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  چكيده 

معادلـه حالـت   : از سـه قسـمت   )Constitutive Model( ييك مـدل تركيبـ  

مقالـه  . واكنشگرها، معادله حالت محصوالت و نرخ واكنش تشكيل شـده اسـت  

ــدي وود     ــك بع ــبه ي ــدل ش ــتفاده از م ــا اس ــر ب ــرك) Wood(حاض وود  و ك

)Kirkwood( ، مدلWK، بر انتشـار   يتركيب يهاتاثير مدل يعدد يبه بررس

در مقالـه حاضـر سـه     .ازدپـرد مي PBX-9502تراك خميده در ماده منفجره 

دسـت   بـه  نتـايج اند كه  و مقايسه قرار گرفته يمختلف مورد بررس يمدل تركيب

مطالعـه   .كنـد مي حكايت و همكاران )Tarver( تارور از دقت بيشتر مدل آمده

كار گرفته شـده،   دهد كه دقت معادالت حالت و نرخ سوزش به حاضر نشان مي

ن نزديكـي قـوانين مخلـوط انتخـابي بـه      ي كاليبره كردن آنها و همچنـي  نحوه

  .فيزيك مساله مورد مطالعه در دقت نتايج تاثير دارند

معادله حالت  –نرخ سوزش  – يمدل تركيب – WKمدل  :هاي كليدي واژه

  تراك  يشعاع انحنا –

  

  مقدمه 

منظور بررسي تاثير انحناي جبهه تراك   به ]1[وود  وود و كرك 1954در سال 

)Detonation( يك تئـوري سـينتيكي پايـاي دوبعـدي     سرعت انتشار آن،  بر

، ...، فشـار، سـرعت ذره و   ير چگاليجريان نظ يرهايكه در آن متغ ،ارائه دادند

تئوري معادالت اولـر   نيا در. شد ربط داده مي Rc به شعاع انحناي جبهه تراك

شـده و بـه   اي ساده  يك خرج استوانه در راستاي محور پاياي دوبعدي يواكنش

فـاز   ي صفحه  مطالعه. شوند يل ميتبد يمعمول يليفرانسيك دسته معادالت دي

صورت خوداتكـا حـل   هنگام انتشار تراك بهدهد كه بهيمعادالت حاكم نشان م

ز يـ ن )Sonic Locus( يك نقطـه صـوت  يكه  ينيز بحراني ك نقطهيموجود از 

ز گفته يژه نيدار وگونه مسائل، مسائل مقنيرو به انياز ا. كنديباشد عبور ميم

  .]2[ شوديم

ن معادلـه حالـت   يـي تع يبرا يبه روابط يحل معادالت اولر واكنش يبرا

و معـادالت   )فاز گـاز ( ، معادله حالت محصوالت تراك)فاز جامد( مواد منفجره

ن به روابطي براي تعيين چگـونگي  يهمچن. باشدياز ميمربوط به نرخ سوزش ن

ده منفجـره در يـك سـلول محاسـباتي     ارتباط خواص محصوالت و خواص مـا 

گفتـه   )Mixture Rules( به اين روابط قـوانين مخلـوط  . باشدمخلوط نياز مي

  .شوديم اطالق يبينجا مدل تركيبه مجموع روابط فوق در ا. شودمي

عنـوان   را بـه  WKمدل  ]2[و همكاران ) Fried(، فريد 1997در سال  

اضـافه  )  CHEETAH 2.0(مدل سينتيكي اصلي به ويرايش جديد كد چيتـا  

آل سازي تـراك در مـواد منفجـره غيرايـده    كرده و به موفقيتي نسبي در شبيه

 ,BKW )Becker, Kistiakowskiز معادله حالـت  در اين كد ا. دست يافتند

Wilson(  وJCZ )Jacobs, Cowperthwaite, Zwissler(   براي محصـوالت

بـراي مـواد منفجـره و    ) Murnaghan(گازي انفجار و از معادله حالت مرناقان 

  .شودمحصوالت جامد استفاده مي

هـر   ]3[ن در ادامه كار، و براي بهبود كارائي كد چيتا، فريـد و همكـارا   

تشكيل دهنـده آن   يهاي شيميايي مجزايك از مواد منفجره مركب را به گونه

تقسيم كرده و براي هر يك، واكنش و ضريب نرخ واكنش متفاوتي را در نظـر  

هاي كند از نرخ واكـنش محـدود، و بـراي     آنها همچنين براي واكنش. گرفتند

ض تعادل ترمودينـاميكي  همراه فر نهايت به هاي ديگر از نرخ واكنش بي واكنش

توان از معادالت  آنها نشان دادند كه با استفاده از اين روش مي. استفاده كردند

وسيعي از تركيبـات مختلـف مـواد     ي مشابه در دامنه  هاي واكنش حالت و نرخ

 به ارزيابي كد چيتـا در شـبيه  ) Lu(در مطالعه ديگري لو . منفجره بهره جست

وي نشان داد كـه كـد چيتـا و مـدل     . ]4[رداخت سازي كارائي مواد منفجره پ

سـازي انتشـار تـراك در     آن داراي توانايي مناسـبي در شـبيه   WKسينتيكي 

آل بـوده و وابسـتگي سـرعت     و بسـيار غيرايـده   آل مواد منفجره نسبتا غيرايده

وي پيشنهاد داد كه بـراي  . دهد خوبي نشان مي انتشار تراك به قطر خرج را به

نظيـر   ،آل ايج حاصل با نتايج تجربي براي مواد بسـيار غيرايـده  افزايش تشابه نت

PBXW-115   بـه   2، توان فشار در نرخ واكنش مورد استفاده در كـد چيتـا از

قـدم بعـدي در بهبـود كـارائي كـد چيتـا توسـط گالسـمن         . تقليل يابـد  0.5

)Glaesemann ( آنهـا بـا اسـتفاده از معادلـه حالـت      . ]5[و فريد برداشته شد

هـاي  ملكول(هاي كوچك براي مدل كردن ملكول) exponential-6( 6نمائي 

  . دقت نتايج حاصل را بهبود بخشيدند) گازي

بـه بررسـي    WKكارگيري مـدل   در اين مقاله قصد بر آن است كه با به

پرداخته  PBX-9502ماده منفجره هاي تركيبي بر انتشار تراك در تاثير مدل

بـوده و   )PBX( فجره چسبيده با پالستيكاز انواع مواد من PBX-9502. شود

 Kel-F800چسـب پليمـري   % 5همراه  به TATBذرات ماده منفجره % 95از 

ايـن مـاده   . تشكيل و تا نزديكي بيشـينه چگـالي ممكـن فشـرده شـده اسـت      

هـاي تصـادفي غيرحسـاس بـوده و از      به آغـازش  اي هطور قابل توج منفجره به

  .رفته استرو موضوع تحقيقات بسياري قرار گ اين

  

   WKمعادالت حاكم در تئوري 

بـه تحليـل    پايـاي دوبعـدي   يواكنشمعادالت اولر با استفاده از  WKدر تئوري 

 پرداختـه اي يك خرج استوانه در راستاي محورتراك كروي پايا با واگرائي كم، 

صورت يك جملـه منبـع در سـمت    در اين تئوري، انبساط شعاعي به .شودمي

ي اايـن معـادالت بـر مبنـ    . شـود پيوستگي ظاهر مـي  دييك بع راست معادله

  :]1[، عبارتند از xمحوري  ي مولفه

)1-1(  ηψ=xu  

)1-2(  ( )( )rxx uu ωρρ 2 +−=  

)1-3(  vuup xx −=  

)1-4(  ux ℜ=λ  

شده حاصل انرژي، مومنتوم و جرم  يمعادله اول از تركيب معادالت بقا

 جـرم،   يبيـانگر بقـا   ترتيـب  ديگـر بـه   معادالت. و به معادله اصلي مشهور است

و  u ،p ،ρ ،v، λ ،ℜدر معادالت فـوق  . باشند مي ها گونه يمومنتوم و بقا يبقا
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ωr فشـار، چگـالي، حجـم مخصـوص، كسـر      يمحـور  ترتيب بيانگر سرعت به ،

نـرخ انبسـاط   نـرخ واكـنش و    ،متغيـر پيشـرفت واكـنش   يا  محصوالتجرمي 

پـارامتر توليـد    ηو  ψدو پـارامتر  . باشـند  مـي  )واگرايي جريان معرف(شعاعي 

ــار ــوت  )Pressure Production Parameter( فشــ ــارامتر صــ            يو پــ

)Sonic Parameter( در ايـن  . شـوند  يمـ  يمعرفـ صورت زير  ناميده شده و به

  .باشد يم يسرعت صوت محل cمعادالت 

)2(  221 cu−=η 

)3(  
rωσψ 2 −ℜ=  

)4(  ( ) ( ) 22
, ceecp xvE ρρλσ λ−=∂∂=  

)5(  ( ) px eepvc += 22  

اي مـادون صـوت    است، جريان نسبت به مـوج ضـربه   η>0هنگامي كه 

باشـد،   η<0 كـه  امـا هنگـامي  . بوده و ارتباط با جبهه تراك امكان پـذير اسـت  

بوده و ارتباط با جبهه تراك امكان اي مافوق صوت  جريان نسبت به موج ضربه

   .پذير نخواهد بود

د فشار حاصل از ين توليانگر رقابت مابيقت بيد فشار، در حقيپارامتر تول

هـاي گرمـاگير و يـا     گرمازا و اتالف فشار در اثر واكـنش  ييايميش يها واكنش

فشار توليدي حاصـل از   باشد، ψ >0 اگرطوري كه  به .باشد انبساط شعاعي مي

نسبت به كـاهش  )) 3(جمله اول سمت راست در رابطه (هاي شيميايي  كنشوا

بيشـتر  )) 3(جمله دوم سمت راسـت در رابطـه   (فشار در حين انبساط شعاعي 

هـاي   واكـنش   است يك اتالف فشـار در اثـر    ψ<0كه  اما هنگامي. خواهد بود

ه جملـ . ]2[ آيـد  كاهش دهنده فشار و يا در اثر انبساط شعاعي بـه وجـود مـي   

σℜ  ( ترميسيتي) 3(در رابطهThermicity(   يا ترميسيتي محصوالت ناميـده

عالمت ايـن جملـه   . دهد شده و تغييرات فشار در اثر انجام واكنش را نشان مي

وابسـته  ) ℜعالمـت  ( ، و جهت واكـنش σ حرارتيبه عالمت ضريب بدون بعد 

ه بـه مـدل   در اين تئوري نرخ انبساط شعاعي مورد اسـتفاده بـا توجـ    .باشد مي

 .آيـد  دسـت مـي   بـه  Rc=ωr(x)/(D-u(x)) از رابطهوود  پيشنهادي وود و كرك

 با استفاده از معادله حالت مخلـوط نيز  5 و 4اي موجود در روابط  مشتقات پاره

  . شوند محاسبه مي

براي حل كامل ميدان جريان در تئوري حاضر، با توجه به مدل  

، u ،ρe ،ρp ،pe ،pp ،ee ،ep ،λهاي  انبساط شعاعي در نظر گرفته شده، مجهول

ℜ ،D  وRc هاي  زير نويس. وجود دارندe  وp منفجره  ي ترتيب نشانگر ماده به

اين متغيرها، معادالت فوق به  ي براي محاسبه. باشند و محصوالت انفجار مي

، معادله حالت محصوالت تراك ee(ρe,pe)همراه معادله حالت مواد منفجره 

ep(ρp,pp)، ت مربوط به نرخ سوزشمعادال ℜ(p,λ,…)= dλ/dt = ℜ  و

  . شوند حل مي قوانين مخلوط

  

 WKحل معادالت 

موج تراك، از معادالت  ي دست آوردن خواص جريان در پشت جبههبراي به

WK جايي (و مكان صوتي ) شرط مرزي ابتدائي(موج  ي در ناحيه بين جبهه

رو مساله حاضر جزء مسائل  از اين. شود گيري مي انتگرال) باشد  مي u=cكه 

شرط مرزي (متغيرهاي حالت اوليه . گيرد اي قرار مي مقدار مرزي دو نقطه

دست آوردن نقطه تقاطع خط رايلي  با به WKبراي معادالت ) ابتدائي

)Rayleigh ( و منحني هوگونيوت)Hugoniot ( مواد منفجره) نقطه فون

اي،  موج ضربه ، به شرط مشخص بودن سرعت))von Neumann(نيومن 

باشد،  علت آنكه سرعت تراك در قدم اول معلوم نمي به. آيند دست مي به

با توجه به . كنند هاي موجود بر اساس الگوريتم تكرار شوتينگ عمل مي روش

. باشند مي ممكنداراي سه حل  WKمقدار سرعت تراك انتخابي، معادالت 

برابر صفر خواهد  ηتي، است، پارامتر صو u=c كه در مكان صوتي، يعني جايي

شود كه براي جلوگيري از تكين شدن  ديده مي) 1-1(با توجه به معادله . بود

. نيز بايد در اين نقطه برابر صفر باشد ψمعادالت در مكان صوتي پارامتر 

 بنابراين براي انتشار تراك پايا با يك شعاع انحناي خاص، سرعت مورد قبول

D* = Dهاي  حل) (6(اده از آن معادالت غيرخطي ، سرعتي است كه با استف

هاي  اين حل اولين دسته از حل. طور همزمان برابر صفر شوند ، به)صوتي

  .باشد ممكن مي

)6(  ( ) ( ) 0,, == DD ληλψ  

اطالق  )Kinetic CJ Condition( سينتيكي CJبه اين شرط، شرط 

ر با هم صفر اي كه در آن پارامترهاي صوتي و توليدفشا نقطه. ]2[شود  مي

 WK ،ηدر حل ديگر معادالت . باشد شوند، شرط مرزي انتهايي مساله مي مي
                   رانده اين حل به تراك بيش. شود هرگز صفر نمي

)Overdriven Detonation( اي  در اين حل فشار، از نقطه. شود مربوط مي

ش هميشه در طول ناحيه واكن ηرانده  در تراك بيش(شود  مي ψ<0كه 

اين موضوع با مراجعه . شود با افزايش فاصله زياد مي) باشد بزرگتر از صفر مي

افزايش فشار رخ داده در ناحيه . شود به وضوح مشاهده مي) 1(به معادالت 

واكنش همانند وجود يك پيستون متحرك در پشت تراك عمل كرده و باعث 

مخرج كسر در معادله ، ≠ ψ  0و η=0اگر . شود تقويت بيشتر جبهه تراك مي

صورت   در اين. شوند صفر شده و به اصطالح معادالت نامحدود مي) 1-1(

هاي  در حل. مورد نظر، امكان پذير نخواهد بود Dانتشار تراك پايا با سرعت 

به سمت  xاست كه با افزايش  D* = D هاي صوتي، ذكر شده تنها در حل

  .كند نهايت، فشار به سمت صفر ميل مي بي

  

  مخلوط و قوانين ادله حالت مع

توصيف  مواد منفجره و محصوالت انفجار توسط دو معادله حالت مجزا

واكنش، مخلوطي از مواد اوليه و  ي با توجه به اينكه در ناحيه. شوند مي

انرژي داخلي و حجم مخصوص اين . طور هم زمان حضور دارند محصوالت به

  :آيند دست مي مخلوط از قوانين مخلوط زير به

)7(  
( ) ( ) ( )( )

( )( )pppp

eeee

ppvve

ppvvepve

,,,                  

,,,1,,

λλ
λλλ +−=

  

)8(  ( ) pe vvv λλ +−= 1  

صورت زير  اي، مشتقات انرژي به با استفاده از قانون مشتقات زنجيره

در اين روابط از فرض تعادل مكانيكي يا به عبارت بهتر تعادل . شوند نوشته مي

مواد  ي كه يكي از قوانين مخلوط متداول در حوزه،  pp = pe =p فشاري يعني

  .باشد، استفاده شده است شديداالنفجار مي
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براي كاهش اين . باشند وابسته مي vpو  veبه دو كميت  فوقمشتقات 

، وابستگي، به يك حجم مخصوص و در نهايت كاهش تعداد مجهوالت مساله

  :]6[شود  صورت زير تعريف مي به Φكميت 

)12(  
p

e

v

v
=Φ  

و ) 8(با تركيب معادالت . شود فرض مي λو  vتنها تابعي از  Φكميت 

  :آيد دست مي به  vpو  veهاي  روابط زير براي كميت) 12(



)13(  

( )Φ−+
Φ=
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v
ve  

)14(  
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λλ 1

v
vp  

واكـنش   ي ر بسيار زياد مخلوط واكنشي در طـول ناحيـه  با توجه به فشا

تـوان بـا    ، مـي )رسد كه حتي در انتهاي ناحيه نيز به چند ده گيگا پاسكال مي(

صـورت قـانون    در ايـن . ]6[فرض كرد  Φ=1 را برابر Φدقت قابل قبولي مقدار 

))  8(رابطـه (حجـم مخصـوص مخلـوط     ي مخلوط مورد استفاده براي محاسـبه 

معادلـه حالـت مـورد اسـتفاده بـا قـوانين       . شود ساده مي vp =ve =vصورت به

صـورت   تر معادله حالت به شكل كامل .باشد مي p,v(e(مخلوط حاضر به شكل 

)p,v,T(e فرض به هنگام استفاده از اين معادله حالت در نظر گرفتن . باشد مي

تـر   مناسـب  ،Φ=1 فـرض جـاي   بـه  vp, p(Tp ) =ve, p(Te  =T( تعادل دمايي

دست آوردن فشار و حجـم   پس از حل معادالت و بهحالت  در اين .]6[باشد  يم

معادله حالـت وابسـته بـه دمـا بـه      يك ، با استفاده از در هر گام مخصوص كل

تـوان حجـم مخصـوص     و انتخاب يك الگوريتم تكـرار مـي   ρ,T( p= p(شكل 

  .دست آورد بهنيز گرها و محصوالت و همچنين دما را  واكنش

  

 هاي تركيبي حاضر لمعرفي مد

در مـدل  . انـد  در مقاله حاضر سه مدل تركيبي مختلف مورد بررسي قرار گرفته

توصـيف مـاده اوليـه و     يبـرا  ))15(رابطـه  (تروپيـك   اول از معادله حالت پلي

نيز يـك   يانتخاب) نرخ واكنش(نرخ سوزش . شود يمحصوالت انفجار استفاده م

  . باشد يم) )8(رابطه (رابطه وابسته به فشار 

)15(  ( ) qpve λγ −−= 1  

)16(  ( ) npG λ−=ℜ 1  

ثابـت نـرخ    و گرمـاي حاصـل از انفجـار   بيـانگر   Gو  qت فوق در معادال

 جار در اين مدل فشار و چگالي ماده منفجره و محصوالت انف .باشند مي سوزش

  .شوند برابر فرض مي

ــدل دوم  ــاران  (در م ــارور و همك ــدل ت ــت از م) ]7[م ــه حال  JWLعادل

)Jones, Wilkins, Lee (هردو مواد اوليه و محصوالت انفجـار در كنـار    يبرا

. اسـتفاده شـده اسـت   ) Ignition and Growth(نرخ سوزش آغازش و رشـد  

و  يشود ماده منفجره و محصوالت انفجار در تعـادل فشـار   يهمچنين فرض م

ترتيـب، از   بوده و انرژي داخلي مخصوص و حجم مخصوص مخلـوط بـه   يدمائ

   .آيند دست مي به) 8(و ) 7(قوانين مخلوط 

كه يكي از پركاربردترين نوع معادالت حالـت بـراي    JWLمعادله حالت 

بيـان   )18(و  )17(هـاي   معادلـه  صـورت  شود به مي محصوالت انفجار محسوب

مقـادير ثابـت    ωو  A ،B ،R1 ،R2اي در اين معادلـه حالـت پارامترهـ   . شود مي

   .باشند تجربي مي
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در . شـود  معرفي مي) 19(صورت رابطه  نيز به آغازش و رشد نرخ سوزش

. باشـند  هاي ثابت مـي  كميت zو  I ،G1 ،G2 ،a ،b ،c ،d ،e ،g ،x ،yاين رابطه 

كه براي جلوگيري از آغازش تا قبل از ايجـاد   بودهم بحراني يك تراك aكميت 

نـرخ  . رود كـار مـي   ، بـه )يا يك فشـار ورودي مشـخص  (درجه معيني از تراكم 

. شـود  بيشتر شود برابر صفر قرار داده مـي  λigmaxاز كميت  λآغازش زماني كه 

بيشـتر شـود    λG1maxاز كميـت   λنيز زماني كه ) رشد آهسته(اولين نرخ رشد 

 λهم تا زماني كه ) رشد سريع(دومين نرخ رشد . شود رابر صفر قرار داده ميب
صـورت تجربـي    اين مقـادير بـه  . شود است برابر صفر فرض مي λG2minكمتر از 

  .آيند دست مي به
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سازي انتشـار مـوج تـراك اسـتفاده      شبيه اگر مدل آغازش و رشد براي 

جمله اول بيانگر آغـازش در   :شوند صورت زير تعبير مي وق بههاي ف شود، جمله

اي پيشتاز و تشكيل نقـاط   ماده منفجره در اثر تراكم حاصل از عبور موج ضربه

جملـه دوم، تشـكيل سـريع محصـوالت     . باشد ها مي هنگام انقباض حفره داغ به

و متعاقـب آن، انبسـاط و   ) و غيره CO2 ،N2 ،H2O ،CO(گازي اصلي واكنش 

جملـه سـوم نيـز تشـكيل ذرات كـربن      . كند ه تعادل رسيدن آنها را مدل ميب

  .نمايد شكل را توصيف مي جامد به شكل الماس، گرافيت و يا كربن بي

و متغيـر پيشـرفت    آغازش و رشد رفتار نرخ واكنش 2 و 1هاي  درشكل

در ماده منفجـره   DCJواكنش در طول ناحيه واكنش براي تراكي كه با سرعت 

9502-PBX رسـم شـده   ) تراكي كه انحناي آن صـفر اسـت  (شود  منتشر مي

اسـتفاده   2و  1هـاي    ها از ثوابت تجربي موجـود در جـدول   در اين شكل .است

   .شده است

  

  .]PBX ]8-9502 براي ماده منفجره JWLب معادله حالت يضرا -1جدول 

  ماده منفجره JWL بيضرا

Cv(GPa/K) ω R2 R1 B (GPa) A (GPa) ρ0 (gr/cc) 

487/2 E 3-  8938/0  13/1  3/11  0206/6-  63207 895/1  

  محصوالت انفجار JWL ضرايب

Cv(GPa/K) ω R2 R1 B (GPa) A (GPa) E0 (GPa) 

0/1 E 3-  5/0  2/2  2/6  99/71  77/1361  158/7  

  

             ب نرخ سوزش آغازش و رشد براي ماده منفجرهيضرا -2جدول 

9502-PBX  ]8[.  

  زشب نرخ آغايضرا

λigmax  x  b  a  I(µs-1)  

025/0  0/7  667/0  214/0  6+E 0/4  

  ب نرخ رشد اوليضرا

λG1max  y  d  c  G1 (GPa-2µs-1)  

8/0  0/2  0/1  667/0  0/1100 E  4-  

  ب نرخ رشد دوميضرا

λG2min  z  g  e  G2 (GPa-1µs-1)  

8/0  0/1  667/0  667/0  0/30  E  2-  

  

همـراه معادلـه   بـه  WKاز مـدل  ) ]2[كد چيتـا  (سوم  تركيبي در مدل

 بـراي  BKWبراي مواد جامد و معادله حالـت   )Murnaghan(حالت مرناقان 

، بـا  )16(همچنين نرخ سوزش نيز از رابطه . شود ميمحصوالت انفجار استفاده 

مـورد اسـتفاده در ايـن     ابت نـرخ سـوزش  وث .شود محاسبه مي n=2توان فشار 

معـادالت حالـت   داشـت كـه در   بايـد توجـه    .اند آورده شده 3رابطه در جدول 

باشـد   هاي محصـوالت نمـي   نيازي به مشخص بودن گونه ،JWLتروپيك و  پلي

بايـد    BKWامـا در معادلـه حالـت    ) معادالت حالـت بـدون شـيمي صـريح    (

هـايي كـه در    گونـه  3رو در جـدول   از اين .دنهاي محصوالت مشخص باش گونه

، معرفـي شـده و   )ي كنـد هـا  واكنش(باشند  طي فرآيند واكنش تاثير گذار مي

  .شوند ها در تعادل ترموشيميايي فرض مي ديگر گونه



از دقـت  آورده شـده اسـت،   ) 20(كـه در رابطـه   معادله حالت مرناقـان  

اي نيـز  خوبي در توصيف مواد منفجره جامد برخوردار بوده و شكل نسبتا ساده

  .دارد

)20(  ( ) 









−








′

=
′

1
0

0

0

0

β

β
β

v

v
vp  

كه مدول بالك يك جسم جامد متراكم شود معادله فرض مياين در 

در اين . باشدمي β'0 p β=β0+ اي خطي با فشار به شكلشده داراي رابطه

مشتق مدول بالك نسبت  β'0 مدول بالك هم دما، و β0 مدول بالك، βرابطه 

اي مابين فشار  معادله حالت مرناقان رابطه. باشندبه فشار در شرايط محيط مي

ثوابت مورد استفاده در اين  .كند ارائه مي) مولييا حجم (و حجم مخصوص 

     ي كه مواد تشكيل دهنده ،Kel-F800 و TATBمعادله حالت براي 

9502 -PBX  اند آورده شده 4در جدول  ،باشند مي.  

  

  .]PBX-9502 ]3محصوالت موثر سينتيكي براي  -3جدول 
G(µs-1 GPa-2) شوند صورت سينتيكي كنترل مي محصوالتي كه به.  واكنشگرها 

06/0  N2, H2O, CO2, C TATB 

01/0  C, CHF3, F2, Cl KEL-F 

  

  .]3[پارامترهاي مورد استفاده در معادله حالت مرناقان  -4جدول 
β'0  β0 (GPa)  V0 (cc/mol) ماده 

72/5  290/16  28/133  TATB 

44/5  286/6  69/204  KEL-F 

  

تـرين،  متـداول نيـز يكـي از   ) 21رابطـه  ( BKWاز طرفي معادله حالت 

ثابت جهاني گازهـا   Runدر اين رابطه . باشد معادالت حالت براي مواد گازي مي

برابر با تفاضل بين حجم كل محصـوالت و  ( حجم مولي محصوالت گازي Vgو 

. باشـند مـي ) ngهاي گـازي،  حجم محصوالت جامد تقسيم بر تعداد مول گونه

  :]3[ شودصورت زير تعريف ميبه xهمچنين 

)21(  ( ) ( )xFxx
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g =+= βexp1  
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، كسـر   xi  .مـي باشـند  مقـادير ثابـت تجربـي     αو  θ،κ  ،βپارامترهاي 

ام محصـوالت انفجـار    iهندسي گونه گازي ) Covolume(، كواليوم kiمولي و 

 مولكـول يـك  حجم اشغال شده توسط كواليوم هندسي بيان كننده . باشند مي

   46/10 ضـربدر  )A3بـر حسـب   (خـود   چـرخش بـه دور مركـز جـرم     هنگام به

ــي ــد م ــع  .باش ــادير 3در مرج ــه α و θ، κ ،β مق ــب ب ــر ترتي ، 71/3826 براب

  كواليـوم همچنـين   .شوند در نظر گرفته مي 5208/0، 40186/0، 31176/12

آورده  5در جـدول    BKWمعادلـه حالـت   مـورد اسـتفاده در   گازي هاي  گونه

  .است شده

  

  .]BKW ]3هاي گازي مورد استفاده در معادله  كواليوم گونه -5جدول 

 گونه گازي كواليوم گونه گازي  كواليوم

2/226        H2O  9/522  CO2 

0/250  C  3/369  N2 

0/343  F2  1/1152  CHF3 

 0/234  Cl 

  

  

  نتايج

چگـالي   بـا  PBX-9502سازي انتشار تراك در ماده منفجـره   در ادامه به مدل

سـرعت  و  KJ/gr783/3=q ماي حاصل از انفجارگر، gr/cc895/1=ρ0 اوليه

در مطالعــات حاضــر  نتــايج. پرداختــه شــده اســت mm/µs78/7=DCJتــراك 

بـا   3 نتـايج شـكل   .انـد  در كنار نتايج تجربـي ترسـيم شـده    ،4و  3هاي  شكل

در اين مطالعه عالوه بـر بررسـي   . اند دست آمده به استفاده از مدل تركيبي اول

به بررسي توان فشار در نـرخ سـوزش وابسـته بـه فشـار نيـز        WKدقت مدل 

شود براي مـاده منفجـره تحـت     طور كه مشاهده مي همان. پرداخته شده است

نتـايج تجربـي    نتـايج حاصـل بـه    15/2 به 2، از nمطالعه با افزايش توان فشار 

درصـد خطـا از    mm128طوري كـه در شـعاع انحنـاي     به. شوند تر مي نزديك

د كـه مـدل   نـ ده مطالـب فـوق نشـان مـي    . يابـد  كاهش مي - 35/0به  -75/1

اين نتايج حاصل از يي بر دقت سزا تاثير به WKسوزش مورد استفاده در مدل 

ثابـت   ضـرايب تر و كاليبره كردن  تئوري داشته و با انتخاب مدل سوزش دقيق

  .دست آورده را بهبود داد توان دقت نتايج به آن مي

انحنـا جبهـه تـراك     κطوري كه  به( D-κ نمودار ،4شكل همچنين در 

مدل تركيبـي  به كمك  WKحاصل از مدل .) باشد مي κ=2/RCكروي و برابر 

دست آمده از  هاي تجربي به دادهدر كنار  ،)مدل تركيبي تارور و همكاران( دوم

تجربي مورد استفاده در نرخ سـوزش آغـازش و    ضرايب. اند رسم شده 9مرجع 

همـانطور كـه   . انـد  آورده شـده  2و  1در جـداول   JWLرشد و معادلـه حالـت   

هـاي تجربـي    از انطباق نسبتا خوبي بر داده WKشود نمودار مدل  مشاهده مي

  .باشد برخوردار مي

با دماي اوليه  PBX-9502 دست آمده براي نتايج به مقايسهبراي 

C°24براي مدل  3هاي اول و دوم در كنار نتايج مرجع  ، نتايج حاصل از مدل

اين شكل نشان . اند آورده شده 5و همچنين نتايج تجربي در شكل  سوم

در كار حاضر  JWLدهد كه انتخاب مدل آغازش و رشد و معادله حالت  مي

همچنين با توجه به اين شكل . تري شده است يابي به نتايج دقيق باعث دست

دست آمده در تحقيق حاضر از دقت بيشتري   شود كه نتايج به مشاهده مي

براي مثال در شعاع انحناي . باشند ت به نتايج كد چيتا برخوردار مينسب

mm65 5/2ترتيب  هاي فوق به دست آمده از مدل سرعت انتشار تراك به-  ،

  .دهند هاي تجربي را نشان مي درصد انحراف از داده 9/0و  2/0

سـازي   براي بررسي تاثير قوانين مخلوط در مطالعـات حاضـر بـه شـبيه    

. شـود  پرداختـه مـي   C 75°با دماي اوليه PBX-9502 منفجره تراك در ماده

سازي يك بار با استفاده از فرض تعادل فشاري و دمائي و بار ديگر با  اين شبيه

     نتــايج . صـورت گرفتــه اســت  v = ve = vpفـرض تعــادل فشــاري و فـرض   

مقـادير  . انـد  رسم شـده  6همراه نتايج تجربي موجود در شكل  دست آمده به به

مشاهده كرد با اين تفاوت كـه   2و  1توان در جداول  بت مورد استفاده را ميثا

ــراي  ــه   PBX-9502بـ ــاي اوليـ ــا دمـ ــادير  C75°بـ              ،GPa8162/4=Bمقـ

GPa-2µs-11500=G1  وGPa9/6=E0  8[ اند   شدهدر نظر گرفته[.   

شـود، اگرچـه هـيچ كـدام از      مشـاهده مـي   6طـور كـه در شـكل     همان

صـورت دو   دست آمده تطابق كاملي با نتايج تجربي ندارند، اما بـه  به نمودارهاي

ايـن شـكل،   . نماينـد  اند عمل مي منحني حدي كه نتايج تجربي را در بر گرفته

خـوبي نشـان    را بـه  WKتاثيرگذاري قوانين مخلوط بر نتايج حاصـل از مـدل   

دمـائي   رسد كه براي مساله حاضر استفاده از فـرض تعـادل   نظر مي به. دهد مي

  .باشد تر مي هاي بزرگتر مناسب κدر  v = ve = vpهاي كوچكتر و فرض  κدر 

  

  گيري و جمع بندي نتيجه

و نـرخ سـوزش    JWLاز معادلـه حالـت    مالحظـه شـد اسـتفاده    طور كه همان

طـوري كـه    دسـت آمـده شـده بـه     هاي به آغازش و رشد، باعث بهبود در جواب

تــا از دقــت بيشــتري برخــوردار نتـايج تحقيــق حاضــر در مقايســه بــا كــد چي 



و نـرخ   JWLاما بايد توجـه داشـت كـه اسـتفاده از معادلـه حالـت       . باشند مي

تجربـي آنهـا و همچنـين     ضـرايب علـت تعـداد زيـاد     به سوزش آغازش و رشد

. تر بودن محاسبه مشتقات تحليلي، بايد با دقـت خاصـي همـراه باشـد     پيچيده

ده در معادله حالت و نرخ سـوزش  كاليبراسون دقيق ضرايب تجربي مورد استفا

. باشـند  مـي  WKدست آمده از مدل  نيز از ديگر عوامل موثر در بهبود نتايج به

در كار حاضر همچنين تاثير توان جمله فشار در نرخ سوزش وابسته بـه فشـار   

توان با دقت در انتخاب آن بـه   مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه مي

در انتها نيز بـا بررسـي قـوانين مخلـوط مـورد      . ت يافتنتايج بسيار بهتري دس

استفاده مشاهده شد كه براي نيل به نتايج بهتـر انتخـاب ايـن روابـط بايـد بـا       

  .حساسيت بيشتري همراه باشد

  

  
نرخ واكنش بر حسب متغير پيشرفت واكنش در مدل آغازش و  -1شكل 

  .PBX- 9502براي انتشار تراك تخت در ماده منفجره  ،رشد

  

  
توزيع متغير پيشرفت واكنش در طول ناحيه واكنش در مدل  -2شكل 

  .PBX-9502براي انتشار تراك تخت در ماده منفجره  ،آغازش و رشد

  

  
 C24°°°°با دماي اوليه  PBX-9502براي ماده منفجره  D-Rcنمودار  -3شكل 

  مدل تركيبي اولكمك  به

  

  
 C24°°°°با دماي اوليه  PBX-9502براي ماده منفجره  D-κκκκنمودار  -4شكل 

  مدل تركيبي تارور و همكارانكمك  به

  

  
، C24°°°°با دماي اوليه  PBX-9502براي ماده منفجره  D-Rcنمودار  -5شكل 

  مقايسه نتايج حاضر با نتايج كد چيتا

  



  
به ، C75°°°°با دماي اوليه  PBX-9502براي ماده منفجره  D-κκκκنمودار  -6شكل 

  با دو قانون مخلوط مختلف ،كارانكمك مدل نركيبي تارور و هم
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