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چكیده
تحلیل سازه ها در دنیای مهندسی بیشتر بر اساس روشهای قطعی صورت می گیرد .به طوریکه در طراحی بر اساس روشهای آیین نامه ای
تمام متغیرهای مؤثر در مسأله ،از جمله خواص مکانیکی و بارگذاری قطعی فرض شده و با اعمال ضرایب اطمینان ،عدم قطعیت ها را پوشش
می دهند .این ضرایب اطمینان ،عدم گسیختگی سازه ها به روش آیین نامه ها را تضمین می کند .لیکن در عمل ،بسیاری از پارامترها دارای
عدم قطعیت زیادی در ذات خود می باشند ،که قطعی فرض کردن آنها و یا اعمال ضرایب اطمینان بزرگ برای پوشش دادن عدم قطعیت ها،
باعث غیر اقتصادی شدن طرح است .این مقاله ارزیابی قابلیت اعتماد سازه ای را زمانی که پارامترهای آماری به علت عدم قطعیت های دانش
بنیان و شانسی دقیقا نمی توانند تعیین شوند ،به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو بازه ای مورد بررسی قرار می دهد.
کلمات کلیدی :قابلیت اعتماد ،عدم قطعیت های آماری ،شبیه سازی مونت کارلو

 -3مقدمه
در طراحی سازه ها ،بارهای وارده ،هندسه سازه ،فرآیند های ساخت و محیط پیراموون ،دارای عودم قطعیوت بووده و همگوی آنهوا از توابو
احتماالتی پیروی می کنند .لیکن ،امروزه تحلیل سازه ها در دنیای مهندسی بیشتر بر اساس روش های قطعی صورت می گیرد .به طوریکوه در
طراحی براساس روش های آیین نامه ای تمام متغیرهای موثر در مساله قطعی فرض شده و بوا اعموال ضورایب اطمینوان عودم قطعیوت هوا را
پوشش می دهند .این ضرایب اطمینان ،عدم گسیختگی سازه ها به روش آیین نامه ای را تضمین می کند .در عمل بسیاری از پارامترها دارای
عد م قطعیت زیادی در ذات خود می باشند ،که قطعی فرض کردن آنها و یا اعمال ضرایب اطمینان بزرگ برای پوشش دادن عدم قطعیوت هوا،
باعث غیر اقتصادی شدن طرح است].[1
تخمین احتمال شکست سیستم های سازه ای با شکل های مختلف تحت انواع بارگذاری ها اخیرا مورد مطالعه بسیاری از تحقیقوات
در زمینه تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها بوده است .برای تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها دو روش کلوی وجوود دارد :محاسوبه و تحلیول تکوریوک
قابلیت اعتماد که منجر به ابداع روشهایی مانند  FORM2و  SORM3و غیره شده و روشهایی مبنی بر شبیه سازی .در روشهای تکوریوک نیواز

)First-Order Reliability Method(FORM
)Second-Order Reliability Method(SORM

2
3

به محاسبه گرادیان تاب حالت حدی 1می باشد در حالی که روش های مبنی بر شبیه سازی معموال نیازی به محاسبه ایون گرادیوان نبووده و بوا
انجام محاسبات ساده ای می توان احتمال شکست یک سازه را تعیین کرد].[2
روش شبیه سازی مونت کارلو 2روشی پرکاربرد مبتنی بر شبیه سازی برای محاسبه قابلیت اعتماد سازه می باشود کوه در عوین سوادگی
تقریب نسبتا دقیقی از احتمال شکست یک سازه را ارائه می دهد .این روش بخصوص در مسایل پیچیده با متغیرهای تصادفی 3بسویار مناسوب
است] .[3رایج ترین عدم قطعیت ها؛ عدم قطعیت دانش بنیان 4و اهلل بختکی 5است .عدم قطعیت اهلل بختکوی بوه واسوطه طبیعوت تصوادفی و
ذاتی کمیت هاست ،این عدم قطعیت ها عموما به وسیله متغیر های تصادفی مدل می شوند .در مقایسه با عدم قطعیت اهلل بختکی ،عدم قطعیت
دانش بنیان بر خاسته از مدل های ناقص ،ساده سازی ها و محدود کردن اطالعات در دسترس نشأت می گیرد .عدم قطعیت های آماری منبو
مهم دیگر عدم قطعیت دانش بنیان است که توزی احتماالتی برای توصیف پدیده تصادفی عموماً مبهم است .در این مقاله توزی پوارامتر هوای
مبهم به وسیله باند های فاصله ای بر مبنای فاصله اطمینان مدل می شوند.

 -2تئوری قابلیت اعتماد
یکی از اساسی ترین اهداف مهندسی عمران ،طراحی سازه های ایمن می باشد .اما به دلیل وجوود عودم قطعیوت در پارامترهوای مهندسوی
عمران ،نمی توان به یک طرح کامال ایمن دست یافت ،بلکه همواره طراحی ها با میزانی از احتمال خرابی همراه موی باشوند .محاسوبه احتموال
خرابی سازه از نکات مهم در مهندسی عمران می باشد .تدوین آیین نامه های طراحی یکی از کاربردهای اساسوی تکووری قابلیوت اعتمواد موی
باشد .شکل( )1جایگاه تکوری قابلیت اعتماد را در ارتباط با آیین نامه ها نشان می دهد.

شكل(-)3جایگاه قابلیت اعتماد

1

Limit states function
)Monte Carlo Simulation(MCS
3
Random variables
4
Epistemic uncentainty
5
Aleatory uncentainty
2

مفهوم قابلیت اعتماد در رشته های مختلفی بکار برده شده و به ش کل های مختلفی تفسیر شده است .عمومی ترین تعریف پذیرفته شده
برای قابلیت اعتماد این است که قابلیت اعتماد ،احتمال این است که آیتمی عملکردش را در بازه زمانی مشخص تحت شرایط مشخصی انجام
دهد .در این تعریف برای قابلیت اعتماد چهار مطلب به چشم می خورد :احتمال ،عملکرد خواسته شده ،زمان و شرایط عملکرد.

 -1شبیه سازی مونت کارلو
روش شبیه سازی مونت کارلو 1تحت عنوان یک روش نمونه برداری تصادفی ساده یا یک روش آزمون آماری شناخته می شوود کوه امکوان
شناسایی متغیرهای تصادفی بر مبنای مجموعه های نمونه برداری که به صورت تصادفی تولید شده اند را فراهم می نماید .روش موذکور یوک
ابزار ریاضی کارآمد جهت تعیین احتمال تقریبی مربوط به یک پیشامد خاص ،که خود نتیجه مجموعه ای از فرآینودهای تصوادفی موی باشود،
ارائه می دهد.به طور کلی روش مونت کارلو متشکل می شود از :تولید دیجیتال تاب ها و متغیرهای تصوادفی ،تحلیول آمواری نتوایج آزموون و
روش های کاهش واریانس .فرآیند محاسباتی مربوط به روش  MCSبه صورت زیر قابل بیان است:
الف) یک نوع توزی برای متغیر تصادفی انتخاب کنید.
ب) یک مجموعه ی نمونه برداری از توزی مذکور تولید نمایید.
پ) شبیه سازی های الزم را بر اساس مجموعه ی نمونه برداری تولید شده انجام دهید.

 -3-1محاسبه احتمال شكست
در رویکرد شبیه سازی مونت کارلو معموال هیچ آزمایش واقعی انجام نمی شود .برای تحلیل قابلیت اعتماد به کموک ایون روش ،از یوک تواب
حاالت حدی  gاستفاده می شود.
)g(X)= R(X) – S(X

در رابطه( R(X) ،)11مقاومت سازه S(X) ،اثر گذاری وارد بر سازه و  Xبردار متغیرهای تصادفی می باشد .به طوری که  g(X)≤ 0منجر به
شکست شده ولی برای  g(X)> 0حالت ایمن برقرار می گردد .شکل( )2یک تاب حالت حدی از دو متغیر  X1و  X2را نشان می دهد.

شكل( -)2تابع حالت حدی در فضای دو بعدی

)Monte Carlo Simulation(MCS

1

بنابراین پس از هر بار شکست ،به (NFتعداد دفعات شکست) یک واحد اضافه می شود که مقدار اولیه آن صفر است .واین محاسبات  Nبار
تکرار می شود ،که در اغلب موارد محاسبات ،روش مونت کارلو  115بار تکرار می شود و در نهایت احتمال شکسوت از رابطوه زیور محاسوبه
می گردد:
2

که ] [ Iشاخص شکست است و به صورت زیر تعریف می گردد:
)(3

 -2-1تولید نمونه تصادفی
گام اول در پیاده سازی شبیه سازی مونت کارلوی بازه ای ،1تولید فاصله ها مطابق با جعبه های احتمال 2تعیین شده است .برای تولید نمونه
های تصادفی اغلب روش تبدیل معکوس [4] 3استفاده مس شود .که در این صورت متغیر تصادفی  xبه صورت تاب توزی تجمعی F(x) 4در
نظر گرفته می شود .اگر ( )u1, u2, …, umمجموعه مقدارهایی از متغیر های یکنواخت استاندارد باشد ،آنگاه مجموعه مقدارهای:
)(4

) CDF F(xمطلوب خواهند داشت .روش تبدیل معکوس برای نمونه گیری تصادفی از یک جعبه احتمال می تواند توسعه یابد .فرض کنید
یک  CDFمبهم ،همانطور که در شکل( )3نشان داده شده است ،به وسیله

و

محدود شده باشد .آنگاه برای هر  uiدر معادله() دو

عدد تصادفی تولید می شود:
)(5

جفت  xiها تشکیل یک فاصله

می دهند که شامل تمام اعداد ممکن شبیه سازی شده برای یک  uiخاص است.

شكل( :)1تولید نمونه تصادفی

1

)Inteval Monte Carlo Simulation(IMCS
Probability Boxes
3
Invers Transform Method
4
)Cumulative Distribution Function(CDF
2

 -1-1احتمال شكست بر اساس شبیه سازی مونت کارلوی بازه ای
این مقاله روش فاصله اطمینان را برای پارامترهای مبهم  θدر نظر می گیرد Θ .فاصله اطمینوان را مشوخص موی کنود و  θیوک الموان عموومی از آن

است( .)θϵΘبر اساس این فرض نیاز به در نظر گرفتن توزی پارامتر هایی که در این فاصله قرار گرفته انود وجوود دارد .کوه در ایون صوورت
احتمال شکست  Pfمنحصر به فرد نخواهد بود و در بازه متفاوت است .ما به دنبال محاسبه و ارزیابی حد بواال و پوایین ایون احتموال شکسوت
هستیم .یک تصور از همه توزی های ممکن می تواند با در نظر گرفتن حد باال و پایین میانگین تاب توزی حاصل شود کوه اگور تواب توزیو
تجمعی() ) F(xرا برای متغیر هوای تصوادفی  xدر نظور گرفتوه شوود ،بورای هور  xیوک فاصوله

موی تووان یافوت کوه یعنوی:

و این جفت  CDFها در اصطالح جعبه احتمال یا مرز های احتمال نامیده می شوند] .[5شکل ( )4جعبه احتمال بورای
یک توزی نرمال با میانگین فاصله ای ] [2 3و انحراف استاندارد  0.5را نشان می دهد.

شكل( :)4جعبه احتمال با توزیع نرمال

هنگامی که  θدر فواصل متفاوت است ،متغیر های تصادفی شبیه سازی شده  xنیز بر این اساس متفاوت خواهند بود و به دنبال آن تابه حالت
حدی ) g(xنیز یک تاب از  θخواهد بود ،یعنی ) .g(x,θاگر مقدار مینیمم و ماکسیمم ) g(x,θمحاسبه شوند:
)(6

)Min g(x,θ) ≤ g(x,θ) ≤ Max g(x,θ

سپس :
)(7

و با جایگذاری ( )7در ( )2خواهیم داشت:

بنابراین حد باال و پایین احتمال شکست حاصل می شود:

)(8

]I[Max (g(x,θ) ≤ 0)] ≤ I[g(x,θ) ≤ 0] ≤ I[Min(g(x,θ))≤ 0

 -4مثال
قاب خمشی فوالدی نشان داده شده در شکل( )5با مشخصات آماری ارائه شده در جدول ( )1برای تحلیل قابلیت اعتماد و مقایسه روش شبیه
سازی مونت کارلوی ساده و مونت کارلوی بازه ای مورد نظر می باشد.

جدول( :)3مشخصات آماری قاب فوالدی و احتمال شكست سازه
Mean
With Confidence level
90%

Mean

Random Variables

[6336/97

6421

)D (N

017

)L (N
)W (N
2

Distribution

Std. dev.

Normal

642

]6453/21

Normal

382/4

]014/44

[021/44

Normal

2234

]4724/43

[4941/49

4997

Normal

3/41

]31/64

[29/51

28/44

Normal

341/4

]2977/13

[2814/49

2848

4

) I (cm

Normal

31/33

]244/94

[249/44

242/2

3

) Z (cm

Normal

32

]272/70

[390/91

277

)E (GPa

Normal

39/33

]204/83

[207/39

201

)Fy (MPa

1/42%
]1/72%

[1/14%

) A (cm

Pf
)(MCS
Pf
)(IMCS, Confidence level 90%

فرض بر این بوده که اطالعات مربوط به میانگی ن فاصله ای متغیر ها در دسترس بوده و متغیر ها مستقل از هم هستند .تاب حالت حدی نیز به
صورت زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
g(x)= uallow - u

که در این رابطه  uallowمقدار تغییر مکان جانبی مجاز قاب و  uتغییر مکان جانبی موجود قاب که از تحلیل المان محدود و بر اساس متغیر ها
بدست می آید .و تعداد نمونه های تصادفی نیز  11111در نظر گرفته شده است.

 -4نتیجه گیری
در این روش شبیه سازی ،قابلیت اعتماد سازه ای را زمانی که پارامتر های آماری به دلیل عدم قطعیت های دانش بنیان به طور دقیق نمی توان
تعیین کرد ،کارایی باالیی دارد .بر آورد فاصله ای احتمال شکست نیز می تواند یک بیان مناسب از اعتماد در نتایج قابلیت اعتماد را داشته باشد.
همچنین این روش ایراد اصلی روش شبیه سازی مونت کارلوی ساده را که نیاز آن به تعداد ارزیابی های زیاد می باشد را برطرف می کند.
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