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NIEZAWODNOĝû STALOWEGO MOSTU KRATOWEGO
Agnieszka Dudzik, Paulina Obara, Urszula RadoĔ
Politechnika ĝwiĊtokrzyska, Kielce
Streszczenie. Celem pracy jest analiza probabilistyczna niezawodnoĞci stalowego mostu
kratowego. Parametry projektowe konstrukcji zde¿niowano jako wielkoĞci deterministyczne oraz jako zmienne losowe. ZaáoĪono, Īe zmienne losowe nie są skorelowane. W analizie niezawodnoĞci rozpatrywano dwa warianty opisu zmiennych losowych. W wariancie
pierwszym przyjĊto rozkáady normalne, a w wariancie drugim – rozkáady adekwatne do
charakteru zmiennych. TransformacjĊ parametrów normalnych na parametry innego rozkáadu oszacowano metodą kolokacji w punkcie centralnym. W analizowanym przypadku
kryterium awarii konstrukcji zostaáo okreĞlone przez dwie funkcje graniczne związane odpowiednio ze stanem granicznym noĞnoĞci oraz ze stanem granicznym uĪytkowalnoĞci.
W programie Mathematica utworzono moduá do obliczeĔ symbolicznych, wykorzystujący
metodĊ elementów skoĔczonych, do okreĞlenia funkcji granicznych dla róĪnych schematów
statycznych. Funkcje te byáy punktem wyjĞcia w analizie probabilistycznej, do której uĪyto
programu niezawodnoĞciowego STAND. Stosując metodĊ FORM, wyznaczono wskaĨnik
niezawodnoĞci Hasofera-Linda. Dodatkowo w pracy przedstawiono wykresy wraĪliwoĞci
wskaĨnika niezawodnoĞci na zmienne losowe.
Sáowa kluczowe: zmienne losowe, rozkáad prawdopodobieĔstwa, metoda FORM, wskaĨnik
niezawodnoĞci Hasofera-Linda, wraĪliwoĞü wskaĨnika niezawodnoĞci

WSTĉP
W pracy przeprowadzona zostaáa analiza niezawodnoĞci stalowego mostu kratowego.
Przykáad realizacji tego typu konstrukcji zilustrowano na rysunku 1. Rozpatrzono trójkątny dĨwigar kratowy skáadający siĊ z pasów górnego i dolnego oraz z krzyĪulców, przy
czym uwzglĊdniono dwa schematy statyczne. W pierwszym przypadku (P-I) zaáoĪono, Īe
przĊsáa są od siebie niezaleĪne (rys. 2a), natomiast w drugim (P-II) przyjĊto, Īe dĨwigar
kratowy skáada siĊ z dwóch przĊseá podpartych przegubowo (rys. 2b).
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Rys. 1.
Fig. 1.
a

Most Osobowicki – most kolejowy na rzece Odrze m. Wrocáaw [www.programodra.pl]
The Osobowicki Bridge – railway bridge over the Odra River c. Wroclaw
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Rys. 2.
Fig. 2.
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Schemat statyczny dĨwigara kratowego: a – schemat P-I, b – schemat P-II
Static scheme of truss: a – scheme P-I, b – scheme P-II

W rozwaĪaniach zaáoĪono, Īe ukáad konstrukcji noĞnej przĊsáa mostu kratowego skáada
siĊ z dĨwigarów gáównych, jezdni (podáuĪnic i poprzecznic), podáuĪnych i poprzecznych
tĊĪników oraz áoĪysk. Poprzecznice jezdni przymocowane są w wĊzáach pasa dolnego
dĨwigara (rys. 2 – wĊzáy nr 1–11) w tym celu, aby zapewniaáy przekazywanie obciąĪenia
pionowego bezpoĞrednio na wĊzáy, dziĊki czemu prĊty kratownicy są rozciągane lub Ğciskane, niezaleĪnie od sposobu ustawienia obciąĪeĔ pionowych w przĊĞle. Do podáuĪnic
jezdni przymocowuje siĊ mostownice, na których ukáada siĊ szyny toru (rys. 3).

Rys. 3.
Fig. 3.

Elementy mostu kratowego
Elements of truss bridge
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Rozwiązania numeryczne zagadnieĔ statyki i dynamiki mostów stalowych są obecnie
dostĊpne w wielu systemach komputerowych analizy konstrukcji, przy czym w kaĪdej
symulacji numerycznej niezbĊdna jest wáaĞciwa ocena zachowaĔ konstrukcji, dotycząca
znajomoĞci obciąĪeĔ, wáasnoĞci materiaáowych i warunków brzegowych. W tradycyjnym projektowaniu konstrukcji wykorzystuje siĊ deterministyczne wartoĞci parametrów
projektowych. BezpieczeĔstwo konstrukcji związane ze zmiennoĞcią parametrów konstrukcyjnych zapewnia siĊ poprzez konserwatywny dobór ich wartoĞci i uwzglĊdnienie
w równaniach stanów granicznych wspóáczynników bezpieczeĔstwa. Wykorzystanie
zmiennych losowych do reprezentacji parametrów konstrukcyjnych pozwala na jawne
uwzglĊdnienie losowoĞci w procesie projektowania. W rezultacie moĪliwa jest budowa
modelu matematycznego, który pozwala oszacowaü, jakie jest prawdopodobieĔstwo okreĞlonego zachowania konstrukcji. Ze wzglĊdu na to, Īe dostĊpne wyniki badaĔ są na ogóá
niewystarczające do prowadzenia analiz probabilistycznych (abstrahując od záoĪonoĞci
analiz), wĞród inĪynierów widoczny jest opór przed stosowaniem takich metod. Dotyczy to
równieĪ probabilistycznych metod numerycznych, których záoĪonoĞü jest w istocie ukryta
wewnątrz programów komputerowych. W tym przypadku naleĪy dodatkowo scharakteryzowaü dane dwoma parametrami (wartoĞcią oczekiwaną i odchyleniem standardowym)
w miejsce jednego parametru wymaganego w metodach deterministycznych. Konieczne
jest wiĊc dostarczenie inĪynierom algorytmów umoĪliwiających oszacowanie parametrów
statystycznych zmiennych wystĊpujących w analizie na podstawie podrĊcznych danych.
W pracy za miarĊ niezawodnoĞci przyjĊto wskaĨnik niezawodnoĞci Hasofera-Linda
[Hasofer i Lind 1974], wyznaczany z wykorzystaniem iteracyjnej procedury Rackwitza-Fiesslera [Rackwitz i Fiessler 1978]. DokáadnoĞü wyników otrzymywanych przy uĪyciu
tego wskaĨnika jest wystarczająca na potrzeby praktyczne i dlatego zyskaá on duĪą popularnoĞü jako miara niezawodnoĞci, szczególnie w poáączeniu z metodami transformacji,
wykorzystującymi peáną informacjĊ o rozkáadach zmiennych losowych. Jako zmienne
losowe przyjĊto nastĊpujące parametry modelowanych ukáadów konstrukcyjnych: moduá
Younga (E), obciąĪenie wĊzáowe (P) oraz pole przekroju poprzecznego pojedynczego
elementu (A). Rozpatrzono dwie funkcje stanu granicznego: pierwsza stanowi warunek
nieprzekroczenia noĞnoĞci ze wzglĊdu na Ğciskanie z uwzglĊdnieniem wyboczenia dla
pojedynczego elementu konstrukcji, natomiast druga stanowi warunek nieprzekroczenia
dopuszczalnych ugiĊü przĊsáa kratowego konstrukcji mostu [PN-85-S-10030].
NaleĪy w tym miejscu podkreĞliü, Īe zagadnienia niezawodnoĞci konstrukcji nie są
problemami oderwanymi od rzeczywistoĞci. Zagadnienia te byáy intensywnie badane
w Europie i Ameryce Póánocnej. Efektem aplikacyjnym tych badaĔ są normy projektowania konstrukcji budowlanych oparte na obliczeniach póáprobabilistyczną metodą
stanów granicznych. Metoda ta nie jest zorientowana na wyznaczanie i kontrolĊ globalnych miar niezawodnoĞci. Stosując ją w obliczeniach, sprawdza siĊ jedynie nierównoĞü
deterministyczną g(X) > 0, przyjmując elementy wektora X jako odpowiednie kwantyle.
Miary niezawodnoĞci de¿niuje siĊ w postaci czĊĞciowych wspóáczynników bezpieczeĔstwa, stanowiących stosunki wartoĞci kwantyli górnych zmiennych podstawowych do
ich wartoĞci charakterystycznych w przypadku obciąĪeĔ albo wartoĞci charakterystycznych, do kwantyli dolnych w przypadku cech wytrzymaáoĞciowych. Naturalnym krokiem
w kierunku lepszego opisu modelu obliczeniowego jest zastosowanie w peáni probabilistycznego sformuáowania w analizie niezawodnoĞci konstrukcji budowlanych. PodejĞcie
Architectura 14 (4) 2015
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to umoĪliwia sprawdzenie nie tylko jakoĞciowe, ale równieĪ iloĞciowe poziomu niezawodnoĞci konstrukcji oraz uwzglĊdnienie rozkáadów prawdopodobieĔstwa adekwatnych
do charakteru zmiennych losowych. Autorzy niniejszej pracy zaproponowali takie oszacowanie niezawodnoĞci w odniesieniu do stalowego mostu kratowego, rezygnując tym
samym z podejĞcia póáprobabilistycznego.
WYKORZYSTANIE METODY FORM W ANALIZIE WPàYWU
PARAMETRÓW LOSOWYCH NA WARTOĝCI UGIĉû PRZĉSàA MOSTU
STALOWEGO
Analiza niezawodnoĞci konstrukcji polega na okreĞleniu, jaki wpáyw na stan konstrukcji ma losowa natura opisujących ją parametrów podstawowych X1, X2, …, Xn. Parametrami tymi mogą byü staáe materiaáowe, obciąĪenie czy teĪ charakterystyki geometryczne. W pracy wielkoĞci te zgrupowano w wektor zmiennych losowych podstawowych X =
= [X1, X2, …, Xn]T. Realizacje x = [x1, x2, …, xn]T wektora X naleĪą do przestrzeni euklidesowej. OcenĊ stanu konstrukcji umoĪliwia kryterium awarii – losowa funkcja graniczna g(X). WartoĞci tej funkcji dzielą przestrzeĔ euklidesową nastĊpująco:
g(x)  0 – obszar awarii f
g(x) = 0 – powierzchnia graniczna

(1)

g(x) > 0 – obszar bezpieczny s
Jedną z najbardziej skutecznych przybliĪonych metod obliczania miar niezawodnoĞci jest metoda FORM. W przypadku ogólnym, gdy rozkáad wektora X zmiennych
podstawowych nie jest wektorem o rozkáadzie gaussowskim, stosuje siĊ transformacjĊ
sprowadzającą ten wektor do wektora gaussowskiego, którego wspóárzĊdne są niezaleĪnymi standaryzowanymi zmiennymi normalnymi. Istnienie tego typu transformacji oraz
sposób jej konstruowania pokazaá po raz pierwszy Rosenblatt [1952]. Do obliczeĔ niezawodnoĞci adaptowali tĊ transformacjĊ Hohenbichler i Rackwitz [1981]. Transformacja
podstawowych zmiennych losowych X do gaussowskiej przestrzeni standardowej Z musi
zapewniaü równowaĪnoĞü sformuáowania problemu niezawodnoĞci.
PrawdopodobieĔstwo zniszczenia zde¿niowane w przestrzeni X musi byü równe
prawdopodobieĔstwu zde¿niowanemu w przestrzeni Z:
Pf = ³

ȍf

f X ( x ) dx = ³

ǻf

n

∏ ϕ ( zi )dz1dz2 ... dzn

(2)

i =1

gdzie: fx(x) – funkcja gĊstoĞci prawdopodobieĔstwa zmiennych losowych podstawowych X,
ĳ(zi) – áączna funkcja gĊstoĞci prawdopodobieĔstwa zmiennych losowych standaryzowanych Z,
f – obszar awarii w przestrzeni X,
ǻf – obszar awarii w przestrzeni Z.
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TransformacjĊ obszarów f i ǻf moĪna zapisaü symbolicznie jako:
^[ J [ d ` o ǻ I

ȍI

^]  * ] d `

(3)

gdzie: G(z) – funkcja graniczna w gaussowskiej przestrzeni standardowej,
g(x) – powierzchnia graniczna, która transformuje siĊ nastĊpująco:
 o J ª7  ] º
¬
¼

J [

* ]



= 7 ;

(4)

W metodzie FORM, po transformacji zmiennych losowych X do gaussowskiej przestrzeni standardowej Z, aproksymuje siĊ powierzchniĊ graniczną G(z) = 0 hiperpáaszczyzną styczną do niej w punkcie projektowym z*. Hiperpáaszczyzna opisana jest równaniem:
Į 7 =  E

O =

(5)

przy czym:
Į

E



* =
* =

(6)
] ]

VLJQ>O  @G

(7)

gdzie: į* – odlegáoĞü hiperpáaszczyzny l(Z) = 0 od początku ukáadu wspóárzĊdnych,
Į – wektor jednostkowy o kierunku przeciwnym do gradientu funkcji G(Z)
w punkcie projektowym z*.
Bardzo duĪą zaletą metody FORM jest to, Īe umoĪliwia ona obliczenie wraĪliwoĞci
wskaĨnika niezawodnoĞci (ȕ) na zmianĊ parametrów wystĊpujących w opisie zadania,
praktycznie bez potrzeby dodatkowych obliczeĔ – wraĪliwoĞü wskaĨnika ȕ na zmianĊ
zmiennej jest pierwszą pochodną wskaĨnika ȕ po tej zmiennej.
PRZYKàADY NUMERYCZNE
Analizie poddano konstrukcjĊ stalowego mostu kratowego o rozpiĊtoĞci pomiĊdzy
wĊzáami i wysokoĞci a = 4,2 m (rys. 2). KonstrukcjĊ zaprojektowano z pro¿li rurowych
RK 30 × 30 × 1,2. Wszystkie elementy wykonano ze stali S235 o module sprĊĪystoĞci
E = 210 GPa i granicy plastycznoĞci fy = 235 MPa. KonstrukcjĊ analizowano przy zaáoĪeniu liniowo-sprĊĪystego modelu materiaáu i maáych przemieszczeĔ. Rozpatrzono róĪne
schematy statyczne P-I (rys. 2a) i P-II (rys. 2b), uwzglĊdniając najbardziej niekorzystne obciąĪenie: w przypadku schematu P-I – czterema siáami (w wĊzáach 2, 3, 4, 5 lub
w wĊzáach 7, 8, 9, 10), a w przypadku schematu P-II – oĞmioma siáami (w wĊzáach 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 10).
W analizie niezawodnoĞci rozpatrywano dwa warianty opisu zmiennych losowych.
W przypadku A (tab. 1) posáuĪono siĊ tylko rozkáadem normalnym dla kaĪdej zmiennej
Architectura 14 (4) 2015
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Tabela 1. Opis zmiennych losowych (przypadek A)
Table 1. Description of random variables (case A)
Zmienne
losowe
Random
variables
P
E
A

Rozkáad
prawdopodobieĔstwa
Probability
distribution
normalny
normal
normalny
normal
normalny
normal

WartoĞü
Ğrednia
Average
value

Odchylenie
standardowe
Standard
deviation

Wspóáczynnik
ZmiennoĞci
Coef¿cient
of variation

150 kN

15 kN

10%

210 GPa

16,8 GPa

8%

137·10–4 m2

8,22·10–4 m2

6%

WartoĞü
Ğrednia
Average
value

Odchylenie
standardowe
Standard
deviation

Wspóáczynnik
ZmiennoĞci
Coef¿cient
of variation

145,224 kN

13,031 kN

9%

210 GPa

16,8 GPa

8%

137·10–4 m2

8,22·10–4 m2

6%

Tabela 2. Opis zmiennych losowych (przypadek B)
Table 2. Description of random variables (case B)
Zmienne
losowe
Random
variables
P
E
A

Rozkáad
prawdopodobieĔstwa
Probability
distribution
gumbel
gumbel
log-normalny
log-normal
log-normalny
log-normal

losowej, a w przypadku B (tab. 2) zaproponowano rozkáady zmiennych adekwatne do ich
charakteru. TransformacjĊ parametrów normalnych na parametry innego rozkáadu oszacowano metodą kolokacji w punkcie centralnym [Murzewski 2001]. Zastosowane wartoĞci wspóáczynników zmiennoĞci przyjĊto na podstawie badaĔ statystycznych w zakresie
wytrzymaáoĞci materiaáów i wyrobów budowlanych [GwóĨdĨ i Machowski 2011]. Dla
zmiennych z zakresu obciąĪeĔ wartoĞci wspóáczynników przyjĊto na mocy obowiązujących zaleceĔ [JCSS 2001].
W opisie parametrów projektowych jako wielkoĞci deterministyczne przyjĊto dáugoĞci elementów, wspóárzĊdne wĊzáów oraz punktów podporowych, natomiast jako zmienne
losowe – obciąĪenie wĊzáowe (P), moduá sprĊĪystoĞci (E) oraz pole przekroju elementu (A). DuĪe znaczenie przy ocenie niezawodnoĞci konstrukcji ma parametr imperfekcji geometrycznych konstrukcji. W dalszych badaniach parametr ten bĊdzie dodatkowo
uwzglĊdniony jako zmienna losowa. Celem pracy byáo pokazanie róĪnic w modelowaniu
schematu obliczeniowego poprzez dobór funkcji rozkáadu prawdopodobieĔstwa adekwatnego do charakteru zmiennych losowych.
W analizowanym przypadku kryterium awarii konstrukcji noĞnej zostaáo okreĞlone
przez dwie funkcje związane odpowiednio ze stanem granicznym noĞnoĞci oraz ze stanem granicznym uĪytkowalnoĞci. Funkcje te okreĞlono przy uĪyciu programu Mathematica, w którym utworzono moduá do obliczeĔ symbolicznych, wykorzystujący metodĊ
elementów skoĔczonych, a nastĊpnie wprowadzono do programu niezawodnoĞciowego
STAND [Knabel i in. 2008, Stocki i in. 2009].
Acta Sci. Pol.
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FunkcjĊ graniczną związaną ze stanem granicznym noĞnoĞci zde¿niowano w postaci:
J1 ;



Q3
1 E 5G

(8)

natomiast funkcjĊ graniczną odnoszącą siĊ do stanu granicznego uĪytkowalnoĞci opisano
wzorem:
J8 ;



Q3
TGRS ($

(9)

gdzie: n – mnoĪnik zaleĪny od schematu obciąĪenia,
Nb,Rd – noĞnoĞü ze wzglĊdu na wyboczenie dla pojedynczego elementu konstrukcji,
qdop – przemieszczenie dopuszczalne [PN-85-S-10030]: qdop = L/700; dla rozwaĪanej konstrukcji qdop = 0,03 m.
W wyniku przeprowadzonej analizy niezawodnoĞciowej wyznaczono wartoĞci wskaĨnika niezawodnoĞci Hasofera-Linda ȕH-L dla stanu granicznego noĞnoĞci oraz dla maksymalnego przemieszczenia pionowego qmax (tab. 3 i 4). W tym celu wykorzystano metodĊ
FORM. Dodatkowo dla stanu granicznego uĪytkowalnoĞci z programu STAND uzyskano wykresy przedstawiające wraĪliwoĞü wskaĨnika niezawodnoĞci ȕH-L na poszczególne
zmienne losowe (rys. 4 i 5).
Tabela 3. WartoĞci wskaĨnika niezawodnoĞci ȕH-L dla schematu P-I
Table 3. The Hasofer-Lind reliability index ȕH-L for scheme P-I
Rodzaj analizy
Type of analysis
Przypadek A
Case A
Przypadek B
Case B

Stan graniczny noĞnoĞci
Ultimate limit state

Stan graniczny
uĪytkowalnoĞci
Serviceability limit state

4,65

9,89

3,38

9,61

Tabela 4. WartoĞci wskaĨnika niezawodnoĞci ȕH-L dla schematu P-II
Table 4. The Hasofer-Lind reliability index ȕH-L for scheme P-II
Rodzaj analizy
Type of analysis
Przypadek A
Case A
Przypadek B
Case B

Architectura 14 (4) 2015

Stan graniczny noĞnoĞci
Ultimate limit state

Stan graniczny
uĪytkowalnoĞci
Serviceability limit state

3,84

10,35

3,03

10,22
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a

b

Rys. 4.
Fig. 4.

Wykresy wraĪliwoĞci wskaĨnika niezawodnoĞci na zmienne losowe dla qmax w schemacie P-I: a – przypadek A, b – przypadek B
The graphs of sensitivity reliability index on random variables for qmax in scheme P-I:
a – case A, b – case B

a

b

Rys. 5.
Fig. 5.

Wykresy wraĪliwoĞci wskaĨnika niezawodnoĞci na zmienne losowe dla qmax w schemacie P-II: a – przypadek A, b – przypadek B
The graphs of sensitivity reliability index on random variables for qmax in scheme P-II:
a – case A, b – case B
Acta Sci. Pol.
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PODSUMOWANIE
Celem pracy byáo przeprowadzenie analizy niezawodnoĞci konstrukcji mostu stalowego przy zastosowaniu dwóch wariantów opisu zmiennych losowych – rozkáadów normalnych (przypadek A) oraz rozkáadów dostosowanych do natury danej zmiennej (przypadek B). AnalizĊ przeprowadzono dla dwóch schematów statycznych P-I i P-II.
W wyniku przeprowadzonej analizy niezawodnoĞciowej wyznaczono wartoĞci wskaĨnika niezawodnoĞci Hasofera-Linda ȕH-L dla stanu granicznego noĞnoĞci i uĪytkowalnoĞci. W tym celu wykorzystano metodĊ FORM. Dodatkowo dla stanu granicznego uĪytkowalnoĞci z programu STAND uzyskano wykresy przedstawiające wraĪliwoĞü wskaĨnika
niezawodnoĞci ȕH-L na poszczególne zmienne losowe (rys. 4 i 5).
Analizując wyniki uzyskane dla stanu granicznego noĞnoĞci, moĪna zauwaĪyü, Īe w przypadku A wartoĞü wskaĨnika niezawodnoĞci Hasofera-Linda ȕH-L
(tab. 3 – schemat P-I, tab. 4 – schemat P-II) speánia warunek normowy (ȕH-L > 3,8),
ale w przypadku B wartoĞü wskaĨnika jest poniĪej zaleceĔ normowych. Procentowy spadek wartoĞci wskaĨnika pomiĊdzy przypadkami A i B wynosi odpowiednio
dla schematu P-I – 27,3%, a dla schematu P-II – 21,1%. NaleĪy w tym miejscu zaznaczyü, Īe warunek noĞnoĞci ze wzglĊdu na Ğciskanie z uwzglĊdnieniem wyboczenia dla najbardziej wytĊĪonego elementu w analizowanych kratownicach jest speániony. Dla schematu P-I najbardziej wytĊĪonymi prĊtami są dwa elementy pasa górnego
(element 13–14 i element 14–15 lub element 18–19 i element 19–20), przy czym wytĊĪenie tych elementów wynosi 68%, natomiast w przypadku schematu II najbardziej
wytĊĪony jest krzyĪulec (element 6–16), dla którego wytĊĪenie wynosi 72%.
Na tej podstawie naleĪy wnioskowaü, Īe zastosowanie rozkáadu normalnego w odniesieniu do rzeczywistych obciąĪeĔ moĪe prowadziü do grubych báĊdów w ocenie niezawodnoĞci. Zdecydowanie niegaussowski charakter mają obciąĪenia atmosferyczne. Rzetelna ocena niezawodnoĞci konstrukcji powinna wiĊc uwzglĊdniaü odpowiedni rozkáad
gĊstoĞci prawdopodobieĔstwa zmiennej losowej.
Przeprowadzając analizĊ niezawodnoĞci z uwagi na stan graniczny uĪytkowalnoĞci
niezaleĪnie od charakteru zmiennych losowych, uzyskano wyniki (tab. 3 – schemat P-I,
tab. 4 – schemat P-II) speániające warunek normowy (ȕH-L > 1,5). W tym przypadku istotne jest zbadanie wraĪliwoĞci wskaĨnika niezawodnoĞci ȕH-L na zmiany charakterystyk
probabilistycznych rozwaĪanych zmiennych losowych. Analiza otrzymanych wyników
pozwala stwierdziü, Īe rodzaj rozkáadu prawdopodobieĔstwa wpáywa na to, która zmienna losowa ma najwiĊkszą wraĪliwoĞü na wartoĞü wskaĨnika niezawodnoĞci. Przy rozkáadzie normalnym zmiennych losowych wskaĨnik niezawodnoĞci wykazuje najwiĊkszą
wraĪliwoĞü dla zmiennej E (rys. 4a, rys. 5a), natomiast w przypadku rozkáadów adekwatnych do charakteru zmiennej najwiĊkszą wraĪliwoĞü na wartoĞü wskaĨnika ma zmienna
P (rys. 4b, rys. 5b). ZnajomoĞü tej wraĪliwoĞci ma duĪe znaczenie w lepszym zrozumieniu pracy konstrukcji. DuĪa wraĪliwoĞü wskaĨnika na daną zmienną, a tym samym
na parametry jej rozkáadu, obliguje do wnikliwej analizy badaĔ statystycznych w zakresie wytrzymaáoĞci materiaáów i wyrobów budowlanych przed zde¿niowaniem wartoĞci
Ğredniej i odchylenia standardowego. NiewáaĞciwe, a zarazem obarczone báĊdem juĪ na
wstĊpie obliczeĔ wydaje siĊ podejĞcie, w którym wszystkim zmiennym przypisuje siĊ
tĊ samą wartoĞü wspóáczynnika zmiennoĞci. NaleĪy zwróciü uwagĊ równieĪ na fakt, Īe
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jeĪeli wraĪliwoĞü wskaĨnika niezawodnoĞci ze wzglĊdu na zmienną losową X jest maáa
w porównaniu z innymi zmiennymi, to moĪna uznaü, iĪ wpáyw tej zmiennej na wartoĞü
prawdopodobieĔstwa awarii jest niewielki i w kolejnych obliczeniach traktowaü ją jako
parametr deterministyczny. Pozwala to na uproszczenie opisu modelu matematycznego.
Analiza wraĪliwoĞci moĪe byü równieĪ punktem wyjĞcia w zagadnieniach optymalizacji
na etapie projektowania konstrukcji.
Podsumowując powyĪsze analizy, moĪna wysnuü nastĊpujące wnioski:
– speánienie warunków noĞnoĞci nie zawsze oznacza speánienie normowego warunku
niezawodnoĞci (w analizowanej konstrukcji problem ten pojawiá siĊ w przypadku
uwzglĊdnienia rozkáadu adekwatnego do charakteru zmiennej losowej – tab. 3 i 4,
przypadek B),
– okreĞlając kryterium awarii konstrukcji przez funkcjĊ graniczną związaną ze stanem
granicznym uĪytkowalnoĞci, naleĪy, w celu lepszego zrozumienia pracy konstrukcji,
przeprowadziü analizĊ wraĪliwoĞci wskaĨnika niezawodnoĞci ȕH-L na zmiany charakterystyk probabilistycznych rozwaĪanych zmiennych losowych,
– analizując niezawodnoĞü konstrukcji mostu z uwagi na stan graniczny noĞnoĞci, niezaleĪnie od przyjĊtego rozkáadu zmiennych losowych, moĪna stwierdziü, Īe nieznacznie wiĊkszą wartoĞü wskaĨnika niezawodnoĞci ȕH-L otrzymuje siĊ w przypadku kratownicy zbudowanej z dwóch niezaleĪnych przĊseá (schemat P-I).
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THE APPLICATION OF THE FORM METHOD IN RELIABILITY ANALYSIS
OF THE STEEL TRUSS BRIDGE
Abstract. The aim of the study is a probabilistic analysis of a steel truss bridge. Structural
design parameters were de¿ned as deterministic values and random variables. The latter
were not correlated. In the reliability analysis two variants of the description of random
variables were considered. In the Variant I the normal distribution was used whereas in the
Variant II – different types of probability distribution appropriate for the nature of the variable were proposed. The transformation of normal parameters into the parameters of another distribution was estimated by collocation method at the central point. The criterions of
structural failure were expressed by a limit function related to the serviceability limit state
and ultimate limit state. The module for symbolic computation using the Finite Element
Method was created in the Mathematica software and used to de¿ne limit functions for different load schemes. These functions were the starting point for the probabilistic analysis
for which the reliability software STAND was used. The Hasofer-Lind reliability index was
estimated using the FORM method. In addition, the study presents graphs of sensitivity of
the reliability index to the random variables.
Key words: random variables, probability distribution, the FORM method, the Hasofer-Lind reliability index, sensitivity of the reliability index
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