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 خالصه

افزایش هزینه های در سالهای اخير تمایل به ساخت سازه های عظيم و از طرفی 

برای   نياز به طراحی های بهينه را ضروری ساخته است. سنگين ساخت و ساز،

استفاده از مدل  مناسب پارامتر های موثر و ستيابی به این مهم در نظر گرفتند

پارامترهای موثر بر رفتار  با توجه به خواص ناهمگن خاک،  مناسب ضروری است.

موجب پيچيدگی  که این امر توجهی داشته باشند خاک می توانند تفاوت های قابل

تعيين ظرفيت باربری خاک یکی   در تصميم گيری های متخصصيين ژئوتکنيک شده است.

با توجه به خطاهای موجود   از مسائل حائز اهميت در مهندسی ژئوتکنيک می باشد.

خطای مدل و خطا در تعيين مقدار مناسب  از قبيل خطای اندازه گيری،

با چالش  استفاده از روشهای مرسوم و پارامترهای قطعی را ترهای موثر،پارام

استفاده از روشهای  امروزه برای دستيابی به طراحی بهينه  روبرو کرده است.

این روش ها با ایجاد چارچوبی   قابليت اعتماد پذیری رشد فراوانی داشته است.

احی سازه ها ژئوتکنيکی منطقی به کمی کردن اثر عدم قطعيت ها می پردازد و طر

را بر اساس ميزان عدم قطعيت ها و درجه اهميت سازه امکان پذیر می سازد.  

تحليل باربری  در این مقاله کارایی روش قابليت اعتماد پذیری مونت کارلو در

 پی های سطحی بررسی شده است.

 

قابلیت ، روش کارلو، عدم قطعیت سازی مونت شبیه، ظرفیت باربریکلمات کلیدي: 

 احتمال خرابی، اطمینان

 

 

  مقدمه .1

پایين ترین قسمت سازه که وظيفه انتقال بار و وزن سازه را به خاک یا سنگ یستر 

پی گویند.  پی ها بر اساس عمق قرارگيری آنها به دو دسته پی به عهده دارد، را 

از معيارهای اساسی در طراحی پی ها عبارتند های سطحی و عميق تقسيم می شوند.  

و طراحی سازه  (صورت لزوم)ورد نشست، تحليل پایداری آتعيين ظرفيت باربری، بر

ای.  مهندسين ژئوتکنيک عموما در خصوص سه معيار اول ایفای نقش می کنند و 

مهندسين سازه طراحی سازه ای پی ها را بر عهده دارند.  آناليز و طراحی سازه 

روبرو است که انتخاب فراوانی  های ژئوتکنيکی همواره با عدم قطعيت های

مهندسين با روش طراحی مرسوم در  شکل مواجه می سازد. مپارامترهای طراحی را با 

انتخاب ضریب اطمينان های نسبتا زیاد سعی در پوشش دادن عدم قطعيت های موجود 

داشته اند.  استفاده از ضریب اطمينان های بزرگ موجب ساخت پی ها با ابعاد 
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به دليل کمی نبودن اثر عدم قطعيت ها ود که عليرغم هزینه باال، بزرگتر می ش

 قضاوت مهندسی را بسيار مشکل ساخته است.

انتخاب پارامترهای ژئوتکنيکی خاک به دليل عدم قطعيت های موجود در این   

حوزه، همواره یکی از چالش برانگيزترین مسائل مهندسی ژئوتکنيک بوده است.  عدم 

را به طور کلی می توان به دو دسته کلی عدم قطعيت  ی ژئوتکنيکی مهندسقطعيت ها

کرد.  عدم قطعيت های ذاتی خاک بندی      عدم قطعيت های شناختی تقسيمهای ذاتی و 

ناشی از ماهيت تصادفی بودن پارامترهای خاک در نقاط و زمان های مختلف است.  

ون تغييرات فيزیکی، هر الیه خاک در گذر زمان تحت تاثير عوامل مختلفی همچ

      شيميایی و ژئولوژیک گوناگونی قرار گرفته و باعث ایجاد تغييراتی در خاک 

ماهيت این  نوع از عدم قطعيت ها، امکان مقابله یا  گردیده اند.  با توجه به

تعدیل اثرات آن وجود ندارد و بایستی تا حد امکان اثر آنها در طراحی لحاظ 

نمونه ها و مشاهدات می تعداد های شناختی را با افزایش  عدم قطعيتاگرچه شود.  

  .می گردداما این موضوع باعث باالتر رفتن هزینه های مطالعات  توان کاهش داد

دسته دوم از از عدم قطعيت ها ناشی از کمبود اطالعات و دانش مهندسی ژئوتکنيک 

قطعيت های آماری می باشد.  عدم قطعيت شناختی شامل خطاهای اندازه گيری، عدم 

)ناشی از اطالعات محدود( و عدم قطعيت مدل های مرسوم می باشد.  عدم قطعيت های 

ناشی از تبدیل اطالعات آزمایشگاهی به پارامترهای طراحی نيز می تواند در گروه 

دوم جای گيرد.  عدم قطعيت های اندازه گيری می تواند به علت خطاهای دستگاه و 

دم قطعيت مدل نيز ناشی از ایده آل سازی های انجام شده در کاربر ایجاد شود.  ع

با توجه به عدم قطعيت های موجود می  ادالت فيزیکی به وجود آمده اند. حل مع

توان گفت در نظر گرفتن خاک با پارامترهای ثابت چندان منطقی نيست و بهترین 

اک بصورت راه حل برای لحاظ کردن عدم قطعيت در خاک، استفاده از مشخصات خ

و تحليل های غير قطعی می باشد.  پارامترهای احتماالتی شامل مقدار  احتماالتی

باشد.  تحليل می ميانگين، ضریب تغييرات و تابع چگالی توزیع احتمال پارامترها 

غيرقطعی شامل روش هایی می باشد که اثر عدم قطعيت را در پارامترهای ورودی در 

ن عدم قطعيت ها پاسخ را تعيين می کنند. از جمله ميزابه نظر گرفته و با توجه 

 . نمودروش های احتماالتی و قابليت اطمينان اشاره به این روش ها می توان 

طراحی آناليز و پی های سطحی عبارتند از تغييرات  منابع عدم قطعيت در  

طبيعی در مقاومت برشی خاک و پيچيدگی رفتار خاک، عدم قطعيت در تعيين مقاومت 

رشی، عدم اطالع کامل از شرایط زیر سطحی و الیه های خاک، زوال موضعی خاک و ب

تاثير بر ظرفيت باربری حين ساخت یا پس از آن و عدم اطمينان بر تئوری ها و 

و نشست.  روش تحليل قابليت اطمينان یکی روش های تجربی محاسبه ظرفيت باربری 

پيشنهاد  دم قطعيت ها در طراحیاز روش هایی است که به منظور در نظر گرفتن ع

شده است. تحليل قابليت اطمينان این امکان را فراهم می سازد که بتوان عدم 

قطعيت های موجود را به صورت کمی بيان کرد.  این روش همچنين با ایجاد راهکاری 

منطقی، ضریب اطمينان را متناسب با درجه عدم قطعيت پارامترها و ميزان ریسک 

يين می کند. آناليز قابليت اطمينان می تواند به عنوان جایگزین قابل قبول تع

یا مکملی برای روش های قطعی مطرح شوند و قضاوت مهندسی را آسان تر می 

(.  در این مقاله طراحی پی های سطحی به روش تحليل قابليت اطمينان و با 2کنند)

 يت های پارامتری پرداخته شده است.در نظر گرفتن عدم قطع

 

 به روش قطعی ظرفيت باربری پی های سطحی  .2
، حداکثر باری است که خاک در لحظه گسيختگی می تواند تحمل کند.  ظرفيت باربری

متداول ترین روش های مورد استفاده در تعيين ظرفيت باربری پی ها، روش های حدی 

، روش خطوط 1هستند.  این روش ها را می توان در سه گروه کلی روش تعادل حدی

قرار داد.  در روش تعادل حدی با انتخاب معيار  3و روش آناليز حدی 2مشخصه

گسيختگی و در نظر گرفتن یک مکانيسم گسيختگی فرضی، بار حدی به کمک حل تمام یا 

بخشی از معادالت تعادل در توده خاک گسيخته شده بدست می آید.  با تغيير 

بار حدی تعيين می گردد.   در مکانيسم گسيختگی و بهينه سازی آن، مقدار بهينه 

این روش جایگاه جواب بدست آمده نسبت به حل دقيق مشخص نيست.  در روش خطوط 

مشخصه از ترکيب معادالت تعادل با معادله سطح خميری، دستگاهی از معادالت 

دیفرانسيل هذلولی به دست می آید که به معادالت تعادل خميری موسوم هستند.  حل 

در نظر گرفتن شرایط مرزی به تعيين ميدان تنش در توده خاک مورد این معادالت با 

بررسی و در نهایت تعيين بار حدی می گردد.  در این روش نيز غالبا نمی توان 

                                                 
1 Limit Equilibrium Method 
2 Slip Line Method 
3 Limit Analysis Method 
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جایگاه جواب بدست آمده را نسبت به حل دقيق تعيين کرد.  روش آناليز حدی که به 

و با استفاده از دو روش تحليل حدی نيز موسوم است، با انتخاب معيار خميری 

شيوه تحليل مستقل که در قالب قضایای حدی مرزهای باال و پایين ارائه می شوند، 

حد باال و پایين بار گسيختگی تعيين می شود. بدین ترتيب در این روش جایگاه 

حدود  نتایج تحليلنتایج تحليل نسبت به جواب دقيق معلوم می باشد.  در صورتيکه 

  .(1)ت آمده همان جواب واقعی مسئله می باشدگردند، حل بدس باال و پایين منطبق
حوی با استفاده از روش های حدی فوق باربری پی ها را نمحققان هر یک به    

مورد مطالعه قرار داده اند.  یکی از تئوری های شناخته شده ظرفيت باربری که 

ترزاقی می با استفاده از حل حد باالی آناليز حدی بدست آمده است، تئوری 

بيان  1مطابق رابطه را ر ب(.  ترزاقی ظرفيت باربری نهایی یک پی نواری ز2باشد)

 می کند:

 NBqNNCq qcult 5.0 

 

  Cچسبندگی خاک : 

fDγq=  :وزن سربار 

fD عمق قرار گيری پی : 

B  عرض پی : 

cN ،qN  وγN   .ضرایب ظرفيت باربری که بدون بعد هستند : 

بسياری از جزئيات نبود که بعدها توسط رابطه ترزاقی قادر به در نظر گرفتن 

، ضرایب اصالحی  Vesic (1972)و  Meyerhof (1963) ،Hansen (1970)محققين دیگری همچون 

(.  در 5و4و3دیگری بر اساس شکل پی، شيب پی، شيب بار و ... پيشنهاد نمودند)

 (2)رابطه  CFEM (1992)بطه ارائه شده در مهندسی ژئوتکنيک، به طور معمول از را

  (:6استفاده می شود )

     NBdisqNdisNCdisq qqqqccccult 5.0 

، ضرایب بدون بعد شکل، شيب و عمق استقرار پی هستند.  dو  S ،iضرایب  2در رابطه 

ضرایب ظرفيت باربری نيز توسط محققين مختلفی ارائه شده است که در این مقاله 

 آورده شده است.  5تا  3مطابق روابط  Hansen (1970)ضرایب ارائه شده توسط 
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از تقسيم ظرفيت باربری نهایی بر ضریب  6ظرفيت باربری مجاز مطابق رابطه 

اطمينان بدست می آید.  ضریب اطمينانی که معموال در محاسبه ظرفيت باربری پی 

می باشد و در بيشتر  4تا  5/2استفاده می شود بر حسب نوع سازه و نوع پی بين 

 پيشنهاد شده است. 3مراجع عموما استفاده از ضریب اطمينان 

FS

q
q ult

all  

     

 ظرفيت باربری پیدر تحليل  قابليت اطمينان آناليز  .3

آناليز حالت حدی و معيار روش های متداول در طراحی سازه های خاکی مبتنی بر 

بنا نهاده شده اند.  در این روابط همه پارامترها بصورت قطعی در  ضریب اطمينان

. نمی باشندعدم قطعيت های موجود قادر به در نظر گرفتن محاسبات وارده شده و 

با توجه به عدم قطعيت های موجود روش فوق قابل اطمينان نيست و بایستی از روش 

هایی استفاده گردد که قادر به در نظر گرفتن این اثرات باشند.  روش قابليت 

آناليز  اطمينان یکی از روش های است که به این منظور پيشنهاد شده است. 

قابليت اطمينان این امکان را فراهم می سازد که بتوان عدم قطعيت های موجود را 

به صورت کمی بيان کرد.  این روش با ایجاد راهکاری منطقی، ضریب اطمينان را 

متناسب با درجه عدم قطعيت پارامترها و ميزان ریسک قابل قبول تعيين می کند. 

به عنوان جایگزین یا مکملی برای روش  دتوانمی        آناليز قابليت اطمينان

 ند.  و قضاوت مهندسی را آسان تر می ک های قطعی مطرح شود

روش های آناليز قابليت اطمينان به طور کلی به سه دسته روش های تحليلی، 

، تحليلیروش های تقریبی و روش های شبيه سازی تقسيم می شوند.  در روش های 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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سپس رابطه ترهای ورودی به صورت ریاضی بيان شده و تابع چگالی احتمال پارام

ضریب اطمينان بر اساس پارامترهای متغير ورودی انتگرال گيری می شود.  با این 

به علت کار تابع چگالی احتمال ضریب اطمينان مشخص می شود.  در این روش 

یکی از روش های  1VJDRروش طالعات کمتری صورت گرفته است.  مپيچيدگی های ریاضی 

ریاضی است که به منظور آناليز قابليت اطمينان مورد استفاده قرار گرفته 

 . (7)است

روش های تقریبی آناليز قابليت اطمينان با استفاده از شاخص های احتماالتی  

را محاسبه می پدیده  وقوعاحتمال  ،نظير ميانگين، انحراف معيار و ضریب تغييرات

محققين قرار بسياری از اخير روش های تقریبی مورد توجه کنند.  در سال های 

روش های تقریبی گرفته است و تحقيقات زیادی در این زمينه انجام شده است.  

، روش (FORM)گشتاور اول ، روش(FOSM)گشتاور اول مرتبه دوم  مرسوم عبارتند از روش

هر یک از این روشها با .  (PEM)، روش تخمين نقطه ای  (AFORM)گشتاور اول پيشرفته 

ای به محاسبه احتمال خرابی می پردازند که به دليل همين فرضيات ساده کننده 

را  هافرض های ساده کننده از دقت آنها کاسته شده است و به همين جهت این روش

روش های تقریبی قادر هستند ميانگين و واریانس روش های تقریبی می خوانند.  

ن بزنند اما قادر به ارائه هيچ گونه اطالعاتی در مورد ضریب اطمينان را تخمي

را تنها با  وقوع پدیدهشکل تابع چگالی احتمال نمی باشد.  بنابراین احتمال 

فرض توزیع پارامتریک احتمالی ضریب اطمينان بدست می آورند )معموال به صورت 

با درجه  مسائلروش های تقریبی همچنين در مدلسازی نرمال یا الگ نرمال(.  

 غيرخطی باال نيز دقت مناسبی ندارند.  

روش های دقيق آناليز قابليت اطمينان می باشند.   ءروش های شبيه سازی جز 

در این روش با شبيه سازی اعداد تصادفی پارامترهای ورودی و استفاده از 

امروزه با توسعه و می پردازد.   وقوع پدیدهمحاسبات تکراری به محاسبه احتمال 

 است.  یافتهگسترش  روش نيز ز این نيزگسترش سخت افزارهای کامپيوتری، استفاده ا

که روش شبيه سازی مونت کارلو یکی از کاربردی ترین روش های شبيه سازی می باشد 

در بسياری از مسائل ژئوتکنيکی مانند پایداری شيروانی، روانگرایی، طراحی 

 ارهای حائل به کار گرفته شده اند.ودی

 

 روش شبيه سازی مونت کارلو .4

آناليز قابليت اطمينان می  از روش های مناسب و دقيقروش شبيه سازی مونت کارلو 

به  روش  ایناین روش را می توان برای هر روش تعادل حدی بکار برد.  باشد.  

دليل سادگی و عدم نياز به اطالعات جامع آماری و ریاضياتی، یکی از پر 

در این روش مقدار تصادفی   قابليت اطمينان می باشد. تحليل کاربردترین روش های

برای هر یک از پارامترهای ورودی با توجه به تابع چگالی احتمال آن تعریف می 

این روش بر خالف روش های تقریبی از تمام سطح زیر نمودار تابع چگالی شود.  

دیر برای محاسبات از این مقااحتمال برای ساختن اعداد ورودی استفاده می کند.  

می شود.  این روند به تعداد مورد         مربوط به ضریب اطمينان استفاده 

نياز تکرار می شود تا بتوان توزیع آماری ضریب اطمينان را بدست آورد.  آناليز 

آماری این توزیع، امکان یافتن ميانگين و واریانس ضریب اطمينان و احتمال 

اگرچه تابع چگالی احتمال هر کدام از متغيرهای د.  خرابی را در اختيار می گذار

تصادفی ورودی ممکن است هر شکلی داشته باشند، ولی توزیع های نرمال، الگ نرمال، 

بتا بيشتر مرسوم هستند.  شبيه سازی مونت کارلو دارای چهار مرحله می  و مثلثی

 :  (8)باشد

برای هر کدام از متغيرهای تصادفی ورودی، یک مقدار تصادفی با توجه به  -1

 تابع چگالی احتمال آن انتخاب می شود.  

در مرحله دوم با جایگذاری  اعداد تصادفی ساخته شده در مرحله قبل،  -2

 از تابع عملکرد محاسبه می گردد. مقدار ضریب اطمينان با استفاده 

سيار زیادی تکرار می شود و مقدار ضریب مراحل اول و دوم به تعداد ب  -3

 اطمينان برای هر تکرار، بدست می آید.

با استفاده از مقادیر ضریب اطمينانی که از شبيه سازی مونت کارلو بدست   -4

، مقدار ميانگين، واریانس ضریب  آمده است می توان احتمال وقوع خرابی

 ست آورد.اطمينان و شکل تابع چگالی احتمال ضریب اطمينان را بد
تغير های تصادفی ورودی مکمترین تعداد مراحل محاسباتی مورد نياز به تعداد 

از می توان    و همچنين سطح اطمينان مورد نظر بستگی دارد.  از لحاظ آماری

 .  (9)برای تعيين تعداد تکرار مونت کارلو استفاده نمود  7رابطه 

                                                 
1 -Jointed Distribution Random Variables 
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به  εو  d، تعداد مراحل محاسباتی شبيه سازی مونت کارلو، Nدر این رابطه

 .می باشد 1ترتيب انحراف معيار استاندارد و سطح اطمينان مطلوب مطابق جدول

m (9تعداد متغيرهای تصادفی ورودی است.) 

انحراف معیار استاندارد متناسب با  -1جدول

 سطح اطمینان

انحراف معيار 

 (dاستاندارد)

 سطح اطمينان

282/1 80 % 

645/1 90% 

960/1 95% 

576/2 99% 

 
ایجاد اعداد تصادفی اغلب از توابعی استفاده می شود که اعداد تصادفی  برای

nR…,,2,R1R  بين صفر و یک و توزیع احتمال یکنواخت را توليد کند.  سپس با

، این اعداد به اعدادی با توزیع احتمال نرمال 9و 8روابط استفاده از 

 ( تبدیل می شوند.σ=1μ , 0=استاندارد )
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2sin1ln2

2cosln2

RRN

RRN








 

1R  2وR  2اعداد تصادفی ایجاد شده با توزیع یکنواخت و,N1N  اعداد تصادفی مستقل

با توزیع نرمال استاندارد هستند.  این فرایند تا توليد تعداد اعداد تصادفی 

مورد نياز به طور پيوسته تکرار می شود و در نهایت اعداد تصادفی توليد شده 

می باشند.  برای تبدیل اعداد با توزیع  1σ=و انحراف معيار  0μ=دارای ميانگين 

و  xμبه اعداد با توزیع احتمال نرمال دارای ميانگين  Niنرمال استاندارد 

 می شود:  استفاده 01از رابطه  xσانحراف معيار 

xixi NX   

روابط ارائه شده برای حالتی هستند که اعداد تصادفی توليد شده مستقل از 

یکدیگر باشند.  اگر اعداد تصادفی با توزیع نرمال، مستقل از یکدیگر نباشند در 

 این صورت مولفه دوم اعداد تصادفی از رابطه زیر محاسبه می شود:

 

اولين   1Nو  X  ،Yتصادفی پارامترهای ضریب همبستگی مابين  xyρ، 15رابطه در 

دومين عدد تصادفی با  2Nعدد تصادفی توليد شده با توزیع نرمال استاندارد، 

2توزیع نرمال استاندارد و 
*N   1عدد تصادفی وابسته به عددN  است.  برای توليد

اعداد تصادفی وابسته به هم با توزیع احتمال نرمال، می توان پس از توليد 

 استفاده نمود: 13و  12روابط اعداد تصادفی از 

 

 

 

 

 مونت کارلوشبيه سازی به روش های سطحی تحليل باربری پی   .5
 

بررسی متفاوت سطحی را می توان از دو دیدگاه قابليت اطمينان پی های تحليل 

رفيت باربری پی بصورت احتماالتی و انتخاب ظرفيت ظ.  دیدگاه اول محاسبه (10)کرد

احتمال تجمعی  یاز تابع چگال باربری مجاز با در نظر گرفتن سطوح مختلف اطمينان

دیدگاه دوم، طراحی پی سطحی با توجه به معيار احتمال خرابی می   .می باشد

در این مقاله هر دو دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  همانطور   باشد.

روش مونت کارلو، انتخاب پارامترهای که در قسمت قبل بيان شد، نخستين گام در 

متغير است.  از ميان پارامترهای دخيل در ظرفيت باربری، پارامترهای زاویه 

در زمينه اصطکاک داخلی و چسبندگی بيشترین ميزان عدم قطعيت را دارا می باشد.  

 xyxy NNN 2
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*

2 1  

xy

xx

NY

NX





2
*

1

11





(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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انتخاب توزیع احتمال مناسب برای پارامترها، مطالعات کمی در این زمينه انجام 

ست و اکثر مراجع استفاده از توابع توزیع نرمال و الگ نرمال را پيشنهاد شده ا

کرده اند.  با توجه به ادبيات موضوعی می توان گفت در مواردی که ضریب تغييرات 

درصد باشد استفاده از توزیع نرمال مناسب است.  برای  30پارامترها کمتر از 

ال یا بتا پيشنهاد شده است.  در درصد توابع الگ نرم 30ضریب تغييرات بيشتر از 

 2بصورت احتماالتی با توزیع نرمال و مطابق با جداول  C , φاین مقاله پارامترهای 

در نظر گرفته شده است.  یکی از مسائلی که معموال در روش شبيه سازی مونت  3و 

کارلو حائز اهميت است، همبستگی بين پارامترها می باشد.  بر اساس روش مونت 

و اعداد تصادفی با توجه به مقادیر ميانگين و ضریب تغييرات و تابع توزیع کارل

تعداد تکرارهای الزم   نرمال و در نظر گرفتن ضرایب همبستگی ساخته شده است.

 .بدست می آید 7برای شبيه سازی مونت کارلو از رابطه 

 

 

 مشخصات پارامترهای تصادفی -2جدول 

 پارامتر احتمالتوزیع چگالی  ضریب تغییرات

 C نرمال 30

 φ نرمال 15

   

 

ضرایب همبستگی بین  -3جدول 

 پارامترها

φ C پارامتر 

5/0-  1 C 

1 5/0- φ 

 

به منظور نشان دادن کارایی روش مونت کارلو در تحليل باربری پی های سطحی، یک 

 ، C=5 kPaو خاک با مشخصات  m fD 1.0=، عمق قرار گيری  =m .02Bبا عرض نواری پی 

 =20φ  3درجه وmkN/ 20=γ در  2و  1تغييرات و همبستگی مطابق با جداول  ضرایب با

 2ظرفيت باربری نهایی پی با استفاده از روش قطعی رابطه نظر گرفته شده است.  

بدست می آید.  ظرفيت باربری مجاز با در نظر گرفتن ضریب  kN 309.88برابر 

می شود.  در صورتيکه پی نواری با مشخصات  برآورد kN 103حدودا برابر  3اطمينان 

ذکر شده را با استفاده از روش مونت کارلو تحليل شود، نمودار توزیع تجمعی 

 خواهد بود. 1ظرفيت باربری مطابق شکل 

 

 
 نمودار توزیع تجمعی ظرفیت باربری نهایی -1شکل 

 

ظرفيت 

باربری 

مجاز با 

سطح 

 90اطمينان 

 درصد
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برای انتخاب ظرفيت باربری مجاز پی، می توان با توجه به سطح اطمينان مورد نظر 

از نمودار توزیع تجمعی ظرفيت باربری استفاده کرد.  با بررسی ادبيات فنی می 

صد در 95تا  90توان گفت که سطح اطمينان مورد نياز برای بيشتر سازه ها، حدود 

موارد شبيه درصد  90این مسئله است که درصد بيانگر  90می باشد.  سطح اطمينان 

، 1سازی شده دارای ظرفيت باربری بيشتر از ظرفيت مجاز می باشند.  بر اساس شکل 

 220درصد به ترتيب برابر  95و  90ظرفيت باربری مجاز با توجه به سطوح اطمينان 

کيلو نيوتون می باشد.  با مقایسه مقادیر مجاز و ظرفيت باربری نهایی،  200و 

می باشد.   55/1و  4/1  درصد به ترتيب برابر 95و  90ضریب اطمينان برای سطوح 

که در روش قطعی معمول  3ضرایب اطمينان ذکر شده در مقایسه با ضریب اطمينان 

است، بسيار کوچکتر می باشد.  با توجه به مورد ذکر شده می توان گفت که 

محاسبه ظرفيت باربری پی، عالوه استفاده از روش تحليل قابليت اطمينان به منظور 

بر کاهش هزینه های ساخت، با توجه به کمی بودن اثر عدم قطعيت ها از اطمينان 

 برخوردار است.باالتری نسبت به روش های قطعی 

دیدگاه دوم در تحليل قابليت اطمينان پی های سطحی، استفاده از احتمال  

تابع خرابی و شاخص اطمينان به عنوان مالک های طراحی می باشد.  به این منظور 

 انتخاب می شود: 14عملکرد مطابق رابطه 

p

q
FSFunctionePerformanc  

qظرفيت باربری : 

P بار وارده به پی سطحی : 

به منظور محاسبه احتمال خرابی، پارامترهای ساخته شده به کمک پارامترهای 

تابع توزیع ضریب  آماری به تعداد مورد نياز در تابع عملکرد جایگذاری شده و 

برابر سطح زیر نمودار تابع  2اطمينان بدست می آید.  احتمال خرابی مطابق شکل 

می باشد که از  1ی کوچکتر از چگال احتمال ضریب اطمينان در محدوده جواب ها

  قابل محاسبه است.  15رابطه 

 
 خرابی پیتابع چگالی احتمال ضریب اطمینان و احتمال  -2شکل 

 

 

 

 

در 

نيز  N، تعداد حاالتی است که ضریب اطمينان کوچکتر از یک باشد.   fNاین رابطه 

انتخاب احتمال خرابی قابل قبول با توجه به درجه   تعداد کل تکرارها می باشد.

عنوان مثال احتمال تعيين می شود.  به و ميزان ریسک قابل قبول اهميت سازه 

خرابی قابل قبول برای سازه های مهم بسيار کمتر از سازه های معمولی انتخاب می 

به منظور مشاهده کارایی این روش، پی نواری شرح داده شده در قبل را تحت  شود.

کيلونيوتون قرار داده و احتمال  250و  150، 100بارهای همانطور که بارهای 

N

N
P

f

f 

( 41 ) 

( 51 ) 
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درصد می باشد. با توجه به مورد ذکر شده  22و 3/0، صفرخرابی به ترتيب برابر 

طراحی پی به روش قابليت اطمينان با در نظر گرفتن ميزان  کرد،مشاهده می توان 

  طراحی پی را ميسر می سازد. عدم قطعيت های موجود و درجه اهميت سازه

 

 نتیجه گیری  .6

خاک و تغيير  تاریانتخاب پارامترهای ژئوتکنيکی خاک به دليل پيچيدگی های رف

پذیری ذاتی خاک، همواره یکی از چالش های پيش روی مهندسين ژئوتکنيک بوده است.   

روش های طراحی مرسوم در مهندسی ژئوتکنيک مبتنی بر آناليز حالت حدی و استفاده 

از ضریب اطمينان می باشد.  ضریب اطمينان در تحليل باربری پی ها تحت تاثير 

ات طبيعی در مقاومت برشی خاک و پيچيدگی رفتار خاک، عدم عواملی همچون تغيير

قطعيت در تعيين مقاومت برشی، عدم اطالع کامل از شرایط زیر سطحی و الیه های 

خاک، زوال موضعی خاک و تاثير بر ظرفيت باربری حين ساخت یا پس از آن و عدم 

ست، می باشد.  اطمينان بر تئوری ها و روش های تجربی محاسبه ظرفيت باربری و نش

به همين دالیل از ضریب اطمينان نسبتا بزرگ در تحليل باربری پی استفاده می 

شود.  عليرغم استفاده از ضرایب اطمينان باال و صرف هزینه بيشتر، به دليل کمی 

نبودن اثرات این عدم قطعيت ها، اطمينان کافی به این روش وجود ندارد.  در این 

ت باربری پی به روش قابليت اطمينان نشان داده شده مقاله کارایی تحليل ظرفي

است.  استفاده از این روش موجب می شود که با کمی کردن اثر عدم قطعيت ها 

  از نظر اقتصادی بهينه شود.بهينه پی طراحی 
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