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ارزیابی قابلیت اعتماد موجشکنهای توده سنگی در برابر گسیختگی ناشی از
روگذری امواج
حمید احمدی ،آرش نیکنژاد
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 -1استادیار ،دانشکده فني -مهندسي عمران ،دانشگاه تبریز
 -2فارغ التحصیل کارشناسي ارشد ،دانشکده فني -مهندسي عمران ،دانشگاه تبریز
چکیده
گسیختگي ناشي از روگذری ،بر اثر سرریز شدن بیش از حد مجاز آب از روی تاج موجشکن رخ ميدهد .مدلهای متعددی برای پیشبیني
روگذری موج در انواع مختلف سااازههای ساااحلي ارا ه شااده اسا  .تحلیل بابلی اعتماد سااازه با لحاد کردن عدم ب عی های موجود در
شرایط محی ي و پاسخ سازه ،درک بهتری از این مدلها در اختیار طراح سازه گذاشته و این امکان را فراهم ميسازد که توازن مناسبي بین
تراز ایمني ساازه و هزینه پروهه ایجاد گردد .در این مااله ،بابلی اعتماد موجشاکنهای توده سانگي در برابر گساایختگي ناشي از روگذری
امواج با استفاده از  5روش مختلف بررسي و مورد ماایسه برار گرفته و در هر حال  ،ماادیر شاخص بابلی اعتماد و احتمال گسیختگي به
دس ا ميآیند .ناش پارامترهای مختلف به صااورک کیفي و کمي روی احتمال گساایختگي بررسااي شااده و این پارامترها به لحاد میزان
اهمی رتبهبندی مي شااوند .در نهای با اسااتفاده از تحلیل رگرساایون ییر خ ي و بر مبنای نتایس به دس ا آمده از تحلیل بابلی اعتماد،
راب ه ای برای تعیین فاصاله آزاد بر حسات تراز ایمني هدپ پیشنهاد ميشود .با استفاده از این راب ه ،ميتوان مادار فاصله آزاد را برحست
شااخص بابلی اعتماد ،احتمال گسیختگي ،و حساسی این دو پارامتر نسب به هزینه تعیین نمود .نتایس نشان دادند که مهمترین پارامتر
تأثیرگذار در نتایس تحلیل بابلی اعتماد موجشاکن تودهسانگي در برابر گسیختگي ناشي از روگذری ،ارتفاع موج شاخص ( 𝑠𝐻) اس  .تح
اثر امواج شااکنا ،تیزی موج در ماایسااه با دبي روگذری مجاز تأثیر بیشااتری روی شاااخص بابلی اعتماد موجشااکن تودهساانگي در برابر
گسایختگي ناشاي از روگذری دارد .در حالي که تح اثر امواج ناشکنا ،تأثیر دبي روگذری مجاز بیشتر اس  .پا از سه پارامتر ارتفاع موج
شاااخص ،تیزی موج ،و دبي روگذری مجاز ،به ترتیت یااریت 𝑣𝐴 ،یاارایت اصااکحي کاهنده (𝛾) ،و شاایت موجشااکن ( 𝛼  )tanبه لحاد
تأثیرگذاری روی احتمال گسیختگي در رتبههای چهارم تا ششم برار دارند.
واژگان كلیدی :موجشکن تودهسنگی ،روگذری موج ،ارزیابی قابلیت اعتماد ،تحلیل حساسیت ،فاصله آزاد ،رگرسیون بیزی.
تاریخ دریاف مااله :
تاریخ پذیرش مااله :

69/62/60
69/60/12
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این م العاک منجر به ارا ه یک سری روابط نیمهتجربي
جه پیشبیني میزان دبي متوسط روگذری ،به صورک
تابعي از شرایط محی ي و خصوصیاک موجشکن شده اس .
از جمله معتبرترین این روابط ميتوان به روابط 1[ Owen
و  ]2برای موجشکنهای نفوذناپذیر با وجه صاپ یا زبر و
شیت مستایم یا سکویي Bradbury ،و  ]0[ Allsopبرای
موجشکنهای نفوذناپذیر با آرمور سنگي و دیوار محافظ تاج،
 Amintiو  ]4[ Francoبرای موجشکنهای دارای آرمور
سنگي یا آرمور بتني از نوع  Cubeو  Ahrens ،Tehrapodو
 ]5[ Heimbaughبرای  0نوع طرح متفاوک از دیوارههای
دریایي Pedersen ،و  ]9[ Burcharthبرای موجشکنهای
نفوذناپذیر با آرمور سنگي و دیواره محافظ تاجvar der ،
 Meerو  ]0[ Janssenبرای موجشکنهای نفوذناپذیر با وجه
صاپ یا زبر و شیت مستایم یا سکویي Franco ،و همکاران
[ ]8برای موجشکنهای با م و  ]6[ Pedersenبرای
موجشکنهای نفوذپذیر با آرمور سنگي و دیواره محافظ تاج
اشاره کرد .البته برخي از این روابط پیچیدگي شکس امواج
در آب کمعمق را در نظر نگرفته و دبي روگذری را کمتر از
مادار وابعي پیشبیني ميکنند [ .]16عکوه بر کارهای
آزمایشگاهي ،مدلسازی عددی پدیده روگذری نیز توسط
برخي محااین بررسي شده اس [ 11و .]12
 Duو همکاران [ ]10در سال  2616تأثیر روگذری موج را
روی هیدرودینامیک و فورمودینامیک موجشکنهای موازی
ساحل مدلسازی کردند Yeganeh-Bakhtiary .و همکاران
[ ]14در سال  2616جریان ماندگار و آشفتگيهای موجود
در جریان جلوی موجشکن با م با روگذری موج را م العه
نمودند Andersen .و همکاران [ ]15در سال 2611
آزمایشهای با مایاس کوچک و بزرگ جه تعیین
روگذری در موجشکنهای تودهسنگي را مورد ماایسه برار
دادند Vicinanza .و همکاران [ ]19در سال  2614نوع
جدیدی از موجشکنهای تودهسنگي را جه تبدیل انرهی
روگذری موج معرفي نمودند Moghim .و همکاران [ ]10در
سال  2615روگذری موج از موجشکنهای سکویي
تغییرشکلپذیر را بر مبنای شار مومنتوم موج مورد م العه
برار دادند Romano .و همکاران [ ]18در سال  2615عدم
ب عی های موجود در مدلسازی فیزیکي پدیده روگذری

 -1مقدمه
وظیفه موجشکن تودهسنگي( 1م ابق شکل ( ))1مصون نگه
داشتن ناحیهای ساحلي ،که معموال ً جه بندرسازی مورد
توجه برارگرفته ،از حمله امواج و تکطمهای طبیعي دریا
اس تا در پناه آن امکان پیشبرد عملیاک بندری در
محدودهای آرام و ایمن میسر گردد.
روگذری موج 2یکي از مهمترین واکنشهای هیدرولیکي
اس که باید در طراحي موجشکنهای تودهسنگي در نظر
گرفته شود .تخمین صحیح و بابل اطمینان میزان روگذری
موج در سازههای ساحلي امری مهم در طراحي و ارزیابي
ایمني این سازهها اس  .در دهههای اخیر تکشهای
متعددی برای مدلسازی و تحلیل روگذری موج صورک
گرفته اس  .اکثر مدلسازیها به صورک آزمایشگاهي انجام
گرفته و حاوی نتایس بسیار ارزشمندی بوده اس .

شکل ( )1انواع موجشکن تودهسنگی :با شیب مستقیم ،با شیب
 Sشکل ،با شیب سکویی ،و با روسازه بتنی.
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در موجشکنهای تودهسنگي را بررسي کرده و ناش مدک
زمان تس و تعداد  Seedingرا م العه نمودند Tofany .و
همکاران [ ]16در سال  2619اثراک فعالی امواج روی
روگذری و آبشستگي در موجشکنهای با م را بررسي
کردند Wesley .و  ]26[ Cheungدر سال  2619روگذری
موج از سازههای با م را با استفاده از حل کننده HLLS
 Riemannمورد بررسي برار دادند Zanuttigh .و همکاران
[ ]21در سال  2619یک شبکه عصبي پیشرفته جه
پیشبیني ماادیر حدی و ماادیر بابل ببول برای دبي
روگذری ارا ه نمودند Hughes .و  ]22[ Thorntonدر سال
 2619دبي متغیر زماني و حجم تجمعي را در روگذری امواج
منفرد مورد ارزیابي برار دادند.
برای طراحي م لوب و ایمن سازه ،دبي متوسط روگذری به
دس آمده از این طریق باید از دبي روگذری مجاز ،که
توسط آ یننامهها و راهنماهای معتبر نظیر ]20[ CEM
تعیین ميشود ،کمتر باشد .دبي مجاز به نوع سازه ،کاربری
آن ،و س ح ایمني مورد انتظار بستگي دارد.
با توجه به اهمی موجشکنها و عواببي که خرابي این
سازهها ميتواند در پي داشته باشد ،ارزیابي بابلی اعتماد
(بابلی اطمینان) 1آنها ،با لحاد نمودن عدم ب عی هایي
که در شرایط محی ي و پاسخ سازه وجود دارد ،یروری به
نظر ميرسد .گسیختگي ناشي از روگذری ،بر اثر سرریز
شدن بیش از حد مجاز آب از روی تاج موجشکن رخ ميدهد.
تحلیل بابلی اعتماد درک بهتری از مدلهای متعدد ارا ه
شده برای پیشبیني روگذری موج در اختیار طراح سازه
گذاشته و این امکان را فراهم ميسازد که توازن مناسبي
بین تراز ایمني سازه و هزینه پروهه ایجاد گردد.
در این مااله ،بابلی اعتماد موجشکنهای تودهسنگي در
برابر گسیختگي ناشي از روگذری امواج ،بر مبنای روابط
 var der Meerو  ]0[ Janssenکه دارای مابولی عام بوده
و به طیف گستردهای از شرایط محی ي و خصوصیاک سازه-
ای بابل اعمال هستند ،با استفاده از  5روش مختلف بررسي
و مورد ماایسه ميگیرد .در هر حال  ،ماادیر شاخص بابلی
اعتماد و احتمال گسیختگي به دس ميآیند .ناش پارامتر
تشابه شکس موج ،ارتفاع موج شاخص ،دبي روگذری مجاز،
تیزی موج ،شیت موجشکن ،فاصله آزاد تاج موجشکن ،و
Reliability

یرایت کاهنده ،به صورک کیفي و کمي روی احتمال
گسیختگي بررسي شده و این پارامترها به لحاد میزان
اهمی رتبهبندی ميشوند .در نهای با استفاده از تحلیل
رگرسیون ییر خ ي و بر مبنای نتایس به دس آمده از
تحلیل بابلی اعتماد ،راب های برای تعیین فاصله آزاد بر
حست تراز ایمني هدپ پیشنهاد ميشود .با استفاده از این
راب ه ،ميتوان مادار فاصله آزاد را برحست شاخص بابلی
اعتماد ،احتمال گسیختگي ،و حساسی این دو پارامتر
نسب به هزینه تعیین نمود.
 -2تعیین دبی روگذری متوسط

در پژوهش حایر ،به منظور تعیین دبي روگذری متوسط،
از رواب ي که  van der Meerو  ]0[ Janssenبرای
موجشکنهای تودهسنگي ارا ه نمودهاند ،استفاده شده اس .
این روابط برای موجشکني با وجه نفوذناپذیر ،با شیت
مستایم یا سکویي بابل استفادهاند .اثر کمعمق بودن آب،
زبری س ح سازه ،مایل بودن راستای برخورد موج ،و تاج
کوتاه بودن امواج برخوردی در این روابط لحاد شده اس :
برای :𝜉𝑜𝑝 < 2
𝑝𝑜𝑠
√
𝛼 tan

()1

𝑞
√𝑔𝐻𝑠3

𝑝𝑜𝑠√ 𝑐𝑅
1
= 0.06 exp [−5.2
]
𝛽𝛾 𝐻𝑠 tan 𝛼 𝛾𝑟 𝛾𝑏 𝛾ℎ

برای :𝜉𝑜𝑝 > 2
()2

𝑐𝑅
1
]
𝛽𝛾 𝐻𝑠 𝛾𝑟 𝛾𝑏 𝛾ℎ

= 0.2 exp [−2.6

𝑝𝑜𝜉 پارامتر تشابه شکس  2اس که نوع شکس
مشخص کرده و به شکل زیر تعریف ميشود:
()0

𝛼 tan
𝑝𝑜𝑠√

𝑞
𝐻𝑠3

𝑔√

موج را
= 𝑝𝑜𝜉

در راب ه اخیر 𝑠𝑜𝑝 ،تیزی موج بوده و برابر اس با:
()4
𝑠𝑜𝑝 = 2𝜋𝐻𝑠 /𝑔𝑇𝑝2
که 𝑝𝑇 پریود موج متناظر با نا ه پیک در طیف موج اس .
در روابط ( )1و ( 𝑞 ،)2دبي روگذری متوسط از واحد طول
موجشکن ( m3/sبر  𝑔 ،)mشتاب گرانش (𝐻𝑠 ،)m/s2
ارتفاع موج شاخص ( 𝑠𝑜𝑝 ،)mتیزی موج 𝛼 ،زاویه وجه
شیتدار موجشکن با افق 𝑅𝑐 ،فاصله آزاد ( )mم ابق شکل
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( 𝛾𝑟 ،)2یریت کاهنده جه لحاد نمودن زبری س ح
موجشکن 𝛾𝑏 ،یریت کاهنده جه لحاد نمودن اثراک
وجود سکو روی شیت 𝛾ℎ ،یریت کاهنده جه لحاد
نمودن کمعمق بودن آب ،و 𝛽𝛾 یریت کاهنده جه لحاد
نمودن مایل بودن راستای برخورد موج اس  .محدوده
کاربرد راب ه ( )2به شکل زیر اس :

تئوری بابلی اعتماد ،احتمال گسیختگي 2سازه را ،با تعیین
این که آیا توابع حال حدی 0از مادار مجاز فراتر رفتهاند یا
خیر ،ارزیابي ميکند .در وابع ،تابع حال حدی ميتواند
ناحیه ایمن و ناحیه گسیختگي را از هم تفکیک کند .به
عنوان مثال ،سیستمي را در نظر بگیرید که بار وارد بر آن با
 Sمعرفي شده و مااوم برای مود گسیختگي مورد نظر با
 Rنشان داده شده اس  .در این صورک راب ه زیر به عنوان
تابع حال حدی سیستم مورد نظر تعریف ميشود:
()9
)𝑌(𝑆 𝑔(𝑋, 𝑌) = 𝑅(𝑋) −
توجه شود که مااوم و بار وارده مثالهایي برای یک مفهوم
ک  Rميتواند تغییر شکل مجاز و  Sتغییر
کليتر هستند .مث ً
شکل موجود باشد .در هر صورک R ،و  Sتوابعي از متغیرهای
تصادفي مختلف  Xو  Yهستند ،که هر کدام بر اساس توابع
چگالي احتمالشان ،مشخص ميشوند .در وابع  Xو Y
ميتوانند به صورک برداری از متغیرهای تصادفي مختلف
معرفي شوند .در حال کلي ،در هر مسئله مهندسي ،تعدادی
متغیر تصادفي وارد عمل ميشوند .مثکً در مسا ل سازهای،
مدول االستیسیته ،تنش تسلیم ،مشخصاک هندسي نظیر
طول و س ح ما ع ،و بارهای وارده ميتوانند متغیرهای
مسئله باشند .در این صورک ،تابع حال حدی برحست
تمامي متغیرهای تصادفي یعني } 𝑛𝑋  𝑋 = {𝑋1 , 𝑋2 , … ,و
} 𝑚𝑌  𝑌 = {𝑌1 , 𝑌2 , … ,نوشته خواهد شد.
با توجه به راب ه ( ،)9ميتوان سناریوهای مختلفي را برای
ک چنانچه  𝑔(𝑋, 𝑌) > 0باشد،
یک سیستم تعریف نمود .مث ً
سازه در ناحیه ایمن برار دارد و عملکرد م لوب اس و
چنانچه  𝑔(𝑋, 𝑌) < 0باشد ،سازه در ناحیه گسیختگي برار
داشته و عملکرد نام لوب اس و در نهای زماني که
 𝑔(𝑋, 𝑌) = 0باشد ،تابع حال حدی مرز بین ناحیه ایمن
و ناحیه گسیختگي را نشان ميدهد .این ناحیه رویه
گسیختگي 4نامیده ميشود .با توجه به توییحاک ارا ه شده،
احتمال گسیختگي به صورک زیر محاسبه ميشود:
()0
]𝑃𝑓 = Pr[𝑔(𝑋, 𝑌) < 0
محاسبة احتمال گسیختگي در یک مسئله بابلی اعتماد،
معادل با حل یک انتگرال چندگانه اس :
()8
]𝑃𝑓 = Pr[𝑔(𝑋1 , … , 𝑋𝑛 , 𝑌1 , … , 𝑌𝑚 ) < 0

1

3

()5

𝑝𝑜𝑠√ 𝑐𝑅
1
<2
𝛽𝛾 𝐻𝑠 tan 𝛼 𝛾𝑟 𝛾𝑏 𝛾ℎ

< 0.3

برای آشنایي با نحوه محاسبه این یرایت کاهنده ،ميتوان
به جدول  VI-5-11در فصل پنجم از بخش ششم CEM
[ ]20مراجعه نمود .حاصلیرب این  4یریت کاهنده نباید
کمتر از  6/5در نظر گرفته شود.
 -3تحلیل قابلیت اعتماد
به کمک تحلیل بابلی اعتماد سیستمهای سازهای ،ميتوان
عدم ب عی های ناشي از ماهی تصادفي پارامترهای
سازهای و محی ي را به صورک روابط ریایي در آورده و
مکحظاک ایمني و عملکردی را به طور کمّي وارد روند
طراحي نمود .در این روش ،برخکپ روشهای معمول
تحلیل و طراحي سازهها ،فضای تحلیل و طراحي از حال
ب عي خارج شده و به فضای احتماالتي وارد ميشود .در
تحلیل و طراحي احتماالتي ،هر پارامتر به عنوان یک متغیر
تصادفي در نظر گرفته شده و با یک تابع چگالي احتمال
( 1)PDFمشخص ميگردد.

(الف)

(ب)
شکل ( )2پارامترهای هندسی پروفیل موجشکن تودهسنگی:
الف) شیب مستقیم ،ب) شیب سکویی.

Probability Density Function
Failure Probability

Limit-state functions
Failure Surface

2
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𝛽 که یک پارامتر بيبعد اس  ،به عنوان معیاری برای میزان
بابلی اعتماد در نظر گرفته ميشود .در صورتيکه تابع
حال حدی ،تکبعدی باشد ()𝑋(𝑔 = )𝑌  ،)𝑔(𝑋,پارامتر

0

𝑔𝑑)𝑔( 𝑔𝑓 ∫ =
∞−

𝑠𝑑𝑟𝑑)𝑠 𝑓𝑅,𝑆 (𝑟,

∫∫=

𝛽 ميتواند به عنوان معیاری برای فاصلة حاشیه اطمینان
میانگین 1از رویه گسیختگي در نظر گرفته شود .در وابع،

𝑔(𝑿,𝒀)<0

که )𝑔( 𝑔𝑓 تابع چگالي احتمال تابع حال حدی بوده و
)𝑠  𝑓𝑅,𝑆 (𝑟,تابع چگالي احتمال توأم  Rو  Sاس .
حل انتگرال راب ه ( ،)8بسته به تعداد متغیرهای تصادفي،
تابع چگالي احتمال آنها ،و شکل تابع حدی ،ميتواند بسیار
مشکل و وب گیر باشد .لذا روشهای مختلفي ارا ه شده
اس که با استفاده از آنها ميتوان حل انتگرال متناظر با
احتمال گسیختگي را سادهسازی و تسهیل نمود.
معیار سنجش بابلی اعتماد ،محاسبة احتمال عدم
گسیختگي اس  .ولي همانطور که گفته شد ،محاسبة دبیق
این احتمال ،در بسیاری از اوباک وب گیر و پیچیده اس .
از این رو ،با پذیرش چند فرض ساده کننده ،به جای محاسبة
دبیق احتمال گسیختگي ،از پارامتر شاخص بابلی اعتماد
استفاده ميشود تا حجم محاسباک کاهش پیدا کند.
اگر تابع حال حدی به شکل 𝑆  𝑔 = 𝑅 −تعریف شود،
شاخص بابلی اعتماد بدین گونه بیان ميگردد:
()6

𝑔𝜇
𝑔𝜎

ایده تعریف 𝛽 این اس که فاصله موبعی نا ه میانگین
( 𝑔𝜇) از رویه گسیختگي ( )𝑔 = 0ميتواند شاخصي برای
میزان بابلی اعتماد باشد .چرا که هرچه این فاصله بیشتر
باشد ،مساح کوچکتری از تابع چگالي احتمال )𝑋(𝑔 در
بسم منفي  gبرار گرفته و در نتیجه احتمال گسیختگي
( 𝑓𝑃) کوچکتر خواهد بود (م ابق شکل (.))0
تاکنون روشهای مختلفي ارا ه شده اس که با استفاده از
آنها ميتوان فرآیند حل انتگرال متناظر با احتمال
گسیختگي را سادهسازی و تسهیل نمود .برای این کار
ميتوان تابع )𝑌  𝑔(𝑋,را با بسط سری تیلور آن جایگزین
نمود که بسته به مرتبه سری تیلور مورد استفاده ،منجر به
روشهای بابلی اعتماد مرتبه اول ( )FORMو مرتبه دوم
( )SORMخواهد شد .راه حل دوم این اس که از روشهای
نمونه-برداری نظیر روش شبیهسازی مون کارلو ()MCS
استفاده شود .متداولترین روشهای تحلیل بابلی اعتماد
را ميتوان به شکل زیر خکصه نمود:

=𝛽

𝑔𝜇 میانگین تابع حال حدّی بوده و 𝑔𝜎 انحراپ معیار تابع
حال حدی را نشان ميدهد.

شکل ( )3تابع چگالی احتمال برای تابع حالت حدی و تعریف ناحیه امن و ناحیه گسیختگی.

Mean Margin of Safety

1
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 -1روشهای بابلی اعتماد مرتبه اول (:)FORM
 -1-1روش گشتاور دوم مرتبه اول مادار میانگین
(1)MVFOSM
 -2-1روش هاسوفر لیند (2)HL
 -0-1روش هاسوفر لیند  -رکویتز فیسلر (0)HL-RF
 -2روشهای بابلی اعتماد مرتبه دوم (:)SORM
 -1-2راب ه Breitung
 -2-2راب ه Tvedt
 -0روشهای نمونهبرداری:
 -1-0شبیهسازی مون کارلو خام یا مستایم4
 -2-0نمونهبرداری بر مبنای اهمی (5)IS

 -3-3نمونهبرداری

6LHS

برای آشنایي با جز یاک تحلیل در این روشها ميتوان به
عنوان نمونه به  Choiو همکاران [ Nowak ،]24و Collins
[ ،]25و  ]29[ Lemaireمراجعه نمود.
 -4فرمولبندی توابع حالت حدی

گسیختگي ناشي از روگذری زماني رخ ميدهد که دبي
متوسط روگذری از دبي روگذری مجاز ،که توسط
آ یننامهها و راهنماهای معتبر نظیر  ]20[ CEMتعیین
ميشود ،بیشتر باشد .با توجه به توییحاک بخش ( )0و
روابط ( )1و ( ،) 2توابع حال حدی برای گسیختگي ناشي
از روگذری به شکل زیر تعریف ميشوند:

برای :𝜉𝑜𝑝 < 2
𝛼 tan
𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑅
1
√
𝑣𝐴. exp (−
)
𝑝𝑜𝑠
𝛽𝛾 𝐻𝑠 tan 𝛼 𝛾𝛾 𝛾𝑏 𝛾ℎ

()16

√ 𝑔 = 𝑞𝑎 − 0.06√𝑔𝐻𝑠3

برای :𝜉𝑜𝑝 > 2
𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑅
1
√
)
𝛽𝛾 𝐻𝑠 tan 𝛼 𝛾𝛾 𝛾𝑏 𝛾ℎ

()11
در روابط اخیر 𝑞𝑎 ،دبي روگذری مجاز بوده و 𝑣𝐴 متغیری
اس که جه لحاد نمودن خصوصیاک تصادفي ،جایگزین
یرایت ثاب  5/2و  2/9در روابط ( )1و ( )2شده اس .
ک تعریف شدهاند.
ماباي پارامترها بب ً

𝑣𝐴𝑔 = 𝑞𝑎 − 0.2√𝑔𝐻𝑠3 . exp (−

با توجه به سه ویعی متفاوتي که برای دبي روگذری مجاز
در نظر گرفته شده 9 ،تابع حال حدی طبق جدول ()0
تعریف و شمارهگذاری شدند.
جدول ( )1خصوصیات آماری پارامترها در دبی روگذری متوسط.

 -5خصوصیات آماری متغیرهای تصادفی

به منظور انجام تحلیل بابلی اعتماد ،بایستي نوع توزیع
احتمال حاکم بر تمامي متغیرهای تصادفي دخیل در تابع
حال حدی و ماادیر پارامترهای آنها مشخص شود .این
اطکعاک برای پارامترهای دخیل در تعیین دبي روگذری
متوسط ،بر مبنای پژوهش  Leeو  ،]20[ Kwonدر جدول
( )1ارا ه شده اس  .دبي روگذری مجاز ،نیز از توزیع
 Gumbelتبعی ميکند .بر اساس دادههای مرجع [ ]28سه
ویعی متفاوک برای میانگین و انحراپ معیار این متغیر در
نظر گرفته شده اس (جدول (.))2

1

Mean-Value First-Order Second-Moment
Hasofer Lind
3
Hasofer Lind-Rackwitz Fiessler
4
Crude or Direct MCS

ردیف

متغیر
تصادفي

توزیع

میانگین

انحراپ
معیار

1

𝑣𝐴

Normal

2/9

6/05

2

𝛼 tan

Normal

6/999

6/600

0

𝑝𝑜𝑠

Normal

6/60

6/668

4

𝛾𝛾

Normal

6/55

6/655

5

𝑏𝛾

Normal

1/6

6/1

9

𝛾ℎ

Normal

1/6

6/1

0

𝛽𝛾

Normal

1/6

6/1

8

)𝐻𝑠 (m

Gumbel

2/44

6/086

6

)𝑅𝑐 (m

2/05

---

ثاب

Importance Sampling
Latin Hypercube Sampling

2
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جدول ( )2خصوصیات آماری دبی روگذری مجاز (.)m3/s/m
ردیف

متغیر
تصادفي

1

𝑞𝑎1

2

𝑞𝑎2

0

𝑞𝑎3

توزیع

Gumbel

میانگین

انحراپ
معیار

1/58

6/01

2/62

6/42

1/66

6/29

 -6تعیین شاخص قابلیت اعتماد و احتمال گسیختگی

تحلیل بابلی اعتماد به  5روش ،HL-RF ،MVFOSM
 ،MCS ،SORMو  ISروی  9تابع حال حدی تعریف شده،
انجام و نتایس مورد بررسي و ماایسه برار گرف .

جدول ( )3توابع حالت حدی تعریف شده.
شماره تابع حال حدی

راب ه مبنا

1

()16

2

()11

0

()16

4

()11

5

()16

9

()11

تعریف تابع حال حدی
𝛼 tan
𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑅
1
√
√ 𝑔 = 𝑞𝑎1 − 0.06√𝑔𝐻𝑠3
𝑣𝐴. exp (−
)
𝑝𝑜𝑠
𝛽𝛾 𝐻𝑠 tan 𝛼 𝛾𝛾 𝛾𝑏 𝛾ℎ
𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑅
1
√
)
𝛽𝛾 𝐻𝑠 tan 𝛼 𝛾𝛾 𝛾𝑏 𝛾ℎ

𝑣𝐴𝑔 = 𝑞𝑎1 − 0.2√𝑔𝐻𝑠3 . exp (−

𝛼 tan
𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑅
1
√
√ 𝑔 = 𝑞𝑎2 − 0.06√𝑔𝐻𝑠3
𝑣𝐴. exp (−
)
𝑝𝑜𝑠
𝛽𝛾 𝐻𝑠 tan 𝛼 𝛾𝛾 𝛾𝑏 𝛾ℎ
𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑅
1
√
)
𝛽𝛾 𝐻𝑠 tan 𝛼 𝛾𝛾 𝛾𝑏 𝛾ℎ

𝑣𝐴𝑔 = 𝑞𝑎2 − 0.2√𝑔𝐻𝑠3 . exp (−

𝛼 tan
𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑅
1
√
√ 𝑔 = 𝑞𝑎3 − 0.06√𝑔𝐻𝑠3
𝑣𝐴. exp (−
)
𝑝𝑜𝑠
𝛽𝛾 𝐻𝑠 tan 𝛼 𝛾𝛾 𝛾𝑏 𝛾ℎ
𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑅
1
√
)
𝛽𝛾 𝐻𝑠 tan 𝛼 𝛾𝛾 𝛾𝑏 𝛾ℎ

در این بخش ،یک مادار میانگین ثاب برابر  2/05متر برای
𝑐𝑅 در نظر گرفته شده اس  .این پارامتر در بخش ( )8بیشتر
مورد بحث برار خواهد گرف  .نتایس به دس آمده برای
شاخص بابلی اعتماد و احتمال گسیختگي به ترتیت در
شکلهای ( )4و ( )5ارا ه شده اس .
با توجه به این که توابع حال حدی این مسئله به شدک
ییر خ ي هستند و یرایت تغییراک متغیرهای تصادفي
دخیل در این توابع نیز نسبت ًا بزرگ هستند ،تحلیل
 MVFOSMکه تابع حال حدی را حول نا ة میانگین
خ يسازی ميکند ،خ ای تخمین بابل توجهي خواهد
داش  .شکل ( )4نشان ميدهد که این روش ،ماادیر دس
باالیي برای شاخص بابلی اعتماد به دس ميدهد که با
توجه به توییحاک ارا ه شده معتبر نخواهند بود.
در روش  HLهنگام تخمین تابع حال حدی ،به جای نا ة
مادار میانگین در روش  ،MVFOSMسری تیلور در نا ة
طرح ( 1) MPPبسط داده ميشود .روش  HLصرفاً بابل
اعمال به مسا لي اس که در آنها همه متغیرهای تصادفي
Most probable failure point

𝑣𝐴𝑔 = 𝑞𝑎3 − 0.2√𝑔𝐻𝑠3 . exp (−

تعریف شده در تابع حال حدی از توزیع نرمال تبعی
ميکنند .در روش  HL-RFکه در وابع تعمیمي از روش HL
اس  ،متغیرهای تصادفي ميتوانند از هر توزیع احتمال
دلخواهي تبعی کنند .به همین دلیل در پژوهش حایر از
این روش به جای روش  HLاستفاده شده اس .
چنانچه تابع حال حدی در همسایگي نا ة طرح خ ي
باشد ،نتایس روش  FORMدبیق هستند .ولي چنانچه تابع
حال حدی ،یک تابع ییر خ ي بوده و با استفاده از تاریت
مرتبة اول این تابع ،تبدیل به یک ابرصفحه شده باشد،
محاسبه احتمال گسیختگي با خ ای زیادی مواجه خواهد
شد .مادار 𝛽 و مختصاک نا ة طرح ( )MPPبه دس آمده
از روشهای  FORMو  SORMیکسان هستند .تفاوک
اصلي ،در محاسبه میزان احتمال گسیختگي ميباشد .پا
مزی روش  SORMنسب به  ،FORMدب باالی نتایس به
دس آمده از این روش ،برای احتمال گسیختگي اس  .با
توجه به شکلهای ( )4و ( ،)5نتایس تحلیل  FORMبرای
اکثر توابع ،اندکي نسب به نتایس تحلیل  SORMمحافظه

1
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کارانهتر هستند .البته باید توجه داش که زمان الزم برای
محاسباک کامپیوتری تحلیل  SORMبیشتر از تحلیل
 FORMاس [ .]24لذا به نظر ميرسد استفاده از روش
 FORMبرای بررسي مسئله روگذری در موجشکنهای
تودهسنگي مناستتر اس .
نتایس روشهای  MCSو  ISکه مبتني بر نمونهگیری
تصادفي هستند ،با توجه به این که توابع حال حدی مسئله
مورد بررسي ییر خ ي هستند ،بابل استنادتر از روشهای
دیگر هستند .همچنین اگر نتایس  MCSو  ISبا یکدیگر
ماایسه شوند ،مکحظه ميشود که اختکپ بسیار ناچیزی
دارند .با توجه به این که تعداد نمونههای مورد استفاده در
روش  MCSبه مراتت بیشتر از روش  ISبوده و در نتیجه
زمانبر اس [ ،]24برای بررسي مسئله روگذری در
موجشکنهای تودهسنگي روش  ISمناستتر اس  .توابع
حال حدی با شمارههای فرد مربوط به امواج شکنا بوده و
توابع حال حدی با شمارههای زوج مربوط به امواج ناشکنا
هستند (جدول (.))0

MCS

IS

SORM

HL-RF

تابع 1

 -7تحلیل حساسیت

برای دانستن اهمی یک متغیر ،الزم اس که تأثیر تغییراک
آن متغیر روی خصوصیاک یک سیستم مشخص شود .هدپ
از چنین م العهای ،انتخاب مهمترین متغیرها به منظور
کنترل آنها با توجه به ناششان در تابع حال حدی و
بابلی اعتماد سازه اس .
اهمی یک متغیر بر اساس دو معیار مشخص ميشود:
تأثیر متغیر روی تابع حال حدی
تأثیر متغیر روی شاخص بابلی اعتماد
در این مااله ،فاط مورد دوم بررسي ميشود.
کسینوسهای هادی بردار یکه نرمال تابع حال حدی که با
نماد 𝑖𝛼 نشان داده ميشوند ،یرایت حساسی نامیده
ميشوند.
اگر م ابق شکل ( ،)9نا ة طرح ( )MPPبا ∗𝑃 نشان داده
شده باشد 𝛼𝑖 ،ها کسینوسهای هادی خط ∗𝑃𝑂 ميباشند.
هرچه مادار 𝑖𝛼 بزرگتر باشد ،متغیر تصادفي متناظر با آن
مشارک نسبي بیشتری در احتمال گسیختگي خواهد
داش  .چرا که:

Beta

تابع 6

تابع 5

تابع 4

تابع 3

تابع 2

4
3/5
3
2/5
2
1/5
1
0/5
0
-0/5
-1

با توجه به شکلهای ( )4و ( ،)5از طریق ماایسه نتایس توابع
زوج با توابع فرد ( 1با 2؛  0با 4؛  5با  )9مکحظه ميشود
که شاخص بابلی اطمینان محاسبه شده در امواج ناشکنا
( )𝜉𝑜𝑝 > 2بزرگتر از امواج شکنا ( )𝜉𝑜𝑝 < 2ميباشد .به
عبارک دیگر احتمال گسیختگي در حال شکنا بیشتر از
حال ناشکنا اس .
یمناً مشاهده ميشود که تابع حال حدی شماره  5منجر
به بیشترین احتمال گسیختگي شده اس  .عل این اس
که اوالً در این تابع ،میانگین دبي روگذری مجاز ( 𝑎𝑞)
کمترین مادار را داشته (جدول ( ))2و ثانی ًا ویعی موج،
شکنا اس  .به همین ترتیت ،تابع حال حدی شماره  4نیز
به کمترین احتمال گسیختگي منجر شده اس  .چرا که در
این تابع ،میانگین دبي روگذری مجاز بیشترین مادار را
داشته و موج ناشکنا اس .

MVFOSM

شکل  -4مقادیر شاخص قابلیت اعتماد به دست آمده
به  5روش برای  6تابع حالت حدی تعریف شده

تابع 6
IS

تابع 5
MCS

تابع 4
SORM

تابع 3
HL-RF

تابع 2

pf x 103

700
600
500
400
300
200
100
0

()12

تابع 1

𝛼12 + 𝛼22 + ⋯ + 𝛼𝑛2 = 1

𝑛 :تعداد متغیرهای تصادفي در تابع حال حدی.

MVFOSM

شکل  -5مقادیر احتمال گسیختگی به دست آمده
به  5روش برای  6تابع حالت حدی تعریف شده .
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جدول ( )4ضریب حساسیت متغیرهای تصادفی مختلف.

شکل ( )6ضرایب حساسیت.

ماادیر یرایت حساسی که توسط نرمافزار ]26[ Rt
محاسبه شدهاند ،در جدول ( )4ارا ه شده اس  .با توجه به
این جدول مشاهده ميشود که مهمترین پارامتر تأثیرگذار
در نتایس تحلیل بابلی اعتماد موجشکن تودهسنگي در برابر
گسیختگي ناشي از روگذری ،ارتفاع موج شاخص ( 𝑠𝐻) اس .
پا از این متغیر ،تیزی موج ( 𝑝𝑜𝑠) ،دبي روگذری مجاز
( 𝑎𝑞 ) ،یریت 𝑣𝐴  ،یرایت اصکحي کاهنده (𝛾 ) ،و شیت
موجشکن ( 𝛼  ،)tanدر توابع حال حدی شماره  ،0 ،1و ،5
به ترتیت در رتبههای بعدی برار ميگیرند.
برای توابع حال حدی شماره  ،4 ،2و  9نیز نتایس مشابهي
به دس آمده اس  .با این تفاوک که در این توابع ،رتبه دوم
متعلق به دبي روگذری مجاز ( 𝑎𝑞) بوده و تیزی موج ( 𝑝𝑜𝑠)
در رتبه سوم برار دارد.
با توجه به این که توابع حال حدی با شمارههای فرد مربوط
به امواج شکنا بوده و توابع حال حدی با شمارههای زوج
مربوط به امواج ناشکنا هستند ،نتایس فوق در وابع بدین
معني خواهند بود که تح اثر امواج شکنا ،تیزی موج در
ماایسه با دبي روگذری مجاز تأثیر بیشتری روی شاخص
بابلی اعتماد موجشکن تودهسنگي در برابر گسیختگي
ناشي از روگذری دارد .در حالي که تح اثر امواج ناشکنا،
تأثیر دبي روگذری مجاز بیشتر اس .
افزایش مادار متغیرهایي که دارای یریت حساسی مثب
هستند ،باعث کاهش شاخص بابلی اعتماد و متعابب ًا
افزایش احتمال گسیختگي ميشود .به همین ترتیت،
افزایش مادار متغیرهایي که دارای یریت حساسی منفي
هستند ،باعث افزایش شاخص بابلی اعتماد و متعابب ًا
کاهش احتمال گسیختگي ميشود.

شماره تابع حال حدی

متغیر
تصادفي

1

2

𝑣𝐴

-6/21

-6/2

-6/10

𝛼 tan

6/68

6/60

6/60

𝑝𝑜𝑠

-6/51

-6/21

-6/54

-6/10

𝛾𝛾

6/15

6/10

6/12

6/1

6/16

𝑏𝛾

6/15

6/10

6/12

6/1

6/16

6/18

𝛾ℎ

6/15

6/10

6/12

6/1

6/16

6/18

𝛽𝛾

6/15

6/10

6/12

6/1

6/16

6/18

𝑠𝐻

6/01

6/80

6/05

6/61

6/94

6/05

𝑎𝑞

-6/29

-6/20

-6/21

-6/22

-6/09

-6/4

0

4

5

9

-6/19

-6/25

-6/25

6/62

6/68

6/64

-6/40

-6/25
6/18

با توجه به جدول ( )4مشخص اس که با افزایش ارتفاع
موج شاخص ( 𝑠𝐻) ،یرایت اصکحي (𝛾) ،و شیت موجشکن
( 𝛼  )tanاحتمال گسیختگي افزایش ميیابد .در حالي که با
افزایش دبي روگذری مجاز ( 𝑎𝑞) ،تیزی موج ( 𝑝𝑜𝑠) ،و یریت
𝑣𝐴 احتمال گسیختگي کاهش خواهد یاف .
نحوه و میزان تأثیر ارتفاع موج شاخص و دبي روگذری مجاز
روی شاخص بابلی اعتماد و احتمال گسیختگي ،در
شکلهای ( )0تا ( )16به عنوان نمونه برای تابع حال حدی
شماره  1نشان داده شده اس .
با افزایش میانگین و انحراپ معیار ارتفاع موج شاخص،
شاخص بابلی اعتماد کاهش و احتمال گسیختگي افزایش
ميیابد (شکلهای ( )0و ( .))8با توجه به شکل ( )0مشاهده
ميشود با افزایش یک متری میانگین ارتفاع موج شاخص
(از  2/5به  0/5متر) احتمال گسیختگي حدود  4برابر
ميشود .یمناً با توجه به شکل ( ،)8با افزایش یک متری
انحراپ معیار ارتفاع موج شاخص (از  6/25به  1/25متر)،
احتمال گسیختگي حدود  0برابر ميشود.
با افزایش میانگین و انحراپ معیار دبي روگذی مجاز،
شاخص بابلی اعتماد افزایش یافته و احتمال گسیختگي
کاهش ميیابد (شکلهای ( )6و ( .))16با توجه به شکل ()6
با افزایش میانگین دبي روگذری مجاز از  1به ،)m3/s/m( 2
احتمال گسیختگي از حدود  %56به حدود  %16کاهش پیدا
ميکند .با توجه به شکل ( )16با افزایش انحراپ معیار دبي
مجاز از  6/25به  ،)m3/s/m( 1/25احتمال گسیختگي حدود
 2برابر خواهد شد.
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2/5

900
800

2

700

250

Pf x 103

400

Beta

1/5

Pf x 103

500

pf

300

1

1

300

200
0/6
150
100

200

0/5

100
0
4

3/5

2/5

3

2

1/5

1

0/4
Beta

50

0
0/5

0/8

0/2

pf

0

0

Beta

600

Beta

350

1/2

0

1/5

1/25

1

0/75

0/5

0/25

0

q1(m3/s/m) - SD

Hs (m) - Mean

شکل ( )7تأثیر میانگین ارتفاع موج شاخص در تابع حالت حدی

شکل ( )11تأثیر انحراف معیار دبی روگذری مجاز در تابع حالت

شماره  1روی شاخص قابلیت اعتماد و احتمال گسیتختگی.

حدی شماره  1روی شاخص قابلیت اعتماد و احتمال گسیتختگی.

350
300

1/25

 -8تعیین 𝒄𝑹 بر مبناای تحلیال قابلیت اعتماد و تحلیل

1

رگرسیون غیر خطی

250

Pf x 103

150

0/5

Beta

200

0/75

یکي از متغیرهای تصمیمگیری بسیار مهم در طراحي
موجشکنهای تودهسنگي ،فاصله آزاد ( 𝑐𝑅) اس که م ابق
شکل ( )2به فاصله با م بین تاج موجشکن و س ح آزاد آب
اطکق ميگردد .افزایش فاصله آزاد منجر به افزایش هزینه
احداث موجشکن شده و کاهش فاصله آزاد ممکن اس
موجت افزایش دبي روگذری شود .افزایش دبي روگذری
متعابب ًا ميتواند منجر به ایجاد اختکل در عملکرد سازه شده
و ایمني وجه رو به ساحل موجشکن و تجهیزاک نصت شده
در این بسم را کاهش دهد .بنابراین انتخاب یک مادار
مناست برای فاصله آزاد به شکلي که توازن مناسبي بین
هزینه و ایمني طرح ایجاد شود ،بسیار مفید خواهد بود.
در این بخش از مااله ،با استفاده از تحلیل رگرسیون ییر
خ ي و بر مبنای نتایس به دس آمده از تحلیل بابلی
اعتماد ،راب های برای تعیین فاصله آزاد ( 𝑐𝑅) بر حست تراز
ایمني هدپ پیشنهاد ميشود .با استفاده از این راب ه
ميتوان مادار 𝑐𝑅 را برحست شاخص بابلی اعتماد،
احتمال گسیختگي ،و حساسی این دو پارامتر نسب به
هزینه محاسبه نمود.
معموالً از دو روش ککسیک و بیزی برای برآورد پارامترهای
مدل رگرسیون استفاده ميشود .مدل رگرسیوني به صورک
زیر در نظر گرفته ميشود:
()10
𝜀 𝑦 = 𝜃1 𝑥1 + 𝜃2 𝑥2 + 𝜃3 𝑥3 + ⋯ + 𝜃𝑛 𝑥𝑛 +

100

Beta

50

0/25

pf
0

0
1/5

1/25

1

0/75

0/25

0/5

0

Hs (m) - SD

شکل ( )8تأثیر انحراف معیار ارتفاع موج شاخص در تابع حالت
حدی شماره  1روی شاخص قابلیت اعتماد و احتمال گسیتختگی.
700
600
500

Pf x 103

400
300
Beta

200

pf

100
0
3

2/5

2

1/5

1

0/5

Beta

2
1/8
1/6
1/4
1/2
1
0/8
0/6
0/4
0/2
0
0

q1(m3/s/m) - Mean

شکل ( )9تأثیر میانگین دبی روگذری مجاز در تابع حالت حدی
شماره  1روی شاخص قابلیت اعتماد و احتمال گسیتختگی.
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در راب ه اخیر 𝑦 ،کمیتي اس که مدل سعي در پیشبیني
آن دارد که پاسخ مدل ،متغیر وابسته ،خروجي ،یا پاسخ
نامیده ميشود و در این پژوهش همان فاصله آزاد ( 𝑐𝑅)
اس  𝜃𝑖 .ها پارامترهای مدل یا یرایت رگرسیون هستند.
در رویکرد بیزی ،این ماادیر نیز متغیرهای تصادفي بوده و
دارای میانگین ،انحراپ معیار و تابع توزیع هستند .ولي در
رویکرد ککسیک ،این ماادیر ب عي ميباشند 𝑥𝑖 .ها
متغیرهای مستال بابل اندازهگیری فیزیکي ،متغیرهای
پیشبیني کننده ،رگرسور یا متغیرهای توصیفي نامیده
ميشوند 𝜀 .نیز خ ای مدل اس که یک متغیر تصادفي با
میانگین صفر ميباشد .اگر میانگین خ اها صفر نبوده و
مدل دس باال و یا دس پایین پیشبیني کند ،اص کح ًا
مدل بایاس خواهد داش .
چون در روش ککسیک عدم ب عی کامکً در نظر گرفته
نميشود ،در این پژوهش از روش بیزی استفاده شده اس .
با فرض بازههای من اي برای 𝑐𝑅  ،رفتار شاخص بابلی
اطمینان ،احتمال شکس  ،حساسی شاخص بابلی اعتماد
نسب به هزینه ،و حساسی احتمال شکس نسب به
هزینه مورد بررسي برار گرفته اس  .متغیرهای تصادفي در
نظر گرفته شده برای پیشبیني ماادیر فاصله آزاد عبارتند
از:
 : 𝑥1 شاخص بابلی اعتماد (𝛽)
 : 𝑥2 احتمال گسیختگي ( 𝑓𝑃)

شکل ( )11همبستگی بین مقادیر مشاهداتی و مقادیر پیش-
بینی شده توسط رابطه ( )14برای

یریت همبستگي راب ه پیشنهادی 6/80 ،اس  .همبستگي
بین ماادیر مشاهداتي و ماادیر پیشبیني شده توسط راب ه
( ،)14در شکل ( )11نشان داده شده اس  .این شکل نشان
ميدهد که چنانچه ماادیر پیشبیني شده توسط راب ه
( )14با  yو ماادیر مشاهداتي با  xنشان داده شوند،
پراکندگي دادهها حول خط  y=xمتمرکز شده اس  .با توجه
به این مویوع که بیانگر ان باق مناست ماادیر پیشبیني
شده و ماادیر مشاهداتي اس و نظر به این که با توجه به
ماهی پیچیده مسئله ،مادار به دس آمده برای یریت
همبستگي ،بابل ببول تلاي ميشود ،ميتوان گف که راب ه
پیشنهادی از دب مناسبي برخوردار اس .

𝛽𝜕)
 : 𝑥3 مشتق شاخص بابلی اعتماد نسب به هزینه (
𝑐𝜕

 -9جمعبندی و نتیجهگیری

𝑃𝜕

 : 𝑥4 مشتق احتمال گسیختگي نسب به هزینه (𝑓𝑐𝜕 )
در این تحایق ،به منظور دستیابي به یریت همبستگي باال
بین دادههای حاصل از راب ه رگرسیوني و نتایس تحلیل
بابلی اعتماد ،مدلهای ریایي متعددی نظیر توابع
چندخ ي ،نمایي ،لگاریتمي ،چندجملهای ،تواني ،مثلثاتي و
ترکیباتي از آنها آزموده شد .مبنای انتخاب مدلهای
ریایي مختلف ،تجربیاتي بوده که از تحایااک مشابه گذشته
به دس آمده اس .
نهایتاً راب ه ( )14برای تعیین 𝑐𝑅 برحست شاخص بابلی
اعتماد ،احتمال گسیختگي ،و حساسی این دو پارامتر
نسب به هزینه پیشنهاد ميشود.
()14

در این مااله ،بابلی اعتماد موجشکنهای تودهسنگي در
برابر گسیختگي ناشي از روگذری امواج با استفاده از  5روش
مختلف بررسي و مورد ماایسه برار گرف  .در هر حال ،
ماادیر شاخص بابلی اعتماد و احتمال گسیختگي به دس
آمدند .ناش پارامتر تشابه شکس موج ،ارتفاع موج شاخص،
دبي روگذری مجاز ،تیزی موج ،شیت موجشکن ،فاصله آزاد
تاج موجشکن ،و یرایت کاهنده ،به صورک کیفي و کمي
روی احتمال گسیختگي بررسي شده و این پارامترها به
لحاد میزان اهمی رتبهبندی شدند .در نهای با استفاده از
تحلیل رگرسیون ییر خ ي و بر مبنای نتایس به دس آمده
از تحلیل بابلی اعتماد ،راب های برای تعیین فاصله آزاد
( 𝑐𝑅) بر حست تراز ایمني هدپ پیشنهاد شد .با استفاده از
این راب ه ،ميتوان مادار 𝑐𝑅 را برحست شاخص بابلی

𝑅𝑐 (m) = −0.0481𝛽 3 + 0.0022𝑃𝑓 +
+ 0.28

𝑓𝑃𝜕

𝛽𝜕

𝑐𝜕

𝑐𝜕

.Rc

4.1061 Ln | | − 0.0007
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 -8با افزایش یک متری میانگین و انحراپ معیار ارتفاع موج
شاخص ،احتمال گسیختگي به ترتیت حدود  4و  0برابر
ميشود.
 -6با افزایش میانگین دبي روگذری مجاز از  1به 2
( ،)m3/s/mاحتمال گسیختگي از حدود  %56به حدود %16
کاهش پیدا ميکند .با افزایش انحراپ معیار دبي روگذری
مجاز از  6/25به  ،)m3/s/m( 1/25احتمال گسیختگي حدود
 2برابر خواهد شد.
 -16یریت همبستگي راب ه پیشنهادی برای تعیین 𝑐𝑅
برحست شاخص بابلی اعتماد ،احتمال گسیختگي ،و
حساسی این دو پارامتر نسب به هزینه 6/80 ،اس که با
توجه به ماهی پیچیده مسئله ،مادار بابل ببولي تلاي مي-
شود.

این دو پارامتر

اعتماد ،احتمال گسیختگي ،و حساسی
نسب به هزینه محاسبه نمود.
اهم نتایس حاصله را ميتوان به شکل زیر خکصه نمود:
 -1با توجه به این که توابع حال حدی تعریف شده ،به
شدک ییر خ ي بوده و یرایت تغییراک متغیرهای تصادفي
دخیل در این توابع نیز نسبت ًا بزرگ هستند ،تحلیل
 MVFOSMکه تابع حال حدی را حول نا ه میانگین
خ يسازی ميکند ،خ ای تخمین بابل توجهي خواهد
داش .
 -2نتایس تحلیل  FORMبرای اکثر توابع ،اندکي نسب به
نتایس تحلیل  SORMمحافظهکارانهتر هستند .البته زمان
الزم برای محاسباک کامپیوتری تحلیل  SORMبه مراتت
بیشتر از تحلیل  FORMاس  .لذا استفاده از روش FORM
برای بررسي مسئله روگذری در موجشکنهای تودهسنگي
مناستتر اس .
 -0اگر نتایس روشهای  MCSو  ISبا یکدیگر ماایسه شوند،
مکحظه ميشود که اختکپ بسیار ناچیزی دارند .با توجه به
این که تعداد نمونههای مورد استفاده در روش  MCSبه
مراتت بیشتر از روش  ISبوده و در نتیجه زمانبر اس  ،برای
بررسي مسئله روگذری در موجشکنهای تودهسنگي روش
 ISمناستتر اس .
 -4شاخص بابلی اطمینان محاسبه شده در امواج ناشکنا
بزرگتر از امواج شکنا ميباشد .به عبارک دیگر ،احتمال
گسیختگي در تح اثر امواج شکنا بیشتر از ناشکنا اس .
 -5مهمترین پارامتر تأثیرگذار در نتایس تحلیل بابلی
اعتماد موجشکن تودهسنگي در برابر گسیختگي ناشي از
روگذری ،ارتفاع موج شاخص ( 𝑠𝐻) اس .
 -9تح اثر امواج شکنا ،تیزی موج در ماایسه با دبي
روگذری مجاز تأثیر بیشتری روی شاخص بابلی اعتماد
موجشکن تودهسنگي در برابر گسیختگي ناشي از روگذری
دارد .در حالي که تح اثر امواج ناشکنا ،تأثیر دبي روگذری
مجاز بیشتر اس .
 -0پا از سه پارامتر ارتفاع موج شاخص ،تیزی موج ،و دبي
روگذری مجاز ،به ترتیت یریت 𝑣𝐴  ،یرایت اصکحي
کاهنده (𝛾) ،و شیت موجشکن ( 𝛼  )tanبه لحاد تأثیرگذاری
روی احتمال گسیختگي در رتبههای چهارم تا ششم برار
دارند.

 -11موضوعات پیشنهادی برای تحقیقات آتی
Coastal 2611

در این مااله ،روابط پیشنهادی در نسخه
 ،]20[ Engineering Manualبه عنوان یکي از مهمترین
مراجع موجود در زمینه م العاک روگذری ،مکک محاسباک
برار گرفته اس  .پیشنهاد ميشود پژوهش حایر برمبنای
روابط روگذری پیشنهادی توسط راهنمای EurOtop II
[ ]06تکرار شده و خروجيها با نتایس مااله حایر مورد
ماایسه برار گیرند.
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