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ارزيابي احتماالتي سطح فروريزش سازههاي فوالدي بر اساس شبيهسازي مکانيزمهاي
شکست با استفاده از شبکه احتماالتي بيزين

 -1استاديار ،دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست ،دانشگاه صنعتي اميرکبير
 -2کارشناسي ارشد مهندسي زلزله ،دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست ،دانشگاه صنعتي اميرکبير

چکيده
امروزه در مهندسي زلزله بر اساس عملکرد ،به دليل پيچيدگي پديدهي فروريزش در سازهها ،درکنار اهميت باالي
سطح فروريزش بر عملکرد احتماالتي کل سازه ،ارزيابي اين سطح مورد توجه قرار گرفته است .وجود متغيرهاي
تصادفي حساس بر رفتار لرزهاي سازه نيز بر پيچيدگي آن افزوده است .در اين مقاله با ارائهي روش جديد احتماالتي
مبني بر شبيهسازي مکانيزمهاي شکست در چارچوب تحليل  IDAبا استفاده از شبکهي احتماالتي بيزين ،ارزيابي
احتماالتي بر سطح فروريزش انجام ميشود .در اين راستا ابتدا مدهاي شکست محتمل با استفاده از تحليل پوشاور
شناسايي و سپس به همراه متغيرهاي حساس بر رفتار سازه در سطح فروريزش ،در شبکهي بيزين وارد ميشوند.
احتماالت شرطي اين مدها نسبت به متغيرهاي حساس ،از راه تحليل  IDAبادرنظر گرفتن عدمقطعيتهاي تحريک
لرزهاي محاسبه ميشوند.
از نتايج اين تحقيق ميتوان به مقايسهي ميانگين ساليانهي نرخ فروريزش براي يک قاب فوالدي بر اساس روش
پيشنهادي با معيارهاي مطرح شده در روش  ،IDAشناخت رفتارهاي سازه در قالب احتماالتي و نيز بررسي قابليت به-
روزرساني شبکهي بيزين اشاره نمود .در مجموع ميتوان گفت با استفاده از روش جديد ارائه شده نه تنها شاخــص
ايمني سازهها به طور موثري بدست ميآيد بلکه بررسي رفتار سازهها را نيز در چارچوب احتماالتي امکانپذير ميسازد.
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 -1مقدمه
در چارچوب مهندسي زلزله بر اساس عملکرد (،)PBEE
سطوح مختلف لرزهاي از ضعيفترين تحريکات لرزهاي که فراواني
زيادي دارند ،تا قويترين آنها که به ندرت رخ ميدهند ،در
ارزيابي عملکرد مدنظر قرار ميگيرد .در ميان اين رخدادها،
زلزلههاي شديد که موجب فروريزش سازهها ميگردند از اهميت
بااليي برخوردار است .اين سطح نه تنها يکي از سطوح مهم در
ارزيابي خطر سازهها است ،بلکه معياري از تلفات جاني نيز خواهد
بود ].[3
فروريزش سازه به طور کلي ،به معناي از دست رفتن توانايي
سازه يا بخشي از آن در تحمل نيروهاي قائم وارد بر آن ،به علت
خسارت و جابجايي زياد سازه تحت نيروهاي جانبي است ].[4
چگونگي رخداد فروريزش در سازهها بر خالف مفهوم ساده آن،
با توجه به شکل ،سيستم باربر ،درجه نامعيني و ميزان شکل-
پذيري سازه ،پديدهاي پيچيده و بحث برانگيز است.
يکي از روشهايي که در سالهاي اخير ،براي ارزيابي سطح
فروريزش بسيار مورد توجه قرار گرفته است ،تحليل  IDAاست.
اين روش در سال  ،2002توسط وموتسيکوس و کرنل ] [5ارائه
شد و هم اکنون به عنوان يک روش پيشنهادي در دستورالعمل
 [6] FEMA P695براي ارزيابي سطح فروريزش سازهها وارد
شده است .در اين روش ،رسيدن به يکي از دو معيار زير به عنوان
سطح آستانه فروريزش در سازهها معرفي ميشوند:
 گذشتن جابجايي نسبي بيشينه طبقات از  ،%10که بيشتر بهعلت عدم اطمينان از مدل ايجاد شده در جابجاييهاي بزرگ
است.
 کمتر شدن شيب منحني  IDAاز  %20مقدار اوليهاش ،بهعنوان معياري از ناپايداري ديناميکي.
اما اين روش داراي محدوديتهايي نيز هست که از آن جمله
ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 حساسيت زياد در تشخيص عامل تقاضاي مهندسي ()EDPمانند آستانه فروريزش و همچنين خطاي کم در تشخيص معيار
شدت لرزهاي ( )IMآستانه فروريزش (زيرا نقطهاي داراي شيب
 %20شيب االستيک اوليه و گذر از جابجايي نسبي  ،%10بر
اساس قضاوت مهندسي است و حتي در برخي موارد ،رفتار
پيچشي در منحنيهاي  IDAدر نقاط نرمشدگي ،به اشتباه به
عنوان نقطهي آستانه فروريزش سازه معرفي ميشود.).
 -درنظر نگرفتن اثر مدهاي شکست محلي و اندرکنش ناشي از

پيکربنديهاي متفاوت در سازهها بر احتمال سطح آستانه
فروريزش.
 قادر نبودن در تشخيص دقيق رفتار سازهها تا آستانهفروريزش.
در مورد فروريزش در يک سازهي فوالدي ميتوان گفت انتشار
مرحله به مرحلهي خسارت در اجزاي سازهاي (يا همان مفاصل
پالستيک) ،به علل مختلف از جمله کمانش موضعي بال و جان،
کمانش پيچشي جانبي ،شکست ترد در اتصاالت و غيره ،درجهي
نامعيني و ماتريس سختي سازه به حدي کاهـــش مييابد که
منجر به شـکلگيري مکانيزم در سازه و در پايان فروريزش آن
ميشود.
از طرف ديگر ،به علت عدمقطعيت ذاتي باال در محتواي
تحريک لرزهاي و نيز غيرقطعي بودن مشخصات اجزاي سازهاي،
امکان رخداد مدهاي شکست متفاوتي در سازهها قبل از
فروريزش وجود دارد.
در اين مقاله ،روشي جديد ارائه ميشود تا با درنظرگرفتن
تشکيل مرحله به مرحلهي مفاصل پالستيک تا شکلگيري
مکانيزم شکست در سازه و عدمقطعيتهاي موجود ،با استفاده از
شبکهي احتماالتي بيزين ،ارزيابي بر اساس قابليت اطمينان از
سطح فروريزش سازهها انجام شود .بنابراين معيار فروريزش در
سازهها به جاي معيار پيشنهادي در روش  ،IDAرسيدن به يک
مکانيزم شکست است .از طرف ديگر ،عدمقطعيتهاي مدلسازي
و تحريک لرزهاي بهگونهاي در شبکهي بيزين با هم ترکيب شده-
اند که امکان ارزيابي احتماالتي اين دو منبع عدمقطعيتدار به
صورت موثر و توامان در ارزيابي بر اساس قابليت اطمينان از
سطح فروريزش سازهها بر اساس روش پيشنهادي فراهم ميشود
(برخالف روش معرفي شده در دستورالعمل FEMA P695
] [6که اين دو منبع را به صورت غيرتوامان در محاسبات قابليت
اطمينان درنظر ميگيرد).
يکي از منابعي که روش پيشنهادي الهامگرفته از آن است،
مقالهاي است که در سال  2001توسط مهادوان و همکاران ][7
ارائه شد .آنها با بررسي بر روي يک قاب يک طبقهي تک دهانه
با اعضاي االستيک ،تحت دو بار متمرکز عدمقطعيتدار ،روشي
براي ارزيابي فروريزش با استفاده از شبکهي احتماالتي بيزين ،بر
اساس شکلگيري مکانيزمهاي شکست با تعاريف ساده معرفي
نمودند .با ترکيب اين روش با تحليل  IDAبراي درنظرگرفتن
عدمقطعيتهاي باالي شتابنگاشتي ،توام با ساير منابع عدم-
قطعيت در سازه و نيز روشي جامع براي شناخت مدهاي محتمل
شکست که کارايي روش پيشنهادي را به خصوص براي سازههاي
پيچيدهتر با درجات آزادي باال نشان ميدهد ،راهکاري جديد

براي ارزيابي سطح فروريزش سازهها در اين مقاله ارائه شده است.
به طور کلي روش ارائه شده در دو مرحله انجام ميشود:
 )1انجام تحليل پوشاور براي شناخت مکانيزمهاي شکست
محتمل.
 )2ايجاد يک شبکه احتماالتي بيزين شامل مدهاي شکست
معرفي شده از مرحله اول و متغيرهاي تصادفي حساس در سطح
فروريزش که وابستگي آنها توسط مجموعهاي از تحليلهاي
 IDAبراي هر مد تصادفي تعيين ميشود.
يکي از ويژگيهاي بارز شبکهي احتماالتي بيـــزين ،قابليــت
بهروزرساني توابع احتماالتي متغيرهاي تصادفي موجود در آن
است .مهدوي عادلي و بنازاده ] [1در مقالهاي با استفاده از اين
قابليت بهترين مدل را براي توابع احتماالتي تقاضاي لرزهاي و
آسيبپذيري فروريزش بدست آوردند .اگرچه در روش
پيشنهادي ،احتماالت آسيبپذيري فروريزش به صورت مستقيم
براي همه حالتهاي تصادفي بدست آمده است ،ولي پس از
تکميل شبکه بيزين براي سازه موردنظر ،توابع توزيع همه
متغيرهاي تصادفي موجود در شبکه بر اساس مشاهده يک مد
فروريزش فرضي بهروزرساني شده است.
در ادامه همچنين با استفاده از روش پشنهادي ،نتايج زير،
حاصل از نوآوري راهکار ارائه شده ،مورد بررسي قرار گرفت:
 حاسبهي احتماالتي فروريزش به بيان ميانگين ساليانهي نرخفروريزش و شاخص ايمني سازه.
 شناخت مدهاي شکست غالب بر رفتار سازه با بررسي ميزانتاثيرشان بر ميانگين ساليانهي نرخ فروريزش

شکل ( :)1سازهي مورد بررسي و مدلسازي مورد استفاده

براي مدلسازي رفتار غيرخطي قاب فوالدي ،بر اساس مدل
پالستيسيتهي متمرکز با درنظرگرفتن فنرهاي خمشي به طول
صفر ،از نرمافزار اوپن سيس ] [10بهره جسته شده است .در
مدل ايجاد شده ،فنرها با رفتار لنگر-دوران در دو انتهاي عضو-
هاي تير و ستون ايجاد شدهاند .رفتار غيرخطي چشمه اتصال نيز
درنظرگرفته شده است ] .[11براي رفتار غيرخطي مصالح ناشي
از فنرهاي خمشي تيرهاي  Iشکل و ستونهاي قوطي شکل ،از
مدل ايبارا-کراوينکلر اصالح شده توسط آقاي ليگنوس ] [12بهره
جسته شده است .عوامل مربوط به منحني پايه و رفتار
هيسترتيک دوخطي کاهنده براي تيـرها و ستونها با توجه به
شکل ( ،)2در روابط ( )1و ( )2آورده شده است.

 -2مدلسازي يک قاب فوالدي براي بررسي روش
پيشنهادي
براي اجراي روش پيشنهادي ،يک قاب فوالدي دوطبقه تک
دهانه (شکل ( ))1با شکلپذيري ويژه ،درنظر گرفته شده است.
محل احداث اين قاب در شهر تهران (که لرزهخيزي بااليي
دارد) ،فرض شده است .آييننامهي [8] AISC-LRFD05
براي طراحي قاب با بارگذاري بر اساس آييننامهي ASCE7-
 [9] 05استفاده شده است.

شکل ( :)2منحني پايه و رفتار هيسترزيس دو خطي فنرهاي
پالستيک ][13

براي تيرهاي  Iشکل:
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براي ستونهاي قوطي شکل:
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در روابط فوق مقادير  d ،bf ،tw ،hو  Dبه ترتيب ارتفاع تير،
ضخامت جان تير ،عرض بال تير ،ارتفاع جان تير و ارتفاع ستون
قوطيشکل است .همچنين Ny ،N ،و  Fyنيز نيروي محوري
ستون ،نيروي محوري تسليم ستون و مقاومت تسليم ميانگين
بال تير به واحد  ksiاست که به وسيله ضريب  ،Cunit2که برابر
با  04145مگاپاسکال ميباشد ،ميتواند به واحد مگاپاسکال نيز
گذاشته شود .در ضمن  Cunit1هم براي واحد متريک برابر
 040254متر است.
همچنين ،ساير عوامل موجود در منحني پايهي عضوهاي تير
و ستون ،در جدول (، )1آورده شدهاند ].[12

جدول ( :)1عوامل مقاومتي منحني پايه
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تيرهاي  Iشکل
ستونهاي قوطي شکل

* به دليل اينکه اين مقدار توسط ليگنوس ] [12براي
ستونها گفته نشده است ،همان مقدار پيشنهادي تيرها
براي آن استفاده ميشود.
براي تاثير رفتار غيرخطي هندسي نيز ،عالوه بر مدلهاي
کاهنده فوق ،براي بخش االستيک عضوهاي تير و به خصوص
ستون ،رفتار  P-Δتعريف شد.
به دليل استفاده از مدل پالستيسيته متمرکز (شامل يک
عضو االستيک مياني و دو فنر پالستيک در ابتدا و انتها)  ،مقادير
سختي االستيک و پس االستيک ،با توجه به توصيههاي زارعيان
] [14با درنظرگرفتن محدوديتهاي ماتريس ميرايي انجام شد.
در اين راستا ،نه سختي عضو االستيک بسيار زياد درنظرگرفته
شد که از تغييرات لنگر و تاثير آن بر ميرايي در محدودهي
االستيک صرفنظر شود و نه سختي االستيک فنرها زياد بودند
که در منطقهي تغيير سختي االستيک به ناحيهي سختشدگي
پس االستيک ،اختالف زياد بين مقادير سختي ،همگرايي در
تحليل غيرخطي را دچار مشکل نمايد.
جرم لرزهاي نيز به گرههاي پالستيک در اتصاالت اختصاص
داده شد و ماتريس ميرايي بر مبناي سختي اوليه با مقدار ميرايي
 ( %3به دليل کاهش شديد سختي سازه در نواحي نزديک به
فروريزش ] ) [15درنظرگرفته شد.
پس از محاسبات انجامشده ،زمان تناوب اصلي سازه0/435 ،
ثانيه بدست آمد.
 -3استخراج مدهاي شکست محتمل سازه
به طور کلي روش پيشنهادي در دو مرحله انجام ميشود:
الف) بدست آوردن مدهاي شکست محتمل با انجام تحليل-
هاي پوشاور چندگانه با درنظر گرفتن حاالت تصادفي مربوط به
متغيرهاي حساس بر رفتار سازه در سطح فروريزش.
ب) با درنظرگرفتن اين مدها و متغيرهاي تصادفي حساس
درشبکهي بيزين ،درچارچوب تحليل  ،IDAارزيابي قابليت
اطمينان براي سازه انجام ميشود.
بنابر اين در مرحلهي اول ،نياز به شناخت متغيرهاي حساس
بر رفتار سازه داريم.

متغيرهاي تصادفي حساس بر رفتار سازه در سطح
فروريزش
به دليل باال بودن حجم تحليلهاي پوشاور و  IDAاز طرفي
و نيز باال بردن دقت و جامعيت روش پيشنهادي از طرف ديگر،
متغيرهاي حساس با بررسي تحقيقات انجام شده در زمينهي
فروريزش ،شناخته و درنظرگرفته شد.
ايبارا و کراوينکلر ] [4طي مطالعهي خود بر روي سازهاي
کوتاه که در آن بيش از اثر  ،P-Δکاهندگي در عضوها بر
فروريزش آن موثر است ] ،[16دو عامل  δcو  Kpcرا در تعيين
ظرفيت آستانه فروريزش سازهها موثرتر از ساير عاملها تشخيص
دادند .چند سال بعد ،وموتسيکوس و فراجياداکيس ] ،[17عالوه
بر اين دو عامل My ،و  δuرا نيز بر منحنيهاي پوشاور و IDA
حساس ،ارزيابي نمودند .در اين تحقيق δu ،که به علت وابستگي
باالي آن به تاريخچهي بارگذاري ،داراي پراکندگي بسيار زيادي
است ] ،[12درنظر گرفته نشده است ،ولي سه متغير  δp ،Myو
 δpcبا توابع احتماالتي معرفي شده توسط محققان ديگر ،درنظر
گرفته شدهاند
تعيين مفاصل پالستيک و مکانيزمهاي شکست در
تحليل پوشاور
مفاصل پالستيک با توجه به مدل پالستيسيتهي متمرکز ،بر
اساس ميزان دوران فنرهاي خمشي واقع در دو انتهاي عضوها،
تشخيص داده ميشوند .بنابر اين مکانيزمهاي شکست ،مجموعه-
اي از مفاصل پالستيک در اعضاي مختلف با ترتيب تشکيل شدن
متفاوت است .در تحليل پوشاور ،حد پالستيکشدگي ( )δplبا
بيشتر شدن دوران گرهها از چهار معيار  ،δc ،δyدوران نظير %10
و دوران معـادل با  )δc +10%(/2معرفي شدند .علت متغير فرض
شدن  δplدر تحليل پوشاور ،عدمقطعيتي است که در سطح
انرژي جذب شده در تحليل ديناميکي تا نقطهي آستانه فروريزش
وجود دارد؛ اين بدان معني است که سطوح پايينتر تغيير شکل
به عنوان حد نهايي ،معرف حالتي است که سازه تحت شتاب-
نگاشت با محتواي انرژي باال و چرخههاي رفت و برگشت زيادي
قرار دارد ،به طوري که عامل پالستيک شدگي گره ،بيشتر جذب
انرژي است تا تغييرشکل حداکثر .حالت عکس ،مربوط به سطوح
باالي تغييرشکل است .از طرف ديگر ،حدود پالستيکشدگي،
بايد معرف حالتي در گرهي مربوطه باشد که در لنگر تقريبا ثابت،
تا حد تشکيل مکانيزم شکست سازه ،دورانهاي زيادي بدهد
(سختي نزديک به صفر داشته باشد).
همچنين براي پوشش بازهي وسيعي از تغييرات متغيرهاي
تصادفي يادشده بر مکانيزمهاي شکست در کنار محدوديت ناشي

از سنگين بودن حجم تحليلها ،شش حالت متناظر با احتمال
تجمعي ( 0/75 ،0/60 ،0/45 ،0/30 ،0/15 )CDFو  0/90براي
هر متغير تصادفي درنظر گرفته شد .به علت کم بودن زمان
تناوب اصلي سازه و غالب بودن مد اول بر رفتار سازه (بهطوري
که درصد مشارکت جرمي مد اول ،بهطور متوسط حدود%90
محاسبه شد ،).بارگذاري پوشاور تنها بر مبناي مد اول انجام شد،
اگرچه براي سازههاي با زمان تناوب بيشتر ،درنظرگرفتن مدهاي
ديگر نيز توصيه ميشود.
بنابر اين با وجود  216حالت ناشي از چيدمانهاي متفاوت
متغيرهاي تصادفي  δp ،Myو  216 ،δpcتحليل پوشاور انجام
شد .در هر تحليل ،با درنظرگرفتن چهار حالت مربوط به ،δpl
تشکيل شدن مرحله به مرحله مفاصل پالستيک (با فرض عدم
گسيختگي) تا گام نهايي تحليل پوشاور (هنگامي که برش پايه
به نصف مقدار بيشينهي خود در شاخهي نزولي برسد) ثبت شد و
در انتها مجموعهي اين مفاصل با تفاوت در ترتيب تشکيل-
شدنشان ،به عنوان يک مد شکست معرفي شدند.
با درنظرگرفتن تحليلهاي پوشاور انجام شده و حاالت
تصادفي يادشده در باال و نيز اعمال بارگذاري استاتيکي غيرخطي
در دو جهت بر سازهي مورد بررسي ،مجموع  1728مد شکست
بدست آمد که با حذف مدهاي تکراري ،مدهاي محتمل که براي
تحليلهاي ديناميکي درمرحله دوم درنظرگرفته شد فقط 71
مورد بود .نتيجهي جالب ديگر اينکه با حذف اثر ترتيب تشکيل
شدن مفاصل پالستيک ،فقط  1مد شکست شامل گرههاي ،1
 17 ،15 ،5 ،11و  18شکل ميگيرد (رجوع شود به شکل (.))1
دو نمودار براي توجيه ايجاد مکانيزم در سازه پيش از
فروريزش ،با استفاده از نتايج تحليل پوشاور ترسيم شده است.
در شکل ( ،)3درصد رخداد مدهاي شکست با مقادير متفاوتي از
نسبت جابجايي نسبي مرتبط با برش پايهي بيشينه به جابجايي
نسبي بيشينه مربوط تشــــکيل آخرين مفصل پالستيک ،ترسيم
شده است .در شکل ( )4نيز درصد رخداد مدهاي شکست با
مقادير متفاوتي از نسبت برش پايهي نظير تشـکيل آخرين
مفصل پالستيک به برش پايهي بيشينه ترسيم شده است .ديده
ميشود که حتي در معيار تغييرشکل  ،%10نسبت جابجايي
نسبي حداکثر ايجاد شده در سازه در دامنهي نزولي تا برش پايه-
ي نصف مقدار حداکثر ،به جابجايي نسبي حداکثر مربوط به
تشکيل آخرين مفصل پالستيک ،به طور متوسط  1/5برابر است؛
اين بدان معني است که پس از تشکيل آخرين مفصل ،سازه
مانند يک مکانيزم فروريزش عمل نموده و بدون اينکه در ساير
اعضا تغيير شکلهاي محسوسي ايجاد شود ،سازه تغيير مکانهاي
بزرگي را تجربه مينمايد؛ بنابراين از اين دو شکل مشخص مي-

شود که دو شرط مکانيزمشدگي در يک سازه شامل :الف) ايجاد
تغييرمکانهاي زياد در سازه با اعمال نيروي اندک ب) دوران کم
گرههاي غيرپالستيک ،حتي در تغييرمکانهاي بزرگ در سازه
قبل از فروريزش ،برقرار شده است.
مدهاي آستانه فروريزش بدست آمده از تحليل پوشاور ،در
مرحله بعد در شبکهي احتماالتي بيزين مورد استفاده قرار مي-
گيرند.

حاالت (که اشتراکشان تهي و مجموعشان ،مجموعهي مرجـع را
تشکيل ميدهند) انتگرالگيـري شود؛ بنابراين بـراي محاسـبهي
ميانگين نرخ فروريزش ،از رابطهي ( )3اســتفاده ميشود.

)   P[Collapse | im, RVs ] f ( RVs
()3

 (Collapse ) 

IM RVs

) | d[im ] | d ( RVs

در اين رابطه λ(im) ،منحني خطر براساس شدت لرزهاي
درنظرگرفته شده در منحني  IDAو ) f(RVsتابع توزيع
احتماالتي سايرمتغيرهاي تصادفي در مدل است
شبکهي احتماالتي بيزين و اجزاي آن
شبکهي احتماالتي بيزين يکي از روشهاي محاسبهي
احتماالتي عملکرد بر مبناي قانون احتماالت کلي و قانون
احتمال شرطي بيز به صورت زير است:
P( A  B)  P( A B) P( B)  P( B A) P( A) 

()4
شکل ( :)3فراواني به درصد نسبت جابجايي نسبي مربوط به
آخرين گام تحليل پوشاور( )0/5 Vmaxبه جابجايي نسبي مربوط به
تشکيل شدن آخرين مفصل پالستيک مرتبط با معيارهاي ،δc ،δy
 δPl=10%و  )δc +10%(/2براي مدهاي شکست بدست آمده

شکل ( :)4فراواني به درصد نسبت برش پايه مربوط به تشکيل شدن
آخرين مفصل پالستيک مرتبط با معيارهاي δPl=10% ،δc ،δy
 )δc +10%(/2به برش پايهي حداکثر مدهاي شکست بدست آمده
(بازههاي منفي نمايانگر تشکيل آخرين مفصل بعد از نقطهي حداکثر

برش پايه است).

-4

تحليل قابليت اطمينان با استفاده از شبکهي
احتماالتي بيزين

بر مبناي قانون احتماالت کلي ،براي ارزيابي احتمـاالتي سـازه در
هر سطح عملکرد ،بايد احتماالت شرطي مشخص شده و روي آن

)P( A

)P( B A
)P( B

P( A B) 

شبکهي احتماالتي بيزين بر اساس تعريف احتماالت شرطي
متغيرهاي تصادفي شکل ميگيرد ] [18و بهطور کلي متشکل از
اجزاي زير است ]:[19
 )1گرههاي فرزند و والد
 )2پيکانهاي ارتباطي يکسويه بيانگر وجود احتمال شرطي
بين دو گره
 )3مجموعهاي از احتماالت شرطي بين گرههاي مرتبط.
گرههاي والد ،متغيرهاي تصادفي پايه را تشکيل ميدهند که
هيج گونه وابستگي نداشته و با توابع توزيع احتماالتي مستقل
براي حاالت متغيرشان تعريف ميشوند .گرههاي فرزند ،به ساير
گرههاي موجود در شبکه گفته ميشود که وابسته به يک گرهي
ديگرند و با تعريف احتمال شرطي حاالت متغيرشان به حاالت
متغير گره اي تعريف ميشوند که به آن وابستهاند .از طرف ديگر
بر اساس قانون احتماالت کلي ،احتمال حاالت متغير تک تک
متغيرهاي تصادفي ،بايد طوري باشند که مستقل و مجموع آنها
برابر  1باشد.
از جمله مزاياي شبکهي بيزين ميتوان به موارد زير اشاره
نمود:
 )1بررسي دقيق رفتار در سطوح مختلف بر اساس قابليت
پيشانتشار.
 )2امکان به روز رساني توابع توزيع متغيرهاي تصادفي بر
اساس قابليت پسانتشار.
براي ايجاد شبکهي احتماالتي بيزين در اين مقاله ،از نرمافزار

جناي] [20استفاده شده است .شبکهي ايجاد شده براي قاب
فوالدي مورد بررسي در شکل ( )5آمده است .در اليهي اول6 ،
متغير تصادفي پايه درنظرگرفته شده است .مدهاي شکست
حاصل از مرحله اول ،در اليهي دوم قرار دارد و در اليههاي سوم
و چهارم ،شکست کل سازه به صورت احتماالتي محاسبه ميشود.
در ادامه توضيحات بيشتري داده ميشود

شکل ( :)5شبکه احتماالتي بيزين براي قاب فوالدي مورد بررسي

متغيرهاي تصادفي پايه در شبکهي بيزين ايجاد
شده
الف) متغير تصادفي محتواي شتابنگاشتي
اين متغير بيانگر عدمقطعيت در محتواي فرکانسي و ميزان
انرژي چرخههاي متوالي تحريک شتابنگاشتي است که بهطور
مستقيم بر رفتار سازه مورد بررسي بهواسطهي تحليل ،IDA
اثرگذار است .در تعريف احتماالت شرطي گرههاي اليهي دوم ،از
اين متغير به طور مستقيم استفاده شده است ،در حالي که به
دليل ذاتي فرض شدن اين متغير ،در شبکه بيزين ايجاد شده،
اين متغير به صورت مستقيم در نظر گرفته نشده است ].[21
براي پوشش بازهي وسيعي از تغييرات اين متغير به منظور
بررسي مکانيزمهاي شکست ،از  22جفت شتابنگاشت حوزهي
دور  [6] FEMA P695با احتمال هر شتابنگاشت برابر1
تقسيم بر  44استفاده شده است.
ب)متغير تصادفي خطر لرزهاي
اين متغير تصادفي که در واقع بيانگر شدت لرزهاي شتاب-
نگاشتهاي محتمل است ،بر اساس نتايج تحليل خطر احتماالتي

براي محل احداث سازهي مورد نظر ،بدست ميآيد .يکي از
معيارهاي شدت لرزهاي متداول براي سازهها (به خصوص سازه-
هاي کوتاه با زمان تناوب اصلي پايين) ،شتـاب طيفي مد اول
) Sa(T1است .منحني تحليل خطر مربوط به منطقهاي با شدت
خطر نسبي متوسط در شهر تهران ]( [2محل فرضي احداث
سازه) در شکل ( )6ديده ميشود .نکتهي قابل توجه اينکه به
دليل ظرفيت باالي سازه (ميانهي برابر با  ،)4gمقادير باالتر از
 246gدر اين منحني برونيابي شده است.
با مشتقگيري از منحني خطر ،مجموع  50حالت متغير براي
اين متغير تصادفي محاسبه و درنظرگرفته شد

شکل ( :)6منحني تحليل خطر احتماالتي براي محل احداث سازهي
مورد بررسي

پ) متغيرهاي تصادفي مدلسازي

مانند تحليل پوشاور ،بنابر تحقيقات ليگنوس ،سه متغير
تصادفي مدلسازي با مشخصات مندرج در جدول ( ،)2استفاده
شده است .البته گفتني است که به دليل اينکه مشخصات
احتماالتي متغيرهاي تصادفي  δpو  δpcفقط براي تيرهاي مشابه
 RBSارائه شده است ،از همين اطالعات براي تيرهاي غير
 RBSقاب فوالدي مورد بررسي نيز استفاده شد.

جدول ( :)2مشخصات مربوط به متغيرهاي تصادفي مدلسازي در مدل
بررسي شده
متغير
تصادفي

تابع توزيع

δp

لگ – نرمال

δpc

لگ – نرمال

My/My,p

لگ – نرمال

انحراف معيار
استاندارد

0/24
0/26
0/21

مرجع
ليگنوس و همکاران][22
ليگنوس و همکاران][22
ليگنوس ][12

ت) متغيرهاي تصادفي سيستماتيک
اين متغيرها دربرگيرندهي معيارهايي براي تعيين حد
پالستيکشدگي گرهها در تحليل ديناميکي بوده و در دو گروه
شاخص خرابي و تغيير شکل حداکثر با احتماالت يکسان براي
حاالت متغيرشان ،قرار داده شدهاند.
دو شاخص خرابي پارک و آنگ و بناونت-کليمنت به دليل
تاثير توامان تغييرشکل حداکثر و کاهندگي در مقاومت و سختي
عضو ،ناشي از جذب انرژي هيسترتيک ،موردنظر قرار گرفت.
شاخص خرابي پارک و آنگ ( )PAبه صورت معادله ()5
است:
()5

 dHE
stepi


M y  ult



i

 max
 ult

DI PAi 

که در آن:
 :  maxجابجايي حداکثر تجربه شده عضو
 :  ultجابجايي نهايي عضو
 :  dHEمجموع انرژي جذب شده عضو در چرخههاي
متوالي
و همچنين  عاملي است که ظرفيت حداکثر انرژي جذب
شده عضو را معرفي مينمايد .پارک و آنگ ،اين ضريب را براي
اعضاي فوالدي  [23] 0/025معرفي نمودند .اگرچه ايبارا و
همکاران ] [24معتقدند ضريب  ، معادلي از ضريب  در رابطه
ظرفيت انرژي حداکثر جذب شده است.
شاخص خرابي  BCکه در سال  2007توسط آقاي بناونت-
کليمنت ] [25ارائه شد ،معياري بر مبناي انرژي جذب شده در
عضو است که اثر جابجايي حداکثر را بهطور غيرمستقيم در خود
گنجانيده است .اين معيار با بيان صريح ظرفيت حداکثر جذب
انرژي در اعضاي فوالدي با توجه به مسير شکست ،نقصهاي
رابطهي پارک و آنگ را تا حدودي برطرف نموده است.
بنابراين براي متغيرتصادفي شاخص خرابي سه حالت به
صورت زير درنظر گرفته شده است:
1
الف)  :PA1پارک و آنگ با فرض  


ب)  :PA2پارک و آنگ با فرض  = 0/025

پ)  :BCمعيار خرابي معرفي شده توسط بناونت-کليمنت
بر اساس نتايج اوليه براي هر يک از سه حالت فوق نيز ،سه
معيار براي تغيير شکل نهايي ( )δultمناسب تشخيص داده شد:
 )δc +0/1(/2 ،δcو  .0/1اين حاالت تشکيل دهندهي
متغيرتصادفي تغييرشکل حداکثر است
گفتني است دو متغير تصادفي اخير ،براي اثر عدم قطعيت
ناشي از تعيين نقطه پالستيکشدگي در تشخيص حد آستانه

فروريزش سازهها در نظر گرفته شده اند.
نحوهي تکميل شبکهي احتماالتي بيزين با استفاده
از مدهاي شکست و تحليل IDA
عالوه بر  71مد حاصل از تحليل پوشاور 4 ،مد ديگر نيز به
شرح زير در شبکهي بيزين ايجاد شده ،درنظر گرفته شده است.
 )1مد  :1071شکلگيري اين مد ،فقط منوط به پالستيک-
شدگي گرههاي مفصلشدهي مدهاي حاصـل از تحليل
پوشاور ،بدون توجه به ترتيب آنها است.
 )2مد  :10071مربوط به مدهايي است که در آنها ،عالوه
بر  6گرهاي که در  72مد اول پالستيک شدهاند ،گره-
هاي ديگري نيز در هنگام مکانيزمشدگي در سازه،
تشکيل ميشوند.
 )3مد  :100071در برخي از شتابنگاشتها به دليل
محتواي انرژي پايينشان ،مکانيزمشدگي در قاب فوالدي
مورد بررسي حتي تا گام آخر نيز ايجاد نميشود .اين مد
براي اين دسته شتابنگاشتها در نظرگرفته شده است.
 )4مد  :200071اگر تا آخرين گام افزايندهي  ،IMهيچ
مکانيزمي در سازه (مدهاي قبلي) ،تحت يک شتاب-
نگاشت تشخيص داده نشده باشد ولي جابجايي نسبي
حداکثر طبقات به  %20رسيده باشد ،فرض بر تشکيل
اين مد خواهد بود.
در روند تکميل احتماالت شرطي اين مدها نسبت به 97200
چيدمان مختلف حاالت متغير متغيرهاي تصادفي ،بدين صورت
عمل ميشود که درهرکدام از اين چيدمانها ،بررسي ميشود که
آيا مکانيزمشدگي در سازه مشابه اين مد شکست هست يا نه .در
صورت مثبت بودن جواب احتمال اين مد شکست 1 ،تقسيم بر
 44افزوده ميشود .عالوه بر اين ،فرض بر اين است که بعد از
تشکيل شدن هر يک از  75مد شکست تعريف شده در سازه،
تحت هر شتابنگاشت ،در مقادير بزرگتر ) Sa(T1براي همان
شتابنگاشت زلزله نيز ،همان مد شکست قبلي تشکيل ميشود.
با اين فرض ،اثر احياشدگي مجدد ،براي راحتي و نيز احتمال
وقوع اندک ،لحاظ نميشود .روند محاسبهي احتمال شـــــرطي
براي  10شتابنگاشت نمونه ،براي حالت پايه و معيار خرابي
 PA1و معيار تغيير شکل نهايي برابر با  )δc +0/1(/2به صورت
تصويري نيز در شکل ( )7نشان داده شده است.

ميآيد .مشابه اين نتايج با استفاده از روش ارائه شدهي
وموتسيکوس و کرنل ] [3نيز بدست آمدهاند (رجوع شود به
جدول (.) )3
جدول ( :)3مقايسهي ميانگين ساليانهي نرخ وقوع فروريزش
( )λCollapseو شاخص ايمني ( )βCollapseقاب فوالدي مورد
بررسي با دو روش پيشنهاد شده و روش ارائه شدهي وموتسيکوس و
کرنل

شکل ( :)7نحوهي محاسبهي احتماالت شرطي مدهاي شکست در
شبکهي بيزين بر اساس روش پيشنهادي در چارچوب IDA

اليههاي سوم و چهارم نيز از نوع قطعي به گونهاي هستند که اگر
شکستي درهرکدام از مدهاي شکست رخ دهد ،چون در کل سازه
فروريزش اتفاق ميافتد ،گرههاي موجود در اين اليه نيز شکست
کل سازه را نتيجه دهد .در ضمن علت استفاده از اين دو اليه در
بررسي شکست کل سازه ،افزايش قدرت همگرايي و دقت در
نتايج حاصل از نرمافزار است.
 -5نمودارها و نتايج روش پيشنهادي
با اجراي  9504تحليل  ،IDAبا افزايش گام به گام شتاب
طيفي متناظر با مد اول سازه و تحليل سازه در هر گام ،تاجايي
که حداکثر جابجايي نسبي طبقات به  %20برسد ،با استفاده از
معيارهاي خرابي و متغيرهاي تصادفي مشخص شده در بخش -4
 ،2تشکيل مرحله به مرحلهي مفاصل پالستيک بررسي و لحظهي
تشکيل مکانيزم شکست در قاب فوالدي (و مقايسه با مکانيزم-
هاي بدست آمده از تحليل پوشاور) ،ثبت شد IM .و EDP
متناظر با اين حد در روش پيشنهادي ،به عنوان  IMوEDP
آستانه فروريزش معرفي ميشوند .در ادامه ،بر همين مبنا ،نتايج
ارائه شدهاست.
ميانگين ساليانهي نرخ فروريزش با استفاده از
روش پيشنهادي
درنظرگرفتن  85536رخداد فروريزش حاصل از کليهي
حاالت متغيرهاي تصادفي و با توجه به اين نکته که متغير
تصادفي ) Sa(T1بنابر نتايج تحليل خطر احتـماالتي ،از جنس
نرخ ساليانه است ،ميانگين ساليانهي نرخ وقوع فروريزش
( )λCollapseو شاخص ايمني ( )βCollapseبراي کل سازه بدست

βCollapse

λCollapse

3/856

5/76648⨯10-5

روش پيشنهادي در
اين مقاله

3/923

4/38086⨯10-5

روش وموتسيکوس و
کرنل

همانطور که ديده ميشود با وجود اختالف اندک ،روش
پيشنهادي ،ايمني کمتري را براي سازه معرفي مينمايد.
ارزيابي بر اساس قابليت اطمينان مدهاي شکست
همانطور که در بخش  λCollapse ،2-5محاسبه شد ،با
استفاده از خاصيت پيشانتشار شبکهي بيزين ،ميانگين ساليانهي
نرخ فروريزش ناشي از هر يک از  75مد شکست ،محاسبه و با
تقسيم آنها به ميانگين ساليانهي نرخ فروريزش کل سازه ،ميزان
تاثير آنها بر  λCollapseبدست آورده شدند .نتايج و اعداد مربوط
به موثرترين مدهاي شکست در شکل ( )8ديده ميشود.

شکل ( :)8ميزان تاثير مدهاي شکست بر  λCollapseمربوط به
قاب فوالدي مورد بررسي

نتايج نشان ميدهند که مدهاي شکست حاصل از تحليل
پوشاور ،سهميهاي برابر با  %50در  λcollapseسازه را دارد .اين
نتيجه ،با درنظرگرفتن ترتيب تشکيل شدن مفاصل پالستيک در
مدها ،بدست آمده است.
در صورتي که از ترتيب تشکيل شدن مفاصل پالستيک در

مدها ،صرفنظر شود ،ميزان تاثير در  ، λcollapseبه  %99خواهد
رسيد.
همانطور که قبال نيز اشاره شد توجه به اين نکته ضروري
است که تنها مدهايي که بر مبناي روش پيشنهادي در شبکهي
بيزين ثبت نشدهاند ،مدهاي با شناسهي  200071است ،ولي به
دليل دارا بودن فقط  %0/1از کل فراواني مدهاي تشکيلشده ،اثر
ناچيزي در  λcollapseخواهند داشت .بنابر اين شايد بتوان گفت
خطاي روش پيشنهادي در ارزيابي مدهاي شکست ،تقريبا %0/1
است.
مقايسهي ديگري نيز در مورد درصد مشارکت مدهاي
شکست مورد انتظار در قابهاي خمشي ويژه با لحاظ اثر ترتيب،
با مدهاي غير از آن نيز انجام شد .مدهاي شکست مورد انتظار در
قابهاي خمشي ويژه ( )SMRFبا لحاظ اثر ترتيب ،شامل مد-
هايي ميشود که در آنها ابتدا پالستيکشدگي در تيرهاي قاب
اتفاق ميافتد ،سپس در پاي ستونهاي متصل به فنداسيون
سازه ،مفاصل پالستيک شکل ميگيرند .براي اين مقايسه ،شبکه-
ي بيزيني به شکل ( )9ترتيب داده شد تا با بررسي گرههاي
موجود در اليهي مياني ،ميزان تاثير اين دو دسته مد (که متمم
يکديگرند) بر  λcollapseبدست آيد.
پس از مشاهدهي نتايج ،ميزان تاثير مدهاي مورد انتظار
 SMRFبر  λcollapseبرابر با  %33/5بدست آمده است .بنابراين
ميتوان در مطالعات بعدي مشخصات سازه را طوري بهينه نمود
تا ميزان تاثير اين مدها افزايش يافته و رفتار سازه ،مطلوبتر
شود.

شکل ( :)9شبکهي بيزين ايجاد شده ،براي بررسي ميزان تاثير مدهاي
مورد انتظار  SMRFبر  λcollapseبر اساس روش پيشنهادي

بهروزرساني توابع احتماالتي با استفاده از شبکهي
بيزين
يکي از تواناييهاي باالي شبکهي بيزين ،قابليت بهروزرساني
آن است .به عنوان نمونه ،اگر تحت زلزلهاي ،بدون داشتن هيچ-
گونه اطالعاتي در مورد شدت و يا محتواي شتابنگاشتي وارده،
قاب فوالدي مورد بررسي تحت مد  11فرو بريزد ،تمامي توابع

احتماالتي متغيرهاي تصادفي دانش مورد استفاده در شبکهي
بيزين ،بر اساس اين مشاهده ،بهروزرساني ميشود (رجوع شود به
شکل .)10
نکتهي قابل توجه اينکه توابع اصالح شده بعد از بهروزرساني،
بر اساس ميزان تاثير حاالت تصادفيشان بر پديدهي ديده شده،
تغيير مينمايند؛ علت اين امر را ميتوان در قانون بيز در به-
روزرساني يک متغير تصادفي دانست .به عنوان مثال ،شکل کلي
بهروزرساني در مورد متغير تصادفي شاخص خرابي پس از
مشاهدهي فرضي فروريزش تحت مد  ،11به صورت رابطه ()6
است:
) P( Mode11 | RVi  rvi
)P( Mode11

() 6

P( RVi  rvi | Mode11) 
)  P( RVi  rvi

واضح است که صورت اين کسر ،همان رابطهاي است که به
واسطهي آن ،ميزان تاثير حاالت محتمل متغير تصادفي شاخص
خرابي ،بر  λMode11بدست ميآيد .يعني هرچه اين احتمال
بيشتر باشد ،احتمال اين مد تصادفي نيز پس از بهروزرساني
بيشتر خواهد شد و بالعکس .عبارت موجود در مخرج هم ،عبارتي
نرمالکننده است.
نتايج توابع بهروزرساني شده نشان ميدهد متغيرتصادفي
 My/My,pبيشترين حساسيت را نسبت به ساير متغيرهاي
تصادفي مدلسازي دارد ،چراکه پس از بهروزرساني تابع توزيع
آن ،بيشترين تغيير را نموده است .تغييرات بسيار کم در توابع
توزيع ساير متغيرهاي تصادفي مدلسازي حاکي از اثر کم آنها
بر مد فروريزش به شماره  11است .با رجوع به رابطهي ( )6نيز
مشخص است درصورتي که وقوع مد  11مستقل از حاالت يک
متغير تصادفي باشد ،عبارت ) P(Mode11|RVi=rviبه
) P(Mode11تبديل ميشود؛ بنابراين رابطهي ( )6برابر
) P(RVi=rviيعني همان مقادير احتماالتي قبل از بهروزرساني
خواهد شد.
از آنجا که مقادير کمتر متغير تصادفي  My/My,pبر
رخداد مد شکست  11تاثيرگذاري بيشتري نسبت به ساير حاالت
اين متغيرتصادفي دارد و با احتمال بيشتر در اين مقادير از
متغيرتصادفي يادشده ،مد  11رخ ميدهد ،ميانگين تابع به-
روزرساني شده به سمت مقادير کمتر سوق مييابد و با کاهش
مقدار انحراف معيار (حدود  )%20اطمينان از وقوع مقادير حول
ميانگين جديد ،افزايش مييابد .نتايج مشابهي براي ساير
متغيرهاي تصادفي نيز ميتوان گرفت .از جمله تاثير باالي
PA1

شکل ( :)10توابع احتماالتي بهروزرساني شده با مشاهدهي مد شکست  ،11مربوط به متغيرهاي تصادفي پايه ،با استفاده از شبکهي بيزين

همچنين ديده ميشود که با استفاده از شبکهي احتماالتي
بيزين ،امکان اصالح نتايج منحنيهاي  ،PSHAکه با نام گرهي
تصادفي ) SA(T1در اين شبکه وجود دارد نيز امکانپذير است
و ميتواند قدرت باالي اين شبکه را نشان دهد.
 -6نتيجهگيري
روشهاي موجود در تشخيص حد آستانهي فروريزش سازهها
در مهندسي زلزله ،کلي و تا حدي تقريبي هستند .عالوهبر اين
نيز درک روشني از رفتار سازه تحت نيروهاي لرزهاي تا سطح
فروريزش مشخص نمينمايند؛ از اين رو ،روشي جديد ارائه شده
است تا با درنظرگرفتن تشکيل شدن مرحله به مرحلهي مفاصل
پالستيک تا شکلگيري کامل مکانيزم شکست در سازه و عدم-
قطعيتهاي موجود در مکانيزمهاي تشکيلشده ،امکان تشخيص
مدهاي شکست محتمل سازه در تحليل ديناميکي غيرخطي با
دقت نسبتا خوبي ،با استفاده از تحليل پوشاور ،فراهم آيد.
همچنين براي ارزيابي احتماالتي عملکرد سازه در سطح
فروريزش تحت تمامي رخدادهاي لرزهاي ممکن و افزايش کارايي
روش پيشنهادي ،از شبکهي احتماالتي بيزين بر مبناي روش

تحليل  ،IDAاستفاده شده است.
با مقايسهي ميانگين ساليانهي نرخ فروريزش براي يک قاب
فوالدي ،بر اساس روش پيشنهادي با معيارهاي مطرح شده در
روش  ،IDAديده شد برخالف تفاوت اندک ،روش پيشنهادي
ايمني کمتري براي سازه معرفي مينمايد .در ادامه با استفاده از
تحليل احتماالتي بر مدهاي شکست ،رفتار سازه مورد بررسي
قرارگرفت و ديده شد مد شکست غالب بر رفتار اين قاب ،صرف-
نظر از ترتيب تشکيلشدن مفاصل پالستيک ،همان مکانيزم مورد
انتظار از قاب با شکلپذيري ويژه است .همچنين دقت روش
ارائهشده براي قاب فوالدي مورد بررسي بسيار باال ارزيابي شد.
در پايان نيز با بهرهگيري از شبکهي بيزين ايجاد شده در
روش پيشنهادي ،توابع احتماالتي متغيرهاي تصادفي موجود در
سازهي مورد بررسي ،پس از مشاهده فرضي فروريزش سازه بر
مبناي يک مد احتماالتي مشخص ،بهروزرساني شد .نتايج بدست
آمده نشان داد عامل مقاومت خمشي تسليم تيرهاي سازهاي اثر
بسزايي در فروريزش سازه تحت مد فرضي يادشده داشتند.
بنابر با استفاده از روش جديد ارائه شده نه تنها ميتوان
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