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 :چکیده

شوند. اما روش ساخت و های بتني رايج در طراحي محسوب ميبه عنوان سازه (RCC) سدهای بتن غلتکي

های های ديگر متفاوت است. تکنیکهای وابسته با آن، در مقايسه با سازهطرح اختالط بتن و جزئیات سازه ساز،

ها جايگذاری ای هستند. اين تکنیکمورد استفاده در سدهای بتن غلتکي مشابه با سدهای خاکريزه ساخت و ساز

نسبتا خشک، دارای اسالمپ صفر و  بتن غلتکي کند. سدو مزايای اقتصادی برای سـاخت و سـاز را فراهم مي سريع

درشت دانه و ريز است که با لرزش خارجي با استفاده از غلتک و تجهیزات سنگین ديگر تثبیت  مصالح بتن حاوی

ای سدهای بتن غلتکي با استفاده از رسي عملکرد لرزه، به برANSYSنامه با استفاده از نرم افزار در اين پايانشود. مي

گردد، ارائه شود تا روشي که به طراحي ايمن و بهینه منجر کارلو پرداخـته مياحتماالتي و شبـیه سازی مونت تحلیل

 باشد که مدل پايهشود. روش محاسباتي جهت تحلیل مدل به صورت دو بعدی و با استفاده از مدل اجزای محدود مي

فونداسیون تحلیل شده است.  -مخزن -به صورت تاريخچه زماني در حوزه زمان و با در نظر گرفتن اندرکنش بین سد

برای مدل کردن مخزن شرط مرزی سامرفلد به کار رفته و برای انتگرال گیری عددی در محاسبات آنالیز دينامیکي از 

فته شده است. به منظور نشان دادن اثرات که به صورت غیر مشروط پايدار است، بهره گر Newmarkروش 

با اعمال مولفه افقي و قائم زمین  Watanaحساسیت و تحلیل احتماالتي، در اين پايان نامه پاسخ سد بتن غلتکي 

فرناندو و تفت به عنوان مدل واقعي انجام گرفته است. پارامترهای بررسي ريج، سانهای السنترو، منجیل، نورثلرزه

نگ بستر به سختي بتن بدنه ـبت سختي سـل احتماالتي شامل مقاومت بتن، سختي فونداسیون، نسشده در تحلی

های خروجي شامل ماکزيمم فشار هیدرودينامیکي، تغییرمکان پارامترهای مختلف، پاسخ تأثیرباشد. برای بررسي مي

ي، بررسي شده و نتايج حاصل به های بحرانکششي در پاشنه و تنش فشاری در پنجه، به عنوان پاسخ تاج سد، تنش

 تأثیرهای مقیاس شده و همچنین شتابنگاشت تأثیرهای حساسیت به نمايش در آمده است. در انتها، صورت منحني

 رفتار غیرخطي مصالح در آنالیز احتماالتي مورد بررسي قرار گرفته است.
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 مقدمه -1-1

هاي مختلف  سدسازي بر كسي پوشيده نيست. طي هزاران سال مردمان سرزميناهميت سد و 

ها و تأمين آب آشاميدني، آبياري و اخيراً آب مورد نياز صنايع، به احداث سد  به منظور مهار آب

هاي اقتصادي، سدها  ميالدي، همزمان با گسترش جمعيت و رشد فعاليت 0591اند. طي دهه  پرداخته

مناسب براي پاسخگويي به نيازهاي آبي و تأمين انرژي مورد توجه قرار گرفته و از  عنوان ابزاري  به

سد بزرگ در كشورهاي مختلف احداث شده است. هم اكنون تقريباً نيمي از  09111آن پس، الاقل 

 هاي جهان حداقل داراي يك سد بزرگ هستند. رودخانه

مناطق مختلف كشور بر اثر عوامل گوناگون هاي بتني در در سالهاي اخير تعداد زيادي از سازه

ترين اين ه رايجاند. خوردگي ميلگردها در بتن از جمليدگي و يا خرابي زودرس شدهدچار آسيب د

ه مهندسان عمران هاي بتن مسلح بوده و يکي از مهمترين مشکالتي است كه امروزها در سازهخرابي

هاي بتني كه چندين سال از ساخت باشند. در سازههاي بتن مسلح با آن مواجه ميدر نگهداري سازه

ثر در مقاوم سازي ويکي از پارامترهاي م گذرد، تعيين ميزان و سرعت خوردگي آرماتورها ميآن

 .ها استسازه

هايي كه در ساخت سدهاي بتني و خاكي به عنوان جايگزيني مناسب مطرح يکي از روش

است. صرف بودجه كمتر، استفاده از ماشين آالت است، روش ساخت سدها به شيوه بتن غلتکي 

اين نوع روش ساخت  هايراهسازي، كوتاه شدن زمان ساخت و تداوم ساخت، همگي از ويژگي

شود كه باعث برتري يافتن اين روش شده است. در نهايت اين شيوه براي سدها محسوب مي

 .شده است ساخت سدها در نقاط مختلف جهان به عنوان جايگزيني مناسب مطرح

شوند كه بايد در هاي جهان محسوب ميترين سازهاز جمله مهم ي بتن غلتکيهااز اين رو سد

ها جلوگيري رابي آنها دقت كافي و وافي انجام شود تا از خسارات ناشي از ختحليل و طراحي آن

 شود.
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 تعریف بتن غلتکی -1-2

 يا و 0غلتك با شده متراكم بتن، (ACI)در فرهنگ اصطالحات بتن و سيمان انجمن بتن امريکا 

 ادبيات در و گردد متراكم نشده سخت حالت در آن روي بر حركت با كه است ، بتنيRCCاختصار  به

 حالت در غلتکي بتن پالستيکي و خاصيت رواني است ذكر به شود. الزممي ناميده كريت رول فني

 كه داشت توجه بايد باشد. البتهمي متفاوت معمولي ريز درجا بتن خواص پالستيکي اساسا با تر،

 بتن غلتکي بايد در حد صفر باشد تا وزن غلتك متراكم كننده را تحمل نمايد.  اسالمپ

 رواج است. عمراني هايدرپروژه بتن اجراي جهت جديد نسبتا روشي غلتکي كوبيده بتن

 اجرايي، عمليات تسريع هاآن كه مهمترين است، فزوني به رو متعددي علل به بتن نوع اين از استفاده

 به باشد.مي ويژه اجرايي تاسيسات و تجهيزات به نياز عدم و توليد در سادگي ساخت، هزينه كاهش

 فن از گيري بهره و خاكي عمليات و بتن تکنولوژي دو تلفيق با سدسازي صنعت علت در همين

در نتيجه بدست آوردن  .گرديدندصفر  رواني با غلتکي بتن ابداع به موفق آسفالت هاياليه جاگذاري

 باشد.ها امري مهم و كاربردي ميروش مناسب براي طراحي اين سازه

 

 بتن غلتکی و پیدایش سدهای تاریخچه سدها -1-3

 در شن و سنگ تركيب با پابرجاست، هنوز جزئي آسيب رغم علي كه سد ديواره ترينقديمي

 از قبل سال 0911 حدود در الکافارا شد. سد ساخته غير سيماني سنگي قلوه بنايي مصالح پوسته يك

 .است شده واقع متر 00ارتفاع  به مصر در قاهره جنوب كيلومتري 01 حدود در كه شد ساخته ميالد

 سدهاي از بسياري .شد خراب سرريز ناكافي ظرفيت نتيجه در ساخت از پس سرعت به سد اين البته

 سال در كه اسپانيا در آليکانته سد مثال عنوانه ب .هستند پابرجا هنوز سالها گذشت با بنايي قديمي،

 كه كوچك قوسي بود. سدهاي جهان سد بلندترين سال 011 براي شد، تکميل متر 00 ارتفاع به 0950

 قرن بودند. از اواسط سنگي پوشش يا هاسنگ تکه شامل شدند ساخته هامغول و هارومي وسيلهه ب

 سال گشت. در متداول رفت، بکار فرانسه در زوال سد در بار اولين براي كه منطقي تنش طراحي 05

                                                
1- Roller-Compacted-Concrete
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 سنگ تکه از قوسي سدهاي ساخت ترتيب بدين .شد ساخته استراليا در بتني قوسي سد اولين 0881

 ساخت امکانات قدرتمند، مکانيکي و تجهيزات احتراقي موتور تدريجي تکامل يافت. با تغيير بتن به

 با استفاده و كمتر هزينه با تركوتاه زمان در بزرگ سد يك ترتيب گشت. بدين ميسر سدها ترمناسب

 بسيار، هايپيشرفت رغم علي .بود اجرا قابل باالتر ناپذيرينشت و با كيفيت شکسته، سنگدانه از

 در كهطوري ه ب .بود توجه مورد نيز بيستم قرن در كارگري كاهش هزينه دليله ب بنايي سد ساخت

 0581 اوايل در RCCظهور سدهاي  تا متر( 59 ارتفاع )تا بزرگ بسيار وزني بنايي هايسازه چين

گرفته  صورت بنايي قوسي سدهاي طراحي 0581 اواسط از زيمبابوه در تنها .بودند مهندسين محبوب

 است. 

 قبول، قابل فني استاندارد با را سدهاي فراواني احداث امکان غلتکي، بتن سدهاي فناوري

سد  اولين. گرددمي باز 0591 سال به غلتکي بتن سدهاي از استفاده تاريخچه. است آورده فراهم

 مخلوطي غلتکي بتن. باشدمي متر 85 ارتفاع با گاوا شيماجي سد غلتکي بتن سيستم با شده ساخته

 خاكي كارهاي در حاضر حال در كه وسايلي تمام با و مرطوب است حدي تا و سفت خاك، مانند

 علته ب ژاپن در .حمل است قابل غيره و هانقاله تسمه و هاكاميون همچون شوند،مي گرفته كار به

 طراحي بتني نوع از سدها اكثر كوهستاني، هيدرولوژي و توپوگرافي موقعيت و زياد خيزي لرزه

  .است متر 0 تا 9/1 حدود (RCD)ژاپني  نوع از متراكم سدهاي اليه در ضخامت. است گرديده

 

 بارگذاری سدها -1-4

 الف( بارهای اصلی:

شود كه برآيند بار آب به صورت يك فشار هيدرواستاتيك بر سطح باال دست سد وارد مي بار آب:

دست داراي شيب باشد. در صورتي كه سطح باالمحاسبه مي آن به صورت يك نيروي افقي قابل

سطح شيب دار باال روي  باشد، برآيند مذكور عالوه بر برآيند افقي، شامل يك برآيند قائم نيز بر

 گردد.دست نيز مي

: بار وزن جسم نيز به عنوان يك نيرو، با برآيند قائم قابل بررسي است كه بر بار وزن جسم سد

 گردد.مي مركز ثقل مقطع مورد بررسي وارد
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آيد سري بار ناشي از زه آب در بدنه به وجود مي : به دليل نشت آب به درون سد، يكبار زه آب

باشد. اين بار كه به صورت قائم مي باشد، به طرف و فرج مي فشار منفذي آب در خلل كه ناشي از

  ود.شباال بوده و بر خالف بار وزن بر مقاطع مختلف وارد مي

 ب( بارهای ثانویه:

در اثر گذشت زمان، مقداري رسوب از مواد معلق موجود در آب درياچه، در پشت سد  بار رسوب:

 نمايد.سطح باال دست وارد مي جمع شده و يك نيروي افقي بر

موج به بدنه سد نيز ممکن است حائز اهميت باشد، ولي  بار ناشي از ضربه بار هیدرودینامیکی موج:

 ثير امواج بر روي پوشش باال دست بررسي شود.ممکن است تنها تأ معموالً در طراحي سدها

باشد كه به صورت يك بار متمركز در اين نوع بار تنها در مناطق سردسير مد نظر مي بار ناشی از یخ:

 شود.قسمت فوقاني وارد مي

باشد، در اثر انبساط و انقباض حجمي اين نوع بار كه معموالً در سدهاي بتني مطرح مي بار حرارتی:

 آيد.محيط و يا دماي ناشي از فرآيند آبگيري سيمان به وجود مي د، تحت تأثير تغيير دمايبدنه س

هاي غير يکنواخت سد و سختي نسبي بدنه سد و تغيير شکل اين بار بيشتر ناشي از اثرات اندركنشی:

 باشد.پي آن مي

باشد، بار زه مطرح مير در سدهاي قوسي و گنبدي اين بار كه بيشت بار هیدرواستاتیك تکیه گاهی:

  باشد.مي دروني در توده سنگ بستر

 

 تحلیل احتماالتی -1-5

 باشد:زير مي كلي مراحل شامل احتماالتي طراحي براي معمول روند

 حلقه طول در استفاده براي تحليل و تجزيه فايل يك ايجاد  

 مطابقت تحليل و تجزيه فايل در شده هاي استفادهبا داده كه داده پايگاه در پارامترها ساخت 

 داشته باشد

 تحليل و تجزيه وارد كردن يك نام براي فايل 
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 تصادفي ورودي ايجاد متغيرهاي 

 تصادفي متغيرهاي بين مشخص كردن ارتباط 

 تصادفي خروجي پارامترهاي مشخص كردن 

 احتماالتي طراحي روش انتخاب ابزار يا 

 احتماالتي طراحي تحليل در و تجزيه براي نياز مورد اجراي حلقه  

 تفادهـاس كارلومونت ازيـس شبيه روش يك شما اگر) مناسب خـپاس استفاده از سطوح 

 (كنيدنمي

 احتماالتي تحليل و تجزيه از حاصل نتايج بررسي 

 براي مقادير از متفاوت ايمجموعه با بار هر با مسئله عدم قطعيت، احتماالتي هايروش تمام

 ورودي احتماالتي، مقادير متغيرهاي مختلف هايدر روش. تصادفي همراه است ورودي متغيرهاي

 .است متفاوت بعد به اجرا مرحله يك تصادفي، از

 

 كارلوروش مونت -1-6

 در برداري نمونه نقاط كه است واقعيت اين كارلومونت سازي شبيه روش در اساسي ويژگي

 هايتکنيك. است شده واقع باشد،مي تصادفي ورودي متغيرهاي فضاي در كه تصادفي هايمکان

 استفاده برداري نمونه نقاط در داخل تصادفي هايمکان بررسي منظور به تواندموجود، مي مختلف

 شود.

 شود:كارلو به دو بخش زیر تقسیم میروش مونت 

 كارلو، روشمونت سازي مستقيم شبيه روش كارلو:سازی مونت روش مستقیم شبیه -1

 مقاديرشامل ها در اجرا نمونه در اين روش،. شودمي ناميده خام نيز كارلومونت سازي شبيه

 كارلومونت سازي شبيه تقيمـمس روش از تفادهـاس . درباشدمي ادفيـتص ورودي متغيرهاي

 نقطه يك است کنـمم ثال،ـم نوانـع به ندارد، ظه وجودـادفي در حافـتص گيري نمونه

 است، اتفاق شده واقع ديگر كه در آني چند نقطه يا يك به نزديك نسبي گيري نمونه
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 روش با شده توليد عدد نمونه 09 با مجموعه يك از تصويري (0-0)در شکل  .بيفتد

  تصادفي متغير دو براي كارلومونت سازي مستقيم شبيه
1xو 

2x توزيع يك با دو هر 

  نمايش داده شده است. يکنواخت استاندارد

 

 كارلومونت سازي روش مستقيم شبيه با شده توليد نمونه مجموعه :(0-0) شکل

 

 يکديگر به نسبتا نمونه نقاط است ممکن داده شده است، نشان دايره با هاكه نمونه طورهمان

 .گيرد قرار نزديك

 طيف از هامکعبي التين، نمونه برداري در روش نمونه برداری مکعبی التین: روش نمونه

 نقاط تعداد n آن در كه برابر، احتمال با و n فواصل تصادفي به ورودي متغيرهاي همه از وسيعي

 نمونه نقاط با بار يك تنها فاصله هر تصادفي متغير هر است. براي شده تقسيم است برداري نمونه

باشد به حافظه مي يك داراي التين در روش مکعبي نمونه، توليد فرآيند شود.برداري مشخص مي

 هايبازه در هاآن كه چرا يکديگر هم پوشاني داشته باشد، با تواندنمي برداري نمونه طوري كه نقاط

يك نمونه  (2-0)در شکل  .اندشده محدود مشخص
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