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 خالصه

ها در طراحی این گونه از سدهای اجزای سد ها جهت مقابله با تغییر مکانهای بتنی وزنی به جهت جرم نسبتا زیاد آنانتخاب بستر مناسب برای سد

ای تند. نکته مهم این که پاسخ لرزههای بزرگ هسترین گزینه برای مقابله با این تغییر شکلباشد. عموما بسترهای سنگی مناسبحائز اهمیت می

حالت  دوو در  متفاوتآبرفتی دارای مدول االستیسیته جزای سد و تاسیسات وابسته به آن در حالت وجود بسترهای اهای سدها خصوصا تغییر مکان

مدلسازی سد و مخزن و فونداسیون تحت به منظور در این تحقیق از روش اجزای محدود کند. ای تغییر میبطور قابل مالحظهحین و پس از آبگیری 

بتنی وزنی باعث  ده است. نتایج نشان داد که کاهش مدول االستیسیته بستر سدشاثر بارهای استاتیکی و نیروهای دینامیکی ناشی از زلزله استفاده 

 ییپاسکال حداکثر جابجا گایگ 2کوچکتر از  تهیسیبا مدول االست یبسترها یبرا کهیطورشده های اجزای سد ر تغییر مکانای دافزایش قابل مالحظه

 شده در تاج سد جادیشتاب ا نهیشیب نیاختالف مابو  سد دستنییپا  در یتنش کششمقادیر  .مشاهده گردید ادیز یقابل قبول ریتاج سد بطور غ یافق

. با شودمی مشاهده سد دست نییسطح پا بیش رییتغ یدر نواح شتریب یحداکثر تنش کشش نی. همچندیاییم شیبستر افرا تهیسیمدول االست شیبا افزا

 .شودیحداکثر تنش در حالت تراز نرمال به بدنه سد وارد م ریگفت مقاد توانیدر پشت سد مدو حالت تراز آب  یبررس

 آبرفتی، تغییر مکان، توزیع تنشسد بتنی وزنی، روش اجزای محدود، بستر  کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

های متمتدی ذهن محققین ای است که سالهای تخصصی و پیچیده، با وجود اثرات عوامل مختلف، یکی از زمینهزلهایمنی سدها در برابر زلبحث تامین 

باشند. پایداری در طراحان میای مورد توجه ه پایین و سرعت اجرای مناسب بطور گستردهینرا به خود مشغول کرده است. سدهای بتنی وزنی به دلیل هز

ای شود. استفاده از سدهای بتنی وزنی و همچنین سدهای با مصالح سنگریزهاین سدها از طریق به کارگیری وزن سازه و مقاومت برشی بستر تامین می

این  های ضعیف تر با کیفیت مناسب مرسوم بوده و سبب پایداری مناسبهمراه با سطوح باالدست نفوذناپذیر در بسترهای سنگی پرمقاومت و یا سنگ

 گردد.سازه ها تحت بارهای وارده می

های شوند. فونداسیونسته بسترهای سنگی و فونداسیونهای قرار گرفته بر خاک تقسیم مید دو جنس بستر فونداسیون در سدها به از لحاظ 

از رسوبات آبرفتی به جا مانده در مسیر  بیشتر موارددهند و در پذیری بیشتری نسبت به بسترهای سنگی از خود نشان میخاکی معموال قابلیت تراکم

خود  جهی ازهای قابل توهای نسبتا نرم موجود تحت اثر وزن سدهای بتنی وزنی تغییر شکلاند. در مناطق با رطوبت باال، سنگها تشکیل شدهرودخانه

-ریق انتخاب مناسب تر طی مطالعات اولیه اجتناب میبدین جهت طراحان از ساخت سدهای با ارتفاع زیاد بر روی بستر های ضعیف از طدهند. نشان می

رغم نیاز به ساخت سد در آن ها بسترهای سنگی مناسبی را جهت احداث سدهای بتنی وزنی کنند. ولی نقاط بسیاری نیز وجود وجود دارند که علی

د، مشخصات بسترها را بطور دقیق تر مورد ارزیابی قرار سنجی احداث سنماید که جهت امکاندر این حالت وظیفه طراحان ایجاب میآورند. فراهم نمی

 .]1[دهند

، 1. سد سدر فالز]2[متر بر روی بستر آبرفتی ایمنی مناسب دارد 22ر از تهای انجام گرفته، ساخت سدهای بتنی وزی با ارتفاع کمبراساس بررسی

ای با بستری متر است که در دره 22تر از بتنی وزنی با ارتفاع کوتاهباشد، مثالی از سد ، که یکی از منابع مهم تامین آب شهر سیاتل آمریکا می1فالز

 .]3[متر شن و ماسه بر روی سنگ بستر، بنا شده است 222پوشیده از 
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حالت حین  دو ها با مدول االستیسیته مختلف دریونای از فنداساستاتیکی و دینامیکی سد بتنی وزنی کوینا بر محدودههای در این تحقیق پاسخ

 -بعدی شامل سیستم سد 2بدین منظور مدل اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفته شده است.  آبگیری)تراز نرمال(بگیری)مخزن نیمه پر( و پس از آ

 .ها تحت بارگذاری استاتیکی و زلزله بدست آمده استها، تنش ها و شتابتشکیل شده و جابجایی 1توسط نرم افزار انسیسبستر  -مخزن
 

 

 جزای محدود سیستم سد و مخزنمدل ا .2
 

های ریاضی که عموما با در نظر تحلیل دینامکی سدها از مدلشوند. برای ها محسوب میترین تحلیلها و سدها  یکی از پیچیدهتحلیل دینامیکی ساختمان

با دینامیکی شامل سد و فونداسیون یفرانسیل شود. معادله دع مشکل فیزیکی این گونه از اجزا اتخاذ شده، استفاده میگرفتن فرضیات خاصی برای رف

 شود:درنظر گرفتن حرکت زمین به روش اجزای محدود بصورت زیر ارائه می

(1) 
pegseseses QuMukuCuM   

 

در این رابطه
sss MCk به ترتیب ماتریس جرم، میرایی و سختی سازه،  ,,

eu ی نسبت به زمین، ابردار جابجایی گره
eu و

eu  به ترتیب بردار سرعت

و بردار شتاب،
gu  ،شتاب زمین

peQ موج در اثرمعادله  .]4[باشدمیای مرتبط با فشار هیدرودینامیکی تولید شده توسط مخزن دهنده بار گرهنشان 

 شود:برخورد با سد بصورت رابطه زیر ارائه می

 

(2)   0 eg

T

wefefef uuQppkpCpM  

 

این رابطهدر 
fff MCk به ترتیب ماتریس جرم سیال، میرایی و سختی،  ,,

ep باشد.ای میفشار گرهT

wQp  شود.بیان می اتصالبه عنوان ماتریس 

 

  فونداسیون -مخزن  –معرفی سیستم سد  .3
 

و در بر عملکرد سد، مطالعه ای بر روی بسترهایی با مدول تغییر شکل های متفاوت  و تراز آب در پشت مخزن سنگیبه منظور بررسی تاثیر بسترهای غیر

 (.1ان سد موردی انتخاب گردید)شکلبه عنون منظور سد بتنی وزنی کوینا صورت پذیرفت. بدی تراز نرمال و مخزن نیمه پرحالت  دو

 
 فونداسیون سد کوینا –مخزن  –مدل سد  -1شکل 

های مورد نظر، مصالح سد وزنی بتنی دارای رفتار همگن، خطی و ایزوتروپیک و آب مخزن محیطی همگن و ایزوتوپ، غیر لزج، غیر تحلیل مدلبرای 

ود. به دلیل عمق و ارتفاع زیاد مخزن سد بتنی وزنی، از اثر امواج سطحی آب چشم چرخشی و با تغییر مکان های کوچک و تراکم پذیر فرض می ش

با توجه به شرایط حاکم و رفتار سد بتنی وزنی و شکل هندسی مخزن، مسئله پوشی شده و فشار در سطح آزاد مخزن صفر در نظر گرفته شده است. 

                                                                                                                                                    
1 Ansys Software 
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-مدل سد کوینا مدل شده در نرم 2شکل  شود.اب نگاشت زمین لرزه به مدل اعمال میهای افقی و قائم شتر گرفته شده و مولفهظبصورت دو بعدی درن

 دهد.افزار انسیس در سه حالت قبل و حین و بعد از آبگیری را نشان می

 
 )تراز نرمال(( پس از آّبگیریبمدل سد کوینا در فضای نرم افزار انسیس  الف( حین آّبگیری     -2شکل

برای این منظور عناصر مناسبی باشد. ها و آثار اندرکنش مخزن و پی را دارا میای با درنظر گرفتن هندسه نامنظم دامنهآنالیز لرزه انسیس قابلیت افزارنرم

 FLUID 29و برای مخزن از المان  PLANE 42های برای سد از المان افزاردر این نرمبینی شده است. پذیری سیال را نمایش دهد، پیشکه رفتار تراکم

 که یک شرط تقریبی است استفاده شده است. 1دوردست قطع شده نیز از شرط مرزی سامرفیلد گرهی است، استفاده شده است. همچنین برای مرز 4که 

مخزن استفاده شده -فونداسیون -محاسبات میرایی سیستم سد صددر 5در تحقیق حاضر فونداسیون بصورت یدون جرم درنظر گرفته شده و نسبت میرایی 

به منظور آنالیز   می باشد.گیگاپاسکال  4تا  5/2یون بر رفتار سدها، در محدوده سفته شده به منظور تحلیل اثر فوندارهای در نظر گمدول تغییر شکلاست. 

 3فرنیای امریکا ثبت شده، با توجه به شکل در مدرسه لینکن ایالت کالی 1552که در سال  2نگاشت تفتی افقی و قائم شتابثانیه اول مولفه 15دینامیکی 

 است.  g 12/2و  g11/2ی تفت به ترتیب گونه که مشخص است، بیشینه شتاب افقی و قائم زمین لرزهانتخاب شده است. همان

 
 نگاشت زلزله تفت  الف( مولفه افقی    ب( مولفه قائمهای شتابمولفه -3شکل 

 نتایج و بحث     .4

 جابجایی افقی .    4-1      
کرد سد، جابجایی افقی بدست آمده در فصل مشترک بین سد و مخزن لاثر نیروی ناشی از وزن سد و فشار هیدرواستاتیک وارد بر عممنظور بررسی  به

بزرگتر از نداسیون های براساس نتایج بدست آمده جایجایی افقی ناشی از نیروهای استاتیکی وارد برسد کوینا بر روی فنشان داده شده است.  4در شکل 

ها به شدت افزایش ای کوچکتر از مقدار مذکور، جابجاییگیگاپاسکال قابل توجه نمی باشد. ولی با این حال با کاهش مدول تغییر شکل بستر به اندازه 3

 می یابند. 

                                                                                                                                                    
1 Sommerfeld 
2 Taft 
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 در طول باالدست سد جابجایی افقی تحت اثر وزن و فشار هیدرواستاتیک -4شکل 

شوند. حتی در های بزرگی را متحمل میگیگاپاسکال تغییر شکل 2های با مدول االستیسیته کمتر از توان گفت فونداسیونمی به عبارتی دیگر

سانتی متر  2/5های سد، با این حال تغییر شکل افقی پر مخزن)در حین آّبگیری( با توجه کاهش فشار هیدرواستاتیک بر تغییر مکانحالت نیمه

های افقی و قائم شتاب زمین لرزه به طور ای سدها، مولفهپاسخ لرزه جهت سنجش مشاهده گردید.گیگاپاسکال  5/2بستر  در مدول تغییر شکل

مشاهده  دهد.را نشان میتاج سد کوینا را در دو حالت تراز نرمال و نیمه پر مخرن  نسبی جایجایی 6و   5شکل  همزمان بر سازه اعمال گردید. 

 2ی نسبی با کاهش مدول االستیسیته بستر افزایش یافته است بطوریکه برای بسترهای با مدول االستیسیته کوچکتر از هاشود که جابجاییمی

 گیگا پاسکال حداکثر جابجایی افقی تاج سد بطور غیر قابل قبولی زیاد شده است.

 
 جایجایی تاج سد کوینا   الف( حالت تراز نرمال   ب( حالت نیمه پر مخزن -5شکل 
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   جابجایی نسبی افقی تاج سد ناشی از بارگذاری استاتیکی و دینامیکی -6شکل 

 الف( حالت تراز نرمال   ب( حالت نیمه پر مخزن

 تنش    .4-2    

مال و نیمه پر بسترهایی با مدول تغییر شکل متفاوت در دو حالت تراز نر های وارده بر بدنه سد در حداکثر تنشای سد کوینا که شامل نتایج تحلیل لرزه

دست سد با افزایش مدول االستیسیته بستر تنش کششی در سطح پایینتوان گفت که ارائه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می 1مخزن در جدول 

الت تراز آب  در پشت با بررسی دو حشود. دست سد مشاهده مییاید. همچنین حداکثر تنش کششی، بیشتر در نواحی تغییر شیب سطح پایینافرایش می

در دو حالت تراز  yمقادیر تنش در راستای  7همچنین در شکل  شود.از نرمال به بدنه سد وارد میتوان گفت مقادیر حداکثر تنش در حالت ترسد می

حداکثر تنش برای حالت مخزن پر و د گرددر این شکل نیز مشاهده می نرمال و مخزن نیمه پر در دو نوع بستر با مدول االستیسیته متفاوت ارائه شده است.

 افتد. مدول الستیسیته باال اتفاق می

 های مختلف بستر در دو حالت تراز نرمال و مخرن نیمه پرحداکثر مقادیر تنش در مدول تغییر شکل  -1جدول 

E=4GPa E=3GPa E=2GPa E=1GPa E=0.5GPa  

4/25 21 4/16 1/12 2/5 
در حالت تراز 

 (نرمال)مخزن پر آب
تنش حداکثر 

(2kg/m) 
 در حالت نیمه پر مخزن 1/1 4/5 6/12 7/15 1/15
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 ر دو حالت تراز نرمال و مخزن نیمه پر در دو نوع بستر با مدول االستیسیته متفاوت yمقادیر تنش در راستای  -7شکل

 

 شتاب   . 4-3   
مشاهده می دهد.نشان می داسیون، برای بسترهای دارای مدول االستیسیته متفاوت راشتاب زلزله انتقالی نسبت به شتاب بیشینه وارد شده بر فون  1شکل 

سختی بیشتر واند ناشی از تیابد. علت آن می افزایش می در تاج سد بیشینه شتاب ایجاد شده مابینبا افزایش مدول االستیسیته بستر سد اختالف گردد که 

 نرژی بیشتر در هنگام وقوع زلزله و انتقال کم آن به سد و تاج آن در اثر حرکت آهسته زمین باشد.  جذب افونداسیون در مدول االستیسیته باال و 

 
 شتاب بیشینه ایجاد شده در تاج سد کوینا در اثر زلزله تفت  -8شکل

 

 نتیجه گیری .5
 

پر پرداخته شده متفاوت در دو حالت تراز نرمال و مخزن نیمه های با مدول تغییر شکلای سد کوینا بر روی فونداسیونلرزهدر این تحقیق به ارزیابی پاسخ 

به همچنین .  نظر گرفته شددرگیگاپاسکال  4تا  5/2در محدوده مدول تغییر شکل شده برای بررسی اثر فونداسیون بر رفتار سدها، است. بدین منظور 

های دینامیکی لحاظ گردید. نتایج بدست آمده از تحقیق در بارگذاری 1تفتنگاشت ی افقی و قائم شتابثانیه اول مولفه 15منظور آنالیز دینامیکی 

 حاضر نشان داد که:

                                                                                                                                                    
1 Taft 
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باشد که تاثیر آن بر جابجایی ها و های ایتاتیکی و دینامیکی میگذار در بررسی رفتار سد تحت بارگذاری مدول تغییر شکل پارامتر تاثیر -1

 تنش های بدست آمده کامال ملموس بود.

گیگاپاسکال  2های با مدول االستیسیته کمتر از فونداسیوننشان داد که  یی افقی ناشی از نیروهای استاتیکی وارد برسد کوینا نتایج جایجا -2

شوند. حتی در حالت نیمه پر مخزن)در حین آّبگیری( با توجه کاهش فشار هیدرواستاتیک بر تغییر های بزرگی را متحمل میتغییر شکل

 مشاهده گردید.گیگاپاسکال  5/2سانتی متر در مدول تغییر شکل بستر  2/5ال تغییر شکل افقی های سد، با این حمکان

گیگا پاسکال  2های نسبی با کاهش مدول االستیسیته بستر افزایش یافته است بطوریکه برای بسترهای با مدول االستیسیته کوچکتر از جابجایی -3

 .ی زیاد شده استحداکثر جابجایی افقی تاج سد بطور غیر قابل قبول

یاید. همچنین حداکثر تنش کششی، بیشتر در نواحی تغییر دست سد با افزایش مدول االستیسیته بستر افرایش میتنش کششی در سطح پایین -4

توان گفت مقادیر حداکثر تنش در حالت تراز شود. با بررسی دو حالت تراز آب  در پشت سد میدست سد مشاهده میشیب سطح پایین 

 شود.ال به بدنه سد وارد مینرم

یابد. علت آن می تواند ناشی از سختی اختالف مابین بیشینه شتاب ایجاد شده در تاج سد افزایش می ،با افزایش مدول االستیسیته بستر سد -5

 ین باشد.  جذب انرژی بیشتر در هنگام وقوع زلزله و انتقال کم آن به سد و تاج آن در اثر حرکت آهسته زمو بیشتر فونداسیون 
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