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 چکیده:

های شکنندگی موضووع ماالعواتی باویاری از محننوین اسوت کوه امکوان ت موین         یها با استفاده از  منحنارزیابی شکنندگی سازه هدف: 

در مناطنی بوا   است که سازهای غیرفعال کنترل هسازد. میراگرهای جرمی تنظیم شده، یکی از سیاتمها را میار میسازهخرابی احتماالتی 

 ندگی تأثیرگذار باشد،های شکنمنحنی تهیهتواند در فرآیند قرار گرفته است. از آنجاییکه رکوردهای ورودی می استفاده خیزی باال، موردلرزه

هوای دورگاوو و   نگاشوت یم شده تحت اثور شوتا   های مجهز به میراگر جرمی تنظهای شکنندگی برای سازهدر این پژوهش با تهیه منحنی

 های شکنندگی مورد بررسی قرار گرفته است.حنیگاو، اثرب شی رکوردهای ورودی بر مندیکنز

مدلاوازی شوده و    OpenSeesافوزار  طبنه در محیط نرم 20و  3،9به منظور نیو به اهداف تحنیق، سه قا  خمشی  شناسی پژوهش:روش

دو دسته رکورد مصونوعی   . چهار دسته رکورد زلزله که شاموگردیداضافه  هابه سازه 15و % 10، %5با درصدهای جرمی % جرمی هایمیراگر

باشد، ماابق با خصوصیات ساختگاه رکورد می 20ورد طبیعی نزدیک و دور گاو بوده که هر دسته شامو نزدیک و دور گاو و دو دسته رک

اعموال  های موورد ماالعوه   به تمامی سازهها منیاس شده و تمامی رکوردها به شتا  طیفی پریود اصلی هر یک از سازه .سازه انت ا  گردید

هوای  م منحنوی وآمود. بوه منظوور ترسیو    هوا بدسوت   هوای هور یوک از سوازه    خوگردید. سوس  بوا انجوام تحلیوو دینوامیکی افزایشوی، پاسو       

 همچنوین  و گردید.های شدت و خرابی به ترتیب شتا  طیفی پریود اصلی سازه و حداکثر دریفت نابی طبنات انت ا  صوشکنندگی،شاخ

شدتی کوه منجور بوه    های در ادامه میانگین و انحراف معیار شاخص .شدحدی انت ا   تتعریف حاالجهت   CPو  IO ،LSح عملکرد اسه س

های شوکنندگی  و در نهایت با استفاده از توزیع لوگ نرمال منحنی آمدهشود، بدست میت حدی  هریک از ساوح عملکرد فراگذشت از حاال

 د ماالعه ترسیم گردید.ها تحت اثر مجموعه رکوردهای موربرای هر یک از سازه

 ،نابت به دیگور سواوح عملکورد    IOدر ساوح عملکرد  تنایم شده ، میراگرهای جرمیدهدمینتایج بدست آمده نشان  :هایافته

حواالت  لرزه کارآیی قابو قبولی نداشته و حتی در برخوی  های باالی زمیندر شدت همچنین میراگر جرمیکنند. مؤثرتر عمو می

رکوردهای نزدیک گاو بیشتر از رکوردهای دیگر منجر به خرابی سوازه  استفاده از شود. افزایش احتمال خرابی سازه میمنجر به 

   .باشدهای دور گاو بهتر از رکوردهای دیگر مینگاشتتنظیم شده تحت اثر شتا شده و عملکرد میراگرهای جرمی
لرزه عملکورد مثبتوی از خوود    از شدت زمین مش صی در محدودهفنط یم شده از آنجایی که میراگرهای جرمی تنظ گیری:نتیجه

 های کنترل غیر فعال دیگری به سازه اضافه نمود.توان در جهت بهبود عملکرد این میراگرها، سیاتمدهد، مینشان می

 شاخص خرابی، شاخص شدت، یم شدهینامیکی افزایشی، میراگر جرمی تنظهای شکنندگی، تحلیو دمنحنی های کلیدی:واژه

 
 



 3                                          فصو دوم: مبانی و پیشینه تحنیق                                                                                                                                  

 

 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه-1-1

 نیشوده اسوت و همچنو    جواد یعملکورد ا  یها بور مبنوا  سازه یالرزه یطراح یکه به سو یکردیامروزه با توجه به رو

و درک رفتوار   یابیارز یبرا ییبه ابزارها ازیمانند زلزله، ن یاحتمال یهابحران یمناسب و اصول تیریو ضرورت مد تیاهم

 شیبو  ،یمنانو  یهایریگمیو به دنبال آن تصم یاحتمال اتبرآورد مناسب خاار نیو همچن یاسازه یهااتمیس یواقع

 یهوا زلزلوه، رو   یعملکرد در مهندس یبر مبنا یطراح دگاهید یتکامل ریکند. در سیم دایو ضرورت پ تیاهم شیاز پ

هوا  یمنحنو  نیو شده اسوت کوه ا   ویمتما یشکنندگ یهایمنحن یبه سو ،یریپذ بیو آس یعملکرد لرزه ا یابیارز جیرا

   روند.یبه کار م یرفتار و مندار خاارت احتمال ت مین جهت

 بیان مساله-2-1

را در برابر شودت   یاز خراب ینیحد مع به سازه نابت یفراگذشت خراب ایو  دنیاحتمال رس 1یشکنندگ یهایمنحن

 یلو یتحل یهااالحداث بر اساس رو  دیجد یهاساختمان یبرا یشکنندگ یهایمنحن .دینمایم انیاز زلزله ب یمش ص

 یابنگاشوتها و تحوت شت  یرخاو یغ یکینامید یهاویساختمانها با انجام تحل یشوند که در آن رفتار احتماالتیبرآورد م

هوای شودت و   پ  از بدست آوردن نتایج تحلیو، به منظور ت مین احتمال خرابی سازه شاخصشوند. یبرآورد م یواقع

 یشوکنندگ  ینشان دادن منحن یبرا یتابع تی. در نهاشودمی مش صو حاالت حدی مرتبط با آن خرابی  انت ا  شده 

دگی وهوای شکننو  رهای م تلفی در دقت و کیفیت ترسویم منحنوی  وپارامت. نظر به این که شودیبراز  داده م ،جیبه نتا

تواند تاثیرگذار باشد، الزم و ضروری است در انت ا  این پارامترها دقت و حااسیتهای الزم به عمو آید. یکی از این می

هوای  نحنوی هوا در م نگاشوت باشد کوه اثرب شوی ایون شوتا     می های ورودینگاشتخصوصیات شتا  پارامترهای موثر،

محننین با اسوتفاده از   .شکنندگی باید از لحاظ دور گاو یا نزدیک گاو بودن رکوردهای زلزله مورد بررسی قرار گیرد

ها، پاالیشگاه های نفتوی، نیروگواه   های مهم از قبیو سد، انواع پوهای شکنندگی احتمال خرابی بایاری از  سازهمنحنی

هوا  های نوین که اخیرا جهت حفظ سازهاند. یکی از رو ی را مورد ماالعه قرار دادهاتمی و انواع سازه های فوالدی و بتن

ازه قورار گرفتوه اسوت،    ومورد توجوه مهندسوین سو    وفانط ،مثو زلزله یایمح روهایین از یناش یبیدر برابر اثرات ت ر

بوا متصوو    بوده وفعال  ریجذ  انرژی غ لهیوس کیشده  تنایم یجرم راگریمباشد. ای کنترل میوهاده از سیاتمواستف

در جهوت   راگریبدهد، جرم م یهای بزرگشکو رییکه سازه تغ یفعال هم باشد. هنگام تواندیم گرکنترل کیکردن آن به 

بورای   تووان یم رهاوراگینوع م نی. از اکندیانرژی را فراهم م یو امکان جذ  مندار قابو توجه کردهت عک  سازه حرک

 نمود. استفاده باد  ایکاهش پاسخ سازه در برابر زلزله 

                                                                                                                                                                        
1  Fragility Curves 
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 هدف-3-1

تحوت اثور رکوردهوای زلزلوه دور گاوو و       در این پژوهش احتمال خرابی سازه مجهز به میراگر جرمی تنایم شوده 

اوو  با توجه به این که رکوردهای دور گاو و نزدیک گ .گرددهای شکنندگی بررسی مینزدیک گاو با ترسیم منحنی

تواند تاثیر متفاوتی بر روی سازه داشته باشد، برای هر کدام باور جداگانه منحنی شکنندگی ترسیم شوده و  هرکدام می

 گیرد.اثرب شی این رکوردها مورد بررسی قرار می

 ضرورت و اهمیت پژوهش-4-1

انجام گرفتوه و بوه صوورت    های اخیر تحنینات متعددی در زمینه بررسی رفتار و عملکرد میراگرهای جرمی در سال

هوای گونواگون، از قبیوو تاثیرگوذاری روی     های م تلوف از جنبوه  موردی و با جزئیات کارآیی این نوع میراگرها در سازه

ای، تاثیر پارامترهای م تلف بر عملکرد میراگر جرمی و غیوره موورد ماالعوه قورار گرفتوه      های سازه، عملکرد لرزهپاسخ

ه ور جرموی کوه ماوتلزم تهیو    وهوای مجهوز بوه میراگو    ازهواندکی در زمینه احتمال خرابی سو ات بایار واست. اما تحنین

ترین باشد، صورت گرفته است. از طرفی تحنینات پیشین بیانگر این موضوع است کوه کووچک  های شکنندگی میمنحنی

ت بارز در منحنی شوکنندگی  تواند باعث تغییراای از جمله شدت و نوع رکوردهای زلزله میتغییرات در پارامترهای لرزه

ای از اهمیت خاصی برای ت مین خرابوی  تواند برای هر نوع سازهشکنندگی می هایشود. با توجه به اینکه تهیه منحنی

های شکنندگی تحوت اثور رکوردهوای دور گاوو و     شود با ترسیم منحنیسازه برخوردار باشد، در این پژوهش سعی می

 میراگر جرمی بررسی و احتمال خرابی تعیین شود. نزدیک گاو، رفتار سازه مجهز به

 روش پژوهش-5-1

گاو بر روی منحنوی  های دورگاو و نزدیکنگاشتماالعات قابو توجهی در مورد اثرب شی شتا با توجه به اینکه 

های مجهز به میراگر جرمی تنظیم شده صورت نگرفته است در این پژوهش بوه ایون موضووع پرداختوه     شکنندگی سازه

 گیرد:. برای تهیه منحنی شکنندگی مراحو زیر به ترتیب انجام میشودمی

  با استفاده از نرم افزارOpenSees شود.سازه مجهز شده به میراگر جرمی مدلاازی می 

 شود.انت ا  میژئوتکنیکی ساختگاه سازه  رکوردهای زلزله ماابق با پارامترهای 

  شود.یمعیار خرابی برای سازه مدل شده انت ا  م 

  شود.سازه مجهز شده به میراگر جرمی تحت اثر رکوردهای مورد نظر تحلیو می 

    ،هوای شوکنندگی   منحنوی با استفاده از نتایج بدست آمده برای رکوردهای دورگاو و نزدیک گاوو زلزلوه

 شود.بصورت جداگانه ترسیم می

  بررسوی های شکنندگی بدست آمده برای رکوردهای دورگاو و نزدیک گاو زلزله مورد منحنی نهایتدر 

 .شودمی ارزیابیهای شکنندگی گرفته و اثر رکوردهای ورودی در منحنیقرار 

 

 

 





 

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 های شکنندگیتوسعه منحنی 1-2

  مقدمه  1-1-2

هوای معین بوا خصوصویات مشو ص استفوواده     شدت زلزلهاز برای اینکه یک سازه به ساح خاصی از خرابی برسد، 

خرابی به صوورت مفوروی یوا تعیوین شوده از قبوو موورد        به عبارتی دیگر پارامترهای دخیو در تعیین ساح  شود.می

باشود، بودیهی   ای امری اجتنا  ناپذیر میها در مش صات لرزهاز آنجاییکه که وجود عدم قاعیتد. نگیراستفاده قرار می

کلی سوازه توأثیر گوذار خواهود     ای در ظرفیت است که استفاده از پارامترهای فرضی در مش صات مصالح و اجزای سازه

ای سوازه را  و خصوصیات زمین لرزه، تناضوای لورزه  از سوی دیگر فرضیات قاعی در خصوص مش صات ژئوتکنیکی  د.بو

در و دقیوق  معوینن  به صوورت  و منادیر آنها  دارای ذاتی تصادفی و احتماالتی بوده این پارامترها دهد.تحت تأثیر قرار می

است که  اخیورا  موورد توجوه پژوهشوگران قورار       ایوهیکی از رو  ،های شکنندگیاستفاده از منحنی .باشنددست نمی

هوا  . این منحنوی تبیین نمود را مذکورهای االتی پدیدهواحتمطبیعت   توان بصورت مناسبگرفته است. با این رو  می

 کننوودگی حنینوت ش کنند. در را بیان می خرابیاحتمال رسیدن سازه به ساح خاصی از  ،به عنوان تابعی از شدت زلزله

 .کندبصورت کلی لحاظ میرا  ازهوای سورفیت و تناضوظ یهاعدم قاعیت ،ایازهورد سوتعیین عملک به منظور

هموراه   بارگوذاری  در  تغییورات زمانیکه بوا  ثبات و پایایی یک سازه توان جهت ارزیابی میهای شکنندگی، منحنیاز 

 .]1[استفاده نمود است،

 شکنندگی منحنی توسعههای روش 2-1-2

های م تلف در نووع منوابعی اسوت    تفاوت رو  .معرفی شده استهای شکنندگی منحنی چندین رو  جهت تولید

ایون  بدسوت آوردن   جهتباته به اینکه اطالعات الزم  گیرد.های شکنندگی مورد استفاده قرار میکه برای تهیه منحنی

ایون   .شوود انت ا  میهای شکنندگی تولید منحنی مورد نظر برای رو چه منابعی تهیه شده باشد،  براساس هامنحنی

بوا   یوتحلیلو  رو  هوای تحلیلوی و ترکیوب   هوای مهندسوی، رو   های گذشته، قضاوتمشاهدات زلزله منابع عبارتند از

م وبه ترتیوب بوه چهوار دسوته تنایو     ای شکنندگی وههای تولید منحنیاس این موارد، رو وکه بر اس ای دیگروهرو 

 شوند:می

 2قضاوت کارشناسان اساسبر  توسعه یافتههای شکنندگی منحنی 

 3پیشین هایلرزهزمینهای تجربی از داده اساسبر  توسعه یافتههای شکنندگی منحنی 

 4تحلیلی های شکنندگیمنحنی 
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 5ترکیبیهای شکنندگی منحنی 

 

 های شکنندگی براساس قضاوت کارشناسانمنحنیتوسعه  1-2-1-2

های شکنندگی، اطالعات مورد نیاز بر اسواس  عدم دسترسی به منابع و اطالعات کافی جهت تولید منحنی در صورت

  شوود. احتمال فرا گذشت از یک ساح خرابی، توأمین موی   نظرات و قضاوت مهندسین و کارشناسان مجر  در خصوص

 یری آن ندارد.این رو  از قابلیت اعتماد خوبی برخوردار نبوده و منبولیت چندانی در بکارگ

ن وبوه جوای مانوده از زمیو     هوای و خرابوی  شواهدبا توجه به  ی مهندسی زلزله،در زمینهعمران با تجربه  کارشناسان

لورزه  هوای م تلوف زموین   که در معری شدتها زمانیهای م تلف، اقدام به ت مبن احتمال خرابی و شکات سازهلرزه

هوای  ای سوازه خ لورزه وموؤثر در پاسو   عواموو با درنظر گورفتن  سازه  شکاتو ت مین  ارزیابینمایند. گیرند، میقرار می

، توا  آیود تابع توزیع احتموال بدسوت موی    ،بینی کارشناسانپیشبا استفاده از   در ادامه شود. انجام می به آسانی م تلف

 .]2[ پذیر باشدامکاندر هر ساحی از شدت زلزله  خرابیت مین 

مهوارت و   ،بووده  ش صوی  اتنظور اعموال   براسواس  ،قضواوت کارشناسوی   با ایجاد شدههای نحنیمبا توجه به اینکه 

البتوه بوا وارد    دارد. هوا منحنوی  ایون  گیری تأثیر بایار زیادی در بدست آوردنتوانمندی مهندسین در قضاوت و تصمیم

ان ننصوان وارده از اعموال نظرهوای    توو موی  ها،در فرآیند تولید این منحنی زلزله هایخرابی واقعی از هایگزار  کردن

در ایون   یش صو  یقضاوت و اعموال نظرهوا   وجه به موارد ذکر شده،با ت .کارشناسان در این رو  را کاهش داد یش ص

 .]3[شود  های زیاد میباعث ایجاد عدم قاعیت رو 

 

 پیشین هایلرزهزمیناز  های تجربیداده مبنایهای شکنندگی بر منحنیتوسعه  2-2-1-2

های های ثبت شده از قبو که در اثر زلزلهخاارات و دادهاز های شکنندگی برای بدست آوردن منحنی در این رو 

تمامی شرایط و جزئیات از قبیو اندرکنش خاک و سوازه،  به دلیو اینکه  ، شود.پیشین به دست آمده است، استفاده می

طبیعوی   کننود. ها نتایجی نزدیک به واقعیت را تبیوین موی  این منحنی شود،شامو میتوپوگرافی و مش صات منانه را 

و قابوو اعتموادتر    به فرآیند تولید منحنی، نتایجی معنول سازهتر از خرابیوارد نمودن اطالعات کامو و دقیقاست که با 

 اشود کوه  بموی ای منانه زمین شناختیای و لرزه مش صاتبه  واباته نتایج این رو  از سوی دیگربدست خواهد آمد. 

عودم توانوایی در    ،هوای ایون رو   یکی از ننوص . ها از آن جمع آوری شده استهای اولیه فرآیند تولید این منحنیداده

هوا و  مربوو  بوه سوازه    ،مورد استفاده در این فرآیند منابع چنینهم باشد.های متوالی میتفکیک خاارات وارده از زلزله

وال متعلق بوه منواطق و نوواحی پرجمعیوت     وکه معم م صوص خود را داشته ایهای خاصی بوده که خصوصیات لرزهبنا

. معمووال  از ایون   ]2[ شده اسوت ها از این منحنیایجاد محدودیت در به کارگیری منجر به  همین موضوع نیز باشند. می

شوود.  اده موی و، استفو انود به دسوت آموده  رو  تحلیلی  بهکه  شکنندگیهای یومنحن تنظیم و تدقیق جهتها، منحنی

که بور خرابوی    عواملی یتمام اعمال را جهتای ابزار ساده مهندسیقضاوت  توسعه یافته به رو های شکنندگی منحنی

 .کندگذار هاتند، تأمین میتاثیر هاسازه

 . در این رو  از منیواس گردیدهای شکنندگی تجربی منحنیمنجر به ترویج  7و نورثریج 6های لوما پریتازلزله وقوع

هوای  حالوت  ت صویص ها بعود از زلزلوه و   . با بررسی سازهشده استاستفاده  ایجهت بیان شدت لرزه( PGA 8ای )لرزه

                                                                                                                                                                        
5 Hybrid Fragility Curve 
6 Loma Prieta 
7 Northridge 
8 Peak Ground Acceleration 
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بوه   ایون مواتری   با اسوتفاده از   .شودمی ایجاد خرابیمش ص، ماتری  فرکان   زلزلهشدت  در هابه سازه حدی خاص

   ای خاصی محاسبه کرد.نابت به شدت لرزهفراگذشت سازه از حالت حدی مش ص را  احتمال توانراحتی می

و  ی سازههونتایج با هندس کامو همباتگی عدم توان به مواردی مانندمیهای شکنندگی تجربی منحنیاز مشکالت 

اشواره   ،های خرابوی حالت کلیهبرای  اطالعات کافی نبود، تأییدبدون  های خرابیحالتای دیگر ، تعیین سازه مش صات

ای و حرکوت  آنجاییکه اطالعات جمع آوری شده مربو  به یک سازه خاص بووده کوه دارای مش صوات منانوه    از . کرد

 هوای از طورف دیگور داده   توان از این اطالعات برای مناصد دیگور اسوتفاده کورد.   باشد، نمیمیزمین م صوص به خود 

خواص، شورایط محلوی خواک و حرکوت      ی آوری شده م تص به یک سوازه های جمعموجود محدودیت دارند، زیرا داده

از موارد دیگری که استفاده از از این رو  را موورد  و کاربرد نیاتند؛ ی قابصد عمومزمین خاص خود هاتند و برای منا

ای و عودم در نظور گورفتن نووع سوازه در فرآینود       دهد، عدم اعمال تغییرات حرکتی زمین، عملکرد سوازه تردید قرار می

های کافی که در محدوده ساح عملکرد خاصی باشوند کموی دشووار    یافتن سازهاز آنجاییکه . باشدتوسعه شکنندگی می

 .]3[کندمیهایی مواجه ها را با محدودیتاست، کارآیی این منحنی

توانود مفیود واقوع شوود.     ها میبصورت یک ساختار مبنا جهت تأمین شکنندگی سازههای شکنندگی تجربی منحنی

کننود. بوه دلیوو    های حرکت زمین را بیان موی کلی از راباه ساوح خرابی نابت به شاخص ها یک توصیفاین منحنی

اند، توسعه های واقعی جمع آوری شدهلرزهها که در اثر زمینها بر اساس اطالعات خاارت واقعی سازهاینکه این منحنی

 دهند.  تر و نزدیک به واقعیت را نشان میشوند، نتایجی منانیداده می

 :شود به مواردی از کاربرد این رو  در تحنینات م تلف اشاره میدامه، در ا

 هوای ژاپون  های واقع در بزرگوراه ، برای پوخرابی زلزله کوبه اطالعات اساس، بر 1999در سال  9یامازاکی و همکاران

 های به وقووع پیوسوته  لرزهزمینترین ، که یکی از م ر 1995. زلزله کوبه در سال نمودند تهیه های شکنندگیمنحنی

ای از مجموعوه لورزه  این زموین خرابی  اطالعات اساس. بر ها گردیدسازهباعث ایجاد خاارات شدید در باشد، در ژاپن می

پوو از سیاوتم حموو و ننلوی      216 یوک مجموعوه شوامو    ،در این پژوهش. تهیه گردیدهای شکنندگی تجربی منحنی

بور اسواس رفتوار    و  شوده  تهیوه کوبوه   لورزه زموین  ها تحوت اثور  این سازهی خراب اطالعات، شدگردآوری هی ژاپن بزرگرا

هوای  پو  از بدسوت آوردن ناوبت   . محاسوبه گردیود   هاهر یک از پو برای شدت هایشاخصاحتماالتی حرکت زمین 

  .]4[ها با توزیع لوگ نرمال براز  داده شدند.های شکنندگی تجربی برای این سازهخرابی، منحنی

هوای نوورثریو و کوبوه اقودام بوه تهیوه       لورزه بر اساس اطالعات خرابی زمین، 0200در سال  10همکارانشینوزوکا و 

 های بتنتایی از ستون 770 مجموعهاز یک های شکنندگی جهت توسعه منحنی. نمودند های شکنندگی تجربیمنحنی

هوای  توزیوع لووگ نرموال منحنوی    به عنوان شاخص شدت و بوا اسوتفاده از    PGA با در نظر گرفتن. شدمالح استفاده 

  .]5[.ترسیم گردیدشکنندگی 

 جهوت نورثریج و لوما پریتا،  هایلرزهزمیناثر  تحتها پو خرابی اطالعات، از 1999در سال  11باسوز و کیرمیدجیان

و  در نظر گرفتوه شود   ساح عملکرد، چهار هادر فرآیند تهیه این منحنی. نمودندهای شکنندگی استفاده منحنی توسعه

PGA  از  این محننین جهت ایجاد راباه بین شاخص شدت و احتمال فراگذشت. گردیدشدت انت ا   شاخصبه عنوان

 . ]6[ نمودندتحلیو رگرسیونی لجاتیک استفاده 

 ای ازهای بتنوی آرموه در مناوق   برای سازه های شکنندگیمنحنی اقدام به تهیه ،2003در سال  12روزتتو و الناشای

از  ازه بتنوی کوه  وسو  340000مربوو  بوه    مجموعوه اطالعوات   99اس وبراس های اولیه در این فرآیندداده .اروپا نمودند

                                                                                                                                                                        
9 Yamazaki 
10 Shinozuka 
11 Basoz and Kiremidjian 
12 Rossetto and Elnashai 



 

 .]2[آوری شده است، تهیه گردیدجمع زلزله 19های مشاهده شده از یخراب

 ترکیبی های شکنندگی به روشتوسعه منحنی 3-2-1-2

اسوت.   دادههوای تحلیلوی   رو به  تجربی جای خود را رو  بهها های شکنندگی سازهمنحنی در طول زمان توسعه

 .  شوندمیها توسعه داده تحلیو سازه حاصو از ای لرزه نتایجتحلیلی با استفاده از  رو 

 جهوت ، در دسوترس نباشود   های پ  از زلزلهخرابی از اطالعات کافیدر مناطنی که های شکنندگی تحلیلی منحنی

شوامو   بوه طوور کلوی   ای هوای شوکنندگی لورزه   گیرند. تحلیواده قرار میورد استفمو آن منانه خارپذیری نشان دادن

ای لورزه  نتوایج های شوکنندگی بوا اسوتفاده از    منحنی توسعههای سازه و در مش صه هاسازه سازی حرکت زمین وشبیه

 باشند.سازه می

های اخیر توسط محننین م تلف صورت نندگی تحلیلی و تجربی که طی سالکهای شبراساس منایاه منحنی

 ، اما هماناور که گفته شدمشاهده شده استها بین تئوری و مشاهدات میدانی برای زلزله مناسبیتوافق گرفته است، 

 .کردهای شکنندگی تجربی در همه موارد استفاده منحنی توان ازنمی

سوت  منحنی شوکنندگی، ترکیوب اطالعوات بد    های دیگر تولیدهای مناسب جهت بهبود نواقصات رو یکی از رو 

 اتاز مشاهد بدست آمدههای تحلیلی با داده های رو دادهبا ترکیب  ترکیبی،باشد. در رو  ها میآمده از تمامی رو 

، نباشوند  کافیاز مشاهدات  بدست آمدههای داده هرگاه. شودتری تولید میمامئنشکنندگی  هایمنحنیسازه،  خرابی

 .]2[ها، استفاده شود تواند برای تکمیو اطالعات پاسختحلیلی، می از رو  ی حاصودادها

نوورثریج بوا    لرزهزمیناز  به وجود آمده تجربی خرابی اطالعاتترکیب  اقدام به(، 1998هال و کیرمیدجیان ) سینگ

 ،خرابوی -لرزهزمینروابط  آوردنبه دست امکان  .نمودند ،با ارتفاع کم آرمه های بتنسازه ی شکنندگی تحلیلیاهمنحنی

 تودقیق بررسوی و   جهوت  خرابوی هوای  داده حوال با این . وجود نداشت ی تجربیهااز داده فنطکمبود اطالعات  به دلیو

از  خرابوی و  لرزهینان و است راج روابط زمینجهت ت مین محدوده اطم ،پژوهش. در این استفاده شدند ذکر شدهروابط 

 .]7[.به عنوان شاخص خاارت در نظر گرفته شده استپارک و آنگ  شاخص ه واستفاده شد 13رو  بیزی

 تحلیلیبه روش های شکنندگی منحنی توسعه 3-1-2

 بر اسواس  هااین منحنی. گرفته است انجامها برای انواع م تلف سازه متعددی بر اساس شکنندگی تحلیلی تحنینات

شوکنندگی   هایپارامترهای منحنیشوند. می تهیهها بر روی سازه های صورت گرفتهاز تحلیو بدست آمدهای لرزه نتایج

هوای  تحلیو طریق گردند. از، تعیین میبدست آمدهنتایج  براز  آماریو  هاآنالیزهای متعدد بر روی مدل سازهبا انجام 

 رد.بدست آوای را لرزه نتایجتوان ، میه زمانی غیر خایتاری چهای و یا تحلیو پو  آورطیفی،  خای

واقوع   هوای های شوکنندگی پوو  منحنی تهیه از رو  پاسخ خای طیفی جهت 2000در سال  ،14هوانگ و همکاران

 اعمالبا  آمدبدست طیفی  خای هایتحلیو با استفاده از هاسازه ایتناضای لرزه. استفاده نمودندممفی   شده در شهر

هوای تحلیوو   عدم قاعیوت   ،نظر گرفته شده است در که به عنوان شاخص شدت حداکثر شتا  زمین متغیر به یباضر

بدسوت   ،هاای پودستورالعمو بهاازی لرزه بر اساس هاظرفیت مؤلفه .منظور شده استای در تناضای لرزهخای طیفی 

 مفیود  روشوی . این رو  ناوبتا  سواده   بدست آمدندخرابی با برآورد ضرایب ظرفیت به تناضا،  م تلف هایحالته و آمد

خاوی قابوو مالحظوه    رفتار غیر که در اثر حرکات شدید زمینهای پیچیده باشد، اما برای سازههای منظم میبرای سازه

 .]8[ باشنددارای دقت قابو قبولی نمی، ددارن

ی تاری چه زموانی غیرخاوی و رو  سواده شوده     هایتحلیو توان روشی مابینرا میهای استاتیکی غیرخای رو 

                                                                                                                                                                        
13 Bayesian Method 
14 Hwang 
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 در نظر گرفتن رفتار غیر خای سوازه تحوت   به دلیوطیفی  خاینابت به رو   تحلیواین رو  . داناتطیفی  خای

 .از اهمیت بیشتری برخوردار استبار استاتیکی  اثر

هوای  منحنوی  بررسوی بوه  با دو رو  تحلیو تاری چوه زموانی و رو  طیفوی    ، 2000شینوزوکا و همکاران در سال 

 رکورد زموین لورزه   80و با ابعاد م تلف نمونه پو  10ها از آن .ممفی ، پرداختندشهر  واقع درنندگی یک پو بتنی شک

به دست آمده از این های شکنندگی منایاه منحنیبا . نمودندعدم قاعیت در ظرفیت و تناضا استفاده  اعمال به منظور

غیرخاوی،  اثورات   وجوود . در حاالت حدی باالتر، به دلیو مشاهده گردید پاییندر حاالت حدی  خوبیتاابق  دو رو  

 .]5[مشاهده نگردیدتاابق خوبی 

های شکنندگی برای سازه مجهز به میراگر ویاکوز را بوا اعموال ضورایب میرایوی م تلوف      ، منحنی16و آلتای 15مته

های شکنندگی نشان داد میراگرهای ویاکوز در کاهش پاسوخ  تهیه و ترسیم نمودند. منایاه منحنی 20%،  15%، 10%

باشند. با بکوارگیری میراگور ویاوکوز، کواهش دو برابوری در      لرزه های م تلف بایار موثر میلرزه ای سازه تحت زمین 

 .]9[احتمال خرابی سازه بدست آمد

و همکارانش با توجه به عدم قاعیت و واباتگی حاالت حدی عملکرد، روشی را جهوت ارزیوابی شوکنندگی     17وانگ

(، واباوتگی میوان هور    PLSقاعیت حاالت حدی عملکورد)  چند بعدی نشان دادند. در این پژوهش با هدف تعیین عدم

بررسی شد. به منظور بررسی ضریب همباتگی میان حاالت حدی عملکورد،   18عملکرد یحاالت حدیک از پارامترهای 

های شکنندگی  یک پو بتن آرمه برای ساوح م تلف اطمینان ترسویم  افزاینده ، منحنی یبا استفاده از تحلیو دینامیک

وقفوه بوا    نیو طوول ا  کوه  بدست آمده است یمحدوده حاالت حد یبا معرف یوقفه شکنندگ کینشان داد  جینتاگردید. 

احتموال   شوود، موی  عملکورد صورفنظر   یحد هایحالت انیم یاز واباتگ کهی. زمانابدییکاهش م نانیکاهش ساح اطم

 .]10[گذاشت اهدخو ریسازه تاث ایدر برآورد عملکرد لرزه جینتا نیکه ا شکات کوچکتر شده

سازه  بر منحنی شکنندگی را مورد بررسی قرار دادند. بوا در نظور    –و همکارانش تاثیر اندرکنش خاک  19میترو پولو

سازه و بررسی برای ساوح عملکرد م تلف برای سازه سه بعودی بتنوی بوا طبنوات      –گرفتن سه مدل اندرکنش خاک 

سازه بور روی   –ی مشاهده گردید اثر هر سه مدل اندرکنش خاک های شکنندگم تلف از کوتاه تا بلند و ترسیم منحنی

سازه قابو توجه  –های بلند اثر اندرکنش خاک ساختمان کوتاه طبنه در تمامی ساوح عملکرد ناچیز بوده ولی در سازه

 .]11[باشدمی

ع پایوه پوو بور پاسوخ     ای هندسی همچون انحنای افنی، انحراف پایه کناری و ارتفاوو همکارانش اثر پارامتره 20ژئون

ای و منحنی شکنندگی چندین مورد از قا  پو بتنی را بررسی نمودند. برای این منظور، دو پو آماده از قبو که در لرزه

کالیفرنیا ساخته شده بود را بصورت مدل سه بعودی غیور ارتجواعی موورد اسوتفاده قورار دادنود. بورای محاسوبه توابوع           

هوا  ای از زموین لورزه  خای برای مجموعوه های تاری چه زمانی غیرجموعه از تحلیوها و سیاتم، یک مشکنندگی مولفه

هوا اثور   ها و نه برای تمامی مولفوه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشتر پارامترهای هندسی برای برخی مولفه

تواثیر را بور روی شوکنندگی     گذارد. ارتفاع ستون، پوارامتری اسوت کوه بیشوترین    قابو توجهی بر منحنی شکنندگی می

گذارد، در حالیکه انحنای افنی و انحراف پایه پو کناری باور نابی اثری حوداقو روی شوکنندگی سیاوتم    سیاتم می

 .]12[ ها دارد.در این دسته پو

                                                                                                                                                                        
15 Esra Mete Guneyisi  
16 Gulay Altay 

17 Qi’ang Wang 
18 Performance Limit State 

19 Chara Ch. Mitropoulou 
20 Jong-Su Jeon 



 

های سازه بنایی یک طبنه را بر روی منحنی شوکنندگی بررسوی نمودنود.    و همکارانش تاثیر عدم قاعیت 21ریشمال

ها در مش صات مصالح سازه تاثیر چندانی بر منحنوی شوکنندگی نودارد. از سوویی     حاکی از آن بود، عدم قاعیت نتایج

یابد. به عبارتی دیگور تواثیر رکوردهوای دور گاوو بور      دیگر مشاهده شد شکنندگی نابت به فاصله کانونی افزایش می

 .]13[باشدشکنندگی سازه بنایی بیشتر از رکورد نزدیک گاو می

تحت اثر یوک دسوته رکوردهوای     طبنه را 6تاثیر میراگر جرمی تنظیم شده در قا  خمشی فلزی  22وانگ و هری 

ه از کورنش  عو در ایون ماال  .نمودنود بررسوی   هوای شوکنندگی  منحنوی  از با استفاده نگاشتشتا  100مصنوعی شامو 

 .شواخص شودت اسوتفاده شود    بوی و  پالستیک یکنواخت معادل و حداکثر شتا  زمین، به ترتیب به عنوان شاخص خرا

اسوتفاده از   م گردید. نتوایج نشوان داد؛  یترس برای این سازه CPو  IO ،LSدر سه ساح عملکرد  های شکنندگیمنحنی

TMD عملکرد  ها در استهالک انرژی را در ساحتوانایی سازهIO  برده ولی در دیگر ساوح عملکرد، کارایی موؤثری  باال

در طول یک زلزله بزرگ منجر به آسیب زیاد شده و احتمال تاثیرگذاری میراگر جرموی تنظویم شوده     و همچنین ندارد.

 .]14 [ کمتر می شود

 ایهای شکنندگی لرزهاثر عدم قطعیت بر منحنی  2-2

با قاطعیت کاموو  قابو بیان باشند،  دقیق و معین شکنندگی به صورت  هایبه منحنی مربو پارامترهای  تمامیاگر 

ای تبودیو  های شکنندگی بوه منحنوی پلوه   منحنی حالت. در این نموداظهار نظر  پذیری یک سازهآسیب دربارهتوان می

 خرابوی ، احتموال  فراتور رود . اگر زلزله از یک شدت مشو ص  ای تشکیو شده استخواهد شد که از یک تابع دو ظاباه

باعوث   ،در فرآینود شوکنندگی  عدم قاعیت  اعمال منابع .خواهد بودصفر  خرابیو اگر کمتر از آن باشد، احتمال  1سازه 

، منحنوی  هوا عودم قاعیوت   با افزایش منادیرو  شود، Sبه شکو متمایو  1-2شکو  ماابق منحنی شکنندگیشود تا می

 شود.  ای دورتر میمذکور از حالت پله

 
 ]19[شکنندگی  هایبر منحنی هاعدم قطعیت تأثیر -1-2شکل 

 :باشدشامو دو قامت میمباحث تحلیو سازه ها در قاعیتبه طور کلی عدم 

 پارامترهایی است که به صورت ذاتی و تصوادفی هاوتند. ایون عودم      در : عدم قاعیت23عدم قاعیت ذاتی

 باشد.ها مربو  به مصالح و رکوردهای زلزله میقاعیت

 عموده منوابع آن از   و  باشود میضعف دانش و آگاهی  از  ها ناشی: این عدم قاعیت24عدم قاعیت شناختی

کواهش  هاایون عودم قاعیوت   و با بدست آوردن اطالعات بیشوتر  های رفتاری بوده سازی روابط و مدلساده

 .]3[س ت و غیر ممکن باشد  تواندآوری این اطالعات میجمعیابد، اگرچه در عمو می

                                                                                                                                                                        
21 Reshma1 
22  Kevin K. Wong & John L. Harris 
23 Aleatory 
24 Epistemic 
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. در نظور گورفتن یوک    شوود موی ، به طور ضومنی در تحلیوو در نظور گرفتوه     هازمین لرزهناشی از  هایعدم قاعیت

موجب اعمال این  گیردهای زلزله را در بر میمجموعه متنوع از رکورهای زمین لرزه که تنریبا محدوده وسیعی از شدت

 .  باشدها در زلزله میعدم قاعیت

 هاسازه شکنندگیهای تحلیلی روش  3-2

را  هوا کوه عملکورد سواختمان    بووده  ایلورزه  خرابوی ارزیابی  هایرو توسعه کمی  و اساس پایهمدل اجزاء محدود، 

اسوت   هاییتحلیلی بیانگر خصوصیات مناومت و س تی آن بوده و مبنای. این مدل، کندمیتعیین حاالت م تلف حدی 

هوای  رو در اداموه بوه   شوود.  انجام میلرزه زمین تحت اثر م تلفای رهای پاسخ لرزهوادیر پارامتومنجهت ت مین که 

 .شودها شرح داده میو ننا  قوت و ضعف هر یک از رو  پرداخته، های اخیررد استفاده در سالمو تحلیلی

 آور استاتیکی غیرخطیپوش تحلیل 1-3-2

ای را مناومت و تغییر شکو تناضای سوازه با یک تحلیو استاتیکی، ، )NSPA( 25آور استاتیکی غیرخایپو  تحلیو

یک الگووی   روال کار این رو  به گونه ای است که با اعمال .]15[زند ت مین می گیردکه در معری یک زلزله قرار می

 .شوود تعیوین موی  پاسخ تعیین شده در نناوه هودف    ازه،وسبه طبنات م تلف  ی افزایشی از پیش تعیین شدهوجانب بار

. ایون درحوالی اسوت کوه محاسوبات      شودمیبینی پیش پالستیک هایاین رو ، تناضای تغییر شکودر  توان گفتموی

و هندسوه   در مصوالح غیراالستیک ، با در نظر گرفتن رفتوار غیرخاوی    ایبا رفتار سازه باز توزیع نیروهای داخلی جهت

 شود.سازه انجام می

 دینامیکی افزایشی  تحلیل  4-2

 شامو شودمیتعریف نیز ، )DPO( 26آور دینامیکییا پو  )IDA(عنوان تحلیو دینامیکی افزاینده  که بااین رو  

به منظور  بوده واس شده ومنی رکوردهای زلزله اثر تحت باشندکهمی ای دینامیکیوهای غیرخووتحلی مجموعه ای از 

ای، از ناحیه خای تا غیرخاوی و نهایتا  گای تگی سازه، از این رو  استفاده ی رفتار سازهپوشش تمام محودوده

منادیر حاصو در منابو  ترسیم ، در هر ساحی از شدت حرکت زمین وخرابیشاخص  با بدست آوردن. شودموی

 .]16[ شود .نامیده می IDAشود که منحنی نموداری پیوسته حاصو میلرزه شاخص شدت زمین

ه شود  ماورح  1977در سوال   27دینامیکی غیرخای توسط برتورو  تحلیولرزه در ی شاخص شدت زمینمفهوم اولیه

شده و به صورت یوک رو  جدیود بورای     معرفی افزایشی به عنوان تحلیو دینامیکی FEMA در نشریهاین رو  است. 

بوه   اخیرا  مورد توجه باویاری از محننوین قورار گرفتوه و    دینامیکی افزایشی  تحلیوده است. وتعیین خرابی کلی ارائه ش

شوامو مووارد   شود که اشاره می این رو ف از اهدا به ب شی . در ادامهگیردمورد استفاده قرار میوره وصورت چند منظ

 :باشدمیزیر 

 حرکات زمین. دامنه وسیعی ازدر منابو  سازهکامو دامنه پاسخ  ارزیابی -1

 .هالرزهی در ساح شدت بایار باالی زمینابهتر از مفاهیم سازه ایجاد درکی -2

 .هالرزهشدت زمینای با افزایش های سازهبهتر از تغییرات پاسخ درک -3

 ای کلی.های سازهظرفیت دینامیکی سیاتم ت مین -4

 تک رکوردی  IDA پارامترهای 1-4-2

 اسوت کوه دارای  ، بورداری  1aموجود باشد. شتا  نگاشت منیاس بندی نشوده   نگاشت زلزلهشتا که یک اینفری با 

                                                                                                                                                                        
25 Nonlinear Static Pushover Analysis 
26 Dynamic Pushover 
27 Bertero 



 

تا شودیدتر زموین   ای را اعمال کرد که شامو حرکات ضعیف اینکه بتوان محدودهباشد. برای { میn,…,t1t,0های }عامو

، کمیت مثبت و عودد  λaدر شتا  منیاس شده  )SF(ضریب منیاس  .)1a.λ=λa(شود استفاده می λ، از عدد اسکالر باشد

بورای   باشود رکوردهای منیاس شوده موی  برای توصیف  یک رو  سادهباشد. اگرچه ضریب منیاس، می λاسکالر مثبت 

، زیرا هیو اطالعاتی را در مورد شدت واقعی رکوورد منیواس شوده و توأثیر آن بور      کاربرد چندانی ندارداهداف مهندسی 

 .دهدنمیمورد نظر، ارائه  سازه

𝐼𝑀اس شده وت منیوا  نگاشورزه، در یک شتولنوص شدت زمیوشاخ ∈ 𝐼𝑀وای و، است که توابع یکنو  (∞+,0) =

𝑓𝑎1(𝜆)  1(از شتا  نگاشت منیاس نشدهa(  و ضریب منیاس)λ( باشد.می 

𝐷𝑀مثبت  مندار (DM) خرابیشاخص  ∈ اعمال ای لرزه هایبارگذاری بهای را مدل سازه پاسخ، است که (∞+,0)

خاوی  هوای دینوامیکی غیر  نتایج تحلیو کمیتی است که از خروجی، خرابیکند. به عبارت دیگر شاخص تعیین میشده 

 .شودها حاصو میسازه

 IDAهای کلی منحنی ویژگی 2-4-2

های کامال  متفواوتی  ، پاسخمتفاوتای های سازهمدل با اثر رکوردهای م تلفدینامیکی افزایشی، تحت  هایتحلیو  

هوا  روند پاسخ شودمشاهده می 2-2طور که در شکو ها دشوار است. همانبینی اولویت در آنکه پیش دهدنتیجه میرا 

است که رفتار سریع و غیر یکنوا همراه با حرکات رفت و برگشتی در  ایای از شدت کم تا زیاد به گونهبه تحریکات لرزه

 .شودهای م تلف سازه دیده میپاسخ

 
 ]21[سازه به چهار رکورد متفاوت  مقایسه پاسخ -2-2شکل 

هیچگونوه   ایون نمودارهوا  ، کنود تبیین موی م تلف های شدت برای زلزلهرا در هر  سازهای هر نمودار، تناضاهای لرزه

هوا  که برای این منحنی ییک نمونه وجه اشتراک. شوندبینی نداشته که به نوعی منحصر به فرد تلنی میقابو پیش رفتار

خاوی اولیوه، چنوین     اعضوای ای با ازهوس هایمدلیک از هر  واقع. در باشدتوان تعریف کرد، ناحیه االستیک آنها میمی

پایوان   شوود، رفتوار خاوی سوازه بوه     رفتار پالستیک در سازه ایجاد میکه اولین دهد و زمانینشان می از خود اری راورفت

محودوده رفتوار   . باشود سوازه موی   رفتوار ارتجواعی  شروع رفتار غیرخای سازه، نشوانگر پایوان   به عبارت دیگر، رسد. یوم

رز  زموین،  با افوزایش شودت لو   . نهایتا ، برای رکوردهای م تلف، منادیر متفاوتی داردبه صورت متداول  ارتجاعی سازه

 .باشدسازه می شروع ناپایداری دینامیکینشانگر که  شودایجاد می، شدگی در قامت انتهایی منحنیی نرمیک ناحیه
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 هارکورد مجموعه بادینامیکی افزایشی  تحلیل 3-4-2

ای سوازه قادر به تبیوین رفتوار    آید،که از یک رکورد زلزله به دست میبیان شد، منحنی  در قامت قبوکه  هماناور

توانود واباوتگی زیوادی بوه     کی افزایشوی، موی  ودینامیو  تحلیوو  بدست آمده ازمنحنی  باشد. از آنجاییکهباور کامو نمی

هوا نیواز   به تعداد کافی از نگاشوت ، قابلیت اطمینان ها و تأمینپوشش کامو پاسخ جهتانت ابی داشته باشد،  هایرکورد

 قرار گیرد. زلزله هاینگاشتای در معری یک مجموعه از مدل سازه تا . بنابراین الزم استاست

 اثور  ای تحتیک مدل سازهتک رکوردی از های ای از منحنیمجموعه شامو افزایشی، دینامیکی تحلیوهای حنیمن

 مجموعوه ایون  تووان  موی ، 84و  % 50، %16% پاسوخ  هایرصدد پ  از بدست آوردن .هاتندهای م تلف شتا  نگاشت

   (3-2)شکو  بصورت خالصه شده نشان داد.ها را منحنی

 
 ]IDA  ]21های منحنی سازیخالصه-3-2شکل 

شودت زلزلوه و   منادیر  ، الزم است تادینامیکی افزایشی قابو قبول تحلیوانجام  هماناور که قبال  اشاره شد به منظور

 .شودموضوع پرداخته میطور خالصه به این بهدر ادامه  .به منادیری مناسب منیاس شوندای پاسخ سازه

 مقیاس شدت زلزله 4-4-2

 .باشود موی  ضوروری  یکی از عناصر ای احتماالتیمدل تناضای لرزه ،شکنندگی تحلیلی هایمنحنی توسعه فرآیند در

 شودت  منیواس  انت وا   .شوود تعریوف موی  زلزلوه   شودت  بصورت منیاسی ازبوده که  شدتشاخص به واباته این مدل 

 .قرار گرفته استتحنینات  که موضوع بایاری از امری مهم و تأثیرگذار بوده، مدل برای کارامناسب و  )IM(28زلزله

 شوود ترین عواملی که منجر به کاهش نوسانات و پراکندگی تناضا مییکی از مهم هاوح عملکرد سازهودر ارزیابی سا

، 30کفایوت ، 29معیارهوایی از قبیوو کوارایی   ، 2008. پدگت و همکاران در سال ]17[باشدزلزله می شاخص شدتتعیین 

 .]18[ نمودندشدت بهینه معرفی  شاخص بررسی جهترا  32، و قابلیت محاسبه خار31عملی بودن

بور   وکیفوی  بصوورت  ، این منیاس. استپارامترهای توصیفی  ترینمتداولیکی از ، اصالح شدهمرکالی منیاس شدت 

، این پارامتر بوه دلیوو اینکوه قابلیوت منیواس شودن نودارد        .شودمیدم ارزیابی مرمشاهده شده و واکنش  خرابیاساس 

 .]16[ باشدرا دارا نمیمنبولیت الزم برای استفاده نمودن 

 بووده و  های زلزلوه واباته به نگاشت هاتند که های از این منیاسدیگر نوع PGD 34و  PGA،PGV 33 یهامنیاس

 .باشندنمیبه مش صات سازه واباته  این پارامترها .آیندبه دست می لرزهزمین هاینگاشتبه راحتی از 

                                                                                                                                                                        
28 Intensity measure 
29 Efficiency 
30 Sufficiency 
31 Practicality 
32 Hazard Computability 
33 Peak Ground Velocity 
34 Peak Ground Displacement 



 

از ایون   )dS( جوایی طیفوی  و جابوه  )vS( سرعت طیفوی  ،)aS( شتا  طیفی. باشدپارامترهای طیفی میمنیاس دیگر، 

واجه ترها را با چالش مکه همین امر، استفاده از این پارام بوده دوره تناو  سازهاین پارامترها واباته به . باشندموارد می

اسوتفاده   (د اولومربو  به مو ) سازه اصلی دوره تناو در  با میراییالستیک ااز شتا  طیفی محننین اکثرا  . نموده است

یکوی از  . شوود واباتگی منادیر طیفی به مش صات سازه به عنوان یک ننوص بورای ایون منیواس تلنوی موی      . نمایندمی

باشود کوه ایون امور بوه دلیوو       ر گرفتن مودهای باالتر میمنادیر طیفی مارح است، عدم در نظ ننایصی که همواره برای

هوای پالسوتیک   این منادیر در تغییر شوکو استفاده از دوره تناو  اصلی االستیک سازه در شکات سازه است. باوریکه 

 سازه متفاوت خواهد بود.

برای تعیوین   را ر پریود اصلی سازهمنیاس شتا  طیفی ددر تحنینات خود کارایی ، 1988 سال در همکاران و شومه

دوره استفاده از شتا  طیفوی در   همچنین در این تحنیق، ارجحیتنشان دادند.  ای معینشدت لرزهای در تناضای لرزه

 .]19[ نشان داده شدشتا  زمین  حداکثربه  اصلی تناو 

منوادیر   درپراکنودگی کمتوری    ای،شاخص شودت لورزه  شتا  طیفی به عنوان  با در نظر گرفتن، 4-2شکو  ماابق

شوود، مشواهده   به عنوان شاخص شدت در نظور گرفتوه موی    حالتی که شتا  ماکزیمم زمین نابت به ،دریفتماکزیمم 

 شاخص شدت زلزله استفاده شده است. از شتا  طیفی به عنوان پژوهش. در این شودمی

 
 ]21[شدت زلزله  شاخصدینامیکی افزایشی با دو نوع  تحلیلهای منحنی -4-2شکل 

 شواخص  .باشود  هوای خرابوی سوازه   حالوت قادر به بیان  باور کامومنیاسی باید انت ا  شود که  هابرای پاسخ سازه

های متعددی برای این شواخص  کمیت.آیدبه دست میهای دینامیکی غیرخای کمیتی است که از نتایج تحلیو ،خرابی

م زاویوه  مواکزیم  ،بوام  دریفوت  یممزمواک  ،بر  پایوه طبنات، یمم نرمی زماکهای خرابی از قبیو شاخص ست.ارائه شده ا

ایون  ص پایوداری از  وشاخص پارک و آنوگ و شاخو   ،تجمعی کلی هیاترزی انرژی ، هاهگر چرخش ،طبنه دریفت میانه

 .نتایج مورد انتظار را تأمین کنود شود که میهایی انت ا  نظر، شاخصباته به کاربرد و نتایج مد .باشندموارد میدسته 

 بورای  .شوود  م تلوف اسوتفاده   خرابوی  شواخص از چند  ممکن است ،های م تلفارزیابی خصوصیات پاسخ گاهی جهت

  ،میوان طبنوه   دریفتیمم زتوجه به اینکه ماک با .باشدمیانت ا  مناسبی  طبنهشتا  زیمم ماک ،ایغیر سازه هایخرابی

بوه   خرابوی  شواخص انت ا  مناسبی برای  ،کندهای ساختمانی به خوبی تفایر میقا  در فرآیند شکاترفتار سازه را 

 .]20[ آیدشمار می
 

حواالت حودی واباوته بوه آن     بررسوی  و  هاسازه شکاتارزیابی  جهتبه صورت متداول  ،تفدریشاخص  باور کلی

، موضوعی  شکاوت  هایمود و تناوبی هایبارگذاری از ناشی تجمعی هایخرابی ارزیابی برای .گیردمورد استفاده قرار می

 آنوگ  و پوارک  شواخص  ماننود  دیگور  هوای شاخص برای این منظور از .باشندنمی مناسب دریفت به باتهوا هایشاخص

 نبووده های فوالدی تحت اصول خاصی قابو بیان برای ساختماناین پارامتر  ،دشومی استفاده مذکور رفتار بررسی جهت
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 .دادتوان آن را به حاالت حدی ربط و به راحتی نمی

. شووند بیان می میان طبنه ریفتبام و زاویه د ریفتاغلب به دو صورت زاویه د ،مربو  به دریفت خرابیهای شاخص

 ،تحنیقدر این گیرد. حداکثر دریفت طبنه را برای کو طبنات مربو  به ساختمان در نظر می ،طبنه میان دریفت هزاوی

 .استفاده شده است خرابیطبنات به عنوان شاخص میان  میمزای ماکزاویه دریفتاز 

 سطوح عملکرد سازه معرفی  6-4-2

عملکورد   اسواس ای برمبنوای تعریوف طراحوی لورزه     سوازه  عملکورد  سواوح  و حدی حاالت ،توضیحات قبلی ماابق

سواح   .در نظر گرفته شوده اسوت   ساح عملکردای سه برای اجزای سازه ،]FEMA356 ]21 نشریهماابق با  .باشندمی

بورای   نشوریه این  .شودتعریف می )CP( 37روریز ف یدر آستانه ،)LS( 36ایمنی جانی ،)IO( 35وقفهاستفاده بی عملکرد

 ،(CP) بورای حالوت حودی   نیوز   و 2%ای زاویوه  دریفوت  (LS) برای حالت حودی  ،1%ای زاویه دریفت (IO) حالت حدی

ممکون اسوت    ،با توجه به الگوریتمی که برای همگرایی برنامه در نظر گرفته شوده  .ارائه نموده است 4%ای زاویه دریفت

 رو ایون  از نودارد.  یوخاصو  معنوای  منوادیر  ایون  صوورت،  این .درهای بزرگ همگرا شودحرکت در تغییر شکو یمعادله

بیوانگر ناپایوداری دینوامیکی سوازه      ،GI کند حالت حودی محدود می 10ای %هوزاوی دریفترا به  نامه تغییر شکونوآیی

 .شود صفر IDAها باشد و زمانی است که شیب منحنیمی

 IDA نمودار در زوال سازیمدل 7-4-2

 P-Deltaاثور   و هوا تغییرشکو ساح ،نوع سازه ،لرزههای زمیننگاشت ،یمحتوای فرکانا ،زیادی از قبیو هایمتغیر 

برای شوتا   را  IDA منحنیدو  5-2شکو  .تأثیرگذار هاتند هاسازه دینامیکی پاسخ در زوالخاصیت  اعمال اهمیتدر 

 .دهدمی نشان متوسط ارتفاع با پذیرشکو نابتا  خمشی قا دریفت حداکثر  منابوسازه در  اصلی دوره تناو طیفی در 

های سازه اعموال شوده   دیگر خاصیت زوال در المان منحنیدر  و پوشی شده استها از اثر زوال چشمدر یکی از منحنی

ی هوا در دریفوت  ولوی  بووده، ه یکدیگر ورفتار دو نمودار شبی های کوچکدریفتدر  ،شوددر این شکو مشاهده می .است

 کاسته شوده  دوم نمودار شیباز شود مشاهده می همچنین و شود.بیشتر می منحنی از یکدیگر دو ایناختالف  تربزرگ

 آن شکاوت بررسوی   جهوت  ی سازههاالماندر زوالاثر  اعمال ذکر شدهبا توجه به ماالب  .کندمیو میو به سمت صفر 

 .باشدبرخوردار می باالییازه از اهمیت وس

 
 IDAهای منحنی درزوال تأثیر  -5-2شکل 

                                                                                                                                                                        
35 Immediate Occupancy 
36 Life Safety 
37 Collapse Prevention 



 

 لرزههای زمینانتخاب نگاشت  5-2

 شوتا ،  حوداکثر  شودت زلزلوه،   جملوه ای از بایاری از پارامترهای لورزه  های انت ابی بایاتینگاشتمجموعه شتا 

برای ع زلزله و چندین موارد دیگر را ووقژئوتکنیکی محو خصوصیات  ،زلزله ساختگاه از کانونفاصله  ،محتوای فرکانای

مراجع و منابع مربوطه، بصورت دقیق و با جزئیوات کاموو   اغلب  در با وجود اینکه .گیردی مورد نظر در برهاانجام تحلیو

محودوده   هوای زلزلوه بایاوتی   است، ولی تأکید بر این است که نگاشت پرداخته نشدهزلزله  هاینگاشتانت ا   به نحوه

 .]22[ پوشش دهدای سازه هایپاسخمناسب  ارزیابیها را به منظور وسیعی از شدت زمین لرزه

 های زلزلهنگاشت انتخاب معیارهای 1-5-2

 رکوردهوای زلزلوه  برای تعیوین تعوداد کوافی     یرو  مش صداد با وجود اینکه  نشان ]19[کرنو  و شومه تحنینات 

هوا  فاصله گاو ،رسدکافی به نظر می با ارتفاع متوسط هاییسازه رکورد برای 20تعداد  ،ها وجود نداردبرای تحلیو سازه

بر  تحنیق،اده شده در این استف رکوردهای .کنددور گاو یا نزدیک گاو بودن آنها را تعیین می از محو ثبت رکوردها،

دور نزدیوک و   یهوناحیهر دو  این رکوردها شامو .]23[انت ا  شده است FEMA P695ی نامهآیین هایاساس توصیه

هوا بوا ذکور    مش صوات آن و استفاده شده  ]24[ از منبع این رکوردها است راج جهت .باشدمیگاو به صورت جداگانه 

 جهوت  شوده در نظر گرفته یبرخی از معیارها .نشان داده شده استفصو سوم  12-3و  11-3جزئیات کامو در جدول 

 :باشدبه شرح زیر می لرزهرکوردهای زمین  انت ا

 باشود.  موی ایی بوا شودت بواال    وا نیاز بوه رکوردهو  وهی سازهور کامو فرآیند گای تگوجهت تفای :زلهوزل شدت

سوازه  کاموو   گاوی تگی منجور بوه    اغلوب و  شدهای ازهوسغیر خرابی به منجر ،پایین شدت با هواییلرزهزمین

 .مورد استفاده قرار گرفته است )w M ≤6( باالهای با شدت از این رو زلزله .شوندمین

 که برای  باشدلغز میلغز و شیبها شامو دو حالت امتدادمکانیام حرکتی گاو :هاحرکتی گاو نوع مکانیام

 .مکانیام استفاده شوداین رکوردها سعی شده است از یک نوع 

 مربو  به سواختگاه سوازه اسوتفاده    برای انت ا  رکوردهای زلزله از خصوصیات ژئوتکنیکی  :خصوصیات زمین

 .باشدمی ،D نوع خاک به مربو  ی انت ا  شدههازلزله تمامی شده است.

 در فاصوله   های حووزه دور و زلزله کیلومتر 15از  کمتر یدر فاصله ی نزدیک گاوهازلزله :فاصله از مرکز زلزله

 .انداز گاو ثبت شده کیلومتر 15بیش از 

 مقیاس  ضریب 2-5-2

 اصلیشتا  طیفی در پریود از  نیز و شودمیاده ودینامیکی افزایشی استف تحلیواز  تحنیقه به اینکه در این وبا توج

و بورای هور رکوورد     هم شدیرست ظرنمدنطیف تمامی رکوردهای  ،شده است استفاده ،شاخص شدت زلزلهبه عنوان  سازه

 هوای انت وا  شوده   و معکوس آن به عنوان ضریب منیواس در رکورد  آیدبدست می اصلیشتا  طیفی متناظر با پریود 

 .شودضر  می

 میراگرهای جرمی  6-2

ها بصورت گاوترده موورد اسوتفاده    جهت کاهش پاسخ سازه که استکنترلی  هایسیاتمجرمی یکی از  میراگرهای

بوه دلیوو سوادگی     و  بوده میراگر جرمی تنظیم شده ،این سیاتم کنترلی ترین نوع پرکاربردیک مورد از  د.گیرمی قرار

اجوزای ایون    توان گفتباور ساده می .قرار گرفته استاقتصادی بودن بیشتر مورد توجه  و قابلیت اطمینان باال ،در اجرا

 شووند. ها به کار برده موی به منظور جذ  انرژی ارتعاشی ساختمان و دهدتشکیو میجرم، فنر و میراکننده  رامیراگرها 

 نوع ساختمان آنها،و  یکنترل سیاتمو باته به  اضافه شدهبه سازه اصلی  کمکی یک جرم بصورت معموال  این میراگرها

های در سالشوند، های مکانیکی استفاده میمیراگرهای جرمی بصورت عمده در سیاتم. شوندتنایم می چند دسته به
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اخیر این میراگرها در صنعت ساختمان مورد توجه قرار گرفته و به منظور بهبود پاسخ سازه در منابوو بارهوای ناشوی از    

خصووص در کشوور   هب ،است بوده رو به افزایش اخیرا این میراگرها استفاده از  .گرفته استزلزله و باد مورد استفاده قرار 

 شود.باور گاترده استفاده میحرکات ناشی از زلزله  کاهش باشد جهتخیزی میکه منانه زلزلهژاپن 

 و ؛شووند بوه سوازه اصولی تشوکیو موی      فرعی جرممیراگرهای جرمی از اضافه شدن یک  هماناور که شرح داده شد

 شودشوند، که در ادامه شرح داده میچند دسته تنایم میبه  ی آنهاکنترل سیاتمبراساس 

 انواع میراگرهای جرمی از لحاظ سیستم کنترل  7-2

نیموه فعوال و    ،فعوال  ،غیور فعوال   حالتمیراگرهای به چهار نشان داده شده است  6-2هماناور که در شکو شماره 

عدم نیاز به نیروی خارجی، تعمیر و نگهداری با هزینه پایین و کارکرد مناسب میراگرهای  .شوندمیبندی دستهترکیبی 

میراگرهای جرمی فعال برخالف نوع غیر فعالشوان نیازمنود نیوروی    . منجر به استفاده متداول از آنها شده استغیرفعال 

نماینود.  ای سازه را به مرکوز کنتورل منتنوو موی    این میراگرها به واساه حاگرهای خود اطالعات لرزه .خارجی هاتند

توسط عملگرهای سیاتم نیوروی مشو ص بوین     ،سازهمرکز کنترل با پرداز  اطالعات دریافتی در جهت کاهش پاسخ 

کننود  ها مؤثر عموو موی  رغم اینکه میراگرهای فعال در جهت کاهش پاسخ سازهعلی .کندسازه و جرم میراگر اعمال می

 گیرنود.  هوای هنگفوت در تولیود و نگهوداری کمتور موورد توجوه قورار موی         ولی به دلیو پیچیدگی در طراحی و هزینوه 

هوای  سیاتمی مرکب از هر دو رفتار حالت فعال و نیمه فعوال را دارد. باوریکوه در لورز     38ترکیبیجرمی  هایمیراگر

این میراگرها بوا وجوود    ؛نمایدهای شدید بصورت سیاتم فعال عمو میخفیف بصورت غیرفعال عمو نموده و در لرز 

کمتور   ،ولی به دلیو هزینه باال و پیچیدگیها تأثیر گذارتر هاتند؛ اینکه نابت به میراگرهای غیر فعال در کاهش پاسخ

مجهز به میرایی و فنرهای متغیری هاتند کوه در گاوتره    39میراگرهای جرمی نیمه فعالگیرند. مورد استفاده قرار می

مصورف  در  توجوه کاهش قابوو  با وجود .دهندهای م تلف عملکرد مناسبی را نشان میوسیعی از حرکات زمین با شدت

. به دلیو اینکه میراگر جرموی غیور   شوداستنبال کمتری از این میراگرها می های زیادپیچیدگی و هزینه، به دلیو انرژی

 شود.گیرد؛ در ادامه به شرح این میراگرها پرداخته میفعال در این پژوهش مورد استفاده قرار می

 

 
 ]3[کنترل  سیستم لحاظانواع میراگرهای جرمی از  6-2شکل 

 40میراگرهای جرمی غیر فعال  2-8

تشوکیو   ،اتوالف انورژی را دارد   در توانوایی  کوه  جانبیاز یک سیاتم  جرمی گرهایمیراهماناور که قبال  گفته شد، 

                                                                                                                                                                        
38 Hybrid Mass Damper (HMD) 
39 Semi-Active Damper (SAD) 
40 Passive Mass Damper(PSD) 



 

ساختار این میراگرها معموال  به این صورت که توسط فنر و میراگر یک جرم مش صی در مکانی مشو ص از   .است شده

شووند  ای تنظیم موی کنند، به گونهاین میراگرها بدون نیاز به نیروی خارجی عمو میشود. از آنجایی که سازه نصب می

 که در فرکانای نزدیک به فرکان  ارتعاشی سازه قرار گرفته و با حرکت در خالف جهت حرکت سازه به کمک نیروی 
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Abstract 

Research Aim: Fragility evaluation of structures by using the fragility curves is the case study of many 

researchers which makes it possible to estimate the probability of structures failure. Tuned mass 

damper(TMD) is one of the structural passive control systems that is used in areas with  high seismicity. 

Since the frequency characteristics of input records influence the fragility curves, this study evaluates 

the effects of input records characteristics on fragility curves through developing fragility curves for 

structures equipped with TMD under both near and far field earthquakes. 

Research method:  In order to achieve this research objectives, three 3,9 and 20 story steel-moment-

resisting  frames have been modeled. by using OpenSees software and optimal TMDs with 5%, 10% 

and 15%  mass ratios have been added to each structure. Four sets of earthquake records including two 

sets of near and far field natural records and two sets of near and far field artificial records were chosen 

which each set includes 20 records. All of the records have been scaled to the spectral acceleration in 

fundamental period for each structure and all of the frames subjected to the scaled recorsd. Then by 

using the  incremental dynamic analysis(IDA), the response of structures have been determined to 

develop the fragility curves which the  spectral acceleration at fundamental period  and the maximum 

interstory drift were selected as the intensity and demand measures, respectively. Three performance 

levels of IO,LS and CP were selected to introduce the limit states. Subsequently, mean and standard 

deviation of intensity measures which is due to exceedance of limit state for each of level performance 

was calculated. Finally, by using the log -normal distribution the fragility curves have been developed 

for each of the structures under various sets of records. 
Findings: the result showed that tuned mass dampers works more effectively in IO performance level. 

Also, TMDs  have no effective performance in high intensity of earthquakes  and  even in some cases 

its application has led to increase the probability of structure failure. Under the near field records the 

failure of structure has been increased than far field  records  and also tuned mass dampers have worked 

better under far field earthquakes in comparison with near field records. 
Conclusion: since uned mass dampers has effective performance only in a certain range of earthquake 

intensity level,hence  in order to improve performance of  TMDs, other passive control systems can be 

added to the structure.  
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