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Tóm tắt: 
 

Phương pháp đánh giá xác suất rủi ro địa chấn là một phương pháp phổ biến để đánh giá nguy cơ 

phá hủy của các công trình xây dựng do động đất. Để định lượng mức độ thiệt hại của kết cấu, đồ 

thị trạng thái phá hủy là một công cụ hữu ích. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa xác suất phá hủy 

ứng với tham số của cường độ động đất. Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển đồ thị trạng thái 

phá hủy như là một hàm của chu kỳ lặp dựa vào mô phỏng số với các mô hình nhu cầu và khả 

năng đáp ứng địa chấn của kết cấu. Đồ thị này sẽ hữu ích cho các quyết định sửa chữa, gia cường 

kết cấu, lập kế hoạch ứng phó thiên tai, ước lượng thiệt hại trực tiếp và đánh giá tính năng còn lại 

của kết cấu. Ví dụ số với kết cấu khung thép phi tuyến chịu tác động bởi các gia tốc nền sẽ được 

trình bày để minh họa và áp dụng cho nghiên cứu này.                          

           Từ khóa: Rủi ro địa chấn; Đồ thị trạng thái phá hủy; Chu kỳ lặp; Xác suất phá hủy; Động 
đất.         

Abstract: 

The seismic probabilistic risk assessment (PRA) methodology is a popular approach for evaluating 

the risk of failure of engineering structures due to earthquakes. To quantify a damage level (slight, 

moderate, extensive, and complete) of structures, fragility curves are found to be a useful tool. A 

seismic fragility curve shows the probability of structure damages in function of a seismic intensity 

such as the peak ground acceleration (PGA), peak ground velocity, pseudo velocity spectrum and 

return period. The objective of this study is to develop seismic fragility curves as a function of the 

return period based on numerical simulation using Probabilistic Seismic Demand Model (PSDM) 

and Probabilistic Seismic Capacity Model (PSCM) The curve is useful for seismic retrofitting 

decisions, disaster response planning, estimation of direct monetary loss, and evaluation of loss of 

functionality of structures. The numerical example, with non-linear  multi-storey steel  frames 

subjected to seismic excitations, is studied to exemplify and validate the proposed approach.             
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