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SRSSرا پیشنهاد میکنيد  .آیینناميه  ATC-32روش  SRSSو قاعيده
 %01 ، %011را در تحلیل پلها الزم میداند
.اگرR2 ، R1و  R3به ترتیب بیانگر رفتار سيازه تحيت دو مؤلفيه افقيی و
مؤلفه عمودی حرکت زمین باشند  ،در آنصورت پاسخ کل سازه )  ( Rطبيق
روش  SRSSبصورت زیر محاسبه میشود:

چکیده
اگر چه در طرح لرزهای سازهها ،جهت حرکت زمین معموال در امتداد
محورهای سازه در نظر گرفته می شود  ،ولی این مطلب مشخص شده است
که برای اکثر نواحی لرزه خیز جهان زلزله میتواند در هر جهت افقی اتفاق
بیفتد  .این مطلب بررسی جهتهای مختلف زلزله را که ممکن است موجب
افزایش پاسخ دینامیکی سازه شود را الزم میکند .
بطور کلی میتوان گفت که یك طرح سازهای مناسب باید به گونهای باشد
که در آن سازه قادر به تحمل نیروی زلزله در تمام جهتهای ممکن باشد  .به
این منظور معموال حرکت زمین به سه مؤلفه تجزیه میشود  :دو مؤلفه افقی
و یك مؤلفه عمودی  .از حرکت دورانی زمین معموال صرفنظر میشود .
از آنجا که مرکز زلزله مشخص نمیباشد  ،لذا تعیین پاسخ سازه برای هر
سیستم مختصات و طراحی سازه برای بزرگترین پاسخ الزم میباشد  .مقدار
پاسخ سازه بواسطه هر کدام از مؤلفههای زلزله معموال به وسیله روش طیف
پاسخ تعیین میشود  .در این روش  ،مودهای پاسخ برای هر طیف خاص در
هر مؤلفه بدست آمده و با هم ترکیب میشوند تا پاسخ سازه مشخص شود .
در حرکات چند مؤلفهای باید پاسخ ناشی از مؤلفههای مختلف به نحوی با
هم ترکیب شوند تا پاسخ کل بدست آید  .رویهای که توسط آیین نامههای
طراحی حاضربه این منظور اختصاص یافته است پایه مفهومی دقیقی نداشته
و رابطه بین مؤلفههای حرکت زمین را به خوبی در نظر نمیگیرد .
در تحقیق حاضر ضمن بررسی نکات ضعف قواعد ترکیبی حاضر برای تعیيین
پاسخ سازه تحت حرکيات چنيد مؤلفيهای ،یيك روش ترکیبيی جدیيد بيرای
ترکیب نتایج پاسخ مودهای مختلف بر اساس کارهای انجيام شيده محققيین
مختلف ارائه میشود .روش پیشينهادی عميال گسيترش یافتيه روش CQC
میباشد که برای ترکیب نتایج پاسخ مودهای مختليف سيازه تحيت حرکيات
یك مؤلفهای استفاده میشود .در نهایت ضمن مقایسه این روش بيا روشيهای
ترکیبی رایج ،صحت این روش بر روی چند سازه با شکلهای مختلف بررسيی
میشود.
کلمات کلیدی :زلزله چند مؤلفيهای ،روش ترکیيب  ، SRSSروش ترکیيب
CQC
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فرض اصلی در این روش ایين اسيت کيه مقيادیرR2 ، R1و  R3بصيورت
آماری مستقل از هيم هسيتند  .طبيق نظریيه  Penzienو  Watabeاگير
مؤلفههای افقی وارد شده به سازه در جهت محور اصيلی زلزليه باشيند  ،ایين
روش صيحی اسيت .هير چنيد در عميل جهيت مؤلفيههای زلزليه بيا جهيت
محورهای فرضيی سيازه منطبيق نمیباشيند .در بعضيی آیینناميهها ماننيد
Caltransدر طراحی پلها  ،جهت مؤلفههای زلزله بر اسياس هندسيه سيازه
تعیین میشوند .البته این جهتهای فرضی ممکين اسيت بيا جهتهيای اصيلی
زلزله تطابق نداشته باشند .در نتیجه مؤلفههای حرکيت زميین کيه بيه سيازه
اعمال میشوند بطور کلی با هم همبستگی دارند.
روش توزی درصدی بر مبنای کارهيای انجيام شيده توسيط  Newmarkو
Rosenbluethو )  Contreras ( 1977تبیین شيده اسيت  .ایين روش
میزان  Rرا بصورت مجموع  %011پاسخ تحت حرکيت در یيك جهيت و α
درصد پاسخ ناشی از زلزله در دو جهت دیگر تعیيین میکنيد  .ترکیبيی کيه
بحرانیترین حالت را ایجاد کنيد در طراحيی ميورد اسيتفاده قيرار میگیيرد .
بنابراین سه حالت باید در نظر گرفت:
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بييرای داشييتن حييداقل خطييا از مجمييوع سييه فرمييول خطييی فييوق ،
Rosenbluethو α ، Contrerasرا  %01پیشنهاد کردند  .ایين مقيدار
در آییننامه ) UBC97 (ICBO,1997و  Caltrans 90ميورد اسيتفاده
قرار گرفته است  .البته این دو آییننامه فقيط از فرمولهيای ( a-) 2و(b-) 2
بدون در نظر گرفتن اثر  αR3استفاده میکنند .با این حال این آیینناميهها
تأکید میکنند که در مواردی که اثر مؤلفه قائم مهم است بایيد آنيرا در نظير
گرفت ؛ هرچند روش مشخصی را برای ترکیب اثر مؤلفيه قيائم بيا دو مؤلفيه
دیگر معرفی نمیکنند ) α ، .Newmark (1975را برابير  %01پیشينهاد
کرد ضمن اینکه بر این مطليب هيم تأکیيد داشيت کيه نتيایج ایين روش در
مقایسه با روش  SRSSمحافظهکارانهتر است .این پیشنهاد توسط استاندارد

مقدمه
اکثر آییننامههای حاضر که مسأله زلزلههای چند مؤلفهای را در نظير
میگیرند ارتباط بین پاسخهای سيازه تحيت مؤلفيههای مختليف زلزليه رابيه
روش  SRSSیا قاعده اعمال زلزله به صورت درصدی از هم
در دو راستا منحصر میکننيد .آیینناميه  UBC97هير دو روش  SRSSو
پخش زلزله بصورت  %011و  %01را برای سازههای با نيامنظمی خياص الزم
میداند  ( ICBO , 1997 ) .آییننامه  Caltransدر بحث طراحيی پيل
قاعده  01/011را برای هر نوع سازهای الزم میداند .ایين آیینناميه اشيارهای
به روش  SRSSنمیکند استاندارد  ASCEقاعيده توزیي  %01 ، %011و
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)ASCE4-86 (ASCE, 1996مورد استفاده قرار گرفت  .احتماال همین
نتایج مبنای استاندارد  ATC-32نیز قرار گرفته است.
هدف از مقاله حاضر بررسی نکات ضعف قواعد ترکیبيی حاضير بيرای تعیيین
پاسخ سازه تحت حرکات چند مؤلفهای و پیشنهاد یك روش ترکیبيی جدیيد
برای ترکیب نتایج پاسخ مودهای مختلف با پایه تئوری دقیق میباشد  .روش
پیشنهادی در ابتدا توسط  Smobyو )  Der Kiureghion (1985ارائه
شد و عمال گسترش یافته روش  CQCبود کيه بيرای ترکیيب نتيایج پاسيخ
مودهای مختلف سازه تحت حرکات یك مؤلفهای استفاده میشود که در این
مقاله از آن به عنوان  CQC3نام برده میشود از نویسندگان محتيرم دعيوت
میشود که این شیوه ناميه را در هنگيام تهیيه مقاليه دقیقياا رعایيت نماینيد،
اطمینان داریم که جنابعالی هم این دقتها را در راستای افيزایش کیفیيت
الزم میدانید .پس از باز کردن این دستورالعمل شما به راحتی میتوانیيد بيا
بازنویسی بر روی هر بخش مقاله خود را مطابق فرمت همایش تهیه نمایید.
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از ترکیب معادالت( )0تا( )8پاسخ بیشینه  Rبصورت تابعی از  θبه شکل
زیر درمیآید :

R( ) 

شکل  0یك سازه را نشان میدهد که بطور همزمان تحت تأثیر دو مؤلفه
افقی و یك مؤلفه عمودی در جهت  0یا  zقرار گرفته است  .فرض کنیم
 Sa2 ،Sa1و  Sa0به ترتیب طیف پاسخ شتاب برای مؤلفه های  a2 ،a1و
 a3باشند  .با فرض یك سیستم االستیك خطی و میرایی ویسکوز  ،میتوان
از روش تحلیل طیفی برای تعیین پاسخ سازه استفاده کرد  .فرش کنیم R
پاسخ دینامیکی بیشینه سازه (  ) Peak Responseتحت اثر همزمان 0
طیف باشد  R .می تواند هر کدام از پارامترهای تغییر مکان  ،تنش یا نیرو
باشد  .برای طیف  Sa1پاسخ مودال  Ri1در  iامین مود ارتعاشی میتواند
بصورت زیر نوشته شود :
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در روابط فوق  Cijضریب همبستگی بین پاسخهای مودهای  iو  jاست  .از
آنجا که مؤلفه های حرکت زمین با هم همبستگی ندارند پاسخ حداکثر ( ) R
تحت اثر همزمان سه مؤلفه بصورت زیر محاسبه میشوند :

روش  CQC3برای ترکیب پاسخ مؤلفههای زلزله
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که  Ri1xو  Ri1yو  Ri2xو  Ri2yبه ترتیب پاسخ مودال حداکثر
محاسبه شده هستند هنگامی که Sa1و  Sa2در امتداد محورهای مرج
سازه (  xو  ) yعمل میکند  .و باالخره  R0نیز حداکثر پاسخ مودال در مود
 iام است هنگامی که طیف  Sa3در امتداد محور  zعمل میکند .
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تاب ) R(θتغییرات پاسخ بیشینه را نسبت به زاویه برخورد  θو مؤلفه افقی
زمین نشان میدهد  .در حالتی که  = θ 1است و هر سه طیف زلزله در
امتداد محورهای مرج  xو  yاعمال میشوند  ،حداکثر پاسخ از روی فرمول
SRSSبدست میآید:
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زاویه بحرانی
زاویه بحرانی  θبصورت مقدار θای تعریف میشود که حداکثر مقدار  Rرا در
معادله ( )9بدست میدهد .با مشتق گیری از معادله( )9نسبت به  θو
مساوی صفر قرار دادن آن نتیجه میشود :

شکل  :0سازه تحت دو طیف افقی با زاویه دلخواه و طیف عمودی

پاسخ حداکثر که بواسطه مولفههای  0،2و  0ایجاد شده است از ترکیب
پاسخهای مودی با در نظر گرفتن همبستگی مودها بصورت زیر بدست
میآید:
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خمشی و حداکثر بار محوری را در زاویه حدود  01درجه بدسيت میدهيد .
در حالی که از روش  SRSSزاویه بحرانی صيفر درجيه بدسيت میآیيد  .در
روش  01/011بار محوری و لنگر خمشی حداکثر تيا حيدی بیشيتر از روش
 SRSSاست .

حالت کابردی مؤلفه افقی با شکل طیف یکسان و طیف قائم دلخواه
فرض کنیم که بین طیفهای افقی رابطه زیر برقرار باشد:
Sa2 = γ Sa1
که  γبه عنوان نسبت طیف افقی زلزله شناخته میشود در این حالت پاسخ
حداکثر  Rبصورت تابعی از زاویه تالقی به شکل زیر درمیآید:
  1x 2
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()06
معادله  06را میتوان بصورت زیر نیز مرتب کرد :
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()07
معادله ( )07دارای سه ترم مجزا است  :ترم اول بیانگر قاعده  SRSSاست و
ترم دوم و سوم که شامل زاویه  θمیشوند بیانگر ایين حقیقيت هسيتند کيه
جهتهای اصلی حرکت زمین و سازه در حالت کلی بر هيم منطبيق نیسيتند .
میزان مشارکت و همبستگی مؤلفههای مختلف حرکت زميین در ایين ترمهيا
آمده است  R1xy.در معادله ( )07به عنيران یيك تيرم واسيطه بيرای تعیيین
ارتباط بین  R1xو  R1yبوده و بصورت زیر تعریف میشود
1x 1 y
R

()08

   C ij R
i j

1xy

شکل  )a ِ : 0تغییرات لنگر خمشی نسبت به زاویه  θدر دو روش  SRSSو
 )b ، 01/011تغییرات بار محوری نسبت به زاویه  θدر دو روش  SRSSو 01/011

مشاهده میشود کيه بيا تغییيرات نسيبت طیفهيا در دو راسيتا )  ( γپاسيخ
حداکثر روش  SRSSتغییر نمیکند و این مقدار بيرای هير سيه حاليت ، 0
 ، = γ 1/75 ، 1/85بيرای لنگير خمشيی برابير  ton.m35/7و بيرای بيار
محوری  ton122میباشد که علت آنرا میتيوان در عيدم تيأثیر مؤلفيه دوم
زلزله در پاسخ حداکثر جهت  xدانست .به عبارت دیگر میتوان چنین گفيت
که در سازههای با تقارن کامل شعاعی  ،جهت بحرانی زلزله در امتيداد شيعاع
بوده و به نسبت طیفهای زلزله بستگی ندارد .
از تحلیل سازه با اعمال طیف زلزله به طور جداگانه در جهيت  xو  yمقيادیر
 R1xو  R1yبرای نیروی محوری و لنگر خمشی بصورت زیر بدست میآید:
R1x = 7.35 ton.m , R1y = 0 , R1xy = 0
لنگر خمشی
1x
1y
1xy
R = 1.22 t, R = 0, R = 0
بار محوری

R

حل چند مثال
به منظور روشنتر شدن مطالب ارائه شده و بررسی مزایای هر روش ،در ایين
قسمت مثالهایی ارائه میشود .
مثال : 0به منظور بررسی سازههای دارای تقارن شعاعی  ،در این مثيال یيك
سازه استوانهای مطابق شکل ( )2مورد مطالعيه قيرار میگیيرد  .سيازه دارای
اسکلت فوالدی است  .بار مرده بيه اضيافه بيار زنيده برابير 211کیليوگرم بير
مترمرب فرض میشود از اثر مولفه قائم زلزليه صيرفنظر شيده اسيت  .سيازه
تحت طیف زلزله آییننامه ( 2811ویرایش دوم) بيرای خيان نيوع  IIIقيرار
گرفته است  .ضرایب  A = 0.35و  R = 6فرض شدهاند .

با جایگذاری روابيط فيوق در معادليه ( θcr ، )05بيرای هير دو ميورد لنگير
خمشی و بار محوری صفر بدست میآید  .با جایگذاری  θcrدر رابطيه (، )06
مقادیر نیروی محوری حداکثر و لنگر خمشی حداکثر به ترتیب  0/22تن و
 7/05تن.متر بدست میآید.
مثال  : 2در این مثال یك سيازه مسيتطیلی بيا نسيبت طيول بيه عيرض 01
مطابق شکل ( )0مورد مطالعه قرار میگیرد  .سازه دارای اسکلت بتنی اسيت.
بار مرده به اضافه  %21بار زنده برابر  011تن فرض میشود  .با توجه به عدم
تأثیر مولفه قائم زلزله در روی پاسخ بحرانی و همچنین زاویه بحرانيی  ،از آن
صرفنظر شده است .شرایط بارگذاری لرزهای مشابه مثال اول است.

شکل  : 2سازه مثال 0

نمودار تغییرات نیروی محوری و لنگر خمشيی نسيبت بيه زاویيه  θبيرای دو
روش  SRSSو  01/011در شکل( )a-0و ( )b-0رسم شده است  .همانطور
که در شکل ( )a-0و ( )b-0مشاهده میشود ،روش  01/011حيداکثر لنگير
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جمع بندی
از مجموع موارد ذکر شده  ،میتوان چنین نتیجه گرفيت کيه روش 01/011
جوابهييای محافظهکارانييهتری را نسييبت بييه سييه روشSRSS ، CQC3و
 011/011نتیجه میدهد  .این مطلب در اکثير مواقي بيرای روش 01/011
نیز صادق است .با این حال روش  SRSSجوابهای منطقیتيری نسيبت بيه
روشهای توزیعی  01/011و  01/011بدست میدهد  .ایين مطليب در ميورد
سيازههای متقيارن بیشيتر مشياهده میشيود ودر هير سيه روش ، SRSS
100/40و  01/011انتخاب محورهای مناسب تأثیر زیادی دز جوابهيا دارد .
این مطلب در مورد سازههای نامتقارن محسوستر است.
عدم همبستگی پاسخهای سازه در جهتهيای  xو  yبيه مشخصيات سيازه در
جهت  xو  yبستگی دارد بطوری که هر چيه رفتيار سيازه در جهيت  xو y
مستقل از هم باشد به صحت روش  SRSSنزدیکتر میشویم .
در سازه های دارای تقارن شعاعی  ،جهت بحرانی در امتداد شيعاع اسيت  .در
این حالت نتایج روش  SRSSبا نتایج روش  CQC3مطابقت دارد .

شکل : 0سازه مثال 2

نمودار تغییرات نیروی محوری و لنگر خمشيی نسيبت بيه زاویيه  θبيرای دو
روش  SRSSو  01/011در شيکل( )5رسيم شيده اسيت  .هميانطور کيه در
شکل ( )a-5تا ( )c-5مشاهده میشود،روش  011/01حداکثر لنگر خمشيی
را در زاویه حدود  75درجه برای لنگر خمشی جهت  xو در زاویيه حيدود05
درجه برای لنگر خمشيی جهيت  yبدسيت میدهيد  .در حيالی کيه از روش
 SRSSزاویه بحرانيی صيفریا نيود درجيه بدسيت میآیيد .نتيایج حاصيل از
نمودارها نشان میدهد که با تغییرات نسبت زلزليه در دو جهيت (  ) γپاسيخ
جداکثر تغییر نمیکنيد و بيرای هير سيه حاليت  γ = 0 ، 1/85 ، 1/75پاسيخ
حداکثر با پاسخ  SRSSبرابر است از تحلیل سازه با اعميال طیيف زلزليه بيه
طور جداگانه در جهت  xو  yمقادیر  R1xو  R1yبرای نیروی محوری و لنگر
خمشی بصورت زیر بدست میآید :
1x
1y
1xy
R = 0 t.m , R = 1.77 t.m, R = 0
لنگر خمشیx
R1x = 0.7946 t.m, R1y = 0, R1xy = 0
لنگر خمشیy
با جایگذاری روابط فوق در معادله ( θcr ، )05برای دو مورد لنگير خمشيی
 xو  yبه ترتیب نود و صفر بدست میآید  .با جایگذاری  θcrدر رابطيه ()06
 ،مقادیر لنگر خمشی حيداکثر در جهيت  xو  yبيه ترتیيب  0/77تن.متير و
 1/795تن.متيير بدسييت میآیييد  .در هيير سييه شييکل مشيياهده میشييود کييه
پاسخهای حداکثر و حداقل با هم نود درجه اختالف دارند کيه صيحت رابطيه
( )05را نشان میدهد .

مراجع
1-Charles Menun and Aemen Der Kiureghian “ A
Replacement for the 30% , 40% , and SRSS Rules for
Multicomponent Seismic Analysis “, Earthquake
Spectra , Vol 14 , No 1 , February 1998
2-Oscar A. Lopez , Anil K. Chopra and Julio J.
Hernandez “ Critical Response of Structures to
Multicomponent Earthquake Excitation “Earthquake
Engineering & Structural Dynamics,Vol 29,1759-1778
((2000
3-Oscar A. Lopez And Ronald Torres “ The Critical
Angle of Seismic Incidence and the Maximum
& Structural Response “ Earthquake Engineering
(Structural Dynamics,Vol 26, 881-894 (1997
4-Edward L.Wilson, Iqbal Suharwardy and Ashraf Habibullah
“A Clarification of the Orthogonal Effects in a ThreeDimensional Seismic Analysis “, Earthquake Spectra , Vol 11
, No 4 , November 1995
5-Oscar A. Lopez And Ronald Torres “The Critical Angle of
Seismic Incidence and the Maximum Structural Response
“Earthquake Engineering & Structural Dynamics,Vol 26, 881(894 (1997
”6-Clough, R. W. and Penzien, J.,”Dynamics of Structures
McGraw-Hill, New York , 1993
7-B. Li, F. G. A. Al-Bermani and S. Kitipornchi “Maximum
Response of Asymmetric Structures Subjected to a
& Multicomponent Earthquake “Earthquake Engineering
)Structural Dynamics,Vol 22 , 1047 – 1066 (1993

شکل  ) aِ : 5تغییرات لنگر خمشی xنسبت به زاویه  θدر دو روش SRSS
و  )bِ ، 01/011تغییرات لنگر خمشی xنسبت به زاویه  θدر دو روش
 SRSSو  )c ، 01/011تغییرات بار محوری نسبت به زاویه  θدر دو روش
 SRSSو 01/011

4

www.SID.ir

