
 

 

 (RSM1 )پایان روش طیف پاسخ

 5132خَالی  31 –ادٍاسد ٍیلؼَى 

 49تشخوِ: ػجذالوْذی ػجبػی آرس 

 

 در تحلیل لرزه ای RSMتاریخچه روش 

سٍؽ تمشیجی تحلیل عیفی سا اثذاع کشدین پـیوبًین. دس آى سٍصگبس،  3495سی کالف ٍ هي اص ایٌکِ دس ػبل 

تؼذادی اص حشفِ ای ّب اص هدوَع هغلك پبػخ ّبی هَدی ثشای تخویي ًیشٍّبی حذاکثش اػضب اػتفبدُ هی کشدًذ. 

ین. ّشچٌذ، کؼی کِ ایي سٍؽ سا دس ثشای تشکیت ًتبیح هَدّب اػتفبدُ کٌ SRSSسی پیـٌْبد کشد کِ اص سٍؽ 

تؼذادی اص ثشًبهِ ّبی تحلیل دیٌبهیکی لشاس داد تب هٌْذػبى ایي اهکبى سا پیذا کٌٌذ تب اػذادی هثجت ٍ ثی هؼٌی ثب 

سا ثب سٍؽ  SRSSسٍؽ  kiureghian، هي ٍ 3491اسصؽ کن یب حتی ثی اسصؽ تَلیذ کٌٌذ هي ثَدم. اٍایل 

CQC شد خذیذ دس استؼبؿبت تلبدفی اثضاسّبی هکبًیکی ثشای ثذػت آٍسدى همذاس خبیگضیي کشدین. ایي سٍیک

هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ ثَد. ثٌبثشایي اػتفبدُ اص  ،حذاکثش همذاس یک ًیشٍ یب خبثدبیی دس ًمغِ صهبًی ًبهـخق

ٌذ ٍاسد کِ دس آى دٍسُ استؼبؽ تٌْب چٌذ دلیمِ اػت ٍ ًِ چٌذیي ػبػت، ًیبصه ،ایي سٍؽ دس هٌْذػی صلضلِ

کبس هی کٌن تَكیِ هی کٌن اص ایي سٍؽ ثشای  RSMػبل اػت ثب  21کشدى تمشیجبت دیگشی ثَد. حبال کِ 

 تحلیل لشصُ ای اػتفبدُ ًکٌیذ.

 باشذ RSMمعادله ای که بایذ خاتمه دهنذه روش 

ؼشیف کشدًذ. سا ثشای تیشّب ت)ظشفیت ثِ تمبضب(  D/C  ، هحممیي ٍ تؼذادی اص حشفِ ای ّب ًؼجت 3441دس ػبل 

ثشای ایٌکِ ثتَاًٌذ ؿشایظ آییي ًبهِ ّبی هختلف سا تبهیي کٌٌذ هـخق کشدًذ کِ دس ّوِ اػضبی یک ثؼذی 

 دس ّوِ ًمبط صهبًی ثبیؼتی ساثغِ صیش ثشلشاس ثبؿذ:ٍ ػبصُ  فـبسی
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 Response spectrum method 



 

 

اػتبتیکی  )ؿبهل ًیشٍّبی ( )t  ، ( )  5( )  1کِ دس ایي ساثغِ، ًیشٍّبی ٍاسدُ ثِ همغغ ػضَ دس صهبى 

ٍ ثِ  ثَدُ. ثبثت ّبی تدشثی، ٍاثؼتِ ثِ آییي ًبهِ ٍ هَاد ّؼتٌذ لجل اص اػوبل ثبسّبی دیٌبهیکی ّن هی ؿًَذ(

 كَست هؼوَل ثِ تشتیت صیش تؼشیف هی ؿًَذ:

∅
 

 = ضشایت همبٍهت   ∅ٍ

 = ضشایت کبّـی لٌگش  1 5ٍ 

 = ظشفیت خوـی  1  5ٍ  

 = ظشفیت هحَسی    

 .ثب عَل هَثش تمشیت صدُ ؿذُ 1ٍ  5= ظشفیت هحَسی اٍیلش)ثبس اٍیلش( حَس هحَسیْبی   1  5ٍ  

ثِ ساحتی ثِ كَست تبثؼی  ،دس توبم همبعغ کلیِ اػضب ( )1  ( )5  ( )  ثشای ّش تحلیل تبسیخچِ صهبًی،

تشکیجبت ثبسگزاسی ثِ  ثشای توبم ، R(t)اص صهبى هحبػجِ هی ؿَد. ثٌبثشایي، حذاکثش ًؼجت تمبضب ثِ ظشفیت 

ثشًبهِ ّبی اهشٍصی دس کؼشی اص ثبًیِ هحبػجِ هی  ثب اػتفبدُ اص ثب ّش تحلیل کبهپیَتشی ،كَست دلیك ٍ هـخق

دس پغ پشداصًذُ ّبی خَد داسًذ. ثب ایي ٍخَد،  دسًٍی،ایي لبثلیت سا ثِ كَست  CSIتوبم ثشًبهِ ّبی ػشی ؿَد. 

صیشا  ؛سا ًوی تَاى ثِ كَست دلیك هحبػجِ کشد ( )1  ( )5  ( ) همبدیش  ، تحلیل پاسخ طیفیدس ّش 

تَلیذ هی ؿًَذ. ایي همبدیش اٍج حذاکثش، احتوبل ثؼیبس کوی ثشای ٍلَع ّوضهبى  1  5   فمظ همبدیش هثجت 

ل یک تحلی ثذػت آهذُ اصداسًذ. ثٌبثشایي، ًؼجت تمبضب ثِ ظشفیت ّویـِ ثِ هیضاى لبثل تَخْی ثضسگتش اص همبدیش 

 تبسیخچِ صهبًی اػت.

فؼبلیت هی کشد ٍ تدبسة  Loma Prietaثؼذ اص صلضلِ  San Mateoًَیؼٌذُ، ثِ ػٌَاى هـبٍس دس ثْؼبصی پل 

فَق الؼبدُ ای ثب هؼئلِ هحبػجِ تمبضب ثِ ظشفیت ثب اػتفبدُ اص سٍؽ تحلیل عیفی داسد. صلضلِ ؿٌبػبى ٍ هٌْذػیي 

دٍس حَصُ ػِ ثؼذی صهیي تَلیذ کشدًذ. آًْب ّش دٍ حشکت ّبی طئَتکٌیک دٍ هدوَػِ هتفبٍت اص حشکت ّبی 

سا تَلیذ کشدًذ. ػپغ، اص حشکت ّبی هختلف صهیي  Hayward ٍSan Andreasٍ ًضدیک گؼل ّبی 

 هیبًگیي گیشی کشدًذ ٍ عیف پبػخ ػِ ثؼذی سا ثشای اػتفبدُ دس عشاحی ٍ ثْؼبصی پل ثذػت آٍسدًذ.

پی ثشدًذ کِ تؼذاد  ،ص تحلیل عیفی سا ثشای تحلیل ٍ ثْؼبصی پل آصهَدًذگشٍُ هٌْذػی ػبصُ ای کِ اػتفبدُ ا

صیبدی اص اػضبی ػبصُ ًیبص ثِ ثْؼبصی داسًذ. ثؼذ اص هغبلؼِ دلیك پبػخ ّبی حذاکثش ًیشٍّبی اػضب )ثِ ٍیظُ 

پبیِ  آًْب تلوین ثِ اخشای تحلیل تبسیخچِ صهبًی ثب اػتفبدُ اص سکَسدّبی صهبًی ،ًیشٍّبی حذاکثش هحَسی(



 

 

نسبت تقاضا به هَسد اػتفبدُ دس تْیِ عیف گشفتٌذ. ثؼذ اص اخشای توبم سکَسدّبی تبسیخچِ صهبًی، حذاکثش 

 در مقایسه با روش طیفی کاسته شد. ،به میسان تقریبا ضریب سه ،زمان تابع ظرفیت به 

تٌْب ػزس ٍ ثْبًِ ای کِ هی تَاًن ثشای دػت اًذسکبس ثَدًن دس تَػؼِ سٍؽ تحلیل عیفی ثیبٍسم ایٌؼت کِ دس 

حبال هب چٌذیي ّضاس صلضلِ سکَسد ؿذُ سه حرکت لرزه ای واقعی در اختیار داشتیم؛ تٌْب هب   2691ػبل 

ِ حشفِ ای سا ثِ ػغح ثبالتشی ّذایت دس اختیبس داسین. ثٌبثشایي، ّن اکٌَى ایي هؼئَلیت ًؼل ؿوبػت کِ خبهؼ

 311ػبل  21کٌذ ٍ اػتفبدُ اص تحلیل عیفی سا ثِ کٌبسی گزاسد. ػالٍُ ثش ایي، ّضیٌِ ّبی هحبػجبتی دس ایي 

 .هیلیَى ثبس کوتش ؿذُ اػت

 توصیه مه

سا ثِ  ثؼذ اص اًدبم تحلیل دیٌبهیکی چٌذ كذ ػبصُ هختلف، تحت خبثدبیی ّبی لشصُ ای، هؼوَال ثیـتش صهبًن

هـخق کشدى الوبى ّبی ػبصُ ای ٍ آهبدُ کشدى هذل کبهپیَتشی اختلبف هی دّن. ثؼذ اص ایٌکِ یک هذل 

تالؽ ثشای فْن فیضیکی سفتبس  "ثبصی"هی کٌن. هٌظَسم اص  "ثبصی"کبهپیَتشی لبثل اػتوبد ایدبد ؿذ، هي ثب هذل 

 دیٌبهیکی ػبصُ اػت.

ًخؼت؛ ثِ پالت اًیویـٌی اؿکبل هَدی ٍ خْت ثشؽ ّبی پبیِ ًگبُ کٌیذ ٍ ثجٌیذ کِ آیب هَدّبی پبییي، پیچؾ 

ػبصُ ثبصعشاحی ؿَد تب  چٌیي ٍضؼیتی ثبؿذ، پیـٌْبد هی کٌنلبثل تَخْی دس پبیِ ایدبد هی کٌٌذ یب خیش. اگش 

هی دّذ چشا عشاحی ٍ تحلیل ًجبیذ تَػظ پیچؾ دس هَدّبی پبییي حذالل گشدد. ایي ّوبى دلیلی اػت کِ ًـبى 

افشاد خذاگبًِ اًدبم ؿَد. خْت ثشؽ پبیِ هَد اٍل، ثب عَالًی تشیي پشیَد ػبصُ ای، هـخق کٌٌذُ خْت اكلی 

ایي، دٍ خْتی کِ ثبیذ  ثب هَد اٍل صاٍیِ داؿتِ ثبؿذ. 41ػبصُ اػت. ػوَهب، ثشؽ پبیِ هَد دٍم ثبیذ تمشیجب 

 ٍ ًِ خْت ؿوبلی خٌَثی. x-yسا هـخق هی کٌذ ًِ هٌغجك ثش هحَسّبی خبثدبیی صلضلِ اػوبل ؿَد 

اص چٌذیي سکَسد لشصُ ای ثب ؿذت ٍ هذت صهبى هختلف اػتفبدُ هی کٌن تب چک کٌن ًخؼت کذاهیک اص دٍم؛ 

اػضب تؼلین هی ؿًَذ. ّوچٌیي ثشسػی هی کٌن کذاهیک اص اػضب دػت ثبال عشاحی ؿذُ اًذ. آًگبُ، ػبصُ سا 

 هی کٌن.  "ثبصی"احی هی کٌن ٍ ثب عشح ّبی هختلف دٍثبسُ عش

اص سٍی عیف تؼشیف ؿذُ کبسثش سا فشاّن کشدُ اػت.  "تبسیخچِ صهبًی"لبثلیت تَلیذ  CSIػَم؛ اخیشا کوپبًی 

ثٌبثشایي، حبال ثشای ّش هٌْذع ػبصُ ای اهکبى پزیش اػت کِ ػبصُ ّبی پیچیذُ سا تحلیل خغی تبسیخچِ صهبًی 

 ل کلیِ الضاهبت آییي ًبهِ ای ػیؼتن ّبی هختلف ػبختوبًی سا ًیض تبهیي ًوبیذ.کٌذ ٍ دس ػیي حب



 

 

 ،، ایي سٍصّب اهکبى ثبصی ثب ػبصُ ّبی پیچیذُ دس چٌذ سٍص هحذٍد کبس ػشگشم کٌٌذُثِ كَستی کبهال خذی

ا سٍی ثشًبهِ ّبی فَق الؼبدُ ای ثشای عشاحبى ّؼتٌذ تب پظٍّؾ ّبی خَد س ETABSیب  SAP5111ٍخَد داسد. 

 سفتبس اًَاع هختلف ػیؼتن ّبی ػبصُ ای اًدبم دٌّذ.

 چشا ثبیذ کؼی یک الوبى لبثی ػِ ثؼذی سا عشاحی کٌذ کِ دس تؼبدل ًجبؿذ؟

 یک اًؼبى اٍلیِ ًجبؿیذ

 اػتفبدُ اص سٍؽ عیفی لجل اص ایٌکِ هٌْذػیي اص سٍؽ عشاحی ثش اػبع ػولکشد اػتفبدُ کٌٌذ ثبیذ خبتوِ یبثذ.

ًْب تحلیل تبسیخچِ صهبًی سا اًدبم دادًذ، هٌْذػیي تـخیق خَاٌّذ داد کِ تحلیل غیشخغی ػبدُ ثؼذ اص ایٌکِ آ

 اػت.

اخبصُ خَاّذ داد کِ تؼذادی اص ػبصُ ّب ثؼذ اص صهیي لشصُ ّبی  FNA5اػتفبدُ اص سٍؽ  تحلیل ػشیغ غیشخغی 

 ثضسگ لبثل تؼویش ثبؿٌذ.

ایي سٍؽ ثِ کلیِ کبسثشاى ػبل گزؿتِ تَػؼِ ٍ كحت آصهبیی ؿذُ اػت.  52عی  CSIتَػظ هي ٍ  FNAسٍؽ 

اخبصُ هی دّذ کِ تؼذاد کوی اص الوبى ّبی خغی سا ثب الوبى ّبی  SAP5111,ETABS,CSI Bridgeفؼلی 

غیشخغی خبیگضیي ًوبیٌذ. ثٌبثشایي الصم ًیؼت کبسثش، یک هذل خذیذ ثؼبصد یب اص یک ثشًبهِ کبهپیَتشی خذیذ 

اػتفبدُ کٌذ. ثشپبیِ هفَْم پبیؼتگی اًشطی، ثشًبهِ ثِ كَست اتَهبتیک اًذاصُ گبم ّبی صهبًی سا اًتخبة هی کٌذ. 

 ثٌبثشایي، سٍؽ ثؼیبس َّؿوٌذ ٍ ثِ ًذست اص دػتیبثی ثِ پبػخ ثبص هی هبًذ.

ًـبى دادُ اػت کِ تَافك فَق الؼبدُ ای ثب ًتبیح آصهبیـگبّی آصهَى ّبی  FNAػبل گزؿتِ، سٍؽ  51دس عَل 

 ،توبم هٌْذػیي ػبصُ ػشاػش دًیب ،دیٌبهیکی هذل ّبی غیشخغی داسد. ایي ثشای هي ثؼیبس خشػٌذ کٌٌذُ اػت کِ

ی ثشای عشاحی ػبصُ ّبی ػولکشدی ٍالؼی کِ هؼبدالت اػبػی دیٌبهیک سا دس توبم ًمبط صهبً FNAاص سٍؽ 

 اػتفبدُ ًوبیٌذ. اسضب هی کٌذ

 خاتمه بررسی

 اػتفبدُ اص سٍؽ تحلیل عیفی دس هٌْذػی صلضلِ ثبیذ خبتوِ یبثذ. 

 تبثؼی اص صهبى ًیؼتٌذ.ًتبیح  –ایي سٍؽ یک سٍؽ تحلیل دیٌبهیکی ًیؼت 
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 Fast nonlinear Analysis 


