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Annex E Corbes de demanda – capacitat i corbes de fragilitat 
Funció de densitat acumulada de dany 

En general, el mètode per a l’obtenció de les funcions de densitat acumulada d’un 
determinat tipus d’element pot resumir-se, molt breument, en les següents fases: 

• Disseny de l’estructura 

Cal definir el nivell de disseny sismo-resistent de l’estructura objecte d’estudi. 

• Modelització 

Una vegada, determinat aquest nivell, cal obtenir-ne un model, a partir, per 
exemple, dels modes naturals de vibració. 

• Accions dinàmiques 

Cal sotmetre l’estructura estudiada a forces o accions dinàmiques reiteradament, 
obtenint-ne els efectes o danys produïts. Aquesta etapa pot dur-se a terme de dues 
formes: 

• En un laboratori, mitjançant una taula de vibració. 

• Mitjançant mètodes numèrics. Existeixen programes informàtics capaços de 
simular l’acció d’un sisme. 

• Resposta – avaluació danys 

Com a resultat, s’obté una sèrie de punts que relacionen un valor representatiu de 
l’acció sísmica – PGA, per exemple – amb els danys soferts per l’estructura 
analitzada. L’acció s’aplica repetidament amb la intenció d’obtenir una distribució 
de la probabilitat dels diferents graus de dany, per a cada nivell d’acció. A 
continuació, s’ajusten els resultats a tantes corbes com estats de dany es vulguin 
definir, donant lloc a les funcions de densitat acumulada que, a la metodologia 
HAZUS, s’anomenen corbes de fragilitat. 

En el cas del sistema d’energia elèctric, caldria repetir el procés anterior per a cada 
tipus de component del què consta. És, doncs, un procés realment laboriós i, sobretot, 
molt costós. Per aquest motiu, s’acostuma a consultar amb experts que proporcionen, 
aplicant els seus coneixements, els valors necessaris per a caracteritzar les corbes de 
fragilitat. 

Les corbes de fragilitat, a la metodologia HAZUS’99, es modelen com a funcions amb 
una distribució log-normal i proporcionen la probabilitat d’assolir o excedir cada un 
dels diferents estats de dany, prèviament definits, donada una acció sísmica. És a dir, 
són funcions de densitat acumulada, que es defineixen mitjançant dos estadístics: la 
mitjana i la desviació estàndard del paràmetre PESH que representa la perillositat 
sísmica. En el cas dels components que formen el sistema d’energia elèctrica de la 
regió metropolitana de Barcelona , el paràmetre PESH utilitzat és el PGA. 

El manual HAZUS’99 [1] incorpora el procés necessari per a l’obtenció de les corbes de 
fragilitat dels edificis. Per a un sistema d’energia elèctrica, HAZUS’99 proporciona els 
paràmetres que les descriuen, per a cada component i estat de dany, però no en 
detalla la seva obtenció. 

A continuació, es presenta el procés que utilitza la metodologia per a determinar les 
corbes de fragilitat dels edificis, amb l’objectiu d’entendre l’origen dels paràmetres 
estadístics aplicats al sistema d’energia elèctrica de la regió metropolitana de 
Barcelona. 

En l’estimació de danys sísmics, tenim dos factors: el perill i l’objecte [o estructura]. 
Per a obtenir una corba que englobi ambdós factors, es tractaran “a priori” 
independentment. 
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En primer lloc, es caracteritza la resposta de l’estructura davant un event sísmic, 
mitjançant una corba que s’anomena corba de capacitat. Posteriorment, es determina 
quina serà l’acció sísmica sota la qual estarà sotmesa l’estructura, el perill, 
representada mitjançant la corba denominada demanda sísmica o espectre de 
demanda, caracteritzada en l’apartat 3.3.1.1. El punt d’intersecció d’ambdues corbes, 
anomenat performance point, ens proporciona informació sobre el dany sofert per 
l’estructura. 

Corbes de capacitat i Espectre de demanda 

Les corbes de capacitat – o corbes push-over – són representacions de la resistència a 
la càrrega lateral produïda per un sisme en funció del desplaçament lateral 
característic, que pateix cada tipus d’estructura. 

HAZUS’99 utilitza una tècnica per a estimar el punt màxim de resposta de l’edifici com 
la intersecció entre la corba de capacitat i l’espectre de resposta del paràmetre PESH de 
demanda considerat, denominat altrament espectre de demanda. 

L’espectre de demanda s’obté a partir de l’espectre de demanda del paràmetre PESH 
amb un 5% d’esmorteïment, que es redueix per a nivells majors d’esmorteïment 
efectiu. La FIGURA E.1 il·lustra la intersecció entre la corba de capacitat d’un edifici 
considerat normal i la corba d’un espectre de demanda típic. 

 
FIGURA E.1 Exemple de corba de capacitat d’un edifici i d’espectre de demanda [1] 

La majoria d’edificis, actualment, es dissenyen utilitzant mètodes d’anàlisi elàstics 
lineals, principalment per la seva relativa senzillesa respecte als models no lineals. És a 
dir, la resposta dels edificis s’obté a partir de les propietats elàstico-lineals de 
l’estructura i les forces corresponents al sisme. La resposta elàstico-lineal obtinguda es 
redueix amb un factor que varia segons el tipus de sistema de forces laterals 
resistents. El factor de reducció es basa en dades empíriques i el criteri que explica la 
capacitat de deformació inelàstica del sistema estructural –la ductilitat–, la fluïdesa, la 
sobrecàrrega, l’esmorteïment produït (>5%) a grans deformacions, i altres factors que 
influencien en la capacitat dels edificis. Encara que aquesta aproximació, basada en 
forces, és difícil de justificar sota una anàlisi enginyeril, els edificis es segueixen 
dissenyant mitjançant aquests mètodes. 

Els danys sobre les edificacions són primordialment funció del desplaçament de 
l’edifici, més que de la força, a excepció d’alguns sistemes molt fràgils i d’alguns 
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elements molt sensibles a l’acceleració. En el rang inelàstic de la resposta dels edificis, 
l’increment dels danys degut a un increment del desplaçament és més gran, encara 
que la força lateral es mantingui constant o decreixi. Una bona predicció dels danys en 
els edificis requereix d’una bona estimació dels desplaçaments patits en el tram 
inelàstic de la resposta. Aquest requisit és difícil de complir  mitjançant models 
elàstico-lineals, doncs, l’estructura respon inelàsticament a l’agitació del terreny 
deguda a un sisme en magnituds no despreciables en el camp de la predicció dels 
danys sísmics. Les corbes utilitzades a HAZUS, basades en el mètode de l’espectre de 
capacitat, proporcionen prediccions simples i raonablement bones de la resposta 
inelàstica en desplaçament amb el propòsit d’obtenir una bona estimació dels danys 
sísmics. 

La corba de capacitat prové de la relació entre el desplaçament de l’edifici i la 
resistència de tall equivalent estàtica a la base. Per tal de poder comparar directament 
la corba de capacitat amb la corba de demanda del terratrèmol, l’eix on es representa 
la resistència de tall es transforma en termes d’acceleració espectral SA i l’eix on es 
representa el desplaçament es converteix en termes de desplaçament espectral SD. 
D’aquesta manera, s’obté, en un sol gràfic, l’estimació vertadera de la resposta en 
desplaçament de l’edifici donada una resposta espectral d’un terratrèmol determinat. 

Les corbes de capacitat estan definides per tres punts de control, que caracteritzen la 
capacitat de l’estructura: 

• Capacitat de disseny. És el valor de la força nominal requerida pel model de 
disseny sismo-resistent en el moment de la seva construcció. Si no ha estat 
construït segons un disseny sismo-resistent, la capacitat de disseny serà una 
estimació d’aquesta força nominal. En l’obtenció d’aquest valor, no es 
considera l’acció del vent. 

• Capacitat de cessament. Representa la força lateral vertadera de l’edifici, 
considerant que en el disseny s’han aplicat factors d’augment. 

• Capacitat última. Representa la força màxima de l’edifici en el moment que 
el sistema global de l’estructura ha assolit totalment un estat plàstic. Aquest 
valor incorpora implícitament les pèrdues de resistència degudes al 
trencament lateral d’elements fràgils. 

Normalment, es considera que l’edifici pot seguir deformant-se després d’assolir una 
càrrega superior a la capacitat última sense perdre l’estabilitat, però el seu sistema 
estructural no proporciona resistència addicional a la força lateral provocada pel 
terratrèmol. 

 
FIGURA E.2 Corba de capacitat d’una estructura [1] 

La FIGURA E.2 mostra un exemple de corba de capacitat d’una estructura. 
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Les corbes de capacitat dels edificis es construeixen a partir d’estimacions de les 
propietats enginyerils que afecten a la capacitat de disseny, de cessament i última de 
cada model d’edifici. Aquestes propietats varien segons una funció de distribució log-
normal de la força lateral última Au [FIGURA E.2] corresponent a cada nivell de disseny. 
Els valors d’aquests paràmetres utilitzats per a construir la corba de capacitat de cada 
tipus d’edifici són valors mitjans, que tenen una variabilitat – desviació estàndard – 
diferent. Per a estimar la resposta màxima de l’edifici, s’utilitza la corba de capacitat 
mitja, quan intercepta amb l’espectre de demanda. Òbviament, la variabilitat associada 
a les corbes de capacitat contribueix en la variabilitat de les corbes de fragilitat. 

Corbes de fragilitat 

Les corbes de fragilitat estan regides pel què s’anomena paràmetre PESH. Pel cas de 
ruptura del terreny, el paràmetre PESH utilitzat és el Permanent Ground Displacement 
PGD, mentre que pel cas de l’agitació del terreny, és la resposta espectral pic, el Peak 
Ground Acceleration PGA. 

La forma considerada per a les corbes de fragilitat és la de les corbes teòriques 
corresponents a una distribució log-normal. Cada corba es defineix mitjançant un valor 
mitjà del paràmetre de demanda PESH que correspon al llindar de l’estat de dany ds i 
per la variabilitat associada a aquest estat. Els valors mitjans dels paràmetres PESH 
requerits per a definir la corba de fragilitat d’un component s’obtenen a partir d’uns 
índexs que descriuen el llindar dels diferents estats de dany, que varien segons 
l’estructura analitzada. 

Es defineix un valor de la desviació estàndard log-normal, que descriu la variabilitat de 
les corbes de fragilitat, per a cada estat de dany i cada tipus d’estructura. 

Els danys es distribueixen amb una mitjana Sd,Sds, que és el valor mitjà del llindar de 
l’estat de dany ds, i una desviació estàndard Sdsβ . La variabilitat total associada a un 
estat de dany és una combinació de tres contribucions, com s’observa a l’ EQUACIÓ E–
1. 

[ ]( ) ( )( )22
SdsMSds,dDCSds S,,conv ββββ +=  

EQUACIÓ E–1 

on Sdsβ és la desviació estàndard log-normal que descriu la 
variabilitat total de l’estat de dany ds 

 Cβ  és el paràmetre de la desviació estàndard log-normal que 
descriu la variabilitat corba de capacitat 

 Dβ  és el paràmetre de la desviació estàndard log-normal que 
descriu la variabilitat de l’espectre de demanda 

 ( )SdsMβ  és el paràmetre de la desviació estàndard log-normal 

que descriu la incertesa en l’estimació del valor mitjà del 
llindar de l’estat de dany ds 

La funció conv de l’ EQUACIÓ E–1 implica un complex procés de convolució de les 
distribucions de probabilitat de l’espectre de demanda i de la corba de capacitat. 
Ambdues corbes estan definides probabilísticament pels valors mitjos de les propietats 
i dels paràmetres de variabilitat corresponents. La corba de capacitat depèn de 
l’estructura que s’estigui estudiant. L’espectre de demanda està lligat a les 
característiques de la regió analitzada i de la font sísmica, és a dir, de l’escenari 
estudiat. El procés de convolució proporciona les eines necessàries per a determinar la 
probabilitat de la posició del performance point. Aquesta és una probabilitat 
condicionada al fet que l’espectre de demanda mig intercepta més fàcilment amb la 
corba de capacitat mitjana en un rang de resposta determinat. Per a cada valor mitjà 
d’estat de dany, s’obté la probabilitat d’assolir o excedir aquest, donada la resposta de 
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l’edifici en el punt d’intersecció. Aquest procés es va repetint fins a formar una 
descripció acumulativa de la probabilitat d’assolir o excedir un determinat estat de 
dany. Aquesta corba de probabilitat acumulada s’ajusta una funció amb distribució 
log-normal, de la que s’obté el valor de la desviació estàndard de l’efecte combinat de 
la variabilitat de la capacitat i la demanda  

Se suposa que el paràmetre ( )SdsMβ  que descriu la incertesa al estimar el valor mitjà del 

llindar de l’estat de dany ds és independent de la capacitat i de la demanda. 

En general, la variabilitat total per a cada estat de dany, Sdsβ , ve donada per la 
contribució de tres fonts d’incertesa diferents: el llindar de l’estat de dany, la capacitat 
de resposta de l’estructura i la que prové de la variabilitat espacial de la demanda del 
moviment del terreny. Cada una d’aquestes contribucions es consideren variables 
aleatòries amb una distribució log-normal. Els paràmetres corresponents a la capacitat 
i la demanda són dependents entre ells i s’utilitza un procés de convolució per a 
definir l’efecte combinat en la variabilitat de cada estat de dany. Aquest es combina, a 
l’hora, amb la incertesa en el valor mitjà del llindar de l’estat de dany. Com a resultat, 
s’obtenen les funcions de densitat acumulada d’una variable amb distribució log-
normal: les corbes de fragilitat. 

Una variable aleatòria no negativa X es diu que té una distribució log-normal si la 
variable aleatòria Y = ln(X) té una distribució normal. La funció de densitat resultant 
d’una variable aleatòria log-normal quan ln(X) es distribueix normalment amb els 
paràmetres µ i σ és la de l’ EQUACIÓ E–2. 

( ) 2

2
1

2

1 
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·

e·
··x

)x(f  

EQUACIÓ E–2 

on x és el valor que pren la variable aleatòria X amb distribució 
log-normal 

 µ és la mitjana de la variable aleatòria Y amb distribució 
normal 

 σ és la desviació estàndard de la variable aleatòria Y amb 
distribució normal 

L’esperança matemàtica i la variança de X s’obtenen a partir de les expressions de l’ 
EQUACIÓ E–3. 

Les funcions de densitat d’una variable aleatòria log-normal són asimètriques 
positives, a diferència de la distribució normal, que es totalment simètrica. 

Si es considera al desplaçament espectral Sd com a variable aleatòria, es defineix 
mitjançant l’ EQUACIÓ E–4. 

[ ] 2

2σµ+
= eXE  

[ ] 




 −= + 1

222 σσµ e·eXVar  

EQUACIÓ E–3 

on µ és la mitjana de la variable aleatòria Y amb distribució 
normal 

 σ és la desviació estàndard de la variable aleatòria Y amb 
distribució normal 
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dsds,dd ·SS ε=  

EQUACIÓ E–4 

on ds,dS  és el valor mitjà del desplaçament espectral de l’estat 

de dany, ds,  

 dsε  és una variable aleatòria log-normal amb valor mitjà 

unitari i desviació estàndard logarítmica, dsβ  




