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 چکیده

اي سد دو قوسی پرداخته می شود. براي انجام آنالیز از در این مقاله به تاثیر مؤلفه پیچشی بر روي پاسخ لرزه
که مبتنی بر روش اجزاي محدود می باشد، استفاده شده و تاثیر اندرکنش سد، مخزن و  Ansysنرم افزار 
به صورت سه  سازي مدلن در مدل لحاظ شده است. با توجه به رفتار و هندسه سدهاي دو قوسی، فونداسیو

که یک روش  Newmarkبعدي انجام گرفته و براي حل معادالت دینامیکی استخراج شده نیز از روش 
 اي سدرزهضمنی و پایدار از لحاظ عددي می باشد، استفاده شده است. به عنوان یک مطالعه موردي، آنالیز ل

قوسی ماروپوینت مورد توجه قرار گرفته است. براي بررسی تأثیر مؤلفه پیچشی، در ابتدا با اعمال زمین لرزه 
هاي انتقالی و پیچشی به هاي انتقالی تنها و اعمال مؤلفهالستنرو، مدل تهیه شده براي دو حالت اعمال مؤلفه

هم مقایسه شده است. نتایج حاصل از تحلیل، تأثیر  اصورت توأم مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل ب
ها نشان می دهد. در ادامه براي بررسی شدت زلزله و محتواي فرکانسی مؤلفه پیچشی را در افزایش پاسخ

هاي انتقالی و پیچشی زلزله تفت قرار گرفته و نتایج مورد بررسی قرار آن، مدل مورد نظر تحت اعمال مؤلفه
. اي نشان می دهدت آمده براي این حالت تأثیر کاهشی مؤلفه پیچشی را در پاسخ لرزهگرفت. نتایج به دس

توان گفت که مؤلفه پیچشی با توجه به شدت زلزله و محتواي فرکانسی آن می تواند پاسخ لرزهدر نتیجه می
شتاب  اي را افزایش یا کاهش دهد. بنابراین براي طراحی ایمن سدهاي قوسی الزم است که با انتخاب

 هاي مناسب زمین لرزه، اثرات مؤلفه پیچشی را مورد توجه قرار داد. نگاشت
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 مقدمه 
راه هاي انتقالی هممؤلفه ،در هنگام بروز زلزله به دلیل تأثیر امواج

نکه ه ایبا مؤلفه پیچشی حرکت زمین وجود دارند، ولی با توجه ب
طور مستقیم به وسیله امکان ثبت مؤلفه پیچشی زمین به 

نگاري وجود ندارد، در تحلیل دینامیکی  هاي شتابدستگاه
شوند. مؤلفه هاي دورانی در نظر گرفته نمیها معموال مؤلفهسازه

پیچشی جنبش شدید زمین در تغییرات پاسخ سازه هنگام وقوع 
زیادي داشته باشد، لذا لزوم  تواند تأثیرحرکات زمین لرزه می

 د.رستحقیقات بیشتر راجع به این موضوع ضروري به نظر می
هاي مختلفی جهت محاسبه این مؤلفه توسط محققین ارائه روش

گردیده است و اهمیت این موضوع در مطالعاتی که صورت گرفته 
هاي متقارن نیز هنگام زمین نشان داده شده است. حتی سازه

ند تحت تحریکات پیچشی قابل توجهی قرار گیرند توانلرزه می
) و لرا و 1985( 2)، لی و تریفوناك1975( 1کنزي(ناتان و مک

 ). 1994( 3چوپرا
اثر حرکت دورانی زمین، تنها نظر تعداد کمی از زلزله شناسان 

اگر چه برخی از  ي گذشته به خود جلب کرده است.هارا در دهه
حرکت دورانی زمین ناشی از زلزله اند که اثر محققین بیان کرده

ها قابل مشاهده باشد، تواند بر روي سطح زمین و بعضی سازهمی
-اما ابزارهاي اندازه گیري حرکت دورانی زمین هنوز براي اندازه

 گیري آن دقت کافی ندارند.
هاي بلند در مهندسی زلزله، اثر حرکت دورانی زمین براي سازه

هاي انتقال، به رسمیت یا سیستمها، خطوط لوله و مانند پل
هاي غیر متقارن شناخته شده است. در آغاز، این اثرات براي سازه

دهد که مطالعات نشان می ؛ اماشددر نظر گرفته می
هاي متقارن زیادي وجود دارند که تحت تحریک ساختمان

و  4مودهاي دورانی حول محور قائم قرار گرفته اند (تاکاموري
 1995در سال  6)). ونگ2010( 5و تیسیر )2009همکاران (

هاي پوسته اي جدار تأثیر مؤلفه پیچشی را بر روي پاسخ سازه
نازك بررسی کرد و نشان داد که اثرات مؤلفه پیچشی حتی براي 

 هاي متقارن نیز قابل صرف نظر کردن نیست. سازه

1 Nathan & MacKenzie 
2 Lee & Trifunac 
3 LIera & Chopra 
4 Takamori 
5 Teisseyre 

حرکت دورانی به صورت کامل به وسیله یک ژیروسکوپ رینگ  
) ثبت شد. 2007و  2005و همکارانش ( 7یله ایگللیزري به وس

اي دور از آنها نشان دادند که حرکت دورانی ناشی از رویداد لرزه
ي عرضی ثبت شده به هامرکز زلزله با مجموع رکورد شتاب

وسیله یک زلزله استاندارد، هر دو در فاز و دامنه سازگاري دارد. 
انتقالی در چندین  گیري حرکتتواند از اندازهحرکت دورانی می
 مکان بدست آید.

نگاري متراکم دائم، که فواصل بین شتابنگارها در شبکه شتاب
باشد تا امکان بررسی تغییر مکان و محدوده کوچکی متغیر می

هاي دورانی از روابط تفاضلی را فراهم نماید، عمدتًا محاسبه مؤلفه
است  CHIBAو  SMART-1محدود به دو شبکه 

ها، ). چون در بسیاري از ساختمان2007، 8و نوري(قایمقامیان 
سیستم فونداسیون سخت فرض می شود، در نتیجه امکان ایجاد 
حرکات دلخواه در نقاط مختلف آن فراهم نمی باشد. چوپرا یک 

هاي روش ساده را جهت تعیین مؤلفه دورانی زلزله از مؤلفه
 انتقالی زلزله، پیشنهاد داد. 

دو  براساس پیچشی مؤلفه برآورد منظور به را روابطی محققین،
اند. اولین کرده ارائه نقطه یک در شده ثبت انتقالی مؤلفه

) 1969( 9نیومارك را پیچشی مؤلفه برآورد چگونگی بر پیشنهاد
 انتقالی و پیچشی يهامؤلفه اي را بینساده رابطه ارائه داد. وي

 یبررس مورد دیگر ارائه داد که در تحقیقات زمین جنبش
گرفت. او تأکید کرد که مؤلفه دورانی حرکت زمین  قرار بیشتري

 حال هاي مهندسی داراي اهمیت می باشد. در در طراحی سازه
 برحسب پیچشی مؤلفه برآورد هاي متنوعی برايحاضر روش

 با توجه به روابط، وجود زمین شدید انتقالی جنبش يهامؤلفه
تق زمانی و روش توان به روش مشدارد که از جمله آنها می

) 1986( 10سینگ و آشتیانی تفاضالت محدود اشاره کرد. غفوري
اي را براي محاسبه مؤلفه پیچشی زمین با استفاده از رابطه ساده

روش مشتق زمانی ارائه دادند که در این مقاله از این روش براي 
محاسبه مؤلفه پیچشی استفاده می شود. بر طبق روابط ارائه شده 

) محاسبه می 1مؤلفه پیچشی با استفاده از رابطه ( هاتوسط آن
 شود:

6 Wang 
7 Igel 
8 Ghaymaghamian & Nouri 
9 Newmark 
10 Ghafory Ashtiany & Singh 
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 )1( 𝛹𝛹𝑘𝑘(𝑡𝑡) = − 1
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𝑑𝑑𝑑𝑑
��̈�𝑥𝑗𝑗(𝑡𝑡) − �̈�𝑥𝑖𝑖(𝑡𝑡)�  

دوران حول  𝛹𝛹𝑘𝑘در امتداد و   جاییهجاب 𝑥𝑥𝑗𝑗و  𝑥𝑥𝑖𝑖در رابطه فوق 
نیز سرعت موج برشی بوده و براي تمام  𝐶𝐶  محور می باشد.

 ده است.جهات ثابت فرض ش
ثیر مؤلفه پیچشی روي آن کمتر أهاي مهمی که تیکی از سازه

مورد بررسی محققین قرار گرفته است، سد دو قوسی است که 
اي در این مقاله به بررسی تأثیر مؤلفه پیچشی زلزله بر پاسخ لرزه

شود. براي آن با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش پرداخته می
یک سد بتنی قوسی، باید همه  مطالعه دقیق رفتار دینامیکی

در نظر گرفته  سازي مدلاي سد در هاي مؤثر بر رفتار لرزهدامنه
ها در حالت کلی بدنه سد، مخزن و فونداسیون شوند. این دامنه

 توانند با هم اندرکنش داشته باشند.  باشند که میمی
وط هاي مربترین بحثمسئله اندرکنش سازه و سیال از گسترده

تار سیال است که از نقطه نظر مهندسی جالب بوده و به رف
کارهاي تحقیقاتی متعددي در خصوص آن انجام شده است. 

د آیمسائل مربوط به اندرکنش سازه و سیال زمانی به وجود می
که بین دو سیستم حرکت نسبی وجود داشته باشد. یکی از 

ســازه،  -مسائل مهم در بحث مربوط به اندرکنش سیال
مخزن در هنگام وقوع زلزله  -ـنش بین سیستم سد اندرکـ

باشد. اندرکنش یک سد قوسی با آب ذخیره شده در پشـت می
ارتعاشات سد می شـود. دلیل این امر  آن سـبب افزایش دوره
تواند بدون تغییرات مکانی آب مماس بر آن اسـت که سـد نمی

آن، حرکت کند. آبی که همراه ســد حرکت می کند سبب 
شود. این زایش جرم کلی حرکت داده شده به دلیل زلزله میاف

جرم افزوده شده، دوره ارتعاشات طبیعی سد را افزایش داده و 
رار ثیر قأنیروهاي اینرسی به وجود آمده به علت زلزله را تحت ت

تواند سبب افزایش میرایی در حین جذب دهد. همچنین میمی
به سمت باالدست گردد.  امواج فشاري در مرزهاي مخزن و انتشار

این اثرات سبب می شود که پاسخ لرزه اي سد نسبت به حالت 
مربوط به سد با مخزن خالی متفاوت باشد (احمدي و قره باغی 

،1372.( 
اثرات اندرکنش در  سازي مدلمطالعات انجام شده در خصوص 

اي سدها داراي سابقه طوالنی است. مسائل مربوط به آنالیز لرزه
ارائه  1933در سال  1مطالعه را در این زمینه وسترگارداولین 

1 Westergaard 

 -داد. او اثرات اندرکنش را به صورت یک مدل دو بعدي سد
مخزن که تحت اثر ارتعاش ناشی از حرکت افقی زمین قرار گرفته 
است، مورد توجه قرار داد. او فرض کرد که سد صلب و داراي 

هاي روشیک مخزن نیمه محدود با عمق ثابت است. وي با 
تحلیلی، توزیع فشار سیال را در محل تماس سد و مخزن 
استخراج کرد. او دریافت که نیروي ناشی از اندرکنش متناسب 

باشد و ممکن است به اي زمین میبا شتاب ناشی از حرکت لرزه
وسیله یک توزیع سهموي جرم روي ارتفاع سد تقریب زده شود. 

نامیده می شود. به علت این روش به عنوان تقریب جرم افزوده 
اي سد هاي ویژه مربوط به پاسخ لرزهوجود جرم افزوده، فرکانس

مخزن به صــورت کامًال مشخصی کمتر از  -براي سیستم سد
باشد. تقریب جرم افزوده وسترگارد به علت سیستم سد خالی می

ها براي آنالیز سدها در ترین مدلساده بودن، یکی از کاربردي
باشد، ولی این تقریب هیچگونه استهالك سـی میعملیات مهند

گیرد و تنها منبع استهالك انرژي، مربوط به انتشار را در نظر نمی
)، اثرات 1967( 2چوپرا اي سد است.ناشی از میرایی سازه

پذیري سیال را روي نیروي ناشی از اندرکنش سازه و سیال تراکم
جه رد بود. او نتیبررسی کرد. مدل فیزیکی او مشابه مدل وسترگا

گرفت که در صورت در نظر نگرفتن اثرات تراکم پذیري، خطاهاي 
محسوسی در نتایج آنالیز ظاهر خواهد شد. در بیشتر مطالعات 
انجام گرفته از فرض تراکم ناپذیر بودن آب استفاده شده است، 

سیستم سد و  سازي مدلزیرا در نظر گرفتن چنین فرضی، 
ند. کتن اثرات اندرکنش بسیار ساده میمخزن را با در نظر گرف

د کنندر آب تراکم ناپذیر، امواج با ســرعت نامحدودي حرکت می
که نیروهاي اندرکـنش متناسب با شتابی است که به طوريبه

 هايشود. بنابراین در این شرایط حل انتگرالسـیال اعمال می
 پیچیده مورد نیاز نیست.

یز، نیروهاي ناشی از اندرکنش در بعضی تحـقیقات انجام شده ن
اي زمین به صورت یک نیروي خارجی در حین حــرکت لرزه

شود و پاسخ سد در محاسبه نیروهاي روي سد در نظر گرفته می
شود. چوپرا اندرکنش دخالت ندارد، زیرا سد صلب فرض می

) تأثیر انعطاف پذیر بودن سد را روي نیروهاي 1970و  1968(
سد به صورت سیستمی شامل جرم،  زي سامدلاندرکنش با 

 هاي طبیعی میراگر و فنر مطالعه کرد. او نشان داد که فرکانس

2 Chopra 
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سیستم کوپل شده سد و مخزن متفاوت با سیستم غیر کوپل 
باشد. او دریافت که اگر نسبت اولین فرکانس ویژه سد به می

اولین فرکانس ویژه مخزن بزرگتر از دو باشد، می توان از تأثیر 
کم پذیر بودن آب صرف نظر کرد. او نتیجه گرفت که هنگام ترا

در نظر گرفتن اثرات اندرکنش سد و مخزن پاسخ سد نسبت به 
حالتی که از اثر اندرکنش صرف نظر می شود، به طور محسوسی 

 یابد.افزایش می
هاي خیلی پیچیده، معادله موج هیدرودینامیک براي هندسه

سازي مناسب براي ا گسستهتواند به صورت عددي و بفقط می
دامنه مخزن حل شود. مشخصات مربوط به نامحدود بودن 
مخزن، الزم است با انتخاب یک مدل عددي مناسب در مرز قطع 
شده، نمایش داده شود تا محاسبات بر اساس عدم وجود امواج 
منعکس شده از مرز دوردست صورت گیرد. براي دستیابی به یک 

حاسبه فشار هیدرودینامیکی وارد بر سد نتیجه نسبتاً دقیق در م
اي با دامنه مخزن نامنظم، معموالً مخزن سد به صورت مجموعه

شود. براي اولین بار از عناصر محدود در نظر گرفته می
) فرمول بندي عناصر محدود را 1965و همکاران (1زینکوویچ

براي نمایش پاسخ یک سازه مستغرق با فرض تراکم ناپذیر بودن 
) 1978مایش دادند. همچنین زینکوویچ و همکاران (آب، ن

فرمول بندي عناصر محدود را براي حل معادله موج فشاري دامنه 
نامحدود مخزن آزمایش کردند. ایشان نشان دادند که شرط 
مرزي دوردست سامرفلد براي مدل مخزن کامالً طویل مناسب 

منه است و می توان از آن به عنوان شرط مرزي در محل قطع دا
 در مدل گسسته عناصر محدود دامنه سیال، استفاده نمود. 

اي با در نظر گرفتن مؤلفه پیچشی و اثرات در زمینه تحلیل لرزه
) پاسخ لرزه 2013و همکاران ( 2اندرکنش سازه و سیال، قزوینی

اي مخازن ذخیره استوانه اي را با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش 
ا نشان دادن که مؤلفه پیچشی زمین مورد بررسی قرار دادند. آنه

ها را افزایش یا کاهش دهد و این امر به تواند پاسخلرزه می
محتواي فرکانسی و دامنه زلزله و نیز به فرکانس طبیعی سازه 

) نیز با تحلیل دینامیکی 2015و همکاران ( 3بستگی دارد. کالنی
غیر خطی به به تأثیر کاهنده یا افزاینده مؤلفه پیچشی روي پاسخ 
سدهاي بتنی وزنی پرداخته و نشان دادند که افزایش یا کاهش 

1 Zienkiewicz 
2 Ghazvini 

 مخزن و فرکانس غالب -ها وابسته به فرکانس سیستم سدپاسخ
 زمین لرزه است.

که بر اساس روش اجزاي  Ansysدر مطالعه حاضر از نرم افزار 
عددي معادالت حاکم  سازي مدلمحدود نوشته شده است، براي 

استفاده می شود. براي آنالیز دینامیکی از تحلیل تاریخچه زمانی 
ترین روش براي انجام تحلیل استفاده شده است که مناسب

هاي روش طیف باشد و براي فائق آمدن به محدودیتاي میلرزه
پاسخ وابسته به زمان سازه و سیال و نیز نمایش  پاسخ، محاسبه

هاي زلزله براي آنالیز رود. وروديبهتر اثرات اندرکنش  به کار می
باشد در حوزه زمان، معموالً به شکل تاریخچه زمانـی شتاب می

 اي زمـین از قبیلهاي حرکت لرزهکه نسبت به خیلی از مشخصه
لیز تاریخچه زمانی تداوم و فرکانس بسیار دقـیق است. آنا

همچنین تنها روش مناسب براي تخمین معیار آسیب است. در 
 گیري عددياین روش، پاسخ در دامنه زمان با استفاده از انتگرال

شود. براي حل معادالت دینامیکی گام محاسبه میبهگام
استخراج شده نیز از روش نیومارك که یک روش ضمنی و پایدار 

 .، استفاده شده استاز لحاظ عددي می باشد

 معادالت حاکم
اي و هیدرودینامیکی مسئله در این بخش، مالحظات سازه

شود. آب داخل مخزن، به صورت سیال غیر لزج، بندي میفرمول
هاي کوچک فرض می شود. تراکم ناپذیر و با تغییر مکان

سد و فونداسیون به صورت جامد االستیک با رفتار  همچنین
 گرفته می شود.خطی مصالح در نظر 

 سازي دامنه سدمدل
معادله حاکم بر رفتار سد، معادله حرکت است. ولی براي در نظر 
گرفتن و تعریف کامل اندرکنش سیال و سازه، بار اعمال شده 
ناشی از فشار هیدرودینامیکی سیال در محل تماس سازه و سیال 

 باید به معادالت سازه افزوده  شود. 
𝑀𝑀�̈�𝑢 + 𝐶𝐶�̇�𝑢 + 𝐾𝐾𝑢𝑢 = 𝑀𝑀�̈�𝑢𝑔𝑔 + 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 )2(  

ماتریس  𝐾𝐾ماتریس میرایی و  𝐶𝐶ماتریس جرم،  𝑀𝑀در رابطه فوق، 
بردار شتاب  �̈�𝑢𝑔𝑔بردار تغییر مکان نسبی،   𝑢𝑢سختی سازه هستند.

3 Kalani 
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بار فشاري وارد شده از طرف سازه بر سد  𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃زمین می باشد و 
 در محل تماس می باشد. 

 سازي دامنه مخزنمدل
ئل مربوط به اندرکنش آکوستیکی سازه و سیال، معادله در مسا

 -مربوط به دینامیک سازه الزم است همراه با معادالت ناویر
استوکس اندازه حرکت و پیوستگی سیال در نظر گرفته شود. با 
فرض اینکه آب داخل مخزن غیرلزج، تراکم ناپذیر و با 

ت حرک هاي کوچک است، معادالت پیوستگی و اندازهتغییرمکان
شوند. همچنین فشار اعمال شده از به معادله موج خالصه می

طرف سیال بر سازه در محل تماس، براي تشکیل ماتریس 
) و 1372اندرکنش در نظر گرفته می شود (احمدي و همکاران (

 )).1968چوپرا (
1
𝑐𝑐2

𝜕𝜕2𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑑𝑑2

− ∇2𝑃𝑃 = 0 )3(  

𝑐𝑐در رابطه فوق،  = �𝑘𝑘 𝜌𝜌0⁄ ت امواج صوتی در سیال، سرع
𝜌𝜌0  ،جرم مخصوص سیال𝑘𝑘  ،مدول سختی سیال𝑃𝑃  فشار

 زمان می باشد. 𝑡𝑡هیدرودینامیکی و 

 شرایط مرزي
در سطح آزاد مخزن از اثرات امواج سطحی صرف نظر می شود. 

 بنابراین:
𝑃𝑃 = 0 )4(  
در محل تماس مخزن با سد و با فونداسیون، شرط مرزي 

 اعمال می شود:اندرکنش به صورت زیر 

𝜌𝜌�⃗�𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 = −𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑛𝑛

 )5(  

بردار شتاب سد یا فونداسیون در مرز  𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛) 5در معادله (
بردار واحد عمود بر سطح سد یا  nباشد و مشترك با مخزن می

فونداسیون و به سمت داخل سیال است. در انتهاي دوردست 
ود که به مخزن از شرط مرزي استهالك سامرفلد استفاده می ش

 شود:صورت رابطه زیر نمایش داده می
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝜕𝜕

= − 1
𝐶𝐶
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑑𝑑

 )6(  

 سرعت انتشار امواج می باشد. 𝐶𝐶 در رابطه ي فوق 
 
 

 بندي اجزاي محدود معادالت حاکمفرمول 

فونداسیون با استفاده از  -مخزن -معادالت حاکم بر سیستم سد
شوند. اده میروش اجزاي محدود به صورت ماتریسی بسط د

سازي شده سیستم سد می تواند با معادله دینامیکی گسسته
بندي شود. براي اعمال اثرات اي فرمولاستفاده از عناصر سازه

اندرکنش الزم است بار فشاري اعمال شده از طرف سیال بر روي 
هاي عناصر مخزن نیز بندي اضافه شود. ماتریسسازه به فرمول

شوند. در استخراج موج استخراج میبا گسسته سازي معادله 
ها به صورت مشتقات مرتبه اول و ها و شتابها، سرعتماتریس

 .ها بسط داده می شونددوم تغییر مکان

 مدل اجزاي محدود سیال
هاي سازه هاي تغییر مکان) شامل فشار سیال و مؤلفه3معادله (

 عباشند. توابمی باشد که پارامترهاي مجهول براي تحلیل می
شکل تقریب اجزاي محدود براي متغیرهاي فشار و تغییر مکان 

 به صورت زیر می باشد: 
𝑃𝑃 = {𝑁𝑁}𝑇𝑇{𝑃𝑃𝑒𝑒} )7(  

𝑢𝑢 = {𝑁𝑁′}𝑇𝑇{𝑢𝑢𝑒𝑒}  )8(  

تابع شکل  {′𝑁𝑁}تابع شکل عنصر براي فشار،  {𝑁𝑁}که در آن 
ار برد {𝑢𝑢𝑒𝑒}بردار فشار گرهی،  {𝑃𝑃𝑒𝑒}عنصر براي تغییر مکانها، 

)، 8) و (7باشد. با استفاده از روابط (هاي گرهی میتغییر مکان
مشتق دوم زمانی متغیرها و تغییرات فشار به صورت زیر نوشته 

 شود: می
)9(  𝜕𝜕2𝑃𝑃

𝜕𝜕𝑡𝑡2
= {𝑁𝑁}𝑇𝑇{�̈�𝑃𝑒𝑒} 

)10(  𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑡𝑡2
{𝑢𝑢} = {𝑁𝑁′}𝑇𝑇{�̈�𝑢𝑒𝑒} 

)11(  𝛿𝛿𝑃𝑃 = {𝑁𝑁}𝑇𝑇{𝛿𝛿𝑃𝑃𝑒𝑒} 

 روي توابع شکل عنصر می توان نوشت: {𝐿𝐿}با به کار بردن عملگر
)12(  [𝐵𝐵] = {𝐿𝐿}{𝑁𝑁}𝑇𝑇 

) و اعمال شرط 2) در معادله (12) تا (7با جایگزینی روابط (
مرزي، معادله موج در شکل اجزاي محدود به صورت زیر 

 استخراج می شود: 

∫ 1
𝑐𝑐2

{𝛿𝛿𝑃𝑃𝑒𝑒}𝑇𝑇{𝑁𝑁}{𝑁𝑁}𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉 �𝑃𝑃�̈�𝑒� +

∫ {𝛿𝛿𝑃𝑃𝑒𝑒}𝑇𝑇{𝐵𝐵}𝑇𝑇[𝐵𝐵]𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉 {𝑃𝑃𝑒𝑒}+ 
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∫ 𝜌𝜌0{𝛿𝛿𝑃𝑃𝑒𝑒}𝑇𝑇{𝑁𝑁}{𝑛𝑛}𝑇𝑇[𝑁𝑁′]𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆 {𝑢𝑢�̈�𝑒} = 0 )13(  

هایی که عمود بر مرزهاي سیال می باشد. جمله {𝑛𝑛}که در آن  
د. توانند بیرون انتگرال قرار گیرنکنند، میروي عنصر تغییر نمی

{𝛿𝛿𝑃𝑃𝑒𝑒} باشد که تغییرات فشار گرهی را یک پارامتر اختیاري می
تواند حذف شود. بنابراین دهد و در رابطه اخیر مینشان می

 توان نوشت:می
1
𝑐𝑐2
� {𝑁𝑁}{𝑁𝑁}𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑉𝑉

�𝑃𝑃�̈�𝑒� + � {𝐵𝐵}𝑇𝑇[𝐵𝐵]𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑉𝑉

{𝑃𝑃𝑒𝑒} 

+𝜌𝜌0 ∫ {𝑁𝑁}{𝑛𝑛}𝑇𝑇[𝑁𝑁′]𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆 {𝑢𝑢�̈�𝑒} = 0 )14(  
 

با نوشتن معادله فوق به شکل ماتریسی می توان حالت گسسته 
 معادله موج را به صورت زیر نوشت: 

[𝑀𝑀𝑒𝑒
𝑃𝑃]�𝑃𝑃�̈�𝑒� + [𝐾𝐾𝑒𝑒𝑃𝑃]{𝑃𝑃𝑒𝑒}+𝜌𝜌0[𝑅𝑅𝑒𝑒]𝑇𝑇{𝑢𝑢�̈�𝑒} = 0 )15(  

𝑀𝑀𝑒𝑒]که در آن 
𝑃𝑃] = 1

𝑐𝑐2 ∫ {𝑁𝑁}{𝑁𝑁}𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉  ماتریس جرم

[𝐾𝐾𝑒𝑒𝑃𝑃]سیال،   = ∫ {𝐵𝐵}𝑇𝑇[𝐵𝐵]𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉  ماتریس سختی سیال و

𝜌𝜌0[𝑅𝑅𝑒𝑒]𝑇𝑇 = 𝜌𝜌0 ∫ {𝑁𝑁}{𝑛𝑛}𝑇𝑇[𝑁𝑁′]𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆  ماتریس جرم
 باشد.مربوط به اندرکنش سازه و سیال می

 مدل اجزاي محدود سد
 معادله اجزاي محدود دامنه سد به صورت زیر می باشد:

[𝑀𝑀𝑒𝑒]{𝑢𝑢�̈�𝑒} + [𝐶𝐶𝑒𝑒]{�̇�𝑢𝑒𝑒} + [𝐾𝐾𝑒𝑒]{𝑢𝑢𝑒𝑒} = {𝐹𝐹𝑒𝑒} +
{𝐹𝐹𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃} )16(  

در محل تماس  ،{𝐹𝐹𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃}که در آن بردار بار فشاري از طرف سیال 
 گیري بردار به دست می آید:با انتگرال

{𝐹𝐹𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃} = ∫ {𝑁𝑁′}𝑃𝑃{𝑛𝑛}𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆  )17(  
ده شده براي یابی به کار برتوابع درون {′𝑁𝑁}که در آن  

بردار نرمال در محل  {𝑛𝑛}هاي تغییر مکان و سازي مؤلفهگسسته
 باشد.تماس می

 {𝐹𝐹𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃} = ∫ {𝑁𝑁′}{𝑁𝑁}𝑇𝑇{𝑛𝑛}𝑑𝑑𝑑𝑑{𝑃𝑃𝑒𝑒}𝑆𝑆  )18(  
 یا 

{𝐹𝐹𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃} = [𝑅𝑅𝑅𝑅] {𝑃𝑃𝑒𝑒} )19(  

 که در آن:

[𝑅𝑅𝑅𝑅]𝑇𝑇  = ∫ {𝑁𝑁′}{𝑁𝑁}𝑇𝑇{𝑛𝑛}𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆  )20(  

له (جایگزینی  عاد نامیکی اجزاي 16) در (20م له دی عاد ) م
 محدود سازه را به صورت زیر نتیجه می دهد:

[𝑀𝑀𝑒𝑒]{𝑢𝑢�̈�𝑒} + [𝐶𝐶𝑒𝑒]{�̇�𝑢𝑒𝑒} + [𝐾𝐾𝑒𝑒]{𝑢𝑢𝑒𝑒} −
[𝑅𝑅𝑅𝑅]{𝑃𝑃𝑒𝑒} = {𝐹𝐹𝑒𝑒} )21(  

) به صورت هم زمان یا 21) و (15سازي شده (معادالت گسسته
و نتایج مورد  شدهو خطا حل  با استفاده از روش تکراري سعی

  .نظر براي سیستم استخراج می شود

 آنالیز مدل
اي سد بتنی دو قوسی مورد نظر از نرم افزار براي آنالیز لرزه 

Ansys  استفاده شده است. این نرم افزار قابلیت آنالیز لرزه اي
ها و اثرات اندرکنش مخزن با در نظر گرفتن هندسه نامنظم دامنه

گیري عددي از روش باشد. براي انتگرالارا میو پی را د
Newmark  استفاده شده که پارامترهاي آن به صورتβ =

γو  0.25 = 𝑡𝑡∆و گام زمانی برابر  0.5 = انتخاب شده  0.02
است و براي اعمال اثرات میرایی نیز روش ریلی مورد استفاده 
قرار گرفته است. به منظور آنالیز دینامیکی، سد ماروپوینت به 

متر به عنوان مطالعه موردي در نظر گرفته شده  143رتفاع ا
که یک عنصر  Solid45سازي مدل از عناصر است. براي گسسته

باشد براي قسمت هاي خمیده میسه بعدي مناسب براي هندسه
که عنصر مناسب براي نمایش خاصیت  Fluid30جامد و از 

است. پذیري سیال است، براي مدل مخزن استفاده شده تراکم
و  )1( سازي اجزاي محدود مدل مورد نظر در شکلگسسته

 نمایش داده شده است: )1( مشخصات مصالح در جدول

  

هندسه مدل سد ماروپوینت و گسسته سازي اجزاي  ):1(شکل
 محدود

 

 



 / شماره چهارم دومآبی / سال پژوهشی سد و نیروگاه برق –نشریه علمی   ................................................................ 40

 مشخصات مصالح سیستم: )1(جدول
 ونیفونداس سد دامنه

وزن حجمی (نیوتن بر 
 26430 24800 متر مکعب)

ستیسیته (گیگا مدول اال
 22 5/27 پاسکال)

 2/0 2/0 ضریب پواسون

در اولین مرحله، براي اینکه دقت مدل با توجه به وضعیت شبکه 
بندي و شرایط مرزي اعمال شده مورد بررسی قرار گیرد، مدل 
اجزاي محدود به صورت استاتیکی تحلیل شده و کانتور توزیع 

 ده استاستخراج ش )2( فشار در مخزن به صورت شکل
 . 

 
 کانتور نمایش توزیع فشار هیدرواستاتیکی در مخزن ):2(شکل

توان روند خطی توزیع فشار با توجه به کانتور نشان داده شده می
را ارزیابی کرد. همان گونه که مشخص است توزیع فشار در عمق  

ℎ  از سطح آزاد مخزن از رابطه𝜌𝜌𝜌𝜌ℎ  کند. به عنوان پیروي می
متر) در نظر گرفته شود  143ابر ارتفاع مخزن (بر ℎمثال اگر 

پاسکال به دست  1402830مقدار فشار در پاشنه سد برابر با 
آید که با توجه به کانتور ارائه شده نیز فشار در پاشنه در می

مگاپاسکال می باشد که این امر دقت مدل اجزاي  4/1حدود 
 دهد.محدود را نشان می

اي و بررسی تأثیر مؤلفه پیچشی، لرزهدر ادامه براي انجام تحلیل 
رخ داد،  1940هاي زلزله السنترو که در سال شتاب نگاشت

) ، 1انتخاب شده است. با استفاده از رابطه ذکر شده در معادله (
هاي انتقالی مؤلفه پیچشی زمین لرزه السنترو از روي مؤلفه

مؤلفه پیچشی زمین لرزه السنترو  )3(استخراج شده است. شکل
 را نمایش می دهد.

 
 مؤلفه پیچشی زمین لرزه السنترو حول محور قائم ):3(شکل
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و انجام تحلیل دینامیکی، نتایج مربوط به  سازي مدلبعد از 
هاي به وجود آمده در بدنه سد و هاي تغییر مکان، تنشپاسخ

فشار هیدرودینامیکی به وجود آمده در مخزن استخراج شده 
ه هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیرمؤلفه است. با توجه به اینک
اي سد دو قوسی است، مدل مورد نظر براي پیچشی بر پاسخ لرزه

هاي انتقالی تنها و دو حالت اعمال زلزله با در نظر گرفتن مؤلفه

هاي انتقالی و پیچشی مورد تحلیل قرار گرفته اعمال توأم مؤلفه
ه زمانی ارائه و نتایج حاصل، براي دو حالت به صورت تاریخچ

) نتایج مربوط به تغییر مکان افقی 7) تا (4هاي (شده است. شکل
نقطه میانی تاج سد در امتداد مخزن، فشار هیدرودینامیکی در 

هاي اصلی در بدنه سد را براي دو پاشنه و بیشینه مقدار تنش
دهند.حالت نشان می

 

 
 سد براي دوحالت اعمال زلزلهمقایسه تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی تاج  ):4(شکل

 
 مقایسه تاریخچه زمانی توزیع فشار هیدرودینامیکی در پاشنه سد براي دوحالت اعمال زلزله ):5(شکل

 
 مقایسه تاریخچه زمانی تنش اصلی حداکثر  در بدنه سد براي دوحالت اعمال زلزله ):6(شکل 
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ه سد براي دوحالت اعمال زلزلهمقایسه تاریخچه زمانی تنش اصلی حداقل  در بدن ):7(شکل

اي مدل ثیر مؤلفه پیچشی بر پاسخ لرزهأتر تراي بررسی دقیقب
ها به صورت جدول سد دو قوسی مورد نظر، مقادیر عددي پاسخ

ها را براي دو مقادیر عددي پاسخ )2( ارائه شده است. جدول
 دهد. حالت اعمال زلزله نشان می

زایش پاسخهاي حداکثر براي دو مقادیر عددي و درصد اف ):2(جدول
 حالت اعمال زلزله السنترو

 شرایط اعمال زلزله
بدون مؤلفه 

 پیچشی
با  مؤلفه 
 پیچشی

درصد 
 تغییر پاسخ

حداکثر تغییرمکان 

 )mافقی تاج سد  (
109/0  112/0  

7/2 

 (افزایش)

فشار هیدرودینامیکی 

 )Paحداکثر (
632102 676093 

9/6 

 (افزایش)

تنش کششی اصلی 

 ) MPaاکثر (حد
64/9  48/10  

7/8 

 (افزایش)

تنش فشاري اصلی 

 )MPaحداکثر (
1/10  6/11  

8/14 

 (افزایش)

توان گفت که اعمال مؤلفه پیچشی با توجه به نتایج حاصل می
مربوط به زمین لرزه السنترو بر روي سیستم سد قوسی همراه با 

 دهد که ایناي را افزایش میمخزن و فونداسیون، پاسخ لرزه
افزایش براي پاسخ تغییر مکان تاج و فشار هیدرودینامیکی مخزن 

باشد. ولی در نظر گرفتن مؤلفه پیچشی پاسخ قابل توجه نمی
دهد. با توجه به اینکه ها را به میزان محسوسی افزایش میتنش

هاي به وجود آمده در بدنه سدهاي قوسی یکی از میزان تنش
راي طراحی ایمن الزم است باشد، بمعیارهاي مهم در طراحی می

به اثرات مؤلفه پیچشی توجه شود. در ادامه براي درك بهتر اثرات 
لی به هاي اصاي، کانتور توزیع تنشمؤلفه پیچشی بر نمایش لرزه

لت ترین حاوجود آمده در بدنه سد بر حسب پاسکال براي بحرانی
 ) ارائه شده است.9)  و (8هاي (در شکل
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 با اعمال مؤلفه پیچشی -ب                                                اعمال مؤلفه پیچشی                         بدون -الف

 مقایسه کانتور توزیع تنش اصلی حداکثر  در بدنه سد براي دوحالت اعمال زلزله  -8شکل 

 

 با اعمال مؤلفه پیچشی -ب                                      بدون اعمال مؤلفه پیچشی                                  -الف

 مقایسه کانتور توزیع تنش اصلی حداقل  در بدنه سد براي دوحالت اعمال زلزله -9شکل 

 

با مقایسه کانتورهاي توزیع تنش براي دو حالت می توان به 
هاي حداکثر وقوع آنها پی برد. هاي اصلی و محلافزایش تنش

مهم دیگري که از مقایسه کانتورها می توان استنباط کرد  نتیجه
ها در حالت اعمال مؤلفه پیچشی متقارن نبودن توزیع تنش

بب باشد که سباشد. دلیل این امر پیچش بدنه سد قوسی میمی
 شود. ها در دو نیمه بدنه میتغییر جهت تنش

ه یدر خاتمه براي بررسی تأثیر محتواي فرکانسی زلزله، مدل ته
شده با اعمال زمین لرزه تفت براي دو حالت بدون در نظر گرفتن 
مؤلفه پیچشی و لحاظ کردن آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته 

افقی تاج سد، فشار  جاییجابههاي و نتایج مربوط به پاسخ
هاي اصلی حداکثر و حداقل به هیدرودینامیکی مخزن، تنش

) 3است. جدول شماره (وجود آمده در بدنه سد استخراج شده 
ها و مقایسه آنها را براي دو حالت نشان می مقادیر حداکثر پاسخ

 دهد:

مقادیر عددي و درصد افزایش پاسخهاي حداکثر براي دو  ):3(جدول
 حالت مختلف اعمال زلزله تفت

 مؤلفهبدون  شرایط اعمال زلزله
 پیچشی

 مؤلفهبا  
 پیچشی

درصد تغییر 
 پاسخ

حداکثر تغییرمکان 
فقی مثبت تاج سد  ا

)m( 
0696/0  0674/0 (کاهش) 3   

فشار هیدرودینامیکی 
 )Paمثبت حداکثر (

(کاهش) 5 433000 453000  

تنش کششی اصلی 
 ) MPaحداکثر (

75/8  67/8  4/1 
 (کاهش)

تنش فشاري اصلی 
 )MPaحداکثر (

76/8  64/8 (کاهش) 1   

 اهدتوان شبا توجه به جدول فوق، تقریباً در تمامی نتایج می
هاي انتقالی کاهش پاسخ سد در حالت مواجه با اعمال توأم مؤلفه

و دورانی زلزله تفت بود. دلیل این امر همان گونه که در مرور 
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تحقیقات گذشته نیز اشاره است، متفاوت بودن محتواي زلزله 
 تفت و شرایط فرکانس آن نسبت به زمین لرزه الستنزو می باشد.

 گیرينتیجه
به تأثیر مؤلفه پیچشی بر پاسخ لرزه اي سد دو در این مقاله 

قوسی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش پرداخته شد. براي این 
منظور مدل جامعی با استفاده از روش اجزاي محدود تهیه شد 

هاي هاي مربوط به دو حالت مدل با اعمال مؤلفهو نتایج پاسخ
وأم به صورت ت هاي انتقالی و پیچشیانتقالی تنها و اعمال مؤلفه

مقایسه گردید. در ابتدا مدل مورد نظر با اعمال زلزله السنترو 
مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج استخراج شد. با توجه به نتایج 

هاي تنش هنگام در توان به افزایش قابل توجه پاسخحاصل می
زه هاي انتقالی زمین لرنظر گرفتن مؤلفه پیچشی همراه با مؤلفه

برد. در ادامه مدل تهیه شده با اعمال زلزله تفت نیز  السنترو پی
تحلیل شده و نتایج به دست آمده بررسی شد. نتایج حاصل از 

هاي انتقالی و پیچشی زلزله تفت نشان داد که اعمال توأم مؤلفه
پاسخ سد در مواجهه با مؤلفه پیچشی کاهش می یابد. با توجه 

 اساس دو زلزله می توانبه نتایج استخراج شده از تحلیل مدل بر 
گفت که مؤلفه پیچشی زلزله می تواند پاسخی کاهنده یا افزاینده 
بر مدل داشته باشد و این کامالً وابسته به فرکانس و محتواي 

توان نتیجه گرفت که باشد. در خاتمه میزلزله اعمالی بر سد می
براي طراحی سدهاي قوسی با ضریب اطمینان مناسب در مناطق 

هاي مناسب، ز مانند ایران، الزم است که با انتخاب زلزلهلزه خی
 اثرات مؤلفه پیچشی را مورد توجه قرار داد. 
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