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  :چکیده

تري نیز ، هزینه کمموردنظرتر است که عالوه بر تأمین اهداف هاي مهندسی، طرحی مطلوبدر طراحی سیستم

قرار  موردتوجهدسی هاي مهندسی از دیرباز در علوم مهنسازي طرحکمینه کردن هزینه و بهینه رونیازاداشته باشد. 

حجم زیاد بتن  ساخت سدهاي بتنی وزنی اشاره کرد که با توجه به مسئلهتوان به این مسائل می ازجملهگرفته است. 

اشی از نیروي بخش زیادي از نیروي دینامیکی اعمالی بر سد نیی برخوردار است. مصرفی در بدنه سد از اهمیت بسزا

ي وارده ارزههاي لکه افزایش مقدار پاسخ باشداندرکنش سد و مخزن می در مخزن در اثر دشدهیتولهیدرودینامیکی 

 ، استفاده ازيااي لرزههکاهش تأثیر اندرکنش سد و مخزن بر روي پاسخ هايیکی از راه بر سد را به دنبال دارد.

ز میراگرهاي ااستفاده باشد. ، در محل تماس سد با مخزن میسد باالدستي میراگرهاي هیدرودینامیکی بر روي بدنه

زینه کمتري هاقتصادي نیز داراي  ازنظرهیدرودینامیکی عالوه بر کاهش فشار هیدرودینامیکی وارده بر بدنه سد، 

اي هیدرودینامیکی، وري استفاده از میراگرهنامه، در جهت افزایش بهرهدر این پایانباشد. ها مینسبت به سایر طرح

ها، سازي سازهینه بهینهیک روش نوین در زم عنوانبهکارلو سازي ابعاد آن از طریق تحلیل احتماالتی مونتبه بهینه

سازي براي مدل باشداي محدود میکه مبتنی بر روش اجز ANSYS افزارنرم براي این منظور از پرداخته شده است.

زي سامرفلد گرفته شده و از شرط مر در نظرپذیري فونداسیون سازي، انعطافو تحلیل استفاده شده است. در مدل

یک بوده و آب پو ایزوترو ، استفاده شده است. مصالح سد بتنی وزنی داراي رفتار همگنشدهقطعبراي مرز دوردست 

ده است. با هاي کوچک فرض ش، غیر چرخشی و با تغییر مکانلزج ریغ محیطی همگن و ایزوتروپ، صورتبهمخزن 

گرفته شده و  در نظر يدوبعد صورتبهتوجه به شرایط حاکم بر رفتار سد بتنی وزنی و شکل هندسه مخزن، مسئله 

ی سد بتنی وزن طالعه موردي،یک م عنوانبهاي از روش حل نیومارك استفاده شده است. براي انجام تحلیل لرزه

 North و  EL Centro  ،San Fernandoهاي لرزهفلت در ایالت کالیفرنیاي آمریکا انتخاب شده است و زمینپاین

Ridge  .اي اي لرزههبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل احتماالتی که میزان حساسیت پاسخبه مدل اعمال شده است

تیکی جهت طراحی میراگرالسابعاد ي مناسبی از دهد، محدودهمیراگرالستیکی نشان می دابعاوارده بر سد را نسبت به 

  ه شده است.ایمن و بهینه پیشنهاد داد

  الستیکیمیراگر  ،کارلومونت، سد بتنی وزنی سازي،بهینه: هادواژهیکل
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  مقدمه  -1-1

را بدون از  نهیهزکمثر و ؤطراح قرار دارد این است که یک سیستم م مهندسچالشی که در مقابل هر 

درستی عملکرد آن طراحی نماید. روش طراحی سنتی بستگی به دید فنی و مهارت و تجربه  دست رفتن

هاي پیچیده به نتایج نادرستی منتهی تواند در مورد سازهحضور پررنگ عنصر بشري گاه می طراح دارد و این

کند تا به امروز، مهندسان را مجبور می پررقابتبیشتر در دنیاي  اولیه و نیاز به بازده شود. کمبود مواد

هاي هاي کنونی در فناوري رایانه که بخشعالقه بیشتري نشان دهند. با پیشرفت ترطراحی بهتر و اقتصادي

تواند به همان صورت سنتی باقی قرار داده است، روند طراحی نمی ریتأثلوم مهندسی را تحت مختلف ع

دار مبتکرانه بر اساس اطالعات جدید است، بلکه مشتمل جهت نوعی خالقیت فقطنهبنابراین طراحی ؛ بماند

     وري یک فرآیندهاي اصلی و ضرها سازندهسازي است. اینسازي و بهینهبر تحلیل، ارائه نتایج، شبیه

هاي طراحی از روش هرکدام .شوندختم می ، اجرایی و بهینهقبولقابلبه یک طرح  د که نهایتاً انايچرخه

روند طراحی سنتی  توانند در سطوح مختلف تکامل سیستم استفاده شوند. مزیت اصلیسنتی و بهینه می

کردن مشخصاتی  در سیستم ایجاد کند یا با اضافه تواند تغییرات مفهومیآن است که تجربه و ابتکار طراح می

داشته و  ، روند طراحی سنتی در طراحی با تمام جزئیات مشکلهمهنیباابه مراحل طراحی کمک کند. 

هاست. ممکن است نتایج سوئی به بار آورد. این مشکالت شامل نحوه برخورد با قیود پیچیده و ورودي

بینجامد و براي رسیدن به طرح بهینه به  يراقتصادیغهاي به طراحی تواندروند طراحی سنتی می عالوهبه

متغیرهاي طراحی،  سازد تا مشخصاً زیادي نیاز داشته باشد. فرآیند طراحی بهینه طراح را وادار می زمان

دشوار مسائل طراحی به طراح کمک  يرابطه سازتوابع قیود را براي سیستم تعیین کند. این  تابع هدف و

داشته باشد. مسئلهبهتري از  تا فهمکند می
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اصلی بین دو  تفاوت درواقعطراحی کلید یک جواب خوب است.  مسئلهرابطه سازي ریاضی مناسب 

سیستم  این است که روش طراحی سنتی کمتر هوشمند است. تابع هدف که معیار عملکرد ادشدهیروند 

سازد می طراحی براي بهبود سیستم راشود و نیز اطالعات مسیر محاسبه که تصمیمات است مشخص نمی

 سازي ازاما روند بهینه؛ شودوجود ندارند و بیشتر تصمیمات بر اساس قوه ابتکار و تجربه طراح گرفته می

 وجودنیبااشود گیري استفاده میانسجام بهتري برخوردار است زیرا از اطالعات مسیر محاسبه براي تصمیم

مند شود. پس بهترین از تجربه و قوه ابتکار طراح بهره یتوجهقابلمقدار  تواند بهازي میسفرآیند بهینه

 تعامل با طراح کار کند. لهیوسبهآن است که یک فرآیند طراحی بهین داشته باشیم که  روش

  تاریخچه سدسازي در ایران -1-2

که  چندمنظورههاي ساخت پل لهیوسبه يسدساز، يسازپلدر ایران باستان به علت پیشرفت فن 

بندها گرفت. بسیاري از پلبتوانند سطح آب رودخانه را تا ارتفاع مورد لزوم باال بیاورند (پل بند) انجام می

ها که در ترین آنتوان براي یکی از قدیمیهاي قبل و بعد از اسالم ساخته شده است. براي مثال میدر زمام

ي رودخانه فرات ساخته شده است، اشاره نمود و یکی دیگر از هزاره اول قبل از میالد در شهر بابل و بر رو

 رودندهیزابر روي » پل خواجو«، رودیمسازي در ایران به شمار ها که به عقیده برخی اوج صنعت پلاین پل

  است.

آن یکپارچگی مرزها، توسعه کشاورزي  تبعبهبا تشکیل سلسله هخامنشیان و اقتدار حکومت مرکزي و 

گشت که در دوران حکومت موجب آن می مسئلهنمود. این می ریناپذاجتنابأمین رفاه اجتماعی ت منظوربه

در نقاط مختلف ایران  یرسانآبهاي مختلف آبیاري و هر یک از پادشاهان هخامنشی بندها و شبکه

نویسان و هاي تاریخها و سفرنامهاز میان نوشته نقاط جنوب و جنوب غربی) ساخته شود. خصوصبه(

توان دریافت که در دوران هخامنشیان سدهاي بسیاري در نقاط مختلف کشور جهانگردان گذشته می

گوید: در مورد سدهاي ایران چنین می» استرابو«بر روي رودخانه دجله و فرات ساخته شده بود.  خصوصبه

ي این دو رودخانه (دجله و ها به سمت باالدر هنگام یورش خارجیان از حرکت آن کهآنایرانیان براي «
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توانست رسید تا می هاآنسدهاي ساخته بودند، ولی اسکندر وقتی به  هاآن يبر روفرات) جلوگیري کنند، 

در زمان هخامنشیان آثاري در دست نیست، ولی  شدهساختهاز تمامی سدهاي  نکهیا با» را ویران کرد. هاآن

ي هاي آن منطقه برجاي مانده است، مربوط به دورهرودخانه هاي برخی از بندهایی که تا امروز رويپایه

کیلومتري شمال غربی تخت جمشید (بر روي رود  48در  »بند ناصري«این بندها  ازجملههخامنشی است. 

ساخته شده است که » مند«کر) است. در نزدیکی شهر کورا در جنوب شیراز سد دیگري بر روي رودخانه 

نویس یونانی به سد بزرگی در شمال ایران و در حدود خوارزم تاریخ» هرودوت«. معروف است» بند بهمن«به 

هاي صنعت و موجب تعجب یونانیان اند که از شگفتیها سد بزرگی ساختهایرانی«نویسند: کند و میاشاره می

  »خواهد شد.

ان رومی باعث وجود اسیران فراو جهیدرنتو  ایران با شکست سپاه روم از سپاه ساسانیان دوران در

هاي متفاوتی که آنان در ساخت گشت که در بسیاري از کارها از نیرو و فکر این افراد استفاده شود. روش

اي از دانش بردند، موجب گردید که سدهاي این دوران با آمیختهبناهاي مختلف و بخصوص سدها به کار می

ساخته شد. یکی از بندهایی که در ساخت آن از مهندسان و کارگران رومی  رومیپیشینیان ایرانی و دانش 

  در شوشتر است.» شادروان«یا سد » بند میزان«استفاده شد است، 

هاي ساختمانی و مهندسی سدسازي دوران پیش هاي اسالمی در ایران روشپس از برقراري حکومت

هایی نیز اضافه گشت. در ضمن بسیاري از وريهاي پیشین نوآاز اسالم دنبال شد و گاهی نیز به روش

  سدهاي پیش از اسالم در ایران به دست ایرانیان مسلمان مرمت شد.

درخشان  يهادورهسدسازي و کارهاي آبی یکی از  نظرازنقطهبویه نویسان، دوران آلتاریخ يبنا به گفته

در » امیر«بویه احداث بند در دوران آل رود. یکی از کارهاي برجسته سدسازيتاریخ فنی ایران به شمار می

  باشد.هجري می 349فارس در سال 

و بند » بند طوس«توان به پل شود در دوران غزنویان ساخته شده است، میاز بندهایی که گفته می

  کیلومتري غرب کاشمر ساخته شده است. 25اشاره کرد. بند شش طراز در » شش طراز«
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 37هجري بند بزرگی در جنوب شرقی ساوه و در  683تا  680هاي سالدر دوران ایلخانی و در حدود 

  کیلومتري آن بر روي رودخانه قره چاي احداث شد.

 يسدسازسازي و پل نهیدرزمگیري سال به طول کشید، کارهاي چشم 250در دوران صفویه که حدود 

اشاره کرد. تاریخ » فریمان« توان به سدسدهایی که در دوران صفویه احداث شد می ازجملهانجام گرفت. 

کیلومتري فریمان بر روي رودخانه  12کیلومتري جنوب شرقی مشهد و در  90که در  احداث این بند

  ).1375 پشوتن،(مشخص نیست  یدرستبهفریمان احداث شده است 

  سدهاي بتنی وزنی -1-3

ترین سدهاي بتنی هستند که به دلیل سادگی نسبی در طراحی و رایج ازجملهسدهاي بتنی وزنی، 

دره مناسب براي ساخت این سدها نسبت به سدهاي قوسی بیشتر  معموالً کهآناجرا و همچنین به جهت 

از بتن یا  شدهساختهاي سنگین، اند. یک سد وزنی عبارت است از سازهقرار گرفته خاص موردتوجهاست، 

شود و افزایش حجم و ارتفاع آب در باالدست خود ساخته می منظوربهرض رودخانه مصالح بنایی که در ع

است که وزن آن براي پایداري سازه در مقابل کلیه نیروهاي وارده کافی  ياگونهبهشکل و طراحی آن 

که در زمان حاضر به ساخت سدهاي وزنی بتنی و مدرن  باشد. طراحی و اجراي ساخت سدهاي وزنیمی

هاي بسیار قدیم مرسوم بوده و سدهاي کوتاه وزنی که از مصالح بنایی و گاه بر شده است از زمانمنتهی 

     هاي گذشته مورد استفاده قرار اند، براي رفع نیازهاي آبی انسانشدهبنا می یسنگ ریغ ونیفونداسروي 

سدهاي بتنی هستند که بر ترین ترین و رایجاند. در حال حاضر سدهاي بتنی وزنی از معمولیگرفتهمی

 )متر 20هاي کمتر از (براي ارتفاع یسنگ ریغو حتی  یسنگ مهین، یسنگ يهایپحسب شرایط، روي 

باشد، بیشتر می یسنگ يهایپفقط بر روي  هاآنهستند. سدهاي بتنی وزنی بلند که امکان ساخت  اجراقابل

که کامالً از مواد زائد تمیز شده، باید داراي  یسنگیپدر قرن بیستم معمول گردیدند. در این صورت 

  اي را تشکیل دهد.هاي مناسب باشد تا بتن با پی سد کامالً جفت گردیده و جسم یکپارچهدندانه
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اند اما امروزه داراي مقطعی تقریباً هاي مختلف در مقطع ساخته شدهاگرچه سدهاي وزنی با شکل 

  ده آن در پایین قرار دارد.مثلثی بوده که رأس مثلث در باال و قاع

شوند و لذا مستقیم ساخته می صورتبهدو کناره دره،  حدفاصلسدهاي وزنی عمومًا در پالن و در  

افزایش پایداري و مقاومت،  منظوربهنامند. چنانچه در مواقع محدود و ها را سدهاي وزنی مستقیم میگاه آن

نامند حدب به سمت باالدست)، آن را سد وزنی قوسی میمقداري در پالن به سد وزنی انحنا داده شود (ت

به  هاآنارتفاع  برحسبتوان باشد. همچنین سدهاي وزنی را میها مشابه سدهاي قوسی میکه طراحی آن

  متر) تقسیم نمود. 100متر) و بلند (بیش از  100تا  30متر)، متوسط (بین  30سدهاي کوتاه (تا 

ها تر بوده و اجراي آناقتصادي نسبت به سایر سدهاي بتنی مناسب ازنظرسدهاي بتنی وزنی عمومًا 

هاي داراي شیب تند و همچنین هاي نسبتاً تنگ و یا درهها نظیر درهاي محلباشد و گاه در پارهتر میساده

تر و ها نیز مناسبدر مواقعی که خاك مناسب و کافی براي ساخت سدهاي خاکی نباشد، نسبت به آن

  تر هستند.اقتصادي

باشد: در بیشتر سدهاي وزنی، سرریز سد در طول سد ساخته شده و لذا سد داراي دو نوع مقطع می

ها به دلیل تفاوت در بارهاي وارده بایستی که طراحی هر یک از آن» سرریز«و مقطع » زیسرر ریغ«مقطع 

بوده، بدنه  1وزنی کمتر از جداگانه صورت پذیرد. نسبت طول قاعده به ارتفاع در اکثر سدهاي  صورتبه

 8/0:  1تا  7/0:  1عمومًا داراي شیبی بین  دستنییپاو بدنه  باالدست، قائم و یا داراي شیب بسیار کم

  باشد.می

  محور سد -1-3-1

ي قائمی که بر کناره باالدست تاج سد بگذرد. بر این اساس، چنانچه محور سد عبارت است از صفحه

باشد. لذا محور سد در پالن همان اشد، محور سد بر بدنه باالدست سد منطبق میبدنه باالدست سد قائم ب

  از گوشه تاج در باالدست خواهد بود. عبور کنندهي باالدست تاج و در مقطع، خط قائم خط لبه
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  طول سد -1-3-2

ر هاي چپ و راست در تراز تاج سد (شامل طول سرریز و سایگاهفاصله بین جناحین دره و یا تکیه

هاي چپ و راست بر اساس موقعیت گاهنامند. تکیهتأسیسات موجود) و در طول محور سد را طول سد می

ها و شوند. چنانچه سازهمی يگذارنامکند جناحین نسبت به فردي که در جهت جریان رودخانه حرکت می

د، در محاسبه طول سد، ها باشگاهتأسیسات وابسته نظیر سرریز، در یک سمت سد و متصل به یکی از تکیه

  آید.نمی حساب بهها طول سایر سازه

  اي سدارتفاع سازه -1-3-3

باشد. می ونیفونداسجهت  شدهيحفارترین نقطه اي سد، اختالف رقوم تاج سد و پایینارتفاع سازه

 ونیفونداسهاي خاصی از شود قسمتارتفاع سد نامیده می عموماًاي سد که شایان ذکر است که ارتفاع سازه

هاي باریکی در زیر نظیر قسمت(گیرند شناسی مورد تقویت قرار میها و شرایط زمینرا که به دلیل ضعف

  گیرد.فونداسیون اصلی) در بر نمی

  قاعده سد نیتربزرگعرض  -1-3-4

ترین مقطع سد در وسط حداکثر فاصله افقی بین پنجه و پاشنه سد در بزرگ ازاین عامل عبارت است 

  ه.در

  ارتفاع هیدرولیکی سد -1-3-5

   باشد.تراز حداکثر به تراز بستر رودخانه می اختالف
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  طراحی سدهاي بتنی وزنی -1-4

که بتواند ضمن  ياگونهبهترین ابعاد و شکل مقصود از طراحی یک سازه عبارت است از تعیین مناسب

برآوردن اهداف ناشی از ساخت آن، در مقابل کلیه نیروهاي وارده مقاومت نموده، پایداري خود را تا پایان 

برداري، حفظ نماید. اولین گام در طراحی یک سد وزنی، تعیین حدودي ابعاد و شکل هندسی زمان بهره

و سپس تحلیل سازه، به منظور تعیین  هاي تقریبی معین شدهسد است که با توجه به تجربیات و روش

پذیرد. اگر نتایج حاصل از تحلیل جدید در ها و پایداري و نیز محاسبه ضرایب ایمنی، انجام میتوزیع تنش

ترین حالت را پیدا نمود. قرار نگیرد، الزم است تا با تغییر شکل و ابعاد سد، مناسب قبولقابلهاي محدوده

در هر تحلیل،  آمدهدستبهتکرار و با تغییر متوالی ابعاد و بررسی نتایج  بدیهی است این امر از طریق

  خواهد بود. یابیدستقابل

  هاي محاسبه سدهاي بتنی وزنیروش -1-5

هاي متفاوتی استفاده و تعیین توزیع تنش، از روش هاآنبراي محاسبه سدهاي وزنی و بررسی پایداري 

سازي دال، روش : روش تحلیل وزنی، روش بار آزمونی، روش شبیهعبارتند از هاآنترین شود که مهممی

  اهی.گهاي آزمایشاجزاي محدود و روش

نامه از روش اجزاي محدود براي محاسبه سدهاي بتنی وزنی استفاده شده است. روش در این پایان

سدهاي بتنی  ازجملهها و ترین ابزار محاسباتی براي بررسی رفتار سازهتردید یکی از قوياجزاي محدود بی

اي و به هم پیوسته ترکوچکبه اجزاي  موردمطالعهوزنی و سایر سدهاي بتنی است. در این روش، سیستم 

ي اجزاء حاصله به کمک یک با یکدیگر، شبکه هاآنتقسیم شده، با توجه به خصوصیات هر جزء و ارتباط 

در روش اجزاي محدود بسیار زیاد است، این حجم محاسبات  ازآنجاکهگردند. برنامه کامپیوتري تحلیل می

  استفاده گردد. باالسرعتهاي با روش در صورتی کاربرد خواهد داشت که از رایانه
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  نیروهاي وارده بر سد بتنی وزنی -1-6

اولین بررسی جهت طراحی سدها تعیین کمیت و کیفیت نیروهاي مختلف وارده بر سد است. نیروهاي 

  بتنی وزنی در حالت کلی عبارتند از:مختلف وارده بر سد 

  نیروي وزن سد -1

  نیروي ناشی از فشار آب (سراب و پایاب) -2

  نیروي ناشی از فشار خاك و الي (رسوبات) -3

  نیروي باالبرنده -4

  نیروي ناشی از زلزله -5

  نیروي موج -6

  نیروي ناشی از فشار یخ -7

  نیروي ناشی از تغییرات درجه حرارت -8

  بادنیروي  -9

  ) نشان داده شده است:1-1شکل گرافیکی نیروهاي وارده بر سد بتنی وزنی در شکل (

 

): نیروهاي وارده بر بدنه سد بتنی وزنی1-1شکل (  

 نیروي ناشی از موج و فشار یخ

 نیروي اینرسی ناشی از زمین لرزه

 نیروي اینرسی ناشی از زمین لرزه

 نیروي گرانش ناشی از وزن سد

نیروي 

 هیدرواستاتیک آب

 نیروي باالبرنده

 ناشی از رسوبنیروي 

نیروي اینرسی ناشی از 

 ايزمین لرزه

نیروي 

هیدرواستاتیک 

 آب
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  بارگذاري سدها -1-7

بر  زمانکیي نیروها در نیروهاي مختلف اثرات متفاوتی بر روي سد دارند، از طرفی امکان تأثیر همه

؛ ترین ترکیب بارها صورت گیردترین و پیچیدهسد وجود ندارد. بارگذاري سدها بایستی بر اساس خطرناك

 شدهانتخاببارهاي  زمانهمانتخاب شود که امکان تأثیر  ياگونهبهبار بایستی  بیترکاین  درهرحالاما 

 بارهاي انتخابی باشد زمانهم بایستی یک احتمال عقالنی در تأثیر گریدعبارتبهوجود داشته باشد؛ 

و نیروي زلزله  نامه تأثیر نیروي وزن سد، نیروي ناشی از فشار آب. در این پایان)1389؛ رجایی، (ابریشمی

  .گرفته شده است در نظر

  سازيبهینه -1-8

هاي محدودیت کهیدرحالسازي عبارت است از: رسیدن به بهترین نتیجه، در مورد یک عملیات، بهینه

دهد هایش را به شکلی انجام میمشخصی برآورده شده باشند. انسان محصور در طبیعت، ذاتاً تمام فعالیت

جویی شود یا ناراحتی و دردش به حداقل برسد. این تمایل و اراده به خاطر استفاده از که در انرژي صرفه

قرقره،  سمیمکانها یا ي اهرمهماکزیمم کردن خروجی یا سود است. اختراعات اولی منظوربهمنابع موجود، 

در تاریخ بشر  دستنیازا يشماریبهاي نمایاند. مثالي مکانیکی میتمایل بشر را به افزایش بازده یروشنبه

ي کلمه بهینه و تعریف ي جالبی در مورد ریشه) مجموعه1975هاي دوگالس وایلد (شود. کتابیافت می

بهترین «وایلد را نقل به مضمون کرده و طراحی بهینه را به شکل  دهد. ما تعریفطراحی بهینه ارائه می

  کنیم.تعریف می» شدهنییتعبر اساس یک معیار کیفی شایستگی از پیش  قبولقابلطراحی 

کنند. اهمیت ها را از قرن هجدهم میالدي دنبال میسازي سازهي بهینهي توسعه و تدوین شاخهسابقه

ها طراحی قرار گرفت که در آن موردتوجهفضا  -مم، اولین بار توسط صنایع هوا ها با وزن مینیطراحی سازه

هاي ي آن. در دیگر صنایع مربوط به سیستمشد تا با هزینههاي هواپیما بیشتر با وزن آن کنترل میسازه

که وزن  هرچندمهندسی ساختمان، مکانیک و خودرو، ممکن است هزینه در درجه اول اهمیت باشد، 

دهد. توجه فزاینده به کمبود مواد خام و نقصان شدید سیستم، هزینه و عملکرد آن را تحت تأثیر قرار می
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شده است. این خواست  متیقارزانهاي سبک، کارا و ، موجب تمایل به داشتن سازهشدهشناختهمنابع انرژي 

  کند.ها تأکید میازي و هزینه سازهسخود بر ضرورت آگاهی یافتن مهندسان از فنون بهینه ينوبهبه

  سازي پارامترسازي تابع و بهینهبهینه -1-8-1

به کمک  يرابطه سازهاي مسائل تحلیل سازه بر اساس پیش از ظهور محاسبات سریع، بیشتر جواب

به کمک  مثالعنوانبه(تحلیلی  صورتبهگرفت. این معادالت دیفرانسیل نسیل صورت میامعادالت دیفر

شدند. هاي عددي در آخرین مراحل، حل میهاي نامحدود) و در بعضی از مواقع با استفاده از روشسري

شدند. ها و غیره) که روي یک محیط پیوسته تعریف میها، تنشمجهوالت، توابعی بودند (مانند تغییر مکان

توابعی بودند که خواص را پیموده که در آن مجهوالت  یها نیز روش مشابهسازي سازهشروع اولیه بهینه

  کردند.ي بهینه را تعریف میسازه

سازي اي بهین هستند بهینهها که به دنبال یافتن یک تابع سازهسازي سازهآن دسته از مسائل بهینه

  شوند.نامیده می شدهعیتوزاي، تابع یا پارامتر سازه

هاي حل بر روش باالسرعتهاي الکترونیکی با ي شصت، رایانهي پنجاه و اوایل دههدر اواخر دهه

 ژهیوبه -سازي توسط رایانه بسیار متناسب بودندها، اثر بسزایی گذاشتند. فنونی که براي پیادهتحلیل سازه

حدود در ابتداي تحلیل، سازه را به اجزاي کوچکی تقسیم م غالب شدند. روش اجزاي -روش اجزاي محدود 

هاي ها در گرهها و تنشتابع، مقادیر گسسته تغییر مکان يجابهالت تحلیل، کند، به شکلی که مجهومی

شد، با دستگاه معادالت جبري ي دیفرانسیلی که توسط تحلیلگران حل میمدل اجزاي محدود است. معادله

  گردد.کند جایگزین میبه اجزا را مشخص می شدهمیتقسکه سیستم  ییرهایمتغ برحسب

  طراحی يرهایمتغ -1-8-2

است.  فرضشیپضمنی اختیار تغییر سازه یک  طوربهسازي یا بهبود بخشیدن به یک سازه، در بهینه

شود. چنین اي از تغییرات در تعدادي از پارامترها بیان میبر اساس محدوده طورمعمولبهپتانسیل تغییر 
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توانند می طراحی يرهایمتغشوند. طراحی نامیده می يرهایمتغسازي معموالً پارامترهایی در اصطالح بهینه

 يرهایمتغابعاد سطح مقطع یا اندازه اعضا، پارامترهاي کنترل هندسه سازه، خواص مصالح آن و غیره باشد. 

ي تغییرات پیوسته یک محدوده يرهایمتغطراحی ممکن است مقادیر گسسته یا پیوسته داشته باشند. 

توانند مقادیر خاصی طراحی گسسته تنها می يرهایمتغا بگیرند. توانند هر مقدار در آن محدوده ردارند و می

طراحی که  يرهایمتغاز بین یک سري از مقادیر مجاز خواهد بود. آن دسته از  معموالً داشته باشند که 

  شوند.شوند اغلب به خاطر مالحظات تولید گسسته میپیوسته در نظر گرفته می عنوانبهعمومًا 

         طراحی يرهایمتغسازي، از پیوستگی ها، در حل مسئله بهینهسازه در بیشتر مسائل طراحی

ترین مقدار طراحی را به نزدیک ریمتغبهین به دست آمد، آنگاه مقدار  رییتغشود. وقتی پوشی میچشم

 يرهایمتغسازي با بهینه مسئلهدهیم. این برخورد براي این است که حل یک گسسته در دسترس تغییر می

طراحی پیوسته است. گرد  يرهایمتغمشابه ولی با  مسئلهی گسسته معموالً بسیار دشوارتر از حل طراح

طراحی با فاصله نزدیک به هم در  يرهایمتغترین جواب صحیح، وقتی مقادیر کردن طراحی به نزدیک

زه را ترین مقدار صحیح پاسخ ساطراحی به نزدیک يرهایمتغکند و تغییر دسترس باشند، خوب کار می

طراحی از هم خیلی  يرهایمتغها، مقادیر گسسته دهد. در بعضی از حالتگیري تغییر نمیچشم طوربه

اي از شاخه يریکارگبهطراحی گسسته حل کنیم. این کار با  يرهایمتغرا با  مسئلهو باید  فاصله دارند

  ).1388شود (ابوالبشري، انجام میشود، ریزي با اعداد صحیح نامیده میریزي ریاضی که برنامهبرنامه

  هاي تشریح نظري فرایندهاي علوم و مهندسیروش -1-9

ریاضی و نظري فرایندهاي مربوط به علوم و مهندسی، هدف به دست آوردن یک  لیوتحلهیتجزدر 

با پارامترها و  کنندهنییتعرابطه یا الگوریتم ریاضی براي ارتباط بین متغیرها و پارامترهاي ورودي یا 

ها را در مرحله بتوان با دانستن عوامل معین کننده ورودي، ویژگی کهينحوبهمتغیرهاي خروجی است، 

نظري و ریاضی  لیوتحلهیتجزهاي توان روشبندي میی یا تخمین زد. در یک تقسیمنیبشیپانتهایی فرایند 

هاي تصادفی یا استوکاستیک تقسیم کرد. روشگرایانه و هاي جبرگرایانه یا قطعیترا به دو گروه روش
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تر از همه با جبرگرایانه، قطعیت، دقت و جامعیت، منطقی بودن و مهم لیوتحلهیتجزمشخصه بسیار مهم 

سازي خطا همراه بودن به معناي فاصله نتایج نظري با نتایج طبیعی و فیزیکی است. این فاصله به علت ساده

 شدهلیتحمت ظاهري، حذف و تعدیل شرایط کمکی، شرایط اختصاصی یا مسئله از جنبه هندسی و مشخصا

   Polyanin؛Booth ،1986و  Stroudهاي ریاضی است (به سامانه بوده یا به لحاظ انجام محاسبات و روش

  ).Manzhirov  ،2006و

ح رفتار ریاضی را براي تشریي شبههالیوتحلهیتجزاي از هاي تصادفی دامنه گستردهدر مقابل، روش

اي هاي تصادفی بر مبناي بیان رفتار فیزیکی یک فرایند با مجموعهدهند. اساس روشیک سامانه تشکیل می

و نیازي به  ترندسادههاي جبرگرایانه بسیار ها در مقایسه با روشاز رخدادهاي تصادفی است. این روش

  .استوارندابتدایی  معادالت و قوانین ریاضی فیزیکی ندارند و بر منطق بسیار ساده و

در این نگرش، براي تشریح یک فرایند، احتمال رخداد هر رویداد با مقایسه با یک عدد تصادفی معین 

دهد. شود. بدین معنی که اگر عدد تصادفی در یک دامنه مشخص باشد، رویدادهاي خاص رخ میمی

ط آن در طول یک زمان مشخص معیاري اگر مقدار تکرار این رخداد بسیار زیاد باشد، مقدار متوس کهیدرحال

تر بوده و جزئیات بیشتري را با از رفتار واقعی سامانه فیزیکی خواهد بود. بدیهی است، هرچه فرایند پیچیده

تر خواهد بود. افزون بر این، مزیت مهم استفاده از دقت بیشتر نیاز داشته باشد، روال تشریح فرایند پیچیده

ی است. بدین معنی که حتی در حاالت رواقعیغها و حاالت ایند بر مبناي فرضهاي تصادفی، تبیین فرروش

، Boothو  Stroudی کند (نیبشیپتواند رفتار سامانه را می شدهارائهغیرواقعی نیز سناریوي 

هاي تصادفی براي تشریح ). امروزه انواع بسیار متنوعی از روشManzhirov  ،2006و   Polyanin؛1986

کارلو، زنجیر توان از روش مونتها میترین این روششود. از مهمو غیرخطی استفاده می دهیچیپفرایندهاي 

  ها و نظریه اغتشاش نام برد.مارکوف، نظریه صف، پیمایش تصادفی، نظریه پرکولیشن، فراکتال
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  کارلوسازي مونتشبیه روش -1-9-1

سازي فرایندها استفاده کرد؟ چه نوع شبیهتوان از آن براي چیست و چگونه می کارلومونتروش 

کارلو مفید است و مزیت آن بر سایر توان به کمک این روش حل کرد؟ آیا اصوالً روش مونتمسائلی را می

      هایی از این قبیل در ذهن بسیاري از دانشجویان یا پژوهشگران در ها و پرسشها چیست؟ اینروش

 نیترمهمآید، ته و همه به دنبال پاسخی براي آن هستند. به نظر میهاي علوم و مهندسی نقش بسزمینه

نام خاص این روش است که به یک منطقه تفریحی اشاره دارد و در نوع خود  بارهنیدرازمینه کنجکاوي 

 افزاري و افزایشسخت ايهاي رایانهي است. عامل دیگر، گسترش روزافزون نوآوريفردمنحصربهگذاري نام

بر هاي پیچیده و زمانسازيپذیري انجام شبیههاي محاسبانی بسیار پیشرفته است که منجر به توجیهقابلیت

در نشریات معتبر  افتهیانتشارها و مقاالت علمی گیر تعداد پژوهششود. افزایش چشمبه کمک این روش می

کارلو سازي مونتشبیه وشهاي پژوهشی در این زمینه است. امروزه رگیري نگرشعلمی مبین عالقه و جهت

ی به آسانبهی تصادف ریغبراي تشریح رفتار فرایندهاي با ماهیت تصادفی و حتی فرایندهاي با ماهیت 

نامه سعی بر این شده است تا اطالعات الزم مقدماتی براي ایجاد انگیزه و شود. در این پایانکارگرفته می

هاي کارلو و زمینهسازي مونتهمراه فنون متداول در شبیه ها، بهروش گونهنیازاعالقه در جهت استفاده 

- روش مهندسی با يهالیوتحلهیتجزها و بسیاري از پژوهش مختصر ارائه شود. طوربهگوناگون کاربردي آن 

ها، کارلو ارائه و انجام شده است. این امر به خاطر گسترش روزافزون روشمونت روش ژهیوبههاي تصادفی و 

 نیازاشیپي رایانه و تمایل به تشریح فرایندهاي پیچیده است که تا هاي مربوط به حوزهو فناوري محصوالت

هاي روش برخالفکارلو هاي مونتاند. روشهاي تحلیلی جبرگرایانه قابل تشریح نبودهبه کمک روش

زمان، درباره وقوع اتفاقات  گرایانه به نحوه و چگونگی انجام فرایند طیتکیه بر نگاه واقع يجابهجبرگرایانه 

ها بر مبناي یک دنباله کند که بر مبناي توزیع احتماالت است. این روشهاي آتی بحث میمحتمل در زمان

محتمل عمل   پذیري رویدادهايهاي ورودي و انجاماعداد تصادفی در دامنه زمان یا فضا به همراه داده

  کند.می
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سازي تصادفی با توجه به گسترش و رشد و پیشرفت ربردي شبیهجنبه کا درواقعکارلو هاي مونتروش

اند، جایی که انجام اي همراهها و محاسبات رایانهها با انجام تکرار بسیار زیاد الگوریتمهاست. این روشرایانه

ه هاي پیچیدکارلو براي سامانههاي مونتها و محاسبات نظري بسیار پیچیده یا پرهزینه است. روشآزمایش

   هاي باهاي ناهمگن، یا سامانهغیرخطی با درجه عدم قطعیت زیاد مانند اغتشاش در سیاالت، محیط

هاي هاي پیچیده در زمینهرود. در محاسبات ریاضی نیز براي انتگرالهاي نامعین با موفقیت به کار میورودي

هاي دیگر بسیار ها و زمینهههزین ینیبشیپهاي فضایی، جستجوي نفت خام، مختلف فیزیک، شیمی، کاوش

کارلو سعی در روش مونت ژهیوبهتصادفی و  يسازهیشبهاي کاربرد یافته است. جدیدترین استفاده از روش

بینی وضعیت سهام با نوسانات قیمت در بازار سهام و مهندسی مالی است. هدف آن پیش لیوتحلهیتجز

با  هرکدامهایی است که و در نظر گرفتن پدیده یا پدیده درگذشتهتوجه به نیمرخ یا نمودار تغییرات قیمت 

  توانند روي قیمت اثر بگذارند.یک توزیع احتمال خاص می

  کارلومونت پیشینه روش -1-9-2

)، براي تشریح پتانسیل Ulam )1949و  Metropolisکارلو ابتدا توسط سازي مونتروش شبیه

در ساخت بمب اتم در خالل جنگ جهانی دوم  شدهاستفادهم هاي ترکیبات گازي اورانیومولکول کنشبرهم

الکتریکی (که بعدها  -هاي محاسباتی سریع مکانیکیي منهتن) استفاده شد. در آن زمان دستگاه(پروژه

  در خدمت این گروه قرار گرفت. ENIACرایانه نام گرفت) ارائه و اولین نسل ماشین محاسبه سریع به نام 

توان این ایده را مطرح کرد که آیا می هاي بر مبناي شانس،ریاضیدان به بازي Ulamعالقه شدید 

مشغول گذراندن تعطیالت  کهیهنگامرا به کمک رخدادهاي تصادفی تشریح کرد.  یبررس موردرفتار فرایند 

در  کارلو بود، به ابداع این روش و جزئیات آن پرداختند.منطقه مونت يهاحگاهیتفرو اوقات فراغت در 

توسط این گروه پس از اتمام جنگ ضمن معرفی روش، نکات مختلف آن  شدهارائهاي از مقاالت مجموعه

ي منهتن معرفی شد. بدین تشریح و پشتوانه ریاضی آن ارائه و کاربرد آن در حل مسائل مربوط به پروژه
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و همکاران،   Metropolis؛ Ulam ،1949و  Metropolisکارلو بر این روش اطالق شد (ترتیب، نام مونت

1953.(  

  کارلوسازي مونتنمودار فرایند روش شبیه -1-9-3

  

  

 

  کارلوسازي مونت): نمودار فرایند محاسبات در یک شبیه2-1شکل (

تصادفی معین شده  دهد. ابتدا یک عددکارلو را نشان میسازي مونت) نمودار جریان شبیه2-1شکل (

شود. در حالتی که عدد مقایسه می دشدهیتولو سپس احتمال انجام یک رخداد با مقدار عدد تصادفی 

)  مجموعه اعداد(تولید یک عدد 

تصادفی

ال مقایسه اعداد تصادفی با احتم

بروز رخدادها یا تحول

آیا رخداد مورد نظر 

انجام میپذیرد؟

فرایندها یا مجموعه رخدادها

محاسبات ) نتایج(ثبت نتیجه 

ریاضی

نتایج نهایی

- 

+ 
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اي از فرایندها یا تحوالت ، معیار احتمال را برآورده کند، در بخش بعدي یک فرایند یا مجموعهدشدهیتول

تولید  يریگاندازهقابلي هر تکرار یک خروجی تواند چند بار تکرار شود و به ازادهد. این روال میرخ می

ها یا نتایج خروجی تحت پردازش آماري قرار گرفته و مقدار کمی شود. در بخش نهایی مجموعه آزمایش

تواند ساده یا بسیار پیچیده و حاوي شود. بخش فرایند با رخدادها میو تفسیر از نتایج اعالم می فهمقابل

توان از تصادفی متعدد باشد. افزون بر این، می يهادکنندهیتولهاي متعدد و حتی حاوي ها و الگوریتمحلقه

 لیوتحلهیتجزخروجی مورد  متغیرهاي عنوانبههاي کمی استخراج و هر نقطه الگوریتم یا فرایند، داده

ی رفتار واقعی هاي علوم و مهندستوان در تمام زمینهکارلو میسازي مونتهاي شبیه. به کمک روشقرارداد

 ها و تعریف سناریوهاي مختلف استفاده کرد.و مجازي سامانه

  کارلوسازي مونتاجزاي اصلی شبیه -1-9-4

کارلو در شکل ساده یا پیچیده شامل چند جزء اصلی است. سازي مونتهر الگوریتم محاسباتی و شبیه

هاي مختلف الگوریتم تکرار شوند. در بخشمستقل یا متداخل و  طوربه، بارکیتوانند بیش از این اجزا می

، تخمین خطا و کاهش معیار يبردارنمونهاین اجزا عبارت از اعداد تصادفی، تابع توزیع احتمال، قواعد 

  بردارسازي محاسبانی هستند. –سازي پراکندگی، موازي

  اعداد تصادفی -1-9-4-1

مبناي استفاده مداوم از اعداد تصادفی کارلو بر هاي مونتسازي یا روشهسته اصلی هر روش شبیه

است. طبق تعریف ریاضی عدد تصادفی، عددي است که کامالً شانسی و بدون در نظر گرفتن قواعد خاصی 

شود. بدین معنی که بر مبناي شود. در رایانه معموالً اعداد تصادفی بر مبناي قواعد ماشین تهیه میمعین می

اعداد، در هر بار فراخوان، یک عدد حقیقی در دامنه بین  دکنندهیتولهاي ریاضی خاص استفاده از فرمول

گویند. مولد اعداد تصادفی می هاآنشود. به این نوع اعداد شبه تصادفی و به برنامه تولید صفر و یک تولید می

گیرد. میهاي بسیار متعدد و پیچیده براي تولید و ارائه اعداد تصادفی با اطمینان قرار امروزه، الگوریتم
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شوند، الزم است اطمینان حاصل شود که دنباله اعداد اعداد بر مبناي فرمول ریاضی تولید می ازآنجاکه

تکراري نباشد. این مسئله به معناي تضمین براي تولید احتمال یکسان براي اتفاقات متوالی است.  دشدهیتول

تولید یا فراخوان،  1028اله اعداد پس از اند که دنبپیشرفت کرده قدرآنامروزه مولدهاي اعداد تصادفی 

  ممکن است تولید عدد تصادفی مشابه کند.

  تابع توزیع احتمال -1-9-4-2

اي دارد و انتخاب آن کارلو استفاده از توزیع احتمال  اهمیت بسیار ویژهسازي مونتهاي شبیهدر روش

است. یک تابع توزیع احتمال به ازاي یک مقدار  مؤثردر جنبه اقتصادي بودن فرایند و تسریع جواب بسیار 

 صورتبهپیوسته یا گسسته، مقدار احتمال رخداد آن را  طوربهدر یک دامنه مشخص  )x(عددي تصادفی 

f(x,t) دهد که در آن به دست میt  در تابع توزیع است. افزون بر این، از  مؤثربیانگر وجود پارامترهاي

کارلو نیز تابع توزیع جمعی و براي بررسی و ارزیابی عملکرد الگوریتم مونت نعنوابهانتگرال تابع توزیع 

مقدار تابع توزیع جمعی به حالت انتگرال روي تمام دامنه به شکل  f(x)شود. به ازاي تابع توزیع استفاده می

  شود:زیر تعریف می

�(�) = � �(�)
�

�

��  )1 -1 (   

مبین  F(x)مبین شانس یا احتمال رخداد تمام رویدادها به ازاي مقدار تصادفی و  f(x)، یطورکلبه

است. معموًال از توابع توزیع نرمال،  x<0>1شانس یا احتمال رخداد تمام رویدادها به ازاي دامنه تصادفی 

که  طورهمانشود. متداول استفاده می طوربهکارلو هاي مونتتوزیع پواسون و توزیع ماکسول در الگوریتم

  ترین توابع بوده و به شکل زیر است:گفته شد، تابع توزیع نرمال یا تابع توزیع گوسی از متداول
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  مقدار پراکندگی یا انحراف معیار است. σها و مقدار میانگین داده μکه در آن، 

خروجی نهایی  عنوانبهها اي از دادهکارلو یک داده یا مجموعهسازي مونتدر هر بار آزمون شبیه

  ها حول نقطه گیري، تعیین پراکندگی دادهمتوسط ازلحاظپردازي شود. نحوه دادهمیانگین ارائه می عنوانبه
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