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 خالصه

 معرض در گرفتن قرار پتانسيل طرفي از و بوده انفجاري بارهاي معرض در آتشباري عمليات دليل به سدها اينکه به توجه با

 .است اهميت حائز بارگذاري نوع اين اثر تحت آنها ررفتا مطالعه دارند، را خرابکارانه تهديدهاي

 در موجودمواد  هاي مدل از استفاده با اوتوداين -انسيس افزار نرم محيط در رسي هسته با خاكي سد يک مقاله اين در

گرفته  قرار تحليل موردصفحه اي در حالت كرنش  بعدي دو مدل روي بر انفجاري بارهاي اعمال با و شده مدل فني، ادبيات

 مختلف نواحي بين اندركنش و سد بدنه در و كرنش تنش ميدان بررسي با سد، بر روي تاج انفجار مدلسازي ضمن ،است

  ترک و شکست مستعد نقاط و شده بررسي سد خرابي هاي مکانيزم و پايداري انفجار، از حاصل گودال و ها مکان تغيير آن،

به منظور باال بردن دقت مدل سازي انفجار، مدل يک بعدي انفجار با استفاده از قابليت هاي اوتوداين  .شده است شناسايي

  .يافته استادامه و تحليل  ي شدهو سپس نتايج و فشارهاي حاصل در مدل دوبعدي اصلي فراخوان شدهتهيه 

 خرابي مکانيزم ،1انفجار حاصل از گودال تنش، ميدان انفجاري، بارهاي خاكي، سد: كليدي كلمات

  مقدمه -1

 همچنين و سدها تخريب از ناشي ناگوار پيامدهاي سدسازي، صنعت در گرفته صورت گذاري سرمايه باالي حجم به توجه با

 ارتعاشات و ضربه اثر تحت خاكي سدهاي پذيري آسيب برآورد و ايمني عملکرد، مورد در الزم اطالعات نبودن دسترس در

 انجام سريز، و انحراف تونلهاي ساخت مرحله در آتشباري عمليات آثار تا است ضروري ساخت، حين در انفجارات از ناشي

 مورد سدها آبگيري مرحله از پس و انحرافي –موقتي سدهاي برچيدن و بردن بين از براي سدها نزديک محل در انفجار

 پيامدهاي طرفي از .شود شناسايي سدها عملکرد و ايمني بر انفجارها اين از ناشي ارتعاشات آثار و گيرد قرار دقيق بررسي

                                                           
1 Crater 
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 منجر شک بدون قضيه اين آثار به علم و دهد مي قرار خرابکارانه تهديدهاي معرض در را سازه اين سدها،  تخريب از ناشي

عمومي ديناميکي غير خطي و له يک مسأ. شود مي آن از ناشي عواقب و ها سازه خرابي كاهنده هاي استراتژي بکارگيري به

ت پايستاري جرم، انرژي و مومنتوم و پايستاري حاكم، يعني معادال ديفرانسيل گذرا مانند انفجار شامل حل عددي معادالت

جرمي، سرعت و  ي مي باشد. در اين معادالت مختصات فضايي و زمان متغيرهاي مستقل بوده و دانسيته معادالت مکمل

صريح ظاهر مي شود، براي  ي متغيرهاي وابسته هستند. از آنجاييکه تنش در اين معادالت به صورتانرژي داخل ي دانسيته

) مدل ماده( مورد نياز است تا نسبت بين تنش و متغير هاي وابسته را بيان كند. عالوه بر اين  مجموعه اي از روابط هر ماده

انحرافي، تجزيه مي شود مدل ماده نيز به صورت زير از آنجا كه تنش عموما به دو جزء، تنش هيدروستاتيکي و تنش 

 تفکيک مي شود:

 ، كه وابستگي دانسيته و انرژي داخلي به فشار را تعريف مي كند. )EOS( 1الف( معادله حالت

 .روند تغيير تنش انحرافي در ناحيه االستيک و االستوپالستيک ماده استفاده مي شود توصيف، كه براي 2مدل مقاومت ب(

 خرابي ماده را تعريف مي كند. -، كه پاسخ گسيختگي3ج( مدل گسيختگي 

 ،ياد اتفاق مي افتد، اغلب يک مدل فرسايش نيز براي كاهش مشکالت عددي كه در نواحي با تغيير شکل زهاعالوه بر اين 

فظ گره ها و جرم و و با ح كنار گذاشته از محاسبات فرسايش نواحي با تغيير شکل خيلي زياد راتعريف مي شود. مدل 

 سرعت اين گره ها موجب حفظ مومنتوم مي شود. 

كيب كردن تکنيک هاي عددي مناسب روشي و تر در نرم افزار اوتوداين با استفاده از شبيه سازي عددي تحقيقدر اين 

ارائه شده است. اين نرم افزار با  و سيال هاندر كنش ساز ديناميکي سدهاي خاكي تحت اثر بار انفجار و براي مطالعه رفتار 

 تکنيکهاي حل متنوع امکان حل طيف وسيعي از مسائل يکجا جمع كردن پيش پردازنده، پردازنده و پس پردازنده و

 از طرفي ه ها به شدت به زمان بستگي دارند،اين پديد برخورد، نفوذ و انفجار را فراهم كرده است. ديناميکي غير خطي نظير

 رفتار مواد در آنها غير خطي است از طرف ديگركرنشهاي بزرگ و تغيير شکل زياد دارند( و ) ي هستندغير خطي هندس

 پالستيسيته، گسيختگي، سخت شدگي و نرم شدگي كرنشي و معادالت حالت چند فازه(.)

 :انفجار بر روی تاج سد بعدی با تقارن صفحه ای 2و1 مشخصات مدل -2

ق  يک نمونه سد به كار رفته در اين تحقي. شده استدر اين تحقيق انفجار بر روي تاج سد و در محل محور آن شبيه سازي 

متر در محل  434متر، عرض  12متر، عرض تاج  93، داراي هسته رسي قائم به ارتفاع سد خاكي با هندسه ساده شده

                                                           
1 Equation of State 
2 Strength model 
3 Failure model 



مي باشد. با توجه به مدلهاي مواد  آبگيري شده تا تراز نرمالو  متر 10اتصال بدنه به بستر سنگي و ارتفاع بستر سنگي 

 گرانيت در نظر ه شن ماسه دار و جنس سنگ بستر ازجنس بدنرس ماسه دار،  سد موجود در ادبيات فني جنس هسته

با استفاده از  )كرنش در راستاي عمود بر صفحه صفر مي باشد( له به صورت كرنش مسطحاين مسأ .گرفته شده است

امکانات تقارن صفحه اي در نرم افزار اوتوداين دوبعدي حل مي شود. اين حالت براي تحليل مدل هايي كه داراي بعد سوم 

در ابتدا به منظور باال بردن دقت  استفاده مي شود. ،طويل هستند و مي توان آنها را در حالت كرنش مسطح تحليل كرد

با  1مدل يک بعدي گوه ايبا استفاده از قابليت هاي اوتوداين ) با تقارن شعاعي ي انفجارمدل يک بعد ،مدل سازي انفجار

( شده استو هوا اجرا  TNTتا لحظه ي رسيدن به مرز  و است TNTمتر  ميلي 660متر كه شامل ميلي  1000شعاع 

مدل يک  .[6]يافته استو سپس نتايج و فشارهاي حاصل را در مدل دوبعدي اصلي فراخوانده و تحليل ادامه  شدهتهيه 

 2D) حالت اين در .در مي آيد مترميلي  1000 ه اي به شعاعبعدي گوه اي پس از فراخواني در اوتوداين به صورت داير

Planar symmetry ) ضخامت واحد در نظر مي گيردماده منفجره را به صورت قطعه اي از يک استوانه با اوتوداين. 

براي هوا و ماده ي در مدل يک بعدي،  .كيلوگرم خواهد بود 2.2( برابر يک ميلي متر  ضخامت واحد) TNTوزن بنابراين 

ضخامت المان نقطه شروع طول گوه  منفجره از حل گر اويلر مالتي متريال استفاده مي شود. براي جلوگيري از  صفر شدن

ميلي متر  0.05(. ابعاد مش بندي با سعي و خطا در حدود 2ميلي متر از مبدأ در نظر مي گيريم )شکل 5را به فاصله ي 

  انتخاب شده است.

 نشان داده شده است، سياالت )هوا، آب و محصوالت انفجار( و نواحي نزديک 1كه شمايي از آن در شکل  اصلي در مدل

انفجار كه داراي تغييرشکل زياد هستند )قسمت بااليي بدنه ي سد(، با استفاده از پردازنده ي اويلر چند ماده اي مدل شده 

و بستر سنگي سد به كمک پردازنده ي  2الگرانژي اختياري –است و ساير قسمت هاي بدنه به كمک پردازنده ي اويلري 

 IJK ناميده مي شوند، بخش ها داراي فضاي 3بخش در اوتوداين مدلقسمت هاي مختلف يک الگرانژي مدل شده است. 

با هم  نندامي تو مستقل بوده و داراي يک پردازنده مشخص مي باشند و در درون يک مدل از طريق راه هاي مختلف

  از مواد هوا، آب، ماده منفجره 4. پس از تعريف بخش اويلري، اين بخش با استفاده از قابليت پر كردنداشته باشنداندركنش 

 1 (، شن ماسه دار و رس ماسه دار در قسمت بااليي بدنه ي سد پر مي شود. همانطور كه از شکلRemap)البته به كمک 

 ( انجام مي شود.0.09492پيداست اين تحليل از انتهاي تحليل يک بعدي كه نتايج آن در اينجا فراخواني شده )لحظه ي 

 8دي محيط اويلري به اين ترتيب است كه قسمت مركزي اين شبکه داراي المان هاي مربعي به اندازه ي نحوه ي المان بن

                                                           
1  1D wedge model 
2 Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) 
3 Part 
4 Fill  



المان مي باشد.  630000سانتي متر بوده و با فاصله گرفتن از اين ناحيه ابعاد المان ها افزايش مي يابد و در مجموع داراي 

و سخت افزاري و پس از سعي و خطا انتخاب شده است. مرز  اين ميزان مش بندي با توجه به محدوديت هاي نرم افزاري

تعريف شده است كه  1محيط اويلري با استفاده از قابليت هاي مدل كردن مرزها در اوتوداين، از نوع مرز جريان رو به بيرون

اي مدل كردن را مورد نياز بر ي امکان خروج ماده را از دامنه ي مدل شده فراهم مي كند و بدين وسيله مي توان دامنه

 كوچکتر كرد، البته اين مرزهاي عددي محاسباتشان تقريبي است و بايد آن ها را به اندازه ي كافي از محل مورد مطالعه

دور در نظر گرفت تا دقت مسأله را تحت تاثير قرار ندهند. از آن جا كه موج تنش حاصل از انفجار در بعضي قسمت هاي 

اد كرده و موجب اعوجاج شبکه الگرانژي و در نتيجه كاهش سرعت تحليل و در مواردي پاييني سد تغييرشکل زياد ايج

عمال استفاده از پردازنده ي الگرانژي را غيرممکن مي ساخت، لذا براي مدل كردن قسمت هاي  ،توقف محاسبات مي شد

الگرانژي اختياري كه  –محيط اويلري الگرانژي اختياري استفاده شد. المان بندي  –پاييني بدنه سد از پردازنده ي اويلري 

 شامل دو ماده ي شن ماسه دار و رس ماسه دار مي باشد، طوري انجام شد كه تا جايي كه امکان داشت المان ها مربعي و

  

 

 مدل انفجار بر روي تاج سد -1شکل

 

اين است كه در اين بخش  ALEيا نزديک به آن باشند تا باعث كاهش دقت محاسبات نشوند. ويژگي عمده ي بخش هاي 

ها مرز مواد داراي رفتار و حركت الگرانژي بوده و حركت نقاط دروني را مي توان الگرانژي، اويلري، هم پتانسيل و ... تعريف 

                                                           
1 Flow out  



كه بيشتر مورد استفاده ي محققين قرار گرفته، استفاده شده است.  1كرد. در اين تحقيق اغلب از حركت هم پتانسيل

در انتهاي هر  ALEكه  شبکه بندي مجددازنده مانند پردازنده ي الگرانژي است به جز يک مرحله ي محاسبات اين پرد

براي بستر سنگي سد، از آنجا كه تحت تغييرشکل چنداني قرار نمي گيرد، از پردازنده  .[7]سيکل محاسباتي انجام مي دهد

كه اجازه ي عبور موج تنش را مي دهد و  2ي الگرانژي استفاده شده است و براي شبيه سازي مرزهاي آن از نوع انتقال

وده و در قسمت هاي بااليي و متغير ب ALEابعاد شبکه ي  مدل كننده ي محيط بينهايت هستند، استفاده شده است.

ابعاد  .سانتي متر انتخاب شده است 90سانتي متر و در قسمت هاي پاييني در حودو  30نزديکتر به مركز انفجار در حدود 

الگرانژي  –چنان انتخاب شده است كه بتوان بين دو محيط الگرانژي و اويلري  ALEالمان هاي بخش الگرانژي و 

برقرار كرد. در اين نوع اندركنش بين دو بخش، گره هاي كه به هم متصل مي شوند در طول  3رهاختياري اتصال گره به گ

محاسبات با هم حركت مي كنند. اين اتصال تا زمانيکه اتصال توسط كاربر حذف نشود و يا گره ها دچار فرسايش نشوند 

ي اختياري كه اساسا الگرانژي است، اندركنش الگرانژ –برقرار خواهد بود. بين بخش هاي اويلري و الگرانژي يا اويلري 

الگرانژي تعريف شده است. پس از تعريف كردن گيج ها در نقاط مختلف مدل براي ثبت داده ها، تنظيم كنترل  –اويلري 

 د.مي شوو مشخص كردن خروجي ها تحليل انجام  از جمله اعمال كردن اثر وزن و گرانش هاي مورد نياز در مدل

 به کار رفته در شبیه سازی:مدل مصالح  -3

 :و هوا ماده منفجره -الف

، استفاده شده  JWLتجربي  ي معادله حالت موجود، ي از جامع ترين معادله (TNT)براي مدل كردن ماده منفجره 

 محصوالت ناشي از فرايند انفجار را به صورت زير تعريف مي كند: حجماست، اين معادله رابطه فشار هيدروستاتيکي و 
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نشان داده شده است. 4 – 4در جدول  لي  براي تي ان تي -ويلکينسون -حالت جونز ي پارامترهاي معادله  

براي تي ان تي  لي -ويلکينسون -پارامترهاي معادله حالت جونز -1جدول  

 A(KPa) B(KPa) 𝑅1 𝑅2 𝜔 پارامتر

 3.737E+8 3.7471E+6 4.15 0.9 0.35 مقدار

                                                           
1 Equipotential 
2 Transmit 
3 Joint 



 پارامتر
C-J 

detonation 

velocity(m/s) 

C-J 

energy/unit 

volume(KJ/𝑚3) 

C-J 

Pressure(KPa) 
𝐸𝑚0  

  6E+6 2.1E+7 3.681+6 6930 مقدار

 حالت گاز ايده آل استفاده شده است. ي براي هوا نيز از معادله

 :دارو شن ماسه  دارب( مدل خاک رس ماسه 

تراكم كه رايج ترين مدل براي خاک مي باشد استفاده شده است. اين  -براي مدل كردن اين مصالح از مدل ماده متخلخل

گرفتن اثر  ايجاد شد و بعدها به منظور در نظر براي ماسه با درصد رطوبت مشخصي 2سندويک و 1لنمدل اولين بار توسط 

 [2 ,1].ماسه دار توسعه يافته و اصالح شد، ماسه حاوي رس و رس براي ماسه شن دار رطوبت هاي مختلف،درصد 

و ده درصد حجم ماسه 0.29پارامترهاي مدل ماده براي رس ماسه دار نيمه اشباع با تخلخل اوليه ي  -2جدول  

چند تکه اي –مدل رابطه ي خطي   متغيرها واحد 

2080 Kg/m3 دانسيته ي مرجع 

 (EOS)معادله ي حالت

1901 1869 1837 1805 1773 1741 1709 1677 1645 1613 Kg/m3 دانسيته 

160 146 124 106 89 71 53 35.5 17.8 0 MPa فشار 

1901 1869 1837 1805 1773 1741 1709 1677 1645 1613 Kg/m3 دانسيته 

4622 4594 3424 3234 3022 2783 2572 2526 2477 2424 m/s سرعت صوت 

 مدل مقاومتی

28 KPa مقاومت تسليم 

1901 1869 1837 1805 1773 1741 1709 1677 1645 1613 Kg/m3 دانسيته 

4389 3251 2365 1699 122 902 708 608 571 566 MPa مدول برشي 

 مدل گسيختگي و شکست

-227 KPa 
فشارگسيختگي 

Hydro 

35 KPa 
 فشارگسيختگي

 برشي

 مدل فرسايش 
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 كرنش هندسي - 2.0

 

معرفي مي  ه است كه با ده نقطه به نرم افزارمدل تراكم براي ماسه بر اساس رابطه چند تکه اي خطي بين فشار و دانسيت

با توجه به اينکه خاک رس هسته يک سد خاكي پس از گذشت چند سال به حالت اشباع مي رسد در اين تحقيق با  شود.

، رطوبت 2مدل ارائه شده در مرجع بررسي مدلهاي موجود در ادبيات فني براي مدل كردن خاک رس ماسه دار هسته از 

رفتار  استفاده شده است. 1از مدل ارائه شده در مرجع  اشباع كردن شن ماسه دار لبراي مد درصد، استفاده شده است. 50

گسيختگي مواد متخلخل مانند ماسه و شن ماسه دار كه در اين تحقيق به كار گرفته شده، در پايگاه داده ي اوتوداين با 

دچار مشخص كردن يک مقدار حداقل )منفي( براي فشار هيدروديناميکي مدل مي شود، كه در فشارهاي كمتر از آن ماده 

ترک خوردگي و گسيختگي شده و قابليت تحمل هرگونه تنش كششي و برشي را از دست مي دهد. اما اگر يک ناحيه ي 

قسمت و بسته شدن ترک ها وجود دارد. بنابراين،  1ترک خورده متعاقبا در معرض فشارهاي مثبت قرار گيرد قابليت ترميم

 ايجاد مي شود در اثر وزن قسمت هاي بااليي دوباره بسته مي شوند.جار انفحاصل از ترک ها كه در طول بارگذاري از  هايي

 در ابتدا توسطاستفاده مي شود كه  JH-2براي مدل كردن سنگ گرانيت بستر از مدل مشخصه  :ج( مدل سنگ گرانیت

مصالح سنگ در اين مدل فرض مي شود كه مقاومت استفاده شده است.  هابراي مدل كردن سراميک هلمکوئيستو  جانسون

سالم و همچنين سنگ آسيب ديده وابسته به فشار، نرخ كرنش و خرابي مي باشد. اين وابستگي توسط تعدادي ثابت بيان 

راي گرانيت در ين ثابت ها بمقادير ا اميکي و شبه استاتيکي بدست مي آيند.استفاده از اندازه گيري هاي دين مي شود كه با

 .[3]ورده شده استآ 3جدول 

 مدل ماده براي گرانيت -3جدول

C = 0.005 Strain rate coefficient 𝜌0 =  2657kg/𝑚3 دانسيته 

B = 0.68 
Fracture strength 

coefficient 
 ضرايب االستيک

M = 0.83 Fracture strength exponent E = 80 GPa مدول االستيسيته 

𝜎𝑓𝑚𝑎𝑥
∗ = 0.2 Maximum fracture 

strength = 0.29ν نسبت پوواسون 

 مدول حجمي 𝐾1 = 55.6 GPa ثابت هاي فشار
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𝐾1 = 55.6 GPa مدول حجمي G = 30 GPa مدول برشي 

𝐾2 = -23 GPa ثابت هاي مقاومت ضريب فشار 

𝐾3 = 2980 GPa ضريب فشار HEL = 4.5 GPa حد االستيک هوگونيو(HEL) 

= 1.0𝛽 فاكتور حجمي 𝜎𝐻𝐸𝐿 = 2.66 GPa  مقاومتHEL 

 HELفشار  𝑃𝐻𝐸𝐿 = 2.73 GPa ثابت هاي خرابي

𝐷1 = 0.005 GPa ضريب خرابي µ𝐻𝐸𝐿 = 0.045  كرنش حجميHEL 

𝐷2 = 0.7 GPa ضريب خرابي T = 0.15 GPa مقاومت كششي 

Cracking softening constants 𝑇∗ = 0.055 
Normalized tensile 

strength 

𝑇𝑓 =0.15 GPa Tensile failure stress A = 1.01 Intact strength coefficient 

𝐺𝑓 = 70 j/𝑚2 Fracture energy N = 0.83 Intact strength exponent 

  

 نتایج تحلیل: -3

 مدل گوه ای شامل هوا و ماده ی منفجره برای استفاده در شبیه سازی انفجار بر روی تاج سد:تحلیل   -3-1

 

 و مدل شده با استفاده از فرمول بندي اويلر چند ماده اي TNTگوه ي يک بعدي پرشده با هوا و  -2شکل 



و هوا انجام شد و در  TNT به علت هندسه مسأله انفجار بر روي تاج سد، تحليل يک بعدي تا رسيدن موج تنش به مرز

ذخيره گرديد. اين نتايج سپس در مدل اصلي دو  fil.تحليل متوقف گرديد و نتايج در فايلي با پسوند  0.09492 زمان

 نشان داده شده است. 2انتشار موج تنش درون ماده ي منفجره در شکل  بعدي با تقارن صفحه اي فراخواني مي شود.

 ، گودالي به قطرميلي ثانيه 180و انجام تحليل تا  در اثر انفجار صورت گرفته بر روي سد: انفجار در مدل اصلی -3-2

تر بر روي تاج سد تشکيل مي شود كه در اين وضعيت كف گودال تقريبا هم تراز سطح اوليه م 8و به عمق  متر 18 حدود

نفجار منجر به سرريز از روي (. بنابر اين تحليل و با توجه به ابعاد گودال حاصل، اين ا5ي آب پشت سد مي شود )شکل

ر گيج هاي مختلف مشاهده مي شود كه در نقاط نزديک انفجار خواهد شد. با بررسي مقادير متغيرهاي ثبت شده د 1بدنه

گيگاپاسکال رسيده و با افزايش فاصله مركز انفجار به  3.27متري از بستر سد، حداكثر فشار مثبت تا  93.6در ارتفاع 

 0.57متري بر روي محور سد فشار حداكثر  92.4صورت نمايي و به سرعت كاهش مي يابد به طوريکه در ارتفاع 

 (.3گيگاپاسکال مي باشد)شکل 0.1متري  90.2گيگاپاسکال و درارتفاع    

 

 90.2در راتفاع  115متري و گيج  92.4در راتفاع  114متري، گيج  93.6در ارتفاع  119زمان براي گيج  -نمودار فشار -3 شکل

 متري از پايه ي سد

مي  4آهنگ كاهش فشار حداكثر مانند شکل  62و  116، 156در فواصل دورتر از مركز انفجار از جمله در گيج هاي 

متري از مركز انفجار و در محور سد يعني هسته ي رسي  12.47و  7.87، 6.37باشد. اين گيج ها به ترتيب در فواصل 

ر فراتر رفتن تنش هاي كشش از مقدار حدي معرفي شده به گسيختگي در رس ماسه دار هسته در واقع نشانگ قرار دارند.

برنامه مي باشد و اين به مفهوم ايجاد ترک در مصالح هسته مي باشد. امکان ايجاد ترک و گسيختگي در مواد توسط نرم 

 افزار و در محيط گرافيکي قابل نمايش است. 
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درصد نسبت  50رس ماسه دار هسته با درجه ي اشباع  پيداست با توجه به باال بودن چسبندگي در 5همانطور كه از شکل 

 به شن ماسه دار بدنه، هسته ي رسي در نواحي دور از گودال عمدتا به حالت پالستيک در آمده و در برابر ميدان تنش

  كششي حاصل بارهاي وارده كمتر دچار گسيختگي و ترک مي شود، البته ترک هايي در قسمت هاي مياني و فوقاني درون

 

آهنگ كاهش فشار حاصل از انفجار با فاصله گرفتن از مركز انفجار -4شکل   

هسته ايجاد مي شود. اين عمل منجر به جذب انرژي انفجار مي شود. اما در پوسته ي سد كه حاوي شن ماسه دار مي باشد 

 ترک شده است.به علت چسبندگي كمتر و پايين بودن حد تنش كششي بيشتر قسمت هاي بدنه دچار گسيختگي و 

در قسمت هاي مدل شده با پردازنده ي اويلري به علت ثابت بودن شبکه ي عددي اطالعاتي در مورد جابجايي هاي افقي  

و عمودي ثبت نمي شود. تغيير مکان قائم محور سد، كه از متغيرهاي مورد بررسي سدها در تحليل ديناميکي است و با 

در ارتباط است، در قسمت هاي اويلري كه در آن شبکه ثابت است و ماده از ميان  مسأله ي نشست و كاهش ارتفاع آزاد سد

الگرانژي اختياري  –آن جريان مي يابد قابل ثبت نيست و اين متغيير در قسمت هاي تحتاني سد كه با پردازنده ي اويلري 

ست. حداكثر تغيير مکان قائم در تعريف شده قابل دستيابي ا هم پتانسيلمدل شده و حركت المان هاي داخلي به صورت 

 ميلي متر ثبت شده است. 75ثبت شده است، در همين محل تغييرمکان افقي  47ميلي متر در گيج 10محور سد 

ميلي متر رو به پايين ثبت شده است.  4ميلي متر و تغيير مکان قائم  1تغييرمکان افقي  89در پوسته باالدست در گيج 

اير گيج هاي واقع در پوسته ي سد مقادير جابجايي حداكثر را در همين حدود نشان داد و بررسي مقادير ثبت شده در س

اما در  به وجود نمي آيد. در قسمت هاي مياني و تحتاني در برابر ارتفاع سد اين مقادير ناچيز بوده و مشکلي از اين جهت

ال افزايش است حکايت از ناپايداري در قسمت هاي فوقاني و در شيب دوطرف، سرعت ثبت شده كه در طول تحليل در ح



متر برثانيه مي رسد. تنش  8.2متر بر ثانيه و سرعت قائم تا  7.5تا  89 سرعت حداكثر افقي در گيج شيب دوطرف دارد.

هاي كششي حاصل در بستر سنگي از مقادير الزم براي ترک خوردن سنگ گرانيت كمتر بوده و بنابراين آسيبي به سنگ 

 .بستر نمي رسد

 

 

ميلي ثانيه از انفجار 180نمايش وضعيت مواد پس از گذشت  -5 شکل  

  نتیجه گیری:

مدل تحليل شده در اين تحقيق همزمان پديده هاي انتشار موج تنش حاصل از انفجار در ماده ي منفجره، انتشار موج 

در نقاط نزديک انفجار شدت  اندركنش قسمت هاي مختلف سد خاكي را در بر مي گيرد. حاصل در محيط هاي مختلف و

تنش ها نسبت به مقاومت ماده به قدري باالست كه منجر به تخريب شديد اين ناحيه مي شود و در نواحي دور از مركز 

در انفجار بر روي تاج سد  ، هم مرتبه يا كمتر مي شوند.شده انفجار تنش ها رفته رفته به تنش هاي مقاومت ماده نزديک

سد پديده ي ايجاد گودال ناشي از انفجار مي باشد كه به موجب آن قسمت فوقاني سد تخريب شده و مود غالب در تخريب 

وجود هسته رسي ماسه دار با  گذشته از اين، در مقدار حدي ماده ي منفجره، سد دچار سرريز و در نهايت تخريب مي شود.

سوپاپ اطميناني براي سد عمل كرده و با جذب و درصد، تا حدودي همچون  50چسبندگي باال، البته با دردرجه ي اشباع 

، چنان كه در ميرا كردن موج تنش حاصل از انفجار مقاومت سد را در برابر اثرات انفجار هاي دور از هسته افزايش مي دهد



درصد و حالت  100تحقيق صورت گرفته توسط نگارندگان مشاهده شد با نزديک شدن درصد رطوبت مصالح هسته به 

چسبندگي كاهش يافته و افزايش قابل توجهي در فشار حاصل از انفجار در نقاط مختلف هسته و پوسته اتفاق مي اشباع، 

در قسمت هاي تحتاني، ترک هاي حاصل از انفجار در اثر وزن اليه هاي موجود روي هسته بسته مي شود و در  افتد.

 مي شود كه سد را مستعد فرسايش داخلي مي گرداند.مواردي در قسمت هاي فوقاني ترک هايي ماندگار در هسته ايجاد 

تعريف شده فاصله ي قابل توجهي از مركز انفجار داشته و لذا تحت تاثير موج تنش  انفجار بستر گرانيتي در سناريوي

 حاصل از انفجار قرار نگرفته است.

در اختيار محققين نيست يا هنوز آزمايش با توجه به اينکه مدل رفتار مواد در نرخ كرنش هاي باال به طور متنوع و وسيع 

هايي براي تهيه ي اين مدل ها انجام نشده است، براي مدل كردن رفتار هسته ي رسي و بدنه سد خاكي به ناچار براي ارائه 

ي روشي جهت مطالعه ي اثر انفجار بر روي سد خاكي از مدل هاي موجود در ادبيات فني استفاده كرده ايم كه ممکن 

واقعيت فاصله داشته باشد. زيرا مطالعه ي دقيق تر اين پديده نيازمند در دسترس بودن مدل هاي رفتاري مواد به است با 

كار رفته در سد خاكي و بستر آن در نرخ كرنش ها و تنش هاي بسيار باال مي باشد. به علت نبود آزمايش هاي در مقياس 

دو  مه اي و نمودار هاي مربوطه براي انفجار هاي مدل شده به صورت واقعي، و فقدان محاسبات و دستورالعمل هاي آيين نا

صفحه اي، امکان صحت سنجي مستقيم نتايج شبيه سازي انجام شده در اين تحقيق وجود ندارد. لذا نتايج بعدي با تقارن 

جام آزمايش هاي واقعي و اين گونه شبيه سازي ها را مي توان، بنا به فلسفه وجودي اين گونه نرم افزارها كه چراغ راه ان

 پرهزينه و در بعضي موارد جايگزين آن ها هستند، در همين چارچوب براي مطالعه ي بيشتر پديده انفجار به كار گرفت.
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