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 سنگريز -مدل سازي شكست و گسترش ترك در سدهاي بتني و خاكي
 

 وييخاميررضا 
 

 دانشگاه صنعتي شريفقطب علمي سازه و زلزله ، دانشكده مهندسي عمران ، 
 

 چكيده
در . موجود در فضاهاي خالي آنها دارد حفره اي با سيال دانه ها، بستگي به اندركنش و بطور اخص خاك ها صالح ژئوتكنيكيرفتار م

مدل مكانيكي اين اندركنش همراه با يك قانون رفتاري مناسب براي فاز جامد و يك روش مناسب پاره سازي معادالت و فرآيند  صورتيكه
در تحقيق حاضر ضمن . نمودرا مي توان به سادگي حل  هاي بزرگتغيير شكل و ديناميكي ، مسائل استاتيكي حل عددي مناسب بكار رود

استفاده از المان هاي مختلط  وكاربرد روش المان محدود  با حل اين معادالت،  محيط هاي خاكي اشباع و غيراشباعمعادالت حاكم بر تشريح 
به منظور بررسي پديده شكست و در ادامه  .الت در ميدان زمان ارائه مي گرددحل اين معادفشار منفذي تشريح گرديده و نحوه  –جابجايي

پديده  يشابا نم سد خاكي تحت بارگذاري زلزلهديناميكي شكست مدلسازي   ،) 1شكل ( در سد هاي خاكي اشباع و غير اشباعگسيختگي 
  .دوشمي ارائه  روانگرايي

 مدلسازي ترك چسبنده در محيط چند فاز دري با ضخامت صفر يها انالمدر ادامه بمنظور مدلسازي گسترش ترك در محيط متخلخل از      
به يك دستگاه باشد، مسأله مي از قبل مشخص ن ،نظير ترك و يا گسل در سازه، ناپيوستگي موقعيت و طول كه از آنجايي .شده استاستفاده 

محل و طول ترك در ابتدا مشخص  بعلت آنكه بعالوه، .مي گردد تبديل معادله ديفرانسيل درگير غير خطي با شرايط مرزي متغير در زمان
، در جهت عبور نمايدمقاومت كششي ماده  از سازه مدلسازيطي در  تنش موثر ماكزيمم كششي در يك نقطه از جسم در صورتيكه ،نبوده

ي در آن نقطه، ترك اوليه به طور خودكار به وجود آمده و بر حسب ميدان تنش ايجاد شده رشد پيدا مي عمود بر حداكثر تنش موثر كشش
تحت  در يك سد بتني گسترش ترك شبيه سازي ،ترك در محيط متخلخلرشد  سازي مدل دقت و توانايي نمايشي از بمنظور ،در انتها. كند

 .دوشمي ارائه ) 2شكل ( بار ديناميكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سد خاكي تحت بارگذاري زلزلهدر ديناميكي شكست مدلسازي   - 1شكل      

 
 
 
 

 تحت بار ديناميكي در يك سد بتني گسترش ترك شبيه سازي - 2شكل 


