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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  Aero2015P346

الگوریتم ژنتیکبا استفاده از الیهماده مرکب چندقابلیت اطمینانسازي بهینه
3جمشید فضیلتی،2محمد علی فارسی، 1چهرهنوید مهرخوب

فضایی ایران، تهرانهاي فضانوردي، پژوهشگاه پژوهشکده سامانه-3و 1،2

چکیده
مواد مرکب مانند وزن سبک، مقاومت امروزه به دلیل کارایی باالي 

پذیري در طراحی، مقاومت در دماهاي باال و غیره در خوردگی، انعطاف
گیرند. تحقیقات زیادي بر روي بسیار مورد استفاده قرار میصنایع مختلف

این مواد انجام شده که نتایج تحقیقات حاکی از تنوع آماري بسیار زیاد 
د ساخته شده از جنس مواد مرکب هاي مواخواص مکانیکی و ویژگی

باشد از این رو تحلیل آماري نقش مهمی در پایداري سازه دارد. تاکنون می
تحقیق چندانی در داخل کشور در این حوزه انجام نشده است و الزم است 

این موضوع مورد توجه محققین و طراحان صنعتی قرار گیرد. 
شده با استفاده از روش در این مقاله، استحکام مواد مرکب الیه چینی

قابلیت اطمینان مرتبه اول و با استفاده از تحلیل اجزاي محدود بررسی 
شود. که در این خصوص روش قابلیت اطمینان مرتبه اول به صورت می

هاي اعمال شده به افزار متلب توسعه داده شده که تنشیک کد در نرم
س، استخراج شده و در افزار آباکوسازي در نرمماده مرکب بعد از شبیه

شود و سپس شاخص قابلیت اطمینان داخل کد تهیه شده قرار داده می
توان قابلیت اطمینان آید که با استفاده از جدول توزیع نرمال میبدست می

یا احتمال خرابی سازه را استخراج کرد. در  این تحلیل از معیار گسیختگی 
آمده در این پژوهش و نتایج شود.  مقایسه نتایج بدستهشین استفاده می

باشد. سپس، مقاالت موجود حاکی از دقت و صحت نتایج این روش می
از الگوریتم ژنتیک بهینه شده چینی شده با استفادهماده مرکب الیه

باشد. این کار با زوایاي الیاف قید بهینه سازي میمقالهشود که در این می
زار متلب و آباکوس و بلعکس انجام افاستفاده از برقراري ارتباط بین نرم

شود.می
- تمعیار شکس-قابلیت اطمینان- مرکبموادواژه هاي کلیدي:

اجزاي محدود-سازيبهینه

مقدمه
بدیل مواد مرکب در مهندسی، تحقیقات بسیاري با توجه به جایگاه بی

در رابطه با طراحی، ساخت و استفاده از این مواد انجام شده است. بخش 
مهمی از این تحقیقات در حوزه تحلیل شکست و طراحی مواد مرکب انجام 

]. به دلیل مشکالتی که در تهیه مواد اولیه، فرآیند ساخت و 1شده است[
دارد خواص مکانیکی این مواد ثابت نبوده و براي مونتاژ مواد مرکب وجود 

اي داراي یک محدوده است. این مشکالت در کشور ما که هر تولید کننده
فرآیند تولید در بخش مهمی از صنعت به صورت دستی و سنتی انجام 

شود بسیار مشهود است. همچنین نتایج آزمایشات و تحقیقات انجام می

از تنوع و گستردگی آماري زیادي در شده بر روي مواد مرکب، حاکی

خواص مکانیکی آنها است. به همین دلیل تحلیل آماري و آنالیز قابلیت 
کند. بنابر هاي مواد مرکب ایفا میاطمینان، نقش مهمی را در ارزیابی سازه

اطالعات نویسندگان مقاله، تاکنون تحقیق کاملی در داخل کشور در این 
زم است این موضوع مورد توجه محققین و حوزه انجام نشده است و ال

.طراحان صنعتی قرار گیرد
قابلیت اطمینان یک ماده مرکب را با ) Robertتوماس(به عنوان مثال

] همچنین 2اند[استفاده از روش تحلیلی و توزیع ویبال محاسبه کرده
با استفاده از تحلیل اجزاء محدود قابلیت اطمینان یک سیلندر را )Liu(لیو

ها توزیع گوسی سبه کرده است که در تحقیق انجام شده ضخامت الیهمحا
و همکاران قابلیت اطمینان یک ماده مرکب را از )Shaw(شاو]. 3بوده[

اند در بررسی دیدگاه ماکروسکوپی و میکروسکپی مورد بررسی قرار داده
و )Gomes(گومز]. 4ساي هیل فرض شده[انجام شده معیار شکست تی

الیه را با 28قایلیت اطمینان یک پوسته 2011سال همکارانش در
در اکثر این تحقیقات از . ]5[استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه کرده اند

.روش معیار شکست ساي وو استفاده شده است
شکست ماده مرکب

تـوان در دو دسـته مهـم    استحکام، شکست ماده مرکب را میاز نظر
].6تقسیم بندي کرد [

شکست الیه اول -
آخر  الیه شکست -

معموالً با شروع ترك ماتریس متناظر است و شکست شکست الیه اول
اي هاي اجزاي سطح الیهاي دربرگیرنده یک سري از شکستنهایی سازه

ها و شکست فایبر از نخستین الیه تا همچون ترك ماتریس، جدایی الیه
.آخرین الیه است

به این معنا است که اگر هر یک الیه اولفرضطور که اشاره شد،همان
ها در یک لمینیت دچار شکست شود کل الیه دچار فرض شکستگی از الیه

ها دچار نیز به این معناست که اگر تمام الیهشکست الیه آخرشده و فرض 
شود. که متد قابل استفاده براي شکست شود لمینیت دچار شکست می

باشد.این سیستم شکست الیه اول می

شکستمعیار 
طوري تعیین شود که در دش مجاز مواد مرکب باینش و کرنمقدار ت

هاي بیشتر شنش تیافزاالمعمو. اثر اعمال آنها عیوبی در قطعه ایجاد نشود
شود، بلکه رانی، موجب گسیخگی ناگهانی مواد مرکب نمیحاز مقدار ب

یابد و با ادامه گسترش میجد که به تدرینکعیوبی در قطعه ایجاد می
برخالف مواد . شودبارگذاري، موجب گسیختکی و شکست ماده مرکب می

، استحکام مواد مرکب وابسته به جهت اعمال )isotropic(گردهمسان
.بارگذاري است

،09122153082، هوافضاارشدسکارشنا-1
n_mehrkhoobchehreh@yahoo.com
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ت عملکرد صحمعیاري مناسب در طراحی مواد مرکب براي ارزیابی 
س این معیار بارگذاري بر اسا. تنش اعمالی نیاز استعماده با توجه به توزی

زیرا ایجاد ،عیبی ایجاد نشودچطوري تعیین شود که در ماده هیدمجاز بای
بارگذاري تداومه با طعقشکستترین عیب در ماده، موجب چککو
بنابراین حد باالي شراط بارگذاري مجاز با استفاده از معیارهاي . شودمی

.]1[دآیبه دست میشکست

هشینمعیار 
معیاري براي مواد مرکب مطرح 1980در سال (Hashin)هشین

باشد و توانمندي کرد که این معیار نسبت به معیار هاي دیگر جدیدتر می
باشد. امروزه معیار هشین و ساي محاسبه شکست براي الیاف را نیز دارا می

وو براي محاسبه قابلیت اطمینان کاربرد بیشتري نسبت به سایر معیارها 
عیار هشین نسبت به ساي وو معیاري است که در ساخت باعث دارند که م

محتاتانهصرفه جویی مواد شده ولی معیار ساي وو نسبت به معیار هشین 
باشد. همچنین معیار هشین نسبت به سایر معیارهاي گسیختگی تر می

تر میباشد و قابلیت محاسبه گسیختگی در حالت بینانهمواد مرکب واقع
]. جهت افزایش دقت معیار شکست 7باشد[فشاري و کششی را نیز دارا می

هشین، این معیار را به چهار قسمت تقسیم نموده است که عبارت است از 
تگی الیاف و ماتریس در کشش و فشار که در این معیارگسیختگی گسیخ

]:8باشد و برابر است با[هاي برشی نیز میکششی الیاف متاثر از تنش

)1(

همچنین گسیختگی فشاري الیاف عبارتست از:

)2(

در مورد گسیختگی کششی ماتریس در صورتیکه 
باشد:

)3(

در مورد گسیختگی کششی ماتریس در صورتیکه 
:باشد

)4
(

مقاومت برشی عرضی و برابر تنش برشی مجاز در در روابط فوق 
توان ) را می3- 1تنش مجاز برشی در صفحه (باشد البتهمی)3-2صفحه (

فرض نمود.S)، 2-1برابر تنش مجاز برشی در صفحه (
اي در دستگاه را در شرایط تنش صفحههشینمعیار 1شکل 

. دهدتنش در جهت هاي اصلی ماده نشان میمختصات

روش قابلیت اطمینان مرتبه اول 
شود و بردار میتعریف به عنوان تابع عملکرد تابع 

باشند. محدودهمتغییرهاي تصادفی این تابع  می g (x)>0ناحیه امن، محدودهg (x)<0ناحیه شکست و محدودهg(x)=0
شود: ناحیه مرزي است. قابلیت اطمینان به این صورت زیر تعریف می

در اي باشد که تابع عملکردبه گونهXاینکه متغیرهاي تصادفی احتمال
.]9[قرار گیرد)g(X)>0(ناحیه امن

باشد احتمال خرابی به (x)به صورت Xاگر تابع چگالی احتمال متغیر
شود:صورت زیر تعریف می

)5(

]:14شود [و قابلیت اطمینان به صورت زیر محاسبه می
)6(

2xو1xاي از این تابع احتمال و تابع عملکرد با دو متغیرنمونه2شکل 
دهد. معموالً تابع چگالی احتمال به صورت غیرخطی و حدود را نشان می

. بنابراین اساس روش باشدبعدي و غیرخطی میچندگیري انتگرال
سازي واسطه سادهه تسهیل محاسبات پیچیده بقابلیت اطمینان مرتبه اول

و تقریب خطی حدود (x)یعنی تابع چگالی احتمال ،تابع زیر انتگرال
معموالً از بسط تیلور براي .استg (X)یعنی تابع عملکرد،گیريانتگرال

اي مرتبه اول براي تقریب جملهشود. اگر فقط چند این توابع استفاده می
شود استفاده شود به این روش، روش قابلیت اطمینان مرتبه اول گفته می

]9.[
مراحل انجام تحلیل قابلیت اطمینان با استفاده از مرتبه اول به شرح زیر 

است:

سازي تابع چگالی احتمالمرحله اول: ساده
مسئله به صورت نرمال، تواند متناسب با نوع تابع چگالی احتمال می

نرمال، ویبول، گاما و... باشد. بنابراین ابتدا باید متغیرهاي تصادفی الگ
. به فضاي نرمال استاندارد تبدیل شونداز فضاي 

هستند که از Uمتغییرهاي تصادفی در فضاي 
لی احتمال شکل تابع چگا،کنند. با این تغییر فضاپیروي میتوزیع نرمال

این تبدیل به شرطی درست است که تابع توزیع تجمیعی گیرد. منظم می
)cdf (این تبدیل، .قبل و بعد از تبدیل ثابت بماند،متغییرهاي تصادفی

]. 9[شودنامیده می(Rosenblatt Transformation)روزنبالتتبدیل
ه نرمال بتوزیعصورت زیر براي ه بUتابع چگالی احتمالدر نهایت 
:آیددست می

)7(

)8(

گیري تابع چگالی احتمالمرحله دوم: تقریب محدوده انتگرال
شود. جهت انجام این گیري خطی میدر این مرحله، محدوده انتگرال

شود:به صورت زیر خطی میg (U)تیلورکار، با استفاده از بسط مرتبه اول 
)9(

تابع عملکرد خطی شده و   L (U)که در این رابطه، 
.باشندنقاط بسط داده شده می

)10(

اي بسط نقطهباید در g (U)براي داشتن باالترین دقت، تابع عملکرد
گیري داشته باشد. به عبارت داده شود که بیشترین سهم را در انتگرال
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اي که دیگر تابع چگالی احتمال داراي باالترین مقدار باشد. بنابراین نقطه
نقطه کند،تولید میg (U)=0باالترین مقدار تابع چگالی احتمال را در 

(Most Probable point)مورد نظر است که آن را  MPPگویندمی .
در βدهد. الزم به ذکر است که این فرآیند را نشان میشماتیک3شکل 

این شکل به عنوان ایندکس قابلیت اطمینان است.

توان به صورت زیر ین روش قابلیت اطمینان مرتبه اول را میبنابرا
خالصه نمود:

،Uبه فضاي استاندار نرمال Xتبدیل متغیرهاي تصادفی اصلی از فضاي -
و محاسبه شاخص قابلیت اطمینان Uدر فضاي MPPجستجوي نقطه -
β
محاسبه قابلیت اطمینان از رابطه -

MPPپیدا کردن نقطه 

خیلی سخت و صورت تحلیلیه بMPPاز آنجا که پیدا کردن نقطه 
هاي عددي براي به دست یا برخی مواقع غیر ممکن است، بنابراین روش

هاي بسیاري نظیر روش پنالتی، تکنیکارائه شده است.MPPآوردن 
و... براي PGM(Projected Gradient Method)نیوتن، مونت کارلو،
بازگشتی ]. در این تحقیق، از روش 11- 9شده است [حل این مسئله ارائه

که در حقیقت یافتن گرادیان شوداستفاده میMPPالگوریتم یافتن در
نشان داده 4شکل ر تغییرات براي رسیدن به نقطه بهینه است. این روش د

.دهدرا نشان میMPPروش یافتنفلوچارت5شکل . همچنین شده است
امین تکرار به دست آید بنابراین تابع عملکرد به صورت زیر kدر MPPاگر 

شود:خطی می
)11(

همچنین اگر

)12(

)13(

)14(

) خواهیم داشت:١١با جایگذاري در معادله (
)

15
(

یا به عبارت دیگر:
)16(

شود:بنابراین براي به روزرسانی از رابطه زیر استفاده می
)17(

رابطه بازگشتی به دست آمده باید از یک نقطه شروع شود که نقطه 
همچنین براي توقف حلقه تکرار و رسیدن مذکور معموالً نقطه مبدأ است.

به نقطه هدف، یکی از سه روش تغییرات متغیر، ایندکس قابلیت اطمینان 

گیرد که به صورت زیر تعریف یا گرادیان تابع عملکرد مورد استفاده قرار می
شوند: می

مقادیر کوچکی هستند که متناسب با دقت مورد نظر مقادیر
معموالً به صورت عددي کوچک مثل یک صدم یا یک هزارم انتخاب 

شوند.می

سازيبهینه
سازي یافتن بهترین جواب قابل قبول، با توجه به هدف از بهینه

مسأله، ممکن است ها و نیازهاي مسأله است. براي یکمحدودیت
هاي مختلفی موجود باشد که براي مقایسه آنها و انتخاب جواب جواب

شود. انتخاب این تابع به طبیعت بهینه، تابعی به نام تابع هدف تعریف می
مسأله وابسته است. به عنوان مثال، زمان سفر یا هزینه از جمله اهداف 

ه هر حال، انتخاب تابع باشد. بهاي حمل و نقل میسازي شبکهرایج بهینه
سازي است. گاهی در هاي بهینههدف مناسب یکی از مهمترین گام

این گونه ،گیردسازي چند هدف  به طور همزمان مد نظر قرار میبهینه
سازي را که دربرگیرنده چند تابع هدف هستند، مسائل چند مسائل بهینه

ه مسائل، تشکیل یک ترین راه در برخورد با این گوننامند. سادههدفی می
تابع هدف جدید به صورت ترکیب خطی توابع هدف اصلی است که در این 
ترکیب میزان اثرگذاري هر تابع با وزن اختصاص یافته به آن مشخص 

سازي داراي تعدادي متغیر مستقل است که آنها را شود. هر مسأله بهینهمی
شوند. داده مینشانxبعدي nنامند که با بردار متغیرهاي طراحی می

اي که تابع سازي تعیین متغیرهاي طراحی است، به گونههدف از بهینه
روش استفاده شده در این مقاله الگوریتم هدف کمینه یا بیشینه شود.

باشد.سازي ژنتیک میبهینه

الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک، الهامی از علم ژنتیک و نظریۀ تکامل داروین است و 

ها یا انتخاب طبیعی استوار است. یک کاربرد متداول بقاي برترینبر اساس 
کننده است. الگوریتم الگوریتم ژنتیک، استفاده از آن بعنوان تابع بهینه

ژنتیک ابزار سودمندي در بازشناسی الگو، انتخاب ویژگی،درك تصویرو 
یادگیري ماشینی است.

شوند:شکیل میهاي ژنتیکی از اجزاء زیر تبه طور کلی، الگوریتم
کروموزوم

هاي ژنتیکی, هر کروموزوم نشان دهنده یک نقطه در فضاي در الگوریتم
ها حل ممکن براي مسئله مورد نظر است. خود کروموزومجستجو و یک راه

شوند. براي نمایش ها) از تعداد ثابتی ژن (متغیر) تشکیل می(راه حل
هاي بیتی) استفاده (رشتههاي دودوییها, معموالً از کدگذاريکروموزوم

شود.می

جمعیت
دهند. با تاثیر ها یک جمعیت را تشکیل میاي از کروموزوممجموعه

عملگرهاي ژنتیکی  بر روي هر جمعیت, جمعیت جدیدي با همان تعداد 
شود.کروموزوم تشکیل می

تابع برازندگی
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ابتدا باید یک هاي ژنتیکی, به منظور حل هر مسئله با استفاده از الگوریتم
تابع برازندگی براي آن مسئله ابداع شود. براي هر کروموزوم, این تابع 

گرداند که نشان دهنده شایستگی یا توانایی فردي عددي غیر منفی را برمی
آن کروموزوم است.

عملگرهاي ژنتیکی
هاي ژنتیکی, در طی مرحله تولید مثل ازعملگرهاي ژنتیکی در الگوریتم

شود. باتاثیر این عملگرها بر روي یک جمعیت، نسل بعدي آن میاستفاده 
شود. عملگرهاي انتخاب, آمیزش و جهش معموالً جمعیت تولید می

هاي ژنتیکی دارند.بیشترین کاربرد را در الگوریتم

عملگر انتخاب
هاي موجود در یک جمعیت, تعدادي کروموزوم این عملگر از بین کروموزوم

تر شانس بیشتري هاي برازندهکند. کروموزوممثل انتخاب میرا براي  تولید 
دارند تا براي تولید مثل انتخاب شوند.

عملگر آمیزش
عملگر آمیزش بر روي یک زوج کروموزوم از نسل مولد عمل کرده و یک 

کند. عملگرهاي آمیزش متعددي از قبیل، زوج کروموزوم جدید تولید می
اي وجود دارد. اي و آمیزش دو نقطهآمیزش تک نقطه

هاي الزم به ذکر است که آمیزش معموالً بر روي همه زوج کروموزوم
شود. معموالً احتمال آمیزش ي به کار برده نمیگیرانتخاب شده براي جفت

شود که به این در نظر گرفته می95/0تا 6/0براي هر زوج کروموزوم بین 
شود.عدد نرخ آمیزش یا احتمال آمیزش گفته می

عملگر جهش
ها اثر داده پس از اتمام عمل آمیزش، عملگر جهش بر روي کروموزوم

کروموزوم را به طور تصادفی انتخاب شود. این عملگر یک ژن از یک می
دهد. اگر ژن از جنس اعداد نموده و سپس محتواي آن ژن را تغییر می
کند و چنانچه متعلق به یک دودویی باشد، آن را به وارونش تبدیل می

مجموعه باشد، مقدار یا عنصر دیگري از آن مجموعه را به جاي آن ژن قرار 
روي هر کروموزوم را نرخ جهش یا احتمال انجام عمل جهش بر.دهدمی

گویند.احتمال جهش می
افزار متلب سازي قابلیت اطمینان و طریقه ارتباط بین نرمروند انجام بهینه

داده شده نمایش6شکل شده که در و آباکوس یه صورت فلوچارتی تهیه 
است.

سازي شاخص قابلیت اطمینانبهینه
قابلیت اطمینان به روش براي محاسبه شاخص قابلیت اطمینان 

توسعه داده شده که در آن فورترنافزار ، یک برنامه در نرممرتبه اول
باشند.میالیافهاي شکست ماتریس و (تابع عملکرد) معیار

باشند که به میاي تصادفیمتغییرهاي پایههمچنین 
، الیافترتیب استحکام برشی، استحکام فشاري در راستاي عمود بر 

، استحکام فشاري در راستاي الیافاستحکام کششی در راستاي عمود بر 
مواد مرکبمی باشند. سپسالیافو استحکام کششی در راستايالیاف

هاي سازي و تحلیل شده است و تنشمدلآباکوسافزار مورد بررسی در نرم
، براي هر الیه استخراج شده الیافو زمینهمورد نیاز معیارهاي شکست 

شود که داده میفورترناست و به عنوان ورودي به برنامه نوشته شده در 
خص طبق الگوریتم شرح داده شده و با توجه به معیارهاي همگرایی، شا

و همچنین براي هر الیافو زمینهرا براي هر مد خرابی βقابلیت اطمینان 
سپس قابلیت اطمینان را با توجه به عدد بدست آمده دهدالیه ارائه می

شود.براي شاخص قابلیت اطمینان را از جداول توزیع نرمال استخراج می
ري و با زوایاي الیاف ماده مرکب با توجه به بارگذامقالهدر این 

د که براي این کار از ارتباط شوناستفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه می
افزار متلب افزار متلب و آباکوس و بلعکس استفاده شده است که نرمنرم

چینی ماده مرکب و محاسبه شاخص قابلیت اطمینان با وظیفه تغییر الیه
سازي توسط بهینهاستفاده از روش قابلیت اطمینان مرتبه اول و همچنین 

روش الگوریتم ژنتیک را دارد و همچنین نرم افزار آباکوس کار محاسبه 
ها در گره بحرانی و با استفاده از معیار هشین را دارد که مراحل این تنش

ارتباط به شرح زیر است.
چینی در نرم افزار متلبتغییر الیه

دستور اجرا نرم افزار آباکوس توسط متلب
نرم افزار آباکوستحلیل مدل در

ساخت خروجی تنش در نرم افزار آباکوس
خواندن فایل خروجی آباکوس توسط متلب

محاسبه شاخص قابلیت اطمینان توسط نرم افزار متلب
سازي توسط الگوریتم ژنتیکتکرار مراحل قبل و بهینه

1مثال 
7شکل مطابق کربن اپوکسیالیهدر اینجا یک استوانه چهار

نشان داده شده است. 1جدول ماده در شود که مشخصات سازي میبهینه
نشان داده شده است به این استوانه 8شکل بارگذاري و شرایط مرزي در 

00025/0شود. ضخامت هر الیه وارد می200MPaیک بار گسترده برابر 
باشد. براي متر میمیلی27و 200ر، ارتفاع و شعاع این استوانه به ترتیب مت

سازي شده و افزار آباکوس شبیهسازي مدل مورد نظر در نرممحاسبه بهینه
سپس با استفاده از شده استخراج9شکل نظر مطابقهاي مورد تنش

شود که نتایج سازي انجام میافزار آباکوس و متلب این بهینهبرقراري نرم
.داده شده استنشان2جدول سازي در این بهینه

]12مشخصات ماده مرکب [-1جدول 
مقدارواحد

135

9

318/0

44/0

6

4551

1296 -

39

209 -

5/76

02/0ضریب انحراف معیار
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سازيفرضیات بهینه
20تعداد کروموزوم اولیه 

%60عملگر ترکیب 
%1/0نرخ جهش 
40تعداد نسل 

سازينتایج بهینه-2جدول 
مقدارواحد

الیاف الیه اول

الیاف الیه دوم

الیاف الیه سوم

الیاف الیه چهارم

0182/20قابلیت اطمینانشاخص 

000001/0احتمال خرابی

2مثال 
اپوکسی و بیست در این مثال یک پوسته داراي انحنا از جنس شیشه

شکل مطابق و هشت الیه با الیه چینی 
جدول گیرد مشخصات ماده مرکب در مورد تحلیل قرار می11شکل و 10
است. 12شکل شرایط مرزي این پوسته مطابق داده شده که نشان3

250000paبارگذاري وارده به این مدل از نوع بار گسترده با مقدار 

متر 54/2رادیان و شعاع 2/0هر الیه داراي مقطع با انحناي باشد. می
فحه متر در عمق ص508/0میلیتر و  طول 45/0باشد که با ضخامت می

.]5[گسترش پیدا کرده است

]5مشخصات ماده مرکب [-3جدول 
مقدارواحد

39

6/8

28/0

25/0

10

1080

620

39

128

98

02/0ضریب انحراف معیار

زوایاي الیاف پوسته ماده مرکب با توجه به بارگذاري و با استفاده از 
شوند که براي این کار از ارتباط نرم افزار متلب و الگوریتم ژنتیک بهینه می

شده اتخراج13شکل مطابقها تنشآباکوس و بلعکس استفاده شده است 
شده است.نشان داده4جدول درسازيبهینهنتایجو 

فرضیات بهینه سازي
20تعداد کروموزوم اولیه 

%80عملگر ترکیب
%2/0نرخ جهش 
20تعداد نسل 

سازي(پوسته) نتایج بهینه-4جدول 
زاویه الیاف]5[زاویه الیافشماره الیه

9090الیاف الیه اول
9089الیاف الیه دوم
9090الیاف الیه سوم

4546لیاف الیه چهارم
4545الیاف الیه پنجم
4545الیاف الیه ششم
9088الیاف الیه هفتم

داده شده است که نشان4جدول شده در سازي محاسبه نتایج بهینه
شود که نتایج ] این نتیجه حاصل می5از مقایسه آن با نتایج مرجع [

باشد.بدست آمده داراي انطباق خوبی می
بوده و شاخص 61/4همچنین شاخص قابلیت اطمینان بهینه محاسبه شده 

باشد که از مقایسه این دو می65/4] 5ینان بهینه مرجع [قابلیت اطم
توان صحت و درستی نتایج را نتیجه گرفت.شاخص قابلیت اطمینان می

نتیجه گیري
بینی احتمال خرابی مواد مرکب در این مقاله آنالیز استحکام و پیش

اي مورد بررسی قرار گرفته است. روش قابلیت اطمینان مرتبه اول به الیه
مراه تحلیل المان محدود براي بررسی استفاده شده است. با استفاده از ه

سازي الگوریتم روش قابلیت اطمینان برنامه نوشته شده در متلب و پیاده
افزار آباکوس، مرتبه اول در آن و تحلیل المان  محدود، با استفاده از نرم

آید. شاخص قابلیت اطمینان و در نهایت قابلیت اطمینان به دست می
الیاف همچنین قابلیت اطمینان سیستم با توجه به بهینه کردن جهت

افزار متلب به کمک الگوریتم ژنتیک و با استفاده از برقراي ارتباط بین نرم
شود. و آباکوس بهینه می

بینی روش بکار گرفته شده بیانگر توانمندي این تکنیک در پیش
تواند دارد که این مدل میاحتمال شکست یک سازه از جنس مواد مرکب

.هاي بارگذاري توسعه داده شودبراي سایر مواد و حالت
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