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 خالصه

با  ي. از طرف شوديم يآنها بررس يمقطع عرض یبر رو یدوبعد هایليعموما به كمک تحل ایزهیو سنگر يخاك یسدها يکينامیامروزه پاسخ د

با هسته  یازهیسنگر ی. در سدهاميهست یدوبعد ليباال در استفاده از تحل نشياز ب یبرخوردار ازمنديمجموعه دره و سد ، ن بعدیتوجه به هندسه سه

ساختگاه در پاسخ  ین اثر هندسه در نظر گرفت نی. بنابرارديانجام گ يو اثرات ساختگاه طیبا مالحظه شرا دیبا يکينامیپاسخ د لیما ریناپذ نفوذ

 .ستیضرور یتنگ، امر های ، خصوصا در دره يکينامید

 يکينامیسد ، پاسخ د یدره یمختلف هندسه طی)با استفاده از نرم افزار آباكوس( از شرا یعدد هایبا ارائه مدل گردديم يپژوهش سع نیا در

و  دشو سهیسد مقا يانيدر مقطع م بعدیو سه یمکان، شتاب و...( در دو حالت دوبعد رييتغ)شامل  لیما ریبا هسته نفوذ ناپذ یا زهیسد سنگر یاجزا

 ارائه خواهد شد. عدیبسه یلهايتحل جیبا توجه به نتا بعدیدو هایليحاصل از تحل جیاصالح نتا یبرا یيشنهادهايپ زين

 

   ABAQUS،   لیما یته رس، هس بعدیسه لی، تحل ایزهی، سد سنگر یکینامید لی: تحل یدیکلمات کل

 

 

  مقدمه .1
 

رغم شکل  يدهد كه عل يسدها نشان م یبر حوادث رخ داده برا یواقع شده اند. مرور زيدر مناطق لرزه خ یا زهیو سنگر يخاك یاز سدها یاريبس

 يکينامید ليرو تحل نیبوده است. از ا طراحان یدر هنگام وقوع زلزله از دغدغه ها يو كاهش سطوح خراب يمنیا نيتام ،يخاك یسدها یباال یریپذ

عموما به كمک  یا زهیو سنگر يخاك یسدها يکينامیبرخوردار است. امروزه پاسخ د یيباال تيحاكم بر طرح، همواره از اهم یدر برابر زلزله ها دهاس

 نشيب از یبرخوردار ازمنديآن، ن یگاه ها هيو تک يمجموعه سد، پ یسه بعد يهندس تيبا توجه به ماه يشود. از طرف يم يآنها بررس يمقطع عرض ليتحل

 طیسد شرا يمقطع عرض یصورت گرفته بر رو يکينامید یها ليتحل جینتا يدرست ی. براميهست یدوبعد یها لياز تحل حيباال در جهت استفاده صح

 اريبس تگاهزلزله به ساخ یلزله، جهت ورود امواج قوز یورود یرهايكرنش مسطح و از نظر متغ یبرقرار طیشرا يبرقرار باشد ، از نظر هندس دیبا يخاص

با هسته  یا زهیسنگر یسدها یو سه بعد یدو بعد یها ليتحل سهیدره در مقا يهندس یرهاياثر متغ يبررس جیمقاله نتا نی. در ا]1[باشند  يم تيحائز اهم

  .شود يارائه م لیما يرس

 يخط ريغ طیتوان شرا يمعادل م يمحاسبه نمود. در روش خط يخط ريو غ يخط یتوان به روشها يمکان نقاط مختلف سد را م رييتغ

 يروش در نظر گرفته نم نیپسماند در ا یمکان ها رييو خطا و تکرار اعمال نمود اما تغ ي( را با سعیيرايو م يمصالح )مدول برش يکينامید اتيخصوص

آن، در  یو ملموس بودن پارامتر ها يبه جهت سادگ یمدل رفتار نیده نمود. اكولمب استفا-موهر یتوان از مدل رفتار يم يخط ريغ وششوند. در ر

مصالح را با توجه به فشار محصور كننده  يو مدول برش یاصطکاک مصالح دانه ا هیتوان زاو يمدل م نیدارد. در ا يعيكاربرد وس يکيمسائل ژئوتکن
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 نیمورد استفاده قرار گرفته است. روش حل معادالت در ا ABAQUS نرم افزارمربوطه  یمدلها ی. جهت مدلساز]4[ ]0 [ ]۱[در نظر گرفت ريمتغ

 .است (FEM) نرم افزار، روش المان محدود

 

 مشخصات مصالح سد .2
 

شکل  رييو تغ يخط کيبه كمک مدل االست کياالست یشکل ها رييرو تغ نیاستفاده شده است. از ا کياالستوپالست یها از مدل رفتار ليدر تمام تحل

 :ديكن يمصالح را مالحظه م يکيژئوتکن اتيخصوص 1جدول شود. در  يكولمب محاسبه م-موهر کيبه كمک مدل پالست کيپالست یها

 

 یکیاستات لیمصالح بدنه سد و دره در تحل یکیژئوتکن اتیخصوص -1 جدول

 𝛾d (kg/m3) E (kg/cm2) 𝜈 𝜙 C (kg/cm2) 𝜓 e Kh (m/s) Kv (m/s) ناحيه

10 1700 هسته
5 0.35 30 0.1 3 0.5 10

-7 10
-8 

10×5 1900 انتقالي
5 0.3 35 0 9 0.4 10

-6 10
-6 

10 2000 پوسته
6 0.3 40 0 11 0.35 10

-4 10
-4 

10×2 2500 دره
8 0.25 - - - 0.2 10

-8 10
-8 

 

ی در رذیپضریب نفوذ    Khضریب پواسون ،  νزاویه اصطکاک داخلي ،  φوزن مخصوص خشک مصالح ،   dγزاویه اتساع ،  ψكه در آن 

 .ميباشدضریب تخلخل  eمدول االستيسيته و   E،   قائم ضریب نفوذپذیری در جهت   Kvجهت افقي ، 

بوده كه خود باعث وقوع   کيپالست یاز كرنشها يشود. بخش اول ناش يمصالح در دو بخش به مدل اعمال م یيرايم ،يکينامید ليگام تحل در

 نیا فیبخش اول افزوده خواهد شد. هدف از تعر یيرايبه م يلیرا یيراي% است كه تحت عنوان م0 یيرايدوم حداقل مشود. بخش  يم یاستهالک انرژ

محاسبه  ی. برا]۱[آن را ندارد ديتول یيتوانا کيپالست یكوچک است كه مدل رفتار یدر نظر گرفتن حداقل استهالک در محدوده كرنش ها یيرايم

 ۱مختلف در جدول  ينواح یآنها برا دهیشده كه گز شنهاديپ يشود، روابط گوناگون يبه مدل اعمال م يکينامید ليحلحداكثر كه در گام ت يمدول برش

 :  است شدهآورده 

 

 یکینامید لیمصالح بدنه سد و دره در تحل یکیژئوتکن اتیخصوص -2 جدول

 
 

 

 نيانگي. واحد تنش موثر م ]5[در نظر گرفته شده است 03برابر  يلدر مصالح انتقا K2maxمربوطه مقدار  یجدول باال با توجه به نمودارها در

mб  زيروابط باال ن هيدر كل  KPa شود: ياستفاده م ریاز روابط ز يکیاز  یسه بعد ای یدو بعد یمدلساز یبوده و با توجه به فضا 

 
  .و تنش متوسط موثر هستند  Z و x  ،yتنش های نرمال موثر در جهت های  به ترتيب  xб  ، yб ، zб ، mб كه در آن 

 

 مساله یهندسه و گسسته ساز .3
 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03
 

 3

متر در  ۱عرض به  يدر نظر گرفته شده است كه شامل هسته رس لیما يبا هسته رس یا زهیمتر بوده و نوع سد سنگر 53ها سد به ارتفاع  ليدر تمام تحل

: قائم( ي)افق 1:3:1هسته و  نیي: قائم( در سمت پاي)افق 1:3:0  ]0[  پس از بررسي چندین سد با هسته مایل نيدر جناح هيناح نیا بيباشد. ش يتراز تاج م

پوسته  يانتقال هياست. پس از ناحمتر قرار گرفته  ۱:5به عرض  يانتقال هيناح کیهسته  هيناح نيدر باال دست هسته  در نظر گرفته شده است. در طرف

 یبرا 1:۱:5دست و  نیيپا یبرا 1:۱ بيسد ش یداریپا نيجهت تام ک،يو شبه استات يکياستات یها ليدر نظر گرفته شده است. با توجه به تحل یا زهیسنگر

 .كند يم تیباالدست كفا

و  يکياستات ليبردن اثرات مرزها در هر دو تحل نياز ب یسنگ باال قرار گرفته است. برا تيفيبا ك يسنگ يپ یجسم سد بر رو مجموعه

 امدل ه هيدر كل يسنگ ي. عمق پ ]1[برابر ارتفاع سد در نظر گرفته شده است 4از بدنه سد  نيدست و جناح نیيباالدست و پا یفاصله مرزها يکينامید

متر  45، ارتفاع نرمال آب در مخزن برابر مد نظر بوده  داریت تراوش پادر حال يکينامید یها ليكه تحل یيمتر در نظر گرفته شده است. از آنجا ۱5برابر 

  .مي شوددر نظر گرفته 

اند كه  افتهیدر مطالعات خود در شانیتوان بهره برد. ا يم ]1[( Lysmer) سمریال یآقا قاتيتحق جیمختلف از نتا ينواح یمجزا ساز یبرا

دهم اندازه طول مشخصه  کیهشتم تا  کیاز  دیبا هيناح کیدر مدل اندازه حداكثر المان ها در  دیااز دقت مناسب در انتقال امواج ب یبرخوردار یبرا

 ودیاندازه پر Tminرابطه  نیاستفاده كرد. در ا 𝜆=Vs×Tminتوان از رابطه  يمحاسبه طول موج م یبرا يكمتر باشد. از طرف هيدر آن ناح یلرزه ا جمو

المان ها  حداكثراست. با توجه به محاسبات انجام شده اندازه  3:1۱5ارتعاشات برابر  ودیمدل ها اندازه حداقل پر هيشتاب است. در كل خچهیحداقل در تار

 . 0، جدول ديكن يمختلف را مالحظه م يدر نواح

 

 حداکثر اندازه المان ها در در نواحی مختلف سد -3جدول 

 (m)داكثر اندازه المان ح (m)طول موج  فركانس حداكثر (m/s)سرعت موج برشي  ناحيه

 4 01 8 ۱53 هسته

 0 53 8 433 انتقالي

 8 0۱ 8 533 پوسته

 05 ۱81 8 ۱033 دره

 

 در اشکال زیر هندسه مجزا سازی شده سد در حالت دو بعدی و سه بعدی را مالحظه مي كنيد:

 
 شمای مقطع عرضی المان بندی شده سد -1شکل 

 
 شمای هندسه سه بعدی المان بندی شده سد -2شکل 
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 قابل مشاهده است:  4متغير های هندسي و دیناميکي مورد مطالعه در این تحقيق در جدول 

 

 متغیرهای هندسی و دینامیکی جهت مقایسه تحلیل های دو بعدی و سه بعدی -4جدول 

 متغير
نسبت طول تاج به 

 (L/Hارتفاع سد )

زاویه تکيه گاه 

 (Ѳي با افق )جانب

بيشينه شتاب زلزله 

 (Aورودی )

 - - تحليل دو بعدی

(3:۱) g 
 تحليل سه بعدی

۱ 
53 

03 

4 
03 

03 

0 
03 

03 

 

 

  یشتاب نگاشت زلزله ورود .4
 

محور رودخانه در نظر گرفته  یستاسد و در را يپ یمتر 53زلزله در عمق  یورود ،یو سه بعد یدو بعد یها ليتحل انيم سهیامکان مقا یجهت برقرار

به  مربوط يزلزله انتخاب يشتاب افق خچهیاستخراج شده است. تار يدانشگاه بركل یداده ها گاهیها از پا ليتحل هيشود. زلزله مورد استفاده در كل يم

 g 3:510 نهيشيشتاب ب یلزله داراز نیثبت شده است. ا 1۳80در سال  يمتحده بوده كه در بستر سنگ االتیا USGS STATION 1607 ستگاهیا

. ابتدا استآن انجام شده  یبر رو ياصالحات يليتحل یدر مدلها خچهیتار نیاستفاده از ا یمحاسبه شده است. برا هيثان 3:۱4 زيغالب آن ن ودیبوده و پر

باال  یكردن فركانسها لتريشده اند. با ف لتريف خچهیاراز ت 8از  شيفركانس ب یمختلف سد، ارتعاشات دارا يكنترل حداكثر اندازه المان ها در نواح یبرا

 دیكردن با لتري. پس از فندك ينم یرييغالب ارتعاشات تغ ودیرود پر يبدست آمده اما همان طور كه انتظار م g 3:4۱5برابر  خچهیتار نهيشيشتاب ب

شد تا  اسيمق یبه گونه ا خچهیتار تیزلزله مشاهده نشود. در نها نایدر پا يمکان اضاف رييتا در مدلها تغ ردیصورت پذ خچهیتار یبر رو هیپا حيتصح

 :دهد ياست نشان م هها به كار رفت ليشتاب زلزله را كه در تحل خچهیتار  0برسد. شکل نيشتاب گرانش زم 3:۱به  نهيشيشتاب ب

 

 
 یکینامید یها لیشتاب مورد استفاده در تحل خچهیتار -3 شکل

 

 

 نتیجه گیری .5
 

به به تعدد پارامترهای خروجي ميداني و تاریخچه ای، تعداد محدودی از خروجي ها را مي توان مقایسه نمود. از مهمترین پارامتر ها مي توان  با توجه

 ارتعاشات ، شتاب حداكثر افقي در طول تحليل، حداكثر تنش برشي ، تغيير مکان افقي و نشست سد اشاره نمود. اول  طيف پاسخ تاج سد، فركانس
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اثر زاویه تکيه گاه و نسبت طول تاج به ارتفاع سد بر روی طيف پاسخ شتاب به صورت جداگانه   5و  4طيف پاسخ تاج سد : در شکلهای 

. البته در گرددزاویه تکيه گاه ، نتایج تحليل دو بعدی به سه بعدی نزدیک مي افزایش نسبت طول تاج به ارتفاع و با افزایش  مالحظه مي شود . با

 دهای باالتر طيف هندسه دره تاثير چنداني ندارد.پریو

 
 اثر نسبت عرض دره به ارتفاع سد بر روی طیف پاسخ در محل تاج سد -4شکل 

 

 
 زاویه تکیه گاه بر روی طیف پاسخ در محل تاج سد -5شکل 

 

و با پهن تر شدن دره پریود اصلي افزایش مي  پریود ارتعاشات : تحليل های فركانسي نشان مي دهد كه پریود سيستم در دره تنگتر كوچکتر بود

 نشان داده شده اند. 5پریود های اول ارتعاشات در جدول  . ]8[یابد كه محققين نيز در تحقيقات پيشين به همين نتيجه رسيده اند 
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 فرکانس اول ارتعاشات در دره با هندسه های مختلف - 5جدول 

L/H Ѳ فركانس اول ارتعاشات 

2D 1.71 

2 50 2.84 

2 60 2.81 

4 30 2.60 

4 60 2.45 

6 30 2.33 

6 60 2.20 

 

مالحظه مي گردد كه با تنگتر شدن دره شتاب حداكثر افقي در تاج سد در تحليل های سه بعدی   0شتاب حداكثر افقي در تاج سد : در شکل 

 .برابر افزایش مي یابد ۱نسبت به تحليل های دو بعدی تا 

 
 ه دره بر روی پارامترها خروجی از تحلیل دینامیکیاثر هندس - 6شکل 

 

% كمتر از 15نشانگر این است كه تنش برشي حداكثر سد در تحليل های سه بعدی مي تواند تا   0تنش برشي حداكثر در بدنه سد : شکل 

كثر در بدنه سد است كه موجب افزایش تنش تحليل های دو بعدی باشد. دو عامل روی این اختالف تاثير گذارند . عامل اول اختالف شتاب های حدا

ی برشي در دره های تنگتر ميگردد . اما عامل دوم كه موجب كاهش تنش برشي حداكثر در دره های تنگ تر مي گردد این موضوع است كه در دره ها

ادی از این برش از تکيه گاه های جانبي سد به آن اهها  از زیر بدنه سد به آن منتقل نمي گردد و بخش زیگسه بعدی تمام تنش برشي منتقل شده از تکيه 

 ارد مي آید بنابراین مي توان انتظار داشت كه عليرغم افزایش شتاب تنش برشي حداكثر در بدنه سد كاهش یابد.و

پوسته سد با افزایش بيانگر آن است تغيير مکان افقي حداكثر در محل  0يير مکان حداكثر افقي پسماند ناشي از زلزله روی پوسته سد : شکل غت

 حالت دو بعدی نزدیک مي گردد. بهنسبت عرض دره به ارتفاع سد و نيز با افزایش زاویه تکيه گاه سد كاهش یافته و به مقدار آن 

اج كه مشابه  تغيير مکان افقي حداكثر در محل پوسته سد ، نشست ت نشان مي دهد 0نشست حداكثر پسماند ناشي از زلزله روی تاج سد : شکل 

 سد نيز با افزایش نسبت عرض دره به ارتفاع سد كاهش یافته و به مقدار آن در حالت دو بعدی نزدیک مي گردد.
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لهای دو در دره های با شکل نزدیک به دره های مثلثي به دليل قوس زدگي در پروفيل طولي هسته سد، نتایج تحليل های سه بعدی بسيار با نتایج تحلي

 اوت دارد.بعدی تف

درجه  ، تحليلي های سه بعدی و دو بعدی  03و زاویه تکيه گاه بيش از  4ت طول تاج به ارتفاع بزرگتر از بدر دره های ذوزنقه ای شکل با نس

 د .نانطباق بيشتری دار

  شود.عدی اندازه گيری مي اندازه شتاب حداكثر در دره های تنگ مي تواند تا دو برابر بزرگتر از شتابهایي باشد كه در تحليلهای دوب

نشست حداكثر به دليل عملکرد قوسي هسته در ارتفاعات باالی هسته، در محل تاج نخواهد بود و در دره های تنگ مي تواند مقدار حداكثر 

 نشست تا سه برابر بيش از نتایج تحليل های دو بعدی بدست آید.

هسته سد محل برابر بيشتر از تحليلهای دو بعدی در نظر گرفته شود اما قطعا در  ندینچتغيير مکان افقي پوسته در حالت سه بعدی مي تواند تا 

 این اختالف كمتر خواهد بود. برای كاهش تغيير مکانهای افقي، اجرای سد با اندكي قوس با تحدب به سمت مخزن مناسب به نظر مي رسد.
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