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چکیده
پارامتری که قدرت یک زلزله را به صورت کمی بیان میکند ،سنجه شدت نامیده میشود .مقدار یک سنجه شدت به ازای یک سطح خطر
مشخص ،پارامتر خروجی در تحلیل احتماالتی خطر لرزهای میباشد که در تحلیل احتماالتی تقاضای لرزهای سازهها مورد استفاده قرار
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 -1مقدمه
اطالعات مربوط به زلزلههای گذشته [ 1و  ]2نشان میدهد که علت اصلی صدمات و تلفات جانی در هنگام یک زلزله و پس از آن،
فروریزش سیستم سازهای است .عالوه بر این فروریزش عامل اصلی خسارات مالی ناشی از خرابی و توقف کسب و کار میباشد [ 3و  .]4به
دلیل اهمیت اثرات فروریزش ،تعیین احتمال فروریزش سازههای موجود و سازههایی که در آینده طراحی میشوند ،یکی از جنبههای مهم در
مهندسی زلزله است .در رویکرد  ]5[ PEER PBEEبرای محاسبه احتمال فروریزش سازهها ،الزم است نتایج تحلیل احتماالتی خطر لرزهای1و
تحلیل احتماالتی تقاضای لرزهای2ترکیب شوند .پارامتری که این دو مرحله را به هم مرتبط میسازد سنجه شدت3نام دارد .به طور معمول
ارزیابی یک سنجه شدت با بررسی ویژگیهای کارایی ،]6[4کفایت ]7[5و قابل پیشبینی بودن ]8[6سنجه شدت ،صورت میگیرد .استفاده
از یک سنجه شدت کارا ،باعث میشود که پراکندگی پیشبینی پاسخ سازه کم شود ،در حالیکه استفاده از یک سنجه شدت دارای کفایت
سبب میشود تا پیشبینی پاسخ سازه مستقل از سایر پارامترهای زلزله ،مانند بزرگا ( ،)Mفاصله از گسل ( )Rو متوسط سرعت موج برشی در
 30متر باالیی خاک ( ،)Vs30باشد .بعالوه سنجه شدتی که یک رابطه کاهندگی (7)GMPEمناسب داشته باشد ،ویژگی قابل پیشبینی بودن
را برآورده میکند .الزم به ذکر است که تمام سنجههای شدت بررسی شده در این مطالعه دارای رابطه کاهندگی مناسب میباشند ،لذا این
ویژگی در مورد آنها بررسی نمیشود.
یکی از رایجترین سنجههای شدت که برای طراحی و ارزیابی عملکرد لرزهای سازهها استفاده میشود ،مولفه طیف شبه شتاب در
زمان تناوب مود اول سازه ،Sa(T1) ،میباشد .با توجه به سادگی استفاده از این سنجه شدت محققان زیادی برای ارزیابی لرزهای سازهها از این
سنجه شدت استفاده کردهاند .یکی دیگر از سنجههای شدت متداول حداکثر شتاب حرکت زمین (8)PGAمیباشد که همبستگی باالیی با
مولفههای شتاب طیفی در زمان تناوبهای پایین دارد .در سال  1998شوم و همکاران [ ]9نشان دادند که استفاده از ) Sa(T1به جای PGA
باعث افزایش قابلیت اطمینان نتایج میشود .حداکثر سرعت حرکت زمین (9)PGVو حداکثر تغییر مکان حرکت زمین ( 10)PGDاز دیگر
سنجههای شدت متداول هستند .اگرچه سنجه شدت ) Sa(T1بیشترین کاربرد را دارد اما استفاده از این سنجه شدت در محدوده رفتار
غیرخطی که سختی سازه کاهش و زمان تناوب سازه افزایش مییابد نسبت به حالتی که رفتار سازه خطی است ،قابلیت اطمینان کمتری دارد.
افزایش زمان تناوب سازه در اثر رفتار غیرخطی باعث میشود که سازه تحت تاثیر محدودهای از طیف پاسخ با زمان تناوبهای بیشتر از زمان
تناوب مود اول سازه قرار گیرد .به همین دلیل ،محققان سنجههای شدتی را پیشنهاد کردهاند که بتوانند قسمتهایی از طیف پاسخ را که بر
پاسخ غیرخطی سازه تاثیرگذار میباشند ،لحاظ کنند .در سال  2001کردوا و همکاران [ ]10سنجه شدتی را پیشنهاد دادند ( )IMCکه عالوه
بر مولفه شتاب طیفی در زمان تناوب مود اول سازه ،مولفهای از شتاب طیفی در زمان تناوبی بیشتر از زمان تناوب مود اول سازه را نیز در نظر
بگیرد .بوژورکوئز و ایروولینو [ ]11سنجه شدت  INpرا به منظور ارزیابی عملکرد لرزهای سازهها پیشنهاد نمودند .در این سنجه شدت قسمتی
از طیف پاسخ که بر رفتار غیرخطی سازه تاثیر قابل توجهای دارد به عنوان بخشی از سنجه شدت در نظر گرفته شده است .اخیرا ایدس و
همکاران [ ]12نشان دادند که میانگین هندسی مولفههای طیف پاسخ شبه شتاب در محدوده زمان تناوبهای  0.2الی  3برابر زمان تناوب
مود اول سازه ( ،)Saavgعملکرد مناسبی برای پیشبینی ظرفیت فروریزش سازهها دارد.
در این مطالعه عملکرد تعدادی از سنجههای شدت اسکالر برای پیشبینی ظرفیت فروریزش سازههای فوالدی کوتاه تا میان مرتبه
با سیستم قاب خمشی ویژه بررسی میشود .برای رسیدن به این هدف ،پس از مدلسازی سه سازه  6 ،3و  9طبقه و محاسبه ظرفیت فروریزش

1 Probabilistic Seismic Hazard Analysis
2 Probabilistic Seismic Demand Analysis
3 Intensity Measures
4 Efficiency
5 Sufficiency
6 Predictability
7 Ground Motion Prediction Equation
8 Peak Ground Acceleration
9 Peak Ground Velocity
10 Peak Ground Displacement
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آنها به کمک تحلیل دینامیکی افزاینده ( ،)IDAویژگی کارایی و کفایت سنجههای شدت مورد نظر بررسی و با یکدیگر مقایسه میشود و در
نهایت سنجه شدت مناسب برای پیشبینی ظرفیت فروریزش سازههای فوالدی کوتاه تا میان مرتبه با سیستم قاب خمشی ویژه ارائه میشود.

 -2سنجههای شدت در نظر گرفته شده
به طور کلی سنجههای شدت را میتوان به دو گروه سنجههای شدت اسکالر11و برداری12طبقه بندی نمود .در این مطالعه
سنجههای شدت اسکالر مورد بررسی قرار میگیرند .این سنجههای شدت را میتوان به دو گروه سنجههای شدت غیرمرتبط با سازه و
سنجههای شدت مرتبط با سازه طبقهبندی نمود .سنجههای شدت غیرمرتبط با سازه تنها با استفاده از مشخصات رکورد حرکت زمین محاسبه
میشوند و به سه گروه سنجههای شدت وابسته به تاریخچه زمانی شتاب ،وابسته به تاریخچه زمانی سرعت و وابسته به تاریخچه زمانی تغییر
مکان طبقهبندی میشوند .در سنجههای شدت اسکالر مرتبط با سازه از مولفه یا مولفههای طیف پاسخ استفاده میشود .این گروه از سنجههای
شدت به دو گروه سنجههای شدت بر اساس یک مقدار از دامنه طیف پاسخ و سنجههای شدت بر اساس شکل طیف پاسخ طبقهبندی میشوند.
در جداول  1و  2به ترتیب طبقه بندی و تعاریف مربوط به سنجههای شدت اسکالر غیرمرتبط و مرتبط با سازه ارائه شده است.
جدول : 1سنجههای شدت غیرمرتبط با سازه
تعریف
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11 Scalar intensity measures
12 Vector intensity measures
13 Arias Intensity
14 Characteristic intensity
15 Cumulative Absolute Velocity
16 Fajfar Intensity
17 Cumulative Absolute Displacement
18 Specific Energy Density
19 Cumulative Absolute Impulse
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جدول : 2سنجههای شدت غیرمرتبط با سازه
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 -3مدلسازی و آنالیز سازهها
در این مطالعه ،ظرفیت فروریزش سه سازه کوتاه تا میان مرتبه  6 ،3و  9طبقه فوالدی با سیستم قاب خمشی ویژه ) (SMRFبا
زمان تناوب مود اول به ترتیب برابر با  1.32 ،0.95و  2.08ثانیه مورد بررسی قرار گرفته است .سازههای در نظر گرفته شده برای پروژه SAC
طراحی شدهاند و جزئیات کامل آنها در گزارش  ]21[ FEMA 355Cموجود است .شکل  1مشخصات هندسی سازههای در نظر گرفته شده
در این مطالعه را نشان میدهد.

شکل : 1مشخصات هندسی سازههای در نظر گرفته شده.

با توجه به منظم بودن ساختمانها در پالن و سیستم باربر جانبی قابهای خمشی محیطی ،یک قاب محیطی شمالی جنوبی که
نماینده نیمی از سیستم باربر جانبی هر ساختمان در آن راستا است برای مدلسازی انتخاب شده است .مدلسازی و تحلیل غیرخطی قابها با
استفاده از نرم افزار  ]22[ OpenSeesانجام گرفته است .رفتار غیرخطی در ستونها به صورت پالستیسیته گسترده و با استفاده از المان تیر-
ستون با فرموالسیون نیرویی مدلسازی شده است تا اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی در ستونها در نظر گرفته شود .همچنین پنج
20 Acceleration Spectrum Intensity
21 Spectrum Intensity
22 Displacement Spectrum Intensity
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مقطع انتگرالگیری در طول المان تیر-ستون در نظر گرفته شده است .در هر یک از این مقاطع فایبرها دارای منحنی تنش-کرنشی با رفتار
دو خطی ،مدول یانگ  E=200GPaو نسبت سخت شوندگی کرنشی کوچک  0٫002میباشند .در نتیجه زوال سختی و مقاومت در ستونها
در نظر گرفته نشده است .رفتار غیراالستیک در تیرها به صورت پالستیسیته متمرکز در دو انتهای تیر ،سادهسازی شده است .برای مدلسازی
پالستیسیته متمرکز ،هر تیر با دو فنر غیرخطی دورانی در دو انتها و یک المان االستیک تیر-ستون در بین آنها ،به صورت سری ،مدلسازی
شده است .رفتار غیرخطی فنرهای دورانی با استفاده از مدل اصالح شده ایبارا-مدینا-کراوینکلر [ ]23تعیین شده است و پارامترهای مربوط
به این مدل با استفاده از روابط ارائه شده توسط لیگنوس و کراوینکلر [ ]23محاسبه شدهاند.
در شکل  2نحوه مدلسازی سازهها به صورت شماتیک نشان داده شده است .اثرات مرتبه دوم ) (P-Δستونهای ثقلی با استفاده از
ستون تکیهگاهی 23که در کنار قاب قرار گرفته است ،در نظر گرفته شده است .ستون تکیهگاهی ،با استفاده از المانهای تیر-ستون با ممان
اینرسی و سطح مقطع بزرگ (صد برابر سطح مقطع یک ستون ثقلی) که به وسیله فنر دورانی با سختی بسیار کم به گرههایی در تراز طبقات
متصل شدهاند ،مدلسازی شده است .هر یک از این گرهها به وسیله یک خرپای صلب به قاب متصل شده است .سهم بار ثقلی نیمی از ستونهای
غیرباربر جانبی ساختمان در هر طبقه ،به ستون تکیه گاهی در آن طبقه وارد شده است .همچنین به منظور در نظر گرفتن نواحی انتهایی
صلب در تیرها و ستونها ،از المانهای صلب در دو انتهای تیرها و ستونها استفاده شده است .طول هر یک از المانهای صلب در تیر و ستون
به ترتیب برابر با نصف ارتفاع مقطع ستون و نصف ارتفاع مقطع تیر میباشد .میرایی ذاتی سازه بر اساس میرایی رایلی مدلسازی شده است و
 5درصد میرایی ب حرانی به مود اول ارتعاش و مود ارتعاشی که نسبت تجمعی مشارکت جرمی در آن مود بیش از  95درصد میباشد اختصاص
داده شده است.

شکل : 2نمایش شماتیک مدلسازی سازهها.

پس از مدلسازی ،مقادیر ظرفیت فروریزش سازههای مورد بررسی با استفاده از تحلیلهای دینامیکی افزاینده ) ]24[ (IDAبدست
آمد .به منظور انجام  67 ،IDAرکورد زلزله استفاده شده توسط یخچالیان و همکاران [ ]25مورد استفاده قرار گرفت Sa(T1) .به عنوان سنجه
شدت برای انجام  IDAاستفاده شد و حداکثر دریفت بین طبقهای نیز به عنوان پارامتر تقاضای مهندسی ) (EDPدر نظر گرفته شد .حداکثر
دریفت بین طبقهای متناظر با فروریزش سازه برابر با  0٫15تعیین شد .در هر مرحله از  IDAمقدار ) Sa(T1رکورد زلزله افزایش مییابد تا
فروریزش سازه رخ دهد .با استفاده از مقادیر ) Sa(T1متناظر با فروریزش سازه ،Sa(T1)col ،میتوان مقدار سایر سنجههای شدت اسکالر متناظر
با فروریزش ،IMcol ،را به صورت زیر محاسبه نمود:

23 Leaning column
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Sa (T1 ) col
Sa (T1 ) un scaled

()1

IM col  IM un scaled 

در رابطه فوق  Sa(T1)un-scaledو  IMun-scaledبه ترتیب مقادیر ) Sa(T1و سایر سنجههای شدت برای هر یک از رکوردهای زلزله در
حالت مقیاس نشده میباشند .در شکل  3منحنیهای  IDAبرای سازههای در نظر گرفته شده نشان داده شده است.

) ب(

)الف(

)ج(
شکل : 3منحنیهای  IDAبدست آمده با استفاده از  67رکورد زلزله برای سازههای الف)  3طبقه ،ب)  6طبقه و ج)  9طبقه.

 -4بررسی کارایی سنجههای شدت اسکالر برای پیشبینی ظرفیت فروریزش
کارایی بیانگر توانایی یک سنجه شدت برای پیشبینی پاسخ و یا ظرفیت فروریزش سازه میباشد .به عبارت دیگر ،یک سنجه شدت
کارا سنجه شدتی است که پاسخ و یا ظرفیت فروریزش سازه را در مقایسه با سایر سنجههای شدت با پراکندگی کمتری پیشبینی کند.
شاخص ارزیابی کارایی سنجههای شدت اسکالر در پیشبینی ظرفیت فروریزش ،مقدار انحراف معیار لگاریتم طبیعی  IMcolمیباشد .هر چه
 σlnIMcolکمتر باشد ،سنجه شدت کارایی بیشتری دارد و بالعکس.
در جدول  3مقادیر  σlnIMcolبدست آمده برای سازههای  6 ،3و  9طبقه با استفاده از سنجههای شدت مورد بررسی ارائه شده است.
به منظور مقایسه بهتر نتایج ،مقادیر  σlnIMcolکوچکتر از  0.3پر رنگ شدهاند .همان طور که مشاهده میشود سنجه شدت  Saaveدر تمام
سازهها بیشترین کارایی را دارا میباشد .همچنین مقادیر  σlnIMcolسنجههای شدت  IMCو  Saaveدر همه سازهها کوچکتر از  0.3بوده و این
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سنجههای شدت نسبت به سایر سنجههای شدت کارایی بیشتری در پیشبینی ظرفیت فروریزش سازهها داشتهاند .الزم به ذکر است که
سنجههای شدت  VSI ،FIو  INpنیز در مقایسه با بقیه سنجههای شدت عملکرد بهتری داشتهاند.
جدول : 3نتایج بررسی کارایی سنجههای شدت به منظور ارزیابی ظرفیت فروریزش سازهها
 3طبقه

IM

 9طبقه

 6طبقه

0.68

0.6

0.57

PGA

1.05

0.9

0.83

AI

0.86

0.75

0.67

Ic

0.45

0.39

0.41

CAV

0.39

0.34

0.32

PGV

0.32

0.28

0.31

FI

0.34

0.37

0.47

CAD

0.55

0.54

0.64

SED

0.47

0.52

0.55

PGD

0.72

0.77

0.85

CAI

0.41

0.45

0.34

)Sa(T1

0.73

0.65

0.61

ASI

0.41

0.32

0.26

VSI

0.3

0.35

0.45

DSI

0.29

0.29

0.26

IMC

0.32

0.36

0.27

INp

0.26

0.24

0.25

Saave

 -5بررسی کفایت سنجههای شدت اسکالر برای پیشبینی ظرفیت فروریزش
استفاده از یک سنجه شدت دارای ویژگی کفایت برای پیشبینی پاسخ و یا ظرفیت فروریزش سازه ،باعث میشود که نتایج بدست
آمده با استفاده از آن سنجه شدت تنها به مقادیر سنجه شدت وابسته باشد و به سایر ویژگیهای زلزله که در تحلیل خطر لرزهای استفاده
میشوند مانند بزرگا ( ،)Mفاصله از گسل ( )Rو متوسط سرعت موج برشی در  30متر باالیی خاک ( ،)Vs30وابسته نباشد .با فرض توزیع
نرمال لگاریتمی برای مقادیر  ،IMcolکفایت یک سنجه شدت اسکالر برای پیشبینی ظرفیت فروریزش سازه با استفاده از رگرسیون خطی بین
مقادیر  lnIMcolو ویژگیهای زلزله بررسی میشود .رگرسیون خطی را میتوان به صورت زیر در نظر گرفت:
()2

) E[ln IMcol]  a0  a1 ( X

در رابطه فوق ] E[lnIMcolمیانگین مقادیر  lnIMcolو ضرایب  a0و  a1ضرایب رگرسیون خطی و  Xیکی از ویژگیهای زلزله
میباشد .با توجه به نرمال بودن توزیع مقادیر  Mو لگاریتم طبیعی مقادیر  Rو  ،Vs30در بررسی کفایت سنجههای شدت مقادیر  lnR ،Mو
 lnVs30جایگزین  Xدر رابطه ( )2میشوند .برای بررسی وابستگی مقادیر  lnIMcolنسبت به مقادیر  ،Xو با توجه به اینکه رگرسیون خطی
بر اساس تعداد محدودی از دادهها انجام میشود ،الزم است که اهمیت آماری پارامتر  ،a1که بیان کننده وابستگی نتایج به پارامتر  Xمیباشد،
با استفاده از آزمونهای آماری مانند آزمون  F-testبررسی شود .نتیجه آزمون  F-testمقدار  p-valueاست .در صورتی که مقدار p-value
کوچکتر از  0٫05باشد ظرفیت فروریزش سازه به پارامتر مورد بررسی وابسته است و در نتیجه سنجه شدت مورد نظر داری کفایت مناسب
نمیباشد ،و در صورتی که مقدار  p-valueبرابر با و بزرگتر از  0٫05باشد ظرفیت فروریزش سازه به پارامتر مورد بررسی وابسته نمیباشد و
سنجه شدت مورد نظر دارای کفایت مناسب میباشد.در شکلهای  4تا  6نتایج بررسی کفایت سنجه شدت  Saavgنسبت به  R ،Mو Vs30
به ترتیب برای برای سازههای  6 ،3و  9طبقه نشان داده شده است .مشاهده میشود که سنجه شدت  Saavgدر هر سه سازه نسبت به  Rو
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 Vs30از کفایت برخوردار میباشد .همچنین در بررسی کفایت این سنجه شدت نسبت به  ،Mمشاهده میشود که تنها در سازه  3طبقه کفایت
تامین نشده است ولی در سازههای  6و  9طبقه سنجه شدت مورد نظر از کفایت نسبت به بزرگا برخوردار میباشد.

)ب(

)الف(

)ج(

شکل : 4بررسی کفایت سنجه شدت  Saavgنسبت به الف)  ،Mب)  Rو ج)  Vs30برای سازه  3طبقه.

)ب(

)الف(

)ج(

شکل : 5بررسی کفایت سنجه شدت  Saavgنسبت به الف)  ،Mب)  Rو ج)  Vs30برای سازه  6طبقه.

)ب(

)الف(

)ج(

شکل : 6بررسی کفایت سنجه شدت  Saavgنسبت به الف)  ،Mب)  Rو ج)  Vs30برای سازه  9طبقه.
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شکل  7نتایج ارزیابی کفایت سنجههای شدت مورد بررسی نسبت به  Mبه منظور پیشبینی ظرفیت فروریزش سازهها را نشان
میدهد .تنها سنجههای شدت  PGV ،CAVو  FIدر هر سه سازه از کفایت نسبت به  Mبرخوردار میباشند .الزم به ذکر است از میان این سه
سنجه شدت FI ،عملکرد مناسبتری در بحث کارایی داشته است .همچنین سنجههای شدت  IMCو  Saaveکه بیشترین کارایی را در میان
سنجههای شدت داشتهاند ،در بررسی کفایت نسبت به  Mبه ترتیب در سازههای  6و  3طبقه از کفایت برخوردار نمیباشند .در شکل  8که
نتیجه بررسی کفایت سنجههای شدت نسبت به  Rنشان داده شده است ،مشاهده میشود که مقادیر  p-valueبرای همه سازهها بزرگتر از
 0.05میباشد و در نتیجه همه سنجهها در هر سه سازه از کفایت نسبت به  Rبرخوردار میباشند .نتایج بررسی کفایت سنجههای شدت نسبت
به  Vs30برای سازههای  6 ،3و  9طبقه در شکل  9نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود سنجه شدت  FIکه عالوه بر کارایی
نسبتا مناسب ،از کفایت نسبت به  Mو  Rبرخوردار است ،در سازه  9طبقه از کفایت نسبت  Vs30برخوردار نمیباشد .الزم به ذکر است که
سنجههای شدت  IMCو  Saaveدر هر سه سازه از کفایت نسبت به  Vs30برخوردار میباشند .قابل توجه است که تنها سنجه شدت  ،PGVکه
عملکرد قابل مالحظهای در بحث کارایی نداشته است ،در تمامی سازهها نسبت به  R ،Mو  Vs30از کفایت برخوردار میباشد.

شکل : 7نتایج بررسی کفایت سنجههای شدت نسبت به  Mبه منظور ارزیابی ظرفیت فروریزش سازهها.

شکل : 8نتایج بررسی کفایت سنجههای شدت نسبت به  Rبه منظور ارزیابی ظرفیت فروریزش سازهها.
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شکل : 9نتایج بررسی کفایت سنجههای شدت نسبت به  Vs30به منظور ارزیابی ظرفیت فروریزش سازهها.

 -6بحث بر روی نتایج
مقایسه نتایج کارایی سنجه شدت  ،Saavgبه عنوان کاراترین سنجه شدت بررسی شده ،با سنجه شدت ) ،Sa(T1به عنوان پرکاربردترین
سنجه شدت ،نشان میدهد که انحراف معیار لگاریتمی مقادیر ظرفیت فروریزش ،σlnIMcol ،بدست آمده با استفاده از سنجه شدت  Saavgدر
سازههای  6 ،3و  9طبقه به ترتیب  47 ،26و  37درصد نسبت به انحراف معیار لگاریتمی مقادیر ظرفیت فروریزش بدست آمده با استفاده از
سنجه شدت ) Sa(T1کاهش یافته است .این نتایج ،با نتایج مطالعات سایر محققان که مقادیر پراکندگی ظرفیت فروریزش را به کمک سنجههای
شدتی که مبتنی بر میانگینگیری هندسی از مولفههای طیف شبه شتاب میباشند پیشبینی کردهاند ،مطابقت دارد [ 26 ،12و  .]27به عنوان
مثال ایدس و همکاران [ ]12نشان دادند که استفاده از سنجه شدت  Saavgمیانگین انحراف معیار لگاریتمی مقادیر ظرفیت فروریزش سازههای
ساده شده نماینده سیستمهای قاب خمشی و دیوار برشی و سازههای واقعی با سیستم قاب خمشی بتنآرمه را به ترتیب  41 ،40و  54درصد
نسبت به سنجه شدت ) Sa(T1کاهش میدهد .نکته حائز اهمیت این است که به دلیل رفتار غیرخطی سازه در هنگام فروریزش ،عالوه بر زمان
تناوب مود اول سازه ،سایر زمان تناوبهای طیف پاسخ نیز اهمیت پیدا میکنند .سنجه شدت  Saavgبه دلیل اینکه با میانگینگیری هندسی
از طیف شبه شتاب در یک محدوده مشخص از زمان تناوبها ( )3T1-0.2T1محاسبه میشود ،عالوه بر درنظر گرفتن اثر مودهای باالتر سازه
(محدوده پایین میانگین هندسی) ،اثر غیر خطی شدن سازه در نزدیکی فروریزش (محدوده باالی میانگین هندسی) را نیز در نظر میگیرد ،و
در نتیجه اطالعات بیشتری از حرکت زمین را در مقایسه با ) Sa(T1شامل میشود.
با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق میتوان گفت که عالوه بر سنجه شدت  Saavgکه بهترین کارایی را دارد سنجههای
شدت  FI ،PGV ،INp ،IMCو  VSIهم از لحاظ کارایی در مقایسه با سنجه شدت معمول ) Sa(T1عملکرد قابل قبولی در پیشبینی ظرفیت
فروریزش سازههای مورد نظر داشتهاند .دلیل عملکرد نسبتا مناسب دو سنجه شدت  IMCو  INpدر نظر گرفتن شکل طیف در محدوده زمان
تناوبهایی است که سازه در اثر غیرخطی شدن ،که منجر به افزایش زمان تناوب مود اول سازه میشود ،تحت تاثیر آن قرار میگیرد .دلیل
عملکرد ضعیفتر این دو سنجه شدت در مقایسه با سنجه شدت  Saavgرا میتوان در عدم لحاظ کردن شکل طیف در محدوده زمان تناوبهای
مودهای باالتر جستجو کرد .دلیل عملکرد مناسب سنجههای شدت  PGVو  VSIدر مقایسه با سنجه شدت ) Sa(T1را میتوان در این نکته
جستجو کرد که این سنجههای شدت نماینده شدت حرکات زمین در محدوده زمان تناوبهای متوسط میباشند ،و زمان تناوب مود اول
سازههای خمشی کوتاه تا میان مرتبه نیز در محدوده زمان تناوبهای متوسط قرار میگیرد .الزم به ذکر است که سنجه شدت  FIکه عالوه
بر  PGVمدت زمان حرکات شدید زمین را نیز شامل میشود از لحاظ کارایی عملکرد بهتری در مقایسه با  PGVدارد.
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 نتیجهگیری-7
در این مطالعه عملکرد تعدادی از سنجههای شدت اسکالر رایج در ادبیات فنی برای پیشبینی ظرفیت فروریزش سه سازه فوالدی
 عملکرد سنجههای شدت با. ثانیه بررسی شد2.08  و1.32 ،0.95  طبقه با سیستم قاب خمشی ویژه با زمان تناوبهای به ترتیب9  و6 ،3
 نتایج بررسی کارایی.) مورد مطالعه قرار گرفت9  (شکلVs30 ) و8  (شکلR ،)7  (شکلM ) و کفایت آنها نسبت به3 بررسی کارایی (جدول
 نسبت به سایر سنجههای شدت، که بر اساس شکل طیف پاسخ بدست آمدهاند،Saavg  وIMC سنجههای شدت نشان داد که سنجههای
 برابر3  الی0.2  که بیانگر میانگین هندسی مولفههای طیف پاسخ در محدوده زمان تناوبهایSaavg  سنجه شدت.عملکرد بهتری داشتهاند
 نسبت به سایر سنجههای شدت بیشترین کارایی و یا به عبارت دیگر کمترین پراکندگی پیشبینی ظرفیت،زمان تناوب مود اول سازه است
 نتیجه بررسی کفایت سنجههای شدت.)0.26  و0.24 ،0.25  طبقه به ترتیب مقادیر9  و6 ،3 فروریزش را در هر سه سازه دارد (در سازههای
 الزم به ذکر است که سنجه. برخوردار میباشدVs30  وR ،M  در تمامی سازهها از کفایت نسبت بهPGV نشان داد که تنها سنجه شدت
 در نهایت با توجه به عملکرد. برخوردار نمیباشدM  تنها در یک سازه از کفایت نسبت به، که بیشترین کارایی را داشته استSaavg شدت
، نسبت به سایر سنجههای شدت در بحث کارایی و عملکرد نسبتا مناسب این سنجه شدت در بحث کفایتSaavg مناسبتر سنجه شدت
 برای پیشبینی ظرفیت فروریزش سازههای فوالدی کوتاه تا میان مرتبه با سیستم قاب خمشی ویژهSaavg استفاده از سنجه شدت اسکالر
.منجر به نتایج قابل اطمینانتری در مقایسه با استفاده از سایر سنجههای شدت میشود
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