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نمــوده اســت. بــه علــت  ریــعملکرد محور را درگ يزلزله یمهندس ياست که امروزه جامعه یاز جمله مسائل سکیر لیتحل يمسئله :چکیده

در  ســکیر لیــحاصل از تحل جیروز افزون به نتا ازیحال ن نیمرسوم و در ع يبا استفاده از روش ها يلرزه ا سکیر لیتحل ندیزمانبر بودن فرا

احســاس  يزه الــر نــدیانجام فرا يبرا يدیجد يبه روش ها ازین مهیب يو سازمان ها رندهیگ میتصم يهاارگان ي فادهاست يسطح گسترده، برا

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

 يهــا ســال یمختلف قابــل اســتفاده باشــد. طــ يها تیبا اهم يسازه ا يگروه ها یتمام يبرا وانجام دهد  يکمتر ينهیزمان اندك تر و با هز

(پــوش آور) در  یخطــ ریــغ یکیاستات لیبا انجام تحل توسعه یافته است که برخی از ان ها عیسر سکیر لیتحل يبرا دیروش جد نیچند ریاخ

- یروش هــا مــ نیــا يکه از جملــه  ،انجام می گیرد يازاد يدرجه کی يدر سطح سازه تیسطح کل سازه و سپس انجام مطالعات عدم قطع

 يدرجــه ازاد کیــروش مــدل  نیمنحصر به فرد ا ي) اشاره نمود. مشخصه 2014و همکاران ( چیکوز رکویتوسط م يدشنهایبه روش پ توان

درجــه  کیــ يرا در سطح سازه  سکیر لیو تحل تیعدم قطع يمطالعه ندیکه انجام فرا باشدیم )Probabilistic SDOF Model( یاحتماالت

بــا  یســاختمان ياز ســازه هــا يامجوعــه يگســترده بــررو کیمطالعات پارامتر يسر کی دازمنیمدل ن نیسازد، که حصول ا یمعادل ممکن م

در سطح کشور و عــدم وجــود مــدل مناســب  یقاب خمش ستمیبا س يفوالد يسازه ها ي. به علت کاربرد باالباشدیمدنظر م يسازه ا ستمیس

مجموعــه  يپــژوهش بــر رو نیدر ا کیمطالعات پارامتر يسر کیا، گروه از سازه ه نیا يارائه شده برا سکیر لیتحل ندیاستفاده در فرا يبرا

 نــدیاســتفاده در فرا يبــرا یاحتمــاالت يازاد يدرجــه کیــمدل  تایو نها شودیمتوسط انجام م یقاب خمش ستمیبا س يفوالد ياز سازه ها يا

 .شودیگروه سازه ها حاصل م نیا عیسر سکیر لیتحل

ي ازادي قابل استفاده براي تحلیل ریسک سازه تولید مدل احتماالتی یک درجه که براي می باشدشکل به این  فرایند کلی انجام پژوهش

مدل با در نظر گرفتن تعدادي منبع عدم قطعیت هاي ساختمانی، با انتخاب مجموعه اي از سازه هاي داراي قاب هاي خمشی متوسط و 

مورد  براي سازه هاي ش تسلیم فوالد به کار رفته در المان هاي تیر و ستون)تنقات، دوران تسلیم المان هاي سازه و (از قبیل جرم طبسازي

براي تک تک این سازه ها تعدادي مدل سازه اي احتماالتی تولید خواهد شد و با انجام یک سري ، LHSبا استفاده از روش مطالعه، 

ي ازادي و نهایتا درجهاستخراج مشخصات سازه هاي یک ها،انجام تحلیل پوش اور بر روي تمامی مدل شامل مطالعات پارامتریک گسترده

 مدل احتماالتی یک درجه آزاديپارامترهاي سیستم کلی مشخصات اماري مربوط به  ،بر روي این مدل ها مطالعات عدم قطعیت و ... انجام

 مدل سازيمنابع عدم قطعیت تاثیر ي هتولید خواهد شد که نمایند از قبیل ضرایب پیش مقدار، ضرایب تغییرات و ماتریس هاي همبستگی)(

  باشد. تمامی سازه هاي داراي سیستم قاب خمشی متوسط فوالديبراي 

 سازد و مدل تولید شده مطالعات عدم قطعیت مربوط به فرایند تحلیل ریسک لرزه اي را در سطح سازه هاي یک درجه ي ازادي ممکن می

و انجام  در سطح کل سازه داراي سیستم قاب خمشی فوالدي با انجام یک تحلیل پوش آور براي هر سازه يبا استفاده از این مدل میتوان 

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

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

روش  ،نامیک افزایشی ، قاب خمشی فوالدي،انالیز پوش اور ،انالیز دی منابع عدم قطعیت،  مطالعه ي عدم قطعیت خطر لرزه اي،ها: واژه کلید

  احتماالتی يدرجهمدل یک ،(مونت کارلوي اصالح شده) LHSشبیه سازي 
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  جدول هافهرست 

  صفحه                                                         جدول عنوانشماره و 
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  مقدمه – 1-1

را  3ي مهندسی زلزله عملکرد محوراي  از جامعهامروزه توجه بخش عمده 2ايلرزه 1تحلیل ریسک

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

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

شود. تحلیل با بالیاي طبیعی همچون زلزله استفاده میده براي امادگی در مواجهه هاي دولتی تصمیم گیرن

در سطح کل سازه   4ر به طور معمول با انجام آنالیز افزاینده ي دینامیکیریسک لرزه اي در سال هاي اخی

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

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

، این روش  براي عیت مدل سازي) به صورت توامط(منابع عدم ق ت رکورد به رکورد) و سازه اي(تغییرا

توجیه اقتصادي ندارد و و به خصوص براي مجموعه از سازه ها استفاده در سطح سازه هاي معمولی 

ثال (چرا که معموال نتایج تحلیل ریسک مجموعه اي از سازه ها، براي م باشدعمال روشی کاربردي نمی

. با وجود این شرایط دشوار و در عین حال نیاز باشد)سازه هاي فوالدي یک قسمت از شهر، مد نظر می

به نتایج تحلیل ریسک حتی در سطح سازه هاي معمولی، جهت استفاده ي ارگان هاي تصمیم گیرنده، 

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

تري را طلب نماید. سطح کل سازه داراي سرعت باالتري نسبت به این روش بوده و زمان و هزینه ي کم

در این پژوهش بر روي مدلی کار شده است که این مهم را میسر نماید. روش ارائه شده براي قاب هاي 

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

 باشد.مناسب براي هر نوع سیستم سازه اي قابل استفاده می

                                                
 در این نوشته، عبارات خطر و ریسک داراي معنی و مفهوم یکسان می باشند و غالبا از کلمه ي ریسک استفاده شده است. 1

2 Seismic risk assessment 

3 Performance based earthquake engineering 

4 Incremental dynamic analysis 



 

  بیان مساله  – 1-2

اي سازه هاي 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

 1ي احتماالتیي مدل یک درجه فرایند ارزیابی ریسک لرزه اي سازه هاي ساختمانی (فوالدي) با توسعه

  ي معادل میباشدهاي فوالدي متداول و انجام انالیز عدم قطعیت در سطح سازه هاي یک درجهبراي سازه

  فرضیه هاي پژوهش – 1-3

اي  ي احتماالتی استفاده شده در ارزیابی لرزهیک درجهپارامتر هاي به کار رفته در تولید  مدل  -

(از این به بعد  2سازه هاي ساختمانی با استفاده از روش اماري نمونه برداري  مونت کارلوي اصالح شده

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

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

ي ازادي معادل تولید شده از روي مدل یک درجه مربوط به تحلیل ریسک، برروي سازه هاي تک درجه

  ازادي احتماالتی  انجام شود.

هاي مربوطه ي تحلیل شبیه سازي رفتار سازه با استفاده از الگو هاي رفتاري موجود در نرم افزار  -

 ت.و ... انجام خواهد گرف openseesمانند 

نوشته شده در محیط در روند پژوهش چندین برنامه ي کامپیوتري گسترش داده شد که دستورات -

 کد نویسی شده اند.  matlabنرم افزار 

                                                
1 Probabilistic SDOF model 

2 Latin hypercube sampling 



 

  اهداف پژوهش – 1-4

هدف اصلی این پژوهش توسعه ي مدلی جایگزین براي سازه ي کل میباشد تا به وسیله ي ان، 

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

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

  ضرورت و اهمّیت پژوهش – 1-5

می توان زمین لرزه را یکی از خطرناك ترین منابع بالیاي طبیعی نامگذاري کرد، به علت این که 

هاي ساختمانی اي سازهکند ارزیابی ریسک لرزهختمانی را تهدید میخطر زمین لرزه پیوسته سازه هاي سا

اند، در از موضوعات داغ رشته ي مهندسی زلزله بوده و روش هاي مختلفی براي این فرایند ارائه شده

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

ایندي زمانبر و طاقت فرساست. در سال هاي اخیر برخی پژوهش ها به سمت ساده سازي برند که فرمی

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

و همکاران  1کوزیچلرزه اي سازه هاي بتنی با استفاده از مدل احتماالتی یک درجه ي ازادي توسط 

  اشاره نمود. )2014(

ي ازادي احتماالتی براي به کار گیري در فرایند با توجه به این که خالء وجود یک مدل تک درجه

شد ، تصمیم بر این احساس می کوزیچارزیابی خطر لرزه اي سازه هاي فوالدي با استفاده از رویکرد 

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

اي قاب هاي خمشی فوالدي را با استفاده از رویکرد ارائه شده با بکار گیري ان فرایند ارزیابی خطر لرزه

  اسان تر و سریع تر انجام داد .  کوزیچتوسط 

                                                
1 Mirko Kosic 



 

  روش پژوهش – 1-6

اي سازه روش پژوهش بدین شکل است که در جهت تولید مدل احتماالتی یک درجه ي ازادي بر

اب خمشی هاي فوالدي یک سري مطالعات پارامتریک گسترده بر روي مجوعه اي از سازه ها با سیستم ق

  . متوسط  انجام خواهد گرفت

و سیستم قاب خمشی 12و 6،  3ازه ي فوالدي به تعداد طبقات براي انجام این پژوهش سه س

هاي متوسط و بلند باشند و در ادامه  مدلمتوسط به نحوي انتخاب شدند که نماینده ي سازه هاي کوتاه، 

هاي کامپیوتري مناسب براي  این سازه ها ایجاد خواهد شد، که این مدل هاي تعینی و متغیر 1تعینی

ها ، مبناي تولید تعدادي مدل سازه اي احتماالتی تصادفی انتخاب شده از بین منابع عدم قطعیت ان

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

  احتماالتی براي سازه هاي فوالدي توسعه داده خواهد شد. ازادي ياین مطالعات مدل یک درجه

براي تولید مدل هاي احتماالتی از روي مدل هاي تعینی از روش  شبیه سازي اماري مونت کارلوي 

ي جدید از روي است که مبناي کار این روش تولید یک سري داده ) استفاده شدهLHSاصالح شده (

  باشد.یک سري متغیر هاي تصادفی موجود با توزیع مشخص می

جدید تولید شده مقادیر مربوط به متغیر هاي تصادفی سازه هاي فوالدي ( از قبیل  نمونه هاي

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.هاي موجود براي این متغیرو با استفاده توزیع LHS روش 

هر سري از داده هاي بدست امده مبناي ساخت یک مدل احتماالتی خواهد بود و بدین ترتیب با 

یر هاي تصادفی مربوط به هر سازه میتوان همان توجه به تعداد شبیه سازي هاي انجام گرفته براي متغ

  تعداد مدل سازه اي احتماالتی براي مدل سازه اي موجود اولیه تولید نمود.  

                                                
1 Deterministic model’s 



 

شوند و براي  مدل هاي احتماالتی تولید شده به همراه مدل تعینی اولیه شان تحلیل پوش اور می

اید. با انجام مطالعات اماري ست میتولید بد 1ي معادلهاي یک درجهتک تک مدل ها مشخصات سیستم

و احتماالتی و مطالعه ي عدم قطعیت بر روي نتایج بدست امده براي مشخصات سیستم هاي یک درجه 

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

ي احتماالتی داراي مفهوم و کاربرد یکسانی ي معادل و مدل یک درجهدر این پژوهش مدل یک درجه

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

شوند و مبناي تولید مدل یک درجه ازادي احتماالتی حاصل می انجام گرفته طی مطالعات پارامتریک،

  باشند.می

اي تولید مدل هاي یک درجه ازادي مورد نیاز جهت ارزیابی سریع مدل احتماالتی بدست امده، بر

  ریسک لرزه اي سازه هاي فوالدي به کار خواهد رفت.

  ساختار پایان نامه  – 1-7

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 اي از مفاهیم و اصطالحات احتماالتی می

باشد،  در پایان این فصل است و براي درك کامل متن پایان نامه اگاهی کامل از این مفاهیم ضروري می

، که روش پیش نیاز و پایه در  LHSکارلوي اصالح شده با  روش احتماالتی تولید نمونه ي مونت

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

ریسک لرزه اي ارائه شده توسط کوزیچ وهمکاران نظري پژوهش به شرح دقیق و کلی روش تحلیل 

  تاثیر منابع عدم قطعیت لرزه اي و سازه اي، مفهوم مدل یک درجه ازادي ،  با در نظر گرفتن )2014(

 

                                                
1 Equal SDOF model 
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characteristic of this method is the “probabilistic SDOF model” that enable seismic risk 
assessment and also uncertainty analysis process at the level of single degree of freedom 
model. Development of this model for a specific structural system requires an extensive 
parametric study using a portfolio of the structures with studied structural system type. 
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proposed probabilistic SDOF model)  has been performed within the scope of this study 
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assessment of all steel buiding with intermediate moment resisting frame in ardabil city. 
 The developed probabilistic SDOF model could be used  to consider the effect of  
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frames. Having this model, seismic risk of any steel moment resisting fram could be 
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