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 خالصه

سدهای بتنی از جمله سازه هائی بشمار می روند که رفتار آنها وابستگی زیادی 

به خواص دامنه های اطرافشان دارد و اثرات اندرکنشی محيط مجاور مانند سنگ 

فونداسيون بر روی آنها، تاثير قابل مالحظه ای در پاسخ دیناميکی سازه به 

ی سدها محدود المان درمدلویژه محتوای فرکانسی آن خواهد داشت. بدین جهت 

 زين سد ساختگاه محلی سنگ ونيفونداس ازی قسمت استی ضرور ،یدوقوسی بتن

 محدود المان درمدل بسترکه ازسنگی حجم زانيم .گردد مدل سد بدنه همراه

مورد  سد بدنه بتنو بستر سنگ تهيسياالست مدول نسبت به گردد لحاظی ستیبايم

به همين منظور در این مطالعه، به بررسی تاثير  .می باشد وابسته نظر

فونداسيون سنگی بر پاسخ دیناميکی سد بتنی دو قوسی پرداخته شده است. برای 

ه شده و تاثير اندرکنش سد، مخزن و استفاد ABAQUSانجام آناليز از نرم افزار 

فونداسيون در مدل لحاظ شده است. با توجه به رفتار و هندسه سد بتنی دو 

قوسی، مدل سازی به صورت سه بعدی انجام گرفته و برای انجام آناليز 

 اثربررسی  منظوره بدیناميکی از تحليل تاریخچه زمانی استفاده شده است. 

دل با مقادیر بيش از یک نسبت سختی سنگ به بتن ر، مبست سنگی باالی هايسخت

بدنه سد تحت یک رکورد ثابت زلزله تحليل گردیده است و براساس نتایج حاصل، 

تاثير سختی فونداسيون بر پاسخ دیناميکی سد مورد بحث و بررسی قرار گرفته 

 است.

 
ز ،آنالید، مدل المان محدوسنگی فونداسیونسد دو قوسی بتنی، کلمات کلیدي: 

 .تاريخچه زمانی ،دينامیکی

 

 

 مقدمه .1
 

سدهای بتنی ازجمله سازه هایی بشمار می روند که رفتار آنها بستگی فراوانی به 

خواص محيط اطرافشان از جمله فونداسيون سنگی آن دارد با توجه به اینکه در 

به تکيه گاه منتقل می نيرو های وارده سدهای قوسی، از طریق یک رفتار قوسی 

 اندرکنش سد و فونداسيون در پاسخ لرزهای این نوع سدها تاثير بسزائی دارد شود،
در تحليل دیناميکی سدهای دو قوسی بتنی با استفاده از روش المان محدود  .[1]

در جهت رسيدن به پاسخ مناسب سازه سد در مقابل تحریک زلزله، ميبایست 

 .[۱] ن نيز همراه با بدنه سد مدل گرددفونداسيون سنگی آ

                                                 
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشکین شهر1
 محقق اردبیلیعضو هیئت علمی دانشگاه 2
 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز3
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حجمی از فونداسيون که در مدل المان محدود می بایست وارد گردد بستگی به 

)نسبت مدول االستيسيته فونداسيون سنگی به مدول االستيسيته بتن بدنه  Ef/Ecنسبت 

سد( دارد برای نسبت های بزرگتر از یک ارتفاع فونداسيون زیر بدنه سد برابر 

يق حاضر  تاثير سختی سنگ بستر برپاسخ در تحق .[0و۱] ارتفاع سد منظور می گردد

دیناميکی و محتوای فرکانسی سد دوقوسی بتنی با لحاظ نمودن مقادیر متفاوت سنگ 

 بستر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

 

 
 مدل المان محدود .۱

 
برروی رودخانه کارون ساخته شده است  1011سد بتنی دو قوسی کارون یک که در سال 

است.مدل المان محدود سيستم سد و فونداسيون  شدهموردی مطالعه  بعنوان نمونه

سنگی آن براساس نقشه های اجرائی بطور دقيق با استفاده از نرم افزار المان 

(. برای المان بندی بدنه سد و به جهت 1)شکل  ایجاد گردیده است ABAQUS محدود

گرهی  ۱3کعب مستطيل المان م 1۳3ایجاد تشابه با انحنای بدنه سد در دو جهت از 

 استفاده شده است که سطوح آن دارای انحنای درجه دو، با گرههای ميانی می باشد،
گرهی صورت  8ن مکعبی الما 1۳91المان بندی فونداسيون سنگی با استفاده از  .[4]

گره  08۱3مدل المان محدود سيستم سد و سنگ در مجموع دارای . [4] پذیرفته است

 ميباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايزو متريک مدل المان محدود سدکارون يکشکل  -1 شکل

 

مشخصات هندسی بدنه سد و مشخصات فيزیکی بتن بدنه سد و فونداسيون سنگی آن 

 ارائه شده است.1،۱بترتيب در جداول 

 

                                                                              

 سد مشخصات هندسی -1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات فیزيکی بتن  -2جدول                                                 

 بدنه سد و پی سنگی

 

 

 

 

 

 

حاضر مدول  در تحقيق 

 االستييسته سنگ بستر جهت بررسی اثر آن  نسبت به مدول االستيسيته بتن بدنه سد

Ef/EC  متغير در نظر گرفته شده و برای هر مقدار آن سيستم سد و  0الی  1در بازه

آناليز مودال و دیناميکی گردیده است. در نهایت مد های ارتعاش  فونداسيون سنگی

 بتنی دو قوسي نوع سد

 متر 07۱ طول تاج

 متر۱33  ارتفاع از پی

 متر 1/00 عرض پی

 متر 3 عرض تاج

 0.17 ضریب پواسن بتن

 0.2 ن سنگوضریب پواس

 kg/m^3  2400 چگالی بتن

 kg/m^3  2800 چگالی پی سنگی

مدول االستيسيته بتن 

 سد

2.8E10 MPa 
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ميانی تاج سد ونقطه ميانی طه آزاد و  نتایج حاصل از آناليز دیناميکی در نق

 بدنه سد در محل اتصال به فونداسيون استحصال و باهم مقایسه گردیده است.

سيستم سد و  شتابنگاشت مورد استفاده در آناليز دیناميکی مدل المان محدود

 ( ميباشد.۱زلزله کوینا )شکل  رکوردفونداسيون، مولفه افقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زلزله کوينا رکوردمولفه افقی  -2شکل 

 

فونداسيون سنگی مطابق روش استاندارد بدون جرم ، از ميرائی تشعشی آن صرف 

 .[5] نظر و فقط سختی آن در آناليزها لحاظ گردیده است

 

 

 يراییمدل نمودن م .0

 

از روش ميرائی رایلی برای منظور نمودن تاثير ميرائی مصالح استفاده شده است  

 [K]و ماتریس سختی  [M]در ماتریس جرم β و αبا ضرب مقادیر  [C]ماتریس استهالک

 به دست می آید : 1مطابق رابطه 

      )1(KmC   

 

% 1سبت ميرائی بحرانی ضرایب ميرائی رایلی برای مد ارتعاشی اول و سوم و ن

محاسبه وآناليز  از آناليز مودال سيستم سد و فونداسيون Ef/ECبرای هر نسبت 

بروش تاریخچه زمانی با این ضرایب صورت  سيستم سد و فونداسيون سنگی  دیناميکی

 گرفته است.

 
 

 روش جرم افزوده .9

 

وسترگارد در حالت دوبعدی برای یک سد وزنی مستقيم با سطح باالدست عمودی، حجم 

آب موثر شتاب دهنده را محاسبه کرد. به وسيله روش تشابه سازی الکتریکی زنگار 

اثرات شيب های مختلف را برروی سطح باالدست سد مورد بررسی قرار داد. زینکوویچ 

موضوع مورد بررسی را بر روی سدهای قوسی و نات  به وسيله تشابه سازی الکتریکی 

با درههای عميق که در جهت عرضی دره سد مرتعش خواهند شد گسترش دادند. بر اساس 

از حجم آب شتاب گيرنده با یک سد در مد ارتعاشی پایه   bمطالب فوق، بعد سوم 

 با فرمول زیر بيان ميشود:

              (2) 

 

فاصله عمودی از باالی سطح آب در هر  yمخزن مورد مطالعه و عمق  hکه در آن 

در سطح بارگير هر گره ميزان حجم آب  bتراز دلخواه می باشد. با ضرب بعد سوم 

 bشتاب گيرنده با سد در هر گره به دست می آید. در دومين مد ارتعاشی، مقدار 

 .[6] از فرمول زیر بدست می آید

 

  )3(
3

2 5.0
yh

L

X
b 








  



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 4

فاصله اندازه گيری شده از قوس تاج   Xطول تماس آب با سطح سد و Lائی که ج

یا نقطه ميانی سد خواهد بود. دو معادله فوق کامل نيستند ولی حجم آب شتاب 

 گرفته با سد را به طرز مناسبی می توان با آن تخمين زد.

 

 
 تاثير سختی بر مدهای ارتعاشی .1

 

اسيون سنگی آناليز سيستم سد و فوند ،ختلف( م Ef/ECازای نسبت سختی های)ه ب

مد سوم ارتعاش آزاد سيستم سد و فونداسيون سنگی  را برای  0مودال گردید. شکل 

نتایج برای پنج مد اول با فرکانسهای پائين ارتعاش نشان می دهد.  Ef/EC= 1نسبت  

 ارائه گردیده است. 9آزاد سيستم سد و فونداسيون در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ef/EC= 1مود سوم ارتعاش آزاد سد و فونداسیون سنگی به ازای  -3شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ef/EC پنج مد اول ارتعاش آزاد سد و فونداسیون سنگی بازای نسبت های متفاوت -4شکل 

 

به  همانطوریکه از نمودارمشخص است  افزایش نسبت مدول االستيسيته سنگ بستر

 رتعاشی شده است.باعث افزایش فرکانس مدهای ا ،بتن بدنه

 

 

 تاثير سختی برپاسخ دیناميکی سد .3

 

نقطه بحرانی از بدنه سد جهت بررسی تاثير سختی سنگ بستر بر پاسخ دیناميکی  دو

نقطه ميانی تاج سد در  سد دوقوسی بتنی کارون یک درنطرگرفته شده است: الف(

 .ب( نقطه ميانی سد در تراز پی ،باالدست

ه زمانی و تحت اعمال مولفه افقی رکورد زلزله با استفاده ازروش تاریخچ

کوینا  مدل المان محدود سد و فونداسيون سنگی آن بازای مقادیر مختلف نسبت 

مدول االستيسيته سنگ به مدول االستيسيته بتن، آناليز دیناميکی گردیدو تاریخچه 

ست زمانی تنش و تغيير مکان  و مقادیر حداکثر آنها در نقاط بحرانی مذکور بد

 باهم مقایسه شده است. ،آمده و برای نسبت های مختلف سختی
( کششی و فشاری S11حداکثر تنش قوسی )ر باالدست: نقطه ميانی تاج سد دالف( 

از تاریخچه زمانی تنش و تغيير مکان نسبی بازای نسبتهای مختلف سختی سنگ بستر 

تخراج گردیده و در به بتن بدنه سد از نتایج آناليز دیناميکی تاریخچه زمانی اس

 بصورت نمودار ارائه گردیده است. 7و 3، 1شکل 
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 رکورد زلزله کوينا(تحت آانالیز دينامیکی با S11تنش قوسی ) -5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ef/EC حداکثر مقادير تنش کششی قوسی در نقطه میانی تاج سد بازای مقادير مختلف -6شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 Ef/EC اری قوسی در نقطه میانی تاج سد بازای مقادير مختلفحداکثر مقادير تنش فش -7شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Ef/EC تغییر مکان نسبی حداکثر نقطه میانی تاج سد بازای مقادير مختلف -8شکل 

 

چنين مشخص است که مقدار تنش قوسی کششی و فشاری  7و  3از نمودارهای شکل 

درصدی سختی  ۱3افزایش  با افزایش سختی سنگ بستر کاهش می یابد بطور متوسط با

درصد کاهش می یابد. تغيير مکان حداکثر  1سنگ بستر ميزان تنش باندازه متوسط 

نسبی نقطه ميانی تاج سد با افزایش سختی سنگ بستر کاهش می یابد ولی مقدار 

 کاهش در کل قابل توجه نمی باشد.

شی کش (S33تنش طره ای  ) ۳شکل ب(: نقطه ميانی بدنه سد در تراز پی: 

حداکثر را به ازای مقادیر مختلف نسبت سختی سنگ بستر به سختی بتن بدنه سد در 

 مذکور نشان می دهد. نقطه
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 تنش طره ای حداکثر کششی در محل اتصال بدنه سد به فونداسیون سنگی در تراز پی –9شکل 

 

در ت. اس ای با افزایش سختی کاهش یافتهطره اساس نمودار باال ميزان تنشبر 

 ازای تغيير سختی سنگ بستر قابل مالحظه نمی باشد. ه حالت کلی تغيير ميزان تنش ب

 گيرينتيجه .7

 
بمنظور  تاثير سختی سنگ بستر بر پاسخ دیناميکی سد بتنی دو قوسی کارون یک 

افزایش سختی سنگ بستر باعث  .مورد بررسی قرار گرفتمحيط احداث سد بررسی تاثير 

 ای مدهای طبيعی سيستم سد و فونداسيون سنگی می گردد.افزایش فرکانس ه

نتایج نشان ميدهد که افزایش سختی سنگ بستر باعث کاهش قابل توجه ميزان 

تنش قوسی در نقطه ميانی تاج سد می گردد ولی تاثير قابل توجهی بر تغيير مکان 

 این مورد برای تنش طره ای در محل اتصال بدنه سد به .حداکثر نمی گذارد

 فونداسيون در تراز پی نيز صادق ميباشد.
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