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 خالصه
مخرب و فاجعه  اثرات، تخریب آنهاصدمه دیدن و  اند بطوري که بابا اهمیت مطرح بودهبرجسته و  هايي بتنی وزنی همواره به عنوان سازهسدها
ضروري است که  بنابراین ناپذیري شود.جبران باعث ایجاد اثرات مخرب وتواند واملی است که می. زلزله، از جمله مهمترین عشودایجاد میآمیز 

پذیري فونداسیون سدهاي بتنی وزنی بر پاسخ بررسی تاثیر انعطاف تحقیق،ایمنی آنها در مقابل زلزله شود. هدف از این طراحی و اي به یندهآتوجه فز
سازي سد در دو حالت با فونداسیون صلب باشد. براي این منظور، مدلمیدر برابر زلزله فونداسیون -آب-سداندرکنش سد با درنظر گرفتن  ايلرزه

همچنین براي بررسی رفتار واقعی سد، رفتار غیرخطی مصالح و غیرخطی هندسی سد  .انجام شد ANSYSافزار پذیر با استفاده از نرمو انعطاف
هاي پذیري فونداسیون باعث افزایش پاسخپذیر نشان داد که انعطافدو حالت فونداسیون صلب و انعطافدرنظر گرفته شد. مقایسه نتایج سد در 

 اي سدهاي بتنی وزنی لحاظ شود.پذیري فونداسیون در بررسی رفتار لرزهدینامیکی سد در برابر زلزله گردید. بنابراین باید اثر انعطاف

  
 فونداسیون. - آب- پذیري فونداسیون، اثرات غیرخطی، اندرکنش سدي بتنی وزنی، انعطافکلیدي: سدهاهاي واژه

  
 

   مقدمه  .1
 

هر جا که آب به  سازي آن داشته است.هاي گوناگون سعی بر حفظ و ذخیرهآب یکی از مهمترین مواد حیاتی است که بشر از ابتداي خلقت با روش
پیمودند. سد تدریجی خود را می هاي مختلف نیز در بستر زندگی اجتماعی سیرتگرفتند و پیشرفهاي بشري شکل میشد تمدناندازه کافی یافت می

و هاي جانبی دیگري همچون تولید انرژي هاي جاري ابداع نمود و از آن استفادهسازي آبهایی بود که بشر براي حفظ و ذخیرهیکی از اولین سازه
هاي اصلی و زیربنایی اکثر کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته براي افزایش برنامه سازي یکی از مهمترینآورد. امروزه سد به عملسیالب  کنترل

  .شودمی و ... ، رفاهی و اجتماعیمنابع آب است که خود موجب بهبود وضعیت اقتصادي
توانند ه دیدن و شکسته شدن، میهاي حیاتی که به همان میزان که تاثیر مثبت آنها برجسته و قابل توجه است، در صورت صدمشریانبه عنوان سدها 

اي را به بار آورد. طی قرن حاضر سدهاي بتنی زیادي ساخته تواند چنین فاجعهمخرب و فاجعه آمیز باشند. زلزله، از جمله مهمترین عواملی است که می
آور معمولی، در معرض زمین عالوه بر عوامل زیان خیز ساخته شود. این سدها دیر یا زودرود که تعداد زیادتري نیز در مناطق زلزلهشده و انتظار می

اي کنند، الزم است توجه فزایندههاي سیالبی پایین دست این سدها زندگی میها نفر در دشتهاي مهمی نیز قرار خواهند گرفت. از آنجا که میلیونلرزه

                                                                                                                                              
 سازه- عمرانمهندسی ارشد  کارشناس - 1
  اریاستاد - 2
  اریدانش - 3
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اي آنها به طور کامل شناسایی شده و ا نیز، الزم است که رفتار لرزهبه ایمنی آنها در مقابل زلزله مبذول شود. براي ارزیابی ایمنی و پایداري سده
  .چگونگی عملکرد و نقاط ضعف آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد

رکنش اند ،اندرکنش سد و پیکه بستگی به عوامل زیادي از قبیل  اي استهاي دینامیکی دقیق سدهاي وزنی در برابر زلزله مساله پیچیدهبینی پاسخپیش
اي سدهاي بتنی وزنی انجام گرفته است. هاي اخیر، مطالعاتی در مورد اثرات اندرکنش بر پاسخ لرزهدارد. در سال مشخصات و رفتار مصالح ،سد و آب

شده است. در  فونداسیون بر پاسخ خطی سدهاي بتنی وزنی در معرض زلزله توسط چوپرا و همکاران انجام -مخزن - مطالعاتی بر روي تاثیر اندرکنش سد
اي لرزه در مورد رفتار غیرخطینیز اي مطالعه]. همچنین 1پی استفاده شده است[ - مخزن - سازي سیستم سداین تحقیق، روش اجزاء محدود براي مدل

و همکاران  توسط آکوسرسوبات  - فونداسیون -مخزن - بتنی وزنی در معرض زمین لرزه نزدیک و دور از گسل با درنظرگرفتن اندرکنش سدهاي سد
  ].2گردیده است[انجام 

فونداسیون - آب-اندرکنش سدسد با درنظر گرفتن  ايپذیري فونداسیون سدهاي بتنی وزنی بر پاسخ لرزههدف بررسی تاثیر انعطافدر مطالعه حاضر،     
شده سازي شبیه ANSY دنرم افزار اجزا محدو در APDLزبان با استفاده از  فونداسیون -مخزن - مدل سد ،باشد. براي این منظورمیدر برابر زلزله 

سازي رفتار غیرخطی بتن براساس قانون جریان براي شبیه راگرپ -نظر گرفته شده است. از مدل دراگراست. خواص مصالح سازه به صورت غیرخطی در
سد وزنی پاین فلت انتخاب شده است.  ،ی وزنیاي سدهاي بتندر پاسخ لرزهپی  -مخزن -سدسد استفاده شده است. به منظور بررسی اثرات اندرکنش 

سد با  - 3و رفتار غیرخطی بتن،  فونداسیون صلبسد با  - 2 و رفتار خطی بتن، فونداسیون صلبسد با - 1 چهار حالت مختلف که شاملبراي این منظور  
تاج عمودي جایی هاي جابهپاسخ شود.می درنظر گرفتهبتن  و رفتار غیرخطی ذیرپانعطاف ونیسد با فونداس - 4ذیر و رفتار خطی بتن، پانعطافون یفونداس

با درنظر گرفتن پذیري فونداسیون سدهاي بتنی وزنی انعطافدهد اثر نشان می نتایج .انداین چهار حالت مقایسه شدهایین دست در پقسمت سد در 
 شوند.میسد  ايفونداسیون باعث افزایش پاسخ لرزه-آب-اندرکنش سد

  
  زاء محدود سیستم سازه و سیالمدل اج  . 2

ابتدا معادالت دینامیکی اجزاء محدود آب و سپس سازه به صورت مجزا استخراج  ،به منظور تحلیل سیستم اندرکنش سازه و سیال با روش اجزاء محدود
پذیر و غیرویسکوز ن یک سیال تراکمشود. آب مخزسیال تبدیل می - شوند سپس با استفاده از این معادالت، به یک معادله دینامیکی واحد سازهمی

  ]:  3شود[معادله اجزاء محدود سیال بصورت زیر بیان می ،شودفرض می

)1                     (                                                                                         ( ) 0e e e gM p C p K p Q u uT
f f e f w        

uو pe،ueشود.میرایی و سختی سیال نامیده می ،رتیب ماتریس جرمبه ت Kfو  Mf ،Cfکه  g اي و زمین بردارهاي شتاب گره ،ايبه ترتیب فشار گره
  باشد.می

با روش اجزاء محدود بصورت زیر  ،گیردکه در معرض حرکات زمین قرار میباشد زمانی معادله دینامیکی غیرخطی سازه که شامل سد و فونداسیون می
  ]:4شود[بیان می

)2                   (                                                                                                                     M u C u K u M Qps e s e s e s g eu        

فشار هیدرودینامیک تولید شده بوسیله  Qpeباشد. همچنینبردار سرعت گرهی می ueباشند وبه ترتیب ماتریس جرم و میرایی سازه می Csو  Msکه 
  مخزن آب است.

توان آنها را به صورت زیر باشند و میاندرکنش سیال و سازه می) بیان کننده معادالت گسسته اجزاء محدود براي مسئله 2) و (1معادالت دیفرانسیل (
  ]:5سرهم بندي نمود[

)3              (                                                       

0 0
0 0

M uM u u uC K K
M uM M P p pC K

s gs e e es s fs

fs gfs f e e ef f

                                         

 

    

Kکه Qfs   وM Q T
fs   باشند. معادله حاکم بر اندرکنش سیال و سازه یک معادله و جرم اندرکنش میبه ترتیب ماتریس سختی

توان به شکل مرسوم باشد. این معادله را میهاي جرم و سختی نامتقارن میشود داراي ماتریسدیفرانسیل خطی مرتبه دوم است و چنانچه مشاهده می
  ]:3معادالت دینامیکی بیان نمود[
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)4         (                                                                                                                                       M C u fu u K ii
cc cC c ec      

  شود:پی در حالت تحلیل غیرخطی بصورت زیر نوشته می- سیال -اما معادله حاکم بر سیستم سازه

)5    (                                                                                                                                M C fu u uK ii i ii
cc c cC c e         

Kکه i
c  ماتریس سختی سیستم در هر گام زمانیi باشد. همچنینمیu i

c  ،u i
c  ،u i

c  وf i
e سرعت ،به ترتیب بردارهاي افزایشی شتاب، 

 شود.انتگرال مستقیم حل می هاي) بوسیله روش5باشد. معادله نموي سیستم (میi جابجایی و بار خارجی در هر گام زمانی 

 زنآنالیز غیرخطی سدهاي بتنی و  . 3
پراگر براي -رفتار مصالح بکار رفته باید از مدل مناسبی تبعیت نماید. در این مطالعه، از مدل شناخته شده دراکر ،به منظور انجام تحلیل غیرخطی مصالح

باشد و براي و بتن میها سنگ سازي اثرات غیرخطی بدنه سد بتنی وزنی استفاده شده است. این مدل قابل اجرا براي مصالح اصطکاکی از قبیل خاكمدل
   ) نشان داده شده است.2کولمب است که در شکل (-تقریب قانون موهر

  
  ]2پراگر [ -سطح تسلیم موهر کولمب و دراکر  - 1شکل

  
  ]:2در این مدل معیار تسلیم بصورت زیر تعریف شده است[

 )6                                                  (                                                                      

1
213 0

2
σ σ MσT

m d d yf           

تابع تسلیم و fکه  1 1 1 0 0 0σ σ σ T
d m  هاي ارائه شده بوسیلهبردار تنشσ m هاي هیدرواستاتیک وتنشσ  بردار

  ]:6شود[باشد که بصورت زیر تعریف میدر مدل به ترتیب ثابت مصالح و پارامتر تسلیم مصالح میyو،هباشد.  به عالوتنش می

)7                                        (                                                                    
6 cos 2sin;

3(3 sin ) 3(3 sin )y
c   

 
 

    
  باشد.به ترتیب زاویه اصطکاك داخلی و ضریب چسبندگی مصالح می cو  که 

کند. بنابراین قانون سخت شوندگی وجود ندارد و مصالح هاي توسعه یافته تغییر نمیسطح تسلیم با تسلیم ،پراگر بکار رفته-بر طبق مدل دراکر
هاي پالستیک در راستاي عمود بر سطح تسلیم اتفاق االستیک هستند. در این مطالعه، قانون جریان نیز بکار رفته است. بنابراین کرنش-تیککامال پالس

  ]:6شود[افتد و قانون جریان بصورت زیر تعریف میمی

)8                                          (                                                                                                                             
ε

σp
f 

 
   

εکه در اینجا  p هاي پالستیک وبردار افزایشی کرنششوندگی و هاي سختو قانون باشد. با استفاده از معیار تسلیمضریب پالستیک می
  ]: 6شود[هاي افزایشی بصورت زیر بیان میها و کرنشرابطه بین تنش ،جریان
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)9                                              (                                                                                                                            σ D εep     

  پالستیک مصالح است. - ماتریس خواص االستو Depکه   

  مطالعه موردي  . 4

فلت به عنوان یک سازه واقعی سد پاین ،در رفتار غیرخطی سدهاي بتنی وزنی تحت اثر زلزلهپذیري فونداسیون انعطاف به منظور بررسی اثرات
  )). 2رنظر گرفته شده است. این سد در کالیفرنیا آمریکا قرار گرفته است (شکل(د

  

  
  سد پاین فلت در کالیفرنیا آمریکا - 2شکل

  
  شده است: ) نشان1مخزن و فونداسیون در جدول ( ،خصوصیات مصالح سد

  
 ]1مخزن و فونداسیون سد پاین فلت [ ،مشخصات مصالح سد -1جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

MPa 27580    مدول االستیسیته  

  بتن
  ضریب پواسون  2/0

3Kg/m2483  دانسیته جرمی  
MPa 3    چسبندگی  
  زاویه اصطکاك داخلی (درجه)  45
MPa 2070      مدول االستیسیته  

  دانسیته جرمی  3Kg/m1000    آب
m/s1443               سرعت موج فشار

27580MPa 2/0  فونداسیون  مدول االستیسیته   ضریب پواسون            
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  ) نشان داده شده است.3همچنین مشخصات سطح مقطع سد در شکل (
  

  
  ]1سطح مقطع سد بتنی وزنی پاین فلت [ - 3شکل

  
استفاده شده است. مدل اجزاء محدود  ANSYSنرم افزار  در APDLفونداسیون از زبان  - آب-سازي سیستم سددر این مطالعه براي شبیه   

  ) نشان داده شده است.4فونداسیون سد بتنی وزنی پاین فلت در شکل ( -مخزن -سد
  

  
  فونداسیون سد بتنی وزنی پاین فلت - مخزن - مدل اجزاء محدود سد - 4شکل

  
هاي بدنه سد و فونداسیون در براي مدل کردن سد استفاده شده است. المانPlane42 عدي چهار گرهی اي دو بسازي، از المان سازهبراي مدل

درجه آزادي  3رود. این المان داراي بکار می   Fluid29سازه المان سیال -اند. براي سیال میانی و سطح مشترك آبحالت تنش مسطحه فرض شده
می باشد. اما  درجات آزادي انتقالی المان فقط در گره هایی که در مرزهاي مشترك سیال و سازه قرار انتقالی و یک درجه آزادي فشاري در هر گره 

سازي شده شبیه Plane42گرهی  4باشند. فونداسیون در مدل اجزا محدود که داراي رفتار االستیک خطی است نیز با استفاده از المان دارند فعال می
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پذیري آن لحاظ شده است و اثرات میرایی و اینرسی آن نادیده گرفته فرض شده است  بطوریکه فقط انعطاف است. فونداسیون به صورت بدون جرم
  پراگر در این نرم افزار استفاده شده است.-کردن رفتار غیرخطی بتن بدنه سد از مدل دراکرشده است. براي مدل

  
  صحت سنجی آنالیز مودال  . 4-1

افزار حالت مختلف به شرح زیر در نرم 4فونداسیون در - آب- ه و فرضیات انجام شده، سیستم سدبررسی صحت مدل ارائه شد به منظور
ANSYS  شده استسازي شبیه:  

 سد با مخزن خالی و فونداسیون صلب

 پذیرسد با مخزن خالی و فونداسیون انعطاف

 سد با مخزن پر و فونداسیون صلب 

 پذیرسد با مخزن پر و فونداسیون انعطاف

هاي هاي سد با فرکانسمقایسه فرکانس اند.در جدول مقایسه شده ]1[هاي اصلی سد براي حاالت مختلف با نتایج موجود در مرجع سفرکان
  ) نشان داده شده است:2در جدول ( معتبر براي شرایط مختلف اندرکنش مرجع

  
  رکنشمعتبر براي شرایط مختلف اند مرجعمقایسه فرکانسهاي سد با فرکانسهاي  -2جدول

           )Z(H چوپرا  مطالعه حاضر (%) خطا حالت فونداسیون مخزن فرکانس طبیعی 
 1 صلب خالی 1546/3  152/3 082/0
 2 صلب پر 5189/2 525/2 242/0
 3 انعطاف پذیر خالی 9325/2 93/2 085/0
 4 انعطاف پذیر پر 3310/2 383/2 18/2

  
فونداسیون  - آب- شان دهنده دقت بسیار باالي مدل اجزاء محدود ارائه شده براي مجموعه سدن )2(خطاهاي موجود در ستون آخر جدول 

  ) نشان داده شده است.5در شکل () 4) و (3(شکل مود اول براي حالت . نمایش باشدمی
  

  سوم حالت در اول مود  مود اول در حالت چهارم

  نشاندرک نمایش مدهاي اول براي چهار حالت مختلف - 5شکل
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   تاریخچه زمانیسنجی نتایج تحلیل  صحت  . 4-2

هاي دینامیکی وابسته به تحلیل فوق به علت قابلیت بررسی مشخصهباشد می تحلیل تاریخچه زمانیاي سد در برابر زلزله نیاز به در ارزیابی لرزه
، ANSYSش به منظور صحت سنجی نتایج تحلیل تاریخچه زمانی در این بخ .]1[دهدزمان، نتایج دقیقی از رفتار سازه در زمان وقوع زلزله ارائه می

 ) نشان داده شده است. 6در شکل ( شتاب مولفه افقی زلزله تفت مولفهبررسی شده است.  مولفه افقی زلزله تفتتحلیل سد پاین فلت در برابر 

  

  
   نگاشت زلزله تفتمولفه افقی شتاب -6شکل

  
تحت زلزله تفت انجام  پذیر و مخزن پرسد با فونداسیون انعطافازي شده، تحلیل دینامیکی مدل سسنجی مدل اجزاء محدود مدلجهت صحت

  ) نشان داده شده است: 8] در شکل (1گردید. مقایسه نتایج تحلیل مدل اجزاء محدود با مرجع [
  

  
  در مدل اجزاء محدودجابه جایی تاج سد  -7شکل

  

  
  

  ]1جابه جایی تاج سد در مرجع [ -8شکل
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توان نتیجه ] دارد. بنابراین می1) نتیجه می شود که نتایج مدل اجزاء محدود انطباق بسیار خوبی با نتایج مرجع [8) و (7با مقایسه شکل هاي (
  فونداسیون از دقت بسیار خوبی برخوردار می باشد. - آب - گرفت که مدل اجزاء محدود سیستم سد

  
  پذیري فونداسیونبررسی اثرات غیرخطی سد و اثر انعطاف   .5

به منظور نشان دادن اثرات غیر خطی هندسی و مصالح سد و انعطاف پذیري فونداسیون مقاسیه نتایج تحلیل دینامیکی خطی و غیر خطی سد 
  :چهار حالت مختلف که شاملپاین فلت انجام شده است. براي این منظور  

  ،(RF-Linear)و رفتار خطی بتن  فونداسیون صلبسد با   -1
  (RF-Nonlinear)و رفتار غیرخطی بتن فونداسیون صلبسد با   -2
   (FF-Linear)  ذیر و رفتار خطی بتن پانعطافون یسد با فونداس  -3
   (FF-Nonlinear)و رفتار غیرخطی بتن ذیرپانعطاف ونیسد با فونداس - 4 

) نشان داده شده 3مشخصات این زلزله در جدول (بررسی شده است. ) SPV270( يت تحت زلزلهن چهار حالی. اشده است درنظر گرفته
  ]:7است[

  SPV270مشخصات زلزله  -3جدول
PGD/PG

V (s)  
PGD 

(cm) 
PGV 

(cm/s) 
PGA 

(g) 
  زلزله  مولفه

22/0  68/18  8/84  753/0  SPV2
70 

North
ridge  

  
  ) نمایش داده شده است.9همچنین شکل رکورد شتاب نگاشت آن در شکل (

  

  
  نورتریجزلزله  SPV270 کورد ر مولفه شتاب -9شکل

قسمت تاج سد در عمودي و افقی ی یجاجابهانجام شده است و  )SPV270( ن لرزهیرکورد زم سد پاین فلت تحتخچه زمانی یل تاریتحل
  .اندسه شدهیمقاذکر شده باال چهار حالت ایین دست سد در پ

  RF-Nonlinearو  RF-Linearالف) مقایسه حالت هاي 

 
   غیرخطییسه جابجایی تاج سد با پی صلب در دو حالت تحلیل خطی و مقا - 10شکل
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میلی متر و  1/7شود که جابجایی حداکثر سد در حالت خطی با مقایسه نتایج تحلیل سد در دو حالت خطی و غیرخطی با پی صلب مشاهده می
  درصد افزایش یافته است. 7/28ت به حالت خطی باشد. بنابراین جابجایی سد در حالت غیرخطی نسبمیلی متر می 1/9در حالت غیرخطی 

  
  FF-Nonlinearو  FF-Linearب) مقایسه حالت هاي 

  
  پذیر در دو حالت تحلیل خطی و غیرخطی مقایسه جابجایی تاج سد با پی انعطاف - 11شکل

  
 33/14ایی حداکثر سد در حالت خطی شود که جابجپذیر مشاهده میبا مقایسه نتایج تحلیل سد در دو حالت خطی و غیرخطی با پی انعطاف

  درصد افزایش یافته است. 3/46باشد. بنابراین جابجایی سد در حالت غیرخطی نسبت به حالت خطی میلی متر می 96/20میلی متر و در حالت غیرخطی 
  

  FF-Nonlinearو  RF-Nonlinearج) مقایسه حالت هاي 

  
  پذیر در حالت غیرخطی لب و انعطافمقایسه جابجایی تاج سد در دو حالت پی ص - 12شکل

 
 1/9شود که جابجایی حداکثر سد در حالت پی صلب پذیر مشاهده میبا مقایسه نتایج تحلیل غیرخطی سد در دو حالت پی صلب و پی انعطاف

درصد افزایش یافته 130نسبت به پی صلبپذیر باشد. بنابراین جابجایی سد در حالت پی انعطافمتر میمیلی 96/20پذیر متر و در حالت پی انعطافمیلی
  است.

  
  نتیجه گیري   .6

در برابر فونداسیون - آب- اندرکنش سدسد با درنظر گرفتن  ايپذیري فونداسیون سدهاي بتنی وزنی بر پاسخ لرزهتاثیر انعطاف تحقیق،این  در
 .انجام شد ANSYSافزار پذیر با استفاده از نرملب و انعطافسازي سد در دو حالت با فونداسیون صبررسی شده است. براي این منظور، مدلزلزله 

لب و همچنین براي بررسی رفتار واقعی سد، رفتار غیرخطی مصالح و غیرخطی هندسی سد درنظر گرفته شد. مقایسه نتایج سد در دو حالت فونداسیون ص
پذیري ینامیکی سد در برابر زلزله گردید. بنابراین الزم است اثر انعطافهاي دپذیري فونداسیون باعث افزایش پاسخپذیر نشان داد که انعطافانعطاف

  اي سدهاي بتنی وزنی لحاظ شود.فونداسیون در بررسی رفتار لرزه
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