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 چکیده:

باشند. غیر امری ضروری میها ای پلبنابراین بررسی رفتار لرزه ،شوندهای مهم تلقی میجمله سازه ها ازپل هدف: 

قطعیت در اعضاء  ای و غیر قابل تعیین بودن نیروی زلزله دلیلی برای در نظر گرفتن عدمپارامترهای سازه قطعی بودن

-ندرکنش خاکابررسی قابلیت اطمینان سازه پل با در نظر گرفتن ، هدف این پژوهش باشد. درسازه، خاک و زلزله می

اک باعث ایجاد خسازه و  یو عدم قطعیت در پارامترهاسازه با رفتار واقعی خاک است. بدلیل اینکه تحت نیروی زلزله 

ی این رگذاریتأثان شود، بنابراین با استفاده از تئوری احتماالتی و قابلیت اطمینان میز از سازههای متفاوتی پاسخ

 گردد.  پارامترها بر رفتار سازه پل ارزیابی می

در  Openseesحدود مافزار اجزاء متری در نرم 640کابلی با طول دهانه پلیک ژوهش پدر این  شناسی پژوهش:روش

ه سازه بصورت س-شمع-گاه ثابت و مدل غیرخطی با اندرکنش خاکسه حالت با مصالح خطی و غیرخطی با تکیه

درنظر  ای از رکوردهای مصنوعی زلزله باامیکی تاریخچه زمانی توسط مجموعهبعدی مدل شده است. تحلیل دین

ها، قطر شمع و عدم ها، شاهتیرها، برجرامترهای سازه شامل عدم قطعیت در اعضا کابلداشتن عدم قطعیت در پا

ت. ، مقاومت برشی، وزن مخصوص خاک صورت گرفته اسطکاک داخلیقطعیت در پارامترهای خاک شامل زاویه اص

 ه منظوربهمچنین و  استهایپرکیوب تولید شده های تولید شده برای هر یک از پارامترها توسط روش التیننمونه

 .شده است ستفادهبرداری و حالت حدی نهایی احدی بهره حالتاز  احتمال خرابی بدست آوردن

گاه ثابت نسبت به مدل که در مدل خطی با تکیه ،توان نتیجه گرفتفته میرهای صورت گبراساس تحلیل :هایافته

در اعضای  کابلیسازه بدلیل سختی زیاد عرشه پل-عشم–گاه ثابت و مدل غیرخطی با اندرکنش خاکغیرخطی با تکیه

ادی را تحمل ها نیروی زیگردد ولی پایه برجها و شاهتیرها در طی اعمال نیروی زلزله نیروی زیادی وارد نمیکابلمانند

 هش یافته و نیروی بیشتری به کابلی کاسازه سختی سازه پل-شمع–. در مدل غیرخطی با اندرکنش خاککنندمی

ها در طی اعمال نیروی زلزله نسبت به گردد و در عوض نیروی وارده شده به پایه برجها و شاهتیرها اعمال میکابل

های کابلی برای زلزلهسازه پل ،پذیرتر شدنن  با کاهش سختی و شکلهمچنی، شودگاه ثابت کمتر میا تکیههای بمدل

 هایپارامتراین موضوع است، که ج حاصله از آنالیز حساسیت نشانگر . نتایگرددتر میو خیلی شدید بسیار حساسشدید 

ها و دانسیته دال بتنی بوده و پارامترهای کابلمدول االستیسیته و سطح مقطع شامل  کابلیو تأثیرگذار در سازه پل مهم

 باشد.مهم در خاک شامل زاویه اصطکاک و مقاومت برشی می

مدل غیر  کابلی مورد بررسیدر سازه پلاحتمال خرابی سیستم و جزء دهد، ن مینتایج بدست آمده نشا گیری:نتیجه

طی با در مدل خ ه ثابت مقدار بیشتری دارد وگاکیههای با تسازه در مقایسه با مدل-شمع-خطی با اندرکنش خاک

الت کلی نتایج بدست آمده نشانگر باشد، در حمی از دو مدل دیگر کمتراحتمال خرابی جزء و سیستم  گاه ثابتتکیه

 در برابر زلزله دارد. ای پایینی راررسی قابلیت اطمینان لرزهکابلی مورد بپل کهاین است،

 ایاندرکنش خاک و سازه، عدم قطعیت، سازه پل، بارگذاری لرزه های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

 زیآماجعهفتوانند های حیاتی در هر کشوری هستند و در صورت صدمه دیدن یا شکستن میشریان ازجملهها پل   

ای رفتار لرزهررسی ب؛ بنابراین استها گردد، وقوع زلزله تواند موجب تخریب پلعواملی که می نیترمهم ازجملهباشند. 

 شدهساختههای ه پلآن است ک دهندهنشانهای قبل در اثر زلزله جادشدهیاهای . خرابیاستها امری مهم و ضروری پل

رض بستر صلب انجام فها، تحلیل پل با باشند. در اغلب پژوهشمی ریپذبیآسخیز با نوع خاک نرم بسیار در نقاط زلزله

دینامیکی داشته  تواند تأثیر بسزایی در پاسخ سازه و خصوصیاتپذیری بستر سازه میافاثر انعط کهیدرحالپذیرد. می

 ، بیانگر تأثیرگذاری اثر اندرکنششدهگرفتهازه در سیستم موردنظر در نظر س-هایی که اثر اندرکنش خاکباشد. در پژوهش

 شدهاستفادهدل برای مدل کردن خاک ای معاها برای اثر دادن اندرکنش از فنرهدر این پژوهش عمدتا  که  استسازه -خاک

 ریغپذیری، نعطافا لیقبدینامیکی بوده و دارای خصوصیاتی از  صورتبهاست. این در حالتی است که رفتار واقعی خاک 

-رکنش خاکو پدیده اند گاهساختی خاک رخطیغرفتار  است؛ کهای بودن و پارامترهای دیگری ی، میرایی، الیههمگن

 شود.پل می سازهبرای وارده انجامد و باعث افزایش نیروی لرزهسازه علیرغم افزایش میرایی به افزایش پاسخ سازه می

بعضی از پارامترها مثل نیروی  کهیطوربه. استی رقطعیغذاتی  طوربهها از طرف دیگر، منشأ بیشتر طراحی سازه   

ی است که پارامترهای نیست، این در حال نییتعقابلکمیت  ازلحاظای تحمل نیرو در اعضای سازه ظرفیت متقابال  زلزله و 

ای عدم قطعیت ی هستند، داررقطعیغ ذاتا استفاده از مصالحی که  لیبه دلمهمی مثل ضریب میرایی و سختی در سازه پل 

نیز در اصل دارای  ی از این قبیلپارامترهااء و باشند همچنین پارامترهایی مانند: نیروی تسلیم، مقاومت نهایی اعضمی

مترهای مشابه عدم قطعیت هستند. با نگاهی به پارامترهای خاک مثل نوع خاک، میرایی، سختی، غیر همگن بودن و پارا

 ، درشدهانجامی هاباشند. در پژوهشی بوده و دارای عدم قطعیت میرقطعیغ ذاتا نیز  پارامترهاشود که این معلوم می

پل  رو سازهمترهای ای سازه پل با در نظر گرفتن عدم قطعیت در نیروی زلزله و بعضی از پارامورد قابلیت اطمینان لرزه

یقاتی کاملی صورت گرفته نشده است. با توجه به سازه کار تحق-ولی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک شدهقیتحق

ی قابلیت اطمینان سازه پل در این پژوهش با لحاظ کردن اثر اندرکنش سازه در بررس-اهمیت لحاظ کردن اندرکنش خاک

رو  عدم قطعیت در پارامترهای زلزله و پارامترهایی ازگرفتن  نظرشود. با در ین موضوع پرداخته میسازه بر پل به ا-خاک

های حدی در سازه های احتماالتی و قابلیت اطمینان همچنین حالتو خاک که در باال بیان شد، با استفاده از روش سازه

 ای پل بحث خواهد شد.پل روی قابلیت اطمینان لرزه

  هدف  -2-1

واقعی خاک با  سازه و رفتار-ازه پل با در نظر گرفتن اندرکنش خاکبررسی قابلیت اطمینان سهدف از این پژوهش، 

عیت در شود. تحت نیروی زلزله و عدم قطها بصورت صلب در نظر گرفته میهای معمول است، که درآن پای ستونمدل

از های متفاوتی سخپا تواند منجر بهو نیز پارامترهای موجود در خاک می رو سازه، در رفتار رگذاریتأثپارامترهای مهم و 

رها بر رفتار سازه پل ی این پارامترگذاریتأثشود بنابراین با استفاده از تئوری احتماالتی و قابلیت اطمینان میزان  سازه

 باید ارزیابی گردد. 



 2 عنوان فصل یک را اینجا وارد کنید

 

 های پژوهشفرضیه -3-1

ها یهسازه شامل پا-سیونکابلی با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در آن از قبیل خاک، فوندادر این پژوهش یک پل   

 و عرشه در سه حالت مدل شده است.

ی نیز های هندسو همچنین غیر خطیها در نظر گرفته شده ی در مدلرخطیغرفتار مصالح به دو صورت خطی و    

 ها در نظر گرفته شده است.در مدل

-درکنش خاکو عدم لحاظ اثر ان ی و همچنین لحاظرخطیغقابلیت اعتماد سازه با در نظر گرفتن رفتار خطی و     

 سازه و عدم قطعیت در پارامترهای مختلف مورد ارزیابی شده است.

 پژوهش تیاهمضرورت و  -4-1

در  رو سازههای زلزله و یا عدم قطعیت شدهانجامکابلی هایدر مورد قابلیت اطمینان پلکه هایی اغلب پژوهشدر 

ها صرفنظر شده است، از عدم قطعیت شدهعمالاسازه -هایی که اثر اندرکنش خاکنظر گرفته شده است. در پژوهش

های مرتبط با آن ازه و عدم قطعیتس-است، بنابراین توجه به بررسی توأم قابلیت اعتماد با لحاظ کردن اندرکنش خاک

 نامه به آن پرداخته شده است. ضروری بوده و در این پایان

 بندی پایان نامهفصل -5-1

 باشد:های زیر مینامه در پنج فصل گردآوری شده است. هر فصل شامل بخشاین پایان

 پردازد .های پژوهش، ضرورت و اهداف پژوهش میفصل اول: به مقدمه، هدف، فرضیه

ضوع عدم قطعیت، فصل دوم: تحت عنوان مبانی و پیشینه پژوهش به تعاریف و پیشینه پژوهش قابلیت اعتماد به مو

یشینه پژوهش پپردازیم و در بخش بعدی به تعاریف و های قابلیت اعتماد میهای حدی و روشغییرها، حالتتوزیع مت

 پرداخته شده است. Openseesافزار های اندرکنش و مدل سازی در نرماندرکنش و روش

مدل  روش تحقق پرداخته شده،که شامل معرفی مدل سازه پل، مدل سازی خطی،فصل سوم: در این فصل به 

، بارگذاری پل و تولید زلزله مصنوعی و Openseesافزار مع در نرمش-سازی غیرخطی و مدل سازی با اندرکنش خاک

 .پردازدادامه به صحت سنجی مدل میطیف طراحی و در 

رها و ت پارامتفصل چهارم: تحت عنوان نتایج و یافته پژوهش به آنالیز استاتیکی و آنالیز دینامیکی، حساسی

 .به زلزله پرداخته شده است حساسیت

 فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات.

 

 

 





 

 

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 قابلیت اعتماد  -1-2

عتماد عملکرد باشد، در تحلیل قابلیت اهای جدید علوم در مهندسی عمران میها از شاخهتحلیل قابلیت اعتماد سازه

ئوری تتصادفی مرتبط است و بصورت  تصادفی و غیرمتغیرهای ای به پارامترهای متعددی نظیر صحیح سیستم سازه

ن مطالعه دقیق شود، بنابرایها ایمنی از عوامل مهم محسوب میشوند. از طرفی در طراحی سازهاحتماالتی نشان داده می

ازه که در مقابل این سها( و نیز پارامترهایی از گذارند )مانند انواع بارگذاریمتغیرهایی که به نحوی روی سازه تأثیر می

غیرها دارای عدم دهند )مانند تنش تسلیم( از اهمیت زیادی برخوردار هستند. از آنجایی که متغیرها مقاومت نشان میمت

قابلیت اعتماد  ها لحاظ گردند. در ارزیابیای عدم قطعیتباشند، بایستی در یک ارزیابی دقیق از سیستم سازهقطعیت می

تغیرها ارزیابی ای و همبستگی بین این مبارگذاری، متغیرهای سیستم سازه گردد، تا با اعمال متغیرهایها سعی میسازه

 تری از سازه ارائه شود.منطقی

 پیشینه پژوهش  -1-1-2

وان از ساختار احتماالتی تها در برابر نیروی زلزله، میها و نیاز به بررسی رفتار این سازهبا توجه به اهمیت فراوان پل

ی و نیبشیپرقابلیغه خاصیت ای استفاده کرد. با توجه بارزیابی عملکرد لرزه منظوربهای لرزهمبتنی بر قابلیت اطمینان 

وجه به پارامترهای ها و عدم قطعیت موجود در تقاضا و ظرفیت و با تی پلسازمدلی زلزله و فرضیات موجود در رقطعیغ

شود، می سطوح عملکردی استفاده بر اساسا هسطح خطر، از روش مبتنی بر قابلیت اطمینان برای بررسی این سازه

ستفاده ای رخطیغخطی و آنالیز دینامیکی از  هاپل بر رویاخیر های انجام شده همچنین آنالیزهایی که در پژوهش

         .گردیده است

های کابلی متر، یکی از پل 628به طول دهانه اصلی  2ی بروی پل کابلی ناجینگپژوهش (،2004) 1چنگ و ژیااُو   

روش ، 3تحلیل قابلیت اطمینان از طریق ترکیبی از روش رویه پاسخ باشد، انجام دادند. در این پژوهش بهبلند چین می

ه از پرداخته شده است، در واقع با استفاد4اهمیت با گیری روش نمونه روش قابلیت اعتماد مرتبه اول والمان محدود، 

گیری با اهمیت برای محاسبه قابلیت اعتماد سازه روش رویه پاسخ با ترکیب روش قابلیت اعتماد مرتبه اول و نمونه

شود. دو مدل پیچیده با تابع حالت حدی غیر صریح و برای آنالیزهای قابلیت اعتماد از روش المان محدود استفاده می

مقدار عدم قطعیت در  غیر خطی در نظر گرفته شده است و تحلیلخطی و غیر خطی که اثر غیرخطی هندسی نیز در 

ها و بارگذاری در دهانه اصلی پل کابلی(، که از دو حالت بارگذاری در تمام دهانه )بار ترافیکو سطح بارگیر بارگذاری

ابجایی قائم عدم قطعیت در مواد و هندسه سازه اعمال گردیده است و حالت حدی در نظر گرفته شده در این پژوهش ج

 باشد.عرشه می
                                                      

1 Cheng and Xiao  
2 Nanjing Bridge 
3 Response Surface Method    
4 Importance Sampling Method 



 

 

ستفاده از آنالیز ادر قابلیت اعتماد پل کابلی)دومین پل ناجینگ( با با اهمیت زیاد را متغیرهای تصادفی در نهایت  

 نشان دادند که:  حساسیت بدست آورده و

قابلیت اعتماد  ها بیشترین اثر را دراثر افت و خیز در نظر گرفته شده در کابلدر مقایسه روش خطی و غیر خطی  .1

 کابلی داشته است.پل

 بارگذاری یکنواخت بار زنده در دهانه اصلی پل بیشترین حالت خطر را به همراه دارد. .2

 ها تأثیر قابل توجهی در قابلیت اعتماد دارد.اثر مساحت کابل .3

سبت به ناهمیت گیری با روش قابلیت اعتماد با استفاده از روش نمونهنتایج این پژوهش حاکی از آن است، که 

 نیاز دارد.  یزبرای آنال کارلو تعداد کمتری نمونهای با روش مونتهای دیگر پاسخ بهتری داشته و در حالت مقایسهروش

ی نسبت به پژوهش قبلی برای پل کابلی فوالدی )پل تردر طی پژوهشی کامل5 چنگ با همکاری لی 2012در سال 

اعتماد پرداختند. مدل سازی سه بعدی پل کابلی فوالدی با  به ارزیابی قابلیت متر( 1088( با دهانه بلندتری )6ساتونگ

ها از شمع و برای آنالیز از المان محدود استفاده گردیده است. در مدل سازی پایه و برج-درنظر گرفتن اندرکنش خاک

ها استفاده کابل یعنی افت کابل با در نظر گرفتن غیرخطی هندسی ها از المان خرپاییالمان تیر و برای مدل سازی کابل

های عرشه از تیر معادل سازی شده مدل گردیده شود و برای مدل کردن عرشه پل با استفاده از مشخصات المانمی

شمع با اینکه رفتار خاک فونداسیون دارای ذات غیر خطی است ولی -است. همچنین برای مدل سازی اندرکنش خاک

خاک از -صورت خطی فرض شده است. در این پژوهش برای مدل سازی اندرکنش شمعهای جانبی کم ببدلیل جابجایی

ای استفاده شده فنرهایی در طول شمع استفاده شده است به عبارتی، سختی فنرها بصورت االستیک برای خاک ماسه

-گرفتن اندرکنش خاککابلی را با در نظر با استفاده از الگوریتم پیشنهادی، روش رویه پاسخ قابلیت اعتماد پلاست. 

 حالت حدی مقاومتجابجایی قائم عرشه و  برداریحالت حدی بهرهش های حدی این پژوهند و حالتاهسازه بررسی کرد

در این پژوهش مانند پژوهش قبلی عدم قطعیت شامل  برای کابل، عرشه و برج در نظر گرفته شده است. )فروریزش(

مدول بستر خاک نیز در  خاک یعنی پارامترهای پایه، کابل وعرشه و عالوه بر این پارامترها عدم قطعیت در پارامتر مهم

 نظر گرفته شده است. 

بل توجهی در اک و عدم قطعیت مربوط به خاک اثر قاخ-دهد که اثر اندرکنش شمعنتایج این پژوهش نشان می

سازه است. -اکبطوری که احتمال خرابی بیشتر از حالت بدون در نظر گرفتن اندرکنش خ ابی قابلیت اعتماد دارد،ارزی

های کابلی بویژه هنگامی که حالت حدی مقاومت برای اک باید در آنالیز قابلیت اعتماد پلخ-بنابراین اندرکنش شمع

ه یکی از پارامترهای ثیر بسزایی دارد. همچنین آنالیز حساسیت نشانگر این است، کعرشه و پایه در نظر گرفته شده است، تأ

 باشد.بسیار مهم مدول بستر خاک می

های کابلی با سیستم کنترل فعال و ای پله(، پژوهشی تحت عنوان قابلیت اعتماد لرز2008) 7کاشیاتی و همکاران

برای انجام مدل سازی  ABAQUSغیرخطی از برنامه المان محدود بدون کنترل فعال انجام دادند. برای انجام آنالیز 

سازه صرفنظر شده است. برای -استفاده شده است. بدلیل ساختگاه پل کابلی بروی بستر سنگی از اندرکنش خاک

 های طوالنی و زیاد در تحلیل غیر خطی المان محدود از مدل شبه خطی استفاده شده است. بنابراینجلوگیری از تحلیل

 ی کمبدلیل اینکه پل مورد بررسی در منطقه با لرزه خیز ها رفتار االستیک خطی در این مدل سازی دارند.ها و کابلبرج

های شبیه سازی شده با استفاده قرار داشته و در این منطقه زلزله چندان قوی مشاهده نشده است، از زلزله 8نییومادرید

های مختلف که بازگشت رکورد زلزله با سازگاری دوره اند. بیست و چهارردهبهره ب 2.10ورژن  SMIM-TDافزار از نرم

                                                      
5  Cheng and Liu 
6  Sutong Bridge 
7  Casciati et al. 
8  New Madrid 



 

 

ای عدم قطعیت مربوط به زمین لرزه چهار سطح خطر لرزه( استفاده شده، در واقع  Rفاصله ، Mبرای شبیه سازی )بزرگا

آنالیز حساسیت  مچنین نتایجهای افقی به سازه اعمال گردیده است و ها در جهتهزلزله. رکرود در نظر گرفته شده است

در نهایت  تر است،درجه برای پل کابلی حساس 15برای زوایای زلزله وارده در جهت افقی نشانگر این است، که زاویه 

که  ها و جابجایی عرشهها، تنش کابلبرای لنگر و برش پایه های با کنترل فعال و بدون کنترلمنحنی شکنندگی سیستم

 ای بدست آورده شده است.نسبت به سطح خطر لرزه در سطح عملکردی بودهدم قطعیت عهمراه با 

 هاعدم قطعیت -2-1-2

 عدم و 9ذاتی یا و آماری هایقطعیت عدم دو دسته به توانندمی عموما   شوند،می ایجاد مختلفی منابع از هاقطعیت عدم

 هایداده آوری جمع با 10شناختی هایقطعیت عدم شوند. بندی شناختی دسته یا و دانش کمبود از ناشی هایقطعیت

 تصادفی هایپدیده طبیعت در آماری هایقطعیت عدم اما یافت. خواهند کاهش موجود اطالعات پاالیش با یا و بیشتر

 نیستند. یافتن کاهش قابل اطالعات بیشتر آوری جمع با و بوده موجود

 ها در مهندسی عمران عدم قطعیت -1-2-1-2

حل دارای کشی، طراحی، ساخت، بکارگیری/استفاده و در نهایت خرابی در تمامی این مراشامل نقشهفرایند ساخت 

عی و عدم توان از دو مقوله بزرگ دانست که شامل عدم قطعیت طبیها را میعدم قطعیت وجود دارد. این عدم قطعیت

 باشد.قطعیت انسانی می

ارهای بزدگی، فشار آب یا لرزه، یخودن بارها از قبیل باد، زمینبینی بمورد عدم قطعیت طبیعی نتیجه غیرقابل پیش

کی به کار رفته باشد. مورد دیگر عدم قطعیت طبیعی غیرقابل استناد بودن رفتار مصالح در حالت دینامیزنده دیگری می

 های مختلفی دارند.(.)بطور مثال مصالح بتنی دارای طرح اختالط باشددر اجزای سازه می

بطور  های تعیین شده و غیرتعیین شده در طراحی بهینه یک سازه است.دم قطعیت انسانی شامل خروجیموارد ع

ها، کمبود دانش)علم ها، خطای محاسباتی، مسائل مرتبط، نادیده گرفتنمثال عدم قطعیت در طول طراحی شامل تقریب

اده از مصالح کند، بدلیل استفزایش پیدا میمهندسی( و طمع اشاره کرد. بطور مشابه در حین ساخت نیز عدم قطعیت اف

کاربری سازه  باشد. در طولناکافی، روش ساخت و ساز، اجرای نادرست اتصاالت و یا تغییرات بدون تجزیه و تحلیل می

ی عدم قطعیت در نیز با بارگذاری بیش از حد تعیین شده، نگهداری غیر منطقی سازه، کاربری بد یا یک رویداد خرابکار

 کاربری است. حین 

 متغیرتصادفی -3-1-2

بدست های تصادفی فرایندگیری برخی از انواع که مقدار آن از اندازه ،استمتغیری متغیر تصادفی آمار و احتمال در 

غیر تصادفی توصیف عددی خروجی متبعبارت دیگر، اعداد حقیقی  بهفضای نمونه است از  تابعی آید. متغیر تصادفیمی

 .است برآمدیک 

ز مقادیر را متغیرهای تصادفی به دو نوع گسسته )متغیر تصادفی که ممکن است تعداد محدود یا توالی نامحدودی ا

یک متغیر شوند. بندی می( طبقهبگیرد( و پیوسته )متغیری که ممکن است هر مقدار عددی در یک یا چند بازه را بگیرد

برای  یوزیع احتمالتو در نظر گرفته شود  مقادیر مختلفی و شدنبامقدارش ثابت  تواندمیتصادفی  به عنوان یک کمیت 

ای از صادفی را بصورت بازهت( یک متغیر 2-1. مطابق شکل )شودتوصیف احتمال اتفاق افتادن آن مقادیر استفاده می

 (Nowak & Collins, 2000) . گردد.ای تعریف میفضای نمونهاعداد حقیقی در 
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 (Nowak & Collins, 2000)تصویر شماتیک متغیر تصادفی  -1-2شکل

 11تابع چگالی احتمال -2-1-4

 در قادیرم از خاص محدوده یک در تصادفی متغیر احتمال تعیین منظوربه تابع چگالی احتمال آمار و احتمال، در

این تابع در هر  گردد و مقدارتابع چگالی احتمال به صورت انتگرالی بیان می شود.می مقادیر دیگر استفاده با مقایسه

 . محدوده خاص همواره مثبت یا مساوی صفر بوده و حاصل انتگرال به ازای کلیه مقادیر برابر با یک است

ر گیرد تابع قرا a ≤ x ≤ bدر بازه  xتابع چگالی احتمال باشد، در این صورت احتمال اینکه مقدار متغیر  P(x)اگر 

    (Newland D.E. ,2005) احتمال آن بصورت زیر خواهد بود:

( )   ( ) ( )
b

a
Pr a x b p x d x£ £ =ò                                                                                            )1-2( 

 
 (Newland D.E. ,2005)تابع چگالی احتمال توزیع نرمال -2-2شکل 

 12تابع توزیع احتمال -2-1-5

تابع توزیع احتمال بیانگر احتمال هر یک از مقادیر متغیر تصادفی )در مورد متغیر گسسته(  واحتمال آمارتئوری در 

 توزیع تجمعی احتمال یک د.باشمی (یا احتمال قرار گرفتن متغیر در یک بازه مشخص )در مورد متغیر تصادفی پیوسته

دادن پیشامدهای با مقدار عددی  طوری که احتمال رخب[. 1و0بازه ] بر متغیر آنتابعی است از دامنه متغیر تصادفی 

  (Newland D.E. ,2005) د:شوزیر تعریف می دهد. و به صورت دقیق به شکلکمتر از آن را نمایش می

( ) ( )xF x P X x= £                                                                                                                          (2-2)  

( ) ( ) ( ) ( )
x

x x x x

d
f x F x F x f d

dx
x x

- ¥
= Þ =ò

                                                                                ( 2-3 )   

                                 گردد. بیان می  xf(X)و تابع چگالی احتمال  xF(X)با تابع توزیع احتمال هر متغییر تصادفی 

                                                      
11 Probability Density Function  
12 Cumulative Distribution Function  



 

 

 
 (Newland D.E. ,2005)تابع توزیع احتمال متغیر نرمال  – 3-2شکل 

 انواع متغیر تصادفی -6-1-2
 باشد:مهمترین متغییرها در آنالیز قابلیت اعتماد به شرح زیر می

 یرهای تصادفی نرمالمتغ .1

ی احتمال یک باشد. تابع چگالها میهای مهم در تئوری قابلیت اعتماد سازهیرهای تصادفی نرمال یکی از توزیعمتغ

 بصورت زیر است: (X)متفییر تصادفی نرمال 

(2-4)                                                                                                21 1
( ) exp[ ( ) ]

22

x
x

xx

x
f x

m

ss p

-
= - 

xµ   وxs  ک، توزیع یباشند. در حالت خاص میانگین صفر و انحراف معیار به ترتیب میانگین و  انحراف معیار می

 شود و رابطه آن بصورت زیر خواهد بود:نامیده میاستاندارد نرمال 

(2-5)                                                                   21 1
( ) exp[ ( ) ] ( )

22

x
U

x

x
U u u f u

m

s p

-
= Þ F = - = 

 نرمالر تصادفی لگمتغی .2

)lnیر تصادفی لگ نرمال است، در صورتی که ، متغ)X(یر تصادفی یک متغ   )y x= ته باشد. یک شداتوزیع نرمال

 (Nowak & Collins, 2000) . گرددتعریف می (x)مقادیر مثبتیر تصادفی لگ نرمال فقط برای متغ

 یر تصادفیمیانگین متغ -7-1-2

تواند بگیرد؛ بعبارت ر تصادفی میاست، که متغی، یک میانگین وزنی از مقادیری (X)یر تصادفی گسسته میانگین متغ

توان ابطه زیر میرمیانگین را با استفاده از ر است. آن متغی ipبرابر احتمال  ixدیگر میانگین وزنی هر متغییر تصادفی 

 نشان داد:

 (2-6                                         )                                                        ( ) ( )X xE X xf x dxm
+¥

- ¥
= =ò 

 متغیر تصادفی14و انحراف معیار 13واریانس -2-1-8

 :است ، میزان پراکندگی احتمال را نشان داده و رابطه آن به صورت زیر(X)واریانس متغیر تصادفی گسسته 
Newland D.E. ,2005).) 

   (2-7 )                                                                                              
1

( ) ( )
n

i X i
i

Var X x pm
=

= -å 

 باشد.مساوی ریشه دوم واریانس می sانحراف معیار 

                                                      
13 Variance 
14 Standard Deviation  



 

 

 15ضریب پراکندگی -2-1-9

رت ضریب بیان ضریب پراکندگی یک معیار استاندارد از پراکندگی توزیع احتمال یا توزیع خرابی فراوانی است. بصو

 .(Newland D.E. ,2005)شودشده و به صورت نسبت انحراف معیار به میانگین بیان می

 16کووریانس -2-1-10

ر کووریانس است. کووریانس مشابه واریانس بوده ولی د ر به متغیر دیگریانس شاخصی برای تغییرات یک متغیکوور

 .گرددرابطه زیر محاسبه می شود و بار محاسبه میین بطور همزمان برای دو متغیانحراف از میانگ
Newland D.E. ,2005)) 

1 2 1 1 2 2
1

1
( , ) ( )( )

n

j j
j

Cov x x x X x X
n =

= - -å                                                                                 )8-2(  

 17ضریب همبستگی -2-1-11

گردد رود و بصورت زیر محاسبه میضریب همبستگی برای تعیین رابطه یک متغییر با متغییر دیگری بکار می

(Newland D.E. ,2005). 
( , )

xy

x y

Cov x y
r

s s
=                                                                                                          )9-2(  

 حدی حالت -12-1-2

 خود عمر طول رد وارده بارهای همه برابر در بتواند باید سازه که است اینقابلیت اعتماد  روشحالت حدی در   مفهوم

 برآورده اده،د رخ شکل تغییر یا خوردگیترک که شرایطی در را برداریهرهب الزامات همچنین و کند مقاومت ایمن نحوی به

 :از عبارتند گیرند،می قرار مدنظر طراحی در که حدی حالتهای مهمترین .کند

 فروریزش آستانه حدی حالت الف(

 برداریبهره حدی حالت ب(

 فروریزش آستانه حدی حالت -1-12-1-2

ه حدی آستان حالت درنظر گرفتن دلیل شود.می شناخته نیز مقاومت حدی حالت نام به همچنین حدی حالت این

 ریزش به توجه با فروریزش، آستانه حدی حالت است. سازه( در ایمنی )الزامات تحمل بار ظرفیت حداکثر با فروریزش

 بارهای و پیچش برش، خمش، برابر در مقاومت حالت حدی این در. گیردقرار می ارزیابی مورد سازه از بخشی یا تمام

 فروریزش تانهآس حدی حالت باشد. بار ترکیب تریننامطلوب توجه به با متناظر مقادیر از کمتر نباید مقطع هر در محوری

 .ظر گرفتنغیره در تیرها در  طور مثال تجاوز بار از ظرفیت باربری خمشی، تشکیل مفصل پالستیک وتوان بهرا می

 برداریبهره حدی حالت -2-12-1-2

 برای روش نای به طراحی از بنابراین نباشد؛ برداریبهره قابل دیگر که شود،می استفاده قابل غیر زمانی سازه یک

 ارهایب تحت سازه بخشرضایت عملکرد از صورت این به شود.می استفاده خوردگیترک و شکل تغییر از وقوع جلوگیری

 .شودمی اطمینان حاصل وارده

 بارهای تحت شکل تغییردر روش تنش مجاز  است مجاز تنش روش یا االستیک تئوری اساس بر برآوردی روش این

داری و یا هزینه نگه به خرابی تدریجی برداری،بهره حدی حالت روش به طراحی در .گردندبررسی می نه فروپاشی( )و مجاز

                                                      
15  Coefficient of Variation 
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 ،  ترک خوردگی و غیره اشاره کرد.کند، مثل تغییر مکان بیش از حد ارتعاشارتباط پیدا می

 بر مبتنی و برداریبهره و ایمنی لحاظ به مناسب حدی هایحالت تمامی گرفتن نظر در با باید سازهدر حالت کلی   

 .گیرد قرار بررسی مورد حدی هایحالت دیگر لحاظ به سپس و شود حدی طراحی حالت ترینبحرانی

 روش قابلیت اعتماد -13-1-2

ماد چارچوبی های آنالیز قابلیت اعتمتعددی از عدم قطعیت باید در طراحی مهندسی در نظر گرفته است. روشمنابع 

باشد، ولی این کار دشواری برای این عدم قطعیت با هدف ارائه حداقل سطح کارایی و ایمنی سازه در طول عمر سازه می

گردد. نجر میمطراحی مجاز، از حد  حی بیش از حد یا کمترتواند به طرااست، زیرا منابع عدم قطعیت وجود دارد که می

 هایروش اصلی هدف. دارد وجود غیره و مهندسی هایمدل مواد، خواص بارگیری، به مربوط اطمینان عدم مثال، برای

 .باشدمی سازه عمر طول در سازنده اجزای و هاسیستم توانایی بررسی ،اعتماد قابلیت تحلیل

 را سیمهند مسئله یک تحلیل به مربوط هایقطعیت عدم ،توان گفت کهتر میکلی طور به اعتمادقابلیت  هایروش

 بنابراین و گیرندمی قرار استفاده مورد خطرات تعیین برای اطمینان قابلیت شاخص و شکست احتمال .گیرندمی نظر در

 سازی مدل فیتصاد متغیرهای عنوان به مسئله بر حاکم پارامترهای رویکرد، این در .کنندمی ارزیابی را شکست نتیجه

 . شوندمی

تواند به وسیله تئوری این موضوع می. باشدر مهندسی سازه میدها یکی از موضوعات اصلی زهاحتمال گسیختگی سا 

به نام لی از سازه، تواند توسط تابعی از متغیرهای تصادفی اصهر سازه می عملکرد. دبررسی قرار گیرد مور عتمادقابلیت ا

ت حدی بیانگر ی تابع حالفایمنی و مقدار من ه مقدار مثبت تابع حالت حدی بیانگرک بطوری. تابع حالت حدی بیان شود

احتمال . باشدای میتحلیل قابلیت اطمینان سازهای اساسی در ارزیابی احتمال گسیختگی، مسئله. باشدگی میتسیخگ

 : شودبندی تواند به صورت زیر فرمولی میگسیختگ

( ) 0

( ( ) 0) ( )f

G X

P P G X f x dx
£

= £ = ò                                                                              )10-2(  

) و کندمسئله قابلیت اطمینان را بیان میبرداری از متغیرهای تصادفی  Xه ک یبطور )f x مال الی احتگتابع چبیانگر

بیان  ی رایختگسالی احتمال مشترک در دامنه گگرال حجم تابع چگاین انت. باشداصلی مسئله می مشترک در فضای

های گذشته هبنابراین در ده ؛تسهای واقعی بسیار دشوار ام این انتگرال به ویژه برای سازهمحاسبه مستقی. کندمی

 :دسته بندی شوند د به صورت زیرنتواننتگرال ارائه شده اند که میهای مختلف زیادی برای حل این اروش

  )FOSM(18روش مرتبه اول لنگر دوم -2-1-13-1

کند و احتیاج به خطی سازی روش مرتبه اول لنگر دوم از اطالعات لنگر دوم )میانگین و انحراف معیار( استفاده می

بوده  Sم ای این سیستو تقاض Rتابع حالت حدی در میانگین متغیرهای تصادفی دارد. اگر فرض کنیم ظرفیت سیستمی 

به صورت آن  احتمالبوده و  R<Sافتد که شکست در صورتی اتفاق می ا دارای توزیع نرمال باشند.و هر دوی این متغیره

 گردد: زیر بیان می

( ) ( 0)fP P R S P R S= < = - <                                                                                      (11-2) 

وزیع نرمال بوده و  نیز بصورت ت Zباشد. میانگین و انحراف معیار می ) S –Z = R(تابع حالت حدی بدست آمده 

Z R Sm m m= -  ،2 2 2

Z R Ss s s= نشان داده شده است. برای بیان  Z( تابع چگالی احتمال 2-4خواهد بود. در شکل) +

 شود، که بصورت رابطه زیر بیان کرد: استفاده شده می P(Z<0)کردن احتمال شکست از احتمال 
[(0 ) / ] [ / ] [ ]f z Z Z ZP m s m s b= F - = F - = F -                                                                        (12-2) 
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شاخص قابلیت   باشد.می19شاخص قابلیت اعتماد  bاست و  استاندارد نشانگر تابع توزیع نرمالF[.]در این رابطه 

 کند.فاصله دارد را بیان می Z=0 از میانگین تابع حالت حدی نده تعداد انحراف معیارهایی کهاعتماد نشان ده

(B.Arteaga & Soubra, 2014) 
 

 
 Z(B.Arteaga & Soubra, 2014) لی احتمال تابع چگا -4-2شکل

  )FORM(20روش قابلیت اعتماد مرتبه اول -2-1-13-2

ای قطه بهینهدر ناستاندارد های حالت حدی در فضای نرمال در روش قابلیت اعتماد مرتبه اول توسط خطی سازی تابع

باشند.  پذیرمشتق ر نقطه بهینه پیوسته وحداقل دپردازد، با فرض اینکه توابع حالت حدی به ارزیابی قابلیت اعتماد می

ته باشد، را داشاحتمال ای که تابع حالت حدی بیشترین چگالی و نقطه G=0خطی سازی در نقاط روی تابع حالت حدی 

 (Der Kiureghian, 2005)گیرد. صورت می

  )SORM(21روش قابلیت اعتماد مرتبه دوم -2-1-13-3

های حدی لتباشد ارزیابی قابلیت اعتماد نسبتا  ساده است، در حالتی که بیشتر حادر صورتی که حالت حدی خطی 

ا تبدیل یهای غیر خطی بدلیل روابط غیرخطی بین متغیرها، متغیرهای تصادفی غیر نرمال و غیر خطی هستند. حالت

شود، که ی میت حدی غیر خطآید، در واقع در حالتی حالمتغیرهای تصادفی وابسته به متغیرهای غیر وابسته بوجود می

ودن متغیرها بوابسته  به غیر وابسته بودنو همچنین تبدیل  استانداردنرمال رهای تصادفی غیر نرمالی به فضای متغی

ست. گردد. در شکل پایین بطور مثال خطی و غیر خطی بودن حالت حدی نشان داده شده امی باعث غیر خطی شدن

 باشد.کمترین فاصله را از مرکز داشته ولی فضای شکست با هم متفاوت می bدر هر دو حالت فاصله نقطه 
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 )Soubra, 2014&  Arteaga-Bastidas(تابع حالت حدی خطی و غیر خطی -5-2شکل

تبه ر)مربوط به مشتقات مباشد، می دارای انحنایکه  در مورد حالت حدی FORMارزیابی بهتری از  SORMروش 

 )Soubra, 2014&  Arteaga-Bastidas(( دارد. دوم تابع حالت حدی

 )RSM(22روش رویه پاسخ -2-1-13-4

روش مان محدود/ها از روش المواردی که پاسخ )مثل غیر قابل ارزیابی بوده در مواردی که ارزیابی قابلیت اطمینان

عتماد ابرای ارزیابی شاخص قابلیت  (RSMپاسخ ) رویهروش مبتنی بر روش  ینچند (گرددتفاضل محدود محاسبه می

شود و یتخمین زده م Y(x)و نقطه طراحی وجود دارد. مبنای روش بر این اساس است که پاسخ سیستم با تابع صریح 

 گردد: تابعی از متغیرهای تصادفی بوده و بصورت زیر بیان می

2

0
1 1

( )
n n

i i i i
i i

Y x a a x b x
= =

= + +å å                                                                                         )13-2(   

   iX متغیرهای تصادفی و n  تعداد متغیرهای تصادفی وi,bi a باشند.ضرایب می)Soubra, 2014&  rteagaA-Bastidas ( 

 )SM(23های شبیه سازیروش -2-1-13-5

ی برای یرتصادفی بر اساس تابع چگالی احتمال نمونه گهای د شبیه سازی مونت کارلو، نمونهننما در این روش 

ا تقسیم باحتمال گسیختگی . شودالت حدی برای هر نمونه محاسبه میح عسپس تاب. شوندمتغیرهای تصادفی تولید می

 .آیدتعداد دفعات شبیه سازی به دست میبه کل  هی شدفتعداد دفعاتی که تابع حالت حدی من

روابط از به نی. شوندها در ادامه ارائه میباشند که برخی از آندارای معایبی می هشده ارهای اشاز این روش کهر ی

 FORMهمچون  یهایترین نقطه ضعف روشساسیحالت حدی برای محاسبه مشتقات تابع حالت حدی، ا بعریاضی تا

 .باشدطا میکه خود دارای خ ،گیرندع حالت حدی را با تقریب مرتبه اول و دوم در نظر میبتا روشاین دو  ،SORM و 

یرخطی، غدی حروشی قدرتمند برای توابع حاالت حدی پیچیده مانند توابع حاالت  ،روشاین دو از  یکبنابراین، هیچ 

های شمعایب رو SORMاگرچه روش . باشندا ترکیبی از توابع حاالت حدی نمییختگی و یستوابع دارای چند نقطه گ

FORM,SORM  توانندها نمیلی با چندین نقطه بهینه محلی، آندر مسائ هدر بسیاری از موارد به ویژرا ندارند، اما، 

تواند بهینه کلی را بیابد، حالت حدی نیازی ندارد و می عشبیه سازی مونت کارلو به فرم ریاضی تاب. بهینه کلی را بیابند

ات زیادی لذا تحقیق. شوندافزایش زمان محاسباتی میمنجر به که  ،باشندها نیاز میتعداد زیادی از شبیه سازیبه اما 

 . (1396)جهانی و همکاران،های شبیه سازی انجام پذیرفته استبرای افزایش کارایی روش

 24 لورت کانی موزه سابیش -2-1-13-5-1

بیان  ١٩٤٩ر سال د Ulamو   Neumannهای اتمی و توسطبرای اولین بار در ساخت بمب ازی مونت کارلوسبیه ش

کارلو مونت فته است. کاربرد روشرهای شانسی شکل گاین روش براساس قوانین بازی فیدرفتار تصا ، بطوری کهگردید

تصادفی مجموعه محدودی پاسخ از میان با استفاده از این روش، با انتخاب  ترده بوده ودر ریاضیات و آمار بسیار گس

گر ارجعیت های دی. این روش زمانی نسبت به روشابل قبولی دست آیدحل قتا به راهگردد، های موجود تالش میپاسخ

 های پاسخ یک مسئله بسیار بزرگ باشد و عمال  امکان آزمودن تمامی آنها وجود نداشته باشد.حالت کند، کهپیدا می

ها مورد استفاده توجهی عدم قطعیت در ورودیهایی با مقادیر قابلسازی پدیدهکارلو بصورت وسیعی در مدلروش مونت

گیرد و ابزار قدرتمندی برای تعیین احتمال تقریبی یک رویداد خاص است، که نتیجه یک سری فرآیند تصادفی قرار می
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کالو در انواع مختلف مسائل های دیجیتالی با سرعت باال باعث استفاده کردن روش مونتهای اخیر رایانهاست. در سال

   مهندسی شده است.

)افتد، کهتعریف کنیم، زمانی که خرابی اتفاق می g(x)اگر تابع حالت حدی را بصورت  ) 0g x و در غیر این صورت  £

( ) 0g x  یان کرد:( ب11-2( را بصورت رابطه )2-10توان رابطه )باشد، با این تعاریف میمی£

( ) ( )fP I x f x dx=ò                                                                                                     )11-2(    

 :گرددمی بصورت زیر تعیین I(x)دراین رابطه 

1 ( ) 0
( )

0 ( ) 0

if g x
I x

if g x

ìï
= í

³ïî
                                                                                                          )12-2(     

 کرد: ( ساده سازی2-13( را به صورت رابطه )2-11توان رابطه )می

1

1
( )

N

f j
j

P I x
N =

= å                                                                                                          )13-2(     

تولید  xاص بردارنمونه تصادفی با استفده از تابع چگالی احتمال خ Nتعداد کافی از  fPبرای ارزیابی احتمال خرابی 

بر حسب  رابیتوان احتمال خگردد و در نهایت میشود. مقدار تابع خرابی به ازای هر نمونه تصادفی محاسبه میمی

 صورت زیر رابطه زیر بدست آورد:میانگین نمونه به

f

f

N
P

N
=                                                                                                        )14-2(    

قض گردیده آزمایش انجام شده، ن Nاز میان همه  g)0( های است، کهزموننشان دهنده تعداد آ    fN در رابطه باال

 است.

 سازی مونت کارلو با استفاده از روش شبیهصادفی ترهای یغتد میولت -2-5-13-1-2

 صورت زیر بیان کرد:توان بهکارلو را میسازی مونتروند اصلی شبیه

 باشد.فی میمربوط به متغیر تصادهای احتمالی تولید مجموعه اعداد تصادفی برای متغیر تصادفی با توزیع 

 شود.با تبدیل معکوس اعداد تصادفی برای هر متغیر تصادفی متناسب با روش احتماالتی تولید می 

 شود. براساس اعداد تصادفی تولید شده احتمال خرابی برای رخداد یک رویداد محاسبه می 

  گردد، تولید گردد و برای هر بار تکرار احتمال خرابی محاسبه میروال محاسبه احتمال خرابی تکرار می

تایج بوجود نیابد، که به ازای عدد تصادفی تولید شده تغییرات چندانی در اعداد تصادفی زمانی خاتمه می

 (.1396)جهانی و همکاران،نیاید. 

 25کیوبشبیه سازی التین هایپر  -2-1-13-5-3

های ین روشترین و موثرترایپرکیوب یکی از محبوببا استفاده از نمونه گیری التین ه سازیتجزیه و تحلیل شبیه

 باشد.تجزیه و تحلیل میبا نتایج  ارزیابی عدم قطعیت در رابطه

 گیرینمونهبرای باشد، که روشی کارآمد یک روش تصادفی طبقه بندی شده می  ،(LHS) روش التین هایپر کیوب

اب موثر متغیرهای در ابتدا به منظور شبیه سازی مونت کارلو و انتخ .کندند متغیره را فراهم میاز متغیرها با توزیع چ

توسعه داده شد. این روش در مطالعات خاک و محیط زیست  26های کامپیوتری توسط ایمان و کانوور ورودی برای مدل

های تصادفی گاوس ی شبیه سازی زمینهو در آمار زمین شناسی برا یش بینیبرای ارزیابی عدم قطعیت در یک مدل پ

 مورد استفاده قرار گرفته است. 
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LHS  ن هایپر التی .پردازد، که در آن فقط یک نمونه در هر ردیف و هر ستون وجود داردمی برای یک جفت متغیر

از  n ار نمونهیک توزیع چند متغیره، مقد LHS روش در .دهدیک عدد دلخواه از ابعاد تعمیم میکیوب این مفهوم را به 

 .ندی شده استشود، به طوری که برای هر متغیر نمونه به طور حداکثر بازه دسته بمی متغیرهای چندگانه بدست آورده

احتمال شکست  ونمونه باشد  nها برابر با تعداد شود، که تعداد دستهدسته بندی مییک نمونه زمانی به صورت حداکثر 

 باشد.  n-1ر با ها برابهر یک از دسته در

LHS  کند:به شیوه زیر عمل می 

 k 1یع متغیر داده شده با توز تا, , KX X  محدوده هر متغیر و X به n که  )شود،قسمت با احتمال برابر  تقسیم می

 مقدارهای .شودها( گرفته می)دسته متغیر یک نمونه تصادفی در هر فاصله. سپس برای هر (ها خواهند بودهمان دسته

n شوندرخی از قوانین به یکدیگر متصل میبرای هر یک از متغیرها با هم به صورت تصادفی یا براساس ب. 

ی گیرنمونه رحطبنابراین، با این  .دهندها همه فواصل متغیرها را پوشش مینمونه داریم، که نمونه n در نهایت ما 

ای کامل به شیوه ند، که هر یک از متغیرهاکاین روش تضمین می .های بیشتری برای ابعاد )متغیر( نداردنیازی به نمونه

  .های دو بعدی در شکل زیر آمده استیک مثال برای داده .دسته بندی شده است

سمت برابر تقسیم شده و پنج ق هر متغیر به باشند و احتمال تجمعی براییع نرمال میمتغییر با توز (2-6)در شکل 

م ترکیب هر به صورت تصادفی با سپس پنج نمونه از هر متغی .شودادفی در هر قسمت در نظر گرفته میای تصهنمونه

 (Minasny & Bratney 2005). یک مربع التین استنشانگر شوند که می

 

 
 (Minasny & Bratney 2005وش التین هایپرکیوب)گیری متغیرها به رتصویری شماتیک از نمونه -6-2شکل 

 قابلیت اعتماد سیستم  -14-1-2

باشند. در قابلیت اعتماد سیستم مهمترین بحث های بهم پیوسته میها شامل اجزاء و المانها و پلبیشتر ساختمان

یک عضو، بدین صورت گسیختگی اتفاق افتاده در یک جزء بوده و امکان گسیختگی کلی سازه را دارد)گسیختگی در 

است که بار مؤثر بیشتر از مقاومت عضو گردد.( در نتیجه قابلیت اعتماد عضو امکان دارد نشان دهنده سیستم کل سازه 



 

 

آل سازی شده وجود دارد. در یک سیستم سری، گسیختگی در یک عضو منجر به گسیختگی دو نوع سیستم ایدهباشد. 

 موازی باید تمام اعضاء گسیخته گردند تا کل سیستم گسیخته شود.  هایگردد. ولی در سیستمکلی سازه می

 های سری سیستم -1-14-1-2

قاومت نشان دهنده م iRعضو بوده و مقاومت هر عضو یک متغیر تصادفی باشد و  nاگر فرض کنیم یک سری شامل 

قرار  qری بوده و سیستم تحت تأثیر بارگذا iRF(r)برای مقاومت هر عضو  CDFمقاومت کل سیستم باشد و  Rام،  iعضو 

ورت به شکل باشد. رابطه احتمال شکست در این ص Rبیشتر از  q افتد که بارگیرد. گسیختگی سیستم زمانی اتفاق می

     زیر خواهد بود: 

(2-51                                                                           )                   ( ) ( )f Rp P R q F q= £ = 

 توانیم احتمال شکست اعضاء را بصورت زیر محاسبه کنیم:      با توجه به فرضیات می

( )f Rp F q=                                                                  
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 باشد.ام می iاحتمال شکست عضو  fipدر رابطه باال 

 سیستم موازی  -2-14-1-2

از رابطه  توان با استفادهعضو بوده، احتمال شکست سیستم موازی را می nاگر فرض کنیم یک سیستم موازی شامل 

 زیر بدست آورد:
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 های ترکیبی سیستم -3-14-1-2

 ستندهای ترکیبی هها، سیستمهای سری و موازی باشند. این قبیل سیستمسیستم ءتوانند جزها میبیشتر سازه

(Nowak & Collins, 2000). 

 سازه-اندرکنش خاک -2-2

به ویژگی خاک  به مقدار زیادی وابستگیش دینامیکی روی خاک ساختگاه و تحت تأثیر واکنر رفتار سازه بنا شده ب

باشد، در واقع پایه سازه و فونداسیون دارد. تغییر شکل و تنش در خاک بدلیل ایجاد لنگر و برش پایه در سازه مرتعش می

روابط دینامیکی بین پاسخ خاک و اثر آن  گردد.باشد. تغییر شکل خاک بیشتر باعث تغییرات پاسخ سازه میثابت نمی

های اخیر تالش شده نامند. در سالسازه می-ت سازه و برعکس اثر پاسخ سازه در حرکت خاک را اندرکنش خاکدر حرک

ها ارائه گردد. شرایط خاک یکی از مسائل مهم در رابطه با آسیب در طراحی سازه SSIتری برای اثر های منطقیتا روش

ها در هر رویداد بدلیل فروپاشی نسبی یا کامل پایهها پلباشد. آسیب قابل توجهی در می ها در طول زلزلهدیدگی پل

در گجرات، نشان داده اند که  2001کوبه و  1995نورثریج ،  1994های زمین لرزهای مشاهده شده است. مهم لرزه



 

 

 هساز-خاکاندرکنش مند ارزیابی دقیق است.در این پژوهش تالش شده اثر در مقابل زلزله ضعیف بوده و نیازسازه پل 

(SSI)  ها در خاک بررسی گردد.رفتار دینامیکی پل با گروه شمع بر  

 سازه-هدف از تحلیل اندرکنش خاک -1-2-2
گرفتند. به این صورت که ها خاک و سازه را به صورت کامال  مجزا از یکدیگر در نظر میدر گذشته در تحلیل سازه

نیز جدای از سازه  گرفتند(، و خاک راسازه را صلب در نظر میخاک زیر )کردند سازه را جدا از خاک تحلیل و طراحی می

 زمیناول اینکه،  .تواند منجر به حل رضایت بخش شودطراحی سازه به طور مجزا در دو صورت می .نمودندمیتحلیل و 

های مناسب، به زمین به وسیله بعضی تکنیکنکه، و دوم ای های قابل قبول را داشته باشدتحمل بارگذاری، با تغییر مکان

های متداول دینامیکی یک سازه، روش معمول به این صورت است که حرکت در تحلیل. سختی و مقاومت مطلوبی برسد

شود. این ، اعمال میبه صورت صلب میدان آزاد زمین در محل ساخت تعیین شود و حرکت به دست آمده به پای سازه،

اک نرم، ی سنگ بنا شده باشد. در حالت قرار گرفتن سازه بر روی خمورد در حالتی صحیح است که ساختمان بر رو

شود. افه میوضعیت کامال  متفاوت است و یک مولفه دورانی ناشی از انعطاف پذیری تکیه گاه بر حرکات افقی پی اض

 تشار موج و میرائیتواند با انتقال به خاک زیر پی، بر اثر میرائی تشعشعی حاصل از انقسمتی از انرژی ارتعاشی سازه می

ف هیسترزیس مصالح خاک تلف شود. در صورتی که در حالت کالسیک با صلب فرض کردن خاک زیر سازه این اتال

پدیده اندرکنش  در این حالت در هنگام وقوع زلزله، رفتار غیرخطی خاک زیرین و وقوع .شدانرژی در نظر گرفته نمی

تواند کامال  متفاوت از پاسخ یک سازه با پای صلب قرار دهد که میجه میای به صورتی نتیخاک و سازه، در پاسخ سازه

 .. در موارد زیادی این اختالف اندک بوده و قابل چشم پوشی استگرفته تحت اثر حرکت میدان آزاد زمین باشد

 سازه-اندرکنش خاکپیشینه  -2-2-2

رای ای ببرای تجزیه و تحلیل پاسخ سازه اهای عددی و تحلیلی رروش گذشته، توسط چندین محققهای دهه در

 27توان به تحقیقات اسپایراکاسها انجام گرفته  میتحقیقاتی که روی پل جملهاز  .سازه توسعه یافته است-اندرکنش خاک

مورد  پل در جهت طولی عرشه پلای پایه سازه بر پاسخ لرزه-ت اندرکنش خاکاثرا ( اشاره کرد. در این پژوهش1990)

 هساز-با سه درجه آزدای معادل سازی شده برای  اندرکنش خاکبرای این کار از مدل دو بعدی  ،است ار گرفتربررسی ق

بصورت االستیک مدل شده است و عرشه به صورت صلب بوده و پایه پل سازی در نظر گرفته شده است. در این مدل

ته شده است. در این پژوهش نشان داده شد که افقی، قائم و خمشی در نظر گرف استفاده از فنر خاک باسختی معادل 

ای پایه پل و کل سیستم تأثیر گذار دهد و در نتیجه بر رفتار لرزهسازه دوره تناوب سازه را افزایش می-کنش خاکراند

 خواهد بود.

28ژنگ و تاکیدا
را بروی پل کابلی بتنی که شمع مورد  سازه-خاک-ی اثر اندرکنش شمع(، در طی پژوهش1995) 

العه تا سنگ بستر امتداد یافته را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش از مدل ساده جرم و فنر برای مدل سازی مط

سازه با اعمال -خاک به منظور بررسی اهمیت اندرکنش آنالیز وانجام استفاده شده است و برای سازه -خاکاندرکنش 

وهش در این پژ .شده است از روش المان محدود استفاده ،سازی شده برای خاکبه فنرهای معادل های مختلفسختی

 . بر پایه مورد بررسی قرار گرفته است در دوره تناوب و لنگر وارده های مختلف خاکتأثیر سختی

اندرکنش  درسازی های موجود در مدلسازی(، خطاهای محاسباتی که مربوط به ساده1995) 3ماکریز و همکاران

ها ارائه عدر نهایت نیز الگوریتمی منطقی برای آنالیز گروه شمو ا مورد بررسی قرار دادند اشت رروسازه د-شمع-خاک

های شمع پایهای لرزه-های دینامیکی و عوامل پاسخ سینماتیکینظریه محاسبه امپدانساز ترکیبی  این الگوریتم کردند.
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گیری از مدل شود و با بهرهای ساده استفاده مییک مدل سازه در این الگوریتم از .ای آزادی استچند درجه با مدل سازه

در این پژوهش نشان داده  .حساب کند ها را درکت کولهعرشه و حر تری مانند حرکتتوان پاسخ ساختاری پیچیدهمی

 نانهبی واقع سازی مدل .باشدمی سازگار واقعی سازه حرکات با پل پایه سیستم شده بینی پیش پاسخ شده است، که

 درصد 30 میزان به عرشه شتاب طوری کهبه ،دهدمی قرار تاثیر تحت را روسازه چشمگیری پاسخ طور به فونداسیون

 .است یافت کاهش

ها تحت بارگذاری جانبی با استفاده از روش سطح رویه قابلیت اعتماد شمع ( ارزیابی2000) 29تاندیجیریا و همکاران

فنرهای مجزا  بصورت تیرهای قائم و سختی خاک با مجموعهپاسخ انجام دادند. در این پژوهش برای مدل سازی شمع 

(.  p-yمشخصات منحنی  جابجایی خاص خود را دارند)-مشخصه باراز فنرها که هر کدام  مدل شده است،در طول شمع 

 در نظر گرفته شده است. احتمال یعملکرد معیارهای عنوان به شمع در خمشی گشتاور حداکثر و شمع سر جابجایی

 مورد نیز شکست احتمال در شمعخاک و  پارامترهای اثر وشده  مشخص معیارهای عملکردی تحت شمع در شکست

 سر جابجایی مربوط به PDF وCDF  است، که در نهایت در این پژوهش نشان داده شده .ارزیابی قرار گرفته شده است

 و نسبت بوده کارلو مونت سازی شبیه با مطابق روش رویه پاسخ محاسبه شده با شمع در خمشی گشتاور حداکثر و شمع

 طراحی در توانمی معین عملکردی سطح درارائه شده  خمشی حداکثر لنگر و شمع سر جابجایی و رابطه آن با افقی بار

را مورد استفاده  باشدخاک می و شمع پارامترهای در قطعیت عدم ترکیب که حالی در جانبیها تحت بارگذاری شمع

 قرار داد.
های کابلی ای پلسازه بر رفتار لرزه-ی خاک(، به پژوهشی در زمینه ارزیابی تأثیر دینامیک2008) 30سونجی و جانقید

پرداختند. مدل  ،روی سنگ بستر امتداد یافته استصلب با گروه شمع که تا الیه خاک  ای بروی سرشمعبا جداساز لرزه

شمع بصورت مدل تیر بروی بستر غیرخطی وینکلر با استفاده از فنرهای هیسترزیس و میرایی -سازی اندرکنش خاک

وین مدل سازی -از مدل بوک زیس فنرهای معادل سازی شده با استفادهگرفته شده است و رفتار هسترز در نظر وویسک

 با پل کابلی جداسازی شده .شده است گرفته سخت مورد ارزیابی قرار و متوسط نرم،  خاکی الیه نوع . سهشده است

 با زمان حوزه در ایلرزه تحلیل انجام بااعمال گردیده است و  SSI اثرات و باال میرائی با الستیکی یاتاقانهای از استفاده

تحریک دو جهته  تحت جداسازی شده کابلی پل ایلرزه پاسخ. شده است بررسی مستقیم انتگرال گیری روش از استفاده

. در این خاک محاسبه گردیده است مختلف هایویژگی به توجه با( شودمی عمل همزمان افقی بطور جهت دو) زلزله

 شرایط و تحت این باشدمی تأثیر سیستم پاسخ بر که ،است شده مطرح خاک غیرخطی رفتار ارزیابی بر پژوهش تاکید

 خاک که شده مشاهدههمچنین گردد.  اعمال جداسازی شده هایای پللرزه طراحی در را SSI اثرات است، که ضروری

 هاابجایی پایهگرفته شود ج نادیده SSI اثرات اگر و دارد شده جداسازی پل پاسخ بر توجهی قابل اثرات شمع اطراف

 به است، های جداسازی شده ضروریپل موثر طراحی برای SSI از ممکن است کمتر تخمین زده شود. بنابراین استفاده

 کهاین است، حاظر  پژوهش تایجاز ن باشد.میمتوسط  تا نرم خاک شرایط و هستند سخت بسیار هابرج که هنگامی ویژه

 باشد،می ضروری غیرخطی خاک سازی مدل و شودنمی منجر برج پایه برشی پاسخ دقیق بینی پیش به خاک خطی مدل

 به نتایج زیر دست یافت: توانمی مطالعه، این نتایج روند دهد. از نشان درستی به را خاکی سینامیکی سیستم رفتار تا

طوری که جداگر در جهت طولی کمتر از شرایط خاک نرم بوده، بههای ایجاد شده در خاک سخت جابجایی رد .1

 شود.افزایش جابجایی در جهت عرضی عرشه چندانی نیز ایجاد نمی

 .باشدمتأثر از نوع خاک نمی طولی، جهت در برج پایه برش پاسخ .2
 در حالت ، بطوری کهباشدمی عرضی جهت درو  برج برش پایه پاسخ در شمع-خاک اندرکنش قابل توجه تأثیر .3

اندرکنش  اثر خاک سختی است و با افزایش  ثابت گاهبیشر از حالت با تکیه بسیار پاسخو متوسط  نرم خاک
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 یابد.می کاهش سازه-خاک

 یرخطیغ خاک سازی مدل و شودنمی منجر پایه پاسخ دقیق بینی پیش به خاک خطی مدل فرض سازه با آنالیز .4

 .دهد نشان خوبی به را سازه-شمع خاک سیستم رفتار دینامیکی تا است ضروری

 آن اجزای و ساختار-خاک اندرکنش -3-2-2

ینیماتیکی سشامل اندرکنش  باشدخاک می فونداسیون و سازه، بیناندرکنش  مکانیسم به وابسته که اصلی موضوع دو

 و اینرسی است. 

ی جرم بوده خاک است. در واقع سازه و فونداسیون دارا–اندرکنش اینرسی نتیجه انعطاف پذیری سیستم فونداسیون 

د، تا خاک عی خواهد کرگردد، این نیروی اینرسی سشود. نیروی اینرسی ایجاد میو هنگامی که شتاب به جرم وارد می

یون موجب حرکت باشد. نیروهای انتقالی از فونداس نزدیک به سازهخاک دوره تناوب زیر سازه را حرکت دهد و وقتی که 

رسی خاک در شکل پدیده اندرکنش اینفونداسیون خواهد شد، این حالت برای یک سازه با پایه ثابت برقرار نخواهد بود. 

 نشان داده شده است.( 2-7)

 
 (Adhikary at el. 2014)اندرکنش اینرسی -7-2شکل

طر گرفته شود، تا بعنوان اثر پایه نشمع باید در -پذیری سیستم فونداسیونها، انعطافهای تحلیلی سازهدر مدل

  FEMA356و  ATC-40هاینشریه است. SSIانعطاف پذیر شناخته شود و به عنوان یکی از مقدمات اولیه برای اثرات 

ه تناوب و میرایی افزایش دورهای مقاومت خاک اساره دارند. این اثرات منجر به ن اثرات با توجه به سختی و ویژگیبه ای

 شان داده شده است.ن (2-8مدل پایه انعطاف پذیر در شکل ) شود.ها میسازه

 

 (Adhikary at el. 2014)پذیر و اجزای هندسی فونداسیونسازه بامدل پایه انعطاف -8-2شکل

به سازه اعمال گردد. بارگذاری اینرسی وابسته به تحریک  بارگذاری اینرسیبرای در نظر گرفتن اندرکنش اینرسی باید 

سازه بروی پایه ثابت قرار داشته باشد، حرکت میدان آزاد به  با فرض این که .باشدورودی فونداسیون یا حرکت پایه می

کت ورودی منحرف شدن حر باعثهای صلب در خاک ونداسیونوجود ف ولی .گذار استحرکت ورودی فونداسیون تأثیر 

تفاوت  سیون را نسبت به میدان آزاد به دلیلهای فوندادر مقابل اندرکنش سینیماتیکی حرکت .از میدان آزاد خواهد شد

رکت قی حبلوک صلب را در معرض مولفه افدهد. اگر بطور مثال ما یک سختی بین فونداسیون و خاک اطراف کاهش می



 

 

های صلب به دهد. فونداسیوننمیمتجانس تغییر شکل بعلت سختی محوری آن به شکل غیر ان آزاد قرار دهیم،مید

اثر  کنند، که ناشی از دو مولفه؛یای عمل مهای متوسط به باال در حرکت لرزهعنوان یک فیلتر پایین گذر برای فرکانس

های با دوره تناوب کوتاه ی با کاهش حرکت زمین همراه است و سازهفتگنهباشد. اثر دال و اثر نهفتگی می-متوسط پایه

باشند در واقع این اثرات ناشی از انتشار امواج)مستقل از سازه( بوده و بعنوان اثرات می نسبت به این اثرات خیلی حساس

 است. دهندهنشان اثرات اندرکنش سینیماتیکی  (2-9شوند. در شکل )اخته میاندرکنش سینیماتیکی شن

 
 (.Adhikary at el 2014)اندرکنش سینیماتیکی -9-2شکل

 است، که ایج لرزهاندرکنش اینرسی خاک است. این مسئله مربوط به انتشار اموا ی فونداسیون نیز از نتایجاثرات میرای 

تواند موجب یجه میباشد. در نتمی ایی هسترزیسی خاکمیرهمچنین و  افتنددر فاصله دوری از فونداسیون اتفاق می

 .نشان داده شده است (2-10ردد. میرایی فونداسیون در شکل )های تقاضا گکاهش لرزش

 Adhikary at el. 2014)) 

 
 (Adhikary at el. 2014)میرایی فونداسیون -10-2شکل

 پذیر(سازی خاک)فونداسیون انعطافمدل وینکلر برای روش -4-2-2

الستیک خطی ابا فنرهای مجزا و فونداسیون دیک خاک نزدر مدل وینکلر محیط خاک متفاوت و مستقل از هم بوده و    

به منطقه بارگذاری  تغییر شکل فونداسیون بعلت بارهای اعمالی، محدود آل سازی،شوند. با توجه به این ایدهنشان داده می

 ((Adhikary at el. 2014 به صورت شماتیک شان داده شده است.  پذیر( فونداسیون انععطاف2-11در شکل ) شود.می



 

 

 
 (Adhikary at el. 2014)فونداسیون وینکلر -11-2شکل

 سختی فنر خاک برای فونداسیون سطحی  -5-2-2

شود. حرکت دورانی نیز حرکت فونداسیون بطور کلی در دوجهت عمود بر هم افقی و در جهت قائم در نظر گرفته می

های جداگانه در زیر هر پایه یا ستون نیز نشان داده شده است. برای پایه (2-12)نند سه جهت دیگر بوده، در شکل ما

ابطه گازاتس رپذیری خاک همانطور که در سازی اثر انعطافشود، تا شبیهمیو سه فنر پیچشی قرار داده  سه فنر محوری

تی مستقل از خواص سخ س تابع نیرویی بستگی دارد، با اینکهفرکان نجام گیرد. سختی این فنرها به، بیان شده ا1991

. ه شده استابسته به فرکانس اعمال گردیددر ضرایب و سختی فنر معادل فرکانس است. این وابستگی فرکانسی با چند

بهتری خواهد ها با در گرفتن فرکانس مستقل نتیجه حاکی از آن است، که این سختی با این حال وجود برخی مطالعات

 ((Adhikary at el. 2014 داد.

 

 
 (Adhikary at el. 2014)سختی معادل فنرهای خاک -12-2شکل

اک در و سختی معادل دورانی خ (Kx, Ky, Kz)در شکل باال سختی معادل فنرهای خاک در امتداد محورهای اصلی 

 است.نشان داده شده (Krx, Kry, Krz) دوران حول محورهای اصلی با  جهت



 

 

 ATC-40 (1996.)( و خالصه روابط ارائه شده توسط آیین نامه 1991معادالت گازاتس برای سختی فونداسیون کم عمق) -1-2جدول

 

 FEMA-356پذیری خاک فونداسیون کم عمق به بیان انعطاف -6-2-2

 روش اول -1-6-2-2

گسسته که نشان دهنده سختی فونداسیون اف با مدل فنر های کم عمق صلب نسبت به خاک اطربرای فونداسیون

 آید.بدست می( 2-2)و سختی این فنرها با استفاده از جدول  باشدمی

 

 های صلب، مدل فنرهای مجزا برای فونداسیون.(b)هاآل سازی شده برای رفتار خاکجابجایی االستوپالستیک ایده-( بار a)  -13-2شکل

(Adhikary at el. 2014) 



 

 

 FEMA-356) (ختی فنرهای بیان شده برای فونداسیون سطحیس  -2-2جدول 

 

 

 روش دوم  -2-6-2-2

ر توان با استفاده از مدل وینکلر برای رفتااف صلب نبوده، میهای کم عمق که نسبت به خاک اطربرای فونداسیون

م کلی بر مدل سازی کرد. توزیع مشخصات سختی قائم باید با تقسیم سختی قائ خطی و غیرخطی فونداسیون اقدام به

همچنین توزیع خواص سختی پیچشی باید با تقسیم سختی پیچشی کل  حسب مساحت فونداسیون محاسبه شود.

در  های عمودی و پیچشی بایدگردد. سختی پایه( در جهت بارگذاری محاسبهفونداسیون به ممان اینرسی فونداسیون )

های با سختی (2-14)ای باشند. در این صورت مجاز به استفاده از روش شرح داده در شکل یک مدل وینکلر جداگانه

 جداگانه هستیم.



 

 

 
 ( Adhikary at el. 2014)مدل سختی قائم برای فونداسیون کم عمق  -14-2شکل

 سازی خاک برای پایه شمع مدل -7-2-2

 مدل وینکلر  -1-7-2-2

ها تحت بارگذاری تواند برای آنالیز شمعشود و این مدل می، بعنوان مدل وینکلر شناخته میتحلیلیواکنش بستر مدل

سختی الف( ر حسب مورد بررسی عبارتند از:(. گروه شمع ب1985جانبی مورد استفاده قرار گیرد)فلیمین و همکاران 

  خاک در تعامل با شمع.سختی قائم  ر سطح کالهک شمع و اطراف شمع و ب(افقی خاک د
توان شمع را یمدر این مدل  ارائه شده است.( 2-15)مدل المان محدود مورد استفاده در آنالیز گروه شمع در شکل

ش المان محدود های خرپایی و روهای فنری مجزا با استفاده از المانبصورت المان تیری و خاک اطراف را بصورت المان

توان نشان داد که، دقت المان محدود نشان داده شده است مدل کرد. در حالت کلی می در شکل گسسته همان گونه که

جام شده ها در طول شمع خواهد بود. طبق مطالعات انبندی گرهها مستقیما  وابسته به تقسیمدر پاسخ جانبی شمع

فاده از رگرسیون در قسمت باالیی شمع شروع شده و با است D/6با طول  ها با شش المان تیر)توسط سیلوا( اندازه المان

نیز نشان  (2-15)هد یافت. همان طوری که در شکل افزایش خوا D/2ها در ارتفاع نوک شمع به در جه دوم اندازه المان

 .داده شده است



 

 

 
 (Adhikary at el. 2014)مدل المان محدود گروه شمع  -15-2شکل

 اطراف شمعمدل افقی خاک  -1-1-7-2-2

های شمع با سختی ناند و این الماهایی با سختی محوری مدل شدهاثر خاک اطراف شمع در جهت افقی با المان

گیرند. یک رابطه دو خطی بین فشار و جابجایی افقی خاک برای مقاومت خاک محوری برابر در فشار و کشش قرار می

توزیع  (16-2)شکل. در( ارائه گردیده است1978و پندر  1971)پولوس  شده است، این روابط توسط سازیآلایده

  ((Adhikary at el. 2014. فنرهای افقی در شمع منفرد نشان داده شده است
 

 
 (Adhikary at el. 2014)مدل المان محدود شمع منفرد -16-2شکل

  p-y, t-z, q-z فنرهای -2-7-2-2

باعث شده است که امروزه بویژه در مهندسی زلزله از این مدل استفاده  پذیری مدل خاک وینکلرسادگی و انعطاف

های شود. که معموال  در آیین نامه(، شناخته میp-yاستاتیکی از مدل وینکلر تحت عنوان روش )ی شبهشود. نسخه

فاده از شمع با است-های خاک در اندرکنش خاکشود. در این روش ویژگیطراحی برای مهندسی زلزله توصیه می

که بیانگر  p-yمنحنی -شود، که این سه منحنی عبارتند از: الفمقاومت نشان داده می-سه نوع منحنی جابجایی

که  t-zمنحنی -و ب باشدرابطه فشار جانبی خاک)نیروی افقی در واحد طول شمع( و جابجایی مربوطه به شمع می

-شمع( و جابجایی قائم بین شمع و خاک است و ج بیانگر رابطه بین اصطکاک جداره)نیروی قائم بر واحد طول

گاهی )نیروی قائم مؤثر در ناحیه نوک شمع( در نوک شمع و نشست که بیانگر رابطه بین تنش تکیه q-zمنحنی 

نوک شمع. در هر سه نوع منحنی فرض رفتار خیر خطی خاک وجود دارد. در این روش نیز فرض مدل وینکلر در 

شمع با -تحلیلی سیستم خاک ر بوده و سختی فنری بروی دیگری تأثیری ندارد. راه حلمورد فنرهای مجزا برقرا
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Abstract 

Research Aim:  Bridges are considered as important structures, so studying the seismic behavior of 

bridges is essential and may be more vulnerable in soft soil conditions. The uncertainty of the structural 

parameters and the indeterminacy of the earthquake force is a reason to consider the uncertainty in 

members of the structure, soil and earthquake. In this research, the reliability of the bridge structure is 

investigated considering the interaction of the soil-structure with the actual soil behavior. Due to the 

fact that under earthquake and uncertainty, important parameters in structure behavior and parameters 

in the soil can lead to different responses of the structure, therefore, using probabilistic theory and 

reliability, evaluated the effect of these parameters on the behavior of the bridge. 
Research method:  In this study, a cable with a 640 meter span length modeled in the Opensees software, 

in three models with linear and nonlinear materials with fixed support and non-linear model with soil-

pile-structure interaction in three dimensions. Dynamic time history analysis performed by a series of 

artificial earthquake records with the consideration of uncertainty in structural parameters including 

uncertainty in members of the cables, girders, towers, pile diameter and uncertainty in soil parameters 

including friction angle, shear strength, unit weight of the soil. Samples produced for each of the 

parameters were generated by the Latin Hyper Cube method, and the dynamic analysis time histories, 

and the serviceability limite state and the strength limit state were performed. 
Findings:  Based on the analysis, it can be concluded that in linear model with fixed support compared   

nonlinear model with fixed support and non-linear model with soil-pile-structure interaction due to the  

high stiffness of the deck in members such as cable and girder during the earthquake, there is not a lot 

of force, but the towers will bear a lot of force. In the nonlinear model, with the interaction of the soil-

pile-structure, the stiffness of cable stayed bridge is reduced and more force is applied to the cables 

and girders, and instead the force applied to the tower during earthquake reduce compare with the 

model with fixed support. Also, with the reduction of the stiffness and ductility of the cable-stayed 

bridge, it becomes more sensitive to severe earthquakes. The results of the sensitivity analysis indicate 

that the important parameters affecting the cable-stayed bridge are the modulus of elasticity and the 

cross section of the cables and the density of the concrete slab and the important parameters in the soil, 

including the angle of friction and shear strength. 
Conclusion:  The results show that the probability of failure of the system and component in the nonlinear 

model with the interaction of soil-pile-structure is greater than fixed support models. Also, linear model 

with fixed support, has lowest the probability of failure. In general, the results show that the cable 

bridge has a low seismic reliability versus earthquake.  

Keywords: Soil and structure interaction, Uncertainty, Bridge structure, Seismic loading. 

 





 

 

 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Engineering 
Department of Civil Engineering 

 

Thesis submitted in partial fulfillment for the degree of 

M.Sc. in In Earthquake Civil Engineering 

 

 

Seismic Reliability of Bridge With Considering Soil-Structure 

Interaction 

By: 
Ali Rashid Jabbloo 

Supervisor: 
Mohtasham Mohebbi (Ph.D) 

Hamed Rahman Shokergozar(Ph.D) 

Advisor: 

Hooshyar Imani (Ph.D) 
 

 

 

 

Feb 2019 
 


