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چکيده
 در. آستری میباشد که جنس آن تأثير بسيار زیادی در عملكرد تشكيل جت و نفوذ دارد،یكی از اجزای اصلی بهکار رفته در خرج گود
 ابتدا فرآیند تشكيل، در این مقاله.سالهای اخير پژوهش در زمينه اثر دوجنسی نمودن آستریها در رفتار خرج گود اهميت پيدا کرده است
 با استفاده از. اتوداین شبيهسازی عددی شده است- برای یك خرج گود مسی با استفاده از نرمافزار انسيس،جت و نفوذ در هدف فوالدی
 حل تحليلی صورت گرفته و آزمون عملی نيز برای خرج گود، و تئوری هيدرودیناميك برای نفوذ،تئوریهای پرِ تعميمیافته برای تشكيل جت
 سپس فرآیند شبيهسازی عددی فوق. تجربی و تحليلی تطابق خوبی را نمایش میدهند، نفوذ حاصل از سه روش عددی.مسی انجام شده است
 نيكل و- و دو خرج گود با آستری دوجنسی مس،که صحتسنجی شده است برای دو خرج گود تكجنسی با آستریهای نيكلی و آلومينيومی
 عمق نفوذ و قطر دهانه نفوذ از جمله مواردی هستند که ميان آستریهای تكجنسی و، سرعت نوک جت. آلومينيوم ادامه یافته است-مس
 در شكلگيری جت و نفوذ، نتایج حاصل از مقایسه بين عملكرد خرج گودهای تكجنسی و دوجنسی.دوجنسی مورد مقایسه قرار گرفته است
.در هدف فوالدی نشان میدهد که دوجنسی نمودن آستریها قطر حفره و عمق نفوذ را بهطور همزمان بهبود میدهد
 سرعت نوک جت، قطر دهانه، عمق نفوذ، خرج گود، آستری دوجنسی:واژههاي کليدي
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ABSTRACT
One of the main important components which are used in the shaped charges is liner that its material has a
considerable influence on the jet formation and penetration profile. In recent years, researches have focused on the
analysis of the effect of bimetallic liners and their effective behavior. In this paper, at the first step, the process of
jet formation and the penetration in the steel target is numerically simulated for a shaped charge with copper liner
using the Ansys-Autodyn software. Analytical solutions have been done using generalized PER theory for jet
formation and hydrodynamics theory for penetration; as well the experimental tests were performed with copper
liner. The comparison of penetration profiles obtained from numerical, experimental and analytical methods
showed a good agreement. Then, the validated numerical simulations were developed for two single-metal liners of
nickel and aluminum, and two bimetallic copper-nickels, and copper-aluminum liners. Also, the results of jet tip
velocity, penetration depth and crater diameter have been compared between single and bimetallic liners. Regarding
to jet formation and penetration in steel target, the comparison between single and bimetallic liners results shows
that the using bimetallic liners, improve crater diameter and depth of penetration simultaneously.
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 -1مقدمه
خرج گود از یك پوسته استوانهای شكل حاوی مادهی
منفجره 5ساخته شده است که یك سمت آن مخروط فلزی
بهنام آستری 2و سمت دیگر آن چاشنی انفجاری 3قرار دارد.
خرج گودها برای اهداف نظامی و غيرنظامی استفاده
میشوند .در کاربردهای غيرنظامی خرج گودها در تخریب
بناها ،حفاری چاههای نفت و معادن استفاده میشوند .در
کاربردهای نظامی ،خرج گودها در برابر انواع مختلف زره و
همچنين سازههای امن استفاده میشوند .دستیابی به عمق
و قطر حفره نفوذ بيشتر ،از جمله مواردی است که در
بهينهسازی خرج گودها مورد توجه می باشد .بدین منظور
تغييرات در پارامترهایی چون هندسه و جنس اجزای
مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است .از آنجایی که
آستری یكی از مهمترین اجزای خرج گود محسوب میشود،
تغيير ضخامت ،زاویه رأس ،قطر و جنس آن میتواند موجب
بهبود عملكرد و تغييرات زیادی در رفتار جت تشكيل شده
داشته باشد .در سالهای اخير ایدههایی مبنی بر ترکيب
مواد مختلف به روشهای گوناگون بهمنظور ساخت
آستریهایی با قابليت نفوذ باال ظهور کردهاند .این آستریها
معموالً دوجنسی یا دوفلزی 4ناميده میشوند که در آنها دو
الیه فلزی متفاوت با الگوهای مختلف به یكدیگر متصل
میشوند.
در این راستا ،والترز و گالسكی ] [5با استفاده از روشی
بهنام اتصال پخشی 1دو الیه مس و نيكل را بهصورت
طبقهای 6از باالی آستری تا پایين آن ،به یكدیگر
چسباندهاند و بدین ترتيب یك روش برای ساخت این نوع از
آستریها ارائه نمودهاند .در نتایج آنها آمده است که فرآیند
فروریزش و تشكيل جت دوجنسی مس -نيكل ،بهعلت
شباهت رفتار مس و نيكل تحت بارگذاری شوک به یكدیگر،
بهخوبی جتهای تكجنسی مسی و نيكلی میباشد.
نوع دیگری از آستریها وجود دارند که به آستریهای
انفعالی 7مشهور هستند .در آنها نيمه باالیی آستری از یك
1- High Explosive Material
2- Liner
3- Detonator
4- Bimetallic
5- Diffusion Bonding Technique
6- Stratified
7- Reactive

جنس و نيمه پایينی آن از جنسی دیگر ساخته شده است.
شيلينگ ] [2در کار خود تأثير آستری انفعالی ساخته شده
از مس و آلومينيوم را در افزایش قطر حفره نفوذ مورد
بررسی قرار داده است .همينطور در رابطه با این نوع از
آستریها ،ميسون ] 53 ،[3نوع آزمون مختلف را برای
محاسبه ميزان نفوذ جت برای آستری دوجنسی با ابعاد
مختلف انجام داده است.
برخی از محققين نيز به مطالعه روشهای آلياژ مواد
بهمنظور ساخت آستریهای دوجنسی پرداختهاند .تای -فو
و همكاران ] ،[4از آلياژ مس و تنگستن ،یك آستری برای
خرج گود ساختهاند و نفوذ آن را در یك هدف فوالدی
همگن ،مورد آزمایش قرار دادهاند .طبق نتایج آنها مقدار
نفوذ جت حاصل از این آستری ،حدود  5/3برابر آستری
تكجنسی مسی بوده است که علت اصلی آن افزایش
چگالی و زمان گسست جت آستری مس -تنگستن بوده
است.
یو و همكاران ] [1در پژوهش خود ،به بررسی تشكيل
جت در یك خرج گود پرداختهاند که از دو آستری به هم
چسبيده از فوالد و مس تشكيل شده است .آنها نتایج
تجربی خود را با نتایج عددی مورد مقایسه قرار داده و طبق
نتایج آنها ،خواص مواد تشكيلدهنده آستری تأثير زیادی
در سرعت و شكل جت دارد .کرتيس و همكاران ] ،[6به
محاسبه ميدان فشار و تنش در جت حاصل از یك آستری
دوجنسی مس -آلومينيوم پرداختهاند .آنها از معادله جریان
پالستيك لوی -ميسز 1و معيار تسليم فون -ميسز 3در
مدلسازی خود استفاده کردهاند .کيم و همكاران ] ،[7با
استفاده از فرآیند پاشش سرد ،یك الیه نازک از آلومينيوم
بر روی یك آستری مسی ایجاد نمودهاند و بدین ترتيب یك
آستری دوجنسی ساختهاند .هدف آنها بررسی تجربی و
شبيهسازی عددی شكلگيری جت حاصل از آستری مذکور
بوده است که دوجنسی بودن آن منجر به بهبود خواص جت
ازجمله نرخ کرنش ،تنش خستگی و چسبندگی میانجامد.
ژائو و همكاران ] [1اثر دوجنسی بودن یك آستری
گنبدی شكل ،در ایجاد قطر دهانه نفوذ بزرگتر در اهداف
بتنی را بررسی کردهاند .آنها الیه داخلی آستری (الیه
8- Levy Misses
9- Von Misses
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متصل به ماده منفجره) را از جنس مس و الیه خارجی آن
را از جنس آلومينيوم انتخاب و با استفاده از شبيهسازی
عددی با نرمافزار اتوداین 5به این نتيجه رسيدهاند که این
امر موجب افزایش قطر دهانه نفوذ نسبت به یك آستری
تكجنسی مسی شده است .در ضمن آنها نتایج خود را با
نتایج تجربی مقایسه و صحتسنجی نمودهاند .دانگ و
همكاران ] [3پارامترهای حاصل از تشكيل جت ،اعم از
سرعت نوک جت ،چگالی انرژی جنبشی و عملكرد نفوذ دو
نوع آستری دوجنسی مس -وانادیوم را مورد آزمایش قرار
دادهاند .در آستری نوع اول ،الیه داخلی وانادیوم و الیه
خارجی مس و در آستری نوع دوم الیه داخلی مس و الیه
خارجی وانادیوم میباشد .طبق نتایج آنها سرعت نوک جت
و مقدار چگالی انرژی جنبشی آستری نوع اول ،بيشتر از نوع
دوم میباشد؛ درحالیکه عملكرد نفوذ جت آستری نوع اول
بهتر از عملكرد جت آستری نوع دوم نبوده است.
در این مقاله ،هدف بررسی تأثير دوجنسی بودن آستری
در سرعت نوک جت ،عمق نفوذ و قطر حفره نفوذ میباشد.
شبيهسازی فرآیندهای شكلگيری جت و نفوذ در هدف
فوالدی با نرمافزار اتوداین صورت گرفته و برای اطمينان از
صحت نتایج عددی ،ابتدا شكلگيری و نفوذ یك آستری
تكجنسی مسی شبيهسازی شده است .نتایج حاصل با
نتایج تحليلی تئوریهای تعميمیافته پر برای تشكيل جت و
تئوری هيدرودیناميك برای نفوذ مقایسه شده و تطابق
مناسبی ميان آنها مشاهده شده است .پس از صحتسنجی
روند شبيهسازی آستری مسی ،خرج گودهای تكجنسی
نيكلی و آلومينيومی و دو نوع آستری دوجنسی مس -نيكل
و مس -آلومينيوم ،با همان فرآیند شبيهسازی تشكيل جت
و نفوذ در هدف فوالدی اجرا شده ،و تأثير دوجنسی بودن
جت در شكلگيری و نفوذ در هدف فوالدی ،مورد بررسی
قرار گرفته است .نتایج نشان میدهند که دوجنسی بودن
آستری ،تأثير بسزایی در افزایش سرعت نوک جت ،عمق
نفوذ و همچنين قطر حفره آن دارد.

 -2حل تحليلي خرج گود
حل تحليلی خرج گود ،در دو بخش تشكيل جت و نفوذ
مدلسازی شده و مورد بررسی دانشمندان قرار گرفته است.
1- AUTODYN
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 -1-2مدل تشکيل جت
برای شبيهسازی تحليلی فرآیند تشكيل جت تئوریهای
مختلفی وجود دارد .از آنجایی که آستری خرج گود در این
پژوهش مخروطیشكل میباشد ،تئوری تعميمیافته پِر 2برای
شبيهسازی شكلگيری جت حاصل از آن بسيار مناسب
میباشد ] .[50در تئوری پر ،زاویه بين نوک آستری و
ضخامت دیواره آن ،ثابت فرض میشود .موج انفجار نيز به
صورت صفحهای در نظر گرفته شده و در مدل اصالح شده
آن ،انحراف از آستری مخروطی و اثرات شروع نقطه انفجار
نيز در نظر گرفته میشود .سرعت جت در این مدل ،طبق
رابطه ( )5تعریف میشود.
()5

(

)

در رابطه ( V0، )5سرعت فروپاشی α ،زاویه بين مماس بر
آستری در نقطه  xو محور تقارن β ،زاویه بين امتداد
فروپاشی دیواره آستری و محور تقارن و  δزاویه تيلور
میباشد که در مدل تعميمیافته پِر بهصورت رابطه ( )2بيان
میشود.
()2

) (

در رابطه ( UD ،)2سرعت انفجار ماده منفجره و ) ϵ(xزاویه
بين شعاع حامل موج انفجار و سطح آستری میباشد ،که
روی سطح آستری محاسبه میشود.
 -2-2مدل نفوذ
برای محاسبه مقدار عمق نفوذ نيز از تئوری
هيدرودیناميكی 3نفوذ استفاده شده است که در آن
استحكام هدف نادیده گرفته میشود ] .[50در اثر سرعت
بسيار زیاد جت ،فشار توليد شده در هنگام برخورد با هدف
بسيار زیاد میباشد .بهدليل فشار بيش از حد که از تنش
تسليم ماده هدف به مراتب باالتر است ،میتوان از استحكام
و لزجت هدف و جت صرفنظر نمود که با این فرضيات
میتوان معادله برنولی را مورد استفاده قرار داد و در نهایت
به رابطه ( )3رسيد.
()3

√

2- Generalized PER Theory
3- Hydrodynamic Penetration Theory
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در رابطه ( L ،)3طول جت ρj ،چگالی ماده جت و  ρtچگالی
ماده هدف میباشد.

در فرآیند شبيهسازی از حلگر اویلری و الگرانژی
استفاده شد .با توجه به مزایای روش اویلری در زمان
پردازش و نتایج مناسب در شبيهسازی فرآیند تشكيل جت

 -3حل عددي
در این پژوهش ،یك خرج گود کوچك جهت مقایسه بين
آستری تك جنسی و دوجنسی انتخاب شده و در هر دو
حالت شبيهسازی شده است .در نهایت بين آستری
تكجنسی و دوجنسی مقایسه صورت گرفته است.

و نفوذ در نرمافزار اتوداین ] ،[52از حلگر اویلری استفاده
شد .برای شبيهسازی فرآیند تشكيل جت ،از پيشزمينه خأل
و شبكهبندی مربعی یكنواخت با ابعاد  0/2×0/2در ناحيه
تشكيل جت ،و شبكهبندی مستطيلی و غيریكنواخت در
سایر نواحی استفاده شده است .شكل  ،2ابعاد دامنه حل و

 -1-3حل عددي آستري تکجنسي و صحتسنجي

ابعاد شبكهبندی در این دامنه را نشان میدهد .برای

آن

شبيهسازی فرآیند نفوذ نيز از حلگر اویلری با شبكهبندی

خرج گود مورد پژوهش ،دارای یك آستری با قطر  16و

مربعی و یكنواخت با ابعاد  0/4×0/4استفاده شده است که

طول  65/4ميلیمتر میباشد .شكل  1ابعاد هندسی و اجزای

در آن هدف از جنس فوالد  5006و بهصورت استوانهای با

تشكيلدهنده آن را نشان میدهد .با توجه به در نظر گرفتن
هزینههای ساخت و آزمایشهای تجربی ،این ابعاد برای
خرج گود انتخاب شده است.

شعاع  500و طول  100ميلیمتر در نظر گرفته شده است.
در شبيهسازی تغيير شكل فلزات بر اثر برخورد موج شوک
ناشی از انفجار ،به معادله حالتی نياز است که بتواند رفتار
آن را توصيف کند؛ بنابراین ،برای مواد فلزی بهکار رفته در
اجزای خرج گود و همينطور برای ماده هدف از معادله
حالت شوک 6استفاده شده است .این معادله حالت در
تحليل مسایلی که شامل سرعت و فشار زیاد و همينطور
تغيير فاز هستند ،کاربرد دارد .برای ماده منفجره از معادله
حالت جِی -دابليو -اِل 7استفاده شده است .این معادله رابطه
بين فشار ،حجم نسبی و انرژی اوليه را بيان میکند و برای
محاسبه فشار در محصوالت انفجار استفاده میشود ].[53

شکل ( :)1ابعاد هندسی و اجزای خرج گود طراحی شده.
این خرج گود از چهار بخش آستری ،پوسته ،ماده
انفجاری و محفظه بوستر تشكيل شده است .برای آستری
تكجنسی ،سه جنس مختلف مس ،5نيكل و آلومينيوم 2در
نظر گرفته شده است .با توجه به اینکه آستری آلومينيوم از
خانواده  6000از قطر دهانه نفوذ بزرگتری ،در مقایسه با
دیگر خانوادههای آلومينيوم برخوردار بود از آلومينيوم
 6061-T6در فرآیند شبيهسازی استفاده شد ] .[55پوسته،
ماده منفجره و محفظه بوستر نيز بهترتيب دارای جنسهای
فوالد  ،35006ترکيب بی 4و تفلون 1میباشند.
1- CUOFHC
2- Al 6061-T6
3- Steel 1006
4- Comp-B
5- Teflon

شکل ( :)2ابعاد دامنه حل در فرآیند تشكيل جت و
شيوه توزیع شبكهبندی در آن.

6- Shock
)7- JWL(Jones-Wilkins-Lee equation of state
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از آنجاییکه خواص استحكامی مواد تشكيلدهنده
خرج گود از جمله آستری مهم میباشد ،در هنگام بررسی
فشار هيدرواستاتيك ،باید ارتباط بين فشار و برش مشخص
باشد .این رابطه با مدل مقاومت مشخص میشود .در فرآیند
انفجار ،بهعلت وجود نرخ کرنش بسيار باال ،مدل مقاومت
استينبرگ -گينان 5مناسب میباشد که برای آستریها از
این معادله حالت استفاده شده است ] .[54جدول  1مواد
انتخاب شده ،معادالت حالت و مدل مقاومت را برای اجزای
خرج گود و هدف نشان میدهد.
جدول ( :)1پارامترهای هندسی شكل .4

مس -نيكل

6/32

5 /5

0 /3

5 /0

0 /3

5 /3

0 /4

مس -آلومينيوم

جنس آستری

D

Co

Ci

Bo

Bi

Ao

Ai

6/17

5/21 0/4 5/31

0 /3

5/11

0 /6
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بنابراین ،فقط یك نوع الیه چينی در نظر گرفته شده است و
در آن ضخامت الیه نيكلی یا آلومينيومی 0/3 ،ميلیمتر و
ضخامت الیه مسی  5ميلیمتر در نظر گرفته شده است که
ابعاد هندسی آن در شكل  4و جدول  2ارائه شدهاند.
معادالت حالت و مدل مقاومت برای مس ،نيكل و
آلومينيوم ،همانند خواص ارائه شده در جدول  1میباشد.
برای درک بهتر نحوه تشكيل جت حاصل از آستری
دوجنسی ،شكل  ،5تشكيل شدن یك جت دوجنسی
مس -نيكل را نشان میدهد که در آن الیه خارجی مسی و
الیه داخلی نيكلی میباشد.

 -2-3حل عددي آستري دوجنسي
هدف از این شبيهسازی ،مقایسه عملكرد جت دوجنسی با
جت تكجنسی میباشد .همانطورکه در شكل  3مشاهده
می شود ابتدا یك آستری تكجنسی مسی مورد شبيهسازی
قرار گرفت .سپس بهمنظور بررسی رفتار آستری دوجنسی،
دو حالت برای ترکيب مواد در نظر گرفته شده است .حالت
اول ترکيب دو مادهای است که آستری ساخته شده از آنها
رفتاری مشابه با یكدیگر و حالت دوم ترکيب دو مادهای
است که آستری ساخته شده از آنها رفتاری متفاوت با
یكدیگر دارند .از آنجایی که آستری نيكلی رفتاری مشابه و
آستری آلومينيومی رفتاری متفاوت با آستری مسی دارند،
ترکيبهای مس -نيكل و مس -آلومينيوم برای آستریهای
دوجنسی استفاده شدهاند ] 5و  .[51الیه خارجی آستری
(الیه در تماس با ماده منفجره) از جنس مس و الیه داخلی
از جنس نيكل یا آلومينيوم در نظر گرفته شده است.
1-Steinberg-Guinan

شکل (( :)3الف) جت مسی قبل از نفوذ و (ب) بعد از نفوذ در
هدف فوالدی.

شکل ( :)4ابعاد هندسی آستری دوجنسی.

31

فصلنامه علمی -پژوهشی مكانيك هوافضا ،جلد  ،51شماره  ،3پایيز 5331

جدول ( :)2مقدار عمق نفوذ جت تكجنسی مس در هدف
فوالدی در فاصله قرار  3برابر قطر (.)3CD
جنس جت
مس

حل عددی

آزمون تجربی

حل تحليلی

(ميلیمتر)

(ميلیمتر)

(ميلیمتر)

321

330

346

برای شبيهسازی رفتار فلزات در نرخ کرنشهای باال،
استفاده از مدل مقاومت تا زمانی معنا دارد که فلز حالت
مایع نداشته باشد .در پدیده شكلگيری جت ،به لحظهای
که آستری بهطور کامل به جت تبدیل میشود ،لحظه
فروریزش آستری گفته میشود .از این لحظه به بعد باید
مدل مقاومت ماده آستری غيرفعال شود ،زیرا تعریف مدل
مقاومت باعث فرارسيدن زود هنگام زمان شكست میشود.
در اثر آن مقدار عمق نفوذ حاصل از شبيهسازی از مقدار
واقعی آن فاصله پيدا میکند .در نرمافزار اتوداین ،لحظهای
که آستری کامالً به جت تبدیل شد ،باید حذف مقاومت
ماده اعمال گردد.
بهمنظور افزایش سرعت محاسبات توسط نرمافزار نيز
میتوان مواد تشكيلدهنده اجزای خرج گود بهجز آستری را
حذف نمود .این کار باید زمانی انجام شود که سطح انرژی
درونی جت ثابت شود .زیرا از این لحظه به بعد انرژی حاصل
از انفجار هيچ تأثيری در شكلگيری جت نداشته و
شبيهسازی تغيير شكل مواد انفجاری و اجزای دیگر خرج

شکل ( :)5شكلگيری جت دوجنسی مس -نيكل (الیه

گود ،محاسبات اضافی برای رایانه هستند .در شكل 5

داخلی نيكل و الیه خارجی مسی) الف) قبل از حذف مواد
منفجره و پوسته ب) بعد از حذف مواد.

فرآیند حذف ماده منفجره ،پوسته و محفظه بوستر بعد از
شكلگيری جت مشاهده میشود .شكل  6زمان مناسب

برای شبيهسازی نفوذ نيز از فرضيات بخش  ،2اعم از
نوع حلگر ،ابعاد شبكهبندی ،معادالت حالت و نيز مدلهای

برای حذف مواد مذکور و شكل  1نمایی از شبيهسازی
فرآیند شكلگيری و نفوذ آستری دوجنسی را نشان میدهد.

مقاومت استفاده شده و ماده هدف نيز همان فوالد 5006
در نظر گرفته شده است.
در پدیدههای ضربه و انفجار بهدليل بارگذاری شدید،
نرخ کرنش مواد بسيار باالست .برای همين از حلگر صریح

5

برای حل این مسائل استفاده میگردد .حل صریح هم
بهطور مشروط پایدار و همگراست .برای همين تعيين گام
زمانی بسيار تعيين کننده است.
برای شبيهسازی فرایند تشكيل جت و نفوذ آن در هدف
فوالدی از حلگر اویلری با پيشزمينه خأل دارای شبكهبندی
مربعی یكنواخت با ابعاد  0/2در  0/2در ناحيه تشكيل جت
و از شبكهبندی مستطيلی و غيریكنواخت در سایر نواحی
استفاده شده است ].[54

شکل ( :)6تغييرات انرژی درونی  50نقطه از جت نسبت به
زمان.

1- Explicit
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پيشرفته بوده و هزینه هنگفتی را تحميل مینماید .بنابراین،
استفاده از روشهایی چون اندازهگيری ميزان عمق و قطر
دهانه نفوذ همواره مورد توجه بوده است.
در این پژوهش جهت صحتسنجی نتایج عددی از یك
خرج گود با آستری تكجنسی مس بهرهگيری شده و مورد
آزمون قرار گرفت .این خرج گود دارای جرم یكسان در
آستری ،ماده منفجره ،پوسته نسبت به آستری دوجنسی
بوده و ابعاد آن کامالً مشابه با ابعاد آستریهای دوجنسی
می باشد .ضخامت آستری برابر با  5/3و از لحاظ هندسی
مطابق با شكل  4میباشد .نتيجه حاصل از این آزمون که
با چينش عمودی صورت گرفته در جدول  3مشاهده
شکل ( :)1آستری دو جنسی مس -آلومينيوم (الیه داخلی
آلومينيوم و الیه خارجی مسی) الف) شكلگيری جت
ب) نمایی از فرآیند نفوذ در هدف فوالدی.

میشود .شكل  3نمایی از خرج گود مسی و همچنين هدف
فوالدی که مورد آزمون قرار گرفته مشاهده میشود.

 -4آزمون تجربي
شيوه چيدمان در آزمونهای تجربی برای خرج گودها در
حالت کلی به دو گونه می باشد :الف) بهصورت عمودی و
ب) بهصورت افقی که در شكل  8نمونههایی از آن نمایش
داده شده است.
(ب)

(الف)

شکل ( :)3الف) نمایی از خرج گود مسی
ب) نمایی از هدف فوالدی.

 -5تحليل نتایج و بحث

(ب)

(الف)

شکل ( :)8چيدمان آزمون تجربی خرج گود
الف) افقی ] [51و ب) عمودی.
البته استفاده از چيدمانهایی برای اندازهگيری سرعت
نوک جت پس از شكلگيری نيز در بسياری پژوهشها مورد
بررسی قرار گرفته است .استفاده از عكس رادیوگرافی هم از
قدیم ،جهت بررسی شيوه شكلگيری جت مورد توجه بوده
است .اما استفاده از این روشها وابسته به دستگاههای

شبيهسازی عددی خرج گود دارای دو بخش میباشد .بخش
اول مربوط به شبيهسازی شكلگيری جت بوده و بخش دوم
مربوط به نفوذ جت در هدف میباشد .در این پژوهش از
حلگر اویلری با پيشزمينه خأل برای شبيهسازی
شكلگيری جت استفاده شده است .برای شبيهسازی نفوذ
جت نيز از حلگر اویلری استفاده شد .مقایسه نتایج نفوذ با
نتایج تحليلی نشاندهنده این موضوع هستند که نتایج
حلگر اویلری برای شبيهسازی شكلگيری جت و پدیده نفوذ
مناسب میباشد.
در نرمافزار اتوداین شبكهبندی فقط از نوع چهارضلعی
است .با توجه به شبيهسازیهایی که در این پژوهش صورت
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گرفت این نتيجه حاصل شد که استفاده از شبكهبندی
مربعی مناسب میباشد؛ زیرا شبكهبندی مستطيلی عالوه بر
افزایش زمان پردازش ،پاسخهای قابل اعتمادی ارائه
نمیکند .برای شبيهسازی شكلگيری جت باید از ابعاد
شبكهبندی کوچكتری در ناحيه حل نسبت به شبكهبندی
در شبيهسازی نفوذ استفاده کرد؛ زیرا این امر منجر به
تخمين دقيق سرعت نوک جت میشود .هر قدر شكلگيری
جت دقيقتر شبيهسازی شود ،شبيهسازی نفوذ نيز دارای
دقت بيشتری خواهد بود.
نكته حائز اهميت این است که با استفاده از قابليت
نرمافزار اتوداین ،میتوان قسمتهایی که نياز بهدقت باالتری
دارند ،مانند ناحيه تشكيل جت و ناحيه نفوذ جت را
بهصورت یكنواخت و مربعی ،و سایر نواحی را بهصورت
غيریكنواخت و مستطيلی مشبندی نمود تا به اینصورت
سرعت و دقت محاسبات را افزایش و حجم آن را کاهش
داد .در این پژوهش از شبكهبندی مربعی یكنواخت با ابعاد
 0/2×0/2برای شبيهسازی شكلگيری جت ،و ابعاد
 0/4×0/4برای شبيهسازی نفوذ استفاده شده است.
استفاده از حل عددی دوبعدی و همچنين استفاده از
تقارن محوری در راستای محور فروریزش جت ،ضمن آنکه
نتایج مناسبی را ارائه می دهد ،در عين حال زمان پردازش
را بسيار کوتاه می نماید.

با استفاده از همين روش برای آستری با جنسهای
دیگر نيز مسير ادامه یافت .جدول  4و  5بهترتيب مقادیر
سرعت نوک جت و عمق نفوذ را برای سه خرج گود با
آستری تكجنسی در فاصله قرار سه برابر قطر خرج (قطر
داخلی پوسته) با استفاده از ماده منفجره ترکيبی  5نشان
میدهد.
جدول ( :)4مقدار عمق نفوذ جتهای تكجنسی در هدف
فوالدی در فاصله قرار  3برابر قطر (.)3CD
جنس جت

عمق نفوذ
(ميلیمتر)
حل عددی

عمق نفوذ
(ميلیمتر)
حل تحليلی

خطای
نسبی
(درصد)

مس

321

346

6/5

نيكل

230

346

56/2

آلومينيوم
6061-T6

510

573

4 /0

جدول ( :)5مقدار عمق و قطر دهانه نفوذ جتهای
تكجنسی و دوجنسی در هدف فوالدی در فاصله قرار 3
برابر قطر (.)3CD
جنس جت

عمق نفوذ
(ميلیمتر)

قطر دهانه نفوذ
(ميلیمتر)

مس

321

57

نيكل

230

53

در ابتدا جهت صحتسنجی روش عددی از یك خرج

آلومينيوم

510

11

گود تكجنسی بهرهگيری شد .همانطورکه در جدول 3

مس -نيكل

214

56

مس -آلومينيوم

240

10

مشاهده میشود نتایج شبيهسازی عددی بهکار رفته برای
یك خرج گود تكجنسی مسی ،با نتایج تحليلی و تجربی
صحتسنجی شده و تطابق باالیی را نشان میدهند.
جدول ( :)3سرعت نوک جتهای تكجنسی در هدف
فوالدی در فاصله قرار  3برابر قطر ()3CD
حل شبيه
سازی عددی
)(m/s
1472

حل
تحليلی
)(m/s
7715

%3 / 3

نيكل

1374

7715

%1 / 0

آلومينيوم
6061-T6

3705

3763

%0 / 7

جنس جت
مس

خطای
نسبی

با توجه به نتایج جدول  4و  5میتوان نتيجه گرفت
که مقدار خطاهای نسبی برای تخمين سرعت جت و عمق
نفوذ حاصل از فرآیند شبيهسازی نرمافزار صحيح بوده و با
نتایج تحليلی تطابق خوبی دارد؛ بنابراین ،میتوان گفت که
ابعاد شبكهبندی ،شرایط مرزی ،معادالت حالت و مدلهای
مقاومت ذکرشده در این بخش ،برای شبيهسازی این نوع
آستری بسيار مناسب هستند؛ بنابراین ،نتایج آستری مسی
بهعنوان یك شاهد ،میتواند مبنای مقایسه مناسبی برای
نتایج آستریهای دیگر اعم از نيكلی ،آلومينيومی و
همينطور آستریهای دوجنسی باشد.
1- Comp-B
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پس از اطمينان از صحت نتایج نرمافزار اتوداین و روش
بهکار رفته در آن ،از همين روش برای شبيهسازی آستری
دوجنسی بهره گرفته شد .شكل  ،12نمودار سرعت نوک جت
را در فاصله قرارهای مختلف برای پنج نوع آستری (سه عدد
تكجنسی و دو عدد دوجنسی) نشان میدهد که از
شبيهسازی عددی محاسبه شدهاند.

505

میتوان نتيجه گرفت که این نوع آستری بهلحاظ فنی و
اقتصادی مطلوب نمیباشد .اما آستری دوجنسی
مس -آلومينيوم منجر به بهبود عمق نفوذ نسبت به آستری
تكجنسی آلومينيومی شد .تغيير ضخامت آلومينيوم نيز
میتواند منجر به افزایش قطر دهانه حفره شود که در شكل
 11نمایش داده شده است.

با توجه به شكل  ،12مشخص است که تغييرات سرعت
نوک دو جت تكجنسی مسی و نيكلی دارای رفتار بسيار
مشابه میباشند ،اما سرعت نوک جت در آستری
آلومينيومی ،مقدار بيشتری نسبت به جتهای تكجنسی
مسی ،نيكی و دوجنسی مس -نيكل دارد .نكته جالب این
است که جت دوجنسی مس -آلومينيوم دارای سرعت بسيار
بيشتری نسبت به جتهای تكجنسی مسی و آلومينيومی
میباشد .برای روشنتر شدن موضوع ،بایستی عملكرد این
پنج جت در نفوذ نيز بررسی شود .جدول  ،6نتایج حاصل از
شبيهسازی عددی نفوذ جتها در فاصلهی توقف برابر با سه
برابر قطر خرج در هدف فوالدی را نشان میدهد.

شکل ( :)12سرعت نوک جتهای تكجنسی و دوجنسی.
دو نوع چينش مختلف برای آستریهای دوجنسی
پيشنهاد شد .چينش اول ترکيب مس -نيكل و چينش دوم
ترکيب مس -آلومينيوم بود .علت اصلی انتخاب این دو
چينش این بود که جت حاصل از آستریهای تكجنسی
مس و نيكل بهعلت چگالی نزدیك بههم ،رفتاری مشابه با
یكدیگر دارند ،اما آستریهای تكجنسی مس و آلومينيوم
رفتاری غيرمشابه دارند.
نتایج نهایی نشان دادند که آستری دوجنسی
مس -نيكل همان رفتار آستریهای تكجنسی را دارد و
هيچ بهبودی در رفتار جت نهایی حاصل نشد .بنابراین،

شکل ( :)11تغيير پارامترهای نفوذ جت دوجنسی
مس -آلومينيوم نسبت به تغييرات ضخامت آلومينيوم
(الف) قطر حفره (ب) عمق نفوذ و (ج) سرعت نوک جت.
در شبيهسازی شكلگيری جت مشاهده شد که جت از
سطح درونی آستری (سطح غير مرتبط با ماده منفجره)
شروع به تشكيل شدن میکند؛ بنابراین ،در چينش الیهها
باید ماده با توانایی ایجاد قطر دهانه حفره بزرگتر را در الیه
درونی و ماده دوم را در الیه خارجی آستری جاگذاری نمود.
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در آستری دوجنسی مس -آلومينيوم ،از آنجاییکه
آلومينيوم قابليت ایجاد قطر دهانه بزرگتر دارد ] ،[55در
الیه درونی جاگذاری شده و مس که توانایی ایجاد عمق
نفوذ بيشتری دارد در الیه خارجی جاگذاری شده است تا
پس از ایجاد حفره توسط آلومينيوم ،نفوذ توسط قسمت
مسی جت ادامه یابد.
در نمودار شكل  ،11تغييرات قطر حفره نشان میدهد
که افزایش مقدار ضخامت آلومينيوم تا یك حد مشخصی
منجر به افزایش قطر حفره میشود که علت اصلی آن
افزایش مواد انباشته شده آلومينيومی در نوک جت میباشد.
بنابراین ،افزایش ضخامت آلومينيوم تا یك حد مشخصی
میتواند باعث افزایش قطر دهانه حفره شود.
طبق تئوری هيدرودیناميك نفوذ ،اگر بتوان در آستری
دوجنسی ،مواد را طوری انتخاب نمود که چگالی معادل
آستری دوجنسی ،بيشتر از چگالی آستری تكجنسی شود،
میتوان عمق نفوذ را افزایش داد .افزایش چگالی آستری
دوجنسی مس -آلومينيوم نسبت به آستری تكجنسی
آلومينيوم ،باعث افزایش عمق نفوذ آن میشود .در نمودار
شكل  11مشاهده میشود که عمق نفوذ با افزایش ضخامت
آلومينيوم کاهش مییابد که علت آن افزایش مقدار
آلومينيوم در قسمت جلوی جت بوده که منجر به ميل رفتار
جت به رفتار جت آلومينيومی میشود.
برای افزایش قطر دهانه نفوذ نيز بایستی از موادی
استفاده کرد که توانایی ایجاد قطر حفره زیادی دارند
] .[52-53اگر بتوان آستری را طوری طراحی نمود که این
مواد در نوک جت انباشته شوند ،آنگاه میتوان انتظار
افزایش قطر دهانه حفره را داشت.
شكل  11نشان میدهد که با افزایش ضخامت آلومينيوم،
سرعت نوک جت کاهش مییابد و بعد از ضخامت تقریباً
 0/6ميلیمتر ،تغييرات سرعت نوک جت با شيب کمتری
شروع به کاهش میکند .سرعتهای باالی 50000
متر بر ثانيه نيز منجر به گسسته شدن زودهنگام جت
میشود که این برای جت مناسب نيست.
با توجه به موارد فوق و همچنين توجيهپذیری فرآیند
ساخت ،میتوان نتيجه گرفت که رفتار جت دوجنسی
مس -آلومينيوم در ضخامت حدود  ،t=0/7 mmبهينهترین
حالت خود را دارد؛ زیرا بهلحاظ عمق نفوذ نسبت به آستری
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تكجنسی آلومينيومی ،و بهلحاظ قطر حفره نيز نسبت به
آستری تكجنسی مسی بهبود چشمگيری پيدا کرده است.
نتایج در جدول  6ارائه شده است.

 -6نتيجهگيري
با توجه به نتایج حاصل در این پژوهش ،نرمافزار اتوداین یك
ابزار بسيار قدرتمند برای شبيهسازی پدیده شكلگيری و
نفوذ جت در اهداف میباشد که الزمه آن طی کردن مسير
صحيح به لحاظ انتخاب نوع حلگر ،شبكهبندی ،معادالت
حالت ،مقاومت مواد ،شرایط مرزی ،پارامترهای تعریف
شونده ،تقارن محوری در هندسه و  ...میباشد .حلگر اویلری
با توجه به صرفهجویی در زمان و افزایش دقت پاسخها
میتواند برای شبيهسازی دو پدیده شكلگيری و نفوذ جت
نتایج مناسبی داشته باشد .استفاده از شبكهبندی یكنواخت
مربعی برای شبيهسازی تشكيل جت و نفوذ ،از دقت باالیی
برخوردار خواهد بود .از طرفی معادالت حالت و مدلهای
مقاومتی که برای مواد خرج گود در نظر گرفته شده نيز با
نتایج تحليلی و تجربی تطابق باالیی را نشان میدهد.
استفاده از حل دوبعدی همراه با تقارن محوری در راستای
محور فروریزش آستری ،ضمن کاهش زمان حل از نتایج
مناسبی برخوردار خواهد بود.
در آستری دوجنسی مس -نيكل مشاهده شد که رفتار
آن از نظر شكلگيری و نفوذ ،تشابه بسياری به جتهای
تكجنسی مس و نيكلی دارد و همانطورکه بحث شد ،به
علت عدم بهبود عملكرد جت در نفوذ ،گزینه مناسبی نبود.
جت دوجنسی مس -آلومينيوم بهعلت رفتار متفاوت
مس و آلومينيوم عملكرد بهتری در نفوذ از خود نشان داد؛
زیرا نسبت به جت تكجنسی آلومينيومی که نفوذ کمی
داشت ،عمق نفوذ بيشتری را ایجاد کرد .علت اصلی افزایش
عمق نفوذ ،افزایش چگالی معادل آستری دوجنسی نسبت
به آستری تكجنسی آلومينيومی بوده است .ضمناً قطر
دهانه نفوذ نيز نسبت به آستری تكجنسی مس از مقدار
بسيار بيشتری برخوردار است .این بدین معناست که آستری
دوجنسی مس -آلومينيوم ضمن افزایش قطر دهانه نفوذ
نسبت به آستری تكجنسی مسی ،افزایش نفوذ را نسبت به
آستری تكجنسی آلومينيومی بههمراه داشته است .در
نهایت همانطورکه مشاهده میشود آستری دوجنسی
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 آلومينيوم میتواند هم به لحاظ عمق نفوذ و هم قطر-مس
. در اهداف فوالدی مؤثر عمل کند،دهانه حفره
 آلومينيوم-در مورد جنس آستری دوجنسی مس
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 نسبت به حالت،در افزایش یكی از مقادیر عمق یا قطر نفوذ
 پيشبينی می شود استفاده از مس و.تكجنسی تأثير دارند
،آلومينيوم در کنار یكدیگر برای ساخت آستری دوجنسی
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پيوست:
معادله حالت و مدل مقاومت اجزاي خرج گود
جنس ماده

جزء

مدل مقاومت

معادله حالت

آستری اول

مس

2

شوک

5

استينبرگ-گينان

آستری دوم

نيكل

شوک

استينبرگ-گينان

آستری سوم

آلومينيوم 6061-T6

شوک

استينبرگ-گينان

پوسته

فوالد5006
ترکيب بی

ماده منفجره

شوک

1

جی-دابليو-ال

6

درپوش

تفلون

هدف

فوالد5006

جانسون-کوک
4

3

ندارد

شوک

ندارد

شوک

ون -مایسز

7

ضرایب معادله حالت جي-دابليو-ال براي ماده منفجره ترکيب بي
نام ضریب

مقادیر

)A(kPa

2/0321E1

)B (kPa

1/613005E6

R1

4 /4

R2

5 /2

ω

0 /3

)C-J Detonation Velocity(m/s

6/21E3

)C-J Energy/Unit Volume (kj/m3

1/5E6

)C-J Pressure(kpa

5/21E7

ضرایب مدل مقاومت استينبرگ -گينان براي مواد آستري
نام ضریب

مس

آلومينيوم

نيکل

)Shear module (kPa

4/77E7

2/76E7

1/11E7

)Yield Stress)kPa

5/2E1

2 /3 E 1

5/4E1

)Max. Yield Stress(kPa

6/4E1

6/1E1

5 /2 E 6

Hardening const.

36

521

46

Hardening exp.

0/41

0 /5

0/130

dG/dP

5/31

5 /1

-2/71730

))dG/dT kPa/K

-5/731E 4

- 5 /7 E 4

-2/7173E4

dY/dP

0/003336

0/051301

0/002212

)Melting Temp. (K

5/73E3

5/22E3

2/33E3
1-Shock
2-CU-OFHC
3-Johnson-Cook
4-JWL
5-Comp-B
6-Teflon
7-Von Misses
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ضرایب معادله حالت شوک براي مواد آستري
نيکل

آلومينيوم

مس

نام ضریب

5/310

5/37

2/02

Gruneisen Coeff.

4/530E3

1/24E3

3/34 E3

C1 (m/s)

5/140

5 /4

5/413

S1

300

300

300

Reference Temp. (K)

455/000035

111/000522

313

Specific heat
(J/kg.K)

1226 ضرایب مدل مقاومت فوالد
 کوک-جانسون

 مایسز-ون

نام ضریب

1/510005E7

7/6323E7

Shear Modulus (kPa)

3/1E1

Yield Stress (kPa)

2/71E1

3/1E1
------

0/36

------

Hardening Exp.

5155

------

Melting Temp(k)

0/022

------

Strain Rate const.

5

------

Thermal Softening Exp.

5

------

Ref. Strain Rate

5 order

------

Strain Rate Correction

Hardening Const.

1226 ضرایب معادله حالت شوک براي فوالد
نام ضریب

مقادیر

5/670

Gruneisen Coeff.

4650

C1 (m/s)

5/730

S1

0

Reference Temp. (K)

0

Specific Heat (J/kg.K)

ضرایب معادله حالت شوک براي تفلون
مقادیر

نام ضریب

0/13

Gruneisen Coeff.

5/145 E3

C1 (m/s)

5/707

S1

0

Reference Temp. (K)

0

Specific Heat (J/kg.K)

