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 :چکيده

های سدهای بتنی الزم است در تحلیلای مخزن بر روی نمایش لرزه و با توجه به اهمیت اثرات اندرکنش سد

ترین عوامل تاثیرگذار در طراحی و عددی به مدلسازی و اعمال شرایط تاثیر گذار در سیسـتم توجه ویژه شود. از مهم

ها را تحت تاثیر قرار باشد که می تواند پاسخهای نیروهای دینامیکی وارده در تحلیل میتحلیل سـدهای بتنی مشخصه

مهمترین عوامل که ارتباط مستقیم با نمایش هیدرودینامیکی سد بتنی دارد محتوای فرکانسی بارگذاری دهد. یکی از 

می باشد که می تواند با توجه به فرکانس اساسی سیستم، توزیع نیروهای هیدرودینامیکی تولید شده در مخزن سد را 

بررسی تاثیر فرکانس زلزله بر روی پاسخ  در این تحقیق به مخزن، تحت تاثیر قرار دهد.و  به دلیل اندرکنش سد

پرداخته هیدرودینامیکی ناشی از اندرکنش سد سد بتنی وزنی و مخزن جهت دستیابی به یک مدل مناسب و پیش بینی پاسخ ها 

زی، سادر مدلسازی و تحلیل استفاده می شود. باشد برای مدلکه مبتنی بر روش اجزای محدود می ANSYSافزار شود. از نرممی

شود. مصالح سد ، استفاده میدوردستبرای مرز  Sommerfeldو از شرط مرزی گرفته شده  در نظربه صورت صلب فونداسیون 

بتنی دارای رفتار همگن، خطی و ایزوتروپیک و آب مخزن به صورت محیطی همگن و ایزوتروپ، غیرلزج، غیر چرخشی و با تغییر 

کارلو از در تحلیل احتماالتی مونتو  Newmarkاز روش حل  انتگرال گیری عددیجام ـشود. برای انهای کوچک فرض میانـمک

ی (، و همچنین برای تابع توزیع آماری متغیر تعیین شدهLatin Hypercube Samplingبرداری مکعبی التین ) روش نمونه

حاصل از تحلیل احتماالتی که میزان حساسیت با توجه به نتایج شود. ( استفاده میUniformورودی، از تابع توزیع یکنواخت )

تاثیر مقدار فرکانس در اثر  دهد،نشان مینسبت به تغییرات فرکانس با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش را  سد بتنی وزنی هایپاسخ

و روند توزیع های اصلی سازه بررسـی شده و ارتباط بین فرکانس بارگذاری اعمال شتاب به صورت بارگذاری دینامیکی بر پاسخ

  شود.نیروی هیـدرودینامیکی ناشی از اندرکـنش مشخص می
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 مقدمه -1-1

و برای ساخت این  بودهساده  اطراحی و اجرای آنهسدهای بتنی وزنی، ازجمله سدهای بتنی هستند که 

موجود می باشد. به همین دلیل در برخی موارد این نوع سدها نسبت به  های مناسب معموالًنوع سدها دره

ندسه آن طوری می باشد باشد و هاند. مصالح این سدها بتن میسدهای قوسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته

که با وزن خود در مقابل نیروهای وارد شده مقاومت می کند. سابقه ساخت سدهای بتنی وزنی بسیار طوالنی 

بوده و بخصوص سدهای کوتاه وزنی که از مصالح بنایی ساخته شده اند، برای ذخیره آب از زمان های قدیم 

محیطی که در آن ساخته می شود می تواند روی  با توجه بهسدهای بتنی وزنی مورد توجه بوده است. 

ولی برای  می توانند ساخته شوند.ی سنگ ریغحتی در بعضی موارد برای ارتفاع های کم  فونداسیون سنگی و

بتنی وزنی با وزن و ارتفاع باال با توجه به اینکه نیروها به دلیل وزن سد مستقیم به فونداسیون منتقل  سدهای

 ه بستر سنگی بوده و دارای مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارده باشد.الزم است ک ،می شود

برای طراحی سدها الزم است که مناسب ترین ابعاد و شکل سازه به گونه ای انتخاب شود که در مقابل 

ترین از مهم ت کرده و در زمان بهره برداری پایداری خود را حفظ کند.مرهای احتمالی وارد شده مقاواب

باشد که در ی که می تواند عملکرد سد بتنی وزنی را تحت تاثیر قرار دهد نیروی ناشی از زمین لرزه میبارهای

پاسخ سد،  نواحی لرزه خیزی مانند ایران دارای اهمیت فراوان می باشد. نکته مهم برای ارزیابی اثر زلزله بر

هیدرودینامیکی در اثر اندرکنش توجه به اندرکنش سد و مخزن می باشد که می تواند سبب تولید نیروی 

عالوه بر نیروهای موجود باشد. بنابراین با توجه به اهمیت فراوان ایمنی سدها به لحاظ انسانی و اقتصادی الزم 

است به تحلیل آنها در مقابل زلزله توجه ویژه شود. یکی از مهمترین ویژگی زمین لرزه که نیروی ناشی از 

رد فرکانس می باشد که با توجه به هندسه سد و وضعیت مخزن می تواند سبب زلزله ارتباط مستقیم با آن دا

 بروز وضعیت بحرانی شود. 
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با توجه به تاثیر فرکانس تحریک زلزله بر عملکرد سد بتنی وزنی، در این تحقیق برای بررسی اثر 

تصادفی در نظر گرفته فرکانس از مدل احتماالتی استفاده می شود که در آن فرکانس به عنوان یک متغیر 

 شده و اثر آن بر پاسخهای سد مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سازی ریاضی و عددی مسائل مهندسی، الزم است که یک رابطه یا الگوریتم بین پارامترهای برای مدل

ویژگی ورودی و متغیرهای خروجی تعریف شود، به صورتی که با توجه به وضعیت اطالعات ورودی بتوان 

سیستم را در خاتمه فرایند محاسبه یا پیش بینی کرد. روش های تجزیه و تحلیل تئوری و ریاضی به دوگروه 

و   Polyanin؛Booth ،1۹۸۶و  Stroud) های قطعی و تصادفی تقسیم بندی می شودروش

Manzhirov ،۲۰۰۶.) 

یک عدد ا ارزیابی اتفاق افتادن یک شرایط خاص بایند، احتمال در روش تصادفی ارزیابی پاسخ فر

شرایط خاصی به وجود می ، قرار گیرددر یک دامنه مشخص مورد نظر شود. اگر عدد تصادفی می بیانتصادفی 

مورد نظر می توان یک مقدار متوسط در طول زمان با انتخاب بسیار زیاد باشد،  حادثهتکرار این  تعداد. اگر آید

وند ، رتر باشدجزئی هرچه فرایندروشن است که . ر انجام دادارزیابی از رفتار واقعی سیستم فیزیکی مورد نظ

 پایهفرایند بر  بیانهای تصادفی، روش کاربرد ویژگی و برتریبر این،  عالوهتر خواهد بود. پیچیده تحلیل

تواند پاسخ صورت که این روش برای شرایط غیر واقعی نیز می. بدین باشدمیی رواقعیغ یات و شرایطفرض

 (. Manzhirov  ،۲۰۰۶و  Polyanin؛Booth ،1۹۸۶و  Stroud) پیش بینی کندسیستم را 

 کارلومونت سازیشبيه  -1-2

گیرد که دارای ماهیت شبیه سازی فرایندهایی مورد استفاده قرار میبرای معموالً کارلو مونت روش

تصادفی نیز تعمیم داد. محاسبات و توان کاربرد آن را به فرایندهای غیر تصادفی است، ولی در بعضی موارد می

کارلو با سعی و خطا انجام می گیرد و بیشتر برای سیستم هایی استفاده ها معموالً در روش مونتبینیپیش

 می شود که تحلیل و محاسبات نظری آنها دارای هزینه و پیچیده می باشد. این روش در ابتدا به وسیله

Metropolis و Ulam  ساختار  خالل جنگ جهانی دوم معرفی شد که به وسیله آن،و در  1۹۴۹در سال

برای ساخت بمب اتمی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در آن های ترکیبات گازی اورانیوم مولکول
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 و Metropolis؛ Ulam ،1۹۴۹و  Metropolis) شد ممحاسبات به وسیله اولین نسل کامپیوترها انجا

 ( می باشد.1-1کارلو به صورت نمودار )مونت زیساشبیه (. فرایند1۹۵۳همکاران، 

 

 

 

 کارلومونت سازیشبیه یک در محاسبات فرایند (: نمودار1-1) شکل

و انتخاب شده یک عدد تصادفی  با توجه به فلوچارت می توان دریافت که در روش مونت کارلو در شروع

عدد تولید شده، اگر شود. عدد تصادفی تولید شده مقایسه میبا مقدار پیشامد احتمال انجام یک در ادامه 

روند . این اتفاق می افتدای از فرایندها یا بعدی یک فرایند یا مجموعه مرحلهمعیار احتمال را برآورده کند، در 

(  مجموعه اعداد)تولید یک عدد 
تصادفی

ال مقایسه اعداد تصادفی با احتم
بروز رخدادها یا تحول

آیا رخداد مورد نظر 
انجام میپذیرد؟

فرایندها یا مجموعه رخدادها

محاسبات ( نتایج)ثبت نتیجه 
ریاضی

نتایج نهایی

- 

+ 
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مجموعه نتایج  تبه ازای هر تکرار یک خروجی تولید شود. در نهایچندین بار تکرار می شود به نحوی که 

 شوند. با استفاده از آمار پردازش شده و تفسیر میجی خرو

 تعریف مسئله -1-3

لرزه می های مهم تحلیل و طراحی سد، اندرکنش بین سد و مخزن در زمان وقوع زمینیگیکی از پیچید

صورت که زلزله، آب مخزن بدینباشد. باشد که نشان دهنده تاثیر متقابل سیستم سد و مخزن بر همدیگر می

دهد، ولی ارتعاش سد سبب به وجود آمدن فشار هیدرودینامیکی در را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار نمی

باشد. فشار هیدرودینامیکی به وجود آمده به مخزن می شود که دلیل این امر خاصیت تراکم پذیری آب می

 اندرکنشدرنظرگیری  رغمیعلدهد. تحت تاثیر شدید قرار میصورت متقابل بر سد اثر کرده و پاسخ سد را 

سد مخزن در تحقیقات قبلی، بررسی تأثیر سطح آب مخزن بر عملکرد لرزهای سد بتنی وزنی که اهمیت 

کمتر به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است به عبارت دیگر  دهدیممخزن را نشان  –سد  –اندرکنش 

ی متفاوت آب مخزن، از هاارتفاعی وارد بر بدنه سد تحت اثر کینامیدرودیفشار هاهمیت باید سعی شود میزان 

ی تحلیلی مناسب که حساسیت نتایج حاصل از حل مدل را نسبت به تغییرات یک متغیر نشان هاروشطریق 

. برای باشدمیی مهم سازمدلاندرکنش روی رفتار سازه تحت تحلیل، برای  ریتأثدهد مورد بررسی قرار گیرد. 

ی دقیق برای تحلیل با دقت باال مورد نیاز سازمدلمهم است یک  هاآنیی که اثرات اندرکنش برای هاسازه

بر پاسخ تأثیر فرکانس بارگذاری مناسب و بهینه،  است. در تحقیق حاضر جهت دستیابی به یک طرح

محدود و شبیه سازی مونت کارلو مورد دینامیکی سد بتنی وزنی تحت اثر زلزله با استفاده از مدل اجزای 

 بررسی قرار می گیرد. 

 پژوهش اهميت و ضرورت -1-4

که در نظر گرفتن  دهدیممطالعات صورت گرفته در زمینه تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی نشان 

م اندرکنش بین سد و مخزن و تأثیر مخزن برای محاسبه پاسخ دینامیکی سد خیلی اهمیت دارد. از عوامل مه

ی سازمدلدر محاسبه فشار هیدرودینامیکی تولید شده در مخزن به دلیل اندرکنش، ارتفاع مخزن و  رگذاریتأث



6 

 

باشد. بررسی تأثیر مشخصات مخزن بر پاسخ هیدرودینامیکی از مواردی است که در طول نامحدود آن می

اثرات مخزن هنگام  ترکاملی مطالعات انجام گرفته به صورت دقیق به آن پرداخته نشده است و لزوم بررس

شود. هدف تحقیق حاضر، ارائه یک ای برای محاسبه پاسخ دینامیکی سد بتنی وزنی احساس میبارگذاری لرزه

ی سد بتنی وزنی با توجه به اثرات مخزن و فرکانس بارگذاری با استفاده از الرزهمدل احتماالتی برای تحلیل 

 باشد. میو روش اجزای محدود  ANSYSافزار نرم

  شدهگرفته  نظر در فرضيات -1-5

 شود:شرایط در نظر گرفته شده برای مسئله مورد نظر به صورت زیر طبقه بندی می

بعدی انجام سازی سیستم به صورت دوبه دلیل رفتار سد بتنی وزنی و نیز هندسی مخزن مدل -1

 گیرد.می

ای برای مصالح ســد و فونداسیون رفتار لرزهبرای بررسی دقیق تاثیر فرکانس بارگذاری بر پاسخ  -۲

 شود.خطی فرض می

 ناچیز فرضی هامکانتغییر  باو تراکم پذیر  غیر لزجچرخشی، آب داخل مخزن به صورت غیر -۳

 شود. می

 شود.اثرات امواج وزنی در سطح آزاد نادیده گرفته شده و فشار سطحی برابر صفر در نظر گرفته می -۴

 

 قتحقي روش -1-6

شود. برای استفاده می سازی عددی معادالت حاکمدر مطالعه حاضر، از روش اجزای محدود برای مدل

باشد، استفاده که یک روش ضمنی و پایدار از لحاظ عددی می Newmarkحل معادالت دینامیکی از روش 

مبتنی بر روش اجزای  ANSYSافزار نرم. برای تحلیل مدل از ردیگیمشده و تحلیل در حوزه زمان انجام 

دارا  هادامنهسازی سیستم سد، مخزن و فونداسیون را با در نظر گرفتن اندرکنش که قابلیت مدل محدود

 شود.باشد، استفاده میمی
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 باشد:مشخصات مدل اجزای محدود تهیه شده به صورت زیر می

 شود؛تحلیل در حوزه زمان انجام می 

  استفاده از نیومارک مورد تحلیل قرار می گیرد؛معادالت دینامیکی استخراج شده با 

  ؛شوندیمبرای عناصر سد از مدل تنش مسطح و برای خاک از مدل کرنش مسطح استفاده 
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 فصل دوم

 پیشینه پژوهش 



 

 

 مقدمه -2-1

ترین موضوعات در زمینه مهندسی عمران می باشد و الزم است در طراحی اندرکنش سازه و آب از مهم

باشند به اثرات اندرکنش توجه های دریایی که در تماس با آب میسازه هایی نظیر سد، مخازن هوایی و سازه

می ویژه شود.  با توجه به تاثیر متقابل سازه و سیال در زمان اندرکنش، تحلیل سیستم سازه و سیال پیچیده 

ها و اعمال اثرات متقابل در زمان تحلیل می باشد. به عنوان مثال در زمان سیستمباشد. دلیل این امر حل هم

، مخزن سد به طور مستقیم تحت اثر زمین لرزه قرار آب زمان وقوع زلزله به دلیل ناچیز بودن نیروی برشی

عمال نیرو بر آب مخزن می شود. به کند و حرکت سد سبب اولی سد تحت اثر زلزله حرکت می ،گیردنمی

کند که مقدار دلیل تراکم پذیری آب، مخزن یک نیروی هیدرودینامیکی به صورت عکس العمل بر سد وارد می

بنابراین برای رسیدن به دقت مناسب در تحلیل الزم است که تحلیل این نیرو به تغییر مکان سد وابسته است. 

ا سعی و خطا انجام گیرد که این امر پیچیدگی تحلیل مسائل کوپله را زمان و یا بسد و مخزن به صورت هم

دهد. برای رسیدن به جواب دقیق و حل تحلیلی الزم است در تحلیل چنین سیستم هایی از فرضیات نشان می

 ساده کننده استفاده شود.

 فونداسيون – مخزن – سد سيستم -2-2

انجام شد که در  Westergaard توسط 1۹۳۳ال اولین تحقیق در زمینه اندرکنش سد و مخزن در س

آن برای محاسبه نیروی هیدرودینامیکی مخزن از حل معادله موج دوبعدی استفاده شد. برای امکانپذیر شدن 

شکل مخزن را مستطیلی و سد و فونداسیون را صلب فرض کرد. همچنین  Westergaardحل تحلیلی 

توسط  Westergaardبا ارزیابی روند حل تحلیلی  نظر گرفت. شتاب اعمال شده را به افقی و هارمونیک در

های تحریک نشان داده شد که اعتبار حل تحلیلی برای فرکانسVonKarman (1۹۳۳ )پژوهشگرانی نظیر 

 بیشتر از فرکانس طبیعی مخزن محدود است. 
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 و Zienkiewicz؛ Haefeli( ،1۹۵۲)1۹۵۲ و Zangarبعضی محققین مانند ، مطالعات در ادامه

Nath (1۹۶۳ ،)Kotsubo (1۹۵7،) Bustamante تعدادی از فرضیات ساده کننده  ( از 1۹۶۳) و همکاران

 . درا بسط دادن Westergaardنظر کرده و حل صرف

Chopra  با اعمال شتاب ارتعاش مختلط و هارمونیک، محدودیت حل  1۹۶7در سالWestergaard 

در ادامه مطالعات در سال  Chopra .تر از فرکانس طبیعی مخزن رفع کردکهای تحریک کوچرابرای فرکانس

تحت اثر مولفه افقی و قائم را پاسخ سیستم سد و مخزن  ،با در نظر گرفتن خاصیت تراکم پذیری آب 1۹۶۸

 استخراج کرد. نگاشتشتاب

بیشتر پژوهش های انجام شده با استفاده از روشهای عددی انجام شد که از جمله آنها می توان به 

 و Chopra، در حوزه فرکانس Chopra (1۹7۳)و  Chakrabartiو  SaintJohn (1۹7۲)تحقیقات 

Chakrabarti (1۹۸1)  وChopra و Gupta (1۹۸۲ با ،)اعمال اثرات اندرکنش فونداسیون ،Hall  و 

Chopra(1۹۸۲ و )Fenves  وChopra (1۹۸۴ با ،)اعمال تاثیر رسوب کف مخزن و خاصیت میرایی آن ،

Saini  ( و 1۹7۸همکاران )وLui  وCheng (1۹۸۴)  اجزای نامحدودمخزن با  با مدل Fenves و 

Chopra (1۹۸۵)  وFok و Chopra (1۹۸۶) با بررسی و اعمال اثرات رسوب و اندرکنش فونداسیون 

Chopra و  Chakrabarti(1۹۸1 با )اشاره کرد. لحاظ کردن اثرات اندرکنش سنگ بشتر 

Zienkiewicz ( 1۹7۸و همکاران )سازی سازههای صلب با استفاده از روش اجزای محدود به مدل

 همراه با اعمال اثرات هیدرودینامیکی آب پرداختند. 

 Wangمرزی و اجزای اجزای محدود و مدل ترکیب از  ( ۲۰۰۹و همکاران ) Seghirهای اخیر در سال

 .با درجات بیشتر، اندرکنش سد و مخزن را مورد مطالعه قرار دادندی مرزی اجزامدل از  (۲۰11و همکاران )

ای سد بتنی وزنی موضع مطالعات زیادی بوده است که از رفتار لرزهتأثیر امواج سطحی روی مخزن بر 

( و 1۹۶۶و همکاران ) Chen (1۹۶1)  ،Nath (1۹۶۹،)Bustamante توان به تحقیقات ترین آنها میمهم

Newmark  و Rosenblueth(1۹71اشاره کرد ). 
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Hall  وChopra  نیازمند  تاثیر فونداسیون بر رفتار سیستمنشان دادند که بررسی  1۹۸۰در سال

پذیری فونداسیون، قسمتی از امواج سازی مناسب کف مخزن است. زیرا رسوب کف مخزن و یا انعطافمدل

 فشاری را مستهلک می کند.  

Chopra  وChakrabarti  یک روش کلی را در دامنه فرکانس و با استفاده از روش زیر  1۹۸1در سال

و  Chopraتوسط  1۹۸۴اعمال شده بود. روش آنها در سال  سازه ارائه دادند که در آن تمام اثرات اندرکنش

Fenves .با اضافه کردن اثرات امپدانس کف مخزن بسط داده شد  

 احتماالتی در تحليل سد کاربرد مدل -2-3

بررسی اطمینان در رابطه با پایداری سدهای بتنی تحت اثر بارهای اعمال شده و بخصوص بار زلزله 

شد. با توجه به اینکه تعداد متغیرهایی که در طراحی سد دخالت دارند، نامشخص می بادارای اهمیت زیاد می

، بنابراین محاسابت انجام شده برای طراحی قطعی نبوده و وضعیت پایداری نیز به صورت قطعی ارزیابی باشد

 نخواهد شد. 

Kostov ( قابلیت اطمینان سد را با استفاده از روش مونت1۹۹۸و همکاران ) کارلو و مدل اجزای

برای بررسی کارلو مونت از روش( ۲۰۰۰همکاران ) و Fairbairnمورد مطالعه قرار دادند.  NISAمحدود 

اطمینان سد قابلیت  Beşer (۲۰۰۵)و  Yanmazروند پیشرفت ترک در بدنه سد بتنی وزنی استفاده کردند. 

متغیرهایی را در ها آنبرای این منظور . مطالعه کردندکارلو مونتبه کار بردن مدل احتماالتی  پورشوک را با

 Zarghami (۲۰1۲)و  Rohaninejad. ها را بر مکانیزم آسیب سد بررسی کردندنظر گرفته و تاثیر آن

و نتایج حاصل را به صورت منحنی توزیع ترکیب نموده روش اجزای محدود  را باکارلو سازی مونتشبیه

برای بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر  Seyedkazemi (۲۰1۴)و  Alembagheri تجمعی ارائه نمودند.

استفاده کردند. ی مکعبی التین بردارنمونه عملکرد لرزه ای سد بتنی وزنی از شبیه سازی مونت کارلو با روش

ها نسبت به آن بر روی پاسخو مقاومت کششی بتن مدول االستیسیته اثیر نتیجه مطالعه آنها نشان داد که ت

برای بررسی تاثیر خاصیت Pasbani Khiavi (۲۰1۵ ) پارامترهای دیگر نظیر کرنش حدی بیشتر است.

ضریب جذب کف به عنوان پارامتر ورودی متغیر در  ن، با در نظر گرفتیای سد بتنی وزنجذب پی بر رفتار لرزه
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مکان های حداکثر تغییرتاثیر آن را بر روی پاسخ، ی مکعبی التین بردارنمونهبه روش  کارلومونت سازیشبیه

 های اصلی کششی و فشاری بررسی کرد. تاج سد، فشار هیدرودینامیکی مخزن و تنش

کارلو به بررسی اثرات فرکانس در تحقیق حاضر سعی شده است به کمک تحلیل احتماالتی مونت

 حریک زلزله بر نمایش دینامیکی سد بتنی وزنی پرداخته شود.ت



 

 

 

 فصل سوم

 معادالت حاکم 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه -3-1

زمانی که دو یا چند دامنه فیزیکی بر هم تاثیر متقابل دارند، تحلیل آنها به هم وابسته بوده و الزم است 

زمان انجام شود. بعضی دامنه ای درگیر ممکن است وابستگی کمتر و بعضی وابستگی بیشتر که به صورت هم

تحلیل سیستم سد و مخزن در زمان ی از مباحث مهم در زمینه اندرکنش، یکبه اثرات اندرکنش داشته باشند. 

 .توانند به صورت مجزا تحلیل شوندزلزله می باشد که نه دامنه سد و نه دامنه مخزن نمی

 معادله حاکم بر مخزن -3-2

 های زیر بکار برده شود:برای به دست آوردن معادله حاکم بر سیال داخل مخزن فرض

 باشد.ناچیزی میتغییرات جرم مخصوص آب دارای  -1

 شود.می نظرصرفبه دلیل کم بودن مقدار سرعت، از تاثیر مولفه انتقالی  -۲

 .ض کردتوان برابر صفر فرآب را میهای برشی لزجت آب ناچیز بوده و تنش -۳

 :شودهای ذکر شده، معدله پیوستگی سیال به صورت زیر تعریف میبا اعمال فرض

𝜌𝛻𝑇𝑉 +
𝜕𝜌

𝜕𝑡
= 0 (۳-1)  

 :شودمطابق رابطه زیر بیان می سیال نیزی حالت معادله

𝑑𝜌 =
𝜌

𝑘
𝑑𝑃 (۳-2)  

مولفه  V ،هیدردینامیکی به وجود آمده در آّبفشار  p، جرم مخصوص ρ، مدول بالک آب k که در آن

 توان نوشت:( می۲-۳( و )1-۳از روی معادالت ) باشد.زمان مینشان دهنده  tسرعت و 

𝛻𝑇𝑉 = −
1

𝑘

𝜕𝜌

𝜕𝑡
 (۳-۳)  

اندازه حرکت  معادله ،در نظر گرفتن فرضیات اشاره شدهنظر کردن از اثرات نیروی جسمی و با صرف

 شود:میبر آب داخل مخزن مطابق رابطه زیر تعریف حاکم 

𝜌�̇� + 𝛻𝑃 = 0 (۳-4)  



 

 :شود( نتیجه زیر حاصل می۴-۳با گرفتن گرادیان از رابطه )

𝜌𝛻𝑇�̇� + 𝛻2𝑃 = 0 (۳-5)  

 :شودرابطه زیر استخراج میتوان ( می۵-۳( و )۳-۳) از روی روابط

𝛻2𝑃 =
𝜌

𝑘

𝜕2𝑃

𝜕𝑡2
 (۳-6)  

 یا:

𝛻2𝑃 =
1

𝐶2

𝜕2𝑃

𝜕𝑡2
 (۳-7)  

C معادله اخیردر  = √
k

ρ
معادله هلمهولتز  (7-۳) رابطهو  بوده و نشان دهنده سرعت صوت در آب 

ناپذیر فرض شود، باشد که نمایش دهنده رفتار آکوستیک آب درون مخزن است. اگر آب مخزن تراکممی

 :شود( به صورت زیر که بیان کننده رابطه الپالس است، ارائه می7-۳معادله )

𝛻2𝑃 = 0 (۳-8)  

یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم وابسته به زمان است، برای حل آن معادله هلمهولتز با توجه به اینکه 

 به صورت تحلیلی یا عددی الزم است که شرایط مرزی مناسب تعریف شود.

 معادله تعادل دیناميکی حاکم بر سد -3-3

( ۹-۳معادله حاکم بر رفتار سد، معادله حرکت می باشد که شکل ماتریسی آن به صورت معادله )

باشد. الزم به ذکر است که نیروی هیدرودینامیکی ناشی از مخزن به دلیل اندرکنش به طرف دوم معادله می

 اضافه شده است. 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑈} = {𝐹1} − [𝑀]{�̈�𝑔} + [𝑄]{𝑃} (۳-9)  

نشان دهنده ماتریس   [Q] می باشند.یی و سختی رایم ماتریس جرم، [K]و  [C]، [M] که در آن

به ترتیب  {P}،{U} و{Üg}و سطحی و ای بدنهنیروهای مجموع بردار  {F1}، اندرکنش سد و مخزن

جرم مخصوص آب  ρ وبوده  حرکت زمینسد و شتاب  تغییر مکانبردارهای فشارهای هیدرودینامیکی مخزن، 

 (. Pirboudaghi،۲۰1۴و  Trinejad) باشدمی



 

Investigation of the effects of dam-reservoir interaction in 

concrete dams in frequency domain using probabilistic 

analysis 

 

 

Abstract 

Considering to the effect of reservoir on seismic performance of concrete gravity dam, 

the reservoir must be modeled exactly. In the design of engineering systems, it is more 

desirable that beside of providing the desired goals, required less cost. Therefore, 

minimizing cost and optimizing engineering designs have been considered in the 

engineering sciences in a long times. Optimization process is important in the building 

of concrete dams, due to the large volume of concrete was used in the dam body.Much 

of the dynamic force acting on the dam caused by the hydrodynamic force generated 

through the interaction between the dam and reservoir which increase the amount of 

seismic responses of the dam. In this research, in order to investigation of the effects of 

frequency loading the Monte Carlo probabilistic analysis is used as a modern method of 

optimizing structures. ANSYS software based on finite element method is used for 

modeling and analysis. Sommerfeld boundary condition is used for far field reservoir 

boundary. The water is taken as an inviscid, compressible and irrotational fluid with 

small displacements. According to governing equations and geometrical shape of dam, 

the problem is considered as a two dimensional and seismic analysis is performed by 

using Newmark time integration scheme. The frequency value is assigned to the model 

as an input variable. Then the frequency parameter effects on the results including 

maximum horizontal displacement of the dam crest, maximum tensile stress in the heel, 

maximum compressive stress in the toe and hydrodynamic pressure on the heel of dam 

have been studied. The ANSYS software, according to finite element method (FEM), is 



 

applied for modeling and analysis. In order to represent the effect of the dynamic 

loading frequency which is an important parameter in the analysis of the structures, the 

maximum response values are presented as sensitivity and probability curves. 

According to the sensitivity diagram of the hydrodynamic pressure response vs. the 

input frequency, it can be concluded that in the frequency of loading near to the natural 

frequency of reservoir, the most critical condition happens for seismic display which 

should be highly considered in designing of concrete dams.  
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