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 چکیده

)سد با مصالح سیمانته شده( مورد توجه  CMDهای اخیر نوع جدیدی از سدها به نام سدهای در سال

به جای حداقل کردن حجم مصالح  شود کهاند. ایده اصلی این سدها از آنجا آغاز میزیادی قرار گرفته

ها، حجم بیشتری از مصالح ولی با هزینه واحد کمتر را های فیزیکی آنبدنه و نیاز به افزایش کیفیت

یابد ولیکن با کاهش مقاومت مورد نیاز استفاده نماییم. در این نوع سد اگرچه حجم بدنه افزایش می

شت. مصالح این نوع سد به دلیل تفاوت در مقدار ای خواهد دابتن، مصرف سیمان کاهش قابل مالحظه

سیمان موجود، رفتاری مابین رفتار سدهای خاکی و سدهای بتنی متعارف داشته که به روشنی 

باشد و آنالیز رفتار آن به خصوص تحت بارگذاری دینامیکی و در ناحیه غیرخطی مصالح مشخص نمی

، انتخاب شده CMDوان نمونه مطالعاتی یک سد همچنان مبهم است. در این تحقیق سد توبتسو به عن

و با اعمال شتاب زلزله با مقادیر مختلف شتاب ماکزیمم و با استفاده از رویکرد پالستیسیته خرابی بتن 

دهد که شروع در نرم افزار آباکوس، تحت آنالیز دینامیکی غیرخطی قرار گرفته است. نتایج نشان می

ها پاشنه آن بوده و با افزایش میزان شتاب زلزله اعمالی عمده ترکخوردگی در این سد از ناحیه ترک

آید. به در قسمت یک سوم پایین ارتفاع سد از تراز پی در وجه باالدست و پایین دست سد به وجود می

این سد در پاسخ، رفتار ترد و شکننده از خود نشان نداده و در هنگام  ،پذیری باالی مصالحدلیل شکل

و توانایی حفظ  گرددزلزله اعمالی، رفتار این مصالح نرم بوده و دچار شکست ناگهانی نمی افزایش شتاب

 پایداری خود را از دست نداده است.
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مقدمه

همچنین  بشر به سدسازی و روزافزونبه نیاز  توجه با

پیشرفت و توسعه این صنعت، مهندسین همواره سعی در 

کاهش آسیب ها و حرکت به سمت دو عامل کاهش هزینه

از آنجا  CMDرا دارند. ایده اصلی سدهای  زیستمحیطبه 

حداقل کردن حجم مصالح بدنه و  جایبهشود که آغاز می

ها، حجم بیشتری از های فیزیکی آننیاز به افزایش کیفیت

صالح ولی با هزینه واحد کمتر را استفاده نماییم. در این م

یابد ولیکن با کاهش نوع سد، اگرچه حجم بدنه افزایش می

خواهد  زیادیبتن، مصرف سیمان کاهش  موردنیازمقاومت 

 داشت.

در پایان قرن بیستم، سد شن و ماسه سیمانته شده 

تنی گونه جدیدی از سد که فواید سدهای با رویه ب عنوانبه

و سدهای بتنی وزنی را یکجا دارد، توجه متخصصین در 

به خود جلب نمود. ایده سد  ازپیشبیشسراسر دنیا را 
1CSG  برای اولین بار در  2توسط رافائل 1791در سال

در کالیفرنیا مطرح  "تسریع در ساخت بتن"کنفرانس 

گردید. او استفاده از مصالح شن و ماسه سیمانی را برای 

 ایدهبا  3، کنون1792پیشنهاد کرد. در سال  ساخت سدها

مفاهیم  "ساخت سد بتنی توسط روش تراکم خاک"

 در 4، مفات1793را توسعه داد. در سال  CSGطراحی سد 

سد، ایده استفاده از بتن  المللیبینیازدهمین نشست 

 در انگلستان 1791ها، در دهه که در بستر جاده ضعیفی

 سد بتنی پیشنهاد نمود. شد را برای ساختاستفاده می

 CSGسد "گزارشی در مورد  9، فوجیساوا2114در سال 

ارائه نمود.  "CSGای شکل و خواص مصالح ذوزنقه

پرداخت که برای  6همچنین به معرفی فرازبند ناگاشیما

بهره برده بود. به دلیل  CSGساخت  فنّاوریاولین بار از 

ص و خا CMDتفاوت مقدار سیمان موجود در سدهای 

کرنش -بودن نوع این سد رفتار مصالح آن )نمودار تنش

                                                            
1Cemented Sand and Gravel 
2Raphael 
3Cannon 

4Moffat 
5Fujisawa 
6Nagashima 

، ایلرزهتحت آنالیز  مصالح(، خصوصاً در ناحیه غیرخطی و

 سازی دارد.مدلمجهول بوده و احتیاج به تحقیق، بررسی و 

 

 سازیمدل 

 ایلرزهمبانی آنالیز 

-می ، پاسخ سازه در طول زمان تغییرایلرزهدر آنالیزهای 

ها، زمان یک کمیت فیزیکی حقیقی یلکند. در این تحل

بوده و نیروهای اینرسی در معادالت تعادل دینامیکی سازه 

حضور دارند و نیروهای داخلی، ناشی از تغییر شکل و 

، پایه ایلرزه بارگذاریشند. در باحرکت )اینرسی( سازه می

ای قرارگرفته و پاسخ سازه تحریکات لرزه تأثیرسازه تحت 

 کند. در این تحقیق جهت انجام تحلیلمیدر زمان تغییر 

 است. شدهاستفادهای از روش تحلیل تاریخچه زمانی لرزه

 هست روش موجود ترینگرایانهواقعتحلیل تاریخچه زمانی، 

که پاسخ متغیر سازه سد در طی تحریکات واقعی زلزله را 

کند. برای تحلیل تاریخچه زمانی نیاز به حل محاسبه می

. برای است ت حرکت سازه سد در طول زمانعددی معادال

های ها در بازهحل معادالت حرکت الزم است که از آن

پاسخ در  نهیبرهمگیری شده و با زمانی کوچک انتگرال

پاسخ سازه در کل مدت  همهای کوچک پشت سر بازه

 ای محاسبه شود.بارگذاری لرزه

 

حرکت معادالت  

 آب دونب   صلب سترب روی بر وزنی بتنی سد  مونولیت یک

 ی ر تغ سد پایه راستای در که زلزله اثر تحت را مخزن درون

 تمسیس   ی ک  مونولی ت  ای ن . گیریم¬می نظر در کند،نمی

راس تای  در جابج ایی ) آزادی درجه دو با آزادی درجه چند  

x و y) ب رای  حرک ت  معادالت. است گرهی نقطه هر برای 

 ع دی دوب مح دود المان سیستم توسط که سد مونولیت این

از است عبارت است شده سازیمدل ایصفحه : 

[M] {ü} + [c] {u̇} + [k] {u} = { F(t) } – [M] {1x} 

ax g(t) – [M] {1y} ay g (t)  

 ترتی   ب ب   ه[ K] و[ C] ،[M] ،(1) ش   ماره معادل   ه در

 سیس تم  ب رای  سختی و ویسکوز میرایی جرم، هایماتریس
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 ج رم  و س ختی  ه ای م اتریس . است سد سازه محدودالمان

 ب ا  مح دود  ه ای الم ان  یکایک متناظر هایماتریس از سازه

 ب  ردار{ u. }آین  دم  ی دس  ت ب  ه مس  تقیم  اس  مبل روش

  آزاد می دان  حرک ت  ب ه  نس بت  گره ی  نقاط هایجابجایی

 .است زلزله

g(t)  xa وg (t) ya مؤلفه( های افقیx( و عمودی )y )

بردار  { F(t) آزاد زلزله هستند. } -های میدانشتاب

کننده بر روی سازه است که در مورد نیروهای خارجی عمل

تواند به نیروهای می { F(t) }سدهای بتنی، بردار 

و برآیند سایر نیروهایی که برسازه سد P{F {هیدرودینامیکی

بنابراین فرم نهایی  بندی شود؛، تقسیمF}1{کنند عمل می

در  شود که( می2) معادله حرکت به شکل فرمول شماره

کننده بر روی به ترتیب نیروهای عمل iyf (t)وixf (t)آن 

 باشند:می xو  yام در راستاهای  iگره 

[M] {ü} + [c] {u̇} + [k] {u} =  {FP(t)} + {F1(t)}  - 

[M] {1x} ax g(t) – [M] {1y} ay 
g (t)   

جهت تخمین و در نظرگیری تقریبی میرایی، از روش رایلی 

شده است. در این روش ماتریس تفادهمیرایی رایلی( اس)

های جرم و سختی میرایی به شکل مجموع خطی ماتریس

 :شوددرنظرگرفته می

[C] = α [M] + β [K]                       

در این صورت مقدار میرایی در مودهای طبیعی از رابطه 

 آید:زیر به دست می

 

 

 ایدر آنالیز لرزه اندرکنش آب و سد

شده در پشت سد عالوه بر اعمال نیروی ذخیرهمخزن آب 

هیدرواستاتیک به بدنه سد در شرایط سرویس، دارای 

ای اندرکنش دینامیکی با بدنه سد در طی تحریکات لرزه

است. این اندرکنش دینامیکی بر پاسخ سد و همچنین 

شود. سد می مخزن تأثیر داشته و اغلب سبب افزایش پاسخ

توان سیال را به ر مخزن میسازی آب موجود ددر مدل

ها و شکل تراکم ناپذیر در نظر گرفت، هرچند که تحلیل

پذیری توجه تراکمهای متعددی نشان از اثرات قابلپژوهش

مخزن دارد.  -آب مخزن بر پاسخ و رفتار سیستم کوپله سد

اند که اثرات کاویتاسیون ها همچنین نشان دادهاین پژوهش

نظر کردن حی مخزن قابل صرفدر مخزن و نیز امواج سط

توان از مخزن می -سازی سیستم سدباشند. برای مدلمی

محدود و که در آن سد را با استفاده از المان 1روش زیرسازه

های پیوسته، به مخزن را با استفاده از روش مکانیک محیط

-مدل گیرد،نهایت در نظر میشکل نوارهایی با طول بی

ان هر دو قسمت سد و مخزن را توسازی کرد. همچنین می

نمود و اندرکنش سازی محدود مدلکارگیری المانبا به

ها را تعریف کرد. در این حالت نیازمند دینامیکی بین آن

قطع کردن و بریدن مخزن در فاصله محدودی از بدنه سد 

هستیم. در عمل، امواج فشاری که به سمت باالدست 

شده و یستم خارجشوند، از محدوده سمخزن منتشر می

گردند. درنتیجه بایستی شرایط مرزی مناسب، به میرا می

مخزن اعمال کرد تا از برگشت امواج  2شدهانتهای دور بریده

شده، جلوگیری فشاری پس از برخورد به این مرز بریده

شده در های ارائهسازیکند. الزم به ذکر است که در مدل

ازی سد و مخزن با ساین تحقیق از روش دوم، یعنی مدل

دود و در نظرگیری اندرکنش بین محکارگیری المانبه

 شده است.ها، استفادهآن

 

 افزار آباکوسسازی رفتار غیرخطی مصالح در نرممدل

افزار آباکوس توانایی در نرم 3بتن مدل پالستیسیته خرابی

در همه انواع  4سازی رفتار بتن و سایر مصالح شبه تردمدل

دارد. این مدل از مفاهیم االستیسیته خرابی  ها راسازه

همسانگرد به همراه پالستیسیته فشاری و کششی 

کند. همسانگرد برای بیان رفتار غیرخطی بتن استفاده می

این مدل متشکل از ترکیب پالستیسیته چندسختی 

و االستیسیته خرابی اسکالر برای توصیف  9غیرهمبسته

های شکست رخ وسهناپذیر که در طی پرخرابی برگشت

دهد، است و به کاربر امکان کنترل بازیابی سختی را در می

تواند حساس به دهد و میهای بازگشت بار میطی چرخه

تغییرات نرخ کرنش تعریف شود. همچنین این مدل 

نیازمند رفتار همسانگرد در محدوده االستیک خطی مصالح 

                                                            
1Substructure techniqe 
2Truncated far-end 
3Concrete damaged plasticity 
4 Quasi-brittle 
5Non associated multi-hardening plasticity 

ξn =   
(4)  

(2)  

(3)  



 01...............................................................وزنی........... بتنی سدهای ایلرزه آنالیز در CMD مصالح غیرخطی رفتار سازیشبیه

 

 

از است. سختی کششی در مدل پالستیسیته خرابی بتن 

وسیله رابطه این پارامتر هم به باشد.پارامترهای الزم می

کرنش پس از شکست و هم با اعمال ضابطه انرژی -تنش

 سازی است.قابل مدل خوردگیشکست ترک

 

 ترد و شبه ترد رفتار غیرخطی مصالح

، CMDمصالح ترد و شبه ترد مانند بتن غیرمسلح و مصالح 

. بر اساس معیار باشندخوردگی میمصالحی مستعد ترک

اگر تنش اصلی ماکزیمم )کششی( در  1شکست رانکین

ای از این مصالح از مقاومت کششی آن بیشتر شود، نقطه

خوردگی شود. راستای این ترکخوردگی میبتن دچار ترک

عمود بر راستای تنش اصلی ماکزیمم است. رفتار پس از 

-برای کرنش مستقیم با سختی کششی مدل می 2شکست

که امکان تعریف رفتار نرم شدگی کرنشی مصالح شود 

 دهد.خورده را میترک
 

 کرنش پس از شکست -رابطه تنش

در بتن مسلح تعیین رفتار پس از شکست در حالت کلی به 

 عنوان تابعی از کرنشمعنای تعریف تنش پس از شکست به

خوردگی عبارت است از باشد. کرنش ترکخوردگی میترک

 رنش االستیک متناظر با مصالح خرابکرنش کل منهای ک

 نشده یعنی:

 el
0tε – t= ε ck

t  

 ن:که در آ

0/ E t= σ el
0tε 

 

 

 

 

در  مورداستفادهخوردگی (: تعریف کرنش ترک1شکل )

های سختی کششیداده  

                                                            
1Rankin failure criterion 

2Post-failure 

 tck خوردگی،های سختی کششی برحسب کرنش ترکداده

که اطالعات مربوط به ی، باید معین شوند. هنگام

باربرداری موجود باشد، این اطالعات باید برحسب 

در ادامه  کهچنانآن، tck  - td نمودارهای خرابی کششی

توضیح داده خواهد شد، فراهم شوند. آباکوس به شکل 

خوردگی را به مقادیر کرنش پالستیک خودکار کرنش ترک

 کند:( تبدیل می9معادل به شکل معادله شماره )

 

 سازی مخزن سدمدل

فشار دینامیکی در  تنها درجه آزادی در مخزن سد، مقدار

افزار . در نرماستمحدود مخزن های مدل المانگره

دارای این خصوصیت  3آباکوس، محیط و مصالح آکوستیک

باشد. این سازی مخزن سد مناسب میبوده و برای مدل

امواج فشاری را در محیطی  سازی انتقالمحیط توانایی مدل

باشد. محیط آکوستیک، یک همچون مخزن سد دارا می

که در آن تنش  استمحیط االستیک )معموالً سیال( 

-می برشی وجود نداشته و فشار، متناسب با کرنش حجمی

باشد. مشخصات االستیک مصالح آب شامل چگالی به 

 Gpa 19/2و مدول بالک به مقدار  3kg/m 1111مقدار 

 ت.اس

                                                            
3. Acoustic medium 

(9)  

 

(9)  

(6)  
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 مشخصات پالستیک مصالح بتن (:1) جدول

 سنجیصحت

 سازی سد بتنی وزنی کوینامدل

متر و عرض  113سد کوینا، یک سد وزنی با ارتفاع تقریبی 

-می متر واقع بر رودخانه کوینا در کشور هندوستان 91پایه 

ای شدید به نام تحت زلزله 1769باشد. این سد در سال 

های خوردگیترکرفته و دچار قرارگ 9/6کوینا با بزرگی 

این سد از معدود سدهای بتنی  ازآنجاکهشود. گسترده می

خوردگی شده است، که تحت زلزله واقعی دچار ترک است

-مطالعات و جستجوجهت  ،پژوهشگرانبسیاری از  موردتوجه

یابی به دست گسترده بر روی رفتار غیرخطی بتن و های

ای بتنی تحت اثر خوردگی سدههای واقعی ترکپروفیل

افقی  مؤلفه (2شکل )است. در  قرارگرفتههای واقعی زلزله

 گردد.زلزله کوینا مشاهده می

 

 

 

 

 

 کوینا 1691طولی زلزله  مؤلفه :(2) شکل

رفتار کششی بتن در ناحیه غیرخطی، با استفاده از رویکرد 

-هم جابجایی و-پالستیسیته خرابی بتن و نمودارهای تنش

باتوجه به است.  شدهتعریفمتغیر خرابی  هایچنین داده

کمتر از  مراتببههای فشاری در بدنه سد که مقادیر تنشاین

برای رفتار غیرخطی بتن تنها ، استمقدار فشار ماکزیمم 

شده و متغیر خرابی فشاری  درنظرگرفتهمتغیر خرابی کششی 

رفتار بتن در فشار  دیگرعبارتبهصفر منظور گردیده است، 

ناحیه االستیک بتن رفتار رض شده است. مشخصات خطی ف

و  GPa 31، مدول یانگ 3kg/m 2631 چگالی با مقادیر

پارامترهای رفتاری است. شده درنظرگرفته 2/1نسبت پواسون 

ناحیه پالستیک بتن با استفاده از رویکرد پالستیسیته خرابی 

-های سختی کششی مصالح و دادهداده و (1در جدول )بتن 

مشاهده  (4( و )3)اشکال غیر خرابی کششی بتن در های مت

 گردد.می
 

 

 

 

 

 

 

 –تنش کششی  سببرحنمودار رفتاری کششی بتن  :(3) شکل

 خوردگیترکتغییر شکل 

 

 

 

 

 

 

تغییر شکل  برحسبنمودار تغییرات متغیر خرابی (: 4) شکل

 خوردگیترک

جهت تعیین پارامترهای میرایی، تمام مودهای نوسان که 

درصد جرم کل  71تر از ها بیشدر آن مؤثرهای مجموع جرم

 مقدار پارامتر نوع مصالح

 بتن
Concrete 

damaged 

plasticity 

زاویه اتساع 

)Dilation 

Angle( 

31/36 

Eccentricity 1 

fb0/fc0 16/1 

K 1 

Viscosity 

Parameter 
1 



 03...............................................................وزنی........... بتنی سدهای ایلرزه آنالیز در CMD مصالح غیرخطی رفتار سازیشبیه

 

 

این  شود. با انجام تحلیل مودالمی درنظرگرفتهسازه است 

. استدرصد  72مودی یک تا سه،  مؤثرهای سد، مجموع جرم

برای مودهای طبیعی  (،ξ=  19/1) %9با در نظرگیری میرایی 

39/22  =1ω 3=  64/61 تاω های و با استفاده از فرمول

( و α، مقدار ضرایب متناسب با جرم )(0) و( 9شماره )

-ست میبه د 1112/1و  64/1با ، به ترتیب برابر (βسختی )

در  شدهذخیرهمخزن آب  کهاینچنین باتوجه به همآید. 

پشت سد، عالوه بر اعمال نیروی هیدرواستاتیکی به بدنه سد 

در شرایط سرویس، دارای اندرکنش دینامیکی با بدنه سد در 

و این اندرکنش دینامیکی بر  استای طی تحریکات لرزه

بب گذاشته و اغلب س تأثیرپاسخ سد و همچنین مخزن 

سازی نیز شود، مخزن سد در این مدلمی افزایش پاسخ سد

نیروی هیدرودینامیکی موجود  (9) شکللحاظ شده و در 

  گردد.ناشی از مخزن در پشت سد مشاهده می

 

 

 

 

(: نیروی هیدرودینامیک ناشی از مخزن در پشت بدنه 5) شکل

 سد

گردد، در نتایج ( مشاهده می6) شکلطور که در همان

خوردگی تحت زلزله آمده از تحلیل، شامل پروفیل ترکتدسبه

سازی، همانند نتایج واقعی و نتایج سایر کوینا در این مدل

 محققان، سد بتنی وزنی کوینا در نواحی پاشنه و گردن سد دچار

 خوردگی شده است.ترک

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(               )الف(                                                             

افزار خوردگی سد کوینا در الف( نرم(: پروفیل ترک9شکل )

 Calayir & Karatonها آباکوس و ب( بر اساس بر اساس پژوهش

 ای غیرخطی سد توبتسوسازی لرزهشبیه

ای شکل با مصالح سیمانته شده سد توبتسو، یک سد ذوزنقه

متر واقع بر  72متر و عرض پایه حدود  52با ارتفاع تقریبی 

باشد. )شکل قسمت میانی رودخانه توبتسو در کشور ژاپن می

ای این سد تحت رکورد افقی (. در این آنالیز، تحلیل لرزه9

( با در نظرگیری اثرات 0فرناندو )شکل زلزله سن

شده است. انجاممخزن  -هیدرودینامیکی و اندرکنش سد

قادیر با م CMDمشخصات رفتار ناحیه االستیک مصالح 

و نسبت پواسون  GPa 2، مدول یانگ 3kg/m 1711چگالی 

باتوجه به شبه ترد بودن مصالح  است ودرنظرگرفته شده 3/1

CMDسازی ناحیه غیرخطی رفتار این مصالح ، جهت مدل

است.  شدهاستفادهپالستیسیته خرابی بتن نیز از رویکرد 

فتار ناحیه پالستیک این مصالح در جدول شماره مشخصات ر

جهت تعریف رفتار کششی این گردد و ( مشاهده می2)

از (، 7غیرخطی، مطابق با شکل شماره )مصالح در ناحیه 

 است. شدهاستفادهخوردگی کرنش ترک-نمودار تنش

 

 
 (: ابعاد سد و مخزن1) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤلفه طولی زلزله سن فرناندو (:8) شکل
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 CMD مشخصات پالستیک مصالح :(2)جدول

 مشخصات پالستیک

 Concrete damaged نوع

plasticity 

 Dilation Angle( 19(زاویه اتساع 

Eccentricity 1/1 

fb0/fc0 16/1 

K 666/1 

Viscosity Parameter 1 

 

 

 

 

 

تنش  برحسب CMDنمودار رفتاری کششی مصالح  :(6شکل )

 خوردگیترککرنش  –تسلیم 

کششی و پارامترهای میرایی  خرابی متغیرتعیین 

 CMDمصالح 

جهت تعیین مقادیر متغیر خرابی کششی، با در نظر 

گرفتن مقدار صفر برای مقادیر کرنش پالستیک در فرمول 

( جهت محاسبه مقادیر متغیر 6(، فرمول شماره )9شماره )

آید. مقادیر متغیر دست می خرابی کششی ماکزیمم، به

و در  اندشدهمحاسبه خرابی در هر مرحله بر اساس این فرمول

 .گردندمشاهده می( 11)شکل 

 

 

 

 

 

 خوردگیترککرنش  برحسبمقادیر متغیر خرابی  :(11ل )شک

ی هاچنین با انجام تحلیل مودال این سد، مجموع جرمهم

. با در نظرگیری استدرصد  71مودی یک تا پنج،  مؤثر

تا  1ω= 19/23برای مودهای طبیعی  (،ξ=  19/1) %9میرایی 

26/37 =3ω، مقدار ( ضرایب متناسب با جرمα و سختی )

(β به ترتیب برابر با ،)آید.به دست می 112/1و  499/1 

 

بررسی محتوای فرکانسی زلزله سن فرناندو از طریق 

 ریهطیف فو

محتوای فرکانسی  وتحلیلتجزیهای، در تحلیل و طراحی لرزه

 منظوربهامواج ارتعاشی زمین از اهمیت باالیی برخوردار است. 

مطالعه محتوای فرکانسی، آنالیز طیفی با استفاده از تبدیل 

Seiافزار نرمفوریه در  smoSi gnal است. طیف  شدهانجام

دون اطالعاتی در زمینه های موجود را بفوریه اهمیت فرکانس

دهد. از طرفی طیف فوریه ها نشان میزمان وقوع این فرکانس

های میزان انرژی امواج ناشی از ارتعاشات زمین را در فرکانس

  برخالفکند و مختلف بیان می

 CMD فرکانس طبیعی سد 
(6)  

وفرناند سن زلزله فوریه طیف نمودار(: 11) شکل  
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های وابسته های جابجایی، سرعت و شتاب که از طیفطیف

زمین را بر های تکان باشند، طیف فوریه ویژگیبه زمان می

کند. طیف فوریه ها بیان میاساس محتوای فرکانسی آن

 SeismoSignal افزارنرممربوط به زلزله سن فرناندو توسط 

از طرف گردد. مشاهده می (11شکل )و در  شدهمحاسبه

آباکوس  افزارنرمدر  شدهانجامبه تحلیل مودال دیگر با توجه 

ل برای این سد طبیعی مود او برای سد توبتسو، فرکانس

باتوجه به نمودار طیف فوریه این زلزله،  و استهرتز  69/3

این زلزله  و پریود پایین در محدوده فرکانس باال این فرکانس

 .باشدمی

 

 بندی مدلو مش شرایط مرزی بارگذاری،

ی شامل وزن بدنه های استاتیکسازی بارگذاریدر این مدل

به وجه باالدست سد  هشداعمالاستاتیکی سد و نیروی هیدرو

-ای لحاظ شدهناشی از وجود دریاچه، عالوه بر بارگذاری لرزه

پی  ،سازیدر این مدلای باتوجه به آنالیز استاتیکی و لرزهاند. 

گام اعمال الزم است تا کف سد هن بنابراینصلب فرض شده و 

و سپس با شروع اعمال گیردار بوده  های استاتیکیبارگذاری

تا محدودیتی  بازشده xتنها در راستای محور  ،ایبار لرزه

بندی بدنه سد و ای نباشد. جهت مشجهت اعمال بار لرزه

اشکال است. در  شدهاستفاده چهاروجهیهای مخزن از المان

و شرایط مرزی لحاظ  شدهاعمالبارهای  (13( و )12شماره )

بندی شده مش صورتبهچنین مدل شده در مدل و هم

 دد.گرمشاهده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 به سد توبتسو شدهاعمالبارگذاری و شرایط مرزی  :(12شکل )

 

 

 

 

 

 

-بندی بدنه سد و مخزن سد توبتسو و المانمش :(13شکل )

 شدهاستفادههای 

از آنالیز غیرخطی سد توبتسو تحت زلزله  آمدهدستبهنتایج 

خوردگی مقطع سد با های ترکسن فرناندو، شامل پروفیل

مرحله، در ادامه مشاهده  9زان شتاب اعمالی طی افزایش می

-سازی، شروع ترکگردد. در نتایج حاصل از این مدلمی

فرناندو که دارای شتاب ماکزیمم با شتاب زلزله سن خوردگی

g3/1 ایجاد ترک در ناحیه پاشنه سد بوده و با افزایش است ،

-، شاهد شروع ترکg 9/1شتاب زلزله اعمالی به حدود 

 سومیکچنین در قسمت و هم دستپاییندر وجه خوردگی 

باشیم. با پایین ارتفاع سد از تراز پی در وجه باالدست می

افزایش بیشتر شتاب زلزله، طی سه مرحله تا شتاب ماکزیمم 

g1یابد. چنانچه ها به سمت داخل بدنه گسترش می، ترک

گردد، سد توبتسو در هر مرحله تنها دچار افزایش مشاهده می

خوردگی شده و به مرحله شکست نرسیده و ساحت ترکم

پذیری پایداری پیدا نکرده است. به دلیل شکل ازنظرمشکلی 

این مصالح، این سد رفتار ترد و شکننده از خود نشان نداده و 

در هنگام افزایش شتاب زلزله اعمالی، رفتار این مصالح نرم 

های کچنین ترگردد. همبوده و دچار شکست ناگهانی نمی

میکرو ترک بوده و دارای پارامتر  صورتبه، بیشتر یجادشدها

درصد هستند که این  91تا  91خرابی با درصد خرابی حدود 

 Seismic“در مقاله  آمدهدستبهنتایج نزدیک به نتایج 

failure modes and seismic safety of Hardfill 

dam” ای سدهایکه به بررسی رفتار غیرخطی لرزه 

Hardfill پرداخته مدل رفتاری خرابی ماکروسکوپیک  با

ی خوردگی و نحوه، شروع ترک(14)باشد. در شکل ، میاست

گسترش آن در هر مرحله با افزایش شتاب ماکزیمم زلزله 

 گردد.اعمالی )زلزله سن فرناندو(، مشاهده می

 شرط مرزی سطح آزاد

شرط مرزی انتهای دور 

 مخزن

-شرط مرزی سد

 مخزن

Acoustic – AC2D4R Plane Stress – 
CPS4R 
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 نحوه گسترش ترک تحت زلزله سن فرناندو :(14شکل ) 

 

0.36g  0.3g  

0.51g 

 

0.45g 

 

0.75g 

 

0.6g 

 

1g 
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در نظر گرفتن  با CMDمصالح  آنالیز حساسیت مدل رفتاری

در این نوع  مورداستفاده رفتار مصالح تردی در خاصیت

 سدها

بر روی پاسخ  CMDجهت بررسی اثر میزان تردی مصالح 

(، مصالح با رفتار به 19د، در این بخش مطابق با شکل )س

و سد توبتسو با  درنظرگرفتهتر را درصد ترد 41و  29ترتیب 

-اعمال شرایط بارگذاری یکسان و در نظرگیری زلزله سن

(، با سه حالت مدل رفتاری g 9/1فرناندو )با شتاب ماکزیمم 

 آنالیز گردیده است. ذکرشده

 

 

 

 

 

 

 

 

مصالح  خوردگیترک کرنش-رفتار تنشمقایسه  :(15شکل )

CMD  رصد تردترد 41و  25حالت با دو 

 

گرفته، با افزایش خاصیت تردی آنالیزهای صورتبر  بنا

-و هم یافتهافزایشدر بدنه سد خوردگی مصالح، میزان ترک

شونده و میکروترک، به حالت چنین نوع ترک از حالت پخش

به همراه  ذکرشدهد است. موارتر تغییر یافتهمتمرکز

( 10( و )19(، )16نمودارهای رفتاری هر حالت در اشکال )

 گردد.مشاهده می

 

 

 

 

 

 

 

به  CMDخوردگی مصالح کرنش ترک-رفتار تنش :(19شکل )

 خوردگی سدهمراه پروفیل ترک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با  CMDخوردگی مصالح کرنش ترک-رفتار تنش :(11شکل )

به همراه پروفیل  درصد 25افزایش تردی مصالح به میزان 

 خوردگی سدترک

 

 

 با CMD مصالح خوردگیترک کرنش-تنش رفتار( 1) شکل

 پروفیل همراه به درصد 41 میزان به مصالح تردی افزایش

س خوردگیترک
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 گیرینتیجه

 CMDای سدهای رفتار لرزه سازیشبیهدر این مقاله هدف 

)سد با مصالح سیمانته شده( در محدوده رفتار غیرخطی 

مزایای این نوع سد بوده است. مصالح این سد، باتوجه به 

مزایای این نوع از سدها از طرفی استفاده حداکثر از مصالح 

بندی موجود در سایت باتوجه به دامنه گسترده اندازه دانه

مصالح این سد، کاهش هزینه ساخت به دلیل کاهش استفاده 

چنین کاهش مقدار سیمان مصرفی به آالت و هماز ماشین

از طرف و  صالح ولی با مقاومت کمتردلیل افزایش حجم م

-میباال دیگر عدم نیاز به سنگ پی با مشخصات مکانیکی 

 باشد.

یک سد  پاسخباتوجه به مزایای یادشده، در این تحقیق 

CMD  نمونه مطالعاتی(، تحت زلزله  عنوانبه)سد توبتسو

و مشاهده گردید که محل  قرار گرفت موردبررسیفرناندو سن

 .استآن در ناحیه پاشنه  سد در این یخوردگترکشروع 

بررسی و  رفتار این مصالح از بهتر یابی به درکجهت دست

مرحله شتاب  ششطی  ،چگونگی گسترش ترک در بدنه سد

آنالیزهای صورت  بر بنااست که  یافتهافزایشزلزله اعمالی 

بیشتر  ایجادشدههای ترک گردد کهگرفته مشاهده می

ه و دارای پارامتر خرابی با درصد میکرو ترک بود صورتبه

که با افزایش شتاب  درصد هستند 91تا  91خرابی حدود 

عمده و  یافتهگسترش زلزله اعمالی به سمت داخل بدنه

پایین ارتفاع سد از تراز پی در  سومیکها در قسمت ترک

چنین هم آید.سد به وجود می دستپایینوجه باالدست و 

آنالیز  رفتار مصالح این سد، سازیشبیهدقت در جهت افزایش 

بررسی اثر خاصیت تردی مصالح بر روی پاسخ با حساسیت 

مشخص گردید که با افزایش  صورت گرفته و بدنه سد

خوردگی، نوع ترک مساحت برافزایشخاصیت تردی، عالوه 

شونده و میکرو ترک به حالت های پخشها نیز از ترکترک

 یابد.متمرکزتری تغییر می

پذیری و رفتار نرم این مصالح در محدوده لیل شکلبه د

ای بدنه این چنین شکل ذوزنقهکرنش و هم-غیرخطی تنش

های باالی در شتاب سد، سد توانایی حفظ پایداری خود را

از دست نداده است و رفتار ترد و شکننده از خود  زلزله نیز

ر دهد و در هنگام افزایش شتاب زلزله اعمالی، رفتانشان نمی

از گردد. این مصالح نرم بوده و دچار شکست ناگهانی نمی

توان نتیجه گرفت که سدهای های صورت گرفته میبررسی

CMD گزینه عنوانبه خیزی باالمناطق با لرزهتوانند در می

ای مناسب از حیث ایمنی استاتیکی و دینامیکی، در 
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