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 -2استاديار گروه مهندسي ژئوتکنیک و آب ،دانشکده مهندسي عمران ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي
 -5دکتری مهندسي سواحل و بنادر
چکیده
با توجه به توسعه روزافزون استفاده از موجشکنهای توده سنگي در محیطهای دريايي ،طراحي آرمور برای اين موجشکنها از اهمیت بسیار
بااليي برخوردار استت اما مکانیزم خرابي اين موجشتکنها بسیار پیچیده بوده است و عدم قطعیتهای زيادی در برآورد پارامترهای تعیین
انتدازه ستتتنو وجود دارند عدم قطعیتهای ذاتي موجود در اين پارامترها باعث ميگردد تا نیاز به مطالعه جدی برای اطمینان از پايداری
موجشکن حاصل گردد در تحقیق حاضر ،بعد از بررسي موارد مختلف عدم قطعیت پارمترهای موثر بر پايداری آرمور ،طراحي آن به صورت
احتماالتي و بر استتات تحلیل قابلیت اطمینان مورد توجه قرار ميگیرد بر اين استتات ،پس از ارزيابي عدم قطعیت موجود در پارامترهای
هیدرودينامیکي و ستازه ای ،اقدام به طراحي آرمور سنگي در بندر نوشهر به عنوان مطالعه موردی ميشود نتايج نشان ميدهد که دادههای
وزن آرمور طراحي از يک توزيع لوگ نرمال پیروی ميکند با استتتفاده از دادههای اين توزيع مشتتخ شتتد که احتمال پايداری آرموری با
وزن  15111کیلوگرم در صورتي که طوفان  31سال در محل موج شکل بندر نوشهر رخ دهد ،در حدود  93درصد است.
واژگان كلیدی :موجشکن توده سنگی ،وزن آرمور ،عدم قطعیت ،ارزیابی ریسک ،قابلیت اطمینان.
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 – 1مقدمه

عدم قطعیت بعدی که در مستتیر طراحي مشتتاهده ميشود،
تغییرات عمق آب بهخصتتوس برای درياچههای بستتته مانند
دريای خزر ميباشتتد بهعنوان مثال ،بررستتي کلي تغییرات
دريای خزر نشتتان داده استتت که دامنه تغییرات تراز ستتطح
آب در دريتای خزر در طي  131ستتتال اخیر ،حدود  5متر
است کمترين و بیشترين مقدار تراز سطح آب در طي 131
سال اخیر به ترتیب در سال  1991و  1991بوده است تراز
سطح آب در اين سالها به ترتیب  -29/5و  -23/5ثبتشده
استتت همچنین دامنه تغییرات فصتتلي در طي يک ستتال به
کمتر از يک متر در ستتال ميرستتد با توجه به وابستتتگي
ارتفتاع موج به تغییرات عمق آب عدم قطعیتهای بعدی به
واسطه عمق آب در ارتفاع موج مشاهده ميشود
معموالً در مستیر طراحي موجشکن ،پريود موج طرح بعد از
مشتتتخ شتتتتدن ارتفتتاع موج طرح و بتتا رابطتته تواني

امروزه به دلیل توسعه روزافزون در جهت استفاده از منابع
دريايي و همچنین رشد صنعت حملونقل دريايي ،تالش
بسیاری در جهت توسعه محیطي امن و آرام برای پهلوگیری
شناورها انجام شده است يکي از مهمترين سازههايي که
جهت ايجاد حوضچه آرامش در بندرگاه برای تأمین ورود
مطمئن کشتيها به آبراههها و بنادر ساخته ميشود
موجشکن است موجشکنها دارای انواع مختلفي هستند که
انتخاب هر يک از انواع آنها بر اسات شرايط مختلف صورت
ميگیرد در اين میان ،يکي از پرکاربردترين موجشکنهايي
که در سراسر جهان مورد استفاده قرار ميگیرد،
موجشکنهای تودهسنگي سنتي هستند با توجه به هزينه
باالی ساخت موجشکنها ،طراحي صحیح آنها هم از جهت
کارايي و هم از نظر اقتصادی کامالً ضروری به نظر ميرسد
در موجشکنهای تودهسنگي سنتي ،يکي از مهمترين
بخشهای طراحي ،طراحي اليه سنو آرمور است که در واقع
محافظ اليههای زيرين است طراحي دقیق آرمور با شناخت
تمامي عوامل تأثیرگذار برروی خرابي موجشکن ،امکانپذير
است اما با شناخت پارامترهای قابل اندازهگیری و تأثیرگذار
مانند ارتفاع موج ،دوره تناوب موج ،شیب ساحل ،شیب
موجشکن و جنس سنوها ميتوان طراحي نسبتاً دقیقي
انجام داد در طراحي موجشکنهای سنتي ،تعیین ابعاد
قطعات اليه آرمور معموالً بر اسات محاسبه عدد پايداری
صورت ميگیرد
اگرچته تعیین دقیق پتارامترهتای مؤثر ميتوانتد در طراحي
دقیق ستنوهای موجشکنها مؤثر باشد ،اما در واقعیت ،اين
پارامترها معموالً با عدم قطعیتهای بسیاری روبهرو هستند
اين عتدم قطعیتها در تعیین پارامترهای تأثیرگذاری مانند
ارتفاع موج ،عمق آب ،پريود موج ،جرم مخصتتوس ستتنو و
زمان طوفان ديده ميشود
برای تعیین امواج طراحي از توزيعهتتای مختلف احتمتتاالتي
استفاده مي شود که بر اسات آن ارتفاع موج مربوط به دوره
بازگشتتهای مختلف محاسبه ميشود بر اين اسات موجي
که برای دوره بازگشتتت مشتتخ احتمال وقوع آن تنها يک
بار استت تعیین ميشتود نکته مهم و حائز اهمیت مشاهده
عدم قطعیتها در انتخاب ارتفاع موجي استتت که بر استتات
توزيعهای مختلف بدست آمده است

 Tm  aH sتعیین خواهد شتتد که در آن پارامترهای  aو
 bضتترايب ثابتي هستتتند که بر استتات موقعیت هر منطقه
تعیین ميشتوند و پارامتر  Hsارتفاع موج شتتاخ ميباشد
اگر چتته در تعیین دقیق اين ضتتترايتتب ثتتابتتت نیز عتتدم
قطعیتتتهتتايي وجود دارد ،امتتا در اين پژوهش از اثر آن
صرفنظر شده و تنها عدم قطعیتهای مربوط به تأثیر امواج
در محاسبات پريود لحاظ ميشود
پتارامتر تأثیرگذار ديگری که در طراحي موجشتتتکنها مؤثر
است ،مدت زمان وزش طوفان ميباشد اين پارامتر بهصورت
تعداد موج در طراحي موجشتتکنها در نظر گرفته ميشتتود
معموالً تعداد امواج برای طراحي) (Nwاز رابطه زير محاستتبه
ميشود:
t
Nw 
()1
Tm
در رابطه باال  tزمان وزش طوفان و  Tmپريود موج ميباشد
هم برای تعیین متدت وزش طوفان و هم برای تعیین مقدار
پريود موج عدم قطعیت وجود دارد که بايد تأثیرات آن را در
طراحي در نظر گرفت
در نهايت پارامتر مهم و تأثیرگذار ديگری که تأثیر بستتزايي
در تعیین مقدار تناژ سنوها دارد جرم مخصوس سنوهای
مورداستفاده ميباشد برای تهیه سنو معمو ًال از سنوهای
يک يا چند معدن در منطقه با جرم مخصتتوسهای متفاوت
استتتفاده خواهد شتتد اما در طراحي ستتنوها از يک جرم
مخصتتوس برای ستتنوها در نظر گرفته ميشتتود اين عدم
b
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قطعیت ميبايستت در مقدار جرم مخصتتوس سنوها لحاظ
شود
با توضتیحات ذکر شتده مشخ شده است که برای تعیین
تناژ ستتنوهای اليه آرمور عدم قطعیتهای بستتیاری وجود
دارد که تأثیر آنها در اين مطالعه موردبررسي قرار ميگیرد
روابط مختلفي برای تعیین تناژ ستتنوهای اليه آرمور وجود
دارد که از مهمترين آنها ميتوان به روابط هادسن [ ،]1فن
در میر [ ]2و اعتماد شهیدی و بالي [ ،]5قديمي و همکاران
[ ]5اشتتاره کرد در اين مطالعه برای تعیین تناژ ستتنوها از
رابطه فن در میر [ ]2استفاده خواهد شد
رابطه فن درمیر [ ]2برای تعیین عدد پايداری ) (Nsدر موج
شکنهای توده سنگي سنتي بهصورت زير بیانشده است:
   mc
for  m
 cot   4

اخیراً استفاده از روشهای تحلیل ريسک و قابلیت اطمینان
با توجه به قابلیت باالی آنها در بهینه نمودن طرحهای
مهندسي و باال بردن توان مديريتي پروژهها موردتوجه
قرارگرفته است با توجه به ساختوساز گستردهای که در
کشور وجود دارد ،کاربردی نمودن اين روشها در طراحي
سازههای مختلف ميتواند بسیار مفید باشد در مسائل
مهندسي دريا عدم قطعیتهای موجود در دادهها و تئوریها،
هم در مرحله تحلیل و هم طراحي ،منجر به لزوم استفاده از
روشهای احتماالتي ميشود شکست در سازههای
هیدرولیکي و دريايي ازجمله خرابي پلها ،بندهای انحرافي
در مسیر جريان رودخانه و يا موجشکنها در پهنههای دريايي
نتیجه تأثیرات متقابل اتفاقي بودن بار خارجي و عدم
قطعیتهای مختلف در تحلیل ،طراحي ،ساخت و بهکارگیری
سازه است آنالیزهای قابلیت اطمینان يک چهارچوب منظم
و سازماندهي شده را برای کمي کردن عدم قطعیتهای
مدل فراهم ميکند [ ]3عالوه بر اين ،به طراح اجازه ميدهد
تا نقش هرکدام از پارامترهای ورودی مسئله را در عدم
کند اين آگاهي برای
قطعیت خروجي مدل مشخ
تشخی پارامترهای مهم بهمنظور توجه بیشتر به آنها برای
دستیابي دقیقتر به اندازه و تأثیر آنها و درنهايت کاهش
عدم قطعیتهای خروجي بسیار مهم است مدتهاست
استفاده از آنالیز قابلیت اطمینان و ديگر روشهای احتماالتي
در تحلیل مسائل مختلف علم هیدرولیک موردتوجه
قرارگرفته است در اين زمینه تالشهای گستردهای برای
آنالیز قابلیت اطمینان پايداری سازههای هیدرولیکي مختلف
نظیر پايه پل ناشي از پديده آبشستگي انجام شده است[]6،7
مزمل و سیديکو ( )2112يک مدل احتماالتي بر اسات
تحلیل قابلیت اطمینان و ارزيابي ريسک برای محاسبه عمق
آبشستگي در اطراف پايه های پل ارائه نمودند[ ]9در اين
تحقیق که اثر غیر يکنواختي دانههای رسوب نیز در نظر
گرفته شده است از روش قابلیت اطمینان مرتبه
او ل )FORM( 1که يک روش تقريبي در تحلیل قابلیت
اطمینان است استفاده شد همچنین اين محققین با انجام
تحلیل حساسیت نشان دادند که در بین پارامترهای مختلف
موثر بر عمق آبشستگي ،عدد فرود جريان بیشترين تاثیر را
بر روی مقدار عمق آبشستگي و همچنین سطح ايمني پايه
پل دارد سالمتیان و همکاران ( )2115نیز يک مدل

N s  6.2 Sd 0.2 P 0.18 N w0.1 m0.5

()2
   mc
N s  1.0 Sd 0.2 P 0.13 N w0.1 mp cot  0.5 For  m
 cot   4

()5
رابطته ( )2برای امواج شتتتیرجهای و رابطه ( )5برای امواج
لغزشي ارائهشده است
در اين روابط  αزاويه شیب جداره موج شکن نسبت به افق،
 Pپارامتر میزان نفوذپذيری موجشتتتکن  m ،پارامتر تشتتتابه
شتتکستتت موج و همچنین  Nsبه عنوان عدد پايداری موج
محسوب ميشوند که عبارتند از:
()5
()3

Tm

tan
Hs

 m  1.25

Hs
Dn50

Ns 

در رابطه فوق  Dn50میانگین اندازه سنوها و

    s   1است که در آن  ρو  ρsبه ترتیب چگالي آب
و سنو ميباشند
عدد بيبعد  S dدر روابط ( )2و ( )5را که از حاصل تقسیم
سطح فرسايش يافته به مربع میانگین اندازه سنوها بدست
ميآيد ،خرابي گويند شرايط تغییر از موج شیرجهای به موج
لغزشي توسط رابطه زير تعیین ميشود:
()6
)  mc  ( 6.2 P0.31 tan )1 /( P  0.5
مقدار پیشنهادی پارامت ر  Pنیز بین  1/1برای هسته
نفوذناپذير تا مقدار  1/6برای هسته نفوذپذير است
First Order Reliability Method

1
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احتماالتي برای محاسبه سطح ايمني پل ها ناشي از پديده
آبشستگي ارائه نمودند در اين تحقیق اثر توام پايه و کوله در
نظر گرفته شد و از روش شبکه بیزين 1برای محاسبه ريسک
شکست و يا بلعکس سطح ايمني پل استفاده شد[]9
همچنین مطالعات مختلفي برای طراحي سنگچین در اطراف
پايه پل به صورت احتماالتي و بر اسات تحلیل قابلیت
اطمینان انجامگرفته است[ ]11 ،11کريمايي و همکاران
( )1595اقدام به ارائه يک روش احتماالتي برای محاسبه
اندازه سنگچین پايدار در پايیندست حوضچههای آرامش
نمودند[ ]12در اين تحقیق برای محاسبه ريسک موجود در
پارامترهای مختلف موثر بر اندازه سنگچین از روش شبیه
سازی مونت کارلو 2استفاده شده است با توجه به نتايج اين
ت حلیل ،اين امکان برای طراح وجود دارد که با استفاده از
سطح ريسک قابل قبول اقدام به طراحي اندازه سنگچین
پايدار نمايد در نتیجه اين تالشها ضمن معرفي روشهای
طراحي جديد ،راه برای ارائه طرحي بهینه متناسب با نیازهای
مهندسي هموارتر شده است
در مورد ستتتازههتتای دريتايي نیز از روش تحلیتتل قتتابلیتتت
اطمینان استفاده شده است لونت و باالت [ ]15استفاده از
تحلیتتل قتتابیلتتت اطمینتتان را ابزار مفیتتدی برای طراحي
ستتتازههای دريايي معرفي کردند محققین مختلفي تاثیرات
تغییرات اقلیم و عدم قطعیتهای موجود در تغییرات ستتطح
آب را بر تغییرات خط ستتتاحلي [ ،]13،16،17 ،15پايداری
ستتازههای دريايي [ ،]19،19،21،21زيستتت بوم شتتناستتي
[ ]22،25و همچنین سیالب شهری [ ]23 ،25مورد بررسي
قرار دادند
بررستتتي مراجع مختلف نشتتتان ميدهد که تاکنون تحلیل
قابلیت اطمینان برای طراحي ستتازه حفاظتي آرمور بر روی
موجشتتکن انجام نگرفته استتت بر اين استتتات ،در تحقیق
حتاضتتتر يتک روش احتمتاالتي بتا توجته به تحلیل قابلیت
اطمینان برای برآورد اندازه پايدار آرمور ارائه ميشود بر اين
استتات ،عدم قطعیتهای موجود در پديده شتتکستتت آرمور
شتتناستتاييشتتده و اقدام به برآورد اندازه پايدار آرمور در يک
ستتتطح ايمني قابلقبول ميگردد در مطالعه حاضتتتر ،عدم
قطعیت موجود در پارامترهای هیدرولیکي مربوط به طوفان
طراحي در محتل يتک نمونته موجشتتتکن بهعنوان مطالعه
موردی مورد بررسي قرار ميگیرد
Bayesian Network

-2عدم قطعیتهای موجود در برآورد اندازه آرمور
بهطورکلي عدم قطعیتهای موجود در برآورد اندازه آرمور بر
روی موجشکن را ميتوان بهصورت زير تقسیم نمود
الف -عدم قطعیتهای مربوط به مدل که ناشي از شرايط
تعیین معادالت تجربي تعیین اندازه آرمور ميباشد به اين
معني که اين معادالت معموالً در شرايط آزمايشگاهي
تعیینشده و درنتیجه استفاده از آنها در شرايط واقعي
ميتواند با تقريب همراه باشد
ب -عدم قطعیتهای هیدرودینامیکی که ناشي از برآورد
پارامترهای هیدرودينامیکي نظیر ارتفاع و پريود موج برای
طوفان طرح ميباشد اين نوع عدم قطعیت با افزايش طوفان
طرح بیشتر ميشود چراکه ثبت دادههای موج در درياها
بخصوس در کشور ايران کمتر از  31سال ميباشد و درنتیجه
برای برآورد طوفانهای طرح بزرگ آينده نیاز به روشهای
احتماالتي و درونيابي ميباشد که از منابع اصلي عدم
قطعیت ميباشند
ج -عدم قطعیتهای پارامترهای مؤثر ناشي از برآورد
نامطمئن پارامترهای مختلف مؤثر بر تعیین اندازه دانههای
آرمور در معادله طراحي موردنظر ميباشد برای مثال با توجه
به اينکه تعیین دقیق زمان وزش طوفان ممکن نیست در
نتیجه نميتوان برآورد دقیقي از پارامتر تعداد امواج
طراحي) (Nwانجام داد
 -3روش تحلیل قابلیت اطمینان
قابلیت اطمینان يک سیستم عبارت است از احتمال عملکرد
رضايتبخش سیستم تحت شرايط محیطي مشخ و برای
زمان معین برای ارزيابي قابلیت اطمینان پايداری آرمور بر
روی موجشکن دو پارامتر ،يکي مربوط به اندازه آرمور پايدار
موردنیاز به علت نیروهای جريان اعمالي (تقاضای سیستم
که با  Sنشان داده ميشود) و ديگری اندازه آرمور موجود
(ظرفیت سیستم که با  Rنشان داده ميشود) ،در نظر گرفته
ميشود از آنجا که عدم قطعیت پارامترهای تقاضا و ظرفیت

1

Monte Carlo Simulation Techniques
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سیستم به صورت تابع چگالي احتمال (PDF)1نشان داده
ميشود ،درنتیجه میزان ريسک موجود ناشي از احتمال
رخداد شکست يا ) P(R<Sعبارت است از[:]26
) Pf  P( failure )  P( R  S

()7

f R ( r )dr  f S ( s )ds


S

 

0



0



که در آن ) fR(rو ) fS(sبه ترتیب PDFپارامترهای تقاضا و
ظرفیت سیستم ميباشند بر اين اسات ،اولین قدم در ارزيابي
قابلیت اطمینان و يا ارزيابي احتمال شکست سازه ،تعیین
تابع پاسخ سیستم و همچنین پارامترهای دخیل در آن تحت
عنوان متغیرهای پايه ميباشد متغیرهای پايه که  X iنامیده
ميشوند در واقع تشکیلدهنده تابعي هستند که معیار
عملکرد صحیح سیستم خواهد بود اين تابع که بهصورت تابع
سطح شکست يا حالت حدی و يا تابع رفتار سیستم تعريف
ميشود ،عبارت است از:
) Z  g ( X 1 , X 2 , X 3 ,...X n
()9
معادله سطح شکست که مرز ناحیه ايمن طراحي را مشخ
ميکند ،ميتواند با توجه به شرايط مسئله تعريف شود اين
معادله ،ميتواند يک معادله ساده و يا تابعي صريح و يا
غیرصريح از متغیرهای تصادفي پايه باشد در شکل ()1
منحني يک معادله سطح شکست نشان دادهشده است
بهعنوان نمونه در مورد موجشکن معادله سطح شکست و يا
تابع  Zدر معادله ( )9ميتواند اختالف اندازه آرمور موجود بر
روی موجشکن ( )Rو اندازه آرمور مورد نیاز با توجه به شرايط
موج و موجشکن ) (Sبهصورت  Z  R  Sباشد بنابراين با
توجه به معادله ( )9در تابع  gمقادير کمتر از صفر شکست
تابع و خرابي موجشکن به علت شکست آرمور را منجر مي-
شوند و مقادير بیشتر از صفر نشان دهنده پايداری آرمور و
ايمني موجشکن ميباشد (شکل ())1
بر اين اسات شکست وقتي اتفاق ميافتد که  Z  0باشد
لذا احتمال شکست بهصورت زير محاسبه ميشود[:]26
()9

شکل ( )1نمایش منحنی سطح شکست برای یک پدیده.

اگر متغیرهای تصادفي ناهمبسته باشند ،تابع چگالي احتمال
ترکیبي به حاصلضرب توابع چگالي احتمال به وجود آمده
از تکتک متغیرها تبديل ميشود معادله فوق يک معادله
عمومي برای حل تمامي مسائل قابلیت اطمینان ميباشد و
به نام معادله اساسي قابلیت اطمینان شناخته ميشود در
عمل بدست آوردن تابع چگالي احتمال ترکیب غیرممکن
است همچنین انتگرالگیری موردنظر نیز چندان ساده
نخواهد بود برای رفع اين مشکل ،از روشهای تقريبي
استفاده ميشود اين روشها به دو نوع کلي روشهای
تحلیلي تقريبي2بهعنوان نمونه روش قابلیت اطمینان مرتبه
اول )FORM(5و روش قابلیت اطمینان مرتبه دوم)SORM(5
و همچنین روشهای شبیهسازی 3نظیر روش شبیهسازی
مونت کارلو 6تقسیم ميشوند []3
همانگونه که بیان شد در حالت کلي معادله سطح شکست
ممکن است تابعي خطي يا غیرخطي از متغیرهای پايه باشد
اگر سطح شکست تابع خطي از متغیرهای ناهمبسته نرمال
و يا يک تابع غیرخطي ولي با تقريب خطي(درجه اول)
قابلقبول از متغیرهايي شبیه نرمال باشد ،روش  FORMدر
محاسبه انتگرال اساسي قابلیت اطمینان مناسب خواهد بود
[ ]26در اين روش ضمن استفاده از تقريب مرتبه اول سری
تیلور برای تابع سطح شکست ،از اطالعات ممانهای اول و
دوم آمار (میانگین و واريانس) استفاده ميشود نسل اول اين
روش صرفاً با در نظر گرفتن ممانهای آماری و بدون توجه
به توزيع متغیرها تنها از توزيع نرمال برای هر متغیر استفاده

Pf  

g ()0

f X ( x1 , x2 , x3 ,...xn ).dx1 .dx2 .dx3 ...dxn
که در آن )  f X ( x1 , x2 , x3 ,...xnتابع چگالي احتمال
ترکیبي برای متغیرهای پايه  X 2، X 1و  X nاست و
انتگرالگیری روی تمام سطح شکست انجام شده است
1

4

2

5

Second Order Reliability Method
Simulation Method
6
Monte Carlo Simulation Techniques

Probability Density Function
Analytical Approximations Methods
3
First Order Reliability Method
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مينمود روش مرتبه اول ممان دو م )FOSM( 1نامیده
ميشود درحاليکه در روش مرتبه اول ممان دوم پیشرفته2
( )AFOSMبا بهکارگیری توزيع متغیرها بهصورت تبديل
توزيع هر متغیر تصادفي به توزيع نرمال معادل به حل مسئله
ميپردازد درهرحال استفاده از اين روش برای بررسي قابلیت
اطمینان پديدههايي که تابع سطح شکست در آنها غیرخطي
بوده و توزيع متغیرها در آنها توزيع نرمال نباشد ميتواند
خطاهای بزرگي را ايجاد نمايد []6
روش  SORMاحتمال شکست را با تقريب مرتبه دوم بسط
تیلور برای تابع سطح شکست محاسبه ميکند در اين روش
تابع سطح شکست ميتواند غیرخطي باشد و همچنین توزيع
متغیرها در محاسبات بهصورت دلخواه در نظر گرفته شود[]6
البته اين روش تحلیل عالوه بر محاسبات رياضي پیچیده و
گسترده ،نیاز به اطالعات زيادی در مورد پديده دارد
در تمام روشهای تحلیلي تقريبي نیاز به وجود معادله صريح
سطح شکست ميباشد محاسبهاحتمال شکست با استفاده از
اين روشها نیاز به اطالعات زيادی از آمار و روشهای
احتماالتي دارد درحاليکه در روشهای شبیهسازی ،احتمال
شکست برای هر دو حالت صريح و يا غیرصريح سطح
شکست ،با در دسترت داشتن اطالعات اندکي از آمار و
احتمال ،ميتوان احتمال شکست را برآورد کرد
در روشهای شبیهسازی نظیر روش شبیهسازی مونت کارلو،
از هر متغیر تصادفي چندين بار نمونهبرداری ميشود تا توزيع
واقعي آن مطابق با ويژگيهای آماری بدست آيد برای اين
منظور ،در هر نوبت يک سری اعداد تولید خواهند شد که تا
حدودی مشخ کننده ويژگيهای آماری هستند سپس
مسئله در هر نوبت بهصورت محاسباتي حل ميشود به اين
عمل چرخه شبیهسازی گويند با استفاده از چندين چرخه
شبیهسازی ،ويژگيهای آماری مسئله بدست ميآيد
مسئله مهم در بکارگیری روشهای شبیهسازی بهعنوان
نمونه روش مونت کارلو ،میزان دقت آن است تعداد نمونه-
گیریها و يا همان اعداد تولید شده در تعیین سطح اعتماد-
پذيری شبیهسازی ،مؤثر است درواقع اگر تعداد نمونهها از
هر متغیر مؤثر به اندازه کافي انتخاب شود ،روش شبیهسازی
مونت کارلو يک روش دقیق است در بعضي موارد نیز از اين

بندر نوشهر يکي از مهمترين و باسابقهترين بنادر شمالي
کشور ميباشد اين بندر در موقعیت  31/31درجه طولي و
 56/66درجه شرقي قرار دارد ساخت بندر نوشهر در سال
 1519هجری خورشیدی با مشارکت شرکتهای بورورکس
(هلند) و آگرمن (بلژيک) آغاز شد و در سال  1519به
بهرهبرداری رسید شکل ( )2نمايي از موقعیت و جانمايي
فعلي بندر نوشهر نشان داده شده است
بهرهبرداری از بندر نوشهر در سالیان اخیر دچار مشکالتي
شده است رسوبگذاری شديد در پشت بازوی غربي و عبور
و تهنشیني آن در مقابل دهانه بندر مشکالتي را به جهت
عبور و مرور شناورها ايجاد کرده است به همین جهت
بهمنظور رفع مشکالت رسوبي طرح اصالح جانمايي
موجشکنها بهصورت شکل ( )5توسط شرکت مهندسین
مشاور پويا طرح پارت ارائه شده است[ ]27با توجه به طرح
پیشنهادی مشخ ميشود که بخشهايي از بندر نیاز به
موجشکن توده سنگي دارد در ادامه به طراحي مقطع بازوی
غربي با و بدون در نظر گرفتن قابلیت اطمینان پرداخته
ميشود.

1

3

First Order Second Moment
Advanced First Order Second Moment

روش برای ارزيابي دقت روشهای تحلیل قابلیت اطمینان
ديگر استفاده ميشود []6
در تحقیق حاضر ،تعیین اندازه آرمور با توجه به تحلیل قابلیت
اطمینان بر روی يک نمونه موجشکن موجود موردتوجه
قرارگرفته است برای اين منظور از روابط تجربي ارائهشده در
معادالت ( )1تا ( )6استفاده ميگردد همچنین برای
شبیهسازی عدم قطعیتهای موجود در مدل از روش مونت
کارلو استفاده ميگردد درواقع در اين روش ،بر اسات توزيع
آماری هر يک از پارامترهای روابط ( )2و ( ،)5به اندازه کافي
نمونه داده تولید شده است سپس با استفاده از روابط
ذکرشده يک سری داده برای اندازه آرمور بدست آمد در
نهايت با اعمال يک تابع توزيع به دادههای بدست آمده و
استفاده از خصوصیات  PDFو  CDF5تابع توزيع دادهها،
مقدار آرمور پايدار با توجه به میزان سطح ريسک (و يا
احتمال شکست) قابل محاسبه خواهد بود
 -4مطالعه موردی -بندر نوشهر

Cumulative Density Function

2
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برای سنوهای موجشکن )  (W50بر اسات رابطه ( )5حدود
 9562کیلوگرم تخمین زدهشده است
برای تعیین ارتفاع موج حدی از  51سال دادههای امواج
مدلسازی شده در پروژه پايش و مطالعات شبیهسازی
سواحل شمالي کشور استفادهشده است [ ]27به منظور
تخمین ارتفاع امواج طرح برای دوره بازگشت  31سال از
چهار تابع احتماالتي ويبول ،گامبل ،نمايي و لوگ پیرسون
استفاده شده است توابع ذکر شده ارتفاع موج حدی در آب
عمیق را با در نظر گرفتن حد باال و پايین اطمینان ،1بین
 3/3تا  9متر پیشبیني ميکنند رابطه بین ارتفاع موج و
پريود نیز در اين منطقه و بر اسات  51سال داده امواج به
صورت  Tm  6.03 H s 0.3558تخمین زده شده است بنابراين
پريود بیشینه موج در آب عمیق بین  11تا  12/3ثانیه
تخمین زده ميشود
در تحقیق حاضر به کمک مدل عددی مايک SW ،21
مراحل انتقال و انتشار امواج از آب عمیق به آب کمعمق و
پای سازه برای شش حالت مختلف صورت گرفته است اين
شش حالت با توجه به عدم قطعیتهای موجود در نظر گرفته
شده است شبیهسازی برای دو ارتفاع موج و سه حالت
تغییرات عمق آب در مجموع شش حالت را به وجود آورده
است جدول ( )1مشخصات شرايط مختلف هیدرودينامیکي
را برای دوره بازگشت  31سال نشان ميدهد امواج برای دو
ارتفاع  9و  3/3متر با پريود به ترتیب  12/3و  11ثانیه و
همچنین برای دو حالت حدی تراز سطح آب و يک حالت
متوسط تراز سطح آب انتشار داده شده است نتايج مدل
عددی نشان داده است که بازه تغییرات امواج در محدوده
 2/1تا  5/2ثانیه متغیر بوده است همچنین پريود میانگین
امواج نیز بین  9/2تا  11/3ثانیه متغیر بوده است

شکل ( )2نمایی از جانمایی فعلی بندر نوشهر.

شکل ( )3نمای پیشنهادی برای طرح توسعه بندر نوشهر.

 -1-4مراحل محاسبه پارامترهای مؤثر در طراحی
موجشکن بندر نوشهر
طراحي صتتتورت گرفته برای موجشتتتکن غربي (عمق حدود
 6/23متر) بر استتتات ارتفتتاع موج ) 5/3 ( Hsمتر ،پريود
میتانگین ) 9 (Tmثتانیته 5111،تعداد موج )  ، ( N wخرابي
متوستتتط) ،5 (Sdشتتتیب موجشتتتکن  ، cot α =1/3جرم
مخصوس سنو )  2711 (  sکیلوگرم بر مترمکعب ،پارامتر
نفوذپذيری ) ،1/5 ( Pدوره بازگشت  31سال و تراز  -27متر
نستبت به ستطح آبهای آزاد بوده استت تناژ بدستت آمده

جدول ( )1بررسی حالتهای مختلف احتمال وقوع ارتفاع و پریود موج.
حالت

1

2

3

4

5

6

ارتفاع موج بر حسب متر (آب عمیق)

3/3

3/3

3/3

9

9

9

تراز سطح آب (متر)

-29/5

-23/5

-27

-29/5

-23/5

-27

پريود بیشینه (ثانیه)

11

11

11

12/3

12/3

12/3

ارتفاع موج بر حسب متر (پای سازه)

2/1

5/1

5/3

2/5

5/2

5/7

پريود میانگین (ثانیه)

9/2

9/2

9/2

11/3

11/3

11/3

Confidence Limit

1
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بهگونهای که مقادير پارامترهای توزيع لوگنرمال برای
نمونهگیری بیش از آن تقريباً ثابت مانده است
در شکل ( )5هیستگرام چگالي احتمال  1111نمونه آرمور
شبیهسازی شده نشان دادهشده است در اين شکل محور
قائم تابع چگالي احتمال ) (PDFاست با توجه به اين شکل
مشخ است درصورتيکه وزن آرمور مورد استفاده 7713/9
کیلوگرم باشد احتمال پايداری آن تنها  %31ميباشد و
بنابراين استفاده از آن قابل توصیه نیست با تحلیل مشخصات
توزيع لوگ نرمال ارائه شده و همچنین استفاده از تابع
احتمال تجمعي ) (CDFدر شکل ( )5ميتوان وزن آرمور الزم
را با توجه به احتمال پايداری يافت در جدول ( )5مقادير
مختلف وزن آرمور بر روی موجشکن بندر نوشهر با توجه
بهاحتمال پايداری آنها ارائه شده است با توجه به اين جدول
احتمال پايداری آرموری با وزن  9956کیلوگرم درصورتي که
طوفان  31سال رخ دهد ،برابر با  91درصد است که با افزايش
آن به مقدار  15265کیلوگرم (حدود  53درصد افزايش) اين
مقدار به حدود  93درصد ميرسد اين موضوع به اين
معناست که ريسک پذيرفته شده در طراحي آرمور با احتمال
پايداری  93درصد برابر با  3درصد است که قابل پذيرش
ميباشد
از آنجا که شکست آرمور ميتواند منجر به تخريب کل موج-
شکن شود ،در اينجا فرض بر آن است که احتمال پايداری
آرمور ،همان احتمال پايداری موجشکن باشد بر اين اسات
طراح ميتواند با استفاده از جدول ( )5و انتخاب احتمال
پايداری آرمور اقدام به طراحي نمايد در انتخاب احتمال
پايداری آرمور عواملي چون اهمیت پروژه و مسائل اقتصادی
درگیر ميباشند همانگونه که قبالً بیان شد در طراحي
صورت گرفته بهصورت قطعي ،وزن آرمور برابر با 9562
کیلوگرم در نظر گرفته شد

همچنین بررسيهای انجام شده در مورد زمان طوفان در
دريای خزر نشان داده است که زمان وزش طوفان (باد
شبیهسازی شده در پروژه پايش و شبیهسازی سواحل کشور)
برای امواج طرح ميتواند در بازه  6ساعت تا  12ساعت اتفاق
بیافتد بر اين اسات بازه تغییرات تعداد امواج حدود 1911
تا  5911موج ميباشد
عالوه بر عدم قطعیتهای هیدرودينامیکي ذکرشده ،عدم
قطعیتهای موجود در جرم مخصوس سنو نیز ميبايست
در نظر گرفته شود بررسي نتايج آزمايشهای صورت گرفته
بر روی سنو معادل تغییرات  2611تا  2911کیلوگرم بر
مترمکعب را نشان داده است جدول ( )2محدوده تغییرات
پارامترهای مؤثر بر طراحي آرمور سنگي بر روی بازوی غربي
موجشکن توده سنگي بندر نوشهر را نشان ميدهد نکته ديگر
اينکه مقدار ضريب اصالح مدل در تحلیل قابلیت اطمینان
حاضر بهصورت قطعي و برابر با  1فرض شده است اين بدان
معناست که روابط ( )2و ( )5که از دادههای آزمايشگاهي
بدست آمده است را ميتوان بدون هیچ مشکلي در طراحي
واقعي بکار برد
 -5نتایج
برای شبیهسازی عدم قطعیت موجود در پارامترهای روابط
( )5و ( ،)5با استفاده از روش شبیهسازی مونتکارلو اقدام به
تولید  1111داده برای هر پارامتر با توجه به اطالعات جدول
( )2ميشود به اين ترتیب اندازه الزم برای آرمور با توجه به
اين  1111نمونه محاسبه ميگردد بررسي فراواني اندازه
آرمور نشان ميدهد که اين دادهها از يک توزيع لوگنرمال با
مقدار میانگین  7713/9کیلوگرم و پارامترهای  μ=8.82و
 σ=0.37تبعیت ميکنند شايان ذکر است که تعداد 1111
نمونه با توجه به روش سعي و خطا بدست آمده است

جدول ( )2محدوده تغییرات پارامترهای مؤثر در طراحی وزن آرمور بر روی موجشکن بندر نوشهر.
واريانس

میانگین

توزيع

بیشترين مقدار

کمترين مقدار

-

-

Uniform

1123

1111

) ρw(Kg/m

-

-

Uniform

2911

2611

)ρs(Kg/m3

-

5/13

Triangular

5/2

2/1

)Hs (m

-

11/53

Triangular

11/3

9/2

)Tm (s

-

9

Triangular

12

6

)t (hr

-

-

Uniform

3

2

Sd

1/13

1/5

Normal

1/3

1/5

P

1/13

1/3

Normal

1/3

1/3

Cot α

-

-

قطعي

1

1

ضريب اصالح مدل
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شده است در اين روش عدم قطعیتهای موجود در برآورد
اندازه الزم آرمور نظیر عدم قطعیتهای مربوط به مدل ،عدم
قطعیتهای هیدرولیکي و در نهايت عدم قطعیتهای
پارامترهای مؤثر بررسي شد با استفاده از اين روش ،طراح
موجشکن ميتواند با توجه به مسائل مديريتي و اقتصادی و
با در نظر گرفتن ريسک شکست نسبت به انتخاب اندازه الزم
آرمور اقدام کند
برای نشان دادن قابلیت اين روش تحلیل در تحقیق حاضر،
تعیین اندازه پايدار آرمور با توجه به تحلیل قابلیت اطمینان
بر روی موجشکن بندر نوشهر بهعنوان مطالعه موردی
موردتوجه قرارگرفته است برای اين منظور از مدل تجربي
ارائهشده توسط فندرمیر[ ]2استفاده شده است با استفاده
از روش شبیهسازی مونتکارلو ،بر اسات توزيع آماری هر
يک از پارامترهای مدل تجربي ،به اندازه کافي نمونه داده
تولید شده است سپس با استفاده از مدل تجربي ،يک سری
داده برای وزن آرمور بدست آمد نتايج تحلیل نشان داد که
توزيع دادههای مربوط به وزن آرمور بر روی موجشکن بندر
نوشهر بهصورت لوگنرمال بوده که با استفاده از مشخصات
اين توزيع و  PDFآن ميتوان احتمال شکست آرمور را با
توجه به اندازه آن بدست آورد بهعنوان نمونه احتمال پايداری
آرمور سنگي با وزن  9956کیلوگرم درصورتيکه طوفان 31
سال رخ دهد ،برابر با  91درصد است که با افزايش آن به
مقدار  53درصد اين مقدار به حدود  93درصد ميرسد اين
موضوع به اين معناست که ريسک پذيرفتهشده در طراحي
آرمور با احتمال پايداری  93درصد برابر با  3درصد است که
قابلپذيرش ميباشد با استفاده از نتايج اين تحلیل ،طراح
ميتواند با توجه بهاحتمال پايداری موجشکن که عواملي
چون اهمیت پروژه و مسائل اقتصادی درگیر ميباشند ،اقدام
به طراحي آرمور سنگي نمايد
به اين ترتیب نتايج تحقیق حاضر نشان داد که پايداری
موجشکن تابعي از عدم قطعیتهای موجود ميباشد پیش از
اين و در طراحيهايي که برای موجشکن توسط مهندسین
مشاور انجام ميگرديد مقدار تناژ موجشکن به صورت متقن
تعیین ميشد به عنوان مثال و در مورد موجشکن بندر
نوشهر مقدار تناژ به صورت قطعي و با استفاده از رابطه تجربي
حدود  9562کیلوگرم بوده است مطالعه حاضر نشان داد
که احتمال پايداری موجشکني با اين تناژ حدود  71درصد
است

شکل ( )4تابع چگالی احتمال  1111نمونه آرمور شبیهسازیشده
برای طوفان  51ساله در محل بندر نوشهر.
جدول ( )3وزن مختلف آرمور بر روی موجشکن بندر نوشهر با
توجه بهاحتمال پایداری.
احتمال پايداری (درصد)

وزن آرمور (کیلوگرم)

0.9

3000

5.8

4000

16.5
31.4

5000
6000

47.1

7000

61.3
72.7

8000
9000

81.2

10000

87.3

11000

91.6

12000

94.4
96.3

13000
14000

97.6

15000

98.4
99.0

16000
17000

99.3

18000

99.5

19000

با استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان انجام شده و تابع
معکوت احتمال تجمعي توزيع لوگنرمال مربوط به آرمور
مشخ ميگردد که احتمال پايداری اين آرمور درصورتيکه
طوفان  31ساله رخ دهد حدود ًا برابر با  66درصد ميباشد
 -5نتیجهگیری
در مطالعه حاضر يک روش احتماالتي بر اسات روش
شبیهسازی مونت کارلو ،با توجه به تحلیل قابلیت اطمینان
برای برآورد اندازه پايدار آرمور بر روی سازه موجشکن ارائه
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