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 خالصه

در نظر گرفتن در این مقاله به تاثير مولفه پيچشی بر روی پاسخ لرزه ای سد دو قوسی با 

که مبتنی بر روش  Ansys پرداخته می شود. برای انجام آناليز از نرم افزاراندرکنش اثرات 

عناصر محدود می باشد، استفاده شده و تاثير اندرکنش سد، مخزن و فونداسيون در مدل لحاظ 

با توجه به رفتار و هندسه سدهای دو قوسی، مدل سازی به صورت سه بعدی انجام شده است. 

استفاده شده است. به عنوان یک مطالعه    Newmarkگرفته و برای تحليل دیناميکی از روش

موردی، آناليز لرزه ای سد ماروپوینت  مورد توجه قرار گرفته است. برای بررسی تاثير 

برای دو حالت اعمال مولفه های انتقالی تنها و اعمال مولفه مولفه پيچشی، مدل تهيه شده 

های انتقالی و پيچشی به صورت توام مورد تحليل قرار گرفته و نتایج حاصل باهم مقایسه شده 

 است. نتایج حاصل از تحليل، تاثير مولفه پيچشی را در افزایش پاسخ ها نشان می دهد.

 

 عناصر محدودفونداسیون، پیچشی، زلزله، سد دوقوسی، مولفه : کلمات کلیدي

 

 
 مقدمه .1

  
های انتقالی همراه با مولفه مولفه  ،در هنگام بروز زلزله بدليل تاثير امواج

پيچشی حرکت زمين وجود دارند، ولی با توجه به اینکه امکان ثبت مولفه پيچشی زمين 

دیناميکی  طور مستقيم بوسيله دستگاههای شتابنگاری وجود ندارد، در تحليلبه 

شوند. مولفه پيچشی جنبش شدید های دورانی در نظر گرفته نمیها معموال مولفهسازه

تواند تاثير زیادی زمين در تغييرات پاسخ سازه هنگام وقوع حرکات زمين لرزه می

 رسد.داشته باشد، لذا لزوم تحقيقات بيشتر  راجع به این موضوع ضروری به نظر می

محاسبه این مولفه توسط محققين ارایه گردیده است و اهميت این های مختلفی جهت روش

های متقارن نيز موضوع در مطالعاتی که صورت گرفته نشان داده شده است. حتی سازه

 توانند تحت تحریکات پيچشی قابل توجهی قرار گيرند. هنگام زمين لرزه می

 شده ثبت انتفالی مولفه دو براساس پيجشی مولفه برآورد منظور به را روابطی محققين،
نيومارك را  را پيچشی مولفه برآورد چگونگی بر اولين پيشنهاد اند. کرده عرضه نقطه یک در

 جنبش انتقالی و پيچشی هاي مولفه ساده اي را بين رابطه ارائه داد. وی 1۳9۳در سال 
کرد که گرفت. او تاکيد  قرار بيشتري بررسی مورد دیگر ارائه داد که در تحقيقات زمين

 حال مولفه دورانی حرکت زمين در طراحی سازه های مهندسی دارای اهميت می باشد. در
 شدید انتقالی جنبش هاي مولفه برحسب پيچشی مولفه برآورد حاضرروش های متنوعی براي

دارد که از جمله آنها می توان به روش مشتق زمانی و  با توجه به روابط، وجود زمين

رابطه ساده ای  1۳99سينگ در سال  و آشتيانی -اشاره کرد. غفوريروش تفاضالت محدود 

زمين با استفاده از روش مشتق زمانی ارائه دادند  را برای محاسبه مولفه پيچشی
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که در این مقاله از این روش برای محاسبه مولفه پيچشی استفاده می شود. بر طبق 

 ( محاسبه می شود:1) روابط ارائه شده توسط آنها مولفه پيچشی از روی رلبطه
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Ψ  جابجایی در امتداد و    و    در رابطه فوق
 

نيز     دوران حول محور می باشد. 

 شده است. سرعت موج برشی بوده و برای تمام جهات ثابت فرض

یکی از سازه های مهمی که تاثير مولفه پيچشی روی آن کمتر مورد بررسی محققين 

قرار نگرفته است، سد دو قوسی می باشد که در این مقاله به بررسی تاثير مولفه 

پيچشی زلزله بر پاسخ لرزه ای آن پرداخته مشود. برای مطالعه دقيق رفتار 

ه دامنه های موثر بر رفتار لرزه ای سد در دیناميکی یک سد بتنی وزنی، باید هم

مدل سازی در نظر گرفته شوند. این دامنه ها در حالت کلی بدنه سد، مخزن و 

فونداسيون می باشند.  روش عناصر محدود یکی از تواناترین روش ها برای مدل سازی 

 Ansys عددی این دامنه ها می باشد. به همين دليل در مطالعه حاضر از نرم افزار
که بر اساس روش عناصر محدود نوشته شده است، برای مدل سازی عددی معادالت حاکم  

که  Newmark استفاده می شود. برای حل معادالت دیناميکی استخراج شده نيز از روش

یک روش ضمنی و پایدار از لحاظ عددی می باشد، استفاده شده و تحليل در حوزه زمان 

بارگذاری های لرزه ای متنوع و تحليل غير خطی مدل  انجام می گيرد تا امکان اعمال

 فراهم شود.

 

 
 آنالیز مدل .2

 
 Ansys برای آناليز لرزه ای سد بتنی دو قوسی مورد نظر از نرم افزار      

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

مخزن و پی را دارا می باشد. همچنين برای نامنظم دامنه ها و اثرات اندرکنش 

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

استفاده شده است. برای  Somerfeld تعریف شده و برای مرز دوردست از شرط مرزی

 استفاده شده که پارامترهای آن به صورت Newmark انتگرال گيری عددی از روش

γ و        و برای اعمال اثرات انتخاب شده          و گام زمانی برابر     

به منظور آناليز دیناميکی، سد  ميرایی نيز از روش ریلی استفاده شده است.

متر به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است.  140ماروپوینت به ارتفاع 

 نمایش داده شده است:  1هندسه مدل مورد نظر در شکل 

 
 سد ماروپوینتهندسه مدل  – 1شکل 
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رخ داد،  1۳43که در سال برای انجام تحليل لرزه ای مولفه های زلزله السنترو 

، مولفه پيچشی  (1)با استفاده از رابطه ذکر شده در معادله انتخاب شده است. 

مولفه  ۱زمين لرزه السنترو از روی مولفه های انتقالی استخراج شده است. شکل 

 پيچشی زمين لرزه السنترو را نمایش می دهد.

 

 

 
 حول محور قائم زمین لرزه السنتروپیچشی مولفه   –2شکل 

 
بعد از مدل سازی و انجام تحليل دیناميکی، نتایج مربوط به پاسخ های       

تغيير مکان، تنش های به وجود آمده در بدنه سد و فشار هيدرودیناميکی به وجود 

آمده در مخزن استخراج شده است. با توجه به اینکه هدف اصلی این مقاله، بررسی 

بر پاسخ لرزه ای سد دوقوسی می باشد، مدل مورد نظر برای دو  مولفه پيچشی تاثير

مولفه های انتقالی تنها و اعمال توام مولفه اعمال زلزله با در نظر گرفتن حالت 

مورد تحليل قرار گرفته و نتایج حاصل،  برای دو حالت به  های انتقالی و پيچشی

ستيسيته مدول االبا صورت تاریخچه زمانی ارائه شده است. فونداسيون انعطاف پذیر 

ربوط به نتایج م 13تا  0گيگا پاسکال در نظر گرفته شده است. شکل های  ۱۱برابر 

در امتداد مخزن، فشار هيدرودیناميکی در  تغيير مکان افقی نقطه ميانی تاج سد

 حالت نشان می دهند. برای دو را پاشنه و تنش های اصلی در بدنه سد 
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 تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی تاج سد برای مدل بدون در نظر گرفتن مولفه پیچشی  -3شکل 

 

 
 تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی تاج سد برای مدل با در نظر گرفتن مولفه پیچشی  -4شکل 
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تاریخچه زمانی توزیع فشار هیدرودینامیکی در پاشنه سد برای مدل با در نظر گرفتن  -5شکل 

 مولفه پیچشی

 

 

برای مدل با در نظر گرفتن  تاریخچه زمانی توزیع فشار هیدرودینامیکی در پاشنه سد -6شکل 

 مولفه پیچشی
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 تاریخچه زمانی توزیع تنش اصلی حداکثر  برای مدل بدون در نظر گرفتن مولفه پیچشی -7شکل 

 

 

 برای مدل با در نظر گرفتن مولفه پیچشی  تاریخچه زمانی توزیع تنش اصلی حداکثر -8شکل 
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 مدل بدون در نظر گرفتن مولفه پیچشی تاریخچه زمانی توزیع تنش اصلی حداقل  برای -9شکل 

 

 

 تاریخچه زمانی توزیع تنش اصلی حداقل  برای مدل با در نظر گرفتن مولفه پیچشی -11شکل 

 
در خاتمه برای بررسی دقيق تر تاثير مولفه پيچشی بر پاسخ لرزه ای مدل سد       

 1دو قوسی مورد نظر، مقادیر عددی پاسخ ها به صورت جدول ارائه شده است. جدول 

 مقادیر عددی پاسخ ها را برای دو حالت اعمال زلزله نشان می دهد. 
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 رای دو حالت مختلف اعمال زلزلهمقادیر عددی و درصد افزایش پاسخ های حداکثر ب -1جدول 

درصد افزایش  با  مولفه پيچشی بدون مولفه پيچشی زلزلهاعمال شرایط 

 پاسخ

حداکثر تغييرمکان افقی مثبت تاج 

 (مترسد  )

13۳/3 11۱/3 7/۱ 

حداکثر تغييرمکان قائم منفی تاج 

 (مترسد  )

3۱2۱/3 3۱۳9/3 7/10 

فشار هيدرودیناميکی مثبت حداکثر 

 (پاسکال)

20۱13۱ 937207 9/۱7 

مگا تنش کششی اصلی حداکثر )

 ( پاسکال

26/۳ 69/13 7/9 

مگا تنش فشاری اصلی حداکثر )

 (پاسکال

1/13 2/11 9/16 

 
مولفه توام با توجه به جدول فوق به روشنی می توان دریافت که هنگام اعمال 

 -مخزن -سد های انتقالی و پيچشی به مدل سد دو قوسی با در نظر گرفتن اندرکنش

فونداسيون، تغيير مکان و تنش های توليد شده در بدنه سد و فشار هيدرودیناميکی 

در مخزن تا حد قابل مالحظه ای افزایش می باشد. بنابراین می توان نتيجه گرفت که 

برای حصول تحليل قابل اطمينان و طراحی دقيق سد دو قوسی الزم است که اثر مولفه 

 در تحليل ها حتمًا  لحاظ شود. های انتقالی و پيچشی،

 

 
 نتیجه گیری  .3

 
در این مقاله به تاثير مولفه پيچشی بر پاسخ لرزه ای سد دو قوسی با در نظر 

. برای این منظور مدل جامعی با استفاده از روش گرفتن اثرات اندرکنش پرداخته شد

با اعمال مدل حالت و نتایج پاسخ های مربوط به دو نوع  عناصر محدود تهيه شد

مولفه های انتقالی تنها و اعمال مولفه های انتقالی و پيچشی به صورت توام 

 پاسخ هابه افزایش قابل توجه مقایسه گردید.  با توجه به نتایج حاصل می توان 

 پيچشی همراه با مولفه های انتقالی پی برد.هنگام در نظر گرفتن مولفه 
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