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 چکیده

 

با توجه به شرایط  هاآنای عملکرد لرزهبررسی  باشند کهمی ییسرریزهای نیلوفری از انواع سرریزها

پی با دقت کافی همراه  -آب -اندرکنش سیستم سازه در نظرگیریای، بدون خاص هیدرولیکی و سازه

مخزن، پی و تونل  به همراهبعدی سیستم سرریز نیلوفری سازی سهنخواهد بود. در این پژوهش مدل

های دینامیکی اجزای سیستم بر پاسخ ارزیابی اثرات اندرکنش منظوربهمحدود سرریز به روش اجزاء

برای تعیین اثر هندسه شفت قائم بر انجام پذیرفته است.  ANSYS.16 افزارسرریز با استفاده از نرم

مدل با چهار مقدار مختلف برای ارتفاع و  هفت بر رویهای زلزله طبس در سه راستا شتابها، پاسخ

های اصلی تاج سرریز و نیز تنش هایتغییر مکاناعمال و رای قطر شفت قائم مقدار متفاوت ب چهار

دهد نشان میکمی  صورتبه نتایج مدل عددیبررسی  محل اتصال زانویی به تونل استخراج شدند.

های سیستم گردیده ولیکن قطر شفت پارامتر چندان افزایش ارتفاع شفت موجب کاهش فرکانس

با افزایش ارتفاع شفت قائم  ،مشخص شد شدهانجامای هدر بررسی .نیستاثرگذاری بر فرکانس سیستم 

افزایش  سرریززانویی های اصلی تنشقائم تاج سرریز و  هایتغییر مکانحداکثر مثبت و منفی مقادیر 

سرریز  زمانی کهها تنش ای وسرریز طره زمانی کهقائم  هایتغییر مکاناین روند افزایشی برای یابد. می

ر حداکثهمچنین افزایش قطر شفت موجب افزایش مقادیر  .باشدمیمشهودتر  در پی گیردار است،

 گردد.می سرریز زانوییهای اصلی تنش

 کلیدی هایواژه
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 قدمهم

جوامع  موردنیازآب  رهیذخ منبع ترینمهم عنوانبهسدها 

 بر که باشندیم یکیدرولیه یجنب یهاسازه شامل ،یبشر

 ،زهایسررانواع مختلف . اثرگذارند سد عملکرد و یمنیا

 فهیوظ ،سدهامهم  یکیدرولیه یاجزا از یکی عنوانبه

بخصوص در در مواقع لزوم  مخازن یافاض هایآب هیتخل

 یلوفرین یزهای. سررعهده دارندهنگام وقوع سیالب را بر

که در بسیاری از موارد  است زهایرسر جیرااز انواع  یکی

گزینه برتر سیستم تخلیه سیالب شناخته  عنوانبه

 یمختلف یاجزا یدارا یلوفرین زیساختمان سرر. شوندمی

 یارهیدا با هندسه شکل یفیق زیسرر کی شامل که است

 خم کی ل،یاوقات شفت ما یدر پالن، شفت قائم و در برخ

 .استشود، یم یمنته یخروج انیجر به که یتونل و

تواند یم زینامناسب سرر یاسازه و یکیدرولیهعملکرد  

 و بوده یخاک یسدها ویژهبه سدها یداریپا یبرا یدیتهد

 جادیا منطقه نآدست نییپا ساکن تیجمع یبرا یمخاطرات

 یپارامترها در نظرگیریسد با  یمنیکند. لذا توجه به ا

 ترینمهماز  یکیرسد. یبه نظر م یضرور یمختلف طراح

عملکرد  و رفتار ها،سد یمنیا نهیزمدر  موردبحثمسائل 

به  توجه لزوم که است نیزم کاتیتحردر مواجهه با  سازه

 .کندیرا دوچندان م یالرزه یهایابیارز

با زیرزمینی سرریز نیلوفری  هایبخشای لرزهاحی طر

اثر عبور موج تحت  محاسبه جابجایی برشی میدان آزاد

اقعی سازه با احتساب ضریب بجایی وای، محاسبه جالرزه

 شکل میدان آزاد و اعمالپذیری سازه و تغییرانعطاف

 ولی گرددمی انجامواقعی سازه زیرزمینی  مکانتغییر

 لیتحل ازمندین یلوفرین زیسررتر دقیق یالرزه یابیارز

و  یو اندرکنش آن با پ زیسرر یکینامید پاسخ از مناسبی

 دیها باسازه نیا یسازمدل روازاین. است یرامونیمخزن پ

 پیوندی ستمیس یرفتار واقع انگریباشد که ب یاگونهبه

تا به امروز  دهدها نشان میبررسی .خاک گردد -آب -سازه

پاسخ  لیتحل یبر رو یمدون و متمرکز اندک مطالعات

-مدل لیاست و شدهانجامسرریزهای نیلوفری  یکینامید

)رفتاری  آب در مستغرق یهابرج اندرکنش یلیتحل یساز

پژوهشگران  توسط ربازید ازمشابه با این نوع سرریزها دارد( 

از طرفی، است.  دهیگرد لیتکم انیسال یمطرح بوده و ط

سیستم تخلیه سیالب در سرریزهای نیلوفری  اگرچه ابعاد

اشد ببه پارامترهای هیدرولیکی و سیالب طرح وابسته می

گزینی ابعاد سرریز و تعیین ارتفاع سد اما در مبحث به

ای به امکان تغییر ابعاد سرریز ست توجه ویژها خاکی الزم

شناخت  روازاینتغییر ارتفاع سد گردد.  درنتیجهنیلوفری و 

 در نظرگیریدینامیکی سیستم سرریز نیلوفری با رفتار 

مروری بر در ادامه واند مفید باشد. تتغییر ابعاد آن می

 یالرزه لیو تحل نهیزم نیپژوهشگران در ا جینتا مطالعات و

 .شودیم انجام یلوفرین یزهایسرر

 یهاپژوهش، 8391-8391 یهاسالطی  8چوپرا و ویل

 یهابرج -ش مخزن اندرکن مسئله یبر رو یاگسترده

 و الیگو 8313در سال مستغرق در آب انجام دادند. 

با و  متقارن یهابرج یالرزه لیتحل روشبا توسعه  9چوپرا

 لی، تحلیپمخزن و  - برجاثرات اندرکنش  در نظرگیری

با هندسه دلخواه با دو محور  ریآبگ یهابرج یخط یالرزه

 یلیبا روش تحلن شاایند. اهمتقارن در پالن را انجام داد

 -برج ،یپزیرسازه  چهار یبرامجزا فرکانسی  لهمعاد چهار

 .کردند یآب درون برج معرف و ، آب مخزنیپ

فشار  نظر گرفتنبا در  8991در سال  1ارخوشدلیهوش

-تراکم و یاز اثر امواج سطح یپوشو چشم یکینامیدرودیه

 یتمام در مستغرق مهیمتقارن ن یهابرج پاسخ ،آب یریپذ

 حاصل یهاپاسخ دقت به همراهرا یافته و  ارتعاش یمودها

 زاده .نمود یابیارز یکینامیدرودیه افزوده جرم روش از

 بر یرامونیو پ یاثرات آب درون 8991در سال  1یموس

 مهین یمتقارن محور یهاسازه یکینامید یهاپاسخ

 یزهایو سرر ریآبگ یهابرج همانند مستغرق و مستغرق

 یتحت اثر مؤلفه افق ال،یس یریپذتراکم فرض اب را یلوفرین

 ویمطالعات  جهینت .قرار داد یابیشتاب زلزله مورد ارز

 مهیمستغرق و ن یهاسازه لیکه در تحل دهدنشان می

-به سازه و الیس اندرکنش آنکه لیدلهب آب، در مستغرق

بر پاسخ سازه  مجموعه یعیطب یودهایپر شیافزا واسطه

ی سیال بر سازه کینامیدرودیه یروهای، ناردگذاثر می نیز

در  1همکاران و ایمج در محاسبات لحاظ شود. بایستمی

 زیسرر یهابرج لیتحل یبرا یمنطق کردیرو 8331سال 

 پاسخ بر خاک -سازه اندرکنش اثرات حیتشر و یلوفرین

 داد نشانایشان  جی. نتانمودند ارائه حاضر سازه یکینامید

 ها نسبتبرش و یخمش یلنگرها ی،الرزه یبارگذار تحت

یابد.تنها افزایش میدر حالت  برج شدهمحاسبهبه فرض 
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 11 حدود از پس 2188در سال  8و همکاران حدثمهیفق

 یلوفرین زیسرربا مطالعه  سد سپیدرود برداریبهرهاز  سال

 سمت یفوالد پوشش یرو بر های متعددیبیآس آن،

مشاهده  زیسرر یهاشفت از یکی یعمود خم یرونیب

 هوازده سنگ توده تیفیک داد نشان هاآن مطالعات. نمودند

در  یجزئ یهاترک همچون زیسرر شفت اطراف فیضع و

 بر روی و شدهآبفشار افزایش موجب  ،یپوشش بتن

با  پژوهشگراناین . کندمی ایجاد بیآس یفوالد پوشش

 یو روش بهساز بیعلل آس یکیژئوتکن یهایابیانجام ارز

از  خوردهترککاهش نفوذ آب مخزن از مفاصل  یبرا

ها و یصناع .قرار دادند موردبررسیرا  یپوشش فوالد

استفاده از روش با  8938-8931 یهاطی سال 2همکاران

 یاپاسخ لرزه یبه بررس یفرکانس یدر فضا یمرز یاجزا

 تینهایب مهین یهاطیمحها با درنظرگرفتن اندرکنش سازه

 یبعدسه صورتبه الیس -سازهو  یپ -الیس ،یپ -سازه

 مورداستفادهصحت روش  یبررس یبرا ایشانپرداختند. 

در شهر  9سد بارزو یلوفرین زیسرر یعیابتدا فرکانس طب

 راگاه صلب هیپاسخ تک سپسورده آ به دسترا  روانیش

با  راپاسخ سازه  زین تیدرنها. قرار دادند موردمطالعه

 صورتبه یپسازه و  یهاطیدرنظرگرفتن اندرکنش مح

با فرض  نیز مخزن طیمح و کیو االست یهمگن، خط

با . نمودند یبررس ،الیبودن س سکوزیرویو غ ریپذتراکم

 در الیس وجود ،پژوهشاز  آمدهدستبه جینتا توجه به

 کاهش و مؤثر جرم شیافزا باعث سازه بدنه با تماس

-پژوهش با توجه به. گردید ستمیس یارتعاش یهافرکانس

 بندیفرمول ابتدا مطلب حاضر در گرفته، صورت های

 و شدهارائه یپ -آب -سازه یبعدسه ستمیس بر حاکم

 کاررفتهبه بندیفرمول صحت بررسی منظورسپس به

 تحلیل ،پژوهش نیا ادامه در .دندیگرد حیتشر ییهاونهنم

عنوان  تحت سد البرز نیلوفری سرریز بعدیدینامیکی سه

 زیسرر یاسازه یهاپاسخ و شدهیبررس موردی مطالعه

ها با توجه به اندرکنش و تنش هاتغییر مکان همچون

 دلیلبه ریاخ یهادهه در. دندیگرد استخراج ستمیس یاجزا

 یهابا هندسه ییهاسازه ها و امکان طرحانهیرا شرفتیپ

در  یعدد هایروشساخت،  هایروشتر متناسب با دهیچیپ

 همواج یشتریب اقبال با یلیتحل هایروشدیگر  با سهیمقا

 .اندبوده

 هاروش و مواد

 ستمیس یبندفرمول

سیستم برای  محدوداجزاءتحلیل عددی مدل  در

روش  دوجامد و سیال  اندرکنش میان جسم درنظرگرفتن

 .وجود دارد 1الگرانژی -الگرانژی و 1اویلری -کلی الگرانژی
 وتاریخچه یک نقطه دلخواه  اویلری -در روش الگرانژی

و مجهول در محیط  گیردمیقرار  موردمطالعهثابت در فضا 

. باشدمینقاط گرهی  یا پتانسیل سرعت سیال، فشار

 ذرهکیی سرگذشت الگرانژ -در روش الگرانژیکه درحالی

جهول در محیط سازه و شود و مدر طول زمان بررسی می

مکان گرهی المان است. برای محیط جامد در سیال، تغییر

الگرانژی از یک  -الگرانژی و الگرانژی -روش اویلریهر دو 

اما تفاوت این دو  توان بهره گرفتفرموالسیون واحد می

مزیت  ترینمهمبندی محیط سیال است. روش در فرمول

اویلری  -الگرانژی نسبت به روش الگرانژی -روش الگرانژی

جامد و سیال  محیطبندی واحد در استفاده از یک فرمول

های مرز است که معادالت تعادل و سازگاری در گره

این لذا در  باشد.مشترک جسم جامد و سیال برقرار می

الگرانژی برای تحلیل سیستم  -پژوهش از روش الگرانژی

 گردد.می استفادهپی  -آب -بعدی سرریزسه

و  رابطه فشار هاآندر آب جزو سیاالتی است که  ازآنجاکه

توان زیادی از فشار می تکرنش حجمی را تا دامنه به نسب

 توانکرنش حجمی را می -خطی فرض نمود لذا رابطه فشار

 .( تعریف کرد8رابطه ) صورتبه

(8                              )                 𝑃 = − 𝐾𝐵 𝜀𝑉 

BK  های فشاری در سه بعد(،فشارها )تنشمیانگین  Pکه 

 :باشد و برابر است بانیز کرنش حجمی می 𝜀𝑉مدول بالک و

(2 )                                          𝜀𝑉 =  𝑑𝑖𝑣(𝑈) =

 
𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
+  

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑧
=  𝜀𝑥 +  𝜀𝑦 +  𝜀𝑧 

 

به ترتیب تغییرمکان در  zuو  xu ،yuتابع تغییرمکان،  Uکه 

به ترتیب کرنش  zεو  xε ،yεو همچنین  zو  x ،yراستای 

 باشند.می zو  x ،yدر راستای 

 

 
et al Faghihimohaddess .8 

 Sanaeiha et al.2 
dam oBarz .9 

 

Eulerian -Lagrangian .1 

Lagrangian -Lagrangian .1 
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 حاکم معادالت

معادله تعادل  الگرانژی -الگرانژیدر روش در حالت کلی  

دینامیکی حرکت برای این سیستم تحت شتاب زمین 

برحسب تغییر مکان نقاط گرهی در شبکه اجزای محدود، 

 .باشد( می9مطابق رابطه )

 (9                           ) 𝑀�̈� +  𝐶�̇� +  𝐾𝑢 =  𝑃(𝑠) 

جرم، میرایی، سختی  هایماتریسبه ترتیب  Kو  M ،Cکه 

به ترتیب بردار شتاب، سرعت و تغییر مکان  uو  �̈� ،�̇�و

بردار  P (s)دینامیکی نقاط گرهی شبکه اجزای محدود و 

ماتریس سختی کل سیستم . نیروهای خارجی گرهی است

 هایخشب( از سرهم کردن ماتریس سختی 1مطابق رابطه )

 . شودسیستم حاصل می مختلف

(1                         )𝐾 =  𝐾𝑠 + 𝐾𝑅 + 𝐾𝐹 +  𝐾𝐼𝑁𝑇 

سرریز،  اجزاماتریس سختی به ترتیب  FK و sK ،RK که

ماتریس سختی اجزای نیز که  INTK بوده و مخزن و پی

اعمال شرایط مرزی بین محیط  منظوربهباشد میتماسی 

یال شامل آزادی لغزش و عدم جدایی مخزن از جامد و س

پی در  یا سرریز یا پی و نیز آب داخلی سرریز از سرریز

شود. ماتریس می درنظرگرفته هاآنمرزهای مشترک 

آید. در می به دست( 1سختی اجزای جسم جامد از رابطه )

ماتریس توابع شکل،  Bماتریس االستیسیته،  Dاین رابطه 
TB ترانهاده ماتریس B  وSV  گیری محدوده انتگرالحجم

 .یا پی است سرریز از اجزایهر بخش 

(1                              )𝐾𝑆 =  𝐾𝐹 = ∫ 𝐵𝑇𝐷𝐵𝑑𝑣
𝑉𝑠

 

fS  ( 1سختی ناشی از امواج سطحی از رابطه )ماتریس

 S، شتاب ثقل gچگالی آب،  wρدر آن که  شودحاصل می

تابع شکل  N ،دامنه حجم مخزن RVدامنه سطح سیال، 

-نرم در. باشدمیترانهاده تابع شکل  TNهای سیال و گره

سازی سطح مخزن در این پژوهش با مدل مورداستفادهافزار 

و نیاز به اعمال  گردیده استویژگی امواج سطحی ایجاد 

 نیست.به آن  مربوطشرط مرزی 

(1                              ) 𝑆𝑓 =  𝜌𝑊 . 𝑔 ∫ 𝑁𝑇 . 𝑁. 𝑑𝑠
𝑆

 

مجموع ماتریس  ماتریس سختی کل اجزای مخزن از

و ماتریس سختی ناشی از امواج سطحی  WKسختی مخزن 

fS گرددمی ( محاسبه9رابطه )، مطابق. 

(9              ) 𝐾𝑅 = 𝐾𝑊 + 𝑆𝑓 =  ∫ 𝐵𝑇𝐶𝑓𝐵𝑑𝑣
𝑉𝑅

+

𝜌𝑊 . 𝑔 ∫ 𝑁𝑇 . 𝑁. 𝑑𝑠
𝑆

 
 

 

 

میرایی ویسکوز  ICمیرایی کل سیستم از مجموع ماتریس 

میرایی ناشی از  RC، پیو  مخزن، سرریزداخلی اجزای 

انتشار امواج در مرز باالدست مخزن و مرزهای آزاد پی 

 .آیدمی به دست( 1مطابق رابطه )

(1                                              ) 𝐶 =  𝐶𝐼 +  𝐶𝑅 

در معادالت تعادل دینامیکی، ماتریس میرایی ویسکوز  

ترکیبی از ماتریس جرم و ماتریس  صورتبهداخلی اغلب 

 .شود( بیان می3سختی االستیک سیستم به فرم رابطه )

(3  )                                       𝐶𝐼 =  𝛼𝑀 +  𝛽𝐾   

یب به ترتیب ضریب ماتریس جرم و ضر βو  αضرایب 

به ( 88( و )81ماتریس سختی هستند که مطابق روابط )

 .آیندمی دست

(81                                      ) 𝛼 = 2𝜔1𝜉1 − 𝜔1
2 

(88                                        ) 𝛽 = 2
𝜔1𝜉1−𝜔2𝜉2

𝜔1
2−𝜔2

2 

ای مربوط به مودهای سازه 2و  8های در روابط فوق اندیس

 1011 سرریزمیرایی سازه است که برای  ξاول و دوم و 

 .شده است درنظرگرفته

 شرایط مرزی

مخزن برای مرزی وجه باالدست اعمال شرایط  منظوربه

از  ،شرط عبور امواج فشاری آب بدون هیچ انعکاسی أمینت

شود که ماتریس میرایی آن استفاده می معادلی میراگرهای

 .آیدمی به دست( 82)مطابق رابطه 

(82)                          𝐶𝑅 = 𝜌𝑤 . 𝐶𝑤 ∫ 𝑁𝑇 . 𝑁 . 𝑑𝑠 

N  ،توابع شکل اجزای مخزن در مرزwρ و جرم حجمی آب 

WC  از  وسرعت امواج االستیک در محیط مخزن است

 .مدول بالک آب استنیز  WK ؛گرددحاصل می( 89رابطه )

داده نشان  1cبا  عموماً نیز( 82ت انتگرال رابطه )ضریب پش

 .شودمی

(89                                )                 𝐶𝑤 = √
𝐾𝑤

𝜌𝑤
 

 در مورداستفادهافزار است که روابط فوق در نرم ذکرشایان

 پژوهشفرضیاتی که در این لحاظ شده است.  پژوهشاین 

 :باشد، به شرح زیر میشدند درنظرگرفته

 .شده است درنظرگرفته لزجآب مخزن غیر -8

مرز باالدست مخزن، محدود فرض شده و از شرط  -2

 .است شدهاستفادهانتشار امواج در آن 

همگن و ایزوتروپ  آب مخزن، پی و تونل، مصالح سرریز -9

نظر فرض شده و از رفتار غیرخطی هندسی سیستم صرف

 .ه استگردید
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 سازیجی مدلسنصحت

-بندی الگرانژیمنظور بررسی صحت و کارایی فرمولبه

محدود اجزاء به روشحل  منظوربه افزارنرمالگرانژی که در 

دوبعدی  صورتبههایی ساده کارگرفته شده است، نمونههب

 قرارگرفتهگردیده و صحت نتایج مورد ارزیابی سازی مدل

سازی ی مدلهااست با افزایش تعداد مش ذکرشایان .است

باالتر نیز  دقتبه دستیابی ،سنجیدر صحت مورداستفاده

 باشد.می ریپذامکان
 زیسرر) تنها زیسرر یدوبعد یکیاستات لیتحل

 (البرز سد یلوفرین

-اجزاء افزار در تحلیلبررسی صحت محاسبات نرم منظوربه

 صورتبهمتر  11ارتفاع  باسد البرز  یلوفرین زیسرر، محدود

شکل  در آن یهندس مدل که گردیده یسازمدل یدوبعد

سازی بتن از المان برای مدل .است شدهداده نشان( 8)

 شدهاستفادهمتر  8به ابعاد  Plain183گرهی  1دوبعدی 

 در سازه دارای مدول االستیسیته کاررفتهبهبتن  است.

و چگالی  102، ضریب پواسون مترمربعنیوتن بر  9×8181

 باشد.می مترمکعبکیلوگرم بر  2111

 
 مدل هندسی دوبعدی سرریز سد البرز(: 1شکل )

 

گاهی با توجه به قرارگیری سرریز در پی بر قیدهای تکیه

های افقی و قائم اعمال و سیستم تحت اثر وزن روی دیواره

قائم تاج سرریز  گیرد. نتایج تغییرمکانخود قرار می

مقاومت مصالح و رابطه تحلیلی  افزارنرماز  آمدهدستبه

تغییرمکان حاصل از . ( مقایسه شدند81مطابق رابطه )

با قرار  است. آمدهدستبه متریلیم 802تحلیل اجزا محدود 

دادن مقادیر وزن مخصوص، مدول االستیسیته و ارتفاع در 

 آید.می به دست متریلیم 801تغییرمکان  (81رابطه )

(81 )                  𝑢1 =
𝛾𝑐ℎ2

2𝐸
=

2500×582

2×3 ×109 
= 14017 ×

 10−3 𝑚 = 1.4017 mm 

 و صلب یپ با زیسرر یدوبعد یکینامید لیتحل

 (البرز سد یلوفرین زیسرر) ریپذانعطاف

های دینامیکی سرریز، ی تعیین اثرات جنس پی بر پاسخبرا

 892طول  به یپ ،سد البرز یلوفرین زیسرربه مدل دوبعدی 

 109×8181 مدول االستیسیته بامتر  882ع متر و ارتفا

 2911و چگالی  1029، ضریب پواسون مترمربعنیوتن بر 

( مدل 2شکل ) است. شدهاضافه مترمکعبکیلوگرم بر 

سازی پی از برای مدلرا نشان داده و  ستمیس یهندس

متر  81به ابعاد  Plain183گرهی  1المان دوبعدی 

 است. شدهاستفاده

 
 هندسی دوبعدی سرریز نیلوفری و پی(: مدل 2شکل )

های زلزله شتاب، برای انجام تحلیل دینامیکی سیستم

افقی، جانبی و قائم مدنظر قرار  راستایطبس در سه 

 یهانگاشتشتابترتیب ( به1) ( و1(، )9های )گرفت. شکل

نشان در سه راستای افقی، جانبی و قائم زلزله طبس را 

 د.ندهمی

 

 (xزلزله طبس در راستای افقی ) گاشتنشتاب(: 3شکل )

 

 (yزلزله طبس در راستای جانبی ) نگاشتشتاب(: 4شکل )

 

 (z) قائمزلزله طبس در راستای  نگاشتشتاب(: 5شکل )
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 یپ با زیسرر ستمیو س ریپذانعطاف یپ با زیسرر ستمیس

 ،ه استدیگرد جادیا یگاههیتک ودیقبا اعمال  کهصلب 

 یافق مؤلفه کیتحت تحر مجموعه وزن گرفتندرنظر بدون

 رییتغ و قرارگرفته Tabasزلزله  نگاشتو قائم شتاب

 لیتحل از حاصل زیسرر تاج قائم و یافق یهامکان

 نی. مطابق ااندشدهارائه( 9) شکل و( 1) شکل در یکینامید

مکانیکی واقعی  سازی پی با مشخصاتبا مدل هایمنحن

نسبت به حالت پی  یتربزرگمراتب به هایتغییر مکان

 زین یبعدسه یینها یسازمدل در لذا .گرددمی صلب ایجاد

 .گرددیم لحاظ مشخصات نیهم با یپ

 
تاج سرریز نیلوفری تحت تحریک افقی  تغییرمکان(: 6شکل )

برای دو مدل پی صلب و پی  Tabasزلزله  و قائم مؤلفه افقی

 پذیرانعطاف

 
یز نیلوفری تحت تحریک تاج سرر قائم تغییرمکان(: 7شکل )

برای دو مدل پی صلب و پی  Tabasزلزله  مؤلفه افقی و قائم

 پذیرانعطاف

 نتایج و بحث

 سازی سیستممدل

 -یپ -زیسرر ستمیس یاثر متقابل اجزا نییمنظور تعبه

 یلوفرین زیسرر ز،یسرر یکینامید یهاپاسخ بر تونل -مخزن

و به  زیا سررتراز بهم یرامونیمتر مخزن پ 11با ارتفاع 

تا  زیسرر ی. فاصله طولستا شده یسازمتر مدل 101ارتفاع 

مخزن دو برابر ارتفاع  دستنییپامرز آزاد باالدست و مرز 

تا مرز آزاد مخزن برابر ارتفاع  زیسرر یو فاصله جانب زیسرر

متر،  881با ارتفاع  یاز هر طرف لحاظ شده است. پ زیسرر

است.  شدهاضافهه مدل متر ب 821و عرض  متر 211طول 

مدل همچون  نیمصالح بکار رفته در ا یکیمشخصات مکان

 بی، ضرمترمربعبر  وتنیبرحسب ن E تهیسیمدول االست

 مترمکعببر  لوگرمیبرحسب ک ρ یو جرم حجم νپواسون 

 باشد.ی( م8مطابق جدول )

در مدل اجزا محدود  کاررفتهبه(: مشخصات مکانیکی مصالح 1جدول )

 سیستم

)3Kg/mρ ( ν )2N/mE (  کاررفتهبهمصالح 

 سرریز و تونلبتن  9×8181 102 2111

 آب 2 ×381 1 8111

 پی 109×8181 1029 2911

 هایبخشدر  کاررفتهبه یهاالمان نوع و ابعادمشخصات 

و  یپ سرریز، مخزن، محدود سیستم مختلف مدل اجزا

 .( ارائه گردیده است2در جدول )تونل 
مختلف مدل  هایبخشدر  کاررفتهبه یهاالمان نوع و ادابع(: 2) جدول

 سیستم اجزاءمحدود

 کاررفتهبهمصالح  نوع المان ابعاد المان )متر(

8 Solid65 قیف سرریز 

1 Solid65 شفت قائم سرریز 

1 Solid65 زانویی سرریز 

1 Solid65 تونل سرریز 

1 Fluid80 مخزن 

21 Solid45 پی 

ایجاد اندرکنش  منظوربه ستمیساین  اجزاءمحدود مدل در

در مرزهای مشترک  ،یپو  الیسنیز و  الیس و سازه میان

که در این  صورتبدیناست. شده  پیوستهتماس  راستای

ها در دو راستای گرهراستا قید حرکتی وجود داشته ولی 

مخزن از  باالدست مرزدر  دیگر آزادی حرکتی دارند.

ه دی( استفاده گرد89) و( 82روابط ) یژگیبا و ییراگرهایم

 دستنییپا وجه و یجانب وجوه ی،در وجوه آزاد پو  است

 در یگاههیتک ودیق از شود،یم سد به یمنته که مخزن

 محل( 1. شکل )است شدهاستفاده وجه بر عمود راستای

در مدل اجزا  کاررفتهبه و تونل یپ ،مخزن ز،یسرر یریقرارگ

 دهد.یرا نشان م ستمیمحدود س

 

 کاررفتهبهو تونل  پی سرریز، مخزن، محل قرارگیری(: 8شکل )

 در مدل اجزا محدود سیستم
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 لیها، تحلپاسخ بر قائم شفت هندسه اثر نییتع یبرا

مدل با چهار ارتفاع مختلف  هفت یبر رو ستمیس یکینامید

و  شدهانجامقطر شفت قائم  یمقدار متفاوت برا چهارو 

-مدل مشخصات .است قرارگرفتهمورد ارزیابی  هاآن جینتا

 نیدر ا شدهتحلیل یهاستمیسمحدود اجزاءمختلف  یها

( 9در جدول ) ادشدهی یهامدل ارهبه همراه شمپژوهش 

طول و عرض  1 و 9، 2، 8 یهامدل در. است دهیگرد ارائه

مخزن ثابت بوده و تنها  ارتفاعهمچنین و مخزن و  یپ

ارتفاع شفت  کاهش ای شیافزا مقدار ا توجه بهب یارتفاع پ

 نیمتناسب با ا زین زیسرر یریاست. محل قرارگ تغییریافته

مخزن فاصله  ییشفت قائم از مرز انتها یتراز ارتفاع شیافزا

جهت  .یابدمیتغییر  زیطول تونل ن درنتیجهگرفته که 

 ،ای بودن سرریز و استغراق آن در مخزنبررسی اثر طره

ابعاد هندسی پی و  ت بودنثاببا شرط  1و  9، 8های مدل

 امکان افزایش ارتفاع شفت همچنینطول تونل و 

گرفت. در این شرایط تراز ارتفاعی پی ثابت  موردبررسی

بوده و به مقدار افزایش ارتفاع شفت به تراز مخزن افزوده 

تنها قطر شفت قائم  9و  1، 2، 1 یهامدل درشود. می

 .است هماندبت ثا یهندس یپارامترها یو باق تغییریافته
های سیستم محدوداجزاء های مختلف(: مشخصات مدل3)جدول 

 شدهتحلیل

قطر شفت 

 (mقائم )

ارتفاع شفت 

 (mقائم )

شماره  اجزای سیستم

 مدل

سرریز نیلوفری+ تونل  82 103

خروجی سرریز+ مخزن + 

 پی

8 

سرریز نیلوفری+ تونل  81 103

خروجی سرریز+ مخزن + 

 پی

2 

نیلوفری+ تونل سرریز  21 103

خروجی سرریز+ مخزن + 

 پی

9 

سرریز نیلوفری+ تونل  21 103

خروجی سرریز+ مخزن + 

 پی

1 

سرریز نیلوفری+ تونل  81 903

خروجی سرریز+ مخزن + 

 پی

1 

سرریز نیلوفری+ تونل  81 303

خروجی سرریز+ مخزن + 

 پی

1 

سرریز نیلوفری+ تونل  81 8103

خروجی سرریز+ مخزن + 

 پی

9 

 

 ایج تحلیل مودالنت

بر  ، آنالیز مودالωای سیستم تعیین بسامدهای زاویه برای

سیستم انجام گرفت.  اجزاءمحدودمدل مختلف  هفت روی

اثر ارتفاع شفت قائم بر نتایج تحلیل مودال ( 1در جدول )

ای بودن سرریز و گیرداری آن در سیستم در دو حالت طره

ر قطر شفت قائم بر اث( 1و در جدول ) برای دو مود اول پی

 .ارائه گردید نتایج تحلیل مودال سیستم
در دو نتایج تحلیل مودال سیستم بر اثر ارتفاع شفت قائم (: 4جدول )

 ای بودن سرریز و گیرداری آن در پیحالت طره

قطر شفت  مدل

 (mقائم )

شرایط 

 سرریز

شماره 

 مود

 ایبسامد زاویه
(Rad/s) 

 91091 مود اول گیرداری 82 8

 31011 مود دوم

 91039 مود اول ایطره

 38091 مود دوم

 99011 مود اول گیرداری 21 9

 11081 مود دوم

 91032 مود اول ایطره

 38098 مود دوم

 92018 مود اول گیرداری 21 1

 11021 مود دوم

 91011 مود اول ایطره

 38021 مود دوم

 

 نتایج تحلیل مودال سیستمت قائم بر (: اثر قطر شف5جدول )

قطر شفت قائم  مدل

(m) 

مود شماره  ایبسامد زاویه 
(Rad/s) 

اول مود 903 1  91019 

دوم مود  38029 

اول مود 103 2  91019 

دوم مود  38029 

اول مود 303 1  91019 

دوم مود  38029 

اول مود 8103 9  91019 

 38023 دوم مود

ای سیستم وقتی سرریز بسامدهای زاویه (1مطابق جدول )

شود. ای است بیشتر از حالت گیرداری آن در پی میطره

تغییر قطر شفت شود ( مشاهده می1جدول )از همچنین 

 قائم اثر چندانی بر نتایج تحلیل مودال ندارد.

اثر ارتفاع ( 3تر نتایج، در شکل )بررسی دقیق منظوربه

ال سیستم در حالت شفت قائم بر نتایج تحلیل مود

 شدهدادهنمایش دو مود اول برای گیرداری سرریز در پی 

اثر ارتفاع شفت قائم بر نتایج ( 81در شکل ) است. همچنین

 بودن سرریز در پی ایطرهدر حالت تحلیل مودال سیستم 
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. با توجه به این ه استارائه گردید برای دو مود اول

یز در پی گیردار وقتی سررنمودارها، افزایش ارتفاع شفت 

های سیستم شده ولیکن موجب کاهش فرکانساست 

شفت پارامتر چندان اثرگذاری بر فرکانس سیستم  ارتفاع

 .نیستای است، وقتی سرریز طره

 

نتایج تحلیل مودال سیستم (: اثر ارتفاع شفت قائم بر 9شکل )

 در حالت گیرداری سرریز در پی

نتایج تحلیل مودال سیستم (: اثر ارتفاع شفت قائم بر 11شکل )

 بودن سرریز در پی ایطرهدر حالت 

 نتایج تحلیل دینامیکی

برای انجام تحلیل دینامیکی، سیستم تحت اثر زلزله 

های زلزله طبس در سه راستای افقی، جانبی و قائم شتاب

و  شدهاستخراجهای دینامیکی سرریز قرار گرفت. پاسخ

است. جدول  شدهارائه (1و ) (9) ،(1نتایج آن در جداول )

و ثبت و منفی تغییرمکان تاج سرریز ( مقادیر حداکثر م1)

های اصلی مقادیر حداکثر مثبت و منفی تنش (9جدول )

حاصل از تحلیل سرریز  محل اتصال زانویی به تونل

ای بودن حالت طرهدو  را 1و  9، 2، 8های دینامیکی مدل

( نیز 1جدول ) د.ندهنشان می سرریز و گیرداری آن در پی

دهد. ارائه می 9و  1، 2، 1های ها را برای مدلهمان پاسخ

ها و مقادیر تنشمتر برحسب میلی هاتغییر مکانمقادیر 

نتایج بهتر . برای مقایسه باشدمی برحسب مگاپاسکال

ای اعمال گردیده و از ای تنها بارگذاری لرزهتحلیل لرزه

 نظر شده است.وزن سیستم صرف

تاج سرریز  هایتغییر مکان(: اثر ارتفاع شفت قائم بر 6جدول )

 ای بودن سرریز و گیرداری آن در پیدر دو حالت طره

های دینامیکی پاسخ

 حداکثر

شرایط 

 سرریز

 (mارتفاع شفت قائم )

82 21 21 

تغییرمکان 

 افقی

(mm) 

 2081 2089 2091 گیرداری مثبت

 1089 2011 2081 ایطره

 2011 2098 2011 یگیردار منفی

 1011 2013 8099 ایطره

تغییرمکان 

جانبی 

(mm) 

 1012 1019 1019 گیرداری مثبت

 2081 8081 1011 ایطره

 1019 1011 1011 گیرداری منفی

 8018 1012 1099 ایطره

تغییرمکان 

 قائم

(mm) 

 9032 9011 2091 گیرداری مثبت

 9031 9011 2011 ایطره

 9011 9081 2018 داریگیر منفی

 9018 9011 2019 ایطره

 

های اصلی زانویی تنش(: اثر ارتفاع شفت قائم بر 7جدول )

 ای بودن سرریز و گیرداری آن در پیسرریز در دو حالت طره

های دینامیکی پاسخ

 حداکثر

شرایط 

 سرریز

 (mارتفاع شفت قائم )

82 21 21 

تنش اصلی 

اول 

(MPa) 

 2011 2012 8021 گیرداری مثبت

 8011 8011 8011 ایطره

 1022 1083 1081 گیرداری منفی

 1083 1081 1081 ایطره

تنش اصلی 

دوم 

(MPa) 

 1011 1018 1012 گیرداری مثبت

 1019 1019 1019 ایطره

 1012 1091 1091 گیرداری منفی

 1098 1092 1098 ایطره

تنش اصلی 

سوم 

(MPa) 

 1029 1028 1089 گیرداری مثبت

 1021 1089 1089 ایطره

 2018 8018 8023 گیرداری منفی

 8011 8012 8011 ایطره
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 نتایج تحلیل دینامیکی(: اثر قطر شفت قائم بر 8جدول )

های دینامیکی پاسخ

 حداکثر

 (mقطر شفت قائم )

903 103 303 8103 

 تغییرمکان افقی

(mm) 

 2091 2099 2091 2099 مثبت

 8031 8039 8031 8033 منفی

جانبی تغییرمکان 

(mm) 

 1019 1019 1011 1019 مثبت

 1011 1011 1011 1011 منفی

 تغییرمکان قائم

(mm) 

 2018 2012 2011 2011 مثبت

 2091 2091 2098 2092 منفی

تنش اصلی اول 

(MPa) 

 9091 8011 8011 8011 مثبت

 1019 1083 1083 1081 منفی

 دوم اصلی نشت

(MPa) 

 8011 1011 1011 1011 مثبت

 1039 1092 1098 1098 منفی

تنش اصلی سوم 

(MPa) 

 1011 1028 1028 1081 مثبت

 9098 8019 8012 8011 منفی

 

در حالت  (9و ) (1) ولاجد در شدهارائهبا توجه به نتایج 

 مقادیرای بودن سرریز نسبت به گیرداری آن در پی طره

تغییرمکان قائم  جزبه هاتغییر مکانثبت و منفی م حداکثر

 یاصل یهاتنش یمنف و مثبت حداکثر ریمقادو بیشتر 

روند است. کمتر  زیسرر به تونل ییمحل اتصال زانو

برای ها با افزایش ارتفاع شفت پاسخافزایشی 

ای بودن سرریز و برای در حالت طره ی قائمهاتغییرمکان

 سرریز در پی مشهودتر است.ها در حالت گیرداری تنش

 شیبا افزا دهدیم نشاننیز ( 1) جدولدر  شدهارائهنتایج 

تغییر  یمنف و مثبت حداکثر ریقطر شفت قائم مقاد

. ابدییم کاهش یزیمقدار ناچ به زیقائم تاج سرر هایمکان

 حداکثر ریمقاد شیشفت موجب افزا قطر شیافزا نیهمچن

-یم زیسرر به تونل ییمحل اتصال زانو یاصل یهاتنش

 راتییتغدارد، بیان می شدهارائههمچنین نتایج . گردد

 و مثبت حداکثر ریمقادبر  یارتفاع شفت قائم اثر چندان

 ندارد. زیسرر تاج یجانب رمکانییتغ یمنف

، است موردمطالعه زیسرر یهندسه واقع 2مدل شماره 

ل مد نیا یزمان خچهیتار یکینامید یهاپاسخرو ازاین

 یجانب هایتغییر مکان( 88مطابق شکل )شوند. یم یابیارز

و  یافق هایتغییر مکانمراتب کمتر از سد البرز به زیسرر

محل اتصال  یاصل یهاتنش زی( ن82قائم آن است. شکل )

 نشانرا  یکینامید لیحاصل از تحل زیسرر به تونل ییزانو

 دهد.یم

 
تاج سرریز سد و قائم  افقی، جانبی هایتغییر مکان(: 11شکل )

 طبسالبرز تحت تحریک زلزله 

 

 
 زیسرر به تونل ییمحل اتصال زانو یاصل یهاتنش(: 12) شکل

 طبس زلزله کیتحر تحت البرز سد

 

تغییر تر اثر تغییرات ارتفاع شفت قائم بر برای بررسی دقیق

های ( به ترتیب منحنی81) و( 89های )، شکلهامکان

تاج سرریز در  افقی هایمکانتغییر تاریخچه زمانی 

 در دو حالت گیرداری سرریز در پی و 1و  9، 8 هایمدل

تحت تحریک زلزله طبس بدون اعمال ای بودن آن طره

 .دهندمیثانیه نشان  81وزن سیستم را برای زمان 

  

 
افقی تاج سرریز  (: اثر ارتفاع شفت قائم بر تغییرمکان13شکل )

 تحت تحریک زلزله طبسآن در پی  در حالت گیرداریسد البرز 
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افقی تاج سرریز  اثر ارتفاع شفت قائم بر تغییرمکان(: 14شکل )

 ای بودن آن تحت تحریک زلزله طبسسد البرز در حالت طره

 ،قائم شفت ارتفاع شیافزا با( 81) و( 89) هایشکل مطابق

ای حالت طره در زیتاج سرر افقی هایتغییر مکان ریمقاد

یابد. این روند برای سرریز در حالت یز افزایش میبودن سرر

( و 81های )گیرداری در پی نظم مشخصی ندارد. شکل

و جانبی  هایتغییر مکانهای تاریخچه زمانی ( منحنی81)

تغییر های تاریخچه زمانی ( منحنی81( و )89های )شکل

در دو  1و  9، 8های تاج سرریز در مدل قائم هایمکان

ای بودن آن تحت ی سرریز در پی و طرهحالت گیردار

تحریک زلزله طبس بدون اعمال وزن سیستم را برای زمان 

 .دهندمیثانیه نشان  81

 
جانبی تاج  (: اثر ارتفاع شفت قائم بر تغییرمکان15شکل )

تحت تحریک در حالت گیرداری آن در پی سرریز سد البرز 

 زلزله طبس

 
جانبی تاج  بر تغییرمکان (: اثر ارتفاع شفت قائم16شکل ) 

تحت تحریک زلزله ای بودن آن در حالت طرهسرریز سد البرز 

 طبس

 
قائم تاج سرریز  (: اثر ارتفاع شفت قائم بر تغییرمکان17شکل )

 تحت تحریک زلزله طبسدر حالت گیرداری آن در پی سد البرز 

ز قائم تاج سرری (: اثر ارتفاع شفت قائم بر تغییرمکان18شکل )

 تحت تحریک زلزله طبسای بودن آن در حالت طرهسد البرز 

 قائم شفت ارتفاع شیافزا با( 81) و( 81) اشکال مطابق

ای حالت طرهدر  زیتاج سرر جانبی هایتغییر مکان ریمقاد

یابد. این روند برای سرریز در حالت بودن سرریز افزایش می

( 81) و( 89) اشکالگیرداری در پی نظم مشخصی ندارد. 

تاج  قائم هایتغییر مکان ریمقاد قائم شفت ارتفاع شیافزا با

ای بودن سرریز و گیرداری آن در هر دو حالت طره زیسرر

 تغییرات ارتفاع شفت قائمهمچنین یابد. در پی افزایش می

ها اثرگذار است، بلکه از نظر از نظر کمی بر پاسخ تنهانه

 .ندکها را دچار تغییر میکیفی نیز پاسخ
  

 یریگجهینت

ها و گاهبا توجه به قرارگیری سرریزهای نیلوفری در تکیه

روی پی داخل  هاآنبا سدها و قرارگیری  هاآنمجاورت 

 حاضر در پژوهشثیرات آن بر پی و مخزن، أمخزن و ت

 -مخزن -پی -سیستم سرریز بعدیسهتحلیل دینامیکی 

ستم سی بعدیسهتحلیل دینامیکی  تونل انجام گردید.

ای هبرای تحلیل طراحیتواند می تونل -مخزن -پی -سرریز

ای سرریز هسازهای لرزهرفتار  و برآورد شدهانجامی الرزه

و دیگر ابعاد  قطراز طرفی، اگرچه  اشد.بمفید  نیلوفری

سیستم تخلیه سیالب در سرریزهای نیلوفری به پارامترهای 

وگرافی و همچنین شرایط توپهیدرولیکی و سیالب طرح 
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گزینی ابعاد سرریز و اما در مبحث به ؛اشدبوابسته می

ای به امکان ست توجه ویژها تعیین ارتفاع سد خاکی الزم

تغییر ارتفاع سد  درنتیجهتغییر ابعاد سرریز نیلوفری و 

ای سیستم سرریز نیلوفری به ازای بررسی لرزه لذاگردد. 

های تحلیل مطابق)ای متفاوت ابعاد و مشخصات سازه

واند باعث افزایش آگاهی از تمی (در این پژوهش شدهانجام

اثرات  در این راستاها گردد. گونه سرریزی اینارفتار لرزه

-پاسخ ارتفاع و قطر آن بر ازجمله زیهندسه شفت قائم سرر

منظور  نیا یبرا .دیگرد نییتعمجموعه  یکینامید یها

 ANSYS.16 افزارنرم درمحدود اجزاءمدل مختلف  هفت

 یهاتنش و زیسرر تاج هایتغییر مکان ریمقاد و یسازمدل

 لیتحل از حاصل زیسرربه تونل  ییمحل اتصال زانو یاصل

توان نتایج خالصه می طوربه. گردید استخراج یکینامید

 ذیل خالصه نمود: به شرحاز این تحقیق را  آمدهدستبه

 دهد،میمختلف نشان  یهامدل یفرکانس یبررس -

 گیردار پی در سرریز وقتی شفت فاعارت شیفزاا

 شده سیستم هایفرکانس کاهش موجب است

 بر اثرگذاری چندان پارامتر شفت قطر ولیکن

 .نیست سیستم فرکانس

 هایتغییر مکان دادنشان یکینامید لیتحل جینتا  -

 بودن ایطره در حالت زیتاج سرر یجانب و یافق

 در سرریز رایب روند این. یابدمی افزایش سرریز

به  توجهیقابلوابستگی  ،پی در گیرداری حالت

 تغییرات ارتفاع ندارد.

قطر شفت  پارامتر اثر یبررس از حاصل یهاافتهی  -

قطر شفت موجب  شیافزا دهندیم نشانقائم 

 محل اصلی هایتنش حداکثر ریمقاد شیافزا

 .گرددیم سرریز تونل به زانویی اتصال

 تاج هایتغییر مکان نیزما تاریخچه هایمنحنی  -

 دهندمی نشان طبس زلزله تحریک تحت سرریز

 بر کمی نظر از تنهانه قائم شفت ارتفاع تغییرات

 نیز کیفی نظر از بلکه است، اثرگذار هاپاسخ

 از ناشی که کندمی تغییر دچار را هاپاسخ

 سیستم سختی تغییر دلیلبه فرکانسی تغییرات

 .است

در این  آمدهدستبهرخی از نتایج است اگرچه ب ذکرشایان

ای بودن در حالت طره هاتغییر مکانمانند افزایش  تحقیق

سازه و یا افزایش زمان تناوب با افزایش ارتفاع سازه، فارغ از 

از این  آمدهدستبهاما نتایج کمی  باشدمینوع سازه برقرار 

و نرخ این تغییرات به ازای شود میپژوهش در قالب میزان 

واند منجر به افزایش آگاهی تعاد و شرایط متفاوت میاب

های پاسخو ی الرزه فتارراز  مهندسانو  پژوهشگران

به شرایط متفاوت  ریفولین یزهایسررهای سازهدینامیکی 

از طرف دیگر، فارغ از معماری و ابعاد اولیه سرریز  گردد.

 نیلوفری که با توجه به الزامات هیدرولیکی و توپوگرافی هر

واند منجر به تگردد نتایج این تحقیق میطرح تعیین می

به  هاآنی انسبت رفتار لرزه تریمناسبقضاوت مهندسی 

 گردد.و اجزای آن ابعاد سرریز  و یا کاهش ازای افزایش

 

 سپاسگزاری

سازی مدل"این پژوهش در قالب طرح پژوهشی با عنوان 

 با "های تخلیه سیالب )سرریز سدها(عددی سیستم

با اعتبار پژوهشی و حمایت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

انجام پذیرفته است. همچنین  BNUT/392034/97شماره 

نگارندگان مقاله بابت در اختیار قرار دادن مستندات الزم، 

ای استان مازندران از مساعدت شرکت سهامی آب منطقه

)کارفرمای سد مخزنی البرز( و شرکت مهندسی مشاور 

قدس )نظارت سد مخزنی البرز( کمال تشکر و مهاب 

 کنند.قدردانی را می
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