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 قابليت اعتماد در ژئومكانيك
 با نگاه ويژه به نگهداري تونل آبرساني آتاباركيان در روسيه

 ۲رحمن نژاد ، رضا∗ ۱حسين توكلي
  ايران-استاديار، بخش مهندسي معدن، دانشگاه شهيد باهنر كرمان  -۱
  ايران-گاه شهيد باهنر كرمان استاديار، بخش مهندسي معدن، دانش -۲

 
E-mail: tavakoli.mail.uk.ac.ir 

 :چكيده

امروزه با افزايش جمعيت و افزايش تقاضا، سرمايه گذاري در تاسيسات زيربنائي از جمله سد سازي 
تونلهاي آبرساني بعنوان شاهرگ ارتباطي بين ذخيره آب باال دست سد و . افزايش يافته است
فشار قابل تحمل وارده به نگهداري . ي الكتريكي در پائين دست عمل ميكنندتاسيسات توليد انرژ

بتني اين سازه و شرايط بحراني در حالت تمام مقطع ويا نيمه مقطع خيس از موارد مهم بوده و مورد 
مؤثر طراحي نگهداري تونل آبرساني اتاباركيان با توجه به پنج پارامتر . مهندس طراح است عالقه
هاي وارده در  ت تنشبنس ته، ضخامت نگهداري، عمق تونل ويقطع، مدول االستيسسطح مشامل؛

 كارلو طراحي فوق تدر اين تحقيق با استفاده از متد شبيه سازي مون. روسيه انجام پذيرفته است
پس  اعداد تصادفي وايجادمتدكار. محاسبه شده استمورد بحث و بررسي قرار گرفته و قابليت اعتماد 

 بدست آوردن تابع .مي باشدرهاي تصادفي براي هر پارامتر با توجه به نتايج توزيع طبيعي  متغياز آن
يز لدر مرحله بعد انجام پذيرفته و سپس قابليت اعتماد سازه و آنا» ضريب اطمينان طراحي«توزيع 

 جهت نگهداري بتني تونل  نتايج نشان ميدهد كه طراحي انجام شده.پذيرد حساسيت صورت مي
 .برخوردار است ) ٩٩٩٥/٠( از قابليت اعتماد بااليي يآبرسان

قابليت اعتماد ، تونلهاي آبرساني، احتمال شكست تونل، شبيه سازي مونت : واژه هاي كليدي
 .كارلو، نگهداري تونل
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 :مقدمه

 متر مربع جهت انتقال آب ٣٠ داراي مقطع نعل اسبي با سطح مقطع (Atabarkian)تاباركيانآ تونل آبرساني 
سنگهاي فراگير تونل آذرين از نوع آندزيت و بازالت خرد . ]۱[گيرد مورد استفاده قرار مي) بدون فشار(زاد آ

 ٥ عرض تونل ، متر٦/٠ن غيرمسلح با ضخامت متوسط نگهداري تونل بت. متراست٢٠٠آنشده و عمق متوسط 
 توده سنگ اطراف تونل برابر ته بدست آمده براييمدول االستيس.  متر است٥/٢متر و شعاع قوس در تاج تونل

210000با  cm
kgfEmass در شبيه سازي نسبت ]. ۲[ است٦٥/٠ و نسبت تنشهاي افقي به قائم =

پارامترهايي كه در طراحي نگهداري مورد استفاده قرار . در نظر گرفته ميشود۴/۰ تا يك با ميانگين ۲/۰تنش
عمق تونل بدليل تغيير در توپوگرافي زمين، تغيير تنشهاي تغيير  زيرا اند اعدادي يكتا و ثابت نيستند گرفته
 در ضخامت نگهداري تولرانس ،، تغيير مصالح مورد استفاده )سنگ و بارهاي وارده بدليل تغيير شرايط(  وارده

 تغيير در ميزان آبدهي تونل با توجه به شرايط و مصرف آب از جمله مواردي هستند كه شرايط متغيري را ،
 بررسي آماري و تجزيه و تحليل توابع توزيع متغيرها مهندس . همراه با عدم اطمينان استكنند كه ايجاد مي

 و سازه بارگذاري شده را شته، تصميم الزم را به مورد اجرا گذاشرايط متغيرسازد با توجه به  طراح را قادر مي
 پديدة مورد كه شاملاقعي  سيستم و،در شبيه سازي دو سيستم مورد بحث است سيستم اول. ارزيابي كند
 رياضي، گرافيكي، كامپيوتري يا هر مدل فيزيكي هايشامل مدل مدل  ستم دوم،ي و س ميباشدبحث ماست
 .شود دو هدف دنبال مي  شبيه سازي در.تواند باشد ديگري مي

   . فهم بهتر قوانين مورد استفاده در طراحي و نحوة عملكرد اين قوانين) الف

  .ها و شرايط طبيعي در مدت زماني كوتاه و ارزان مل سيستم واقعي نسبت به دادهتعيين عكس الع) ب

گرچه شبيه سازي شامل خواص مكانيكي و تجزيه و تحليل عملكـرد مصـالح              اين نكته حائز اهميت  است كه        
 شبيه سازي مونت كارلو توسـط محققـين  .شود هر دو مورد فوق را شامل مي    ولي  مورد استفاده در تونل نيست      

روشـي اسـت كـه در آن از اعـداد      شبيه سازي مونـت كـارلو   . ]۴[و] ۳[متعددي مورد بحث قرار گرفته است 
شـبيه سـازي    . شود   استفاده شده و براي حل مسائل احتمالي يا قطعي بكار گرفته مي            U(0,1)تصادفي در بازة    

مونت كارلو يك روش استاتيك     كند كاربرد دارد، لذا شبيه سازي         در مسائلي كه زمان نقش مهمي را بازي نمي        
 :عبارت است ازمراحل انجام شبيه سازي .است تا ديناميك
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   . بـراي پارامترهـاي تصـادفي       توزيع مناسـب   -پارامترهاي تصادفي ج   - ب .(N)تعداد آزمايش مورد نياز      -الف 
تبـديل عـدد     - هـ .دپارامتر كه از آن بعنوان متغير تصادفي نام برده مي شو          ايجاد توزيع يكنواخت براي هر       -د

كنترل عملكرد سيستم و موفقيت آميز يـا         -ز ارزيابي عملكرد سيستم     -و .تصادفي با توجه به توزيع مورد نياز      
  . استسيستم در انجام وظيفه مورد انتظار) شكست(عدم موفقيت 

 
 :تونل آبرسانيكاربرد شبيه سازي در محاسبه قابليت اعتماد

مـدول     كه شـامل مسـاحت تونـل،       ،مورد استفاده است  ) ١فرمول  ( بتني تونل    پنج پارامتر در طراحي نگهداري    
فرمول فوق در انستيتو ژئوتكنيـك      . باشد   ضريب نسبت تنش مي     و االستيسيته ضخامت نگهداري، ضريب عمق    

 ضرايب مورد استفاده با تقسيم بر بعد واحـد بـه            .]۱. [دانشگاه ايالتي مسكو ابداع و مورد تست قرارگرفته است        
 . رايب بي بعد تبديل شده اندض

5131212135 037.01012.079.1116.04.202713.2 CCCCCCCCCCSF +−−+++=  

42414535232 0035.00005.00038.01.1187.116.16 CCCCCCCCCCC −++−−+  

1984.17029.0223.0 5443 −+− CCCC )       ۱                                                       (
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مقادير ميانگين شامل مقادير مورد استفاده در  .  داده شده است١حدود تغييرات اين پارامترها در جدول 
 : طراحي قطعي عبارت است از 

30,303/0,24/0,200,4/0 12345 ===== CCCCC. 

( انحراف معيار پارامترها با توجه به رابطة 
6

minmax CC −
بارتست از بدست آمده و ع) انحراف معيار =

66/161 =Cσ ،66/02 =Cσ ،008/03 =Cσ ،66/664 =Cσ 133/05 و =Cσ. 

 ]۱[ مقادير متغيرهاي مورد استفاده در شبيه سازي مونت كارلو-۱جدول 

ضريب مساحت مفيد  متغير
 C1تونل 

ضريب مدول 
 C2االستيسيته

ب ضخامت ضري
 C3  نگهداري

 ضريب عمق
C4 

ضريب نسبت 
 C5   تنش

دامنه 
 تغييرات

۱۲۰-۲۰ ۵-۱ ۱۵/۰-۱/۰ ۵۰۰-۱۰۰ ۱-۲/۰ 

 ۴/۰ ۲۰۰ ۲۴/۰ ۳۰۳/۰ ۳۰ ميانگين
انحراف 
 معيار

۶۶/۱۶ ۶۶/۰ ۰۰۸/۰ ۶۶/۶۶ ۱۳۳/۰ 

 
حداقل هر پارامتر  مالحظه مي شود دامنه تغييرات با توجه به تغييرات حداكثر و ۱ همانگونه كه در جدول 

ميانگين داده ها و انحراف معيار . در ستون مربوطه درج شده است و حد وسيعي از داده ها را در بر مي گيرد
 تا شرايط ۲/۰ براي مثال نسبت تنش افقي به قائم از  .به طريق حسابي و رابطه مذكور محاسبه شده اند

ضخامت نگهداري، مدول االستيسيته و مساحت گذر هيدرواستاتيك و پارامترهاي عمق تونل از سطح زمين، 
دامنه (آب تونل نيز در شرايط طبيعي داراي مقادير ماكزيمم و مي نيممي هستند كه در سطر دوم جدول 

 متغير ٣٠٠، مقدار قابليت اعتماد نگهداري مورد استفاده در تونلبرآورد به منظور . لحاظ شده اند)تغييرات
مقدار انحراف معيار بدست آمده براي ضريب   .) متغير١٥٠٠در كل (شود  يجاد ميتصادفي براي هر پارامتر ا

d رابطة استفاده از با SF،  نگهداري تونلاطمينان
k
s

 متغير K انحراف معيار مربوط به S كه در آن >

 لذا . استd=١٠٤٨/٤متغير  ٣٠٠ براي ، . مقدار قابل قبول براي انحراف معيار برآورد كننده استdتصادفي و 

23/0
300
1048/4

==
k

S
شود لذا مقدار تغييرات انحراف معيار   مي٢٣/٠ كوچكتر از d و مقدار 
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SF،)Safety Factor  ( توانيم اطمينان حاصل كنيم ميانگين   درصد اطمينان مي٩٥ كوچكتر است و با ٢٣/٠از
 . اختالف نخواهد داشتd٩٦/١=٤٥/٠قعي بيش از ضريب اطمينان بدست آمده از ميانگين ضريب اطمينان وا

 Minitab متغيرها با استفاده از نرم افزار ايجاد، ۱ براي پارامترهاي ذكر شده در جدول با فرض توزيع نرمال
 . داده شده است١-e تا ١-a  هاي نتايج بدست آمده همراه با تغييرات هر پارامتر در شكل.شده استانجام 

 .اي شكل اطراف ميانگين از خصوصيات توزيع نرمال است شود پراكندگي زنگوله ميهمانگونه كه مالحظه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عدد براي پارامتر سطح مقطع تونل۳۰۰شبيه سازي تعداد : a۱-شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تونلمدول االستيسيته نگهداري عدد براي پارامتر ۳۰۰شبيه سازي تعداد : b۱-شكل
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 SF داده بـراي  )۳۰۰(جـايگزين و تعـداد    ) ۱(در رابطـة  )  مقدار از هر پـارامتر ٣٠٠تعداد(مقادير بدست آمده 
 SFيسـتوگرام مقـادير     هو    شده  بندي  داده هاي بدست آمده، طبقه      . يدآ بدست مي ) ضريب اطمينان طراحي  (

 مقادير ميـانگين، انحـراف معيـار، مـاكزيمم، مينـيمم و حـدود               شامل بهترين منحني توزيع     .ترسيم مي گردد  
 . نشان داده شده است٢ در شكل =CI%٩٩اطمينان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تونلضخامت نگهداري عدد براي پارامتر ۳۰۰شبيه سازي تعداد : c۱-شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تونلعمق عدد براي پارامتر ۳۰۰شبيه سازي تعداد : d ۱-شكل
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  تونلهنسبت تنش وارد ب عدد براي پارامتر ۳۰۰شبيه سازي تعداد : e ۱-شكل

 

 

 Minitab اطالعات مربوط به شبيه سازي پارامترها توسط نرم افزار– ۲جدول

نــــــــــــام 
 )متغير(پارامتر

تعــــــداد 
 توليد شده

ــاكزيمم  انحراف معيار ميانگين مـــ
 مقدار

مينيمم 
 مقدار

C1 ۳۰۰ ۲۷/۲۸ ۷۸/۱۴ ۹۳/۷۷ ۱۴/۱۱- 
C2 ۳۰۰ ۳۱۹./ ۶۹۶/۰  ۵۶/۱- ۱۹/۲ 
C3 ۳۰۰ ۲۳۹۸./ ۰۰۸۴/۰ ۲۶۴۹/۰ ۲۱۶/۰ 
C4 ۳۰۰ ۳۷/۲۰۲ ۱۳/۶۲ ۸۲/۳۶۳ ۸۲/۶۳- 
C5 ۳۰۰ ۳۹۳۳/۰ ۱۲۶۰/۰ ۷۳۷۵/۰ ۰۵۳۴/۰ 

 

 : نتايج

مثبت بـوده    بدست آمده  و نتايجه صورت گرفت پارامترهاي موثر با توجه بهاعتماد قابليت محاسبه ٣٠٠تعداد 
 :عتماد عبارتست از، لذا قابليت ا) باشدSF>1شود كه  نتايج مثبت يا موفق به نتايجي گفته مي. (است
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 قابليت اعتماد = )تعداد نتايج موفق/ تعداد كل نتايج  (=٣٠٠ / ٣٠٠=١  

مد نظر باشد، با توجـه   SF توزيع احتمال شبيه سازي شده براي   منحنياستفاده از قابليت با همحاسبچنانچه 
  همچنـين  و) رمـال ن( چگالي احتمـال توزيـع طبيعـي         و براي شكست نگهداري بتني      SF=1  قابل قبول   حد به

 .، محاسبه مي شوندR و قابليت اعتماد Pf،  احتمال شكستل استانداردااستفاده از جدول نرم

000484172.0)2996.3()
1048.4

5442.141()( =−<=
−

<=
−

<= ZPZPFSSFZPP
SF

f σ
 

999515828.0000484172.01)2996.3(11 =−=−−=−= φfPR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بدست آمده از شبيه سازي نگهداري تونلSF) ( توزيع مقادير ضريب اطمينان-۲شكل 

پـذيرد    مينان با محاسبه ماتريس همبستگي پارامترها و ضريب اطمينان صورت مـي           تجزيه و تحليل فاكتور اط    
 . نشان داده شده است٣ جدولنتايج در 

 همبسـتگي   براي مثال همبستگي بين متغيرها بسيار كوچك است        مالحظه مي شود   ۳همانگونه كه در جدول     
بـا   SF و C4كم و بين /.SF   ، ۱۸۲و  C3ن  بي/.۶۸۵برابر بازياد و   SFو C2   بينلي بسيار ناچيز وSFو C1بين 

 ضـريب اطمينـان   لذا بيشترين وابسـتگي .  است-٥٧٨/٠ برابر با SF و C5  بين -/.۳۷۱ برابر باشيب منفي و
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 افزايش SFمقدار ) مدول االستيسيته  (C2 در حالت اول با افزايش متغير        ،.استC5و  C2 پارامترهاي   طراحي به 
 .يابد  كاهش ميSFمقدار ) نسبت تنش(C5الت دوم با افزايش متغير و در ح

 
 :نتيجه گيري

 از C5 تـا  C1ابـع توزيـع پارامترهـاي    و با اسـتفاده از ت SFتابع توزيع محاسبه شده براي ضريب اطمينان  )الف 
 .كند توزيع طبيعي پيروي مي

 . بزرگتر است٩٩٩۵/٠ي بتني تونل از  قابليت اعتماد بدست آمده در نگهدار،با فرض استقالل متغيرها)ب
 ضـريب اطمينـان افـزايش و بـا      C2  افزايش پارامترهاي مـدول االستيسـيته   با ۳با توجه به نتايج جدول )ج

 .يابد كاهش مي C6  ، ضريب اطمينانC5   و نسبت تنشC4  افزايش پارامترهاي عمق
ــور   ) د ــالح مـ ــاي وارده و مصـ ــت بارهـ ــي تحـ ــداري بتنـ ــت نگهـ ــال شكسـ ــي از احتمـ    ۰۰۰۵/۰د بررسـ
  .كوچكتر است ) ۰-۱/ ۹۹۹۵۱۵۸۲۸=۰۰۰۴۸۴۱۷۲/۰(

  ماتريس همبستگي بين پارامترهاي موثر در نگهداري- ۳جدول

C6( SF) C5 C4 C3 C2 C1  

-0.06490 0.01910 -0.03040 -0.02080 -0.02092 1.00000 C1 

0.68549 0.01513 -0.05438 -0.01299 1.00000 -0.02092 C2 

0.18245 -0.06298 0.11090 1.00000 -0.01299 -0.02080 C3 

-0.37117 -0.03372 1.00000 0.11090 -0.05438 -0.03040 C4 

-0.57846 1.00000 -0.03372 -0.06298 0.01513 0.01910 C5 

1.00000 -0.57846 -0.37117 0.18245 0.68549 -0.06490 C6 (SF) 
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