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 چکیذٌ:
لاتل  طیغ تِ تؼساز ظیازی ػَاهل غیط لغؼی تطذَضز هیىٌس.ػَاهلی اظ لثیل  ساظُ ّا ایعطاحی لطظّپطٍسِ زض ّط عطاح 

 عیٍ آًال یهحاسثات یتَزى ضٍش ّا یثیٍ تمط یزض هماٍهت هػالح هػطف تیضٍ،ػسم لغؼ صیپ یتَزى ظلعلِ ّا یٌیت صیپ

اهىاى تطضسی هٌاسثی اظ ظطفیت ٍ  لطظُ ای ساظُ تا استفازُ اظ  ضٍش لاتلیت اعویٌاى ایّویي زلیل تطضسی لطظّتِ ساظُ 

استفازُ گستطزُ هْاضتٌس ٍاگطا زض  يیٌّوچضا فطاّن هی آٍضز.  طٍغیط لاتل پیص تیٌی پیط ّای تماضای ساظُ زض تطاتط ظلعلِ

هْاضتٌس ٍاگطا  یاػتواز ضا تط ضٍ تیلاتل لیًَع هْاضتٌس لعٍم تحل يیاهٌاسة  تیٍ ظطف یساظُ ّا تِ ػلت هالحظات هؼواض

ٍ OPENSEESتا استفازُ اظ ًطم افعاض  IDA یطیافعا یىیٌاهیاظ ضٍش ز لیتحل يیا یتطا سیٌوایهطرع ه صیاظ پ صیت

 . ستا سُیاستفازُ گطز FEMA 350ًاهِ  يییآ يیّوچٌ

 

 IDA ،  OPENSEESاضتٌس ٍاگطا ، ای ، هْلاتلیت اعویٌاى لطظُ کلیذی: َای ياصٌ
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 : مقذمٍ
اهطٍظُ سیستن ٍاگطا اظ هتساٍل تطیي سیستن ّای ساظُ ای تطای هماتلِ تا تاضّای لطظُ ای زض ساذت ٍ ساظ ّای فَالزی   

ٍ توایل هٌْسسیي تِ الحظات هؼواضی ضٍ تِ افعایص است هیثاضس ٍ استفازُ اظ آى تِ زلیل عطاحی ٍ اجطای التػازی ٍ ه

ٍ ذساضات غیط هٌتظطُ ای وِ زض جطیاى ایي ظلعلِ تِ ساظُ ّای فَالزی   Northridge تفازُ اظ ایي سیستن پس اظ ظلعلِ اس

ٍاضز آهس تِ عَض چطوگیطی زض سطاسط زًیا افعایص یافتِ است .ّوچٌیي ػسم لغؼیتْا زض تحلیل ٍ عطاحی ساظُ ّا استفازُ ضٍظ 

ّواًٌس اتؼاز ٌّسسی ٍ هطرػات ذَز هػالح ساظُ زض ًاهؼیٌی ّای شاتی .ث ضسُ استافعٍى اظ تحلیل لاتلیت اعویٌاى ضا تاػ

ٌْسسی ػوطاى اًساظُ پاضاهتطّای سیستن ّای وٌتطل ٍ ساظُ ٍجَز زاضًس تِ زلیل ٍجَز ایي ًاهؼیٌی ّا )ػسم لغؼیت ّا( زض ه

 [1] .ای وٌتطل ساظُ ضا سٌجیس ضطٍضی استّای احتواالتی، تطای ایٌىِ تتَاى تِ عَض زلیك استحىام سیستن ّگیطی پایساضی 

تػویوات هٌْسسی تایستی تط اساس ػسم لغؼیت ّای ثاتت هَجَز زض ػول تاضس. تِ ػلت ضٍتطٍ تَزى تا ػسم لغؼیت ّا زض 

پاضاهتطّای هرتلف زض تحلیل ٍ عطاحی، زستطسی تِ ایوٌی هغلك تِ آساًی همسٍض ًیست. تیص اظ تیست سال است وِ هؼیاض 

طای ایوٌی ساذتواى، لاتلیت اػتواز زض ًظط گطفتِ ضسُ است لصا سیستن ّا لاتل اػتواز ًرَاٌّس تَز هگط ایٌىِ تط ٍالؼی ت

تِ ووه ًظطیِ لاتلیت اػتواز سیستن ّای ساظُ ای ػسم لغؼیت ّای ًاضی اظ عثیؼت  .اساس لاتلیت اػتواز عطاحی ضًَس

ظ ضیاضی زضآٍضزُ ٍ هالحظات ایوٌی ٍ ػولىطزضا تِ عَض ووی ٍاضز ضًٍس آهاضی پاضاهتطّای ساظُ ای ضا هی تَاى تِ غَضت ضٍات

عطاحی ًوَز. عثك ایي ًظطیِ ػالٍُ تط هغالؼِ ی احتوال ذطاتی یه الواى ذاظ، هی تَاى احتوال ذطاتی ول سیستن ساظُ ای 

ل آى ّا تطض ضٍی ایوٌی ول سیستن ضا ًیع هَضز هغالؼِ لطاض زاز. تسیي تطتیة پس اظ اعویٌاى اظ ایوٌی ته ته اػضا اثط هتمات

 ساظُ ای لاتل تطضسی است.

ضطٍضت اضظیاتی لاتلیت اػتواز سیستن ّای هٌْسسی، تِ ذػَظ سیستن ّای وٌتطل ساظُ ای وِ زاضای ػسم لغؼیت 

ّای شاتی زض پاضاهتطّای عطاحی ّستٌس، واهال هطرع هی تاضس.تطضسی ّا ًطاى هی زّس وِ ػولىطز سیستن ّای 

ط فؼال ٍاتستِ تِ پاضاهتطّای عطاحی ایي سیستن ّا تَزُ، تِ عَضی وِ تا تؼطیف ایي هطرػات ػولىطز سیستن وٌتطل غی

تِ عطظ لاتل تَجْی تغییط هی یاتس. زض ًتیجِ تا تَجِ تِ ػسم لغؼیت زض پاضاهتطّای عطاحی ایي سیستن ّا، ضطٍضی است 

 .ّا تا اًجام آًالیع حساسیت تِ عَض زلیك تطضسی ضَزوِ تا ووه ًظطیِ لاتلیت اػتواز ًحَُ ػولىطز ایي سیستن 

 

 ساسٌ َای مُاربىذی شذٌ ياگزا:
لاب ّای هْاضتٌسی ضسُ ٍاگطا لاتْایی ّستٌس وِ زض آًْا هْاضتٌسی ّا زض ّط زّاًِ تا فاغلِ وَچىی اظ یىسیگط ضٍی تیط 

س ّای ٍاگطا تٌْا تا ضفتاض ٍیژُ تِ واض ٍیا تا فاغلِ وَچىی زض گطُ اتػال تیط تِ ستَى تِ تیط هتػل هیطًَس.هْاضتٌ

هیطًٍس.اتػاالت تیطّا ٍ ستَى ّا زض لاب ّای هْاضتٌسی هیتَاًٌس هفػلی یا غلة تاضٌس وِ زض ایي تحمیك هفػلی زض ًظط 

گطفتِ هیطًَس ّوچٌیي ایي ًَع لاتْا تِ زلیل ػولىطز هحَضی هْاضتٌس ّا زاضای غلثیت هٌاسثی ّستٌس ٍزض اثط ًیطٍی 

 :[2].ضىل لاب هَضز هغالؼِ ّواًٌس ضىل ظیط استتغییط ضىلْای هحسٍزی ضا تحول هیىٌٌس ظلعلِ
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 :تحلیل دیىامیکی افشایشی
تماضا ٍ ظطفیت حالت حسی ساظُ  ضٍش جسیسی زض تحلیل ساظُ ّاست وِ زض ذالل آى  IDA ضٍش تحلیل زیٌاهیىی افعایطی

 ضسُ Scale زیٌاهیىی غیط ذغی تحت تؼساز ظیازی ضوَضزّای لیعّایآًای هی ضَز . ایي واض اظ عطیك یه سلسلِ پیص تیٌ

زضن ًتایج ایي ضٍش تَسیلِ اتساػات ٍ اتتىاضات هتؼسزی وِ زض آى تِ واض ضفتِ است ضٍظ  ظلعلِ اًجام هی گطزز . اهىاى تحلیل ٍ

 تط هی گطزز.  تِ ضٍظ ػویك

تِ غَضت هتؼسزهمیاس ضسُ  ظُ تحت تأثیط ضوَضزّای ظلعلِ ای وِ ّط وسام تا سغَح هطرػی اظ ضستزض ایي ضٍش هسل سا

 اّس زاز . تا ذالغِ وطزى ٍ تجویغضست ضا اضائِ ذَ اًس لطاض هی گیطز وِ ّط یه اظ ایي ضوَضزّا یه هٌحٌی پاسد زض تطاتط

حلیل ذغط احتواالتی استاًساضز، هی تَاى تِ ًتایج حسی ٍ تطویة ًتایج تا ت هٌاسة ایي هٌحٌی ّا ٍ هطرع وطزى حاالت

 .ت ضطایظ هرتلف هَضز ًظط زست یافتػولىطز ساظُ تح تسیاض جالثی زض هَضز ضفتاض

ظهیي لطظُ تا هٌطا اًساظُ گیطی ًعزیه تِ ظهیي زض ًظط گطفتِ ضسُ است . ایي ظهیي لطظُ ّا ٍ  10تطای تحمیك پیص ضٍ تؼساز 

 .ض جسٍل ضواضُ یه آٍضزُ ضسُ است اعالػات هطتَط تِ آًْا ز

 مشخصات سمیه لزسٌ َای استفادٌ شذٌ در ایه تحقیق: 1جذيل 

 RECORD ID EVENT STAITION PGA NEHRP SITE LENTH ضزیف

1 imp Imperial Valley  El Centro 6.266  D 3..5 

2 north   Northridge Montebello 6.1.. D 21.2 

3 loma  Loma Prieta Redwood city 6.14 D 35.2 

4 tabas Tabas Tabas 6.622 c 32 

5 super Superstition Refuge 6.16. D 22.34 

6 chichi ChiChi CHY 6.15. D 46 

. duz Duzce Ambarli 6.632 D 46 

2 kobe1 Kobe Nishi AKASHI 6.56. D 41 

. kobe2 Kobe TAKARAZUKA 6.6.3 D 46 

16 coca KOKAELI Ambarli 6.24. D 56 

 

 

 )قابلیت اطمیىان(:تحلیل احتماالتی
 FEMA-350پس اظ ظلعلِ  فطهت لاتلیت اعویٌاى تطای ضٍش عطاحی هثتٌی تط ػولىطز است.Northridge  ِتا تَجِ ت

تطای  FEMA-350 ٍتَجِ ظیازی تِ ػسم لغؼیت ّای تحلیل ٍ عطاحی زض ساظُ ّا ضس 1994ذطاتی ّای تِ تاض آهسُ زض سال 

هیعاى تماضا تِ ظطفیت تط FEMA-350.تط اساس ضٍاتظ اضایِ ضسُ زض  ی زض ساظُ ّای فلعی هٌتطط ضسواّص ذغط ّای لطظُ ا

 :اساس ػسم لغؼیتْا اغالح ضسُ ٍ سغح لاتلیت اعویٌاى تطای ساظُ تسست هی آیس

آیسٍ ضاتغِ  هیپاضاهتط لاتلیت اػتواز تطای تؼییي هیعاى لاتل اعویٌاى تَزى یه ساظُ زض تطاتط ظلعلِ ّای ٍاضزُ تسست 

 :[3[ًْایی آى تِ ضطح ظیط است
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                                                                                                                                       (1)   

 

 وِ زض آى:

γ ساظُ تیظطف طیفاوتَض هتغ  φتیفاوتَض واّص ظطف D   ضسُ ساظُ فیپاسد تؼط یتطا همساض هتَسظ : 

 اظ ضاتغِ ظیط تسست هی آیس: γ ٍ φّوچٌیي 

(2)  

 

(3) 

 

 .تسست هیایس IDAفاوتَض ضفتاض ساظُ وِ تا استفازُ اظ ًوَزاض   bضیة هٌحٌی ذغط زض هرتػات لگاضیتوی   kوِ زض آى 
β2

 D/Sa   هیعاى اًحطاف استاًساضز اظ لگاضیتن عثیؼی تماضای ساظُ زض سغحSa ٍβc     هیعاى اًحطاف استاًساضز اظ لگاضیتن عثیؼی

 هیثاضٌس ظطفیت ساظُ

 (4) )]
2

1
(exp[1 Txt kkb     

ΒT           میزان عدم قطعیت که برابر است با جمع بردار لگاریتمی انحراف استاندارد تقاضا و ظرفیت سازه 

اظ همساض اًحطاف استاًساضز ًِ تجاٍظ ًوایس ٍ ًِ ووتط ضَز تا   xمتغییر گوسی با استفاده از روابط احتماالتی که بیان میدارد 

 :[4]وطًل اضایِ ضس-تَجِ تِ ًطخ ظلعلِ سالیاًِ تَسظ جالیط

(5) ϕ C ≥ γ D 

 پس تا تَجِ تِ ضٍاتظ احتواالتی تطای چه وطزى هیعاى ایوٌی ساظُ زاضین:

  

(6)  ](
2

1
exp[ 2

/

2

SaDc
b

k

D

C
  

تقاضا حاکی از قابلیت اطمینان مدل است.در متد آنالیز عدم قطعیت کلی به گونه ای میزان میانگین ظرفیت به میانگین 

تعریف شده که دارای مفاهیم دقیق تری از اندازه های عدم قطعیت می باشد. در پیش بینی مقدار میانگین ظرفیت مقدار 

با  نمایش داده می شود و مقدار میانگین یا تقاضا  Cپراکندگی کوچک باشد و پارامتر  D    نمایش داده می شود.قابلیت

اعویٌاى تا تَجِ تِ وَچه تَزى پطاوٌسگی تاال هی ضٍز.ضاذع لاتلیت اػتواز ولی تا تَجِ تِ فطهَل اضائِ ضسُ تَسظ جالیط ٍ 

:وطًل اظ ضاتغِ ظیط تِ زست هی آیس  
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:مذل یمعزف  

 

. 

:َىذسٍ ساسٌ  ي بارگذاری ثقلی  

 اٍل عثمِ اضتفاع وِ تطتیة تسیي,تَزُ  یىساى عثمات اضتفاػات زاضای لثل لسوت زض ضسُ هؼطّفی ساذتواًْای  اظ ّطیه

 سِ ضىل زاضای هغاتك ساذتواى ّط پالى چٌیي ّن هتط فطؼ ضسُ است. 5/3زیگط عثمات اضتفاع ٍ هتط 3 ّا ساذتواى زض

 همایسِ زض لیىي است، سُوٌٌ سازُ فطضی چِ اگط فطؼ ایي .است ضسُ فطؼ ّط جْت زض هتط 5 هساٍی لْای عَ تِ زّاًِ

 زض تازتٌسّا گیطی لطاض تؼسی زض ًظط گطفتِ هیطَز.هحل 2تأثیط است. ظیطا جْت سازُ ساظی ساظُ هَضز ًظط  ًتایج تی ًْایی

 تماضى زاضای پالى زض تطضسی هَضز ّای ساظُ تطتیة تسیي ٍجِ چْاض اظ یه ّط هیاًی ّای زّاًِ زض ٍ ساذتواى ذاضجی هحیظ

 هتساٍل اظ وِ تاضس سفالی هی تلَن ٍ تتٌی تیطچِ ّای سمف ًَع اظ ّا ساذتواى تطای ضسُ اًتراب سمف تنسیس تاضٌس. هی

 فَق هغالة تِ تَجِ تا.تاضٌس هی ایطاى زضوطَض ذػَغا فَالزی ًْای ساذتوا زض غلة زیافطاگن تأهیي ّای سیستن تطیي

 :ظیطاست ضطح تِ ّا ساذتواى تطای ضسُ گطفتِ ًظط زض ثملی تاضگصاضی الصّوط

 

 هطتغ هتط تط ویلَگطم 750 عثمات هطزُ تاض -

 هطتغ هتط تط ویلَگطم 200 تیپ عثمات ظًسُ تاض -

 هطتغ هتط تط ویلَگطم 150 تام ظًسُ تاض -

 سفالی تلَن جٌس اظ هتط ساًتی20 زیَاض یه ساظُ جاًثی تیطّای تط ساذتواى ًوای زیَاض تاض اثط هحاسثِ جْت ّوچٌیي

 تٌسّای هغاتك ػیٌا ثملی تاضگصاضی وِ است شوط تِ الظم.است ضسُ لحاػ ساظُ هحیظ زض هطتغ هتط تط ویلَگطم 320 ٍظى تا

ساظُ هَضز هغالؼِ تا .ضسُ است گطفتِ ًظط زض( ساذتواى تط ٍاضز تاضّای) ایطاى، وطَض ساذتواى هلی همطضات ضطن هثحث

 .[5]ًالیع ضسُ ٍ هماعغ آى استرطاج هیطَزایطاى آ 2800هغاتك تا آییي ًاهِ  sap2000 استفازُ اظ ًطم افعاض 

 

 OPEN SEES:افشار  وزم در بعذی دي قاب مذلساسی

 
 ًطم تَسیلِ تحلیل ایي وِ زاضین IDA تحلیل تِ احتیاج ٍاگطا ضسُ هْاضتٌسی ساظُ اػتواز لاتلیت هیعاى تطضسی تطای 

 اٍل ًَع ّای ساظُ :است گطفتِ اًجام اضتفاع ػلحا اظ ساظُ هرتلف ًَع سِ تطای IDA تحلیل ضسُ اًجام  Open seesافعاض

 هتَسظ ّای ساظُ گطٍُ هؼطف ٍ تَزُ عثمِعثمِ  6زٍم  ًَع ّای ساظُ .تاضٌس هیوَتاُ  ّْای ساظ گطٍُ هؼطف ٍ عثم3ِزاضای 

 .ثاضٌستلٌس زض ایطاى  هی ُ ّای ساظ گطٍُ اظ ُ ای ًوایٌس ٍ عثمِ 9 زاضای سَم ًَع ّای هیثاضٌس. ساظُ اضتفاع لحاػ اظ

 OPENSEESًطم افعاضی است هحػَل زاًطگاُ تطولی وِ زض ایي تحمیك تحلی زیٌاهیىی افعایطی تا استفازُ اظ ایي ًطم افعاض 

 ظیطذالغِ غَضت تِ هیتَاى ضا ساظی سازُ ایي ػلت. است گطفتِ اًجام ّا ساظُ اظ یه ّط اظ سازُ ضسُ  تؼسی زٍ لابتط ضٍی 

 .وطز

IDA 1-  ضٍش تَزى تط ظهاى تِ تَجِ تا ساظُ تحلیل ظهاى واّص  

.آى ضفتاض تط زلیك تطضسی اهىاى جْت ساظُ حجن اظ واستي  -2  

 هغالؼِ ایي زض ًوًَِ هتماضى ّای ساذتواى ضفتاض ٍ تاضٌس هی هفػلی غَضت تِ اتػاالت ضسُ هْاضتٌسی ّای ساظُ زض - 3

.زاضز ظیازی تسیاض تطاتِ آًْا اظ ضسُ استرطاج تؼسی زٍ لاب تا  

 :IDAًوَزاضّای ضسن ضسُ 
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زیٌاهیىی افعایص ًوَزاض هطتَط تِ ّط یه اظ ظلعلِ ّای ٍاضزُ تط ساظُ ّای تحلیل ضسُ تا استفازُ اظ تحلیل اًجام پس اظ 

 ضسن ضسُ است: OPENSEESًطم افعاض 

 

 
 طبقٍ 3ساسٌ  IDAومًدار  -2شکل 

 
 طبقٍ 6ساسٌ  IDAومًدار -3شکل 
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طبق4ٍومًدار ساسٌ -4شکل  

 :طبقٍ 4ي6ي3پارامتزَای ظزفیت ياطمیىان ساسٌ َای 

 

 

 عثمِ 3پاضاهتط ّای ظطفیت ٍ اعویٌاى ساظُ -2جسٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGA / 

g 

Demand 

(D) 

Beta D Gamma 

1.0 1.1110.0 1.093000 0.199300 

1.0 1.110003 1.00333 0.100100 

1.9 1.110000 1.09.103 0.190309 

1.. 1.110110 1..10110 0..030.. 

1.0 1.110013 1.9..000 0.090000 

1.0 1.11000 1.0.9019 9.001003 

1.1 1.11903. 1.00390. 9.0.0.00 

1.0 1.110000 1.3.0013 0.100100 

1.3 1.110.09 1.300000 0.010.19 

0 1.1101.0 0.100330 0.110939 

0.10 1.110009 1..0.190 0..00090 
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ظطفیت ٍ اعویٌاى ساظُ  ای پاضاهتط ّ-3جسٍل 

 عثمِ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عثمِ 9پاضاهتط ّای ظطفیت ٍ اعویٌاى ساظُ -4جسٍل 

 

PGA / 

g 

Demand 

(D) 

Beta D Gamma 

1.0 1.11001 1 0 

1.0 1.11991 1.0.0 0.010 

1.9 1.11.33 1 0 

1.. 1.10001 1.01. 0.110. 

1.0 1.19139 1.9110 0.0109 

1.0 1.1000 1..13. 0.0100 

1.1 1.10300 1.0100 0.01.0 

1.0 1.10009 1.013. 0.0301 

1.3 1.19000 1..090 0.0000 

0 1.19901 1.0000 9..100 

0.0 1.0009. 1.0000 0.1099 

 

 

 

 

 

 

 

PGA / 

g 

Demand 

(D) Beta D Gamma 

    

1.0 1.1110 1.1000 0.1110 

1.0 1.11139 1.1000 0.1119 

1.9 1.11090 1.13.1 0.1000 

1.. 1.11090 1.0033 0.91 

1.0 1.11019 1..09. 0.1003 

1.0 1.1103 1.0010 0.0030 

1.1 1.11900 1.9110 0.0110 

1.0 1.11030 1.03.0 0.0391 

1.3 1.11030 1.1190 0..010 

0 1.11.00 0.100330 0.91.0 

0.0 1.10990 1..003 0.91.0 
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 وتیجٍ گیزی:-
تحت آًالیع لاتلیت اعویٌاى لطاض گطفتِ ٍ هغاتك ضسُ زض تاال ساظُ هَضز هغالؼِ پس اظ عطاحی تا تَجِ تِ هغالة گفتِ 

ًطاى هیسّس. تا ایي حال ساظُ  ضااظُ هَضز ًظط تا افعایص اضتفاع ساظُ اظ ذَز ضفتاض غیط ذغی تط سآًالیع احتواالتی غَضت گطفتِ 

عطاحی  ای زض ّوِ سغَح عثماتیهیثاضس. پس ساظّ 3ی ًعزیه تِ هَضز هغالؼِ زض توام عثمات زاضای ضاذع لاتلیت اعویٌاً

    .اظ لحاػ لاتلیت اعویٌاى ساظُ لاتل اعویٌاى هیثاضس 2800ضسُ تا استفازُ اظ آییي ًاهِ 
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