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حساسيت سنجي پارامترهاي ديناميكي تونل هاي انتقال آب سد تلمبه ذخيره اي با استفاده از

 روش ديمتل

2*حميدرضا وثوقي فر،1فاطمه مددي

 عمران،واحدتهرانجنوب،دانشگاهĤزاداسالمي،تهرانگروهمهندسي دانشجوي كارشناسي ارشد،-1
 گروهمهندسي عمران،واحدتهرانجنوب،دانشگاهĤزاداسالمي،تهران عضو هيئت علمي،-2

madadi.fm@gmail.com 

 خالصه
و عملكرد مناسب تونلهر درهاي انتقال آب كه جزو شريانهاي حياتيمياطمينان از پايداري شرايط پس از زلزله باشند، در تمامي شرايط به خصوص

و نزديك با بزرگي6هاي انتقال آب سد سياه بيشه تحت باشد. در اين مقاله وضعيت پايداري تونلبسيار حائز اهميت مي هاي زلزله حوزه دور

و ارزيابي تا و با لحاظ نمودن فشار آب داخل تونل ها مورد ارزيابي قرار گرفته است. سپس به منظور حساسيت سنجي ثير پارامترهاي مختلف

و ارزيابي تاثيرات آنها از روش ديمتل استفاده شده است. كد طراحي شده در اين مقاله در محيط متلب آماده شده  است مختلف در طراحي تونل ها

و تاثيرپذيري هر يك از پارامترها را بخوبي نشان مي دهد. نتايج اين روش نشان مي دهد كه بترتيب ار ها تفاع آب داخل تونلو ميزان تاثيرگذاري

)15) (11%)، مدول االستيسيته (10%)، زاويه ورودي زلزله و شدت زلزله (%) تاثيرگذارترين پارامتر%9) و جابجايي و تنش20%)، كرنش(30ها (%

 اند. %) از تاثيرپذيرترين پارامترها بوده18(

و نزديك تونل دوقلو، حساسيت سنجي، روش ديمتل، زلزله حوزهكلمات كليدي:  دور

 مقدمه.1

و فونتال در سال1نظريه ديمتل و ارزيابي آزمايشگاهي، براي اولين بار توسط گابيوس در 1970يا به عبارتي تصميم سازي بر اساس آزمون

و نظريه گراف و تحليل فاكتورهاي سيستم با استفاده از ابزار ماتريس باشد. مهم ترينميپژوهشگاه باتلدر اياالت متحده، ارائه شد. اين نظريه براي تجزيه

(مستقيم / غيرمست و تحليل رابطه بين پارامترهاي تشكيل دهنده يك سيستم، با توجه به نوع رابطه بين آنها و تجزيه قيم) هست مزيت اين روش، بررسي

پ 2010. در سال [1] و ساز در مهندسي و تحليل خطرات موجود در ساخت و تجزيه و همكارانش با استفاده از تكنيك ديمتل به بررسي ي ليانگ

و تصميم گيري در راستاي توسعه DEMATEL&ANP. يكي ديگر از تحقيقات اخير در اين زمينه، تركيب دو روش [2]پرداخته اند جهت ارزيابي

و معلولي در قابليت و تحليل روابط علت و همكارانش نيز با تجزيه و استفاده از تكنيك ديمتل به سيستم هست. سورمينت و فن آوري هاي نوآوري

. [3]هاي مبتني بر تكنولوژي در تايلند پرداختند. اين تحقيق از نقطه نظر نحوه انجام تكنيك ديمتل حائز اهميت هستي پارامترهاي موثر در شركتبررس

و تصميم گيري فازي را در سال و همكارانش با نتايج دو مثال عددي حاصل از تحليل به روش ديمتل و نشان مورد بررسي قرار داده اند 2010زنگ

و همكارانش در تحقيقات خود به ضرورت استفاده [4] ) بوده استFDMداده اند كه تحليل ديمتل حالت خاصي از روش تصميم گيري فازي( . گيندا

و پيچيده تر پرداخته اند  و همكارانش با استفاده از تكنيك ديمتل [5]از ديمتل فازي، به جاي ديمتل اوليه در مسائل سخت تر فازي به بررسي . ساماني

و ساز در سال  عوامل موثر بر كيفيت رويداد نيز با استفاده از روش ديمتل توسط 2013. در سال [6]اند پرداخته 2012خطر پذيري در عمليات ساخت

Yang شد و همكارانش در سال [7]و همكارانش انجام و معلولي در به بررسي كاربرد ديمتل گسترده، براي تعيين رواب 2014. فالتونيتوسي ط علت

و تحليل با استفاده از تكنيك ديمتل براي معيارهاي تعامل سيستم Yang 2014. در سال [8]روابط دوطرفه پرداخته اند -و همكارانش در زمينه تجزيه

1DEMATEL: Decision Making Trial and Evaluation Laboratory. 
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و همكارانش با استفاده از تكنيك ديمتل به بررسي خطر[9]اند تحقيقاتي انجام داده ANPهاي انتقال مواد با هاي ات ناشي از زلزله در سيستم. سانگ

 ANPهاي مختلف بر پايه ديمتل همچون با استفاده از تكنيك 2014و همكارانش در سال YAN. [10]ترافيكي واقع در مناطق كوهستاني پرداخته اند 

در[11]هاي سبز پرداخته اند به ارزيابي عوامل موثر در بهبود ساخت ساختمان VIKORو و همكارانش و پيش بيني تغيير 2014سال . هروي به بررسي

و همكارانش در سال [12]هاي ساختماني پرداخته اند شكل در پروژه هاي به بررسي يك روش تركيبي براي ارزيابي خطرات موجود در سازه 2014. زو

و ارزيابي شده اند . در اين تحقيق نتايج تحليل ديناميكي تونل دو قلوي انتقال آب با استف[13]اند برق آبي پرداخته اده از تكنيك ديمتل بررسي

و تاثير پذير در طراحي لرزه اي تونلها ارائه شده است.  پارامترهاي تاثيرگذتر

و روش ها:.2  مواد

 روش ديمتل:.2-1

) بررسي در اين تحقيق، شامل: ) را شناسايي كنيم. پارامترهاي مورد��جهت استفاده از تكنيك ديمتل ابتدا بايد پارامترهاي تاثيرگذار بر سيستم

) (Eمدول االستيسيته (T)، ضخامت الينينگ (H)، ارتفاع آب داخل تونل (L)، فاصله مركز به مركز دو تونل )، ضرايب رايليR)، شعاع تونل

)��. ��) (�	���)، زاويه ورودي زلزله (PGA)، ماكزيمم شتاب زلزله (Dis)، جابجايي (σ)، تنش و كرنش (ε(ميهاي روي مقطع تونلگره -ها

.[14]باشند

و پس از مشخص شدن پارامترهاي مورد نظر، تاثيرگذاري يا تاثيرپذيري هر پارامتر را نسبت به پارامترهاي ديگر به صورت زوجي، بررسي

م ��گيرند. پارامترها به مقدار نسبت به ميزان تاثيرگذاري پارامتر مورد بررسي قرار مي كهيوزن دهي برiمقدار تاثير گذاري پارامتر ��شوند ام

ميjپارارمتر  (كامالً اثرپذير) مقدار عددي صفر، براي پارامترهايي با اثر گذاري كم مقدار عددي ام باشد. بدين صورت كه براي پارامترهاي بدون اثر

و براي پارامترهايي با اثر گذاري بسيار يك، براي پارامترهايي با اثرگذاري متوسط مقدار عددي دو، براي پارامترهايي با اثرگذاري زياد مقدار عددي سه

(كامالً اثر گذار) مقدار عددي چهار براي  (در نظر گرفته شده ��زياد ) به صورت خالصه1است. دياگرام رابطه بين پارامترها همانطور كه در شكل

رنشان داده شده (است، رسم خواهد شد همچنين مطابق با .[14] ) تاثير هر پارامتر بر روي خودش صفر است1ابطه

)1(�� ∶ � � � ⇒ �� � 0

.[14]. نمايي از دياگرام رابطه بين پارامترهاي مؤثر در سيستم1شكل

(ماتريس xijبا استفاده از مقادير عددي (X، ماتريس اوليه و ستون2) تشكيل خواهد شد. همانند رابطه هاي ماتريس اوليه را مقادير ) كه سطرها

 تشكيل داده است. xijعددي 
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(ماتريس (Kسپس ماتريس نرمال سازي شده  ) تشكيل خواهد شد.3) با استفاده از رابطه شماره

)3(� � �
�����∑ ����� � � ��� �!� , �1 $ � $ % . 1 $ � $ % 

(G(ماتريس1از تشكيل ماتريس نرمال شده، ماتريس رابطه اصلي پس شد4) با استفاده از رابطه شماره .[14]) تشكيل خواهد

)4(& � � ' �( ' ⋯' �� � *&�+�!�

(nزماني كه مي5به اندازه كافي بزرگ باشد، رابطه () ارائه  : ماتريس واحد):Eشود

)5(& � ��� , - .�

و ستونGپس از تشكيل ماتريس (Gهاي ماتريس، بايد مجموع سطرها (6، با استفاده از روابط و :[14] ) محاسبه شوند7)

)6(�� � /0�

�

��
. �� � 1.2. … . % 

)  باشد.ميG، مجموع سطرهاي ماتريس��)،6كه در رابطه

)7(
%� � 3/0�

�

��
4 . �� � 1.2. … . % 

) (iباشد. براي محاسبه تاثيرگذاري پارامترميGهاي ماتريس، مجموع ستون�%)7در رابطه ) كافي است تا مقدار درجه8ام طبق رابطه

(iتاثيرگذاري به مقدار درجه تاثير پذيري اضافه شود. به همين شكل، براي محاسبه تاثيرپذيري پارامتر  ) كافي است تا مقدار درجه9ام طبق رابطه

. [14]تاثيرگذاري از مقدار درجه تاثيرپذيري كسر شود 

)8(5� � �� ' %� . �� � 1.2. … . % 
)9(6� � �� , %� . �� � 1.2. … . % 

1Total-Relation Matrix. 
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و معلولي، به و محور افقي آن را نيز در نهايت، نمودار علت شكل يك نمودار دو بعدي، كه محور عمودي آن، پارامترهاي اثر گذار

ميپارامترهاي اثر پذير تشكيل مي و تحليل اين نمودار .[14]توان تصميم مناسب را در رابطه با سيستم اتخاذ نمود دهند رسم خواهد شد. با تجزيه

ا.2-2 و توده سنگ  طراف:مشخصات فني تونل انتقال آب

و نيروگاه سياه ، 	°36.1304چالوس(و در مسير رودخانه كندوانو ده كيلومتري شمال تونل تهرانكيلومتري شمال 125ردبيشه سد شمالي

اي با رويه بتني اين طرح داراي دو سدسنگريزه.مگاواتي است 250كه شامل چهار واحد مگاوات 1000با ظرفيت توليد شرقي) 51.1818°

(CFRD) و طول تاج حدود 102اي است. سد پائين پروژه نيز با ارتفاعي معادل ذخيرهو يك نيروگاه تلمبه تر از محل اتصال رودخانه متر، پائين 332متر

و بر روي رودخانه چالوس بنا شده است. حجم مفيد مخزن سد پائين حدود گرم ن متر مكعب مي ميليو74/3رودبار با رودخانه چالوس

و تمام مترمكعبĤبدرثانيه،انتقالميياب 130 متروباقابليتگذردهي25به فاصله مركز به مركز باشد.آبموردنيازنيروگاهازطريقدودهانهتونآلبرسان د.قطر داخلي

متر؛ وطول تونل آبرسان سمت 2015طول تونل آبرسان سمت چپ از دهانه آبگير تا مخزن ضربه گير متر مي باشند. 3.05و 2.85شده تونل ها بترتيب

.ر مي باشدمت 1973راست از دهانه آبگير تا مخزن ضربه گير 

 شتابنگاشت زلزله ها:.2-3

و جهت بدست آوردن ركورد زلزله مناسب بايد اطالعات ژئوتكنيكي محل احداث پروژه را دانست. در اين تحقيق از سه زلزله طبس، كوبه

و نورتريج براي حوزه مياست. نوع سنگ در محل تونلدور استفاده شدههاي نزديك باشند كه با توجه به طبقه بندي هاي سد سياه بيشه از نوع رسوبي

ميIIاز نوع كالس 2800آيين نامه  و سرعت برشي درمحدودة محسوب �شوند  است. 750-375⁄=

( ها از سايت، بايد زلزلهپس از دريافت زلزله ها براساس محل پروژه مقياس شوند. با توجه به اين موضوع كه شتاب ساختگاه در محل پروژه

(MCL1با و ماكزيمم شتاب منطقه براساس آيين نامهg5/0برابر مي باشد در تحقيق حاضر تصميم برآن شد كه از شتابg35/0زلزله 2800بوده است

(ساختگاه براي مقياس كردن زلزله استفاده شود با2. شكل شماره و نورتريج را پس از مقياس كردن مطابق ) نمودار شتابنگاشت زلزله هاي طبس،كوبه

 شرايط منطقه نشان مي دهد.

و نورتريج مقياس شده.2شكل  . نمودار شتابنگاشت سه زلزله طبس،كوبه

 اعتبارسنجي:.2-4

) مشتونل هاي واقع بر روي) نتايج بدست آمده از حسگر1در جدول شماره ها نشان داده ها با نتايج بدست آمده در حاالت مختلف اندازة

و ميزان جابجايي ماكزيمم قرائت شده از حسگرهاي واقع بر روي دو تونل ميزاشده ن مش با اند. با مقايسه نتايج بدست آمده از نرم افزار المان محدود

ت (fine) اندازه ريز و پاسخ هاي نزديك ميدقت بيشتري داشته  نمايد. ري با واقعيت موجود را ارائه

1Maximum Critical Level 
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 . نتايج حساسيت سنجي ابعاد مش مختلف1جدول

Mesh Size 
 تاج تونل دوم تاج تونل اول

Dis(cm) Dis(cm) 
very coarse 9 9.5 
coarse 8.7 9 
medium 8 8.2 
fine 6.3 7 
very fine 6.2 7.1 
Real sensor 6.4 6.8 

 نتايج:.3

:ديناميكي نتايج تحليل.3-1

و پاسخ1+04/724در اين تحقيق با توجه به محل نصب ابزار دقيق بر روي تونل ها در ابتدا مقطعي در كيلومتراژ متري مدلسازي شده است

) و تحليل شده است. در شكل هاي و با زاويه انتشار مختلف بررسي (3ديناميكي تونل ها تحت زلزله هاي معرفي شده يي تاج تونل را ) ميزان جابجا5) تا

و كوبه نشان مي دهند.  تحت زلزله هاي طبس، نورتريج

و دور با زواياي مختلف3شكل  . جابجايي ديناميكي تاج تونل ها تحت زلزله طبس حوزه نزديك

) دو3همانطور كه در شكل ر با زاويه صفر مي ) نشان داده شده است، بيشترين ميزان جابجايي تونل ها تحت زلزله طبس مربوط به زلزله حوزه

(cm24باشد. مطابق با نتايج تحليل ديناميكي بيشترين تغيير مكان تاج تونل با)4بوده است. در شكل بيشترين تغيير مكان تاج تونل ها تحت زلزله كوبه

باcm25 درجه60زاويه ورودي زلزله   زاويه ورودي صفر بوده است.بوده است. همچنين كمترين تغيير مكان ها مربوط به زلزله حوزه دور

و دور با زواياي مختلف4شكل  . جابجايي ديناميكي تاج تونل ها تحت زلزله نورتريج حوزه نزديك

0 5 10 15 20
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Dynamic time [s]

|U| [m]

Tabas Earthquake

Tabas-0Near

Tabas-30Near

Tabas-45Near

Tabas-60Near

Tabas-90Near

Tabas-0Far

0 5 10 15 20
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Dynamic time [s]

|U| [m]

Northridge Earthquake

North-0Near

North-30Near

North-45Near

North-60Near

North-90Near

North-90Far

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و مهندسيدانشكده، كنفرانس هيدروليك ايران پانزدهمين ، قزوين(ره)المللي امام خميني دانشگاه بين، فني
 1395آذر25و 24

6

و دور با زواياي مختلف5شكل  . جابجايي ديناميكي تاج تونل ها تحت زلزله كوبه حوزه نزديك

) بودهcm22درجه در حدود60) نشان داده شده است، بيشترين جابجايي مربوط به زاويه5در نهايت تحت زلزله كوبه همانطور كه در شكل

 بوده است.cm24است. با توجه به نتايج بدست آمده بيشترين تغيير مكان مربوط به زلزله طبس با 

 نتايج حساسيت سنجي با استفاده از روش ديمتل:.3-2

و نوشته شده است. در اين كد در اين تحقيق به منظور بررسي تاثير پارامترهاي گونان كدي در محيط متلب با توجه به تكنيك ديمتل طراحي

) (Eتاثير پارامترهايي نظير مدول االستيسيته (T)، ضخامت الينينگ (L)، فاصله مركز به مركز دو تونل(H)، تراز آب داخل تونل )،R)، شعاع تونل

()αR،βR(ضرايب رايلي (PGA)، ماكزيمم شتاب زلزله(alpha، زاويه ورودي زلزله (Dis)، جابجايي  σError! Bookmark not)، تنش

defined.) (�σ)، تنش موثر و كرنش (است كه نتايج بدست آمده در شكلها مورد بررسي قرار گرفتههاي روي مقطع تونل) گره�) (6هاي و (7(

 است.نشان داده شده

 . ميزان تاثيرگذاري هر پارامتر با استفاده از كد ديمتل6شكل

 . ميزان تاثيرپذيري هر پارامتر با استفاده از كد ديمتل7شكل
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) و تاثيرگذاري هر پارامتر در كنار هم نشان داده) به منظور بيان روشن8در شكل - اند. كه با توجه به آنچه نشان داده شدهشده تر، تاثيرپذيري

(است، بترتيب ارتفاع آب داخل تونل (15ها (11%)، مدول االستيسيته (10%)، زاويه ورودي زلزله و شدت زلزله اند. هابوده%) تاثيرگذارترين پارامتر%9)

) (20%)، كرنش(30همچنين جابجايي و تنش  اند. %) از تاثيرپذيرترين پارامترها بوده%18)

و تاثيرپذيري هر پارامتر با استفاده از كد ديمتل. مقايسه ميزان تاثيرگذاري8شكل

و نتيجه گيري:.4  بحث

(به بيان روشنتر ميزان تاثير و تاثير پذيري هر كدام از پارامترهاي مورد بررسي، در شكل شماره در8گذاري ) نتايج كد طراحي شده ديمتل

اند(مانند ارتفاع آب داخل تونل پارامترهايي كه بيشترين تاثيرگذاري را داشته است. همانطور كه مالحظه مي شودنموداري كنار يكديگر نشان داده شده

و تابع تغيير ساير پارامترها نم و به عبارتي ديگر اين پارامترها همواره مستقل بوده باشند. به عنوان مثاليو مدول االستيسيته) كمترين تاثيرپذيري را داشته

م دول االستيسيته خاك كه از طريق محيط اطراف تونل ها تعربف مي شود يا سطح آب داخل تونل تاثيري نخواهد تغييرات شدت زلزله ورودي بر ميزان

و تاثيرپذيري پارامترهاي بيان شده در نشان2بخش داشت. با توجه به بررسي هاي انجام گرفته ما بين عملكرد كد طراحي شده ديمتل ميزان تاثيرگذاري

و زاويه ورودي زلزله تاثيرگذارترين پارامترهاآب داخل تونل مي دهد كه بترتيب ارتفاع ووها، مدول االستيسيته، شدت زلزله همچنين جابجايي، كرنش

 اند. تنش از تاثيرپذيرترين پارامترها بوده
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