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 خالصه

، با این فرکانس طبيعی سازه ها وجود دارد روش های گوناگونی برای محاسبه

گروه  شمع، سد ها و دیوار های  ،سازه های ژئوتکنيکی نظير شيب ها حال در

در  سد های خاکی با توجه به ابعاد ش یافته اند. این روابط کمتر گسترحائل 

پيدا کردن پارامتر های   و  وزن سد در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه برای

لرزه ای  از جمله فرکانس ارتعاش آزاد، تغيير  شکل و سایر پارامتر ها از 

گيری در نظر نيناهميت ویژه ای برخوردار است. برای نيل  به این هدف و همچ

سد  اده از فنر پيچشی و فنر انتقالی پیاستف با پی سد خاکی،انعطاف پذیری 

به دست  برایریاضی رابطه ای  ایاز روش هشبيه سازی گردید و با بهره گيری 

پی در این مقاله انعطاف پذیری  ارتعاش آزاد سد با در نظر گيری آوردن فرکانس

ش بدست آوردن دقيق تر پارامتر از این رو مزایای استفاده   .ارائه شده است

. ر گرفتن اثر انعطاف پذیری پی استهمچنين در نظ های لرزه ای سد های خاکی و

روش رایلی و  رابطه پيشنهادی از ل ریاضی و در روند به دست آوردندر مراحل ح

 ت. نهایتا نتایج به دست آمده از رابطهاستفاده شده اس تابع شکل دو سر آزاد

مقایسه گردید و  Geo-Studio2007 [9]محدود نرم افزار المانایج پيشنهادی با نت

 همخوانی پاسخ ها مشاهده شد.

 
 ، انعطاف پذیری پیسد خاکی، فرکانس ارتعاش آزادکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1

 

برای پيش بينی رفتار دیناميکی سد ها   اسبه فرکانس طبيعی و پریود اساسیمح

ضروری است. از این رو ارائه راه حل مناسب برای به دست آورن فرکانس حائز 

اهميت است. سد های خاکی بر خالف سد های بتنی در زمره سازه های انعطاف پذیر 

قرار می گيرند و همين ویژگی باعث شده است که در زلزله های گذشته این سازه ها 

مناسبی داشته باشند. سد های خاکی غالبا در مناطق نزدیک به گسل های  رفتار

فرکانس ارتعاش  فعال و یا در مناطق زلزله خيز به سد بتنی ترجيح داده می شوند.

آزاد سد ها یکی از پارامتر های مهم و تشریح کننده پاسخ دیناميکی سد ها در 

برای محاسبه فرکانس در سال  روش های عددیدر این زمينه  هنگام زلزله می باشد.

 های اخير ارائه شده  ولی تعداد کمی رابطه تحليلی معرفی شده است.

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ، دانشگاه خوارزمی 1
 دانشيار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه خوارزمی 2
 استادیار گروه مهندسی مکانيک ، دانشگاه خوارزمی 3
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Idriss et al. (1974)      از پارامترRI  یا نسبت اندرکنش برای بررسی اثر چند

𝑅𝐼که در آن پی استفاده کردند -رکنش سيستم سدپارامتر روی اند = 100
|𝑎𝐹−𝑎𝐹𝐷|

𝑎𝐹
است  

𝑎𝐹و حداکثر شتاب افقی     𝑎𝐹𝐷ی پی در حالت بدون سد،حداکثر شتاب افقی روی الیه   

است و  کمترکوچکتر باشد یعنی اثر اندرکنش   RIی سد تعریف شد. هر چهدر پایه

توان شدت حاکی از این بود که نمی نتایجتوان سد را بدون پی تحليل کرد. می

وج برشی پی به سرعت موج برشی سد اندرکنش را به تنهایی در اثر نسبت سرعت م

(
𝑉𝑆𝐷

𝑉𝑆𝐻
) و یا نسبت پریود سد به پریود پی (

𝑇𝑑𝑎𝑚

𝑇𝑓𝑛𝑑
بلکه باید اثر عوامل  ،دانست (

. همچنين اگر در نظر گرفتزیادی را با هم 
𝐷

𝐵
≤ ی پی به عرض سد یا نسبت عمق الیه 1

اندرکنش را ندیده توان اثر شود و نمیبزرگ می RI، در پایه کوچکتر از یک شود

در ضمن اگر نسبت . گرفت
𝑉𝑆𝐷

𝑉𝑆𝐻
پی از سختی بزرگتر از یک باشد یا سختی مصالح   

 کند.مصالح سد بيشتر باشد سيستم مانند یک سد روی پی صلب عمل می

 Kishi et al. (1987)  با استفاده از مدل گوه ناقص دو بعدی سد خاکی و در نظر

يروی برشی در مقطع قائم سد خاکی در یک کانال گرفتن همزمان ممان خمشی و ن

  Dakoulas et al. (1990)مستطيلی توانست گراف هایی برای محاسبه فرکانس سد ارائه دهد.

خطی یک سد خاکی همگن واقع شده در یک دره باریک را با درنظرگيری پاسخ غير

يجه رسيد که پذیری پی زیر سد و با روش تير برشی بررسی کرد و به این نتانعطاف

)  با افزایش نسبت سرعت برشی پی به سرعت برشی بدنه سد
𝐶2

𝐶1
حداکثر شتاب افقی در  (

در  عالوه بر آن یابد.می یابد و حداکثر جابجایی کاهشميانه سد افزایش می

برای   Gazetas et al. (1991) دهد.نظرگرفتن پی ، پریود طبيعی سيستم را افزایش می

روی بستر صلب و متشکل از خاک چسبنده به  خاکی برمحاسبه پریود ارتعاش آزاد سد 

𝑇رابطه  روش تير برشی = 2.6
𝐻

𝑉𝑠
 .Gazetas et alرا ارائه داد. در رابطه ارائه شده توسط  

 خی از مشخصات هندسی مانند شيب سد، طولانعطاف پذیری پی و همچنين بر  (1991)

 نظر گرفته نشد.پای سد و تاج سد در 

Watanabe et al. (1996) فرکانستوانست بر اساس طيف فوریه و آناليز مودال ، 

طبيعی و مدهای متناظر با آن را تا پنجمين مد حرکتی سد خاکی، محاسبه نماید. 

Zhen et al. (1996) طی تحقيقی فرکانس های سد خاکی ناهمگن موجود در یک کانال  در

مثلثی را که به صورت االستيک مدل شده بود، با استفاده از روش تحليل گوه برشی 

 یک تحليل عددی المان محدود برای تخمين پاسخ   Papalou et al. (2001) به دست آورد.

ظر گرفتن اثر اندرکنش دره و لرزه ای االستيک سد های خاکی و سنگریزه ای با در ن

سد ارائه کردند. در این مطالعه برای تعيين اثر انعطاف پذیری دره و زاویه 

به عنوان مدل  La Villita، از سد امواج ورودی بر روی پاسخ لرزه ایبرخورد 

فته می شود ، وقتی دره صلب در نظر گرهاستفاده شد. مطالعات نشان داد رویهم رفت

. در نتيجه در نظر گرفتن اندر کنش دره و سد ممکن است از ی شودپاسخ سد بيشتر م

 محافظه کاری های غير ضروری جلوگيری کند.

Tsai et al. (2008)      به بررسی تاثير ابعاد هسته رسی در فرکانس ارتعاش آزاد سد

در این مطالعات ، با استفاده از نرم افزار المان محدود نشان پرداختند. خاکی 

. عالوه بر آن سته فرکانس مود اول کاهش می یابدکه با افزایش عرض ه داده شد

 .Parish et al. اول بعد از تراوش افزایش می یابدنتيجه گرفته شد فرکانس مود 

سد را با استفاده از تحليل فوریه پاسخ ارتعاش  -فرکانس طبيعی سيستم پی   (2009)

که در  بودهنده این واقعيت نتایج آناليز عددی نشان د آزاد سد بدست آورد.

نظرگيری رفتار االستوپالستيک برای مصالح سد منجر به کاهش پدیده تشدید و کاهش 

در فرکانس طبيعی سد می شود که این امر به دليل افزایش ميزان جذب انرژی می 

  .دباش

موضوع اندرکنش خاک و سازه در سدهای بتنی هم مورد توجه قرار گرفته که  

يق قاشاره کرد. براساس نتایج این تح   Saleh et al. (2010)مطالعات می توان به 

انعطاف پذیری پی به طور قابل مالحظه ای پاسخ های دیناميکی را کاهش می دهد. 

اهميت موضوع اندرکنش خاک و سازه باعث گسترش اینگونه مطالعات در موضوعات 

ثير اندر کنش خاک و سازه بر تا  Dodagoudar et al. (2011)مختلف شده است.  همچنين 

سالهای روی کانال های عميق مدفون در خاک را مورد بررسی قرار داده است. در 

مطالعات عددی پيرامون اندرکنش خاک و سازه به طور قابل مالحظه ای گسترش  اخير

روش های تحليلی برای محاسبه پارامتر های دیناميکی از جمله  با این حالیافته، 

در این کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  اش آزاد در سد های خاکیفرکانس ارتع

ارائه می گردد که در آن های تحليلی  با استفاده از روشمقاله رابطه جدیدی 
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.  نهایتا فرکانس ارتعاش آزاد لحاظ شده استانعطاف پذیری پی سد در محاسبه 

 نتایج روش پيشنهادی با نتایج نرم افزار مقایسه می گردد.

 

 

 محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد .2

 

در این تحقيق هدف به دست آوردن رابطه ای تحليلی برای محاسبه فرکانس ارتعاش 

. به این منظور اثر اندرکنش خاک و سازه می باشد آزاد سد خاکی با درنظر گيری

سد خاکی شبيه به رفتار تيری می باشد که از یک سر مهار دیناميکی  فرض شد رفتار

(  مشاهده می شود ، تير با مقطع 1ر که در شکل)الف(. همانطو-1)شکل شده است

متغير که یک سر آن با فنر پيچشی و انتقالی مهار شده است می تواند مدل مناسبی 

می توان باشد. بنابراین  برای رفتار سد خاکی با در نظر گيری انعطاف پذیری پی

دست آورد و به ی مدل تير  به با استفاده از روش رایلی فرکانس ارتعاش آزاد برا

 .سد خاکی تعميم داد

 

 
 )الف(

 

 
 )ب(

 ( نحوه تعمیم دادن تیر به سد خاکی1شکل )

 

از آنجایی که رسيدن به رابطه تحليلی مناسب مستلزم به دست آوردن تابع شکل 

. پيدا کردن تابع شکل برای مدل در باید ابتدا تابع شکل به دست آید لذا ،است

صریح بسيار سخت و پيچيده می نظر گرفته شده در این مقاله از روش مستقيم و 

، لذا از روندی برای به دست آوردن تابع شکل تير ساده با مقطع ثابت که دو باشد

 سر آزاد دارد  استفاده شده است. 
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 تابع شکل .3

 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

)الف( تیر ساده که تحت بارگذاری دینامیکی قرار گرفته است ، )ب( برآیند نیرو ( 2شکل )

 ها در یک المان از تیر

 

مچنين جرم  ثابت در واحد ( ثابت در طول تير و هEIبا در نظر گرفتن سختی خمشی )

 [1].، معادله ارتعاش آزاد تير به صورت زیر خواهد بود طول تير

 

𝐸𝐼
𝜕4𝜈(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥4
+ �̅�

𝜕2𝜈(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
= 0                                                                                                                     (1)          

 

 ( به صورت زیر ساده می شود : 1معادله)

 

𝜈𝑖𝜈(𝑥, 𝑡) +
�̅�

𝐸𝐼
 �̈�(𝑥, 𝑡) = 0                                                                                                                              (2) 

 

در صورتی که عبارت 
m̅

EI
راه حل معادله باال از طریق جداسازی متغير  ،ثابت باشد  

 فرض شود : .امکان پذیر استها 

 

𝜈(𝑥, 𝑡) = 𝜙(𝑥)𝑌(𝑡)                                                                                                                                          (3) 
 

 ( رابطه به شکل زیر در می آید  :2( در معادله )3با قرار دادن  معادله )

 

𝜙𝑖𝜈(𝑥)𝑌(𝑡) +
�̅�

𝐸𝐼
𝜙(𝑥)�̈�(𝑡) = 0                                                                                                                   (4) 

، متغير ها به صورت زیر جدا  𝜙(𝑥)𝑌(𝑡)(  بر عبارت 4با تقسيم اجزا معادله )

 خواهند شد :
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𝜙𝑖𝜈(𝑥)

𝜙(𝑥)
+
�̅�

𝐸𝐼

�̈�(𝑡)

𝑌(𝑡)
= 0                                                                                                                                     (5) 

  tو ترم دوم فقط بر حسب   xبه دليل اینکه در این معادله ترم اول فقط بر حسب 

بر با مقدار برای اقناع این معادله می بایست هر دو ترم به صورت زیر برا  ،است

 .شوند ثابت قرار داده

𝜙𝑖𝜈(𝑥)

𝜙(𝑥)
= −

�̅�

𝐸𝐼

�̈�(𝑡)

𝑌(𝑡)
= 𝑎4                                                                                                                                         (6) 

 .له دیفرانسيل معمولی بدست می آیداین معادله به صورت دو معاد

�̈�(𝑡) + 𝜔2𝑌(𝑡) = 0                                                                                                                                                   (7𝑎) 
 

𝜙𝑖𝜈(𝑥) − 𝑎4𝜙(𝑥) = 0                                                                                                                                              (7𝑏) 
 که در آن :

𝜔2 =
𝑎4𝐸𝐼

�̅�
                                                                                                                                                                   (8) 

 

( شبيه به معادله ارتعاش آزاد برای سيستم یک درجه آزادی است که 7aمعادله )

 جوابی به شکل زیر دارد :

 

𝑌(𝑡) = 𝐴 cos𝜔𝑡 + 𝐵 sin𝜔𝑡                                                                                                                                     (9) 
 

غيير مکان و سرعت به دست بر اساس شرایط اوليه مانند ت Bو  Aکه در آن ضرایب 

 .می آیند

𝑌(𝑡) = 𝑌(0) cos𝜔𝑡 +
�̇�(0)

𝜔
sin𝜔𝑡                                                                                                                        (10) 

 معادله دوم هم  جوابی به صورت زیر دارد : 

 

𝜙(𝑥) = 𝐺 exp(𝑠𝑥)                                                                                                                                                          (11) 
 

(𝑠4 − 𝑎4)𝐺 exp(𝑠𝑥) = 0                                                                                                                                               (12) 
 که در آن :

𝑠1,2 = +𝑖𝑎               𝑠3,4 = +𝑎                                                                                                                                        (13) 
 

( به صورت جداگانه حل کامل به صورت 11با قرارگيری این ریشه ها در معادله )

 زیر خواهد بود :

𝜙(𝑥) = 𝐺1 exp(𝑖𝑎𝑥) + 𝐺2 exp(−𝑖𝑎𝑥) + 𝐺3 exp(𝑎𝑥) + 𝐺4 exp(−𝑎𝑥)                                                            (14) 
    

                   

تبدیل تابع نمایی به صورت  ثوابت هستند. 𝐺3,𝐺4 𝐺1 , 𝐺2که در این معادله ضرایب

مقادیر هایپربوليک و مساوی قرار دادن بخش موهومی برابر با صفر منجر به 

 معادله زیر می گردد :

𝜙(𝑥) = 𝐴1 cos 𝑎𝑥 + 𝐴2 sin 𝑎𝑥 + 𝐴3 cosh 𝑎𝑥 + 𝐴4 sinh 𝑎𝑥                                                                                (15) 
 

ه با توجه به شرایط مساله مورد این تابع به دست آمده تابع شکل کلی می باشد ک

به عنوان مثال  .ی آیند، ضرایب آن به دست منظر و شرایط مرزی خاص آن مساله

برای تيری که دو سر آن آزاد باشد باید در نقطه ابتدا و انتهای تير ممان و 

.  به عبارت دیگر مشتق دوم و سوم تابع باال در نقاط اشندبرش برابر با صفر ب

 .ير باید برابر با صفر قرار گيرندابتدایی و انتهایی ت
 با اعمال شرایط مرزی خواهيم داشت :

𝑀 = 𝐸𝐼𝜙′′(𝑥) = 𝑎2(−𝐴1 𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑥 − 𝐴2 𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑥 + 𝐴3 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑎𝑥 + 𝐴4 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑎𝑥) = 0                           (16) 

𝑉 = 𝐸𝐼𝜙′′′(𝑥) = 𝑎3(𝐴1 𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑥 − 𝐴2 𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑥 +𝐴3 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑎𝑥 + 𝐴4 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑎𝑥) = 0                               (17) 

 

 نتيجه می شود : (x=0)با اعمال شرط صفر بودن لنگر و برش در ابتدای تير 

𝐴1 = 𝐴3 , 𝐴2 = 𝐴4  

 2و نوشتن  (x=l)صفر بودن لنگر و برش در انتهای تيربا اعمال شرط و 

 معادله به صورت ماتریس خواهيم داشت :
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[
𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑎𝑙 − 𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑙
𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑙 + 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑙

] [
𝐴1
𝐴2
] = 0                                                                                    (18) 

باید دترمينان ماتریس ضرایب صفر شود  ه باشدجواب داشت اینکه معادله برای

 بنابراین خواهيم داشت :

 

𝑐𝑜𝑠ℎ2(𝑎𝑙) − 2 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑎𝑙) 𝑐𝑜𝑠(𝑎𝑙) + 𝑐𝑜𝑠2(𝑎𝑙) − [𝑠𝑖𝑛ℎ2(𝑎𝑙) − 𝑠𝑖𝑛2(𝑎𝑙)] = 0                     (19) 

𝑐𝑜𝑠(𝑎𝑙) =
1

𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑎𝑙)
                                                                                                                          (20) 

. به این منظور مطابق ترسيمی استفاده کردی توان از حل ( م20برای حل معادله)

 دو طرف نمودار ترسيم شده و نقاط تقاطع پيدا می شوند . 3شکل.

 
  (                                        20( تقاطع نمودار طرفین تساوی معادله)3شکل.)             

𝑎𝑙1 = 4.73004074 

𝑎𝑙2 = 7.85320462    

𝑎𝑙3 = 10.9956078 

نهایتا تابع شکل دو سر آزاد  پس از اعمال شرایط مرزی و ساده سازی به صورت 

 زیر خواهد شد : 

𝜙(𝑥) = (𝑐𝑜𝑠(𝑎𝑥) + 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑎𝑥)) −
𝑐𝑜𝑠(𝑎𝑙) − 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑎𝑙)

𝑠𝑖𝑛(𝑎𝑙) − 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑎𝑙)
(𝑠𝑖𝑛(𝑎𝑥) + 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑎𝑥))                        (21) 

 

 ، مورد بررسی قرار گرفته است ر این تحقيقاینکه مد حرکتی اول د با توجه به

مد حرکتی اول برابر خواهد بود  ،در تابع شکل  al1=4.73بنابر این با جایگذاری 

 با :

𝜙(𝑥) = (𝑐𝑜𝑠
4.73𝑥

𝑙
+ 𝑐𝑜𝑠ℎ

4.73𝑥

𝑙
) − 0.98(𝑠𝑖𝑛

4.73𝑥

𝑙
+ 𝑠𝑖𝑛ℎ

4.73𝑥

𝑙
)                                         (22) 

شکل برای ارتعاش یک سد خاکی در صورتی که مشابه تير با مقطع ( تابع 20رابطه )

 ثابت در نظر گرفته شود را به دست می دهد .

 .ن تابع زیر در نظر گرفته شده استهمچنين برای تابع زما
 

𝑌(𝑡) = 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝜑)                                                                                                                                (23) 

یگر از در صورتی که انرژی در حين زلزله ثابت در نظر گرفته شود و به عبارت د

هره گيری از د را با ب، می توان فرکانس ارتعاش آزااثرات ميرایی صرف نظر شود

. به همين منظور مدلی برای یک تير با مقطع متغير در نظر روش رایلی بدست آورد
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گرفته شده که یک سر آن آزاد است و سر دیگر آن به یک فنر پيچشی و یک فنر 

انتقالی متصل است. در صورتی که ابعاد تير به ابعاد یک سد تغيير یابد می 

اسبی برای یک سد خاکی ارائه نمود. بنابر این در تواند مدل تعميم یافته من

ير که شبيه به سد خاکی است  ایلی رابطه ای  برای مدل تير متغادامه  با روش ر

به دست آمده و سپس با توجه به نتایج به دست آمده از نرم افزار المان محدود 

 .الحی برای سد در نظر گرفته شدیک ضریب اص

 

 

 آزاد در حالت مقطع متغیر رابطه فرکانس ارتعاش .4

 

، دو فنر انتقالی و پيچشی  در نظر گيری اثر اندرکنش خاک و سازه به منظور

در جهت افقی و فنر  پی انعطاف پذیری ،. فنر انتقالیدر نظر گرفته شده است

 در ادامه .در جهت دورانی شبيه سازی می کند سد را پیپيچشی انعطاف پذیری 

متر ارائه شده  60تا  10مدل پيشنهادی برای سد هایی با ارتفاع بين  نتایج

  است.
 

 فرضيات :

 رفتار درون صفحه ای در نظر گرفته شده است  .1

 بدنه سد از مصالح همگن در نظر گرفته شده است .2

 فرض شده است   0.3نسبت پواسون ثابت و برابر با  .3

 رفتار سد به صورت االستيک خطی فرض شده است .4

 است فرض شدهعمودی  1افقی در برابر  2د به صورت شيب س .5

 
 

                                                                                                                                   

 ( مدل تیر با فنر پیچشی و فنر انتقالی و مقطع متغییر 4شکل.)

 به صورت زیر قابل بيان است : جرم واحد طول  سازه

𝑚(𝑥) = 𝜌(𝑐 +
(𝐻 − 𝑥)(𝑏 − 𝑐)

𝐻
)                                                                                                                         (24) 

 همچنين ممان اینرسی با توجه به متغيير بودن مقطع به صورت زیر خواهد بود :

𝐼(𝑥) =
1

12
(𝑐 +

(𝐻 − 𝑥)(𝑏 − 𝑐)

𝐻
)3                                                                                                                       (25)              

 بيانانرژی در یک حرکت دیناميکی ثابت است  به   بر اساس فرضيات  روش رایلی،

با توجه به هندسه و  .انرژی جنبشی تبدیل می گردد ال بهدیگر انرژی پتانسيل کام

شرایط مرزی مساله می توان انرژی پتانسيل را برابر با انرژی جنبشی در حالت 

 فرکانس بدست آید.  ماکزیمم قرار داده و از آنجا

 ( برابر است با :4انرژی جنبشی ماکزیمم برای شکل)

𝑇𝑚𝑎𝑥 =
1

2
∫ 𝑚(𝑥)(

𝜕𝜈

𝜕𝑡
)2

𝐻

0

𝑑𝑥 =
1

2
𝜔2∫ 𝑚(𝑥)𝜙(𝑥)2

𝐻

0

𝑑𝑥                                                                                  (26) 
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همچنين انرژی پتانسيل با در نظر گرفتن فنر انتقالی و فنر پيچشی برابر است با 

: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
1

2
∫ 𝐸𝐼(𝑥)(

𝑑2𝜙

𝑑𝑥2
)2

𝐻

0

𝑑𝑥 +
1

2
𝑘𝑙𝜙

2(0) +
1

2
𝑘𝑡(𝜙

′(0))2                                                                         (27) 

 

 

با مساوی قرار دادن انرژی پتانسيل و جنبشی فرکانس  به صورت زیر به دست می 

 آید :

𝜔2 =

1

2
∫ 𝐸𝐼(𝑥)(

𝑑2𝜙

𝑑𝑥2
)2

𝑙

0
𝑑𝑥 +

1

2
𝑘𝑙𝜙

2(0) +
1

2
𝑘𝑡(𝜙

′(0))2

1

2
∫ 𝑚(𝑥)𝜙(𝑥)2
𝑙

0
𝑑𝑥

                                                                                                   (28) 

 
، رابطه خرج کسر و همچنين ساده کردننهایتا پس از انتگرال گيری در صورت و م

 ( به صورت زیر بدست می آید :28)
 

𝜔2 =
1.93061𝐻3𝑘𝑙 + 44.7458𝐻𝑘𝑡 + 5.4862𝐸𝑏2𝑐 + 2.7451𝐸𝑏3 + 5.4476𝑏𝑐2 + 6.762𝐸𝑐3

𝜌𝐻4(0.2848𝑏 + 0.19055𝑐)
                             (29) 

 

( یک رابطه جدید تحليلی برای برآورد فرکانس ارتعاش آزاد سد های خاکی 29رابطه)

د توجه واقع شده است. با است که در آن مشخصات هندسی و مکانيکی بدنه سد مور

عدی )تير که ابعاد سد بسيار بزرگ است و فرض رفتار یک بآنجایی این حال از 

،  لذا برای فرمول بدست آمده از روش رایلی پس از اویلر( دقت زیادی ندارد

مقایسه با نتایج حل عددی ضریبی به عنوان ضریب اصالحی در نظر گرفته می شود. 

معکوس و  همانگونه که از رابطه تحليلی بر می آید فرکانس با ارتفاع سد رابطه

 .ختی فونداسيون رابطه مستقيم داردبا س

اع های سد با مشخصات یکسان و ارتف 6به منظور بررسی نتایج تحليلی فرکانس  

مقایسه  Geo-Studio 2007 [9]از رابطه تحليلی بدست آمد و با نرم افزارمختلف 

توجه به ( نحوه مدل سازی سد در نرم افزار را نشان می دهد و با 5. شکل )گردید

 وجود فنر های افقی و قائم اثرات اندر کنش خاک و سازه در نظر گرفته می شود.

 

 

 نتایج تحلیل عددی .5

 

به منظور بررسی دقت رابطه پيشنهادی ، در ادامه نتایج این رابطه با نتایج 

 شده است. مورد مقایسه واقع Geo-Studio 2007  [9]تحليل دیناميکی سد با نرم افزار

نمی توان فنر پيچشی مدل کرد ، بنابر این  Geo-Studio 2007 [9]از آنجایيکه در نرم افزار 

. شکل ر ابتدا و انتهای سد استفاده شداز یک تکيه گاه قائم در وسط سد و دو فنر قائم د

 .کردن سد و فنر ها را نشان می دهد( چگونگی مدل 5)
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 افزار( نحوه مدل سازی سد خاکی در نرم 5شکل.)
 

واضح است که تکيه گاه در جهت افقی قيدی ایجاد نمی کند و فاصله بين دو فنر      

. پيچشی که در فرمول لحاظ می گردد معادل است با سختی ،قائم ضرب در سختی فنر

همچنين به جهت حفظ تقارن در مدل از دو فنر افقی استفاده شده است که مجموع 

الزم به ذکر است  عالوه بر آنسختی آن دو با سختی انتقالی در فرمول برابر است. 

در  0.1gکه تحليل دیناميکی در نرم افزار بر اساس شتاب ماکزیمم زمين برابر با 

 6سد همگن با  6، پيشنهادی با نرم افزار ترل رابطهنظر گرفته شد. به منظور کن
ارتفاع و با مقياس های گوناگون مدل شدند و فرکانس ارتعاش آزاد فرمول با عدد 

مشخصات استفاده شده در مدل نرم  1جدول . .دست آمده از نرم افزار مقایسه شدب

مشخصات ماسه متراکم شده می افزار را نشان می دهد . اعداد داده شده بر اساس 

 . باشد

 

 سد مورد استفاده در تحلیل های عددی برای مصالح -1جدول 

 

 
 

استفاده شده است.  1برای مدل سازی نرم افزاری از مشخصات مصالح مطابق با جدول.

 Geo-Studio عمودی در نرم افزار 1افقی در برابر  2سد با ارتفاع  مختلف و شيب  6

 .می دهد دل سازی استاتيکی را نشانم  (6شکل) [9]2007

E 70000

u 0.3

g 20

30000

5000

     Specification of earth dam

   𝑚2

   𝑚2

   𝑚

   𝑚
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 ( مدل سازی نرم افزاری در حالت استاتیکی6شکل.)

 

 

ابتدا با فرض اینکه مخزن پر است تحليل استاتيکی انجام شد و سپس تحليل  

(، مدل سازی دیناميکی سد 7. شکل)شرایط خالی بودن مخزن صورت گرفت دیناميکی  با

 .ا استفاده از فنر را نشان می دهدخاکی ب

 
 ردینامیکی با استفاده از فن(تحلیل 7شکل.)

 

برای تحليل دیناميکی در نرم افزار، از شتاب نگاشت  پيش فرض آن استفاده شد که 

ی ( طيف مورد استفاده برا8. شکل )مقياس شده است 0.1gبر اساس شتاب ماکزیمم 

 .تحليل دیناميکی را نشان می دهد
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 0.1g(شتاب نگاشت با شتاب ماکزیمم  8شکل.)

 
بر سرعت در برای به دست آوردن فرکانس ارتعاش آزاد،  نمودار پریود در برا  

. فرکانس ارتعاش آزاد  با معکوس کردن  پریود متناظر با جهت افقی ترسيم گردید

 .بدست آمد 9سرعت ماکزیمم افقی ، مطابق  با شکل .

 
 (نمودار پریود در برابر سرعت افقی 9شکل.)

م شد و نتایج در سد دیگر انجا 5 آوردن فرکانس برایهمين روند برای به دست 

. همچنين مقایسه ای بين نتایج بدست آمده از رابطه تحليلی و آمده است 2جدول.

 .(10نتایج مدل سازی نرم افزاری انجام شد )شکل.

 

 

 

 متر 60نتایج بدست آمده برای سد های تا ارتفاع  2جدول.
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. به همين منظور نتایج حاصل از نتایج عددی نداشت ( همخوانی خوبی با29رابطه )

 رابطه تحليلی با استفاده از ضریب اصالحی به صورت زیر در آمد :

 

 

𝑓 =
(0.0238)

2𝜋
(
1.93061𝐻3𝑘𝑙 + 44.7458𝐻𝑘𝑡 + 5.4862𝐸𝑏2𝑐 + 2.7451𝐸𝑏3 + 5.4476𝑏𝑐2 + 6.762𝐸𝑐3

𝜌𝐻4(0.2848𝑏 + 0.19055𝑐)
)0.5             (30) 

 

. همانطور که در برابر ارتفاع سد نشان می دهد رکانس ارتعاش آزاد راف 10شکل .

از نرم افزار همخوانی خوبی  مشاهده می گردد نتایج رابطه تحليلی با نتایج حاصل

دیگر پریود سازه  با زیاد شدن ارتفاع سد فرکانس کمتر و به عبارت همچنين .دارد

 .افزایش می یابد

 

 
 

 تحلیلی با نتایج نرم افزار(مقایسه رابطه 10شکل)
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به منظور بدست آوردن فرکانس ارتعاش آزاد سد خاکی فرض شد رفتار سد خاکی مانند 

. از این رو تير با مقطع متغيير ار شده استرفتار یک تير است که انتهای آن مه

بود در نظر لی مهار شده که یک سر آن آزاد و سر دیگر آن با فنر پيچشی و انتقا

H B  C    Software  Analytical method

10 42 2 0.884955752 0.978466185

20 84 4 0.429184549 0.479364596

30 126 6 0.355871886 0.319420557

40 168 8 0.235294118 0.239502653

50 210 10 0.185528757 0.191576364

60 250 10 0.178890877 0.157575447

                         Natural frequency of earth dam  



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

پذیری پی سد خاکی را مدل می . فنر های در نظر گرفته شده انعطاف گرفته شد

. از آنجایی که برای مدل مذکور بدست آوردن تابع شکل دقيق با استفاده از کنند

ع ثابت روابط تحليلی سخت و پيچيده بود لذا از تابع شکل تير دو سر آزاد با مقط

بهره گيری از روش رایلی و مساوی قرار دادن . با برای حل مساله استفاده شد

. نتایج یمم فرکانس ارتعاش آزاد بدست آمدانرژی پتانسيل با انرژی جنبشی ماکز

سد با مشخصات یکسان و ارتفاع های مختلف با  6حاصل از رابطه تحليلی برای 

مقایسه   Geo-Studio 2007 [9]نتایج بدست آمده از نتایج نرم افزار المان محدود

. رابطه تحليلی پيشنهادی فرکانس ارتعاش ید و رابطه پيشنهادی اصالح گردیدگرد

، مشخصات هندسی سد و سختی فونداسيون سد را که تابعی از خصوصيات مصالح سدآزاد 

 می باشد به دست می دهد و به صورت زیر است :

 
 

𝑓 =
(0.0238)

2𝜋
(
1.93061𝐻3𝑘𝑙 + 44.7458𝐻𝑘𝑡 + 5.4862𝐸𝑏2𝑐 + 2.7451𝐸𝑏3 + 5.4476𝑏𝑐2 + 6.762𝐸𝑐3

𝜌𝐻4(0.2848𝑏 + 0.19055𝑐)
)0.5          (31) 

 

رابطه پيشنهادی از این قابليت برخوردار است که بدون انجام تحليل دیناميکی 

، این . عالوه بر اینرا با دقت مناسبی به دست  می دهدفرکانس ارتعاش آزاد سد 

امتياز برخوردار است که خصوصيات رابطه نسبت به روابط سایر محققين از این 

نس ارتعاش آزاد در نظر هندسی بدنه سد را به نحو کامل تری در محاسبه فرکا

 .گرفته است
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