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  ی سخت  سیبه روش ماتر  یجانب  گذاريمنفرد تحت بار  هايشمع   یابیارز  يبرا   یلیروش تحل  کیمقاله    نیدر ا
شمع در نظر گرفته    یخمش  تیخاك و صلب  یسخت  يبرا  یرخطیروش رفتار غ  نیاست که در ا  افتهیتوسعه  

شده    يزریهیپا  ناناطمی  تیبه روش قابل  ل یاستفاده و تحل  یضمن  يروش توابع حالت حد   نیشده است. در ا
  ن همچنی  و  شمعسر   یمکان جانب  رییکه شامل تغ  قرار گرفته   یمورد بررس  قیتحق  نیدر ا  یاست. دو نوع خراب

روش    يبرا   تمیالگور  کیبا استفاده از    نانیاطم  تی. شاخص قابلباشندیحداکثر در طول شمع م   یلنگر خمش
  یتصادف يرهایمتغ  یاصل يدر فضا گونیضیب دگاهدی اساس ) و برFORMاول ( يمرتبه ناناطمی تیقابل

مشخصات خاك با استفاده از روش    یمکان  ير پذی¬رییتغ  نیپژوهش همچن  نی. در اردگیی قرار م  یابیمورد ارز
  سه یمقا ،ي عدد يرگیمشتق  قیاز طر سنجیصحت  یبررس نی. در اشودی مدل م زین یمکان همبستگی خود

انجام شده    زین  تیحساس  ل یتحل  ن یو همچن  تاهمیبا    بردارينمونه   ساسبرا   کارلومونت   يسازهیبا شب  جینتا
 است.  
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 In this paper, an analytical method for evaluating single piles under lateral loading by 
stiffness matrix method has been developed in which nonlinear behavior for soil 
stiffness and flexural stiffness of piles. In this method, the implicit limit state functions 
are used and the analysis is based on the reliability method. Two types of failures have 
been investigated in this study, which include lateral displacement of the pile head as 
well as the maximum bending moment along the pile. The reliability index is evaluated 
using an algorithm for the first-order reliability method (FORM) and based on the 
elliptical method using random variables. In this study, spatial variability of soil 
characteristics is also considered using spatial autocorrelation method. In this research, 
validation of the results using numerical derivation and comparison with Monte Carlo 
simulations based on important sampling was done and also sensitivity analysis was 
conducted too. 
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  مقدمه -  1
شمع هاي تحت بارگذاري جانبی نقش مهمی را در بسیاري از سازه  

دریایی،   سکوهاي  مانند  مدرن  مهندسی  پلپایههاي  و هاي  ها 
ایفا میساختمان  بلند مرتبه  ایمنی هاي  کنند. روش مرسوم ضریب 

سازه از  بسیاري  طراحی  و  تحلیل  در  گسترده  طور  به  هاي کلی 
شمع  جمله  از  استفاده  ژئوتکنیکی،  جانبی  بارگذاري  تحت  هاي 

تواند به صراحت شود. این روش اگرچه بسیار رایج است ولی نمیمی
نماید که هاي متغیرهاي اصلی را برآورد نمیطعیتو روشنی عدم ق

اطمینان یا روش احتماالتی  قابلیت    جایگزین مناسب استفاده از روش
هاي تصادفی در تحلیل و طراحی شمع تحت است. استفاده از روش 

نظر   از  و  پیچیده  فنی  نظر  از  حدي  حالت  توابع  جانبی،  بارگذاري 
از ریاضی چالش برانگیز هستند. براي مد ت زمانی طوالنی استفاده 

قابلیت اطمینان و روش احتماالتی مورد توجه مهندسین قرار نگرفته 
آئین در  اما  اطمینان نامهاست  قابلیت  تحلیل  طراحی،  جدید  هاي 

مجدد مورد توجه قرار گرفته است. در تحلیل شمع تحت بار جانبی،  
ران محققی به نام متلوك یک شمع صلب یکسر آزاد را با فرض دو

بصورت صلب حول یک نقطه در عمق مشخصی از سطح زمین مورد  
را به صورت فشار 1بررسی قرار دادند[ ]. وي مقاومت جانبی خاك 

اثر دوران درنظر  در  روي سطح شمع  عمل کننده  مقاوم  و  محرك 
در  نهایی شمع  جانبی  مقاومت  محاسبه  براي  نمودارهایی  و  گرفت 

یک نظریه مشابه، تندجیریا   خاك هاي مختلف معرفی کرد. بر مبناي
و همکارش تحلیل یک شمع صلب یکسر آزاد مدفون در خاك دو  

]. در روش میر، حداکثر مقاومت جانبی یک  2الیه را توسعه دادند [
مقاومت جانبی  تابع  یا  و  تسلیم مقطع شمع  مقاومت  تابع  یا  شمع 
نهایی خاك قابل ارزیابی است. در این تحلیل رفتار خاك چسبنده و 

شوند  یرچسبنده به صورت همگن و مستقل از هم در نظر گرفته میغ 
امتداد شمع براي نحوه خرابی ساده  و توزیع فشار جانبی خاك در 
شده است. مود خرابی شمع به شرایط قید گیرداري شمع (آزاد یا  
خاك   سختی  با  شمع  مقطع  نسبی  سختی  و  است  وابسته  گیردار) 

 ]. 3شود[مقایسه می
گیرد الزم است رفتار  مع تحت بار جانبی قرار میدر شرایطی که ش

شود. ژانگ در مورد تاثیر  نظر گرفته میخطی درشمع خمشی و غیر
غیر پاسخ  بر  جانبی  بارگذاري  شمعجهت  مقطع خطی  با  هاي 

المان  روش  به  بزرگ  کرد[  مستطیلی  تحقیق  این   ].4محدود  در 
از   غیربررسی  روش  رفتار  یک  تحلیل  براي  تحت   شمعاحتماالتی 

خطی خاك (با استفاده  نظر گرفتن رفتار غیربارگذاري جانبی و با در
خطی خمشی براي شمع ) و همچنین صلبیت غیرp-yهاي  از منحنی

انحنا)، استفاده شده است. همچنین از یک –(با استفاده از روابط لنگر
اطمینان با توجه به تغییر مکان روش احتماالتی براي ارزیابی قابلیت

برداري) و لنگر خمشی (حالت حدي  انبی شمع (حالت حدي بهرهج
 نهایی) مورد استفاده قرار گرفته است.

هاي تحت بارگذاري جانبی شامل هاي متداول براي تحلیل شمعروش
-، روش االستیسیته و روش المانp-yالعمل بستر، روش  روش عکس

طراحان   در میان مهندسان و   p-yباشند. در این بین روش  حدود میم
ها، تحقیقات وسیعی شود و طی سال صورت گسترده استفاده میبه  

منحنی تا  است  شده  خاك   p-yهاي  انجام  براي  و  هاي استخراج 
محدود هاي اخیر روش الماناما در سال    ]. 7-5مختلف پیشنهاد شود[

خطی خاك، به منظور به عنوان یک روش دقیق و سازگار با رفتار غیر
–گی خاك و همچنین درنظر گرفتن اندرکنش خاكمدلسازي پیوست

بعدي  بعدي و سهسازه براي مسائل مختلف ژئوتکنیک به صورت دو 
 ].8- 10مورد تحقیق قرار گرفته است[

 

شمع  - 2 براي  سختی  ماتریس  بارگذاري  روش  تحت  هاي 
 جانبی

شود یافته استفاده میدر این تحقیق از روش ماتریس سختی توسعه
محدود با درنظر گرفتن المان که شباهت زیادي به روش تحلیل المان  

در    خطی دارد.فنر به صورت غیر  –خاك  بعدي براي تیر و المانیک
-هایی همانند تیر ارتجاعی متناهی گسستهشمع به الماناین روش  
درجه   ). المان تیر در هر انتها یک گره با دو 1شود (شکل  سازي می

  y – zي ) محدود به صفحهθ) و دوران (yآزادي یعنی تغییر مکان ( 
براي ساده2باشد (شکل  می شود که شمع تحت سازي فرض می). 

هاي محوري توان تغییر مکانهیچ بار محوري قرار ندارد، بنابراین می
طول   zΔممان اینرسی و    pIمدول یانگ،    pEرا نادیده گرفت. اگر  

از شمع بین   گرفته شود، ماتریس سختی یک قطعههر قطعه درنظر  
همانند یک المان تیر به صورت قابل بیان خواهد   i+1و    i  دو گره 

 ]. 11بود[
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سازي سیستم  : شمع تحت بارگذاري جانبی در خاك و گسسته1شکل 

 خاك –شمع 
 
 

 
 اي معادل روي قطعه شمع ناشی از فشار خاك: بارهاي گره2شکل 

 
روي جدار شمع تابعی از تغییر مکان   (p)العمل جانبی خاك  عکس

ي اي بین دو گرهصورت توزیع ذوزنقهتواند بهاست که می  (y)جانبی  
تیر مستقر بر بستر  اساس نظریههر المان تیر (خطی) فرض شود. بر 

-اي از فنرهاي مستقل مدلارتجاعی، سختی خاك توسط مجموعه
می گرهسازي  نیروهاي  طریق  از  فنر  سختی  لنگرهاي   ايشود.  و 

قرار   [k]اي قابل تخمین است و در ماتریس  متناظر با توزیع ذوزنقه
صورت توزیعی العمل جانبی خاك روي هر المان تیر بهگیرد. عکسمی

کندکه  ي دیگر) تغییر می(از یک گره به گره  bpتا    apخطی که از  
مکان  تغییر  گره  byو    ayهاي  تابع  نیروهاي  و  هستند.  معادل  اي 

قوا براي دو حالت   توان با استفاده از اثر جمعین لنگرها را میهمچن
ي شدهدست آورد. ماتریس سختی اصالح  به  3بارگذاري مطابق شکل  

 قابل بیان است.  2صورت زیر با رابطه براي یک المان از شمع به
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تحت بارگذاري با توزیع  اي معادل براي یک تیر : بارهاي گره3شکل 

 اي ذوزنقه
 

العمل جانبی  ثابت باشد، عکس  (d)که قطر و مقطع شمع  با فرض این 
مقدار از  i,خاك  h i ip k dy= مقدار  − به  انتها  یک  در 

1 , 1 1i h i ip k dy+ + += کند. در این  در انتهاي دیگر المان تغییر می  −
عکس  hkروابط   مدول  عنوان  خاك  به  افقی  سختی  یا  افقی  العمل 

العمل خاك  شود. عالمت منفی به این دلیل است که عکستعریف می
می عمل  شمع  مکان  تغییر  مخالف  جهت  روش  در  نتیجه  در  کند. 

 ي با معادالت زیر قابل بیان خواهند بود: ماتریس سختی پیشنهاد
 

Ay𝑖𝑖−1 + By𝑖𝑖 + Cy𝑖𝑖+1 + Dθ𝑖𝑖−1 + Fθ𝑖𝑖 + Gθ𝑖𝑖+1 =
0             i = 1,  2,  3,  . . . , (𝑛𝑛 − 1)        

)3 (                     
𝑄𝑄𝑦𝑦𝑖𝑖−1 + 𝑅𝑅𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝑆𝑆𝑦𝑦𝑖𝑖+1 + 𝑇𝑇𝜃𝜃𝑖𝑖−1 + 𝑈𝑈𝜃𝜃𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝜃𝜃𝑖𝑖+1 = 0      i =
1,  2,  3,  . . . , (𝑛𝑛 − 1)               )4                           (   
 

تا   Qو  همچنین ضرایب    3در رابطه    Gتا    Aروابط تعیین ضرایب  
V    رابطه شمع،   4در  سر  طرف  دو  براي  است.  آمده  پیوست  در 

 معادالت به صورت زیر قابل تعریف است:
 

12(EI)1
𝛥𝛥𝑧𝑧1

3 (𝑦𝑦0 − 𝑦𝑦1) + 𝛥𝛥𝑧𝑧1
20

[7(𝑘𝑘sec𝑑𝑑)0𝑦𝑦0 +

3(𝑘𝑘sec𝑑𝑑)1𝑦𝑦1]− 6(EI)1
𝛥𝛥𝑧𝑧12

(𝜃𝜃0 + 𝜃𝜃1) = 𝑃𝑃top 
)5  (                     

6(EI)1
𝛥𝛥𝑧𝑧12

(−𝑦𝑦0 + 𝑦𝑦1) + 𝛥𝛥𝑧𝑧12

60
[3(𝑘𝑘sec𝑑𝑑)0𝑦𝑦0 +

2(𝑘𝑘sec𝑑𝑑)1𝑦𝑦1] + 2(EI)1
𝛥𝛥𝑧𝑧1

(2𝜃𝜃0 + 𝜃𝜃1) = 𝑀𝑀top  )6      (           
  

 صورت زیر قابل تعریف است: همچنین در انتهاي شمع معادله به
12(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑛𝑛
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑛𝑛3

(−𝑦𝑦𝑛𝑛−1 + 𝑦𝑦𝑛𝑛) + 𝛥𝛥𝑧𝑧𝑛𝑛
20

[3(𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑛𝑛−1𝑦𝑦𝑛𝑛−1 +

7(𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑛𝑛𝑦𝑦𝑛𝑛] + 6(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑛𝑛
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑛𝑛2

(𝜃𝜃𝑛𝑛−1 + 𝜃𝜃𝑛𝑛) = 0  )7(                  
 
6(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑛𝑛
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑛𝑛2

(−𝑦𝑦𝑛𝑛−1 + 𝑦𝑦𝑛𝑛) + 𝛥𝛥𝑧𝑧𝑛𝑛2

60
[2(𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑛𝑛−1𝑦𝑦𝑛𝑛−1 +

3(𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑛𝑛𝑦𝑦𝑛𝑛] + 2(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑛𝑛
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑛𝑛2

(𝜃𝜃𝑛𝑛−1 + 𝜃𝜃𝑛𝑛) = 0  )8                (  
 

 seckصلبیت خمشی؛  pIpEI = Eتغییر مکان؛    yدر معادالت فوق 
طول قطعه   Δzقطر شمع و     dسختی افقی خاك (مدول سکانت)؛  
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معادله وجود   (n+1)2ی تعداد  موردنظر است. در روش ماتریس سخت
-تغییر مکان و دوران گره   (n+1)دست آوردن تعداد  دارد که براي به

میا استفاده  تعداد  ي  رابطه   (n+1)2شود.  تشکیل  براي  معادله 
KD=F  شود که  محدود) استفاده می(شبیه روش المان K ماتریس

اي کل بردار بار گره  Fاي کل و  بردار تغییرمکان گره  Dسختی کل؛  
است. روش استاندارد براي ماتریس سختی کل توسط چاندروپاتال و  

 ].11بلگوندو ارائه شده است[
تابع   از  راستا  این  در    MatStiffدر  ماتریس سختی کل  تعین  براي 

و بردار بار   Loadشود. در این روش تابع  محیط اکسل استفاده می
F  اساس نیروي افقی اعمال شده    بر"topP"    و لنگر خمشی"topM"  

می  تعریف  شمع  سر  تابع  در  همچنین  محاسبه  seckشوند.  ي  براي 
-) استفاده می   p – yهاي  سختی افقی خاك (مدول سکانت منحنی

می  ].1ود[ش اساس  این  (بر  تغییر مکان شمع  با درنظر iyتوان  را   (
محاسبه کرد. در این تحقیق   F1-D=Kي  گرفتن این توابع با رابطه

انحنا –ه منظور لحاظ کردن رفتار غیرخطی براي شمع، از روابط لنگر ب
)M-𝜅𝜅] و همچنین روابط پیشنهادي دوآن و  12) که توسط چن [

 شوند.  اي استفاده می] براي شمع لوله13همکاران [
 

با دیدگاه  FORMي اول (اطمینان مرتبهروش قابلیت    - 3  (
 گونبیضی

شاخص   از  تحقیق  این  مرتبهقابلیتدر  بر  اطمینان  اول  اساس ي 
]. شاخص قابلیت اطمینان بر 14شود[گون استفاده میدیدگاه بیضی

لیند با   –سازي ارزیابی شده و شاخص هاسوفراساس یک روش بهینه
 ]: 15رابطه زیر قابل محاسبه است[

( )
' 1

0
min T

g x
x R xβ −

=
= ′                                     (9)  

)بردار   'xدر این رابطه   )i i

i

x µ
σ
انحراف معیار    iσمقدار میانگین،    iµ؛  −

غیر  Rو   تصادفی  متغیرهاي  براي  است.  همبستگی  نرمال ماتریس 

)تبدیل به بردار    9ي در معادله  'xوابسته(همبسته)،   )N
i i

N
i

x µ

σ

-می  −

Nود.  ش
iµ    وN

iσ   معادل نرمال  معیار  انحراف  و  میانگین  ترتیب  به 
غیر تصادفی  تبدیل   ixنرمال  متغیر  به  نیازي  روش  این  هستند. 

اطمینان با به شاخص قابلیت مختصات و دوران دستگاه مرجع ندارد.
درجه تابع  رساندن  به  حداقل  توجه  با  دوم  دست به  g(x) = 0ي 

صورت  به  'xسازي، بردار نرمال استاندارد معادل  آید. در حین بهینهمی
توسط روش تبدیل معکوس از بردار   xکند و  بعد تغییر می اعداد بدون  

x'  شود: محاسبه می 
)10                                         (( ) ( )'

i iF x x= Φ  
تابع   ix(φ('و    ixنرمال در  تابع توزیع تجمعی غیر f(x')در این رابطه  

 است. ix'توزیع تجمعی نرمال استاندارد در  
 

 اهمیت   برداري با کارلو به روش نمونههاي مونتسازيشبیه -4
از شبیه ارزیابی دقت کارلو بههاي مونتسازيدر این مطالعه  منظور 

ت بخشی از شود. براي تعیین سطح رضایاستفاده می  FORMنتایج  
شبیه آزمایشات  زیادي  تعداد  است  نیاز  به دقت  شود  انجام  سازي 

خصوص اگر احتمال خرابی کوچک و تعداد متغیرهاي تصادفی نیز 
توان از روش کاهش زیاد باشد. در راستاي کاهش حجم محاسبات می

اهمیت پیشنهاد برداري با  واریانس بهره برد. در این راستا روش نمونه
م توسط  این شده  در  که  است  واریانس  کاهش  تکنیک  یک  لچرز 

 ]: 16مطالعه نیز مورد استفاده قرار گرفته است [
)11(                       𝑝𝑝𝑓𝑓 ≈

1
𝑁𝑁
∑𝑁𝑁𝑘𝑘=1 𝐼𝐼[𝐺𝐺(𝑢𝑢𝑘𝑘) ≤

0] 𝜙𝜙𝑛𝑛(𝑢𝑢𝑘𝑘)
𝜓𝜓𝑛𝑛(𝑢𝑢𝑘𝑘) 

)12(                          𝜙𝜙𝑛𝑛(𝑢𝑢) = ∏𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝜙𝜙𝑖𝑖(𝑢𝑢𝑖𝑖) 

)13(                   𝜓𝜓𝑛𝑛(𝑢𝑢) = ∏𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑢𝑢𝑖𝑖;𝑢𝑢𝑖𝑖∗, 1) 

رابطه   این  حالت  G(u)در  تبدیلتابع  فضاي  در  ي یافتهحدي 
غیر استاندارد  نرمال  همچنین   uهمبسته  متغیرهاي  است. 

( ) 0kI G ≤ u  که اگر  طوريشود به یک تابع نشانگر تعریف می
G(u) ≤ 0  گاه  باشد آنI[∙]=1    اینصورت  و در غیرI[∙]=0    خواهد

)بود. )i iuφاستاندارد نرمال  متغیر  احتمال  چگالی  و    iuتابع 

( )*; ,1i i if u u    تابع چگالی احتمال متغیرهاي نرمال𝑢𝑢𝑖𝑖    با مقدار
*میانگین  

iu .و واریانس واحد است 
 

 تحلیل حساسیت - 5
طور مستقیم به  تواند بهحساسیت که مییک روش ساده براي تحلیل  

'مربوط شود با نسبت   ixمتغیرهاي تصادفی وابسته اصلی  
ix
β∂

∂
قابل    

)بیان است. در این رابطه   )'
N

i i
i N

i

x
x

µ

σ

−
بردار نرمال معادل استاندارد    =

Nبدون بعد است. در این رابطه
iµ  وN

iσ  ترتیب میانگین و انحراف  به
نرمال   ixهستند. اگر    ixنرمال معیار نرمال معادل متغیر تصادفی غیر

'باشد، 
ix  انحراف معیار نرمال اصلی اساس میانگیسادگی بر  به ن و 

می بین  محاسبه  مفید  بسیار  رابطه  یک  صورت  ′𝑥𝑥𝑖𝑖و    iuشود.  به 
1u L x−= بیان است[  ′ این رابطه  17قابل  پایین  L]. در    ماتریس 

، R = LUآید (دست میبه  Rمثلثی است که از ماتریس همبستگی  
از روش  TU = Lکه   این تحقیق  ي چولسکی به دلیل تجزیه ). در 

ي زنجیري  اساس قاعدهارزیابی شود. بر Lشود تا سادگی استفاده می
/'مشتق جزئی رابطه   ixβ∂  صورت زیر قابل بیان است:به ∂

)14( 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

ʹ = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑢𝑢1

𝜕𝜕𝑢𝑢1
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

ʹ + 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑢𝑢2

𝜕𝜕𝑢𝑢2
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

ʹ + ⋯+
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑢𝑢𝑛𝑛
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

ʹ = 𝛼𝛼1
𝜕𝜕𝑢𝑢1
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

ʹ + 𝛼𝛼2
𝜕𝜕𝑢𝑢2
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

ʹ + ⋯+ 𝛼𝛼𝑛𝑛
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑛𝑛
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

ʹ 



 ) 59-49، ( 1400)، پاییز و زمستان 34نشریه مهندسی دریا، سال هفدهم( / ناصر شابختی و همکاران
 

53 

 𝛽𝛽براي هر توزیع احتمال پیوسته روابط زیر براي تعیین حساسیت  
 قابل محاسبه است: ixمتغیر تصادفی   iσو   iµبا توجه به

)15(                              𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜇𝜇𝑖𝑖

= 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

ʹ
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

ʹ

𝜕𝜕𝜇𝜇𝑖𝑖
 

)16(                              𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜎𝜎𝑖𝑖

= 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

ʹ
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

ʹ

𝜕𝜕𝜎𝜎𝑖𝑖
 

 

 صحت سنجی با یک مطالعه موردي - 6
ها، از نتایج آزمایش انجام شده در این تحقیق به منظور ارزیابی داده

بر روي شمع تحت بارگذاري جانبی استفاده شده   Meyerتوسط  
جزئیات آزمایش و بارگذاري و همچنین مشخصات فیزیکی   ].3است[

نحوه   و  شمع  مقاومتی  و  هندسی  مشخصات  خاك،  مکانیکی  و 
داده    4بارگذاري در شکل   تراز  نشان  در  بار جانبی   30شده است. 

براي   p – yهاي  سانتیمتري از سطح زمین اعمال شده است. منحنی
 ].3دست آمده است[این تحلیل با استفاده از معیارهاي رس نرم به  

  انجام شده است.   0.0250ε=و    0.5J=همچنین محاسبات با فرض  
ع لنگر خمشی متناظر با تسلیم دورترین تار کششی در مقطع شم

محاسبه و لنگر خمشی براي   kN.m 231بعنوان لنگر تسلیم معادل  
 شود.محاسبه می  kN.m 304تشکیل مفصل پالستیک کامل معادل  

این   بر روي جداره شمع کرنشدر  با   سنجآزمایش  الکتریکی دقیق 
فواصل نزدیک نصب تا مقادیر کرنش و لنگر خمشی قابل محاسبه 

شرایط استاتیکی و سیکلی انجام باشد. همچنین بارگذاري افقی در  
 گیرد.  شده است که در این تحقیق نتایج آن مورد استناد قرار می

 

 
 ]3: شمع آزمایش سابین[4شکل 

 
انجام  در این مطالعه، تحلیل احتماالتی با فرضیات آماري مشخص 

 شده که براي بار و مقاومت متفاوت هستند.
توزیع   topMو    topP: براي متغییر بار تصادفی  بار و لنگر •

شود. توزیع گامبل اغلب براي بار باد یا موج استفاده  گامبل لحاظ می

با انحراف معیار   kN 60داراي مقدار میانگین    شده شود. بار اعمالمی
12 kN  20شده داراي مقدار میانگین  و لنگر خمشی اعمال kN.m  

 COVقطعیت (شد. این مقدار عدمبامی  kN.m 4با انحراف معیار  
]. مقادیر بار 18آماري قابل قبول براي بار است[  ) در محدوده20%

 دارند.  0.5و لنگر خمشی همبستگی مثبت با ضریب 
متغیر تصادفی    ucنشده  : مقاومت برشی زهکشیمقاومت •

و انحراف    kPa 14.4نرمال داراي مقدار میانگین  با تابع توزیع لوگ
آوري شده توسط هاي جمعاساس دادهباشد. برمی  kPa 2.88معیار  

و کولهاوي[ زهکشی  COV]،  18فون  برشی  ي خاك نشدهمقاومت 
گیري متغییر باشد که به روش اندازه  %60تا    10تواند از  رس می

این مقاوت (روابط تجربی، آزمایشگاهی یا صحرایی) وابسته است. از 
اشاره نشده است که مقدار   آنجا که در تحقیقات مِیِر به این موضع

uc نظر پذیري ذاتی خاك دردست آمده بنابراین فقط تغییرچگونه به
می اندازهگرفته  خطاي  از  یعنی  عدمشود  و  صرفنظر گیري  قطعیت 

نیافته محوري تحکیماز آزمایش سه  ucکه مقدار  شود. با فرض اینمی
نهاد  پیش  %30تا    10بین    COVدست آید مقدار  نشده بهزهکشی

میانگین  می تحقیق  این  در  شود.  نظر گرفته میدر    %20شود که 
نشده از همانگونه که اشاره شد براي تعیین مقاومت برشی زهکشی 

که در   ucکه مقادیر منفی  طوريشود به  نرمال استفاده میتوزیع لوگ
قابلیت تحلیل  از  ندارد  وجود  نیز  میعمل  حذف  شوند. اطمینان 

قبول براي این توزیع به عنوان یک توزیع قابل   محققین متعددي از
 ]. 19-20اند[خاك استفاده کرده

-دو نوع خرابی براي یک شمع تحت بار جانبی مورد بررسی قرار می 
) و خرابی  SLSبرداري (حدي بهرهگیرند که شامل خرابی تحت حالت 

( تحت حالت نهایی  بهره)میULSحدي  برداري باشند. حالت حدي 
) از مقدار تغییر مکان مجاز  0yه تغییر مکان سر شمع (زمانی است ک

افتد ) فراتر رود. حالت حدي نهایی  زمانی اتفاق میlimyمشخص (
) در طول شمع از لنگر پالستیک maxMکه لنگر خمشی حداکثر (

)pM توابع بعنوان  زیر  روابط  با  خرابی  معیار  دو  این  نماید.  تجاوز   (
 حدي قابل بیان هستند: 

( )1 0limg y y= −x                          (17)  
( )2 p maxg M M= −x                     (18)  

، topPي بردار متغیرهاي تصادفی شامل  نشان دهنده xدر این رابطه 
topM    وuc  ي شده حدي فوق براي مقادیر محاسبهاست. توابع حالت

0y    وmaxM  شده وابسته هستند که با  به روش ماتریس سختی ارائه
متغییر   به  می  xتوجه  مقادیر تغییر  مطالعه  این  در  کنند. 

lim 0.3 my kN.mpM 300و    = میدر  = گرفته  شوند.  نظر 
محاسبه و    1روش ماتریس سختی براي شمع اشاره شده در جدول  

 . اندنتایج نشان داده شده
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و همچنین   2نظر گرفتن نتایج جدول  اطمینان با درتحلیل قابلیت  
شوند. پاسخ این تحلیل بر اساس  آمده انجام می  4و    3  اطالعات جدول 

 ]. بر اساس این نتایج شاخص15الگوریتم لو و تانگ انجام شده است[
با    βاطمینان  قابلیت و    5568/1به ترتیب    x(2g(و    1g)x(متناظر 
احتمالمی  7907/1 همچنین  رابطه بر    fpخرابی    باشند.  اساس 
( )1 Φfp β= ب− ترتیب  ،  براي   67/3و    98/5ه  درصد هستند. 

 سازي کارلو معمولی و شبیهمونت  سازيسنجی نتایج از شبیهصحت
(نمونهمونت پیشرفته  با  کارلو  استفاده برداري  مستقیم)  اهمیت 

کارلو معمولی در اطراف نقطه سازي مونتهاي شبیهشوند. نمونهمی
که بوده در حالی   xصلی  مقدار میانگین متغیرهاي تصادفی در فضاي ا

شبیهنمونه مونتهاي  برسازي  نمونهکارلو  اهمیت اساس  با  برداري 
اساس اطالعات (بر  uي  اطراف نقطه طراحی در فضاي تبدیل یافته

 ) هستند. 4و  3دست آمده در جداول ي طراحی بهنقطه
 

 : مفروضات و مشخصات هندسی شمع  1 جدول
 مقدار  واحد  نماد  مشخصه  مقدار  واحد  نماد  مشخصه 

 d m 0.319 قطر  1Δz m 0.125 (m)طول اولین قطعه 
 L m 12.495 طول Δzr - 1.148 قدر نسبت 

 pE kN/m2 2.2×108 مدول االستیسیته ε - 0.02 پالستیک کرنش
 pI m4 5-14×10 ممان اینرسی مقطع  J - 0.5 ضریب تجربی 

prevy-y - m 5-1×10  بار افقی topP kN 79.593 
M-Mprev - kN.m 0.00909  لنگر خمشی topM kN.m 22.702 

 
 ]15[اساس روش ماتریس سختی در شمع آزمایش سابیناحتماالتی بر: تحلیل غیر2 جدول

 لنگر قبلی  لنگر  برش  فشار وارد بر خاك  مکان قبلی تغییر  تغییر مکان  سختی افقی خاك   صلبیت خمشی شمع  تراز گره  شماره گره 
i zi (EpIp)i (ksec)i yi yprev,i pi Vi Mi Mprev,i 

 (m) (kNm2) (kN/m2) (m) (m) (kN/m) (kN) (kN.m) (kN.m) 

1 0 31280 0 0.29266 0.29266 0.00 79.60 22.70 22.70 

2 0.125 31280 1 0.28505 0.28505 -0.42 79.57 32.65 32.65 

3 0.27 31280 4 0.27625 0.27625 -0.98 79.47 44.18 44.18 
4 0.43 31280 6 0.26657 0.26657 -1.70 79.25 56.88 56.88 
5 0.62 31280 11 0.25513 0.25513 -2.69 78.84 71.91 71.91 
6 0.84 31280 17 0.24200 0.24200 -4.02 78.10 89.17 89.17 
7 1.09 31280 28 0.22725 0.22725 -6.42 76.79 108.55 108.55 
8 1.37 31280 45 0.21098 0.21098 -9.48 74.57 129.76 129.76 
9 1.70 31280 69 0.19223 0.19223 -13.26 70.82 153.78 153.78 
10 2.08 31280 103 0.17130 0.17130 -17.68 64.94 179.63 179.63 
11 2.51 31280 148 0.14863 0.14863 -21.94 56.42 205.78 205.78 
12 3.01 31258 218 0.12380 0.12380 -27.04 44.17 231.04 231.04 
13 3.58 27872 277 0.09783 0.09783 -27.14 28.73 251.82 251.82 
14 4.23 24390 383 0.07183 0.07183 -27.50 10.97 264.73 264.73 
15 4.98 24225 580 0.04734 0.04734 -27.44 -9.63 265.24 265.24 
16 5.85 28846 859 0.02624 0.02624 -22.54 -31.38 247.09 247.09 
17 6.84 31280 1669 0.01018 0.01018 -17.00 -50.95 205.89 205.89 
18 7.97 31280 20074 -0.00024 -0.00024 4.90 -57.78 142.12 142.12 
19 9.28 31280 2642 -0.00522 -0.00522 13.79 -45.54 73.18 73.18 

20 10.78 31280 2413 -0.00603 -0.00603 14.55 -24.28 20.67 20.67 

21 12.50 31280 2730 -0.00501 -0.00501 13.68 0 0 0 
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 )  1β)=0, *(x1g 1.5568=اطمینان بر اساس معیار خرابی تغییر مکان شمع (: تحلیل قابلیت 3 جدول

 انحراف معیار میانگین متغیرهاي تصادفی  تابع توزیع احتمال 
ي طراحی نقطه

 اصلی
متغیر نرمال استاندارد 

 معادل
 ي طراحینقطه

ضریب 
 حساسیت

Prob Dist Variables μ σ x* x'* u* α 
Gumbel Ptop 60 12 79.593 1.500 1.500 0.963 

Gumbel Mtop 20 4 22.702 0.806 0.064 0.041 

Lognormal cu,1 14.4 2.88 13.628 -0.179 -0.179 -0.115 

Lognormal cu,2 14.4 2.88 13.131 -0.367 -0.324 -0.208 

Lognormal cu,3 14.4 2.88 13.302 -0.301 -0.179 -0.115 

Lognormal cu,4 14.4 2.88 13.750 -0.134 -0.025 -0.016 

Lognormal cu,5 14.4 2.88 13.939 -0.065 -0.017 -0.011 

Lognormal cu,6 14.4 2.88 14.020 -0.036 -0.013 -0.008 

 
 )  2β )=0,*(x1g 1.7907=اطمینان بر اساس معیار خرابی لنگر خمشی  (: تحلیل قابلیت4 جدول

 تابع توزیع احتمال 
متغیرهاي  

 تصادفی
مقدار  
 میانگین 

انحراف  
 معیار 

ي طراحی  نقطه 
 اصلی 

نرمال  متغیر 
 استاندارد معادل 

ي  نقطه
 طراحی 

ضریب  
 حساسیت 

Prob Dist Variables μ σ x* x'* u* α 
Gumbel Ptop 60 12 85.041 1.776 1.776 0.992 

Gumbel Mtop 20 4 23.463 0.959 0.082 0.046 

Lognormal cu,1 14.4 2.88 13.791 -0.119 -0.119 -0.066 

Lognormal cu,2 14.4 2.88 13.544 -0.211 -0.179 -0.100 

Lognormal cu,3 14.4 2.88 13.941 -0.064 0.014 0.008 

Lognormal cu,4 14.4 2.88 14.118 -0.001 0.025 0.014 

Lognormal cu,5 14.4 2.88 14.142 0.008 0.009 0.005 

Lognormal cu,6 14.4 2.88 14.135 0.005 0.002 0.001 

 
 تحلیل و ارزیابی - 7

کارلو معمولی سازي براي روش مونتدر این تحقیق پنج دسته شبیه
این تحقیق در و روش مونت نتایج  انجام شده است.  پیشرفته  کارلو 

و ضریب تغییرات   fpخرابی، میانگین    شامل احتمال  6و    5  جداول
)COVدهند  یسه این نتایج نشان می) براي هر روش آمده است. مقا

کارلو پیشرفته عمالً همان دست آمده از روش مونت  به  fpکه میانگین  

کارلو معمولی است. با توجه دست آمده از روش مونتبه fpمیانگین  
کارلو هاي مورد نیاز در روش مونتبه این نکته مهم که تعداد نمونه

لی هستند. میزان دقت  کارلو معموپیشرفته بسیار کمتر از روش مونت 
) نشان COVها نیز قابل مقایسه است و توسط ضریب تغییرات (آن

کارلو نمونه براي روش مونت  1000تا    500داده شده است. مثال تعداد  
تعداد   براي  قبول  قابل  دقت  با  مشابه  نتایج  تا    20000پیشرفته 

 کارلو معمولی دارند.نمونه براي روش مونت 40000
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 اهمیت مستقیم (معیار تغییر مکان)برداري با کارلو معمولی و روش نمونه: احتمال خرابی حاصل از روش مونت5جدول 
 احتمال خرابی بر حسب درصد  

 ضریب تغییرات  میانگین 
 5سازي شبیه  4شبیه سازي  3شبیه سازي  2شبیه سازي  1شبیه سازي  روش

کارلو معمولی مونت  5.824 6.576 6.351 5.592 6.359 6.14 0.067 
اهمیت مستقیم برداري بانمونه   6.124 5.790 6.545 6.232 6.058 6.15 0.045 

 

 
 

 اهمیت مستقیم (معیار لنگر خمشی) برداري با کارلو معمولی و روش نمونه: احتمال خرابی حاصل از روش مونت6جدول 

 روش
 بر حسب درصد احتمال خرابی 

 ضریب تغییرات  میانگین 
 5شبیه سازي  4شبیه سازي  3شبیه سازي  2شبیه سازي  1شبیه سازي 

کارلو معمولی مونت  3.751 3.416 3.599 3.457 3.587 3.56 0.037 
اهمیت مستقیم برداري بانمونه   3.408 3.683 3.844 3.679 3.488 3.62 0.048 

 
 پذیري مکانیاثر تغییر- 8

هاي این تحقیق، بررسی اثر تغییر پذیري مکانی براي یکی از نوآوري
خود   روش  در  است.  خاك  تغییرات مشخصات  مکانی،  همبستگی 

گسسته   چسبندگی زهکشی نشده خاك در عمق توسط تعدادي نقطه
به خود  که  مکانی  به  صورت  نمایی  تابع  اساس  بر  دارند  همبستگی 

 شود:صورت زیر مدل می
( )1 0g =x                                                   (19)  

هستند    jو  iي  هاي نقاط گسستهبه ترتیب عمق  𝑧𝑧𝑗𝑗و    𝑧𝑧𝑖𝑖در این رابطه  
فاصله  0rو   خودبیانگر  این  ي  در  که  است  تحقیق  همبستگی 

 z = 0 mي گسسته در  باالترین نقطه  شود.فرض می   m 2.5معادل
قرار دارد   z = L = 12.5 mي گسسته در عمق  ترین نقطهو پایین

ي بین نقاط گسسته سازي، فاصلهطول شمع است. براي ساده   Lکه  
ي بین نقاط گسسته  sي جدایی  شود. فاصلهنظر گرفته مییکسان در

)  مجاور برابر است با  )p/ 1L n تعداد نقاط    pnکه در این رابطه    −
توان به نکات زیر در این بررسی اشاره  باشد. در ادامه می گسسته می

 کرد.
ي منفرد براي نشان دادن کل ي گسستهکه از یک نقطهزمانی  الف)

در هر   ucشود که مقدار  شود فرض میمیدان تصادفی استفاده می
الیه درون  و    نقطه  بر    ucیکسان  تصادفی  مقدار  توزیع یک  اساس 

است.   kPa 2.88و انحراف معیار  kPa 14.4نرمال با میانگین  لوگ
هاي خاك درون میدان تصادفی وجود  بین المان  ucهمبستگی کامل  

شود. شاخص  برابر با بینهایت می  𝑟𝑟0همبستگی  ي خوددارد و فاصله
کارانه است و  این روش محافظهدست آمده از  به    β  اطمینانقابلیت

)متناظر با   1βمقدار    2.5m0r=  براي )1 0g =x    و    497/1معادل
مقدار   مقدار  با    2βهمچنین  )متناظر  )2 0g =x    781/1معادل  

 باشند. می
-در شکل  zنسبت به عمق  ∗𝑐𝑐uي طراحی  تغییرات مقادیر نقطه ب)

همبستگی مکانی نشان داده شده است.  براي روش خود    6و    5اي  ه

خطی است الزم است به منظور ي طراحی غیراز آنجا که پروفیل نقطه
خطی، تعداد نقاط گسسته از یک حداقل معینی  پوشش پروفیل غیر

نقطه سه  یا  دو  از  استفاده  در  باشد.  پروفیلبیشتر  هاي  ي گسسته، 
یا دونقطه این ي طراحی خطی  بود و  نخواهند  خطی حاصل دقیق 

خود روش  براي  داد  نشان  پنج   تحقیق  حداقل  مکانی،  همبستگی 
 ي گسسته نیاز است.نقطه

 

 
در حالت  zنسبت به عمق  ∗𝒄𝒄𝒖𝒖ي طراحی  : تغییرات مقادیر نقطه5شکل 

 01g = (x)برداري براي حدي بهره
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در حالت  zنسبت به عمق  ∗𝒄𝒄𝒖𝒖ي طراحی  : تغییرات مقادیر نقطه6شکل 

 02g = (x)حدي نهایی براي 
 

 تحلیل حساسیت- 9
بر   این تحقیق تحلیل حساسیت  براي در  پیشنهادي  اساس ضرایب 

همبسته انجام شده است. فرضیات آماري   هاي احتمال دو متغیرتوزیع
-هاي تصادفی اصلی استفاده شده شامل توزیعاولیه که بر روي متغیر

براي   گامبل  توزیعtopMو    topPهاي  لوگ،  براي  هاي  و   ucنرمال 
صورت ي گسسته براي مدلسازي بههمچنین استفاده از شش نقطه

خود   تابع  طبق  با  مکانی  مکانی  باشند. می)  2.5m0r=همبستگی 
ترتیب معادل    ucو    topP  ،topMمقادیر میانگین    kN60   ،20به 

kN.m    14.4و kPa  شوند. همچنین مقدار  درنظر گرفته میCOV 
 فرض شده است. الزم است نکات زیر درنظرگرفته شوند:  0.2معادل 

قابلیت شاخص  حساسیت  ضریب  نسبت الف)  یعنی  اطمینان 
𝜕𝜕𝛽𝛽 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖′⁄    روي رابطه شاخص قابلیت اطمینان با انجام مشتق عددي

 به شرح زیر قابل بیان است:

)20                              (( ) ( )
0.5

'* 1 '*T
β − =   

x R x  

بین ضرایب حساسیت حاصل از روش پیشنهادي با   مقایسه  7جدول  
دهد که تا چهار رقم اعشار یکسان گیري عددي را نشان میمشتق

توان نشان داد که حداکثر خطاي نسبی  هستند. براي مثال حاضر می

𝛽𝛽�𝜕�مطلق   𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖′⁄    حدود جدول    %0.002تنها  این  نتایج  است. 
 دهد. متغیرهاي تصادفی داراي اهمیت بیشتري را به خوبی نشان می

و   اطمینان با توجه به میانگینشاخص قابلیت  ب) مقادیر حساسیت
) روابط  اساس  بر  تصادفی  پارامترهاي  معیار  (15انحراف  و   (16  (

گیري عددي، مبنی بر تغییرات واقعی  شوند و با مشتقمحاسبه می
قابلیت میانگینشاخص  در  اختالفات  با  متناظر  انحراف    اطمینان  و 

گیري عددي شامل حل  شوند. به عبارت دیگر مشتقمعیار مقایسه می
اطمینان جدید هاي قابلیتبیشتر براي تعیین نقاط طراحی و شاخص

همامی جدول  شود.  در  که  ضرایب    8نطور  است  شده  داده  نشان 
سازگاري خیلی    𝛽𝛽/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖�𝜕�و    𝛽𝛽/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖�𝜕�حساسیت پیشنهادي یعنی  
حساسیت مقادیر  با  مشتق  خوبی  از  اساس حاصل  بر  عددي  گیري 

به این معناست که    FORMدارند. سازگاري مناسب    FORMروش  
و   𝑥𝑥𝑖𝑖′/∆𝜕𝜕𝑖𝑖∆یب توسط به ترت 𝑥𝑥𝑖𝑖′/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖�𝜕�و   𝑥𝑥𝑖𝑖′/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖�𝜕�هاي تقریب

∆𝑥𝑥𝑖𝑖′/∆𝜕𝜕𝑖𝑖  می نشان  را  اندکی  بسیار  در  خطاي  اگر  (حتی  دهند 
ي طراحی بدون تغییر محاسبات دو مقدار بعدي فرض شود که نقطه

دهند چرا ) کارآمد نشان می16) و (15باقی بماند). همچنین روابط (
بر حساسیت  روابط  این  نقطهکه  شاخص اساس  و  اصلی  طراحی  ي 

قابلیتلیتقاب محاسبات  به  نیاز  بدون  را  بیشتر   اطمینان  اطمینان 
 نمایند. محاسبه می

اگر ضریب حساسیت   متغیر   𝛽𝛽/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖�𝜕�یا    𝛽𝛽/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖�𝜕�د)  یک  براي 
مشخص   که   ixتصادفی  معناست  این  به  باشد  داشته  مثبت  مقدار 

 𝑖𝑖�𝜕�یا    𝑖𝑖�𝜕�که مقادیر  یابد  شاخص قابلیت اطمینان زمانی افزایش می
به  ixربوط به  م یابد. عکس این قضیه نیز صادق است.  طور افزایش 

داراي مقادیر    topMو    topPبراي    𝛽𝛽/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖�𝜕�کلی، ضرایب حساسیت  
براي   اما  𝑐𝑐u,k (𝑘𝑘منفی  = 1,2, … مثبت   (6, مقادیر  داراي 

این نتایج نشان می یابد که  زمانی کاهش می    𝛽𝛽دهند که  هستند. 
مقدار میانگین متغیر بار افزایش یابد و بالعکس. مقادیر باالي میانگین 

پایین  به شاخص قابلیتبار معموالً منجر   شود. تمام تر میاطمینان 
زمانی    𝛽𝛽دهد  منفی هستند که نشان می  𝛽𝛽/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖�𝜕�ضرایب حساسیت  

واریا کاهش می یابد.  افزایش  انحراف معیار هر متغیري  نس یابد که 
منجر    بزرگ معموالً  اصلی  تصادفی  متغیر  قابلیتدر  شاخص  -به 

 شود.می اطمینان کوچک
 

 گیري عددي : مقایسه ضرایب حساسیت حاصل از روش پیشنهادي و مشتق 7جدول 
  x(1g(ضرایب حساسیت براي 

Ptop Mtop cu,1 cu,2 cu,3 cu,4 cu,5 cu,6 
0.9037 0.0307 -0.0302 -0.2266 -0.2164 -0.0304 -0.0234 -0.0244 

  x(2g(ضرایب حساسیت براي 
Ptop Mtop cu,1 cu,2 cu,3 cu,4 cu,5 cu,6 

0.9520 0.0449 -0.0290 -0.1568 -0.0871 -0.0108 -0.0054 -0.0077 
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 گیري عددي به میانگین و انحراف معیار حاصل از روش پیشنهادي و مشتق  حساسیت : مقایسه8جدول 

 x(1g(ضرایب حساسیت براي 
 Ptop Mtop cu,1 cu,2 cu,3 cu,4 cu,5 cu,6 روش

𝜕𝜕𝛽𝛽/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖 -0.0475 -0.0064 0.0115 0.0908 0.0866 0.0116 0.0088 0.0090 
∆𝛽𝛽/∆𝜕𝜕𝑖𝑖 -0.0475 -0.0064 0.0115 0.0909 0.0866 0.0116 0.0088 0.0091 
𝜕𝜕𝛽𝛽/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖 -0.0801 -0.0043 -0.0045 -0.0569 -0.0539 -0.0047 -0.0027 -0.0024 
∆𝛽𝛽/∆𝜕𝜕𝑖𝑖 -0.0801 -0.0043 -0.0045 -0.0569 -0.0538 -0.0047 -0.0027 -0.0024 

 x(2g(ضرایب حساسیت براي 
 Ptop Mtop cu,1 cu,2 cu,3 cu,4 cu,5 cu,6 روش

𝜕𝜕𝛽𝛽/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖 -0.0460 -0.0088 0.0109 0.0610 0.0334 0.0040 0.0020 0.0028 
∆𝛽𝛽/∆𝜕𝜕𝑖𝑖 -0.0460 -0.0088 0.0110 0.0610 0.0334 0.0039 0.0020 0.0027 
𝜕𝜕𝛽𝛽/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖 -0.0955 -0.0075 -0.0037 -0.0301 -0.0142 -0.0012 -0.0005 -0.0006 
∆𝛽𝛽/∆𝜕𝜕𝑖𝑖 -0.0955 -0.0075 -0.0038 -0.0301 -0.0142 -0.0012 -0.0005 -0.0006 

 
 

 جمعبندي و نتیجه گیري - 10
اطمینان شمع تحت بار جانبی با استفاده از   قابلیت در این تحقیق  

کارلو پیشرفته  روش مونت) و همچنین  FORMي اول (روش مرتبه
گون در فضاي اصلی  اساس دیدگاه بیضیبر  اهمیت)  برداري با  (نمونه

از روش  متغیرهاي تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تحلیل  
ماتریس سختی بر اساس مدل تیر مستقر بر بستر ارتجاعی استفاده  

المان تیر یک بعدي و خاك را به شده تا بتوان شمع را به صورت 
غیر  فنري  المان  همچنین  صورت  کرد.  مدلسازي  ایخطی  ن در 

پذیري مکانی مشخصات خاك با استفاده از روش خود پژوهش تغییر
شد مدل  نیز  مکانی  عدم    همبستگی  اساس  بر  نتایج  خالصه  که 

توان به صورت زیر خالصه قطعیت روي پارامترهاي این تحقیق را می
 کرد:
شده قادر است تا رفتار خاك را  الگوریتم ماتریس سختی ارائه •

و رفتار خمشی شمع را با    p – yاي  هنظر گرفتن منحنیبا در
 خطی تحلیل کند. صورت غیرانحنا به–نظر گرفتن روابط لنگردر

دست آمده از    به  fpدهند که میانگین  مقایسه نتایج نشان می •
  fpکارلو پیشرفته عمالً همان میانگین  روش نمونه برداري مونت

اوت  کارلو معمولی است با این تف دست آمده از روش مونتبه  
هاي مورد نیاز بسیار کمتر هستند. میزان دقت که تعداد نمونه

) تغییرات  ضریب  میCOVبا  نشان  کمتري )  تعداد  با  دهند 
مونت روش  در  (نمونهنمونه  پیشرفته  اهمیت  کارلو  با  برداري 

کارلو  مستقیم) در مقایسه با تعداد زیادي نمونه در روش مونت
 10و اختالف کمتر از    معمولی، نتایج دقت قابل قبول داشته

 درصد است.
در ارتباط با مقادیر چسبندگی خاك نسبت به عمق نتایج این  •

براي همبستگی   نقطه گسسته  پنج  داد حداقل  نشان  تحقیق 

نقطه  سه  یا  دو  از  استفاده  و  است  نیاز  در  مکانی  گسسته  ي 
خطی دقیق نخواهند  خاك جهت طراحی خطی یا دو  پروفیل

 بود.
اطمینان روي شمع منفرد تحت بار جانبی با  تهاي قابلیتحلیل •

قابلیت روش  از  مرتبهاستفاده  (اطمینان  اول  و  FORMي   (
(هاي مونتسازيشبیه نمونهMCSکارلو  روش  دارد  نشان   (-

 اهمیت از روش معمولی بسیار کارآمدتر است. رداري با ب
ضریب حساسیت پیشنهادي با توجه به میانگین و انحراف معیار   •

بهمطابقت   مقادیر  با  خوبی  روش  بسیار  از  آمده  دست 
ي اول  اطمینان مرتبهاساس روش قابلیتگیري عددي بر  مشتق 

)FORMدهد. ) نشان می 
 
 

 پیوست-11
به    4و    3در روابط    Vتا    Qو  همچنین ضرایب    Gتا    Aضرایب  

 شرح زیر قایل تعریف است. 
 

𝐴𝐴 = −12(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑖𝑖
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖

3 + 3(𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑖𝑖−1𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖
20

   )21(  

𝐵𝐵

=
12(𝐸𝐸𝐼𝐼)𝑖𝑖
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖3

+
12(𝐸𝐸𝐼𝐼)𝑖𝑖+1
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖+13

+
7(𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑖𝑖(𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖 + 𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖+1)

20
 

)22(  

𝐶𝐶 = −
12(𝐸𝐸𝐼𝐼)𝑖𝑖+1
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖+13

+
3(𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑖𝑖+1𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖+1

20
 

)23(  

𝐷𝐷 = 6(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑖𝑖
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖

2   )24(  

𝐹𝐹 = 6(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑖𝑖
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖

2 − 6(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑖𝑖+1
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖+1

2   )25(  
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𝐺𝐺 = 6(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑖𝑖+1
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖+1

2    )26(  

𝑅𝑅 = 6(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑖𝑖
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖

2 − 6(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑖𝑖+1
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖+1

2 + 3(𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑖𝑖�𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖
2−𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖+1

2 �
60

  )27(  

𝑄𝑄 = −
6(𝐸𝐸𝐼𝐼)𝑖𝑖
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖2

+
2(𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑖𝑖−1𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖−12

60
 

)28(  

𝑆𝑆 =
6(𝐸𝐸𝐼𝐼)𝑖𝑖+1
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖+12 +

2(𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑖𝑖+1𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖+12

60
 

)29(  

𝑇𝑇 =
2(𝐸𝐸𝐼𝐼)𝑖𝑖
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖

 )30(  

𝑈𝑈 = 4(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑖𝑖
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖

+ 4(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑖𝑖+1
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖+1

  )31(  

𝑉𝑉 =
2(𝐸𝐸𝐼𝐼)𝑖𝑖+1
𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖+1

 
)32(  
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