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 چکیده:

ستیکی یک سازه انعطاف پذیر و قابل تورم است که در زمان الزم، به وسیله آب یا هوا متورم شده و سد ال

ترین کاربردهای این سازه کارآمد، به شکل یک مانع در برابر جریان آب عمل می نماید. از جمله مهم

و همچنین های سطحی، افزایش رقوم سطح آب، جلوگیری از آلودگی آب مقابله با سیل، ذخیره آب

مواردی که در ترین یکی از مهمتوان اشاره نمود. اهداف جانبی دیگر همچون گردشگری و تفریحی، می

ها بسیار حائز اهمیت است، انتخاب المان مناسب برای مدلسازی و همچنین تحلیل این قبیل سازه

بدنه سد الستیکی با  انتخاب ابعاد مناسب جهت مش بندی آن بوده است. لذا در این تحقیق با مدلسازی

ابتدا به انتخاب المان مناسب برای مدلسازی سه بعدی سد الستیکی های مختلف، استفاده از المان

پرداخته شده است و در نهایت به بررسی ابعاد مناسب جهت مش بندی در تحلیل سدهای الستیکی 

و برای مدلسازی آب  shell281در نهایت برای مدلسازی بدنه سد الستیکی المان  پرداخته شده است.

نتایج نشان می دهند که شبکه های انتخاب شده دارای دقت  انتخاب شده است. fluid220المان 

 مناسبی می باشند.

 

 محدود، سد الستیکی آنالیز عددی، المانالمان بدنه،  ابعاد مش بندی،: کلمات کلیدی
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 :مقدمه

در بین محققین، طراحان و سازندگان سدهای الستیکی  Inflated Damsیا  Flexi Damsسدهای الستیکی تحت عناوین 

بیان شده  7توسط یک مهندس فرانسوی به نام مسنجر 7491ای در سال شناخته شده است. اصول استفاده از چنین وسیله

و چندی  ، مطرح2برای اولین بار توسط نورمن ایمبرستون 7491است؛ اما فکر ساخت سد از مواد مصنوعی الستیک در سال 

. سد الستیکی یک سازه انعطاف پذیر و قابل تورم است که در زمان (Imbertson, 1960)، طراحی و اجرا شد 7491بعد در سال 

ترین کاربردهای این شود. از جمله مهمالزم، به وسیله آب یا هوا متورم شده و به شکل یک مانع در برابر جریان آب ظاهر می

های سطحی، افزایش سطح آب، جلوگیری از آلودگی آب و همچنین اهداف جانبی دیگر یل، ذخیره آبسازه کارآمد، مقابله با س

توان اشاره نمود. سهولت در طراحی، اجرا و نصب سدهای الستیکی و کاربردهای متنوع آن، همچون گردشگری و تفریحی، می

ترین موضوعات مورد یکی از مهم(.Mysore & Liapis, 1988) . موجب عالقه مندی بسیاری از محققین به این سازه شده است

باشد. مطالعه ارتعاشات بدنه سد در حالت های مطالعه در سدهای الستیکی، بررسی ارتعاشات بدنه سد، در حاالت مختلف می

رتفاع مختلف، از نظر میزان آب پشت سد، و فشار داخلی سد برای بررسی تاثیر ارتفاع آب پشت سد، فشار داخلی سد، نسبت ا

انجام  7449و همکارانش برای اولین بار در سال  Dashkina Moorthy وسطتسد به طول سد، بر روی ارتعاشات سد الستیکی 

(. مطالعات بر روی ارتعاشات سد الستیکی در شرایطی که آب از Dakshina Moorthy, Reddy & ,Plaut, 1995شده است )

و  .Plaut, H،  7444و  7441(. در سال های Wu & Plaut, 1996ده است )بررسی ش 7441کند در سال روی سد سرریز می

همکارانش به بررسی لرزش و ارتعاشات سد الستیکی و همچنین مدلسازی دوبعدی سد الستیکی جهت بررسی آنالیز استاتیکی 

 یبر رو قیدق یبررس (. T.Watsona, Suhermanb & ,Plaut, 1999)  &( Hsmn  &PLAUT, 1989و دینامیکی پرداخته اند )

انجام شده  2112در سال  ،یکیالست یاز سدها یو نگهدار ریتعم ،یساخت، بهره بردار ،ایاز نقطه نظر سازه یکیالست یسدها

 تیحائز اهم قیتحق نیآن دارد، ا یو نگهدار یبا نحوه بهره بردار میرابطه مستق یکیالست یسدها دیاز آنجا که عمر مف است. 

و همکارانش با مدلسازی دو بعدی سد الستیکی به بررسی  ,.Alhamati, A.A.N(. Zhang, Tam ,& Zheng , 2002) استبوده 

(. در Alhamati, Mohammed, Norzaie, Ghazali& , Al-Jumaily, 2005پارامترهای مختلف در سد الستیکی پرداخته اند )

جهت بررسی دقیق ارتعاشات خطی سد  3افزار انسیس نیز مدلسازی سه بعدی سد الستیکی با استفاده از نرم 2114سال 

 Shafaei-Bajestanالستیکی تحت عوامل مختلف همچون ارتفاع آب پشت سد و فشار داخلی سد الستیکی، انجام شده است )

 &Safaei, 2009 مدلسازی سه بعدی سد الستیکی جهت انجام آنالیز عددی و بررسی پارامترهایی همچون ضریب تخلیه سد .)

، و بررسی تغییرات شکل سد الستیکی تحت عوامل (Cheraghi-Shirazi, Kabiri-Samani, & Boroomand, 2014)ستیکی ال

   (.Streeter, Rhode-Barbarigos & ,Adriaenssens, 2015موثر بر آن نیز انجام شده است )

شود، شناخت میزان تاثیر هر کدام از ای که برای ساخت و نگهداری سدهای الستیکی صرف میبا توجه به اهمیت و هزینه

پارامترهای دخیل در هندسه و رفتار این سدها می تواند در طراحی و نگهداری هر چه بهتر این سازه ها موثر و مفید واقع شود. 

ر هر کدام را از این رو نویسندگان این تحقیق با استفاده از آنالیز مودال یک سد الستیکی، رابطه میان پارامترهای و میزان تاثی

 مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

 

 

 

                                                           
1 Mesnager. 
2 Norman Imberston. 
3ANSYS. 
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 روش تحقیق:

 روابط حاکم بر ارتعاشات خطی در سدهای الستیکی:

آمده است. و در ادامه به روابط اصلی حاکم بر ارتعاشات در سدهای  7هندسه کلی مدل بررسی شده سد الستیکی در شکل 

 الستیکی پرداخته می شود؛

 

 
 ارتفاع آب پشت سد بیشتر از ارتفاع کل سد )ب( ارتفاع آب پشت سد کمتر از ارتفاع کل سد هندسه کلی مدل مورد بررسی الف(. 7 شکل

 

ارتفاع آب در پایاب،   ارتفاع آب روی سد،   ارتفاع سد الستیکی،  پیرامون خیس شده،  ،  7در شکل شماره 

 نیز شرایط مرزی می باشند. و  ،  عرض پایه و پارامترهای  bارتفاع آب در سراب،   

: b. که در آن [4]ود بیان می ش  7معادله تعادل نیرو در حالتی که سرریز از روی سد اتفاق نمی افتد به صورت رابطه شماره 

 فشار خارجی می باشد. :( و 9طول پیرامون سد الستیکی )پارامتر منحنی :: فشار داخلی سد، عرض پایه، 
(7)                                                                                            

                           

به صورت  2: فشار مبنا می باشد. لذا رابطه q: تنش یکنواخت در واحد عرض، : طول کمان، S: شیب، ، 7در رابطه شماره 

 فشار خارجی می باشد. فشار داخلی سد و  زیر ارائه شده است. که 
(2)                                                                                            

                                       

 ,Dakshina Moorthy, Reddy & ,Plaut)می باشد  3معادله تعادل در حالتی که سرریز وجود داشته به صورت رابطه شماره 

می  P  : بردار تعمیم یافته نیروی واد بر سد با توجه بهR: سختی و K: جرم، M: بردار جابجایی کلی، Uکه در آن، (،1995

 باشند.

(3)                                                                                            

                        

تعداد درجات آزادی المان پوسته می باشد، را به  L( که در آن ، ماتریس جابجایی )Rبرای محاسبه رابطه ای برای 

تعداد  mکه در آن  ( فشار برای المان سیال ، ماتریس )( جابجایی المان پوسته و ماتریس ) عنوان 

                                                           
4 Curved Perimeter. 

 )الف( )ب(
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بردار نرمال سد الستیکی در بخش مجاور سیال می  و  ( شکل سیال ن سیال می باشد، ماتریس )گره های الما

 باشد.

               و                           (9)

 به صورت زیر بوجود می آید: 9در نتیجه رابطه 

                      و                           (9)

 ( در المان پوسته به شکل زیر تعریف می شود:در سطح خیس شده ) Pلذا کار مجازی 

(1)                                                     
 می باشد: 1به شرح رابطه  1و  9و  9ه از معادالت از همین رو، بردار نیروی تعمیم یافته، با استفاد

                 و          (1)

 می باشد: 1به صورت رابطه  3لذا تعمیم یافته معادله شماره 

(1)                                                
 ارائه می شود: 4معادالت الپالس را ارضا کند، لذا رابطه  باید Pبرای سیال تراکم ناپذیر و غیر لزج، 

(4)                                                                               

 ارائه می شود: 71به صورت رابطه  و شرایط مرزی  برای المان سیال، با دامنه  4صورت وزن دهی شده معادله 

(71)                                          
 ارائه می شود: 77به صورت رابطه  71پارامتر وزن می باشد. لذا تعمیم یافته معادله  wدر معادله فوق 

(77)       
سطح سد می باشد باید شرط مرزی را  با فرض اینکه المان سیال تحت بررسی است و دارای یک مرز یا پیرامون مرطوب برروی

 ارضا کند: ) برای سطح خیس )

(72)                                                                           
     ( است.                                        ( که مخالف )) شتاب سد در جهت نرمال چگالی سیال،  

 می باشد. 7در شکل  و  و در  P=0و   شرایط مرزی دیگری که برروی دامنه مایع )سیال( اعمال می شوند، در 

(73)                                                                                   
 ارائه می شوند: 79و  79، رابطه  77و جایگذاری آن در معادله  72و 9و  3با استفاده از روابط 

(79)                                                          

(79) 
 

 ارائه می شود: 71 ، رابطه 79و  1از معادالت  با حذف پارامتر 

(71)                                                      
 بیان می شود:   71ماتریس جرم اضافه شده، بر اساس رابطه 

(71)                                                             
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 ن هستند.کلیه ماتریس های موجود در معادله واقعی و متقار

 

 مدلسازی سه بعدی سد الستیکی:

در مدلسازی سه بعدی سد  برای مدل سازی سد الستیکی ، از نرم افزار اجزای محدود توسعه یافته استفاده شده است.

به منظور ایجاد هندسه سد الستیکی  آب بوده است.الستیکی انتخاب المان مناسب جهت مدلسازی بدنه سد و همچنین سیال 

 استفاده شده است. 2المان محدود توسعه یافته از نودهای نشان داده شده در شکل  در برنامه

 
 مورد نظر. مقطع اجرایی سد الستیکی 2شکل 

 

 تشکیل شده است. متر و یک منحنی3از یک نیم دایره به قطر  مورد نظرشکل هندسی مقطع بدنه سد الستیکی 

 .مورد نظر درج شده استنیاز جهت مدلسازی سد الستیکی  اطالعات مورد  7در جدول 

 
 مورد نظرخالصه اطالعات سد الستیکی . 7 جدول

 اطالعات سد الستیکی

مقاومت فشاری 

 الستیک
 آزاد الستیکی نوع سرریز کیلو نیوتن بر متر 111

 متر 3 ارتفاع سد الستیکی میلیمتر 71 ضخامت الستیک

 7 تعداد دهانه مگاپاسکال 9133/1 االستیسیته مدول

 بدون باله نوع بدنه
طول سد الستیکی در 

 قاعده
 متر 27

 7 نسبت فشار داخلی هوا سیال پر کننده

 کیلو پاسکال 97/24 فشار داخلی تک ردیفه نوع اتصال

 متر مکعب 219 حجم داخلی محفظه داخلی متر 31/4 طول پیرامون الستیک
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 انتخاب المان مناسب جهت مدلسازی بدنه سد الستیکی:

باشد، بهتر است از المان شل استفاده ای میجهت مدلسازی بدنه سد الستیکی، با توجه به اینکه سد الستیکی یک سازه پوسته

ئز اهمیت د الستیکی بسیار حاشود. با توجه به عملکرد انعطاف پذیر سد الستیکی انتخاب المان مناسب جهت مدلسازی س

 است.

پس از استفاده شده است.  shell 281, shell181, shell 41, shell 163 همچونهای مختلفی در این تحقیق، از المان

به  shell 281در نهایت المان با المان های مذکور، به اعمال آنالیز مودال پرداخته شده است تا مدلسازی بدنه سد الستیکی 

برخی از نتایج حاصل از آنالیز مودال  3در شکل  لسازی بدنه سد الستیکی انتخاب شده است.عنوان المان مناسب برای مد

 های مختلف آورده شده است.اعمال شده بر روی مدل سه بعدی سد الستیکی با المان

 
 های مختلف. نتایج حاصل از آنالیز مودال با استفاده از المان3شکل 

 

 نتیجه گرفت که تواننتایج حاصل از آنالیز مودال مدل هلی مختلف شبیه سازی شده با المان های مختلف شل، میبا توجه به 

برای مدلسازی محفظه الستیکی سد که در  Shell 281جهت مدل سازی سازه سد به صورت سه بعدی بهتر است از المان 

 zو  yو  xبوده و در سه راستای محورهای  9گره 1بعدی و دارای  . این المان به صورت سهشودباشد استفاده واقع بدنه سد می

های پوسته ای مناسب است. پس از مدل سازی بدنه سد الستیکی، باید به مدل دارای درجه آزادی بوده و برای مدلسازی سازه

کی با استفاده از المان در ادامه نتایج حاصل از آنالیز مودال در مدل سه بعدی سد الستی سازی مخزن سد نیز صورت گیرد.

Shell 281 .آورده شده است 

 

 

 

 

 سیال:انتخاب المان مناسب جهت مدلسازی 
                                                           
5 Node. 
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حجم اصلی مخزن و  های آببرای قسمت Fluid 220جهت مدل سازی آب مخزن سد به صورت سه بعدی بهتر است از المان 

بوده و برای مدل سازی مسائل اندرکنش آب و سازه آب مجاور بستر رودخانه استفاده شده است. این المان یک المان سه بعدی 

 به کار می رود، برای این منظور می بایست سرعت حرکت صوت در آب، به عنوان پارامتر ورودی به نرم افزار داده شود. 

در سال    USACE" 1"مدل سازی طول دریاچه پشت سد بسیار حائز اهمیت می باشد برای این موضوع بر طبق توصیه 

 Time-history dynamic analysis of concrete hydraulic)برابر ارتفاع سد در نظر گرفته شده است  9طول مخزن را  2113

structures Engineering and Design , 2003) 7444. لکن در این تحقیق، با توجه به تحقیقات  قائمیان و همکارشان در سال 

 Nonlinear seismic response of concrete gravity dams with)ته شده است برابر ارتفاع سد در نظر گرف 71، طول مخزن 

dam–reservoir interaction, 1999) 
 

 انتخاب ابعاد مناسب مش بندی:

یابد و در نتیجه محاسبات با خطای جهت مش بندی، در صورت استفاده از مش بندی با ابعاد بزرگ دقت محاسبه کاهش می

ها، تعداد عملیات محاسباتی نرم افزار بیشتر شده و در در صورت کوچک کردن بیش از اندازه مش شود.بیشتری انجام می

گردد. همچنین به دلیل محاسبه حجم بسیار زیادی از اعداد حجم مورد نیاز نهایت این عمل تنها باعث افزایش زمان آنالیز می

رای ذخیره اطالعات مورد نیاز است، که با توجه به نیاز ، جهت گیگا بایت خروجی( ب 711بسیار زیادی )در گاهی موارد بیش از 

پردازش چند باره سد، اواًل باسیستم های متعارف کامپیوتری قابل انجام نخواهد بود و ثانیاً کاربر با انبوهی از داده رو به رو 

با توجه به شرایط و روش  گردد شایان ذکر است در اکثر موارد دقت عملیاتخواهد شد که باعث افزایش سردر گمی می

 تصویر یک سد الستیکی آورده شده است. 9در شکل  باشد و نیازی به دقت بیش از اندازه نیست.انتخابی متغیر می

 

 
 . نمایی از یک سد الستیکی.9 شکل
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سیار حائز اهمیت بوده، لذا جهت انتخاب با توجه به مطالب گفته شده، انتخاب اندازه مناسب جهت مش بندی در این پروژه ب

های نهایی، متر انجام شد که پس از مطالعه و بررسی 7/1و  29/1، 9/1، 19/1، 7های مختلف در ابعاد بهترین اندازه، مش بندی

 متر در نظر گرفته شد و شرایط پایداری انتخاب مش بندی نیز صورت گرفته است. 9/1اندازه مش بندی در این پروژه 

 تصویر مش بندی های انجام شده آورده شده است. 9ر شکل د
 

 
 . مش بندی های مختلف انجام شده9شکل 

 

 با ابعاد مش بندی مختلف آورده شده است. مورد نظرنتایج حاصل از آنالیز مودال سد الستیکی  2در جدول 

 
 ال در ابعاد مختلف مش بندی. مقایسه آنالیز مود2جدول 

MODEL 

TYPE 

RESULTS  

MODAL ANALYSIS (Freq. Hz.) 

MESH SIZE MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4 MODE 5 

1 m 0.1403 0.3183 0.6478 1.0134 1.1584 

0.75 m 0.14012 0.3176 0.6434 1.0069 1.1411 

0.5 m 0.1401 0.3173 0.6425 1.0042 1.1378 

0.25 m 0.1409 0.3172 0.6419 1.0036 1.1358 

0.1 m 0.14009 0.3172 0.6418 1.0035 1.1356 

 

با توجه به نتایج حاصل از آنالیزهای انجام شده در ابعاد مش بندی مختلف، و با توجه به تغییرات کم مقادیر فرکانس در مش 

 متر مناسب می باشد. 9/1انس سازه، مش بندی با ابعاد متر، و در واقع همگرایی مقدار فرک 9/1بندی های با ابعاد کوچکتر از 

  

 در دو حالت نشان داده شده است. مورد نظرمدل سه بعدی سد الستیکی  1و  1در شکل 
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 مدلسازی بدنه سد و آب پشت سد بدون سرریز .1شکل 

 

 
 کندآب از روی آن سرریز میمدلسازی بدنه سد زمانی که . 1شکل 

 

 اعتبار سنجی: 

شفاعی بجستان و همکارانش، با استفاده از مدل سه بعدی سد الستیکی، به بررسی ارتعاشات در سدهای  2111در سال 

الستیکی پرداختند. لذا جهت بررسی صحت مدلسازی و عملکرد نرم افزار انسیس از نتایج مدل شفاعی بجستان و داشکینا 

 آمده است. 1مقایسه آن با مدل سه بعدی سد الستیکی مورد مطالعه استفاده شده است که نتایج آن در شکل مورتی و 

 
 مقایسه سد الستیکی تحقیق حاظر با سد الستیکی شفاعی بجستان و داشکینا مورتی. 1شکل 
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آزمون من ویتنی جهت مقایسه مدل سه بعدی تحقیق حاظر با های انجام شده ار این تحقیق، از جهت اطمینان از صحت آنالیز

 نشان داده شده است. 3مدل سه بعدی شفاعی بجستان استفاده شده است، نتایج آزمون من ویتنی، در جدول شماره 
 

 ویتنی داشکینا مورتی و تحقیق حاظر-نتایج حاصل از آزمون من. 3 جدول

Independent Samples Mann-Whithney U Test (Frequency) 

P-value Mann-Whithney 

U Standard Error 
Wilcoxon 

W 

Total 

N 

0.631 43 13.29 112 20 

 

 نتایج:

 نتایج تحلیل المان محدود:

سازی آب،  و بهترین المان برای مدل shell 281با توجه به بررسی های انجام شده بهترین المان برای بدنه سد الستیکی المان 

  در ادامه برخی از نتایج آنالیز مودال انجام شده بر روی سد الستیکی آورده شده است. بوده است. Fluid 220المان 

 :آنالیز مودال سد الستیکی فریدونکنار، بدون سرریز

  
 آنالیز مودال سد الستیکی فریدونکنار، همراه با سرریز:

  
 

 مورد نظر در حاالت مختلف.سد الستیکی  نتایج برخی مودهای حاصل از آنالیز مودال. 4 شکل

 

 مود دوم مود اول

 مود دوم مود اول

T=1.1804 T=1.0075 

T=1.1519 T=0.9825 
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 مش بندی: نتایج بهترین ابعاد

اندازه مختلف استفاده شد که با توجه به نتایج حاصل از مقایسه آنالیز مودال و آنالیز  9جهت انتخاب بهترین ابعاد مش، از 

های مختلف سازه، بهترین ابعاد مش بندی در این ای کلی سازه و همچنین مقایسه فرکانسهاستاتیکی، با مقایسه جابجایی

تواند به عنوان حدس اولیه در مطالعات عددی دیگر سدهای الستیکی نیز متر در نظر گرفته شد که این اندازه می 9/1تحقیق 

 بکار برده شود.

 

 نتایج صحت سنجی:

می باشد و این نشان دهنده آن  19/1حاصل از آزمون من ویتنی در این تحقیق بیشتر از  P-value، مقادیر  3با توجه به جدول 

(. Vosoughifar, Dolatshah ,& Sadat Shokouhi, 2012)باشد است که نتایج بدست آمده دارای اختالف آماری معنا داری نمی

تحقیق و سد الستیکی شفاعی بجستان و داشکینا  لذا با توجه به اختالف کم نتایج حاصل از آنالیز مودال سد الستیکی این

مورتی، و بررسی پاسخ آزمون من ویتنی، می توان نتیجه گرفت که نرم افزار خطا نداشته است و روند مدل سازی بدون خطا 

 انجام شده است. 
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