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  :چکیده

شوند به لحاظ مزایایی از قبیل هاي فضاکار محسوب میبستی که از انواع سازههاي کشسازه

باشد. این نوع سازه شامل تعداد زیادي اعضا کم، تاشوندگی و زیبایی مورد اقبال طراحان سازه میوزن

مختلفی  شود که اثر احتمالی خرابی هریک از اعضا به دالیلباشد، همین امر سبب میواتصاالت می

ود. در در طراحی در نظر گرفته ش دالیل مشابهی از این قبیل،چون ضعف مصالح، ضربه، انفجار و 

برداري بر سازه، تحقیق حاضر به بررسی اثرات خرابی ناگهانی اعضاي بحرانی و اتصاالت تحت بار بهره

داخته نی خیز سازه پریشرونده و افزایش ناگهاپها، احتمال وقوع خرابی توزیع نیروشامل نحوه باز

بستی و مقایسه ي کشباشد که پس از مدلسازي یک نوع سازهصورت میي کار به اینشود. نحوهمی

افزار المان محدود نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی و اثبات صحت مدلسازي، مدل اصلی در نرم

بررسی شده  نالیز دینامیکی غیرخطیآباکوس وارد شده و اثرات خرابی ناگهانی اعضا و اتصاالت تحت آ

یوسته مورد ثلثی  با اعضاي فشاري پیوسته و ناپبستی با سیمپلکس مهاي کشاست. دو نوع از شبکه

هاي ي سازهنامههاي مورد تأکید آییندر تحقیق حاضر بررسی حذف گره که از بند .مطالعه قرار گرفت

گرفته است. این مطالعه نشان داد که سیستم  ارباشد براي اولین بار مورد مطالعه قرفضاکار می

 بستی مورد مطالعه مقاومت خوبی در برابر خرابی پیشرونده دارد به طوري که حتی حذف ناگهانیکش
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 1هاي فضاکارسازه -1-1

باشند. بعدي میهاي هستند که داراي عملکرد سهاي سازههاي فضاکار، سیستمسازهدر حالت کلی 

بارهاي خارجی، نیروهاي  ،ي تاشهاي، مجموعهیر خرپاي صفحههاي مسطح نظبرخالف سازه هادر این سازه

به عبارت دیگر یک سازه  ؛باشندبعدي قابل تعریف میاي فقط در فضاي سههاي سازهمکانداخلی و تغییر 

  تصور، تحلیل و طراحی نمود. ايتوان به صورت یک سیستم صفحهیفضاکار را به هیچ روي نم

 يبه مجموعه هاي فضاکار است، در هر حال عمالً یک تعریف ریخت شناسانه از سازه ،معرفی فوق

هاي کابلی، ها، شبکهها، برجها، طاقکه شامل شبکه ،شودهاي فضاکار اطالق میسازه ،هاي مشابهیسازه

  شود.بستی میهاي تاشو و ترکیبات کشاي و غشایی، ساختارهاي پوستهسیستم

گیرند و مصالح مختلفی نیز از جمله فوالد، آلومینیوم، ها اشکال متنوعی را به خود میاین سازه

روند. شاید ها به کار میچوب، بتن، ترکیبات مسلح شده با الیاف شیشه و یا مواد ترکیبی در ساخت آن

  هاي فضاکار را به سه دسته زیر تقسیم کرد:بشود در یک تقسیم بندي کلی سازه

ی اي به همراه عناصر گرهه و میلهکشید زاي جدا از هم، عمدتاًهاي فضاکار مشبک: شامل اجسازه -1

  هستند.

  ها و غشاها.ها، پوستهند دالهاي فضاکار ممتد: مانسازه -2

 لی: ترکیبی از اجزاي مجزا و ممتد هستند.هاي فضاکار دوشکهساز -3

 هاي دوالیه نشان داده شده است.ه صورت شبکههاي فضاکار باي از سازهنمونه 1-1در شکل 

فیت تحمل بار زیاد، راحتی رهاي فضاکار از قبیل وزن کم، ظبه دلیل مزایاي سازه ،هاي اخیردر سال

هاي بزرگ مانند ها براي پوشش دهانهاستفاده از این سازه ؛و راحتی نصبقل، شکل معماري زیبا حمل و ن

اي از کاربرد نمونه 2-1در شکل  هاي چند منظوره بسیار افزایش یافته است.هاي ورزشی و سالنسالن

 ت.هاي ورزشی نشان داده شده اسسازه فضاکار در یکی از سالن

                                                             
1 .Space structure 
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  الیههاي فضاکار دوهایی از شبکه: نمونه1-1شکل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رضازاده اردبیلسالن : سقف 2-1شکل

 

  توان اشاره کرد:هاي فضاکار به موارد زیر میاز مزایاي سازه

  ها.بهینه از مصالح در آن اي مناسب و استفادهسبک بودن سازه فضاکار، بازده سازه -1

  . هاي ورزشی و ...پوشش فضاهاي وسیع بدون استفاده از ستون، نظیر سالن -2

در نتیجه امکان انتقال بارهاي  ؛بعدي و پخش بار بین اعضاي متعددانتقال بارها به صورت سه -3

  سنگین و متمرکز.

ها در امکان استفاده از آن و هاستنتیجه سختی زیاد این سازههاي کوچک که در تغییر مکان -4

  ها.مانند تلسکوپ ،هایی که نیاز به صلبیت باالیی دارندسیستم
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اي ها توسط کارگر غیر متخصص به دلیل امکان استفاده از اجزاي دقیق کارخانهمونتاژ و اجراي آن -5

  و زمان ساخت کوتاه.

 ها.آن يک و در نتیجه حمل و نقل سادهاي کوچک و سباستفاده از اجزاي سازه -6

 

  2بستیهاي فضاکار کشسازه -1-2

هاي بستی، جایگزین مناسبی براي سازههاي کشسیستم ،ترهاي سبکدر تالش براي یافتن سازه

، کلمه 3فولربق تعریف طها وجود دارد: فی براي این سازهرسند. تعاریف مختلفضاکار مشبک به نظر می

بستی به صورت ترکیبی از عناصر اي از اعضاي کششی است و سازه کشمجموعهم بستی بیانگر ادغاکش

چنین تعریف ها را این، این سازه4پوقشود. فشاري تعریف می يکششی و عناصر ناپیوسته يپیوسته

عناصر فشاري و یک مجموعه  يناپیوسته يبستی از اندرکنش یک مجموعهکش يسازه :کند کهمی

عالوه بر  ،5موترو کند.شود که یک حجم پایدار را در فضا تعریف میعناصر کششی ایجاد می يپیوسته

کند که سختی هاي مشبک فضاکاري تعریف میبستی را سیستمهاي کشسیستم بیان خصوصیات مذکور،

شود. در این سیستم به هر گره حداقل یک عضو ها به وسیله حالت خودتنیدگی ایجاد میاي آنسازه

 داراي صلبیت منحصراً  ترتیب ند و عناصر کششی و فشاري بهباشفشاري و سه عضو کششی متصل می

  باشند.فشاري می کششی و منحصراً

  1920، 6لوگانسون: سازه مورد مطالعه 3-1شکل

                                                             
2 .Tensegrity 
3 . Fuller 
4 . Paugh 
5 . Motro 
6 Loganson 
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  .کنیدمشاهده می 4-1و  3-1ي محققان را در اشکالي مورد مطالعهاولیه بستیهاي کشاز سازه دو نمونه

  

  1948، 7اسنلسونسازه مورد مطالعه  :4-1شکل

  

باشند، هاي سبک میبه صورت سازه ،کم عناصر فشاري بستی به دلیل تعداد نسبتاًهاي کشسیستم

بستی، انبار کردن هاي کشکه ضمن کاهش حجم سیستم ؛دارند 8قابلیت تاشوندگی ،هاهمچنین این سازه

  سازد.آسان میها را و انتقال این سازه

  

  بستیهاي کشدر سازه 9روندهشلزوم بررسی خرابی پی -1-3

ها ثیر اساسی در رفتار کلی سازه دارد؛ زیرا اعضاي این سازهأاعضا تبستی رفتار هاي کشدر سازه

تحت نیروهاي محوري قرار گرفته و امکان کمانش اعضاي فشاري و گسیختگی اعضاي کششی وجود 

دارد، این رفتار اعضا ممکن است موجب خرابی بخش کوچکی از سازه به طور موضعی گردد و در اثر 

پی وجود داشته باشد، دران خرابی اعضاي مجاور به صورت پیامک ،زیع نیروهاي بازتوحذف عضو، در نتیجه

با اثرات دینامیکی همراه است که احتمال خرابی  ،در صورتی که خرابی عضو به صورت ناگهانی رخ دهد

  شود.پی بیشتر میدراعضاي مجاور به صورت پی

                                                             
7 Snelson 
8 .Folding 
9 .Progressive colaps 
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ها هاي ورزشی (با امکان حضور دههایی از قبیل مکاندر پوشش سازه ،بستیهاي فضاکار کشسازه

اي متضمن قابلیت اطمینان قابل هاي سازهالزم است که این سیستم ؛ پسشودهزار نفر) استفاده می

  رونده باشند.ل انواع خرابی از جمله خرابی پیشاي در مقابمالحظه

  

  

  

 

 

 

 

 

 : خرابی سقف یک استادیوم5-1شکل       

 

ضعف اتصاالت، توان به شوند مییها میختگی اعضاي کابلی یا میلهاز عواملی که باعث ایجاد گس 

 اشاره کرد.دالیل مشابه ضعف مصالح، ضربه، انفجار، عملیات خرابکاري و 

  نشان داده شده است.هاي فضاکار هاي ایجاد شده در سازهاي از خرابینمونه 5-1در شکل 

هاي فضاکار احساس سازه ينامهدر آیین ،بستیهاي کشاز مباحث سیستم يجاي خالی بسیار

، بر اساس بستیکش يگسیختگی اعضاي شبکه يمینههمچنین اغلب تحقیقات انجام گرفته در ز .شودمی

  باشد.اي اثر دینامیکی میدر عمل ماهیت این گسیختگی، ناگهانی و دار هاي استاتیکی بوده اماتحلیل

  

  قیقحاهداف و روند انجام ت -4-1

هاي فشاري که به دلیل بستی و همچنین میلههاي کشبا توجه به نقش مهم کابل در سیستم

باشند، لزوم بررسی دینامیکی گسیختگی ناگهانی این مالحظات عملی داراي نسبت الغري متوسط می
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رونده بر اثر طر بروز خرابی پیشها در مواجهه با خو ارزیابی حساسیت این سازه هاو اتصاالت آن اعضا

  شود.گسیختگی ناگهانی اعضاي بحرانی احساس می

هاي تخت متشکل از سیمپلکس يدوالیه يمطالعات انجام شده در این زمینه بر روي دو شبکه

  د.نباشعضو فشاري می يهبستی پیوسته و ناپیوستکش يهاي دوالیهصورت شبکهبه مثلثی،

  باشد:نامه شامل موارد زیر میخالصه اهداف مورد نظر در این پایان

  .Formianافزار هاي فضاکار در نرمهترسیم ساز-1

به نرم افزار  Formianافزار  از نرم )Autocadافزار واسط (با استفاده از نرم هاانتقال فرم سازه -2

 طراحی جهت بارگذاري، تحلیل و طراحی.

  .Abaqusافزار بستی مورد نظر در نرمکش يمدلسازي عناصر محدود شبکه-3

  .هاآنسازي خرابی بحرانی و شبیه و اتصاالت تعیین اعضا-4

  بررسی پایداري کلی سازه بعد از خرابی عضو بحرانی.-5

  از خرابی عضو بحرانی. به دست آوردن ظرفیت نهایی سازه بعد-6

  .روندهخرابی پیش بهارزیابی حساسیت سازه نسبت -7

  

  نامهرئوس مطالب پایان-5-1

  نامه در پنج فصل تنظیم شده است:مطالب این پایان

بستی و لزوم انجام هاي فضاکار و کشکار به معرفی اجمالی سیستم يبه عنوان مقدمه ،فصل اول

  و اهداف و روند کار پرداخته است. در زمینه خرابی پیشرونده تحقیق

هاي بستی پرداخته شده و مفاهیم بنیادي در رابطه با سیستمابتدا به تعریف سازه کش ،در فصل دوم

هاي اتصال انواع روش هاي موجود شرح داده شده و در ادامه فصلو مکانیزم ییابقبیل شکلبستی از کش

عضو فشاري که به صورت صلب یا  يو همچنین بافتارهاي پیوسته و ناپیوستهبستی کش يهاسیمپلکس

  شوند.باشند معرفی میپذیر هندسی میانعطاف
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بستی اختصاص یافته هاي کشبه بیان مطالعات انجام شده بر روي سازه ،فصل سوم این تحقیق

 هاي مربوط به کنترلینهاست. در این فصل مطالعات انجام گرفته بر روي رفتار استاتیکی و دینامیکی و زم

حذف عضو و خرابی  يده در زمینهتحقیقات انجام ش به، همچنین شوندبستی تشریح میهاي کشسازه

  شود.بستی پرداخته میهاي فضاکار و کشدر سازهرونده پیش

  ها اختصاص دارد.نمودارهاي مربوط به آن يها و ارائهبه بیان تحلیل ،فصل چهارم

در جهت  هاییشوند و توصیهبررسی و تحلیل مینتایج بدست آمده از فصل چهارم  ،در فصل پنجم

 شود.بستی ارائه میهاي کشو مقاوم سازي شبکهرونده شجلوگیري از خرابی پی
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  مقدمه -1-2

 يهپیشرفت محسوسی در زمین اي،هاي اخیر با پیشرفت علوم و بخصوص علوم رایانهدر سال

هایی نوین و پیشرفته سازهکنون براي مهندسین همواره تداعی کننده تا هاي فضاکار، که از بدو ابداعسازه

تر شدن این تر، زیباتر و متنوعتوان در سبکها را میشود. مصادیق بارز این پیشرفتاند مشاهده میبوده

هایی سبکتر، چندان دور مشاهده نمود. در تالش براي یافتن سازهنه يها نسبت به گذشتهسازه

ها به رسند. این سازهاکار مشبک به نظر میهاي فضهاي کششی، جایگزین مناسبی براي سازهسیستم

علت مزایاي کم نظیرشان، از قبیل سبکی، مقاومت باالي اعضاي کابلی، عدم محدودیت در طول، تنوع 

  .ندامهندسان رواج زیادي پیدا کردهزیاد و ... در میان معماران و 

  بستیي کش: چند نوع سازه1-2شکل 

  

فوق  يهاي فضاکار کششی، از قاعدهاي از سازهزیر مجموعهنیز به عنوان  بستیکشهاي سازه

 1-2همنطور که در شکل  مستثنی نبوده و اخیرا مورد توجه زیاد معماران و محققین قرار گرفته اند.

در این فصل پس  باشد.بستی شامل اشکال و بافتارهاي متنوعی میهاي کشنشان داده شده است سیستم

هاي ، شبکهبستیکش، انواع واحدهاي بستیکش، مفاهیم مرتبط با بستیکشهاي از ارائه تعریفات سیستم
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هاي و سازه بستیکشها، گنبدهاي براي ایجاد شبکه بستیکشهاي هاي اتصال مدولو روش بستیکش

 بستیکشهاي هاي مختلف سازهو انواع بافتار بستیکشهاي تاشو، شرایط تعادل سیمپلکس بستیکش

 وند.شارائه می

 

  بستیهاي کشعریف سازهت-2-2

در سال  Tensegrityدر زبان فارسی است. کلمه  Tensegrityمعادل واژه التین  بستیکش

). 1992موترو، به وجود آمد ( Integrityو  Tension يو از ادغام دو کلمه فولر میالدي توسط 1940

در نمایشگاهی در  10موهولیتوسط  1921در سال  بستیکشهاي مشابه با سازه ياگرچه اولین سازه

هاي مسکو ارائه شد، ولی اولین مطالعاتی که به صورت راهبردي در این زمینه انجام شد مربوط به تالش

اي از جزایر کوچک فشاري در دریایی از مجموعه"گوید: ها میدر تعریف این سازه فولرباشد. می فولر

اعضاي فشاري با سیستم  يا حاصل اندرکنش سیستم ناپیوستهر بستیکشهاي سازه پوق. "کشش

یک "ها دارد، عبارت است از: از این سازه موترو ). تعریفی که2004، 11بینگداند (کششی می يپیوسته

اي از عناصر فشاري ناپیوسته ي، یک سیستم پایدار خود متعادلی است که شامل مجموعهبستیکشحالت 

ها توسط حالت خودتنیدگی حاصل و سختی آن باشداي از عناصر کششی میداخل محیط پیوسته

ي مکانیکی سازه، قبل از هرگونه بارگذاري اطالق . حالت خود متعادل به حالت تعادل اولیه"شودمی

، این حالت تنها با اعمال بستیکشهاي هاي بسیار محدود در سازهشود. به علت وجود مکانیزممی

  شود.تنیدگی به اعضا میسر میپیش

ها داراي هاي معمولی، طراحی این سازهبا سازه بستیکشهاي به علت مکانیزم متفاوت سازه

تنیدگی بتوان بر ها، رسیدن به فرمی که با اعمال پیشباشد. در طراحی این سازهپیچیدگی خاصی می

مند زه ایجاد شود، نیازود درون سازه غلبه کرده و حالت خود متعادلی در ساهاي بسیار محدمکانیزم

  شود:شامل مراحل زیر می بستیکشهاي یابی است. تحلیل کامل سازهاي پیچیده به نام فرمپروسه

  ارگذاري خارجی.بیابی به سازه بدون اعمال اجراي فرایند فرم-1

                                                             
10 . Moholy 
11 .Bing 
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  سختی اولیه.تنیدگی به سازه براي ایجاد اعمال پیش-2

  بررسی رفتار سازه پس از اعمال بارگذاري خارجی.-3

ها اند که به آننیز همانند خرپاهاي فضایی، از واحدهاي مجزایی تشکیل شده بستیکشهاي سازه

باشند که این تفاوت، ناشی از ها داراي انواع مختلفی میشود. سیمپلکسمدول یا سیمپلکس گفته می

ها، باشد. بسته به انواع مختلف سیمپلکس و نیز نوع اتصال آنهر سیمپلکس میهندسه و تعداد اعضاي 

وجود دارد. امروزه بخش بزرگی از مطالعات در  بستیکشهاي امکان ایجاد بافتارهاي مختلفی از سازه

 باشد.اي باالتر میهاي جدید با کارایی سازه، معطوف به ساخت سیمپلکسبستیکشهاي ي سازهزمینه

  

  بستیهاي فضاکار کشمزایاي سازه -3-2

  باشند:به شرح زیر می بستیکشهاي برخی از مزایاي استفاده از سازه

هاي ها به عنوان سازهن سازهای ،اعضاي فشاري نسبت به اعضاي کششی به خاطر تعداد کمتر-1

  شوند.وزن شناخته میسبک

(فشاري) آن بیشتر است  مقاومت کمانشیبراي اکثر مصالح، مقاومت کششی یک عضو طولی از -2

بنابراین زمانی که از  ؛سلح از این قانون مستثنی هستند)(واضح است که شن، مصالح بنایی و بتن غیر م

ها کنیم، نسبت سختی به جرم در آناستفاده می بستیکشهاي تعداد بیشتري اعضاي کششی در سازه

  یابد.افزایش می

 بستیکشهاي که اعضاي فشاري در سازهپذیر هستند؛ به دلیل اینگسترش بستیکشهاي سازه-3

هاي شوند، در نتیجه امکان جابجاییبه صورت جدا از هم هستند و یا توسط اتصاالت توپی به هم متصل می

هاي اساسی (متراکم کردن) در یک حجم کوچک، از خاصیت پذیري و انباشته شدنبزرگ، قابلیت گسترش

  کند.ها را آسان می، حمل این سازهبستیکشهاي قابلیت تراکم سازه يتند. مشخصهها هساین سیستم

هاي شوند؛ چراکه همه اعضاي سازهبا قابلیت اطمینان بیشتري مدلسازي می بستیکشهاي سازه-4

  تحت تاثیر نیروي محوري قرار دارند. بستیکش
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ه عنوان یک عضو چند منظوره تواند بمی بستیکشعضو کششی و یا عضو فشاري یک سازه -5

(براي اندازه گیري  استفاده شود؛ این اعضا به صورت همزمان به عنوان عضو باربر سازه و یا یک حسگر

 گیرند.کشش و یا طول)، یک محرك، یک عایق حرارتی و یا یک رساناي الکتریکی، مورد استفاده قرار می

 نیروي نقش کمترین( تکیه کردن بر سطوح ندارندشدن یا بودن، نیاز به مهار  ایستا خود دلیل به-6

  .)سازه آرایش در وزن

 ساخته هايمجموعه یا و هاهشبک ها،دکل ایجاد براي هم، به بستیکش هايمدول اتصال امکان-7

  یا مختلف. همانند هايشکل از شده

 هادارد، آن بستگی اهآن مونتاژ روش و استفاده مورد ماده به هاهساز این سختی و يپذیرانعطاف-8

  .باشند قوي بسیار و سخت بسیار یا و پذیرانعطاف بسیار توانندمی

 دهند،می انتقال سرعت به را بار هاآن که است دلیل این به لرزند،یم آسانی به هاسازه این کهاین-9

است،  مفید بسیار لرزه زمین ارتعاش و ضربه بذج نظر از شوند، این توانند موضعینمی بارها بنابراین

 .باشندیم مطلوب است، مشکل یک لرزهزمین آن در که مناطقی براي هاآن بنابراین

  

  بستیهاي کشمعایب سازه -2-4

 :از عبارتند که هست نیز معایبی داراي ايسازه سیستم نوع این

 اعضاي خم طول نتیجه شوند، (درمی بزرگتر هاطراحی وقتی م:ه روي بر هاآن کردن سوار-1

 .دارد شدن حل به نیاز مسئله این که کنندمی شدن هم در به شود) شروع می زیاد فشاري

 به بروز که منجر هستند پیچیده شکل گنبدي و شکل کروي ساختارهاي ت:ساخ پیچیدگی-2

 .شود می تولید در مشکالتی

 هايتکنیک است، بوده محدودیت یک حال به تا طراحی ابزار کمبود: طراحی ابزار کمبود -3

 .است محدود هاسازه این براي تحلیل و تجزیه و طراحی

 به باید تنیدگی پیش نیروهاي بحرانی، بارهاي تحمل منظور بهتنیدگی بزرگ: نیروهاي پیش-4

  باشد. سخت بزرگ با ابعاد سازهاي و ساخت در تواندمی که باشند، بزرگ کافی اندازه
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  بستیهاي کشیمپلکسس -5-2

ها دانست. هاي آنبا تمام ویژگی بستیکشتوان یک سیستم ساده را، می بستیکشهر سیمپلکس 

گیرد. در اصل قرار می بستیکشهاي اي از سیمپلکسنیز در زیر مجموعه اسنلسونشکل  Xحتی سازه 

گردد؛ ولی در ادامه این مفهوم به مثلثی هرمی بازمی بستیکشها، به بستیکشمفهوم سیمپلکس در 

  ).2003موترو، هاي گوناگون، بسط داده شد (هاي مراتب باالتر با فرممنشوري

هاي هرمی هاي منشوري، (ب) سیمپلکسبستی: (الف) سیمپلکسهاي کش: سیمپلکس2-2شکل

  )2004ناقص، (بینگ، 

 

 بستیکشمعرفی شد. یک  12امریچو توسط  6319منشوري در سال  بستیکشاولین سیمپلکس 

هاي منفرد (جزایر فشاري)، با منشوري، حجمی است که پایداري آن در نتیجه اندرکنش میان میله

هاي باالیی و باشد. هر سیمپلکس هرمی از دو ردیف کابل که الیههاي پیوسته (دریاي کشش) میکابل

هاي مورب که رئوس نقش پایدار کننده را دارند و میلههاي قطري که دهند، کابلپایینی را تشکیل می

). اگر در طراحی یک 2004بینگ، ( )2-2(شکل شونددهند، ساخته میمنشور را به یکدیگر اتصال می

گاه سیمپلکس با خصوصیات سیمپلکس منشوري، رئوس باالیی و پایینی با یکدیگر متفاوت باشند، آن

در ادامه امریچ نامند. آید، که آن را سیمپلکس هرمی ناقص مید میها به وجومکانیکی شبیه به منشوري

                                                             
12 . Emerich 
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هاي چند وجهی، ، مطالعاتش را بر روي معرفی سیمپلکسبستیکشهاي سازه يهایش در زمینهفعالیت

تمام چند  ي). وي به مطالعه2003موترو، ( نامید معطوف داشتالیه میهاي کروي یکها را سازهکه آن

شدند، پرداخت. ها بر روي سطح یک کره محاط میهاي افالطونی و ارشمیدسی که رئوس آنوجهی

هاي چند وجهی تماماً محدب بوده و اعضاي کششی بر روي سطح بیرونی چند وجهی و اعضاي بستیکش

 گیرند.فشاري بدون هیچ گونه تماسی با یکدیگر در درون چند وجهی قرار می

  

  بستیهاي کشیط تعادل سیمپلکسشرا -6-2

هاي منشوري و هرمی به اند، سیمپلکسکه تاکنون ابداع شده بستیکشهاي از میان سیمپلکس

علت سادگی و کارایی باالیشان بیشترین کاربرد را دارند، لذا در این قسمت سعی شده است تا بصورت 

  اي بررسی شود.اجمالی شرایط تعادل این واحد هاي سازه

چرخشی نسبی خاص  يهاي منشوري بسته به نوعشان، تنها در یک زاویهبستیکشور عام، به ط

باشند. این زاویه چرخش از شرایط تعادل گرهی در هر حالت بین وجوه باالیی  و پایینی منشور، پایدار می

ري هاي منشوري به علت وجود تقارن در سازه (براببستیکششود. در تنیدگی حاصل میمفروض خود

هاي قطري و یکسان بودن نیروهاي درونی هاي باالیی و پایینی، برابري در نیروي کابلنیرو در تمامی کابل

  ).2003موترو، یابد (ها)، این امر به آسانی تحقق میمیله

هاي منشوري فقط در یک زاویه چرخشی نسبی خاص پایدار بستیکشهمانطور که اشاره شد، 

که زاویه چرخش نسبی بین  الف 3-2نمایش داده شده در شکل  بستیکشباشند؛ به عنوان مثال می

باشد، قادر به برقراري تعادل نیروهاي گرهی نخواهد بود و ناپایدار صفحات باالیی و پایینی آن صفر می

باشد و سیستم از لحاظ سینماتیکی باشد. نوع مکانیزم موجود در این سیستم از نوع مکانیزم محدود میمی

صی را براي سازه در نظر گرفت. در اثر وارد شدن توان هندسه مشخنامعین است، در این حالت نمی

کند، در این حالت دو هندسه جدید کوچکترین نیروي خارجی بر سازه، هندسه آن به شدت تغییر می

  )، در ب3-2دهند (شکل براي سازه متصور است، در هندسه اول شش گره رئوس منشور را تشکیل می
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