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 چکیده

مناسبی را برای  یهاروشو در حال ساخت است،  شدهساختهتعداد فزاینده سدهای بتن غلتکی که در دنیا  

از بتن در  مقادیر زیادی معموالً. در سـدهای بـتن غلتکـی، کندمیحرارتی مطالبه  هایترک خطر ایجاد کـاهش

فزایش دما ا سـیون سـیمان، منجـر بـهتادر اثـر هیدرا تولیدشدهحرارت  کـه شودمیکوتـاهی ریختـه  زمانمدت

 المان محدود افزارنرماین پژوهش از  در .شودمیایجاد  زیادی حرارتـی شـیب درنتیجهدر بدنه سد شده که 

 یابیهینهبو سپس از الگوریتم شبکه پرسپترون جهت  ریزیبتنآباکوس برای تحلیل حرارتی سد در حین ساخت و 

استفاده شده است. نحوه اعمال تغییرات حرارتی بدین  زمان ساخت بر اساس دمای حداکثر در بتن و تنش آن

زمان تحلیل  ساعت ۷۲ هر الیهکه  شودمیر گرفته فرضی در نظ متریسانتی ۵۰ هایالیهشکل است برای سازه 

. هر تحلیل بر اساس شروع گرددمیبار تحلیل  ۱۲مسئله مورد تحلیل،  طورکلیبه .دهدمیرا به خود اختصاص 

اطالعات و با استفاده از الگوریتم شبکه  آوریجمعتا با  شودمیمختلف سال در نظر گرفته  ایماههپروژه از 

در آنالیز  هاالیهنظر گرفتن وزن که با  دهدمینتایج نشان  د.حاصل شوزمان برای ساخت  ترینبهینهپرسپترون به 

مطابق با این تحلیل شروع پروژه از  .داردبستر در  ویژهبهمحسوسی کاهش  طوربهکششی کرنش تنش، مقادیر 

با توجه به روند  نتیجه داد. همچنینبراساس ماه( را سد )اث کمترین دمای بیشینه بتن در طول زمان احد ماهدی

بینی برداری، پیشو در دوره بهره اجراروز بعد از اتمام  ۵۲۰ی قسمت مرکزی سد در تحلیل مربوط به اکاهش دم

بر اساس  نتایج البته .که زمان رسیدن دمای بدنه سد به حالت تعادل نهایی حدوداً یک دهه طول بکشد شودمی

که از  تا حدی متفاوت باشد تواندمیمتفاوت  هایسالبرای شرایط و  است و شدهانجامتحلیل یک سد 

 .استپژوهش  یهاتیمحدود

 کلیدی: هایواژه

 ، سد بتنی غلتکییابیبهینه، ایسازهتحلیل  زمان ساخت سد، دمای ساخت سد،
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 مقدمه

ستره و گ شدهشناختهمصالح جهان  ترینپرمصرف عنوانبهبتن 

، هاپلهای دریایی، ساختمانی، سازه هایسازهوسیعی از 

. از طرفی در چند دهدمیها را تشکیل ، سدها، روسازیهاتونل

یافته و در این گسترش شدتبه هازیرساختدهه اخیر، احداث 

را به خود اختصاص  توجهیقابلهای بتنی سهم میان سازه

 منظوربهاند. پیشرفت حاصل در تکنولوژی بتن حجیم داده

کاهش درصد سیمان منجر به پیدایش روش بتن غلتکی 

، بتن غلتکی در مقایسه با بتن متعارف، بیندراینگردیده است. 

 سازد که مزایایزیادتری را فراهم می سرعتبه یابیدستامکان 

قیمت واحد حجم بتن و کاهشی در  جوییصرفهاقتصادی چون 

بندی و غیره را در در زمان ساخت و همچنین در قالب عمده

-ها در جاهایی که امکان بتنپی خواهد داشت. این نوع از بتن

ای با نسبت باالی سطح به ضخامت وجود دارد، بسیار ریزی الیه

توان به می مثالعنوانبهمناسب تشخیص داده شده است. 

اشاره کرد. بتن غلتکی  هاجادهع از بتن در سدها و کاربرد این نو

 ازجملههای حجیم روشی نوین برای ساخت اقتصادی سازه

 یهایژگیو. در این نوع بتن ترکیبی از استسدهای وزنی 

و با استفاده از  شدهگرفتهتکنولوژی بتن و خاک به کار 

ساخت سدهای خاکی حمل، پخش و متراکم  آالتنیماش

 شدتبهو هزینه اجرا  ترعیسر ریزیبتنبنابراین ؛ شودمی

 .(۱۳8۵نعمتی و همکاران ) یابدکاهش می

 نهیدر زم یادیز مطالعات ،سد یحرارت لیتحل تیاهم لیبه دل

اجرا و دوره  زمانمدتدر  سدی حرارت رارفت یسازهیشب

 تاس گرفته انجام برداریبهره

 دهشنهادشیپو  شدهگرفتهنظر خـواص بـتن را تـابع زمـان در 

ی خنک انجام شود، دما هـایکه اگر اجـرای سـد در فصـل

 .(۲۰۰۰ ۱)لونا و وو سد کاهش خواهد یافـت یبیشینه

 نشواک یدر ط دشدهیتول یحرارت باال اثر بربتن  یدما

ل عوام تأثیر راو در کن میحج هایسازهدر  مانیس ونیدراتاسیه

ان . نتایج نشبررسی شده است ازهس یحجم راتییو تغ یطیمح

                                                                                                                                                         
1 Luna and Wu 
2 Ansys 
3 Malkawi 
4 Viscoelastic 
5 Kuzmanovic et al 

-و ترک یش کششنت جادیعامل در ا ترینمهمکه  دهدمی

است که در  ایمحدودکنندهدر سدها، وجود عامل  یخوردگ

. کندمیاز انقباض، مقاومت  یمقابل کاهش حجم بتن ناش

 .(۱۳۹۰حیدری و احمدی )

 یبررسکه  شده استانجام حرارت سدها  نهیدر زم قاتیتحق

د بتن س یبرا یحرارت زیو آنال یوزن یدما در بدنه سد بتن عیتوز

با استفاده از  هاآن یپاسخ حرارت یبررس منظوربه یغلتک

 .(۲۰۰۳ ۳ملکاوی) اشاره کرد توانمی ۲انسیس افزارنرم

و  ۴غیرخظی ویسکواالستیکه به رفتار سد بتنی وزنی با توج

 .شده استصورت عددی بررسی بهسد  یرفتار واقع مقایسه با

ه لحاظ سد ب یبا رفتار واقع یتطابق خوب یشنهادیمدل پ جینتا

 یراستا یبررس همچنین به. تنش و ترک نشان داد عیتوز

و نشان  شدهپرداخته یغلتک یگسترش ترک در سد بتن

گسترش ترک در امتداد  یبرا تیوضع نیتریبحرانکه  شدهداده

 .(۲۰۱۵ ۵مانوویچ و همکارانز. )کومحور سد است

را  6کینتادر سد  هاتنش عیو توز یحرارت هایتنش راتییتغ

 جینتا .شده است یبررس برداریبهرهبعد از ساخت و در طول 

 سد ستمیس سازیمدلاز مشکالت  یکیکه همواره  دادنشان 

متناسب با زمان  طیمح یاعمال دما ،یحرارت لیجهت تحل

 .(۲۰۱۵ ۷همکارانخانزائی و ) است ریزیبتن یالیههر  یاجرا

بررسی ساخت سد بتن غلتکی در شرایط آب هوایی خشک 

 تواندمی RCC سد یفناور. نتایج نشان داد که شده است

قرار دادن و  جهت نیگزیجاو  مطمئن حلراه کی عنوانبه

 دستپاییندر دو طرف باالدست و  یریقرارگ یکاهش دما

و  یعقوببه) استفاده شود یحرارت یهاترکغلبه بر خطر  یبرا

 .(۲۰۱۹ 8باگاما

مدل  تأثیراتحرارتی سد بتنی غلتکی و  سازیشبیه

 پرداختهو کنش محیط زیستی و میدان حرارتی  ۹سیونتاهیدرا

 یممه تأثیرسیون تا. نتایج نشان داد که مدل هیدراشده است

 ،نیعالوه بر ا دارد. گرما دیتول زانیمو ساخت  نیدما در حبر 

 ییآب و هوا طیشرا از متأثردما  ارزیابیو  ونیدراتاسیروند ه

 .(۲۰۲۰ ۱۰)فارفن و همکاران .هستند

6 Kinta 
7 Khanzaei et al 
8 Bayaghoob and Bamaga 
9 Hydration 
10 Farfan et al 
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آزمایشگاهی و عددی بر رژیم دما بتن غلتکی در  سازیشبیه

ر حداکثکه  دهدمینشان  جینتا .ترکیب شده استساخت سد 

ریزی و دمای بتنی غلتکی بر اساس شدت بتن سد دمای

 متر بر روز 6/۰ ریزیبتن میزان در طوریبه. استبتن  اختالط

باشد آنگاه حداکثر  ۱درجه سلسیوس ۲۰و دمای اختالط بتن 

شروع ساخت  ازساعت  ۱8۰۰دما در ناحیه مرکزی سد بعد از 

و بادوام  منیاز ساخت ا جینتا. همچنین استدرجه  ۳6سد حدود 

 (۲۰۲۰ ۲تانگ و همکاران)کندمی یبانیپشت ندهیدر آ  RCCسد

سیستم سد جهت تحلیل حرارتی،  سازیمدلیکی از مشکالت 

 ریزیبتن یالیهاعمال دمای محیط متناسب با زمان اجرای هر 

عدد  صورتبهاثر دمای محیط  هاسازیمدلاست. در برخی از 

ر چنین نیست و ه در واقعیتاست که  شدهگرفتهثابت در نظر 

شرایط محیطی خاص خود است؛ بنابراین  دارای ریزیبتنقشر 

الیه بسته به زمان اجرا و شرایط محیطی در همان مقطع هر 

زمانی باید وارد مسئله شده و مورد تحلیل قرار گیرد. در این 

تحقیق دما و شرایط محیطی با دقت کافی و برای هر الیه 

و وارد مسئله  شدهگرفتهمجزا در نظر  صورتبه ریزیبتن

 نشان. همچنین یکی دیگر از موارد برجسته تحقیق شودمی

ل در تحلی یابیبهینهبه همراه  آباکوس افزارنرمدادن قابلیت 

که به لحاظ زمان تحلیل و  استحرارتی سد بتنی غلتکی 

 .مطالعات پارامتری دارای کارایی بسیار مناسب است

 انتقال حرارت و معادالت حاکم

انتقال حرارت )گرما( جریان انرژی ناشی از اختالف دماست،  

اختالف دما در یک محیط یا بین اجسام وجود  کههنگامی

داشته باشد انتقال گرما بایستی رخ دهد. انواع مختلف 

انتقال حرارت نامیده  هایشیوهفرایندهای انتقال گرما 

جامد  تواندمی . اگر گرادیان دما در محیط ساکنی کهشوندمی

سیال باشد وجود داشته باشد از واژه هدایت برای معرفی نوع  یا

 . در این تحقیق اثراتشودمیانتقال گرمای این محیط استفاده 

 گیردمیتوزیع دما که به روش انتقال حرارت هدایتی انجام 

موردبررسی قرار گرفته است. در انتقال هدایتی، جابجایی گرما 

ه ب پذیردمیصورت  تماس مستقیم ذرات یک ماده وسیلهبه

که  یابدمیعبارت دیگر گرما زمانی از طریق هدایت انتقال 

ماده در برابر هم مرتعش شوند و یا  مجاور در یک هایاتم

از اتمی به اتم دیگر حرکت کنند. برای یافتن توزیع  هاالکترون

                                                                                                                                                         
1 Celcius 

درجه حرارت در داخل توده بتنی، روش مناسب و دقیق انجام 

 .است اجزاءمحدودبتنی، استفاده از روش آنالیز حرارتی توده 

معادله پخش گرما در حالت کلی یک معادله دیفرانسیلی 

مشتقات جزئی غیر همگن و مرتبه دو است که با حل آن به 

. دآیمیکمک شرایط مرزی و اولیه، توزیع دما در جسم به دست 

است که دما را به مکان و زمان ارتباط  ایرابطهتوزیع دما 

با معلوم بودن مختصات نقطه در هر زمان  کهطوریهب دهدمی

دما را در آن نقطه تعیین کرد.  توانمیبه کمک این رابطه 

 تصوربهمعادله پخش گرما و شار حرارتی در مختصات دکارتی 

 .(۱۳8۷) منفرد و واالمنش زیر است

 

(۱                            ) 

T ناحیه برحسب  یدما[K] ،ρ  برحسبچگالی [𝑘𝑔/𝑚3] ، 

𝐾𝑥. 𝐾𝑦. 𝐾𝑧  ضرایب هدایت حرارتی جسم برحسب[
𝑤

𝑚2𝑘
] 

𝐶  ، گرمای ویژه برحسب[
𝐽

𝑘𝑔.𝑘
نرخ تولید حرارت داخلی  Qو [

) منفرد و .است[𝑤/𝑚3]برای واحد حجم جسم پرحسب 

 (۱۳8۷واالمنش 

 شرایط مرزی و اولیه

حل معادله دما مستلزم داشتن دو شرط مرزی به ازای هر 

مختصات مکانی )چون نسبت به مکان از مرتبه دوم است( و 

 .استیک شرط اولیه است چون نسبت به زمان از مرتبه اول 

غیردائمی مانند  در اختیار داشتن شرایط مرزی در مسائل

پژوهش حاضر بسیار مهم است، چراکه زمان عامل مؤثر در 

این  در شدهاستفادهمسئله است. شرایط مرزی  هایپاسخین تع

 .(۱۳8۷) منفرد و واالمنش باشندمیزیر  صورتبهپژوهش 

شرط مرزی جابجایی: این حالت از موازنه انرژی در سطح  -الف

ماده که در آن گرمایش یا سرمایش توسط انتقال حرارت 

. شکل کلی آن به ترتیب آیدمیجابجایی وجود دارد به دست 

که در  است ۲معادله  صورتبهدر فرایند گرمایش و سرمایش 

مکانی معلوم بوده که تبادل حرارتی در آن صورت  𝑥 آن

 :گیردمی

2 Tang et al 
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(۲                                      ) 

ℎ ضریب همرفت برحسب[
𝑤

𝑚2𝑘
انتقال . استو معرف دما [

است و در  ایپیچیدهحرارت از طریق همرفت پدیده 

ه ک پذیردمی تأثیرعددی از متغیرهای بسیاری  هایتحلیل

شامل شکل سطح، نرمی و زبری سطح، لزجت و سرعت سیال 

 هایفرمول وجودباایندارای مرز مشترک با جسم است. 

از طریق  یافتهانتقالند در حرارت توانمیپیشنهادی زیر 

 همرفت با دقت مناسب به کار روند.

(۳)                                                       

(۴                                                      ) 

هوا در محیط اطراف برحسب  سرعت V در این روابط،

[
𝑚

𝑠
 .است[

و  Aشرط مرزی الیه مشترک: در الیه مشترک دو جسم  -ب

B  قرار دارند هر دو عامل دما و نرخ انتقال  باهمکه در تماس

حرارت باید یکسان باشند؛ بنابراین شرایط مرزی در مرز 

 بود: زیر خواهد صورتبهشده  ریزیبتنمشترک دو قشر 

(۵                                               ) 

(6                                ) 

 
ضریب هدایت  𝐾مکان الیه مشترک، زمان و 𝑥 که در آن

 .استگرمایی 

 هاروشمواد و 

و روش شبکه عصبی  ۱بمتل افزارنرمرای آنالیز حرارتی از ب

 شدهاستفادهاست،  روش چندالیه برمبتنی  که ۲پرسپترون

الزم جهت تحلیل حرارتی در  هایقابلیتهمه  این برنامه .است

آنالیز حرارتی مدل با توجه به  سد را دارا است اجرایطول 

، همچنین فونداسیوناجرای کل مجموعه سد و  بندیزمان

 که ی طوربه .است شدهانجام ریزیبتن یالیهاجرای هر  زمان

 شدهاعمالشرایط  تأثیرتحت  ریزیبتنیه درجه حرارت هر ال

 عدادبه ت افزارنرمدر  هاپاسخ کههنگامی. شودمیدچار تغییر 

                                                                                                                                                         
1 Matlab 
2 Perceptron 

کنترل  هایاز روشیکی  .بستگی نداشته باشد بندیشبکه

 دهندهنشاناست که  خطا رکانتوت مش بندی، استفاده از یفیک

فت گ توانمیمجاور است؛ بنابراین  هایالماندر  اًعیسرتغییرات 

که در  استقادر به شناسایی مناطقی از مدل  خطادستور 

تنش دارای خطای باالیی هستند و اینکه در چه نقاطی  محاسبه

تری حاصل است تا جواب دقیق المان بندینیاز به ریزتر نمودن 

ی ژنرا کاهش تغییرات سریع مقدار ثباع بندیشبکهبهبود  شود

از  هاالمانبا کوچک شدن  .شودمیمجاور  هایالماندر 

 شده و هتمجاور به حد کافی کاس هایالمانی در ژتغییرات انر

که درنتیجه مش سطح موردنظر  رسدمیبه مقدار قابل قبولی 

 (۱۹۹۱ ۳ایشکاوا) بهبودیافته است

 نومعرفی شبکه پرسپتر

ی یا تراشه افزارنرمک برنامه ی ۴شبکه مصنوعی عصبی

 عدرواق است که بتواند همانند مغز انسان عمل نماید. هادینیمه

است برای پردازش اطالعات  ایایدهیک شبکه عصبی مصنوعی 

ه و مانند مغز ب شدهگرفتهکه از سیستم عصبی زیستی الهام 

این سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی . پردازدپردازش می

 اهمب مسئله تشکیل شده است که برای حل یک به نام نرون

 مصنوعی عصبی هایشبکه ساختار کند.هماهنگ عمل می

 ارتباطی هایوزن تعیین متد ها،گره بین ارتباط الگوی وسیلهبه

 عصبی شبکه یک عادی ساختار شود،می معرفی فعالیت، تابع و

 الیه و (پنهانمیانی ) هایالیه ورودی، الیه از معموالً مصنوعی،

 (۱۹۹۱ایشکاوا ) .است شده تشکیل خروجی

 

 پنهان هیالکیبا  MLPیک نمونه از شبکه مصنوعی  (:3)شکل 

3 Ishikawa 
4 ANN 
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ورودی وجود دارد که  هیالکی، هیچندالهای عصبی در شبکه

کند، تعدادی الیه مخفی وجود دارد که اطالعات را دریافت می

 هیالکی تیدرنهاو  گیردهای قبلی میاطالعات را از الیه

رفته و خروجی  هاآنخروجی وجود دارد که نتیجه محاسبات به 

 .(۱۹۹۱ایشکاوا است )آن، خروجی نهایی شبکه 

 

 از یک شبکه سه الیه یانمونه (:۴)شکل 

 

 از یک شبکه تک الیه یانمونه (5)شکل 

 این هب است، تکرارشونده الگوریتم یک پرسپترون الگوریتم

 و شوندمی مقداردهی نحوی به وزن بردار ابتدا در که صورت

 درست که نقاطی به توجه با الگوریتم مرحله، هر در سپس

 این ات دهدمی تغییر را بایاس و وزن مقادیر اندنشده بندیدسته

 ورتصبه شدهداده نقاط اگر. شوند بندیدسته درستیبه نقاط

 یابدنمی پایان پرسپترون الگوریتم نباشند پذیرتفکیک خطی

 رد الگوریتم باشند پذیرتفکیک خطی نقاط کهیدرصورت اما

 (۱۹۹۱ایشکاوا ). یابدمی پایان مرحله متناهی تعداد

 موردمطالعهمعرفی مشخصات سد 

 . این سداستبتنی ژاوه سد سد انتخابی برای پژوهش حاضر 

در اســـتان کردســـتان و بر روی رودخانه ژاوه احداث گردیده 

در  شــدهســاختهســد بتن غلتکی  ترینبزرگاین ســد  اســت.

ـــور بوده و رکورد  مترمکعب  ۱۲۱۰۰۰به میزان  ریزیبتنکش

                                                                                                                                                         
1 Isotropic 

در ماه را داراست. سامانه انتقال با توجه به ظرفیت و هد پمپاژ 

ــامانه ترینبزرگمتر، جزء  ۹۰۰دینامیک حدود  انتقال  هایس

شور  سطح ک ستآب در  شکل )ا شان 6.  سد ژاوه ن ( نمایی از 

 است. شدهارائه( ۱مشخصات فنی سد ژاوه در جدول ) .دهدمی

 
 (۱385شرکت ساختمانی ژیان ) (: نمایی از سد ژاوه6) شکل

شرکت ساختمانی ژیان )( مشخصات فنی سد ژاوه ۱جدول )

۱385) 

 مقادیر مشخصات فنی سد

 متر ۵/86 ارتفاع سد

 متر ۳۰۰ طول تاج

 متر ۲۰۰۰ ارتفاع از سطح دریا

 عدد 6 تعداد ایستگاه پمپاژ

 مترمکعبمیلیون  ۱۲۳ حجم آب

 در ثانیه مترمکعب 8 ظرفیت سدحداکثر 

 مترمیلی ۲۰۰۰ گذاریلولهقطر 

 کیلومتر ۲88/۳۲ گذاریلولهطول 

 ۱:۱ دستپایینشیب 

 

و دمای متوسط سالیانه  ۱۵در این تحلیل دمای اولیه بتن 

رای اج . همچنین فاصله زمانی بیناست گرادسانتیدرجه  ۱۳/8

است برای تحلیل  شدهگرفتهدر نظر  روزشبانه ۳دوالیه متوالی 

مدل موردنظر، مصالح سد بتنی و پی دارای رفتار همگن، خطی 

. با توجه به اینکه هدف اصلی شوندمیفرض  ۱و ایزوتروپیک

یستم س رونیازا، استتحقیق بررسی تحلیل حرارتی سد بتنی 

اک و خ شدهگرفتهیکپارچه در نظر  صورتبهسد و فونداسیون 
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تغییرات درجه  تأثیرزیر فونداسیون سد صلب فرض شده و 

( ۲جدول ) قرار گرفته است. موردبررسیحرارت بر بتن بدنه 

 دهدمینشان مقطع سد  مشخصات مکانیکی مصالح بتنی در

شرکت ساختمانی ژیان بتن )مشخصات مکانیکی  (2جدول )

۱385) 

 2۴5۰(𝑲𝒈/𝒎𝟐)  چگالی

 96/2(𝑮𝒑𝒂)  ۱مدول االستیسته

 3/۰ 2ضریب پواسون

 مگاپاسکال 25 بتن مقاومت فشاری

 
شرکت ساختمانی ژیان ) مشخصات حرارتی بتن (3جدول )

۱۳8۵) 

.𝑱/(𝒎𝟐𝒅𝒂𝒚 ضریب همرفت 𝑪)۱5۰۰۰۰۰۰ 

𝑱) گرمای ویژه

𝑲𝒋.𝑪
)97۰ 

𝑾) ضریب هدایت حرارتی

𝒎.𝑪
)96/2 

 

 

ساختمانی شرکت )(: مقطع عرضی سد بتن غلتکی ژاوه 7شکل )

 (۱385ژیان 

 یهاگزارشاز طرفی دمای هوا در ساختگاه سد ژاوه با توجه به 

 است( 8به شرح شکل )

                                                                                                                                                         
1 Young muduls 
2 Poisson ratio 

 

شرکت )تغییرات دمای سالیانه در محل سد ژاوه  (:8شکل )

 (۱385ساختمانی ژیان 

مخلوط بتن غلتکی سد همراه  ۳نمودار افرایش دمای آدیاباتیک

 .است( ۹شکل ) صورتبه ۴پوزوالن درصد ۲۵با 

 

شرکت ساختمانی ژاوه )دمای آدیاباتیک بتن در سد  (:9شکل )

 (۱385ژیان 

 صحت سنجی

برای صحت سنجی، نتایج آنالیز حرارتی در این مقاله با 

که توسط شرکت  شدهارائهمقادیری که از کانتورهای حرارتی 

متری از سد ژاوه  ۴برای تراز  ۱۳8۹ساختمانی ژیان در سال 

ابتدا تغییرات دمای سالیان در  . به این منظور،شودمیمقایسه 

در محل ساخت با نتایج حاصل از این  شدهارائهنتایج  محل سد

متری در  ۴، برای تراز (۱۱و )( ۱۰شکل ) صورتبهپژوهش 

شرکت )شود میروز پس از شروع اجرا مقایسه  ۱۵۰و  ۹۰ زمان

 (۱۳8۵ساختمانی ژیان 

3 Adiabatic 
4 Pozzolan 
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ماهدیدر پایان  متری ۴واقع بر تراز دمای نقاط  (:۱۰شکل )  

 

ماهبهمندر پایان  متری ۴دمای نقاط واقع بر تراز  (:۱۱شکل )  

 

 آباکوسسد در  سازیمدل

 ۱قدرتمند آباکوس افزارنرماین پژوهش از  ایسازهبرای آنالیز 

است لذا مراحل آنالیز و تحلیل حرارتی در این  شدهگرفتهبهره 

 :استبه شرح فلوچارت زیر  افزارنرم

                                                                                                                                                         
1 Abaqus 

 
 آباکوس افزارنرم(: فلوچارت مراحل کار در ۱2شکل )

 بارگذاری

 رمنظوبهگرانش بر روی جرم بتنی  تأثیر بارگذاریدر ماژول 

و همچنین شرایط مرزی مقطع سد  هاالیهلحاظ کردن وزن 

 .گرددمیمعرفی 

 

 گرانش (:۱3)شکل 

نحوه اعمال تغییرات حرارتی بدین شکل است برای سازه 

ر هکه  شودمیفرضی در نظر گرفته  متریسانتی ۵۰ هایالیه

از زمان تحلیل را به خود  (ثانیه ۲۵۹۲۰۰ساعت ) ۷۲ الیه

که در این زمان الیه فرضی بتن در حال  دهدمیاختصاص 

در همان الیه و  حالدرعینایجاد حرارت هیدراتاسیون بوده 

پخش و همچنین در مرز هوا  ایجادشدهقبلی حرارت  هایالیه

و بتن نیز انتقال حرارت بر اساس میزان انتقال حرارت هوا و 

. برای افتدمیهمچنین اختالف دمای هوا و بتن اتفاق 

هوا از  سازیمدل جایبهحل و کاهش زمان آن  سازیساده

 

0

5

10

15

20

25

0 50 100

Te
m

p
er

at
u

re

Time

مقدار محاسباتی مقدار مشاهداتی

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200

Te
m

p
er

at
u

re

Time

مقدار محاسباتی مقدار مشاهداتی



 یغلتک یسد بتن یحرارت زیساخت سد در جهت آنال یزمان و دما یابینهیبه .....................................................................................۳۳

دمای متوسط هوا در زمان تعریف میزان انتقال حرارت هوا و 

تحلیل )ساخت( استفاده نمود و به مرز مشترک بتن و هوا 

 اختصاص داد.

 اجزاءمحدودشرایط مرزی در 

افزارهای مبتنی بر این شیوه حل و نرم اجزاءمحدودروش 

عددی را باید در حکم ابزارهای مهندسی دانست که فراخور 

 زشباارتواند منجر به ارائه نتایج مهارت و دقت نظر کاربران می

لذا های اقتصادی فراوان گردد. و جلوگیری از صرف هزینه

)دوبعدی(  گیردارشرایط مرزی فونداسیون سد نیز با قید 

 .گرددمیف تعری

 

 شرایط مرزی پی سد (:۱۴)شکل 

 هاسازهاصول مش بندی 

 هاالمانارزیابی مناسب بودن ابعاد  منظوربهکه  هاییروشاز 

قرار گیرد، بررسی نتایج المانی در مدل  مورداستفاده تواندمی

بزرگ نتایج در یک المان  هایپرشو  هاناپیوستگیاست. وجود 

های المان محدود افزارنرمالبته  .دقت کم آنالیز خواهد بود مؤید

خطای تحلیل  هاآنرا که در  نواحیند توانمی آباکوسمانند 

باال است شناسایی نمایند که به این روش تخمین خطا گفته 

ی برا ازیموردن هایالمان. در فرایند مش بندی و تولید شودمی

مش بندی با دقت صورت گرفته و  هاسازه هایمدلتمامی 

 است. قرارگرفته تائیدمورد  هاالمانکیفیت 

                                                                                                                                                         
1 Step 
2 Coupled Temp-Displacement 

 

 مش بندی سازه سد بتنی (:۱5)شکل 

 روش حل مسئله

 مورداستفادهی که هایتحلیلنوع تحلیل و یا  ۱استپ در ماژول

در قالب  استآباکوس قابل انجام  افزارنرمو توسط  پژوهش

هر تحلیل منفرد در قالب  درواقع. گرددمی، تعیین استپ تعریف

 -کوپل دما. در این پژوهش از تحلیل شودمیانجام  استپ یک

عمومی  برای اعمال تغییرات حرارت بتن و از تحلیل ۲جابجایی

برای اعمال نیروهای ثقلی و هیدرواستاتیک پس از  ۳استاتیکی

تحلیل در هردو حالت در  .گرددمیدوره ساخت استفاده 

 .استمحدوده خطی 

 ۴۴8۴۱6۰۰روز معادل  ۵۱۹زمان تحلیل در زمان ساخت سد 

زمان تحلیل استاتیکی پس از دوره ساخت همچنین  .استثانیه 

زمان اعمال بار  درواقعکه  شدهگرفتهثانیه در نظر  ۲

بار  ۱۲مسئله مورد تحلیل،  طورکلیبه. استهیدرواستاتیک 

 یهاهما. هر تحلیل بر اساس شروع پروژه از گرددمیتحلیل 

 آوریمعجتا بدین ترتیب با  شودمیمختلف سال در نظر گرفته 

 ترینهینهباطالعات و با استفاده از الگوریتم شبکه پرسپترون به 

زمان برای ساخت بر اساس دمای حداکثر در بتن سد و 

 در اثر آن دست پیدا کنیم. ایجادشده هایتنش

 آباکوس افزارنرمنتایج  لیلوتحتجزیه

 شودمیآنالیز و تحلیل نتایج در سه مجموعه شکل ارائه 

در تراز مختلف  تولیدشدهپارامترهای حداکثر دمای  کهیطوربه

مختلف، حداکثر تنش  هایماهبوده، تغییرات دمای بتن در 

3 Static-General 
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. گیردمیقرار  موردبررسیکششی بتن، حداکثر دمای بتن 

ام با  ۳۰کانتور حرارت بتن تا الیه  دهندهنشان (۱6)شکل 

درجه  ۰۷/۲۱. حداکثر دمای بتن است مهرماهشروع پروژه از 

 .است گرادسانتی

 

-الیه( 3۰متری ) ۱5در تراز  تولیدشدهحداکثر دمای  (:۱6)شکل 

 شروع پروژه از مهر

ام با  6۰کانتور حرارت بتن تا الیه  دهندهنشان( ۱۷)شکل 

درجه  86/۱۹. حداکثر دمای بتن است مهرماهشروع پروژه از 

 .است گرادسانتی

 

-الیه(  6۰متری ) 3۰در تراز  تولیدشدهحداکثر دمای  (:۱7)شکل 

 شروع پروژه از مهر

ام با  ۱۲۰کانتور حرارت بتن تا الیه  دهندهنشان( ۱8)شکل 

درجه  6۰/۲8. حداکثر دمای بتن است مهرماهشروع پروژه از 

 .است گرادسانتی

 

-الیه(  ۱2۰متری ) 6۰در تراز  تولیدشدهحداکثر دمای  (:۱8)شکل 

 شروع پروژه از مهر

ام با  ۱۷۳کانتور حرارت بتن تا الیه  دهندهنشان( ۱۹)شکل 

(. حداکثر دمای ریزیبتنپایان است ) مهرماهشروع پروژه از 

 .است گرادسانتیدرجه  ۵۱/۲۲بتن 

 

 ۱73متری ) 5/86در تراز  تولیدشدهدمای  حداکثر (:۱9)شکل 

 شروع پروژه از مهر-الیه( 

تغییرات دمای حداکثر بتن با شروع  دهندهنشان( ۲۰)شکل 

اساس نمودار  بر .استمهر، آبان و آذر  هایماهپروژه از 

 بین در بتن با شروع پروژه تولیدشدهحداکثر دمای  آمدهدستبه

درجه و با شروع پروژه از  ۳۰مهر، آبان و آذر حدود  هایماهاز 

 ۱۰در بتن نیز حدود  تولیدشدهدمای  نیکمتر .است مهرماه

دمای بیشینه  نیکمتر .است آذرماهدرجه و با شروع پروژه از 

 .است آذرماهمربوط به نمودار شروع پروژه از 



 یغلتک یسد بتن یحرارت زیساخت سد در جهت آنال یزمان و دما یابینهیبه .....................................................................................۳۵

 

نمودار تغییرات دمای حداکثر بتن با شروع پروژه از (: 2۰)شکل 

مهر، آبان و آذر هایماه  

تغییرات دمای حداکثر بتن با شروع  دهندهنشان( ۲۱)شکل 

اساس نمودار  بر .استدی، بهمن و اسفند  هایماهپروژه از 

در بتن با شروع پروژه از  تولیدشدهحداکثر دمای  آمدهدستبه

درجه و با شروع پروژه از  ۱۷دی، بهمن و اسفند، هایماه

 ۲در بتن نیز حدود  تولیدشدهدمای  نیکمتر .است اسفندماه

. کمترین دمای بیشینه است ماهدیدرجه و با شروع پروژه از 

 .است ماهدیمربوط به نمودار شروع پروژه از 

 

نمودار تغییرات دمای حداکثر بتن با شروع پروژه از  (:2۱شکل )

دی، بهمن و اسفند هایماه  

تغییرات دمای حداکثر بتن با شروع  دهندهنشان( ۲۲)شکل 

اساس  بر .استفروردین، اردیبهشت و خرداد  هایماهپروژه از 

بین در بتن با  تولیدشدهحداکثر دمای  آمدهدستبهنمودار 

درجه و با شروع  ۲8دی، بهمن و اسفند، هایماهشروع پروژه از 

در بتن نیز  تولیدشدهدمای  نیکمتر .است خردادماهپروژه از 

. کمترین است ماهنیفرورددرجه و با شروع پروژه از  ۱۰حدود 

 .تاس ماهنیفرورددمای بیشینه مربوط به نمودار شروع پروژه از 

 

نمودار تغییرات دمای حداکثر بتن با شروع پروژه از  (:22شکل )

فروردین، اردیبهشت و خرداد هایماه  

تغییرات دمای حداکثر بتن با شروع  دهندهنشان( ۲۳)شکل 

اساس نمودار  بر .استتیر، مرداد و شهریور  هایماهپروژه از 

 بین در بتن با شروع پروژه تولیدشدهحداکثر دمای  آمدهدستبه

درجه و با شروع پروژه از  ۳۲دی، بهمن و اسفند، هایماهاز 

 ۱6در بتن نیز حدود  تولیدشدهدمای  نیکمتر .است تیرماه

. کمترین دمای است شهریورماهدرجه و با شروع پروژه از 

 .است شهریورماهبیشینه مربوط به نمودار شروع پروژه از 

 

نمودار تغییرات دمای حداکثر بتن با شروع پروژه از  (:23شکل )

تیر، مرداد و شهریور هایماه  

حداکثر دمای بتن با  ایمقایسهنمودار  دهندهنشان( ۲۴)شکل 

مختلف سال است. مطابق این نمودار  هایماهشروع پروژه از 

مختلف  هایماهحداکثر دمای تولیدی با شروع پروژه در 

و  است تیرماهو با شروع پروژه از  گرادسانتیدرجه  ۳۲سال،

و  گرادسانتیدرجه  ۷/۱۲نیز  تولیدشدهکمترین دمای بیشینه 

 .افتدمیاتفاق  ماهدیبا شروع پروژه از 
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 هایماهنمودار حداکثر دمای بتن با شروع پروژه از  (:2۴)شکل 

 مختلف سال

حداکثر تنش کششی  ایمقایسهنمودار  دهندهنشان( ۲۵)شکل 

مختلف سال است. مطابق این  هایماهبتن با شروع پروژه از 

 مختلف هایماهنمودار حداکثر تنش کششی با شروع پروژه در 

و  است تیرماهمگاپاسکال و با شروع پروژه از  ۱۲/۴سال،

مگاپاسکال و با شروع  ۰۲8/۱کمترین تنش کششی بتن نیز 

 .افتدمیاتفاق  ماهدیپروژه از 

 

نمودار حداکثر تنش کششی بتن با شروع پروژه از  (:25)شکل 

 مختلف سال هایماه

 نودر شبکه پرسپتر سازیمدلنتایج 

 ۱۲ماه برای تشکیل  ۱۲ی دما برای هر خروجورودی روز و 

 ونبرگلشبکه عصبی پرسپترون چندالیه با الگوریتم یادگیری 

 هایالیه. با در نظرگیری تعداد شودمیمختلف داده  ۱مارکارد -

الیه با تعداد  ۵که در هر شبکه تعداد  مختلف مشخص شد

                                                                                                                                                         
1 Levenberg marquardt algorithm 

به ترتیب از الیه اول تا الیه پنجم  ۱6و  8، 8، ۴، ۴نرون های 

درصد  ۰ها برای آموزش و درصد داده ۱۰۰مناسب است. 

. پس از آموزش شبکه نتایج شودمیانتخاب  آزمونها برای داده

روز شروع  عنوانبه( ۳6۵-۱۲سال ) روزهایحاصل برای باقی 

آمد و با مقایسه نتایج مشخص  به دستروز  ۵۱۹پروژه با طول 

ام دی کمترین  ۱۱د که در صورت شروع پروژه از روز گردی

 دمای بیشینه بتن را خواهیم داشت.

نمودار تغییرات دمای حداکثر بتن با  دهندهنشان( ۲6)شکل 

است  روز( ۳6۵شروع پروژه از روزهای مختلف در طول سال )

سازی ن با بازومتلب و با الگوریتم پرسپتر افزارنرمتوسط  که

از نتایج تحلیل آباکوس برای شروع پروژه  آمدهدستبهاطالعات 

است که نتیجه این بازسازی  آمدهدستبه هرماهاز روز اول 

روز  ۳6۵از  هرروزایجاد اطالعات برای شروع پروژه از  هاداده

ام )معادل  ۱۰۱. مطابق این روز با شروع پروژه از روز استسال 

ر بتن در طول د تولیدشدهدی( کمترین دمای بیشینه  ۱۱

 روزه احداث سد را شاهد هستیم. ۵۱۹پروژه 

 

نمودار تغییرات دمای حداکثر بتن با شروع پروژه از (: 26شکل )

 روزهای مختلف در طول سال

تغییرات دمای حداکثر بتن با شروع  دهندهنشان( ۲۷)شکل 

تغییرات حرارت  نمودار .استام ماه دی  ۱۱ام و  ۱پروژه از روز 

ار آمد و نمود به دستاز نتایج آباکوس  ماهدیبتن برای روز اول 

ام توسط  ۱۱تغییرات حرارت بتن برای شروع پروژه از روز 

بر  است. آمدهدستبه ۲نومتلب و با الگوریتم پرسپتر افزارنرم
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در بتن با  تولیدشدهحداکثر دمای  آمدهدستبهاساس نمودار 

 کهیدرصورت است گرادسانتی ۷/۱۲ ماهدیشروع پروژه از اول 

 تولیدشدهشروع گردد حداکثر دمای  ماهدیام  ۱۱پروژه از روز 

 .است گرادسانتی ۱/۱۲بتن 

 

نمودار مقایسه تغییرات دمای حداکثر بتن با شروع  (:27)شکل 

ماهدیپروژه از اول و یازدهم   

 یریگجهینت

 یبرا یو علم یافتهسازمان ی،منطق یتالش هر پژوهش،

است.  مسئله یک یبرا حلراه یاپرسش  یکبه پاسخ  یابیدست

 هایهدف یقتکه در حق هاحلراهو  هاپاسخبه  یدنرس یبرا

تم سیس سازیمدلیکی از مشکالت . پژوهش هستند یک یاصل

سد جهت تحلیل حرارتی، اعمال دمای محیط متناسب با زمان 

 از: اندعبارتخالصه نتایج  است ریزیبتن یالیهاجرای هر 

کششی در بستر و در  هایتنشمختلف اجرا،  هایزماندر  -۱

خارجی به ترتیب ناشی از قید خارجی و قید داخلی  یهرو

 تغیریکنواخی ناشی از تغییرات دمای محیط و تولید گیردار)

پایین است،  بتنو چون هدایت حرارتی  افتدمیدما( اتفاق 

و محیط به  بتنشیب حرارتی ناشی از اختالف دمای داخلی 

 .شودمیمتری از سطح بتن محدود  ۴تا  ۳فاصله 

 شودمیدر آنالیز تنش، سبب  هاالیهدر نظر گرفتن وزن  -۲

 یژهوبهمحسوسی کاهش یابد و  طوربهکششی کرنش مقادیر 

وزن  هکاین. با توجه به این کاهش در بستر نمود بیشتری دارد

این اثر در تحلیل  بایستمیدارد  تأثیر در واقعیت هاالیه

 در نظر گرفته شود. ایجادشده هایکرنش

نتایج تحلیل  توانمیبا تحلیل حرارتی سد در آباکوس  -۳

ماه سال با شروع  ۱۲حرارتی را برای سد بتنی غلتکی برای 

آورد. مطابق با این تحلیل  به دست هرماهپروژه از روز اول 

کمترین دمای بیشینه بتن در طول زمان  ماهدیشروع پروژه از 

 براساس ماه( را نتیجه داد.سد )احداث 

 ن و آموزش ماشین بر اساسوبا استفاده از الگوریتم پرسپتر -۴

تحلیل  ۱۲آباکوس حاصل از  ی ورودی و خروجیهاداده

ی جدیدی هاداده توانمی، هرماهحرارتی سد برای شروع از اول 

آورد و طبق  به دستسال  روزهایاز تحلیل حرارتی برای تمام 

ه بروز سال برای شروع پروژه را تعیین نمود.  ترینبهینهآن 

ن در والگوریتم پرسپترو عبارتی با استفاده از تحلیل حرارتی 

کمترین  ماهدیپژوهش حاضر با شروع پروژه از روز یازدهم 

بر اساس روز( را سد )دمای بیشینه بتن در طول زمان احداث 

 نتیجه داد.

ی قسمت مرکزی ادم کاهشدر این پژوهش با توجه به روند  -۵

و در دوره  اجراروز بعد از اتمام  ۵۲۰سد در تحلیل مربوط به 

که زمان رسیدن دمای بدنه سد  شودمیبینی برداری، پیشبهره

 به حالت تعادل نهایی حدوداً یک دهه طول بکشد

نتایج  اشاره کرد که توانمیدرخصوص محدودیت تحقیق  -6

 است و شدهانجامتنها بر اساس تحلیل یک سد  اگرچه مذکور

تا حدی متفاوت باشد؛  تواندمیمتفاوت  هایسالبرای شرایط و 

 است. نانیاطمقابلولی از نظر اعتبار کلی و کاربردی 
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Abstract 

 

The growing number of roller compacted concrete dams built around the world 

demand good methods to reduce the risk of thermal cracks. In roller compacted 

concrete dams, usually, large amounts of concrete are poured in a short time and 

the heat generated by the hydration of the cement, leads to an increase in 

temperature in the body of the dam, which results in a significant heat slope. In 

this research, Abaqus software, a finite element software, was used for thermal 

analysis of the dam during construction and concreting. The method of applying 

thermal changes is as follows. For the structure, hypothetical 50 cm layers are 

considered, each layer takes up 72 hours of analysis time. In general, the problem 

under analysis is analyzed 12 times. Each analysis is based on the start of the 

project from different months of the year to achieve the optimal constructing 

time based on the maximum temperature in the concrete of the dam and the 

stresses created by it by collecting the information and using the perceptron 

network algorithm. 

Keywords:  

Dam construction time, dam construction temperature, structural analysis, 

optimization, RCC dam 
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