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طراحی برای قابلیت اطمینان :بهینهسازی سازههای
بحرانی با استفاده از تحلیل فاصله بینظمی
در اين مقاله ،يك روشِ طراحي برای قابليتاطمينانِ سازههای بحراني ارائه
شده است .روش فاصله بينظمي برای تحليل قابليتاطمينان ارائه شده و در
چارچوب مناسبي با الگوريتم بهينهسازی تلفيق شدهاست .عليرغم پيشرفت-
هايي كه در زمينه قابليتاطمينان و بهينهسازی صورت گرفته ،هنوز در حوزه
سازههای بحراني چالشهای محاسباتي وجود دارد .در روش فاصله بينظمي،
واريانس نمونههای تصادفي لازم برای شبيهسازی مونتكارلو كاهش يافته و
امكان تحليل قابليتاطمينان قيود بحراني فراهم ميشود .اين روش بر روی
دو نمونه طراحي سازهای پيادهسازی شده و نتايج نشان ميدهد كه اين روش
در مقايسه با روش ضريب اطمينان ،قابليتاطمينان سازه را افزايش ميدهد.

واژههای راهنما :بهينهسازی ،قابليت اطمينان ،سازه بحراني ،فاصله بينظمي ،الگوريتم ژنتيك

 -1مقدمه
روشهای بهينهسازی ابزار قدرتمندی هستند كه امكان دستيابي همزمان به اهداف متضاد نظير كارآيي ،4هزينه
و قابليت اطمينان را از طريق توسعه مفهوم يكپارچگي 5در طراحي امكانپذير ميسازند .فرآيند يكپارچهسازی
بهينهسازی و قابليت اطمينان كه تحت عنوان بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان )RBDO( 6خوانده ميشود،
يكي از مهمترين چالشها در حوزه بهينهسازی است .اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه در واقعيت ،برخي
از جنبههای طراحي ،ماهيت نايقيني 7داشته و موجب افزايش احتمال واماندگي 8طراحي در طي ماموريت
ميشوند و لازم است كه به نحوی در فرآيند طراحي لحاظ شوند .اهميت بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان
در طراحي سازههای بحراني (مانند سازههای ماهواره) دو چندان ميشود .منظور از سازه بحراني ،سازهای است
كه وقوع واماندگي در آن ،خطرات مالي و جاني فراواني را بدنبال دارد و از اين رو لازم است احتمال واماندگي
1كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم و فنون نوين ،دانشگاه تهران ،تهران m.bajellan@gmail.com
2استاديار ،دانشكده علوم و فنون نوين ،دانشگاه تهران ،تهران pmohammadzadeh@guest.ut.ac.ir
3نويسنده مسئول ،دانشيار ،دانشكده علوم و فنون نوين ،دانشگاه تهران ،تهران mfakoor@ut.ac.ir

4

Performance
Integration
6
Reliability based design optimization
7
Non-deterministic
8
Probability of failure
5

44

نشرية پژوهشي مهندسي مكانيك ايران

سال بيستم ،شماره سوم ،پاييز 7937

از مرتبه بسيار پاييني بوده و قابليت اطمينان آن بالا باشد .مهمترين مسئله در بهينهسازی سازههای بحراني بر
مبنای قابليت اطمينان اين است كه علاوه بر طراحي بهينه ،قابليت اطمينان سازه نيز بايد بسيار بالا باشد.
بنابراين مهمترين ابزار بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان ،ابزار تحليل قابليت اطمينان است .روشهای
متفاوتي برای تحليل قابليت اطمينان ارائه شده است كه متداولترين آنها عبارتند از( :الف) روش تحليل
قابليت اطمينان مرتبه اول و دوم7[ )FORM/SORM( 7و( ،]4ب) روشهای بسط تصادفي9[ 4و ]4و (ج)
شبيهسازی مونتكارلو [ 5و .]6روشهای  FORMو  SORMمبتني بر تعيين محتملترين نقطه واماندگي9
( )MPPو تقريب تابع حالت حدی( 4تابعي كه واماندگي سازه ،مانند خزش و خستگي را مدل ميكند) در آن
نقطه هستند .مهمترين مشكلات روشهای  FORMو  SORMعبارتند از :نياز به يافتن محتملترين نقطه
واماندگي ،ناكارآمدی در طراحيهايي با چند  MPPو دقت پايين برای تابع حالت حدی غيرخطي .همچنين
اين روشها در تحليل قابليت اطمينان طراحيهای بحراني ناكارآمد هستند .در روشهای بسط تصادفي نيز ،از
معادلات رياضي (سری چندجملهایها) برای توصيف فرآيندهای تصادفي استفاده ميشود تا عدم قطعيت به
طور مسقيم وارد طراحي شود .در واقع اين روشها قابليت اطمينان را به طور مستقيم اندازهگيری نميكنند و
از اين رو برای تخمين احتمال واماندگي طراحيهای بحراني كاربرد ندارند .روش مونتكارلو تقريباً متداولترين
روش در تحليل قابليت اطمينان است كه از طريق توليد نمونههای تصادفي و تقريب انتگرال با سری ،احتمال
واماندگي را تخمين ميزند .پيادهسازی روش مونت كارلو مستلزم توليد تعداد نمونههای تصادفي بسيار زيادی
است كه زمان محاسبات را افزايش ميدهد .همچنين اين روش برای تخمين احتمال واماندگي مرتبه پايين
كارآيي ندارد .برای رفع اين مشكلات در تحليل قابليت اطمينان ،روش فاصله بينظمي 5ارائه شده است [.]7
روش فاصله بينظمي بر پايه روش نمونهبرداری بااهميت ،)IS( 6توسعه يافته است .اساس روش نمونهبرداری
بااهميت در انتخاب يك تابع چگالي احتمال ،به نام به تابع چگالي بااهميت است ،به گونهای كه واريانس
نمونهبرداری كاهش يابد .دقت روش نمونهبرداری بااهميت به طور چشمگيری وابسته به انتخاب تابع چگالي
بااهميت بوده و نياز است تا تابع چگالي بهينه مورد استفاده قرار بگيرد .روش فاصله بينظمي ،يك راهكار برای
دستيابي به تابع چگالي احتمال بااهميت بهينه ،بدون استفاده از محاسبات محتملترين نقطه واماندگي است.
مهمترين مزيتهای روش فاصله بينظمي عبارت است از [( :]8الف) قابليت حل تحليلي ،در مواردی كه
متغيرهای تصادفي با استفاده از توابع چگالي نمايي مدل شدهاند ،وجود دارد كه موجب كاهش حجم محاسبات
ميشود و (ب) از اطلاعات محتملترين نقطه واماندگي استفاده نميشود كه موجب افزايش دقت بخصوص برای
قيود غيرخطي ميشود .با توجه به كارآيي روش فاصله بينظمي ،اين روش در تحليل قابليت اطمينان سازهای
[ ]3و تحليل قابليت اطمينان شبكه [ ]71مورد استفاده قرار گرفته است.
از طرف ديگر ،با توجه به پيشرفتهايي كه در حوزه محاسبات عددی و پردازندههای قدرت بالا در دو دهه
اخير صورت پذيرفته است ،الگوريتمهای بهينهسازی به يك ابزار بسيار جذاب طراحي تبديل شدهاند.
1

First/second order reliability method
Stochastic expansion
3
Most probable point of failure
4
Limit state function
5
Cross entropy
6
Importance sampling
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ويژگي مهم الگوريتمهای بهينهسازی ،توانايي آنها در بررسي تعداد زيادی از گزينههای طراحي 7و انتخاب
طرح بهينه است .استفاده از اين الگوريتمهای بهينهسازی غالباً منجر ميشود كه طراحي بهينه در مرز قيود
طراحي واقع شود ،بدين معني كه وجود عدم قطعيت در پارامترهای يا متغيرهای طراحي ميتواند منجر به
نقض قيود طراحي شود كه در سازههای بحراني ميتواند تا وقوع واماندگي هم ادامه پيدا كند .از اين رو ،وارد
كردن قابليت اطمينان در فرآيند طراحي با استفاده از بهينهسازی يك نياز اساسي در حوزه طراحي ميباشد.
در همين راستا و از آنجايي كه روش فاصله بينظمي قابليت بالايي در تحليل قابليت اطمينان دارد ،در اين
مقاله ،در چارچوب بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان مورد استفاده قرار گرفته است .برای پيادهسازی
بهينهسازی برمبنای قابليت اطمينان سازههای بحراني ،لازم است كه روش فاصله بينظمي به طور مناسبي با
الگوريتم بهينهسازی تلفيق شود .برای اين منظور ،روش فاصله بينظمي در قالب چارچوب دومرحلهای در
الگوريتم ژنتيك ( )GAبكار گرفته شده است .در اين روش الگوريتم بهينهسازی به جای محاسبه قيود ،احتمال
واماندگي آنها را در هر تكرار محاسبه ميكند و نهايتاً طرحي را ارائه ميدهد كه علاوه بر بهينه بودن ،دارای
قابليت اطمينان بالايي است .از آنجايي كه روش ارائه شده در اين مقاله بر پايه نمونهبرداری است ،قابليت
بكارگيری در مدلهای صريح و ضمني (مانند مدل المان محدود) را نيز دارد.

 -2بهینهسازی بر مبنای قابلیت اطمینان
در بهينهسازی يقيني ،تمام قيود ،از جمله قيود بحراني بدون توجه به عدم قطعيت در طراحي مورد ارزيابي
قرار ميگيرند و نقطه بهينه نيز عمدتاً در مرز قيود قرار ميگيرد .اين امر موجب ميشود تا با بروز تغييراتي در
متغيرها و يا پارامترهای طراحي ،اين قيود نقض شده و نقطه بهينه در ناحيه غير قابل قبول قرار بگيرد و موجب
بروز واماندگي در طراحي شود .بنابراين لازم است كه بهينهسازی طراحي به گونهای باشد كه درجه معقولي از
عدم قطعيت در طراحي لحاظ شود .بهينهسازی برمبنای قابليت اطمينان راهكاری ايجاد ميكند كه با استفاده
از آن ،طراحي بهينه ،با درنظر گرفتن الزامات قابليت اطمينان حاصل ميشود .برای وارد كردن قابليت اطمينان
در بهينهسازی لازم است تا تغييراتي در فرمولسازی بهينهسازی يقيني صورت پذيرد .يك مسئله بهينهسازی
يقيني به صورت رابطه ( )7فرمولسازی ميشود:
)min c(d , p
d

()7

s.t : gi (d , p)  0, i  1,..., N
d L  d  dU

كه در اينجا  cتابع هدف d ،بردار متغير طراحي p ،بردار پارامتر طراحي g ،قيد نامساوی و  dLو  dUبه ترتيب
حد پايين و بالای متغيرهای طراحي را نشان ميدهند .علامت خط تيره در زير متغيرها نشانگر برداری بودن
آنها است .همچنين در اين فرمولسازی تنها قيود نامساوی در نظر گرفته شدهاند.
برای دستيابي به فرمولسازی  RBDOبر مبنای رابطه ( ،)7لازم است تا دو نكته مورد توجه قرار گيرد [:]77

Design variants

1
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قيود به دو دسته تقسيم ميشوند :قيود سخت و قيود نرم .7قيود سخت ،قيودی هستند كه شرايط بحراني را
مدل ميكنند (مانند شكست و خستگي) و بايد قابليت اطمينان در آنها در نظر گرفته شود و قيود نرم ،قيودی
هستند كه شرايط يقيني را مدل ميكنند (مانند هزينه در برخي طراحيها) و لزومي ندارد كه قابليت اطمينان
در آنها مدل شود .عدم قطعيت توسط متغير تصادفي  Xمدل ميشود كه خود تابعي از پارامترهای تابع توزيع
احتمالاتي (مانند ميانگين و انحراف معيار در توزيع نرمال) است و با  θنشان داده ميشود .در  ،RBDOمتغير
طراحي ( )dميتواند هم شامل متغيرهايي باشد كه به صورت يقيني مدل شدهاند و ماهيت تصادفي ندارند ،كه
با  ηنمايش داده ميشود ،و هم شامل پارامترهای متغير تصادفي ( )θباشد .بنابراين  dزيرمجموعهای از  θو η
است .از طرفي پارامترهای طراحي ( )pهم ميتوانند ماهيت تصادفي داشته باشند .بنابراين  pهم ميتواند
زيرمجموعهای از  θباشد .از اين رو ،اعضا مجموعه } {d,pهمان اعضا مجموعه } {θ,ηهستند .اين طرز نمايش،
نشان ميدهد كه مجموعه پارامترها و متغيرهای طراحي را ميتوان به صورت مجموعهای از عناصر تصادفي و
يقيني نيز بيان كرد كه در فرمولسازی  RBDOبكار ميآيد.
بر اساس دو نكته فوق ،فرمولسازی  RBDOبه شكل رابطه ( )4بيان ميشود:
)min c(d , p
d

()4

s.t : giR (d , p)  Pi f  Pi fT  0, i  1,..., Nhard
g Dj (d , p)  0, j  1,..., N soft
d L  d  dU

جاييكه  ، g Rقيد سخت (قيد قابليت اطمينان) و  ، g Dقيد نرم (قيد يقيني) را فرمولسازی ميكنند.
احتمال واماندگي قيد و  P fTميزان احتمال واماندگي مجاز (مورد انتظار) است.
رابطه ( )4تضمين ميكند كه احتمال واماندگي قيد بحراني از احتمال واماندگي مجاز ،كمتر است .احتمال
واماندگي مجاز به صورت متمم قابليت اطمينان مورد انتظار بيان ميشود .به عبارت ديگر  ، P fT  1  RTكه در
آن  RTقابليت اطمينان مورد انتظار است .همچنين متناظر با احتمال واماندگي هدف (  ،) P fTشاخص قابليت
اطمينان )β( 4هم به صورت رابطه )    1(Pfتعريف ميشود [ ]74كه در آن )  (.تابع توزيع تجمعي
استاندارد 9برای توزيع نرمال است.
احتمال واماندگي هر قيد بحراني نيز طبق تعريف ،به صورت رابطه ( )9بيان ميشود:
Pf

()9

f X ( x )dx

P f  P {S( X( ), )  0}  

S 0

كه در اينجا S(.) ،تابع حالت حدی قيود سخت است كه برای نشان دادن ماهيت تصادفي آن ،به صورت
تابعي از  θو  ηبيان شده است x .بردار تصادفي است كه از روی متغير تصادفي  Xبا تابع چگالي احتمال توام
) f X ( xبدست آمده است.
نهايتاٌ با توجه به رابطه ( ،)9بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان به صورت رابطه ( )4بازنويسي ميشود:
1

Hard/soft constraint
Reliability index
3
)Standard cumulative distribution function (CDF
2
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)min c(d , p
d

()4

s.t : P { S i ( X ( ), )  0}  Pi fT  0, i  1,..., Nhard
g Dj (d , p)  0, j  1,..., N soft
d L  d  dU

اين فرمولسازی بيان ميكند كه برخي قيود يقيني بوده و محاسبات آنها همانند بهينهسازی يقيني است و
برخي ديگر از قيود بر مبنای قابليت اطمينان هستند و محاسبات آنها نياز به ابزار ديگری تحت عنوان تحليل
قابليت اطمينان دارد كه در بخش بعدی بررسي شده است.

 -3تحلیل قابلیت اطمینان با استفاده از روش فاصله بینظمی
با توجه به فرمولسازی ارائه شده برای  RBDOدر بخش ( ،)4لازم است كه احتمال واماندگي قيود ،كه در
رابطه ( )9بيان شد ،در هر تكرار از بهينهسازی محاسبه شود .حل انتگرال نشان داده شده در رابطه ( ،)9بدليل
ماهيت غيرخطي ،چند بعدی و همچنين عدم وجود تابع صريح برای تابع حالت حدی ،دشوار بوده و نياز به
روشهای عددی مناسبي دارد .همچنين در طراحيهای بحراني ،كه در اين مقاله مد نظر است ،نياز است كه
احتمال واماندگي از مرتبه پايين تحليل شود و اين مسئله ،چالشي ديگر در محاسبه احتمال واماندگي ( ) P f
است .در اين مقاله برای رفع اين مشكلات از روش فاصله بينظمي استفاده شده است.
روش فاصله بينظمي بر مبنای روش نمونهبرداری بااهميت بنا نهاده شده است .روش نمونه برداری با اهميت،
انتگرال رابطه ( )9را با استفاده از توليد نمونههای تصادفي و استفاده از سری به جای انتگرال ،تقريب ميزند.
همچنين برای تخمين احتمال واماندگي مرتبه پايين ،از يك تابع چگالي ،موسوم به تابع چگالي بااهميت
استفاده ميشود .تخمين احتمال واماندگي با استفاده از روش نمونهبرداری با اهميت در رابطه ( )5نشان داده
شده است.
()5

) f (x
1 N
I[ x k ] X k

N k 1
) hX ( x k

PISf 

كه در اينجا  PISfتخميني از احتمال واماندگي با استفاده از روش نمونهبرداری با اهميت است N .تعداد
نمونههای تصادفي است و  k ، xkاُمين درآيه از بردار  xاست كه از روی تابع چگالي )  hX ( xتوليد ميشودhX ( x ) .
تابع چگالي بااهميت بوده و طوری در نظر گرفته ميشود كه اگر به ازای مقاديری از  xkصفر شود ،آنگاه )f X ( x
نيز به ازای همان مقادير ،صفر شود I [ x] .تابع شاخص 7بوده كه در واقع جايگزين مرز انتگرالگيری شده است
و با استفاده از رابطه ( )6تعريف ميشود.
()6

1, S ( x )  0
I[ x ]  
0, S ( x )  0

دقت اين روش به ميزان زيادی به انتخاب تابع چگالي بااهميت بستگي دارد .در مرجع [ ]79نشان داده
شده است كه مقدار بهينه تابع چگالي احتمال برابر  h*X ( x )  I [ x] f X ( x) / P fاست.
Index function

1
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مطابق اين رابطه ،تابع چگالي بهينه به مقدار احتمال واماندگي بستگي دارد كه خودخواسته مسئله است.
بنابراين نياز به روش مناسبي است كه با دقت بالايي مقدار ) hX ( xرا محاسبه نمايد .يك راهكار برای دستيابي
به اين هدف استفاده از روش فاصله بينظمي است .در روش فاصله بينظمي برای سهولت در محاسبات ،متداول
است كه ) hX ( xاز همان خانواده توابع چگالي احتمال ) f X ( xانتخاب شود [ .]74بنابراين اگر ) f X ( xبه صورت
تابعي از پارامترهای احتمالاتي (مانند ميانگين و انحراف معيار) و به شكل )  f X ( x , uبيان شود f X ( x) ،ميتواند به
صورت )  f X ( x , vدر نظر گرفته شود كه  vو  uبردار پارامتر مرجع 7ناميده ميشوند .با توجه به اين تعريف،
تنها با يافتن بردار  vبهينه ،تابع چگالي با اهميت بهينه بدست ميآيد .برای اين منظور كافي است فاصله
بينظمي بين دو تابع ) hX ( xو )  h*X ( xكمينه شود .طبق تعريف فاصله بينظمي بين دو تابع به صورت رابطه
( )7فرمولسازی ميشود [.]7
)hX* ( x )dx ,

()7
كه در اينجا

)DCE (.

) hX* ( x
) hX ( x

فاصله بينظمي بين دو تابع و

)ln(.

(DCE (hX* ( x ), hX ( x ))   ln

تابع لگاريتم طبيعي است.

با جايگذاری )  hX ( x )  f X ( x , vو  h*X ( x )  I [ x] f X ( x , u ) / P fدر معادله ( ،)7كمينهسازی فاصله بينظمي و تقريب
انتگرال با سری جهت محاسبه عددی ،رابطه اخير ،به شكل معادله ( )8فرمولسازی ميشود.
)f ( x , u
1 M
ln( f X ( xq , v ))I[ xq ] X q
,

M q1
) f X ( xq , w

()8

Min DCE  Min
v

v

كه در اينجا M ،تعداد نمونهها برای محاسبه سری است و  q ، xqامين درآيه از بردار  xاست كه از روی تابع
چگالي ) f X ( x , wتوليد ميشود .بايد دقت داشت كه ،با توجه به ماهيت نادر ] ، I [ xبرای محاسبه سری فوق دوباره
از نمونهبرداری بااهميت با تابع چگالي ) f X ( x , wكه )  f X ( x , uرا در بر ميگيرد ،استفاده شده است.
با يافتن مقدار بهينه بردار پارامتر مرجع ( *  ) vاز رابطه ( )8و جايگذاری آن در معادله ( ،)5رابطه ( )3حاصل
ميشود كه قابليت تخمين احتمال واماندگي قيود سخت را دارد .در مرجع [ ]75فلوچارتي برای پيادهسازی
اين روش ارائه شده است.
,

()3
كه در اينجا

PCEf

) f X ( xk , u
) * ( xk , v

N

 I[ x ] f
N
k

X

1

PCEf 

k 1

تخميني از احتمال واماندگي با روش فاصله بينظمي است.

 -4چارچوب پیادهسازی بهینهسازی بر مبنای قابلیت اطمینان
روش متداول برای حل مسئله بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان استفاده از چارچوب دومرحلهای است؛ به
طوری كه در حلقه خارجي الگوريتم بهينهسازی ،نقطه بهينه را جستجو ميكند و در حلقه داخلي تحليل
قابليت اطمينان انجام ميگيرد و اين روند تا رسيدن به طراحي بهينه ادامه پيدا ميكند.
Reference parameter

1
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چارچوب تك مرحلهای نيز برای ادغام فرآيند بهينهسازی و تحليل قابليت اطمينان ارائه شدهاند .اساس اين
روشها بر جايگزين كردن قيود سخت با قيود معادلي است كه هزينه محاسبات كمتری دارند .در مرجع []76
مروری بر اين روشها شده است .اگرچه اين روشها منجر به كاهش هزينه محاسباتي ميشوند ،ولي قابليت
تخمين احتمال واماندگي مرتبه پايين را ندارند .برای پيادهسازی  RBDOدر چارچوب دومرحلهای ،لازم است
تا روش تحليل قابليت اطمينان فاصله بينظمي كه در بخش ( )9ارائه شد ،با الگوريتم بهينهسازی تلفيق شود.
از آنجايي كه روش فاصله بينظمي يك روش تصادفي است ،فضای قيود سخت ،بسيار نويزی ميباشد؛ بدين
معني كه به ازای دو مقدار يكسان از متغيرهای طراحي ،مقدار قيود سخت يكسان نخواهد بود و مقدار كمي با
يكديگر اختلاف دارند .اين مشكل همگرايي ،الگوريتم بهينهسازی را با چالش جدی مواجه ميكند.
از اين رو در اين مقاله از الگوريتم ژنتيك ( )GAبرای بهينهسازی استفاده شده است كه بسيار كارآمد 7بوده و
از قابليت بالايي در بهينهسازی نويزی برخوردار است .چالش ديگر در  ،RBDOفرمولسازی قيود سخت است
كه در رابطه ( )4به شكل  giR (d , p)  Pi f  Pi fTصورت گرفت .از آنجايي كه در سازههای بحراني P f ،و  ، P fTهر
دو مقدار بسيار كمي (از مرتبه  10-5يا كمتر) دارند ،اختلاف آنها نيز مقدار كمي خواهد داشت كه اين مسئله
همگرايي را دچار مشكل خواهد كرد؛ زيرا حتي در نقاطي كه در نزديكي نقطه بهينه نيستند ،قيود مقداری
نزديك به صفر دارند .از اين رو نياز است كه قيود سخت ،به صورت بيبعد شده و به شكل giR (d , p)  Pi f / Pi fT  1
فرمولسازی شوند .يكي ديگر از مشكلات موجود در  RBDOبا استفاده از روش فاصله بينظمي ،تحليل قابليت
اطمينان مسائلي است كه بيش از يك قيد سخت دارند .در اين طراحيها نياز است كه روش فاصله بينظمي
برای تحليل همزمان چند قيد توسعه يابد .در مرجع [ ]77يك روش برای تحليل قابليت اطمينان چند قيدی
با استفاده از روش فاصله بينظمي ارائه شده است .با اين وجود استفاده از اين روش ،در بهينهسازی بر مبنای
قابليت اطميناني كه فضای طراحي آنها بزرگ است ،دارای محدوديت ميباشد ،زيرا در مواردی كه الگوريتم
بهينهسازی نقطهای را برای تحليل قابليت اطمينان توليد ميكند كه در فاصله دوری از يك قيد قرار دارد (اين
حالت ،بيشتر در ابتدای فرآيند بهينهسازی رخ ميدهد) ،احتمال واماندگي آن قيد ،از محدوده قابل تخمين
توسط روش فاصله بينظمي (كه حدود 10-30است) خارج شده و دقت تحليل قابليت اطمينان كاهش مييابد.
برای رفع اين مشكل ،در مرجع [ ،]78از عملگر بيشينه ( )MAXاستفاده شده است تا تنها احتمال واماندگي
نزديكترين قيد (بحرانيترين قيد) ،مورد ارزيابي قرار بگيرد .در اين روش ،تمام قيود سخت با استفاده از رابطه
( ،)71با يك قيد معادلسازی ميشوند.
()71

P Max[S1 ( x ), S2 ( x ),..., S n ( x )]  0  Min[P1fT , P2fT ,..., PnfT ],

كه در اينجا  Pi fTاحتمال واماندگي موردانتظار حالت حدی -iاُم است Min .و Maxنيز به ترتيب
عملگرهای كمينه و بيشينه هستند .بنابراين در مواردی كه امكان استفاده از تحليل قابليت اطمينان چند قيدی
وجود نداشته باشد ،از عملگر  Maxبرای پيادهسازی  RBDOاستفاده ميشود.
چارچوب پيادهسازی  RBDOبا استفاده از الگوريتم بهينهسازی  GAو تحليل قابليت اطمينان فاصله بينظمي
در شكل ( )7نشان داده شده است.
Robust

1
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در اين شكل ،شرط توقف به طور همزمان بر روی تغييرات تابع هدف و تغييرات نقطه بهينه اعمال شده است.
بكارگيری اين روش در فرآيند طراحي بدين معني است كه طراح از طرفي با استفاده از الگوريتم طراحي
گزينههای طراحي مختلفي را بسرعت بررسي كرده و به دنبال پاسخ بهينه است و از طرف ديگر با استفاده از
روش تحليل قابليت اطمينان ،اثرات تمام عدم قطعيتها را در طراحي مد نظر قرار داده و قابليت اطمينان
طراحي را به طور معقولانهای افزايش داده است.

 -5نمونه مطالعاتی
در اين قسمت دو نمونه مطالعاتي از طراحي سازهای انتخاب شده است تا ميزان دقت و كارآيي روش ارائه شده
در اين مقاله مورد ارزيابي قرار گيرد .اين طراحيها به گونهای انتخاب شدهاند كه :ماهيت بكارگيری بهينهسازی
بر مبنای قابليت اطمينان را به خوبي نشان دهند ،مفهوم سازه بحراني را در بگيرند و طيف مناسبي از قيود
غيرخطي را پوشش دهند .همچنين نتايج اين نمونههای مطالعاتي بر اساس معيار دقت مورد بررسي قرار گرفته
و نتايج آنها با مراجع ديگر و همچنين با بهينهسازی با استفاده از ضريب اطمينان مقايسه شده است.

شکل-1

چارچوب دومرحلهای  RBDOبا استفاده از الگوريتم GA
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 -1-5نمونه مطالعاتی اول :تیر یک سر گیردار
اين نمونه مطالعاتي در مرجع [ ]73آورده شده و به صورت ملموس ،اثر پيادهسازی بهينهسازی بر مبنای قابليت
اطمينان را در طراحي سازهای نشان ميدهد .هدف از طراحي ،كمينهسازی وزن تير نشان داده شده در شكل
( ،)4با در نظر گرفتن الزامات قابليت اطمينان است.
طول و سطح مقطع تير ثابت است و دو قيدِ جابجايي(كرنش) در سر آزاد تير و تنش تسليم در انتهای طرف
ديگر ،به عنوان قيود سخت (قيود قابليت اطمينان) در نظر گرفته شدهاند .مقادير تنش و جابجايي در معادلات
( )77و ( )74فرمولسازی شدهاند:
()77

600
600
P  2 Px
2 y
wt
wt

()74

P
P
4L3
( 2y )2  ( x2 )2
Ewt t
w

b 

b 

كه در اينجا  b , b ،به ترتيب تنش در تكيهگاه و جابجايي در سر آزاد تير هستند t .ضخامت و  wعرض سطح
مقطع تير هستند و به عنوان متغير طراحي در نظر گرفته شدهاند Py , Px .بترتيب بارگذاری در راستای  xو y
هستند E .ماژول الاستيك بوده و  Lطول تير است.
فرمولسازی بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان در رابطه ( )79نشان داده شده است:
min f  w t

b

()79

} 1  0
Rb
1  0
) (  

{P

b

s.t : g1 :

} 1  0
Db
0
) (  
0.1  w , t  5
{P

g2 :

كه در اينجا Db , Rb ،نيز بترتيب تنش تسليم و جابجايي مجاز هستند  (  ) .هم بيانگر احتمال واماندگي مورد
نظر است w , t .هم ميانگين متغيرهای طراحي هستند .در اين روابط L=100 ،و  Db=2.25به صورت
غيرتصادفي مدلسازی شدهاند و ساير متغيرها و پارامترهای تصادفي در جدول ( )7ارائه شده است .تمام
توزيعها ،نرمال در نظر گرفته شده است.
وزن تير با استفاده از بهينهسازی يقيني به روش  GAكمينه شده است .پارامترهای الگوريتم ژنتيك به
گونهای تنظيم شدهاند كه سرعت و دقت فرآيند بهينهسازی افزايش يابد .برخي از پارامترهای مهم روش GA
كه در اين نمونه مطالعاتي مورد استفاده قرار گرفته است در جدول ( )4آورده شده است .نتايج بدست آمده
نشان ميدهد كه با استفاده از بهينهسازی يقيني ،مقادير متغيرهای طراحي به صورت  w=2.35و  t=3.33حاصل
شده و تابع هدف برابر  7.82خواهد شد.
شكل ( ،)9فضای طراحي و نقطه بهينه را با استفاده از بهينهسازی يقيني نشان ميدهد.
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شکل -2تير يك سرگيردار

جدول -1متغيرها و پارامترهای تصادفي تير يك سرگيردار
متغير /پارامتر

انحراف از معيار

ميانگين
w

w
t

t

500
1000
29e6
40000

Px
Py

E
Rb

0.001
0.001
100
100
1.45e6
2000

جدول -2پارامترهای روش GA
پارامتر روش GA

جمعيت

مقدار

75

مقدار اوليه
t

w

2

3

نرخ توليد مثل

نرخ جهش

0.8

0.05

شکل -3فضای طراحي تير يك سر درگير
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جدول -3بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان تير يك سر گيردار


P fT

t

w

f

} Max { g 1 , g 2

3
4
5

1.35e-3
3.17e-5
2.87e-7

3.89
3.99
4.06

2.45
2.57
2.82

9.53
10.26
11.44

-0.03
-0.47
-0.99

همچنين بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان با استفاده از روش فاصله بينظمي ،برای شاخص قابليت
اطمينان (  ) مختلف پيادهسازی شده و نتايج آن در جدول ( )9نشان داده شده است.
در جدول ( ،)9ابتدا روش ارائه شده در اين مقاله به ازای   =3محاسبه شده تا با استفاده از نتايج موجود در
مرجع [ w =2.45 ، t =3.89( ]73و )f= 9.52اعتبارسنجي شود .نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه اين روش
از دقت بالايي برخوردار است .در ادامه روش فاصله بينظمي برای بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان بحراني
تير يك سر درگير ( )  =5 ،  =4به كار گرفته شده است تا احتمال واماندگي تير كاهش يابد .نتايج نشان داده
شده در جدول ( )9بيانگر اين است كه با استفاده از روش فاصله بينظمي ،ميتوان به طور اصولي ،قابليت
اطمينان سازه را حتي برای موارد بحراني كه احتمال شكست از مرتبه  10-5و  10-7است ،افزايش داد .البته اين
نتايج را ميتوان به طور فيزيكي نيز تعبير كرد؛ بدين صورت كه برای افزايش قابليت اطمينان طراحي ،لازم
است تا سطح مقطع بزرگتری برای تير اتخاذ شود كه منجر به افزايش وزن تير (تابع هدف) ميشود.
همچنين با توجه به مقادير بدست آمده برای قيود در جدول ( ،)9مشخص است كه يك چالش بزرگ در
بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان سازههای بحراني ،ارضای قيود سخت (قيود قابليت اطمينان) است .اين
مشكل را ميتوان با استفاده از خطای نسبي 7تخمين روش فاصله بينظمي ،كه در رابطه ( )74نشان داده شده
است [ ،]74توجيه كرد.
()74

) std( x
) ( PCEf N

Er 

كه در اينجا Er ،خطای نسبي تخمين std(.) ،انحراف از معيار نمونههای تصادفي و  Nتعداد نمونهها است.
مطابق رابطه ( ،)74هرچه احتمال واماندگي هدف كاهش يابد ،خطای نسبي تخمين قابليت اطمينان افزايش
مييابد .از اين رو برای كاهش خطا ،بايد تعداد نمونهها را افزايش داد كه منجر به افزايش زمان تحليل ميشود.
در اين مقاله  N=106در نظر گرفته شده است.
بنابراين تفاوت اساسي بهينهسازی يقيني با بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان ،ماهيت تصادفي قيود
سخت است كه منجر نويزی شدن بهينهسازی ميشود و همگرايي آن را به تاخير مياندازد .برای مقايسه نتايج
بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان با رويكرد متداولِ استفاده از ضريب اطمينان ،در رابطه ( )75بهينهسازی
با ضريب اطمينان فرمولسازی شده است.

Relative error

1
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min f  wt
 b
1  0
Rb
 b
g2 : b  1  0
D
0.1  w , t  5

s.t : g1 :

()75

جدول -4بهينهسازی با استفاده از ضريب اطمينان بر روی تير يك سر گيردار
Ω

t

w

f

} Max { g 1 , g 2

1.25
1.5
2
3

3.32
4.03
4.31
4.90

2.35
2.50
2.84
3.27

8.91
10.08
12.24
16.02

0
0
0
0

كه در اينجا Ω ،ضريب اطميناني است كه بر روی قيود اعمال شده است.
نتايج بهينه سازی با استفاده از ضريب اطمينان نيز در جدول ( )4نشان داده شده است .نتايج جدول ( )4به
خوبي نشان ميدهد كه بكارگيری ضريب اطمينان ،موجب طراحي محتاطانه ميشود ،به طوری كه حتي برای
ضريب اطمينان  ،2وزن سازه به طور قابل توجهي افزايش يافته است؛ در حالي كه مطابق نتايج دست آمده در
جدول ( ،) 9نيازی به اين مقدار از افزايش وزن ،حتي برای قابليت اطمينان بالا ،نيست .از طرف ديگر ،با توجه
به عدم ارتباط مستقيم بين ضريب اطمينان ( )Ωو احتمال واماندگي (  ،) P fانتخاب ضريب اطمينان دشوار
بوده و وابسته به ماهيت طراحي و تجربه طراح دارد و مواردی كه ديدی نسبت به طراحي وجود ندارد ،انتخاب
اين ضريب طراحي دشوارتر ميشود .بنابراين با بكارگيری بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان ،عدم قطعيت
در ويژگيهای هندسه و مواد و بارگذاری سازه به صورت اصولي و با استفاده از روابط رياضي فرمولسازی شده
و وزن سازه به طور حساب شده افزايش مييابد و بيش طراحي 7رخ نميدهد.

 -2-5نمونه مطالعاتی دوم :مخزن تحت فشار
در اين نمونه مطالعاتي كه در مرجع [ ]41بررسي شده ،طراحي يك مخزن تحت فشار و جدار نازک كه دو
انتهای آن به شكل نيم كره هستند ،مد نظر قرار گرفته است .هدف از طراحي اين مخزن ،بيشينهسازی حجم
آن ،با توجه به عدم قطعيت در بارگذاری و جنس مواد است .شكل ( )4مخزن تحت فشار را نشان ميدهد.
فرمولسازی بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان مخزن تحت فشار با توجه به قيود هندسي و قيود عدم
واماندگي ماده در رابطه ( )76ارائه شده است.

Over design

1
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شکل -4مخزن تحت فشار جدار نازک

4
min f  r3  r2 l
3

 1v

} 1  0
Rv
1  0
) (  

{P

 2v

()76

s.t : g1 :

} 1  0
v
R
g2 :
1  0
) (  
l  2r  2t
g3 :
1  0
60
r t
g4 :
1  0
12
5t
g5 :  1  0
r
6  r  24, 10  l  48, 0.25  t  2
{P

كه در اينجا r ،شعاع نيم كره انتهايي l ،طول قسمت مياني و  tضخامت مخزن است كه به عنوان متغيرهای
طراحي تحت عدم قطعيت در نظر گرفته شدهاند و نحوه توزيع آنها در جدول ( )5نشان داده شده است.
Rvتنش تسليم ماده بوده و  1vو   2vتنشهای وارده بر جداره مخزن هستند و توسط روابط ( )77و ( )78نشان
داده ميشوند.
()77
()78

) P v (r  0.5t
 
2t
v
2
) P (2r  2rt  t 2
 2v 
) (2rt  t 2
v
1

كه در اينجا  Pvفشار داخلي مخزن است .با توجه به رابطه ( ،)76قيود اول و دوم (قيود عدم واماندگي ماده) به
عنوان قيود سخت در نظر گرفته شدهاند و ساير قيود هندسي به صورت قيود نرم مدلسازی شدهاند .بهينهسازی
بر مبنای قابليت اطمينان اين مخزن ،با استفاده از روش فاصله بينظمي و بهينهسازی  GAپيادهسازی شده و
نتايج آن در جدول ( )6آورده شده است.
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جدول -5متغيرها و پارامترهای تصادفي مخزن تحت فشار
متغير /پارامتر

ميانگين

t
r
l
Pv
Rv

t

انحراف از معيار
0.1
1.5
3
50
1.3e4

r
l

1000
26e4

جدول -6بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان مخزن تحت فشار


3
1.35e-3
0.43

4
3.17e-5
0.41

5
2.87e-7
0.51

} Max { g 1 ,g2

11.58
36.21
21761
-0.038

11.55
36.11
21604
-0.113

11.50
35.97
21342
-0.214

} Max { g 3 ,...,g5

0

0

0

P fT

t
r
l
f

نتايج نشان داده شده جدول ( )6نشان ميدهد روش ارائه شده در اين مقاله قادر است با دقت بالايي بهينهسازی
بر مبنای قابليت اطمينان را به ازای احتمال شكستهای مرتبه پايين (قابليت اطمينان بالا) برای مخزن تحت
فشار پيادهسازی نمايد .نتايج بدست آمده بيانگر اين است كه برای كاهش احتمال واماندگي مخزن در برابر
فشارهای وارده تا مرتبه  ،2.87e-7لازم است تا حجم مخزن به ميزان  1057واحد نسبت به طراحي يقيني []41
( l=36.00 ،r=11.75 ،t=0.25و  )f=22409كاهش يابد .در واقع از طرفي حجم مخزن كاهش مييابد و از طرف
ديگر قابليت اطمينان سازه به طور قابل توجهي افزايش مييابد.
در اين نمونه مطالعاتي نيز با افزايش شاخص قابليت اطمينان (  ،) ارضای قيود اول و دوم كه قيود قابليت
اطمينان هستند با چالش روبرو ميشود كه به دليل افزايش ماهيت نويزی در بهينهسازی است.

 -6نتیجهگیری
در اين مقاله يك روش برای بهينهسازی طراحي سازهای بحراني بر مبنای قابليت اطمينان و با استفاده از روش
فاصله بينظمي ارائه شد .بر اساس نتايج بدست آمده در اين مقاله مشخص ميشود كه بهينهسازی بر مبنای
قابليت اطمينان سازههای بحراني نيازمند ابزار تحليل قابليت اطمينان قدرتمندی است كه روش فاصله بينظمي
اين ابزار را فراهم ميكند .نتايج بدست آمده نشان ميدهد (جدول  9و  )6كه با بكارگيری اين روش در چارچوب
الگوريتم ژنتيك ،ميتوان با دقت مناسبي بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان را پيادهسازی كرد.
همچنين ،بكارگيری ضريب اطمينان در فرآيند بهينهسازی (جدول ،)4اغلب منجر به بيشطراحي شده و
همچنين ديدگاهي نسبت به قابليت اطمينان مسئله ارائه نميدهد .نتايج اين مقاله نشان ميدهد كه با استفاده
از بهينهسازی بر مبنای قابليت اطمينان اين مشكل حل ميشود ،بويژه برای طراحيهای بحراني كه بهينگي و
قابليت اطمينان به صورت همزمان مد نظر است.
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...  بهينهسازی سازههای بحراني با:طراحي برای قابليت اطمينان

 بكارگيری آن در الگوريتم بهينهسازی جهت،از آنجايي كه روش فاصله بينظمي دارای ماهيت تصادفي است
 موجب نويزی شدن قيود قابليت اطمينان ميشود كه دو پيامد اساسي،تحليل قابليت اطمينان قيود سخت
 (الف) همگرايي بهينهسازی به چالش افتاده و نياز به الگوريتم بهينهسازی كارآمد است و (ب) هزينه:دارد
 برای رفع اين مشكل پيشنهاد ميشود كه در تحقيقات آتي روش فاصله.محاسباتي طراحي افزايش مييابد
بينظمي در چارچوبهای تك مرحلهای توسعه يابد تا از اين طريق نيازی به اجرای اين روش در هر تكرار از
.بهينهسازی نباشد
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Abstract
This article presents an efficient reliability-based optimization method for critical structural
design, in which, the probability of failure (Pf) should remain in a small bound. Critical
structures should be designed to be optimal and reliable. Despite significant progress in
reliability and optimization techniques, their interaction, which is considered in reliabilitybased optimization (RBDO), is faced with several challenges, especially in reliability analysis
of critical constraints (constraints with Pf less than 10-5). To address this issue, in this paper the
cross-entropy method is intended for reliability analysis and is combined with Genetic
Algorithm in a double-loop framework to implement RBDO.
The cross-entropy method is based on Monte Carlo simulation, except that the variance of
sampling is reduced, which leads to a faster and more accurate reliability analysis method. The
proposed RBDO method is demonstrated on two structural design. The obtained results show
a high capability in reliability-based optimization of critical structures. In addition, using the
proposed method, in comparison with traditional safety factor method, provides a more
substantial manner in reliability improvement.

