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اخیراً میراگرهای ویسکوز غیرخطی به صورت گستردهای برای بهبود عملکرد لرزهای سازهها مورد استفاده قرار گرفتهاند .این میراگرها انرژی جنبشی ناشی از
زلزله را با تولید نیروی میرایی مستهلک میکنند .طراحی این میراگرها به گونه ای است که نیروی ایجاد شده در آنها متناسب با سرعت است .مدل ماکسول
متداولترین مدل برای مدلسازی رفتار میراگرهای ویسکوز غیرخطی میباشد .در این مدل ضریب میرایی ،توان سرعت و سختی محوری میراگر پارامترهای کلیدی
محسوب میشوند .در اکثر مطالعات گذشته ،عدمقطعیت موجود در پارامترهای درگیر در رفتار میراگر ویسکوز نادیده گرفته شده است؛ در حالی که میتواند تأثیر
قابل توجهی بر روی پاسخ لرزهای سازهها داشته باشد .در این مطالعه ابتدا تحلیل قابلیت اعتماد یک قاب برشی مجهز شده به میراگر ویسکوز غیرخطی با استفاده
از روش نمونهگیری مونتکارلو انجام شده است .نتایج نشان میدهد که افزایش دریفت بیشینه از  0/015به  0/02منجر به کاهش  72درصدی احتمال انهدام
شدهاست .سپس تحلیل حساسیت مبتنی بر قابلیت اعتماد قاب مورد مطالعه به منظور تعیین مؤثرترین متغیر تصادفی بر روی قابلیت اعتماد قاب انجام شده است.
نتایج نشان میدهد که توان سرعت مؤثرترین متغیر تصادفی در قابلیت اعتماد قاب میباشد .همچ نین نتایج داللت بر آن دارند که میزان اهمیت متغیرهای
تصادفی بستگی به تابع حالت حدی مورد استفاده در تحلیل قابلیت اعتماد دارد  .برای نمونه مقدار اهمیت متغیر تصادفی ضریب میرایی نسبت به توان سرعت به
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ازای دریفت بیشینه  0/015و  0/025به ترتیب  59و  9/5درصد کمتر است.
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میراگر ویسکوز غیرخطی ،قاب برشی ،قابلیت اعتماد ،تحلیل حساسیت ،نمونهگیري مونت کارلو.
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ایمنی سازههای ساختمانی و محافظت از جان ساکنین و همچنین محتویات سازهها هدف نهایی طراحی سازهای تحت خطراتی
مانند زلزله است .سیستمهای کنترل سازهای در مهندسی زلزله برای محافظت از سازهها در مقابل اثرات مخرب زلزله مورد استفاده قرار
میگیرند .این سیستمها به گروههای غیرفعال ،فعال ،نیمهفعال و ترکیبی دستهبندی میشوند .در سه دهه اخیر انواع مختلفی از
دستگاه های میرایی تکمیلی توسعه داده شده و در ساختمانها به منظور کنترل ارتعاشات ناشی از زلزله مورد استفاده قرار گرفتهاند
] .[3-1به ویژه کاربرد میراگرهای ویسکوز به عنوان زیرمجموعهای از کنترل غیرفعال در ساختمانهای در معرض خطر لرزهای به
صورت قابل توجهی افزایش یافته است چون این دستگاهها توانایی کاهش پاسخ سازه را با کمترین هزینه نسبت به سایر روشها دارند
] 2و  .[4میراگرهای ویسکوز دارای این مزیت هستند که نیروهای ایجاد شده در آنها عموم ًا خارج از فاز با نیروهای ناشی از جابجایی
داخلی قاب ساختمانی تحت بارگذاری زلزله است ] .[5زلزلههای اخیر کارایی میراگرهای ویسکوز در اصالح پاسخ ساختمانها در
راستای کنترل خسارتهای اعضای سازهای و غیر سازهای را اثبات نموده است ] 6و .[7
عملکرد قابهای ساختمانی مجهز شده به میراگرهای ویسکوز به صورت گستردهای مورد بررسی قرار گرفته است .در مطالعات
ابتدایی رویکرد تعینی برای این مسئله انتخاب شده و عدمقطعیت پارامترهای دخیل در رفتار سازههای مجهز شده به میراگرهای
ویسکوز نادیده گرفته شده است ] 8و  .[9با این حال به دلیل وجود عدمقطعیت در بارهای لرزهای وارد بر سازه و همچنین مشخصات
سازه مجهز شده به میراگر ویسکوز ،استفاده از رویکرد احتماالتی برای بررسی عملکرد این نوع از سازهها ضروری خواهد بود؛ از این رو
مطالعاتی با این رویکرد انجام یافته است .دی پائوال 1و همکاران ] [10در سال  2007روش ارتعاشات تصادفی را برای تحلیل
عدمقطعیت در بارگذاری لرزه ای و اثرات آن بر روی پاسخ سازههای مجهز شده به میراگر ویسکوز بکار گرفتهاند .گونیسی و آلتای2
] [11در سال  2008شکنندگی لرزهای ساختمان بتنآرمه بلند مرتبه مقاومسازی شده با استفاده از میراگرهای ویسکوز با نسبتهای
میرایی مؤثر مختلف تحت رکوردهای مصنوعی حرکت زمین را مورد بررسی قرار دادند .الوان و آویشور [12] 3در سال  2013اثرات
عدمقطعیت پارامترهای مدل بر روی پاسخ قابهای غیرارتجاعی با میراگر ویسکوز را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که مالحظه
عدمقطعیتها منجر به میانگین تقاضای دریفت بزرگتر نسبت به مقدار مورد انتظار مدل قاب با خصوصیات قطعی میشود .کولمبو و
آلمازان [13] 4در سال  2015قابلیت اعتماد لرزهای مخازن ذخیره مایعات با تجهیزات استهالک انرژی خارجی را ارزیابی کرده و نشان
دادند که سیستم استهالک انرژی خارجی توانایی کاهش قابل توجه احتمال فرا رسیدن حالت حدی را دارد .دالآستا 5و همکاران ][14
در سال  2016عملکرد ساختمانهای مجهز شده به میراگرهای ویسکوز غیرخطی را به صورت سیستمهای یک درجه آزادی و چند
درجه آزادی تحلیل و بررسی کردند .آلتیری 6و همکاران ] [15در سال  2017روشی بر پایه قابلیت اعتماد را برای طراحی بهینه
میراگرهای ویسکوز پیشنهاد دادند .آکجلیان 7و همکارن ] [16در سال  2018الگوریتم یک روش عددی تطبیقی برای مدلهای
ویسکوز غیرخطی در معرض بارگذاری دینامیکی را ارائه دادند.
مدل ماکسول ]( [17فنر متصل شده به صورت سری به ضربهگیر) متداولترین مدل برای مدلسازی رفتار میراگرهای ویسکوز
غیرخطی میباشد .این مدل قادر به در نظر گرفتن وابستگی رفتار میراگر ویسکوز به سختی و فرکانس میباشد ] 8و  18و  .[19در
صورت استفاده از مدل ماکسول ،سه پارامتر ضریب میرایی ،توان سرعت و سختی محوری میراگر پارامترهای اصلی معرف میراگر
ویسکوز غیرخطی خواهند بود .از طرفی نشت محتمل سیال ویسکوز در سیستم میراگر خسارت دیده ،عملکرد آنها را در عمر مفید
سازه مختل مینماید ] .[20بنابراین تحلیل دقیق از عملکرد لرزهای سازه مجهز شده به میراگر ویسکوز بایستی با مالحظه
عدمقطعیتهای پارامترهای ضریب میرایی ،توان سرعت و سختی محوری میراگر ویسکوز ناشی از زوال آن در طول عمر مفید سازه،
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انجام شود .یکی از مسائل مهم در ارزیابی قابلیت اعتماد لرزهای سازه مجهز شده به میراگر ویسکوز غیرخطی ،تعیین مهمترین پارامتر
معرف میراگر در قابلیت اعتماد آن است تا بتوان در بهینهسازی سازههای مجهز شده به میراگر ویسکوز از آن استفاده کرد .مطالعاتی در
زمینه تحلیل حساسیت و بهینهسازی سازههای مجهز شده به میراگر ویسکوز غیرخطی انجام شده است ] .[22-21با این حال تاکنون
مطالعهای با استفاده از روش تحلیل حساسیت بر پایه قابلیت اعتماد سازه مجهز شده به میراگر ویسکوز غیرخطی به منظور تعیین
مهمترین پارامتر مؤثر در قابلیت اعتماد لرزهای این سازهها انجام نشده است.
در تحلیل حساسیت بر پایه قابلیت اعتماد ،استفاده زیادی از روش تحلیل قابلیت اعتماد مرتبه اول شده است ] .[23با این حال
مشکالت همگرایی و همچنین نتایج غیردقیق در تحلیل حساسیت بر پایه روش مذکور به ویژه در توابع حالت حدی غیرخطی وجود
خواهد داشت چون این روش نیاز به مشتق پاسخ تابع حالت حدی غیرخطی جهت حل مسئله بهینهسازی و یافتن نقطه طراحی و
سپس خطیسازی در آن نقطه دارد .به منظور غلبه بر این محدودیتها ،رویکرد تحلیل حساسیت بر پایه قابلیت اعتماد با استفاده از
روش نمونهگیری پیشنهاد شده است که منجر به نتایج دقیق برای تحلیل حساسیت نسبت به پارامترهای توزیع احتمال متغیرهای
تصادفی درگیر در قابلیت اعتماد سازه صرفنظر از خاصیت غیرخطی و مشتقناپذیری تابع حالت حدی میشود ].[24
در ارزیابی قابلیت اعتماد لرزهای سازه مجهز شده به میراگر ویسکوز غیرخطی ،تابع حالت حدی نسبت به متغیرهای تصادفی درگیر
به شدت غیرخطی است و بنابراین در این مطالعه به منظور تخمین دقیق حساسیت قابلیت اعتماد سازه نسبت به متغیرهای تصادفی
بدون مواجهه با مشکالت همگرایی که احتماالً در حین قابلیت اعتماد مرتبه اول رخ میدهد ،تحلیل حساسیت بر پایه قابلیت اعتماد با
استفاده از روش نمونهگیری سازه مجهز شده به میراگر ویسکوز غیرخطی در راستای تشخیص متغیرهای تصادفی که بیشترین تأثیر در
قابلیت اعتماد لرزهای سازه را دارند ،انجام شده است .به این منظور قاب برشی یک طبقه مجهز شده به میراگر ویسکوز غیرخطی به
عنوان مطالعه موردی در نظرگرفته شده و مدل غیرخطی آن در نرمافزار  [25] OpenSeesتوسعه داده شده است .بر اساس
توضیحات داده شده ،به دلیل زوال میراگر ویسکوز غیرخطی در طول عمر مفید سازه ،در راستای اعمال عدمقطعیت رفتار میراگر در
تحلیل لرزها ی سازه ،سه پارامتر ضریب میرایی ،توان سرعت و سختی محوری به عنوان متغیر تصادفی در نظر گرفته شدهاند .همچنین
به منظور مالحظه عدم قطعیت رکورد به رکورد ،چندین رکورد زلزله در تحلیل تاریخچه زمانی مورد استفاده قرار گرفته و به منظور
سازگاری بهتر آنها با طیف هدف از روش طیف میانگین شرطی ] [26برای انتخاب آنها استفاده شده است .تحلیل قابلیت اعتماد لرزهای
احتماالتی با مالحظه این عدم قطعیتها در سازه و همچنین رکوردهای زلزله ،بهترین روش برای تعیین عملکرد لرزهای واقعگرایانه از
قاب برشی مجهز با میراگر ویسکوز غیرخطی میباشد  .به دلیل پیچیدگی توصیف مشخصات احتماالتی مسئله قابلیت اعتماد لرزهای به
صورت تحلیلی ،روش شبیهسازی مونتکارلو ] [27می تواند به عنوان یک گزینه مناسب مورد استفاده قرار بگیرد .این روش یک تکنیک
دقیق برای انجام تحلیل ایمنی و قابلیت اعتماد بر پایه مدلسازی ریاضی و تحلیل کامپیوتری است که عدمقطعیت در آن با تعریف
متغیرهای تصادفی با توزیع احتماالتی مشخص اعمال میشوند .در این مطالعه تحلیل قابلیت اعتماد لرزهای با استفاده از روش
نمونهگیری مونتکارلو در نرمافزار  [28] Rtانجام شده است .تابع حالت حدی در نظر گرفته شده در تحلیل قابلیت اعتماد قاب برشی
در تحلیل نمونهگیری ،بر اساس دریفت جانبی قاب برشی تعریف شده و تابع توزیع تجمعی دریفت جانبی قاب توسعه داده شده است.
بر اساس این توزیع احتمال ،تعیین احتمال فراگذشت از هر دریفت مجاز امکانپذیر خواهد بود .در نهایت تحلیل حساسیت مبتنی بر
قابلیت اعتماد قاب مورد مطالعه به منظور تعیین مؤثرترین متغیر تصادفی بر قابلیت اعتماد لرزهای قاب برشی انجام شده است.
 -2رفتار میراگر ویسکوز غیرخطی
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میراگرهای ویسکوز محتوی یک مایع پلیمری هستند که جریان آن در روزنهها منجر به تفاضل فشار در عرض سرپیستون شده و
نیروی میراگر را تولید مینماید (شکل  .)1تحت بار زلزله جابجایی سازه پیستون و سیلندر را هل داده و منجر به جابحایی نسبی
میشود  .این جابجایی منجر به جریان روغن سیلیکونی شده و ناشی از جابجایی سیال به علت اصطکاک بین مولکولها و سطح سیلندر
حرارت تولید شده و در واقع انرژی لرزهای تبدیل به حرارت شده و اثر میرایی ایجاد میشود .طراحی روزنهها تحمیل کننده رابطه بین
نیرو و سرعت است .بنابراین رابطه کلی نیرو-سرعت مدلهای ویسکوز غیرخطی از لحاظ ریاضی به صورت زیر بیان میشود ]:[16
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که )  Fd (tنیروی میراگر در زمان  Cd ، tضریب میرایی ud (t ) ،سرعت ضربهگیر در زمان   ، tتوان سرعت و  sgnتابع
عالمت است .به ازای مقدار  ،   1میراگر ویسکوز خطی بوده در حالی که برای مقدار    0رابطه هیسترتیک نیرو-جابجایی میراگر
ویسکوز مستطیلی میشود که برای میراگرهای اصطکاکی متداول است .در قابهای ساختمانی مجهز شده به میراگر ویسکوز خطی،
نیروی میرایی بزرگی به ازای تقاضای سرعت باال ایجاد میشود که منجر به طراحی محافظهکارانه در طراحی به روش ظرفیت میشود
] .[16برای جلوگیری از این مشکل در قابهای ساختمانی استفاده از میراگرهای ویسکوز غیرخطی با    1مطلوب خواهد بود.

(الف)

MA

(ب)

شکل ( :1الف) اجزاي اصلی و (ب) نحوه اتصال به سازه میراگر ویسکوز ][29
]Figure 1: (a) Main components, (b) connection to the structure of viscous damper [29
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بر خالف فرض ایدهآلسازی شده مدلهای ضربهگیر ویسکوز خالص ،میراگرهای ویسکوز مشخصههای وابسته به سختی از خود
نشان می دهند که عموم ًا کارایی میراگر ویسکوز را تضعیف مینماید ] .[18میراگرهای ویسکوز در قابهای ساختمانی عموماً با
مهاربندها نصب میشوند که انعطافپذیری محوری بیشتری به میراگر داده و رفتار هیسترتیک آن را تحت بارگذاری دینامیکی تحت
تأثیر قرار میدهد ] .[16با این حال در حالت میراگرهای ویسکوز غیرخطی ،روش معمول چشمپوشی از سختی محوری میراگر است،
در حالی که نشان داده شده است که رفتار هیسترتیک میراگر ویسکوز به سختی محوری و همچنین مشخصات فرکانسی نیروی
خارجی اعمالی بستگی خواهد داشت ] .[8آزمایش میز لرزان در مورد ساختمان قابی مجهز با میراگرهای ویسکوز نشان داده است که
مالحظه سختی محوری میراگر به منظور تخمین تقاضای لرزهای موضعی و کلی سازه ضروری خواهد بود ] .[30تحقیق نشان داده
است که تقاض اهای نیروهای ناشی از جابجایی و نیروی میراگر ممکن است در یک قاب ساختمانی به علت سختی محوری میراگر همفاز
باشند ] .[31این مسئله میتواند اثر قابل توجهی بر روی تقاضای لرزه ای منتقل شده به ستون ها و فونداسیون داشته باشد و بایستی
در تحلیل سازه در نظر گرفته شود ] .[16برای مالحظه اثر سختی محوری میراگر ویسکوز غیرخطی و همچنین فرکانس بار خارجی،
مدل ماکسول مناسب خواهد بود ] 18 ،8و  .[19در این مدل ،ضربهگیر غیرخطی و فنر خطی به صورت سری به یکدیگر متصل
میشوند.
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CE

تحلیل قابلیت اعتماد کال سیک شامل دو بخش اصلی است :متغیرهای تصادفی و توابع حالت حدی .متغیرهای تصادفی که در بردار
 xجمعآوری میشوند ،توصیف کننده عدمقطعیتها در مسئله هستند .تابع حالت حدی  gتوصیف کننده رویدادی است که احتمال
آن م ورد نظر است .مشابه مسئله قابلیت اعتماد پایه فرض میشود که احتمال انهدام یک سیستم مدنظر باشد .انهدام زمانی رخ میدهد
که تقاضای ) S (xسیستم از مقاومت ) R (xتجاوز میکند که منجر به تابع حالت حدی زیر میشود ]:[24
)g (x)  R(x)  S (x

()2

ED
PT

در حقیقت روشهای قابلیت اعتماد احتمال آنکه  gمقدار منفی اختیار نماید را محاسبه میکنند .در حالت کلی به آن احتمال
فراگذشت (  ) EPگفته میشود که با  Gنشان داده شده و به شاخص قابلیت اعتماد  بستگی دارد و با استفاده از رابطه زیر تعیین
میشود:
) G  (  

()3

که  تابع توزیع تجمعی (  ) CDFنرمال استاندارد است.
برای محاسبه احتمال فراگذشت  EPمیتوان از روش نمونهگیری مونت کارلو استفاده کرد .روشهای قابلیت اعتماد سازهای مقدار
 Gرا به صورت عددی با ارزیابی انتگرال چندگانه زیر محاسبه میکنند:
(x)dx

()4

x

f

g ( x )0

G

MA

که ) f x (xتابع چگالی احتمال (  ) PDFمتغیرهای تصادفی  xاست .توجه شود که انتگرالگیری در محدوده انهدام انجام میشود
که با  g (x)  0نشان داده میشود .روشهای قابلیت اعتماد به روش نمونهگیری این انتگرال را با معرفی تابع شاخص  Iبه صورت
رابطه زیر محاسبه میکنند:
()5

I (x). f x (x)dx







G





که ) I ( xتابع پلهای است که معادل با واحد خواهد بود زمانی که  g (x)  0باشد و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود .در
واقع  Gامید ریاضی ) I ( xنسبت به توزیع ) f x (xاست؛ بنابراین رابطه زیر را میتوان نوشت:
)

k

k 1
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که  Kتعداد نمونهها و  xkبردار برآمدهای  xدر نمونه -kام هستند.
در کاربردهای عملی ،تابع چگالی احتمال توام متغیرهای  xیعنی ) f x (xبه صورت تحلیلی در دسترس نمیباشد .در نتیجه اعداد
تصادفی در هر نمونه برای متغیرهای استاندارد نرمال تولید میشوند که با  yنشان داده میشود .سپس با استفاده از تبدیل احتمال،
برآمدها در فضای متغیرهای نرمال استاندارد یعنی فضای  yبه فضای متغیرهای اصلی یعنی فضای  xمنتقل میشوند .تبدیل نتف1
در این مطالعه بکار گرفته شده است چون این تبدیل برای محدوده گسترده از همبستگیها کاربرد داشته و انتقال برآمد به فضای
نرمال استاندارد مستقیم بوده و مستقل از ترتیب متغیرهای تصادفی است ].[24
در تحلیل حساسیت بر پایه قابلیت اعتماد ،اگر  پارامتر توزیع حاشیهای  xiباشد ،هدف محاسبه حساسیت احتمال فراگذشت
 Gنسبت  یعنی  G / خواهد بود .میتوان نشان داد که این مقدار از رابطه زیر بدست میآید ]:[24
) fi ( xik
1 
.


fi ( xik ) 

).

k



K

  I (x


k 1

G 1
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که باالنویس  kنشان دهنده برآمد نمونه -kام است .بر اساس رابطه ( ،)6برای محاسبه حساسیت نسبت به پارامترهای توزیع
متغیر ناهمبسته  ، xiتابع چگالی احتمال (  ) PDFحاشیهای و مشتق آن کافی خواهد بود.
Nataf
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در تحلیل قابلیت اعتماد به روش نمونهگیری ،ضریب تغییرات (  ) CoVمقادیر  EPبدست آمده معیار دقت احتمال محاسبه شده
خواهد بود که بر اساس رابطه زیر محاسبه میشود ]:[24

رویکرد تحلیل حساسیت توضیح داده شده برای تشخیص مؤثرترین پارامترها بر روی قابلیت اعتماد لرزهای سازه بکار گرفته
می شود .برای این منظور حساسیت شاخص قابلیت اعتماد نسبت به میانگین (  ) iو انحراف معیار (  )  iهر متغیر تصادفی  xiیعنی
به ترتیب   / iو   /  iمحاسبه میشوند .این مقادیر برای محاسبه بردارهای اهمیت بدون بعد زیر در قابلیت اعتماد سازهای
بکار گرفته میشوند ]:[24

()9
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بزرگترین مقدار مطلق در بردار  δمؤید متغیری است که بیشترین تأثیر را بر روی احتمال انهدام و در نتیجه قابلیت اعتماد
سیستم دارد .همچنین عالمت مثبت اعضای بردار  δداللت بر متغیر از نوع مقاومت داشته و عالمت منفی آنها داللت بر متغیر نوع بار
دارد .در متغیر تصادفی از نوع مقاومت با افزایش مقدار متغیر تصادفی مقدار شاخص قابلیت اعتماد افزایش مییابد در حالی که در
متغیر تصادفی از نوع بار با افزایش آن از مقدار شاخص قابلیت اعتماد کاسته میشود .همچنین بزرگترین مقدار مطلق بردار  ηمؤید
متغیری است که عدمقطعیت آن بیشترین سهم را در احتمال انهدام سیستم دارد.
الزم به ذکر است که مقدار   / اشاره شده در روابط ( )8و ( ،)9با مشتقگیری از طرفین رابطه ( )3و با استفاده از قاعده
زنجیری مشتق به صورت زیر تعیین میشود ]:[24
()10


1 G

.

 (  ) 

که  تابع چگالی احتمال (  ) PDFنرمال استاندارد بوده و  G / با استفاده از رابطه ( )6قابل تعیین خواهد بود.
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 -4مطالعه موردي

در این مطالعه تحلیل حساسیت بر پایه قابلیت اعتماد قاب برشی یک طبقه انجام خواهد شد .در ادامه مشخصات قاب برشی و
میراگر ویسکوز غیرخطی استفاده شده در آن و نحوه مدلسازی آنها در نرمافزار  ،OpenSeesرکوردهای زلزله انتخاب شده برای
استفاده در تحلیل تاریخچه زمانی و نحوه انجام تحلیل قابلیت اعتماد به روش نمونهگیری در نرمافزار  Rtتوضیح داده خواهند شد.
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 -1-4مشخصات قاب برشی
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در این مطالعه قاب برشی یک طبقه مجهز شده به میراگر ویسکوز غیرخطی با دهانه  5متر و ارتفاع  3متر مطابق شکل  2برای
تحلیل حساسیت بر پایه قابلیت اعتماد در نظر گرفته شده است .وزن کل سقف  ،1000 kNزمان تناوب قاب  ،0/7 sمدول االستیسیته
ستونها  ،200 kN/mm2سختی جانبی قاب  8/2 kN/mmو ممان اینرسی ستونها  46/125x106 mm4هستند .برای صلب در نظر
گرفتن تیر در این قاب برشی ،ممان اینرسی و سطح مقطع آن عدد بزرگی به نسبت ستونها در حدود  1012برابر آنها در نظر گرفته
شده است .برای مدلسازی قاب مربوطه از نرمافزار  OpenSeesاستفاده شده و کدهای مربوطه در دسترس است ] .[32پای ستونها
به صورت گیردار مدل شده و به منظور صرفنظر نمودن از درجه آزادی تغییرشکل محوری تیر درجات آزادی مربوطه در گرههای
ابتدایی و انتهایی تیر به همدیگر مقید شدهاند .تیر و ستونها به صورت المان االستیک با المان  elasticBeamColumnمدل
شدهاند .برای مدلسازی میراگر ویسکوز غیرخطی از مصالح  ViscousDamperاستفاده شده و المان مربوط به این میراگر با المان
 twoNodeLinkمدلسازی شده است .مشخصات میراگر ویسکوز غیرخطی در تعریف مصالح  ،ViscousDamperشامل سختی
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محوری  ، K dضریب میرایی  Cdو توان سرعت  می شود .این سه پارامتر به منظور مالحظه اثر زوال در طول زمان بهرهبرداری از
میراگر به صورت متغیر تصادفی در نظر گرفته شدهاند؛ بنابراین بردار متغیرهای تصادفی  xمعرفی شده در بخش  3شامل این سه
پارامتر خواهد بود .فرض بر آن است که تمامی این متغیرهای تصادفی توزیع نرمال با ضریب تغییرات (  ) CoVمعادل  %10داشته
باشند که برای بیشتر پارامترهای سیستمهای مهندسی یک فرض متداول است ] .[33مقادیر میانگین  Cd ، K dو  به ترتیب
 20/7452 kN.(s/mm)0.35 ،25 kN/mmو  0/35هستند.

شکل  :2قاب برشی مورد مطالعه
Figure 2: Studied shear frame
 -2-4انتخاب رکوردهاي زلزله براي تحلیل تاریخچه زمانی
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در اکثر مطالعات به منظور انتخاب رکوردهای زلزله برای تحلیل تاریخچه زمانی سازهها ،از طیف خطر یکنواخت ( )1UHSبه عنوان
طیف هدف استفاده میشود در حالی که با این انتخاب به صورت محافظهکارانه مقادیر طیفی با دامنه بزرگ در تمامی پریودها به ازای
یک رکورد زلزله رخ خواهند داد .به این دلیل طیف میانگین شرطی ( )2CMSبرای رفع این مشکل و کاهش عدمقطعیت در رکوردهای
انتخابی به عنوان طیف هدف استفاده میشود ] .[26مقادیر پاسخ سازه ای بدست آمده بر اساس رکوردهای زلزله انتخاب شده بر اساس
طیف میانگین شرطی سازگاری بیشتری با واقعیت دارند ] .[26طیف میانگین شرطی ،طیف پاسخ میانگین مشروط به رخداد مقدار
شتاب طیفی هدف در پریود مورد نظر (یعنی پریود مود اساسی سازه  ) T1را مهیا مینماید .در این مطالعه فرض شده است که قاب
برشی معرفی شده در بخش  1-4در ساختگاه شهری لسآنجلس آمریکا (عرض و طول جغرافیایی به ترتیب  33/943و  )-118/231با
نوع خاک با سرعت موج برشی  360 m/sواقع شده است .بر اساس طیف پاسخ خطر یکنواخت بدست آمده از ابزار نگاشت و تحلیل
سایت  )http://earthquake.usgs.gov/research/hazmaps/interactive( USGSمقدار شتاب طیفی در پریود مود اول
سازه ( )  ) S (Tبرابر با  1/42 gبدست می آید .الزم به ذکر است که پریود سازه حدود  0/7 sاست .نتایج مربوط به تحلیل تفکیک3
a
1
خطر لرزهای برای  Sa (T1 )  1.42gو به ازای احتمال فراگذشت  %2در  50سال ،در شکل  3نشان داده شده است .بر اساس نتایج این
تحلیل میانگین سناریوی زلزله حاکم در این منطقه  M  7.19, R  12.31 km,   1.2است که  Mبزرگا R ،فاصله و  تعداد
انحرافهای معیار است که مقدار لگاریتم طبیعی یک شتاب طیفی مشخص از میانگین مقدار لگاریتم طبیعی شتاب طیفی پیشبینی
شده به ازای بزرگا و فاصله مشخص (بر حسب رابطه کاهندگی) تفاوت دارد .بر حسب سناریوی لرزهای حاکم بدست آمده طیف
میانگین شرطی ساخته شده و پس از آن هر یک ا ز رکوردهای موجود در پایگاه داده به منظور تطبیق با شتاب طیفی در زمان تناوب
مود اول سازه مقیاس می شوند .رکوردهایی که منطبق بر طیف میانگین شرطی باشند ،انتخاب خواهند شد که معیار این انطباق بر
حسب درصد خطای محاسبه شده بین طیف هر رکورد و طیف میانگین شرطی ساخته شده است .در این تحقیق بر اساس پیشنهاد

1

Uniform Hazard Spectrum
Conditional Mean Spectrum
3
Deaggregation
2
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بیکر [26] 1محدوده پریود  0.2T1تا  2T1یعنی در این مطالعه  0/14تا  1/4ثانیه برای انتخاب رکوردها و بررسی انطباق استفاده شده
است .طیف پاسخ میانه و صدک  2/5و  97/5درصد به همراه طیف هر یک از رکوردهای زلزله انتخاب شده در شکل  4نشان داده شده
و فهرست رکوردهای زلزله انتخاب شده به همراه ضریب مقیاس آنها در جدول  1گزارش شده است.

شکل  :3تفکیک خطر لرزهاي براي ساختگاه مورد مطالعه (برگرفته از ابزار نگاشت و تحلیل ،USGS
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)2021 ،http://earthquake.usgs.gov/research/hazmaps/interactive/
Figure 3: Deaggregation of seismic hazard for the studied site (Adapted from mapping and analysis tool USGS,
)http://earthquake.usgs.gov/research/hazmaps/interactive, 2021

T

شکل  :4میانه و صدک  2/5و  97/5درصد طیف پاسخ به همراه طیف پاسخ هر یک از رکوردهاي انتخاب شده
Figure 4: Median, 2.5 and 97.5 percentiles of response spectrum with individual response spectra of selected
ground motions
Baker
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5
6
7
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Loma Prieta
Chi-Chi, Taiwan
Chi-Chi, Taiwan
Irpinia, Italy-01
Kocaeli, Turkey
Imperial Valley-06
Chi-Chi, Taiwan
Chi-Chi, Taiwan
Chi-Chi, Taiwan
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Loma Prieta

Corralitos
ILA012
TCU050
Bagnoli Irpinio
Ambarli
El Centro Array #12
ILA051
TCU047
CHY010
Coyote Lake DamSouthwest Abutment

1989
1999
1999
1980
1999
1979
1999
1999
1999

6/93
7/62
7/62
6/9
7/51
6/53
7/62
7/62
7/62

3/85
88/18
9/49
8/18
69/62
17/94
79/03
35/00
19/96

0/59
3/83
1/85
2/68
1/83
3/46
3/48
1/16
2/57

1989

6/93

20/34

2/90

ED
PT

 -3-4روند تحلیل

CE

شماره

رکورد

ایستگاه

سال

بزرگا

فاصله
(کیلومتر)

ضریب
مقیاس
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Table 1: Characteristics of utilized records in the time history analysis
جدول  :1مشخصات رکوردهاي مورد استفاده در تحلیل تاریخچه زمانی

MA

در این مطالعه ابتدا تحلیل قابلیت اعتماد قاب برشی مجهز شده به میراگر ویسکوز غیرخطی معرفی شده در بخش  1-4به روش
نمونهگیری مونتکارلو ] [27انجام میشود .بر اساس توضیحات داده شده در بخش  ،1-4مدل غیرخطی قاب در نرمافزار OpenSees
] [25توسعه داده شده است .در این مدل سختی محوری  ، K dضریب میرایی  Cdو توان سرعت  میراگر ویسکوز غیرخطی به
صورت متغیر در نظر گرفته میشوند .برای تحلیل قابلیت اعتماد سازه از نرمافزار  [28] Rtاستفاده خواهد شد .در این نرمافزار بردار
متغیرهای تصادفی }  x  {Kd , Cd ,با توجه به مشخصات آماری اشاره شده در بخش  1-4تعریف میشوند .نرمافزار  Rtقابلیت
برقراری ارتباط با نرمافزار  OpenSeesرا دارد .تحلیل قابلیت اعتماد به روش نمونهگیری به صورت کامل در بخش  3توضیح داده شده
است .توابع ظرفیت ) R (xو تقاضای ) S (xمعرفی شده در تابع حالت حدی رابطه ( ،)2در این مطالعه بر حسب دریفت قاب تعریف
میشوند .بنابراین تابع حالت حدی در این مطالعه به صورت رابطه زیر خواهد بود:

NU

()11

)g (x)  Drift max  Drift(x

T
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که در آن  Drift maxدریفت بیشینه تعریف شده توسط آییننامه بر اساس سطح عملکرد مورد نظر و ) Drift(xمقدار دریفت
قاب بر حسب مقدار متغیرهای تصادفی در تحلیل قابلیت اعتماد است .نحوه ارتباط بین دو نرمافزار  OpenSeesو  Rtبه گونهای است
که در هر مرحله بر حسب مقدار برآمد متغیرهای تصادفی ارسال شده از نرمافزار  ،Rtتحلیل قاب در نرمافزار  OpenSeesانجام شده و
خروجی دریفت قاب برای ارزیابی تابع حالت حدی و در نهایت احتمال فراگذشت ( Gرابطه  )6به نرمافزار  Rtبرگردانده میشود .الزم
به ذکر است که در تعیین ) Drift(xدر نرمافزار  ،OpenSeesتحلیل تاریخچه زمانی قاب با استفاده از رکوردهای زلزله جدول 1
انجام میشود.
مراحل شبیهسازی مونتکارلو در نرمافزار  Rtبه شرح زیر است:
گام  -1تولید برآمد تصادفی متغیرهای نرمال استاندارد؛ این مرحله با استفاده از توزیع نرمال استاندارد توأم 1انجام میشود .البته در
مطالعه حاضر متغیرهای تصادفی به صورت مستقل در نظر گرفته شدهاند.
گام  -2تبدیل این برآمدها به بردار متغیرها در فضای اصلی ، x
گام  -3محاسبه تابع حالت حدی ) g (xو تابع شاخص  I؛ الزم به ذکر است توضیحات الزم در مورد این تابع در بخش  3داده شده
است،
Joint

9

1
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گام  -4بروز کردن احتمال فراگذشت (انهدام) که برابر با میانگین  Iمحاسبه شده در گام قبلی است (رابطه  .)6با کاهش ضریب
تغییرات تابع شاخص  Iدقت احتمال انهدام بدست آمده از نمونهگیری مونتکارلو بیشتر خواهد بود،
گام  -5تکرار مراحل فوق تا زمانی که تعداد گامهای الزم بدست آید.
1
در این مطالعه در ابتدا از روش نمونهگیری مونتکارلو پیشینهنما ] [34به منظور تحلیل قابلیت اعتماد قاب برشی مجهز شده به
میراگر ویسکوز غیرخطی استفاده شده است .تحلیل نمونه گیری توضیح داده شده در باال بر اساس تابع حالت حدی معرفی شده در

CE

رابطه ( )11و به ازای یک  Drift maxمشخص ،یک احتمال فراگذشت (انهدام) خواهد داد .در حالی که در روش نمونهگیری پیشینهنما
تحلیل بر روی ) Drift(xبدون توجه به مقادیر معین از  Drift maxانجام شده و در واقع توزیع احتمال تجمعی ) Drift(xبدست
خواهد آمد .بر اساس این توزیع احتمال تجمعی میتوان در هر مقدار مشخص از  Drift maxمقدار احتمال فراگذشت را تعیین نمود .در
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حقیقت این روش یک رویه جامع بوده و نیازی به تکرار تحلیل نمونهگیری به ازای هر مقدار مشخص از  Drift maxنخواهد بود .در
نهایت بر حسب نتایج بدست آمده ،تحلیل حساسیت قابلیت اعتماد قاب برشی نسبت به متغیرهای تصادفی بر حسب روابط ( )6تا ()10
ارائه شده در بخش  3انجام خواهد شد تا مؤثرترین متغیر تصادفی در قابلیت اعتماد قاب برشی معرفی شود.
 -5نتایج
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(الف)

MA

تحلیل ق ابلیت اعتماد قاب برشی مورد مطالعه با استفاده از روش نمونهگیری مونتکارلو پیشینهنما انجام شده است .تعداد کل
نمونهها در این تحلیل  13271بوده و مدت زمان این تحلیل تقریب ًا  13ساعت است .میانگین و انحراف معیار دریفت قاب بدست آمده
از این تحلیل به ترتیب  0/01562و  0/0038هستند .نمودارهای تابع توزیع تجمعی ( ،)2CDFضریب تغییرات ( )3CoVو همچنین
احتمال فراگذشت یا انهدام ( )4EPدریفت قاب بر اساس تحلیل نمونهگیری انجام شده در شکل  5نشان داده شدهاند.

(ب)

(پ)

T

شکل  :5نمودار تابع توزیع تجمعی (الف) ،ضریب تغییرات (ب) و احتمال فراگذشت (انهدام) (پ) بر حسب دریفت قاب
Figure 5: (a) Cumulative distribution function, (b) coefficient of variation, and (c) exceedance probability with
respect to frame drift
1

Histogram
Cumulative Distribution Function
3
Coefficient of Variation
4
Exceedance Probability
2
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تحلیل نمونهگیری پیشینهنما به منظور داشتن تخمین اولیه از احتما ل انهدام به ازای مقادیر مختلف از دریفت بیشینه انجام شده
است .در نمودار  CDFمطابق شکل -5الف واضح است که مقادیر کمتر از دریفت احتمال تجمعی کمتری خواهند داشت .در شکل -5
ب نمودار ضریب تغییرات  CoVشکل  Uپیدا کرده است ،دلیل آن است که تعداد نمونهها حول میانگین در حین تحلیل نمونهگیری
بیشتر بوده و احتمال در نقاط دورتر از میانگین بر اساس تعداد نمونههای کمتری محاسبه شده است و مشخص است که هر چقدر
تعداد نمونهها کمتر باشد ضریب تغییرات بیشتر خواهد بود .البته الزم به ذکر است که در این روش نمونهگیری حول مبدأ انجام
میگیرد و به این علت تعداد نمونهها حول میانگین زیاد خواهد بود .بر اساس آییننامه  [35] ASCEمقدار دریفت مجاز برای گروه
ریسک  Iو  IIبرابر  ،0/025برای گروه خطر  IIIبرابر  0/02و برای گروه خطر  IVبرابر  0/015است .در شکل شماره -5پ احتمال
فراگذشت به ازای سه مقدار دریفت  0/02 ،0/015و  0/025مشخص شده است که به ترتیب برابر  0/1525 ،0/5783و 0/0006
هستند .از روند نمودار شکل -5پ کامالً مشخص است که به ازای دریفتهای بیشتر احتمال فراگذشت کمتری بدست خواهد آمد.
حال تحلیل نمونهگیری قاب برشی به ازای توابع حالت حدی تعریف شده بر اساس سه سطح دریفت بیشینه ( 0/02 ،0/015و
 )0/025انجام میشود تا بر اساس نتایج هر کدام از آنها ،تحلیلهای حساسیت و اهمیت بر اساس رویه ارائه شده در بخش  3انجام
گیرد .تاریخچه احتمال انهدام و ضریب تغییرات آن به ازای هر یک از توابع حاالت حدی در اشکال  6تا  8نشان داده شده است .در این
روش تعداد نمونهها (  ) Kبا استفاده از رابطه زیر تعیین میشود:
1 1 G
(
)
CoVG2 G

()12

N

MA

که در آن  CoVGضریب تغییرات هدف و  Gاحتمال انهدام است .مقدار ضریب تغییرات هدف توسط کاربر در نرمافزار  Rtتعریف
میشود.

NU

(الف)

(ب)

شکل  :6تاریخچه (الف) احتمال انهدام و (ب) ضریب تغییرات آن به ازاي تابع حالت حدي )g1 (x)  0.015  Drift(x

Figure 6: (a) Exceedance probability and (b) coefficient of variation histories with respect to limit state function
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)g1 (x)  0.015  Drift(x

(ب)

(الف)

شکل  :7تاریخچه (الف) احتمال انهدام و (ب) ضریب تغییرات آن به ازاي تابع حالت حدي )g 2 (x)  0.02  Drift(x

Figure 7: (a) Exceedance probability and (b) coefficient of variation histories wi th respect to limit state function
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)g 2 (x)  0.02  Drift(x
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شکل  :8تاریخچه (الف) احتمال انهدام و (ب) ضریب تغییرات آن به ازاي تابع حالت حدي )g3 (x)  0.025  Drift(x

)g3 (x)  0.025  Drift(x
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Figure 8: (a) Exceedance probability and (b) coefficient of variation histori es with respect to limit state function

بر اساس اشکال  6تا  ، 8احتمال خرابی بدست آمده و ضریب تغییرات آن به ازای هر سه تابع حالت حدی تعریف شده در جدول 2
ارائه شده است .نتایج نشان داده شده در جدول  2نشان دهنده تطابق مناسب بین این نتایج با نتایج تحلیل نمونهگیری به روش
پیشینهنما (شکل  )5میباشد .الزم به ذکر است در تحلیل نمونهگیری ،تعداد نمونهها به گونهای انتخاب میشود که ضریب تغییرات یا
پراکندگی احتمال خرابی بدست آمده عدد کوچکی باشد که معموالً در تحلیلهای مهندسی اعداد کمتر از  0/05قابل قبول میباشد
] . [34واضح است که هر چقدر مقدار دریفت بیشینه عدد بزرگتری انتخاب شود ،با توجه به آنکه احتمال خرابی عدد کوچکتری خواهد
بود ،نیاز به تعداد نمونه گیری بیشتری در راستای رسیدن به ضریب تغییرات مناسب خواهد بود که اشکال  6تا  8مؤید این مطلب
هستند.

MA

Table 2: Results of sampling analysis with respect to different limit state functions
جدول  :2نتایج تحلیل نمونهگیري به ازاي توابع حالت حدي مختلف
تابع حالت حدی

احتمال انهدام

ضریب تغییرات

)g1 (x)  0.015  Drift(x

0/5363
0/1517
0/000622

0/0199
0/0236
0/0486

)g 2 (x)  0.02  Drift(x

NU

)g3 (x)  0.025  Drift(x
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در تحلیل حساسیت مطابق بخش  ،3رابطه محاسبه مشتق احتمال فراگذشت یا انهدام نسبت به پارامترهای توزیع احتمال هر یک
از متغیرهای تصادفی دخیل در مسئله یعنی ( G / رابطه  )6و همچنین ضریب تغییرات آن (رابطه  )7توضیح داده شد .بر اساس
تحلیل نمونه گیری انجام شده به ازای هر یک از توابع حالت حدی ،مشتق احتمال فراگذشت نسبت به میانگین (  ) G / و نسبت به
انحراف معیار (  ) G / به همراه ضریب تغییرات آنها برای هر کدام از متغیرهای تصادفی سختی محوری  ، K dضریب میرایی Cd
و توان سرعت  میراگر ویسکوز غیرخطی در جدول  3ارائه شده است.
بر اساس نتایج گزارش شده در جدول  3و روابط  8تا  10ارائه شده در بخش  ،3بردارهای اهمیت  δو  ηبه ازای هر یک از توابع
حالت حدی محاسبه می شوند .بردارهای بدست آمده به ازای هر یک از توابع حالت حدی ) g 2 (x) ، g1 (xو ) g3 (xبه ترتیب در
شکلهای  10 ،9و  11نشان داده شده اند .نتایج داللت بر آن دارند که به ازای هر سه تابع حالت حدی ،توان سرعت  میراگر ویسکوز
غیرخطی بیشترین مقدار  δو  ηرا دارد .بیشترین مقدار  δنشان دهنده آن است که متغیر تصادفی  مؤثرترین پارامتر در قابلیت
اعتماد قاب برشی بوده و بیشترین مقدار  ηنیز نشان دهنده آن است که عدمقطعیت متغیر تصادفی  بیشترین تأثیر را در قابلیت

T

اعتماد قاب برشی خواهد داشت .با افزایش مقدار دریفت بیشینه در تابع حالت حدی بخصوص در تابع ) g3 (xو کاهش احتمال
انهدام ،اهمیت متغیر تصادفی ضریب میرایی  Cdمیراگر ویسکوز غیرخطی به صورت محسوسی افزایش یافته و تقریباً نزدیک به اهمیت
متغیر تصادفی  است .در تمامی توابع حالت حدی ،تمامی مقادیر بردار  δمثبت است که نشان دهنده آن است که تمامی متغیرهای
12

AC

تصادفی  Cd ، K dو  متغیرهای از جنس مقاومت هستند یعنی با افزایش مقادیر آنها قابلیت اعتماد قاب برشی افزایش یافته و
بالعکس .البته در تابع حالت حدی ) g 2 (xمقدار  δبرای متغیر تصادفی  K dبرابر  -0/00356بدست آمده که نزدیک به صفر بوده و
اهمیت چندانی در قابلیت اعتماد قاب برشی ندارد .به ازای مقادیر پایین دریفت بیشینه بخصوص در تابع حالت حدی ) g1 (xبرای

تمامی متغیرهای تصادفی و همچنین در تابع حالت حدی ) g 2 (xبرای متغیر تصادفی  K dمقادیر بردار  ηمثبت بدست آمده است.
یعنی در این حاالت افزایش عدم قطعیت متغیرهای تصادفی منجر به افزایش قابلیت اعتماد قاب برشی میشود و بالعکس .از طرف دیگر

CE

در تابع حالت حدی ) g 2 (xبرای متغیرهای تصادفی  Cdو  و همچنین در تابع حالت حدی ) g3 (xبرای تمامی متغیرهای
تصادفی مقادیر بردار  ηمنفی بدست آمده که نشان دهنده آن است که افزایش انحراف معیار این متغیرهای تصادفی موجب کاهش
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قابلیت اعتماد قاب برشی میشود و بالعکس .همچنین نتایج نشان میدهد که مقادیر بردار اهمیت  ηبه ازای تابع حالت حدی )g1 (x
اع داد کوچکی هستند که نشان دهنده آن است که به ازای دریفت بیشینه پایین و احتمال خرابی باال ،عدمقطعیت متغیرهای تصادفی
تأثیر چندانی بر روی قابلیت اعتماد قاب نداشته است .در شکل  12مقادیر بردارهای اهمیت در حاالت حدی مختلف مقایسه شده است.

این شکل داللت بر ناچیز بودن مقادیر  ηدر تابع حالت حدی ) g1 (xدارد.

Table 3: Results of sensitivity analysis with respect to different limit state functions
جدول  :3نتایج تحلیل حساسیتسنجی به ازاي توابع حالت حدي مختلف
G / 

) CoV(G / 

G / 

) CoV(G / 

Kd

-0/0064

0/2482

-0/0003

0/3219

Cd

-0/0304

0/9773

-0/0001

0/9403



-4/3304

0/1002

-0/3794

0/1719

Kd

0/0003
-0/0286

0/067
0/4519

-0/0026
0/0098

0/7743
0/6018

-2/9422

0/0398

0/7942

0/2477

Cd

-0/0001
-0/001

0/2747
0/2998

0/0004
0/0018

0/8012
0/3539



-0/0629

0/2866

0/1227

0/3251

متغیر تصادفی

تابع حالت حدی
)g1 (x)  0.015  Drift(x

)g 2 (x)  0.02  Drift(x

Cd
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)g3 (x)  0.025  Drift(x

MA


Kd

(ب)

(الف)

شکل  :9پارامتر اهمیت (الف)  و (ب)  براي متغیرهاي تصادفی به ازاي تابع حالت حدي )g1 (x)  0.015  Drift(x

Figure 9: (a)  and (b)  importance parameters of random variables with respect to limit state function
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)g1 (x)  0.015  Drift(x

13

(الف)

CE

AC
(ب)

شکل  :10پارامتر اهمیت (الف)  و (ب)  براي متغیرهاي تصادفی به ازاي تابع حالت حدي )g 2 (x)  0.02  Drift(x

)g 2 (x)  0.02  Drift(x

(الف)
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Figure 10: (a)  and (b)  importance parameters of random variables with respect to limit state function
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شکل  :11پارامتر اهمیت (الف)  و (ب)  براي متغیرهاي تصادفی به ازاي تابع حالت حدي )g3 (x)  0.025  Drift(x

Figure 11: (a)  and (b)  importance parameters of random variables with respect to limit state function
)g3 (x)  0.025  Drift(x

)g3(x
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)g3(x

)g2(x

)g2(x

Kd

α

Cd

0.6

0.4

0.2
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0.8

)g1(x

0

0.2

(الف)

Kd

0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

Cd

α

-1

)g1(x

-1.2

(ب)

شکل  :12پارامتر اهمیت (الف)  و (ب)  براي متغیرهاي تصادفی به ازاي توابع حالت حدي مختلف
Figure 12: (a)  and (b)  importance parameters of random variables with respect to different limit state
functions

 -6نتیجهگیري

T

در این مطالعه تحلیل قابلیت اعتماد لرزهای و همچنین تحلیل حساسیت و اهمیت بر پایه قابلیت اعتماد قاب برشی مجهز شده به
میراگر ویسکوز غیرخطی انجام شده است .مدل ماکسول برای مدلسازی میراگرهای ویسکوز غیرخطی استفاده شده و پارامترهای درگیر
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در آن یعنی توان سرعت ،ضریب میرایی و سختی محوری به عنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفته شدند .نتایج زیر در این مطالعه
حاصل شده است:
 -1تحلیل قابلیت اعتماد قاب برشی با استفاده از روش نمونهگیری پیشینهنما نشان میدهد که به ازای دریفت بیشینه بزرگتر
احتمال خرابی کمتری برای قاب بدست خواهد آمد .نتایج نشان میدهد که افزایش دریفت بیشینه از  0/015به  0/02منجر
به کاهش  72درصدی احتمال انهدام شدهاست.
 -2به ازای تمامی توابع حالت حدی ،متغیر تصادفی توان سرعت میراگر ویسکوز غیرخطی بیشترین تأثیر را بر روی قابلیت اعتماد
قاب برشی دارد.
 -3به ازای تمامی توابع حالت حدی ،عدمقطعیت متغیر تصادفی توان سرعت میراگر ویسکوز غیرخطی بیشترین تأثیر را بر روی
قابلیت اعتماد قاب برشی دارد.
 -4در تابع حالت حدی تعریف شده بر اساس مقدار پایین دریفت بیشینه و احتمال انهدام بزرگتر ،متغیر تصادفی توان سرعت با
فاصله زیادی نسبت به سایر متغیرهای تصادفی با اهمیتترین آنها است .نتایج نشان میدهد که مقدار اهمیت متغیر تصادفی
ضریب میرایی به عنوان دومین متغیر تصادفی با اهمیت در قابلیت اعتماد قاب نسبت به توان سرعت به ازای دریفت بیشینه
 59 ،0/015درصد کمتر است.
 -5در تابع حالت حدی تعریف شده بر اساس مقدار باالی دریفت بیشینه و احتمال انهدام کوچکتر ،اهمیت متغیر تصادفی ضریب
میرایی بسیار نزدیک به متغیر تصادفی توان سرعت است .به این صورت که مقدار اهمیت متغیر تصادفی ضریب میرایی نسبت
به توان سرعت به ازای دریفت بیشینه  9/5 ،0/025درصد کمتر است.
 -6در تمامی حاالت سختی محوری کم اهمیتترین متغیر تصادفی در قابلیت اعتماد قاب است.
 -7تمامی متغیرهای تصادفی توان سرعت ،ضریب میرایی و سختی محوری از جنس مقاومت بوده و افزایش آنها منجر به افزایش
قابلیت اعتماد قاب میشود.
 -8در تابع حالت حدی تعریف شده بر اساس مقدار پایین دریفت بیشینه و احتمال انهدام بزرگتر ،افزایش یا کاهش عدمقطعیت
متغیرهای تصادفی تأثیر چندانی بر روی قابلیت اعتماد قاب ندارد.
 -9در تابع حالت حدی تعریف شده بر اساس مقدار باالی دریفت بیشینه و احتمال انهدام کوچکتر ،افزایش انحراف معیار
متغیرهای تصادفی منجر به کاهش قابلیت اعتماد قاب میشود.
الزم به ذکر است که در مطالعه حاضر قابهای ساختمانی واقعی طراحی و تحلیل نشدهاند ،لذا در مطالعات آتی میتوان تحلیل
قابلیت اعتماد و حساسیت قاب های ساختمانی واقعی مجهز شده به میراگر ویسکوز غیرخطی را به منظور پایش میزان اهمیت
متغیرهای تصادفی درگیر در قابلیت اعتماد آنها انجام داد.
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x ظرفیت سیستم به ازای برآمد متغیرهای تصادفی
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معادل با تعداد انحراف معیاری است که مق دار لگاریتم طبیعی یک شتاب طیفی مشخص از میانگین مقدار لگاریتم طبیعی شتاب طیفی پیشبینی شده به ازای
بزرگا و فاصله مشخص تفاوت دارد
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Reliability-based Sensitivity Analysis of Shear Frame
Equipped with Nonlinear Viscous Damper

ABSTRACT

Recently, nonlinear viscous dampers have been widely used to improve the seismic performance of structures.

These dampers dissipate the kinetic energy caused by the earthquake by producing a damping force. These
dampers are designed in such a way that the force is proportional to the velocity. The Maxwell model is the most

ED
PT

common model for modeling the behavior of nonlinear viscous dampers. In this model, the damping coefficient,
the velocity exponent and the axial stiffness of the dampers are the key parameters. In most previous studies, the
uncertainty of the underlying parameters in behaviour of viscous dampers has been ignored while it can has a
significant effect on the seismic response of structures. In this study, first, the reliability analysis of a shear frame
equipped with a nonlinear viscous damper was performed using the Monte Carlo sampling method. The results
show that increasing the maximum drift from 0.015 to 0.02 reduces the probability of failure by 72%. Then,
reliability-based sensitivity analysis of the studied frame was performed in order to determine the most effective
random variable on the reliability of the frame. The results show that the velocity exponent is the most effective
random variable on the reliability of the frame. Also, results indicate that importance of random variables

MA

depends on the used limit state function in the reliability analysis. For example, the importance value of the
damping coefficient is 59% and 9.5% less than the velocity exponent with respect to the maximum drift of 0.015
and 0.025, respectively.

KEYWORDS
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Nonlinear Viscous Damper, Shear Frame, Reliability, Sensitivity Analysis, Monte Carlo
Sampling.
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