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 فرم طرح تحقيق 
 

 نامهدرخواست تصويب موضوع پايان
 كارشناسي ارشد 

 

 

 عنوان تحقيق :

 اییمطالعه عددی شکل هندسی سدهای بتنی وزنی بر عملکرد لرزه 

 ANSYSبا استفاده از مدل عددی  

 

 نام و نام خانوادگي: 

 

 شماره دانشجويي:

 

 رشته تحصيلي:
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 باسمه تعالی

 

نامه كارشناسي ارشد در خواست تصويب موضوع پايان  

 

 

 

 عنوان تحقيق به فارسی :

 

 عنوان تحقيق به انگليسی :

 

 . اطالعات مربوط به دانشجو 1

 نام خانوادگی :                                                نام :                                 

 شمارة دانشجوئی :

 رشتة تحصيلی :                                گرایش تحصيلی :

                                                                        : تاریخ و سال ورود                                     مقطع :     

                     :نشانی پستی 

 تلفن :

 آدرس پست الکترونيکی:

 

 . اطالعات مربوط به استاد راهنما2

 نام :                                                 نام خانوادگي :                                          

 تخصص اصلي :

 آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي:                   تخص جنبي :     

 كدملي:    رتبة دانشگاهي :                 سمت :

 سنوات تدريس كارشناسي ارشد/دكترا :                             

 □مدعو  □نيمه وقت     □نوع همكاري : تمام وقت 
                                                          نشاني :                                              

 تلفن :
 

توجه :این فرم با مساعدت استاد راهنما تکميل شود  

. 
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 . اطالعات مربوط به استادان مشاور3

 نام :                                                 نام خانوادگی :                                         

 تخصص اصلی :

 شغل :                         محل خدمت :                         رتبة دانشگاهی یا درجة تحصيلی :   

 کدملی:

 تعداد پایان نامه ها و رساله  های راهنمائی شده کارشناسی ارشد/ دکترا :

 

 تعداد پایان نامه ها و رساله  های در دست راهنمائی کارشناسی ارشد/ دکترا :
 

 

 

 نام خانوادگی :                                                      نام :                                

 تخصص اصلی :

 رتبة دانشگاهی یا درجة تحصيلی :                            شغل :                         محل خدمت :

 کدملی:

 تعداد پایان نامه ها و رساله  های راهنمائی شده کارشناسی ارشد/ دکترا :

 

 تعداد پایان نامه ها و رساله  های در دست راهنمائی کارشناسی ارشد/ دکترا :
 

 

 

 . اطالعات مربوط به پایان نامه4

 الف : عنوان پایان نامه :

 □غير فارسی                  □فارسی 
 □ عملی      □کاربردی      □نظری               □ب: نوع کارتحقيقاتی :         بنيادی

 عداد واحد پایان نامه :پ: ت

 ت : پرسش اصلی تحقيق ) مسأله تحقيق ( :
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های مجهوول و موبهو و متغيرهوای    بيان مسأله ) تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقيق مسأله ، بيان جنبه -.5

 های تحقيق، منظور تحقيق (مربوط به پرسش

 كه است طبيعي .بشرند ساخت هاي سازه ترين مهم از ها سد كه است بديهي

 با كه اهميت، با بسيار هاي سازه اين

 مي قرار تاثير تحت را نفر هزاران زندگي شوند، مي ساخته كالن هاي هزينه صرف

 هاي سد طراحي در اعتماد قابل تحليل روشهاي از استفاده اين بر بنا و دهند

 برابر رد ها سد تحليل زيادي، مدت تا .است ضروري كامال زلزله برابر در مقاوم

 استفاده ها، كامپيوتر ي توسعه با .شد مي انجام استاتيكي صورت به زلزله هاي بار

 با امروزه كه اي گونه به گشت، پذير امكان سدها تحليل در عددي هاي روش از

 در ها سد كه كرد ادعا توان مي مهندسي، در نوين محاسباتي هاي روش پيشرفت

 .اعتمادند قابل هايي سازه مجموع

امل مختلفي باعث خرابي در سدها مي شوند. در سدهاي بتني، مي توان به مواردي چون نقص عو

در طراحي و ساخت، استفاده از مصالح نامناسب و همچنين ضعف در هندسه و تكيه گاه ها اشاره 

نمود. بارهاي متنوعي بر سدهاي بتني وارد مي شوند و به دليل تركيب بارهاي مختلف در مراتب 

بررسيي و درك مرتبه ايمني سدها يک كار كامالً پيچيده مهندسي مي باشد. با توجه به به  متفاوت،

كليه عوامل داخلي و خارجي، بررسي ايمني لرزه ايي اين ابرسازه ها بيشترين توجه را به خود 

جلب كرده است. تجربه عملي و رفتارهاي متفاوت سدهاي بتني در شرايط مختلف در مراجع 

محدود مي باشد و در اين مورد خال نسبتاً بزرگي مشاهده مي شود به طوري كه مي علمي بسيار 

توان بيان كرد كه استفاده و به كارگيري از مدل هاي عددي تنها ابزار لرزه ايي سدهاي بزرگ بتني 

معموال به علت مقاومت كششي پايين بتن، در سدهاي بتني ترك هاي كششي به صورت  مي باشند.

ند ولي تاثير مخربي بر روي مقاومت سازه بر جاي نمي گذارند. ولي در تحريكات سطحي مي باش

لرزه ايي با ايجاد ترك كششي جديد و به هم پيوستن آنها سازه سد در وضعيت بحراني قرار 

خواهد گرفت. در واقع وضعيت ايمني و عملكرد سدهاي بتني با توجه به شكل هندسي آنها به 

 و رفتار بتن آنها وابستگي شديد دارد.وضعيت ترك خوردگي آنها 

از آنجايي كه سدهاي بتني غير مسلح هستند و اغلب به روش هايي طراحي مي شوند كه  از نظر  

شكل هندسي و سطح مقطع طراحي مي شوند تحت اثر بارهاي بهره برداري عادي، نظير فشار 

تنش هاي فشاري اوليه  هيدرواستاتيک درياچه در سدهاي قوسي و وزن در سدهاي وزني، تحت

در واقع وضعيت هندسه  حاصل از بارهاي بهره برداري از بين رفته و حتي تحت كشش قرار گيرند.

و سطح مقطع بكار گرفته شده در وضعيت ترك خوردگي و پايداري كامل سد در تحركات لرزه 
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 ايي نقش اساسي ايفا مي كند.

نه پيش بيني عملكرد لرزه اي و پيش بيني ترك همانطور كه بيان شد تحقيقات عددي اندكي در زمي

صورت گرفته است كه لزوم و هندسه سد خوردگي سدهاي بتني وزني تحت اثر بارهاي لرزه ايي 

از همين توجه بيشتر مهندسان را بررسي عملكرد لرزه ايي را در سدهاي بتني آشكار مي سازد. 

رفتار و عملكرد سدهاي  ANSYSعددي مطالعه سعي خواهد شد با استفاده از مدل اين جهت در 

از دسته ابزارهاي تحليلي است  ANSYSنرم افزار  بتني وزني مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد.

كه از روش اجزاي محدود براي مدلسازي و تحليل در آن استفاده مي شود. روش اجزاي محدود 

ه ابداع گرديده است. در اين براي حل مسائل پيچيده با هندسه، نوع مصالح و بارگذاري دلخوا

روش مدلهاي پيچيده ابتدا به اجزاي كوچكتر قابل حل تقسيم شده و سپس با تركيب نتايج بدست 

اين نرم افزار قادر است   آمده از حل هر جزء با يكديگر پاسخ كل مدل در هر نقطه بدست مي آيد.

 زن و پي مدل را شبيه سازي نمايد.عملكرد لرزه اي را با در نظر گرفتن هندسه، اثرات اندركنش مخ

ني وزني بر عملكرد لرزه ايي و با توجه به در راستاي بررسي دقيق شكل هندسي سدهاي بت

محدوديت نمونه هاي عملي به منظور صحت سنجي نتايج، نمونه هاي عملي از سدهاي بتني وزني 

مدل عددي و شبيه سازي آنها كالسيک در اين مطالعه مورد استفاده قرار مي گيرد و با استفاده از 

  پاسخ شكست لرزه اي و در كل عملكرد لرزه ايي سدهاي بتني وزني مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

. سوابق مربوط ) بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتوای  بدسوت آموده در داخول و     6

 خارج ازکشور نظرهای علمی موجود دربارة موضوع تحقيق(

 

تا كنون تحقيقات مختلفي با عناوين طرح هاي لرزه اي بر سدهاي بتني وزني انجام شده است كه 

 به بخشي از مهمترين، معتبرترين و جديدترين آنها به اجمال پرداخته مي شود.

نتايج تحقيقات خود را درباره ارزيابي شكنندگي سدهاي بتني  2والينگوود 1تكي 2003سال  در

مدل اين سد با روش تحليل  انجام شد. Bluestoneاين تحقيق بر روي سد  وزني منتشر كردند.

هاي شكنندگي بر اساس تنش كششي در پاشنه و طيفي خطي مورد تحليل قرار گرفت و منحني

 گردن سد، امكان لغزش در محل اتصال سد و پي و تغيير مكان تاج سد ترسيم شد.

سي زلزله مقاله مهم ديگري نيز با موضوع در سيزدهمين كنفرانس جهاني مهند 2004در سال 

، 3هاي ساساكيبررسي عملكرد سد بتني وزني ارائه شد. اين مقاله توسط سه محقق ژاپني به نام

                                                 
1 Tekie 

2 Ellingwood 

3 Takashi  Sasaki 
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هاي سد بر پايه نتايج ارايه شد و نمايانگر روشي براي تخمين ميزان خرابي 5و يوماگوچي 4كانناوا

 تحليل ديناميكي خطي بود. 

روشي  كه اي سدهاي بتني انجام دادمطالعاتي در زمينه ارزيابي عملكرد لرزه 2004قناعت در سال 

اي براي ارزيابي ايمني سدها معرفي كرد. در اين روش از نتايج تحليل خطي سد تحت اثر بار لرزه

شود. نتايج كار وي و مشخصا از تاريخچه زماني بزرگترين تنش ايجاد شده در سد استفاده مي

 ( قرار گرفت.USACEاد مهندسي ارتش آمريكا )بعدها مورد استن

اي را براي سد بتني با در نظر گرفتن اندركنش سد شكست لرزه  و كاراتون 6كااليير 2005در سال 

و درياچه انجام دادند، آنها در مطالعه موردي خود از مدل ترك با در نظر گرفتن كرنش براي مدل 

 كردن رفتار بتن استفاده كردند.

اي را براي سدهاي شرق و غرب كانادا هاي شكنندگي لرزهمنحني 2007امس در سال و آد 7لين

كه براي  ATC-13ترسيم كردند. در اين تحقيق آنها با استفاده از احتمال آسيب ارايه شده در 

هاي شكنندگي را ترسيم هاي كاليفرنيا كاربرد دارد و منحنياي بر روي سازههاي لرزهارزيابي آسيب

 .نمودند

به بررسي اندركنش سدهاي وزني و مخزن در حوزه زمان  1387حيدري و همكاران در سال 

توسط نرم افزارهاي اجزا محدود پرداخت كه اغلب مطالعات خود را بر روي توزيع ضريب فشار 

 هيدروديناميک متمركز نمود.

نها با مطالعه روي انجام دادند. آ 2008قائميان وكاشاني مطالعاتي روي رسم منحني شكست در سال 

-هاي تركخورده و طول المانهاي تركو با استفاده از دو پارامتر مساحت المان Pineflatسد 

خورده ميزان خرابي را به زلزله مرتبط ساختند. آنها دريافتند در نطر گرفتن رفتار خطي براي 

-كارانهآن محافظهفونداسيون و همچنين بدون جرم فرض كردن فنداسيون بهتر و طراحي بر اساس 

 تر است.

اي سدهاي بتني به بررسي تاثير تراز آب بر ارزيابي عملكرد لرزه 2011حريري و همكاران در سال 

ركورد در هر تراز آب  3تراز ارتفاعي براي مخزن و نيز با استفاده از  4بلند پراختند.  آنها با فرض 

-USACEارزيابي عملكرد سد بر اساس  و با در نظر گرفتن سد دز به عنوان مطالعه موردي، به

پرداختند. آنها در مطالعه خود از مدت زمان تجمعي و نيز نسبت بار به ظرفيت و همچنين  6051

سطوح داراي تنش بيش از حد مجاز براي ارزيابي عملكرد لرزه اي سد مورد مطالعه استفاده كردند. 

                                                 
4 Ken-ichi Kanenawa 

5 Yoshikazu Yamaguchi 

6 Yusuf Calayir & Muhmmet Karaton 

7 Lin  & Adams 
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در باالدست و پايين دست افزايش يافته و آنها دريافتند كه با كاهش تراز آب سطوح با تنش باال 

 اين افزايش در پايين دست به علت عملكرد بدنه سد شديدتر است.

 

 

 

 . فرضيه ها ) هر فرضيه به صورت یك جملة خبری نوشته شود .(7

حت بار وزن و فشار هيدرواستاتيک ناشي از قبل از اعمال بارهاي و تحريكات لرزه ايي، مدل ت

 درياچه سد قرار خواهد گرفت.

المان هاي مختلف هندسي سازه سد بتني وزني داراي خواص پالستيک شدن، خزش، ترك خوردن 

 و خرد شدن را دارند.

نوع عملكرد و رفتار سدهاي بتني وزني مي تواند بر اساس اينكه خطر ايمني سازه در چه ارتفاعي 

 رخ مي دهد مورد توجه قرار گيرد.د از س

 در در نظر گرفته مي شود و  لزج صورت سيال مورد نظر در درياچه سد بتني وزني مدل آب و به

 .بي نهايت ادامه مي يابد تا باالدست جهت

 

 ضرورت های خاص  انجام تحقيق ( اهداف تحقيق )شامل اهداف علمی و کاربردی و -.8

 هدف کلی:

لعه بررسي عددي و شبيه سازي تاثير هندسه سدهاي بتني وزني و عملكرد لرزه هدف كلي اين مطا

ايي آنها تحت شرايط مختلف تحركات لرزه اي مختلف مي باشد. كه در همين راستا پاسخ لرزه اي 

سازه سد بتني وزني، الگو و )تاج، بدنه، پايه( محل ترك يا ناپايداري سد مورد ارزيابي و مطالعه 

 . قرار مي گيرد
 

 اهداف اختصاصی:

 بررسي رفتار و عملكرد لرزه ايي سدهاي بتني وزني با هندسه هاي مختلف 
 

 

 . در صورت داشتن هدف کاربردی بيان نام بهره وران ) اعو از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غيره (9
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 شركت  آب منطقه ايي خوزستان 

 دفتر پژوهش هاي كاربردي وزارت نيرو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنبة نوآوری و جدید بودن تحقيق در چيست ؟ ) این قسمت توسط استاد راهنما تکميل شود .( .10

 

 

 امضاء استاد راهنما

اگرچه مطالعاتي نسبتاً وسيعي بر روي هندسه، تحليل لرزه ايي و رفتارهاي سد هاي بتني قوسي 

ير هندسه در عملكرد انجام شده است ولي تاكنون مطالعات عددي و شبيه سازي جامع در مورد تاث

لرزه ايي سدهاي بتني وزني تا كنون انجام نشده است و خال نسبي در اين بخش احساس مي گردد. 

ارائه الگوهاي مختلف ناپايداري سدهاي و ANSYSشبيه سازي عددي با استفاده از مدل عددي 

 منيه متمايز سازد.بتني وزني در اين راستا مي تواند مطالعه حاضر را از ساير مطالعات در اين ز
 

 . روش کار11

 الف. نوع روش تحقيق : 

در اين پژوهش پس از بررسي دقيق تر منابع موجود در زمينه شبيه سازي عددي سدهاي بتني و با 

نمونه هاي از سدهاي  Ansysتوجه به نقاط ضعف در اين بخش با استفاده از نرم افزار شبيه ساز 

ق تر و شفاف تر از عملكرد و پاسخ لرزه ايي سدهاي بتني كالسيک و عملي به منظور بررسي دقي

وزني ارائه مي شود. در اين راستا الزم است هندسه مدلهاي كالسيک توسط نرم افزار ساخته شود 

و پس از اعمال شرايط مرزي، تحليل هاي لرزه ايي براي ركوردهاي ثبت شده هر مدل استفاده مي 

نتايج مدل عددي جهت تحليل و بررسي بيشتر رفتار لرزه  ( ازRunشود و پس از اجراي برنامه )

 ايي سازه سد بتني وزني استفاده مي شود.
 

 ای و غيره (ب. روش گرد آوری اطالعات)ميدانی، کتابخانه

به منظور گردآوري اطالعات اوليه و اطالعات الزم جهت شبيه سازي و آموزش كاربردي نرم افزار 
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 استفاده خواهد شد. داخلي و خارجي و كتاب( از مراجع مختلف علمي )مقاالت
 

فيش، جدول، نمونه برداری، نجهيزات  پ. ابزار گرد آوری اطالعات )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون،

 ای و غيره (های کامپيوتری و ماهوارههای اطالعاتی وشبکهآزمایشگاهی و بانك

كه داراي حداقل   PCک كامپيوتر استفاده از ي  ANSYSابزار اصلي جهت مدل سازي عددي 

شرايط الزم جهت نصب و راه اندازي مدل عددي را داشته باشد. كه در همين راستا آزمون هاي 

مختلف عددي توسط نرم افزار بر روي مدلهاي مختلف انجام مي گيرد. دسترسي به بانک هاي 

 اطالعاتي داخلي و خارجي در حد امكان مورد نياز مي باشد.
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از دسته ابزارهاي تحليلي است كه از روش اجزاي محدود  ANSYSنرم افزار با توجه به اينكه 

العات قبلي شود. تحليل نتايج خروجي از نرم افزار با مطبراي مدلسازي و تحليل در آن استفاده مي 

يرد. در اين مطالعه از روش هاي ه در صورت وجود مورد ارزيابي قرار مي گانجام شده در اين زمين

تجزيه و تحليل عددي، توصيفي، ... بهترين روش جهت ارزيابي نتايج و تحليل اطالعات استفاده 

 خواهد شد.

 

 

 . جدول زمان بندی مراحل انجام دادن نحقيق از زمان تصویب تا دفاع نهائی12

 تا تاریخ از تاریخ تاریخ تصویب

   مطالعات کتابخانه ای

   آوری اطالعاتجمع 

   تجزیه و تحليل داده ها

   نتيجه گيری و نگارش پایان نامه

   تاریخ دفاع نهایی
  طول مدت اجرای  تحقيق
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