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خالصه
رفتار لرزه ای یک سد بتنی وزنی به ارتفاع  111متر تحت اثر غیریکنواخت بودن فونداسیون مورد تحقیق قرار گرفته است .به این منظور با استفاده از
نرمافزار  Abaqusیک مدل المان محدود از سیستم سد ،دریاچه و فونداسیون ایجاد شده است .به کمک این مدل پاسخ سد با لحاظ کردن
اندرکنش سد ،فونداسیون و دریاچه تحت اثر زلزلهای با شتاب حداکثر  1/8 gمحاسبه شده است .با مقایسه نتایج آنالیز در شرایط غیریکنواخت با
نتایج آنالیز در حالت یکنواخت تاثیر این غیریکنواختی بررسی شده است .مقایسه مقادیر تنشها و مقادیر تغییرمکان در تاج سد نشان میدهد که
فرض غیریکنواختی میتواند تاثیر قابل توجهی در مقادیر تنشهای وارده به سد داشته باشد .همچنین نتایج نشان میدهد در فونداسیونهای
غیریکنواخت الگوی توزیع تنش در بدنه سد به طور کلی با حالت یکنواخت متفاوت است.
کلمات کلیدی :سد بتنی وزنی ،آنالیز دینامیکی خطی ،روش المان محدود ،غیریکنواختی فونداسیون

.1

مقدمه

در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی مسئله اندرکنش سد و فونداسیون از اهمیت خاصی برخوردار است .مطالعات و تحقیقات صورت گرفته نشان
میدهد تاثیر لحاظ کردن این پدیده در میزان تنشها و جابهجاییهای به دست آمده میتواند قابل مالحظه باشد .بر این مبنا به منظور پیشبینی دقیقتر
رفتار سدهای بتنی وزنی ،تحلیل دینامیکی با لحاظ کردن اثر اندرکنش سد و فونداسیون صورت میگیرد به طوریکه پارامترهای نشاندهنده خصوصیات
فیزیکی فونداسیون همچون مدول االستیسیته در قسمتهای مختلف آن یکسان فرض میشود.
اما در عمل ممکن است در نواحی مختلف محدوده پی سد شرایط زمین شناسی متفاوتی حاکم بوده و گزارشهای زمینشناسی و مکانیکسنگ ،پی سد
را به صورت غیریکنواخت ترسیم کنند .درچنین شرایطی عموماً یا در حالتی محافظهکارانه پارامترهای ضعیفترین ناحیه به عنوان پارامترهای پی
یکنواخت در آنالیز دینامیکی سد وارد میشوند و یا تحت شرایطی مقادیر حاصل از میانگینگیری وزنی ناحیهها به عنوان پارامترهای پی یکنواخت و
همچنین به عنوان ورودیهای مدل تعریف میشوند.
این در حالی است که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و با استفاده از روشهای عددی امکان مدل کردن شرایط پیچیده فیزیکی فراهم است .لذا با به
کارگیری نرمافزارهایی که جهت مدلسازی به روش المان محدود ارائه شدهاند میتوان بررسی کرد که اعمال فرض غیریکنواختی پی نسبت به حالت
یکنواخت تا چه میزان در پاسخ لرزهای سدهای بتنی وزنی تاثیرگذار است .در این مقاله با استفاده از نرمافزار المان محدود  Abaqusاثر این فرض در
پاسخ لرزهای یک سد بتنی وزنی مورد مطالعه قرار گرفته است.

.2

مشخصات و فرضیات سیستم کامل

سد بتنی وزنی بررسی شده در این تحقیق ارتفاعی معادل  111متر دارد .شیب باالدست و پاییندست این سد به ترتیب  1به  1/1و  1به ( 1/88قائم به افقی)
است .مدول االستیسیته سد ( )Eمعادل  11گیگاپاسکال فرض شده و مدول االستیسیته فونداسیون در شرایط مختلف بر حسب آن تعریف شده است .به
منظور تعیین میرایی مورد نیاز در تحلیل های دینامیکی از فرض میرایی رایلی استفاده شده است .نسبت پواسون و میرایی بدنه سد به ترتیب برابر  1/2و 4
درصد ،چگالی آب معادل  1111کیلوگرم در مترمکعب و سرعت موج فشاری در آب نیز برابر  1441متر بر ثانیه فرض شده است.
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رکورد زلزلهای جهت مطالعه رفتار لرزهای سد ،به روش فیلترینگ  Butterworthمرتبه  8فیلتر شده و با روش درجه دوم برای محدوده فرکانسی 1/3
الی  31هرتز برای خط پایه تصحیح شده است .در شکل  1تاریخچه زمانی زلزله اعمال شده به سد در جهت افقی قابل مشاهده است.
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شکل  -1مولفه افقی زلزله اعمال شده به سد

.3

مدل المان محدود و حاالت مختلف فرض شده

جهت بررسی پاسخ سد از نرم افزار  ABAQUSاستفاده شده است که یک نرمافزار المان محدود میباشد .این نرمافزار می تواند رفتار دوبعدی یا
سهبعدی خطی و غیرخطی در محدوده بارگذاری استاتیکی و دینامیکی سازههای گوناگون از جمله سدهای بتنی وزنی را مدل سازی نماید .مدل المان
محدودی که به منظور تحلیل این سد ایجاد شده شامل  828المان و  898گره در قسمت سد میباشد .در باالدست ،مخزن تا فاصلهای معادل  2برابر
ارتفاع سد مدل شده است .همچنین فونداسیون نیز تا عمقی معادل  2برابر ارتفاع سد مدل شده است.
شرایط مرزی اعمال شده به سیستم در انتهای دور دریاچه ،فرض عدم برگشت موج است .این فرض معادل در نظر گرفتن طول بینهایت برای دریاچه
سد میباشد .الزم به ذکر است که در تحلیل های انجام گرفته سیال تراکم پذیر فرض شده است .از آنجا که در کف مخزن سد همواره رسوب وجود
دارد ،جذب مقداری از امواج هیدرودینامیکی امکانپذیر است .اگر مواد تشکیلدهنده کف دریاچه نسبتا نرم باشند ،مقدار ضریب انعکاس موج ()α
کوچک میشود .درنتیجه کسر مهمی از انرژی آب دریاچه جذب گردیده که تاثیر چشمگیری در پاسخ دینامیکی سد خواهد داشت .بنابراین مقادیر α
جهت طراحی و بررسی ایمنی سدها تحت بارگذاریهای لرزهای باید اندازهگیری شده و یا محافظهکارانه انتخاب شود .در تحلیل انجام شده مقدار
پارامتر مذکور برابر  1/8فرض گردیده است.
به منظور بررسی پاسخ لرزهای سد در شرایط غیریکنواخت بودن فونداسیون دو حالت مختلف در نظر گرفته شده که در حالت اول فرض شده است
فونداسیون به لحاظ پارامترهای فیزیکی قابل تقسیم بندی به دو ناحیه است به طوری که بخشی از سد بر روی یکی از این ناحیهها واقع شده و بخشی از
سد نیز بر روی ناحیه دیگر .در این حالت سیستم مذکور تحت مقادیر مختلف مدول االستیسیته بخش باالدست سد ( )E1و مدول االستیسیته بخش پایین
دست سد ( )E2مورد تحلیل دینامیکی قرار گرفته است.
در حالت دیگر فونداسیون شامل سه بخش در نظر گرفته شده به نحوی که موقعیت قسمت میانی آن در زیر سد میباشد .در این حالت مدول االستیسیته
فونداسیون در قسمت های باالدست و پایین دست یکسان بوده ( )E1و مدول االستیسیته در قسمت میانی سد متفاوت ( )E2متفاوت است .شکل 2
مجموعه سد ،دریاچه و مخزن را در این حاالت نشان میدهد .همچنین جدول  1مقادیر مختلف پارامترهای  E1و  E2را که به ازای آنها سیستم مورد
آنالیز قرار گرفته است نشان میدهد.

جدول  -1مقادیر مختلف مدول االستیسیته فونداسیون در حالت اول فرض غیریکنواختی فونداسیون
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حالت B

حالت A

شکل  -2مجموعه سد ،دریاچه و فونداسیون در حاالت غیریکنواخت بودن فونداسیون

.4
.1 .4

بحث بر روی نتایج
نتایج تحلیل دینامیکی در حالت یکنواخت بودن فونداسیون

تحلیل دینامیکی سد در حالتی که مدول االستیسیته در همه نقاط فونداسیون یکسان در نظر گرفته شده ،انجام شده است .در این راستا در حالتی مدول
االستیسیته سد برابر  11گیگاپاسکال در نظر گرفته شده است .این تحلیل برای مقادیر  8 ،7/8و  2/8گیگاپاسکال مدول االستیسیته صورت گرفته است.
جدول  2مقادیر مختلف مدول االستیسیته فونداسیون در حالت فرض یکنواختی فونداسیون را نشان میدهد.
جدول  -2مقادیر مختلف مدول االستیسیته فونداسیون در تحلیلهای با فرض یکنواخت بودن آن
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پس از انجام آنالیز ،پوش تنش های اصلی حداکثر و حداقل تعیین شده و مورد مقایسه قرار گرفته اند .همچنین تغییرمکان گره شماره  881در مدل المان
محدود سد که در تاج آن واقع شده در همه حالت ها ترسیم شده و مورد مقایسه قرار گرفته است .شکلهای  3الی  8پوش تنشهای اصلی حداکثر و
حداقل بدنه سد را به ازای مقادیر مختلف مدول االستیسیته فونداسیون نشان میدهند.

الف)

ب)

شکل  -3پوش تنش های اصلی الف) حداکثر و ب) حداقل بدنه سد در تحلیل U1

3

www.SID.ir

Archive of SID

هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران ،دانشکده مهندسي عمران ،بابل
 71و  71ارديبهشت ماه7131

ب)

الف)

شکل  -4پوش تنش های اصلی الف) حداکثر و ب) حداقل بدنه سد در تحلیل U2

ب)

الف)

شکل  -5پوش تنش های اصلی الف) حداکثر و ب) حداقل بدنه سد در تحلیل U3
نتایج نشان می دهد در شرایطی که مدول االستیسیته فونداسیون کمتر است ،حداکثر تنش فشاری در بدنه سد بیشتر خواهد بود .این موضوع در مورد تنشهای کششی نیز
صادق است .به طوریکه حداکثر تنش کششی در حالت  U1نسبت به سایر حاالت بیشتر است .در جدول  3مقادیر تنشهای کششی و فشاری حداکثر در حاالت U2 ،U1

و  U3ارائه شده است.
جدول  -3مقادیر تنشهای کششی و فشاری حداکثر در حاالت مختلف تحلیل یکنواخت
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نتایج تحلیل دینامیکی در حالت غیریکنواخت بودن فونداسیون

در این حالت به ازای مقادیر مختلف  E1و  E2در حالتهای  NB1 ،NA2 ،NA1و  NB2سد مورد تحلیل دینامیکی خطی قرار گرفته است .شکلهای  8الی  9پوش
تنشهای اصلی حداکثر و حداقل را در این حاالت نشان میدهند .همچنین شکلهای  11الی  13تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره  881در تحلیلهای  U2 ،U1و
 U3در مقایسه با هر کدام از حاالت تحلیل غیریکنواخت نشان میدهند.

4

www.SID.ir

Archive of SID

هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران ،دانشکده مهندسي عمران ،بابل
 71و  71ارديبهشت ماه7131

الف)

ب)

شکل  -6پوش تنش های اصلی الف) حداکثر و ب) حداقل بدنه سد در تحلیل NA1

الف)

ب)

شکل  -7پوش تنش های اصلی الف) حداکثر و ب) حداقل بدنه سد در تحلیل NA2

الف)

ب)

شکل  -8پوش تنشهای اصلی الف) حداکثر و ب) حداقل بدنه سد در تحلیل NB1
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ب)

الف)

شکل  -9پوش تنش های اصلی الف) حداکثر و ب) حداقل بدنه سد در تحلیل NB2

نتایج نشان میدهد در حالت  NA1حداکثر تنش فشاری وارده به سد به بیش از  4برابر حالت  NA2میباشد .این افزایش در مورد حداکثر
تنش کششی حدود  31درصد است .در حالت  NB1حداکثر تنش فشاری حدود  81درصد بیش از حالت  NB2میباشد .این در حالی است که
حداکثر تنش کششی در این حالت کمتر از حالت  NB2است .جدول  4مقادیر تنشهای کششی و فشاری حداکثر را در حاالت مختلف تحلیل غیریکنواخت
نشان میدهد.
جدول  -4مقادیر تنشهای کششی و فشاری حداکثر در حاالت مختلف تحلیل غیریکنواخت
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مقایسه تغییرمکان تاج سد در حاالت یکنواخت و غیریکنواخت بودن فونداسیون

به منظور بررسی تاثیر فرض غیریکنواخت بودن فونداسیون در تحلیلهای دینامیکی خطی تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره  881واقع در تاج سد در
هر یک از تحلیلهای  NB1 ،NA2 ،NA1و  NB2با هر سه تحلیل یکنواخت  U2 ،U1و  U3مورد مقایسه قرار گرفته است .این مقایسه در
شکلهای  11الی  13نمایان است.
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شکل  -11مقایسه تغییرمکان گره شماره  881واقع در تاج سد در تحلیلهای  U2 ،U1 ،NA1و U3
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شکل  -11مقایسه تغییرمکان گره شماره  881واقع در تاج سد در تحلیلهای  U2 ،U1 ،NA2و U3
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شکل  -12مقایسه تغییرمکان گره شماره  881واقع در تاج سد در تحلیلهای  U2 ،U1 ،NB1و U3
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شکل  -13مقایسه تغییرمکان گره شماره  881واقع در تاج سد در تحلیلهای  U2 ،U1 ،NB2و U3

نتایج نشان می دهد در همه حاالت غیریکنواخت مقادیر تغییرمکان در همان محدوده تحلیل یکنواخت است .در حالت  NA1حداکثر تغییرمکان در حدود  88درصد
حداکثر تغییر مکان در حالتهای یکنواخت است .در حاالت  NA2و  NB2این عدد برابر  87و  71درصد است .هر چند در حالت  NB1در زمانهایی دامنه تغییر
مکان بیش از حالت یکنواخت است به طوری که حداکثر تغییرمکان در این حالت  18درصد بیش از حداکثر تغییر مکان در حالتهای یکنواخت میباشد.
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 تنش های کششی حداکثر در قسمت پاشنه مشاهده شده و به تدریج با نزدیکی به پنجه سد از میزان آن،در تحلیلهایی که در آنها فونداسیون یکنواخت فرض شده است
 در قسمت میانی سطح مشترک سد و فونداسیون مجدداً تنشهای کششی به طور موضعیNB1  و به خصوصNA1  این در حالی است که در حالتهای.کاسته میشود
. بر این اساس میتوان گفت در فونداسیونهای غیریکنواخت الگوی توزیع تنش در بدنه سد به طور کلی با حالت یکنواخت متفاوت است.افزایش مییابند
تغییرمکان های به دست آمده در حاالت غیریکنواخت و مقایسه آن با حاالت یکنواخت نشان میدهد در حالت غیریکنواخت تغییرمکانها نسبت به حالت یکنواخت
.افزایش محسوسی نمییابند
 همچنین در حالت. نیز صدق میکندNB1  این امر در مورد حالت. حداکثر تنش فشاری نسبت به همه حالتهای یکنواخت بیشتر استNA1 بر اساس نتایج در حالت
 این نشان می دهد که فرض غیریکنواخت بودن فونداسیون تاثیر قابل مالحظهای در تنشهای به وجود. حداکثر تنش کششی از همه حاالت یکنواخت بیشتر استNB2
.آمده در بدنه سد خواهد داشت
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