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مطالعه تجربی اثر ضخامت دیافراگم بر موقعیت تخت شدن موج
شوک در لوله شوک گازی
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چكیده
 قابليت توليد موج شوک با،لوله شوک یكی از تجهيزاتی است که با ایجاد اختالف فشار بين دو ناحيه آن (درایور و دریون) و حذف دیافراگم
 در این تحقيق موج شوک صفحهای و فاصلهایجاد آن در طول بخش دریون مورد بررسی تجربی قرار گرفته.زمان خيز بسيار کوتاه را دارد
 فشار موج شوک در مقاطع مختلف در طول لوله شوک و همچنين در فاصلههای شعاعی، با استفاده از سه حسگر فشار پيزو رزیستيو.است
 نتایج آزمایشها با. از جنس مایلر تكرار شد۰/9  و۰/۲ ،۰/5 mm  این آزمایشها با سه دیافراگم دارای ضخامتهای.مختلف اندازهگيری شد
 استخراج شده و فاصله صفحهای، که نرمافزاری برای پردازش سيگنالهای حسگر فشار از طریق دیتاالگر استTRAww استفاده از نرمافزار
 نتایج بهدستآمده نشان میدهد که با افزایش ضخامت دیافراگم و درنتيجه افزایش.شدن موج شوک برای دیافراگمهای مختلف به دست آمد
فشار انفجار (فشار ناحيه درایور) فشار موج شوک ایجادشده افزایش یافته و موج شوک صفحهای در فاصله دورتری در بخش دریون ایجاد
 کمتر از دو دیافراگم دیگر بوده و موج شوک صفحهای ایجادشده تا انتهای لوله شوک۰/5 mm  طول دوره یكنواختی با دیافراگم.میشود
. با افزایش ضخامت دیافراگم افزایش مییابد، همچنين ميزان افت فشار در دریون پس از پارگی دیافراگم.پایدار نبود
 فشار دیناميك، موج شوک صفحهای، بارگذاری دیناميكی، لوله شوک:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Shock tube is an equipment in which by creating a pressure difference between driver and driven section via the
bursting membrane has the ability to generate shock wave with very short rise time. One of the important
parameters in the shock tube is the planar shock wave and the distance of its formation along the driven section. In
this study, the shock wave pressure has measured at different sections along the shock tube as well as at different
radial distances, using three piezoresistive pressure sensors. Experiments were repeated with three different
thickness of diaphragms 0.1, 0.2 and 0.3 mm. Diaphragms were made of Mylar. The results of the experiments
were extracted using TRAww software, which is a software for signal processing of the pressure sensors; and the
distance of the planar shock wave for different diaphragms was obtained. The results show that by increasing the
diaphragm thickness and thus increasing the explosion pressure (pressure of the driver area), the shock wave
pressure increased and the planar shock wave propagates further away in the driven section. The uniform duration
of the shock wave using a diaphragm with a thickness of 0.1 mm is smaller than the other two diaphragms, and the
planar shock wave is not stable until the end of the shock tube. Also, the pressure drop in driven section after
rupture of the diaphragm increases with increasing diaphragm thickness.
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 -1مقدمه
هنگامیکه گاز فشار باال بهطوور ناگهوانی بوه تمواب بوا گواز
کمفشار میرسود ،گواز فشوار بواال بوه من قوه فشوار پوایين
گسترش پيدا میکند ،که باعو ایجواد یوك مووج تراکموی
ضعيف میشود که درون گاز فشوار پوایين انتشوار موییابود.
برای یك اختالف فشار کافی بين گازهوا (معمووالب بيشوتر از
 ۲٫1بار) ،تعدادی از امواج تراکمی به یك موج شوک تبودیل
میشوند .دمای آن تقریباب بالفاصله افزایش مییابد و افوزایش
آنتروپ وی در طووول شوووک ایجوواد موویشووود کووه جری وان را
بازگشتناپذیر میکند .این اتفاق باعو ت ييور یكنواخوت در
خواص سيال مانند سرعت (کوه از فراصووت توا فورو صووت
ت يير میکند) ،فشار ،دما و تراکم مویشوود .لولوه شووک یوا
شووبيهسوواز موووج انفجووار ابووزاری باقابليوت توليوود شوووک بووا
تكرارپوذیری بواال اسوت کووه بوه دو ناحيوه اصولی محوورک و
متحرک تقسيم میشوود کوه افوزایش فشوار گواز در ناحيوه
محرک باع حذف المان غشاء که دو ناحيوه را از هوم جودا
میکند ،شده و اختالف س ح فشار گاز بين دو ناحيه باعو
توليد موج شوک میشود .این افزایش فشار به طرق مختلفی
ازجملووه انفجووار ،احتووراق و یووا مخووزن گوواز پرفشووار ت و مين
میگردد [.]5-1
دامنه کاربرد لوله شوک بسيار گسوترده اسوت کوه از آن
جمله میتوان به بررسی جریانات گوازی [ ،]6مودلسوازی و
بررسی الیهمرزی بور روی نمونوههوای فيزیكوی [ ،]7الگووی
احتراق ترکيبات گوازی و سووخت جامود [ ]1و کاربردهوای
پزشكی و نظامی ازجمله بررسی آسيب م زی ناشی از انفجار
[ ]3و ساخت زره و تجهيزات محوافظتی بورای کواهش ایون
اثرات اشاره کرد.
زیتون و برتشل [ ]5۰در سال  ۲۰۰6یك شبيهسوازی از
جریان لوله شووک بوا اسوتفاده از معادلوه دوبعودی ناپایودار
نویر -استوکس با دو سورعت ل وزش در الیوههوای مورزی و
افزایش ناگهانی دما انجام دادند .آنها نتوایج عوددی را ارا وه
کردند که ميرایی باال برای موجهوای شووک بسويار قووی در
طول لوله شوک بين موج و س ح تماب را نشان میداد .لی
و همكاران [ ]55در مقالهای در سال  ۲۰53به بررسی اثرات
موانع داخل لوله بر انتشار مووج شووک و احتوراق خوود بوه
خودی در هنگام آزادسازی هيدروژن فشار باال پرداختوه انود.
آن ها مشاهده کردند که با افوزایش فشوار انفجوار ،فشوارهای
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پشووت هوور دو موووج پوويشرونووده شوووک و موووج شوووک
منعكسشده بهطورکلی افزایش مییابد .عالوه بر ایون ،فشوار
پشت موج شوک منعكسشوده تقریبواب دو برابور بوزر تور از
پشت موج شوک پيشرونده است .در مقالوهای کوه گانوو و
همكاران در سال  ]5۲[ ۲۰56ارا ه کردنود ،فشوار دیناميوك
بهطور تجربی در یك سامانه فشار باال بررسی شد .مبدلهای
فشار پيزوالكتریك و حسگرهای نوور بورای تشوخيص اموواج
شوک درون لوله مورد استفاده قرار گرفت .بررسیهوا نشوان
داد که فشار در مخزن بالفاصله بعد از انتشار هيدروژن فشار
باال کاهش نمییابود .نور تخليوه فشوار در مخوزن در ابتودا
افزایش مییابد و پسازآن کاهش مییابد.
حسينزاده در سال  ]59[ 5939در تحقيقوی بوا عنووان
«طراحی و ساخت کاليبراتور حسگرهای انودازهگيوری فشوار
دیناميكی» طراحی و ساخت یك لوله شووک دیوافراگمی را
برای واسنجی 5حسگرهای فشار بررسی کرد .درنهایت ابزاری
با قابليت توليد موج شوک دقيق و تكرارپذیری بواال سواخته
شد.
یكی از ابزارهای الزم در بررسی عملكرد انفجار یا پاسو
سازهها در برابر انفجوار ،بررسوی و انودازهگيوری پارامترهوای
مرتبط با شوک انفجار اسوت .مهومتورین محورهوای کواربرد
مكانيووك انفجووار در مباحوو شووكلدهوویهووا ،بررسووی
شكلپذیریها ،استفاده آزمایشگاهی از سورعت مووج انفجوار
بهمنظور تست ضربه و موارد دیگر میباشود .بورای ایون کوار
معموووالب از ترانسدیوسوورهای دینوواميكی ماننوود حسووگرهای
پيزوریزیستيو ۲و پيزوالكتریوك اسوتفاده مویشوود .هودف از
انجام این تحقيق اندازهگيری ت ييرات فشار در طوول ناحيوه
دریون لوله شووک و بررسوی فاصوله صوفحهای شودن مووج
شوک است .این فاصله برای انجام آزمایشهای تحقيقواتی و
کاربردهایی همچون شكلدهی فلزات اهميت فراوانی دارد.

 -2شرح مسئله
یكی از مسا ل مهم در طراحی لوله شووک صوفحهای شودن
موج شوک میباشد .منابع محتمل در غيور صوفحهای بوودن
موج شوک در یك لوله شوک بهطور کل به دودسته ایسوتا و
غير ایستا تقسيم میشود .اثرات ایسوتا در مختصوات شووک
Calibration
Piezoresistive

1
2
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ثابت پایدار هستند و شامل اثور الیوهمورزی و بوه دنبوال آن
صافی س ح میباشود .در فشوارهای متعوادل الیوهمورزی در
مقایسه با شعاع لوله نازک است و تئوری صفحه تخت سواده
صادق است .در فشارهای پایينتر شكل موج شوک بهواس ه
تعاملهای متعدد ناحيه ویسكوز در دامنه شوک و انحرافوات
دیواره ،پيچيده است.
اثرات غير ایستا شكلی از موج را ایجاد مویکنود کوه بوا
زمان و فاصوله در لولوه ت ييور مویکنود و شوامل اخوتالالت
برآمدگی و ت ييرات ناحيه ،اثرات س ح تماب غير مسو ح و
اغتشاشوواتی کووه از بوواز شوودن غيرایوودهآل دیووافراگم منووتج
می شود .تمامی این اثرات غير ایستا ،موجب به وجود آمودن
موج عرضی می شود که در اثر اغتشاشات ایجاد میشود و به
عقب و جلو بازتابيده میشود.
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اختالفات بيشتر برای دستیابی به عدد ما بواالتر موردنيواز
باشد ،دیافراگمهای فوالدی ضدزنو در ضخامتهای مختلف
استفاده می شود .درهرحال ،به علوت ناسوازگاری در فرآینود
تولي ود ،پرداخووت بوور روی تمووام صووفحات یكسووان نيسووت.
درنتيجه ،پيشبينی فشار انفجار دشوار خواهد بود.
از سه نوع ورق مایلر باضخامتهوای mm

در این پژوهش
 ۰/۲ ،۰/5و  ۰/9استفاده شد .با توجه به اینكوه نووع پوارگی
دیافراگم ت ثير به سوزایی در تشوكيل مووج شووک ایود ال و
رسيدن به موج شوک صفحه دارد ،آزمایشهایی که در آنها
دیافراگم بهصورتی غير از حالت گلبرگوی پواره شود از رونود
تحقيق حذف شدند .نمونه از دیافراگم و پارگی اید ال آن در
شكل  1نشان داده شده است.

هدف از این تحقيق بررسی چگونگی شوكلگيوری مووج
شوک یكنواخت و ت ثير فشار انفجار و ضخامت دیوافراگم بور
روی فاصله صفحهای شدن موج شوک در درایون لوله شوک
بوا اسوتفاده از لولوه شووک  KNTU1موجوود در آزمایشوگاه
مكانيك انفجار دانشگاه صونعتی خواجوهنصويرالدین طوسوی
بود.
این لوله شوک از نوع محرک گازی سورد کوار  9اینچوی
انتها بسته بوده که گاز نيتروژن بوه داخول محفظوه مربوطوه

شکل ( :)1نمونهای از دیافراگم که بهصورت گلبرگی پاره

تزریق میگردد .برای این منظور از یوك کسسوول فشوارقوی

شده است.

توسط شير کنترلی به داخل محفظه محرک هدایت میشود.

مبدل فشار پيزورزیستيو یك مبدل اسوت کوه خروجوی
الكتریكی آن متناسب با فشار روی س ح حساسه آن اسوت.
اگرچه کاربرد آن شبيه به مبدل کورنشسونج اسوت ،مبودل
پيزورزیستيو دارای مزایای وزن سبكتر ،انودازه کوچوكتور،
خروجی باالتر و پاس فرکانسوی بواالتر در مقایسوه بوا انوواع
دیگر مبدل ارا ه میدهد .برخالف مبدل پيزوالكتریك ،مبدل
پيزورزیستيو برای اندازه گيری فشار پایدار یوا اسوتاتيك نيوز
بهاندازه فشارهای دیناميك مفيد است .پاس فرکانسی صوفر
در اندازهگيریهای دقيق طوالنیمدت و گذرا ضروری است.
در این تحقيوق از سوه مبودل پيزورزیسوتيو مودل 8530B

استفاده شده که بهوسيله رگالتوور فشوار خروجوی تنظويم و
این لوله شوک سرد کوار بوا رنوج نسوبت فشوار  5۰۰ barدر
دامنه حرارتی  ۰-5۰۰درجه سانتیگراد در نسبتهای فشوار
بوواال ،توانووایی توليوود موووج شوووک بووا پيووك بوويش فشووار و
سرعتهای مختلف از چند صد کيلو پاسوكال توا چنود مگوا
پاسكال و از دو تا پنج ما را دارا است.
دیافراگم در لوله شوک  KNTU1فقط با اخوتالف فشوار
بين محرک و متحرک پاره می شوود .بوه هموين دليول اگور
دیافراگمها یكسان نباشند ،این موضوع مویتوانود منجور بوه
اختالفات بزرگی در فشارهای انفجار شود.
دیافراگمهوایی از جونسهوای مختلوف دارای فشوارهای
انفجار مختلفی هستند .بورای ایون آزموایشهوا ،در اخوتالف
فشارهای پایين ،ورقهای موایلر اسوتفاده شود .هنگوامیکوه

شوورکت  Endevcoاسووتفاده شووده اسووت (شووكل  .)2ای ون
حسگرها عالوه بر کيفيت و عملكرد بواال ،بسويار مينيواتوری
هستند .بخش فعال از س ح حساب به فشار که از سيليكون
ساخته شده است ،فقط  ۲ mmق ور دارد .کليود عملكورد و

فصلنامه علمی مكانيك هوافضا ،جلد  ،51شماره  ،4زمستان 5931

16

قدرت حسگر ،طراحی حسوگر منحصوربهفورد آن اسوت کوه
دارای پل چهارگانه وتستون اسوت کوه در تراشوه سويليكون
قرار میگيرد Endevco .بهجای یك دیوافراگم تخوت سواده،
چيپ سيليكونی شكل خاصی توليود کورده کوه تونش را در
محل عناصر مقاومتی ایجاد میکنود .ایون باعو حساسويت
بيشتر برای یوك فرکوانس رزونوانس داده شوده و همچنوين
افزایش قابلمالحظهای از ناپایداری میشود.

یك خروجی ولتاژ  ACمتناسب با ولتاژ ورودی است و بورای
توانهای  ۲4۰-3۰ VDCطراحی شده است.

شکل ( :)3آمسلیفایر مدل  596شرکت .Endevco

 -3مبانی تئوری موج شوک
شکل ( :)2یك نمونه از حسگر پيزورزیستيو مورد استفاده

در فهم راب ه بين حالت سيال قبول و بعود از جبهوه شووک

در آزمایشها.

عبوری ،استفاده از روابط رانكوين-هوگونيووت ( )R-Hمفيود

در بسياری از کاربردها ،سيگنال خروجی از یوك مبودل
فشار پيزورزیستيو بهاندازه کافی بزر

اسوت کوه نيوازی بوه

تقویت ندارد .بااین حال ،استفاده از تقویوتکننودههوا گواهی
برای رسيدن به امسدانس ت بيق یا تحریوك گوالوانومتر الزم
است .امسدانس ورودی تقویت کننده باید به طور قابل تووجهی
بووزر توور از مقاومووت خروجووی مبوودل متصوول باشوود.
تقویتکنندههای ورودی-مت ير برای ایجاد شرایط ایزولوه در
هر دو طرف سيگنال ورودی موردنياز است .پاس فرکانسوی
تقویتکننده باید برای محودوده فرکانسوی موورد انتظوار در
ورودی مناسب باشد و سو ح نوویز بایود بسويار پوایينتور از
پایينترین سيگنال اندازهگيری باشد.

بيش فشار در راب ه با پرش شوک اوليه است که می توان آن
را با استفاده از شرایط پرش  R-Hتعيين کرد .بعد از تعيوين
تئوری فشار میتوان از آن برای بيان ارتباط با خروجی ولتاژ
حسووگر تحووت ت و ثير فشووار شوووک بعوود از توجي وهپووذیری
ساده سازیهای انجام شده ،استفاده کرد .قوانين بقوای جورم،
مومنتوم و انرژی برای بيان حالت گواز بورای قبول و بعود از
عبور جبهه شوک استفاده مویشووند .در ایون بخوش فور
می شود که موج شوک صفحه ای یكبعدی در محيط گوازی
نامحدود در حال انتشار است.
سرعت صوت کوه در اینجوا بوا  تعریوف شوده ،وابسوته بوه
خصوصيات فيزیكی و حالت محيط انتقال است [.]54

تقویتکننده مورد استفاده در ایون پوژوهش مودل 596
شرکت  Endevcoاست که یك تقویتکننده سه کانالوه

است .با دانستن شرایط اوليه و سورعت مووج شووک ،مقودار

DC

میباشد که بهصورت دستی یا کامسيوتری قابولبرناموهریوزی
است (شكل  .)3این مودل تقویوتکننوده بورای اسوتفاده بوا
شتاب سنجهوای پيزورزیسوتيو ،شوتاب سونجهوای ظرفيوت
مت ير و مبدلهای فشار طراحیشوده اسوت .دسوتگاه دارای

در دمای  ۲۰درجه سانتیگراد در هوای خشوك سورعت
صوت تقریبواب  949m/sاسوت .عودد موا بوهصوورت نسوبت
سرعت صوت بر سرعت صووت عموومی (در هووای خشوك)
تعریف می شود .برای مثال سرعت موجی با عودد موا  ۲در
دمای اتاق در هوا برابر  616 m/sاست.

م العه تجربی اثر ضخامت دیافراگم بر موقعيت تخت شدن موج شوک در لوله شوک گازی؛ (گرایش :رفتار مكانيكی مواد و سازه)

وقتی به دليل اختالل مكوانيكی ،سورعت هووا بيشوتر از
سرعت صوت باشد ،موج شوک ایجاد میشوود .بوا توجوه بوه
قدرت اختالل ،میتوان با حالت اوليوه سويال ،حالوت سويال
بالفاصله بعد از جبهه شووک تعيوين کورد .ایون وضوعيت بوا
اسووتفاده از قووانون گوواز ،سوو ح واحوود و تووراکم آدیاباتيووك
اندازهگيری میشود.
با استفاده از معادالت پيوستگی جرم ،مومنتووم و انورژی

P2
برای موج شوک نرمال میتوان قدرت موج شوک یعنی
P1
را محاسبه نمود [:]51
2 4

()5

 1

 
 4
   4  1  1  P2  1 
P4 P2 
  4  P1  
 1 

P1 P1 
 P2  
2 1   1  1   1


 P1  
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 -4آزمایشهای تجربی
هدف از این تحقيق بررسی چگونگی شكلگيری موج شووک
یكنواخت و ت ثير فشار انفجار و ضوخامت دیوافراگم بور روی
فاصله صفحهای شدن موج شوک در دریوون لولوه شووک بوا
استفاده از لوله شوک موجود در آزمایشگاه مكانيوك انفجوار
دانشگاه صنعتی خواجهنصيرالدین طوسی بود .برای دستيابی
به فاصله یكنواخت شدن موج شوک ،آزمایشهوا بوهگونوهای
طراحی شود کوه حسوگرهای پيزورزیسوتيو در فاصولههوای
مختلف در طوول دریوون قورار بگيرنود .ازآنجواییکوه بورای
تشخيص صوفحهای شودن مووج بایود فشوار آن را در نقواط
مختلف مق ع موج اندازه گرفت ،فيكسچری طراحی شد تا با
استفاده از آن امكان نصب حسگرها در فاصولههوای مختلوف
شعاعی مق ع لوله را فراهم آورد .این فيكسچر از یك ق عوه
آلومينيومی به ق ر  7 cmیعنی برابور بوا ق ور داخلوی لولوه
شوک ساخته شد .ضخامت این ق عه با توجه بوهانودازههوای
بهدستآمده از کاتالو حسگر کوه توسوط شورکت سوازنده
ارا ه شده است 55/51 mm ،انتخاب شد (شكل .)4

که مقدار  a1سورعت صووت در گواز متحورک اسوت کوه از
معادله     RTبرای گاز ایود ال محاسوبه مویشوود.
همچنين اندیس  5به معنای شورایط باالدسوتی و انودیس ۲
شرایط پایيندستی موج شوک را نشان میدهند.
حال با در دست داشوتن قودرت مووج شووک مویتووان
سرعت آن را نيز محاسبه نمود:

()۲

  1  P2 
  1  1
2  P1 

V s  1

درنتيجه عدد ما موج شوک برابر خواهد بود با:
Vs

()9

1

Ms 

با محاسبه عدد ما موج شووک و جایگوذاری آن در معادلوه
زیر میتوان پيك بيش فشار جبهه موج شوک را محاسبه
کرد.
2 M 2     1
P2
()4
 1





شکل ( :)4شماتيك حسگر و اجزای تشكيلدهنده آن و
مدار پل وتستون المان حسگر [.]56

P1

این مقودار بوا پيوك بويش فشوار بوهدسوتآموده از حسوگر
پيزورزیستيو مقایسه میشود.

بوورای قرارگيووری حسووگرها روی فيكسووچر سووورا هووایی در
فاصلههای شعاعی مختلوف و بوا ق ور  9/16 mmبور اسواب

11

کاتالو

فصلنامه علمی مكانيك هوافضا ،جلد  ،51شماره  ،4زمستان 5931

حسگر ایجاد شد .نمونهای از این فيكسچر شوكل 5

نمایش داده شده است.

شکل ( :)6حالت مقيد شده انتهای لوله.

شکل ( :)5فيكسچر طراحیشده برای قرارگيری حسگرها.
برای مقيد کردن فيكسچر در داخل لوله شوک ،سه نمونه از
این فيكسچر ساخته شده و بر روی ميلهای به طوول ۲/1 m
در فاصلههای مختلف قرار گرفتند.
پووس از قرارگيووری حسووگرها بوور روی ایوون فيكسووچر،
مجموعه درون لوله شوک باید در جهت محور لوله نيز مقيد
شود تا در اثر ضربه ناشی از شوک حرکتی نداشته باشد زیرا
در صورت حرکت ق عه در راستای محووری حسوگرها قوادر
بهاندازهگيری مقدار صحيح فشار موج شووک نخواهنود بوود.
برای این کار ،ميله رابط ق عات آلومينيومی در انتهای بخش
درایون ،با استفاده از سوه پويو و مهوره و دو فلونج بوه یوك

طراحی آزمایشها به این صورت بود که حسگرها در سه
موقعيت مختلف روی فيكسچر قرار داده شد و در فاصلههای
 ۲31 ،۲1۰ ،۲71 ،۲6۰ ،۲1۰ ،۲4۰ ،۲۲۰ ،۲۰1 cmو 9۰۰
از محل قرارگيری دیافراگم در لوله شوک قورار داده شوده و
در هر یك از این فاصلهها آزمایش برای هور سوه ورق موایلر
 ۰/۲ ،۰/5 mmو  ۰/9تكوورار شوود .نحوووه چيوودمان حسووگرها
روی فيكسچر در شكل  2نشان داده شده است.

صفحه فوالدی متصل شده و کامالب مقيد شد (شكل  .)6ایون
نكته قابلذکر است که صفحه فوالدی و فلنج ها با فاصوله از
انتهای لوله شوک قرار گرفتند تا انتهای بخش درایوون لولوه
باز بوده و گاز موجود در آن هوا باشد.
بدین ترتيب سه حسگر در موقعيوتهوای مختلوف روی
فيكسچر قرار گرفته و به آمسلیفایر متصل شوده و درنهایوت
بااتصال آمسلی فایر به دستگاه پردازش سيگنال نتایج حاصول
از سنجش فشار درون لوله توسط تكتك حسگرها بهصورت
خروجی ولتاژ نمایش داده میشود .حسگرهای مورد استفاده
در این تحقيق دارای ضریب تبدیل  5/973میباشند ،به این
معنی که با ضرب کردن ولتاژ خروجی حاصل از اندازهگيوری
در این عدد می توان مقدار فشار نق ه مووردنظر را برحسوب
 barبهدست آورد.

شکل ( :)2نحوه چيدمان حسگرها روی فيكسچر.

م العه تجربی اثر ضخامت دیافراگم بر موقعيت تخت شدن موج شوک در لوله شوک گازی؛ (گرایش :رفتار مكانيكی مواد و سازه)

بدین ترتيب آزمایشهای موردنظر در آزمایشگاه مكانيك

13

جدول ( :)1نتایج آزمایشها برای دیافراگم باضخامت
.۰/5 mm

انفجار دانشگاه صنعتی خواجهنصيرالدین طوسی انجوام شود.
برای بررسی تكرارپذیری دستگاه و اطمينان از صحت نتایج،
شماره
تست

فشار
انفجار
P4
(بار)

فاصله
حسگر از
دیافراگم
(سانتیمتر)

فشار
حسگر
شماره 5
(بار)

فشار
حسگر
شماره 9
(بار)

فشار
حسگر
شماره ۲
(بار)

5

6

۲۰1

5/311

۲/6۲4

۲/۰65

۲

1

۲۲۰

5/13۲

5/6۰6

5/6۲

9

1/1

۲4۰

5/171

5/614

5/79

 -5نتایج و بحث

4

6

۲1۰

5/17۲

5/15۲

5/614

پسازآنجام آزمایشها ،نتایج بهصورت نمودارهای ولتاژ-زمان

1

1/1

۲6۰

5/9۰6

5/۲37

5/۲15

6

7/1

۲71

5/۲94

5/۲۲9

5/5۰۲

ميزان ولتاژ ماکزیمم استفاده شده و با ضرب ایون مقودار در

7

4/1

۲1۰

5/55

5/53۲

5/۰41

عدد تبدیل حسگر یعنی  5/973مقدار بيش فشوار برحسوب

1

6

۲31

5/۰97

5/544

۰/373

 barبهدست آمد (شكل .)9

3

7

9۰۰

۰/141

5/9۲9

۰/344

برخی از آزمایشها تكرار شد و تعدادی از آزمایشها کوه بوه
دليل خ اهای انسانی و یا مشكالتی اعم از پارگی غير اید ال
دیوافراگم قابولاطمينوان نبووود از رونود تحليول خوارج شوود.
درنهایت  ۲7تست صحيح از بين نتایج آزموایشهوا انتخواب
شده و مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت.

از نرم افزار استخراج شد .برای اندازهگيری پيك بويش فشوار
در هر آزمایش از امكانات نورمافوزار جهوت مشوخص کوردن

جدول ( :)2نتایج آزمایشها برای دیافراگم باضخامت
.۰/۲ mm
شماره
تست

فشار
انفجار
P4
(بار)

فاصله
حسگر از
دیافراگم
(سانتیمتر)

فشار
حسگر
شماره 5
(بار)

فشار
حسگر
شماره 9
(بار)

فشار
حسگر
شماره ۲
(بار)

5۰

55/1

۲۰1

9/64

6/۲15

9/311

55

55/1

۲۲۰

9/31

4/۰۲4

9/133

5۲

55

۲4۰

9/۲6

9/۲۲6

9/511

59

5۲/1

۲1۰

۲/371

9/۰4

9/4۰1

54

55

۲6۰

9/571

9/571

9/975

51

5۲

۲71

۲/431

۲/419

۲/111

56

5۲

۲1۰

5/371

۲/۰51

5/346

ضخامت مختلف که توسط سه حسگر اندازهگيری شدند ،در

57

5۲

۲31

5/531

5/۲99

5/971

جداول  1تا  3جمعآوری شده است.

51

5۲

9۰۰

5/511

5/549

5/۲51

شکل ( :)9نمونهای از نمودار فشار-زمان بهدستآمده از
حسگرها.
مقادیر فشار در فاصلههای مختلوف و دیوافراگمهوایی بوا
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3۰

جدول ( :)3نتایج آزمایشها برای دیافراگم باضخامت
.۰/9 mm
شماره
تست

فشار
انفجار
P4
(بار)

فاصله
حسگر از
دیافراگم
(سانتیمتر)

فشار
حسگر
شماره 5
(بار)

فشار
حسگر
شماره 9
(بار)

فشار
حسگر
شماره ۲
(بار)

53

59

۲۰1

6/9۲3

1/37

6/۲99

۲۰

59

۲۲۰

6/569 7/5۰5 6/577

۲5

59/1

۲4۰

6/۰۰1

1/749 6/517

۲۲

59

۲1۰

1/931

1/39

1/91

۲9

59/1

۲6۰

4/64

4/۲47 4/7۰3

۲4

59

۲71

4/۲99 4/414 4/451

۲1

54

۲1۰

4/91

4/5۲۲ 4/474

۲6

59/1

۲31

4/531 4/۲19 4/۲19

۲7

59

9۰۰

4/575 4/511 4/596

برای یافتن محل صفحهای شدن موج شووک ،فشوارهای
اندازهگيری شده توسط هر سه حسگر را باهم مقایسه کورده
و فاصلهای کوه ایون فشوارها کمتور از ( %5۰مقودار خ وای
قابلقبول آزمایش) بود بهعنوان فاصله صفحه ای شدن مووج
در نظر گرفته شد .همچنين طبوق نتوایج بوه دسوت آموده از
طریق نمودارهای موج شوک نيز میتوان محل تشكيل مووج
صفحه ای را تشخيص داد؛ بهاینترتيب که برای هر فاصوله و
دیافراگم مورد آزمایش نمودارهای موج شوک هر سه حسگر
را در یك صفحهنمایش داده سسس با مقایسوه ميوزان پيوك
فشار آنها زمان همسوشانی نمودارها قابول مشواهده خواهود

حل تحليلی مسوئله لولوه شووک پيچيوده بووده و حول
دستی آن عمالب امكانپوذیر نيسوت ،بوه هموين دليول بورای
مقایسه نتایج تجربی و تحليلی ،از نتوایج تحقيقوات پيشوين
استفاده شد که در این تحقيقات با استفاده از برنامه متلوب،
برنامه تحليلی بورای حول مسوئله و تعيوين طوول درایوور و
دریون توسعهیافته است [ .]5[]56مت يرهای ورودی برناموه
شامل زمان بعد از پاره شودن دیوافراگم ،فشوار اوليوه ناحيوه
پرفشار ،فشار اوليه ناحيه کمفشار ،دمای اوليه ناحيه پرفشار،
دمای اوليه ناحيه کمفشار و طول مؤثر ناحيه درایور و دریون
است .ثابتهای مسئله برای هوا شامل نسوبت گرموای ویوژه
هوا برابر  5/4فر میشود و ثابوت جهوانی گواز بورای گواز
اید ال  ۲17/۰1است .خروجیهای برنامه نيز شامل ت ييرات
سرعت صوت در سيال در یكزمان مشوخص ،سورعت ذرات
سيال ،ت ييرات فشار ،چگالی و دموا در نقواط مختلوف لولوه
شوک میباشد .در این برنامه پوس از تعيوين شورایط اوليوه
(قبل از انفجار دیافراگم) ،پيك فشار موج شوک با استفاده از
معادله  5با استفاده از روش درونیابی درجهدو معكوب و بوا
استفاده از یك جواب اوليه مشخص مویگوردد .در شوكل 11
نمودار فشار پيك موج شووک برحسوب فشوار اوليوه ناحيوه
پرفشار ) (P4-P2با استفاده از روابط تحليلی نشان داده شوده
است.

بود (شكل .)7

شکل ( :)11نمودار  P2-P4حاصل از نتایج تحليلی.
با استفاده از نتایج بهدستآمده برای نسبت فشار  P2به فشار
 P4حاصل از تحليل و با کمك نرمافزار متلوب معادلوه بورای
راب ه بين این دو مقدار فشار به دست آمد که بهصورت زیور
است:
()1
شکل ( :)7نمودار فشار-زمان سه حسگر در فاصله یكسان از
دیافراگم قبل از صفحهای شدن موج شوک.

) P2  (3.847 106 P44 )  (0.0003574P43
(0.01297P )  (0.2753P4 )  0.8708
2
4

م العه تجربی اثر ضخامت دیافراگم بر موقعيت تخت شدن موج شوک در لوله شوک گازی؛ (گرایش :رفتار مكانيكی مواد و سازه)

نتایج حاصل از آزمایشها تجربوی و تئووری برحسوب فشوار
انفجارهای یكسان در جدول  4مشاهده میشود.
جدول ( :)1فشار بهدستآمده از نتایج تجربی و تحليلی.
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روند ت ييرات فشار حاصل از حل تحليلی و آزمایشهای
تجربی تقریباب مشابه است .اختالفات موجود بين این دو حل
به علت فرضيات موجود در حل تحليلی؛ ازجمله فور گواز
اید ال و سایر شرایط مرزی بوده و در آزمایشها تجربی ایون
اختالفات ناشی از خ اهای آزموایش اسوت .خ وای موجوود
بين نتایج تجربی و تحليل از روش خ ای ميوانگين مربعوات
محاسبه شد که مقدار آن  %53بود.

فشار انفجار P4

فشار  P2تحليلی

فشار  P2تجربی

)(bar

)(bar

)(bar

4/1

5/5۲1

5/37

1

5/۲57

۲/۰7۲

1/1

5/955

۲/579

6

5/451

۲/۲11

7

5/647

۲/151

7/1

۲/715

۲/644

55

9/۰۲1

9/751

55/1

9/۲69

9/137

5۲

9/157

4/۰11

5۲/1

9/73

4/۲13

59

4/۰33

4/1۰3

59/1

4/457

4/795

بوا توجوه بوه نتووایج حاصول از نمودارهوای فشوار-زمووان
اندازهگيری توسط حسگرها مشاهده شد که در ابتدای بخش
درایون اختالف فشار بين حسگرها (اختالف فشوار در نقواط
مختلف سو ح مق وع لولوه) زیواد اسوت کوه نشواندهنوده
صفحهای نبودن موج شووک اسوت .در ایون نوواحی جریوان
کامالب آشفته است .با افزایش فاصوله مشواهده مویشوود کوه
فشار دو حسگر که در موقعيت شعاعی یكسان قرا دارنود بوه
یكدیگر نزدیك می شوند و این نشاندهنده کروی شدن موج
شوک است .هرچند در این قسمت هنوز موج شوک به مووج
شوک صفحهای تبدیل نشده است.
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4/76

4/369

چنانچه در بخش قبل گفته شد ،موج شوک ابتودا دارای
آشفتگی بوده و پس از طوی مسوافتی بوه حالوت یكنواخوت
می رسد ،این حالت یكنواخت و صفحه ای بودن مووج پایودار
نبوده و پس از مدتی موج دوباره دچار آشفتگی میشوود .بوا
رسووم نمودارهووای فشووار-فاصووله هوور سووه حسووگر بوورای
دیافراگمهای مختلف میتووان تقریبوی از ایون ناحيوه مووج
صفحهای را مشاهده کرد.

با استفاده از نتایج بهدستآمده از آزمایشهوا و فشوار پيوك
موج شوک ) (P2در آزمایشهایی با دیافراگمهوای مختلوف و
در دست داشتن فشار لحظه پارگی دیافراگم ) (P4با استفاده
از گيج فشار می توان نمودار  P2برحسوب  P4را بورای نتوایج
تجربی نيز رسم کورد .در شوكل  11ایون نموودار بوه هموراه
نمودار حاصل از نتایج تئوری نشان دادهشده و نتایج تئووری
و تجربی با یكدیگر مقایسه شدهاند.

شكل های  12تا  14نمودار فشار-فاصله حسگرها را برای
دیوووافراگمهوووای باضوووخامت  ۰/۲ ،۰/5 mmو  ۰/9نشوووان
میدهند.
نمودار فشار-مكان رسمشده در شوكل  12نشواندهنوده
مقادیر پيك فشار اندازه گيری شده توسط هر سه حسوگر در
فاصلههای مختلف از دیافراگم است .فشوارهای انودازهگيوری
شده در ابتدا دارای اختالف زیادی هستند و بهمرور بوه هوم
نزدیك موی شووند و در یوك بوازه کوه بورای ایون دیوافراگم
(ضخامت  )۰/5 mmدر حدود  ۲41تا  ۲64سوانتیمتوری از
دیافراگم است ،حالت صفحه ای موج پایودار بواقی مویمانود.
همانطور که مشاهده میشود این موج صفحهای توا انتهوای
لوله شوک از بين رفته و دوباره دچار آشفتگی مویشوود کوه
این پدیده به علت ضعيف بودن شوک ایجادشده توسط ایون

شکل ( :)11مقایسه نتایج تجربی و تحليلی.
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دیافراگم و برخورد آن با محل تعبيوهشوده بورای قرارگيوری
حسگرها رو لوله شوک است.

شکل ( :)12نمودار فشار-فاصله برای دیافراگم باضخامت
.۰/5 mm

با توجه به شوكلهوای  13و  14کوه بوه ترتيوب مربووط بوه
ت ييورات فشووار در طوول لولووه شوووک بورای دیووافراگمهووای
باضخامت  ۰/۲ mmو  ۰/9می باشد ،مشواهده موی شوود کوه
ناحيه یكنواختی برای این دو سری آزموایش کوه نسوب بوه
آزمایش های دیافراگم  ۰/5 mmدارای فشار باالتر و درنتيجه
قدرت شوک باالتری هستند ،طوالنیتر است و این ناحيه توا
انتهای لوله شوک ادامه پيداکرده است .برای آزموایشهوا بوا
دیافراگم  ۰/۲ mmناحيه یكنواختی و صفحهای شدن موج از
فاصله  ۲71سانتیمتری دیوافراگم شوروع مویشوود و بورای
آزمایشها با دیافراگم  ۰/9 mmمشاهده شد که این ناحيه از
فاصله دورتر ،یعنی فاصله  ۲19سانتیمتری دیافراگم شوروع
می شود .از مقایسه این نمودارها مشوخص موی شوود کوه بوا
افزایش ضخامت دیافراگم و درنتيجه افزایش فشار انفجوار در
پست دیافراگم ،موج صفحهای در فاصله دورتری تشكيلشده
و طول ناحيه یكنواختی آن بيشتر میشود.

 -6نتیجهگیری

شکل ( :)13نمودار فشار-فاصله برای دیافراگم باضخامت
.۰/۲ mm

با توجه به نمودارهای استخراج شوده از حسوگرها مشوخص
شد که فشار موج شوک در طول دریون بهمرور کاهش پيودا
میکند و راب های غيرخ وی بورای ایون ت ييورات فشوار بوه
دست آمد .همچنين مشاهده شد که موج شووک در ابتودای
درایون حالوت آشوفته و غيریكنواخوت دارد و بوا حرکوت در
طول لوله به موج شوک کروی تبدیل شده و سوسس تبودیل
به موج شوک صفحه ای می شود .این موج شووک صوفحه ای
در یك محدوده پایدار مانده و پسازآن مووج شووک دوبواره
دچار آشفتگی میشود.
با توجه بوه نمودارهوای فشوار-زموان اسوتخراج شوده و
ان باق نمودارهای حسگرها در یك فاصله ،فاصله ای که موج
به حالت صفحهای خود میرسد مشخص شد و مشاهده شود
که این فاصوله بورای دیوافراگمهوا باضوخامتهوای مختلوف
متفاوت بوده و هرچه ضوخامت دیوافراگم افوزایش موییابود
فاصله یكنواخت شدن موج شوک از ابتودای بخوش درایوون
بيشتر میشود.

شکل ( :)14نمودار فشار-فاصله برای دیافراگم باضخامت
.۰/9 mm

درنهایووت بووا اسووتفاده از نتووایج حاصوول از آزمووایش،
نمودارهای فشار-مكان حسگرها برای دیافراگم های مختلوف
رسم شده و محدودهای که در آن صفحهای بودن موج شوک
پایدار است ،مشخص شد .برای دیوافراگم  ۰/5 mmمحودوده
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 برای، سانتیمتری۲64  تا۲41 موج شوک صفحهای در بازه
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