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 خالصھ

روشھای متعددی برای آنالیز سپریھا وجود دارند کھ ھرکدام شامل یک سری مزایا و معایب  
میباشند.تحلیلھایی کھ در آنھا از اعداد ثابت برای داده ھای ورودی استفاده 

قطعی نام دارند. اما بھ دلیل وجود عدم قطعیت ھای ذاتی در خاک استفاده میشود،تحلیلھای 
از روشھای آماری در ھنگام طراحی و تحلیل سازه ھای خاکی از جملھ سپری ھااھمیت فراوانی 
دارد. در آنالیزھای احتماالتی برای داده ھای ورودی یک بازه از اعداد محتمل در نظر 

خروجی نیز شامل بازه ای خواھند بود کھ بسیار بھ رفتار گرفتھ میشود.نتیجتا داده ھای 
  طبیعی خاک و یازه نزدیک است.

در این مقالھ یک نمونھ ی واقعی سپری مدل و با روشھای مختلف احتماالتی و قطعی تحلیل و 
بھره  Risk@و   Phase2نتایج آنھا با ھم مقایسھ شده است.برای این امر از برنامھ ھای 

آنالیز اختماالتی از سھ شیوه ی متفاوت (ھر کدام با دو تابع توزیع برده شد. برای 
احتمال متفاوت) استفاده شده است. در ابتدا از روش نقطھ ای،سپس روش مونت کارلو و در 
انتھا روش التین ھایپرکیوب مورد استفاده قرار گرفتھ و نتایج ھریک مورد بحث و بررسی 

روش در تحلیلھای احتمالتی سپریھا پیشنھاد شده  قرار می گیرد. در پایان مناسب ترین
  است. 

  
 

 ، Phase2پرده سپری، تحلیل احتماالتی، کلمات کلیدي: 
 
 

 مقدمھ  .1
 
قرار  استفاده مورد دیرباز از متعددي ھاي روش حائل دیوارھاي آنالیز و طراحي براي 

پک، روش ساده  ھادلي،ھاي ناتاراج و  روش بھ توان مي ھا آن ي جملھ از کھ اند گرفتھ
 شده ي نمودار فشار و ... اشاره کرد.

تحلیل ھاي مرسوم سپریھا، شیوه ھایي قطعي ھستند بھ این معنا کھ فرض میشود کھ 
و در نتیجھ در پایان تحلیل نیز یک  تمام متغیرھاي مقادیر ویژه اي داشتھ باشند

ضریب اطمینان مشخص ارائھ می دھند بدون این کھ نامعینیھای حین تحلیل و یا خاک 
. شیوه ھاي احتمالي علم قطعیت ھاي در مقادیر متغیرھا را را وارد محاسبات کنند

 FSدر نظر مي گیرد و تأثیرات این عدم قطعیت ھا را بر مقادیر محاسبھ شده ي 

 [1].یابي مي کنندارز
 

عدم تاثیر دادن  شامل ضریب ایمنی را گسترش میدھند کھ مفھوماین روشھا 
 تحلیل و تجزیھ توسط می تواند این عدم قطعیت .پارامترھای مسالھ است قطعیت در

 حتی اگر .باشد شده گیری اندازه مھندسی  قضاوت یا با داده ھای موجود آماری
خواھد  قطعی تحلیل و تجزیھ از تر معنی دار نتایج استفاده  شود، مھندسی قضاوت

بر اساس نتایج  آن عدم قطعیت اساس بر پارامتر ھر عامل تغییر مھندس زیرا بود
بھ  می تواند مدل عدم قطعیت در خاک و خواص عدم قطعیت در .تجربی خواھد بود

ضریب  یا معیار انحراف یعنی  تصادفی آنھا، متغیرھایشکل توسط  بھترین
با  مھندس ژئوتکنیک یک در عمل، .شرح داده شود احتمالشان توزیع توابع و(تغییرات
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 خواھد کرد بلکھ بر اساس نتایج موجود و مشخص ن قطعی بھ صورت خاک مشخصات تجربھ
مقدار بازه ی مناسبی برای ھر ، آزمایش تجزیھ و تحلیل و نوع ، مھندسی قضاوت با

 میکند.انتخاب 
پایل نمونھ برای مقایسھ ی نتایج روش عددی و روشھای  در این مقالھ یک شیت

قاومت است.برای روش عددی از روش کاھش م مختلف احتماالتی مورد بررسی قرار گرفتھ
روش  3استفاده شد.برای روشھای احتماالتی  Phase2برشی با استفاده از نرم افزار 

ورت دستی وه متغیر بھ صگر 8با استفاده از  Point Estimate Method.روش 1انتخاب شد:
با استفاده  Latin Hypercube. روش 3گروه متغیر  100با استفاده از  Monte Carlo.روش 2

(با متغیر در نظر گرفتن وزن مخصوص،زاویھ  روش 3در ھر  گروه متغیر. 100از 
یکبار از تابع توزیع نرمال و یکبار از تابع لگاریتم نرمال  اصطکاک و چسبندگی)

برای در نظر گرفتن ارتباط متغیرھا از دو ضریب تغییر متفاوت بین د.استفاده ش
و   Risk@برای تولید اعداد تصادفی از برنامھ ی  چسبندگی و اصطکاک استفاده شد.

 استفاده شد. Phase2برای ھر کدام از تحلیلھا از نرم افزار 
 
 

 و تحلیل آنھا سپری ھا مروری   .2
 

ھستند کھ اغلب براي احداث دیوارھاي ساحلي و  پرده ھاي سپري نوعي دیوار حائل
قرار مي گیرند. مزیت سپري بر دیوارھاي حایــل،  یا سازه ھاي موقت مورد استفاده

 عدم نیاز بھ تمھیدات خاص در محل اجراست و سپري ھا حتي در داخل آب ھــم قابــل
ستند جرا ھ سپرھاي  .ا لف)  ند از (ا کھ عبارت ستند  لف ھ نواع مخت سپرھا داراي ا

چوبي، (ب) سپرھاي بتني پیش ساختھ و (پ) سپرھاي فوالدي. سپرھاي آلومینیومي نیز 
 [2] براي حاالت خاص ساختھ مي شوند.

اھمیت طراحي صحیح سپریھا بسیار حیاتي است. بسیاري از سپریھا براي 
سایتھاي اجراي پي، جاده ھا و بزرگراھھا  باال ھمچونمحافظت سازه ھایي با اھمیت 

و سازه ھاي در مجاورت آب ساختھ میشوند تا خطر زمین لغزش و آسیبھاي مالي و 
جاني را از بین ببرند.بنابر این بسیار مھم است کھ چھ در ھنگام طراحي و چھ در 

بررسي  طول عمر این سازه ھا با انجام تحلیلھایي دقیق میزان اطمینان سازه
 گردد.
سپرھاي طره اي:براي ارتفاعات  .1طرح استفاده میشود: 3از سپریھا در     

سپر ھاي مھار شده:در  .2 متر از خط الیروبي استفاده مي شود 6متوسط حدود 
قتصادي تر شدن متربراي کاھش عمق نفوذ و لنگر وارده و ا 6ارتفاعات باالتر از 
شده:براي حفاظت از سازه ھاي اطراف در ترانشھ مھار  .3طرح استفاده میشود

  ھنگام اجراي پروژه (نظیر مترو و تونل)استفاده مي شوند.
 

 آنالیز و طراحی سنتی سپریھا عموما شامل مراحل زیر است:    
 

(روش پای مفصلی،پای گیردار،پک و اندازه گیري دقیق توزیع فشار اطراف سپري.1
(...  

  خاک با توجھ بھ توزیع فشاربدست آوردن عمق نفوذ سپري در .2
  انتخاب نوع سپري و پشت بند و قید فشاري .3
 

 فرض کھ معنا این بھ ھستند؛ قطعي شیوه ھاي ،سپری پایداري مرسوم تحلیلھاي        
 عدم احتماالتي، شیوه ھاي .داشتھ باشند ویژه اي مقادیر متغیرھا، تمام میشود،

 قطعیتھا عدم این تأثیرات و میگیرند نظر در را متغیرھا مقادیر در موجود قطعیتھاي
 احتماالتي روشھاي .میکنند ارزیابي ایمني ضریب شده ي محاسبھ بر مقادیر را

 بدین گیرند؛ قرار استفاده حدي مورد تعادل پایداري شیوه ھاي ھمراه بھ میتوانند
 پارامترھاي تغییرپذیري توصیف و تشریح براي احتماالتي و آماري مفاھیم از صورت کھ

 کھ است قطعیتھایي عدم بر تأکید روش این مزیت .میکنند استفاده شده درونداد انتخاب
 مراحل روشھای احتماالتی عموما بدین صورت استدارند. وجود پایداري تحلیلھاي در
    

 درونداد اطالعات اخذ .1
 اطالعات براي مناسب توزیع تابع نتخاب.ا2
 مدل تعیین .3
 سنگھا، براي و کولمب-موھر گسیختگي معیار خاكھا، براي گسیختگي؛ معیار انتخاب.4

 براون مناسب است. و ھوك تجربي گسیختگي معیار
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 روي بر احتماالتي محاسبات انجام براي پایداري تحلیل قطعي روشھاي از یکي انتخاب .5

 .آن
 

 
  

 
  و احتماالتي عددیسپري نمونھ مقیاس کامل بھ روش ھاي  یک مطالعھ و تحلیل  .3
 
 

آلمان یک شیت پایــل مقیــاس  2دانشگاه کارلسروھھ 1روي سایت ھوچستتن 1993در سال 
) بھ اجرا درآمد کھ شامل حفاري یک حفره در برابر یک شیت پایــل در 1کامل (شکل 

خاک شني بود. از این نمونھ در تعداد زیادي از آزمایشات صحرایي و آزمایشگاھي 
یک مثال خوب براي اعتبار سنجي مدل ھاي المان محدود  استفاده شده و آن را بھ

متر و عــرض  7بھ طول   "KRUPPKDVI"تبدیل کرده است. شیت پایل مورد نظر از نوع 
متري درون زمین فرو رفتــھ در خــاک  6متر مي باشد کھ بھ روش لرزه اي تا عمق  4

ي ســاپورت مــي متر 2.4ماسھ اي غیراشباع کھ بھ وسیلھ ي تعدادي استرات در فواصل 
متري از سطح قرا رگرفتھ. در این پایــان نامــھ از ایــن  5.5شود. سطح آب در سطح 

نمونھ براي اجراي مدلسازي ھاي کامپیوتري و تحلیل ھاي احتماالتي استفاده شده 

 [3] .است

 
  شیت پایل مورد مطالعھ – 1شکل 

 

مراحل اجراي این شیت پایل بھ صورت زیر است کھ در تمامي مدلسازي ھا نیز بھ 
 ھمین ترتیب اجرا شده است: 

 m1.75مرحلھ ي او�ل: حفاري تا ارتفاع 

متري. نیــروي  1.25متري در عمق  24استرات در فواصل افقي  3مرحلھ ي دوم: نصب 

(برابر با  N10پیش کششي 
m

KN
 ین استرات ھا وارد مي شود. ) بھ ا5.4

 m5مرحلھ ي سوم: ادامھ ي حفاري تا 

 5تــا  1روي سطح در مســاحتي بــین  kpa 10مرحلھ ي چھارم: وارد کردن یک نیروي 
 متري پشت شیت پایل. این نیرو بھ وسیلھ ي یک مخزن آب ایجاد شده است. 

لت  کھ در حا جایي  تا  ھا  سترات  یروي درون ا کاھش ن پنجم:  لھ ي  قرار مرح حدي 

 [4]گیرد. (ثابت ماندن یا حذف نیروي استرات ھا).

                                                
1 - Hochstetten 
2 - vniversity of Karlsruhe 
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) 1994 1ویژگي ھاي خاک از طریق آزمایشات صــحرایي و آزمایشــگاھي (ون ولترســدورف
 مشخص شد. 

باالي سطح آب، خاک داراي چگالي متوسط 
3m

KN
و زیــر ســطح آب داراي چگــالي  16.5

متوسط 
3m

KN
 مي باشد.  19.8

درجــھ متفــاوت بــود. چســبندگي نیــز در  42.5تا  40.5مقادیر زاویھ اصطکاک بین 
 قرار داشت.  kpa5تا  1مقادیر بین 

مقادیر مختلف ویژگي ھاي خاک شامل مدول االستیسیتھ ضــریب پواســون،  1در جدول 

 [19]. زاویھ اتساع، زاویھ اصطکاک و چسبندگي مي باشد
   اطراف سپریویژگیھای خاک  - 1جدول 

Z E (MPa) ν C (kPa)   (°) Ψ(°) 

0 < z < 5.5 m 30 0.25 3 41.6 11.6 

5.5m < z 45 0.25 0 41.6 11.6 

 مي باشد.  KRUPP KDVIشیت پایل استفاده شده از نوع 

براي مدلسازي شیب پایل نیاز بھ ضخامت معادل بود. براي این موضوع معادالت 
 ) سپري نوشتھ شد: EA) و محوري (EIخمش (سختي 

)1      (                                           
12

3teq
EIE eqsheetsheet  

)2     (                                eqeqsheetsheet tEAE  

 [19]) آمده است. 2کھ نتایج محاسبات در جدول (

 
   ویژگیھای سپری - 2جدول 

Z E (MPa) ν C (kPa)   (°) Ψ(°) 

0 < z < 5.5 m 30 0.25 3 41.6 11.6 

5.5m < z 45 0.25 0 41.6 11.6 

kpaEاسترات اجرا شده داراي مشخصات  8101.2   و سطح مقطع
202.0 mA   .مي باشد

نیروي پیش فشاري وارد بھ آن کھ در مدلسازي بھ دو انتھا بھ صورت نیروي منفرد 

وارد مي شود برابر 
m

KN
مي باشد. در مراحل مدلســازي در مرحلــھ ي آخــر بــار  4.5

 [4],[5]برداري استرات با حذف نیروي آن مدل شده است. 
 

 نتایج:  .4
 

 FEM-SSR نتایج تحلیل با شیوه
 

) بھ عنوان شیوه اي با گسترده تــرین کــاربرد SSR( 2شیوه ي کاھش مقاومت برشي
مورد توجھ است. در این روش نیز مقاومت برشي مصالح تا زماني کھ مدل ناپایدار 

] نقطھ ي پایداري بھ عنوان ضــریب ایمنــي در نظــر 21گردد، کاھش داده مي شود. [
یــک  Phaseانجــام شــده اســت.  Phaseاین روش تحلیل توسط نرم افزار  .گرفتھ مي شود

برنامھ اجزاي محدود االستوپالستیک دو بعدي براي محاسبھ ي تنش ھا و تغییر مکان 

                                                
1 - Von Wolffersdorff 
2 -  shear strength reduction method 
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ھا در اطراف حفاري ھاي زیر زمیني است و مي تواند براي حل بسیاري از مسائل 
 ]6ژئوتکنیک بھ کار رود. [

شبکھ یکنوا یل از  ین تحل ستفاده در ا گره اي ا سھ  ثي  ھاي مثل مان  با ال خت 

336.01گردید. نسبت تنش کل از رابطھ ي   SinK  محاســبھ شــد (مقــدارk  بــر

ضریب ایمني بي تأثیر است و تنھا بر کرانھ ھاي تنش، کرنش و تغییر مکان تأثیر 
 ]7دارد). [

 بدست آمد. 2.4منی با این روش برابر یروش ا

 نشان داده شده است.  2مدل سپري در شکل 

 
 Phaseمدل تحلیل در نرم افزار  – 2شکل 

 

 FEM-SSR-PEMنتایج تحلیل با شیوه 

 

طھ اي  بر آورد نق یع تابع در روش  سیلھ ي توز بھ و صادفي  ھاي ت مال متغیر احت
بھ صورت نقاط قرار گرفتھ در مجموع و تفاضل یك انحراف معیار از مقدار میانگین 

گشتاورھاي تابع عملكرد با ارزیابي آن  ،در این روش .شودشبیھ سازي مي دستي 
از آن  در مجموعھ اي از تركیب ھاي مقادیر زیاد و كم پارامتري، تعیین مي شوند.

از  PEM) در تحلیل در نظر گرفتھ شد، ارزیــابي  �,�,�  متغیر تصادفي ( 3جایي کھ 
برآورد نقطھ اي با استفاده از شیوه کاھش برشــي نــرم  23گشتاورھاي ضریب ایمني 

فھرســت  3ترکیبات یگانھ ي مورد اســتفاده در جــدول  انجام شده است. Phaseافزار 
 شده اند. 

براي ھر متغیر تصادفي معین مقدار وزني (میانگین + یک انحراف معیار) با  -
"  –مــاد " یک انحراف معیار) با ن –و مقدار وزني (میانگین   نماد " + "

 نشان داده شده است. 

و نمــاد ســوم  ، نماد دوم مربــوط بــھ Cاز سمت چپ، نماد او�ل مربوط بھ  -

 است.  مربوط بھ 

 ]8، میانگین و واریانس از روابط زیر بدست مي آیند. [ PEMدر شیوه ي 

iii                 ) میانگین   3( FPFE   8
1)( 
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سان  iPکھ در آن  قدار یک ھا داراي م یل، وزن  ین تحل ستند. در ا ھا ھ ھا، وزن 

 در نظر گرفتھ شده اند.  0.125

)4   (                       22 )()()( FEFEFVar  

 کھ در آن

)5  (                     28
1

2
iii FPFE )( 

 دوم واریانس خواھد بود.انحراف معیار، ریشھ ي 

 
   و ضرایب متناظر آنھا PEMترکیبات یگانھ  - 3جدول 

No Unique combinations Safety Factor 

1 +++ 1.2 

2 -++ 1.25 

3 +-+ 1.39 

4 --+ 1.4 

5 ++- 1.2 

6 +-+ 1.41 

7 +-- 1.39 

8 --- 1.39 

 

مــي  89.3ایمني بــراي ضریب شاخص اطمینان با فرض توزیع نرمال لگاریتمي براي  
 خواھد بود.  %0.5شود با احتمال لغزشي برابر 

الزم بھ ذکر است کھ ترکیبات تولیدي براي تحلیلھاي احتماالتي در بعضي حاالت 
تطبیق دقیقي با واقعیت موجود خاک ندارند .بھ طور مثال ترکیب اولیھ +++ بھ 

ست(ع مل ا یر محت فزایش میابنـد غ ھا ا مام متغیر کھ ت کاھش صورتي  با  موما 
 اصطکاک،چسبندگي کاھش میابد و بالعکس).

 

 FEM-SSR-MONTE CARLOنتایج تحلیل با شیوه 

د کــھ بــراي محاســبھ نباشــ مي يمحاسبھ گــر  ھايالگوریتم شیوه ھاي مونت کارلو
این متد ھا ند. نک ھاي تکرار شونده ي تصادفي اتکاء مي نتایج خود بر نمونھ گیري

بــر اســاس توابــع توزیــع  تصــادفي گیري کــھ از نمونــھ ندستھ کامپیوتري محاسباتي
  ند.نک محاسبھ نتایج استفاده ميبراي  متغیرھا و ضرایب ارتباط آنھا

شــبیھ ســازي  100بــا اســتفاده از  FEM-SSRتحلیل  100در این بخش نتایج حاصل از 
اســتفاده  Risk@مونت کارلو ارائھ مي شود. براي انجام شبیھ سازي از نرم افزار 

افــزوده شــده و قابلیــت انجــام شــبیھ ســازي مونــت  Excelد. این نرم افزار بھ ش
لف از  ھاي مخت یع  با توز نداد  ھاي درو بر روي متغیر ھایپرکیوب را  کارلووالتین 
با در  سون و ...  مایي، پوا خت، ن گاریتمي، یکنوا مال ل مال، نر یع نر لھ توز جم

 نظرگیري ھمبستگي میان آن ھا دارد. 

چ گونھ آزمایش ژئوتکنیکي روي خاک شیت پایل انجام نگرفتھ است، بھ علت آن کھ ھی
قابل محاســبھ نیســت. بــراي در نظــر  روابط موجوداز طریق  و  Cضریب ھمبستگي 

و یــک  -0.5گرفتن تأثیر ضریب ھمبستگي بر نتایج آنالیز یک بار از ضریب ھمبستگي 
(بدون ھمبستگي) استفاده شد. علت استفاده از ضریب ھمبستگي منفي ایــن  0بار ھم 

قدار  شتن م صورت دا ند در  مي کن یت  مب تبع موھر کل یار  کھ ازمع صالحي  کھ م ست  ا
 ]9م، اغلب داراي زاویھ اصطکاک باال ھستند و برعکس. [چسبندگي ک
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 1.34 =ضریب ایمني میانگین :  -0.5نتایج با ضریب ھمبستگی 

است. احتمال خرابي برابــر  1.38برابر  �با فرض توزیع نرمال براي تابع عملکرد  
 درصد بدست آمد. 9

احتمــال خرابــي  مي شود کــھ 2برابر  �با در نظر گرفتن توزیع نرمال لگاریتمي  
  % دارد.3برابر 

 1.398 =ضریب ایمني میانگین  :  نتایج با ضریب ھمبستگی صفر

است. احتمال خرابي برابــر  0.95برابر  �با فرض توزیع نرمال براي تابع عملکرد  
 درصد بدست آمد. 17.1

مي شود کھ احتمال خرابي  1.398برابر  �با در نظر گرفتن توزیع نرمال لگاریتمي  
  % دارد.8.1برابر 

توابع و مشخصات متغیرھــا بــا در نظــر گــرفتن توزیــع  4بھ عنوان نمونھ در جدول
 دیده مي شود. Risk@در برنامھ  -0.5نرمال و ضریب ھمبستگی 

  Risk@ توزیع نرمال در 0.5-مشخصات محاسبات مونت کارلو براي ضریب  - 4جدول 

 

 

 FEM-SSR-LATIN HYPERCUBEنتایج تحلیل با شیوه 

در این تحلیل تمامي مشخصھ ھا مانند تحلیل پیش است بھ استثناي این کھ در 
این تحلیل از روش التین ھایپرکیوب براي نمونھ گیري تصادفي استفاده شده است. 

  این روش نمونھ گیري، روش بھینھ ي نمونھ گیري مونت کارلو است.

بھ طور قابل توجــھ اي تعــداد اي دارد کھ  "سازمان یافتھ"این روش نمونھ گیري 
را کاھش میدھند.بھ گونھ  متغیرشبیھ سازي ھاي مورد نیاز براي توزیعي مطمئن از 

 .کاھش میدھدشبیھ سازي مونت کارلو % 20اي کھ تعداد نمونھ گیریھا را بھ تقریبا� 
زمان محاسبات با این روش کمتر و دقت آن بیشتراز روشي است کھ در آن از نمونھ 

  گیري مونت کارلو استفاده مي شود.

 1.29=ضریب ایمني میانگین :  -0.5نتایج با ضریب ھمبستگی 

اســت. احتمــال خرابــي 0.95برابــر  �با فرض توزیع نرمال براي تابع عملکــرد  
 درصد بدست آمد. 17.1برابر 

مــي شــود کــھ احتمــال  1.465برابر  �با در نظر گرفتن توزیع نرمال لگاریتمي  
  % دارد.7.13خرابي برابر 

 1.34=ضریب ایمني میانگین  :  نتایج با ضریب ھمبستگی صفر

است. احتمال خرابي برابــر 0.9برابر  � با فرض توزیع نرمال براي تابع عملکرد
 درصد بدست آمد.18.3

مــي شــود کــھ احتمــال  1.45برابر  �با در نظر گرفتن توزیع نرمال لگاریتمي  
  % دارد.7.3خرابي برابر 
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 نتیجھ گیری  .5
 

نتایج حاصل از تحلیل ھای انجام شده در تحلیل ھای فوق در جدول زیر مشخص شده 
 اند.

  نتایج نھایی - 5جدول 

  
Average 

SF 

β Normal 
distribution 

β log-
Normal 

distribution 

Failure 
Probability 

Normal 
distribution 

Failure 
Probability 
Log-Normal 
distribution 

FEM- SSR 1.2 - - - - 
FEM- SSR- PEM 1.32875 3.49 3.89 1% 0.5% 

FEM- SSR- 
Monte Carlo �( 

C,  )=-0.5 

1.34 1.38 2 9% 3% 

FEM- SSR- 
Monte Carlo �( 

C,  )=0 

1.4 0.95 1.4 17.1% 8.1% 

FEM- SSR- Latin 
Hypercube �(C, 
 )=-0.5 

1.29 0.95 1.46 17.2% 7.13% 

FEM- SSR- Latin 
Hypercube �(C, 

 )=0 

1.371 0.9 1.45 18.3% 7.3% 

 
در این روش  ) استفاده شد.PEMاحتماالتي ابتدا روش تحلیلي ،نقطھ اي(در روشھاي 

تابع چگالي احتمال متغیرھاي تصادفي بھ وسیلھ ي نقاط قرار گرفتھ در مجموع و 
در بین روشھاي  .تفاضل یك انحراف معیار از مقدار میانگین شبیھ سازي مي شود

استفاده در تحلیل در  از آنجاییکھ تعداد نتایج مورد PEMاحتماالتي در روش 
عدد) میزان انحراف معیار  100عدد در برابر  8مقابل دو روش دیگر محدود بود(

پاسخ بسیار کم شد، احتمال خرابي کمي را بھ دست میدھد . وقتي تعداد  8این 
نتایج تحلیل بھ میزان قابل قبولي در روشھاي مونت کارلو و التین ھایپرکیوب 

حلیل و در نتیجھ احتمال خرابي سپري با اطمینان میرسد میتوان بھ نتایج ت
 بیشتري نگریست.

در شبیھ  روش مورد استفاده ي بعدي روش شبیھ سازي احتماالتي مونت کارلو بود.
سازي مونت كارلو، مقادیر متغیرھاي تصادفي بھ صورت سازگار با توزیع احتماالتي 

ایجاد شده محاسبھ       آنھا ایجاد مي شوند، و تابع عملكرد براي ھر مجموعھ ي
مقدار متفاوت) انجام  300گروه متغیرھاي تصادفي( 100. این تحلیل با مي شود
 گرفت.
این روش  روش شبیھ سازي احتماالتي التین ھایپرکیوب مورد استفاده قرار گرفت.سپس 

 بھ نوعي ھمان مونت کارلوي بھینھ است کھ داراي نمونھ گیري ھاي دقیق تر است.
روش وقتي ضریب ھمبستگي را بین متغیرھا در نظر میگیریم احتمال  در این دو

خرابي بھ میزان اي ھر چند اندک کاھش میابد و ضریب ایمني افزایش میابد. در 
 نظر نگرفتن این ارتباط بھ نوعي موجب بیش اطمیناني میشود کھ نیاز نیست.

رمال احتمال در ھر دو ي این روشھا مشخصا با در نظر گرفتن تابع لگاریتم ن
خرابي در مقایسھ با تابع توزیع نرمال پایین مي آید. دلیل عمده ي این موضوع 
این است در تابع توزیع لگ نرمال احتمال این کھ اعداد تصادفي تولیدي بیش از 
مقدار میانگین باشند( بھ دلیل شکل این تابع) بیشتر است کھ نتیجھ ي طبیعي آن 

 ي تصادفي و نتیجتا احتمال خرابي کمتر است.باالتر رفتن مقدار پارامترھا
از طرف دیگر مشخص است کھ در روش التین ھایپرکیوب نسبت بھ روش مونت کارلو 
ضرایب ایمني کمتر بدست آمده و در نتیجھ احتمال خرابي بیشتري نیز بھ دست 
میدھد. از آن جا کھ این روش در انتخاب و تولید متغیرھا روند منطقي تري نسبت 

متد مونت کارلو دارد،نتایج این روش محتمل ترین پاسخ بھ رفتار واقعي سازه بھ 
 است.

مي توانند بھ  ھم وش ھاي احتماالتيربھ عنوان جمع بندی نھایی باید اشاره کرد کھ
 روشھايھم با  ھمراه شیوه ھاي پایداري تعادل حدي مورد استفاده قرار گیرند
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، نیازي بھ فرض شکل و ي عدديدر روشھا.اجزا محدود عددي نظیر تفاضل محدود و 
 .بنابراین این روشھا از شیوه ھاي تعادل حدي صرف برترند نوع خرابي وجود ندارد

میتوان نتیجھ گرفت کھ تحلیل سپري ھا با استفاده از این موضوع،با توجھ بھ 
 ست.احتماالتي، کاملترین روش تحلیل سپري ھا -روشھاي عددي
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