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 ; احسان جهاني1 محسنعلي شايانفر

 در. بار و مقاومت را در ضرايب اطمينان جزئي ضرب ميكند تا قابليت اعتماد سازه را افزايش دهد،آيين نامه آبا
اين مقاله به محاسبه و بررسي شاخص قابليت اعتماد سازه هاي طراحي شده براساس آبا پرداخته شده و نشان داده
 شاخص قابليت اعتماد متفاوتي براي سازه بدست،ميشود كه به ازاي ضريب تغييرات مختلف براي پارامترهاي طراحي

 به عبارت ديگر براي بدست. اين امر اهميت تدوين آيين نامه بر اساس تئوري قابليت اعتماد را بيان ميكند.ميآيد
آوردن ضرايب اطمينان مناسب براي پارامترهاي طراحي سازه در آيين نامه ميبايستي آناليز قابليت اعتماد با توجه به
.داده هاي آماري محلي پارامترها (در ايران) انجام شود

 ضرايب اطمينان جزئي، الگوريتم ژنتيک، آناليز مونت کارلو،تئوري قابليت اعتماد

Reliability Index in ABA Design Code
Mohsenali Shayanfar; Ehsan Jahani
ABSTRACT
ABA design code increases the reliability of a structure by means of multiplying the partial safety
factors by load and resistant. In this paper, the reliability index of code-based designed structures are
calculated and investigated. Also it is shown that the different values of reliability index are calculated for
the different values of the coefficient of variation. This result expresses the importance of the code design
collection on basis of reliability theory. In other words, the partial safety factors of design parameters for
ABA must be calculated on basis of the local statistical data(in favor of Iran) of the parameters.
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Reliability theory, Monte Carlo Analysis, Genetic algorithm, Partial safety factors

1316/11/2:تاريخ دريافت مقاله

1316/11/22:تاريخ اصالحات مقاله

Email : shayanfar@iust.ac.ir

. تهران، دانشگاه علم و صنعت، استاديار دانشکده مهندسي عمران1

. تهران، دانشگاه علم و صنعت،٭ نويسنده مسئول و دانشجوي دکتري سازه دانشکده مهندسي عمران2
Email : ehsan_jahani@ iust.ac.ir

همچون يك آزمايشگاه كامپيوتري به شبيه سازي يك آزمايش
در كامپيوتر ميپردازد .در اين روش براساس نوع توزيع و
آيين نامه هاي مختلف با استفاده از تئوري قابليت اعتماد

پارامترهاي آماري همچون ميانگين و انحراف معيار براي هر

ضرايبي را براي بار و مقاومت ارائه ميدهند تا با اين كار

يك از متغيرهاي تصادفي مقادير تصادفي را توليد كرده و به

احتمال خرابي را از حد مشخصي كمتر كرده و سازه را در

ازاي آنها مقدار تابع حالت حدي بدست ميآيد .مقدار منفي تابع

محدوده ايمني مشخص قرار دهند.

حالت حدي به معناي برآورده نشدن حالت حدي مانند تخريب

تئوري قابليت اعتماد با محاسبه شاخص قابليت اعتماد

تير با تکيه گاه ساده ميباشد.

ميزان اعتمادي را كه مي توان به يك سازه داشت را بيان كرده

احتمال خرابي از تقسيم تعداد دفعاتي كه تابع حالت حدي

و براساس آن احتمال خرابي سازه را محاسبه ميكند .در اين

منفي شده به تعداد كل آزمايشات كامپيوتر ميباشد .دقت پاسخ

مقاله شاخص قابليت اعتماد ( )βبراي تير ،ستون و قاب تحت

بدست آمده در روش مونت كارلو به تعداد آزمايشات

بار مرده و زنده كه براساس آبا طراحي شده محاسبه

كامپيوتري (نمونه هاي) انجام شده در اين شبيه سازي وابسته

ميشود.و با تغيير در ضريب تغييرات متغيرهاي تصادفي

ميباشد بطوري كه هر چقدر تعداد نمونه ها بيشتر باشد پاسخ

مسئله ،ميزان تغيير در شاخص قابليت اعتماد را محاسبه كرده

بدست آمده به جواب واقعي نزديكتر خواهد بودShooman .

و به اين ترتيب آناليز حساسيتي براي شاخص قابليت اعتماد

فرمول ( )9را براي بيان درصد خطاي پاسخ بدست آمده از

بيان ميشود.

روش مونت كارلو بر حسب تعداد نمونه هاي استفاده شده ()n

در هر طراحي سازه اي ،پارامترهايي هندسي همچون ابعاد
سطح مقطع و پارامترهاي فيزيكي مانند مقاومت مصالح مطرح
هستند .اين پارامترها مقادير ثابت و دقيقي ندارند بلكه داراي
توزيع هاي آماري متفاوتي هستند .البته برخي از اين پارامترها
داراي ضرايب تغيير كوچكي هستند بطوري كه مي توان آنها را
مقادير ثابتي در نظر گرفت .به پارامترهاي ديگر كه متغير در
نظر گرفته مي شوند ،متغيرهاي اصلي ميگويند.
در تئوري قابليت اعتماد احتمال تجاوز از يك حالت حدي
بررسي ميشود كه اين حالت حدي توسط يك تابع رياضي به
نام تابع حالت حدي كه براساس پارامترهاي طراحي مي باشد
بيان ميشود.
اولين روش قابليت اعتماد توسط [4] Cornellدر سال
 9191تحت عنوان روش كرنل مطرح شده و بعدها روش
 [5] Hasofer-Lindدر سال  9194مطرح شده كه در اين روش-
هاي تحليلي به دليل اينكه تقريب مرتبه اول از سري تيلور براي
تابع حالت حدي در نظر گرفته ميشوند تنها براي توابع حالت
حدي خطي پاسخ دقيق را ميدهند و در زماني كه تابع حالت
حدي ،تابعي غير خطي بر حسب متغيرهاي اصلي باشد پاسخ
تقريبي را بيان ميكنند.
و به همين خاطر در اين مقاله از روش مونت كارلو و

و احتمال خرابي (  ) Pfارائه كرده است.

خ ط ا1

1  Pf
nPf

( 200

)%

الگوريتم ژنتيك يك روش قدرتمند جستجو ميباشد كه
ميتواند بدون داشتن فرم رياضي تابع و فقط با داشتن مقدار
اين تابع در نقاط مختلف ،اكسترمم تابع را بدست آورد.
الگوريتم ژنتيک از سه عملگر اساسي ، reproduction
 crossoverو mutationاستفاده ميکند .به منظور كسب اطالعات
بيشتر در مورد الگوريتم ژنتيك به مرجع ] [9مراجعه نماييد .بنا
به تعريف  Hasofer-Lindشاخص قابليت اعتماد يك سازه در
فضاي نرمال استاندارد برابر با فاصله نزديكترين نقطه
گسيختگي تا مبدا دستگاه مختصات ميباشد و لذا تعيين
شاخص قابليت اعتماد تبديل به يك مسئله مينيمم ياب ميشود
كه ميتوان با استفاده از الگوريتم ژنتيك اين نقطه بر روي
سطح گسيختگي را بدست آورده و فاصله آن تا مبدا را به
عنوان شاخص قابليت اعتماد بيان کرد] .[9در مسئله قابليت
اعتماد پارامترهاي متغير ،اعضاي جمعيت الگوريتم ژنتيك
هستند و تابع شايستگي رابطه اي عكس با شاخص قابليت
اعتماد دارد به عنوان مثال ميتوان تابع
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را به عنوان تابع

الگوريتم ژنتيك كه محدوديت باال را ندارند استفاده ميشود كه

شايستگي در نظر گرفت .همچنين اين روش قادر به تعيين

در دو بخش بعدي بياني كلي از اين دو روش ارائه ميشود.

شاخص قابليت اعتماد براي تابع حالت حدي غير خطي ميباشد.

براي کسب اطالعات بيشتر درباره تئوري قابليت اعتماد به
مراجع ] [9و] [2و] [3مراجعه نماييد.
شبيه سازي مونت كارلو )(Monte Carlo Simulation

اگر مشخصات مكانيكي بتن و فوالد به قرار زير باشد:
ميانگين مقاومت كششي فوالد (تنش تسليم)= 444Mpa
ميانگين مقاومت فشاري بتن= 244Mpa

در اين بخش به محاسبه شاخص قابليت اعتماد تير ،ستون
و قاب طراحي شده بر اساس آبا پرداخته ميشود و به ازاي
وضعيت هاي مختلف از ضريب تغييرات ( )C.O.Vپارامترهاي

براساس آيين نامه آبا مقطع تير مزبور با مشخصات زير
بدست ميآيد:
مساحت سطح مقطع فوالد کششي =29/2 cm2

طراحي ،شاخص قابليت اعتماد با استفاده از دو روش الگوريتم

عرض مقطع تير= 34 cm

ژنتيک و آناليز مونت کارلو بدست آورده ميشود .در اين

عمق مقطع تير= 35 cm

بررسي تنش حد تسليم فوالد ،مقاومت فشاري بتن ،بار مرده و
بار زنده بعنوان پارامترهاي اصلي در نظر گرفته شده است.

جدول ( )9مقادير متفاوت ضريب تغييرات پارامترهاي
طراحي را نشان ميدهد و جدول ( )2ميزان شاخص قابليت

شاخص قابليت اعتماد تير

اعتماد چنين سازه اي را برحسب مقادير متفاوت ضريب

تير دو سر ساده ايي به طول  5متر تحت شرايط بارگذاري
زير در نظر گرفته ميشود(.در تمام اين مثال ها توزيع نرمال

تغييرات براي چهارپارامتر اصلي مقاومت فوالد ،مقاومت بتن و
بار مرده و بار زنده نشان ميدهد.
براي بدست آوردن شاخص قابليت اعتماد در هر يك از

براي متغيرها در نظر گرفته شده است)

وضعيت هاي مزبور از آناليز مونت كارلو استفاده گرديد كه در

 D  20 KN / m
 L  20 KN / m

جدول ( )2مقدار  به ازاي مقادير متفاوتي از تعداد نمونه هاي

متوسط با ر مرده
متوسط بار زنده

آناليز مونت كارلو نيز بيان شده است .تابع حالت حدي در
آناليز مونت كارلو بصورت رابطه ( )2ميباشد:


 D  250000 L  250000
f s  21.2
g  21.2  f s  35 


0.85 f c  30  21.2  2 
8
8


()2

جدول ( :)9وضعيت هاي مختلف براي ضرايب تغيير پارامترهاي طراحي
متغيرهاي اصلي

حالت 9

حالت 2

حالت 3

حالت 4

حالت 5

fs
fc

4 /9

4 /9

4 /9

4 /9

4 /9

4 /9

4 /9

4 /2

4 /9

4 /2

D

4 /9

4 /9

4 /9

4 /9

4 /9

L

4 /9

4 /2

4 /2

4/4

4/4

جدول ( : ) 2مقدار شاخص قابليت اعتماد براي حالت هاي مختلف با استفاده از مونت كارلو و GA
تعداد نمونه هاي آناليز مونت كارلو

حالت 9

حالت 2

حالت 3

حالت 4

حالت 5

945

بي نهابت

بي نهايت

2/6999

3/9695

2/5992

949

بي نهايت

4/5294

2/6569

3/2469

2/9494

949

4/625

4/3949

2/6994

3/2443

2/9452

946

4/659

4/3999

2/6949

3 /2

2/9493

با استفاده از GA

4/696

3/319

2/142

3/246

2/99

بصورت روابط ( )3ميباشد:
در اين مثال به تعيين شاخص قابليت اعتماد ستون طراحي
شده براساس آبا پرداخته ميشود .لنگر خمشي ناشي از مقدار
متوسط بار مرده و بار زنده بدون اعمال ضرايب اطمينان

()3

M D  1 / 04 KN .m

M L  1 / 04 KN .m

لنگر خمشي ناشي از متوسط بار مرده
لنگر خمشي ناشي از متوسط بار زنده

نيروي محوري ناشي از مقدار متوسط بار مرده و بار زنده

بدون اعمال ضرايب اطمينان بصورت روابط ( )4ميباشد:
()4

N D  25 KN

N L  25 KN

نيروي محوري ناشي از متوسط بار مرده
نيروي محوري ناشي از متوسط بار زنده

که در آن چهار پارامتر متغير عبارتند از:
 :llبار زنده

مشخصات فيزيکي اين ستون به قرار زير مي باشد:

 :Dlبار مرده

ميانگين مقاومت كششي فوالد (تنش تسليم) = 444Mpa

 : fcمقاومت فشاري بتن

ميانگين مقاومت فشاري بتن= 244Mpa

 : fyتنش حد تسليم فوالد

براساس آيين نامه آبا مقطع شکل ( )1با مشخصات زير

اين پارامترها داراي توزيع نرمال ميباشند .و ساير
پارامترهاي طراحي که به عنوان پارامترهاي ثابت در نظرگرفته

بدست ميآيد:
مساحت کل فوالد مقطع که بصورت متقارن ومتمرکز در

ميشوند عبارتند از :

مقطع قرار ميگيرد= 26/2 cm2

 :dعمق مقطع ستون

عرض مقطع ستون= 33 cm

 :bعرض مقطع ستون

ارتفاع مقطع ستون = 35 cm

 : hارتفاع مقطع ستون
 : Asمساحت سطع مقطع فوالد
بقيه پارامترهاي ارائه شده در تابع حالت حدي ستون که

h=32

As=12/36cm2

پارامترهاي محاسباتي هستند عبارتند از:

cm

 : Nuنيروي محوري نهايي
 : Muلنگر خمشي نهايي

b=33 cm

 : abعمقي از ستون که در حالت باالنس تحت فشار قرار
ميگيرد

شکل ( :)1مقطع ستون

: Nrbنيروي محوري ستون در حالت باالنس

اين ستون را براي  3حالت ارائه شده در جدول( )1بررسي

 : Mrلنگر خمشي مقاوم

شده است  .تابع حالت حدي براي اين ستون بصورت روابط()3
ميباشد:

;) Nu = (1/22  N D + 1/2 N L

;) Mu = (1/22 M D + 1/2 M L
;ab=0/003/(0/003+fy/Es )×0/52×d
;Nrb=0/52×fc×b×ab
()2
if Nu<Nrb
;a=Nu/0/52/b/fc
;)Mr=0/2× Nu × (h-a)+As×fy× (d-2
end
if NU> Nrb
;eb=(0/2+0/77×2× As /b/h× fy /0/52/fc) ×h
;Nro=0/52×fc× (b×h-2× As)+ fy ×2× As
;)e=nro/(1+( Nro /nrb-1) × NU /eb
;Mr = Nu ×e
end
;g= Mr –Mu

 : eفاصله مرکز ثقل پالستيک تا نقطه اعمال نيروي محوري
معادل
 : ebفاصله مرکز ثقل پالستيک تا نقطه اعمال نيروي محوري
معادل در مقطع باالنس
 : gتابع حالت حدي
مقدار شاخص قابليت اعتماد اين ستون به ازاي  3حالت
مختلف از ضريب تغييرات با استفاده از روش مونت کارلو و
الگوريتم ژنتيک محاسبه شده است نتايج حاصل از روش مونت
کارلو و احتمال خرابي ستون در جدول ( )3نمايش داده شده
است .جدول ( )4نتايج بدست آمده از روش الگوريتم ژنتيک را
نشان ميدهد .بر اساس جداول ( )3و ( )4ديده ميشود که با
افزايش ضريب تغييرات پارامترهاي اصلي ،مقدار شاخص
قابليت اعتماد کاهش مييابد.

جدول ( : )3شاخص قابليت اعتماد واحتمال خرابي
حالت 9

حالت 2

حالت 3

حالت 4

حالت 5

مونت کارلو با  949نمونه

3

2/44

2/429

9/99

9/99

احتمال خرابي

4/44494

4/4493

4/4499

4/443

4/436

جدول( :)4شاخص قابليت اعتماد با استفاده از الگوريتم ژنتيک
GA

حالت 9

حالت 2

حالت 3

حالت 4

حالت 5

3/49

2/429

2/953

9/56

9/46

Mu = 1/22× M D +1/3× M L =246 KN.m
)Mr=0/52×0/6×fc×b×a× (d-a/2

دراين مثال به بررسي شاخص قابليت اعتماد يک قاب يک
دهانه يک طبقه که بر اساس آبا طراحي شده پرداخته ميشود.
بارگذاري اعمال شده بر اين قاب بگونه ايي ميباشد که مقدار
لنگر خمشي تير ناشي از مقدار متوسط بار مرده و زنده
بصورت رابطه ( )6ميباشد:
()6

M D  75 KN / m
M L  75 KN / m

لنگر خمشي ناشي از متوسط بار مرده
لنگر خمشي ناشي از متوسط بار زنده

و مقدار لنگر خمشي و نيروي محووري سوتون ناشوي از مقودار
متوسط بار مرده و زنده بصورت رابطه ( )7ميباشد:
()7

M D  37 / 5 KN / m

N D  150 KN / m

M L  37 / 5 KN / m

N L  150 KN / m

براي بررسي شاخص قابليت اعتماد اين قاب ابتدا تير
وستون اين قاب را بصورت مجزا بررسي کرده وسپس کل
قاب مورد بررسي قرار ميگيرد.

عمق مقطع تير

محاسبه شاخص قابليت اعتماد تير:
تابع حالت حدي تير بصورت رابطه ( )6ميباشد( در اين
فرمول ضرايب اطمينان جزيي اعمال نميشوند):
(g(fy,fc,Dl,Ll)=As×fy× (d-As× fy /4/13/fc /b/2)-Mu )6

با توليد اعداد تصادفي بر اساس ميانگين و انحراف معيار
چهار پارامتر fy ,fc ,Dl ,Llدر آناليز مونت کارلو و با جستجو
کوتاهترين فاصله سطح گسيختگي ) g(fy ,fc ,Dl ,Llتا مرکز
دستگاه مختصات نرمال استاندارد در روش الگوريتم ژنتيک
شاخص قابليت اعتماد اين تير براي  4حالت ارائه شده در جدول
( )1محاسبه شده که جدول ( )3نمايانگر مقادير قابليت اعتماد
ميباشد.
شاخص قابليت اعتماد ستون:
لنگر خمشي نهايي اعمال شده به ستون

طراحي تيربر اساس آبا (محاسبه فوالد)
عرض مقطع تير

Mu= Mr
a=15/55 cm
As=0/52×0/6×fc×b×a/0/52/fy
As=11/5 cm2

Mu=1 /22× M D + 1/2× M L =103 KN.m

b=33 cm

نيروي محوري نهايي اعمال شده به ستون

d=44 cm

Nu=1/22× N D + 1/2× N L =412/2 KN
براساس آبا مقطع شکل ( )3ميتواند اين بارگذاري را تحمل
نمايد:

?=As

h=33 cm
d

As=7/33 cm2
b

b=33 cm

شکل ( : )3مقطع ستون طراحي شده

شکل ( : )2مقطع تير طراحي شده

جدول ( )6مقادير شاخص قابليت اعتماد را براي اين ستون
نمايش ميدهد .جدول ( )7شاخص قابليت اعتماد را براي کل
قاب بيان ميکند که ترکيبي از تير و قاب ميباشد.

جدول ( : )3مقدار شاخص قابليت اعتماد تير قاب
حالت 9

حالت 2

حالت 3

حالت 4

حالت 5

آناليز مونت کارلو با 949نمونه

4/495

3/16

3/26

2/196

2/9519

GA

4/41

4/49

3/395

2/11

2/132

جدول ( : )6مقدار شاخص قابليت اعتماد ستون قاب
حالت 9

حالت 2

حالت 3

حالت 4

حالت 5

آناليز مونت کارلو با 949نمونه

3/9693

2/9221

2/3199

9/9955

9/9469

GA

3/23

2/949

2/429

9/93

9/99

جدول( : )7مقدار شاخص قابليت اعتماد قاب و تعداد دفعاتي که تير و ستون قاب خراب شده اند
حالت 9

حالت 2

حالت 3

حالت 4

حالت 5

تعداد دفعاتي که ستون خراب شده

919

4454

6399

43499

41993

تعداد دفعاتي که تير خراب شده

4

34

599

9532

2149

3/91

2/99

2/39

9/99

9/94

شاخص قابليت اعتماد با آناليز مونت کارلو با
949نمونه

نتيجه

با توجه به اينكه آيين نامه آبا بدون توجه به توزيع هاي
آماري پارامترهاي طراحي در جامعه ساخت و ساز ايران

همانگونه كه ديده ميشود به ازاي  C.O.Vهاي مختلف قابل

تدوين شده و آناليزي براساس  C.O.Vپارامترهاي طراحي

تصور در جامعه مهندسي ايران ميزان شاخص قابليت اعتماد

براي تعيين ضرايب اطمينان جزئي صورت نپذيرفته لذا نتايج

  متغير ميباشد بطوري که شاخص قابليت اعتماد براي تير

بدست آمده درمثال هاي اين مقاله نياز به چنين بررسي هايي را

مثال  1بين دو مقدار  4/161و 2/77و براي ستون مثال  2بين

نشان ميدهد .و اهميت اين بررسي ها را براي رسيدن به

دو مقدار 3و 1/77و براي تير مثال  3بين دو مقدار4/42و2/232

سازه هاي ايمن بيان ميکند .نتيجه ديگري که ميتوان از اين

و براي ستون مثال  3بين دو مقدار3/11و 1/641متغير ميباشد

بررسي ها گرفت اين است که قابليت اعتماد بدست آمده براي

كه اين اختالف بيانگر اين واقعيت ميباشد كه C.O.V

ستون کمتر از تير ميباشد در حالي که ستون عضو مهمتري

پارامترهاي طراحي در مقدار  بسيار اثر گذار بوده و تنها با

نسبت به تير ميباشد و اين خود دليل ديگري بر اهميت بررسي

داشتن مقادير ميانگين از پارامترهاي اصلي بدون توجه به

آيين نامه آبا بر اساس قابليت اعتماد ميباشد.

 C.O.Vپارامترها نمي توان سازه قابل اعتمادي را طراحي كرد.
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