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استاديار گروه مهندسي ژئوتکنیک و آب ،دانشکده مهندسي عمران ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي
چکیده
مسئله شکست و خسارت وارده بر اليه آرمور موجشکنهای توده سنگي بسیار پیچیده بوده و موارد عدمقطعیت زيادی در برآورد پارامترهای
موثر در طراحي اندازه آرمور وجود دارند .در تحقیق حاضر اقدام به بررسي پايداری اليه آرمور موجشکن تودهسنگي با استفاده از دو روش
تحلیل قابلیت اطمینان مرتبه اول و روش شبیهسازی مونتکارلو ميگردد .همچنین از اطالعات موجشکنهای بندر نوشهر نیز به عنوان
مطالعه موردی استفاده ميشود .نتايج نشان داد که با توجه به موارد عدمقطعیتهای موجود در پارامترهای موثر ،اليه آرمور پیشبیني شده
در محل مطالعه موردی بر اساس روش قطعي پايداری مناسبي ندارد .در ادامه بررسي ارتباط مابین ضريب ايمني در طراحي کالسیک قطعي
و شاخص قابلیت اطمینان نشان داد که يک ارتباط خطي مستقیم مابین اين دو پارامتر برقرار است .بر اساس اين ارتباط مشخص شد که با
توجه به عدمقطعیتهای زياد پارامترهای موثر ،مقدار ضريب ايمني متناظر با شاخص قابلیت اطمینان هدف  3برابر با  3/6است .در ادامه
تحلیل حساسیت پارامترهای موثر نشان داد که مهمترين پارامتر در قابلیت اطمینان اليه آرمور ،ارتفاع موج شاخص ميباشد که نیازمند
تمهیدات ويژه برای برآورد دقیق آن الزم است .در نهايت اثر میزان عدمقطعیت پارامترهای موثر بر روی قابلیت اطمینان اليه آرمور مورد
بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد که هر چه میزان عدم قطعیت پارامترها بیشتر باشد ،قابلیت اطمینان اليه آرمور کاهش مييابد به طوريکه
با افزايش میزان ضريب تغییرات پارامتر ارتفاع موج شاخص از مقدار  0/05تا  ،0/5شاخص قابلیت اطمینان به میزان حدوداً  70درصد کاهش
مييابد.
واژگان کلیدی  :موجشکن ،الیه آرمور ،قابلیت اطمینان مرتبه اول ،شبیهسازی مونتکارلو ،شاخص قابلیت اطمینان ،تحلیل
حساسیت.
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برای تحلیل قابلیت اطمینان پايداری سازه موجشکن انجام
شده است .مول و همکاران ( )1984ضمن اشاره به عدم دقت
روشهای قطعي سنتي ،نتیجه گرفتند که بکارگیری تحلیل
قابلیت اطمینان در طراحي موجشکنها به عنوان يک نیاز در
مهندسي سواحل مطرح ميباشد ] .[2هانزاوا و همکاران
( )1996يک روش طراحي بر مینای قابلیت اطمینان با
استفاده از روش شبیهسازی مونتکارلو (MC) 1جهت تعیین
سطح شکست مورد انتظار برای بلوکهای آرمور در يک
موجشکن کامپوزيتي افقي ارائه نمودند ].[3
ارجین و باالس ( )2002با استفاده از دو روش تحلیل قابلیت
اطمینان مرتبه دو م )SORM( 2و روش شبیهسازی MC
اقدام به برآورد سطح ايمني يک موجشکن توده سنگي در
کشور ترکیه نمودند ] .[4در اين تحقیق اثرات سونامي به
همراه امواج ناشي از طوفان و جذر و مد مورد بررسي قرار
گرفت .کیم و پارک ( )2005نشان دادند که با تلفیق
شبکههای عصبي مصنوعي و تحلیل قابلیت اطمینان ميتوان
به نتايج بهتری نسبت به روش سنتي قطعي دست يافت ].[5
ايشان از روش شبیهسازی  MCبا تعداد  20000چرخه
شبیهسازی در تحقیق خود استفاده نمودند .کیم و سو
( )2011يک روش تحلیل قابلیت مرتبه اول) )FORM3برای
تحلیل مسئله رانش در موجشکنهای صندوقهای ارائه
نمودند ].[6
لي و همکاران ( )2013يک مدل تحلیل قابلیت اطمینان
جهت ارزيابي ظرفیت عملکرد سازهای وابسته به زمان يک
موجشکن توده سنگي تحت بارهای مختلف ارائه نمودند ].[7
همچنین اين محققین پايداری عملکردهای سازهای در طول
عمر آن با توجه به شرايط سرويس يا حالت حدی نهايي را
بررسي نمودند .بالي و همکاران ( )1396اقدام به طراحي اليه
آرمور در موجشکن توده سنگي بندر نوشهر بر اساس روش
شبیهسازی  MCنمودند ] .[8در اين تحقیق وزن پايدار آرمور
با توجه به احتمال شکست ارائه شد .در مورد ارزيابي ريسک
روگذری آب از روی موجشکن آلیسیس و همکاران ()2014
يک روش جهت ارزيابي سطح ريسک مرتبط با خطرات
روگذری در يک سال خاص از طول عمر سازه ارائه
نمودند ].[9

 -1مقدمه
طراحي بهینه و اقتصادی سازههای دريايي نظیر موجشکن
يک بخش حیاتي از مهندسي سواحل و سازههای دريايي
ميباشد .بیشتر موجشکنهايي که در دنیا ساخته ميشود از
نوع موجشکنهای توده سنگي هستند ] [1که نیاز به اجرای
يک اليه آرمور محافظ جهت مقابله با نیروی امواج بر روی
بدنه آنها است .اجرای اين اليه پرهزينه است و طراحي ايمن
آن که مستقیماً بر ايمني موجشکن تاثیر دارد يک چالش
مهندسي محسوب ميشود .طراحي اين اليه معموالً به صورت
قطعي و با استفاده از روابط تجربي انجام ميشود .در حالیکه
عدمقطعیتهای زيادی در برآورد پارامترهای مختلف موثر بر
طراحي آرمور پايدار وجود دارد و نیاز به کاربرد روشهای
جديدتر نظیر تحلیل قابلیت اطمینان با لحاظ نمودن اين
عدمقطعیتها وجود دارد .در نتیجه با استفاده از اين روشها
ضمن در اختیار داشتن برآوردی از میزان اعتماد پذيری سازه
موجشکن ميتوان انتظار سازهای ايمنتر و اقتصادیتر را
داشت.
اخیراً استفاده از روشهای تحلیل ريسک و قابلیت اطمینان
با توجه به قابلیت باالی آنها در بهینه نمودن طرحهای
مهندسي و باالبردن توان مديريتي پروژهها مورد توجه ويژه
جامعه علمي و مهندسي قرارگرفته است .شکست در
سازههای هیدرولیکي و دريايي از جمله 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 بکارگیری سازه است .تحلیلهای قابلیت اطمینان
يک چهارچوب منظم و سازماندهي شده را برای کمي کردن
عدم قطعیتهای مدل فراهم ميکند .عالوه بر اين ،به طراح
اجازه ميدهد تا نقش هرکدام از پارامترهای ورودی مسئله را
در عدمقطعیت خروجي مدل مشخص کند .اين آگاهي برای
تشخیص پارامترهای مهم به منظور توجه بیشتر به آنها برای
دستیابي دقیقتر به اندازه و تأثیر آنها و در نهايت کاهش
عدمقطعیتهای خروجي بسیار مهم است .مدتهاست
استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان و ديگر روشهای
احتماالتي در تحلیل مسائل مختلف علم هیدرولیک مورد
توجه قرار گرفته است .در اين زمینه تالشهای محدودی
Monte Carlo
Second Order Reliability Method

1

First Order Reliability Method

2

77

3

شماره  – 19بهار 99

فصلنامه علمي دريا فنون
احتمال شکست هدف يا حالت حدی در مراحل مختلف
ساخت و بهرهبرداری از سازه ميباشد .در مطالعه حاضر،
شکست حالت حدی بیشتر شدن اندازه اليه آرمور الزم با
توجه به شرايط بارهای ورودی نسبت به اندازه طراحي است.
يک تابع حالت حدی ،نمايندهی رياضي از يک شکست حالت
حدی خاص ميباشد .اين تابع در شرايط حات حدی شکست
مقادير صفر و منفي به خود ميگیرد و در شرايط ايمني
مقادير تابع مثبت خواهد بود .در نتیجه احتمال شکست تابع
حالت حدی يا به عبارت ديگر احتمال شکست اليه آرمور به
صورت زير تعريف ميشود.
Pf  Pg   0
()1

احمدی و نیکنژاد ( )1396مطالعهای جهت ارزيابي ريسک
روگذری موجشکن انجام دادند .ايشان در تحقیق خود توابع
هدف مختلف و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر را مورد
بررسي قرار دادند ] .[10رومانو و همکاران ( )2015عدم
قطعیت موجود در مدلسازی فیزيکي پديده روگذری در
موجشکنهای توده سنگي را مورد بررسي قرار دادند ].[11
گالیتساتو و همکاران ( )2018اقدام به مطالعه بر روی اثرات
تغییرات اقلیم و خطراتي که موجشکنهای توده سنگي را در
نواحي نزديک ساحل تهديد ميکند ،نمودند ].[12
ابايي و همکاران ( )2018يک روش تحلیل قابلیت اطمینان
بر مبنای شبکههای بیژين1جهت تحلیل پايداری و ايمني
موجشکنهای شناور توسعه دادند ] .[13در نهايت مالیوری و
همکاران ( )2019کاربرد روش تحلیل قابلیت اطمینان برای
تعیین احتمال پايداری يک موجشکن در طول دوران
بهرهبرداری از سازه را مورد بررسي قرار دادند .در اين تحقیق
اثر مدهای مختلف شکست سازه با استفاده از تکنیک درخت
خطا2ارائه شد ].[14
با توجه به مطالعات نسبتا محدود گذشته نیاز به مطالعه
عمیقتر ايمني سازه موجشکن و همچنین پايداری اليه آرمور
محافظ بر روی آن وجود دارد .به خصوص که اخیرا
رهیافتهای جديدی در زمینه سازه موجشکن نظیر پديده
اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد سازه موجشکن و يا احداث
سامانههای تولید انرژی بر روی موجشکن توسط محققین
مختلف معرفي و در حال انجام است ] 15و  [16که کاربرد
روشهای قابلیت اطمینان در تحلیل اين پديدهها و عملکرد
کاربریهای جديد بسیار مفید خواهد بود .بر اين اساس در
تحقیق حاضر اقدام به بررسي پايداری اليه آرمور موج شکن
توده سنگي با استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان ميگردد .در
اين راستا از روشهای  FORMو  MCاستفاده ميشود.
همچنین ارتباط بین شاخص قابلیت اطمینان و ضريب ايمني
در روش قطعي نیز مورد مطالعه قرار ميگیرد .از طرح جديد
موجشکن توده سنگي بندر نوشهر نیز به عنوان مطالعه مورد
استفاده ميشود.

که در آن ) g(Xتابع حالت حدی و  Xبردار متغیرهای
تصاوفي پايه مربوط به پارامترهای موثر بر طراحي سازه است.
بر اين اساس ،در صورتیکه  Wrsوزن اليه آمور مورد نیاز با
توجه به بارهای ورودی (تقاضای سیستم) و  Wrpوزن اليه
آرمور موجود طراحي شده (ظرفیت سیستم) باشند ،تابع
حالت حدی را ميتوان به صورت زير تعريف نمود.
g     Wrp  Wrs
()2
همانگونه که از اين رابطه مشخص است شکست اليه آرمور و
در ادامه شکست موجشکن زماني اتفاق ميافتد که Wrs
بزرگتر يا مساوی  Wrpباشد که مقدار تابع ) g(Xصفر و يا
منفي شود.
با توجه به معادله ( )2نیاز به در اختیار بودن رابطهای جهت
تعیین وزن الزم برای اليه آرمور موج شکن با توجه به
پارامترهای موثر ورودی ميباشد .روابط مختلفي در مراجع
نظیر رابطه هادسن ] ،[17وان در میر ] [18و اعتماد شهیدی
و بالي ] [1اشاره کرد .در تحقیق حاضر از معادله وان در
میر ] [18جهت تعیین پارامتر  Wrsاستفاده ميگردد .اين
معادله توسط کتاب معتبر منوال سنگ جهت طراحي اليه
آرمور توصیه شده است ] .[19بر اين اساس معادله ( )2را
ميتوان به صورت زير نوشت.
3

()3
 -2فرمولسازی مسئله بر پایه تحلیل قابلیت اطمینان
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مسئله اصلي در تحلیل قابلیت اطمینان اليه محافظ آرمور بر
روی موج شکن توده سنگي مربوط به تعیین و پیشبیني

که در آن  ρچگالي آب ρs ،چگالي سنگ Hs ،ارتفاع موج
شاخص λ ،ضريب اصالح مدل Sd ،پارامتر بيبعد خرابي است

1

2

Bayesian Network

Fault Tree
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که از حاصل تقسیم سطح فرسايش يافته به مربع میانگین
اندازه سنگها بدست ميآيد P ،پارامتر میزان نفوذپذيری
موجشکن Ts ،زمان طوفان و  Tmدوره تناوب موج طرح و α
زاويه شیب جداره موج شکن نسبت به افق ميباشد .پارامتر
 Xنشان دهنده بردار متغیرهای تصادفي پايه شامل تمامي
متغیرهای سمت راست معادله ( )3ميباشد.
با داشتن تابع حالت حدی ،مرحله بعدی تحلیل قابلیت
اطمینان وزن پايدار اليه آرمور است .از آنجا که عدم قطعیت
پارامترهای تقاضا و ظرفیت سیستم به صورت تابع چگالي
احتمال) (PDF1نشان داده ميشود ،بر اين اساس احتمال
شکست به صورت زير محاسبه ميشود ][20
()4



g ()  0

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 مينمود .درحاليکه
در روشهای پیشرفتهتر با بهکارگیری توزيع متغیرها به
صورت تبديل توزيع هر متغیر تصادفي به توزيع نرمال معادل
به حل مسئله ميپردازد.
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.
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 .محاسبه احتمال شکست با استفاده
از اين روشها نیاز به اطالعات زيادی از آمار و روشهای
احتماالتي دارد .درحاليکه در روشهای شبیهسازی نظیر
روش شبیهسازی  ،MCاحتمال شکست برای هر دو حالت
صريح و يا غیرصريح سطح شکست ،با در دسترس داشتن
اطالعات اندکي از آمار و احتمال ،ميتوان احتمال شکست را
برآورد کرد.
در تحقیق حاضر از دو روش معمول تعیین قابلیت اطمینان
يعني  FORMو همچنین روش شبیهسازی  MCاستفاده
شده است .مزيت روش  FORMسادگي و کوتاهي زمان انجام
تحلیل و عیب آن کم بودن دقت به خصوص برای توابع حالت
حدی غیرخطي و پیچیده ميباشد از طرف ديگر مزيت روش
شبیهسازی  MCدقت مناسب و عیب آن زمانبر بودن است.
به اين ترتیب ،همپوشاني مناسي مابین مزايا و معايب اين دو
روش وجود دارد .در شکل ( )1فلوچارت تحلیل قابلیت
اطمینان بر اساس اين دو روش نشان داده شده است .در
ادامه به اختصار اين دو روش اشاره ميگردد.

Pf 

f X ( x1 , x2 , x3 ,...xn ).dx1.dx2 .dx3 ...dxn

که در آن )  f X ( x1 , x2 , x3 ,...xnتابع چگالي احتمال ترکیبي
برای متغیرهای تصادفي پايه  X 2، X1و X n . ..است و
انتگرالگیری روی تمام سطح شکست انجام ميشود .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 مورد نظر نیز چندان ساده
نخواهد بود .برای رفع اين مشکل ،از روشهای تقريبي
استفاده ميشود .اين روشها به دو نوع کلي روشهای
تحلیلي تقريب ي 2به عنوان نمونه روشهای  FORMو
 SORMو همچنین روشهای شبیهساز ی 3نظیر روش
شبیهسازی  MCتقسیم ميشوند ].[20
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) قابل قبول از متغیرهايي
شبیه نرمال باشد ،روش  FORMدر محاسبه انتگرال اساسي
قابلیت اطمینان مناسب خواهد بود .در اين روش ضمن
استفاده از تقريب مرتبه اول سری تیلور برای تابع سطح
شکست ،از اطالعات ممانهای اول و دوم آمار (میانگین و

به طور خالصه در اين روش ،تحلیل قابلیت اطمینان بر اساس
برآورد پارامتر قابلیت اطمینان  βانجام ميگیرد .اين پارامتر
نیز به صورت زير با احتمال شکست يا احتمال فراگذشت از
حالت حدی ارتباط دارد.

1

3

Probability Density Function
Analytical Approximations Methods

-2-1تحلیل قابلیت اطمینان مرتبه اول ()FORM

Simulation Method

2
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()5

  1  Pf

که در آن  Pfاحتمال شکست و  1  تابع تجمعي
معکوس توزيع نرمال استاندارد است .پارامتر  βکه به صورت
حداقل فاصله از مبدا مختصات تا سطح شکست در فضای
نرمال استاندارد تعريف ميشود ] ،[20از طريق يک مسئله
بهینهسازی با قید محدوديت به صورت زير محاسبه ميشود.



12

()6



  z   X T X 

معرفي تابع هدف

تعیین میانگین ،ضريب تغییرات و نوع
توزيع پارامترهای موثر
انتخاب نوع روش تحلیل قابلیت

Minimize

اطمینان

Subject to g  X    0

که در آن ’ Xبردار متغیرهای تصادفي پايه در فضای
استاندارد نرمال (پارامتر تصادفي کاهش يافته) ميباشد و
)’ g(Xتابع حالت حدی در فضای نرمال استاندارد استX i .
پارامتر تصادفي کاهش يافته مربوط به پارامتر تصادفي X i
در فضای استاندارد نرمال معادل به صورت زير تعريف ميشود.
()7

Xi





X i  X i   X i

انتقال متغیرهای موثر به

تولید تعداد کافي داده

فضای نرمال استاندارد

شبیهسازی

تعیین حداقل فاصله تابع

که در آن پارامتر  X iمتغیر نرمال استاندار با میانگین صفر
و انحراف معیار  1است Xi .نیز پارامتر تصادفي در فضای
معمولي با میانگین   Xو انحراف از معیار   Xميباشد.
i

قابلیت اطمینان مرتبه اول

شبیهسازی مونتکارلو

هدف از مبدا مختصات
(شاخص قابلیت اطمینان)

تعیین شاخص قابلیت

i

حل مسئله بهینهسازی فوق به صورت سعي و خطا انجام
ميگیرد که امکان دارد در بعضي از مواقع همگرايي به جواب
بهینه اتفاق نیافتد.

اطمینان

محاسبه احتمال شکست

شکل ( )1فلوچارت تحلیل قابلیت اطمینان

واريانس احتمال شکست تخمیني را ميتوان در صورت فرض
هر چرخه شبیهسازی مشابه با يک آزمايش برنولي تعیین
نمود .بنابراين تعداد شکست در  Nآزمايش را ميتوان به
صورت يک توزيع دوجملهای در نظر گرفت .سپس واريانس
احتمال شکست به طور تقريبي برابر است با ]:[21

 -2-2روش شبیهسازی مونت کارلو
روش شبیهسازی  MCبه صورت برآورد نمونههای مختلفي از
متغیرهای تصادفي پايه با توجه به مشخصات احتماالتي هر
يک و سپس قرار دادن اين نمونه ها در تابع حالت حدی
انجام ميگیرد .همانگونه که قبال بیان شد شکست زماني
اتفاق ميافتد که  g(X)<0باشد ،در نتیجه يک برآورد از
احتمال شکست Pfميتواند به صورت زير تعريف گردد
Pf  N f N
()8
که در آن  Nfتعداد چرخههای شبیهسازی است که g(X)<0
و  Nتعداد کل چرخههای شبیهسازی است .اگر  Nبه سمت
بينهايت میل کند Pf ،به سمت احتمال شکست واقعي میل
خواهد کرد .دقت معادله ( )8را ميتوان با توجه واريانس آن
تعیین نمود .برای يک تعداد کم از چرخههای شبیهسازی،
واريانس ميتواند نسبتا بزرگ باشد .در نتیجه امکان دارد
برای رسیدن به يک دقت قابل قبول نیاز به تعداد زيادی
چرخه شبیهسازی باشد.
Coefficient of Variation

تعیین احتمال شکست

()9



  

Var Pf  1  Pf Pf N

بر اين اساس دقت برآورد يارامتر  Pfرا ميتوان بر اساس
ضريب تغییرات ) (COVکه به صورت نسبت انحراف از معیار
به میانگین تعريف ميشود به صورت زير محاسبه نمود.
()10

 

COV Pf  (1  Pf ) Pf N Pf

هر چه COV1کوچکتر باشد ،دقت  Pfتخمیني بیشتر است.
از معادالت ( )9و ( )10مشخص است در صورتي که  Nبه
سمت بينهايت میل کند Var(Pf) ،و ) COV(Pfبه سمت
صفر میل ميکنند .پیشنهاد ميشود که جهت کاربردی
نمودن موضوع ،تعداد چرخه شبیهسازی به گونهای انتخاب
شود که ) COV(Pfکوچکتر از  %5باشد ].[22
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موج مابین  9/2تا  11/5ثانیه بدست آمد که برای آن نیز يک
توزيع مثلثي متقارن در نظر گرفته شد .از طرفي 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 .عالوه بر عدم
قطعیتهای هیدرودينامیکي ذکرشده ،عدم قطعیتهای
موجود در جرم مخصوص سنگ نیز ميبايست در نظر گرفته
شود .بررسي نتايج آزمايشهای صورت گرفته بر روی سنگ
معادل تغییرات  2600تا  2800کیلوگرم بر مترمکعب را
نشان داده است .ساير دادهها نیز با توجه به ماهیت پروژه
بدست آمده است .در مورد ضريب اصالح مدل نیز بايد گفت
که طبق نظر وان در میر ] [18مقدار میانگین پارامتر  λبرابر
با  6/2و انحراف از معیار آن  0/4است که يک توزيع نرمال
برای آن فرض شد .در شرايط طراحي قطعي مقدار میانگین
اين پارامتر در معادله ( )3لحاظ ميشود.
نکته ديگر اينکه مهندسان مشاور طرح گسترش بندر نوشهر
اقدام به طراحي قطعي وزن آرمور موج شکن نمودند نتايج
اين محاسبات نشان ميدهد که مقدار تناژ تخمیني برابر با
 Wrp = 8362 kgاست ] .[8اين مقدار در تحقیق حاضر به
عنوان وزن اليه آرمور موجود (طراحي شده) در نظر گرفته
شده و اقدام به تحلیل قابلیت اطمینان اليه آرمور ميگردد.
بر اين اساس يک ضريب تغییرات کوچک برابر با  1درصد
برای اين پارامتر در نظر گرفته ميشود که مقدار انحراف از
معیار آن برابر با  83/62بدست ميآيد و همچنین يک توزيع
نرمال نیز برای اين پارامتر لحاظ ميشود.

 -3مطالعه موردی -بندر نوشهر
بندر نوشهر در ساحل جنوبي دريای خزر و در استان مازندران
قرار دارد .اين بندر با مساحت  45هکتار و دارا بودن
اسکلههای تجاری و خدماتي و تجهیزات مناسب خشکي و
دريايي و با عمق  5/5متر ،ساالنه به طور متوسط پذيرای
 500فروند کشتي از کشورهای حوزه دريای خزر است ].[23
با توجه به مشکالتي که اين بندر در سالیان اخیر به آن دچار
شده است نظیر رسوبگذاری شديد در پشت بازوی غربي و
عبور و تهنشیني آن در مقابل دهانه بندر ،طرح اصالح
جانمايي موجشکنها بهصورت شکل ( )2ارائه شده است .با
توجه به طرح پیشنهادی مشخص ميشود که بخشهايي از
بندر نیاز به موجشکن تودهسنگي دارد .در تحقیق حاضر به
تحلیل قابلیت اطمینان اليه آرمور مقطع بازوی غربي
موجشکن اقدام ميگردد.
در جدول ( )1محدوده دادههای موثر بر وزن آرمور بازوی
غربي موجشکن توده سنگي بندر نوشهر با توجه به طوفان با
دوره بازگشت  50سال ارائه شده است ] .[8در اين جدول
مقدار میانگین و انحراف از معیار دادهها به همراه نوع توزيع
و همچنین حد بااليي و پايیني متغیرها ارائه شده است .برای
تعیین ارتفاع موج حدی از  31سال دادههای امواج
مدلسازی شده در پروژه پايش و مطالعات شبیهسازی
سواحل شمالي کشور استفاده شده است .اين نتايج نشان داد
که ارتفاع موج شاخص در محدوده  2/1تا  4/2متر قرار دارد
که يک توزيع مثلثي متقارن برای آن در نظر گرفته شد.
همچنین با توجه به ارتباط مابین ارتفاع و زمان تناوب
میانگین موج در دريای خزر محدوده تغییرات زمان تناوب

جدول ( )1محدوده دادههای موثر بر وزن آرمور در موجشکن توده سنگی بندر نوشهر
پارامتر

حد پايیني

حد بااليي

توزيع فرض شده

) (μمیانگین

) (σانحراف معیار

)ρw (Kg/m3

1010

1025

يکنواخت

1017.5

4.3

)ρs (Kg/m3

2600

2800

يکنواخت

2700

57.6

)Hs (m

2.1

4.2

مثلثي

3.15

0.5

)Tm (s

9.2

11.5

مثلثي

10.35

0.41

)ts (hr

6

12

مثلثي

9

1.23

Sd

2

5

يکنواخت

3.5

0.87

P

0.3

0.5

نرمال

0.4

0.05

tan α

-

-

نرمال

0.667

0.05

λ

-

-

نرمال

6.2

0.4
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حاصل از روش شبیهسازی  MCاست که اين موضوع صحت
نتايج  FORMرا نشان ميدهد .در نتیجه ميتوان از اين روش
برای تحلیل وزن پايدار اليه آرمور استفاده نمود .در تحقیق
حاضر از روش  FORMبرای تحلیل قابلیت اطمینان وزن
آرمور موجشکن جديد بندر نوشهر استفاده گرديد .از آنجا که
مبنای روش  FORMسعي و خطا و شیب-پايه2ميباشد به
گونهای که نیاز است يک مسئله بهینهسازی جهت رسیدن
به کمترين فاصله تا تابع هدف حل شود در نتیجه امکان دارد
در بعضي مواقع مسئله دچار واگرايي شده و جوابي بدست
ندهد .در نتیجه در تحقیق حاضر هر جا که روش FORM
جهت تعیین شاخص قابلیت اطمینان دچار واگرايي شد از
نتايج روش شبیهسازی  MCاستفاده گرديد.
با توجه به نتايج جدول ( )2احتمال شکست اليه آرمور
پیشنهادی توسط مشاور در صورتیکه طوفان  50ساله در
محل بندر نوشهر رخ دهد ،نزديک به  40درصد است که
معموالً در طرحهای مهندسي قابل پذيرش نیست و شاخص
قابلیت اطمینان آن  β = 0.262است که اين مقدار بسیار کم
است .از آنجا که طبق نظر کمیته ايمني سازه 3شاخص
قابلیت اطمینان هدف يا مورد قبول در اعضای سازهای بايد
نزديک به  3باشد ،در نتیجه مقدار فوق بسیار کم است و نیاز
به اصالح دارد .در نتیجه با اينکه در محاسبه وزن اليه آرمور
از مقادير متوسط پارامترهای موثر استفاده شده است که
روشي معمول در تحلیلهای قطعي است ولي قابلیت
اطمینان پايداری اليه آرمور در محدوده مطلوب قرار ندارد.
در واقع در صورتیکه همه پارامترهای موثر ثابت بمانند ،وزن
اليه آرمور طرح شده نیاز به افزايش دارد تا شاخص قابلیت
اطمینان در محدوده قابل قبول (نزديک به  )3قرار گیرد.

شکل ( )2نمایی از طرح توسعه بندر نوشهر.

 -4تحلیل نتایج
 -1-4ارزیابی دقت روش FORM

با استفاده از دادههای نشان داده شده در جدول ( )1اقدام به
محاسبه پارامتر قابلیت اطمینان و احتمال شکست اليه آرمور
موجشکن بندر نوشهر ميگردد .برای انجام اين کار ،يک
برنامه به زبان ويژوال بیسیک ) (VB 1در محیط نرمافزار
اکسل نوشته شد .در جدول ( )2مقدار پارامتر  βو  Pfمربوط
به روش  FORMو روش شبیهسازی  MCارائه شده است.
جهت تعیین تعداد چرخه شبیهسازی در روش شبیهسازی
 MCاز معادله ( )10و احتمال شکستي که با استفاده از روش
 FORMمحاسبه شده بود ،استفاده گرديد .با در نظر گرفتن
ضريب  ،COV(Pf)=0.05حداقل تعداد چرخه شبیهسازی
نزديک به  13000محاسبه ميگردد .جهت اطمینان از نتايج
بدست آمده ،تعداد چرخه شبیهسازی در تحقیق حاضر برابر
با  200000در نظر گرفته شد.
همانگونه که قبال بیان شد در صورتیکه تعداد چرخههای
شبیهسازی در روش شبیهسازی  MCکافي باشد اين روش
نتايج دقیق را بدست ميدهد و ميتوان از آن برای بررسي
دقت روشهای ديگر استفاده نمود در حالیکه روش FORM
يک روش تقريبي است که از تقريب مرتبه اول بسط تیلور
استفاده ميکند .از طرفي روش  FORMيک روش سريع
است و حجم محاسبات به مراتب کمتری نسبت به روش
شبیهسازی  MCدارد .همانگونه که در جدول ( )2مشخص
است نتايج حاصل از روش  FORMبسیار نزديک به نتايج
Visual Basic
Gradient-Based

 -2-4تحلیل حساسیت
جهت تعیین میزان تاثیر پارامترهای تصادفي مختلف بر روی
قابلیت اطمینان اليه آرمور موجشکن از تحلیل حساسیت
استفاده ميگردد.
جدول ( )2نتایج تحلیل قابلیت اطمینان الیه آرمور موجشکن
نوشهر با روشهای مختلف
روش شبیهسازی MC
Pf
0.391

1

β
0.275

روش
Pf
0.386

FORM

β
0.286

)Joint Committee on Structural Safety (JCSS

2
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اين اثر با استفاده از ضريب حساسیت   Xکه در آن انديس

نقطهای که شامل همه میانگینهای پارامترهای تصادفي
باشد را ميتوان به عنوان فرض اولیه برای نقطه طراحي
پذيرفت .بديهي است نقطه طراحي نهايي با استفاده از روش
سعي و خطا و همان مسیری که در روش  FORMدنبال شد،
بدست ميآيد.
پارامترهای موجود در جدول ( )1به عنوان متغیرهای تصادفي
در تحلیل حساسیت مشارکت داده شدند .عالوه بر آن پارامتر
 Wrpبا میانگین  8362و ضريب تغییرات  %1و توزيع نرمال
در محاسبات تحلیل حساسیت مشارکت داده شد .ضريب
حساسیت   X iکه در معادله ( )11تعريف شده است دارای

i

 Xiمربوط به پارامتر تصادفي -iام است ،به صورت زير تعريف
ميگردد ]:[21
*

 g 
 
 X i 

()11

*2

 g 



i 1  X i 

n 10

X 
i

مشتقات  g X iدر معادله ( )11مولفههای بردار شیب
تابع هدف در فضای استاندارد نرمال و عالمت * نشاندهنده
نقطه با حداکثر احتمال وقوع و يا نقطه طراحي روی تابع
هدف مي باشند .اين مشتقات با استفاده از قانون زنجیرهای
مشتق و انتقال به فضای معمولي به صورت زير قابل محاسبه
ميباشند.
()12

خصوصیات مختلفي است نظیر )1( :هر چه مقدا ر  X
i

کوجکتر باشد ،تاثیر آن پارامتر بر روی قابلیت اطمینان اليه
آرمور کمتر است )2( .مقدار مثبت پارامتر   Xمربوط به
i

g g X i g



  XNi
X i X i X i X i

متغیرهای مقاومت و مقدار منفي آن مربوط به متغیرهای بار
ميباشند .متغیرهای مقاومت شامل متغیرهايي هستند که
افزايش آنها موجب بهبود قابلیت اطمینان اليه آرمور ميشوند
و بلعکس اين تعريف برای متغیرهای بار صادق است)3( .
جذر مجموع توان دوم ضرايب حساسیت متغیرهای تصادفي
برابر با واحد ميباشد.
در تحقیق حاضر از روش فوق برای تحلیل حساسیت
متغیرهای تصادفي موثر بر وزن اليه آرمور موجشکن بندر
نوشهر استفاده شد .يکي از قابلیتهای روش فوق اينست که
بدون نیاز به تحلیل پارامتريک ديگر و تنها با انجام همان
مسیر انجام روش  FORMو تعیین پارامترهای   Xميتوان

که در آن مشتقا ت  g X iدر فضای معمولي تعريف
ميشوند .با قرار دادن معادله ( )12در معادله ( )11ميتوان
نوشت:
()13

 g  N

 Xi
 X i 
12

 n  g N  2 
 Xi  
 
 i 1  X i
 

X 
i

که در آن   XNiانحراف از معیار پارامتر نرمال معادل ميباشد.

در اين معادله اگر متغیر تصادفي  Xiخود نرمال باشد XN ،
i

i

برابر با همان انحراف معیار اين پارامتر خواهد بود .در غیر اين
صورت با استفاده از تئوری انتقال نرمال معادل1که توسط

به اثر هر پارامتر بر روی قابلیت اطمینان اليه آرمور دست
يافت .شکل ( )3نتايج تحلیل حساسیت متغیرهای تصادفي
موثر بر اليه آرمور موجشکن جديد بندر نوشهر را نشان
ميدهد.

راکويتز و فیسلر ] [24ارائه شد پارامتر   XNiعبارت خواهد
بود از:
()14





  1  FX i  xi*  
 
f X i  xi* 
N
Xi

که در آن  و   1تابع چگالي احتمال و تابع معکوس
چگالي تجمعي برای متغیر استاندارد نرمال معادل و  f Xو
i

i

 FXتابع چگالي احتمال و تابع چگالي تجمعي برای متغیر

غیر نرمال اولیه ميباشد xi * .همان کمترين فاصله از نقطه
مبدا تا تابع هدف يا همان نقطه طراحي ميباشد که از طريق
روش  FORMمحاسبه ميشود .در غیاب وجود فرضي بهتر،

شکل ( )3ضریب حساسیت متغیرهای تصادفی موثر بر الیه
آرمور موجشکن جدید بندر نوشهر.

Equivalent Normal Transformation Theorem

1
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 7869کیلوگرم ميتوان به مقدار ضريب ايمني ) (SFجديد
دست يافت .در نهايت با انجام تحلیل قابلیت اطمینان،
شاخص قابلیت اطمینان هدف  βTمحاسبه ميگردد .بعد از
انجام اين کار ،نموداری مابین ضريب  SFو شاخص  βTرسم
شده و ارتباط مابین اين دو پارامتر برآورد ميگردد .شکل ()4
اين نمودار را نشان ميدهد .همانگونه که مشخص است با
افزايش شاخص  ،βTمقدار ضريب  SFنیز افزايش مييابد .پس
از انجام تحلیل رگرسیون ،رابطه زير مابین  βTو  SFحاصل
ميگردد.
()15
SF  1.081T  0.361
به کمک معادله ( )15ميتوان مقدار مناسب ضريب ايمني را
با توجه به شاخص قابلیت اطمینان هدف محاسبه نمود .برای
مثال معادله فوق مقدار ضريب ايمني متناظر با شاخص
اطمینان هدف  βT = 3را برابر با  3/6بدست ميدهد .اين
مقدار ضريب ايمني زياد به دلیل تغییرات نسبتا زياد
پارامترهايي نظیر  Hsنسبت به مقدار میانگین ميباشد.

همانگونه که در شکل ( )3مشخص است ضريب حساسیت
  X iمربوط به پارامترهای وزن اليه آرمور موجود  Wrpبه
همراه بعضي از پارامترهای موثر بر وزن سنگ مورد نیاز شامل
چگالي سنگ  ،ρsضريب اصالح مدل وان در میر  ،λخرابي Sd
و نفوذپذيری موجشکن  Pمثبت هستند و مربوط به بخش
مقاومت مدل طراحي وزن آرمور هستند.
پارامترهای چگالي آب  ،ρارتفاع موج شاخص  ،Hsزمان
طوفان  ،Tsزمان تناوب متوسط موج  ،Tmو شیب جداره موج
شکن  tan αدارای ضريب حساسیت   X iمنفي بوده و
مربوط به بخش بار معادله حالت حدی ميباشند .همچنین
اندازه ضريب حساسیت   Xنشان ميدهد که پارامتر Hs
i
بیشترين تاثیر را بر تغییرات قابلیت اطمینان وزن آرمور دارد
و پس از آن پارامترهای  λ ،Sdو  tan αبه ترتیب بیشترين
تاثیر ار بر قابلیت اطمینان اليه آرمور دارند .همچنین کمترين
تاثیر نیز مربوط به پارامترهای  Ts ،Tmو  ρاست.
 -4-3ارائه ضریب ایمنی بر مبنای قابلیت اطمینان

 -4-4تاثیر عدم قطعیت بر قابلیت اطمینان

معموالً در يک روش سنتي قطعي برای طراحي هیدرولیکي
اليه آرمور ،يک ضريب ايمني مناسب با توجه قضاوت
مهندسي و تجربیات انتخاب ميگردد .در واقع اين ضريب
ايمني برای اعمال اثرات عدم قطعیت در طراحي سازه مورد
نظر است .در نتیجه بدون شناسايي و کميسازی معقول
عدمقطعیتها ،ميتوان انتظار داشت که انتخاب بیش از حد
ضريب ايمني منجر به طرحي غیر اقتصادی شود و مقدار کم
آن کاهش ايمني سازه را به دنبال داشته باشد .از طرفي
تحلیل قابلیت اطمینان ،چارچوبي مهندسي جهت کميسازی
عدمقطعیتها را بدست ميدهد که ميتوان اين مفهوم را در
انتخاب ضريب ايمني مناسب به کار برد .برای انجام اين کار
الزم است يک ارتباطي مابین شاخص قابلیت اطمینان و
ضريب ايمني حاصل گردد.
از آنجا که معموالً در روشهای قطعي از میانگین دادهها
استفاده ميشود با اعمال میانگین دادهها در جدول ( )1مقدار
وزن آرمور برابر با  7869کیلوگرم بدست ميآيد .به اين
ترتیب ميتوان نتیجه گرفت که ضريب ايمني مربوط به وزن
تخمیني آرمور توسط مهندسین مشاور طرح توسعه بندر
نوشهر يعني  Wrp = 8362 kgبرابر با  SF = 1.06است .در
ادامه اقدام به افزايش پارامتر  Wrpدر تحلیل قابلیت اطمینان
ميگردد به گونهای که با نسبت مقدار جديد آن به مقدار

در اين قسمت تغییرات شاخص قابلیت اطمینان نسبت به
تغییر در میزان عدم قطعیت يک پارامتر تصادفي که با ضريب
تغییرات پارامتر بیان ميشود ،مورد بررسي قرار ميگیرد.
پارامترهايي نظیر وزن آرمور موجود  ،Wrpارتفاع موج شاخص
 ،Hsزمان طوفان  ،Tsنفوذپذيری موجشکن  ،Pشیب موج
شکن  tan αو ضريب اصالح مدل  λدر اين تحلیل مشارکت
داده شدند .در تحلیل حاضر ضريب تغییرات پارامترهای
تصادفي از  0/05تا  0/5افزايش داده شد و در هر مرحله
مقدار شاخص قابلیت اطمینان اليه آرمور محاسبه شد .شکل
( )5تغییرات شاخص قابلیت اطمینان نسبت به ضريب
تغییرات پارامترهای موثر بر وزن آرمور موجشکن بندر نوشهر
را نشان ميدهد.

شکل ( )4تغییرات ضریب ایمنی نسبت به شاخص قابلیت
اطمینان برای وزن آرمور موجشکن بندر نوشهر.
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طراحي وان در میر ] [18به عنوان تابع حالت حدی در تحلیل
قابلیت اطمینان استفاده شد .نتايج تحقیق حاضر نشان داد
که احتمال شکست اليه آرمور انتخابي با توجه به عدم
قطعیتهای موجود در پارامترهای موثر نسبتا باالست و
نیازمند تمهیدات بهرهبرداری ويژه بعد از وقوع طوفان طراحي
 50ساله وجود دارد .سپس به منظور کميسازی عدم
قطعیتهای موجود در پارامترهای موثر بر ضريب ايمني
طراحي به روش قطعي ،تغییرات ضريب ايمني طراحي اليه
آرمور نسبت به شاخص قابلیت اطمینان مورد مطالعه قرار
گرفت که نتايج نشان داد که يک رابطه خطي بین اين دو
پارامتر برقرار است .در نتیجه ميتوان با انتخاب شاخص
قابلیت اطمینان مناسب که در مراجع تعريف ميشود ،اقدام
به تعیین ضريب ايمني در طراحي قطعي نمود .در ادامه با
استفاده از تحلیل حساسیت ،اقدام به مطالعه اثرات متغیرهای
تصادفي مختلف بر میزان تغییر قابلیت اطمینان وزن آرمور
موجشکن بندر نوشهر شد.
نتايج نشان داد که ارتفاع موج شاخص ،پارامتر خرابي،
ضريب اصالح مدل و شیب موجشکن به ترتیب بیشترين تاثیر
را بر قابلیت اطمینان اليه آرمور موجشکن بندر نوشهر دارند
که نیاز به تمهیدات بیشتری برای تعیین دقیقتر اين
پارامترها به خصوص ارتفاع موج شاخص وجود دارد .در نهايت
اقدام به بررسي اثر میزان عدمقطعیت پارامترهای موثر که با
ضريب تغییرات هر پارامتر تعريف شد بر قابلیت اطمینان اليه
آرمور گرديد .نتايج نشان داد که در همه موارد با افزايش
ضريب تغییرات هر يک از پارامترهای تصادفي میزان قابلیت
اطمینان اليه آرمور کاهش مييابد به طوريکه در بدترين
حالت با افزايش ضريب تغییرات ارتفاع موج شاخص از 0/05
تا  ،0/5شاخص قابلیت اطمینان اليه آرمور به میزان حدودا
 70درصد کاهش مييابد .برای انجام تحقیقات آينده پیشنهاد
ميشود که توابع هدف ديگر مورد بررسي قرار گیرد و
همچنین با استفاده از روشهای قابلیت احتمال سیستم،
احتمال پايداری ترکیب مدهای مختلف شکست موجشکن و
يا اليه آرمور انجام شود.

شکل ( )5تغییرات شاخص قابلیت اطمینان نسبت به ضریب
تغییرات پارامترهای موثر بر وزن آرمور موجشکن بندر نوشهر.

همانگونه که در اين شکل مشخص است ضريب تغییرات
پارامترهای تصادفي نقش مهمي را در میزان قابلیت اطمینان
سازه موجشکن ايفا ميکند به طوريکه میزان اين تاثیر تايعي
از شدت نقش آن پارامتر در تغییر قابلیت اطمینان سازه که
در تحلیل حساسیت بیان شد ،ميباشد .در نتیجه اگر بتوان
با مراقبتهای بیشتر به همراه کنترل کیفیت اطالعات
ورودی ،ضريب تغییرات پارامترهای تصادفي را کاهش داد،
ميتوان میزان قابلیت اطمینان نهايي سازه را افزايش داد .در
همه موارد افزايش  COVهر يک از پارامترهای تصادفي
موجب کاهش شاخص  βميشود به طوريکه در بدترين حالت
با افزايش میزان  COVپارامتر ارتفاع موج شاخص از  0/05تا
 ،0/5شاخص  βبه میزان حدوداً  70درصد کاهش مييابد.
 -5نتیجه گیری
استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان به عنوان يکي از روشهای
نوين طراحي و تحلیل سازههای مهندسي روز به روز بیشتر
مورد توجه قرار ميگیرد .در اين روش با استفاده از تئوری
احتماالت اقدام به کميسازی عدمقطعیتهای موجود در يک
مسئله مهندسي ميگردد و به اين ترتیب اطالعات مفیدی
در مورد پايداری و يا شکست سازه مهندسي طرح شده
بدست ميآيد.
در مقاله حاضر اقدام به مطالعه قابلیت اطمینان اليه آرمور
موجشکن تودهسنگي جديد مربوط به طرح توسعه بندر
نوشهر گرديد  .برای اين کار از دو روش يکي روش تقريبي
تحلیل قابلیت اطمینان  FORMو دومي روش شبیهسازی
 MCاستفاده گرديد .علت انتخاب اين دو روش همپوشاني
مزايا و معايب آنها بود تا به اين ترتیب نتايج در زمان کوتاهتر
و با دقت بیشتری در دسترس قرار گیرد .همچنین از معادله

 -6تقدیر و تشکر
اين پژوهش با حمايت مالي دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائي
طبق قرارداد شماره  28155مورخ  1398/11/21انجام
گرديده است.
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