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 خالصه

آنکه مصالح اصلی سازنده بنا  لیبه دل نی،یرزمیز یهادر سازه ژهیوامر به نیاست. ا ریمتنوعی درگ یهاتیبا عدم قطع کیدر مهندسی ژئوتکنطراحی 

 باشد،یدارنده منگه هایستمیس یریکارگبه ایو  رندهیدربرگ نیمز تیاز تقو ریطراح ناگز ،هاآن یداریمحل بوده و بعضاٌ در پا عییخاك طب ایسنگ 

 هاتی. در نظر نگرفتن عدم قطعکندیم دایها پآن یداریدر پا یترپررنگ تینقش و موضوع های مرتبط با زمین والمانهای نگهدارنده، تیعدم قطع

غلبه  یشدن پروژه خواهد شد. برا یراقتصادیغ جهیو درنت باال نانیاطم بیضراعمال سازه و اجباراٌ منجر به  نانیاطمقابلیت باعث کاهش  هایدر طراح

 اضی،یمسائل مهندسی به کمک ر یآمار عتیناشی از طب یهاتیعدم قطع لیوتحل هیبا تجز نانیاطم تیقابل ارزیابی یهامشکل، استفاده از روش نیبر ا

 یهادر سازه نانیاطم تیقابل یطورکل . بهکندیم راهممؤثر در محاسبات را ف یدر پارامترها نانیعدم اطم بییو آثار ترک سازه منییبهتر ا ابییامکان ارز

بعد از بیان تاریخچه بکارگیری مقاله  نیشود. در ا یپروژه بررس تیریو مد ییمسائل اجرا ،ی سازهداریپا قلمرودر سه  تواندیم ،مختلف یکیژئوتکن

 ،یریگنمونه یهاها ازجمله روشروشکاربرد این  ی، معرفی و مقایسهبررسروشهای مختلف ارزیابی قابلیت اطمینان در مهندسی ژئوتکنیک، به 

..در مهندسی ژئوتکنیک پرداخته و...روش تخمین نقطه ای ، روش شبیه سازی مونت کارلو ، SORMو  FORMمانند روش  یممان یهاروش

 .خواهد شد

 

 سازه های ژئوتکنیکی ، همبستگیقابلیت اطمینان، کلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه  .1

 

ها نیاز به استفاده از احتماالت است. واژه عدم قطعیت به معنای وضعیت آنبینی شده است که برای پیشطورکلی جهان پیرامونی ما از رویدادهایی تشکیلبه

شناختی  دودستهکه اطالعات ما در خصوص یک رویداد قطعی نیست با عدم قطعیت مواجه هستیم. عدم قطعیت به تردید و نداشتن قطعیت است و هنگامی

این نوع عدم قطعیت را  شودیمی آماری هاروشی ریکارگبهی و آگاهو با افزایش  ردیگیمت از کمبود دانش بشر نشأ یشناخت .شودیمی بنددستهو ذاتی 

 .[1]ابدیینمذات و طبیعت خود پدیده است و با مداخله انسانی کاهش  ،عدم قطعیت ذاتی منشأکاهش داد. اما 

، عدم قطعیت ناشی از وجود خطا ازجملهعلوم مهندسی و... به دلیل وجود منابع مختلف عدم قطعیت  ،یوتریکامپعلوم پایه، علوم  ازجملهدر علوم مختلف 

با این مفهوم مواجهیم. مهندسی عمران  رهیو غی سازمدلاعم از انسانی و دستگاهی، عدم قطعیت ناشی از مبهم بودن و فازی بودن اطالعات، عدم قطعیت در 

با مصالح ساخت بشر مواجه هستیم و اغلب . در مهندسی سازه اندمواجهبا منابع مختلف عدم قطعیت  هایطراحمهندسان در  نیست و مستثنانیز از این قاعده 

در این شاخه از مهندسی عمران  هاتیقطععدم  جهیدرنتو  هاناشناختهلذا از میزان  ،مشخص استنسبتا بطور دقیق هندسه و خصوصیات این مصالح از قبل 

 .[2]شودیمکاسته  هاشاخه نسبت به سایر

ی متنوعی هاتیقطعطبیعی، طراح با عدم  کامالًعنوان مصالحی ارتباط مستقیم با مصالح طبیعی نظیر سنگ و خاك، به لیبه دلدر مهندسی ژئوتکنیک، اما 

ی زمین هادهیپدزیرا در خاك و سنگ به دالیل مختلف ازجمله وجود آب زیرزمینی، طبیعت ناهمگن خاك یا توده سنگ، وجود انواع ؛ درگیر است

ی سنگ و هاشاخصی ریگاندازهی نفوذی در توده سنگ، وجود انواع خطاهای انسانی و دستگاهی در هاتودهها و یا سایر ها، دایکساختی مانند درزه

ی ژئوتکنیکی، در مقایسه هاپروژهی در غالب طورکلبهچه اگررو هستیم. های زیادی روبهآزمایشگاهی، با عدم قطعیت ونهای صحرایی و یازمخاك توسط آ

 لیبه دلی، ی زیرزمینهاسازهدر مورد  ژهیوبهی وجود دارد، اما این امر ترمتنوعی مطروحه در مهندسی عمران، منابع عدم قطعیت بیشتر و هاپروژهبا سایر 

ی ریکارگبهو یا  رندهیدربرگطراح ناگزیر از تقویت زمین  هاآنو بعضاٌ در پایداری  سنگ یا خاك طبیعی محل بوده ،مصالح اصلی سازنده بنا اساساًآنکه 
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و سازه های  های تونلپروژهبه همین علت  کند.پیدا می هاآنی در پایداری ترپررنگ تیو موضوعباشد، عدم قطعیت نقش می دارندهنگههای سیستم

 .[3]باشندمیحتی در مقایسه با سایر سازه های ژئوتکنیکی ، در معرض سطوح باالیی از عدم قطعیت زیرزمینی

که این به معنای نادیده گرفتن اثر وجود  ،میشود هگرفتیک مقدار مشخص در نظر  یا سنگ برای پارامترهای خاك ،یانامهنییآی قطعی و هایطراحدر 

ی بزرگی هانانیاطمضریب  ،هاترکیبی آن آثارو  هاتیقطعبرای پوشش اثر تمام عدم  به اجبار رونیازا ی طراحی است.در پارامترهای مختلف هاتیقطععدم 

غیراقتصادی هر چه بیشتر منجر به ، تر و بیشتری متنوعهاتیقطععدم  وجود شرایطدر ی بزرگ و هاسازهدر  خصوصبهاین راهکار  .میشوددر طراحی اعمال 

لذا  .[4]ابدییمسازه( افزایش ) ستمیسگفت که هرچقدر ضریب اطمینان را افزایش دهیم میزان اعتماد به عملکرد  توانینمطرفی  از .شودیمشدن پروژه 

 هاروشی از این کی .اهمیتی جدی میبابد ،ی مهندسی لحاظ کندهایریگمیتصمو  هایطراحمختلف را در ی هاتیقطعکه اثر وجود عدم  استفاده از روشهائی

 استفاده از تئوری قابلیت اطمینان است.

 

 

 قابلیت اطمینان چیست؟  .2

 
این اصطالح برای محصوالت ماشینی استفاده  بعدها میالدی برای محاسبه بیمه عمر انسان به کار گرفته شد. 1800ی هاسال بار درواژه قابلیت اطمینان اولین 

ی هاستمیساغلب برای  هاروشاین  اگرچه .رودیمی و کمی سازی عملکرد صحیح اجزا سیستم و خود سیستم به کار ریگاندازهشد. قابلیت اطمینان برای 

و به  دهدیمانجام  نیب نیدرااطمینان نقش واسطه را تئوری قابلیت  درواقع. [5]انسانی هم باشند توانندیم هاستمیساما این  شوندیم کار گرفتهماشینی به 

 .[2]کندیمکمی وارد طراحی  صورتبهرا  هاآنو اجزا  هاستمیسی موجود در هاتیقطعی عدم آمارکمک علوم ریاضی و 

 

 

 مهندسی ژئوتکنیکقابلیت اطمینان در  . 3

 
 :اند ازعبارت که اندکرده یجادا یتمقابله با عدم قطع یبرا رویکرد یگر چندیند یهامانند مهندسان رشته یکژئوتکن مهندسان

 اما بسیار متداول است. رسدینمبه نظر منطقی که رویکرد نادیده گرفتن  (1

مهندسان سیستم  ،ی که ممکن است در طول پروژه رخ دهدنامطلوبو موارد  هاتیقطعی متمرکز شدن بر روی عدم جابهی کارمحافظهرویکرد  (2

است اما معموالپر هزینه بوده و  کارآمدو اغلب  آساندرك این رویکرد  اگرچه که در برابر هر چیزی مقاوم باشد. کنندیمقدرتمندی را ایجاد 

مقدار ضریب  و انتخابی کارمحافظهی این رویکرد باید به میزان ریکارگبه در پایان نرسد. هرگز بهممکن است پروژه به دلیل عوامل اقتصادی 

 اطمینان مناسب دقت کرد.

 رندهیگمیتصمبر آن دسترسی به  عالوه است. نهیپرهزاغلب  یدانیم یهایریگاما اندازه دهدیها جواب ماز پروژه یاریدر بسکه  یامشاهده رویکرد (3

 ی این روش است.هاتیمحدودکند از تغییری نمی گونهچیاجرا ه نیدر ح وسازساختتوالی یا پروژه طراحی  کهنیاو اطمینان داشتن از 

ی موجود در مسائل پایداری، اجرایی و مدیریت پروژه در قبل و حین هاتیعدم قطعینان که هدف این رویکرد کمی سازی انواع اطم یتقابلرویکرد  (4

 .[6]اجرای پروژه است
 

 

 ی ارزیابی قابلیت اطمینان در ژئوتکنیکهاروش . 4

 
 یمختلف، برا یدر پارامترها تیعدم قطعاثر جهت اعمال  یکارآمد یبر علم احتماالت، ابزارها یمبتن یهاعنوان روشبه نانیاطم تیقابلارزیابی  یهاروش

 :نمود یبندمیتقس ریدسته ز چهاربه  را میتوان در ژئوتکنیک نانیاطم تیقابل یابیارز یهاروش یطورکل. بهباشندیحل مسئله م

 یتصادف یرهایمتغ عیتابع توز یمنحن بیمانند روش ترک یلیتحل یهاروش 

 ی ممانی از قبیل هاو روشی انقطه نیمانند روش تخم یبیتقر یهاروش FOSM ،FORM  وSORM. 

 کارلو مونت یسازهیمانند روش شب یعدد یهاروش 
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 محاسبات نرم از جمله روش شبکه عصبی ،منطق فازی والگوریتم ژنتیک.بر یمبتن یهاروش 

 

 

 روش های تحلیلی  . 4-1

 
روش ها مسئله عدم قطعیت  . در این تحلیلی در همه جا قابل استفاده نیستنداین روش ها بر محاسبات ریاضی متکی هستند اما به دلیل پیچیدگی مدل های 

عمال فرآیندهایی کاماًل ادر پارامترهای ورودی با در نظر گرفتن توابع توزیع احتمال برای تک تک پارامترهای غیر قطعی مسئله حل می گردد. سپس با 

ابع هدف، تابع توزیع احتمال و براساس رابطه بین پارامترهای مختلف در ت ،پارامترهای ورودی تحلیلی و ریاضیاتی بر روی توزیع در نظر گرفته شده برای

ش ها در علوم مهندسی تابع هدف تعیین می گردد. علی رغم قابلیت ها و مزیت های نسبی این روش ها، تا به حال تالش زیادی برای بکارگیری این رو

 .[7]انجام نگرفته است

 
 

 تقریبی هایروش . 4-2

 

یمصالح زمینی م    و خواص  دهیچیهندسه پ یها به بررسرا آنیهستند، ز یهای عددها، روشوتحلیل عمومی و قابلیت اطمینان دادهن ابزار تجزیهیترمهم

 یمحاسبات یانند ازلحاظ تقاضاتومی یهای عددها، روشلیت تحلیفیو ک یدگیچیگر، بسته به پید یدهند. از سویارائه م یاعتمادقابل یهاپردازند و پاسخ

نان یت اطمیوزه قابلن مسئله در حیاست. ا یکارآمد ضرور یو انجام محاسبات قابلیت اطمینان به روش ین، کاهش تالش محاسباتیگران باشند؛ بنابرا

نهیبه یهاتمیاز الگور یبیی تقرهاموردبررسی قرارگرفته است. روش یبردارهای نمونهتر از روشزان کمیو به م یبیهای تقرله روشیوسبه، عمدتاً یساختار

عنوان نقطه بهرها یه از متغیراآن یشوند. ا یستم ساختاریک سیتوانند منجر به شکست یابند که میرا ب ییرهاین نوع متغیترکنند تا محتملیاستفاده م یساز

برخی از روش  .[7]ودشن زده یا درجه باالتر تخمی، درجه دوم، یب خطیتواند توسط تقریدا شد، احتمال شکست میکه پشود. هنگامییشناخته م یطراح

 بدین قرارند: های رایج در این دسته

 

 یانقطهتخمین روش الف(
استفاده محدود است ما ه اطالعات تنها به میانگین و انحراف معیار متغیر تصادفی نیاز دارند؛ بنابراین زمانی کروش های تقریبی مانند روش تخمین نقطه ای 

 یابیبا ارز یقدق قریبتاظهار داشت که ( 1981، 1975. رزنبلوت )یکپارچگی است نتیجهاساسا  تابع واریانس .[8]از این روش ها می تواند مفید باشد

 یرغ یرهایمتغ یل، برادر عم کرد. محاسبهمی توان ممان مطلوب را  یرو با استفاده از آن مقاد یدآ یاز نقاط گسسته به دست م یدر مجموعه ا Mتابع

تخمین  یهادهد همه روشینشان م نتایجاما  .[6]روند یبه کار م یرهااز متغ یکهر  یانگینم از یارانحراف مع منفی یا مثبت یکمعموال در  این نقاط وابسته،

ه یاول یهایابیارز یها فقط برارو استفاده از آننیدارند. ازا یتوجهقابل یخطاها ی از جمله روش تخمین یک دونقطه ای، دونقطه ای و سه نقطه ای،انقطه

 یهار، از روشتمطمئن جیبه دست آوردن نتا یها در دسترس باشد. بهتر است برادر مورد شکل واقعی پاسخ آن ینکه دانش قبلیشود، مگر ایشنهاد میپ

 .استفاده شود یگرید

 Garsia ( 2017و همکاران)  [9]بررسی کرده اند یان نقطهیبا روش تخم ینیرزمیز یهانان حفرهیت اطمیقابل. 

 

 (SORMو  FOSM ،FORM) ممانی روش های  ب(

حالت حدی استفاده می شود که این مفهوم در ریاضیات توسط تابع عملکرد یا تابع حالت  مبرای بیان عملکرد درست یا نادرست یک سازه از مفهومی به نا

در این اول سری تیلور برای خطی سازی تابع حالت حدی و تخمین قابلیت اعتماد استفاده می شود. از بسط مرتبه  1FOSMدر روش حدی بیان می شود.

میانگین( و ممان دوم )واریانس( پارامترهای ورودی و خروجی به کار گرفته می اول )فقط ممان  ناظر براین است که "ممان دوم"چنین عبارت همروش 

گویند. چرا که نیز می MVFOSM2روش ممان دوم مرتبه اول مقدار میانگین  ،FOSMباالتر صرف نظر می شود. به روش  شود و از ممان های مراتب

                                                
1 First Order Second Moment 
2 Mean Value FOSM 
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FOSM به خصوص در جاهایی که  ،از این روش بسیار ساده است اما دقت قابل قبولی ندارد استفاده اشد.یک روش بسط نقطه ای در نقطه میانگین می ب

متفاوت اما معادل برای تابع حالت حدی با این روش  مسئله قابلیت اعتماد ثابت را با دو فرموالسیون از طرفی اگر یک تابع حالت حدی غیر خطی باشد.

 گویند.مشکل عدم تغییر پذیری می، FOSMد. به این مشکل در روش حل کنیم، مقادیر مختلفی به دست می آی

از جمله مشکل عدم تغییرپذیری را حل کرد.  FOSMشاخص قابلیت اعتمادی را معرفی کردند که مشکالت روش  Lindو  Hasofer 1974در سال  

( محاسبه می شود. اگر فضای پاسخ 1MPPترین نقطه گسیختگی ) که تابع حالت حدی در نقطه میانگین ارزیابی شود، در محتملدر این روش به جای این

( نامیده می شود. اگر این تقریب مرتبه 2FORMدنبال کند، رویکرد به کار گرفته شده روش قابلیت اعتماد مرتبه اول ) MPPیک تقریب مرتبه اول را در 

( نامیده می شود واگر از تقریب های مراتب باالتر استفاده شود رویکرد 3RMSOدوم باشد، رویکرد به کار گرفته شده روش قابلیت اعتماد مرتبه دوم )

است اما چون رویکرد رایج  HLحالت خاصی از روش   FORMروش ( نامیده می شود.4HORMاستفاده شده روش قابلیت اعتماد مرتبه باالتر )

( 2016و همکاران ) Songنظیر کار  .[10]شودیمنامیده  FORMاغلب تحت عنوان روش  HL، روش باشدیم FORMرویکرد  HLدر  شدهاستفاده

 .[11]به تحلیل قابلیت اطمینان حفاری زیرزمینی در توده سنگی با شرایط نرم شدگی االستیک پرداختند SORMو  FORMبا استفاده از روش 

 

 

 یعدد یهاروش  . 4-3

 

 (5MCSکارلو )مونتروش الف( 
ی بردارونهنمی مبتنی بر شانس است. یک روش تصادفی هایبازابداع شد. این روش تقلیدی از  Ulamو  Neumannتوسط  1949این روش در سال 

 را شناسایی کند. انددشدهیتولی بردارنمونهی هامجموعهمتغیرهای تصادفی که بر مبنای  تواندیمکه 

 به این صورت است که: کارلومونتفرآیند روش 

 .میکنیم: یک نوع توزیع برای متغیر تصادفی انتخاب 1مرحله 

 .میکنیمرا انتخاب  1ی از توزیع مرحله بردارنمونهک مجموعه : ی2مرحله 

 .[10]میدهیمی را انجام سازهیشب 2مرحله در  دشدهیتولی بردارنمونه: بر اساس مجموعه 3مرحله 

ی مارکوف ارهیزنج کارلومونتی سازهیشبو همکاران با استفاده از  Jabo .است تیسا نیزم تیدر وضع نانیعدم اطم یاز منابع اصل یکی ی فضاییریرپذییتغ

 . [12]محاسبه کردندمحدود  یهایریگرا بر اساس اندازه یعیطب ی فضاییریرپذییتغ

Liu  کارلومونت یتحت عنوان خودآموز یدی، روش جدمونت کارلو یهایسازهیشبدر  یکربندیپ یروزرسانبهدر و همکاران (SLMC)6 یمعرف 

تا  میدهیمانجام  یمحل یروزرسانبه یرا با روش معمول یشیآزما یسازهیشب. در ابتدا، ما یسازهیشبو  یریادگیشامل دو مرحله است:  SLMC. اندکرده

، از یواقع یسازهیشبمرحله بعد، در انجام  در کنندیمعمل  یآموزش یهاداده عنوانبهکند که  دیرا تول هاآنبه همراه وزن  هایکربندیپاز  یمجموعه بزرگ
7

effH چنینهم .[13]میکنیماستفاده  یکربندیپ یهوشمند در فضا یموتورها شنهادیپ یبراDo قابلیت اطمینان وابسته به زمان یک  (2019) و همکاران

 [14]کردندسازی مستقیم مونت کارلو بررسی در سنگ برگر با استفاده از شبیه دایره ایتونل حفرشده 

 

 تیاهم بای بردارنمونهروش ب( 
ی کاهش هاروشی از بردارنمونه درروندتسریع  منظوربه بر بودن آن به علت مشکل همگرایی کُند است.زمان کارلومونتیکی از مشکالت اصلی روش 

است.  شدهاصالح کارلومونتی سازهیشبیک روش  درواقعاست. این روش  تیبااهمی بردارنمونه، روش هاروشکه یکی از این  کنندیمواریانس استفاده 

                                                
1 Most Probable Failure Point 
2First Order Reliability Method 
3Second Order Reliability Method 
4 High Order Reliability Method 
5 Monte Carlo 
6 Self-Learning Monte Carlo 
7 Effective Hamiltonian 
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ی را در قسمت بردارنمونه(، کارلومونتی سازهیشب 2یکنواخت در سرتاسر توزیع انجام دهیم )مرحله  صورتبهی را بردارنمونهکه ی اینجابهروش  نیدر ا

 .[10]میدهیمانتهای توزیع انجام 

 

 

1محاسبات نرمبر یمبتن یهاروش  . 4-4
 

 
ست. از محاسبات نرم در و در واقع ترکیبی از چندین روش منطق فازی، شبکه های عصبی،  و الگوریتم ژنتیک ا نیست ی منفردمحاسبات نرم در واقع روش

مشخصی وجود ندارد یا  مثال در جایی که برای اندازه گیری یک پدیده فیزیکی فرمولجایی استفاده می شود که امکان استفاده از محاسبات سخت نیست 

محاسبات نرم به این  و زمان بر است. روش کلی درروش های مبتنی بر دشواربسیار  ،کنترل های پیچیده ای که با قوانین و فرمول های محاسبات سخت

یگیریم  تا فرایندهای طبیعی مو داده هایی که به دست امده  از شیوه های موجود در طبیعت الگو  صورت است که با اندازه گیری هایی که انجام داده ایم 

 طور خالصه عبارتند از:هگیرند بروشهائی که در این دسته جا می ی کنیم.نرا پیش بی

 

 مبتنی بر تئوری فازی روش الف( 

در پی تنظیم نظریه  (1965) 3زاده اولین بار توسط پروفسور لطفی علی عسکر 2فازی منطق ، ناواضح، مبهم و شناور است.نامفهومکلمه فازی به معنای 

ین دانش انسانی که طبیعتش ا .کندیمدارد را معرفی  قیردقیغطبیعی حالتی  صورتبه درواقعی است که دانش بشری را که روش بیان شد.های فازی مجموعه

طور مؤثر استفاده بتواند از همه اطالعات موجود به دیخوب با یمهندس هینظر کی فرموله و استفاده کنیم. کمک منطق فازی به میتوانیمهست را  قیردقیغ

 یهابه زبان ستمیهستند که دانش خود را در مورد س یمنبع متخصصان انسان کی: شودی، اطالعات مهم از دو منبع حاصل مهاستمیاز س یاریبس یکند. برا

 بیکار مهم ترک کی نی؛ بنابراشوندیاستخراج م یکیزیف نیاست که طبق قوان یاضیر یهاو مدل یحس یهایریگاندازه یگری. دکنندیم فیتوص یعیطب

 یاضیفرمول ررا به  یدانش بشر گاهیپا توانیاست که چگونه م نیا یاصل ، سؤالبیترک نیبه ا یابیدست یاست. برا ستمیس یدو نوع اطالعات در طراح نیا

 .[15]کرد لیتبد

ر زیر توضیح داده می به صورت مختصر د ،رفته میشودگکمک  نهاآاز که برای فرموله کردن دانش بشری  ،برخی از بخش های مهم تئوری فازیدر ادامه 

 شود.

 

 فازی قوانین
 اشین می توان این قوانین را در نظر گرفت:ساخته شده است. به طور مثال برای رانندگی با م "انگاه-اگر"یک سیستم فازی از مجموعه ای از قوانین 

  .دیدهنده وارد کنبه شتابعادی  یروین آنگاه: اگر سرعت ماشین کم باشد 1قانون

  .دیدهنده وارد کنبه شتاب ی کمتریروین آنگاه : اگر سرعت ماشین متوسط باشد2قانون 

  .دیدهنده وارد کنبه شتاب یشتریب یروین آنگاه ماشین زیاد باشد: اگر سرعت 3قانون

 .[15]بیشتری از این قوانین نیاز استزدیک شویم به تعداد البته برای انکه به شرایط موجود در واقعیت ن

 

 مجموعه فازی
یا می توان همه اعضا  را می توان به سه روش معرفی کرد.  داریم مجموعه ها 𝑈در بحث مجموعه های کالسیک با فرض اینکه یک مجموعه جهانی به نام 

بیانگر عدم  د صفربه این معنی که عد .کردیت را لحاظ یا روش عضو، (اعضا مجموعه در نظر گرفت )فرمول آن را لیست کرد، یا قانونی برای معرفی

 است. Aاز مجموعه  xدرجه عضویت μA(x)  ن مجموعه است.آبیانگر عضویت در  1عضویت در مجموعه و عدد 
(2) A = {x ∈ U|    x دارای برخی شرایط 

                                                
1 Soft Computing 
2 Fuzzy Logic 
3 Lotfi Ali Askerzadeh 
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1  if  x
( )                                                                                                            (3)

0  if  x
u

A
x

A



 


  

این صورت که همه ماشین های ساخت ایران در آن عضو باشند، آنگاه مجموعه به این صورت  ( بهAاگر بخواهیم مجموعه ای تعریف کنیم )مجموعه 

گیرند و ماشین های غیر ایرانی تابع عضویت صفر را می گیرند. حال اگر ماشینی باشد که را می 1 تعریف می شود که تمام ماشین های ایرانی تابع عضویت

 یهامجموعه هی. نظرجموعه ها، پاسخ گوی نیاز ما نیستخارج ساخته شده باشد این تعریف از عضویت در من در آن در ایران و مقداری از آمقداری از 

مفهوم مجموعه  ،کیکالس یهامجموعه هینظر تیمحدود نیغلبه بر ا یباشد. برا مشخص یژگیو کی یدارا دیکه مجموعه با کندیم جابیا کیکالس

 0[ تا هر مقدار در بازه دهدیبه اعضا اجازه م یمجموعه فاز کییا صفر است.  1 جه عضویت فقط اعداددر مجموعه های کالسیک در  .شد یمعرف یفاز

 .[15]بتوانند اختیار کنندرا    ]1، 

 

 موتور استنتاج فازی
در نهایت  با استفاده از  اما پاسخ نهایی که از قوانین به دست می آید ،در سیستم ها ی فازی برای تعیین خروجی سیستم از مجموعه قوانین استفاده می شود

 Larsenو  Tsukamotoو  Sugenoو  Mamdani فازی  می توان به روش های از جمله روش های  استنتاج یک روش استنتاجی مشخص می شود.

 .[16]خوبی نشان می دهدپیکربندی یک سیستم فازی و نحوه ارتباط بین قوانین فازی و موتور استنتاج فازی را به  1اشاره کرد. شکل 

 
 پیکربندی سیستم فازی:1شکل 

 
Pramanik (2019 ) محدود اجزای روش همراهی به فازی مجموعه ی تئوری مفهوم ازو همکاران با استفاده (FEM )برای اطمینانقابلیت  تحلیل به 

 یمنیا ضریب قطعیت عدم( 2016وهمکاران ) Marandiچنین هم. [17]پرداختند چسبندگی فاقد خاك روی بر سطحی نواری پی االستیک نشست

 .[18]تحلیل کردند فازی منطقتئوری  از استفاده با را سنگی تقویت شده ستون با که نرم خاك روی بر شده ساخته خاکریز

 

 مصنوعی شبکه عصبی روش ب(
ی هابخشی از ساختارهای عصبی هنگام تولد با ما هستند اما بعض .کنندیمی در هنگام انجام کارها استفاده ادهیچیپاز شبکه عصبی بیولوژیکی  هاانسانهمه 

 هانورونو چگونگی ارتباط بین این  شودیمی کوچکی از مغز ما به نام نورون ذخیره هابخشدر  آمدهتجارب به دست  نیا .ندیآیمبه دست  باتجربهدیگر 

. نورون ها در بحث شبکه عصبی اندگرفتهی عصبی زیستی الهام هاستمیسی عصبی هستند که از مغز انسان و هاستمیس درواقعخیلی مهم است. شبکه عصبی 

 توانیماما  هستند که توان ذهن انسان را ندارند شدهساختهبرنامه یا یک مداری که از جنس سیلیکون  یی در یکهاالمان درواقع مصنوعی بیولوژیکی نیستند.

( که قابلیت اطمینان 2020) Fengنظیر کار پژوهشی  .[19]به کار گرفتبینی وقایع طبیعی مانند پیش در موارد مختلف  را هاآنو داد  آموزشرا  هاآن

 .[20]پایداری جبهه تونلی را در مجاورت تونل دیگر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ارزیابی می کنند
 

 الگوریتم ژنتیک روشج( 
در الگوریتم ژنتیک از فرآیند انتخاب طبیعی برای کاربردهای مهندسی پیشنهاد شد.  John Hollandتوسط  1975در سالنخستین بار الگوریتم ژنتیک 

در مهندسی عمران انتخاب خوب یعنی ترکیبی از طرح به طور مثال  )حذف برخی گونه ها و به تکامل رسیدن( تقلید می شود و مالك انتخاب خوب است.

 م ژنتیک اتفاق می افتد به طور خالصه به این صورت است:فرآیندی که در الگوریت مراحل پایدار و ارزان.

 شود.انتخاب می صادفیت. جمعیتی به صورت 1
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 . بررسی می شود هر کدام از اعضای جمعیت  چه مقدار تطابق با هدف مد نظر دارد.2

 شوند.. اعضایی که به هدف نزدیک ترند انتخاب می3

روند در واقع همان فرآیند ازدواج که در طبیعت رخ می دهد و هر چه نسل ها پیش می .(Crossover)فرآیند  . اعضای خوب با هم ترکیب می شوند4

( که شاخص قابلیت اطمینان 2019و همکاران )  Hamrouniنظیر کارپژوهشی   .[19]اعضایی که با هدف مدنظر ما تطابق بیشتری دارند باقی می مانند

 .[21]توسط الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شد
 
 

 نتیجه گیری   . 5

 
ایجاد یک دیدگاه و ذهنیت کلی برای مخاطبان و پژوهشگرانی است  منظوربهدر قالب یک مقاله  همارائه مطالب کلی و در کنار  مقالههدف از نگارش این 

 ی قابلیت اطمینان آشنایی یابند.حوزهتا با عبارات و کلمات رایج در  اندکردهی شروع به مطالعه در زمینه قابلیت اطمینان تازگبهکه 

 شد می توان این موارد را نتیجه گرفت:مطرح  ز مباحثی کها

 ها اغلب باالست.دقت خوبی دارند اما هزینه محاسباتی آن SORM و FORMروش  .1

 روش مونت کارلو  هزینه محاسباتی پایینی دارد اما وقت گیر است. .2

 .هست یبهتر یت کاربریقابل یکارلو داراهای فوق، روش مونتن روشیهستند از ب یادیز یدگیچیپ یکه روابط داراوقتی .3

 .شودیشنهاد میه پیاول یهایابیارز یها فقط برارو استفاده از آننیدارند. ازا یتوجهلقاب یخطاها یاتخمین نقطه یهاهمه روش .4

برای ساده سازی از فرض خطی بودن استفاده کردیم و این روش یکی از انواع روش های تقریبی است، اما دقت بسیار  FORMبا اینکه در روش  .5

 باالیی دارند و این فرض خطای ملموسی ایجاد نمی کند.

کاهش سیستم های هوشمند و تکنیک های محاسبات نرم به دلیل باال رفتن توان پردازش کامپیوترها باال رفته و قیمت محاسباتی ان ها نیز در حال  .6

ی هاروشترکیبی از  صورتبهابزار کمکی بوده و  صورتبهی قابلیت اطمینان هالیتحلالبته استفاده از روش های مبتنی بر محاسبات نرم برای  است.

 .شودیممختلف به تحلیل قابلیت اطمینان با استفاده از این روش پرداخته 

به طور مثال در جایی از پروژه که به مقدار  .توصیه می شود از ترکیبی از روش های موجود برای محاسبه هر چه دقیق تر قابلیت اطمینان استفاده شود .7

سلط زیادی از  اعداد تصادفی یا نمونه   نیاز است یا در صحت سنجی یک مدل از روش مونت کارلو استفاده شود. البته این به قضاوت مهندسی و ت

 بر روش های مختلف ارزیابی قابلیت اطمینان نیاز دارد.

 روش فازی برای فرموله کردن و مدلسازی استفاده شود.برای استفاده از دانش متخصصان از  .8

 

 

 مراجع  .6

 

 یدر مهندس یکاربرد یپژوهش ها یکنفرانس مل نیاول "سازه, یو کاربرد آن در مهندس نانیاطم تیقابل یبر روش ها یمقدمه ا"رحیمی.س، نعمتی.م،  .1

 .1395 ،ساخت( تیریسازه و مد یعمران )مهندس

 . 1388 ،ساختها ریز تیریو مد یمهندس یکنفرانس مل نیاول "کیژئوتکن یاعتماد در مهندس تیکاربرد قابل" رخورداری.ك،  محمودی.م،ب .2

3. Liu. H، Low. B. K, "System reliability analysis of tunnels reinforced by rockbolts", Tunnelling and 

Underground Space Technology, 2017. 

 یکنفرانس عمران,معمار، "به روش لنگر اول مرتبه دوم یسطح یها یپ یباربر تیظرف نانیاطم تیقابل لیتحل" ،.ا،میرین.شابختی ،سغفارپورجهرمی.. 4

 . 1397 ،جهان اسالم یکشورها یو شهرساز

 . 1395 ،نانیاطم تیقابل یمهندس یالملل نیکنفرانس ب نیچهارم ،"ستیک نانیمهندس اطم ست،یچ نانیاطم تیقابل".م،یعیصن. 5
6. Christian. J. T, "Geotechnical engineering reliability: How well do we know what we are doing? ", Journal 

of geotechnical and geoenvironmental engineering, 2004. 

7 .https://123project.ir  ،"عمران یدر مهندس نانیاطم تیکاربرد قابل". 

https://123project.ir/


 

 1400تیرماه  23 تا 21مهندسی عمران،  المللیبینکنگره  دوازدهمین

 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 
 

 

8. Park .H. J, Um .J.-G, Woo. I and Kim. J. W, "The evaluation of the probability of rock wedge failure using 

the point estimate method", Environmental earth sciences, 2012. 
9. Napa-García .G. F, Beck. A. T, and Celestino .T. B, "Reliability analyses of underground openings with the 

point estimate method", Tunnelling and Underground Space Technology, 2017. 

 .1398، رانیدانشگاه علم و صنعت ا ، "ها اعتماد سازه تیقابل یتئور "م،  قانونی بقا.م،  جهانی.ا، .شایانفر . 10
11.  Song .L, Li .H.-Z, Chan. C. L, and Low .B. K, "Reliability analysis of underground excavation in elastic-

strain-softening rock mass" ,Tunnelling and Underground Space Technology, 2016. 

12. Zhang. J. Xu, L, Li. J, Cao .Z., Yang .H., and Chen. X, "Probabilistic estimation of variogram parameters 

of geotechnical properties with a trend based on Bayesian inference using Markov chain Monte Carlo 

simulation", Georisk: Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and Geohazards, 

2020. 
13. Liu .J, Shen .H, Qi. Y, Meng. Z. Y, and Fu .L, "Self-learning Monte Carlo method and cumulative update 

in fermion systems" ,Physical Review B, 2017. 
14. Do. D.-P, Tran. N.-T, Mai .V.-T, Hoxha .D, and Vu. M.-N, "Time-dependent reliability analysis of deep 

tunnel in the viscoelastic burger rock with sequential installation of liners", Rock Mechanics and Rock 

Engineering, 2020. 

15. Wang .L.-X., "A course in fuzzy systems", 1999. 

 .1399 ، دانشگاه سمنان،"عمران یمحاسبات نرم در مهندس" نادرپور.ح، میررشید.م، .16
17. Pramanik.R, Baidya. D. K, and Dhang .N, "Implementation of fuzzy reliability analysis for elastic 

settlement of strip footing on sand considering spatial variability", International Journal of 

Geomechanics, 2019. 
18. Marandi. S, Anvar .M, and Bahrami .M, "Uncertainty analysis of safety factor of embankment built on 

stone column improved soft soil using fuzzy logic α-cut technique", Computers and geotechnics, 2016. 

19. Hagan. M. T., Demuth .H. B, and Beale. M, "Neural network design", PWS Publishing Co, 1997. 
20. Feng .L and Zhang .L, "Assessment of tunnel face stability subjected to an adjacent tunnel", Reliability 

Engineering & System Safety, 2021. 
21. Hamrouni .A, Dias .D, and Sbartai. B, "Probability analysis of shallow circular tunnels in homogeneous 

soil using the surface response methodology optimized by a genetic algorithm", Tunnelling and 

Underground Space Technology, 2019. 

 


