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خالصه
طرحهای سدسازی به دلیل تأمین منابع آب و انرژی ،در زمره مهمترین طرحهای مهندسی بوده و به لحاظ دارا بودن پیچیدگیهای فنی و هزینه
سنگین ساخت و آثار زیست محیطی ناشی از شکست سد ،کوشش همه جانبه و وسیعی را در جهت تأمین پایداری و ارزیابی ایمنی این سازهها
میطلبد .ارزیابی ایمنی سدهای بتنیوزنی به عنوان یک سازه بتنی غیر مسلح نیازمند پیشبینی دقیق ترک در تمام بدنه سد میباشد .قابلیت پیشبینی
موقعیت و الگوی ترک ،امکان فراهم آوردن تمهیداتی را برای جلوگیری از گسترش آن در پیشرو قرار میدهد که در بحث طراحی و همچنین
ترمیم بدنه سد موضوع حائز اهمیتی میباشد .در تحقیق حاضر ،پاسخ شکست لرزهای سدهای بتنی با استفاده از مفهوم مکانیک شکست غیرخطی
برای مدلسازی شکست کششی بتن تحت شرایط بارگذاری دینامیکی مورد بررسی واقع شده است .اعتبار مدل به کار رفته برای سد کوینا با مقایسه
نتایج آنالیز با نتایج آزمایشگاهی و دیگر مراجع تأیید شده است .سپس با اعمال شتابنگاشت مربوط به زلزلههای مختلف ،نقش شدت زلزله و
فرکانس تحریک بر نحوه توزیع ترک و چگونگی گسترش آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :سدهای بتنی وزنی ،مکانیک شکست ،گسترش ترک ،تأثیر شتابنگاشت زلزله بر موقعیت و الگوی ترک
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مقدمه

عملکرد لرزهای سدهای بتنیوزنی به منظور ارزیابی ایمنی این سازهها در هنگام زمینلرزههای شدید ،در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است.
معیارهای سنتی و متداول شکست ،غالباً قادر نمیباشند به صورت کامل بیشتر موارد شکست سازهای را که در تنشهای کمتر از مقاومت نهایی اتفاق
میافتد ،توجیه نمایند و با توجه به حساسیت موضوع ترک خوردگی در سدهای بتنی ،نیاز به انجام آنالیز کامل و دقیق در مورد رفتار ترک در این سدها با
استفاده از روشهای نوین و پیشرفتهای نظیر تئوری مکانیک شکست ،احساس میگردد .در مکانیک شکست خطی ( )LEFMاز رفتار غیرخطی بتن در
ناحیه آسیب دیده رأس ترک ( )FPZکه به جهت استفاده از سنگدانههای بزرگ در بتن سد ،نسبتاً قابل مالحظه میباشد ،صرفنظر میشود .استفاده از
معیار مکانیک شکست غیرخطی( ) NLFMبه عنوان معیار رویش ترک که بر پایه روابط انرژی استوار است و قادر خواهد بود نرمشدگی کرنش کششی
را درنظر بگیرد ،جهت آنالیز شکست در سدهای بتنی مناسب میباشد.
یکی از دالیل مهم شکست و انهدام سدهای بتنیوزنی ،وقوع وگسترش ترکهای عمیق و همچنین به همپیوستن ترکهای ریز میباشد .تغییرات
حجمی در اثر افت ،1خزش و واکنشهای قلیایی سنگدانهها ] [1از جمله علل داخلی ایجاد ترک در سدهای بتنی هستند؛ اینگونه ترکها عموماً سطحی
بوده و تأثیر مخربی بر عملکرد سازه نمیگذارند و در اکثر موارد میتوان با انجام تمهیداتی مانع از نفوذ آنها به داخل بتن شد .درواقع آنچه مهندسین را
در ارزیابی ایمنی سدهای بتنی نگران میسازد ،ترکهای عمیق ناشی از ایجاد تنشها وکرنشهای کششی بسیار بیشتر از مقاومت کششی بتن میباشد .از
جمله دالیل ایجاد این تنشهای کششی میتوان به تغییرات درجه حرارت ناشی از علل داخلی یا خارجی ،فشار هیدرواستاتیک آب ،نیروی زلزله ،نشست
نامتقارن پی و فشار برکنش 2اشاره نمود .ترکهای ناشی از نیروی زلزله عموماً مهمتر بوده و منجر به کاهش عمر مفید سد و مصالح آن میشود و با
ورود آب به داخل ترک های وجه باالدست سد و ایجاد فشار در آن ممکن است پایداری سازه را با خطر مواجهسازد .بنابراین موقعیت ایجاد و نحوه
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گسترش ترکها ی کششی از مسائل غیرخطی بسیار مهمی میباشد که باید در بررسی پاسخ لرزهای سدهای بتنی وزنی مدنظر قرارگیرد .در این مقاله با
استفاده از مدل دوبعدی سد کوینا ،رفتار غیرخطی همراه با الگوی گسترش ترک و خرابی در بدنه سد تحت شتابنگاشتهای زلزله کوینا و
زمینلرزههای حوزه نزدیک مورد بررسی قرار می گیرد و نقش محتوای فرکانسی و شدت زلزله و نزدیک بودن پریود تحریک به پریود سازه در الگوی
ترک مشخص میگردد.
تاکنون تحقیقات متعددی بر روی شکست سدهای بتنیوزنی با استفاده از تحلیلهای خطی و غیرخطی انجام گرفته است .چوپرا و
چاکارابارتی( )1792اولین مطالعه را بر روی رفتار لرزهای سدهای بتنیوزنی انجام دادند؛ آنها با استفاده از تحلیل االستیک خطی و صرفنظر نمودن از
اندرکنش پی و مخزن ،مکانهایی از سد را که تنشکششی بیشتر از مقاومت کششی بتن ایجاد میشد ،نمایش دادند] .[2به دنبال آن و با توجه به این امر
که بتن در برابر زلزله های قوی در محدوده االستیک باقی نمانده و وارد ناحیه غیرخطی میشود آنالیزهای غیرخطی بسیاری جهت پیشبینی وقوع و
گسترش ترکها انجام گرفت .ال-ایدی و هال( )1797برای اولین بار ،مکانیک شکست غیرخطی را در آنالیز سدهای بتنی به کار بردند.آنها در این
مطالعه آنالیز شکست سد پاین فلت را با استفاده از مدل ترک مجزا مورد بررسی قراردادند .در این تحلیل اثر کاویتاسیون و اندرکنش مخزن و پی نیز
لحاظ گردیده است .آنها علت اجازه رشد ترک در هر گام زمانی را توزیع مجدد تنش و کرنش بعد از پیدایش اولین ترک ذکر نمودند].[3
بهاتاچارجی و لگار( )1771مطالعاتی رادر زمینه تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی انجام دادند .در این مطالعات ،اثر مخزن به روش جرم افزوده و رفتار
بتن بر اساس معیار شکست غیرخطی و با توجه به رفتار کرنش نرم شدگی در منطقه آسیب دیده در نظرگرفته شد .همچنین اثر نفوذ آب به داخل ترکها
و فشار برکنش و افزایش ارتفاع آب مخزن بر ایمنی سدهای بتنی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج استاتیکی و دینامیکی حاصل از این مدل با نتایج
آزمایشگاهی و نیز ترکهای ایجاد شده در سد وزنی کوینا مقایسه گردید و مورد تأیید قرار گرفت .از نتایج این تحلیل اینگونه به نظر میرسد که مدل
ارائه شده در این مطالعه ،برای تحلیل لرزهای غیرخطی سدهای بتنی وزنی و یا هر نوع سازه بتنی دیگر مناسب باشد].[1کاالیر و کاراتون ( )2002پاسخ
شکست لرزهای سدهای بتنی وزنی رابا درنظرگرفتن اندرکنش سد و مخزن مورد ارزیابی قرار دادند.آن ها در این آنالیز از مدل ترک پخشی چرخان
استفاده نمودند و اثرات ترکخوردگی در پاسخ لرزهای سد را بررسی کردند و نشان دادند که ترکخوردگی در محل تمرکز تنش رخ میدهد و اولین
ترک در سد در محل تغییر شیب در پایین دست سد مشاهده میشود] .[2قائمیان و همکاران( )2011کاربرد روش زمان دوام را در تحلیل و طراحی
لرزهای سدهای بتنی وزنی بررسی نمودند .در این مطالعه مدل دو بعدی سد بتنی وزنی با درنظر گرفتن اثر مخزن به روش جرمافزوده و با
شتابنگاشتهای زماندوام مورد تحلیل قرارگرفت .نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان میدهد که با استفاده از مفهوم روش زمان دوام ،میتوان نتایج
تحلیل خطی را تحت زلزلههای واقعی پیشبینی کرد .همچنین این روش پروفیلهای ترک را در سد مورد مطالعه هنگام وقوع زمینلرزه مصنوعی
پیشبینی نموده است].[6
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مدل غیرخطی رفتار بتن

یکی از پارامترهای اساسی و مهم در آنالیز سدهای بتنیوزنی ،تعریف مناسب مدل رفتاری بتن میباشد .روشهای عددی در ارائه یک مدل رفتاری
نزدیک به واقعیت برای بتن و استفاده آن برای آنالیز شکست و بررسی ترکها بسیار اثرگذار میباشند .با توجه به نامشخص بودن محل وقوع و مسیر
رشد ترکها ،برای مدلسازی ترک ،مدل ترک پخشی یا ترک اندود در نظرگرفته شده است .پارامتری که در مدل رفتاری مصالح حائز اهمیت میباشد،
تعریف رفتار غیرخطی در منطقه شکست است .به طور کلی ،زمانی که بتن تحت بار کششی قرار میگیرد ،رفتار بتن تا رسیدن مقدار تنش کششی به
حدود  20تا  60درصد مقاومت کششی آن ،االستیک خطی است و پس از این مقدار ،رفتار غیرخطی بتن با ایجاد ترکهای ریز و به هم پیوستن آنها
آغاز میگردد و رفتار ایزوتروپیک حاکم بر مصالح بتن با رفتار ارتوتروپیک جایگزین میشود.
رابطه بین تنش وکرنش در بتن به صورت زیر بیان میگردد که در این رابطه[ ]Dماتریس مدول }σ{ ،بردار مؤلفههای تنش و { }εبردار مؤلفههای
کرنش میباشد.
}{σ}=[D]{ε
)(1
با فرض مدل تنش مسطح و وجود رفتار خطی ایزوتروپیک در مرحله قبل از شروع ترک ،ماتریس [ ]Dبهصورت رابطه ( )2خواهد بود .در این رابطه E
مدول االستیسیته و  νنسبت پواسون بتن سد میباشد.
]

)(2
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پس از آغاز نرمشدگی کرنش و ظاهر شدن ریزترکها ،ماتریس مدول ( رفتار مصالح) بر اساس سیستم مختصات محلی که در امتداد کرنشکششی
اصلی مطابق شکل  1تعریف میگردد ،به صورت زیر محاسبه میگردد .در این رابطه𝜂 نسبت مدول االستیسیته در بارگذاری درمنطقه شکست به مدول
االستیسیته اولیه میباشد و  µضریب انتفال برشی است که اثرات قفل بین دانهای در سطح ترک را منظور میکند.
𝜂

)(3

]

[

] [

معیار انرژی ،معیار مناسبی برای تشخیص آغاز فرآیند شکست میباشد .پارامتر انرژی شکست مطابق شکل  3برابر با مساحت زیر نمودار تنش-کرنش
میباشد و از رابطه زیر قابل محاسبه خواهد بود:
)(4

در رابطه باال،

پهنای نواری میباشد که فرآیند شکست در آن صورت میگیرد.

شکل  : 1سیستم مختصات محلی
در امتداد کرنش اصلی
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شکل  : 2نمودار بارگذاری و باربرداری

∫
بردار تنش و بردار کرنش مطابق با آن میباشد.

شکل  : 3نمودار تنش-کرنش بتن در کشش

در منطقه کشش

آنالیز دینامیکی غیرخطی سد بتنیوزنی کوینا

سد کوینا در ایالت ماهاراشترا در هندوستان واقع شده و دارای  923متر طول و  103متر ارتفاع نسبت به کف رودخانه میباشد .مقطع سد در بلندترین
بلوک غیرسرریزهای در شکل  1نشان داده شده است .در طراحی این سد از ضریب زلزله  0/02به طور یکنواخت در ارتفاع استفاده شده است و به دلیل
مصالح نامرغوب و شکل غیرمعمول ،این سد در مقابل زلزله بسیار آسیب پذیر است و در اثر زلزله خرابی زیادی در آن مشاهده شده است .با توجه به
اینکه طول سد در مقایسه با ابعاد دیگر آن بسیار بزرگتر می باشد و تأثیر زلزله بر روی سد در جهت عرض سازه(درجهت رود) مخربتر است ،سد و در
محیط دو بعدی ،مدلسازی شدها ست و از مدل اندیس خرابی جهت نمایش ترک استفاده شده است .در این قسمت نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی سد
کوینا که با استفاده از روش اجزای محدود و در حالت تنش مسطح در نرمافزار  ABAQUSمدل و آنالیز گردید ،تحت اثر زلزله اتفاق افتاده در
ساختگاه سد (1796کوینا) با شتاب حداکثر  0/19gارائه خواهد شد .در این تحلیل منطقه شکست با استفاده از معیار مکانیک شکست غیرخطی تعریف
گردیده است و در تحلیلها ،پی سد صلب فرض شده و برای درنظر گرفتن اثر اندرکنش دینامیکی آب از روش جرمافزوده وسترگارد بهره گرفته شده
است که از رابطه زیر قابل محاسبه میباشد .در این رابطه

ارتفاع

ارتفاع مخزن میباشد که در لحظه وقوع زلزله برابر  71/92متر بوده است و

موردنظر از کف مخزن است .چگالی آب میباشد که برابر  1000کیلوگرم بر متر مکعب در نظر گرفته شده است.
̅

)(5
√
مشخصات بتن به کاربرده شده درآنالیز به صورت جدول  1درنظر گرفته شده است .مشخصات دینامیکی مودهای ارتعاشی مدل ایجاد شده از سد
کوینا در جدول  2ارائه شده است .رکوردهای استفاده شده در زلزله کوینا و طیف پاسخ این رکوردها در شکلهای  9و  9نشان داده شده است.
همانطور که از نمودارها مشخص است در دوره تناوب  0/1ثانیه ،مقدار طیف پاسخ به طور قابلمالحظهای از طیف آییننامه بیشتر میباشد بنابراین
می تواند اثر قابل توجهی در این محدود بر روی سازه داشته باشد؛ اما با توجه به دوره تناوب سد در مود اول که برابر  0/33ثانیه است ،رکورد موردنظر
تأثیر زیادی بر روی سد در مود اول نخواهد داشت .از طرف دیگر از آنجا که تأثیر مودهای باالتر در این سد قابل توجه میباشد ،پیک پاسخ میتواند بر
روی سازه مؤثر باشد.
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11/9متر

جدول  : 1مشخصات بتن استفاده شده در سد کوینا
مشخصات بتن سد کوینا

 36/2متر
المان190
 103متر

مدول االستیسیته

)31029 (MPa

دانسیته

)2613 (kg/m3

نسبت پواسون

0/2

مقاومت کششی

)2/1 (MPa

مقاومت فشاری

)24/1 (MPa

 66/2متر

90متر

المان1

جدول  : 2مشخصات دینامیکی مودهای ارتعاشی مدل سد کوینا

شکل  : 4مشخصات هندسی و مدل المان محدود سد بتنیوزنی کوینا

شکل  : 5طیف پاسخ شتاب زلزله کوینا و آییننامه  2022با میرایی  %5برای
زمین نوع )Rock( I

مود

فرکانس

دوره تناوب

درصد جرم

ارتعاشی

(هرتز)

(ثانیه)

مودی

1

3/0017

0/333

0/363

2

9/7232

0/122

0/299

3

10/919

0/072

0/12

1

12/61

0/0637

0/112

2

23/909

0/012

0/027

6

21/012

0/0112

0/027

شکل  : 6رکورد زلزله کوینا ( -a )1796مؤلفه افقی  -b ،مؤلفه قائم

با اعمال زلزله بر روی سد کوینا ،به تدریج نواحی مختلف بدنه سد دچار ترکخوردگی میشوند .روند توزیع ترک تحت زلزله کوینا به این گونه
است که ترک از سطح مشترک سازه وفونداسیون از ناحیه باالدست (المان 1در شکل  )1آغاز میگردد و به میزان معینی توسعه مییابد .سپس
ترک خوردگی در ناحیه یک سوم فوقانی بدنه سد از وجه پاییندست (المان  )480آغاز میشود و درحالیکه ناحیه ترک خورده در سطح مشترک سد
و فونداسیون ثابت باقی میماند ،ترک در مقاطع فوقانی سد توسعه مییابد .در مرحله بعد ترک در پایین سد رشد مینماید و به طور همزمان ناحیه
ترکخورده فوقانی به دو شاخه تقسیم میشود و به سمت باالدست بدنه سد پیش میرود و باعث خرابی سازه میشود .شکل  9روند توزیع ترک در سد
کوینا را در حالت مخزن پر تحت زلزله کوینا با مقیاس  1نشان می دهد .مقایسه نتایج حاصل از آنالیز غیرخطی و تغییرمکان تاج سد کوینا در مدل حاضر
با مرجع ] [6و آزمایش میز لرزان] [9در شکل  9و  7ارائه شده است.
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4.63sec

3.1sec
4.50sec
شکل  : 9الگوی رشد ترک در سد کوینا تحت زلزله کوینا با مقیاس 1

)(b

2.94sec

)(a

شکل  : 0مقایسه الگوی ترک سد کوینا تحت زلزله کوینا با مراجع -aمدل مرجع ]-b ، [9آزمایش میز لرزان][0

(ب)

(الف)

شکل  : 7تاریخچه زمانی تغییرمکان افقی تاج سد تحت شتابنگاشت زلزله کوینا :الف -تحلیل حاضر ،ب-مرجع ][9

.4

تحلیل لرزهای سد کوینا تحت شتابنگاشتهای با خصوصیات متفاوت

در این قسمت به بررسی پاسخ لرزهای سد کوینا تحت شتابنگاشتهای مختلف پرداخته می شود .در ابتدا با استفاده از ضرایب مقیاس مختلف بر روی
شتابنگاشت زلزله کوینا ،نقش  PGAزلزله بر نحوه توزیع خرابی سد ،مورد بررسی قرار گرفتهاست .همانطور که در شکل  10نمایان است نتایج حاکی
از آن است که در تمام حاالت الگوی توزیع خرابی مشابه هم بوده و با افزایش  PGAتنها ناحیه آسیب دیده در هر مرحله توسعه بیشتری مییابد
وترکهای پراکندهای در ناحیه خرابی نیز شکل گرفتهاند و منجر به خرابی سازه در مدت زمان کوتاهتری میگردد .با توجه به آنالیزهای انجام شده
میتوان نتیجه گرفت نقش  PGAزلزله در الگوی رشد ترک ناچیز است.
عوامل بسیار دیگری خصوصیات و مشخصات زمینلرزهها را تحت تأثیر قرار میدهند .شتابنگاشتهای ثبت شده در نواحی نزدیک گسل از لحاظ
محتوای فرکانسی نسبت به زلزلههای دور از گسل غنیتر میباشند ،زیرا نزدیکی فاصله تا منبع انتشار امواج سبب میگردد تا فرکانسهای باال ازبین نرفته
و بنابراین نگاشت حاصل بر خالف نگاشتهای ثبت شده در نواحی دور از گسل ،از محتوای فرکانسی باالتری برخوردار باشد .پالسهای بلند در این
شتابنگاشتها باعث میشوند تا قسمت بزرگی از انرژی زلزله در یک یا دو پالس به طور ناگهانی به سازه وارد شود و باعث خرابیهای بسیاری در
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سازه گردد .با توجه به این مسئله که سدها معموالً در مناطق کوهستانی احداث میشوند و وجود گسلهایی در فواصل دور و نزدیک محور سد
اجتنابناپذیر است ،بررسی دقیق تأثیر زلزلههای نزدیک گسل بر پایداری سدها از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .در تحقیق حاضر با انتخاب 3
شتابنگاشت مختلف از زمینلرزه های نزدیک گسل در ساختگاهی مشابه ساختگاه سد کوینا ( )Rockبه ارزیابی پایداری سد و مقایسه الگوی ترک
تحت شتابنگاشت های مختلف پرداخته شده است .مشخصات این شتاب نگاشتها که براساس طیف پاسخ طرح آییننامه  2900برای خاک نوع I
همپایه شدهاند در جدول  3معرفی و در شکل 11طیف پاسخ شتابها با طیف استاندارد آییننامه مقایسه شده است.

4.3 sec

4.7 sec

4.56sec

3.45 sec

4.39sec

2.98 sec

2.807sec

3.11sec

( الف )

(ب)

شکل  :12الگوی رشد ترک در سد کوینا تحت زلزله کوینا الف -با مقیاس  ،(PGA: 0.42g(2/7ب -با مقیاس )PGA: 0.52g(1/1
جدول  : 3شتابنگاشتهای مورد استفاده برای تحلیل تاریخچه زمانی سد کوینا
PGV
)(cm/sec

PGA
)(cm/sec2

فاصله

نوع ساختگاه

نام ایستگاه

شتابنگاشت

72.85

0.48

)7.8(km

Rock

Izmit

)Kocaeili)1999

17.72

0.48

)2.2(km

Rock

24 Lucerne

)Landres(1992

30.37

0.47

)9.64(km

Rock

GilroyArry

LomaPrieta
)(1989

همانطور که از طیف پاسخ نرماالیز شده شتابها مشخص است مقدار طیف پاسخ زلزله  LomaPrietaدر بازه دوره تناوبی  0/02تا  0/6به طور قابل
مالحظهای بیشتر از طیف استاندارد میباشد و با توجه به قرار داشتن دوره تناوب مود اول سد در همین بازه ،این زمینلرزه اثر مخربی میتواند بر سازه
داشته باشد .همچنین با توجه به اینکه درصد مشارکت مدهای باالتر در این سد قابل مالحظه است ،به نظر میرسد خرابی سازه تحت این زمینلرزه بسیار
بیشتر از دو شتابنگاشت دیگر باشد .مقدار طیف پاسخ زلزله  Kocaeiliدر بازه  0/1تا  0/32تقریباً مشابه طیف استاندارد میباشد و میتواند اثر قابل
مالحظهای بر روی پاسخ سازه داشته باشد .اما پیک طیف پاسخ زمینلرزه  Landresدر دوره تناوب کمتر از  0/1میباشد و مقدار ماکزیمم طیف تنها
در مودهای باالتر سد ممکن است تأثیرگذار باشد.
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شکل  : 11رکوردهای مقیاس شده مورد استفاده در تحلیل تاریخچه زمانی سد کوینا و مقایسه پاسخ شتابها با طیف آیین نامه  2022برای
زمین نوع )Rock( I

6.5sec

7.19sec

7.85sec

2.56sec
3.32sec
الف) الگوی رشد ترک در سد کوینا تحت زلزله Kocaeili

3.6sec
4.14sec
ب) الگوی رشد ترک در سد کوینا تحت زلزله Landres

2.98sec

4.86sec
5.1sec
ج) الگوی رشد ترک در سد کوینا تحت زلزله LomaPrieta

2.53sec

شکل  : 12مقایسه الگوی رشد ترک در سد کوینا تحت شتابنگاشتهای مختلف نزدیک گسل
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با توجه به نتایج آنالیز و الگوی رشد ترک نشان داده شده در شکل  12مشاهده میشود که با وجود اینکه زلزلههای اعمال شده دارای PGA
یکسانی میباشند اما نحوه توزیع ترک و خرابی در سازه متفاوت میباشد و نقش محتوای فرکانسی و نزدیک بودن دوره تناوب زلزله اعمال شده با دوره
تناوب اصلی سازه در پاسخ سازه بسیار قابل توجه است.

.5

نتیجهگیری

-

نتایج آنالیزهای غیرخطی انجام شده بر روی سدبتنیوزنی کوینا با رکورد زلزله کوینا حاکی از ایجاد تنشهای کششی بسیار بیشتر از مقاومت
کششی در سطح مشترک سد و پی در باالدست و ناحیه گردن سد بوده و ترک های بوجود آمده از نظر شکل و موقعیت مشابه الگوی ترک
نتیجه شده از آنالیزهای دیگر محققین و آزمایش میز لرزان میباشد.

-

استفاده از ضرایب مقیاس مختلف بر روی شتابنگاشت زلزله کوینا ،نقش  PGAزلزله بر نحوه توزیع خرابی مورد بررسی قرار گرفت .در تمام
حاالت الگوی توزیع خرابی مشابه هم بوده و نتایج حاکی از آن است که نقش  PGAزلزله در الگوی توزیع خرابی ناچیز میباشد.

-

نزدیک بودن پریود پالس حرکت زمین به پریود طبیعی سازه و همچنین افزایش نسبت شتاب زمین به مقاومت تسلیم سازه ،موجب افزایش پاسخ
غیرخطی و خسارات وارده بر سازه خواهد شد .از طرفی تحلیلها نشان میدهند که رفتار سد تحت زلزلههایی با شدت یکسان اما با دوره تناوبی
نزدیک به دوره تناوب اصلی سازه ،نسبت به زلزله هایی که دوره تناوبی کمتر از سازه دارند ،بسیار متفاوت خواهد بود .بنابراین تنها شدت زلزله
که مبنای طراحی قرار میگیرد نمی تواند به طور جامع میزان خسارت وارده بر سازه و الگوی خرابی در سد را شناسایی نماید.

.6
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