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 چكيده
ها در اغلب كاربردهاي واقعي استحكام سازه. باشنداي ميهاي فضايي داراي كاربردهاي بسيار گستردهامروزه سازه

در  وجـود عـدم قطعيـت   . كننـد ها داراي عدم قطعيت بوده و از توابع احتمـالي پيـروي مـي    و بارهاي وارده بر آن
ها بر اساس حداقل سطح قابليـت   كند كه طراحي آنهاي وارده بر سازه ايجاب ميخصوصيات اسمي مصالح و باره
هاي خرپايي براساس حـداقل قابليـت   در اين تحقيق، رويكرد طراحي بهينه سازه. اطمينان مورد نياز  انجام گيرد

كـارلو، بارگـذاري و   سـازي مونـت  سازه، بكمك شبيه در فرآيند طراحي و تحليل. گردداطمينان مورد نياز ارئه مي
سازي، قابليت اطمينان سازه بـا توجـه   مرحله شبيه در. اندصورت دو كميت احتمالي لحاظ شده استحكام سازه به

سپس با استفاده از الگـوريتم تبريـد تـدريجي، بـا هـدف      . گرددبه شرايط بارگذاري و استحكام سازه محاسبه مي
سازي حداقل قابليت اطمينان مورد نيـاز  در مرحله بهينه. سازه، بهترين طرح تعيين شده استكمينه كردن وزن 

ضـمن حفـظ سـطح     تـوان يكـه مـ   دهـد ينشـان مـ   ينتايج محاسبات. ان يك قيد در نظر گرفته شده استعنوبه
  .كاهش داد مقدار قابل توجهي¬از قابليت اطمينان، وزن سازه را به يمشخص

  
  الگوريتم تبريد تدريجي-كارلو سازي مونتشبيه -قابلت اطمينان -ي خرپائيها سازه :هاي كليدي واژه

  مقدمـه
، در صنايع حساسي نظير صنايع هوافضا و دفاعي به ها امروزه مبحث افزايش قابليت اطمينان و كاهش احتمال خرابي سيستم

از ملزومات طراحي در صورت يك معيار مهم  هبطراحي بر اساس قابليت اطمينان كه ، بطوريشدت مورد توجه قرارگرفته است
در طراحي  ،هايي از قبيل وزن، حجم، مشخصات عملكردي و قيمت تمام شدهاز طرفي محدويت. رودبه شمار مي صنايعي چنين

يكي از همچنين  .كنند ميتر پررنگ سازي را در استفاده از اجزاء سيستم،وجود دارند كه نقش بهينه ها محصوالت و مكانيزم
وجود عدم قطعيت در خواص و ابعاد مصالح به . ، قابليت اطمينان در شرايط كاري استنيز مهمترين مباحث در مهندسي سازه

از ها طراحي بهين سازه. ها از توابع احتمالي استفاده گرددنمايد كه در طراحي سازهرفته و نيز بارگذاري سازه، ايجاب ميكار
در اغلب . باشدفضا مطرح مي - هاي پركاربرد تحقيقاتي است كه صنايع مختلف از جمله ساختمان، نفت و گاز و هواجمله زمينه

در مقابل برخي محققين تحليل قابليت . ]1[تحقيقات فعلي هدف كمينه كردن وزن، و يا بهبود شكل و هندسه سازه بوده است
-حال، دو مقوله تحليل قابليت اطمينان و بهينه با اين. ]3, 2[اندها را در شرايط مختلف مورد بررسي قرار دادهاطمينان سازه

ها بر اساس قابليت اطمينان كمتر مورد توجه قرار سازه اند و طراحي بهينهصورت جداگانه بررسي شده ها عمدتا بهسازي سازه
در اين . ها بر مبناي قابليت اطمينان استازي روشي جهت طراحي بهين سازهسهدف از اين تحقيق ارائه و پياده. گرفته است

                                                 
  )نويسنده مخاطب(+ 98-9153114112دانشيار گروه مهندسي مكانيك، .1

  

  هاي فضائيدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي هوافضا گرايش سازه .2
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با هدف كمينه كردن وزن و قيد حداقل سطح قابليت اطمينان انجام   (SA) 3تبريد تدريجيسازي توسط الگوريتم راستا، بهينه
 . كارلو استفاده گرديده است سازي مونتدر تحليل قابليت اطمينان از رويكرد شبيه. يافته است

  روش و مراحل انجام تحقيق
ها عضوها فقط توانائي تحمل بارهاي در اين سازه. اندهستند كه از اعضاي مستقيم ساخته شده هائيسازه هاي خرپاييسازه

- ها را نشان مياين سازهيك نمونه از ) 2(شكل. نمايندكششي و فشاري را داشته و هيچگونه خمش يا پيچشي را تحمل نمي
بمنظور بنابراين . سازه تحت بارهاي استاتيكي و ديناميكي مورد ارزيابي قرارگرفته استيك در اين تحقيق استحكام  . دهد

براي انجام اين كار، با . گيردهاي استاتيكي و ديناميكي براي تعيين پايداري سازه انجام ميتحليلمحاسبه قابليت اطمينان، 
سازي، عدم وجود نرم افزار مناسب و همچنين وقت گير بودن ارتباط سازي بين نرم افزارهاي تحليلي و كد بهينهتوجه به 

ها شامل كد نويسي اجزاء محدود، تحليل قابليت اين برنامه. شده است كدهاي كامپيوتري الزم توسط مولفين تهيه ميتما
 ، ويرايشMATLABدر نرم افزار مراحل كار با كد نويسي . باشنديسازي توسط الگوريتم تبريد تدريجي ماطمينان و بهينه

R2010a  انجام شده است .  
اولين گام تحليل سازه تحت بارهاي استاتيكي و ديناميكي به كمك روش اجزاء بمنظور تعيين قابليت اطمينان يك سازه، 

ي قابل قبول از نظر ي محدودهاميكي و مشاهدهپس از تعيين استحكام سازه تحت بارگذاري استاتيكي و دين. باشدمحدود مي
بكارگيري روش مونت كارلو . گرددكارلو تعيين مي هاي آماري توسط روش مونتاستحكام، قابليت اطمينان سازه با انجام تحليل

سپس  .باشند ميخود از مقادير نامي ، داراي تغييراتي هاي سازهبارگذاري و مدول االستيسيتهبراساس اين حقيقت است كه 
توليد هر كدام يك ورودي تصادفي براي اين متغييرها، ي آماري ميانگين و انحراف معيار و نوع توزيع براي جامعهبه  باتوجه
ها و تعداد دفعات گسيختگي سازه پس از آن با استفاده از نتايج اين تحليل. شودتحليل سازه به تعداد مورد نياز انجام ميو شده 

 ينمودار تنش و استحكام در حالت احتمال) 1(شكل  .شودسازي  ميزان قابليت اطمينان  سازه محاسبه ميت شبيهبه كل دفعا
 .كمتري داشته باشند، سازه داراي قابليت اطمينان بيشتري خواهد بودهرچه دو نمودار ميزان هم پوشاني  .دهدنشان مي

با قيد حفظ حداقل ميزان  (SA)ا استفاده از الگوريتم تبريد تدريجي ي نهايي در اين پروژه، بهينه سازي وزن سازه بمرحله
وزن سازه خود . هدف كمينه كردن وزن كلي سازه است، SA سازي توسط در فرآيند بهينه. باشد قابليت اطمينان مورد نياز مي

قيود طراحي شامل هندسه سازه . ندكني قابل قبول تغيير ميباشد كه در محدودهتابعي از متغيرهاي قطر و طول اعضا سازه مي
بدين ترتيب الگوريتم، اقدام به جستجو براي بهترين حالت براي قطر اعضاي سازه و كمتر . و حداقل قابليت اطمينان آن است

  .نمايددر محدوده قابل قبول ميها  نمودن ميزان وزن آن

  كارلو در تحليل قابليت اطمينان سازه سازي مونتروش شبيه
در اين رويكرد . كندصورت توابع آماري لحاظ ميبمقادير متغييرها را كه سازي احتمالي است شبيهروش  كارلو يك مونتروش 
   gيك تابع شكست  ، ازكارلو روش مونتكمك براي تحليل قابليت اطمينان به. شودنميهيچ آزمايش واقعي انجام  معموال

  .شود استفاده مي
)1(  
  

X  در اين تحقيق، , X , … , X همچنين  .هستندبراي هر عضو  )قطر و مدول االسيسيته( تصادفي طراحي هايمتغيرg(xi) 
   . است تعريف شده براي همان عضوو حد استحكام گسيختگي  يك عضوتفاضل استحكام محاسبه شده 

 :برقرار باشدبراي آن گردد كه شرط زير هنگامي گسيخته مي هر عضو سازه ،با توجه به تعريف فوق
  

                                                 
3 Simulated Annealing 
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)2(  
 

 باسازه را شكست توان احتمال گردد، پس مياز آنجا كه در اغلب كاربردهاي عملي، خرابي يك عضو منجر به خرابي سازه مي
Pf 3[بصورت زير نشان داد[:  
  
)3(  

  
fدر رابطه فوق  … x , x , … x dx dx … dx باشد مي 4تابع چگالي احتمال توام. 

  
 :شود كارلو احتمال شكست بر اساس تابع زير محاسبه مي در روش مونت

  
)4(  

 
Iكه در آن  x , x , … , x شود يك تابع است كه به صورت زير تعريف مي: 

  
)5(  

 
Xمجموعه مستقل از مقادير    N ، تعداد)5( با توجه به  معادله , X , … , X   بر اساس توزيع احتمال براي هر متغير تصادفي

 : توان بصورت زير بيان نمودرا مي) 4(بنابراين رابطه  .شود بدست آمده است و تابع شكست براي هر نمونه محاسبه مي
  
 )6(  

 
   .افتد ميجمع تعداد حاالتي است كه شكست اتفاق    NHها وتعداد كل تست  Nدر اين رابطه،

  و حفظ سطح قابليت اطمينان مورد نظر بهينه سازي وزن سازه با الگوريتم تبريد تدريجي
  ]4[5بوسيله كرك پاتريكالگوريتم فرا ابتكاري تبريد تدريجي، يك الگوريتم بهينه سازي بر اساس جستجوي اتفاقي است كه 

الگوي كاهش تدريجي بر اساس الگوي  تدريجيالگوريتم تبريد . به منظور بهينه سازي توابع پيچيده رياضي ارائه شده است
از آنجا كه در صورت سرد شدن . كندتر كار ميسطوح انرژي پايينبه سمت ها اتمانرژي گرمايي يك جسم جامد و حركت 

ه تدريجي يك فلز جامد، ذرات آن تمايل دارند در پايين ترين سطح انرژي قرار بگيرند، تابع سرمايش استخراج شده از اين پديد
 . تواند به منظور مينيمم يا ماكزيمم كردن جواب يك تابع رياضي مورد استفاده قرار بگيرد مي

اين الگوريتم، از يك جواب اوليه موجه و تصادفي و دماي اوليه دلخواه شروع كرده و در تكرارهاي متعدد، با ايجاد تغييرات 
هر تكرار الگوريتم، با ايجاد يك تغيير كوچك در جواب  در. كند ميها، به سمت جواب بهينه حركت كنترل شده در جواب

اگر همسايگي به دست آمده، از . يابد ميشود و دما نيز طبق يك الگوي سرمايش، كاهش  ميموجود، يك همسايگي ايجاد 
ير اين در غ. كند ميجواب كنوني بهتر بود، جواب جديد به عنوان جواب كنوني پذيرفته شده و الگوريتم به سمت آن حركت 

                                                 
4 Joint Probability Density Function 
5 Kirkpatrick 



  
  1390 بانآ 2-4، قابليت اطمينانمهندسي كنفرانس دومين مجموعه مقاالت     

 
4 پژوهشگاه هوافضا

صورت، يك تابع احتمال كه تابعي از دماي كنوني و كيفيت جواب جديد است، تشكيل شده و اگر مقدار تابع احتمال از مقدار 
هنگامي كه دما در ادامه تكرارهاي الگوريتم، مطابق الگوي سرمايش . پذيردرا نيز ميمشخصي بيشتر بود، الگوريتم جواب بدتر 

الزم به ذكر است كه . يابد ميمال نيز كاهش يافته و در نتيجه احتمال پذيرش جوابهاي بد كاهش كاهش يافت، مقدار تابع احت
    .گيرد ميي محلي و دست يافتن به بهينه عمومي تابع انجام ها پذيرش جوابهاي نامطلوب به منظور گذر از بهينه

 
به منظور كاهش تابع سرمايش خطي تحقيق از در اين . تابع سرمايش از مهمترين پارامترهاي تنظيمي اين الگوريتم است

 .بيان شده است) 7(الگوي مورد نظر در رابطه . تدريجي دما استفاده شده است
  
)7(  
  
در نظر گرفته شده  α=0.96نرخ سرمايش است كه در اين تحقيق  ،α، تكرار تكرارهاي انجام شده الگوريتم و k، )5(در رابطه   

 .  است در نظر گرفته شده 5 برابر  )T0( دماي اوليه  مقدارهمچنين . است
 

صورت تصادفي انتخاب شده و قطر آن در  در هر تكرار الگوريتم، قطر يكي از اعضا بهسازي سازه خرپايي در فرآيند بهينه
سطح مقطع جديد در نظر  كارلو، تحليل قابليت اطمينان سازه با سازي مونتسپس با شبيه. نمايدمحدوده قابل قبول تغيير مي

در نظر گرفته شده به عنوان حداقل مقدار برابر يا بيشتر از محاسبه شده ليت اطمينان بگيرد، اگر ميزان قاگرفته شده انجام مي
در غير اينصورت بايستي مجددا سطح مقطع جديدي در نظر  .، الگوريتم مجاز به بررسي كمينه شدن وزن سازه استباشدقيد 

هنگامي كه سطح مقطع جديد در نظر گرفته شده براي اعضا . و ميزان قابليت اطمينان برحسب آن محاسبه گرددگرفته شده 
در دو الگوريتم . پردازدبه بررسي ميزان وزن سازه بر حسب اين سطح مقطع جديد مي SAقيد قابليت اطمينان را ارضاء نمود، 

. قبلي كم شده باشدوزن اينكه وزن سازه در مقايسه با حالت اول . پذيردجديد مي حالت سطح مقطع جديد را به عنوان جواب
اين روند تا ارضاء شرط توقف . باشد 1و  0تابع احتمال بولتزمان كمتر از يك عدد تصادفي بين شرط دوم هنگامي است كه 

 wدر اين رابطه . ]5[ر زير آورده شده استي تابع احتمال بولتزمان درابطه .يابدادامه مي...) تعداد تكرارها، زمان محاسباتي و (
  .مقدار انتخابي جهت كاهش دما در هر تكرار استباشد كه يك ضريب كاهش دما مي KBدما و  Tبيانگر وزن تابع، 

  
)8(  p exp

.
 

  ي يك مثال عمليارائه
نشان داده شده، اين سازه شامل يك خرپاي ) 2(طور كه در شكل  همان. شوددر اينجا به بررسي يك مثال عملي پرداخته مي

 10هاي دوم و سوم به ميزان در گره  yاستاتيكي در راستاي محورباشد كه تحت بارهاي تكيه گاه مي 2عضو و  5دو بعدي با 
در كليه . متغير زمان است tدر بارگذاري ديناميكي . گيردتن قرار مي 10sin (πt)به ميزان x تن و بار ديناميكي در راستاي محور

در اين سازه اعضا از . ظر شده استي اول لحاظ گرديده است و از اثرات خستگي صرف نثانيه 20محاسبات ميزان بارگذاري در 
ميليون كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و استحكام مجاز  2ي باشد كه داراي مدول االستيسيته هاي با جنس فوالد ضد زنگ ميميله

كارلو، فرض شده است كه تغييرات مدول  در قسمت تحليل احتمالي با روش مونت.  باشدكيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي 2400
 1000با لحاظ كردن شرايط فوق و همچنين با اجراي . باشد  0.8و بارگذاري با انحراف معيار  0.1ستيسيته با انحراف معيار اال

ي بعدي، با در نظر در مرحله. آيدبدست مي% 95سازي، ميزان قابليت اطمينان سازه تحت بارگذاري اعمال شده، برابر بار شبيه
تكرار موفق از نظر حفظ  60براي SA حاسبه شده براي سازه به عنوان يك قيد در الگوريتم، گرفتن ميزان قابليت اطمينان م

صورت تصادفي انتخاب شده و قطر آن در محدوده قابل قبول تغيير  در هر تكرار يك عضو به. سطح قابليت اطمينان اجرا گرديد
شود با توجه به اين نمودار مشاهده مي. دهدي را نشان ميساز، نمودار همگرايي الگوريتم در فرآيند بهينه)3(شكل . يافته است
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