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 499 صفحات: تعداد             93/41/31  اع:فد تاريخ                     فنی و مهندسی دانشكده: 

نموده است. به علتت   ریعملکرد محور را درگ یزلزله یمهندس یاست که امروزه جامعه یاز جمله مسائل سکیر لیتحل یمسئله :چکيده

در  سکیر لیحاصل از تحل جیروز افزون به نتا ازیحال ن نیمرسوم و در ع یبا استفاده از روش ها یلرزه ا سکیر لیتحل ندیزمانبر بودن فرا

احساس  یزه الر ندیانجام فرا یبرا یدیجد یبه روش ها ازین مهیب یو سازمان ها رندهیگ میتصم یهاارگان ی فادهاست یسطح گسترده، برا

را در  ندیفرا نیبتواند ا سکیر لیتحل جیدر نتا )مدل سازی و...( مختلف تیمنابع عدم قطع ریاعمال تاث تیدارا بودن قابل نیکه در ع شودیم

 یهتا  سال یمختلف قابل استفاده باشد. ط یها تیبا اهم یسازه ا یگروه ها یتمام یبرا وانجام دهد  یکمتر ینهیزمان اندک تر و با هز

)پوش آور( در  یخط ریغ یکیاستات لیبا انجام تحل توسعه یافته است که برخی از ان ها عیسر سکیر لیتحل یبرا دیروش جد نیچند ریاخ

-یروش ها م نیا یکه از جمله  ،انجام می گیرد یازاد یدرجه کی یدر سطح سازه تیسطح کل سازه و سپس انجام مطالعات عدم قطع

 یدرجه ازاد کیروش مدل  نیمنحصر به فرد ا ی( اشاره نمود. مشخصه 4102و همکاران ) چیکوز رکویتوسط م یدشنهایبه روش پ توان

درجه  کی یرا در سطح سازه  سکیر لیو تحل تیعدم قطع یمطالعه ندیکه انجام فرا باشدیم (Probabilistic SDOF Model) یاحتماالت

بتا   یستاختمان  یاز سازه هتا  یامجوعه یگسترده بررو کیمطالعات پارامتر یسر کی دازمنیمدل ن نیسازد، که حصول ا یمعادل ممکن م

در سطح کشور و عدم وجود مدل مناسب  یقاب خمش ستمیبا س یفوالد یسازه ها ی. به علت کاربرد باالباشدیمدنظر م یسازه ا ستمیس

مجموعه  یپژوهش بر رو نیدر ا کیمطالعات پارامتر یسر کیا، گروه از سازه ه نیا یارائه شده برا سکیر لیتحل ندیاستفاده در فرا یبرا

 نتد یاستتفاده در فرا  یبرا یاحتماالت یازاد یدرجه کیمدل  تایو نها شودیمتوسط انجام م یقاب خمش ستمیبا س یفوالد یاز سازه ها یا

 .شودیگروه سازه ها حاصل م نیا عیسر سکیر لیتحل

ی ازادی قابل استفاده برای تحلیل ریسک سازه تولید مدل احتماالتی یک درجه که برای می باشدشکل به این  فرایند کلی انجام پژوهش

مدل با در نظر گرفتن تعدادی منبع عدم قطعیت های ساختمانی، با انتخاب مجموعه ای از سازه های دارای قاب های خمشی متوسط و 

مورد  برای سازه های ش تسلیم فوالد به کار رفته در المان های تیر و ستون(تنقات، دوران تسلیم المان های سازه و )از قبیل جرم طبسازی

برای تک تک این سازه ها تعدادی مدل سازه ای احتماالتی تولید خواهد شد و با انجام یک سری ، LHSبا استفاده از روش مطالعه، 

ی ازادی و نهایتا درجهاستخراج مشخصات سازه های یک ها،انجام تحلیل پوش اور بر روی تمامی مدل شامل مطالعات پارامتریک گسترده

 مدل احتماالتی یک درجه آزادیپارامترهای سیستم کلی مشخصات اماری مربوط به  ،بر روی این مدل ها مطالعات عدم قطعیت و ... انجام

 مدل سازیمنابع عدم قطعیت تاثیر ی هتولید خواهد شد که نمایند از قبیل ضرایب پیش مقدار، ضرایب تغییرات و ماتریس های همبستگی()

 باشد. تمامی سازه های دارای سیستم قاب خمشی متوسط فوالدیبرای 

 سازد و مدل تولید شده مطالعات عدم قطعیت مربوط به فرایند تحلیل ریسک لرزه ای را در سطح سازه های یک درجه ی ازادی ممکن می

و انجام  در سطح کل سازه دارای سیستم قاب خمشی فوالدی با انجام یک تحلیل پوش آور برای هر سازه یبا استفاده از این مدل میتوان 

( در سطح سازه های یک درجه ازادی تولید شده با شامل انالیز دینامیکی افزاینده و به دست اوردن توابع شکنندگی) عدم قطعیت اتمطالع

 مد نظر پرداخت. به تحلیل ریسک سازه ی، استفاده از مدل احتماالتی تولید شده

روش  ،نامیک افزایشی ، قاب خمشی فوالدی،انالیز پوش اور ،انالیز دی منابع عدم قطعیت،  مطالعه ی عدم قطعیت خطر لرزه ای،ها: واژه كليد

 احتماالتی یدرجهمدل یک ،)مونت کارلوی اصالح شده( LHSشبیه سازی 
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 .Error! Bookmark not defined ................................................... نرماللوگ یاحتماالت عیتوز - 4-2
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defined. 
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 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ مقدمه - 4-01-0

 .LHS  ...................... Error! Bookmark not defined و کارلو مونت روش ری یشرح - 4-01-4

 LHS  .. Error! Bookmark not( شده اصالح)کوچک نمونه یکارلو مونت روش یبررس - 4-01-3

defined. 

 !Error ................... ( رهیمتغ تک یبردارنمونه) LHS روش از استفاده با خام یهانمونه دیتول - 4-01-2

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark ... شده یساز هیشب( یتابکار)یدگیتابد کردیرو توسط یهمبستگ کنترل - 4-01-5

not defined. 
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 LHS . Error! Bookmark روش از استفاده با نمونه دیتول یبرا یوتریکامپ افزار نرم توسعه - 4-01-6

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... پژوهش ینظر یمبان . 3

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. همقدم - 3-0

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یا لرزه سکیر لیتحل - 3-4

 .Error! Bookmark not defined ..................................... سکیر لیتحل نهیشیپ  و مقدمه - 3-4-0

 یالرزه و یسازمدل تیقطع عدم منابع گرفتن نظر در با یالرزه سکیر لیتحل یبرا شده ارائه روش - 3-4-4

 .Error! Bookmark not defined .............................( (4102) همکاران و چیکوز توسط شده ارائه روش)

 .Error! Bookmark not defined .................................................یاحتماالت ی درجه کی مدل - 3-3

 .Error! Bookmark not defined ................... یاحتماالت یدرجه کی مدل جادیا ی نحوه - 3-3-0

 Error! Bookmark notمطالعه مورد یهاسازه از بمناس یامار یجامعه انتخاب - 3-3-1-1

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................... کیپارامتر مطالعات انجام - 3-3-0-4

 Error! Bookmark not .............مناسب یساز مدل تیقطع عدم منابع انتخاب - 3-3-0-4-0

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................. یا سازه ینیتع یها مدل جادیا - 3-3-0-4-4

یاحتماالت یهاسازه و هانمونه دیتول یبرا LHS روش و تیقطع عدم منابع از استفاده - 3-3-0-4-3

 ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 !Error.................... معادل یدرجه کی یها سازه لیتشک و اور پوش لیتحل انجام - 3-3-0-4-2

Bookmark not defined. 
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 .Error! Bookmark not defined یاحتماالت مدل جادیا و تیقطع عدم لیتحل - 3-3-0-4-5
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Bookmark not defined. 
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 .Error! Bookmark not defined ................................... شده اصالح ی ندهیافزا یکینامید زیانال - 3-2

 .Error! Bookmark not defined ................................... ندهیافزا یکینامید زیانال از یاتیکل - 3-2-0

 .Error! Bookmark not defined ............................ ندهیافزا یکینامید زیانال اهداف - 3-2-0-0

 .IDA .............................................. Error! Bookmark not defined هیپا میمفاه - 3-2-0-4

 .Error! Bookmark not defined ................... گاشتنشتاب کی کردن اسیمق - 3-2-0-4-0

 .IM- ...................................... Error! Bookmark not definedشدت اریمع - 3-2-0-4-4

 .DM ................................ Error! Bookmark not defined -  بیاس اریمع - 3-2-0-4-3

 .Error! Bookmark not defined ...............................رکورده تک ندهیافزا یکینامید زیانال - 3-2-4

 IDAError! Bookmark not یهایمنحن براساس یحد حاالت انواع یبند دسته و تیظرف - 3-2-3

defined. 
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 IDAError! Bookmark not یبرا( 4119) دلشک یشنهادیپ شرو اتییجز - 3-2-5-4

defined. 
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 هافهرست شکل

 صفحه                                                        شماره و عنوان شکل
 .Error! Bookmark not defined ..................... شکل توسط یهمبستگ بیضر مفهوم ی ارائه:  0-4  شکل

 کته  شود دقت.  مجموعه هر یبرا  x , y یهمبستگ بیضر همراه به(  x,y) نقاط از مجموعه نیچند:   4-4  شکل

 ینمت  رابطته  نیت ا بیش کردن منعکس به قادر ا،ام(  اول سطر) دینمایم منعکس را یخط ی رابطه جهت و بودن یخط ریغ

 نیهمچنت (.  اخر سطر) باشد ینم یخط ریغ روابط یها جنبه تر شیب کردن منعکس به قادر نیهمچن و ،(وسط سطر)باشد

 !Error.باشد یم نشده فیتعر یهمبستگ بیضر است صفر  y انسیوار که علت نیا به مرکز در شکل یبرا

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... لنرما عیتوز یچگال تابع:  3-4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................... لنرما عیتوز یاحتماالت یچگال توابع:  2-4  شکل

 Error! Bookmark notفمختل یها پارامتر گرفتن نظر در با یتجمع احتمال عیتوز توابع:  5-4  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................. مختلف یها پارامتر لحاظ با احتمال یچگال تابع:  6-4  شکل

 Error! Bookmark notمختلف یها پارامتر گرفتن نظر در با یتجمع احتمال عیتوز توابع:  7-4  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......................(4112 ،  وتنگ انگ) لگردیم میتسل مقاومت:  8-4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ................. (4112 تنگ، و انگ) متمرکز بار تحت کنسول ریت 9-4  شکل

 حتداقل  بتا  هتا  نمونته  ینته یبه دیتول یبرا LHS روش در یاحتمال یچگال نمودار یبند بازه ی نحوه:  01-4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ........ (4119 نواک و یورچفسک) کارلو مونت روش با سهیمقا در ممکن تعداد

 !Error(4119 نواک، و یورچفسک) یکل و یموضع ممینیم ی مسئله – یانرژ نمودار:  00-4  شکل

Bookmark not defined. 

(4119 نواک، و یورچفسک) شده یساز هیشب یتابکار مفهوم یساز ادهیپ یبرا شده استفاده تمیلگورا:  04-4  شکل

 ..................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not(4102) همکاران و چیکوز توسط شده ارائه سکیر لیتحل روش اتیکل:  0-3  شکل

defined. 



 ح 

 معادل یدرجه کی ی سازه دیتول یبرا لیتبد بیضر از استفاده و شده یساز ال دهیا اور پوش یمنحن:  4-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ (4102 همکاران، و چیکوز)

 !361Error ی هینشر یشنهادیپ روش براساس آور پوش یمنحن یساز ال دهیا ی نحوه:  3-3  شکل

Bookmark not defined. 

-الدهیت ا اورپتوش  یهتا یمنحن( b) یاحتماالت یهامدل و ینیتع مدل به مربوط اورپوش یهایمنحن( a: )2-3  شکل

 Error! Bookmarkیاحتماالت یها مدل نیانگیم اور پوش یمنحن و یاحتماالت و ینیعت یها مدل یبرا شده یساز

not defined. 

 !Errorیازاد ی درجه کی یها سازه ییجابجا روین رفتار یساز مدل یبرا یشنهادیپ یرفتار مدل:  5-3  شکل

Bookmark not defined. 

 !Error(4114 کرنل و کوسیوامواتس) اور پوش یمنحن با ان ی سهیمقا و رکورده تک یکینامید زیانال:  6-3  شکل

Bookmark not defined. 

(4114 کرنل و کوسیوامواتس) سازه کی یبرا یخراب مرز ی محاسبه در محور DM یها روش ضعف:  7-3  شکل

 ..................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !Error(4114 کرنل و کوسیوامواتس) یخراب مرز ی اسبهمح در انها کاربرد و محور IM یها روش:  8-3  شکل

Bookmark not defined. 

 کوسیوامواتس) اند شده میترس گراف کی یبررو یهمگ که مربوطه یها یمنحن و رکورده چند IDA :  9-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................. (4114 کرنل، و

 کرنتل  و کوسیوامواتس) رکورده چند ی ندهیافزا یکینامید زیانال به مربوط یها یمنحن یساز خالصه:  01-3  شکل

4114) ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 پالن( a: ) یازاد ی درجه کی یاحتماالت مدل دیتول یبرا کیپارامتر مطالعات در رفته کار به یها سازه:  0-2  شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... ها سازه یجانب ینما( b) ها سازه

 !Error(361 هینشر) ها وستون رهایت میتسل دوران ی محاسبه یبرا شده گرفته نظر در شکل رییتغ:  4-2  شکل

Bookmark not defined. 

 مندرجات اساس بر یساختمان یاعضا دوران لنگر نمودار یبرا شده گرفته نظر در یرفتار مدل یکل فرم:  3-2  شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................... 361 هینشر
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 Error! Bookmarkسیس اپن افزار نرم در اعضا دوران لنگر یمنحن  یبرا رفته کار به یرفتار مدل:  2-2  شکل

not defined. 

 !B1Error ریت لیپروف  یامار یها پارامتر به یابی دست یبرا محتمل عاتیتوز یبررس:  5-2  شکل

Bookmark not defined. 

 انطبتا   و یینهتا  دوران  به مربوط یامار یها پارامتر ی محاسبه یبرا رفته کار به مختلف یها لیپروف:  6-2  شکل

 Error! Bookmark notها لیپروف نیا یینها دوران یبرا امده دست به عیتوز با نرمال لوگ عیتوز مناسب

defined. 

طبقته  سته  ی ستازه  یستتونها  یامتار  یهتا  پتارامتر  ی حاسبهم یبرا نرمال لوگ عیتوز مناسب انطبا :  7-2  شکل

 ..................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 از استتفاده  بتا  B1 ریت ت میتستل  دوران یامتار  یهتا  پتارامتر  ی محاستبه  یبترا  شتده  دیت تول یها نمونه:  8-2  شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... یساز هیشب 5111 و  LHSروش

 روش از استتفاده  بتا  B1 ریت ت میتستل  دوران یامتار  یها پارامتر ی محاسبه یبرا شده دیتول یها نمونه:  9-2  شکل

LHS یساز هیشب 011 و  شده یساز هیشب یدگیتابد کردیرو و ..................... Error! Bookmark not defined. 

 روش از ادهاستتف  بتا  B1 ریت ت میتسل دوران یامار یها پارامتر ی محاسبه یبرا شده دیتول یها نمونه:  01-2  شکل

LHS یساز هیشب 511 و  شده یساز هیشب یدگیتابد کردیرو و ..................... Error! Bookmark not defined. 

 511 با یدگیتابد کردیرو و LHS روش یبرا امده دست به یاحتماالت عیتوز یباال انطبا  ی سهیمقا:  00-2  شکل

 48/7 یدارا یستاز  هیشب عدد 011 با راتییتغ بیضر مقدار شودیم مشاهده -نمونه 5111 با محض LHS روش و نمونه

 !Errorابدی یم لیتقل درصد 38/1 به اختالف نیا عدد 511 به یساز هیشب تعداد شیافزا با که است اختالف درصد

Bookmark not defined. 

 یهتا  متدل  و ،(توپر اهیس خط) ینیتع مدل یرو بر گرفته انجام اور پوش زیانال به مربوط یها نمودار:  04-2  شکل

 جینتتا  در تیقطع عدم منابع ریتاث -مطالعه مورد ی طبقه سه ی سازه براساس شده ساخته( کیبار قرمز خطوط) یاحتماالت

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... باشد یم مشاهده قابل وضوح به لیتحل

 Error! Bookmark notهطبق سه ی سازه کیپارامتر مطالعات به مربوط Say پارامتر عیتوز:  03-2  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notطبقه 6 ی سازه کیپارامتر مطالعات به مربوط Say پارامتر عیتوز:  02-2  شکل

defined. 
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 Error! Bookmark notطبقه 04 ی سازه کیپارامتر مطالعات به مربوط Say پارامتر عیتوز:  05-2  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notطبقه 3 ی سازه کیپارامتر مطالعات به مربوط T پارامتر عیتوز:  06-2  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notطبقه 6 ی سازه کیپارامتر مطالعات به مربوط T پارامتر عیتوز:  07-2  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notطبقه 04 ی سازه کیپارامتر مطالعات به مربوط T پارامتر عیتوز:  08-2  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notطبقه 3 ی سازه کیپارامتر مطالعات از حاصل m یها نمونه عیتوز:  09-2  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notطبقه 6 ی سازه کیپارامتر مطالعات از حاصل m یها نمونه عیتوز:  41-2  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notطبقه 04 ی سازه کیپارامتر مطالعات از حاصل m یها نمونه عیتوز:  40-2  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notطبقه 3 ی سازه کیپارامتر مطالعات از حاصل u یها نمونه عیتوز:  44-2  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notطبقه 6 ی سازه کیرامترپا مطالعات از حاصل u یها نمونه عیتوز:  43-2  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notطبقه 04 ی سازه کیپارامتر مطالعات از حاصل u یها نمونه عیتوز:  42-2  شکل

defined. 

 !Errorمختلف یها سازه یبرا یکل ستمیس یپارامترها مقدار شیپ بیضرا ی سهیمقا:  45-2  شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkمختلف یها سازه یبرا یکل ستمیس یپارامترها راتییتغ بیضرا ی سهیمقا:  46-2  شکل

not defined. 

 جدول هافهرست 

 صفحه                                                        جدول عنوانشماره و 
 !Errorیفوالد یخمش یها قاب یبرا یشنهادیپ یاحتماالت یازاد درجه کی مدل یکل چوبچهار:  0-3  جدول

Bookmark not defined. 



 ک 

 Error! Bookmark notمطالعه مورد یها سازه یها ستون و ها ریت یبرا رفته کار به یبند پیت:  0-2  جدول

defined. 

 !Errorدوران لنگر یمنحن یها پارامتر ی محاسبه یبرا 361 ی هینشر توسط شده ارائه روابط:  4-2  جدول

Bookmark not defined. 

 یازاد درجته کیت  مدل جادیا جهت رفتهیپذ انجام کیپارامتر مطالعات در رفته کاربه تیقطع عدم منابع:  3-2  جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................... یاحتماالت

 یهتا  پارامتر اوردن دست به یبرا رفتهیپذ انجام کیپارامتر ی مطالعه در رفته ارک به تیقطع عدم منابع:  2-2  جدول

 .Error! Bookmark not defined ...................... (وستونها ها ریت) یا سازه یاعضا میتسل دوران به مربوط یامار

 روش و LHS روش از B1 لیت پروف میتستل  دوران یبترا  امده دست به یامار یها پارامتر ی سهیمقا:  5-2  جدول

LHS شده یساز هیشب یدگیتابد کردیرو با ................................................... Error! Bookmark not defined. 

مطالعته  متورد  یهتا  ستازه  یبترا  شتده  دیت تول یها ی نمونه و شده انتخاب یتصادف یها ریمتغ تعداد:  6-2  جدول

 ..................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notینیتع یها مدل لیتحل جینتا از حاصل یکل ستمیس یها پارمتر:  7-2  جدول

defined. 

 یبتردار  نمونه روش با شده دیتول یاحتماالت یمدلها لیتحل از حاصل یکل ستمیس یپارامترها نیانگیم:  8-2  جدول

LHS ............................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

 یبترا  نیانگیت م مقتدار  شیپ بیضرا ریمقاد و مطالعه مورد یها سازه یبرا مقدار شیپ بیضرا ریمقاد:  9-2  جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... یکل ستمیس یها پارامتر  تکتک

 !Errorمطالعه مورد یها سازه یرو بر تیقطع عدم ی مطالعه از حاصل راتییتغ بیضرا ریمقاد:  01-2  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorطبقه سه ی سازه یبرا تیقطع عدم ی مطالعه زا امده بدست یهمبستگ سیماتر:  00-2  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorطبقه شش ی سازه یبرا تیقطع عدم ی مطالعه از امده بدست یهمبستگ سیماتر:  04-2  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorطبقه دوازده ی زهسا یبرا تیقطع عدم ی مطالعه از امده بدست یهمبستگ سیماتر:  03-2  جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......... طبقه 04 و 6 یها سازه نیانگیم یهمبستگ سیماتر:  02-2  جدول



 ل 

 .Error! Bookmark not defined ..... طبقه 04 و 6 ، 3 یها سازه نیانگیم یهمبستگ سیماتر: 05-2  جدول

 !Errorیخمش قاب با یفوالد یها سازه یبرا افتهی توسعه یاحتماالت یازاد درجه کی مدل:  06-2  جدول

Bookmark not defined. 
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 مقدمه – 0-0

را  3ی مهندسی زلزله عملکرد محورای  از جامعهامروزه توجه بخش عمده 4ایلرزه 0تحلیل ریسک

-ین حیطه روز به روز در حال پیش رفت و گسترش میبه خود اختصاص داده است و فعالیت های ا

باشد. از نتایج تحلیل ریسک در حیطه های مختلفی همچون براورد هزینه های شرکت های بیمه و نهاد 

شود. تحلیل با بالیای طبیعی همچون زلزله استفاده میده برای امادگی در مواجهه های دولتی تصمیم گیرن

2ر به طور معمول با انجام آنالیز افزاینده ی دینامیکیریسک لرزه ای در سال های اخی
در سطح کل سازه   

، اما با توجه به فرایند بسیار ندگی اعضای سازه انجام گرفته استو بدست آوردن توابع و پارامترهای شکن

 ایبه خصوص با در نظر گرفتن اثر منابع عدم قطعیت لرزه مانبر تحلیل ریسک در سطح کل سازهز

، این روش  برای عیت مدل سازی( به صورت توامط)منابع عدم ق ت رکورد به رکورد( و سازه ای)تغییرا

توجیه اقتصادی ندارد و و به خصوص برای مجموعه از سازه ها استفاده در سطح سازه های معمولی 

ثال )چرا که معموال نتایج تحلیل ریسک مجموعه ای از سازه ها، برای م باشدعمال روشی کاربردی نمی

. با وجود این شرایط دشوار و در عین حال نیاز باشد(سازه های فوالدی یک قسمت از شهر، مد نظر می

به نتایج تحلیل ریسک حتی در سطح سازه های معمولی، جهت استفاده ی ارگان های تصمیم گیرنده، 

یسک لرزه ای در های مثبت تحلیل رعین دارا بودن تمامی ویژگیشود که در نیاز  به روشی احساس می

تری را طلب نماید. سطح کل سازه دارای سرعت باالتری نسبت به این روش بوده و زمان و هزینه ی کم

در این پژوهش بر روی مدلی کار شده است که این مهم را میسر نماید. روش ارائه شده برای قاب های 

                                                
 در این نوشته، عبارات خطر و ریسک دارای معنی و مفهوم یکسان می باشند و غالبا از کلمه ی ریسک استفاده شده است. 0

2 Seismic risk assessment 

3 Performance based earthquake engineering 

4 Incremental dynamic analysis 



3 

ل احتماالتی یک درجه ازادی خمشی فوالدی توسعه داده شده است و در عین حال مشروط به داشتن مد

 باشد.مناسب برای هر نوع سیستم سازه ای قابل استفاده می

 بيان مساله  – 0-4

ای سازه های ساختمانی به طور معمول با انجام انالیز عدم قطعیت در سطح  ارزیابی ریسک لرزه

یق افزایش سرعت باشد. هدف اصلی این تحقپذیرد که بسیار زمان بر  وطاقت فرسا میکل سازه انجام می

 0ی احتماالتیی مدل یک درجه فرایند ارزیابی ریسک لرزه ای سازه های ساختمانی )فوالدی( با توسعه

 ی معادل میباشدهای فوالدی متداول و انجام انالیز عدم قطعیت در سطح سازه های یک درجهبرای سازه

 فرضيه های پژوهش – 0-3

ای  ی احتماالتی استفاده شده در ارزیابی لرزهیک درجهپارامتر های به کار رفته در تولید  مدل  -

)از این به بعد  4سازه های ساختمانی با استفاده از روش اماری نمونه برداری  مونت کارلوی اصالح شده

 ( تولید  خواهند شد.LHSاس یا -اچ-به اختصار روش ال

لیز عدم قطعیت های قبلی فرض شده است که انابرخالف روشتحلیل ریسک در این روش  -

ی ازادی معادل تولید شده از روی مدل یک درجه مربوط به تحلیل ریسک، برروی سازه های تک درجه

 ازادی احتماالتی  انجام شود.

های مربوطه ی تحلیل شبیه سازی رفتار سازه با استفاده از الگو های رفتاری موجود در نرم افزار  -

 ت.و ... انجام خواهد گرف openseesمانند 

نوشته شده در محیط در روند پژوهش چندین برنامه ی کامپیوتری گسترش داده شد که دستورات -

 کد نویسی شده اند.  matlabنرم افزار 

                                                
1 Probabilistic SDOF model 

2 Latin hypercube sampling 
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 اهداف پژوهش – 0-2

هدف اصلی این پژوهش توسعه ی مدلی جایگزین برای سازه ی کل میباشد تا به وسیله ی ان، 

ر گرفتن اثر منابع عدم قطعیت لرزه ای و سازه ای به صورت انجام فرایند تحلیل ریسک لرزه ای با در نظ

 توام طی زمان بسیار کمتری و با داشتن دقت قابل قبول میسر شود.

 ضرورت و اهمّيت پژوهش – 0-5

می توان زمین لرزه را یکی از خطرناک ترین منابع بالیای طبیعی نامگذاری کرد، به علت این که 

های ساختمانی ای سازهکند ارزیابی ریسک لرزهختمانی را تهدید میخطر زمین لرزه پیوسته سازه های سا

اند، در از موضوعات داغ رشته ی مهندسی زلزله بوده و روش های مختلفی برای این فرایند ارائه شده

این میان روش های قدیمی اغلب از انالیز عدم قطعیت و ارزیابی خطر لرزه ای در سطح کل سازه بهره 

ایندی زمانبر و طاقت فرساست. در سال های اخیر برخی پژوهش ها به سمت ساده سازی برند که فرمی

اند که در این میان می توان به ارزیابی خطر فرایند ارزیابی لرزه ای سازه های ساختمانی حرکت کرده

و همکاران  0کوزیچلرزه ای سازه های بتنی با استفاده از مدل احتماالتی یک درجه ی ازادی توسط 

 اشاره نمود. (4102)

ی ازادی احتماالتی برای به کار گیری در فرایند با توجه به این که خالء وجود یک مدل تک درجه

شد ، تصمیم بر این احساس می کوزیچارزیابی خطر لرزه ای سازه های فوالدی با استفاده از رویکرد 

ز سازه ها توسعه داده شود که بتوان درجه ی احتماالتی مناسب برای این نوع ا گرفته شد تا یک مدل تک

ای قاب های خمشی فوالدی را با استفاده از رویکرد ارائه شده با بکار گیری ان فرایند ارزیابی خطر لرزه

 اسان تر و سریع تر انجام داد .  کوزیچتوسط 

                                                
1 Mirko Kosic 
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 روش پژوهش – 0-6

ای سازه روش پژوهش بدین شکل است که در جهت تولید مدل احتماالتی یک درجه ی ازادی بر

اب خمشی های فوالدی یک سری مطالعات پارامتریک گسترده بر روی مجوعه ای از سازه ها با سیستم ق

 . متوسط  انجام خواهد گرفت

و سیستم قاب خمشی 04و 6،  3ازه ی فوالدی به تعداد طبقات برای انجام این پژوهش سه س

های متوسط و بلند باشند و در ادامه  مدلمتوسط به نحوی انتخاب شدند که نماینده ی سازه های کوتاه، 

های کامپیوتری مناسب برای  این سازه ها ایجاد خواهد شد، که این مدل های تعینی و متغیر 0تعینی

ها ، مبنای تولید تعدادی مدل سازه ای احتماالتی تصادفی انتخاب شده از بین منابع عدم قطعیت ان

ها انجام خواهد گرفت و نهایتا با استفاده از نتایج ی این مدلخواهند بود که مطالعات پارامتریک بر رو

 احتماالتی برای سازه های فوالدی توسعه داده خواهد شد. ازادی یاین مطالعات مدل یک درجه

برای تولید مدل های احتماالتی از روی مدل های تعینی از روش  شبیه سازی اماری مونت کارلوی 

ی جدید از روی است که مبنای کار این روش تولید یک سری داده ( استفاده شدهLHSاصالح شده )

 باشد.یک سری متغیر های تصادفی موجود با توزیع مشخص می

جدید تولید شده مقادیر مربوط به متغیر های تصادفی سازه های فوالدی ) از قبیل  نمونه های

باشند که با ، جرم طبقات و ... ( میاهها و ستون، دوران تسلیم و نهایی تیراومت فوالد به کار رفتهمق

 ها از تحقیقات قبلی تولید خواهند شد.های موجود برای این متغیرو با استفاده توزیع LHS روش 

هر سری از داده های بدست امده مبنای ساخت یک مدل احتماالتی خواهد بود و بدین ترتیب با 

یر های تصادفی مربوط به هر سازه میتوان همان توجه به تعداد شبیه سازی های انجام گرفته برای متغ

 تعداد مدل سازه ای احتماالتی برای مدل سازه ای موجود اولیه تولید نمود.  

                                                
1 Deterministic model’s 
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شوند و برای  مدل های احتماالتی تولید شده به همراه مدل تعینی اولیه شان تحلیل پوش اور می

اید. با انجام مطالعات اماری ست میتولید بد 0ی معادلهای یک درجهتک تک مدل ها مشخصات سیستم

و احتماالتی و مطالعه ی عدم قطعیت بر روی نتایج بدست امده برای مشخصات سیستم های یک درجه 

ازادی معادل نهایتا مشخصات مدل  یک درجه ازادی احتماالتی بدست خواهد امد. الزم به ذکر است که 

ی احتماالتی دارای مفهوم و کاربرد یکسانی ی معادل و مدل یک درجهدر این پژوهش مدل یک درجه

توسط روابط نیرو جابجایی از نتایج تحلیل های پوش اور  ،نیستند و مدل های یک درجه ازادی معادل

شوند و مبنای تولید مدل یک درجه ازادی احتماالتی حاصل می انجام گرفته طی مطالعات پارامتریک،

 باشند.می

ای تولید مدل های یک درجه ازادی مورد نیاز جهت ارزیابی سریع مدل احتماالتی بدست امده، بر

 ریسک لرزه ای سازه های فوالدی به کار خواهد رفت.

 ساختار پایان نامه  – 0-7

فصل نگارش شده است. فصل اول با عنوان کلیات به بررسی فرضیات،  ششاین پایان نامه در 

ا عنوان مفاهیم احتماالتی به بررسی و پردازد . فصل دوم باهداف، ضرورت و روش کلی پژوهش می

پردازد که در قالب پایان نامه از انها استفاده شده شرح پاره ای از مفاهیم و اصطالحات احتماالتی می

باشد،  در پایان این فصل است و برای درک کامل متن پایان نامه اگاهی کامل از این مفاهیم ضروری می

، که روش پیش نیاز و پایه در  LHSکارلوی اصالح شده با  روش احتماالتی تولید نمونه ی مونت

باشد شرح داده شده است .  فصل سوم با عنوان مبانی راستای انجام اکثر فعالیت های این پایان نامه می

ریسک لرزه ای ارائه شده توسط کوزیچ وهمکاران نظری پژوهش به شرح دقیق و کلی روش تحلیل 

تاثیر منابع عدم قطعیت لرزه ای و سازه ای، مفهوم مدل یک درجه ازادی ،  با در نظر گرفتن (4102)

                                                
1 Equal SDOF model 
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احتماالتی به کار رفته در این رویکرد و نحوه ی استفاده از ان برای تحلیل ریسک، شرح روش انالیز 

و نهایتا  ،)که در روند تحلیل ریسک کاربرد دارد( ( 4118)0دینامیکی افزاینده اصالح شده توسط دلشک

پردازد.  فصل در این رویکرد و پیشینه ی تحقیقات انجام پذیرفته در این حیطه  می LHSروش کاربرد 

باشد ، با عنوان روش انجام پژوهش به شرح کلی و گام به چهارم که حجم عمده ی پایان نامه را دارا می

نین برنامه گام  فعالیت های انجام  گرفته طی این پژوهش ، داده ها و دست اورد هایی جدید و همچ

افته های پژوهش پردازد. در فصل پنجم به بحث پیرامون یهای تولید شده در حین انجام پژوهش می

 و نهایتا در فصل شش به نتایج به دست امده از پژوهش پرداخته می شود. پرداخته خواهد شد
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