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Tính toán công trình chịu động đất theo tiêu
chuẩn TCVN 9386:2012 có kể đến các đặc
trưng bất định của các tham số, bằng cách số
hóa các tham số của tiêu chuẩn và bằng thuật
toán Monte – Carlo cải tiến để phân tích.
Structural analysis subjected to seismic action base on design code TCVN 9386:2012 by
digitization fuzzy parameters and calculation by modified Monte-Carlo method

TÓM TẮT:
Mục đích của bài báo là xác định đáp ứng mờ của công trình chịu
tải trọng động đất, được tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế kháng
chấn Việt Nam TCVN 9386:2012. Các tham số mờ của tiêu chuẩn
được số hóa bằng các biến mờ (tìm hàm thuộc). Bài toán được giải
bằng phương pháp Monte-Carlo cải tiến. Để minh họa, một thí dụ
đã được xét.
Từ khóa: tập hợp mờ, mờ hóa, phương pháp Monte Carlo cải tiến.
ABSTRACT:
This paper is devoted to invertigate the fuzzy response of
construction subjected to sesmic action base on design code
TCVN 9386:2012 and it is solved by modified Monter-Carlo method.
The fuzzy parameters of design code is digitized by fuzzy
variables (membership function). A example in considered.
Keywords: fuzzy set, fuzzification, modified Monte-Carlo method
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