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اطالعات مقاله
دريافت مقاله1394/04/20:
پذيرش مقاله1394/10/30 :
واژگان كلیدی:
قابلیت لطمینان،
شویهسازی ز ی،
آ الی حساسیت،
تاب پايه شعالی،
قاب خمشی فل ی

چکیده
قابهای خمشی فلز ی جز متزدل لتزرين سزازههزای سزاختما ی هسزتند ليزن سیسزتم
سززازهلی بززه سززوا ل ز لملی ظی زر قصززان در سززاخت خص رززا فززرلهم شززدن رززلویت
کامززد در لتصززاو  ،يژگ زیهززای مصززالو ي زا للمززال بارهززای پ زیش بین زی شززده ت ززت
تاثیر لدم قطعیتهايی لسزت کزه مزیت ل زد ليمنزی سزاختمان رل ت زت تزاثیر قزرلر دهنزد
تئ ری قابلیزت لطمینزان سزازه بزا در ظزر گزرفتن ليزن لزدم قطعیزتهزا ترکیزا آن بزا
تئ ز ری لحتمززاو سززازه بززه لرزي زابی سززطو ليمن زی سززازه م زیپززردلزد در لي زن مقالززه،
قابلی زت لطمینززان آ ززالی حساس زیت قززابهززای خمش زی فل ز ی بززه کمززش ر ش شززویه-
سازی ز زی مز رد لرزيزابی قزرلر گرفتزه لسزت بزرلی ليزن منظز ر يزش للگز ريتم ترکیوزی
جهززت بززرآ رد لحتمززال خرلبززی جسززتج ی قطززه طرلحززی بززا برززارگیری هم مززان
للگ ز ريتم کززرم شززاتززاب ر ش متززا-مززدلِ تززاب پاي زه شززعالی پیشززنهاد شززده لسززت
کززارليی ر يرززرد م ب ز ر تسززت بززر ر ی چنززدين مثززال لززددی لرزي زابی شززده س ز
ليمن زی ی ز حساس زیت ليمن زی سززوت بززه مت یرهززای تصززادفیِ ي زش قززاب سززه طوقززه
ف ودی ت ت يش شتابنگاشزت مصزن لی مز رد بررسزی قزرلر گرفتزه لسزت سزطو ليمنزی
بززه دسززت آمززده بززا تززايج دقی زق حارززد لز ر ش شززویهسززازی م ززت کززارل منطوززق
بیززا گر کززارليی للگزز ريتم پیشززنهادی لسززت تززايج بززرآ رد ليمنززی آ ززالی حساسززیت
بی زا گر آن لسززت کززه قصززان در سززاخت لتصززالهززای گی زردلر در قززابهززای خمش زی بززه
شرد قابد ت جهی لحتمال خرلبی قاب رل ت ت تاثیر قرلر میدهد

 -1مقدمه

مساله سالمت

لم ما رفتار لقعی يش سیستم سازهلی لبسته به لدم

لطمینان با در ظر گرفتن مقا مت

قطعیتها پارلمترهای تصادفی مت یرهای م ج د در آن

کمیتهای غیر قطعی مت یرهای تصادفی ،لين مفاهیم رل

سازه لست لين مت یرها میت ل ند شامد مشتصا مصالو،

به ديده لحتماو می گرد به ط ر کلی لگر در ت لید يش

لبعاد هندسی ،بارگذلری شرليط مرزی متتلف باشند که

سیستم ،حالت حدی میان سالمت خرلبی رل ت سط تاب

خرلبی م لجه هستیم که تئ ری قابلیت
بارِ سازه به لن لن

 Rبه ترتیا

در مواحث مهندسی لز آ ها با لن لن مقا مت بار ياد می-

شرليط حدی ) G(R,Qبیان کنیم (Q

ش د ] [1در لغلا لين مواحث ،به شرد های متتلف با

موین مت یر تصادفی بار مقا مت در آن سیستم هستند)،
خرلبی هنگامی لتفاق میلفتد که مقدلر  Gک چرتر لز رفر

* پست للرتر یش يسنده مسئ لf.mirsafi@yahoo.com :

 1لستاديار ،گر ه مهندسی لمرلن ،دل شگاه لل هرل
 2لستاديار ،گر ه معماری ،دل شگاه سیستان بل چستان
 3دل شیار ،گر ه مهندسی لمرلن ،دل شگاه سیستان بل چستان
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گردد مطابق لين تعريف لز ديدگاه سازهلی هرگاه پاسخ
سازه لز مقا مت ظیر آن بیشتر ش د در سیستم خرلبی رخ
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میدهد در لرزيابی قابلیت لطمینان ،به لزلی تمام حاوتی

مجم لهلی ] [10 9پیشنهادشدهلست لين ر شها با

که لحتمال لين لتفاق ج د دلرد ضعیت سیستم بايد

حفظ دقت ،لحتمال خرلبی رل با تعدلد بسیار کمتری سوت

م رد لرزيابی قرلر گیرد ] [2در چنین حالتی برلی بیان

به ر ش م ت کارل در لختیار قرلر میدهند لخیرل به

لحتمال خرلبی سازه ( )Pfخ لهیم دلشت:

منظ ر بهو دِ دقت در ر د حد

()1
Pf  P (R  Q )  P (G (R ,Q )  0),
رلبطه ف ق يش رلبطه لساسی قابلیت لطمینان لست که

مسائد سازهلی ،م ققین با لستفاده لز ر شهای ترکیوی
ظیر لستفاده هم مان لز للگ ريتمهای فرللبتراری ظیر

بدست آ ردن پاسخ دقیق آن بسیار دش لر ب ده ،لمال

للگ ريتم ژ تیش ،بهینهسازی ت ده ذرل  ،للگ ريتم فاخته

لمران م اسوه ت لید آن در احیه خرلبی ممرن یست

مسابقه لساد ل ی به همرله ر شهای مرتوه ل ل قابلیت

لیرن با لستفاده لز سادهسازی در ظر گرفتن فرضیاتی،

لطمینان به لرزيابی قابلیت لطمینان سازهها پردلختهل د

چندين ر ش لددی شویهسازی برلی حد آن لرلئه شده

] [13 11همچنین لستفاده لز ر شهای متا مدل جهت

لست مشه رترين آنها ر شهای مرتوه ل ل قابلیت

مسئله ت سط م ققین متتلف

شویهسازی م تکارل ()MCS

لطمینان ()FORM

میباشند ر شهای مرتوه ل ل به ل اظ م اسوا

ساده

کاهش حجم م اسوا

ی طرلحی ليمن در

م رد بررسی قرلرگرفته لست لين ر شها به سه گر ه
ر شهای سطو پاسخ چند جملهلی ،ر شهای لس الين

ب ده لال ه بر سادگی دلرلی لين يژگی هستند که قطه

ر شهای موتنی بر يادگیری شوره لصوی تقسیم بندی

به لوارتی م تمد ترين حالت

ر شهای قابلیت

با بیشترين لحتمال ق ع

میش د

لستفاده هم مان آ ها

خرلبی در مسائد سازهلی رل در لختیار طرلح قرلر میدهند

لطمینان به سرلت در حال گسترش لست ] [19-14در

فارله قطه مذب ر لز مودل (در فضای رمال لستا دلرد)

میان ر شهای م ج د ،ر شهای لس الين شوره لصوی

شاخص قابلیت لطمینان ( )βامیده میش د با م اسوه آن

لين يژگی رل دلرل هستند که برلی مسائلی که تاب شرليط

به ر ر

تقريوی میت لن لحتمال خرلبی سازه رل ی

حدی آ ها با لستفاده لز درجا

پايین چند جملهلی قابد

تتمین زد لما در سازههای با شرد خرلبی پیچیده ،مسائد

م اسوه یست ،به دلید ل عطافپذيری زياد پاسخهای قابد

يا مسائلی با چندين قطه م تمد

قو لی لرلئه کنند ] [14لين ر شها متص را جهت حد

با مت یرهای زياد

شرست م ضعی ،لين ر شها در تعیین قطه طرلحی

مسائلی که در آ ها برآ رد تاب شرليط حدی پیچیده

تتمین لحتمال خرلبی سازه ات لن هستند همچنین برلی

زمان بر ب ده ی تاب شرليط حدی به ر ر رريو دلده

حد مسائد با مت یرهای غیر رمال ،یاز به لستفاده لز

شده ،م ثر هستند

گاشت

ل تقال مت یرها به فضای رمال لستا دلرد

پیچیدگی مساله رل بیشتر میکند ] [5-3در مقابد ،ر ش
شویهسازی م ت کارل با ج د آ ره قادر به تتمین مقدلر
لحتمال خرلبی با دقت باو لست ،لما در لرلئه م تمدترين
حالت خرلبی سازه ات لن لست لال ه بر آن برارگیری لين
ر ش برلی سازههای با لحتمال خرلبی پايین یازمند ررف
قت

ه ينه زيادی خ لهد ب د که لز معايا لين ر ش

م س ب میش د ] [5برلی حد مشرال ف ق ،ر شهای
شویهسازی ديگری لز جمله ر ش م هگیری موتنی بر
لهمیت ] ،[6م هگیری خطی ][8 7
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شویهسازی زير

 -2روشهای بکارگرفته شده در تحقیق
در مقاله حاضر قابلیت لطمینان قاب خمشی فل ی به
لن لن يش سیستم سازهلی متدل ل ،با در ظر گرفتن لدم
قطعیت در رلویت لتصال م رد بررسی قرلر گرفته لست
برلی لين منظ ر ر ش شویهسازی ز ی ] [20ی ر يررد
جستج ی پیشنهاد شده در مرج

] [21برلی يافتن

م تمدترين حالت خرلبی سازه جهت لف ليش کارليی با
يرديگر ترکیا شدهل د فرآيند جستج در لين ت قیق
ت سط للگ ريتم جستج گر کرم شاتاب ر ر پذيرفته
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رخشا یمهر ،رلشری ،میری لژدریمقدم

متعاقوا لز يش ر ش آ الی حساسیت مت یرها در فضای
لرلی جهت بررسی حساسیت لحتمال خرلبی به ت ییرل
مت یرها لستفادهشدهلست به منظ ر کاهش حجم
م اسوا در مسئله سازهلی لز ر ش متا-مدل ت لب پايه
شعالی لستفاده میش د ر شهای م ب ر به ر ر
خالره در لدلمه آمده

کامال

برلی هر قسمت مرلج مناسا

جهت بررسی بیشتر آ رده شده لست س

للگ ريتم

ترکیوی پیشنهادی جهت برآ رد تايج قابلیت لطمینان
لرلئه شده لست

 I .w ,

 w
N

i 1 i
N

i

()4

Pf

i 1 i

که در آن  Iبردلر شمار ده لست
احیه سالمت

م ههای م ج د در

خرلبی رل جدل میسازد مرلحد حص ل

پاسخ با لستفاده لز لين ر ش به ط ر مفصد در مرج
م ب ر لرلئه شده لست
 -2-2الگوریتم بهینهساز كرم شبتاب جهت برآورد
نقطه طراحی
يری لز معايا ر شهای گرلديا ی در تتمین قطه

 -2-1برآورد احتمال خرابی و تعیین نقطه طراحی

طرلحی ،یاز به لستفاده لز يش قطه شر ع جستج ی

به شرد کلی در ر شهای مرتوه ل ل قابلیت لطمینان

مناسا

(بد ن در ظر گرفتن ر ش جستج ی قطه طرلحی)،

حص ل پاسخ لست در سالهای لخیر به منظ ر غلوه بر

هدف برآ رد کمترين مقدلر شاخص قابلیت لطمینان به

لين م د ديت

ی با ت جه به فرلگیر شدن ر شهای

ر ر زير لست:

موتنی بر کام ی تر ،لستفاده لز للگ ريتمهای فرللبتراری به
d

,

()2

2
i

U



Min

i 1

G(X) = 0,

Subject to

ی برارگیری مشتقا تاب شرليط حدی جهت

شرد گستردهلی در مواحث بهینهيابی م رد لستفاده
م ققین قرلر گرفته لست للگ ريتم جستج گر کرم شا-

در رلبطه ف ق U(1:d) ،مقدلر مت یر در فضای رمال

تاب يری لز لين ر شهای للهام گرفته لز طویعت لست که

لستا دلرد  Gمقدلر حارله برلی تاب شرليط حدی مسئله

در لين ت قیق م رد لستفاده قرلر گرفته لست ] [22لز

لست مرج ] ،[21يش ر ش جایگ ين به منظ ر يافتن

م ليای لستفاده لز لين للگ ريتم ،لمران لرلئه پاسخهای

ی آ الی حساسیت

بهینه م ضعی در کنار پاسخ بهینه لم می لست لين

زير لرلئه کرده لست در آن برخی لز

يژگی جهت بررسی مسائد قابلیت لطمینان با تاب شرليط

م د ديتهای م ج د در ر ش کالسیش مرتوه ل ل ظیر

حدی غیرخطی

ی مسائد چندين شاخص قابلیت

ل م برارگیری گاشتهای مت للی مرتف شده لست

لطمینان بسیار م ثر لست چنا چه مساله دلرلی چندين

قطه با بیشترين لحتمال ق ع
مت یرها به ر ر

s

Max W   PDFi ( i ,  i ),

()3

i 1

G(X) = 0
در رلبطه ف ق W ،زن هر قطه s ،تعدلد مت یرهای مسئله

Subject to

 PDFiتاب

چگالی لحتمال مت یر  iبا میا گین μ

شاخص قابلیت لطمینان باشد ،م قعیت

آ ها ت سط

للگ ريتم م ب ر به لن لن پاسخ لرلئه شده آشرار میسازد
که تايج لرلئه شده ر ش مرتوه ل ل در برآ رد لحتمال
خرلبی قابد لطمینان یست (به دلید مشرد ذلتی لين

ل رلف معیار  X σمت یر در فضای لرلی مسئله لست

ر شها در تتمین لحتمال خرلبی) لين ر ش که بر مونای

] [20با برارگیری لين شی ه زندهی لحتمال

ر بیشتر لست

مرج

جذب ش دگی کرمهای شاتاب به

خرلبی رل به کمش تعدلد م ههايی کمتر لز ر ش م ت

تستین بار در سال  2008ت سط م ققین دل شگاه

کارل م اسوه کرده لست با تعريف زن برلی هر م ه

کموريج لرلئه شده موتنی بر سه شرط لساسی لست)1 :

ت لید شده در يش بازه مشتص

بر لساس تاب ت زي

يرن لخت ،لحتمال خرلبی ر ر رلبطه زير تعريف میش د

مجله مدل سازی در مهندسی

کرمهای شاتاب فاقد جنسیت هستند  )2جذلبیت
متناسا با ر کرمهای شاتاب لست کرم با ر کمتر
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جذب کرم با ر بیشتر میش د لگر هیچ ری واشد

بر لساس دلدههای ل لیه در نيابی میکند p ،رل میت لن به

حرکت کرمها تصادفی خ لهد ب د  )3ر شنايی با تاب

ر ر زير تعیین م د

هدف در لرتواط لست بر مونای ق ل ین ف ق ،حرکت بر
لساس رلبطه زير شرد خ لهد گرفت
(x tj  x it )  t  it

() 5

  rij2

x it 1  x it   0e

در رلبطه ف ق  x it 1 , x itبه ترتیا م قعیت کرم شاتاب
 iدر زمان  t+1 tب ده  0 ،مقدلر جذلبیت  ،ضريا
جذب ر r ،فارله میان د کرم شاتاب  ،پارلمتر
  itلدد تصادفی ت لید شده بر لساس

حرکت تصادفی
تاب

چگالی لحتمال گ س

يرن لخت لست ] [22ت ضی ا

يا تاب

چگالی لحتمال

مناسا در خص ص

للگ ريتم پارلمترهای م ج د در لين ر ش رل میت لن در
مرج ] [23مشاهده م د
 -2-3روش درونیابی مبتنی بر توابع پایه شعاعی
ر ش در نيابی موتنی بر ت لب پايه شعالی يری لز ر ش-
های متا-مدل لز ع لس الين لست که برلی مسائلی که در
آ ها مدلسازی

شویهسازی پره ينه

يا زمانبر لست

م رد لستفاده قرلر میگیرد بر خالف ر شهای پیشبینی
موتنی بر شوره لصوی ،لين ر ش تتمین تاب
م اسوا

m

) )  (x (i ) )   p j  ( x (i )  x ( j

()7

j 1

رلبطه باو رل میت لن به ر ر ماتريسی زير باز يسی کرد

RBS P  y

()8

T

چنا چه در رلبطه باو معر س  RBSج د دلشته باشد،
ضرليا ز ی به ر ر زير م اسوه خ لهند شد
P  (RBS ) y

1 T

()9

بدين ترتیا رلبطه رل به شرد کلی زير خ لهیم دلشت
()10

( X )  (RBS )P  (RBS )(RBS )1 yT
])

) (m

RBS  [RBS ( x  x ),..., RBS ( x  x
)(1

ت لب پايه شعالی متتلفی برلی لستفاده در رلبطه در ن-
يابی ف ق لرلئه شدهل د که در ت قیق حاضر لز تاب به
ر ر زير برلی حد مسائد لستفاده شده لست
2

()11

c

j 2

RBS  x  x

ﮐﻪ در آن cﺿﺮﯾﺒﯽ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
 -2-4آنالیز حساسیت مبتنی بر قابلیت اطمینان

رل با

بررسی حساسیتِ لحتمال خرلبی به مت یرهای تصادفی در

بسیار کمتر در لختیار میگذلرد ضمن آ ره

مهم در طرلحی

دقت م اسوا

در آن به ل دلزه قابد قو لی باو لست ][14

يش سیستم سازهلی لز را
بهینه

کلیدی

ی سادهسازی مسائد با تعدلد مت یرهای تصادفی

لين ر ش با برارگیری قاط پايه که در آ ها مقدلر تاب

زياد لست در زمینه مسائد مقا مسازی سازهها ی میت لن

شرليط حدی م اسوه شده لست ،مقادير جديد تاب

با شناسايی مت یرهای با لهمیت ،لز تايج آ الی حساسیت

شرليط حدی رل در م قعیت جديدی لز م هها تتمین

جهت لف ليش سطو ليمنی سازه با کمترين ه ينه لستفاده

میز د برلی لين منظ ر ر ش مذک ر يش تاب در نياب بر

م د متدل لترين ر شِ آ الی حساسیت در ر شهای

مونای برارگیری مجم ع دلدههای مشاهده شده به ر ر

مرتوه ل ل ،لستفاده لز تايجی لست که در حین پر سه

زير تشرید میدهد:

جستج برلی يافتن قطه طرلحی بدست میآيد معم و
m

()6

) )  (x )   p i  ( x  x ( j
j 1

که در آن  .بیا گر فارله لقلیدسی د قطه p ،ضريا
ز ی مرب ط به تاثیر تاب شرد )  (.تاب پايه شعالی
ل تتاب شده لست ] [24لز آ جا که ر ش پیشبینی تاب رل

لز آ ها با لن لن فاکت رهای لهمیت ياد میش د ] [2مرج
] [21يش ر ش جديد جهت م اسوه فاکت رهای لهمیت
در فضای لرلی مت یرها لرلئه م ده لست مطابق شرد ،1
لز میان م ههای م ج د در احیه خرلبی ،م ه با
بیشترين زن تعیین م قعیت میش د ،س
چگالی لحتمال در لين قطه

مجله مدل سازی در مهندسی

سوتِ تاب

ی مد برلی هر بعد
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م اسوه شده

مدل ظیر در ن يابی پايه شعالی ترکیا م د برلی لين

هايتا لز لين مقادير برلی بدست آ ردن

مقادير حساسیت به ر ر زير لستفاده میش د

 Xi
s

2
Xi

()12

که در آن PDFmod Xi

شده در مرج ] [20بازههای مناسا ت لید م ه تعیین

X 
i



میش د پ

PDFmod

لز تعیین بازهها در ر ش شویهسازی ز ی

لقدلم به ت لید م ه بر لساس تاب ت زي يرن لخت می-

i 1

PDFMPP X i
Xi

منظ ر بر لساس تاب چگالی لحتمال مت یر

ر ش لرلئه

 Xi  1

ش د م ههای ت لید شده هم مان به لن لن جمعیت
ل لیه للگ ريتم بهینهساز

 PDFMPP Xiبه ترتیا مقادير

ی مونای قاط کنترل در ر ش

م تمدترين حالت

در یابی پايه شعالی در ظر گرفته میش د بدين ترتیا

خرلبی آن مت یر تصادفی لست بدين ترتیا ل تظار می ر د

چنا چه یاز به م ه بیشتری جهت برآ رد لحتمال خرلبی

ل رلف معیارِ مت یری که در قطه

يا حرکت کرمهای شاتاب (برلی رسیدن به قطه با

طرلحی ،فرل ل یِ سویِ رمال شده کمتری سوت به ساير

بیشترين لحتمال خرلبی) باشد ،م ههای جديد ت لید

شاخص

شده ی م قعیت جديد کرمهای شاتاب بر لساس ر ش

تاب چگالی مت یر  Xiدر قاط مد
ت ییرل

میا گین

مت یرها دلشته باشد لثر بیشتری در ت ییرل

قابلیت لطمینان مسئله به همرله دلشته باشد ] [21در

شویهسازی به کمش تاب پايه شعالی زندهی شده

ت قیق حاضر لز لين ر ش جهت برآ رد حساسیت مت یرها

جهت برآ رد پاسخ بهکار گرفته میش د در هر گام
بهترين م قعیت با فرلخ ل ی تاب

در مساله لستفاده شده لست

-3

سنجی شده

الگوریتم تركیبی جهت برآورد ایمنی و

شرليط حدی للتوار

تیجه آن جهت لرالح دقت تاب پايه

شعالی م رد لستفاده قرلر میگیرد لين فرآيند تا زمان

محتملترین حالت خرابی سازه

همگرليی للگ ريتم بهینهساز به م تمدترين حالت خرلبی

شی ه ت لید م ه برآ رد لحتمال خرلبی در ر ش شویه-

م رد لستفاده قرلر میگیرد ت ضی ا ف ق ذيال در قالا 7

سازی ز ی لين لمران رل فرلهم میسازد تا به رلحتی آن رل

مرحله جهت حص ل پاسخ لرلئه شده لست

با ر شهای جستج ی فرللکتشافی

)

PDF M PP (X

ی ر شهای متا-

)

PDF M od (X

)

)

PDF M od (X

PDF M PP (X

M PP

PDF X

PDF X
X

X
Samples in Failure Region

شرد  1لرزيابی لهمیت مت یرها بر لساس ر ش لرلئه شده در مرج ][21

مجله مدل سازی در مهندسی
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مرحله  1تعیین بازه جهت ت لید م ه بر لساس مرج

 -1 -3-1تابع درجه دوم

] [20ت لید م ه مونا برلی ر ش در نيابی

مثال م رد بررسیِ لين قسمت شامد يش تاب شرليط

مرحله  2م اسوه تاب شرليط حدی در قاط مونا

حدی به ر ر زير لست

تشرید تاب در نياب پايه شعالی

()13

مرحله  3ت لید م ههای جديد در بازه تعیین شده جهت

در رلبطه ف ق  X2 X1مت یرهای تصادفی غیر لبسته با

G (X )  5  0.5(X 1  0.2) 2  X 2 ,

برآ رد لحتمال خرلبی در ر ش ز ی

ت لب ت زي

مرحله  4تتمین تاب شرليط حدی م ههای گام قود به

مساله دلرلی د پاسخ م ضعی برلبر ()-2.741 0.965

کمش ر ش در نيابی

زندهی به م هها بر لساس

رمال لستا دلرد د مطابق ت لید ل جام شده

()2.916 1.036

ب ده،

قطه

بهینه

کلی

آن

رلبطه  3برآ رد لحتمال خرلبی

( )-2.741 0.965میباشد به منظ ر لرزيابی دقت ،تیجه

مرحله  5للتوار سنجی م ه با بیشترين زن در احیه

حارد لز ر ش پیشنهادی در کنار تايج م ج د در مرج

خرلبی به هنگام سازی تاب در نياب

 21 20در جد ل ( )1لرلئه شده لست آ الی حساسیت

مرحله  6در ظر گرفتن م هها به لن لن جمعیت کرم-

موتنی بر ر ش مرتوه ل ل تايج حساسیت رل برلبر با

های شاتاب

حرکت بر لساس للگ ريتم بهینه ساز

رلبطه 3
مرحله  7در ر ر

( )0.9436 0.355لرلئه م ده لست تیجه حساسیت
حارد لز رلبطه ( )12در جد ل  1لرلئه شده لست با

همگرل شدن للگ ريتم :برآ رد تايج

آ الی حساسیت بر لساس رلبطه 12

لرالح لحتمال

خرلبی بر لساس مرحله  4در ر ر همگرل شدن برگشت
به مرحله 5
به کمش ر يررد ف ق لال ه بر آ ره لمران برآ رد
م تمدترين حالت خرلبی

قطه طرلحی با تعدلد شویه-

سازی ل دک لمرانپذير میگردد ،ساير قاطِ با بیشترين لثر
در برآ رد لحتمال خرلبی ،با دقت بیشتری شناسايی شده
سوا بهو د تتمین لحتمال خرلبی در ر ش ز ی می-
ش د

مقايسه تايج لرلئه شده در لين جد ل تیجه میش د
ر يررد پیشنهادی در برآ رد پاسخ دقت مطل بی دلرد
 -3-1-2تابع نمایی
در لين مثال تاب شرليط حدی به ر ر تاب مايی رلبطه
( )9دلده شده ،مت یرها ی دلرلی ت زي

رمال لستا دلرد

میباشند ] [25تايج حارد لز ر ش پیشنهادی برلی لين
مثال در جد ل ( )2لرلئه شده لست ر ش مرتوه ل ل
قابلیت لطمینان

تايج حساسیت رل به ر ر

( )0.939 0.344لرلئه م ده لست
()14

G (X )  e (0.4( X 1  2)6.2)  e (0.3X 2 5.0)  200,

 -3-1مثال های عددی
به منظ ر لرزيابی دقت ر ش پیشنهادی ،تست مثالهای

 -3-1-3تیر یکسر گیردار

لددی با ت لب شرليط حدی متتلف م رد بررسی قرلر

در لين مثال م تمد ترين حالت شرست يش تیر يش سر

گرفتهلست برلی لين منظ ر پاسخ حارد لز ر ش

گیردلر ت ت بار گسترده يرن لخت م رد لرزيابی قرلر

پیشنهادی در تعیین قطه با بیشترين لحتمال خرلبی

گرفته لست تاب شرليط حدی برلی تیر مذک ر مطابق

ی تايج حساسیت برلی مسائد م ب ر م اسوه با تايج

رلبطه ()15

م ج د در مرلج مقايسه شده لست برلی هر سه مساله

مسئله در جد ل ( )3لرلئه شده لست

زير لز  60م ه مونا جهت لستفاده لز ر ش تاب پايه
شعالی لستفاده میش د

مجله مدل سازی در مهندسی

()15

X1
,
X 23

مقادير میا گین

ل رلف معیار مت یرهای

G (X )  18.46154  7.476923 1010
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مت یرهای مساله دلرلی تاب ت زي رمال ب ده مستقد لز

()16

G (W , E , P (t ), I ,  , Z , Fy )  Z .Fy  M

يرديگر میباشند مشابه مثالهای قود پاسخ حارله لز
ر يررد پیشنهادی با تايج حارله لز د ر ش سطو پاسخ

لحتمال خرلبی م اسوه شده ت سط ر ش شویهسازی

] [26ر ش موتنی بر بهینه سازی به ر ش لجتماع ذرل

م تکارل با لستفاده لز يش میلی ن م ه برلبر 0011 0

تايج در جد ل ( )4لرلئه شده لست

م اسوه شده لست که شاخص قابلیت لطمینا ی معدل

ر ش مرتوه ل ل قابلیت لطمینان تايج حساسیت رل به

 3.06به همرله دلشته لست با ت جه به تعدلد مت یرهای

ر ر ( )0.253 0.97لرلئه م ده که بررسی تايج حارله

م ج د در مساله ،لز  200م ه جهت تتمین تاب در

] [11مقايسه شده

ر ش تاب پايه شعالی لستفاده شده که پ

بیا گر دقت مناسا للگ ريتم پیشنهادی لست

للگ ريتم ،لحتمال خرلبی  3.19م تملترين حالت خرلبی

 -3-1-4قاب فوالدی تحت نیروی هارمونیک

با متتصا زير برلی قاب م اسوه شده لست:

يش قاب ف ودی يش طوقه به لرتفاع  4متر میرليی %5

()64953 106×2.09 177 2106.6 0.0506 249.07 2262.6

ت ت یر ی هارم یش  P(t)=1000sin5tقرلر گرفته

بر لساس ر ش رتوهبندی لرلئه شده در رلبطه (،)12

لست تیر ف قا ی قاب به ر ر رلا فرض شده ست ن-

مت یرهای زن ( ،)Wبار ()P

ها لز ع  INP20در ظر گرفته شده لست برلی قاب

ممان لينرسی به ترتیا

بیشترين تاثیر رل در ليمنی سازه دلشتهل د در حالی که

م رد ظر ،مت یرهای تصادفی مطابق مقادير لرلئه شده در
جد ل ()5

لز همگرليی

تاثیر مت یرهای باقیما ده بر ليمنی قاب در مقايسه با سه

تشرید مفصد پالستیش در ست نها به

پارلمتر م ب ر بسیار کمتر ب ده لست

لن لن تاب شرليط حدی در ظر گرفته شده لست

جد ل  1تايج قابلیت لطمینان مثال ()1
لحتمال خرلبی

شاخص قابلیت لطمینان

تايج آ الی حساسیت

قطه با بیشترين لحتمال ق ع

رش

0.00183

2.906

()0.934 0.356

()-2.741 0.965

]Kiureghian and Dakessian [24

0.00183

2.9056

()0.9349 0.356

()-2.74163 0.962577

جستج ی قطه طرلحی با ر ش [14] PSO

0.00183

2.9056

()0.9347 0.355

()-2.7415 0.9634

للگ ريتم پیشنهادی

جد ل  2تايج قابلیت لطمینان مثال ()2
لحتمال خرلبی

شاخص قابلیت لطمینان

تايج آ الی حساسیت

قطه با بیشترين لحتمال ق ع

رش

0.00382

2.668

-

-

]Kim and Na [25

0.00363

2.685

-

-

شویه سازی م ت کارل ][25

0.00337

2.7099

()0.938 0.345

()-2.54776 ،0.92355

جستج ی قطه طرلحی با ر ش [14] PSO

0.003364

2.71

()0.938 0.345

()-2.5478 ،0.9236

للگ ريتم پیشنهادی

جد ل  3پارلمترهای آماری مت یرهای مثال ()3
پارلمترهای آماری

مجله مدل سازی در مهندسی

میا گین

مت یر
X1
X2

ضريا ت یرل %

ل رلف معیار

20

0.0002

0.001

15

37.5

250
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جد ل  4تايج قابلیت لطمینان مثال ()3
لحتمال
خرلبی

شاخص قابلیت
لطمینان

تايج آ الی
حساسیت

قطه با بیشترين لحتمال ق ع

رش

0.010225

2.318

()0.17 0.98

()0.0011172 165.8875

ر ش سطو پاسخ ][26

0.009879

2.3309

()0.173 0.98

()0.001118921 165.43723

جستج ی قطه طرلحی با ر ش [14] PSO

0.009876

2.331

()0.162 0.986

()0.001112514 165.7882

للگ ريتم پیشنهادی

جد ل  5پارلمترهای آماری مت یرهای مثال ()4
پارلمترهای آماری

تاب چگالی لحتمال

مت یر
W

ضريا ت یرل %

میا گین

20

50.000

رمال

5

2.1×106

ل گ رمال

E

20

1000

ل گ رمال

)P(t

10

2140

ل گ رمال

I

10

0.05

ل گ رمال

ξ

10

249

ل گ رمال

Z

5

2400

ل گ رمال

Fy

 -4معرفی سازه مورد بررسی در تحقیق
مطابق شرد ( ،)2قاب م رد بررسی يش قاب سه طوقه
ب ده که تیرها ست نهای آن به ترتیا لز ف ودی با حد
تسلیم  3450 2500کیل گرم بر سا تیمتر مرب ساخته
شدهل د همچنین ضريا لستهالک قاب  ،%5دها ه لرتفاع
قاب ی به ترتیا برلبر  3/66 7/32متر در ظر گرفته
شده لست به منظ ر للمال بار لرزهلی ،يش شتاب گاشت
مصن لی بر لساس ر ش لحتماوتیِ لغتشاش سفید فیلتر
شده به سازه للمال شده لست لين شتاب گاشت با در بر
دلشتن چندين فرکا

متفا  ،میت ل د پاسخ سازه رل

شرد  2قاب سه طوقه م رد بررسی

طی يش لرزه با د لم زياد فرکا سی ديش به فرکا
1.2

سازه مايان سازد برلی لين منظ ر لز ر ش فیلتر لرالح
شده گارلجیاح

0.8

رلسیم ان ] [28لستفاده شده که در

0.4

ح زه  Sبه ر ر رلبطه زير لرلئه شده لست.
4 g g S

()17

S  2 g g S  g2
2

که در آن  g

فرکا

0

F (s ) 

0

60

-0.4
-0.8

 به ترتیا مقادير لستهالک زمین

هستند ] [28 27شتاب گاشت مذک ر در شرد

( )3شان دلده شده لست

مجله مدل سازی در مهندسی
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متغیرهای تصادفی و تابع شرایط حدی

خص ریا

آماری لين مت یرها در جد ل ( )6لرلئه شده

لست

مسئله
لغلا لتصاوتی که در طرلحی به لن لن لتصال رلا در
ظر گرفته میش د ،در لمد به ر ر

یمه رلا لمد

کرده ،سوا میش د رفتار هايی سازه طی زمین لرزهها
مطابق طرح پیشبینی شده واشد ] [29لين لامد می-
ت ل د پیآمد مشرال ِ لجرل يا ماهیت ذلتی لملررد لتصال
به دلید شرد هندسی آن باشد بر لساس معیار تقسیم-
بندی لتصاو

یمه رلا آئین امه لر پا  ،سوت تعريف

شده ستتی برلی هر لتصال مطابق فرم ل زير تعريف می-
ش د:
KiL
,
 EI b 

()18

K 

در رلبطه ف ق ،پارلمترهای  Ib E ،Lبه ترتیا ط ل،
مد ل لوستیسیته ممان لينرسی تیر  Kiضريا تعیین
کننده رلویت می باشد ] [30در لين تقسیم بندی ،تنها
در حالتیره ضريا  Kiلتصال برلبر  25باشد میت لن ل تظار
دلشت لتصال ،تمامی لنگر لرده لز تیر رل به ست ن منتقد
کند بدين ترتیا مطابق شرد  4مشاهده میش د برخی
لز لتصاوتی که هم لکن ن به لن لن لتصال رلا شناخته
شده

در حال لستفاده هستند لغلا لنگر لرده رل به

رر

حتی با ت جه به هندسه

کامد منتقد ررده

لتصال ،میت لن برخی لز آ ها رل در رديف لتصاو

شرد  4تقسیم بندی ستتی لتصال متناسا با ع لجرل ][30

یمه

رلا قرلر دلد
در لين مثال با در ظر گرفتن مشرال

لجرل

مضع

ف ق ،رفتار لتصال به لن لن يش مت یر تصادفی در قابهای
خمشی در ظر گرفته شده لست مطابق شرد  2با ت جه
به آ ره لز د

ع پر فید به لن لن تیر برلی قاب سه طوقه

مذک ر لستفاده شده لست ،مقادير ستتی K1برلی طوقه

شرد  5ت ییر مران بیشینه طوقا ت ت شتاب مصن لی
جد ل  6پارمترهای مرب ط به مت یرهای تصادفی
پارلمترهای آماری
میا گین

تاب چگالی
لحتمال

مت یر

0.1

0.9 Kb1

ل گ رمال

K1

0.1

0.9 Kb2

ل گ رمال

K2

به لن لن

0.15

2887

رمال

W

0.08

0.4g

رمال

MAcc

مت یرهای تصادفی تاثیرگذلر سازه ل اظ میش د

0.12

2.1×106

رمال

E

لل

 K2برلی طوقا

باويی ،به لن لن مت یرهای

تصادفی مساله در ظر گرفته شدهل د در کنار د مقدلر
ستتی لن لن شده ،زن سازه ( ،)Wمد ل لوستیسیته
() E

دلمنه شتاب ر دی ( )MAccی
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با در ظر گرفتن مت یرهای تعريف شده ف ق ،قابلیت

لرلئه پاسخ برلی مسئله ات لن ب ده لست ،لیرن برآ رد

لطمینان م تمدترين حالت خرلبی سازه ت ت لرتعاشا

پاسخ با لستفاده لز ر شهای فرللکتشافی بجای ر ش

تصادفی لرده لز شتاب م رد م اسوه لرزيابی قرلر گرفته

گرلديا ی در فضای کاهش يافته لمرانپذير ب ده که تیجه

لست برلی لين منظ ر با للمال شتاب گاشت معرفی شده

آن در جد ل م ب ر لرلئه شده لست مشاهده میش د

به سازه ،بیشترين جابجايی هر طوقه طی آ الی های

لحتمال خرلبی لرلئه شده ت سط للگ ريتم پیشنهادی با

مقادير جابجايی سوی

برارگیری تنها  417م ه با ج لب حارله لز ر ش م ت

تجا ز لز

کارل با تعدلد  200.000م ه مطابقت دلرد ضمن آ ره

متتلف م اسوه شده لست س
طوقا

طی هر مرحله با مقدلر مجاز مقايسه

مقادير آئین امه ،به معنی خرلبی سازه در ظر گرفته شده

للگ ريتم پیشنهادی قطه با بیشترين لحتمال خرلبی رل ی

لست مطابق ت ضی ا ف ق شرد  5تاب شرليط حدی

جهت لستترلج تايج حساسیت لرلئه م ده لست

برلی سازه م رد بررسی به ر ر زير در ظر گرفته شده

رته قابد ت جه در جد ل  7تتمین غیر ليمن ر شهای

لست:

مرتوه ل ل لز لحتمال خرلبی قاب خمشی م رد مطالعه

()19

G(X )  all  d ,

لست مشاهده میش د که شاخص قابلیت لطمینان تتمین

d  drift .st 

زده شده در لين ر شها بیشتر لز مقدلر لقعی شاخص

D .st Max
,
H

که در آن ) G(Xبیا گر تاب شرليط حدی مسئله∆all ،

قابلیت لطمینان قاب لست دلید آن م دب ب دن تاب

مقدلر جابجايی سوی مجاز  ∆dجابجايی سوی م اسوه

شرليط حدی میباشد ر شهای مرتوه ل ل با خطی در

برلبر سوت بیشترين ت یرمران سوی

ظر گرفتن تاب شرليط حدی در قطه طرلحی ،لز ل نای

م اسوه شده طوقه لز هر آ الی ( )D.stMaxبه لرتفاع آن

م ج د تاب ررف ظر میکنند که لين لمر سوا میش د

طوقه ( )Hمی باشد

لحتمال خرلبی برلی مسائد غیرخطی ظیر مساله حاضر به

شده طوقه

-4-2

نتایج ارزیابی قابلیت اطمینان قاب مورد

بررسی

رر

تقريوی لرلئه گردد به منظ ر برآ رد تايج آ الی

حساسیت ،م تمدترين حالت خرلبی قاب که به کمش
رلبطه  3م اسوه شده در رلبطه  12برار گرفته شده لست

در ت قیق حاضر ت لید سازهلی قاب م رد ظر ت سط

برلی

رملف لر موتنی بر لج لی م د د  Drain-2DXل جام

( )0.88 0.88 3572 0.41 1896417که لز للگ ريتم

للگ ريتم ترکیوی پیشنهادی در م یط رملف لر

پیشنهادی به لن لن م تملترين حالت خرلبی م اسوه

گرفته

 Matlabپیادهسازی شده لست تابج ت لید سازه حارد

منظ ر

لين

قطه

لز

شده به لن لن ر دی در رلبطه  12به کار گرفته شده

لز بر امه  Drain-2DXبه ر ر فايد متنی لرلئه میش د

متعاقوا

که با لستفاده قابلیت رملف لر  Matlabدر لجرلی فايدهای

( )0.47 0.47 0.68 0.14 0.27م اسوه شده لست

خ ل دن فايدهای متنی ،لرتواط میان د بر امه

تايج بدست آمده شان دهنده لثر زياد لتصاو بر لحتمال

لجرليی

تايج

حساسیت

برلبر

جهت حص ل پاسخ برقرلر شده لست

خرلبی قاب لست به گ هلی که پ

جد ل  7تايج حارله لز لرزيابی قابلیت لطمینان رل با

سازه بیشترين لثر رل بر مقدلر ليمنی سازه دلشته لست

با

لز بار لرد شده بر

لستفاده لز للگ ريتم پیشنهادی ر شهای متدل ل قابلیت
لطمینان مايش میدهد قابد ذکر لست که ر ش مرتوه
ل ل قابلیت لطمینان لرلئه شده ت سط هاس فر

مجله مدل سازی در مهندسی
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جد ل  7مقايسه دقت تايج للگ ريتم پیشنهادی ر شهای متدل ل قابلیت لطمینان
ر ش هاس فر لیند

ر ش جستج ی فرللکتشافی موتنی بر ر ش مرتوه ل ل

ر ش پیشنهادی

شویهسازی م ت کارل

ر ش م رد لستفاده

-

0.0068

0.027

0.027

لحتمال خرلبی

-

2.47

2.04

2.04

شاخص قابلیت لطمینان

-

1200

417

200.000

تعدلد ل جام ت لید قاب

کاهش حجم م اسوا

 -5نتیجهگیری
برآ رد لحتمال خرلبی در ر ش شویهسازی ز ی موتنی بر
تتصیص زن به م ههای ت لید شده در بازههايی معین
لست در مقاله حاضر لز للگ ريتم بهینهساز کرم شاتاب
تاب پايه شعالی جهت ت ل مندسازی

کاهش م اسوا

در ر ش شویهسازی ز ی لستفاده يش للگ ريتم ترکیوی
برلی لين منظ ر لرلئه شد ر ش بهینهساز کرم شاتاب
ت ل ايی لرلئه قاط بهینه م ضعی رل دلرد که للگ ريتم
ترکیوی پیشنهادی لز لين يژگی برلی يافتن قاط م تمد
م ضعی

دقت در زندهی به م هها لستفاده م ده

لست زيرل لين قاط بیشترين لثر رل در برآ رد ر یو
لحتمال خرلبی در ر ش شویهسازی ز ی دلر د برلی لين
منظ ر لز ليده به هنگام کردن تاب در نياب بر لساس
م قعیت بهترين مشاهدل

در للگ ريتم بهینهساز لستفاده

شده لست ر ش در نيابی تاب پايه شعالی که جهت

م اسوا

لستفاده شده للیرغم سادگی

کمی که یاز دلشته ،تايج مطل بی رل جهت

تتمین تاب

شرليط حدی لز خ د شان دلده لست

للگ ريتم پیشنهادی جهت برآ رد تايج قابلیت لطمینان
آ الی حساسیت يش قاب خمشی فل ی برار گرفته شد
تايج شان دلد که ر شهای مرتوه ل ل قابلیت لطمینان
در مقايسه با ر شهای شویهسازی لحتمال خرلبی رل کمتر
لز لحتمال خرلبی لقعی قاب لرلئه میدهند

بنابرلين

تیجه حارله لز لين ر شها برلی برآ رد ليمنی قابها
قابد لطمینان یست همچنین در بررسی تايج حساسیت
پارلمترهای تصادفی م رد لستفاده در آ الی قاب مشتص
شد که لثر رلویت لتصاو پ

لز مقدلر بار لرد شده به

سازه بیشترين لثر رل در ليمنی لين قابها دلرل لست لين
تايج در مقا مسازی لين ع قابها به منظ ر لف ليش
ليمنی با حدلقد ه ينه بسیار م ثر خ لهد ب د
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