ،گسدترش مدی یابندد
که منجر به افد فشار در حي عبور از قاب مثلثی میشودر بعدد
از ای  ،موج شوک به صفحه میرسد که بي قالدکهدای مثلثدی
هخيم  12ميلی متری نگه داشته شده اسدر قاب مثلثی ،موج را
به شكل صفحه ای به سطح بدون پوشش نمونه انتقا می دهددر
سپس موج در انتهای دستگاه منعكس شده و بعداً به عنوان یك
موج شوک با دامنه کاهش یافته بر می گدرددر اید مدوج شدوک
چندی بار بي محفظه و صفحه منعكس میشود تا اینكه انرژی
آن به طور کامل صرف شكلدهی ورق شودر

شكل  2تغيير شكل ورق مثلثی بزرگ
شكل  3به خوبی تغيير شكل ورق مثلثی کوچك را نشان مدی-
دهدر چيزی که جلک توجه میکند کشيدگی محدل سدوراخ در
هلع پایينی مثلث اسد که هم تاکيد بدر وقدو فشدار بسديار
زیاد بر ای ناحيه بر کافی نبودن نيروی گيره وارده بر ای هدلع
با توجه به کم بودن مسداحد تحدد فشدار گيدره در آن ناحيده
تاکيد داردر اهال ساق مثلث با توجه به گيردار شدن در سدطح
بزرگتری تحد نيروی گيره قابل توجهی قرار دارندر ای نيدروی
زیاد موجک مقاومد ورق بي قاب و قالک و بهره بردن از نيروی
انفجار برای شكل دادن قطعه میشودر

 -4نتایج و بحث

دو نو از نتایج تجربدی در درجده او اهميدد قدرار دارندد ()1
پروفایدل تغييددر شدكل مشدداهدهشدده در صددفحات تسددد و ()2
دادههای کمی دریافدشده از طریدق انددازهگيدری و محاسدبات
مربوط به مرکز جابجایی جرمی و ایمپالسر تغيير مكدان دائمدی
صددفحات بددرای بررسددی ارتبدداط بددي تغييددر ش دكل دائمددی و
پارامترهای بارگذاری ثبد شده اسدر نتایج همچني شامل تأثير
برخی پارامترهای کليدی ،از جمله هخامد صفحه ،انددازه قداب
مثلثی ،و فشار پيشانفجار هستندر
در شكل  2تغيير شدكل ورق مثلثدی بدزرگ آورده شدده اسددر
همانطور که از اید شدكل مشدخص اسدد بيشدتری جابجدایی
مربوط به محل تالقی خطوط یعنی مرکز جرم مثلدث اسددر بدا
فاصله گرفت از مرکز جرم مثلث ،جابجایی کاهش مییابدد و در
مرز گيردار به صفر میرسدر

شكل  3تغيير شكل ورق مثلثی کوچك
جدو  1نشاندهندهی مقایسهی بي مقدادیر پديشبيندیشدده
جابجایی مرکز جرم ورق مثلثی به هخامد ورق با مقادیر واقعی
برای ورقهای کوچدك و بدزرگ [ ]17اسددر مدالک بدزرگ یدا
کوچك بودن ورق ،مسداحد سدطح ورق اسددر چيدزی کده در
جدو مشخص اسد ارتباط نزدیك نتایج واقعدی و پديشبيندی
شده و دسد کم گرفت مقادیر پيشبيندی شدده اسددر تمدامی
مقادیر پديشبيندی شدده بدا یدك اطميندان  5تدا  10درصددی
کوچكتر از مقدار واقعی هستند که استفاده از ای حد اطمينان
میتواند دستيابی به نتایج دقيق را ميسر کندر
جدو  1مقایسهی بي مقادیر پيشبينیشدده و واقعدی نسدبد
جابجایی مرکز جرم به هخامد ورق []17
مقادیر واقعی

مقادیر پيشبينی
شده W0/th

فشار هخامد
(بار) (ميلی-
متر)

اندازه
ورق

3

1

کوچك

21/2

20/57

2

1

کوچك

16/2

15/76

1

1

کوچك

11/2

10/36

4

2

کوچك

7/25

6/23

W0/th
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3

2

کوچك

6/3

5/16

2

2

کوچك

4/8

3/98

1

2

کوچك

3/25

2/72

4

3

کوچك

2/8

2/84

3

3

کوچك

1/83

1/91

2

3

کوچك

0/93

0/97

2

1

بزرگ

23/4

23/88

1

1

بزرگ

15/6

15/5

3

2

بزرگ

10/15

9/79

2

2

بزرگ

7/8

7/52

1

2

بزرگ

5/15

5/14

3

3

بزرگ

5/16

4/46

2

3

بزرگ

3/73

3/46

1

3

بزرگ

2/93

2/37

شكل  4به خوبی نشاندهندهی تطابق قابل قبدو نتدایج آنداليز
ابعادی و نتایج تجربی گزارش شده اسدر تجمدع دادههدا حدو
خددط  x=yمبددي توانددایی روش آندداليز ابعددادی در پدديشبينددی
جابجدایی مرکدز جدرم ورق مثلثددی اسددر قرارگيدری دادههددای
مربوط به ورق با هخامد  1ميلیمتر در منطقه جابجایی بيشتر
مشخصکننده نقش هخامد ورق بر تغيير شكل ناشی از هدربه
اسدر در تمام دادهها ،ورق بزرگتر ،جابجایی مرکز جرم بيشتری
نسبد به ورق کوچكتر دارد که مبي تاثير سطح بدون پوشش
بر جابجایی ورق اسدر چدون بدا افدزایش سدطح بددون پوشدش
فاصله از لبهها افزایش مییابد و سطح ورق آزادی بيشتری برای
تغيير شكل در راستای عرهی داردر

شكل  4مقایسه بي نتایج تجربی و خروجی روش آناليز ابعادی
شكل  5نشاندهندهی جابجایی مرکز جرم با بزرگی هربه بدرای
دادههای تجربی و نتایج پيشبينیشده آناليز بیبعد اسدر شكل

 5به خوبی تطابق قابل قبو آناليز ابعادی در گسترهی وسديعی
از بزرگی هربه را نشان میدهدر همانطور که مشخص اسدد بدا
کدداهش هددخامد ورق ،جابجددایی مرکددز جددرم افددزایش قابددل
مالحظهای مییابد در حالی که افزایش بزرگی هدربه بدا وجدود
اینكه موجک افزایش جابجایی ورق شد ولی تاثير دوبرابر کدردن
فشار نسبد به تاثير نصف کردن هخامد قابل توجه نيسدر

شكل  5جابجایی مرکز جدرم واقعدی و پديشبيندیشدده مثلدث
نسبد به هربه
شكل  6نشاندهندهی جابجایی مرکز جرم پيشبينی شده برای
ورق با هخامدها و طو قاعدههای مختلف اسدر همانطور که
مشاهده میشود با افزایش طو قاعدده مثلدث ،جابجدایی مرکدز
جرم افزایش مییابدر با توجه به ای نتيجده مدیتدوان بدر تداثير
مثبد افزایش سطح بددون پوشدش ورق صدحه گذاشددر البتده
تاثير هخامد بيشتر از تاثير طو قاعده مثلث اسد که با توجه
به اینكه هربه به صورت عرهدی بدر سدطح ورق وارد مدیشدود،
تاثير عاملی که در راستای عرهی سطح ورق عمل میکند مانند
هخامد بسيار بيشتر از تاثير عاملی دیگدر مانندد قاعدده مثلدث
اسد که در راستای تغيير شكل عرهی عمل نمیکندر

شكل  6جابجایی مرکز جرم با هربه برای هخامدها و طو -
های مختلف قاعده مثلث

1399  بهار،? شماره،? جلد،)(نشریه علمی مكانيك هوافضا
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 معرف پيشبينی جابجایی مرکز جرم ورق مثلثی تحدد7 شكل
پيشفشارهای انفجاری مختلف اسدر همانطور که از ای شدكل
3  رابطه بدون بعد برای ورق کوچدك بدا هدخامد،میتوان دید
ميلیمتر کمتری جابجایی را پيشبينی میکندد در حدالی کده
 ميلیمتر بيشتری جابجایی را خواهد داشددر همچندي1 ورق
میتوان دید که برای جابجاییهای کوچك و متوسط مربوط بده
 افزایش جابجایی با پيشفشار به صورت یكنواخدد،ورق هخيم
افزایش مییابد در حالی که برای ورق نازک اید افدزایش ابتددا
 بده خدوبی7 تند اسد و به مروز زمان یكنواخد میشودر شكل
نشان میدهد که رابطه بدونبعد به دسد آمده با تاثيرپذیری از
 روند متفاوتی را برای جابجایی مرکز جرم ورقهایی با،ابعاد ورق
ابعاد متفاوت پيشبينی میکندر

 برازش نتایج تجربی7 شكل

 نتیجهگیری-5
استفاده از روش مقادیر منفرد راهدی بدرای جلدوگيری از تكدرار
آزمایشهای پرهزینه و پيشبينی جابجایی مرکز جرم ورق برای
 هدخامدهدا و،گستره ی وسيعی از فشارهای پديشانفجدار گداز
اندازه ورق گشودر استفاده از ای روش با بهدره بدردن از مفهدوم
 دقد بيشتری را موجک شد و بر تطابق قابدل قبدو،نرخ کرنش
پيشبينیها با دادههای آزمایشگاهی در طيف وسديعی از نتدایج
تاکيد داشدر روند افزایش جابجایی مرکز جرم با افدزایش فشدار
 کداهش شديک را بدا هدر بدار،پيشانفجار مشاهده شدر ای روند
افزایش فشار پديش انفجدار نشدان داد کده بدر رابطده غيرخطدی
جابجایی مرکز جرم نمونه مثلثی با بزرگی هربه داللدد داشددر
 کشدش،نتيجه اید کده در یدك شدكل دهدی بدا سدرعد زیداد
قابل توجه موجک انحراف زیاد و تغيير شكل های کششی بدزرگ
 مقاومدد در برابدر تغييدر شدكل بدرای، می شودر عدالوه بدر اید
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