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INTRODUCTION

Because of the increasing occurrence of sudden changes in load 

of civil and underground structures due to the explosion, their 

impact is a critical problem in the design process. A number of 

suitable experiments are needed to better understand the effects 

of explosions on structures. The in situ experiments published in 

[1], [2] should serve to refi ne the numerical procedures, including 

the identifi cation of the necessary parameters in modeling the real 

behavior of the shock wave-solid structure interaction. These are 

exceptional cases of real-life and real-geometry testing. The great 

complication is that these experiments are rarely feasible, and if 

they are, then are very expensive, time consuming and require 

relatively complex devices to record the results of these tests. It 

is therefore appropriate to apply similarity rules that can be used 

either to materials corresponding to actual materials used in 

real structure, [3], [4], [5] or to models of physically equivalent 

materials, [6] and [7]. In the latter reference, the experiment is 

performed on a 100g centrifuge.

From these experiments, it is possible to obtain data for 

considerably cheaper computer procedures for assessing the 

bearing capacity of a structure. 

EXPERIMENTS

For experimental studies, a system of fi ve interconnected rings 

of conventional concrete simulating tunnel was created, with each 

adjacent pair of rings joined to a half groove and reinforced with 

a cement screed. C 25/30 concrete claas was selected for the test 

specimens. A view of a tube, consisting of said fi ve rings lying on 

a sandy ground, the vertical position of them has been stabilized 

by longitudinal wooden beams, is shown in Fig.  1. Drawings of the 

sensor and charge positions are shown in Fig. 2. 

ÚVOD

Vzhledem k rostoucímu výskytu náhlých změn zatížení pozem-

ních a podzemních staveb výbuchem je jejich dopad kritickým pro-

blémem v procesu navrhování.

K lepšímu pochopení účinků výbuchů na konstrukce je zapotře-

bí řada vhodných experimentů. In situ experimenty publikované 

v [1], [2] by měly sloužit k upřesnění numerických postupů, včetně 

identifi kace nezbytných parametrů při modelování skutečného cho-

vání interakce rázová vlna–konstrukce. Toto jsou výjimečné přípa-

dy testování v reálném čase a geometrii. Velkou komplikací je, že 

tyto experimenty jsou zřídka proveditelné, a pokud jsou, pak jsou 

velmi drahé, časově náročné a vyžadují relativně složitá zařízení 

pro zaznamenávání výsledků těchto testů. Je proto výhodné využít 

pravidla podobnosti, která lze aplikovat buď na materiálech se sku-

tečnými časově závislými vlastnostmi [3], [4], [5], nebo na modely 

z fyzikálně ekvivalentních materiálů, [6] a [7]. V posledním uvede-

ném odkazu se experiment provádí na 100 g odstředivce.
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Obr. 1 Pohled na uspořádání zkušební trouby
Fig. 1 A view of the assembly of the rings
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Z těchto experimentů je možné získat data pro výrazně levnější 

počítačové postupy pro hodnocení únosnosti konstrukce.

EXPERIMENTY

Pro experimentální studie byl vytvořen systém pěti propojených 

dílčích trub z konvenčního betonu simulujících tunel, přičemž kaž-

dý sousední pár trub byl spojen na poloviční drážku a vyztužen 

cementovým potěrem. Pro zkušební vzorky byla vybrána třída be-

tonu C 25/30. Pohled na celou propojenou troubu ležící na písči-

tém podloží, jejíž vertikální poloha byla stabilizována podélnými 

dřevěnými trámy, je znázorněn na obr. 1. Výkresy pozic senzorů 

a náloží jsou znázorněny na obr. 2. 

Je dobré poznamenat, že tužkový senzor sloužil pouze k zajiš-

tění spolehlivosti výsledků a spektra na něm zjištěná nejsou dále 

zvažována. Velikost přetlaků odečtených na tomto senzoru je také 

zanedbatelná vzhledem k jiným měřeným bodům. 

Všechny odpaly byly provedeny pomocí trhaviny Semtex 1A. 

Některé výsledky publikované v [5] jsou zohledněny i v tomto 

článku.

Nálož na vodorovné ose tunelu

Nejjednodušší popis chování rázové vlny, který lze použít pro 

konstrukci zákonů podobnosti, je Friedlanderův graf (obr. 3), který 

popisuje časový vývoj rázových vln dopadajících na bariéru ve vol-

ném prostoru. Přestože je popis rázových vln v jiných geometric-

kých strukturách komplikovanější, je často možné použít Friedlan-

derův graf a vhodně jej zobecnit. 

It is worth noting that the pencil sensor was only used to ensure 

the reliability of the results and the spectra found on it are not 

considered further. The values of overpressures read on this sensor 

are also negligible with respect to other measured points.

All blasts were performed using explosive Semtex 1A. Certain 

results published in [5] are also refl ected in this paper.

Position of the charge in horizontal axis 

The simplest description of the shock wave behavior that can 

be used for the construction of similarity laws is the Friedlander 

graph, see Fig. 3, which describes the time evolution of the shock 

waves impinging the barrier in free space. Although the description 

of shock waves in other geometric structures is more complicated, 

it is often possible to start from Friendlander‘s waveform and 

appropriately generalize it.

In this case, the distribution of pressure p over time obeys the 

Friedlander equation

p P bt t t texp 1p p ,  (1)

where t is time, P
+

 

is the maximum value of the incident pressure, 

b is the decay coeffi cient and t
p
 is the time of transition from 

pressure to tensile phase. The distribution of refl ective pressure 

is described by the same equation as (1), where P
+
 is substituted 

by P
+r
. The values of the decay coeffi cient are in detail discussed 

in [9]. 

In the case of an axially positioned charge, good information can 

be obtained about the course of the load characterized by the top and 

bottom envelope of the spectrum. The upper expresses the pressure 

part and the lower suction (vacuum) course. The envelopes, Fig. 4, 

are drawn for the fi rst and second blasts.

It is worth noting that the decisive for structural damage and 

consequently for the bearing capacity of the strucutre is the 

pressure measured at Sensor A, while the pressure at sensor B is 

not that important because of lower overpressure values. 

Off-axis position of the charge

First, the goal is focus on the results of the overpressure caused 

by placing the charge in the middle ring, namely 20cm above 

the thill. The results obtained on the sensors located above the 

charge on calotte (sensor A) and in the second ring in the ceiling 

(sensor B) will be observed. For further evaluation of the validity 

of the similarity rules, the charge masses of 10 (detailed time 

distribution since this blast is found in [5]), 15, 20 and 25g are 

used. Fig. 5 shows the resulting spectra at Sensor A and in Fig. 6, 

the overpressure spectra recorded at B are depicted, in both cases 

corresponding to two successive blasts.

Relatively interesting, albeit expected, is the fact that in sensor B 

the measured second peak (second shock wave front) is signifi cantly 

higher than the fi rst, as shown in Fig. 6. This difference increases 
Obr. 3 Friedlanderův tvar rázové vlny
Fig. 3 Friedlander’s waveform

Obr. 2 Uspořádání experimentu pro nálož uprostřed a mimo osu tunelu
Fig. 2 Arrangement of experiment for in- or off-axis charge
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with the charge size. With reapect to the angle of incidence of the 

shock wave, it will probably be a combination of refl ected and 

Mach waves.

In the second stage of the experiment with the charge positioned 

20cm above the bottom of the tunnel additional sensors have been 

placed on the side walls (denoted as “3h” and “9h”, which should 

V tomto případě se rozdělení tlaku p v čase se řídí 

Friedlanderovou rovnicí

p P bt t t texp 1p p ,  (1)

kde t je čas, P
+
 je maximální hodnota tlaku nárazové vlny, 

b je koefi cient útlumu a t
p
 je čas přechodu z tlakové vlny do 

tahové (vakua).

Rozdělení odrazového tlaku je popsáno stejnou rovnicí 

jako (1), kde P
+
 je nahrazeno P

+r
. Hodnoty koefi cientu útlu-

mu jsou podrobně diskutovány v [9].

Z axiálně umístěné nálože lze získat dobré informace 

o průběhu zatížení charakterizovaném horní a dolní obál-

kou spektra. Horní část vyjadřuje tlakovou část a dolní sací 

(vakuový) průběh. Obálky (obr. 4) jsou nakresleny pro první 

a druhý odpal.

Za zmínku stojí, že rozhodující pro poškození konstruk-

ce je tlak měřený na senzoru A, kdežto přetlak měřený na 

senzoru B není tak důležitý vzhledem k nižším hodnotám 

přetlaku. 

Pozice nálože mimo osu

Nejprve je cílem získat výsledky přetlaku způsobeného 

umístěním nálože do prostředního prstence, a to 20 cm nad 

počvou. Budou sledovány výsledky získané na senzorech 

umístěných nad náloží na kalotě (senzor A) a ve druhém prs-

tenci ve stropě (senzor B). Pro další vyhodnocení platnosti 

pravidel podobnosti jsou zvoleny hmotnosti náloží 10, 15, 20 

a 25 g (detail časového vývoje [5]). Obr. 5 ukazuje výsledná 

spektra na senzoru A a na obr. 6 jsou zobrazena přetlaková 

spektra zaznamenaná na senzoru B, v obou případech odpovídající 

dvěma následným výbuchům.

Relativně zajímavá, byť očekávaná, je skutečnost, že v senzoru 

B je druhý vrchol (druhé čelo vlny) výrazně vyšší než první, jak 

je znázorněno na obr. 6. Tento rozdíl se zvyšuje s velikostí nálože. 

Obr. 4 Tlaková spektra a jejich obálky pro první a druhý odpal
Fig. 4 Overpressure spectra and their envelopes, fi rst and second blast

Obr. 5 Výsledky přetlakových spekter pro umístění senzoru A nad náloží
Fig. 5 Results of overpressure spectra for sensor A placed above the charge
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point out on right and left wall, respectively). A view into the tunnel 

together with the sensors is found in Fig. 7. 

A total of six experiments were performed in this case the signal 

in which was captured by all fi ve pressure sensors. The charge 

masses were 15g, 25g, and 35g. Note the random occurrence of 

noise, as shown in Fig. 8. Such a signal appeared at about 2.25 

and 3.15ms for a 15g shot at the sensor “3h”. These peaks are not 

physical in nature and may be caused by a loose connector on the 

pressure sensor. However, of all the experiments in this series, there 

was only one sensor monitored with this disturbance and the blast 

was therefore not repeated. In Fig. 9, spectra obtained for the mass 

of 25g are depicted. In addition, for a charge of 35g, the spectrum 

from one of the previous experiments, [5], is shown, see Fig. 10.

In order to compare the behavior of the overpressure time curves, 

spectra of the values measured on all sensors used are plotted in 

Fig. 11.

The maximum pressure was achieved at the impingement of the 

shockwave on the sensors located at “3h” and “9h” in the sidewalls 

of the center ring, as shown in Fig. 11. This can be justifi ed by 

the distance of the sensors from the charge, where sensor A in the 

ceiling was 77cm away, while sensors in the sidewalls were 57cm. 

The sensor B, located in the ceiling at an angle from the charge 

towards the open end of the ring assembly, experienced virtually 

the same overpressure in both incident waves as in previous 

measurements, see Fig. 6.

SIMILARITY RULES

The explosion causes the formation of one or more shock waves 

in the airspace (ASW), which is bounded by the structure under 

investigation. In a minimal period of time, a strong overpressure is 

created, characterized by a primary wave. This phenomenon may 

be repeated after a longer period of time. Secondary shockwaves 

can have an even greater impact on the structure‘s load than the 

primary shockwave. It can be seen from the above examples that 

sometimes the primary wave is replaced by a secondary wave, see, 

e.g., sensor B recording. 

First, the case of shock wave propagation through free space, which 

impinges on an ideally fl at obstacle surface, is studied. The spherical 

pressure wave causes the positive pressure part of the wave, which 

is characterized by the maximum positive P
+
 and refl exive pressure 

P
+r
, [9], the positive impulse I

+
 

and the duration of the pressure part 

t
+
 = t

p 
– t

1
, while the vacuum (suction) part is characterized by extreme 

negative pressure values P
–
 negative impulse I

–
 and negative vacuum 

part duration t
–
 = t

n 
– t

p
. Another important parameter of ASW is the 

amount of time ASW arrives from the explosion site to the sensor 

Obr. 7 Pohled do tunelu spolu s pozicemi nálože a senzorů
Fig. 7 View into the tunnel together with the charge and sensors positions 

Vzhledem k úhlu dopadu rázové vlny to bude pravděpodobně kom-

binace odražených a Machových vln.

Ve druhé fázi experimentu s náloží umístěnou 20 cm nad dnem 

tunelu byly na boční stěny umístěny další senzory (označeny jako 

„3h“ a „9h“, které zdůrazňují pozici na pravé, resp. levé stěně). 

Pohled do tunelu spolu se senzory je na obr. 7.

V tomto případě bylo provedeno celkem šest experimentů, ve 

kterých byl signál zachycen všemi pěti tlakovými senzory. Hmot-

nost náloží byla 15 g, 25 g a 35 g. Všimněte si náhodného výskytu 

šumu, jak je znázorněno na obr. 8. Takový signál se objevil přibliž-

ně za 2,25 a 3,15 ms pro 15 g nálož na senzoru „3h“. Tyto vrcholy 

nejsou fyzikální povahy a mohou být způsobeny například uvolně-

ným konektorem na tlakovém senzoru. Avšak ze všech experimen-

tů v této sérii byl takto monitorován pouze jeden senzor, a proto se 

výbuch neopakoval. Na obr. 9 jsou znázorněna spektra získaná pro 

hmotnost nálože 25 g. Dále je pro nálož 35 g zobrazeno spektrum 

z jednoho z předchozích experimentů [5] (obr. 10).

Pro porovnání chování časových průběhů přetlaků jsou na 

obr. 11 vykreslena spektra hodnot naměřených na všech použitých 

senzorech.

Obr. 6 Výsledky přetlakových spekter pro umístění senzoru B ve vrcholu klenby 
druhé části propojené trouby
Fig. 6 Overpressure spectra results for sensor B being placed on the calotte in 
the second ring
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Maximální tlak byl dosažen při dopadu rázové vlny na senzory 

umístěné ve „3h“ a „9h“ v bočních stěnách střední části spojované 

trouby, jak je znázorněno na obr. 11. To lze odůvodnit vzdálenos-

tí senzorů od nálože, kde senzor A ve stropu byl vzdálen 77 cm, 

zatímco senzory v bočních stěnách byly 57 cm daleko. Senzor B, 

umístěný ve stropu v úhlu od nálože směrem k otevřenému konci 

kruhové sestavy, zaznamenal prakticky stejný přetlak v obou dopa-

dajících vlnách, jako v předchozích měřeních (obr. 6).

PRAVIDLA PODOBNOSTI

Exploze vytvoří jednu nebo více rázových vln ve vzdušném 

prostoru (ASW), který je ohraničen zkoumanou konstrukcí. V mi-

nimálním časovém období je vytvořen silný přetlak, charakteri-

zovaný primární vlnou. Tento jev se může opakovat i po delším 

časovém období. Sekundární rázové vlny mohou mít dokonce ještě 

větší dopad na zatížení konstrukce než primární vlna. Z uvedených 

příkladů lze vyčíst, že někdy je primární vlna nahrazena sekundár-

ní, viz např. záznam ze senzoru B.

Nejprve se studuje případ šíření rázové vlny, která dopadne na 

ideálně rovný povrch překážky, volným prostorem. Sférická tla-

ková vlna způsobuje pozitivní přetlakovou část vlny, která je cha-

rakterizována maximální hodnotou pozitivního tlaku P
+
 a refl exní-

ho tlaku P
+r
, [9], kladným impulzem I

+
 a dobou trvání přetlakové 

části t
+
 = t

p 
– t

1
, zatímco vakuová (sací) část je charakterizována 

extrémní zápornou hodnotou tlaku P
–
, negativním impulzem I

–
 

a tr-

váním vakuové části t
–
 = t

n 
– t

p
. Dalším důležitým parametrem ASW 

je doba, po kterou ASW dorazí z místa výbuchu k senzoru, kde se 

měří tlak t
a
 = t

1 
– t

0
. Za těchto okolností je průběh vlny zobrazen 

where the pressure is measured t
a
 = t

1 
– t

0
. Under these circumstances, 

the waveform is represented by Friedlander‘s waveform, see Fig. 3. 

For more details, see [8] and [9].

The denotation used is found in Fig. 3.

In-axis charge position

The previous case is not the one which is of the most interest in real 

situations. The tunnel with circular cross-section will be considered. 

The behavior of shock waves inside of the tunnel will briefl y be 

mention, which is exposed to explosion caused by symmetrically 

positioned charge and then the off-axis case will be contemplated. 

Typical overpressure spectra for the fi rst case of the charge location 

are seen in Fig. 4. Spherical charges with nominal masses of 35g 

were mounted centrally in the tube axis below sensor A (see Fig. 2). 

Two blasts were initiated sequentially. The spectrum recorded by 

sensor A above the charge indicates that a monotonic envelope may 

be formed, as opposed to eccentrically located charge, e.g., sensor B. 

Extreme overpressures from 1.5 to 1.8MPa were generated in sensor 

A. The impact of the second shot is greater than the fi rst. 

The two fi gures show that the waveform obtained in sensor A has 

the character of a solution to the evolutionary wave equation with 

damping leading to a generalization of the Friedlander equation (1) 

p P t t t texp cos0 1 1 ,  (2)

where T
f

1 2
 is the wave period (the time of one cycle) 

measured in seconds, f is the natural frequency (the number of 

cycles per second) measured in Hz. Moreover, the envelope of the 

spectra can be described analytically as

Obr. 8 Porovnání spektra pro „9h“ a „3h“ s náloží 15 g
Fig. 8 Spectrum comparison for “9h” and “3h” with 15g charge

Obr. 9 Porovnání spektra pro „9h“ a „3h“ s náloží 25 g
Fig. 9 Spectrum comparison for “9h” and “3h” with 25g charge
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p P
t t

exp 1 , (3)

where 
1

 , which is a time constant. Note that well known is 

also the logarithmic decrement 
p t

p t T
Tlog .  (3a)

The parameters can be read from Fig. 3. Hence, the regression 

pressure envelope is described as:

P
+
 = 1.5MPa, P

+
 = 1.75MPa, respectively, 

E
t

exp
0.223

0.5771
,   (3b)

and for the negative part of the spectra, P
+
 = –1.2MPa, P

–
 = –0.8MPa, 

respectively. Hence, the course of the pressure envelope P
+ 
and the 

suction envelope P
– 
is described as: P

+
 = 1.5E

1
 MPa, P

–
 = 1.5E

1
 MPa, 

in the fi rst case, and P
+
 = 1.75E

1
 MPa, 

P
–
 = 0.8E

2
 MPa, E

t
exp

0.223

2.4372  in the second case.

According to Hopkinson-Cranz law, dimensional scaled distance 

is defi ned as

Z
R

m3
,  (4)

where R is the distance from the detonation source to the point of 

interest [m] and m is the mass of the explosive charge [kg]. Thus, 

suppose that an explosive charge of mass m
1
 is situated at distance 

R
1
 from the point of interest, produces at this point a shock wave 

of peak overpressure P
1
, duration of which attains t t tp

1
1 , 

Friedlanderovým tvarem vlny, viz obr. 3. Více podrobností například 

v [8], [9].

Použitá označení jsou na obr. 3.

Poloha nálože v ose tunelu

Předchozí případ není ten, o který je nutné projevit největší zá-

jem. Je třeba se soustředit na tunel s kruhovým průřezem. Nejprve 

je stručně uvedena zmínka o chování rázových vln uvnitř tunelu, 

který je vystaven výbuchu symetricky umístěné nálože, a pak bude 

pozornost věnována případu umístění nálože mimo osu.

Typická přetlaková spektra pro první případ umístění nálože jsou 

vidět na obr. 4. Sférické nálože o jmenovité hmotnosti 35 g byly 

umístěny centrálně v ose trubky pod senzorem A, obr. 2. Postupně 

byly provedeny dva výbuchy. Spektrum zaznamenané senzorem A 

nad náloží naznačuje, že může být vytvořena monotónní obálka, na 

rozdíl od excentricky umístěné nálože, např. senzor B. V senzoru A 

byly vygenerovány extrémní přetlaky od 1,5 do 1,8 MPa. Dopad 

druhého odpalu je větší než u odpalu prvního.

Oba obrázky ukazují, že tvar vlny získaný v senzoru A má cha-

rakter řešení evoluční vlnové rovnice s tlumením vedoucí k zobec-

nění Friedlanderovy rovnice (1)

p P t t t texp cos0 1 1 ,  (2)

kde

 

T
f

1 2
 je perioda vlny (doba jednoho cyklu) měřená

v sekundách, f je vlastní frekvence (počet cyklů za sekundu) měře-

ná v Hz. Navíc může být obálka spektra analyticky popsána takto:

p P
t t

exp 1 , (3)

kde 
1

 je časová konstanta. Velmi známý je také logaritmický 

dekrement

p t

p t T
Tlog .  (3a)

Parametry lze číst z obr. 3. Proto lze obálku průběhu přetlaku 

popsat takto:

P P E
t

1.5 MPa, 1.75 MPa, exp
0.223

0.5771
  (3b)

a pro zápornou část spektra, P
–
 = –1.2 MPa, P

–
 = –0.8 MPa. Takže 

pro obálky P
+
 a P

–
 je: P

+
 = 1.5E

1
 MPa, P

–
 = 1.5E

1
 MPa v prvním 

a P
+
 = 1.75E

1
 MPa, P

–
 = 0.8E

2
 MPa, E

t
exp

0.223

2.4372  ve 

druhém případě.

Podle Hopkinsonova-Cranzova zákona je měřítková vzdálenost 

defi nována takto

Obr. 10 Porovnání spekter pro „9h“ a „3h“ s náloží 35 g
Fig. 10 Spectra comparison for “9h” and “3h” with 35g charge

Obr. 11 Porovnání spekter u všech senzorů pro nálož 25 g a odpal 2
Fig. 11 Spectrum comparison for all sensors charge 25g and blast 2
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Z
R

m3
,  (4)

kde R je vzdálenost od nálože k bodu zájmu [m] a m je hmotnost 

nálože [kg]. 

Je-li tedy nálož hmoty m
1
 umístěna ve vzdálenosti R

1
 od bodu 

zájmu, a v tomto bodě vytváří rázovou vlnu vrcholového přetlaku 

P
1
, s trváním t t tp

1
1 , tak platí Z

R

m
1

1
3

. Tento zákon o změně 

měřítka znamená, že výbuchová vlna se stejným vrcholovým pře-

tlakem P
2
 a podobnou formou spektra a jinou velikostí nálože m

2
 

v bodě vzdáleném R
2
 = ZR

1
 vytvoří charakteristický rozměr d

2
 = 

Zd
1
. Dále v daném bodě platí: trvání t Zt2 1 , čas dopadu t Zt2

10
1
10.

Typicky pro danou hodnotu měřítkové vzdálenosti Z by bylo 

stejného maximálního přetlaku dosaženo detonací dvou různých 

hmot konkrétní výbušniny; například exploze 10 kg TNT ve vzdá-

lenosti 0,5 m způsobí stejný špičkový přetlak jako 80 kg TNT ve 

vzdálenosti 1 m.

Bližší pohled na spektra na obr. 3 ukazuje, že v senzoru A jak 

přetlak, tak vakuová fáze rychle klesají a hodnoty dosahují úrovně 

atmosférického tlaku velmi rychle, zatímco u senzoru B přetlak 

lokálně osciluje. Je také zřejmé, že i po relativně dlouhém časovém 

období, kdy přetlak na senzoru A dosáhne atmosférického tlaku, 

vykazuje senzor B stále vyšší hodnoty, i když tyto nemají rozhodu-

jící vliv na závažné strukturálně-mechanické změny.

V [9] bylo ukázáno, že i podobnost relace přetlaku a měřítkové 

vzdálenosti platí podle Mortona, tab. 2, [10]. Protože vztah z lit. 

[10] je zaveden pro anglická měřítka, tak i přes poměrně jednodu-

chý výpočet je proces převodu jednotek a čtení hodnot z grafů dosti 

komplikovaný (podrobnosti viz [8]). V praxi lze použít nějakého 

programátorského prostředku, např. Excelu.

Případ nálože mimo osu tunelu

V případě umístění zdroje výbuchu mimo vodorovnou osu tu-

nelu se přetlaková spektra komplikují. Zatímco při umístění nálo-

že v ose tunelu existuje paralela s vlivem explozí vprostřed mezi 

rovnoběžnými bariérami, a tedy spektra mají charakter kmitání 

s útlumem, zde je průběh zatěžovacích spekter podstatně kompli-

kovanější. Naštěstí pro posouzení konstrukce nerozhodují přetlaky 

v místech senzorů A, B nebo dokonce tužkového senzoru, kde jsou 

průběhy tlaků obecně nepředvídatelné (dochází k silným interak-

cím primární a sekundárních vln), ale rozhodující jsou místa, kam 

dopadá primární vlna s největší intenzitou. Z obr. 8–11 se snadno 

zjistí, že zobecněná Friedlanderova rovnice (2) a obálka spektra 

(3) se změní na původní základní rovnici (1). Důvod je celkem na-

snadě. Spočívá ve faktu, že viskozita vzduchu a pevné fáze jsou 

značně rozdílné, takže nedochází k vlivům tečné složky zatížení 

na hranici mezi oběma fázemi, a tedy výrazně se uplatňuje pouze 

složka normálová (ta se také měří snímačem). Tento fakt se uplatní 

i v teorii a je platný pro všechny případy umístění nálože mimo osu 

tunelu. Výjimku tvoří pouze extrémní případy, které např. vedou 

k destrukci konstrukce. Lze tedy plně využít Hopkinsonova-Cran-

zova zákona (4) a grafů Mortona v [10]. Přesné výpočty, které 

zahrnují vliv relace mezi detonačním teplem trhavin Semtex 1A 

a TNT, v důsledku převodu anglických měr na SI a zpět, jsou opět 

poměrně komplikované. Více lze najít v publikaci [8]. 

Jestliže je radius R = 0,5 m může se přibližně použít relace 

P m P m1 1 2 2  na různé stavy měřené na senzorech „3h“ a „9h“, 

které zřejmě rozhodují vzhledem ke vzdálenosti těchto senzorů od 

nálože. Snadno se lze přesvědčit, že

35

1.25

25

0.925

15

0.75
s cca 20% chybou.

with arrival time t
1
10 = t

1
 – t

0
 and that Z

R

m
1

1
3

. The scaling law 

implies that a blast wave with the same peak overpressure P
2
 and 

similar form would be produced at this point by another explosive 

charge m
2
 of characteristic dimension d

2
 = Zd

1
, situated at distance 

R
2
 = ZR

1
. Further, at the given point due to m

2
 one has: duration 

t Zt2 1 , and arrival time t Zt2
10

1
10. Typically, for a given value of 

scaled distance Z, the same peak overpressure would be obtained 

by the detonation of two different masses of a particular explosive; 

for example, the explosion of 10kg of TNT at a distance of 0.5m 

will produce the same peak overpressure as 80kg of TNT at 

a distance of 1m.

A closer look of the spectra in Fig. 4 shows that in sensor A both 

the overpressure and the vacuum phase decrease rapidly and the 

values reach the atmospheric pressure level very quickly, while 

for sensor B the overpressure oscillates locally. It is also clear that 

even after a relatively long period of time when the overpressure 

at sensor A reaches atmospheric pressure, sensor B still exhibits 

higher overpressures, although these do not have a decisive 

effect on severe structural mechanical changes, which is the case 

discussed in this section. 

In [9] it was shown that also the similarity of the relation 

overpressure and dimensional scaled distance holds valid: according 

to Morton, 1967, Table 2, [10]. Since the relation is introduced for 

English measures, although the calculation is straightforward, the 

process of converting units and reading values from graphs is quite 

complicated, see [8] for details. In practice, certain programming 

tool can be used, Excel, for example. 

Off-axis charge position

If the explosion source is located outside the horizontal axis of the 

tunnel, the overpressure spectra become more complicated. While 

the impact of location of the charge in the tunnel axis is similar to 

the explosion in the environment between parallel barriers, and thus 

the spectra have the character of oscillation with attenuation, here the 

course of the load spectra is more interesting. However, fortunately 

the overpressures recorded at A, B and even at the pencil sensors 

the pressure waveforms are generally unpredictable (there are strong 

interactions of the primary and secondary waves) are not decisive 

for the design, but the places where the primary wave impinges 

most intensely are important (side walls). Looking at Fig. 8–11, one 

can easily see that the generalized Friedlander equation (2) and its 

envelope (3) change to the original basic equation (1). The reason is 

quite obvious. It is based on the fact that the viscosity of the air and 

the solid phase are considerably different and therefore there is no 

infl uence of the tangential component of the load at the interfacial 

boundary between these two phases and therefore only the normal 

component (which is also measured by the sensor) is decisive. This 

also applies in theory and is valid for all cases where the charge is 

located off the tunnel axis. The only exception is extreme cases, 

which, for example, lead to the destruction of the structure. One can 

therefore make full use of the Hopkinson-Cranz law which uses the 

dimensional scaled distance, see (4), and the Morton graphs in [10]. 

Precise calculations involving the effect of the relation between the 

Semtex 1A and TNT detonation heat and the conversion of English 

rates to SI and back are again quite complicated and the publication 

[8] can be referred to.

At roughly, if the radius R is constant equal to 0.5m, the relation 

P m P m1 1 2 2  can be used for different states measured in sensors 

“3h” and “9h”, which seem to be decisive with respect to the 

distance of these sensors from the charge. One easily can see that

35
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, with approximately 20% error.
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CONCLUSIONS

In this paper, the similarity of the explosion effect between the 

model and the real circular tunnel structure is studied. The similarity 

rules are derived from the infl uence of a number of dynamic loads 

due to explosions with different charge arrangements and different 

its sizes. 

Friedlander‘s waveform appears to be the basis for all types of 

overpressure spectra initiated in the tunnel when considering the 

critical load for practical design. It has been shown that when the 

charge is placed in the tunnel axis, the envelope of the spectrum 

behaves as an extended Friedlander‘s equation, which describes the 

effect of a wave caused by a charge centered between two parallel 

barriers with smooth surfaces.

The situation is more realistic and practical than in the previous 

case, if the charge is located off the tunnel axis, approximately 

20mm above the bottom of the tunnel.

Important, albeit expected observations are spectra at 3 and 

9 hours, which involve critical overpressures causing damage to 

the lining structure. Interesting is their striking resemblance to the 

classic Friedlander waveform with practically neglected negative 

impulses. This indicates a rapid disappearance of the normal 

shock wave velocity component and the negligible effect of shear 

(tangential) components due to the high differences in air and solid 

phase viscosities.

Based on a detailed analysis of various explosive load cases, the 

paper shows a relatively simple application of similarity theory, 

with some of the more complicated relationships easy to program 

using simple means (Excel, Fortran, Matlab). 
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ZÁVĚR

V tomto článku je studována podobnost vlivu exploze mezi mo-

delem a skutečnou konstrukcí kruhového tunelu. Pravidla podob-

nosti jsou odvozena od vlivu řady dynamických zatížení v důsled-

ku explozí s různým uspořádáním nálože a jejích různých velikostí.

Friedlanderův tvar vlny se jeví jako základ pro všechny typy 

přetlakových spekter iniciovaných v tunelu při zvažování kritic-

kého zatížení pro praktický design. Ukázalo se, že když je nálož 

umístěna v ose tunelu, obálka spektra se chová jako rozšířená 

Friedlanderova rovnice, která popisuje účinek vlny způsobené ná-

loží vystředěnou mezi dvěma rovnoběžnými bariérami s hladkými 

povrchy.

Situace je realističtější a praktičtější než v předchozím případě, 

pokud je nálož umístěna mimo osu tunelu, zde přibližně 20 mm 

nad dnem tunelu.

Důležitá, i když očekávaná pozorování, jsou spektra na 3 a 9 ho-

dinách, která zahrnují kritický přetlak způsobující poškození kon-

strukce ostění. Zajímavá je jejich nápadná podobnost s klasickým 

Friedlanderovým průběhem s prakticky zanedbatelnými negativní-

mi impulzy. To indikuje rychlé vymizení normální složky rychlosti 

rázové vlny a zanedbatelný účinek smykových (tangenciálních) 

složek na přechodu mezi vzduchem a konstrukcí v důsledku vyso-

kých rozdílů ve viskozitě vzduchu a pevné fáze.

Na základě podrobné analýzy různých zatěžovacích stavů do-

kument ukazuje relativně jednoduchou aplikaci teorie podobnosti, 

přičemž některé složitější vztahy lze snadno programovat pomocí 

jednoduchých prostředků (Excel, Fortran, Matlab).
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