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هدف اين مقاله بررسي تاثير مدل ماده فلزي آستر بر شكل نهايي و نتايج بدست آمده از شبيهسازي پرتابه
 اشتنبرگ،  مدلهاي ماده در نظر گرفته شده شامل سه مدل جانسون – كوك. مي باشدEFP شكليافته انفجاري يا
 نتايج حاصل نشان ميدهد كه هر سه مدل يادشده داراي دقت بسيار خوبي در شبيه. آرمسترونگ است-و زريلي
 آرمسترونگ داراي دقت بيشتري در تعيين شكل- نتايج مدل زريلي، از ميان اين مدلها. ميباشندEFP سازي
 سرعت بدست. كوك نيز طول پرتابه را با دقت بيشتري نشان ميدهند-پرتابه و مدل هاي اشتنبرگ و جانسون
.آمده از هر سه مدل اختالف اندكي با مقادير تجربي دارد
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ABSTRACT
In this paper, the effect of the liner material model on the result of numerical simulation of
Explosively Formed Projectile (EFP) is examined. Johnson-Cook, Steinberg, and Zerilli – Armstrong
models are used for the simulation. All models are shown that have a good agreement with the
experimental results. Zerilli – Armstrong model predicts final EFP shape with more accuracy in
comparison with the other models. The results of simulations indicate that Johnson-Cook and Steinberg
models predict the projectile length better than Zerilli – Armstrong model. The velocity of projectile
predicted by all models agrees well with the experimental measurement.
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 -1مقدمه

سختی و همچنين اثر باوشينگر 3را بررسی کرده و مدلهايی را
برای آنها ارائه نمودهاند] .[5جانسون و کوک نيز با تهيه يک

از مهمترين فرايندهای مرتبط با رفتار مواد ,بارگذاری

مدل مناسب برای شبيهسازیهای کامپيوتری به بيان اثرات

ديناميکی تحت نيروهای فوقالعاده زياد است که از آنجمله

کارسختی ،فشار و دما برروی تنش تسليم پرداختند] .[6مدل

میتوان به برخورد يک پرتابه با سرعت باال به هدف اشاره

ديگری نيز توسط زريلی -آرمسترونگ برای استفاده در کدهای

کرد .در اين بارگذاریها تنشهای فوق العاده زيادی در ماده

کامپيوتری ارائه گرديده که امروزه از معتبرترين مدلهای

ايجاد میشود که اين تنشها باعث ايجاد تغيير شکل زياد يا

توسعه يافته برای شبيه سازی مسائل با نرخ کرنش باال

شکست در ماده میگردد .اين فرايند در بسياری از پديدههای

است].[7

صنعتی به فراوانی مشاهده میگردد که از آنجمله میتوان به

مدلهای ارائه شده برای مواد در نرخ کرنشهای باال بايد

فرايند جوشکاری و شکلدهی انفجاری و مکانيزم شکل گيری

دارای چند خاصيت ويژه باشند که اين خاصيت ها عبارتند

پرتابههايی مانند  EFP1و جت حاصل از خرجگود اشاره نمود.

از]:[8

تحقيقات مربوط به فشرده شدن فلزات توسط امواج



مدل ارائه شده بايد در دامنه وسيعی از کرنش ,نرخ

ضربهای دارای سابقه طوالنی میباشد ،به طوری که میتوان

کرنش ,دما و تنش قابل استفاده باشد.

اولين تحقيقات را به جنگ جهانی دوم ارجاع داد .از اولين



مطالعات انجام شده در اين زمينه ،میتوان به کارهای رايس،

نرخ کرنش ،دما ،فشار و ساير کميتهای ميکروسکوپی

مک کوئين و والش اشاره نمود] .[1بررسی کاملتری هم توسط

مورد نياز بيان کند.

جونز انجام شده است که در اين تحقيق با استفاده از معادالت



اساسی (معادالت بقاء) ,حرکت موج ضربه ای در فلزات تشريح

درکدهای کامپيوتری مورد استفاده قرار داد.

شده است].[2داويسون وگراهام نيز برای بسياری از مواد
پارامترها و روابط ارائه شده بويژه در مورد معادله حالت
فلزات را بيان کردهاند].[3
عالوه بر کارهای يادشده که بيشتر به بررسی حرکت موج
شاک و رفتار فلز در مقابلآن پرداختهاند ,افراد ديگری نيز پديده
کارسختی 2را بررسی کردهاند .روابط مختلفی توسط محققين
برای در نظرگرفتن اثرات کارسختی ارائه شده است .از
مهمترين بررسیها در مورد اثر کار سختی روی مواد میتوان
به کارهای ويلکينز در مرجع ] [4اشاره نمود که برای مس و
آلومينيوم مدلهای کارسختی را مورد بررسی قرار دادند.
گريدی و همکاران نيز به بررسی خواص ريز ساختارها و
خواص مکانيکی آلومينيوم که تحت يک نرخ باالی تغييرشکل
قرار میگيرد ،پرداختند و کار سختی ايجاد شده را ديدند].[1
بوچر و کنون با چند سختی اوليه فوالد  4344و بارگذاری شبه
استاتيکی ،منحنیهای تنش-کرنش را بدست آوردند و سپس با
آزمايش برخورد صفحات فوالدی گفته شده در سرعت باال،
تاثير کارسختی را روی منحنی ديناميکی تنش-کرنش بدست
آوردند ] .[1در تحقيقاتی که توسط الچت و همکاران صورت
گرفته است ،اثر کارسختی روی آلياژ آهن با نيتروژن که در
پرتابه های بالستيک کاربرد دارد ,بررسی شد ].[1
اشتينبرگ و همکاران با مدل کردن رفتار مواد و بررسی اثرات
دما وفشار روی تنش تسليم ماده و مدول برشی آن ،اثرات کار
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مدل بايد بتواند تنش را برحسب توابعی از کرنش,

مدل بايد ساده بوده و بتوان آن را به راحتی
مدل نبايد باعث افزايش زمان حل و حافظه مورد نياز

کامپيوتر گردد.


مدل بايد برای مواد مختلف قابل استفاده باشد.



ضرايب مدل بايد به راحتی با استفاده از تعدادی

آزمايش بدست آيد.
در ميان مدلهايی که تاکنون ارائه گرديده ،مدلهای ارائه
شده توسط اشتنبرگ ,جانسون -کوک و زريلی -آرمسترونگ
دارای خواص گفته شده می باشند .بنابراين ،اين مدلها به
صورت گسترده در کدهای کامپيوتری مورد استفاده قرار
میگيرند .با توجه به اين موضوع در اين مقاله اين سه مدل
برای بررسی دقت جوابهای بدست آمده در شبيه سازی
عددی  EFPمورد استفاده قرار گرفتهاند .از مهمترين مسائل در
شبيهسازی عددی  EFPانتخاب مدل ماده بکار رفته برای آستر
می باشد ،انتخاب صحيح مدل ماده میتواند سهم عمدهای در
بهبود نتايج داشته باشد.

 -2كارسختي و نرم شدن حرارتي
فرايندهای ديناميکی با تغيير شکل زياد ،در فشارهای بسيار
باالتر از تنش تسليم مواد ،انجام میپذيرند .در شبيهسازیهای
اوليه برای فلزات رفتاری سيالگونه در نظرگرفته میشد و از
مولفه های تنشبرشی چشم پوشی میگرديد .کارهای تجربی
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ساليان بعد نشان داد که وجود يک مولفه تنش برشی

تنش تسليم و مدول برشی پرداخته شده است .از اين مدلها

هرچندکوچک اثر زيادی در ميرا شدن يک موج فشاری دارد و

میتوان به مدلی که توسط اشتينبرگ و همکاران ،مدل جانسون

ديگر اينکه مقاومت برشی و تنش تسليم مواد با افزايش فشار

و کوک و پس از آن زريلی -آرمسترونگ اشاره کرد که در

افزايش میيابد .اين حقايق باعث شد بهجای استفاده از مدلهای

ادامه توضيح داده میشود.

هيدروديناميکی از مدلهای االستيک-کامالً پالستيک [ ]4در
بررسی رفتار مواد استفاده شود .در اينگونه مدلها ضرايب
مکانيکی مواد نظير تنش تسليم و مدول برشی ثابت درنظرگرفته
میشد و از تغييرات آنها بر اثر عوامل مختلف چشم پوشی
میشد .کارهای انجام گرفته توسط ويلکينز ،اشتينبرگ،
جانسون و کوک همگی درجهت بدست آوردن معادالتی برای
بيان تغييرات ضرايب مکانيکی بر اثر پارامترهای موثر در آن

 -1-2مدل اشتنبرگ
اشتنبرگ ،کوچران و گيرن در سال  1884رابطه  1را برای
اصالح مدل االستيک -کامال پالستيک ارائه نمودند که در آن
مدول برشی  Gو تنش تسليم  Yبرحسب کرنش پالستيک،
فشار  Pو انرژی (دما  ) Tبصورت  1و  2تعريف شده بود]:[5

])( T 300



()1

بود .اضافه کردن اين تاثيرات به مدلهای االستيک -کامالً

 P

 1/ 3


پالستيک توسط معادالت که به معادالت متشکله معروف
میباشند ،نقش بسزايی در يکسان سازی نتايج تجربی و نتايج

()2

 P
' G

 T
 η 1 / 3  G0
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حاصل از شبيه سازیهای کامپيوتری دارند].[5
يکی از پديده هائی که در نتايج تجربی ديده شده است،
تغيير تنش تسليم در اثر کرنش پالستيک است .بنابراين يکی از

' G
G  G0 [1   P
 G0


' G
 T
 G0


در اين روابط η ،بيانگر فشردگی فلز بوده و بهه صهورت مقهدار
حجم مخصوص اوليه به حجم مخصوص فعلی تعريف میشهود.

روشهای اصالح نتايج ،افزايش مقدار تنش تسليم بر اثر افزايش

 nو  βپارامترههههای بيهههانگر کارسهههختی و 


ثابتهای مربوط به فلز و  iکرنش پالستيک معادل اوليه میباشد

ماده نيز باال باشد ،تنش تسليم کاهش میيابد که به اين اثر ،نرم

که در حالت عادی برابر صفر اسهت .بنهابراين در صهورتی کهه

شدن حرارتی میگويند .علت بوجود آمدن کارسختی را میتوان

روی فلز عمليات کار سختی انجام شده باشد و مقهداری کهرنش

تغيير در آرايش کريستالی ملکولهای ماده دانست .اين مطلب

پسماند در فلز باقی مانده باشد ،ترم  iاثر آن را در کارسهختی

بطور خالصه توسط جونز] [2شرح داده شده است .بنابراين

جديد وارد میکند .انديس صهفر بيهانگر شهرايط مرجهع P=0, ε

خواص ساختمان کريستالی (ريز ساختارها) روی خواص

) =0و  )T=344Kاست .انهديس ههای  Pو  Tنيهز نشهان دهنهده

مکانيکی مواد تاثير میگذارد و لزوم مطالعه روی

ارتباط پارامتر با فشار و دما است].[5

تغيير شکل پالستيک است .اين پديده کار سختی و يا کرنش
سختی 5ناميده شده است .همچنين ديده شده است که اگر دمای

'  YP
, 
  Y0

'  GY
, 
  G0

' G P

 G0

ريزساختارهای مواد آشکار میگردد .از مشاهدات تجربی

از آنجا که بسياری از کدهای هيدروديناميکی از قبيل

دريافت شده است که تنش تسليم و مدول برشی فلزات با

HEMP

] [4از ترم انرژی  Eبه جای دما استفاده میکنند،

افزايش فشار ماکزيمم در پالس شاک ،افزايش و با کاهش آن

بنابراين  Tبه صورت اختالف بين انرژی کل و انرژی در صفر

کاهش میيابند .مدلهايی که برای اين کار استفاده میشوند

کلوين )  Ec (تقسيم بر حرارت مخصوص جامد Cبه صورت

مدلهای کارسختی ناميده میشوند.

 T=(E-EC)/Cبيان میگردد .کميت )  Ec (به صورت رابطه 3

در عمل مقادير تنش تسليم و مدول برشی عالوه بر اثر
کرنش پالستيک بر اثر عوامل ديگری نيز تغيير میکنند .يکی از
مهمترين اين عوامل تغييرات درجه حرارت میباشد .بطور کلی

تعريف میشود]:[5
()3

 
1 
 300C exp a1    0 a

 


d

2



Ec (  )   P
0

استحکام تسليم با افزايش نرخ کرنش ،افزايش و با افزايش دما

و برابر است بها انهرژی در راسهتای خهط آدياباتيهک در 344K

کاهش میيابد.

منهای انرژی مربوط بهه ههر دمها بهر روی خهط آدياباتيهک .در

با توجه به نتايج و اثرات فيزيکی ،مدلهای کارسختی و نيز
نرم شدن گرمائی مختلفی ارائه شده است .در اين مدلها به
اثرات کرنش پالستيک و نرخ آن ،تغييرات فشار و دما برروی
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رابطه ( , P( ) ,)3فشار در راستای آدياباتيک بوده و از معادله
حالت تعيين میشود .پارامتر  γنيز گامای گرونايزن است که در
راسههتای آدياباتيههک بههه صههورت     lnT /  ln vتعريههف
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میشود .مقدار  Cنيز حرارت مخصوص فلز بوده و به صهورت

رابطه ( )4محاسبه میگردد].[5
1

رابطه  4بيان میشود]:[5

3R 0
A

()4

C

که در ايهن رابطهه  ،Rثابهت جههانی گازهها A ،وزن اتمهی و  0

چگالی اوليه فلز است.

 
) 1  2(  0 a  3
E m (  )  Ec (  )  CTm0 exp 2a1  
   

()6

در رابطه  Tm0 ،6دمای ذوب در  =1است.
 -2-2مدل جانسون – كوك ][6

با توجه به رابطه ( )3در  344Kانرژی برابر صفر و =1

رابطه ارائه شده توسط جانسون و کوک برای بيان اثرات

میگردد .بنابراين در  =1میتوان رابطه  Ec = -344 Cرا

کار پالستيک ،نرخ کرنش پالستيک و دما برروی تنش تسليم به

نوشت.

صورت رابطه  7است: ]8[ ،]6[ ،

در فشارهای پايين  ،P ≤ 2 GPaنتايج تجربی نشان میدهد

()7

]   [ A  B n ][1  C ln * ][1  T * m

که  Gبه صورت خطی با  Pتغيير میکند .اما در فشارهای

که در آن  A,B,C,n,mثابتهای ماده و کرنش پالستيک معادل،

بسيار باال تئوری توماس -فرمی بيان میکند که  Pمتناسب با

* پارامتر بیبعد شده نرخ کرنش پالستيک است کهه بصهورت

 5/3و  Gمتناسب با  4/3است .بنابراين در معادله ( )1ديده

 *   1.0s 1تعريف می شود T * m .پارامتر بی بعد شده دمها

میشود که هنگامی که

است که از رابطه  8محاسبه میگردد] 6و .[8

 P 1و   1آنگاه  Gبه صورت

 G  G0  G'p Pبيان میشود و در  G ,   با  4/3تغيير
میکند].[5
آزمايشها نشان میدهند که مدول برشی تقريباً بطور خطی
با دما تغيير میکند و اين روند تا نزديکی نقطه ذوب ادامه دارد.

اشتينبرگ بيان داشت که باتوجه به اين موضوع که تاثيرات ترم
دما در رابطه ( 14 ،)1درصد ترم فشاری است ،فرض وابستگی
خطی مدول برشی به دما برای تمام فلزات خطای چندانی ايجاد
نمیکند و در نتيجه رابطه( )5برای بيان وابستگی تغييرات مدول
برشی و تنش تسليم براثر تغييرات فشار درست است .لذا
چگونگی تغييرات تنش تسليم بر اثر تغييرات فشار همانند اين
تغييرات در مدول برشی در نظر گرفته میشود]:[5
1 dY 
1 dG 
 

Y0 dP  0 G0 dP  0

()5

بعضی از مواد نظير مس به عملياتهای مکانيکی که در
مراحل توليد برروی آنها صورت میگيرد حساس میباشند.

بعنوان مثال با عمليات حرارتی روی بعضی فلزات میتوان تنش
تسليم آن ها را به صفر رساند .]8[ ،]5[ ،در اين مدل فرض
میشود که يک ماده (با هر سابقه توليد) از يک رفتار برای
کارسختی تبعيت میکند و اثر عمليات قبلی روی آن تنها باعث
ايجاد يک تنش محبوس در آن يا يک تغيير شکل پالستيک اوليه
معادل در آن میگردد.
در مدل اشتنبرگ نياز به وجود سازوکاری است تا در
هنگام ذوب شدن ماده از مقاومت مکانيکی مواد چشم پوشی
شود .برای اين منظور از معادله حالت گری 6استفاده شده که
اصالح شده قانون ليندرمن است .در اين مدل در صورتیکه
انرژی داخلی ماده به يک مقدار حدی از انرژی (انرژی ذوب)

T  TRoom
TMelt  TRoom

()8

T *m 

در اين مدل اثرات نرخ کرنش پالستيک نسبت به زمهان بهرروی
تنش تسليم در نظر گرفته شده است ولی در مهدل اشهتينبرگ از
آن چشم پوشی شده است .دليهل ايهن امهر در تفهاوت محهدوده
استفاده از اين مدلهها اسهت .در آزمهايشههای صهورت گرفتهه
توسط جانسون و کوک برای محاسبه ضهرايب مهورد اسهتفاده
در اين مدل بيشترين نرخ کهرنش پالسهتيک برابهر  444s-1بهوده
اسههت ولههی در آزمايشههات اشههتينبرگ بههه دليههل توجههه آنههها بههه
بارگذاریهای انفجاری و برخورد با سرعتهای بسيار بهاال نهرخ
کرنش پالستيک بيشتر از 145 s-1بهوده اسهت .کهرنش پالسهتيک
معادل از رابطه  8بدست میآيد]:[6
()8

    t

در رابطه   8به صورت  14بيان میشود] 6و :[8
1

()14
در رابطه (،)14





2
e r  e z 2  e z  e 2  e  e r 2  2



9
  

1
 



 3 rz

 er ,e ,e zنرخ های کهرنش پالسهتيک انحرافهی و

  rzنرخ کرنش برش پالستيک است.
 -3-2مدل زريلي -آرمسترونگ ][7
در مدل ارائه شده توسط زريلی -آمسترونگ ،تاثير کار
پالستيک ،نرخ کرنش پالستيک و دما برروی تنش تسليم به
صورت رابطه  11بيان میشود]:[7
 -1برای فلزات : FCC7

برسد ،ماده ذوب میگردد .مقدار انرژی ذوب طبق اين مدل از
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  C1  C2 ( P ) 2 e ( C T C T .Ln ( )T  C5 

()11



*

3

4



  (T ) 
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 -2برای فلزات : BCC8
)T

()12

*

  C1  C2e( C T  C T .Ln (
4

3

  (T ) 

 C5 ( P ) n  C6 
  (293) 





در روابط  11و  C1 ،12تها  C5ثابهت مربهوط بهه ههر مهاده,  p ،
کرنش پالستيک موثر و * نيز نرخ کرنش پالستيک موثر اسهت

شكل ( -)1نمونه اي از سرجنگي EFP

که به صورت  *   / 0تعريف مهیگهردد 0 .در ايهن رابطهه
برابههر  1e-1،3و  1e-6بههرای واحههد زمههانی ثانيههه,ميلی ثانيههه و

برای بررسی عملکرد و شکل گيری  EFPمیتوان سازوکار

در روابهط قبهل بهه صهورت

تشکيل جت در خرج گود را مورد بررسی قرار داد .خرج گود،

ميکروثانيه است .کميت

 ( T ) 


 ( 293) 

رابطه  13تعريف میشود:
()13

) ( T
 B1  B2T  B3T 2
)( 293

که ضرايب  B1تا  B3ثابت مربوط به هر ماده است.

 -3پرتابه شكل يافته انفجاري ()EFP
استفاده از انرژی مواد منفجره برای تغيير شکل صفحات

يک استوانه از ماده منفجره است که در داخل آن حفره ای
مخروطی شکل فلزی قرار داده شده است .بعد از انفجار آستر
به جت تبديل گرديده که نوک اين جت دارای سرعتی نزديک به
 8الی  14کيلومتر بر ثانيه است .دنباله نيز دارای سرعتی نزديک
به يک کيلومتر بر ثانيه است .جت و دنباله در طول فرايند از
يکديگر جدا میگردند .در حالت کلی  %15از جرم آستر به جت و
باقيمانده دنباله را تشکيل میدهد.

با افزايش زاويه راس

فلزی به پرتابههايی با سرعت باال ،يکی از مهمترين راههای

مخروط در خرج گود ،فروپاشی داخلی به شدت کاهش يافته و

استفاده از انرژی مواد منفجره است .جت حاصل از خرج گود و

اختالف سرعت بين جت و دنباله کمتر میگردد .در حقيقت برای

 EFPدو نمونه از اين پرتابه ها میباشند .در  EFPهدف طراح

زاويه راس نزديک به  154درجه ،آستر و جت دارای سرعت

ايجاد يک گلوله فشرده و دارای سرعت باال است .به عبارت

يکسانی گرديده و در اين زاويه  EFPتشکيل میگردد(شکل .)3

ديگر بر خالف جت حاصل از خرجگود که قسمت بسيار کمی از
آستر فلزی به جت تبديل میشود .در  EFPجت و دنباله 8به
همراه يکديگر حرکت میکنند] .[8نمونه ای از يک سرجنگی EFP

در شکل ( )1نشان داده شده است ,همانطور که ديده می شود
هر  EFPمتشکل از پوسته ،آستر ،14شکل دهنده موج ،ماده
منفجره و تجهيزات مربوط به آغازش انفجار است .البته شکل
دهنده موج در تمامی نمونه ها الزم نمیباشد ،اما میتواند
کيفيت پرتابه خروجی را افزايش دهد.
با آغاز انفجار و رسيدن موج ضربهای به آستر ،آستر در
اثر فشار باال شتاب گرفته و تغيير شکل میدهد .شکل پرتابه
خروجی و سرعت آن وابسته به طراحی بکار رفته است.
بطوری که میتوان پرتابهای به صورت گوی فشرده ,ميلهای
بلند و ميلهای با دنباله قيفی شکل بدست آورد .سرعت اين
پرتابهها نزديک به  2444 m/sاست ].[8

شكل (-)2سرعت جت و دنباله بر حسب تابعي از زاويه راس ][8

مزايای پرتابه  EFPدر مقايسه با خرج گود عبارتند از:
 -1در فاصله زياد ،حتی تا هزار برابر کاليبر گسيخته نمیشود.
 -2دارای وزن و فشردگی کافی برای روبهرو شهدن بها اههداف
مستحکم میباشند.
برای طراحی  EFPروابط تحليلی خاصی وجود ندارد.
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بنابراين در بررسی اين نوع پرتابه ها استفاده از روش عددی

برابر  52/7 mmاست.

در کنار کارهای تجربی ضروری است] .[8با توجه به

به منظور شبيه سازی نمونه يادشده ،از يک مدل دوبعدی با

گستردگی پارامترها در طراحی يک  EFPکه میتواند شامل

تقارن محوری  ALEاستفاده گرديد .استفاده از گزينه ALE

جنس آستر ،شکل آستر ،ضخامت پوسته ،نوع ماده منفجره

باعث جلوگيری از بهم ريختن المانها در نرخ کرنشهای باال

باشد ،استفاده از روش تجربی بسيار وقتگير و نيازمند انجام

میگردد .مدل سوزش ماده منفجره CJ BURN ،و از معادله

آزمايش های فراوان و پر هزينه میباشد .استفاده از روشهای

حالت  [14] JWLاستفاده شده است .ضرايب مربوط به

عددی نيز نيازمند بکارگيری کدهای عددی خاص است .از آنجا

پارامترهای  CJو معادله حالت ماده منفجره  CompBدر جدول

که فرايند تشکيل جت باعث انبساط و کشيدگی المانها تا چندين

( )1و ( )2نشان داده شده است.

برابر مقدار اوليه میگردد ،لذا کدهای الگرانژی نمیتوانند فرآيند
شکلگيری و نفوذ  EFPو خرج گود را بدرستی مدلسازی کنند

در جدولهای ( )3تا ( )5نيز پارامترهای بکار رفته در سه
مدل ماده مورد بررسی نشان داده شده است.

و استفاده از روش  ALEضروری می باشد .از ديگر موارد
مهم در شبيهسازی عددی انتخاب مدل ماده مناسب برای فلز
آستر است .انتخاب مدلهای بدون در نظر گرفتن کارسختی،
[ ]6[ ،]5و [ ،]7و نرخ کرنش باال ،نمیتواند رفتار و شکلگيری
الينر را به درستی مدل کند .امروزه مدلهای مختلفی برای
مدلسازی ماده آستر پيشنهاد گرديده که در قسمتهای قبل
توضيح داده شد .با توجه به اين موضوع در ادامه با استفاده از
اين مدلها نمونهای از يک  EFPشبيه سازی گرديده و نتايج
حاصل با نتايج تجربی مقايسه می گردد تا بتوان مدل ماده
(الف)

مناسب را برای اين نوع شبيه سازیها معرفی نمود.

 -4روش المان محدود
همانطور که اشاره گرديد ,در اين مقاله سه مدل ماده ارائه
شده توسط اشتنبرگ ،جانسون -کوک و زريلی -آرمسترونگ
در شبيه سازی  EFPبررسی میگردند .از آنجا که اين مدلها
در نرم افزار [8] LS-DYNAموجود میباشند ،لذا از اين نرم
افزار برای شبيهسازی استفاده گرديده است .از طرف ديگر،

(ب)

امکان استفاده از گزينه های  ALEنيز در اين نرمافزار امکان

شكل ( )۳الف -نمونه استاندارد  EFPب -شكل پرتابه خروجي با
استفاده از اشعه x

پذير است.
به منظور مقايسه نتايج بدست آمده از شبيهسازی ،با نتايج
تجربی ،نمونه استانداردی که توسط کدهای مختلفی شبيهسازی

جدول  -1مشخصات ماده منفجره [11] Comp B

گرديده ،انتخاب گرديد .]13[ ،]12[ ،]11[ ، ]14[ :اين مدل اولين

چگالی

سرعت انفجار

انرژی

فشار CJ

)(m/s

اوليه)(GPa

)(GPa

7884

8 /5

28/5

بار در آزمايشگاه ملی  LLNL11توسط مرفی و وينمن برای

نوع ماده

) (Kg / m 3

ارزيابی کدهای مختلف از جمله  DYNA2Dو  DYNA3Dمورد

TNT

1717

استفاده قرار گرفته است] .[12در شکل ( -3الف) ،نمونه مورد
بررسی نشان داده شده است .جنس ماده منفجره از  CompBو
جنس الينر از آهن خالص است .پوسته نيز از فوالد است .در
شکل ( -3ب) تصوير پرتابه خروجی که با استفاده از اشعه x

بدست آمده را می توان ديد .نتايج تجربی نشان میدهد که
سرعت نهايی پرتابه برای اين  EFPبرابر  1842m/sو طول آن
 22

جدول  -2ضرايب معادله حالت  JWLبراي ماده منفجره CompB

][11
ماده منفجره

A
)(GPa

B
)(GPa

R1

R2

ω

TNT

524/2

7/678

4 /2

1 /1

4/34
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جدول -۳ضرايب مدل ماده اشتنبرگ ][5
) Ymax ( GPa

Tm0

) Y0 ( GPa

) G0 ( GPa

) (K

1811

2 /5






43

4/34

' GT

 G0


4/45






نام ماده

n

شده است .شايان گفتن است که شکل پرتابه خروجی از روش
اشتنبرگ تفاوت ويژهای با نتيجه بدست آمده از مدل جانسون-
کوک ندارد و فقط اختالف جزيی در طول پرتابه و سرعت

77/4

 G 'P

 G0


26/4

مدل ماده جانسون -کوک و زريلی -آرمسترونگ نشان داده

آهن

پايانی آن وجود دارد .همانطور که ديده می شود در مقايسه با

خالص

نتايج تجربی ،پروفيل بدست آمده از روش زريلی -آرمسترنگ

4/35

برابری بهتری نسبت به نتايج تجربی دارد .از طرف ديگر
همانطور که در شکل ( -4ب) ديده می شود ،مقداری از جرم

جدول  -1ضرايب مدل ماده جانسون-كوك][6
B
)(Mpa

A
)(Mpa

384

175

Tm 0

ρ
)(kg/m3

) (K

1811

پرتابه در طول فرايند از آن جدا میگردد که اين مقدار در روش
نام ماده

7884

m

n

C

4/55

4/32

4/46

آهن
خالص

C3
) ( K 1

C2

C1

) ( MPa

) ( MPa

4/44688

1433

4 /4

7884

K
) (MPa mm0.5

4/22

C4

C5

n

4/288

)( MPa

) ( K 1

266/4

4/444415

نام ماده

آهن
خالص

قابل مشاهده است.[2] .
جدول -6ضرايب معادله حالت ماي-گونايزن ][8
0

1 /8

1/82

نتايج دو مدل ديگر در طول فرايند شکل گيری پرتابه بيشتر
است .به طوری که سرعت نهايی پرتابه از اين مدل برابر1874

مای -گرونايزن استفاده شده است که ضرايب آن در جدول ()6

S

ميليمتر است که برابری بسيار خوبی با نتايج تجربی دارد .طول

سرعت بدست آمده از روش زريلی -آرمسترنگ در مقايسه با

حالههت دارنههد .لههذا بههرای هههر سههه مههدل از معادلههه حالههت

m/ s
3574

بدست آمده از روش جانسون -کوک و اشتنبرگ برابر 52

که اختالف قابل توجهی با نتايج تجربی دارد.

از آنجا که هر سه مدل ماده بکار رفته برای الينر ،نياز به معادله

C0

نتايج بدست آمده برای طول پرتابه نشان میدهد که طول

بدست آمده از روش زريلی -آرمسترنگ برابر  66ميليمتر است

جدول  -5ضرايب مدل ماده زريلي-آرمسترونگ ][7
ρ
)(kg/m3

زريلی -آرمسترنگ قابل تشخيص است.

نام ماده
Armco Iron

بههرای پوسههته فههوالدی نيههز از مههدل مههاده Plastic-Kinematic

استفاده گرديد که در آن با استفاده از پارامتر کهرنش شکسهت،
پارگی پوسته و حذف المانها کنترل میگردد.

 -5نتايج

متر بر ثانيه است که در مقايسه با نتايج تجربی اندکی بيشتر
است .سرعت بدست آمده از روش اشتنبرگ و جانسون -کوک
نزديک به  1864متر بر ثانيه است که در مقايسه با نتايج تجربی
کمتر است .گفتنی است که سرعت بدست آمده از کد DYNA2D

برابر  1846متر بر ثانيه است که به نتيجه مدل زريلی-
آرمسترنگ نزديکتر است ].[12
در مورد ضخامت قسمت ابتدايی و انتهايی پرتابه ،نتيجه
مشخصی در مراجع موجود بدست نيامد ،لذا امکان مقايسه اين
پارمتر با نتايج تجربی وجود ندارد.

 -6نتيجه گيري
با توجه به گستردگی پارامترها در طراحی  ،EFPاستفاده
از روش عددی بسيار سودمند است .در روش عددی يکی از
پارامترهای مهم که نقش مهمی بر نتايج بدست آمده دارد ،مدل
ماده است .مدل ماده تاثير بسزايی بر شکل نهايی و پارامترهای
خروجی پرتابه دارد .با توجه به اين موضوع در اين مقاله سه

با توجه به توضيحات قسمت قبل ،پرتابه با استفاده از

نمونه از مدلهای مهم مواد برای نرخ کرنشهای زياد در شبيه

مدلهای توضيح داده شده شبيه سازی گرديد .البته گفتنی است

سازی  EFPاستاندارد مورد بررسی قرار گرفت .نتايج بدست

که قبل از شبيهسازی مسئله وابستگی جوابها به شبکه

آمده نشان داد که هر سه روش دارای دقت بسيار خوبی بوده

محاسباتی بررسیگرديده و شبکه مناسب بدست آمد .در شکل

و می توانند در نرخ کرنشهای باال و تشکيل پرتابههای

( )4و ( )5نتايج بدست آمده از شبيهسازی عددی با استفاده از

انفجاری مورد استفاده قرار گيرند .خالصه ای از نتايج بدست
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 زيرنويس ها-8
1

Explosively Formed Projectile
Work Hardening
3 Bauschinger Effect
4 Elastic-Perfectly Plastic
5 Strain Hardening
6 Gary
7 Face-Centered-Cubic
8 Body-Centered-Cubic
8 Slug
14 Liner
11 Lawrence Livermore National Laboratory
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 كوك و اشتنبرگ-شكل بدست آمده از مدلهاي جانسون-)5( شكل

 مراجع-7
 کيومرث؛ "مقايسه مدل،حميدرضا؛ مظاهری،انبارلويی
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