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  خالصه

هاي کنترل شده اي، براي ارزيابي دقيق و مقايسه قدرتمند سيستمهاي سازههاي مهندسي، آناليز قابليت اطمينان سيستمقطعيت ذاتي سازهبه دليل عدم

. يک ، دقت و بازدهي گوناگون در گذشته مطرح شده استباشد. چندين روش و الگوريتم ارزيابي قابليت اطمينان، با تواناييفعال ضروري مي

سازي سازي به نام شبيهتواند براي جامعه مهندسي بسيار مفيد و قابل استفاده باشد. در اين مقاله، از يک روش شبيهها ميمقايسه کمي از اين روش

چند پژوهش، در اين هاي مهندسي استفاده شده است. اي، براي محاسبه احتماالت گسيختگي، به منظور آناليز قابليت اطمينان سيستمزيرمجموعه

 ند، ارائه شده است. نتايجهاي کنترل فعال استفاده ميکناي قرارگرفته و از سيستمهايي که تحت تحريک لرزهنمونه از ارزيابي قابليت اطمينان سازه

ختگي پيچيده، تعداد اي با نواحي گسيهاي سازهدر ارزيابي احتمال گسيختگي سيستم ايسازي زيرمجموعهشبيه دهد که روشمورد بررسي نشان مي

 .باشدمتغيرهاي تصادفي زياد و احتماالت گسيختگي کوچک، قدرتمند و کارآمد مي

 

 .اي، کنترل فعال سازهسازي زيرمجموعهقابليت اطمينان سازه، احتمال گسيختگي،  شبيهکلمات کليدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

افزارهاي کنترلي، صرف نظر کردن از حاالت کردن سختتواند در نتيجه بدعملميباشد و هاي مهندسي ذاتي ميعدم قطعيت در کنترل همه سازه 

ها در طراحي يک قطعيتاگر عدم ها و ... باشد.سازي مدلهاي رياضي، خطا در تشخيص پارامترها، سادهها، نامناسب بودن مدلديناميکي سيستم

اي است که عملکرد سازه کنترل شده به شکل جدي تنزل پيدا کند و حتي ممکن است سازهاستراتژي کنترل به درستي مورد استفاده قرار نگيرند، ممکن 

 ها ناپايدار شود.رسد، به دليل اعمال نيروهاي کنترلي محرککه از نظر ظاهري پايدار به نظر مي

اي هاي سازهيز قابليت اطمينان سيستماند، آنالتر و با جزئيات بيشتري ارائه شدهسازي دقيقها بررسي، فرضيات مدلکه طي سالدر حالي

اي غيرقطعي که در معرض بارهاي تصادفي قرار هاي سازهصورت يک چالش باقي مانده است. بنابراين، آناليز قابليت اطمينان سيستم تصادفي، هنوز به

 رود.مي ها، يکي از موارد مورد عالقه علم مهندسي به شمارآوردن احتمال گسيختگي آناند و بدستگرفته

هاي مورد استفاده شامل روش ترين روشاند. رايجهاي آناليز قابليت اطمينان گسترش پيدا کردهدر سه دهه گذشته، تعداد زيادي از روش

کارلو سازي مونتسازي مانند روش شبيههاي شبيهو همچنين روش (SORM) ، روش قابليت اطمينان مرتبه دوم(FORM) قابليت اطمينان مرتبه اول

بسيار کارآمدند، اما هر دوي آنها به يک فرمول  اغلب فوقهاي روشباشند. براي مثال، اگرچه هايي ميهاي ذکرشده داراي محدوديتروش باشند.مي

رين نقطه طرح را تعيين نمايند، بنابراين، الزاما ارزيابي بسيار دقيقي از احتمال تاند تا محتملو طراحي شده .صريح و روشن از تابع گسيختگي نيازمندند

يک از اين دو روش هنگام حل معادالت حالت حدي پيچيده، مانند معادالت گسيختگي غيرخطي مرتبه باال و دهند. همچنين هيچگسيختگي را ارائه نمي

هاي نادري ضرورتا، پيداکردن احتماالت گسيختگي کوچک نيازمند اطالعاتي از نمونه [.2و7باشند ]يا ترکيبي از توابع گسيختگي، قدرتمند نمي

                                                 
 دانشیار7
 دانشجوی دکتری سازه2
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 کارلوسازي مونتباشد. روش شبيههاي زيادي مورد نياز ميباشد که متناظر با ناحيه گسيختگي هستند، بنابراين قبل از وقوع گسيختگي، نمونهمي

(1MCS) ترين [. مهم4و1است] مسائل با نواحي گسيختگي پيچيده، به شکل وسيعي مورد استفاده قرارگرفته، در گذشته، به خاطر قدرت و توانايي حل

شود، زيرا ( ناشي ميfP ≤71-1عيب اين روش، از ناکارآمدي آن هنگام حل مسائلي با تعداد زيادي متغير تصادفي و احتماالت گسيختگي کوچک )

 باشد.است، نيازمند مي fP /7  تعداد آناليزهاي سيستم، به دقت مشخصي که متناسب باها و در نتيجه، تعداد نمونه

-5شده است ] "2سازي مارکو چينشبيه"هاي اي، منجر به ارائه الگوريتمهاي اخير براي بهبود توانايي آناليز قابليت اطمينان مسائل سازهتالش

شود، شناخته مي " 3ايسازي زيرمجموعهشبيه"اي که به نام سازي پيشرفتهچين جديد را بر اساس روش شبيه [ يک مارکو1] Beckو  Auويژه [. به3

اي، با تعداد زيادي متغير تصادفي و احتماالت گسيختگي هاي ديناميکي سازهاند. اين روش بسيار کارآمد بوده قادر است تحليل سيستمتوسعه داده

اي از احتماالت شرطي تعدادي از رويدادهاي گسيختگي ميانه انتخاب شده ر اين روش، احتمال گسيختگي به عنوان نتيجهکوچک را به انجام برساند. د

باشد. در نتيجه، مسئله ارزيابي يک احتمال گسيختگي کوچک در سازي رويدادهاي تکراري مورد نياز ميشود، بنابراين فقط شبيهدر نظر گرفته مي

 شود.هاي رويدادهاي تکراري، در فضاي احتمال شرطي جايگزين ميسازياي از شبيهمجموعه فضاي احتمال اصلي، با

 

 

  ایسازی زيرمجموعهمروری بر شبيه .2

 

يابد. اساسا ارزيابي احتمال شود، اغلب با کاهش يافتن احتمال گسيختگي، مشکالت افزايش ميسازي برآورد ميوقتي احتمال گسيختگي به وسيله شبيه

اي گسترش داده سازي زيرمجموعهمفهوم اصلي که در شبيه هاي بيشتري نياز دارد.تر، به رويدادهاي گسيختگي نادرتر و تعداد نمونهگسيختگي کوچک

تواند به عنوان محصولي از مقادير [ نهفته است، بر اين واقعيت متمرکز است که يک احتمال گسيختگي کوچک، مي1] Beckو  Auشده توسط 

اي از متعددي، ارائه شود. بنابراين يک رويداد نادر، به مجموعه "4رويدادهاي گسيختگي ميانه"تر احتماالت گسيختگي شرطي، با معرفي گبزر

 شود.تر تبديل ميرويدادهاي تکراري

کنند تا انه را اشغال مي، به تدريج هر ناحيه گسيختگي مي5MCMCSهاي شرطي توليدشده به وسيله طراحي ويژه سازي، نمونهدر طول شبيه

اي به گونه iFاي هاي گسيختگي زيرمجموعهبه عنوان ناحيه گسيختگي در نظر گرفته شود، ناحيه Fکه کل ناحيه گسيختگي پوشش داده شود. اگر زماني

تواند به مي fPاز رويدادهاي گسيختگي کاهشي را شکل دهند. احتمال گسيختگي  ايمجموعه F 1 ∋ F 2∋ . . . ∋ F m = Fه ک شوندمرتب مي

توان به تعلق داشته باشد. اين مسئله مي mF-1که قبل از آن به زيرمجموعه معرفي شود، به طوري mFعنوان احتمال قرارگرفتن در زيرمجموعه آخر 

 صورت رابطه زير ارائه شود:

(7                                                                                                                            )                                                    -m)P(F 1-m|Fm=P(FfP

)1 

 آيد:دست مي( به7با تکرار بازگشتي عمليات، معادله )

(2 )                                                                                                             Pf = P(Fm|Fm−1)P(Fm−1) = P(F1) ∏ P(Fi|Fi−1)m
i=2 

 د.توان آن را به عنوان محصولي از احتماالت شرطي متعدد محاسبه نمو، ميPfم دهد که به جاي محاسبه مستقي( نشان مي2معادله )

طوريکه با استفاده از تعداد کمي نمونه تواند به اندازه کافي بزرگ باشد، بهبا انتخاب صحيح رويدادهاي شرطي، احتمال گسيختگي شرطي مي

توان نواحي ، ميF=(B>b)تعريف شود،  (، به صورت تجاوز تقاضا از يک ظرفيت مشخصFاگر ناحيه گسيختگي يک سيستم ) محاسبه شود.

 ميانه را به صورت زير معرفي نمود.گسيختگي 

(1 )                                                                                                                )                                                                  i>bi=(BiF

  

 شود:ارائه مياحتمال گسيختگي به شکل زير 

                                                 
1 - Monte Carlo Simulation 
2 - Markov Chain Simulation 
3 - Subset Simulation 
4 - Intermediate Failure Events 
5 - Markov Chain Monte Carlo Simulation 



 

 

 دانشکده مهندسي عمران، بابلي مهندسي عمران، لّمکنگره  هشتمین

 7131ماه ارديبهشت 71و  71

 

 

(4           )                                                                                     Pf = P(B >  b) = P(B >

 b1) ∏ P(B >  bi|B >  bi−1)m
i=2 

> 0 که  𝑏1  <  𝑏2  < . . . < 𝑏𝑚  =  𝑏 دهند. اي از مقادير حدي ميانه افزايشي را شکل ميمجموعه 

، به ib باشد، مقادير حدي ميانه،که، از پيش دانستن مقادير حدي ميانه بهينه، براي ارزيابي منطقي احتماالت شرطي، دشوار مياز آنجايي

 شوند. 0P=7/1رابر با مقدار مشخص شوند که احتماالت شرطي، به صورت تقريبي، باي انتخاب ميصورت توافقي، به گونه

 

 

  سيستم کنترل .3

 

باشد. اي که در معرض تحريک بارهاي ديناميکي قرار دارند، کافي نميهاي ويژههاي طراحي پيشرفته و مواد ساختماني با عملکرد باال، براي سازهروش

هاي گيرند. نسبت به گذشته، استفاده از روشوسيعي مورد استفاده قرار ميهاي کنترل، به طور ها، استراتژيبه منظور بهينه کردن عملکرد اين سازه

هاي باشند، که شامل سيستمهاي کنترل سازه، داراي دو بخش اصلي ميتر شده است. استراتژيکنترل، با کمک توسعه تکنولوژي و کامپيوترها، عمومي

 گيرند.ها مورد استفاده قرار مينيز در سازهفعال و ترکيبي هاي نيمهفعال و غيرفعال است. همچنين سيستم

درجه  ها، سيستم يکگيرد. يکي از اين مدلاي مختلف مورد بررسي قرار ميدر اين مقاله، سيستم کنترلي تاندون فعال، در دو نوع مدل سازه

هاي ديگر، سه مدل سه درجه آزادي هستند [. مدل71] مورد آزمايش قرارگرفته است Soongو  Chung ،Reinhornآزادي است که قبال به وسيله 

هاي کنترل [. سيستم77به صورت آزمايشگاهي مورد بررسي قرارگرفته است ] Soongو  Chung ،Reinhornها، به وسيله که اولين حالت آن

تنيده، دو محرک و درجه، چهار کابل پيش تنيده، دو محرک و يک المان کنترلي هستند. براي کنترل بيش از يکتاندون فعال، شامل چهار کابل پيش

شود پاسخ غيرايستاي ماکزيمم، به وسيله پاسخ ايستا ارائه مي 1RMSکه اغلب، به دليل اين يک المان کنترلي ديگر نيز براي هر درجه مورد نياز است.

 شود.هاي ايستا متمرکز ميها بر پاسخ[، مثال72]

 

 

 سازه يک درجه آزادی .1.3
 

نشان داده شده  ẍg، و شتاب زمين با xجايي افقي سيستم با نشان داده شده است. جابه 7هاي فعال، در شکل مدل سيستم يک درجه آزادي با تاندون

هاي ضربدري، به وسيله نيروي تاندونکه يکي از تنيدگي هر تاندون در طول حالت استاتيک است. در حالت ديناميک، از آنجايي، نيروي پيشRاست. 

ها نيروي فشاري را تحمل که تاندوناست. به دليل اين گيرد، تاندون ديگر، به علت نيروي فشاري، در حالت بدون بارکششي، تحت کشش قرار مي

 تنيدگي باشد. کنند، مقدار مطلق نيروي کنترلي، بايد کمتر از نيروي پيشنمي

 

 
 [13هاي فعال و نيروهاي کنترلي ]درجه آزادي، با تاندون مدل سيستم يک -1 شکل

                                                 
1- Root Mean Square 
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هاي فعال است. (، معادله حرکت سازه يک درجه آزادي با تاندون6دهد. معادله )(، معادله حرکت سازه کنترل نشده را نشان مي5معادله )

 باشد.مي -ucosαckنيروي کنترل افقي براي هر تاندون 

(5)                                                                                                                  
g

x-mkxxcxm   

(6)                                                                                                 ucos
c

4k
g

x-mkxxcxm   

، جرم طبقه و mهاي سازه، ، ميرايي ديوارهc، سختي، k، موقعيت محرک هيدروليکي، uجايي جرم طبقه اول نسبت به زمين، ، جابهxدر اين روابط،  

ẍg.شتاب جاذبه زمين است ، 

هاي فعال و آزاد شدن تاندون ديگر، يکي از تاندونشود، و بدين وسيله، کشيده شدن کنترل با قرار گرفتن سيلندر در تراز پايه سازه حاصل مي

 شود:شود. تعريف حالت حدي معادالت حرکت، به شکل زير ارائه ميمنجر به اعمال نيرو به سازه مي

(1)                                                                                                                                        ż = [
0 1

−k

m

−c

m

] z + [
0

−4kccosα

m

] u +

[
0

−1
] ẍg 

zکه در اين رابطه،  = [x ẋ]′ کننده با فرض مدل کردن شتاب زمين با نويز سفيد گوسي و مينيمم کردن شاخص عملکرد درجه دوم، کنترل باشد.مي

 آيد:دست ميشود، بهکه به صورت زير تعريف مي

(1     )                                                                                                                                            J = lim
T→∞

1

T
E[∫ (kx2T

0
+ γkcu2)dt] 

شود، و با کاهش يافتن اي که، با افزايش يافتن آن، انرژي ورودي داراي وزن بيشتري مي، پارامتر طرح کنترل است، به گونهγدر اين رابطه، 

هاي قدرتمند گيريشود. اندازهبينهايت است، سازه مشابه حالت کنترل نشده در نظرگرفته مي γگيرد. در حالتي که آن، انرژي کرنشي وزن بيشتري مي

دست آوردن يک بهره ثابت، و در (، به منظور به1) ، با فرض صرف نظر کردن از تأخير زماني، و با مينيمم کردن شاخص عملکرد معادلهاحتماالتي

شود. در ادامه، ، شناخته مي(1LQR) کننده خطي مرتبه دومشود. اين استراتژي کنترل، تحت عنوان کنترل تنظيمحالت کنترل حلقه بسته، حاصل مي

درصد، درنظرگرفته  71ها، و ضريب تغييرات شود. جرم، سختي و ميرايي، با ميانگيني برابر با مقادير اسمي آنها، معين فرض ميکنندهرهاي کنترلپارامت

 کند.خص مياي از پارامترهاي مسئله را مش، خالصه7شود که متغيرها از نوع گوسي مستقل استاتيکي هستند. جدول سازي، فرض ميشوند. براي سادهمي

 

 [13پارامترهاي مدل سازه يک درجه آزادي ] -1جدول 

  (μميانگين) (σانحراف معيار)

663/7  63/76  m (lb-s2/in) 

312/1  12/3  (ξ %24/7= ) c (lb-s/in) 

4/131  1314 k (lb/in) 

1 2724 Kc (lb/in) 

1 16 α (degrees) 

 

شود. در تئوري کنترل بهينه، در نظر گرفته مي γ=2111، و γ ،711=γ=7عملکرد (، سه شاخص 1، در معادله )LQRکننده براي کنترل

 .آينددست مي، با حل معادله ريکاتي به2kو  7kمقادير بهره 

پاسخ سرعت، xσ ،RMSجايي، پاسخ جابه RMSمقادير اسمي 
x
σ


  ،RMS  ،نيروي کنترليuσ و شاخص عملکرد ،Jاي که در ، براي سازه

 شود.، حاصل ميγ=7ارائه شده است. الزم به ذکر است که کمترين شاخص عملکرد به وسيله  2است، در جدول  معرض نويز سفيد ايستا قرارگرفته

 

 اي که در معرض نويز سفيد ايستا واقع شده است.هاي اسمي، براي سازهپاسخ RMSاي از خالصه -2جدول 

J(in-lbs) σu(in) (in/s)σ
x

 
σx(in)  کنترل

LQR 117/1 1517/1 4314/1 1762/1 7=γ 
21/62 1771/1 4711/7 1642/1 711=γ 

                                                 
1 - Linear Quadratic Regulator 
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33/762 111/1 1141/2 7254/1 2111=γ 
 

گونه که دهد. همانهاي ارزيابي قابليت اطمينان نشان مياي از نتايج بررسي احتمال حالت حدي کنترل را با استفاده از روش، خالصه1جدول 

 نمايد.نتايجي با قابليت اطمينان بيشتري را نسبت به دو روش ديگر ارائه مي MCMCSشود، روش از نتايج مشاهده مي

 

 ( =1γو in 500/5 = u0σ) رسي احتمال حالت حدي کنترلاي از نتايج برخالصه -3جدول 

 CP β 
MCMCS 1741/1 73/2 

MCS 213/1 56/1 

FORM 435/1 75/1 

 

کنند، اما با کاهش يافتن اين که در احتماالت بزرگ، هر سه روش ارزيابي، مقادير نزديکي را ارائه ميدهد، با وجود ايننشان مي 2شکل 

قادر نيست احتماالت کوچکتري را  MCS، بر هم منطبق بوده و از آن به بعد، روش  fP ≥71-1تا احتمال  MCSو  FORMهاي احتمال، روش

، نسبت به دو روش ديگر، توانسته است احتماالت کوچکتر را نيز ارزيابي نمايد. بنابراين، روش MCMCSمحاسبه نمايد، از طرف ديگر، روش 

MCMCSباشد.اند، روش مناسبي ميهايي که به صورت فعال کنترل شدهسازه ، براي ارزيابي قابليت اطمينان 

 

 
 (0σجايي)ارزيابي احتمال گسيختگي براي مقادير مختلف جابه -2شکل 

 
 

 سازه سه درجه آزادی -3-2
 

gشوند، و در معرض تحريک زلزله يک بعدي، در اين قسمت، سه سازه سه طبقه و يک دهانه، که با تاندون فعال کنترل مي
x قرار دارند، مورد بررسي ،

اول قرار دارند، و در حالت ب و  ها فقط در طبقهها نشان داده شده است. در حالت الف، تاندون، سه حالت جايگذاري تاندون1گيرد. در شکل قرار مي

 ها بر روي زمين قرار دارند.واقع هستند، با اين تفاوت که در حالت ج، همه محرک ها در همه طبقاتج، تاندون

 

1.0E-07

1.0E-06

1.0E-05

1.0E-04

1.0E-03

1.0E-02

1.0E-01

1.0E+00

0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.025

F
ai

lu
re

 P
ro

b
ab

il
it

y

Threshold  Levels  (inches)

FORM

MCS

MCMCS



 

 

 دانشکده مهندسي عمران، بابلي مهندسي عمران، لّمکنگره  هشتمین

 7131ماه ارديبهشت 71و  71

 

 

 
 [11هاي سه سازه سه درجه آزادي با تاندون فعال ]مدل -3شکل 

 است.  ( نشان داده شده3ميرايي، در معادله )هاي جرم، سختي و با فرض يک مدل قاب برشي ساده براي سازه، ماتريس

(3)                          
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درصد  71تغييرات کننده معين، و متغيرهاي مدلسازي جرم، سختي و ميرايي، متغيرهاي تصادفي گوسي، با ضريب شود که پارامترهاي کنترلفرض مي

 باشند.مي

اي انتخاب شده است که با گزارش دهد. الزم به ذکر است که مقادير اسمي پارامترها به گونهمختصري از پارامترهاي مدل را نشان مي 4جدول 

استراتژي کنترل مشخص استفاده شده هاي احتماالتي از دو [. براي بررسي75و ديگران مطابقت داشته باشد ] Chungآزمايشگاهي ارائه شده توسط 

 باشد.(، و استراتژي کنترل دوم روش فيلتر کالمن ميLQRکننده خطي مرتبه دوم )است. استراتژي کنترلي اول تنظيم

 
 پارامترهاي مدل سازه سه درجه آزادي -1جدول 

  (μميانگين) (σانحراف معيار)

56/1  6/5  m7 (lb-s2/in) 
56/1  6/5  m2 (lb-s2/in) 
56/1  6/5  m1 (lb-s2/in) 
26/1  6/2  c7 (lb-s/in) 
61/1  1/6  c2 (lb-s/in) 
115/1  15/1  c1 (lb-s/in) 

4/511  5114 k7 (lb/in) 
5/7136  71365 k2 (lb/in) 
5/671  6715 k1 (lb/in) 

1 2724 Kc (lb/in) 

1 16 α (degrees) 

1 55 β (degrees) 
1 65 θ (degrees) 

 

با بررسي  دهد.هاي الف، ب و ج، ارائه مي، ارزيابي احتمال گسيختگي را، براي حدود آستانه مختلف، به ترتيب در حالت6و  5، 4هاي شکل

را ارائه  يکديگري، نتايج نزديک به MCMCSو  MCSسازي هاي شبيهشود که، براي احتماالت گسيختگي بزرگ، روشها، مشخص ميشکل

، MCMCSهاي برابر، احتمال گسيختگي محاسبه شده از روش ، با تعداد نمونه0σ  =17/1راي حد آستانه کنند، براي مثال، در حالت ب، بمي

312/1=  fP،  و احتمال گسيختگي محاسبه شده از روشMCS ،311/1=  fPيافتن احتمال افزايش يافتن حدود آستانه و کاهشباشد. با ، مي

، احتمال گسيختگي محاسبه  0σ  =15/1کنند، براي مثال، در حالت ب، براي حد آستانه ، جواب کوچکتري را ارائه ميMCMCSگسيختگي، روش 

باشد. ، ميMCS ،1-71*11/2=  fP، و احتمال گسيختگي محاسبه شده با استفاده از روش MCMCS،  4-71*41/1=  fPشده، با استفاده از روش 

 ، روش مناسبي براي ارزيابي احتمال گسيختگي يک سازه چند درجه آزادي کنترل شده با تاندون فعال است.MCMCSبنابراين، روش 
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 (=γ 1در حالت الف ) 0σارزيابي احتمال گسيختگي براي حدود آستانه مختلف  -1شکل 

 
 (=γ 1در حالت ب ) 0σارزيابي احتمال گسيختگي براي حدود آستانه مختلف  -0شکل 

 

 

 (=γ 1در حالت ج ) 0σارزيابي احتمال گسيختگي براي حدود آستانه مختلف  -6شکل 

 

 است.شدهارائه  ج، و فيلتر کالمن، براي سازه LQRهاي کنترلي احتمال حالت حدي کنترلي، با استفاده از الگوريتم در ادامه نتايج مقادير

 

 ( =255γو  in 50/5=u0σاي از نتايج بررسي احتمال حالت حدي کنترل در حالت ج )خالصه -0جدول 

سازيروش شبيه الگوريتم کنترل  Pc β 

LQR control 
MCS 6/63*71-2 51/7  

MCMCS 6/13*71-2 55/7  

Kalman filter control 
MCS 7/11*71-2 11/2  

MCMCS 7/15*71-1 32/2  

 

 1شکل  ارائه نموده است. MCSنتيايج بسيار بهتري را، نسبت به روش  MCMCSشود، روش مشاهده مي 76جدول گونه که از نتايج همان

 نيروي کنترلي ارائه نموده است.  RMSتابع توزيع تجمعي را براي مقادير 
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 (=γ 255) پاسخ نيروي کنترلي براي سازه حالت ج RMSتابع توزيع تجمعي  -7شکل 

، به مراتب بزرگتر از مقادير به دست آمده از الگوريتم فيلتر LQRشود که مقادير اين نيرو، در حالت استفاده از الگوريتم کنترلي مشاهده مي

 تواند نتايج را کنترل نمايد.ميدهد استفاده از الگوريتم کنترلي فيلتر کالمن، بهتر باشد، که نشان ميکالمن مي

 

 

 گيرینتيجه -1

 
کند، ، که يک نقطه ارزيابي را مهيا ميFORMروش  دهد. هاي متعدد ارائه شده، کارايي سه روش ارزيابي قابليت اطمينان را مورد بررسي قرار ميمثال

نقطه طرح نيازمند است، که استفاده از آن را در توابع حالت حدي  سازي قرار دارد. به عالوه، اين روش، به ارزيابيدر معرض خطاهاي ناشي از خطي

کارلو، در گذشته، به دليل قدرت و توانايي حل مسائلي با نواحي گسيختگي پيچيده، به طور سازي مونتروش شبيه سازد.طي مرتبه باال، دشوار ميغيرخ

ارآمدي آن، هنگام حل مسائلي با تعداد زياد متغير تصادفي، و احتمال گسيختگي است. عيب اصلي اين روش، از ناک وسيعي مورد استفاده قرار گرفته

که دقت با احتمال گسيختگي نسبت عکس جاييرو، با استفاده از اين روش، در احتماالت گسيختگي کوچک، از آنشود. از اينکوچک، ناشي مي

که احتمال گسيختگي کوچک است، روش بسيار زياد است. بنابراين، هنگاميدارد، تعداد آناليزهاي مورد نياز، براي رسيدن به يک دقت مشخص، 

MCSاي، کاربرد وسيعي دارد. اين روش، بدون توجه به سازي زيرمجموعهطبق نتايج ارائه شده، روش شبيه باشد.، روش مناسبي براي استفاده نمي

اي با نواحي گسيختگي هاي سازهقت، کارآيي و توانايي ارزيابي سيستمکند. مزيت اين روش، شامل، دهندسه و تعداد نواحي گسيختگي، عمل مي

هاي ارزيابي قابليت اطمينان، توانايي در ادامه با استفاده از روش پيچيده، تعداد زياد متغيرهاي تصادفي، و احتماالت گسيختگي کوچک است.

دهند که الگوريتم کنترلي فيلتر کالمن، هنگام ارزيابي احتمال . نتايج نشان ميهاي کنترلي در شرايط محيط غير قطعي مورد بررسي قرار گرفتالگوريتم

 باشد.دارا مي LQR، توانايي دستيابي به قابليت اطمينان باالتري را نسبت به الگوريتم کنترلي کنترل حالت حدي
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