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 يعن  يباشند، يم یبعدرفتار و عملكرد سه یدارا تاًیشود که ماهيالق مطها اآن دسته از سازهفضاکار به  یهاسازه

منتق ل   یبع د است که بارها را ب ه ص ورت س ه    یاها به گونهآن یریگکه طرز قرار يخط یمتشكل از اعضا يستمیس

 ( است.  یفشار ايو  ي)کشش یآن عمدتاً به صورت محور یر در اعضاکند و انتقال بايم

 کي  در  يکه خراب   یارفتار تُرد هستند به گونه یباال، دارا ينینامع یفضاکار با وجود داشتن درجه یهيدوال یهاسازه

رون ده  شیپ يخراب و موجب بروز افتهيسازه انتشار  گريد یهاتواند به اعضا و قسمتياز سازه م يقسمت کوچك ايعضو 

 افتهيآن گسترش  یهاقسمت رياز سازه به سا يقسمت کوچك يِاست که در آن خراب یادهيرونده پدشیپ يشود. خراب

 کل سازه شود. يتواند منجر به خرابيم تاًيو نها

خرپا پس  نيقرار گرفته است. ا لیتحلطراحي و مورد  نینامع یبعدکوچک دو ييخرپا یسازه کيابتدا  قیتحق نيا در

ابت دا   ،یبارگ اار  شينشان داد که با اف اا  لیتحل یجهیقرار گرفت. نت يكیاستات يرخطیغ لیابتدا تحت تحل ،ياز طراح

از  یگ ر يبار، گروه د شيشود. سپس با افاايم يكیناميبدون فروجهش د يموضع ياز اعضا موجب خراب يکمانش گروه

ق رار گرف ت و    يكین ام يد لی  مورد نظر تح ت تحل  ی. بعد از آن، خرپارسديم يکل ياعضا کمانه کرده و سازه به خراب

نشان داد ک ه س ازه ب ا ح اف      لیتحل نيسازه حاف شد. ا يبحران یاز اعضا يكيمرده و زنده، ناگهان  یتحت بارگاار

 شود.يشود اما خراب نميمورد نظر، دچار ارتعاش م يعضو بحران يانناگه

در  يط  یمح یه ا گ اه هی  جا شده، با تكمربعِ جابه یبا نقش مربع رو هيدوال يكیفضاکار چل یسازه کي یمدل بعد در

قرار گرفت ه و در دو مرحل ه    يرخطیغ يكیاستات لیتحت تحل ایسازه ن نيقرار گرفت. ا يامتداد طول سازه، مورد طراح

س وم ب ا    یدر مرحل ه  ت اً يش د و نها  يكیناميفروجهش د نبدو يموضع يبا کمانش دو گروه مختلف از اعضا دچار خراب

 ييج ا هب  ح داکرر جا  يبررس   یسازه ب را  ني. در اديگرد يکل يلحظه دچار خراب کياز اعضا در  یگريکمانش تعداد د

حاف تک تک اعضا به  یسازه برا يكیناميالعمل دعضو، عكس کي ياز حاف ناگهان يسازه بر اثر ارتعاش ناش یهاگره

 يعن  يش دند.   نی ی ق ام  را داش تند تع   رمكانییتغ نيترشیحاف هر عضو، ب یاز سازه که به ازا ييهاو گره مددست آ

 دهد.يحاف کدام عضو رخ م یقام ،  در کدام گره و به ازا رمكانییتغ نيترشیمشخص شد که ب

رون ده، ف روجهش   ، خراب ي پ یش  فض اکار  تحلیل استاتیكي غیرخطي، تحلیل دين امیكي، چلی ک دوالي ه   : هاواژه کلید

 .دينامیكي
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 مقدمه -1-1

بوه   یبعود  که به صورر  سوه   باشد یمنفرد م یمتشکل از اعضا یا سازه ستمیفضاکار، س ی سازه کی

نسبت بوه سوطس سوازه و در هور      یا هیوارده در هر نقطه، تحت هر زاو یو بارها شرند یمتصل م گریکدی

 عیسپرشش سطرح و یبرا یمناسب راه حل ع،یبد یها سازه ها با خلق شکل نی. ادینما یجهت را تحمل م

 یهوا  سوازه  ،یورزشو  یهوا  انراع سوانن  یفضاکار به عنران پرشش بام برا یها . سازهباشند یبدون سترن م

 ی رهیذخ یانبارها ما،یهراپ یها انهیآش ،یو هنر یمراکز فرهنگ ها، شگاهیاجتماعا  و نما یتاالرها ،یصنعت

مصور    زانیو در م ییجور  و با صرفه رندیگ یمررد استفاده قرارم ها و پل یمسافربر یها انهیمراد و انراع پا

 (.Subramanian, 1999) دارند یمثبت یحمل و ساخت اثرا  اقتصاد یها نهیمصانس و کاهش هز

 نیو است که اتصواال  ا  ینییو پا ییباال یمراز ی فضاکار، متشکل از دو شبکه ی هیدوال ی شبکه کی

 ینینوامع  ی ها معمرالً از درجوه  نرع سازه نی. اردیگ یئم جان انجام مقا ایمررّب و  یدو شبکه ترسط اعضا

از  یبخشو  ایعضر  یبکه پس از خرا شرد یاساس تصرر م نیو بر هم باشند یبرخرردار م ییباال یکیاستات

را  یتور  شیبار ب یجذب کنند و حت یشده را به راحت عیبازترز یروهایآن بترانند ن یها قسمت ریسازه، سا

 (.9831و همکاران،  یدائی)ش ندیل نماتحم زین

 ی فضواکار نشوان دهنوده    ی هیو دوال یهوا  شوبکه  یناگهوان  یخرابو  ی نوه یمرجرد در زم یتجرب شراهد

 یبه خراب تران یمهم م ی نمرنه کیاست که به عنران  رونده شیپ یها در برابر خراب سازه نیا یریپذ بیآس

 ی(. خرابو 9831 ،یو عابود  یدائی)شو  ره کورد اشوا  9193در سوا    9ردشوهر هوارتفر   یسقف سانن ورزشو 

عضور   کیو  یاشاره به خرابو  رونده شیپ یها است. اصطالح خراب در سازه یخراب زمیمکان کی رونده، شیپ

                                                
1 Hartford 



 

 جوه یو در نت شورد  یکل سازه مو  یبرا داریناپا انیجر کیاز سازه دارد که منجر به  یبخش کرچک ایسازه 

خوراب   یگور یپوس از د  یکو ی ،ی. اعضا به طورر متوران  رددگ یم گرید یاعضا یو خراب تر شیباعث تنش ب

در اثور عرامول    هیو اون ی(. خرابو Malla et al, 2011) گردد یعمده در کل سازه م یکه باعث خراب شرند یم

 یمصانس و اتصاال ، و به خصرص کمانش عضر فشوار  ربیهمچرن ضربه، تصاد ، انفجار، ع یمتعدد

 عیبوازترز  ه،یاون یمرضع یصرر  است که در اثر خراب نیبد یبانتشار خرا زمی. مکاندیآ شیممکن است پ

سوازه   یاعضوا  ریبوه سوا   یاضواف  یروهوا یامر باعث اعموا  ن  نیو ا دیآ یم دیدر سازه پد یداخل یروهاین

 یروهوا یدر ن یتور  شیبو  عیاز سازه خراب شرند و بوازترز  یگرید یممکن است اعضا جهی. در نتشرد یم

 یکلو  یممکن است بوه خرابو   یو حت ابدی یدر سازه انتشار م یخراب بیترت نیگردد، بد جادیسازه ا یداخل

 (.9831 ،یو عابد یدائی)ش منجر شرد زیسازه ن

 جواد یجهوت ا  کیو در  ی( به فرم قرسو هیدوال ای) هیتک ال ی شبکه کی لیمشبک از تبد کیچل کی

بوا   توران  یرا مو  هیدوال یها کی( خراهدبرد. چلهیدوال ای) کی یکیچل ی تاشه لی. حاصل آن تشکگردد یم

 ی)عابود  نمرد یو طراح لیبا اتصاال  صلب )قاب فضاکار( تحل ایفضاکار( و  ی)خرپای اتصاال  مفصل

 یاقتصواد  هیترج یدارا هیتک ال یکیچل یها متر، سازه 02تا حدود  یها دهانه ی(. برا9839بند،  و شکسته

 ی صورفه  یمناسوب و دارا  یانتخواب  ه،یو دوال یاهو  کیاستفاده از چل تر عیوس یها دهانه یبرا یون باشند یم

بوا   سوه یسطس پرشش، در مقا حدوا یکاررفته به ازا به یا ها وزن مصانس سازه سازه نیاست. در ا یاقتصاد

تر است. حُسن استقبا  عاموه   کم زین یداریو امکان وقرع ناپا باشد یکم م اریبس هیتک ال یکیچل یها سازه

حوا  شوکل    نیو در عو  باشود  یمشابه مو  یها قرس یبا امکان اجرا بایز یادفُرم اقتص رنیمد ها، کیاز چل

سهرنت ساخت و نصب، کاهش تنرع اعضوا   دقت،دهد. سرعت،  یرا پرشش م یمیحجم عظ ،یا استرانه

 لیو فضواکار متوداو  از قب   یهوا  انوراع سوازه   ریبر سا ها کیمناسب از عرامل رجحان چل یباربر تیو ظرف

 (.Ramaswamy et al, 2002) باشند یها م گنبدو  هیتخت دوال یها شبکه



 

و تخوت   یفضاکار گنبد یها سازه ی رونده شیپ یخراب ی نهیدر زم متعددی یو تجرب ینظر مطانعا 

 چلیکوی دوالیوه   فضاکار یها در سازه رونده شیپ یمطانعا  مربرط به خراب یاست ون به عمل آمده هیدوال

پرداختوه   ی دوالیوه هوا  کیو چلدر  رونوده  شیپ یخراب یبه بررس نامه انیپا نیدر ا رو نی. ازاباشد یمحدود م

 .شرد یم

 یو اعضوا  ردیو گ یقرارمو  یکیاسوتات  لیو مررد تحل س،یتحت بار سرو یکیفضاکار چل ی سازه درابتدا

و  یکینوام ید را یعضور سوازه، تو ث    نیتور  یبحرانو  ی. سپس با حذ  ناگهوان گردد یآن مشخص م یبحران

 .شرد یم یاز آن بررس یناش ی ندهرو شیپ یاحتما  وقرع خراب

افزار  آن از نرم یاعضا یطراح یو برا Formian 2.2افزار  سازه از نرم ی هندسه یساز مد  یبرا

SAP2000 Advanced 14.1.0 افزار  از نرم یرخطیغ یها لیتحل یبرا زیو نOpenSees 2.4.0  استفاده

استفاده  MATLAB 2009افزار  ردارها از نرمو رسم نم جینتا لیو تحل هیتجز یبرا تی. در نهاشرد یم

 .گردد یم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دوم:فصل 

 یها سازه یاجمال یمعرف

 آن ی خچهیو تار یکیفضاکار چل



 

  مقدمه -2-1

 دیدرخرر ترن دارند، معمرالً یبعدها هستند که رفتار مسلط سهاز سازه یفضاکار، گروه یهاسازه

اصر   ،یاسازه میاز مفاه یمناسب قیرا با تلف یو اقتصاد ی، انزاما  فنحانت نیانبره برده و در ا یصنعت

فضاکار، برعکس  یهاکنند. در سازهیفراهم م یاقتصاد یهاو جنبه یشناخت ییبایز یهادگاهید ،یمنیا

و  یداخل یروهاین ،یخارج یتاشه، بارها یمجمرعه ،یاصفحه یخرپاها ریمسطس نظ یهاسازه

فضاکار  یهادر سازه گر،یشرند. به عبار  دیم فیتعر یبعدسه یدر فضا یازهسا یهارمکانییتغ

 کیاست که اثر  یگرنه ا بهها سازه نیاز ا ی. رفتار برخستین انیقابل ب یدوبعد یعملکرد سازه در فضا

 کیا دارند ام یها رفتار مسلط دوبعدگرنه سازه نیاست. ا گریدر دو بعد د یانشعاع آثار رفتارعد تحتبُ

 یهانمرد. سازه یو طراح لیتصرر، تحل ،یاصفحه ستمیس کیتران به صرر  یفضاکار را نم یسازه

ها از انراع متفاو  مصانس مانند فرالد، ندارند و در ساخت آ یگرناگرن و متنرع یهافضاکار شکل

 با یو انراع ترک شهیش برها،یمسلس با انراع ف یکیمختلط و مراد پالست چرب، بتن آرمه، مصانس رم،ینیآنرم

 .(9839بند، و شکسته یشرد )عابدیها استفاده مآن

 های فضاکار سازهتعریف  -2-2

در  شده ( منتشرIASS) 9هاو پرسته ییفضا یهاسازه یانمللنیانجمن ب« گزارش جامع»به استناد 

 :رفتیها پذسازه نیا یرا برا ریز فیتران تعر ی، م9131سا  

 یاها به گرنهمرنتاژ آن یبرده و نحره یخط یمتشکل از اعضا یاسازه ستمیس 0ییقاب فضا کی

 .ابندییانتقا  م یبعداست که بارها به صرر  سه

                                                
1 International Association for Shell and Spatial Structures 

2 Space Frame 



 

ASCE) کایانجمن مهندسان راه و ساختمان امر« گزارش جامع»استناد  به
 یها( تحت عنران سازه9

و به  یمشبک معرف یهااز سازه یابه عنران دسته ییفضا یها، قاب9191در سا   شده منتشر 0کمشب

 اند:شده فیتعر ریصرر  ز

 یمقابل صفحه ی)در نقطه رستهیپهمبه یاز عضرها یابه صرر  مجمرعه یاسازه ستمیس کی

 یبعدها طبعاً سهانتقا  بار در آن زمیمشبک آن است که مکان یهاسازه یهاستمیس گرید یژگی(. ورستهیپ

 ف،یتعر نیشرند. برطبق ایقائل م زیتما 8ییفضا یو خرپاها ییفضا یهابقا نیاوقا  ب یاست. برخ

 یهاقاب یکه واژه یاست، در حان 1یها مفصلاتصاال  آنهستند که  ییهاستمیس ییفضا یخرپاها

 (.Ramaswamy et al, 2002دارند ) 5باست که اتصاال  صل ییهامخصرص سازه ییفضا

 فضاکار یهاسازه یهامشخصه -2-3

و  ی)عابد شرندینرع تاشه و نرع اتصاال  مشخص م یفضاکار معمرالً با دو پارامتر اصل یهاسازه

 (:9839بند،  شکسته

 فضاکار یهاسازهی تاشه -2-3-1

 یکیباشد. نرع تاشه یم گریها به همداتصا  آن یاعضا و نحره یبندبافتار، به هم ای 1از تاشه منظرر

 عیو هوا و ترز دهانوه  رییو که بوا تغ  یباشد، به طرریفضاکار م یسازه کی یسازهنیمهم در به یهااز پارامتر

 گردد.یتر میتصادتر و اقمقاوم ،یگرینرع تاشه نسبت به د کیها، شکل سازه با گاههیتک

                                                
1 American Society of Civil Engineers 

2 Lattice structures 
3 Space Truss 

4 Pin-Jointed 

5 Rigid-Jointed 

6 Configuration 



 

دوطرفه،  یهاباشند. در شبکه یطرفه و چهارطرفه مدوطرفه، سه یهاتخت، شامل شبکه یهاشبکه

طرفه که معمرالً سه یها. در شبکهندینمایگره قطع م کیرا در  گریت متعامد همدواقع در دوجه یاعضا

با  یها. شبکهندینمایم یگره تالق کیرا در  گریواقع در سه جهت همد یاالضالع هستند، اعضایمتساو

. دنینمایم جادیرا ا کنراختیتنش نسبتاً  عیبرده و ترز یادیمقاومت ز یطرفه داراسه یمثلث یتاشه

 (.Subramanian, 1999) باشندیم یو قطر یلیمستط یهااز شبکه یبیترک ،چهارطرفه یهاشبکه

 فضاکار یهااتصاالت سازه -2-3-2

فضاکار به طرر معمور  بوه    یهاباشد. سازهیفضاکار، نرع اتصاال  آن م یهاسازه گرید یمشخصه

برخورردار   یخاصو  تیو ع اتصاال  از اهمگردند. نریساخته در محل ساخته، بافته و نصب مشیصرر  پ

مرنتواژ و   یمطلورب، راحتو   یریپوذ شوکل  ،یمحررچند یروهایتران تحمل ن یستیاتصاال  با نیبرده و ا

 باشند. دقت مناسب را داشته

 شرند:یم یبندمیبه دو دسته تقس هیالدو یهاشبکه ،یاسازه لینظر تحلنقطه از

شده و  لیتشک یند که از اعضا با اتصاال  مفصلفضاکار هست یاو  به صرر  خرپا یدسته

 ی. دستهرندیگیمقرار یمحرر یروهایها اعضا تحت نستمیس نیباشند. در ایم یمتداون اریبس یهاستمیس

 قا انت تیها به صرر  صلب برده، قابلستمیس نیفضاکار هستند. اتصاال  ا یهادوم به صرر  قاب

 (.9839بند، و شکسته یرا دارند )عابد یچشیو پ یشننگر خم ،یبرش یروین ،یمحرر یروین

 فضاکار یهاسازه یایمزا -2-4

 .یااز مصانس سازه نهیبه یو استفاده یاسبک، کارآمد از نحاظ سازه -

متنورع   یهوا یبزرگ بودون سوترن، بوا کواربر     یپرشش فضاها یبرا یو اقتصاد بایز ییراهکارها -

 اجتماع هستند. یهاو سانن مایهراپ یهاانهی، آشتاالر کنفرانس ،یورزش یهاشامل سازه



 

شورند تنهوا ترسوط    ینقطه اعما  م کیکه به  ییکنند. بارهایحمل م یبعدبارها را با عملکرد سه -

از اعضوا   یادیو شرند تا با تعداد زیشرند بلکه پخش میرسند تحمل نمیکه در آن نقطه به هم م ییاعضا

منتقول   یاهر نقطوه  هب نیمتمرکز سنگ یامکان وجرد دارد که بارها نیا هجیشرند. در نتبه اشتراک گذاشته

بوا فوراهم    رایو اسوت، ز  دیمف یاژهیبه طرر و مایهراپ یو نگهدار ریتعم یهاانهیمشخصه در آش نیشرند. ا

 شرند. زانیها آودهد که از گرهیاجازه را م نیاتصا  ا یهاستمینامحدود، به س یریپذآوردن انعطا 

 یهوا در اسوتفاده از قواب   یژگو یو نیو ها کرچک هسوتند. ا رشکلییباال، تغ یعیطب یسخت لیدنبه  -

ها و تلسکرپ یاچندصفحه یهاوار، آنتنیسهم یبشقاب یهاآنتن یبرا بانیپشت یهابه عنران سازه ییفضا

 شرد.یم بمحسر تیمز کیهستند،  یسبک نیباال در ع تیکه خراهان صلب

سورهم   یبورا  رنود، یگیساختِ کارخانه شکل مو  قِیدق یا استفاده از اجزاب ییفضا یهاچرن قاب -

 کند.یم تیکفا رماهریکار غ یرویها نکردن و نصب آن

ادغوام شورند و اغلوب     ییترانود بوا قواب فضوا    یهرا مو  یهیو تهر یهمچرن نررپرداز یزاتیتجه -

 شرد.یمخطرا  کار در ارتفاع حذ   نینصب گردند، بنابرا نیزم یترانند رویم

سواختِ کارخانوه اسوتفاده     یاز اجوزا  رایشرند، زیدر زمان م ییجرباعث صرفه ییفضا یهاقاب -

نصوب   یساخته شرند، به محل حمول گردنود و بوه آسوان     عیسر دیترن یهاکیترانند با تکنیکنند که میم

 شرند.

 ها آسان است.نقل آنوباشند و حملیاز اجزا، سبک م کیهر  -

شده، در  دهیپرش یفضا یهامجدد بخش میها و تقسگاههیمحل تک نییرا در تع یدودنامح یآزاد -

 دهد.یممعمار قرار اریاخت

 ییجراز صرفه یندیتر است و برآکم یلیمرده خ یهستند، بارها یسبک یهاسازه نکهیا لیبه دن -

 (.Ramaswamy, 2002) ها وجرد داردرساختیها و زدر سترن



 

 فضاکار یهاانواع  سازه  -2-5

 نیو باشود. بوا ا  یمشوکل مو   یها امور آن یبندمیفضاکار تقس یهاسازه یهاجهت کثر  تنرع فرم به

 شرند:یم میعمده تقس یها به سه دستهوجرد، آن

 شده(؛ ی)مهاربند یاسکلت یکربندیفضاکار مشبک با پ یهاستمیس -9

 تحت تنش؛ یهابا پرسته یهاستمیس -0

 (؛یغشائ ای یمعلق )کابل یاسازه یهاستمیس -8

 متفاو  است. زیها نآن لیتحل یهاها با هم تفاو  دارد و روشسه نرع از سازه نیا رفتار

 یمنظم یهندس یهافضاکار از فرم یهااغلب سازه یشکل هندس ،یو اقتصاد یفن لیبه دال بنا

 ،یمثبت )کره، گنبد، سهمر یگاوس یانحنا یدارا ،یگاوس یانحنا یبندو براساس طبقه ندینمایم تیتبع

و  خروطصفر )استرانه، م یگاوس ی( و انحنایهذنرنر ،یهذنرنر ی)سهمر یمنف یگاوس ی(، انحنایضریب

 یژگیفضاکار با و یهااز سازه یخاص یهاشده، فرم یمهاربند یهاکیباشند. چلیتخت( م یشبکه ها

 (.Subramanian, 1999باشند )یصفر م یگاوس یو انحنا ییانحناتک

 یکیفضاکار چل یسازه ها یمعرف -2-6

 کیصفر هستند که با حرکت  یگاوس یبا انحنا ریپذ، سطرح گسترش9هشد یمهاربند یهاکیچل

 کیممکن است  یهاد یشرند. منحنیم جادید امرنّ مِیخط مستق کی یبر رو یهاد یبه نام منحن یمنحن

 (.Ramaswamy, 2002) باشد دایرهبیضی، یک تاب، یک سهمی یا یک شبهیک  ،یارهیکمان دا
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Abstract: 

Space structures are a kind of structures which have three dimensional behavior and 

operation; a system consist of linear elements in positions that can transport loads in three 

dimensions and load transportation in its elements is almost axially (tensional or 

compressive). 

Double layer space structures have a high degree of indeterminacy but they have a brittle 

behaviour so that damage to an element or to a small part of the structure can propagate in 

other elements and parts of the structure and cause to progressive collapse. The progressive 

collapse is a phenomenon in which damage in a small part of a structure propagates in its 

other parts. 

In this study a small two dimensional indeterminate truss structure is designed and 

analyzed. A non-linear static analysis was carried out after the designing of the truss. The 

results of the analysis represented that with increasing the loads, first group of elements 

buckles and causes a local collapse without dynamic snap-through. Then with more 

increasing the loads, another group of elements buckles and the structure collapses 

completely. Then a dynamic analysis was carried out and under dead and live load, one of 

the critical elements was removed suddenly. This analysis represented when the critical 

element removes from the structure, it starts to vibrate but it doesn’t destroy.  

In next model, a double layer barrel vault with square on moved square plan, with 

perimeter supports in the length order of the structure was designed. A non-linear static 

analysis was carried out on this structure too and in two steps with buckling of two 

different groups of elements, it was collapsed locally without dynamic snap-through and 

finally in third step with buckling of another group of elements, it destroyed suddenly. In 

this structure for study of maximum displacement in nodes of the structure when it vibrates 

because of remove an element, the dynamic reaction of the structure was obtained for 

removing every element from the structure and then the nodes of the structure that have 

maximum vertical displacement was identified. In other words it was identified that in 

which node and for which element remove, the maximum vertical displacement accurses. 

 

Keywords: Double layer barrel vault, Dynamic analysis, Dynamic snap-through, Non-

linear static analysis, Progressive collapse. 
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