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چکیده
تحلیل دینامیکی سیستم سه بعدی سد -مخزن یکی از موضوعات مهم در زمینه اندرکنش آب و سازه میباشد .روش دقیق بررای لرل ایر
مساله استفاده از المان های نیمه بینهایت سه بعدی سیال در انتهای دور مخزن می باشرد کره هزینره محاسرباتی و مشرکنت برنامره نویسری
فراوانی را به همراه دارد .المانهای نیمه بینهایت در محدودهی فرکانس فرمول بندی شده و از ایر رو مریتروان بررای تحلیرل در محردود
فرکانس از آن ها بهره جست .در ای مطالعه روشی برای تحلیل دینامیکی سیستم سد-مخزن که تنها به برنامه نویسی محیط اجزای محردود
مساله نیاز دارد ،ارائه شده است که به نام روش عدد موج به آن اشاره میشود .در ای روش شرط عدد موج در مررز انططراعی یرا قسرمت
باالدست نالیه مخزن که در فاصله کوتاهی از باالدست بدنه سد قرار دارد ،اعمال میشود .در ابتدا به توضیح روش پرداخته و سپس پاسر
سد قوسی  Morrow Pointبا در نظر گرفت اندرکنش سد-مخزن با ای روش بدست میآید و نتایج با پاس دقیق مطایسره مریشرود .برر
پایهی ای مطالعه نتیجه میشود که ای روش میتواند به عنوان یک روش جایگزی برای تحلیل دینامیکی سیسرتم سرد-مخرزن در مطابرل
روشهای مشکل گذشته ،مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :سد قوسی ،عدد موج ،مرز جاذب ،مرز انططاعی
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Abstract
The dynamic analysis of concrete arch dam by employing wavenumber approach has been investigating. In
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element is formulated in frequency domain and its application in this field has led to many especial purpose
programs which were demanding from programming point of view. In this paper, the method is initially
described. Subsequently, the response of Morrow Point dam-reservoir system is obtained by wavenumber
approach, and the results are compared against the exact response. Based on this investigation, it is concluded
that this approach can be anticipated as a great substitute for the rigorous type of analysis .

Keywords: Concrete arch dam, Wavenumber, Truncation boundary

 -1معرفی
تحلیل دینامیکی مساله سد  -مخزن میتواند با دقت باالیی توسط روش اجزای محدود  -المان نیمه بینهایرت  )FE-HEانجرام گیررد .در
ای روش بدنه و قسمت محدودی از آب مخزن توسط المانهای محدود جزء بندی شده و سپس قسمت باقی مانردهی مخرزن کره دارای
طول زیادی بوده) به وسیلهی المانهای نیمه بینهایت سیال مدلسازی میشوند ] .[1بااتصال ای دو فضا به یکدیگر و تحلیل آن ،پاس های
دقیق مساله سد  -مخزن در محدوده فرکانس بدست میآید .از طرف دیگر برخی پژوهشگران عنقه دارند ای مسراله را بصرورت اجرزای
محدود  -اجزای محدود  )FE-FEلل نمایند .در ای روش از یک شرط مرزی مناسب برای نالیهی قطع شدهی مخزن استفاده میشرود.
بنابرای المان نیمه بینهایت از مدل لذف میشود .موارد سادهای برای ای شرط مرزی موجود دارند ]  2و  [3که نیاز به مدلسازی طرول
زیادی از مخزن دارند .مطالعات نشان میدهد در صورتی که ای شرایط در طولی کمتر از  3برابر ارتفاع مخزن از باالدست بدنهی سد قررار
داده شوند ،خطاهای قابل منلظهای ایجاد خواهد شد .همچنی مدلسازی طول زیادی از مخزن برای نیل به پاسخی با دقرت براال ،هزینره
محاسباتی را بطور چشمگیری افزایش میدهد .مزیت اصلی ای شرایط ای است که میتوان آنها را در محدودهی زمان رابطه سازی نمود.
به همی دلیل در آنالیزهای غیرخطی بطور چشمگیری از ای شرایط مرزی استفاده میشود .در سه دههی گذشته پژوهشگران بسیاری برای
بدست آوردن یک شرط مرزی جاذب با دقت باال برای لل مساله اندرکنش آب  -سازه و یا اندرکنش خاک-سازه تنش کردهاند .الیههای
تطبیق یافتهی کامل [4] 1و شرایط مرزی غیر بازتابی مرتبه باال ] [5دو نمونه از شرایط مرزی هستند که محططان بطرور وسریعی از آنهرا در
کارهایشان استفاده کردهاند .باید تأکید کرد یکی از دالیل پرطرفدار بودن ای شرایط مرزی ای است که میتروان از آنهرا هرم در محردوده
فرکانس و هم در محدوده زمان استفاده کرد .در واقعیت ای شرایط مرزی در محدوده فرکانس جذابیت زیادی ندارند زیرا عنوه بر مشکل
بودن رابطه سازی آنها در محدوده فرکانس ،در ای محدوده المان نیمه بینهایت بخوبی میتواند نیازهای ما را برای نیل به پاس های دقیق
برآورده کند.
در ای مطالعه از روش اجزای محدود  -اجزای محدود2و استفاده از شرط مرزی عدد موج برای مررز انططراعی مخرزن بررای تحلیرل سرد
قوسی  Morrow Pointدر محدوده فرکانس استفاده شده است .شرط مرزی معرفی شده در ای نوشرته بره رالتری ماننرد شررایط مررزی
سامرفلد و شاران در مرز انططاعی قرار گرفته اما پاس هایی به مراتب دقیقتر از آنها به ما ارائه میکند .در ابتدا تئوری تحلیرل توضریح داده
شده و سپس پاس سد قوسی  Morrow Pointبرای لاالت مختلف شرط مرزی انططاعی برای تحریک افطی پایه نشان داده مریشرود .در
مورد هر شرط مرزی از جمله شرط جدید معرفی شده) ،پاس های لاصل با پاس دقیق المان نیمه بینهایت) مطایسه میشرود .همچنری
پاس ها برای نسبت های مختلف از طول مخزن به ارتفاع سد بدست آمده و مطایسه شده است .در نهایت نتیجهگیرری مریشرود کره شررط
مرزی معرفی شده در نسبتهای کمتری برای طول مخزن به ارتفاع سد به پاس هایی با دقت باال همگررا شرده و مریتروان از آن بصرورت
وسیعی در کارهای مشابه استفاده کرد.

1-Perfectly matched layer
2-FE-FE
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 -2روش تحلیل

همانطور که ذکر شد ،تکنیک تحلیل استفاده شده در ای مطالعه بر اساس روش اجزای محردود-اجرزای محردود مریباشرد .روش اجرزای
محدود برای محدوده بدنه سد و مخزن بطور جداگانه استفاده میشود و معادالت لاصل برای هر محدوده بطور مسرتطل بدسرت مریآیرد.
سپس با ترکیب دو معادله بدست آمده ،معادلهی درگیر 1نهایی سیستم بدست میآید.
 -1-2بدنه سد
با تمرکز بر روی قسمت بدنهی سد ،رفتار دینامیکی سد را میتوان با استفاده از معادله دینامیک سازهها بطور زیر توضیح داد ]:[6
)1-2

که در معادله باال  C , Mو  Kبه ترتیب نشاندهندهی ماتریسهای جرم ،میرایی و سختی بدنرهی سرد مریباشرند .برهعرنوه  rبرردار تیییرر
مکانهای نسبی گرهای و  Jیک ماتریس با سه ستون می باشد کره هرر قسرمت از آن شرامل یرک مراتریس والرد  3*3مریباشرد.
نشاندهندهی شتاب لرکت زمی میباشد .همچنی

نیرز

ماتریسی میباشد که فشارهای گرهای مخزن را به نیروهرای گرره ای وارد برر بدنره

سد مربوط میکند .اگر تحریک زمی را بصورت یک تحریک هارمونیک با فرکانس
جهت جریان محدود کنیم ،میدانیم پاس ماندگار 2سیستم نیز دارای فرکانس

درنظر بگیریم ،و مطالعره لاضرر را بره تحریرک در

بوده و از ای رو میتوان نوشت:

)2-2

در ای رابطه ماتریس میرایی بدنه سد بصورت میرایی هیسترزیک در نظر گرفته شده که رابطه آن بصورت زیر تعریف میشود:
)3-2

همچنی باالنویس  sبرای شتاب نشان دهندهی شتاب در جهت جریان میباشد که بصورت زیر نوشته میشود:
)4-2

 -2-2محدوده مخزن
با درنظر گرفت سیال با تراکم پذیری خطی ،لرکتهای کوچک غیر چرخشی و صرفنظر کرردن از ویسرکوزیته ،معادلره مروج لراکم برر
مخزن سد بصورت زیر بدست میآید ] 7و :[8
)5-2

در معادله باال

نشاندهندهی فشار هیدرودینامیکی و

نشاندهندهی سرعت موج در آب میباشرد .شررایط مررزی سرطح آب و اطرراف

مخزن وجوه در تماس با سنگ پی) نیز بصورت زیر بیان میشوند:
)6-2

1- Couple
2- Steady state

سال دوم ،شماره  ،2تابستان 1394

7

نشریه علمی  -پژوهشی مهندسی سازه و ساخت
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نشاندهندهی چگالی آب و

میباشد .ضریب میرایی
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نشاندهندهی جهت عمود و بسمت بیرون نسربت بره المرانهرای سریال در اطرراف مخرزن

که در معادله باال استفاده شده است نیز بصورت زیر تعریف میشود ]:[9

)7-2

در معادله باال

نسبت موج رفتی به سمت کف یا دیوارههای دره وجوه در تماس با سنگ پی) به موج برگشتی میباشد کره برا توجره بره

صلب فرض کردن سنگ پی در ای نوشته برابر  1درنظر گرفته میشرود .برا اسرتفاده از روش باقیمانرده وزن دار 1مریتروان شرکل اجرزای
محدودی معادله لاکم بر مخزن را بصورت زیر نوشت:
)8-2

ماتریسهای معرفی شده در معادله باال به شکل زیر تعریف میشوند:
 9-2الف)
 9-2ب)
 9-2ج)

در معادله باال

بردار توابع شکل و

مشتق ای توابع شکل نسبت به

و میباشند .مشتق مستطیم

با توجه به سه مررز

موجود شکلهای مختلفی دارد.
 مرز باالدست مخزن  :در ای مرز شرایط مختلفی در نظر گرفته میشود که در ادامه به آن اشاره میکنیم.
 مرز اطراف مخزن

وجوه در تماس با سنگ پی) :با توجه به معادله  )6-2میتوانیم آن را بصورت زیر بنویسیم:

)10-2

 مرز مشترک بدنه-مخزن

 :با توجه به اینکه هیچ آبی از بدنه سد عبور نکرده و سرعت نسبی سیال در جهت عمود بر ای مرز نسبت

به بدنهی سد ،برابر صفر است ،میتوان ای شرط را بصورت زیر در نظر گرفت:
)11-2

در معادله باال

نشاندهنده ی شتاب ذرات سیال در جهت عمود بر مرز بی بدنه سد و مخزن مریباشرد .در لالرت عمرومی یرک المران

میتواند هر سه شرط باال را دارا باشد .بنابرای میتوان معادله زیر را نوشت:
)12-2

واضح است درصورتی که هر کدام از مرزها برای یک المان وجود نداشته باشد ،مطدار مربوط به آن مرز از رابطه براال لرذف مریشرود .برا
استفاده از معادالت  )10-2و  )11-2و قرار دادن آنها در  9-2ج) میتوان روابط زیر را بدست آورد:
)13-2

1- Weighted residual
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که برای معادله باال داریم:
)14-2

در رابطه باال

نشاندهندهی بردار والد عمود و به سمت خارج المان میباشد .همچنی

نشاندهندهی ماتریسری شرامل توابرع شرکل

میباشد که برای درونیابی شتاب در جهات افطی و قائم استفاده میشود .با جایگذاری روابط  )13-2در معادله  )12-2میتوان نوشت:
)15-2

در رابطه باال

بصورت زیر تعریف میشود:

)16-2

الزم به ذکر است که شتاب نسبی در مرز اطراف مخزن وجوه در تماس با سنگ پی) برابر صرفر اسرت .برا جایگرذاری معادلره  )12-2در
معادله  )8-2میتوان نوشت:
)17-2

معادله باال را میتوان در محدوده فرکانس بصورت زیر نوشت:
)18-2

با روی هم نهی معادالت مربوط به هر المان و وارد کردن شرط مرزی سطح آزاد مخزن  ،)6-2معادله کلی اجرزای محردود محریط مخرزن
بصورت زیر در میآید:
)19-2

در معادله باال

از روی هم گذاری انتگرالهای مربوط به شرط مرزی انططاعی

) مخزن بدست میآید.

 -3-2سیستم سد-مخزن
در قسمت های قبلی معادالت ضروری برای نوالی بدنه و مخزن بصورت جداگانه بدسرت آمرد .برا ترکیرب معادلره  )19-2و  )2-2شرکل
اولیهی معادله مزدوج سد  -مخزن در محدوده فرکانس بصورت زیر بدست میآید ]:[10
)20-2

بردار

در معادله باال همچنان مجهول بوده و در قسمت بعدی به طریطه محاسبه ای بردار با استفاده از روش پیشنهادی میپردازیم.

 -4-2شرط مرزی انقطاعی
تأثیرات مرز انططاعی در ای بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت .بدی منظور مرز انططاعی

) را بصورت قائم با توجه بره مختصرات

دکارتی درنظر گرفته شده در ای مطالعه موازی با محور  )yدر نظر میگیریم .از تئوری انتشار امواج میدانیم یکی از صُرورر نوشرت معادلره
یک موج صفحهای هارمونیک با مطدار والد که با جهت منفی محور yها زاویه
سال دوم ،شماره  ،2تابستان 1394
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)21-2

و یا:
)22-2

از مطایسه دو معادله باال میتوان نوشت:
)23-2

با توجه به معادالت باال که برای

بدست آمده و فرض هم راستا بودن مرز انططاعی با صفحه  ،z-xمیتوان عبارت

مربوط به معادلره

 9-2الف) را بصورت زیر نوشت:
)24-2

با جایگذاری معادله باال در معادله  9-2الف) شرط مرزی انططاعی بصورت زیر بدست میآید:
)25-2

در رابطه باال

برابر است با:

)26-2

با رویهم گذاری ماتریس

مربوط به هر المان موجود در همسایگی مرز انططاعی ،رابطه کلی زیر بدست میآید:

)27-2

لال با جایگذاری رابطه  )27-2در رابطه  )20-2و ایجاد تیییراتی برای متطارن کردن ماتریس نهایی ،شرکل نهرایی معادلره اجرزای محردود
سیستم مزدوج بصورت زیر بدست میآید:
)28-2

 -5-2پیش زمینهی تئوری مربوط به پارامتر
برای لالت سه بعدی که مخزن دارای مططع محدودی میباشد شکل  ،)1-2برای تحریک در جهت جریان میتوان از رابطه زیر برای بیان
فشار در نالیهی بینهایت مخزن استفاده کرد ]:[11
)29-2
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قابل ذکر است که لل فوق ترکیبی از مودهای مختلف بوده و بردار
توجه به روش المان نیمه بینهایت ،میتوان برای محاسبه مطادیر

انجمن مهندسی سازه ایران
بستگی به شرایط موجود در وجه پایی دسرت ایر نالیره دارد .برا
از لل مسئلهی مطدار ویژه زیر استفاده کرد:

)30-2

ماتریسهای

و با توجه به روش المان نیمه بینهایت بصورت زیر تعریف میشوند:

)31-2

)32-2

شکل :1-2محیط سه بعدی مساله سد-مخزن و مرزهای مورد بررسی

الزم به ذکر است معادله مطدار ویژه باال برای یک مخزن با مططع متطارن ،دارای مطادیر متطارن و پادمتطارن میباشند .با بررسری برردار ویرژه
مربوط به هر مطدار ویژه در نطاطی خاص ،میتوان متطارن و یا پادمتطارن بودن مطدار ویژه را تشخیص داد.
پارامتر

در رابطه  )29-2بهعنوان امی عدد موج شناخته میشود و با توجه به رابطه  )29-2بهصورت زیر بدست میآید:

)33-2

در رابطه با ال با توجه به جهت مختصات دکارتی در مدل مورد بررسی انتهای دور مخزن در جهت منفی محرور yهرا مریباشرد) ،عنمرت
مثبت نشاندهندهی موجهای برگشتی از سمت انتهای دور مخزن به سمت بدنه سد ،و عنمت منفی نشاندهندهی موجهای رفتری از طررف
بدنه سد به سمت انتهای دور میباشند .از ای رو فطط عنمت منفی برای رابطه  )33-2را قابل قبول میدانیم .امی فرکانس طبیعی مخرزن
نیز از رابطه زیر بدست میآید:
)34-2

با توجه به رابطه  )29-2پاس دقیق لاصل از جمع اعداد موج مختلف با وزنهای مختلف میباشد .امرا در اینجرا مرا نمریتروانیم ضررایب
موجود به هر عدد موج خاص را بدست آوریم .به همی دلیل و با توجه به اینکه میدانیم معمروال  5مرود اول بیشرتری ترأثیر را در پاسر
سال دوم ،شماره  ،2تابستان 1394
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نهایی دارند ،میتوان با درنظر گرفت شکل مساله برای بازههای مختلف

از اعداد موج مختلفری اسرتفاده نمرود .بررای مثرال در سردهای

قوسی برای لالت تحریک در جهت جریان ،اولی مود متطارن مخزن بیشتری تأثیر را دارد .پس میتوان رابطه زیر را تعریف کرد:
)35-2

در رابطه  )35-2مطدار

نشان دهندهی اولی عدد موج لاصل از اولی

متطارن 1میباشند.

 -3مدلسازی و پارامترهای اصلی
تئوری ارائه شده برای تحلیل سد قوسی  Morrow Pointمورد استفاده قرار میگیرد .جزئیات مربوط به مردلسرازی و پارامترهرای مرورد
استفاده بصورت خنصه در قسمتهای بعدی ارائه میگردد.
 -1-3مدلها
مدل کامل بدنه به همراه مخزن برای نسبتهای مختلف

در شکل نشان داده شده است .برای محدوده مخرزن دو اسرتراتژی مرورد

استفاده قرار گرفته است .برای تحلیل  FE-FEکه هدف اصلی ما در ای نوشته است ،قسمت نزدیک مخزن المانبندی شده و شرایط مرزی
مختلف در مرز انططاعی قرار گرفته است .طول ای قسمت مخزن با  Lو عمق مخزن با  Hنشان داده شده است .دو مطردار مختلرف بررای
برای بررسی تأثیر ای ضریب بر دقت پاس ها در شرایط مرزی مختلف ،درنظر گرفته شده است .برای پاس های دقیرق نیرز

نسبت

از مدل  FE-HEاستفاده شده است .در ای مدل قسمت نزدیک مخزن به کمک المانهای  20گرهای آجری و قسرمت دود مخرزن نیرز بره
کمک المانهای نیمه بینهایت سیال مدلسازی شدهاند .در ای لالت دقت پاس ها به مطدار نسبت

بستگی ندارد.

 -2-3پارامترهای اصلی
مصالح بدنه سد بصورت هم گ و ایزوتروپیک با ویسکواالستیک خطی بصورت جدول درنظر گرفته شده است .آب مخزن نیرز بصرورت
غیرویسکوز ،تراکم پذیر و چگالی

 9.81در نظر گرفته شده است .سرعت موج فشاری در آب نیز بصورت

 c=1440درنظرر گرفتره

شده است.
جدول :1-3مشخصات مصالح بدنه سد

ضریب استهنک

ضریب پواسون

وزن مخصوص

0.05

مدول االستیسیته

0.2

جدول :2-3معرفی نامگذاریهای مورد استفاده در تحلیل

شرط مرزی

طول نرمالیزه شدهی مخزن

اسم سمبلیک

عدد موج

0.2

MW0.2

عدد موج

1

MW1

1- Symmetric
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شکل  :1-3مدل المانبندی شده بدنه به همراه مخزن برای نسبت

و

 -4نتایج
برای تحلیل سیستم سد -مخزن با استفاده از تئوری معرفی شده یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن نوشته اسرت و هریچ قسرمتی از رونرد
تحلیل توسط برنامههای تجاری اجزای محدود انجام نشده است .سپس دو نمونه سیستم سد -مخزن مورد تحلیل قررار گرفترهانرد .تفراوت
ای دو نمونه در طولی از مخزن میباشد که در مدلسازی در نظر گرفته شده است .با المانبندی یکسان ،هرچه طول کمترری از مخرزن در
مدل سازی درنظر گرفته شود ،مدل نهایی تعداد درجات آزادی کمتری داشته و در نتیجه هزینه محاسباتی کمتر خواهد شد .به منظور یرافت
پاس دقیق ،با استفاده از تکنیک  )FE-HEو استفاده از المانهای نیمه بینهایت در مدلسازی قسمت نیمه بینهایت مخرزن ،تحلیرل توسرط
کد نوشته شده انجام شده است .در شکل  1-3همانطور که منلظه میشود ،پاس لاصل از شرط مرزی معرفی شده در مطابل پاس دقیرق
رسم شده است .در ای تحلیل طول بسیار کمی از مخزن در مدلسازی در نظر گرفتره شرده اسرت
لاصل از شرط مرزی عدد موج با نسبت

) .در شرکل  2-5پاسر

در مطابل پاس دقیق رسم شده است .همانطور که منلظره مریشرود در ایر لالرت

پاس به ازای تمامی فرکانسها دقت قابل قبولی دارد .ای درلالیست که با استفاده از شرایط مرزی مشابه ،ماننرد شررط مررزی سرامرفلد و
شاران ،برای نیل به پاس های دقیق باید نسبت
بیشتر از  3برای نسبت

مطادیری بزرگتر از  3درنظر گرفته شود .از طرف دیگر لتی با درنظر گرفت مطادیر

 ،با استفاده از شرط مرزی شاران یا سامرفلد ،اغتشاشات زیادی در پاس هرا بررای فرکرانسهرای بزرگترر از

فرکانس اول مخزن بوجود می آید که ای مشکل نیز در شرط مرزی پیشنهادی برطرف شده است .نکته آخر اینکه در ای مطاله تنهرا شرتاب
وارد شده بر نططه ای در روی تاج سد مورد مطالعه قرار گرفته است .لال اگر بخواهیم دقت پاس برای نطاط دیگر موجود در بدنره سرد را
بررسی کنیم می توانیم آنرا بدی صورت توضیح دهیم .اگر آنالیز مودال بدنه سد را در نظر میگیریم ،متوجه میشویم پاس لاصل برای هر
نططه در هر زمان ،بصورت ضریبی از مودهای طبیعی سد با بدنه خالی هستند .همچنی در شکل  2-5مشاهده میشود کره محرور قرائم برا
فرکانس های طبیعی برای بدنه سد با مخزن خالی بدون بعد شده است و برای تمام نسبتهای صحیح ای عدد بدون بعد ،پاس های لاصل
از روش عدد موج دقت باالیی دارد .ای بدان معناست که روش عدد موج میتواند تمام مودهای بدنه با مخزن خالی را بخروبی مدلسرازی
نماید و وقتی پاس برای تمام ای مودها دقت باالیی داشته باشد ،پاس لاصل از مجموع ای مودها برای قسمتی خاص از بدنره سرد نیرز
دقت باالیی خواهد داشت.

سال دوم ،شماره  ،2تابستان 1394

13

انجمن مهندسی سازه ایران

نشریه علمی  -پژوهشی مهندسی سازه و ساخت
 -5نتیجهگیری
در رابطه با شرط جاذب عدد موج نکات زیر لائز اهمیت است:
 در ای شرط مرزی پاس های بدست آمده در فرکانس اصلی سیستم ،لتی برای مطادیر کم نسبت

دارای خطا بسیار کمی

نسبت به پاس دقیق است.
 ای شرط مرزی از دید برنامه نویسی ،میتواند به رالتی به جای استفاده از المان نیمه بینهایت که کد نویسی مشکلتری را طلب
میکند) مورد پذیرش قرار بگیرد .البته فرموالسیون فعن برای تحریک در جهت جریان و فرض مرزهای صلب اطراف مخزن وجوه در
تماس با سنگ پی) ،ارائه شده است.

شکل  :1-5پاسخ تاج سد برای مدل های مختلف برای تحریک در جهت جریان،

شکل  :2-5پاسخ تاج سد برای مدل های مختلف برای تحریک در جهت جریان،
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