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	خالصه
است تا اثرات آن به صورت  هاي دقیق عددي، نیاز به روشمانند زلزلهسد بتنی دوقوسی تحت خطرات طبیعی آسیب و خرابی  سازيشبیهبراي 

در این دل عددي غیرخطی از سازه که بتواند رفتار آن را توجیه کند بسیار با اهمیت خواهد بود. بعبارت دیگر تهیه مود. صحیح و بهینه اعمال ش
تحت تحریک  یافته و مدل ترك چسبنده بتنبا استفاده از روش المان محدود توسعه IIIکارون  دوقوسیسد بتنی  اي ارزیابی خرابی لرزهتحقیق 
دیده تا قبل از ایجاد ترك  رفتار سد سالم و آسیبدهد . نتایج نشان میشودحدود مرسوم مقایسه میو با روش المان م گیردمیانجام اي قوي لرزه

هاي سد و کاهش خوردگی باعث افزایش تغییرمکان باشد. ولی پس از گسترش ترك متفاوت خواهد بود. در حالت کلی ترك بسیار شبیه به هم می
بینی شده و قابل بررسی است تا نقاط  خوردگی کلی بدنه سد حین زلزله پیش الگوي تركن همچنیشود. تنش در بدنه به خصوص اطراف ترك می

  .ضعف آن تقویت شود
 

 .خوردگیالگوي ترك، ، خرابیترك چسبنده، روش المان محدود توسعه یافته، سد بتنیکلمات کلیدي: 
 
 

   مقدمه  .1
 

داشت که یک وضعیت به عنوان حالت بدون نقص و وضعیت دیگر به  ي دو وضعیت متفاوت از یک سیستم معنا خواهد در مقایسه 1خرابی
، نیاز به مدلسازي دقیق عددي ت آسیب در یک سازه بزرگ و پیچیدهدیده و غیر سالم خواهد بود. از این رو، براي تشخیص اثرا عنوان حالت آسیب

و ارزیابی قرار گیرند. براي مدلسازي عددي سازه ترك خورده نیاز به است تا نتایج بدست آمده از این مدل غیرخطی، با حالت بدون نقص مورد مقایسه 
سیار با هاي دقیقی است تا اثرات آن به صورت صحیح و بهینه اعمال شود. بعبارت دیگر تهیه مدل عددي از سازه که بتواند رفتار آن را توجیه کند بروش

ها و از جمله ترك باشد. اما مدلسازي ناپیوستگی ترین آنها المان محدود می که محبوب هاي گوناگونی در این زمینه وجود دارداهمیت خواهد بود. روش
  . همواره از مشکالت موجود در آن بوده است

شد،  را که در آن فقط گره در محیط مدل درنظر گرفته می» 2بدون المان«روش (1994) و همکارانش   بلیتسکوبنابراین براي حل این مشکل 
انداز  ارائه کردند چشم 1996در سال  ]4[ اودنو  داتو  ]3[ بابوسکاو  ملنککه  » 3تفکیک پیوستگی«استفاده از مفهوم . ]2, 1[د نبنیانگذاري کرد

بندي مجدد نداشت را  ه مشو همکارانش روشی بر پایۀ المان محدود که نیاز ب موئس ،1999جدیدي براي مدل کردن ترك بوجود آورد و در سال 
   .]5[ براساس مفهوم تفکیک پیوستگی بنیانگذاري کردند

براي اولین بار کاربرد روش  .]6[ را بنا نهادند 4یافتهروشی به نام المان محدود توسعه ،موئستکمیل روش و همکارانش با  داکس 2000در سال 
 .]7[ و همکارانش ارائه شد سوکومارهاي سه بعدي توسط یافته در مدل کردن تركالمان محدود توسعه

                                                                                                                                              
1 Damage 
2 Element Free- Mesh Free 
3 Partition of Unity 
4 Extended finite element method 
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چسبنده، المان محدود با روابط خرابی پالستیک و المان محدود با رابطه یافته توسعههاي المان محدود کارایی روشپن و همکاران 
  .]8[اي سدهاي بتنی بررسی کردند خوردگی لرزهپراگر را براي ترك-االستوپالستیک دراگر

اي سدهاي بتنی با ترك خوردگی لرزهافزار آباکوس، تركیافته توسط نرم توسعهبا اجراي روش المان محدود  2013ژانگ و همکاران در سال 
 .]9[هاي مختلف ترك یکطرفه و دوطرفه بررسی کردند. نتایج تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد اولیه مثل سد کوینا را در حالت

اي سد الگویی کارآمد براي پایش سالمت سازه، موجکروش المان محدود توسعه یافته و تبدیل با ترکیب  2016پیربوداقی و همکاران در سال 
  .]10[ند ارائه کردکوینا بتنی وزنی 

با استفاده  به عنوان یکی از سدهاي بلند کشور در حالت سه بعدي IIIکارون  دوقوسیسد بتنی  ايخرابی لرزهآسیب و در این تحقیق ارزیابی 
به واقع با استفاده از این روش اثرات غیرخطی بودن سازه  درگیرد. مدل ترك چسبنده بتن انجام می یافته بر مبناياز روش المان محدود توسعه

   ارائه کرد. ايسازي رفتار آن تحت تحریک قوي لرزهشبیهبراي  يکارآمد مدل عدديتا بتوان شود در نظر گرفته میصورت صحیح و بهینه 
 

  یافتهروش المان محدود توسعه  .2
 

شوند، توابع شکل عادي اله انتخاب میسازي که با توجه به هندسه و فیزیک مس اي از توابع غنییافته با استفاده از دستهدر روش المان محدود توسعه
از  ،شوند. براي مدل کردن ترك تنها توابع خاصی بر مبناي نوع ناپیوستگی به حل عددي استاندارد اضافه می شوند. در واقعسازي میالمان محدود غنی

گردد. در نتیجۀ اعمال  در المان نوك ترك استفاده می یک تابع براي ایجاد ناپیوستگی در امتداد طول ترك و از تابع دیگري براي ایجاد شرایط تکینه
گفته  1ابطه مطابق رسازي گرهی  که به آن غنی ،یابد هاي اطراف طول ترك افزایش می هاي اطراف المان نوك ترك و گره درجۀ آزادي گره ،توابع
  :شود می

(1) 

 

ضرایب مجهول مرتبط با توابع  aJساز و  توابع غنی  دود استاندارد،تابع شکل در روش المان مح NI جابجایی گره ، و  u، 1رابطه در       
براي تعیین ، 1مطابق شکل شوند.  هاي اطراف ترك اضافه می به درجات آزادي گره aJ، ضرایب مجهول است که در نهایت توسط این روابطساز  غنی

اي  گردد اگر ترك در دو ناحیه اضالع یک المان را ببرد از تابع پله ها مشخص میلمانسازي، محل برخورد ترك با اضالع ا نوع تابع مناسب جهت غنی
و اگر ترك تنها یکی از اضالع المان را قطع کند یا به عبارت  هاي مربعی) (گره هاي اطراف آن المان استفاده خواهد شد سازي گره واحد جهت غنی

   .اي)هاي دایره(گره سازي به روش تابع تکینه انجام خواهد گردید ف آن المان غنیهاي اطرا دیگر نوك ترك داخل المان باشد براي گره

  
  یافتهها در روش المان محدود توسعهسازي گرهنمایش نحوه غنی - 1شکل 

هر گره در ابعاد ماتریس تأثیر درجات آزادي افزوده شده به  ،سازي ارائه شده تی هر المان، فقط باید با توجه به معیار غنیخبراي یافتن ماتریس س
[B]  .بنابراین سهم هر سه نوع کلی گره به طور جداگانه در روش المان محدود توسعه یافته، درون ماتریس در نظر گرفته شود[B]  میبه دست آورده-

تی خسپس ماتریس سبدست آورد.  را براي آن المان [B]توان ماتریس کلی  روي مرز یا داخل هر المان می، هاي اطراف د که با توجه به نوع گرهوش
تی المان که وابسته به ابعاد ماتریس خبدیهی است ابعاد ماتریس س شود. تی کل مدل مونتاژ میخگردد که در ماتریس س مربوط به آن المان مشخص می

[B] اي هر نوع المان متقارن خواهد بود که در تی برخاما از لحاظ ریاضی به راحتی قابل اثبات است که همواره ماتریس س خواهد بود،متفاوت ، باشد می
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شود و  مجازي و مستقل از مش مدل می ترك به صورت یافته،المان محدود توسعه با روشبنابراین . شود تی کل سازه نیز متقارن میخنتیجه ماتریس س
 .]11[ رك نخواهد بودالمان تکینه در اطراف نوك ترك و ایجاد مش مجدد در بررسی رشد ت ،نیاز به استفاده از مش ریز

 1مدل ترك چسبنده  .3
 

بتن،  در حالتی که ناحیه فرآیند شکست در مقایسه با طول ترك و ابعاد مسئله قابل صرفنظر کردن نباشد، مثل مصالح نیمه ترد نظیر مصالح خاکی و
دهد، بارنبالت استفاده از مدل مکانیک شکست االستیک خطی منطقی نیست. بمنظور توصیف فرآیندهاي غیرخطی که در محدوده نوك ترك رخ می

ك مدل ترك چسبنده را به عنوان جایگزینی براي مدل مکانیک شکست خطی مطرح نمودند. مدل تر ]13[ 1960و داگدایل در سال  ]12[ 1962در سال 
چسبنده، رفتار غیرخطی در ناحیه نوك ترك را به حساب آورده و تکینگی میدان تنش در نوك ترك را که یک فرض غیر واقعی مکانیک شکست 

شود: یکی نوك ترك ریاضی که ، نوك ترك در مدل ترك چسبنده به دو صورت تعریف می2کند. مطابق شکل باشد اصالح میاالستیک خطی می
رود و دیگري نوك ترك واقعی که محلی است که در آن یافته از بین می آن ناپیوستگی میدان جابجایی در مدل المان محدود توسعهمحلی است که در 

رود. در این راستا، معیار کشش جدایش بر مبناي مفهوم ترك چسبنده که در آن رفتار ماده تحت اعمال کشش نیروي چسبنده در نوك ترك از بین می
ها و مواد مصنوعی شود، همخوانی خوبی با رفتار مواد شبه ترد از جمله سنگبخش قبل از جوانه زنی و آغاز شکست کامل ماده تقسیم می و برش، به دو

  دهد.مانند بتن از خود نشان می

  
 

  نوك ترك در مدل ترك چسبنده - 2شکل 

  IIIمدلسازي خرابی و رشد ترك سد کارون   .4
 

باشد. عملکرد مطابق انتظار اي برخوردار میبرداري کشور از اهمیت ویژهي بتنی دوقوسی در حال بهرهاز بلندترین سدها یکیبه عنوان  IIIسد کارون 
متر، عرض تاج  462با طول تاج  یدوقوس یاز نوع بتن IIIکارون  سداي در صنعت سدسازي کشور دارد. و اطمینان از این مسئله، جایگاه ویژه این سازه

   ارائه شده است. 3هاي جنبی در شکل  سازهو  ، مخزنبدنه سد . نمایی ازباشدیمتر م 29.5 یمتر و ضخامت در پ 205 یتفاع از پمتر، ار 5.5

 

  هاي جنبی سازهو  ، مخزنIIIکارون  بدنه سد نمایی از - 3شکل 

گیگاپاسگال،  29.5شود. مدول االستیسیته ستفاده میباشند امی IIIآمده که مبناي طراحی سد کارون براي تحلیل سد از پارامترهاي قبالً بدست
باشد. میرایی سد به روش رایلی با نسبت مگاپاسگال می 35کیلوگرم بر مترمکعب و مقاومت نهایی فشاري بتن  2400دانسیته بتن ، 0.2ضریب پواسون 

                                                                                                                                              
1 Cohesive crack model 
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افزار آباکوس ابتدا به صورت رفتار سد با استفاده از نرم درصد با استفاده از فرکانس طبیعی اول و سوم سازه بدست آمده است. 3میرایی بحرانی 
بندي مناسب آن پس از شود. مدل المان محدود و مشثانیه در نظر گرفته می 10و بطول  0.01، گام زمانی C3D8Rاالستیک خطی با المان 

ارائه شده است. شتابنگاشت اعمال شده  4در شکل ایج ، بطوریکه الگوي ترك با مش ریزتر تفاوتی نکند و همچنین بررسی همگرایی نتسنجیحساسیت
از مولفه افقی و براي مولفه  2و قائم 1برابر وارد شده است. براي مولفه طولی 3باشد که با بزرگنمایی هاي افقی و قائم زلزله کوینا میبراساس مولفه

ه و بزرگنمایی آن به صورتی بوده است که در نهایت ترك در داخل بدنه سد هاي زلزلاز مولفه قائم زلزله کوینا استفاده شده است. اعمال مولفه 3عرضی
باشد. لذا با سعی و خطا و تر میهاي دیگر خطرناكبدیهی است ترك میانی و در داخل بدنه نزدیک به تاج نسبت به تركگاه اتفاق افتد. به دور از تکیه
این امر میسر شده است که نتیجه نهایی مطابق موارد اشاره شده  IIIت اعمالی به بدنه سد کارون جهتغییر هاي زلزله کوینا با بزرگنمایی و اعمال مولفه
- بارهاي استاتیکی شامل وزن و فشار آب هیدرواستاتیک است. براي آسیب و گسترش ترك از روش المان محدود توسعه یافته مطابق با مشاخیر است. 

شود. با توجه به مقاومت یافته سد با توجه به مدل ترك چسبنده بر پایه خواص بتن آن ساخته میود توسعهمدل المان محدشود.  استفاده می 4بندي شکل 
باشد. برآورد خرابی از نوع انرژي با انرژي  مگاپاسگال می 3.76برابر مطابق با معیار کشش جدایش، ماکزیمم تنش اصلی ، مجاز کششی بتن بدنه

بمنظور همگرا کردن آنالیز غیرخطی برابر  4ته شده است. ضریب ویسکوزیته براي چسبندگی پایدارسازي آسیبدر نظر گرف نیوتن بر متر 300شکست 
خوردگی شروع شده و با نرخ  در صورتی که در محلی از سد مقادیر تنش کششی به مقدار ماکزیمم تنش اصلی برسد، از آن ناحیه ترك است. 10-6

  .برآورد خرابی گسترش پیدا خواهد کرد

   
  IIIمدل المان محدود سد کارون  -4شکل 

 
  یافتهنتایج تحلیل سد سالم و روش اجزاي چسبنده ترك توسعه  .5
 

هاي شدید در سد بتنی وزنی کوینا شده است. مطابق باشد که باعث ایجاد ترك زلزله کوینا یکی از شدیدترین رکوردهاي گزارش شده در سطح دنیا می
شده است.  IIIگاهی سد کارون دیدگی موضعی در نواحی تکیهخوردگی بدنه سد و همچنین آسیبنا باعث ترك، شتابنگاشت زلزله کوی5شکل 

یافته سد، نواحی مستعد آسیب، ترك خورده و در داخل بدنه گسترش پیدا خواهد کرد و حتی بنابراین با استفاده از تحلیل مدل المان محدود توسعه
 4.09خوردگی از ثانیه یختگی شود. الزم به ذکر است که اثر درزهاي اجرایی در نظر گرفته نشده است. تركممکن است کل سازه دچار شکست و گس

، هندسه سه بعدي ترك عمیق ایجاد شده در بدنه نشان 6شود. در شکل  متري در داخل بدنه سد می 53منجر به رشد ترك  4.14شروع شده و تا ثانیه 
ا نقاط ضعف آن تقویت شود. در بینی شده و قابل بررسی است ت حین زلزله پیش IIIخوردگی کلی بدنه سد کارون  كداده شده است. بنابراین الگوي تر

  مقایسه تغییرمکان عرضی، طولی و قائم نقطه وسط تاج سد تحت زلزله آورده شده است.  7ل شک
 

                                                                                                                                              
1 Longitudinal 
2 Vertical 
3 Transversal 
4 Damage stabilization cohesive 
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  دست و باالدستدر رویه پایین IIIهاي سد کارون ترك - 5شکل 

  
  IIIندسه سه بعدي ترك مرکزي سد کارون ه  -6شکل 
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  مقایسه تغییرمکان نقطه وسط تاج سد  -7شکل 

باشد در حالیکه محدوده تغییرمکان عرضی و قائم یکسان است. همچنین الگوي تغییرمکان طولی و بیشترین محدوده تغییرمکان مربوط به حالت طولی می
اعمالی زلزله در جهت طولی و قائم یکسان است. در حالیکه الگوي تغییرمکان عرضی متفاوت با دو تغییرمکان باشد، چراکه شتابنگاشت قائم شبیه بهم می

و با تحلیل المان محدود  0.033و  0.021-، 0.151دیگر است. ماکزیمم تغییرمکان طولی، عرضی و قائم به ترتیب با تحلیل المان محدود، برابر 
دیده تا قبل از ایجاد  سد سالم و آسیب رفتارشود که  باشد. مالحظه میمی 0.042و  0.023-، 0.163بنده بتن، برابر یافته بر مبناي مدل ترك چستوسعه

هاي سد شده خوردگی باعث افزایش تغییرمکان باشد. ولی پس از گسترش ترك متفاوت خواهد بود. در حالت کلی ترك ترك بسیار شبیه به هم می
 10و  4.55، 4.14، 2.29در لحظات  مقایسه تنش در بدنه سد به روش المان محدود خطی و المان محدود توسعه یافته به ترتیب، 9و 8در شکل است. 
  ارائه شده است. ثانیه
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  ثانیه 10و  55/4، 14/4، 29/2به ترتیب در لحظات  به روش المان محدود خطی سد در بدنه نشتمقایسه   -8شکل 
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  ثانیه 10و  55/4، 14/4، 29/2به ترتیب در لحظات  به روش المان محدود توسعه یافته سد در بدنهتنش مقایسه   -9شکل 

 گسترش پیدا خواهد کرد تا اینکهیافته سد، نواحی مستعد آسیب، ترك خورده و در داخل بدنه با استفاده از مدل المان محدود توسعه، 9و  8مطابق شکل 
بیشینه تنش در حالت خطی بیشتر از حالت غیرخطی است. تنش پس از شروع  مقادیرشود مالحظه میشود.  تاج ترك عمیق در قسمت میانیسازه دچار 

شود. بنابراین گسترش ترك باعث حذف میدر اطراف ترك کند بطوریکه تنش کششی پس از آن به صورت کامل  می تغییرآسیب و گسترش ترك 
کند.  بیشتر کاهش پیدا می در اطراف ترك نسبت به بدتهکه میزان تنش با توجه به آزاد شدن انرژي، شود به نحوي تغییر تنش در بدنه و کاهش آن می

  بینی شده و قابل بررسی است تا نقاط ضعف آن تقویت شود. خوردگی کلی بدنه سد حین زلزله پیش بعالوه الگوي ترك
  
  گیرينتیجه .6
 

تحت تحریک  یافته و مدل ترك چسبنده بتنبا استفاده از روش المان محدود توسعه IIIکارون  سیدوقوسد بتنی  اي ارزیابی خرابی لرزهدر این تحقیق 
مشکالت موجود از ها و از جمله ترك مدلسازي ناپیوستگیدهد . نتایج نشان میمرسوم مقایسه شد و با روش المان محدود گرفتاي قوي انجام لرزه

تا قبل از ایجاد ترك بسیار شبیه به هم (المان محدود توسعه یافته) دیده  و آسیب(المان محدود) سد سالم  رفتاربا وجود اینکه باشد.  المان محدود می
در حالت کلی شود. متر در میانه سد ایجاد می 53بطوریکه ترکی به عمیقی به ارتفاع متفاوت خواهد بود. کامالً ولی پس از گسترش ترك  ،باشد می

کاهش تنش خوردگی و کاهش طلبیت سازه مورد انتظار است. همچنین شده است که با توجه به تركهاي سد رمکانخوردگی باعث افزایش تغیی ترك
رفتار سد حین زلزله قوي  یافته سد،با استفاده از تحلیل مدل المان محدود توسعهشود. میبا توجه به آزاد شدن انرژي اطراف ترك در در بدنه به خصوص 

توان به تمهیدات بعدي براي تعمیر و بهسازي که در این صورت میآید خوردگی کلی بدنه ناشی از زلزله بدست می گوي تركال شود وسازي میشبیه
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