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 تحقیق

 هاي اجراییریزي، سایر دستگاهاي کشور، استانداري، سازمان مدیریت و برنامهشرکت هاي آب منطقه
 هامرتبط با بخش تعمیر و نگهداري سدها، دانشجویان، محققان حوزه پایش سالمت سازه

 
 استان):تعریف دقیق مسئله (همراه با معرفی مصادیق با نمونه هاي عینی موضوع در -1

آیند. با توجه به باال بودن هزینه طرح و اجراي ســدها و هاي عمومی یک کشــور به شــمار میســدها از مهمترین زیرســاخت
 مراحل ممکن در نیترییدر ابتدا یخراب صیسالمت و تشخ  ها، پایش عواقب بسیار وخیم بروز و پیشرفت خرابی در این سازه   

شگران را جهتب   برخوردار میاي ها از اهمیت ویژهسازه  این نوع شد؛ از این روي، توجه بیش از پیش پژوه سی خرابیدر    با رر
 است. صرفه به خود جلب نمودهبه مقرون تعمیر و نگهداري چرخه نظور ایجاد یک سدها بهم

سد در جهان مطرح می       شرو در حوزه احداث  شورهاي پی سویی از آنجاکه ایران از جمله ک شد واز اوایل دهه  از  س    30با ی شم
ســال  30ســاخت ســدهاي بزرگ در ایران آغاز شــده اســت، درحال حاضــر اکثر ســدهاي بزرگ ایران داراي عمري بیش از 

 نماید.باشند و در نتیجه طراحی سیستم کنترل پایش سالمت منسجم و متمرکز براي این سدها بیش از پیش ضروري میمی
صلی ایرا       سدهاي ا ستان کرمان از جمله  شمار می سد جیرفت واقع در ا شده در       ن به  ساخته  سد بتنی  سد پنجمین  رود. این 

سال          سد در دي ماه  ساخت  ست. کار  شور ا سدهایی می  1370ک شد که با توجه به طول  پایان یافته و هم اکنون از جمله  با
 عمر، پایش سالمت آن ضروري است.

شند ی بم یسازه و خراب  ییهمچون افت کارا ايدر معرض خطرات عمده سدها  سازه  شکالت با خطرات طب  نی. اا  ای یعیم
ــرایط اثرگذار محیطی،  مانند یمصــنوع ــیلزلزلهتغییرات ش ــد ، س ــوندم دیو انفجار تش   يبرا يمتعدد يهاکنون روشتا.ی ش

سا   س  ییشنا ضاکار، قاب  يهاسازه  رها،یها، تورق لیمختلف از قب ياهساز  يهاستم یس  در بیآ سکله ف و  ها، پلینفت يهاها، ا
ــازه،ی مبتنی بر نمونهشـــگاهیآزما يهاروش ،یطورکلارائه شـــده اســـت.بهســـدها  ــیتشـــخ يبرا برداري از سـ ی  خرابصـ

قابل دسترس باشند.     یها به راحتیخراب نیمشخص بوده و همچن  یکه الزم است محدوده خراب  نیضمن ا  باشند، یمنهیپرهز
ــ نیبنابرا  ــها تما   ياری در بسـ ــاس مدل  یخراب افتنی به   لی از روشـ ــت به طور  يعدد  هاي براسـ   اتبه حداقل اطالع     که یاسـ
سخ ی شگاه یآزما شد.  ازین ي مورد پایشسازه  يهادرباره پا سازه این  هاي عددي جهت عیبانجام مطالعات به روش با یابی 
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سد خواهد بود. همچنین           شت بهینه  سالمت و در نتیجه تعمیر و نگهدا سی در پایش  سا س   درحالسد، گامی ا ضر ب از  ياریحا

سد     ابزار شده در  صب  شناس مربوطه قرا    دقیق هاي ن ضور کار شک يرفتارنگار لیو تحل زینالآشده و پس از   تئبا ح االت  ، ا
شخص م    یاحتمال سد م ساز   یگردد که میدر بدنه  شمند و  ردیقرارگ لیسد در هر لحظه مورد تحل  ي، رفتارنگاريتوان با هو

 .نتایج آن در بهره برداري بهینه سد بررسی شود
سی در عیب    سا سازه از جمله رویکردهاي ا ستفاده از روش هاي عدديبه روش هایابی  شد. در این نوع  محور میهاي مدل، ا با

افزارهاي مکانیک محاسباتی ایجاد و با استفاده از نتایج ثبت شده توسط ابزاردقیق      ها مدل عددي سازه با استفاده از نرم  روش
ــازه ــتی ،موجود بر س ــازه را انجام میآزمایی میراس ــازه نیز به معناي  گردد. این مدل عددي در واقع تحلیل س دهد. تحلیل س

برداري، عملکردي و محیطی ســازه و همچنین  هاي ســازه به ازاي شــرایط بهره العملتحلیل و اســتخراج پاســخ و عکس 
سختی، جرم و ... می  ویژگی سازه از جمله  شد. هاي ذاتی و بنیادي  اتی و هاي ذوجود عیب از دیدگاه تئوري، تغییر در ویژگی با

ها و اسخ سازه، تغییرات در پ هاي ذاتی و بنیادي ویژگیتغییر در براین اساس، انعکاس شود؛ که  می و مدل بنیادي سازه تعریف 
بی ســازه و یا. بدین ترتیب، بخش اصــلی پایش ســالمت ســازه ســد، عیبرا در پی خواهد داشــتاي هاي ســازهالعملعکس

 آید.سازه به شمار می یابی سازه، تشکیل مدل عدديترین اقدام جهت عیبمهمترین و اساسی
 تبیین ضرورت و نیاز اساسی براي انجام این تحقیق -2

نونی برداري کیابی به یک مدل عددي بروز و منطبق بر شرایط بهرهدیدگاه علمی و نظري، دست از مذکور طرح انجام ضرورت
 طی که عددي مدل اما است، شده انجام مشاور توسط محاسبات سد ي هساز طراحی زمان در اینکه باشد. علیرغمسازه سد می

 یابیعیب محور مدل هايروش اساس خواهدشد، بروز مکانیک محاسباتی تهیه افزارهاي نرم از استفاده با پژوهشی طرح این
 و زهسا در عیب پیشرفت چگونگی بینیپیش جمله از سازه سالمت پایش بعدي مراحل در حتی مدل وجود این اشد؛بمی سازه

بایستی  زنی سازه در موجود دقیق ابزار با شده وضعیت مدل یاد البته داشت. خواهد اساسی نقشی سازه باقیمانده عمر تخمین
ود موج مدل این حاضر حال در باشدکهمی سازه عددي مدلسازي یابی، عیب انجام اصلی بخش در واقع گردد. آزمایی راستی

 باشد.نمی
هاي عددي در گام نخست به عنوان مبناي روش یابی سازه سد بربا توجه به لزوم طرح و اجراي سیستم پایش سالمت، عیب

بب ترین مراحل ممکن، سهاي محتمل در ابتدایینماید. یافتن خرابیبخش اصلی سیستم پایش سالمت سازه ضروري می
سازي یک سیستم پایش سالمت کارا به منظور تعمیر و نگهداشت هوشمند و مقرون به صرفه براي سازه سد خواهد شد. پیاده

ت بهینه سد در کنار مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادي، سبب جلوگیري از بروز عواقب و پیامدهاي ناگوار و اغلب نگهداش
 هاي گسترده در سد خواهد شد.ناپذیر ناشی از خرابیجبران

 

 تحقیق:-سواالت اساسی-3
 شود؟مییافتن خرابی در سازه سد با حداقل اطالعات آزمایشگاهی، به چه صورت انجام  -
 برداري کنونی سازه منطبق خواهد شد؟مدل عددي سازه چگونه بر شرایط بهره -
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 گیرد؟هاي عددي ارائه شده در تعیین خرابی به چه شکل مورد بررسی و کنترل قرار میصحت و دقت روش -
عددي ارایه شده چه باشد و راهکارهاي شناسایی سریع آن با استفاده از روشهاي دالیل ایجاد خرابی در سازه سد چه می -

 باشد؟می
 تواند باعث ایجاد خسارت گردد.فهرست نمودن مشکالت حال حاضر در سد جیرفت که عدم کنترل لحظه اي می -
 چگونههاي هوشمند و یا رایانه ) قابل نصب روي گوشیappبر تهیه نرم افزار ( مبتنیهاي هوشمند پایش سالمت روش -

 ؟مورد استفاده قرار گیردري بهره برداهنگام در  تواندمی
 

دستاوردهاي کاربردي این تحقیق براي بخش آب استان با انجام آن، چه مسائلی از بخش آب استان حل -4
 خواهد شد؟

 ایجاد سیستمی هوشمند جهت شناسایی بموقع آسیب در سدها  -
 کاهش هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم ناشی از خرابی غیرمترقبه در سدها-
 هزینه هاي زمانی/ریالی نگهداشت سازه سد و افزایش دقت و کارایی مکانیسم پایش سازهکاهش  -
 ایجاد مکانیسم هوشمند براي بررسی وضعیت کلی سازه سد به جاي بررسی موضعی سازه-
 ي نسل جدید بر روي سازه در آیندهاي در صورت نصب سنسورهاپایش وضعیت سازه به صورت لحظه امکانفراهم نمودن -

 

 الزامات مورد نظر کارفرما جهت لحاظ نمودن در متدولوژي تحقیق-5
 آزمایی گردد.انجام و مدل عددي مذکور راستی سد مدلسازي عددي سازه-
 از تاسیسات و ابزارهاي کنترلی و همچنین ابزار دقیق موجود سد جیرفت استفاده گردد.-
 کمترین هزینه را به دنبال داشته باشد.وري و با اجرایی نمودن نتایج تحقیقات بیشترین بهره-
 مبنا و پایه علمی و اجرایی داشته باشد.تحقیقات-
ارائه چارچوبی جهت برنامه نویسی نرم افزار هوشمند براي اتصال به سنسورهاي تجهیزات ابزار دقیق (در صورت وجود نرم        -

 ها)ارائه طرح دقیق براي برنامه نویسی آنافزار پیاده سازي آن بر روي سنسورهاي موجود و در صورت عدم وجود 
 

 رئوس کلی شرح خدمات:-6
 هاي احتمالی در عملکرد آنشناخت وضیعت فعلی سد جیرفت و بررسی دالیل ایجاد وقفه-1
 ایجاد یک چک لیست جهت کسب اطاعات خرابی سد از کارشناسان مقیم سایت 1-1
 استفاده از روشهاي علمی مورد قبولمدل سازي سازه سد و شبیه سازي خرابی در آن با -2
بررسی پاسخ هاي ثبت شده توسط سنسورهاي موجود بر روي سازه و داده کاوي روي آنها جهت استخراج اطالعات و   -1-2

 بروزرسانی مدل عددي ایجاد شده
 برداري و پایش سد ازي و کارکرد روش هوشمند در بهرهستهیه فلوچارت نحوه پیاده -3
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 مکانیسم خودکار جهت شناسایی خرابی در مدل سازهپیاده سازي -4
سیب       -1-4 سایی آ شنا سی و ارائه رویکردهاي مختلف  سخ هاي موجود و مدل برر شده   عددي با توجه به پا   و انتخابایجاد 

 و الزامات و محدودیتهاي اجراییبهترین آنها براساس شرایط مد نظر کارفرما 
شده بر روي داده هاي موجود و   -2-4 سازي روش انتخاب  سنجی        پیاده  سازه سد جهت صحت  سازي خرابی در مدل  شبیه 

 روش پیشنهادي
 بر روي کارکرد روش پیشنهادي هوا و رطوبت تاثیر متغیرهاي محیطی همچون دما بررسی-3-4
 بررسی تاثیر تغییر در پارامترهاي مدلسازي در صحت و کارایی مدل-4-4
صب بر روي          -5-4 سورهاي موجود/قابل ن سن ستخراج داده هاي مفید از  سازه و ا ارائه رویکردي جهت پایش طوالنی مدت 

 سازه
 اعمال قیود مورد نظر کارفرما در مدل و بررسی کارایی آن براساس اطالعات موجود-5
 بر روي سازه   موجوده نرم افزار هوشمند قابل نصب بر روي کامپیوتر با قابلیت بررسی اطالعات سنسورهاي ئارا-6
 6موبایلی قابل نصب بر روي گوشی هاي هوشمند با قابلیت دریافت اطالعات از نرم افزار ارایه شده در بند  appارائه -7
 حداقل تخصصهاي مورد نیاز در تیم پژوهش:-7

 تعداد حداقل مدرك موردنیاز تخصص ردیف
 3 کارشناسی ارشد/دکتري سازه-مهندس عمران 1
 1 کارشناسی ارشد/دکتري الکترونیک -مهندس برق 2

4 
سازه هاي هیدرولیکی/علوم و -مهندس عمران

 سازه هاي آبی -مهندسی آب 
 کارشناسی ارشد/دکتري

2 

 نرم افزار-مهندس کامپیوتر 5
کارشناسی/کارشناسی 

 ارشد/دکتري
1 

 
 توضیحات (در صورت نیاز):-8

انتخاب پروپزال بر اساس توانمندي و تجربیات پژوهشی، شرح خدمات تفضیلی، هزینه ها، مدت زمان، روش انجام کار و .... 
 باشد.می

 
 

 


