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 خالصه

که در اندرکنش  ندهست غيرایزوتروپ  و سدهای خاکی، سازه هایی سه بعدی، عظيم، نا همگن

استفاده از سد خاکی همگن به علت حجم مصالح زیاد و و آب مخزن می باشند. با شالوده 

همچنين رخ دادن پدیده رگاب در ارتفاعات کم معمول تر است.در عين حال سد خاکی با هسته 

 رسی  به علت انعطاف پذیری بدنه و وجود رس به عنوان یک الیه نفوذ ناپذیر با ارتفاعات

ارائه روشی مناسب جهت تعيين فرکانس طبيعی سازه که یکی از . مختلف ساخته می شود

پارامترهای تاثيرگذار در تحليل لرزه ای سد هاست، نقش حائز اهميتی در تحليل دقيق این 

سازه به کمک روابط تجربی، روشهای تحليلی، ابزار گذاری و طبيعی سازه ها دارد. فرکانس 

در این مقاله با استفاده از تحليل جرم گسترده و فرض  دست می آید. یا آناليز مودال به

تابع شکل مثلثاتی ، فرموالسيون جدیدی برای محاسبه تقریبی فرکانس طبيعی سد خاکی ناهمگن 

فرکانس حاصل از روابط پيشنهادی با روابط تجربی محققين گذشته و نتایج . ارائه شده است

یج حاکی از آن است که تابع شکل مثلثاتی برای توصيف نرم افزار مقایسه شده است. نتا

پاسخ های دیناميکی این نوع سد عملکرد خوبی دارد و می توان از این فرمول پيشنهادی 

 برای برآورد تقریبی و سریع زمان تناوب اصلی سد خاکی ناهمگن استفاده کرد.

 

لب،تابع فرکانس طبيعی، سد خاکی ناهمگن، حل تحليلی، پی صکلمات کليدي: 

 شکل.

 

 

  مقدمه .1
 

محاسبه فرکانس یا زمان تناوب اصلی یک سازه در بررسی رفتار دیناميکی آن سازه 

بسيار تاثيرگذار است. روابط تخمينی و تحليلی دقيقی برای محاسبه فرکانس طبيعی 

سازه هایی نظير دودکش ها، ساختمان ها، سيلوها، پل ها و سدها وجود دارد. 

سازی در ایران پيشرفت قابل مالحظه ای داشته است. از طرفی با  امروزه صنعت سد

توجه به لرزه خيز بودن کشورمان و عملکرد مناسبی که سدهای خاکی در زلزله های 

اخير از خود نشان داده اند، استفاده از این گونه سدها در نواحی اطراف گسل 

جه به توزیع گسترده های فعال بر سدهای بتنی ارجحيت دارد. از این رو و با تو

این نوع سد سازی در کشور، طراحی لرزه ای ایمن  این سدها و بررسی پاسخ 

 دیناميکی سد به نيروهای وارده از اهميت بسزایی برخوردار است.

سدهای خاکی معموال به دوگونه همگن و ناهمگن ساخته می شوند. سد های همگن 

یده رگاب در آنها معموال تا به دليل حجم مصالح زیاد و همچنين رخ دادن پد

آنکه سدهای خاکی ناهمگن به حال  ;متر مورد استفاده قرار می گيرند ۱3ارتفاع 

دليل انعطاف پذیر بودن بدنه در مقابل زلزله از شرایط بهتری برخوردار هستند. 

هر چه انعطاف پذیری سد بيشتر باشد، فرکانس ارتعاش کمتر و زمان تناوب آن 

. فرکانس سد یکی از پارامترهای تفسير کننده رفتار لرزه ای سد بيشتر خواهد بود

  .در طی بارگذاری های ناشی از زلزله می باشد

تا کنون روش های عددی زیادی برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد ارائه شده 

است اما روش های تحليلی و آزمایشگاهی کمی در طی سالهای گذشته به محاسبه این  

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد -1
 دانشیار گروه مهندسی عمران -2



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 ۱

با استفاده از مدل گوه ناقص دو بعدی سد  Kishi et al (1987) [1] اند.مهم پرداخته 

خاکی و در نظر گرفتن همزمان ممان خمشی و نيروی برشی در مقطع قائم سد خاکی در 

 Gazetas et alیک کانال مستطيلی توانست فرمول جدیدی برای فرکانس سد ارائه دهد. 

ارتعاش آزاد سد خاکی همگن قرار گرفته  نيز فرمولی برای محاسبه فرکانس [2] (1991)

 Watanabe et [3] روی بستر صلب و متشکل از خاک چسبنده به روش تير برشی ارائه داد.

al (1996)  نيز توانست بر اساس طيف فوریه و آناليز مودال،  فرکانس طبيعی و مدهای

  Zhen et al (1996) [4] متناظر با آن را تا پنجمين مد حرکتی سد خاکی، محاسبه نماید.

نيز در طی تحقيقی فرکانس های سد خاکی ناهمگن موجود در یک کانال مثلثی را که 

روش تحليل گوه برشی به دست آورد.  به صورت االستيک مدل شده بود، با استفاده از

[5] Nunez et al. (2007)  به محاسبه فرکانس ارتعاش سد خاکی با شکل بدنه غير مثلثی

سد را  -فرکانس طبيعی سيستم پی Parish et al. (2009)  [6]لهای اخير نيزپرداخت. در سا

 Mahdizadeh همچنين با استفاده از تحليل فوریه پاسخ ارتعاش آزاد سد بدست آورد. 

et al. (2012) [7] فرکانس طبيعی سد خاکی همگن االستيک بر بستر صلب را با استفاده از

 د.روش تحليل جرم گسترده  به دست آور

در مقاله حاضر سعی شده است فرمولی تقریبی برای محاسبه فرکانس ارتعاش 

آزاد سد خاکی با هسته رسی بر پایه روش تحليلی جرم گسترده ارائه شود. در 

محاسبه فرکانس طبيعی سد، تابع شکل مثلثاتی مورد استفاده قرار گرفته است و 

ی کنترل نتایج، به وسيله نرم سدی ناهمگن به صورت االستيک خطی مدل شده است. برا

افزار ژئوتکنيکی مبتنی بر روش های عددی، سدهای ناهمگنی با ارتفاع و مدول های 

برشی مختلف بر روی بستر صلب مدل شده اند و نتایج به دست آمده برای مقایسه 

 .دقت فرمول پيشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفته است

 

 

 با کمک معادالت جرم گسترده فرموالسيون محاسبه فرکانس طبيعی .۱

 
با متغير های  به روش تحليل جرم گستردهسد خاکی محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد در 

روبرو هستيم، از این رو برای جلوگيری از گستردگی موضوع، این تحقيق بر  زیادی

فرضيات انجام گرفته است. فرضياتی که مورد استفاده قرار گرفته  پایه یک سری 

 ارد زیر خالصه شده است: است در مو

 

 رفتار سد خاکی به صورت کرنش صفحه ای مدل شده است. -1

 مورد استفاده قرار گرفته اند. تابع شکل مثلثاتی -۱

 .افقی است αقائم به  1شيب پوسته سد  -0

 افقی است. βقائم به  1شيب هسته سد  -4

 مسئله در حالت االستيک خطی مد نظر است. -5

 متر مد نظر می باشد. 133تا  ۱3مسئله برای سدهای با ارتفاع  -6

 پی سد خاکی صلب فرض شده است. -7

 ميرایی تقریبا برابر صفر است. -8

فرکانس ارتعاش آزاد یکی از پارامترهای اساسی در تعریف پاسخ سازه ها در 

 برابر نيروهای دیناميکی می باشد که از رابطه زیر حاصل می شود:

 
Kکه در آن 

Mو  *
*

می باشند که به صورت زیر تعریف  به ترتيب سختی و جرم معادل 

 می شود:

 =  

  = 

 

جرم و سختی واحد ارتفاع سد هستند و از خصوصيات  و  در روابط باال، 

جه به نمایش داده شده است، حاصل می شوند. با تو 1هندسی سد که در شکل شماره 

و یک تناسب ساده می توان جرم و سختی واحد ارتفاع سد را به صورت  1شکل شماره 

 زیر تعریف کرد:
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 ها مورد استفاده در تحليل هندسه سد خاکی – 1شکل 

 

 

 
 

به ترتيب برابر جرم مخصوص و مدول  Eو  ρکه در رابطه فوق                

 Hو بدنه سد خاکی ناهمگن )پوسته و هسته(مصالح تشکيل دهنده  متوسط االستيسيته

. الزم به ذکر است که در تمامی فرمول ها و روابط ذکر می باشد برابر ارتفاع سد

به  Wb ,Wt ,μ ,G ,E ,ρ قسمت های بعد، منظور ازپارامترهای این قسمت و  شده در

تصار از تکرار آن که برای اخ می باشدWbshell ,Wtshell ,μave ,Gave ,Eave ,ρave  ترتيب همان

  .خودداری شده است، مگر اینکه این موارد با اندیس دیگری مشخص بشوند

ابع شکلی بود که به همين برای محاسبه فرکانس نياز به فرض ت               

مورد استفاده قرار گرفت که محاسبات   cos(πx/2H)-1تابع شکلی مثلثاتی  منظور

، ابتدا مقدار در این حالت آورده شده است. ابع شکلی در ادامهاین تمربوط به 

(  محاسبه نموده و سپس با 5( تا )۱جرم و سختی معادل را طبق فرمول های شماره )

در نظر گرفتن فرضيات موجود و اعمال آنها در روابط ساده شده جرم و سختی 

( جایگزین کرده و رابطه ای 1معادل، مقادیر به دست آمده را در فرمول شماره )

 رای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد به دست خواهيم آورد.ب

در گام نخست با قرار دادن تابع شکل مثلثاتی و مشتق دوم آن در              

فرموالسيون جرم و سختی معادل و تکميل فرآیند انتگرال گيری با استفاده از 

رات ساده عباو جز به جز و اعمال فرضيات ذکر شده در ابتدا، انتگرال های ساده 

شده ای بر حسب جرم مخصوص مصالح بدنه سد و همچنين خصوصيات هندسی سد حاصل می 

 شود:

 

                                                                                                               (6)  

 

 

                                          (7)  

 
( را در فرمول 7( و )6اکنون عبارات جرم و سختی معادل، یعنی فرمول شماره )

( برای محاسبه فرکانس جایگذاری می کنيم. در این زمان برای ساده سازی 1شماره )

بيشتر فرموالسيون نهایی، به جای استفاده از مدول االستيسيته از مدول برشی 

امترهای سرعت موج برشی و نسبت پواسون در استفاده می کنيم، در نتيجه پار

 فرموالسيون محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد ظاهر خواهند شد:
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               (8) 

 
مشاهده می شود که پس از ساده سازی های انجام شده،                

پارامترهایی نظير شيب پوسته، متوسط وزنی نسبت پواسون هسته و پوسته، عرض تاج، 

ع و متوسط وزنی سرعت موج برشی مصالح تشکيل دهنده هسته و پوسته سد در ارتفا

این فرمول مشارکت دارد. برای محاسبه متوسط وزنی سرعت موج برشی و نسبت پواسون 

بر می آید استفاده  (1)از نسبت مساحت هسته و پوسته، آنچنان که از شکل شماره 

 شده است که نتایج در عبارات زیر قابل مشاهده است:

                                                                  (9) 

 

                                                                       (10) 
 

ندسی هسته به پوسته و یا صفر شدن آن مشاهده می شود که با نزدیک شدن مشخصات ه 

مشخصات، مقادیر متوسط سرعت موج برشی و نسبت پواسون به ترتيب برابر با مقادیر 

 022تا  02مقادیر مربوط به زمان تناوب اصلی سدهایی با ارتفاع به عنوان نمونه  مربوط به هسته و پوسته خواهند شد.

 می باشند متر بر ثانیه 002و  022به ترتیب که سرعت موج برشی پوسته و هسته  و 33/2و  3/2تیب به ترکه نسبت پواسون پوسته و هسته  بامتر 

( زمان تناوب مربوط به سدهای ذکر شده برای سه 0( موجود است، همچنین در گراف شکل شماره )0سایر مشخصات مربوطه در جدول شماره ) و

 سرعت موج برشی دیگر هم قابل مالحظه است:

 
 فرکانس و زمان تناوب اصلی سد خاکی با هسته رسی -1جدول 

W (rad/s) T (s) 
Wt,core 

(m) 
Wt,shell 

(m) 
β α H(m) 

87.54 0.07 2 4 0.33 2 20 

57.99 0.11 4 6 0.33 2 30 

43.77 0.14 4 8 0.33 2 40 

35.02 0.18 5 10 0.33 2 50 

29.18 0.22 6 12 0.33 2 60 

25.01 0.25 7 14 0.33 2 70 

21.88 0.29 8 16 0.33 2 80 

19.45 0.32 9 18 0.33 2 90 

17.51 0.36 10 20 0.33 2 100 

 

 
 )حل تحليلی(زمان تناوب اصلی سد خاکی با هسته رسی – 2شکل 

 تحليل دیناميکی .0
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برنامه ای مبتنی بر المان محدود است که برای مدلسازی و  QUAKE/Wبرنامه 

تفاده قرار ميگيرد. در این برنامه ابتدا مدل انجام تحليل دیناميکی مورد اس

مورد نظر تحت آناليز استاتيکی قرار می گيرد و سپس با انجام تغييراتی در مدل، 

آناليز دیناميکی روی آن انجام می شود، بدین صورت که شتاب مناسبی انتخاب و به 

سازه  مدل اعمال می شود تا پاسخ های لرزه ای مدل دریافت شود و نحوه عملکرد

مدل ساخته شده  0تحت بارگذاری انتخابی مورد بررسی قرار گيرد. شکل شماره 

  دوبعدی المان محدود سد خاکی ناهمگن با پی صلب را نمایش می دهد.

 

 
 

 مدل سد خاکی با هسته رسی بر بستر صلب – 3شکل 

 

ه مشاهده می کنيد از تکيه گاههایی ک 0همان طور که در شکل شماره            

، به عنوان پی صلب کنند می حرکت مدل را در دو جهت افقی و عمودی محصور

استفاده شده است. با استفاده از نسبت پواسون های مفروض و مدول های برشی 

مختلف و سایر پارامترهای مربوط به هندسه سد، مدل های زیادی  مورد تحليل 

به عنوان نمونه ویژگی  قرار گرفته است که ذکر آنها در این مجال مقدور نيست.

در یکی از مدلسازی ها در جدول  پوسته و هسته سد خاکیهای مورد استفاده برای 

 ارائه شده است. ۱شماره 

 

 برای پوسته و هسته مشخصات مصالح مورد استفاده در مدلسازی -2جدول 

Material 
Model 

Unit 
Weight 

Poisson 
ratio 

Damping 
ratio 

Shear 
Modulus 

Wt,shell 
(m) 

α 

Linear 
elastic 

20 

kN/m
3
 

0.3 1e-008 
980 

Mpa 
8 2 

 

Material 
Model 

Unit 
Weight 

Poisson 
ratio 

Damping 
ratio 

Shear 
Modulus 

Wt,core 
(m) 

β 

Linear 
elastic 

18 

kN/m
3
 

0.35 1e-008 
317.52 

Mpa 
4 0.33 

 

  0.1gکثری برابر پس از ساخت مدل و انتخاب بار زلزله که شتاب حدا            

را داراست، آناليز دیناميکی انجام می شود و نتایج حاصل از آن همان پاسخ 

دیناميکی سازه است که یکی از پارامترهای اصلی اش همان فرکانس ارتعاشی سد می 

باشد. این برنامه فرکانس ارتعاش آزاد را به صورت مستقيم نمی دهد ليکن می 

ار طيف سرعت افقی نسبت به زمان محاسبه کرد. به توان این پارامتر را از نمود

عبارتی می توان گفت زمان تناوب متناظر با نقطه ماکزیمم این گراف همان زمان 

یک نمونه از گراف طيف سرعت نسبت به  4تناوب اصلی سازه است. در شکل شماره 

برای بررسی بيشتر و امکان مقایسه              زمان نمایش داده شده است.

نتایج نرم افزار با کار تحليلی، تمام ویژگی های مصالح مدل فوق را ثابت نگه 

داشته و فقط ميزان مدول برشی پوسته و هسته سد را تغيير دادیم. نتایج به 

نمایش داده شده است. الزم به ذکر است که مدول  5صورت یک گراف در شکل شماره 

اظر با سرعت های موج برشی های برشی استفاده شده در آناليز دیناميکی متن

 استفاده شده در حل تحليلی است.
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 گراف طيف سرعت افقی نسبت به زمان – 4شکل 

 

 
 زمان تناوب اصلی سد خاکی با هسته رسی)نرم افزار( – 5شکل 

 

 

 مقایسه نتایج روش پيشنهادی با نتایج نرم افزار .4

 
ابط قبلی و روش های همواره الزم است تا هر رابطه پيشنهادی جدید با رو

عددی و نرم افزاری کنترل و مقایسه گردد تا صحت نتایج به دست آمده مورد 

 ارزیابی قرار گيرد. از این رو در این قسمت برآنيم تا نتایج به دست آمده

نتایج نرم افزاری ذکر شده در قسمت قبل  از فرموالسيون پيشنهادی را با 

مان تناوب های اصلی بدست آمده با این به منظور مقایسه، ز. مقایسه نمایيم

تابع شکل به همراه زمان تناوب های اصلی حاصل از تحليل دیناميکی نرم 

  .نمایش داده می شود 6افزار در یک گراف گردآوری شده و در شکل شماره 

متر  833تا  533این گراف برای سرعت های موج برشی پوسته سد            

مشاهده می شود که با افزایش ارتفاع سد پریود بر ثانيه رسم شده است. 

اساسی سد نيز افزایش پيدا کرده و در نتيجه آن ميزان فرکانس اصلی سد 

کاهش می یابد. آنچه از این گراف بر می آید این است که نتایج فرموالسيون 

پيشنهادی با استفاده از تابع شکل مثلثاتی همخوانی نسبتا خوبی با نتایج 

 .داردنرم افزاری 
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 زمان تناوب اصلی سد خاکی با هسته رسی)نرم افزار و تحليلی( – 6شکل 

 

پارامترهای مربوط به هندسه و مصالح پوسته و هسته سد الزم به ذکر است که 

( به آنها ۱( و )1) ول شمارهاهمان مواردی است که در جد در این مقایسه،

 اشاره گردید. 

 

 

 نتيجه گيری .5

 
عی شده است با استفاده از روش تحليلی جرم پيوسته فرموالسيون در این مقاله س

ارائه شود. این روش  ناهمگن جدیدی برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد سد خاکی

، صلبيت ها به تابع شکل مثلثاتی مبتنی بر فرضياتی بود که می توان از جمله آن

بدیهی است که ميزان پی، شرایط االستيک خطی و مواردی از این قبيل اشاره کرد. 

فرکانس ارتعاش آزاد برای سد روی پی انعطاف پذیر با این مقادیر به دست آمده 

متفاوت است. هندسه سد، سرعت موج برشی و ضریب پواسون بدنه سد از پارامترهای 

 تاثير گذار در روند محاسبه بوده اند.

 

 
 

ذعان داشت که مقادیر با استفاده از نتایج این تحقيق می توان ا              

درصد از  43تا  03فرکانس حاصل از فرمول تابع شکل مثلثاتی به طور متوسط حدود 

بيشتر می باشد. همچنين زمان تناوب اصلی سدهای خاکی نا مقادیر نرم افزاری 

ثانيه  6/3تا  37/3متر در محدوده  133تا  ۱3همگن بر روی بستر صلب با ارتفاع 

که از نتایج برمی آید، فرکانس ارتعاش آزاد سد خاکی با  متغير است. همان گونه

هسته رسی حاصل از فرموالسيون پيشنهادی با ارتفاع سد نسبت معکوس و با سرعت موج 

 برشی و نسبت پواسون متوسط رابطه مستقيم دارد.
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