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 به نام خدا

افزار ی مدلسازی و آنالیز تراوش سد خاکی به کمک نرمنحوه

GeoStudio2007/Seep 

 ی کار:ات صفحهمیتنظ  -1

جهت انجام مدلسازی باید ابتدا تنظیمات مربوط به صفحه کار، مقیاس ، محورها و گریدبندی صففحه   

 انجام شود.

می تفوا  بفه ترتیف      Axes, Grid, Scale, Pageو گزینه های  Setبدین منظور با استفاده از منوی 

 .ا انجام دادتنظیمات مربوط به ابعاد صفحه ، مقیاس ترسیم، گریدبندی و محورهای مختصات ر

 تعریف مصالح: -2

بفدین   تعریفف کنفیم.   بایست میزا  نفوذپذیری را برای مصالح متففاوت برای تعریف مصالح ابتدا می

 کنیم.منظور با استفاده از مسیر زیر تابع مربوط به نفوذپذیری مصالح را تعریف می

KeyIn > Hydraulic Functions > Hydraulic Conductivity 

 کنیم.تعریف می  KeyInپس از تعریف نفوذپذیری مصالح را با استفاده از منوی 

KeyIn > Materials 

 Saturated/Unsaturated باید بفر روی االفت    Material Modelدقت شود که در این قسمت 

 انتخاب گردد. تنظیم شده و تابع مربوط به نفوذپذیری هر مصالح که در قسمت قبل تعریف شده است

 شود.افزار تنظیم میمابقی پارامترها بر االت پیش فرض نرم
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 :طراای بدنه سد -3

ی مفد  را ایجفاد   نقاط مربوط یه هندسه  KeyIn > Pointsتوا  با استفاده از منوی بدین منظور می

های متفاوت بدنه سفد  ی مربوط به قسمتناایه Draw > Regionsکرده و سپس با استفاده از منوی 

  کنیم.می قبل ترسیمی را با استفاده از نقاط ایجاد شده در مراله

 دهیم.مصالح مربوط به هر ناایه را به آ  نسبت می Draw > Materialsاا  از منوی 

 :بندیکنتر  مش -4

 ها را تنظیم کرد.توا  ابعاد مشمی  Draw > Mesh Propertiesبرای این منظور از منوی 

 :اعما  شرایط مرزی -5

های باالدسفت و پفایین   شرایط مرزی اعمالی در پروژه مورد نظر عبارتند از تعیین هد فشار در رویه 

 ی هسته.دست و همچنین تعیین عدم نفوذپذیری در زیر سنگ بستر و الیه

شرایط مرزی مذکور را تعریفف   KeyIn > Boundary Conditionsدین منظور با استفاده از منوی ب

 کنیم.می

قفرار   Headرا بر روی االت  Typeی ی باالدست و پایین دست گزینهبرای تعین فشار در نقاط رویه

 داده و مقدار آ  را برابر مجموع ارتفاع نقطه و تراز آب روی آ  وارد می کنیم.

قرار داده و مقفدار     Total Fluxرا بر روی ااات  Typeی به منظور تعیین عدم نفوذپذیری نیز گزینه

 کنیم.را برابر صفر وارد می

هر یک از شفرایط   Draw > Boundary Conditions  ای اعما  این شرایط تعریف شده از منویبر

 کنیم.یی مورد نظر اعما  ممرزی را به ناایه

 :تعیین خروجی مورد نظر -6
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را  Draw > Flux Sectionهمچنین برای مشاهده دبی عبوری بعد از آنالیز مفی بایسفت گزینفه ی    

 انتخاب نموده و خط مربوط را در محل زیر سد و مقطع انتهایی سد ترسیم می کنیم.

 :آنالیز مد  -7

میکنیم. چنانچفه در   verifyرا انتخاب نموده و برنامه را  < verify/sort Toolsواز منوی با استفاده 

 مد  کرد  برنامه مشکالتی وجود داشته باشد مشخص خواهد شد.

کلیک  startی دکمهی باز شده بر روی را انتخاب کرده و در پنجره < SOLVE, Toolsسپس از منوی

 می کنیم.

 :مشاهده ی نتایج  -8

را انتخاب می کنیم. در پنجره ی باز شده می تفوا    Contours, Toolsبرای مشاهده نتایج از منوی 

 نتایج ناشی از آنالیز را مشاهده نمود.

را انتخاب نموده و بفا کلیفک بفر روی هفر      FlowPaths,Drawجهت نمایش خطوط جریا  از منوی 

 قسمت از بدنه ی سد می توا  خطوط جریا  را در آ  نقطه مشاهده نمود.

را انتخاب نموده اا  با کلیفک   FluxeLables,Drawبرای بدست آورد  مقدار دبی عبوری از منوی 

 وری را مشاهده کرد.دبی عببر روی خطی که قبال ترسیم کرده بودیم می توا  میزا  

 contours, Drawفشار در بدنه و پی سد از منفوی  خطوط هم  همچنین جهت مشاهده میزا  هد یا

با انتخاب گزینه ی مورد نظر می توا  به عنوا   Contour Parameterرا انتخاب نموده و در قسمت 

 مثا  فشار را به صورت مش رنگ بر روی بدنه مشاهده نمود.

سفپس در   را انتخاب نمفوده  Graph,Drawاز منوی وارده بر سد ار کل زیر فشار جهت محاسبه مقد

را انتخاب نموده و با انتخاب نقاط مورد نظفر مفی تفوا  و     Pressureگزینه ی  Graph Typeقسمت 

می توا  میزا  فشار بر اس  فاصله را به صفورت نمفودار مشفاهده     Graphکلیک بر روی دکمه ی 

 .نمودار می توا  میزا  کل زیر فشار را محاسبه نموداا  با محاسبه مساات زیر نمود.


