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 خالصه
دو قوسی برای بررسی تاثير سختی در این مقاله به آناليز دیناميکی سد 

خته می شود. برای انجام آناليز از نرم فونداسيون بر پاسخ لرزه ای پردا

استفاده شده و تاثير اندرکنش سد، مخزن و فونداسيون در مدل لحاظ  Ansysافزار 

 سه، مدل سازی به صورت دوقوسیهای شده است. با توجه به رفتار و هندسه سد

   Newmarkاز روش تحليل به صورت تاریخچه زمانی بااستفادهبعدی انجام گرفته و 

به عنوان یک مطالعه موردی، آناليز لرزه ای سد دو قوسی است.  نجام گرفتها

مولفه های افقی و قائم شتاب نگاشت زمين  ماروپوینت مورد توجه قرار گرفته و

مدل اعمال شده است. با استفاده از مدل تهيه شده می توان  به السنترولرزه 

آناليز کاملی را با در نظر گرفتن حالت های کلی نظـير شيـبدار بودن وجه 

را برای مصالح سد در نظر  غير خطیباالدست سـد و کف مخزن انجام داده و رفتار 

رتباط نتایج حاصل از آناليز نحوه تاثير سختی فونداسيون را که اگرفت. 

  مستقيمی با مدول االستيسيته دارد، به روشنی نشان می دهد.

 

 ، سختی فونداسيون، سد دو قوسی Ansys، زلزله، اندرکنشکلمات کليدي: 

 

 

 مقدمه .1

 

مسئله اندرکنش سازه و سيال از گسترده ترین بحث های مربوط به رفتار          

ه نظر مهندسی جالب بوده و کارهای تحقيقاتی متعددی در خصوص قطسيال است که از ن

آن انجام شده است. مسائل مربوط به اندركنش سازه و سيال زمانی به وجود می آید 

که بين دو سيستم حرکت نسبی وجود داشته باشد. یکی از مسائل مهم در بحث مربوط 

سيال ندرکنش  سد  -به ا ستم  بين سي ــنش  ــازه، اندرک خز -س قوع م گام و ن در هن

زلزله می باشد. اندرکنش یک سد با آب ذخيره شده در پشـت آن سـبب افزایش پرید 

ارتعاشات سد می شـود. دليل این امر آن اسـت که سـد نمی تواند بدون تغييرات 

مکانی آب مماس بر آن، حرکت کند. آبی که همراه ســد حرکت می کند سبب افزایش 

ب شده  کت داده  لی حر ید جرم ک شده، پر فزوده  جرم ا ین  شود. ا می  له  يل زلز ه دل

لت  به ع مده  جود آ به و سی  های اینر فزایش داده و نيرو سد را ا عی  شات طبي ارتعا

زلزله را تحت تاثير قرار می دهد. همچنين می تواند سبب افزایش ميرایی در حين 

رات سبب جذب امواج فشاری در مرزهای مخزن و انتشار به سمت باالدست گردد. این اث

می شود که پاسخ لرزه ای سد نسبت به حالت مربوط به سد با مخزن خالی متفاوت 

 .]1[باشد 

                                                 
  گروه عمرانمربی 1
 گروه عمراناستاديار  2
 سازه های هيدروليکی -کارشناسی ارشد عمراندانشجوی 3
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مطالعات انجام شده در خصوص مدل سازی اثرات اندرکنش در مسائل مربوط به 

آناليز لرزه ای سدها دارای سابقه طوالنی است. اولين مطالعه را در این زمينه 

. او اثرات اندرکنش را به صورت یک مدل دو ]۱[داد ارائه  1۳00وسترگارد در سال 

مخزن که تحت اثر ارتعاش ناشی از حرکت افقی زمين قرار گرفته، مورد  -بعدی سد

توجه قرار داد. او فرض کرد که سد صلب و دارای یک مخزن نيمه محدود با عمق 

مخزن  ثابت است. وی با روش های تحليلی، توزیع فشار سيال را در محل تماس سد و

استخراج کرد. او دریافت که نيروی ناشی از اندرکنش متناسب با شتاب ناشی از 

حرکت لرزه ای زمين می باشد و ممکن است به وسيله یک توزیع سهموی جرم روی 

ارتفاع سد تقریب زده شود. این روش به عنوان تقریب جرم افزوده ناميده می شود. 

یژه مربوط به پاسخ لرزه ای سد برای به علت وجود جرم افزوده، فرکانس های و

مخزن به صــورت کامالً مشخصی کمتر از سيستم سد خالی می باشد. تقریب  -سيستم سد

جرم افزوده وسترگارد به علت ساده بودن، یکی از کاربردی ترین مدل ها برای 

آناليز سدها در عمليات مهندسـی می باشد، ولی این تقریب هيچگونه استهالک مربوط 

انتشار را در نظر نمی گيرد و تنها منبع استهالک انرژی، ناشی از ميرایی  به

، اثرات تراکم پذیری سيال را روی 1۳91چوپرا در سال  سازه ای سد می باشد.

. مدل فيزیکی او مشابه با ]0[نيروی ناشی از اندرکنش سازه و سيال بررسی کرد 

نظر نگرفتن اثرات تراکم مدل وسترگارد بود. او نتيجه گرفت که در صورت در 

پذیری خطاهای محسوسی در نتایج آناليز ظاهر خواهد شد. در بيشتر مطالعات انجام 

گرفته از فرض تراکم ناپذیر بودن آب استفاده شده است، زیرا در نظر گرفتن چنين 

فرضی، مدل سازی سيستم سد و مخزن را با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش بسيار 

آب تراکم ناپذیر، امواج با ســرعت نامحدودی حرکت می کنند به  ساده می کند. در

که نيروهای اندرکـنش متناسب با شتابی است که به سـيال اعمال می شود.  طوري

 بنابراین در این شرایط حل انتگرال های پيچيده مورد نياز نمی باشد.

 قيقات انجام شده نيز، نيروهای ناشی از اندرکنش در حينـدر بعضی تح

رکت لرزه ای زمين به صورت یک نيروی خارجی روی سد در نظر گرفته می شود و ــح

پاسخ سد در محاسبه نيروهای اندرکنش دخالت ندارد، زیرا سد صلب فرض می شود. 

تاثير انعطاف پذیر بودن سد را روی نيروهای اندرکنش با مدل  1۳91چوپرا در سال 

او نشان  .]5و  4[ ر و فنر مطالعه کرد سازی سد به صورت سيستمی شامل جرم، ميراگ

داد که فرکانس های طبيعی سيستم کوپل شده سد و مخزن متفاوت با سيستم غير کوپل 

می باشد. او دریافت که اگر نسبت اولين فرکانس ویژه سد به اولين فرکانس ویژه 

 مخزن بزرگتر از دو باشد، می توان از تاثير تراکم پذیر بودن آب صرف نظر کرد.

او نتيجه گرفت که هنگام در نظر گرفتن اثرات اندرکنش سد و مخزن پاسخ سد نسبت 

 به حالتی که از اثر اندرکنش صرف نظر می شود، به طور محسوسی افزایش می یابد.

موج هيدرودیناميک فقط می تواند به صورت  هبرای هندسه های خيلی پيچيده، معادل

ه مخزن حل شود. مشخصات مربوط به عددی و با گسسته سازی مناسب براي دامن

نامحدود بودن مخزن، الزم است با انتخاب یک مدل عددی مناسب در مرز قطع شده، 

نمایش داده شود تا محاسبات بر اساس عدم وجود امواج منعکس شده از مرز دوردست 

صورت گيرد. برای دستيابی به یک نتيجه نسبتًا دقيق در محاسبه فشار 

مخزن سد به صورت  سد با دامنه مخزن نامنظم، معموالً د بر هيدرودیناميکی وار

مجموعه ای از عناصر محدود در نظر گرفته می شود. برای اولين بار زینکوویچ در 

فرمول بندی عناصر محدود را برای نمایش پاسخ یک سازه مستغرق با فرض  1۳95سال 

فرمول بندی عناصر  1۳11زینکوویچ در سال  .]9[تراکم ناپذیر بودن آب، نمایش داد 

. او ]1[محدود را برای حل معادله موج فشاری دامنه نامحدود مخزن آزمایش کرد 

نشان داد كه شرط مرزی دوردست سامرفلد برای مدل مخزن کامال طویل مناسب است و 

می توان از آن به عنوان شرط مرزی در محل قطع دامنه در مدل گسسته عناصر محدود 

 ه نمود. دامنه سيال، استفاد

برخی فرمول بندی های مربوط به فشار هيدرودیناميکی در جمالت وابسته به 

این روند  .]1[ فرکانس بيان می شوند که دارای رفتار خوب در حوزه فرکانس هستند

برای  1۳19به وسيله چوپرا و همکاران در سال  EACD-3Dدر برنامه کامپيوتری 

آناليز لرزه ای سد قوسی نمایش داده شده است. فشار هيدرودیناميکی در مخزن به 

 وسيله شتاب وجه باالدست و شتاب قائم در کف مخزن توليد می شود.

مناسب ترین روش برای انجام تحليل دیناميکی، آناليز در حوزه زمان می 

ئق آمدن به محدودیت های روش طيف پاسخ، محاسبه پاسخ وابسته به باشد که برای فا

سيال  –خاک و سازه  –زمان سازه و سيال و نيز نمایش بهتر اثرات اندرکنش سازه 

به کار می رود. ورودی های زلزله برای آناليز در حوزه زمان، معمواًل به شکل 

های حرکت لرزه ای  ی شتاب می باشد که نسبت به خيلی از مشخصهـتاریخچه زمان

يق می باشد. آناليز تاریخچه زمانی ـين از قبيل تداوم و فرکانس خيلی دقـزم

همچنين تنها روش مناسب برای تخمين معيار آسيب است. در این روش، پاسخ در 
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با دامنه زمان با استفاده از انتگرال گيری عددی گام به گام محاسبه می شود. 

ین مقاله آناليز کاملی با استفاده از نرم افزار توجه به موارد ذکر شده، در ا

Ansys  مورد بحث و بررسی  اثرات جذب فونداسيوندر حوزه زمان انجام می شود و

  قرار می گيرد.

 

 

 
  معادالت حاکم .2

 

فرض می شود که سيال غير  دست آوردن معادالت حاکم بر سيال داخل مخزنه برای ب

در این صورت معادله موج چرخشی، غير لزج و با تغيير مکان های کوچک است. 

 آکوستيک به صورت زیر بيان می شود:

(1                                                )                                                                                                                                 

 

  
   

   
       

زمان می    فشار آکوستيک و   بيان کنندة سرعت امواج صوتی در سيال،   که در آن

 زیر بيان می شود: معادله حاکم بر سد نيز در فرم ماتریسی به صورت باشد.

(۱                                                                                                                            )                                

  ̈    ̇       ̈   
    

بردار تغيير    ،ماتریس سختی   ،ماتریس ميرایی  ماتریس جرم،   که در آن 

   ̈ فشار هيدرودیناميکی وارد از طرف مخزن بر روی سد در محل تماس و      ،مکان

برای بيان رفتار مرز دور دست مخزن از شرط مرزی سامرفلد شتاب زلزله می باشد. 

 و برای بيان ميرایی از روش ریلی استفاده می شود.

 

 آناليز مدل .3

 

استفاده  Ansys از نرم افزار دو قوسی مورد نظربرای آناليز لرزه ای سد بتنی 

شده است. این نرم افزار قابليت آناليز لرزه ای با در نظر گرفتن هندسه نامنظم 

دامنه ها و اثرات اندرکنش مخزن و پی را دارا می باشد. برای این منظور عناصر 

همچنين مناسبی که رفتار تراکم پذیری سيال را نمایش دهد، پيش بينی شده است. 

برای انجام آناليز مرزهای جاذب مناسبی در مرز دور دست قطع شده و نيز در کف 

استفاده  Somerfeld مخزن تعریف شده و برای مرز دوردست قطع شده نيز از شرط مرزی

استفاده شده که پارامترهای  Newmark برای انتگرال گيری عددی از روش شده است.

γ و        آن به صورت  انتخاب شده است.         گام زمانی برابرو      

به عنوان مطالعه  متر 140ارتفاع به ماروپوینت سد به منظور آناليز دیناميکی، 

داده شده  نمایش 1شکل در  هندسه مدل مورد نظر موردی در نظر گرفته شده است.

 است:
 

 
 هندسه مدل  – 1شکل 
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شکل های مولفه های زلزله السنترو انتخاب شده است.  برای انجام تحليل لرزه ای

رخ داد، نشان می  1۳43شتاب نگاشت های زمين لرزه السنترو را که در سال  4تا  ۱

 دهد. 

 
 

 
 جنوب زمين لرزه السنترو -مولفه امتداد شمال – 2شکل 

 

 
 غرب زمين لرزه السنترو -مولفه امتداد شرق – 3شکل 

 

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 5

 
امتداد قائم زمين لرزه السنترومولفه  – 4شکل   

سخ های تغيير ابعد از مدل سازی و انجام تحليل دیناميکی، نتایج مربوط به پ

کی به وجود آمده يمکان، تنش های به وجود آمده در بدنه سد و فشار هيدرودینام

به اینکه هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثير  هدر مخزن استخراج شده است. با توج

سختی فونداسيون بر پاسخ لرزه ای سد دوقوسی می باشد، مدل مورد نظر برای دو 

یج نتا فونداسيون انعطاف پذیر و فونداسيون صلب مورد تحليل قرار گرفته و حالت

ه السنترو برای دو حالت ب، با اعمال شتاب نگاشت افقی و قائم زمين لرزه حاصل

صورت تاریخچه زمانی ارائه شده است. برای فونداسيون انعطاف پذیر مدول 

 نتایج 9و  5گيگا پاسکال در نظر گرفته شده است. شکل های  ۱۱برابر ستيسيته اال

مربوط به تغيير مکان افقی نقطه ميانی تاج سد را در امتداد مخزن برای دوحالت 

 د. ننشان می ده

 

 
برای پی انعطاف پذير تغيير مکان افقی  تاج سدتاريخچه زمانی  – 5شکل   
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برای پی صلب تاريخچه زمانی تغيير مکان افقی  تاج سد – 6شکل   

 

با مقایسه منحنی می توان به کاهش تغيير مکان افقی تاج هنگامی که 

فونداسيون به صورت صلب در نظر گرفته می شود، پی برد. همچنين برای بررسی 

وجود آمده در بدنه سد نتایج مربوط به پاسخ تاریخچه زمانی وضعيت تنش های به 

تنش های اصلی حداکثر و حداقل در نقطه بحرانی برای دو حالت فونداسيون رسم شده 

نشان داده شده است. با توجه به نتایج حاصل می  13تا  1 و به صورت منحنی های

برد. همانگونه که  توان به تاثير سختی فونداسيون در پاسخ لرزه سد دو قوسی پی

نتایج نشان می دهد هنگامی که فونداسيون به صورت صلب در نظر گرفته می شود 

 پاسخ های مربوط به تنش ها نيز کاهش می یابد.
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صلبتنش اصلی حداکثر برای فونداسيون تاريخچه زمانی  – 8شکل   
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تنش اصلی حداقل برای فونداسيون صلبتاريخچه زمانی  – 11شکل   

 

 
برای بررسی تاثير فونداسيون بر روی فشار هيدردیناميکی توليد شده در 

عکاس کامل مخزن با توجه به خاصيت جذب فونداسيون انعطاف پذیر و خاصيت ان

فونداسيون صلب، نتایج مربوط به فشار هيدرودیناميکی توليد شده در پاشنه سد 

تاریخچه های زمانی فشار  پاسخ 1۱و  11. منحنی های مورد مقایسه قرار گرفته است

 هيدردیناميکی را برای دو حالت نمایش می دهد.

 
پاشنه سد برای فونداسيون فشار هيدروديناميکی توليد شده در تاريخچه زمانی  – 11شکل 

 انعطاف پذير
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فشار هيدروديناميکی توليد شده در پاشنه سد برای فونداسيون تاريخچه زمانی  – 12شکل 

 صلب

 

همانگونه که منحنی ها نشان می دهد، در مورد پاسخ مربوط به فشار 

هيدرودیناميکی نمی توان با قاطعيت گفت که سختی فونداسيون سبب کاهش فشار 

دليل این امر را رودیناميکی به وجود آمده در مخزن می شود یا سبب کاهش آن. هيد

می توان در ماهيت فونداسيون در جذب فشار هيدرودیناميکی توليد شده در مخزن 

جستجو کرد. فونداسيون صلب از یک طرف به دليل انتقال کمتر زلزله به بدنه سد 

اميکی ناشی از ارتعاش در مخزن سبب کمتر شدن تغيير مکان سد و فشار هيدرودین

شده و از طرف دیگر به دليل انعکاس کامل جذب فشار هيدرودیناميکی سبب باقی 

از  یماند آن در مقدار حداکثر می گردد. در حاليکه در پی انعطاف پذیر مقدار

فشار هيدرودیناميکی توليد شده توسط فونداسيون جذب می شود. بنابراین می توان 

گفت که ميزان جذب یا توليد امواج فشار هيدرودیناميکی بستگی به وضعيت 

بارگذاری لرزه ای و مشخصات فونداسيون دارد. در خاتمه برای بررسی مناسب تر 

ن و تنش ها، مقادیر عددی پاسخ ها تاثير فونداسيون صلب در کاهش پاسخ تغيير مکا

مقادیر عددی پاسخ های حداکثر تغيير مکان  1 به صورت جدول ارائه شده است. جدول

 افقی و تنش های اصلی را برای دو حالت فونداسيون نشان می دهد. 

 

 

برای شرايط مختلف  تنش های اصلیمقادير عددی حداکثر تغييرمکان افقی و -1 جدول

 فونداسيون

فونداسيون  سدپاسخ 

 صلب

فونداسيون 

 انعطاف پذیر

 درصد کاهش

حداکثر تغييرمکان افقی 

 تاج سد )متر(

3۳31/3 13۳/3 1/19 

حداکثر تنش اصلی کششی 

 ) مگاپاسکال(

51/۳ 91/۳ 34/1 

حداکثر تنش اصلی فشاری 

 ) مگاپاسکال(

01/۳ ۱0/13 3/۳ 

 
جدول  به  جه  گرفتن  فوقبا تو ظر  گام در ن که هن فت  توان دریا می  شنی  به رو

% و تنش های توليد شده در بدنه 11فونداسيون به صورت صلب تغيير مکان تا حدود 

% قابل کاهش می باشد. دليل این امر انتقال کمتر ارتعاشات زلزله ۳سد تا حدود 

ليل قابل به بدنه سد می باشد. بنابراین می توان نتيجه گرفت که برای حصول تح

ها  يل  سيون در تحل ثرات فوندا که ا سی الزم است  سد دو قو حی دقيق  نان و طرا اطمي

 لحاظ شود. کاری که در مطالعات پيشين به آن چندان توجهی نشده است.   حتماً 
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خزن و   با م مراه  سی ه سد دوقو سازی  مدل  يت  شان دادن اهم برای ن له  ین مقا در ا

به عنوان یک مطالعـه مـوردی بـا اسـتفاده از مـدل    Morrow Pointفونداسيون، سد 

مورد تحليل قرار گرفت.  Ansys عناصر محدود توسعه داده شده به وسيله نرم افزار

به مدل تحميل  El Centro زمين لرزه برای تحليل لرزه ای، مولفه های افقی و قائم

شد. بعد از تحليل مدل، نتایج حاصل که تغيير مکان افقی و تنش های اصلی سد و 

برای  ید.  ستخراج گرد شد، ا می با خزن  شده در م يد  يدرودیناميکی تول شار ه يز ف ن

بررسی تاثير سختی فونداسيون، مدل برای حالت های مختلف فونداسيون مورد تحليل 

حاصل از مدل می توان به کاهش پاسخ تغيير مکان با توجه به نتایج قرار گرفت. 

  افقی و تنشهای به وجود آمده در بدنه سد هنگام صلب بودن فونداسـيون پی برد.

بنابراین در طراحی دقيق سدها الزم است به مدل سازی دقيق فونداسيون توجه شود. 

تاثير  توان  می  شده  يه  مدل ته سيله  به و که  ست   کر ا به ذ مه الزم  در خات

ارامترهای دیگر نظير اثر شيب کف مخزن و شيب وجه باالدست بر روی پاسخ لرزه ای پ

 سد دو قوسی را بررسی کرد.
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