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 خالصه

شود. هدف از این تحقیق بررسی اثر شیب بستر می هاي طراحی و ساخت محسوبترین مؤلفههاي بتنی، یکی از مهمها در سدتحلیل دینامیکی سازه
پی در قالب رویکرد المان محدود و در -مخزن-باشد. روش کار، استفاده از سیستم سدهاي بتنی میعنوان عامل تأثیرگذار بر تحلیل دینامیکی سد به

اند. همچنین شرط  سد و پی نیز ایزوتروپ فرض شده پذیر،افزار آباکوس است. بر همین اساس، آب درون مخزن تراکمچهارچوب تحلیلی نرم
آکوستیک مورد استفاده -پی، روش کوپله سازه-مخزن-سازي سدمرزي سامرفیلد براي انتهاي دور بریده شده در نظر گرفته شده است. جهت مدل

هاي تاج سد و فشارهاي هیدرودینامیکی در اییقرارگرفته است. نتایج حاصله از تغییرات شیب بستر حاکی از آن است که با افزایش شیب، جابج
هاي تاج و فشارهاي هیدرودینامیکی در محل پاشنه رو به کاهش و از آن زاویه به بعد جابجایی یابندافزایش میمحل پاشنه، تا یک زاویه مشخص 

 خواهند نهاد.
 

  آکوستیک-سازهپی، شرط مرزي سامرفیلد، کوپل -مخزن-شیب بستر، سیستم سدکلمات کلیدي: 
 

 
  مقدمه  .1
 

اي قرارگرفته و باشد. در این بارگذاري، پایه سازه تحت تأثیر تحریکات لرزه اي میها بارگذاري لرزههاي دینامیکی در سازهین بارگذاريتر مهم ازجمله
ها وجود داردکه یکی از قدرتمندترین مختلف سازهاي در انواع هاي لرزههاي مختلفی جهت انجام تحلیل کند. روش پاسخ سازه در طول زمان تغییر می

-هاي بتنی به روش اجزاي محدود، برخی از مالحظات مانند اندرکنش میان سیالباشد. در تحلیل دینامیکی سدها، روش اجزاي محدود میاین روش
  االیی برخوردار هستند.سازه، محل و چگونگی اعمال شرایط مرزي، نیروي زلزله، هندسه سد و مخزن پشت آن از اهمیت ب

مورد بررسی  ،EAGD-84مخزن را در حوزه فرکانس با استفاده از کد اجزاي محدود -پی-)، اندرکنش دینامیکی سد1984فیونس و چوپرا (
مخزن -پی-دینامیکی سد)، با استفاده از روش فرکانسی مستقل به محاسبه پاسخ سازه با احتساب اندرکنش 1992( اند. سپس بیهاتارچی و لرگرقرار داده
) در تحقیقی براي ناحیه دور مخزن، از یک مرز لزج استفاده کرده است. او در این روش اثرات جذب انرژي، 2002اند. در این راستا واتاناب (پرداخته

برگشتی از کف مخزن بر اندرکنش )، به بررسی اثر امواج 2005توسط رسوبات کف مخزنرا نیز مورد بررسی قرار داده است.کوکوکارزالن و همکاران (
ازآن  مخزن، با استفاده از روش کوپله اجزاء محدود و در نظرگیري شرط مرزي سامرفیلد براي انتهاي دور مخزن پرداخته است. پس-دینامیکی سد
سطح باالدست سد ناشی ازنیروي زلزله  هاي جدیدي براي تعیین فشار هیدرودینامیک برسیال روش-)، با استفاده از اندرکنش سازه2010( گوجیو و میتی
پی -مخزن-وسیله روش اجزاء محدود وبا احتساب اندرکنش دینامیکی سد وزنی، بهسازي سد بتن) به مدل2013اند. خسروي و حیدري (بهدست آورده

که  طوري لرزه دارد، بههاي بتنی در هنگام زمینپاسخ سدپی تأثیر بسزایی بر -مخزن و سد-هاي آنان حاکی از آن است که اندرکنش سداند،یافتهپرداخته
)، نیز به بررسی اثر پی بر رفتار 2013پورو همکارانش (گردد. مهديمی ها باعث ایجاد خطا در نتایج و تحلیلعدم در نظرگیري هرکدام از اندرکنش

هاي حجمی و اثر  اند، اگر دامنه حرکت سیال، کرنش الگرانژپرداخته-رویکرد اویلرپی با استفاده از -مخزن-وزنی با توجه به اندرکنش سداي سد بتنلرزه
گویند، در این شیوه رفتار سیال برحسب پارامترهاي فشار در نقاط گرهی المان سیال و رفتار سازه بر  قسمت نوسانی کم باشد سیال را سیال آکوستیک می

به تحلیل SEMو FEMهاي )، با استفاده از روش2014جامد مدل خواهد شد. تارینژاد و پیربوداغی (هاي جابجایی در نقاط گرهی المان اساس پارامتر
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هاي بهتري را نسبت مخزن جواب-در محاسبه اندرکنش سد SEMهاي آنها نشان داد که روش اند، نتایج پژوهشمخزن پرداخته-اي اندرکنش سدلرزه
  .دهدمی FEMبه روش 

شوند، از اثرات اندرکنشی سد و هاي طولی زلزله اعمال می اند، بنابراین زمانی که مؤلفهمخزن را افقی فرض کرده در اکثر تحقیقات مهندسین
شودتا امواج برگشتی از کف، پی کاسته خواهد شد و باعث ایجاد خطا در محاسبات خواهد گردید. همچنین عدم در نظرگیري شیب مخزن موجب می

هاي ایجادشده بر بدنه سد تأثیرگذار باشد. لذا در تحقیق هاي هیدرودینامیکی و جابجاییشده و درنتیجه بر فشار توزیعصورت غیرواقعی در مخزن  به
هاي مختلف بستر بر رفتار دینامیکی سد بتنی وزنی پرداخته خواهد شد، همچنین محیط سیال از نوع آکوستیک و محیط سازه حاضر به بررسی اثر شیب

گردند، مدل در نظر گرفته شده براي تحلیل، در نظر گرفته خواهد شد و بر این اساس معادالت حاکم بر سازه و سیال تعریف میصورت الگرانژي  به
  باشد و از شتابنگاشت زلزله کوبه، براي آنالیز استفاده گردیده است.پی می-مخزن-فلتسیستم سد پاین

  
  

  هامواد و روش   .2
  
  کوستیک:آ-معادالت دینامیکی سازه2-1

 زمان همصورت  یون) را بهفونداسسد و سازه (مخزن) و ( یالسآکوستیک، معادله حاکم بر محیط -آوردن معادله دینامیکی سازه به دستبراي 
شرط  ).همچنین2014سازي خواهد شد(تارینژاد و پیربوداغی،با استفاده از روش اجزاء محدودي و با در نظر گرفتن خصوصیات سیال آکوستیک گسسته

شود (باقري و استفاده می "قید گره " گردد و براي تعریف اندرکنش میان سازه و سیال از معادالتشده لحاظ می مرزي سامرفیلد براي انتهاي دور بریده
  ).1392کاظمی،

  
  پی:-مخزن-سازي دینامیکی سیستم سدمدل 2-2

تغییرات شیب بستر پرداخته خواهد شد. تاریخچه زمانی فشار  پی با توجه به-مخزن-سازي دینامیکی سیستم سددر این قسمت به مدل
درجه، استخراج خواهد شد. در نظر گرفتن شیب بیشتر از مقادیر  10و  8، 6، 4، 2، 0هاي  هیدرودینامیک وارد بر پاشنه سد وجابجایی تاج سد براي شیب

برابر  5متر یا  610گردد. طول مخزن در این تحلیل درجه قطع می 10بیشتر از  هايباشد، زیرا مخزن براي شیبپذیر نمیذکرشده، براي این تحلیل امکان
نظر شده است. بدین ترتیب ماکزیمم فشار وارد پذیر در نظر گرفته شده و از لزجت آن صرفشده است، آب درون مخزن تراکم ارتفاع سد در نظر گرفته

هاي تاریخچه زمانی استخراج خواهد گردید و با یکدیگر مقایسه خواهد با توجه به منحنی هاي مختلفبر پاشنه و حداکثر جابجایی تاج سد براي حالت
4CPSشد. المان مورد استفاده براي قسمت سد و پی المان مربعی چهارگرهی با دو درجه آزادي که در محیط آباکوس با مشخصه R  نشان داده شده

2باشد که با نام گرهی با یک درجه آزادي میسازي مخزن نیز المان مربعی چهاري مدلکاررفته برا هاي بهاست. المان 4AC D شود. نمونه نمایه می
  )،نمایش داده شده است.1افزار آباکوس، در شکل (پی توسط نرم-مخزن-بندي شده سیستم سدمدل مش

  

  
  افزار آباکوسپی بر روي سطح شیبدار توسط نرم-مخزن-" پاین فلت"بندي شده سیستم سد نمونه مدل مش -1شکل

  
هاي افقی زلزله کوبه در شکل  گیرد. مؤلفه اي، در تحلیل سیستم مورد استفاده قرار می عنوان تحریک لرزه ثانیه رکورد زلزله کوبه، به 40مدت 

  شده است.  )، نشان داده 2(
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  )1979(نگاشت طولی زلزله کوبه شتاب -2شکل
  

هاي پاسخ فشار هیدرودینامیک وارد بر پاشنه و پاسخ جابجاي تاج سد، به آنالیز مقادیر ماکزیمم پس از انجام تحلیل و بهدست آمدن منحنی
  شده است.  )، نمایش داده1سازي حاضر در جدول (کاررفته در مدل شده خواهیم پرداخت. همچنین نوع و مشخصات مصالح به استخراج

  
  لف: مشخصات مصالح سد و پیا-1جدول

  

مدول االستیسیته برحسب  نام مصالح
 گیگابایت

چگالی برحسب کیلوگرم بر  نسبت پواسون
 مترمکعب

85/27 سد بتنی  2/0  2400 

34/31 سنگ پی  33/0  0 

  
  ب: مشخصات مصالح آکوستیک مخزن-1جدول

  

سرعت امواج فشاري برحسب  مدول یانگ برحسب گیگاپاسکال نام مصالح
بر ثانیه متر  

چگالی برحسب کیلوگرم بر 
 مترمکعب

07/2 آب درون مخزن  74/1438  1000 

  
  
  نتایج و بحث  . 3
  

افزار آباکوس با استفاده پی در قالب رویکرد المان محدود و در چارچوب تحلیلی نرم-مخزن-سیال حاکم بر سیستم سد-معادالت اجزاي محدودي سازه
- ثانیه می 01/0شده براي تحلیل  ضمنی حل گردیده است. آنالیز صورت گرفته تاریخچه زمانی بوده و گام زمانی در نظر گرفته گیريانتگرالاز روش 

هاي تاریخچه زمانی فشار )،  منحنی1اي سیستم، مورداستفاده قرارگرفته است. جدول ( عنوان تحریک لرزه ثانیه رکورد زلزله کوبه، به 40زمان باشد. مدت
  دهد.درجه را نشان می 10تا  0هاي هاي تاج سد براي شیبهاي جابجایی)، منحنی3دینامیک و جدول (هیدرو

  
  هاي مختلفهاي پاسخ فشار هیدرودینامیک وارد بر پاشنه سد براي شیبمنحنی -2جدول

  شیب صفر درجه

  

  درجه 2شیب 

  

  درجه 4شیب 
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  درجه 6شیب 

  

  درجه 8شیب 

  

  درجه 10شیب 

  
  

هاي دهد. منحنیثانیه نشان می 01/0هاي مختلف را در هر ). مقادیر فشار هیدرودینامیکی وارد بر پاشنه سد براي شیب2هاي (جدول منحنی
دهد. در جداول مذکور محور افقی مقادیر زمان ثانیه نشان می 01/0هاي مختلف را در هر هاي تاج سد براي شیب). نیز مقادیر جابجایی3جدول (

  باشد.متر میبرحسب ثانیه و محور قائم مقدار جابجایی است و واحد آن سانتی
  

  درجه 10تا  0هاي هاي پاسخ جابجایی تاج سد براي بستر با شیبمنحنی -3جدول

شیب صفر درجه 

 

  درجه 2شیب 

  

  درجه 4شیب 

  

  درجه 6شیب 

  

  درجه 8شیب 

  

  درجه 10شیب 

  
  

) استخراج 3)جدول (2هاي مربوط به جدول (تاج سد و فشارهاي هیدرودینامیکی وارد بر پاشنه که از منحنیهاي ) ماکزیمم جابجایی4جدول (
  دهد.گردیده است را نشان می

  
  هاي مختلف مقادیر پاسخ سد به تحریک زلزله درشیب -4جدول

  درجه)(زاویه شیب بستر   متر) سانتی( ماکزیمم جابجایی تاج سد  (کیلو پاسکال) ماکزیمم فشار در پاشنه
81/320  42/3  0  
17/323  52/3  2  
03/327  61/3  4  
67/350  78/4  6  
2/463 89/2 8  

44/398  01/3  10  
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  )، رسم نمود.3توان نمودارهاي جابجایی تاج سد و فشارهاي هیدرودینامیکی وارد بر پاشنه سد را همانند شکل ()، می4با استفاده از جدول (
  

  
  هاي مختلف بسترنمودار ماکزیمم فشار هیدرودینامیک وارد بر پاشنه سد براي شیبالف: -3 شکل

  
  هاي مختلف بسترب: نمودار ماکزیمم جابجایی تاج سد براي شیب-3شکل

  

تاج سد ب، به ترتیب روند تغییرات ماکزیمم فشار هیدرودینامیک وارد بر پاشنه و نیز ماکزیمم جابجایی -)3الف و شکل (-)3نمودار شکل (
درجهو نیز  8توان گفت مقدار ماکزیمم فشار هیدرودینامیک درشیب الف می-)3دهد. با توجه به شکل (درجه را نشان می 10تا  0هاي براي بستر با شیب

  داده است.  درجه رخ 8ب ماکزیمم جابجایی تاج سد در زاویه -)3با توجه به نمودار شکل (
  

  
  گیرينتیجه   .4
  

سازي با بررسی اثر شیب بستر بر رفتار دینامیکی سد بتن وزنی پرداخته شده است. آنالیز صورت گرفته تاریخچه زمانی بوده و مدل در این تحقیق به
4CPSسازي سد و پی از المانمنظور مدل افزار آباکوس صورت گرفته است. بهاجزاي محدود در چارچوب تحلیلی نرم روشاستفاده از  Rجهت  و

2سازي مخزن از المانمدل 4AC Dسیال با در نظر گرفتن سیال آکوستیک و با استفاده از -استفاده گردیده است. معادالت حاکم بر محیط سازه
  گیري ضمنی حل گردید.انتگرال

هاي مختلف بستر دینامیک وارد بر پاشنه را براي شیبهاي تاج سد و فشار هیدرو). نتایج حاصله از روند تغییرات جابجایی3شکل (هاي نمودار
  دهد:نماید و نشان میخوبی بیان می به

یابد و پس از آن به دلیلکم شدن درجه افزایش یافته می 8با افزایش شیب بستر مقادیر ماکزیمم فشار هیدرودینامیکی وارد بر پاشنه تا زاویه  -1
  نهاد.بیش از اندازه جرم آب رو به کاهش خواهد 

درجه به بعد، به دلیل  6هاي تاج سد نیز افزایش یافته است و از زاویه درجه جابجایی 6با افزایش فشار هیدرودینامیکی وارد بر پاشنهتا زاویه  -2
  اختالف فاز امواج برگشتی از کف مخزن و امواج ارسالی ناشی از زلزلهمقدار جایجایی تاج سد کاهش یافته است.
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