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 چکیده 
تحت اثر    هافراسازه  نیا  یمنیا  بنابراین بررسی  .دهندیم  لیرا تشک  یهر کشور  یهااز فراسازه  یبخش مهم  ،یوزن  یبتن  یسدها

مختلف،    لیداله  و بعد از آن، ب  یبردارهقبل از بهر   ،یبزرگ بتن یهاسازه  نی از ا  یاریاست. بس  تی حائز اهممخاطرات موجود بسیار  

بدنه سد، انقباض بتن و    یدماناهمگن   اتریی سد، تغ یبه نشست در پ توانیم ل،یدال  نیا جمله. از شوند یم یخوردگدچار ترک

را تحت    هساز رفتار کلی    توانند،یمشوند، بلکه  نه تنها منجر به کاهش سختی سازه میها  ترک  نی اشاره نمود. ا  یقبل  یهازلزله

  فلت نیپا  یوزن ی، سد بتنحاضر . در پژوهش ای سازه را با خطا روبرو نمایندهای لرزهدهند و طراحی اثر بارهای دینامیکی تغییر

  ابتدا   مودال،  لیتحل  با استفاده از  است، سپس  شده  ی سازآباکوس مدلاجزای محدود  افزار  بدون نقص، با استفاده از نرم  در حالت 

های پنج مود اول سازه استخراج شده است و بعد از اعتبارسنجی مدل عددی، در گام دوم اثر ترک در حاالت مختلف بر  فرکانس

  ی که وجود ترک باعث کاهش سخت دهدبدست آمده نشان می جی نتا است. شکل مودها بررسی شدههای پنج مود اول و فرکانس

توان نتیجه گرفت که نه تنها در تحلیل و  . همچنین از نتایج بدست آمده میشودیسازه م  یاصل  یهافرکانسو متعاقباً کاهش  

ها نیز در نظر  ای این سازهد، بلکه در ارزیابی لرزهطراحی سدهای بتنی تحت اثر بارهای دینامیکی بایستی اثر ترک لحاظ شو

 .  گرفتن اثر ترک ضروری است
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 قدمه م -1
  ن یو همچن   بی دچار آسممکن است که    ، یمختلف بارگذار  ط یتحت شرا  ، آن  و بعد از   ی قبل از بهربردار ،یمهندس  یها از سازه  یار یبس

ا   شوند.  یخوردگترک در  ترک  تغ  ،یمهندس  ی هاسازه  نیوجود  عمدتاً  یدر سخت  یموضع  رات یی باعث  مقدار آن  شده که  به    سازه 

تغییر رفتار دینامیکی  های طبیعی سازه و متعاقباً  تغییر در سختی سازه، باعث تغییر فرکانسها وابسته است.  ترک  ن یا  طول و    ت یموقع

 .  سازه بسیار تاثیرگذار است یمنیعملکرد و ا ،یابیارز در شود که این موضوعسازه می

بررس  یار یتوسط بس  خورده،ترک  یهاسازه  یارتعاش  رفتار به    .است  هشد  یاز پژوهشگران  وهمکاران  حمل   تی ظرف  یابیارزتاروزی 

با ترک    تیر کی مودال  لیو تحل ه یتجزبه همکاران  [. ما و1پرداختند ]   فرکانس ر ییتغ  قی بزرگ از طر اسیپل در مق ک یاز  مانده یباق

اجزای  باال بر اساس مدل    یدر دماهاشکل    Tبتنی    ریارتعاش ت  لیتحل[. لیو و همکاران به  2پرداختند ]  دو طرفه  یتنفس  لیما  یها

در   یخمش یعیبر فرکانس طبرا   اثر دو ترک باز لیو تحل هیتجز یبرا  یروش  ،و کرازوک ز یاستاچو  [.3]  پرداختند محدود اصالح شده

مودال   لیتحل  اسب،من  قی و سپس با استفاده از تطبنموده    نی گزیفنر جا  کیآنها بخش ترک را با  .  [4نمودند ] کنسول ارائه    ریت  کی

ت  یرا برا  او شامل   یبررس[.  5نمود ] خورده ارائه  ترک  یهاارتعاش سازهبر موضوع    یمرور  ماراگونازید  .انجام دادند  ریهر قسمت از 

ایجاد   یاضاف  یر یپذ د. ساودرا و همکاران انعطافشیها مها و پوستهغهیها، تلوله  صفحات،  رها،یها، تلهیخورده، مترک  یروتورها   ارتعاش

و اشکال    یعیطب  یاهژنگ و همکاران فرکانس  .[ 6نمودند ]   یابیشکست ارز  کیمکان  هیبا استفاده از نظر  ترک را  مجاورت  شده در

رفتار    یبر رو  را  دو ترک باز ری و همکاران تأث ونی . [7د ] نمودن  یمحدود بررس یخورده را با استفاده از روش اجزاترک یک تیر یدوم

  ی برا  یدیجد  یلیو همکاران روش تحل  یی. رضا[ 8د ] نمودن  یبررس  یبو تجر  یلیبه صورت تحل  گاه سادههیبا تک  ریت  کی  یکینامید

آزاد سازه  ی بررس به عنوان جا  ک ی  ری تحت تأث  ، رفتار ارتعاش    ک ی  ن یفر ی . ش[ 9]   نمودند   جادیا   یعدد  ی هاروش  ی برا  ی نیگزیترک 

همکاران  یزدانی و    .[10]   تاس   ترک دلخواه ارائه نموده  یبا تعداد محدود  یک تیر  یعیطب  یهامحاسبه فرکانس  یبرا   دیجد  کیتکن

ساده و با در    ریت   کیارتعاش    ی بر رو  ،هاپژوهش  نی ا  شتر ی ب  . [11اند ] بتنی غیرمسلح بررسی نموده  سیهای قواثرات ترک را در پل

در   ینقش مهم  یخوردگکه ترک  وزنی، ی بتن ی مانند سدها ییهابه سازه  انیم نی است و درا ترک متمرکز شده  کینظرگرفتن فقط  

  طول  هایی باتحت ترکسازه را  یعیبط  یهافرکانس ریی پژوهش که نحوه تغ  کیلزوم  نی است. بنابرا ر توجه شدهکمت ، دارد آنهارفتار 

 رساند. به نظر می  یرضرو   د،ینما یمتفاوت بررس

افزار  بدون نقص با استفاده از نرمدر حالت فلت نیسد پا پنج مود اول یعیطب  یهافرکانسبا استفاده از تحلیل مودال ، در این پژوهش

بدست آمده در    جیو نتا شده است و مخزن استخراج از اندرکنش سازه با فرض بستر صلب و صرف نظر کردن آباکوس،محدود  اجزای

،  شده  اعتبارسنجیمدل    دستنییاست. در ادامه در وجه باالدست و پا   شده  ی نجو اعتبارس  سهیمقا  ها سایرژوهشپژوهش، با    نیا

فلت، از روش  نیپا  یوزن یترک در سد بتن یساز مدل. جهت انتخاب شده است مختلف و در دو ارتفاع متفاوت  هایطولبا   ییهاترک

  ی کسانی بایتقر  بندیبا المانشده جادی اعددی  مدل 15در نهایت نتایج حاصل از  [.12شده است ] در آباکوس استفاده  انتگرال کانتور

  .یکدیگر مقایسه شده است با 

 فلت نیسد پا -۲

پرداخته شده است.  فلت نیپا یبه مطالعه سد وزن ،خوردهترک یوزن یبتن یسدها دینامیکیرفتار  یبه منظور بررسدر پژوهش حاضر 

  ت مورد مطالعه قرارگرفای  به صورت گسترده  یدر برکل  ایفرن یدر دانشگاه کال  1980و   1970های  دهه  فلت در طولنی سد پا  (.1)شکل  

  نگز یرودخانه ک یرو  سد بر نی ااست.  یحیو تفر یاریآب جهت نآ هیثانو هایهدفو  البیس مهار یسد برا نیا هیاول هدف[. 13-15]

مشخصات  است.    شده  لیمتر تشک12  با عرض  تی مونول  کیمتر و  15  با عرض  تیمونول   36  قرارگرفته است و از  ایفرنیکال  التیدر ا

تر و  م 560این سد تقریبا  تاج لطونشان داده شده است   (2)شکل   طور که در ( ارائه شده است. همان2هندسی سازه سد در شکل )

وجه باالدست  متر است.    10  بایدر تراز تاج تقر   متر و  97  بایتقر   هیعرض سد در تراز پامتر است.    122بزرگترین مونولیت آن    ارتفاع

 است.  درصد  5  بی ش یتر، دارام102  تا تراز  هیپا  نبوده و از  یسد عمود
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 . فلتپاین  دست بدنه سد. نمای پایین 1شکل 

 

 )الف(

 

 )ب(

 . مقطع سد   هندسی مشخصات  های بدنه سد و )ب(فالت. )الف( مشخصات مونولیت . جزئیات هندسی سد پاین ۲شکل 

 ی عدد یسازمدل -۳

  این   یدوبعدمدل  است.    ستفاده شدها  2020نسخه    ،آباکوساجزای محدود    افزاراز نرم  فلتسد پاینمقطع    یعدد  یسازمدل  جهت

درجه    324دارای    مدل عددی. در نتیجه  تاس   شده  لیتشکاز نوع کرنش مسطح  چهارگرهی    المان  136و    یه گرهنقط  162ز  ا  سد
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جهت انجام تحلیل  مکانیکی مصالح  مشخصات  .  داده شده است نشان    فالتپاینسد  محدود  جزای  ( مدل ا4شکل ) در  آزادی است.  

   .[14]  است ارائه شده (1)  در جدولو مقادیر آن  فرض شده است  یمودال به صورت خط

 

 .فلتسد پاین  عددی. مدل 4شکل 

 . فلتسد پاین  بدنه. مشخصات مصالح 1جدول  

 ( 3Kg/mمخصوص)وزن   نسبت پواسون  ( GPaمدول االستیسیته ) 

41/22 2/0 ۲۴۸۳ 

  

نرم است.  انجام شده  مودال  تحلیل  در گام بعدی  اولیه  مدل عددی  تهیه  از  استخراج    مختلفی جهت  یهاروش  آباکوسافزار  پس 

  ، این پژوهش. در رفضایو ز گزوستکرار الن یها: روششود یارائه م کردیمتقارن دو رو ژهیو مسئله مقدار یدهد. برایارائه م ژهیومقدار

انجام تحلیل مودال و پس از  ست.  ا  سازه استفاده شده  و تغییرشکل مودی  پنج مود اولفرکانس  از روش النگزوس برای استخراج  

( ارائه  2بهنگام کردن مدل عددی نتایج بدست آمده جهت اعتبارسنجی مدل عددی با سایر نتایج موجود مقایسه شده و در جدول ) 

  خطاو بیشترین    تطابق نسبتا خوبی داشته،  [14مرجع ] حاضر با    پژوهشنتایج بدست آمده از   مشخص است طور که  شده است. همان

 . %(2/1است )  2مربوط به مود شماره  

   .سد بدون نقص  پنج مود اول فرکانس  مقادیر.  ۲جدول  

 ( ٪درصد خطا )   [ 14(]  Hz) پژوهشگران سایر تحلیل (Hz) تحلیل حاضر د وم 

  94/0 592/3 559/3 اول

  2/1 41/7 319/7 دوم

  07/0 821/9 815/9 سوم

 15/1 732/12 545/12 چهارم 

  11/1 966/18 756/18 پنجم

 

 ترک  یسازمدل -4

این   . درشده است  استفاده انتگرال  کانتور روش آباکوس از افزارنرم محیط در ،فالتپاینسازی ترک در سد  جهت مدل پژوهش، این در

هایی به  فلت، ترکخورده پاینبرای سد ترک  (  5مطابق شکل )  . سازی استفاده شده استیا تکین جهت مدلروش، از المان نوک ترک  

در نظر  از پایین دست بدنه سد از روی تراز پایه  71/ 31متر در باالدست بدنه سد و در ارتفاع  53/ 55متر در ارتفاع   15و  10، 7،  3طول 

بر روی  سازی ترک. پس از مدلاستشده    گرفته   و   ه است انجام شد   تحلیل مودال  خوردهمدل عددی ترک  10های اولیه، در مجموع 

های  الزم به ذکر است  جهت مقایسه فرکانس  .( ارائه شده است 6استخراج شد و نتایج بدست آمده در شکل )   مود اول  5های  فرکانس
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  شده است   مدل بدون نقص )فرکانس پایه( مقیاس  خورده به فرکانسهای ترکهای مدلبدون نقص، فرکانس  خورده با مدلهای ترکمدل

(𝜔 𝜔𝑐⁄ ). 

 

  
 )ب(  )الف( 

 
 . ترک باالدست )ب(و  دستپایین ترک )الف( های اولیه: ترک  موقعیت.  ۵شکل 

 
 )الف( 

 
 )ب( 

 . دستپایین ترک  و )ب( ترک باالدست)الف( به طول ترک برای  برای مدهای مختلف  نسبت فرکانس .6شکل 

شود که به طور کلی با افزایش طول ترک در باالدست بدنه سد، پارامتر نسبت فرکانس برای همه مودهای  ( مشاهده می6با بررسی شکل ) 

سختی، به معنای کاهش سختی سازه با افزایش  یابد که این موضوع با توجه به وابستگی فرکانس اصلی سازه به جرم و  سازه کاهش می

های طبیعی  طول ترک است. مود اول سازه دارای بیشترین اثر کاهشی و در مقابل مود دوم سازه دارای کمترین اثر کاهشی در فرکانس
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کلی با افزایش طول    دست بدنه سد مشابه ترک باالدست، به طوردست نتایج اندکی متفاوت است. در پایینسازه است. برای ترک پایین

یافته سازه کاهش  مدهای  برای همه  روی    ترک نسبت فرکانس  بر  را  اثر کاهشی  بیشترین  ترک،  با رشد  این نسبت  و همچنین  است 

دست است. برای ترک  است و این به معنای غالب بودن مود اول سازه، برای هر دو ترک باالدست و پایین  های مود اول داشتهفرکانس

های اصلی سازه داشته است. از طرفی مود پنجم سازه  ، مود اول، بیشترین تاثیر و مود سوم کمترین تاثیر را در کاهش فرکانسدستپایین

است. اضافه براین، به مانند ترک باالدست، با افزایش طول    های سازه داشتهنیز مشابه با مود اول، بیشترین تاثیر را بر روی کاهش فرکانس

 های طبیعی بیشتر شده است. باالتر سازه بر روی کاهش فرکانسترک، اثر مدهای 

  ا ترک باند و نتایج آن برای حالت  نخورده با یکدیگر مقایسه شدهخورده و ترکهای ترکهای اصلی، شکل مودی مدلعالوه بر فرکانس

 ی شکل مود  داده شده استنشان    (7شکل ) طور که در  همان  ارائه شده است.(  7شکل )   مطابق  دستمتر در باالدست و پایین  15طول  

ترک بر روی شکل مودی و رفتار دینامیکی سد، مشارکت مودی پنج    تر اثرجهت بررسی دقیقوابسته است.    اولیه کامالً    ترک  وجودبه  

  رک در باالدست و ت  دستدهد که در مدل بدون نقص، ترک در پایینها محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان میمود اول همه مدل

درصد مشارکت    2/4این موضوع تاکید دارد که در حدود    درصد است.  3/84و    79/ 6،  8/83برابر    𝑥به ترتیب مشارکت مودی در جهت  

شود که این  دهد و متعاقباً موجب تغییر رفتار سازه در برابر بارهای دینامیکی میدست را کاهش میمودی مدل دارای ترک در پایین

 ای سدها را با خطا مواجه نماید. واند تحلیل و طراحی لرزهت موضوع می

 سازه بدون نقص 

75/18  (Hz) 54/12 (Hz) 815/9  (Hz) 319/7  (Hz) 559/3 (Hz) 

     

 

 ترک باالدست 

96/17 (Hz) 22/12 (Hz) 681/8 (Hz) 037/7  (Hz) 975/2 (Hz) 

     

 دستترک پایین 
55/16  (Hz) 09/12 (Hz) 41/9  (Hz) 681/6 (Hz) 112/3 (Hz) 

     

 دست بدنه سد. متر در باالدست وپایین  1۵طول   خورده برای ترک بامقایسه شکل مود سد بدون نقص و سد ترک  .7شکل 

 نتیجه گیری  -6

، بر روی بستر  دارای نقصبدون نقص و  در حالت  با استفاده از تحلیل مودال    فالتپاین  د بتنی وزنیس  یکیدینام رفتار پژوهش، این در

انتگرال    ترک در این مساله از روش کانتورسازی  برای مدل. شد بررسی دست بدنه سدصلب، با در نظر گرفتن دو ترک در باالدست و پایین

نتایج آن    و با مقایسه استخراج شد اصلی سد بدون نقص پاین فلت، پنج فرکانس حاضر یمطالعه درشد.  ادهفاست محدوداجزای در مدل 
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خورده  د اول ارتعاشی سد ترکوپنج م در طبیعی هایفرکانس روی، بر ترک طول تأثیر . سپستایج، مدل عددی اعتبارسنجی شدسایر نبا  

 : شد و نتایج زیر حاصل حاصل از سد بدون نقص مقایسه نتایج با آن نتایج و بررسی

 ترک وابسته است.   طولیابد که مقدار آن به محل و ترک کاهش می جودصورت ودر   های طبیعی سازه سدفرکانس •

یابد که دلیل آن کاهش ممان اینرسی مقطع بدنه  های طبیعی سازه سد با افزایش طول ترک، افزایش مینرخ کاهش فرکانس •

 سد است. 

 شود.میشده و منجر به کاهش موضعی سختی سازه های اصلی سازه خوردگی باعث کاهش فرکانسترک •

  شود. شود که این موضوع موجب تغییر رفتار دینامیکی سد می وجود ترک باعث کاهش مشارکت مودی پنج فرکانس اول سد می  •

 . لحاظ شودخوردگی اثر ترک سدها ای های لرزهارزیابیتحلیل و بنابراین بایستی در 
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