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 خالصه

له اين باشد. در اين مقاضروري مياي براي ارزيابي خطر سازي شكست پيشرونده در سدهاي بتني  قوسي تحت تحريک لرزهكمي

موضوع از طريق روش تجزيه و تحليل زمان دوام همراه با مفاهيم شاخص خرابي و شاخص عملكرد بررسي شده است. از طريق گزينش 

در  يمتغير مجزاي شاخص خرابي بر مبناي انرژي اتالف شده و شاخص عملكرد برمبناي جابجايي نسبت به المان تاج سد و نقطه انتخاب

پايين سد بررسي شده است. براي اين منظور سد قوسي وزني سلمان فارسي، با استفاده از نرم افزار آباكوس مدل سازي شده است. 

حالت تحليل استاتيكي، تحليل ديناميكي بدون در نظر گرفتن شرايط مخزن و با در نظر گرفتن مخزن در حالت مخزن  4مدلسازي در 

به  سد بدنه ها مدل از يكي در كه با استفاده از ركورد زلزله منجيل شهر رودبار انجام شده است.  بطوري نيمه پر در حالت مخزن پر

 بدنه مصالح رفتار و شده استفاده بدنه براي بتن هاي المان از در مدل هاي ديگر شده و مدل خطي االستيک و يكپارچه صورت

دوام و توابع گنجايش به دست آمدند و نتايج شاخص آسيب و شاخص  است. پارامترهاي روش زمان شده گرفته نظر در غيرخطي

 عملكرد به لحاظ كمي مورد مقايسه قرار گرفتند.

 
 شاخص عملكرد شاخص خسارت، دوام، زمان روش قوسي، بتني سدلمات كليدي: ك

 

 

  مقدمه .1
 

 ساده بسيار ساختارهاي از اند. سدها شده ساخته بشر آبي نيازهاي تأمين براي بندها آب و سدها دور، بسيار زمانهاي از

 پشت شده ذخيره آب حجم كه هنگامي .اند كرده پيدا را جديد ساختار و پيچيده تدريج به و يافته گذشته تكامل قرون از

 درك از سدها دروني عملكرد به مهندسين نگرش تدريج شود. به مي زياد نيز آنها ارتفاع يابد، طبيعتا مي افزايش سدها بدنه

 .يافت تغيير آنها بر وارد كمي نيروهاي توصيف سمت به تجربي و كيفي

 براي كه اي ساده مواد حجم از كنند. بيش مي احراز را اي ويژه موقعيت قوسي سدهاي شده، ساخته سدهاي انواع ميان در

 سد اطراف محيط و سازه ميان اندركنش در روز به دانش ي كننده منعكس سدها، نوع اين شكل رود، بكار مي دره بستن

كند.  مي منعكس را آنها پيدايش اصالت از بخشي تنها آنها شكل ظاهري سادگي و آنها سازه هاي در كامل ميباشد. تفكر

 مي توجيه را آنها عملكرد اساسا مصالح و مواد نظر از ظاهري، استحكام و زيبا شناختي مسائل همراه به آنها اصلي هاي شكل

 .كنند كنترل را آب جمع شدن از ناشي بزرگي بسيار نيروهاي است قرار كه كند

http://www.elitesjournal.ir/
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 ايسازه ر. هشودمي بنديسازه رتبه نوع به بسته اهميت ين. ادارد بسزايي اهميت طبيعي بالياي برابر در هاسازه ايمني امروزه

 .دارد بيشتري آن اهميت ايمني باشد داشته بيشتري مالي و جاني تلفات تخريب از پس

 سد باشد داشته همراه به را جبراني آثار غيرقابل تخريب از پس است ممكن و است مطرح هاآن ايمني كه هاييسازه ازجمله

 كه خطراتي وسعت شدت همچنين و عمر طول در ممتد سرويس ارائه ازلحاظ هاآن حياتي بااهميت بتني دهاي. سباشدمي

 بايد مورد ايمني ازلحاظ كه هستند هاييسازه ترينمهم ازجمله باشد برداشته در تواندمي سازه به يا صدمه اشكال هرگونه بروز

  داد.  قرار ارزيابي

 است شده محدود مجاور هاي بلوك توسط كه قوسي بتني سد يک مركزي طره ( رفتار1211جوروكوفسكي ) و تاسكوف

 ها درزه مدلسازي تأثيرات كه گرفتند نتيجه شد، تأييد مقياسي تست مدل يک با كه مدل  اين از استفاده كردند. با مطالعه را

 اصطكاك كاهش و ها درزه بازشدگي تماس، سطح خردشدگي سالم، سطح لغزش علت به قوسي سدهاي اي لرزه پاسخ در

 ]1[است.  مالحظه قابل سالم سطح

 مدل غيرخطي بردند. رفتار بكار بتني سدهاي در را غيرخطي شكست بودند كه مكانيک كساني ( اولين1212هال ) و ايدي-ال

 كاويتاسيون اضافه به خورده ترك قسمت لغزش و ترك شدن بسته و باز همراه به پخشي  ترك ي مدلساز شامل شده

 و سد اندركنش مساله حل است. براي شده لحاظ تقريبي صورت به پي انتشاري و ميرائي باشد. سختي مي مخزن درقلمرو

 نصف ها درزه محل در بتن شده است. مقاومت لحاظ تركها در منفذي آب است. فشار شده استفاده الگرانژي مدل از مخزن

 عوض در باشد، مي سد پاسخ بر ناچيزي تأثير داراي كاويتاسيون كه دهند مي نشان حاصله است. نتايج شده گرفته نظر در

 ]2[ باشد. مي داري معني اهميت داراي خوردگي ترك

 سيستم سازي گسسته براي .كردند استفاده وزني سدهاي تحليل براي خطي شكست مكانيک از (1221همكاران ) و پكائو

 بيني پيش براي اند. شده لحاظ دو هر ترك دوم و اول مودهاي تحقيق اين در شد. مرزي استفاده المانهاي از مخزن و سد

 گچ از شده ساخته طره تير مدل يک روش، تأييد است. براي شده استفاده كششي كرنش بيشينه معيار از ترك رشد جهت

 ]3 [شد. تست لرزه ميز يک روي بر

 مدلسازي و خطي شكست ازمكانيک استفاده با را قوسي بتني سدهاي در ترك رشد و پايداري ( تحليل1221)  پكائو و فنگ

 بوده بركنش فشار و دما ، سازه وزن هيدرواستاتيک، فشار شامل و استاتيكي ارائه كردند. بارگذاري بعدي سه مرزي المان

 مسير بركنش فشار مدلسازي كه گرديد است. مشاهده شده مطالعه KOLNBREINسد  خوردگي ترك مطالعه اين است. در

 ]4[دارد.  ترك پروفيل شكل بر ناچيزي تأثير اما كرده نزديكتر واقعي شده مشاهده ترك مسير به را شده محاسبه ترك

است.  كرده استفاده السنترو زلزله پاين فلت تحت سد تحليل براي ثابت پخشي ترك مدل از (1221همكاران ) و  اسكوئي

 ]5[است.  شده استفاده ترك زني جوانه براي مقاومت معيار است. از شده انجام وسترگارد جرم افزوده ايده با مخزن دلسازي

 گرفته نظر در هم مصالح غيرخطي رفتاركردند.  مدل را سد و پي بين هاي درزه و قائم هاي درزه (2222رضوي ) و واتانابه

 شده فرض ناپذير تراكم سيال تحليل اين است. در شده استفاده مصالح غيرخطي رفتار  بيان براي كولمب-موهر شد. مدل

 محيطي هاي درزه و قائم هاي درزه بازشدگي افزايش به منجر  مصالح غيرخطي رفتار گرفتن نظر در كه شد است. مشاهده

 ]1[است.  گرديده سد در دائمي شكلهاي تغيير و

( به مقايسه زمان استقامتي و روش هاي تاريخ زمان در تحليل لرزه اي سدها 2214كيانوش، ميرزا بزرگ و حريري اردبيلي )

مان ز (  ارزيابي لرزه اي مبتني بر عملكرد قاب هاي فوالدي با استفاده از تحليل2214حريري اردبيلي و همكاران ) ]1[پرداختند. 

حريري  ]2[ .( به بررسي عملكرد سدهاي بتني در برابر زلزله پرداخت2215حريري اردبيلي ). ]1[دوام را مورد بررسي قرار دادند. 

( برآورد خسارت احتمالي در سدهاي قوسي در معرض حركتهاي قوي زمين با استفاده از توابع شتابع استقامتي را 2215اردبيلي )

 ]12[ مورد بررسي قرار داد.
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 سدهاي قوسی 9.          بارگذاري2
 

 بارهاي با مقابله عامل سد كرد. سختي تقسيم ديناميكي و استاتيكي دسته دو به ميتوان قوسي سدهاي در را بارها

 عالوه بارها اين اعمال سرعت بعلت ديناميكي بارهاي در ولي كنند مي تغيير آهستگي به يا و اند دائمي يا كه است استاتيكي

  .است تأثيرگذار سد رفتار روي نيز ميرايي سد، سختي بر

 

 

 2قوسی سدهاي طراحی و تحلیل هاي .         روش3
 

 دسته دو به ها تحليل اين كلي حالت دارد. در وجود قوسي سدهاي تحليل براي مختلفي رياضي محاسبات و ها روش

 شوند. مي بندي مي باشد، تقسيم ديناميكي آناليز و استاتيكي شبه آناليز دسته دو داراي كلي بطور لرزه اي كه و استاتيكي
 

 

 .          معادالت حاكم4

   میرايی 

روش هاي مختلفي جهت تخمين و در نظر گيري تقريبي ميرايي در روش هاي انتگرال گيري مستقيم وجود دارد كه ازمعروفترين 

 آنها روش رايلي مي باشد:
[C]=α{M}+β[K]                                                                                                                                                 (1)  

 

ضريب متناسب با سختي  βضريب متناسب با جرم و  α ماتريس سختي، [K] ماتريس جرم، [M]ماتريس ميرايي،[C] كه در آن

 مي باشد.

الزم است كه مقدار فركانس هاي طبيعي در دو مود طبيعي مدل و نيز نسبت هاي ميرايي در نظر  βو  αپارامترهاي  جهت تعيين

 ]11[از روابط زير بدست مي آيد: (β)و سختي (α)گرفته شده براي اين دو مود طبيعي معلوم باشد. ضرايب متناسب با جرم

(2                       )                                                                                                                              𝛼 = Ɛ
2 ω𝑖 𝜔𝑗 

ωi+ ωj
  

  (3         )                                                                                                                                             𝛽 = Ɛ
1 

ωi+ ωj
 

فركانس هاي طبيعي اين دو مود ارتعاشي مي  ωjو  ωiبوده و  jو  iمقدار ميرايي مفروض در مودهاي طبيعي  Ɛكه در آن ها 

سدهاي بتني وزني قوسي در نزديكي تخمين معقولي از پاسخ ديناميكي (، Ɛ=0.05)ميرايي بحراني %5باشد. ميرايي موثري برابر با 

براي شرايط پايين تر از سطح تسليم،  %3تا  %2تسليم و يا ترك خوردگي به دست مي دهد. هرچند كه ميرايي مي تواند در حدود 

 براي شرايط پس از تسليم و ترك خوردگي كششي باشد. %5و بيش از 
 

  روشETA  

 ورزشي تست از روش اين ايده واقع در.]12[شد ارايه همكاران و استكانچي توسط بار اولين براي دوام زمان روش اوليه ايده

 ]13[است شده گرفته كنند، مي استفاده ورزشكاران و بيماران قلبي شريانهاي وضعيت ارزيابي براي وعروق قلب متخصصين كه

 3كند. هر  مي دويدن به شروع تردميل يک روي بر خود قلبي عروق براي ارزيابي ورزشكار يا بيمار فرد پروتكل اين در

 نظير بيولوژيكي معيارهاي .يابد مي كيلومتر بر ساعت افزايش 1.2حدود  آن حركت سرعت و %2حد  در نوار شيب دقيقه

 نهايت در شوند و مي گيري اندازه مداوم بطور تست طول در ديگر فيزيكي پارامترهاي و قلب ضربان سرعت خون، فشار

 ضربان آزمون طي كه صورتي در .شود مي متوقف تست بيمار ناراحتي و عادي غير شرايط گونه هر مشاهده صورت در

 .شود مي تلقي طبيعي آزمون برسد استاندارد قلب ضربان حداكثر از %15حدود  به قلب

                                                                                                                                                    
1 Loading 
2 Design and analysis of arch dams 
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 سازه روش اين در .شود مي اعمال ها سازه براي رود مي كار به ورزش تست در كه آنچه شبيه مفهومي دوام زمان روش در

 .گيرد مي قرار بررسي مورد زمان طول در آنها عملكرد و گيرند مي قرار شده كاليبره شتاب فزاينده تابع يک تحت ها

 ]14[از: عبارتند دوام زمان روش موفقيت براي مهم عامل سه

 مناسب دوام زمان شتاب تابع 

 زمان هدف دقيق( دوام معيار( 

 مناسب محدود اجزاي مدل 

 

 شاخص عملكرد 

شاخص هاي عملكرد مي توانند  وابسته به طيف اوليه و يا وابسته به تغيير شكل باشند كه در اين مقاله شاخص عملكرد وابسته به 

 ]15[تغيير شكل براي بلوك مركزي مورد بررسي قرار گرفته شده است:

(4                                                                  )                                                                               (PI(t) = (
Ω(Δ(t))

𝐻
 

 

 اشاره به ارتفاع دارد. Hاشاره به جابجايي ماكسيمم و  Ω(Δ(t)كه در آن  
 

 شاخص خسارت 

شاخص هاي آسيب  -1شوند: بندي توانند به سه گروه گسترده براي سدهاي قوسي بتني طبقهشاخص هاي آسيب تک متغيره مي

شاخص هاي آسيب وابسته به انرژي كه در اين مقاله به بررسي  -3شاخص هاي آسيب وابسته به ترك و -2وابسته به جابجايي ، 

 ]11[:شاخص هاي آسيب وابسته به اتالف انرژي پرداختيم

(5)                                                                                                                                                 DI (t) = 
Edsp

Eult
 

       Edsp
(t)=Ep

(t)+ED
(t)+EF

(t)   

(6                  )                                                                                                                                                         

انرژي اتالف شده توسط آسيب  DEانرژي اتالف شده توسط پالستيسيته وابسته به نرخ و مستقل از نرخ مي باشد،  PEكه در آن 

 اصطكاكي مي باشد. انرژي اتالف شده توسط ميراريي FEو 

 

 

 .           معرفی نرم افزار آباكوس5
 

نرم افزار آباكوس مجموعه اي از برنامه هاي شبيه سازي مهندسي بر اساس روش المان محدود مي باشد كه توانايي حل 

تابخانه آباكوس كمحدوده وسيعي از مسائل مهندسي از مسائل خطي ساده تا شبيه سازي هاي غير خطي بسيار پيچيده را دارد. 

گسترده اي از انواع مختلف المان ها و همچنين مجموعه گسترده اي از مدل هاي مصالح مختلف براي مدلسازي اغلب مصالح 

مهندسي معمول را دارد. اين نرم افزار توانايي انجام تحليل هاي سازه اي )تنش/جابجايي( و همچنين تحليل هاي حرارتي، 

ير خطي، سيال را دارد. در تحليل هاي غ-تقال جرم و نيز تحليل هاي اندركنشي مانند اندركنش سازهالكتريكي، مكانيک خاك، ان

مناسب و تلورانس همگرايي پرداخته و به شكل پيوسته در طي تحليل آنها  1آباكوس به شكل خودكار به انتخاب نمو بارگذاري

 ]12[را تنظيم مي كند تا پاسخ دقيق به شكل كارآمدي به دست آيد.

مدلسازي با استفاده از نرم افزار آباكوس به روش هاي مختلفي امكانپذير مي باشد. يكي از اين روش ها و ساده ترين آنها استفاده 

مي باشد. محيط گرافيكي آباكوس محيط كاملي است  كه در آن امكان تشكيل  2(CAEاز محيط گرافيكي كامل آباكوس)

ارگذاري ها و شرايط مرزي، امكان مش بندي و تخصيص نوع المان ها، و نيز امكان مدلهاي مختلف، تعريف مصالح متنوع، ب

                                                                                                                                                    
1  Load increment 

2  Complete Abaqus environment 



 ( 6936 سال -6شماره  -2جلد ) مجله نخبگان علوم و مهندسی

 25

و كنترل كارهاي تحليلي به راحتي وجود دارد. همچنين مي توان در آن به بررسي نتايج حاصل از تحليل  2، پايش1ارسال

 ]12[پرداخت.

. اين سه مرحله 5، پس پردازش4، شبيه سازي3زشپيش پردا تحليل كامل آباكوس معموال از سه مرحله مجزا تشكيل شده است:

ف پردازش مدل بر اساس مساله فيزيكي اصلي، تعري -در مرحله پيش از طريق فايل هاي مختلف به يكديگر مرتبط مي شوند.

توليد مي شود. در مرحله شبيه سازي  CAEشده و فايل ورودي آباكوس تشكيل مي شود. اين مدل معموال از طريق محيط 

 1دهاي تحليلي آباكوس به حل مسئله عددي تعريف شده در مدل مي پردازند. خروجي هاي تحليل كه در فايل هاي دودوئيفرآين

 پردازش مي باشند. -ذخيره مي شوند آماده ارزيابي و پس
 

 

 .          سد قوسی وزنی سلمان فارسی6
 

 ارسي )قير(استاتيكي، به مطالعه سد بتني قوسي سلمان فبه منظور بررسي رفتار سدهاي بتني وزني قوسي تحت اثر بارهاي 

در استان فارس و جنوب شرقي شيراز خواهيم پرداخت. اين سد بر روي رودخانه قره آغاج در محله تنگه قير كارزين قرار گرفته 

نياز شهرها و شروع به بهره برداري نموده است و طي اين مدت آب شرب و كشاورزي و ساير مصارف مورد  1311و از سال 

درجه  21كيلومتر و از نظر جغرافيايي محدوده سد بين  222دشت هاي پايين دست را تامين كرده است. فاصله اين سد از شيراز 

متر عرض  125دقيقه طول شمالي قرار دارد. ارتفاع سد از پي  15درجه تا  53دقيقه عرض شمالي و 45درجه و  21دقيقه تا  32و 

همچنين متر در نظر گرفته مي شود.  112و  322متر مي باشد و طول و تراز تاج سد به ترتيب  51و  1ترتيب در تاج و پي سد به 

 نمايش داده شده است.  1پارامترهاي در نظر گرفته شده در تحليل ديناميكي در جدول 
 

 ديناميكي تحليل براي شده گرفته نظر در پارامترهاي -1جدول

 مقدار ضرايب پارامتر

مخصوص بتنوزن   1 2422 kg/m3 

 41GPa 1.15 مدول االستيسيته بتن

 2.14 2.1 ضريب پواسون بتن

 15GPa 1 تغييرشكل مدول

 2.25 1 پي پواسون ضريب

 ديناميكي افزايش ضريب 1.15 فشاري مقاومت

 اطمينان ضريب 1.1 و

31.5 MPa 

 ديناميكي افزايش ضريب 1.52 مقاومت كششي

 اطمينان ضريب 1.2 و

5.1MPa 

                                                                                                                                                    
1 Sumbit 

2  Monitor 

3  Pre-processing 

4 Simulation 

5 Post-processing 
6  Binary files 
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 در  باشد. مي نياز مورد بيشتر يا و 3هاي  لرز ناحيه در واقع قوسي سدهاي براي بخش، اين در بحث مورد زلزله بارگذاري

 ارزيابي براي .باشند داشته نياز لرزه زمين بارگذاري تحليل به نيز 2اي  لرزه ناحيه در واقع سدهاي قوسي است ممكن مواردي

 ] 11[محتمل مي باشد.  زلزله حداكثر سطح در زلزله بارگذاري به نياز لرزه زمين مقابل در موجود قوسي سدهاي ايمني

 از سطح اين در شده كنترل و تدريجي صورت به مخزن آب فرار و برداري بهره در طوالني اختالل و عمده هاي آسيب

 .باشد مي سازه رفتار قبول مورد شرايط از لرزه زمين

مدلسازي وجود دارد: مصالح بتن سد با رفتار غيرخطي و مصالح آب مخزن با رفتار غيرخطي. ضرايب در دو نوع مصالح در اين 

 ]11[.ارايه شده است 1جدول  در ديناميكي تحليل نظر گرفته شده براي حالت غير خطي بتن در

 در نظر گرفته شده است.kg/m3 1000 چگالي آب نيز 

، به عنوان 1312ه در ايستگاه منجيل در طي زلزله در نزديكي شهر رودبارخرداد ماه در ضمن مولفه افقي )طولي( زلزله ثبت شد

 تحريک لرزه اي در تحليل سد سلمان  فارسي مورد استفاده قرار گرفته است.

در اعمال ضرايب ميرايي از روش ميرايي رايلي و همچنين شرايط مرزي دور دست مخزن از روش سامرفلد استفاده شده است. 

 در نظر گرفته شده است. Δt=0.01ن گام زماني همچني

 125در نظر گرفتن شرايط مخزن، با توجه به اينكه ارتفاع كلي سد  مرحله در حالت بدون 3در اين مقاله به تحليل ديناميكي در 

 آباكوس مي پردازيم.متر در نرم افزار  122متر و در حالت مخزن پر با ارتفاع  52متر مي باشد در حالت مخزن نيمه پر با ارتفاع 
 

 

 .          تعريف شرايط مرزي7
 

شرايط مرزي موجود در اين مدل شامل شرايط مرزي كف سد، اعمال بارگذاري لرزه اي و نيز شرايط مرزي فشار 

 (1آكوستيک)هيدروديناميكي( صفر در سطح مخزن مي باشد.)شكل

 
شرايط مرزي و نحوه اعمال بار بر روي سد و مخزن -1شكل  

 

 

 .         بررسی نتايج8
 

نتايج مربوط به پاسخ تغيير مكان  ]12,22[بعد از مدلسازي و انجام تحليل هاي استاتيكي و ديناميكي در نرم افزار آباكوس

نسبت به المان تاج سد و نسبت به نقطه انتخابي در پايين، و نتايج مربوط به اتالف انرژي پالستيسيته و اتالف انرژي آسيب استخراج 

ک روش مبا توجه به اينكه هدف اصلي اين تحقيق، بررسي رفتار سد بتني قوسي سلمان فارسي در برابر زلزله به ك شده است. 

ETA  تاج  ناشي از جابجايي نسبت به المان  پر، مخزن نيمه پر و مخزن خالي در سه حالت مخزن به بررسي نتايجابتدا مي باشد

 1،5نسبت به نقطه انتخابي در پايين سد)شكل  به بررسي نتايج  و  پرداخته 4شكل در همچنين مقايسه آنها  ( و3و  2،1سد )شكل 

  مي پردازيم. 1شكل  درو مقايسه آنها  (1و 
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جابجايي نسبت به زمان در حالت بدون مخزن براي المان تاج سد  -2شكل   

 

 
متر براي المان تاج سد 52جابجايي نسبت به زمان در حالت مخزن نيمه پر با ارتفاع  -3شكل   

 

 
سدمتر براي المان تاج  122جابجايي نسبت به زمان در حالت مخزن پر با ارتفاع  -4شكل   
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 حالت تحليل براي المان تاج سد 3مقايسه  جابجايي در   - 5شكل 

 

در نسبت به المان تاج سد مشخص است مقدار جابجايي به علت فشار ناشي از آب  ( 4و2،3)شكل همانگونه كه در شكل ها

مقدار جابجايي در نيز  5مخزن خالي است و در شكل در حالت مخزن نيمه پر بيشتراز  از مخزن نيمه پر و بيشترحالت مخزن پر 

 جابجايي ها نيز مشخص است. ماكزيمم هر سه حالت مشخص و مقدار 

 
 جابجايي نسبت به زمان در حالت بدون مخزن براي نقطه انتخابي در پايين سد - 1شكل 

 

 
 متر براي نقطه انتخابي در پايين سد 52جابجايي نسبت به زمان در حالت مخزن نيمه پر با ارتفاع   - 1شكل 
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 متر براي نقطه انتخابي در پايين سد 122جابجايي نسبت به زمان در حالت مخزن پر با ارتفاع  - 1شكل  

 

 
 يين سدحالت تحليل براي نقطه انتخابي در پا 3مقايسه  جابجايي در  - 2شكل  

 

( مشخص است مقدار جابجايي به علت فشار ناشي از آب نسبت به نقطه انتخابي در 1و  1،1همانگونه كه در شكل ها )شكل 

نيز مشاهده مي شود به علت  2پايين سد در حالت هر سه حالت مخزن پر، مخزن نيمه پر و مخزن خالي مشخص است و در شكل 

نين به  همچ گير داري كامل كف سد مقدار جابجايي ها در هر سه حالت بسيار به هم نزديک است و تفاوت زيادي با هم ندارند.

( در سه 15و 13،14( و اتالف انرژي ناشي از خسارت )شكل 12و  11،12بررسي نتايج اتالف انرژي ناشي از پالستيسيته )شكل 

 مي پردازيم. پر، مخزن نيمه پر و مخزن خالي نحالت مخز

 

 
 اتالف انرژي پالستيسيته نسبت به زمان در حالت بدون مخزن  - 12شكل
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 متر 52اتالف انرژي پالستيسيته نسبت به زمان در حالت مخزن نيمه پر با ارتفاع   - 11شكل 

 

 
 متر 122پر با ارتفاع  اتالف انرژي پالستيسيته نسبت به زمان در حالت مخزن  -12شكل 

 

( مشخص است در زماني كه سد شروع به اتالف انرژي مي كند شكست سد 12و 12،11همانگونه كه در اشكال )شكل هاي 

 شروع مي شود.
 

 
 اتالف انرژي آسيب نسبت به زمان در حالت بدون مخزن - 13شكل 
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 متر 52پر با راتفاع اتالف انرژي آسيب نسبت به زمان در حالت مخزن نيمه   -14شكل 

 

 
 متر 122اتالف انرژي آسيب نسبت به زمان در حالت مخزن پر با ارتفاع   - 15شكل 

 

( نيز مشخص مشخص است در زماني كه سد شروع به آسيب انرژي مي كند 15 13،14همانگونه كه در اشكال )شكل هاي 

 شكست سد شروع مي شود.

 
 شاخص عملكرد نسبت به زمان براي حالت بدون مخزن براي تاج سد - 11شكل 
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 شاخص عملكرد نسبت به زمان براي حالت  مخزن نيمه پر براي المان تاج سد  -11شكل 

 

 
 

 شاخص عملكرد نسبت به زمان براي حالت  مخزن  پر براي المان تاج سد  - 11شكل 

 

همانطور كه در تعريف شاخص عملكرد مشخص است چون ماكزيمم تغيير مكان نسبت به ارتفاع سد است هر چه خرابي بيشتر 

در شاخص عملكرد نسبت به المان  مشخص است( 11و11،11هاي نمودار)شود اين نسبت هم اضافه مي شود و همانطور كه از 

 ه است.با اضافه شدن زمان تغيير مكان نيز اضافه شد تاج سد
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 شاخص عملكرد نسبت به زمان براي حالت بدون مخزن براي نقطه انتخابي در پايين سد - 12شكل 

 

 
 

 شاخص عملكرد نسبت به زمان براي حالت مخزن نيمه پر براي نقطه انتخابي در پايين سد  - 22شكل 

 

 
 شاخص عملكرد نسبت به زمان براي حالت مخزن پر براي نقطه انتخابي در پايين سد  - 21شكل 
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همانطور كه در تعريف شاخص عملكرد مشخص است چون ماكزيمم تغيير مكان نسبت به ارتفاع سد است هر چه خرابي بيشتر 

در شاخص عملكرد نسبت به نقطه  ( مشخص است21و12،22شود اين نسبت هم اضافه مي شود و همانطور كه از )نمودارهاي 

 انتخابي در پايين سد با اضافه شدن زمان تغيير مكان نيز اضافه شده است.
 

از سوي ديگر، شاخص هاي آسيب معرفي شده مي توانند به صورت وابسته به جابجايي، وابسته به ترك و يا وابسته به انرژي 

را در سه حالت مخزن خالي، مخزن نيمه پر و مخزن پر مورد بررسي باشند كه در اين  شاخص آسيب وابسته به اتالف انرژي 

 قرار گرفت.
 

 
 شاخص آسيب نسبت به زمان براي حالت بدون مخزن  -22 نمودار

 

مشاهده مي شود با توجه به جهت زلزله كه اگر از باالدست به پايين دست باشد نيروي اينرسي كه در  22همانطور كه در نمودار

از پايين دست به باالدست خواهد بود و چون آب پشت مخزن نيست كه با آن مقابله كند مستعد تخريب خواهد  سد القا مي شود

 بود، از ثانيه اول تا ثانيه هشتم شرايط را مستعد خرابي نشان مي دهد.
 

 
 شاخص آسيب نسبت به زمان براي حالت مخزن نيمه پر -23نمودار

 

ثانيه احتمال خرابي كم و از آن به بعد زياد مي شود   4شود ، در حالت مخزن نيمه پر تا مشاهده مي  23همانطور كه در نمودار 

 كه طوالني شدن زمان زلزله طبيعتا چنين نتيجه اي دارد.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

D
I

شاخص آسيب  

در حالت مخزن پر

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

D
I

شاخص آسيب

در حالت مخزن نيمه پر



 ( 6936 سال -6شماره  -2جلد ) مجله نخبگان علوم و مهندسی

 125

 

 
 شاخص آسيب نسبت به زمان براي حالت مخزن پر -24نمودار

 

 دوام دارد اما از آن به بعد مستعد خرابي است. 5مشاهده مي شود در حالت مخزن پر سد تا ثانيه  24همانطور كه در نمودار 
 

 

 .        نتیجه گیري9
 

در اين تحقيق تالش شده است تا عملكرد مقاومت به شكست سد بتني قوسي سلمان فارسي تحت سطوح فزاينده بارهاي لرزه اي 

كمي سازي شوند و از آناليز زمان دوام)مقاومت( استفاده شده است. يک كالس از عملكرد تک متغيره و معيارهاي آسيب براي 

ص هاي عملكرد مي توانند به صورت وابسته به واكنش آغازين و يا به صورت سد قوسي وزني سلمان فارسي معرفي شد. شاخ

وابسته به شكل سد باشند كه در اين تحقيق شاخص عملكرد وابسته به شكل موضعي نسبت به المان تاج سد در سه حالت مخزن 

( براي 21و  12،22پايين سد )شكل  ( و نقطه انتخابي در11و  11،11براي المان تاج سد )شكل  پر، مخزن نيمه پر و مخزن خالي

 بلوك مركزي سد سلمان فارسي مورد بررسي قرار گرفت.

شرايط بدون خرابي را نشان مي دهند، در حالت بدون مخزن شاخص آسيب  DI=0شرايط شكست و  DI=1با توجه به اينكه  

االدست در سد القا مي شود از پايين دست به ببا توجه به جهت زلزله كه اگر از باالدست به پايين دست باشد نيروي اينرسي كه 

خواهد بود و چون آب پشت مخزن نيست كه با آن مقابله كند از ثانيه اول تا هشتم شرايط را مستعد خرابي نشان مي دهد، در 

عد دوام دارد و بثانيه احتمال آسيب كم  و بعد از آن زياد و در حالت مخزن پر تا ثانيه پنجم سد  4حالت مخزن نيمه پر شرايط تا 

در مورد شاخص عملكرد نيز همانطور كه در تعريف شاخص عملكرد مشخص است چون ماكزيمم  از آن مستعد خرابي است.

پراكندگي هاي موجود در نتايج ناشي  تغيير مكان نسبت به ارتفاع سد است هر چه خرابي بيشتر شود اين نسبت نيز بيشتر مي شود.

 ( روش مورد استفاده براي دستيابي به زمان معادل مي باشد.2ر حسب نياز مهندسي و (پارامترهاي انتخابي ب1از 
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