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  85 تعداد صفحات:             10/11/96  دفاع: تاریخ             : فنی و مهندسیدانشکده

  :چکیده

هـا،  اي هستند که عملکرد سـه بعـدي دارنـد و شـامل شـبکه     هاي سازههاي فضاکار، سیستمحالت کلی سازهدر 

-بستی هستند. سـازه هاي کشهاي تاشو و فرمهاي پاشامی، سازههاي کابلی، سیستمها، شبکهها، گنبدها، دکلچلیک

اي از عناصر فشـاري داخـل محـیط    ههاي مشبک فضاکاري هستند که شامل مجموعه ناپیوستبستی سیستمهاي کش

محدود بودن مطالعات شود. اي آنها توسط خودتنیدگی ایجاد میباشند که سختی سازهاي از عناصر کششی میپیوسته

شـدگی  شدگی عناصر کششی، عدم وجود سختگسیختگی یا شلکمانش عناصر فشاري و پیشموجود به مراحل پیش

ي پالستیک و بنابراین مطرح شدن مکانیزم گسیختگی کششـی و همچنـین   یهکرنشی براي اعضاي کششی بعد از ناح

اي با تغییر حالت اعضاي کششی، عواملی هستند که بیانگر اهمیت مطالعـه رفتـار پایـداري    ایجاد رفتار غیرخطی سازه

  باشند.بستی میهاي کشسازه

پذیر هندسی با بستی دو الیه انعطافکشهاي مشبک اریبی و چلیک هايچلیکدر مطالعه حاضر رفتار پایداري 

افزار آبـاکوس)، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه      هاي خرابی با استفاده از روش عناصر محدود (بااستفاده از نرمانجام تحلیل

گاهی مختلف بـر  نامه اثرات مربوط به ضرایب الغري اعضاي فشاري، تراز خودتنیدگی و شرایط تکیهاست. در این پایان

دهنـد  ها نشان مـی هاي مورد مطالعه، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیلناپایداري چلیکروي رفتار 

 اي بافتارهـاي مـورد مطالعـه دارنـد.    هاي خرابی، مقاومت و سختی سـازه که این پارامترها تاثیر بسزایی در نوع مکانیزم

-اي حداقل و حداکثر تراز خودتنیدگی ارائه شده است به گونـه نهایتاً با استفاده از نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی بر

 اي که سازه سختی کافی را داشته باشد و به صورت نامطلوب فرونریزد.  

  

  بستی، مکانیزم خرابیپایداري استاتیکی، چلیک دوالیه مشبک، چلیک دوالیه کش: هاواژه کلید
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 کلیات پژوهش 

  مقدمه 

 بـا . اندبوده محصور فضاهاي يحل مسئلههاي جدید براي معماران و مهندسان، همواره در پی یافتن راه حل

  ه است.یافت افزایش بزرگ هايدهانه با هايسازه از استفاده براي تقاضا مدرن، دنیاي يتوسعه و شدن صنعتی

همچنین سـهولت   ها وبراي تقلیل ستون هاي بزرگ وهاي بلند، به علت وجود دهانهدر سازهبنابراین، امروزه 

  گسترش فراوانی داشته اند. 1فضاکار هاياي، سازهصرفه بودن وکاهش وزن سازهمقرون به زیبایی معماري، اجرا،

هـا، بـرعکس   ایـن سـازه   بعدي دارنـد. در شود که عملکرد سهها اطالق میهاي فضاکار به طیفی از سازهسازه

-هاي سازهغییر مکاناي، مجموعه بافتار، بارهاي خارجی، نیروهاي داخلی و تهاي مسطح نظیر خرپاي صفحهسازه

شـوند کـه   هـا گفتـه مـی   هاي فضاکار به گروه خاصی از سازهشوند. درعمل، سازهبعدي تعریف میاي در فضاي سه

 8هاي تاشوسازه،  7هاي غشایی (پاشامی)سیستم ،6هاي کابلیشبکه، 5هادکل ،4، گنبدها3ها، چلیک2هاشامل شبکه

  ).1998، 9دیزنیبستی هستند (نوشین و هاي کشو فرم

 :کرد تقسیم دسته سه به توان می را فضاکار هايسازه

 .اندشده ساخته منفصل اعضاي از هاسازه این مشبک:  فضاکار هايسازه -1

 .گیرندمی قرار گروه این در غشاها و هادال ها،پوسته مانند هاییسازه: پیوسته فضاکار هايسازه -2

  ).1998(نوشین و دیزنی، باشندمی مشبک و پیوسته هايسازه از ترکیبی که مرکب فضاکار هايسازه -3

 هـن، آراه هـاي ایستگاه ورزشی، هايسالن ها،ژیمنازیوم پوشش براي فضاکار هايسازه از دنیا مختلف نقاط در

است(نوشـین و دیزنـی،    شـده  اسـتفاده  ... و کنفـرانس  تاالرهـاي  تفریحـی،  مراکز فرهنگی، مراکز هواپیما، آشیانه

1998 .(   

  

  بیان مسأله   

اي از عناصر فشاري متعادلی هستندکه شامل مجموعه ناپیوستههاي پایدار خودبستی، سیستمهاي کشسازه

                                                

 
1. Space structure 

2. Grids 

3. Barrel vaults 

4. Domes 

5. Masts 

6. Cable nets 

7. Membrance system 

8. Foldable structures 

9. H. Nooshin & P.Disny 
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شوند. ایـن  تنیدگی مقاوم میخودباشند، که به طریق سختی از مرتبه اي از عناصرکششی میداخل محیط پیوسته

-باشـند، خـود  نهایت کوچک مـی ها که داراي چندین مکانیزم بیپایدار باشد که در این سازه حالت تعادل بایستی

  گردد.تنیدگی با فراهم آوردن سختی اضافی باعث پایداري سازه می

هـاي  تـنش  ،هاست. خودتنیدگیبحث خودتنیدگی و تأثیر آن بر پایداري اینگونه از سازه ،یکی از مسائل مهم

. خودتنیدگی )2003، 1(تیبرت و پلیگرینوشودمحض مونتاژ کردن عناصر در سیستم ایجاد می اي است که بهاولیه

، 2رنت و همکـاران (کویی شودي بدون تنش ایجاد میها از یک هندسهها و یا طویل کردن میلهبا کوتاه کردن کابل

-هر مقداري باشد، بلکه باید بهتواند شود، نمیبدیهی است که خودتنیدگی اولیه که به سیستم اعمال می .)2003

  اي باشدکه تعادل بافتار حفظ شود.گونه

شود، که این سازه بیشتر براي پوشش سطوح اي که دریک جهت داراي انحنا باشد گفته میشبکه چلیک، به

گـاه متصـل   هاي چلیک که به تکیـه باشد و روي لبهشود و بعضا فاقد ستون میمستطیلی داالن مانند استفاده می

است کـه انتهـاي چلیـک بایسـتی      باید در نظر گرفت، این هااین سازهاي که در طراحی گیرند. نکتهاست، قرار می

 فضـاکار  هايسیستم از توانندمی چلیکی هايسازه گیرد.تیرستون انجام می و این تقویت به وسیله تیر،قوي باشد 

 بـه  الیـه  چند یا الیه دو الیه، تک شبکۀ یک تبدیل از چلیک یک شوند.  ساخته بستیکش هايسیستم و مشبک

 .بود خواهد الیه چند یا دو یک، چلیکی تاشۀ تشکیل آن حاصل و گرددمی ایجاد جهت یک در قوسی فرم

کننـده اسـت و   هاي خرابی سازه تعیینهاي فضاکار دوالیه چلیکی، خرابی اعضاي فشاري در مکانیزمدر سازه

کـه پـس از   کند اعضاي فشاري مورد استفاده داراي نسبت الغري متوسط باشند، چونمالحظات عملی ایجاب می

-سـازه  از هـایی نمونهد. دهنکمانشی تردي نمایش میشوند و رفتار پسدچار افت ظرفیت بسیار شدید می کمانش

   ) نشان داده شده است.1-1(شکل در بستی کش و مشبک چلیکی هاي

  

 
  بستی، ب) چلیک مشبک.هایی از سازه چلیکی دوالیه: الف) چلیک کشنمونه: 1-1شکل 

 

                                                

 
1. A. G. Tibert & S. Pellegrino 

2. J. Quirent et al 
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بـودن   باشـد. محـدود  بستی و معمولی میهاي دوالیه کشپایداري چلیک مقایسه رفتاراز این تحقیق،  هدف

شدگی عناصر کششی، عدم وجـود  گسیختگی یا شلکمانش عناصر فشاري و پیشمطالعات موجود به مراحل پیش

و بنـابراین مطـرح شـدن مکـانیزم گسـیختگی       ي پالستیکشدگی کرنشی براي اعضاي کششی بعداز ناحیهسخت

اي با تغییر حالت اعضاي کششی، عواملی هستند که بیانگر اهمیـت  کششی و همچنین ایجاد رفتار غیرخطی سازه

  باشند.بستی میهاي کشمطالعه رفتار پایداري سازه

 

  ضرورت پژوهش 

 موضوعی بستیکش هايسازه)، 1984(3امریچو  2، اسنلسون1فولر توسط بستیکش هاياز زمان معرفی سازه

حالـت تعـادل خـود بـدون حضـور       حفـظ  بـراي  هاسازه این توانایی. است بوده محققان براي توجه جالب و جذاب

 بـراي  ايانگیـزه  هـا، سـازه  ایـن  کـم  وزن نیـز  و پذیريانعطاف خاصیت ،) تنیدگیخودنیروهاي خارجی (خاصیت 

اهمیت مطالعه  .)٢٠٠٣، ٤موترو( است بوده بستیکش هايسازه يزمینه در مهندسان و دانشمندان بیشتر يمطالعه

  شود که:بستی از آنجا ناشی میهاي کشپایداري سازه

هاي فضاکار وجود دارد، اما هیچکدام از آنها بـراي  گرچه متون علمی وسیعی راجع به رفتار ناپایداري سازه 

آنهـا  هاي فضاکار هستند کـه در  بستی نوع خاصی از سازهکش هايبستی مناسب نیستند. زیرا سازههاي کشسازه

  .)2002، 5(ژانگ و واردنیربایستی خودتنیدگی ایجاد شود

شـدگی  هاي فضاکار متداول، اعضاي کششی بعد از ورود به ناحیـه پالسـتیک داراي رفتـار سـخت    در سازه 

از این رو اعضاي فشـاري نقـش اصـلی را در     .نمایندتوانند نیروهاي اضافی را جذب باشند بنابراین میمی 6کرنشی

باشـند،  بستی، اعضاي کششی که به صورت کابل مـی هاي کشکنند. اما در سازهها ایفا میتحلیل خرابی این سازه

، 7باشـند(بن کـاهال  شـدگی کرنشـی نمـی   هاي انجام گرفته، بعد از ناحیه تسـلیم داراي سـخت  طبق نتایج آزمایش

  باشد.ها مکانیزم گسیختگی کششی نیز مطرح مین سازهدر نتیجه براي ای ).1999

هـا،  بستی، با توجـه بـه ماهیـت پیچیـده سـازه     هاي کشاغلب مطالعات استاتیکی انجام گرفته روي سازه 

باشـند. کـه لـزوم انجـام     اعضـاي کششـی مـی    9گسیختگیعضاي فشاري و پیشا 8کمانشمحدود به مراحل پیش

-ها را فراهم مـی گسیختگی اعضاي کششی این سازهکمانشی اعضاي فشاري و پسمطالعات بیشتر در مراحل پس

                                                

 
1. Fuller 

2. Snelson 

3. Emrich 

4. Motro 

5. Zhang & Wardenier 

6. Strain Hardening 

7. Ben Kahla 

8. Pre- Buckling 

9. Pre- Rupture 
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 آورد.

 

  ف پژوهش اهدا 

بستی و چلیک دوالیه مشبک معمـولی  هاي کشهدف از این تحقیق، مقایسه رفتار پایداري استاتیکی چلیک

ي نتشـار پدیـده  هـاي مختلـف در افـزایش یـا کـاهش امکـان ا      هاي مناسب در خصوص نقش پـارامتر و ارایه پاسخ

باشـد. بـدین   هـاي غیرخطـی مـی   سازي عناصر محدود و انجام تحلیـل ها، با استفاده از مدلناپایداري در این سازه

  نامه به صورت زیر شرح داده می شود:منظور اهداف این پایان

هـاي  در رفتار پایـداري چلیـک   یب الغري متفاوتاو ضر مختلف اولیه هايبررسی اثر در نظرگرفتن کرنش 

 بستی و مشبککش

 هاي مورد مطالعهچلیک گاهی بر عملکرد پایداريتاثیر تغییر شرایط تکیه 

 هاي مورد مطالعهبی چلیکهاي خراتعیین مکانیزم 

 هاي مشبک دوالیهبستی با چلیکهاي کشپایداري چلیکرفتار مقایسه  

  

 بندي پایان نامه فصل 

  شود. در این بخش مطالب هر فصل به طور مختصر بیان میاین پایان نامه شامل پنج فصل می باشد. که 

فصل اول به بیان کلیات پایان نامه و بیـان اهمیـت موضـوع پایـداري در سـازه هـاي فضـاکار کـش بسـتی          

  اختصاص یافته است.

بق تحقیقات انجـام شـده در زمینـه    هاي فضاکار کش بستی، مروري بر سوافصل دوم، مربوط به معرفی سازه

 اول بخش شود.می تشریح بستیکش هايسازه براي محدود عناصر سازيمدل سوم فصل دربستی، هاي کشسازه

 صـحت  ارزیـابی  و بررسـی  فصـل  این دوم بخش و پردازدمی محدود عناصر سازيمدل اجزاي معرفی به فصل این

 هـاي چلیـک  روي بر غیرخطی هايتحلیل انجام از بعد چهارم فصل در گیرد.می دربر را محدود عناصر سازيمدل

 شـامل  پنجم فصل گیرد.می قرار بررسی و مقایسه مورد هامدل این هاي خرابی مربوط برايمطالعه، مکانیزم مورد

.باشـد مـی  هـا سـازه  ایـن  رفتـار  زمینـه  در آتـی  تحقیقـاتی  راهکارهـاي  و طراحـی  هـاي توصـیه  هـا، گیـري نتیجه



 

 

  

  دوم:فصل 

  

  

  

  

  فضاکار هايسازه

  بستیکش
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  بستیهاي فضاکارکشسازه 

    مقدمه 

هاي فضاکار براي سازه بستی جایگزین مناسبیهاي کشتر، سیستمهاي سبکیافتن سازهدر تالش براي 

بستی، سازه فضاکاري است که شامل اعضاي فشاري احاطه شده توسط رسند. یک سازه کشمشبک به نظر می

توانند به آسانی اجرا شوند و بنابراین امکـان تهیـه، سـاخت و نـوآوري     ها میباشد. این سازهکششی می اعضاي

بستی به خاطر تعداد نسـبتا کـم عناصـر فشـاري،     هاي کشکنند. سازهساخته را فراهم میهاي پیشبراي سازه

هاي قابل بستی به خاطر مزیتهاي کشها قابلیت تاشوندگی دارند. سیستمباشند. همچنین این سازهسبک می

انـد و لـزوم گسـترش تحقیـق در زمینـه رفتـار       هاي اخیر توجه زیادي را جلب کردهتوجهی که دارند، در سال

  ).2002بن کاهال و همکارانش، ( شودهاي ابداعی احساس میمکانیکی این سازه

بسـتی، انـواع واحـدهاي    بستی، مفاهیم مرتبط با کشهاي کشدر این فصل پس از تعریف کامل سیستم

  شود.بستی و ... ارائه میهاي کشیابی سازههاي شکلبستی، روشکش

 

  بستیهاي کشسازه 

  تاریخچه و تعاریف ارائه شده 

 اسنلسونبرانگیز است، بستی را مطرح کرد، خود موضوعی چالشهاي کشاینکه اولین بار چه کسی سازه

نایلون ساخته شده بود، ارائه کرد شکل از جنس چوب و  Xز قطعات ي خود را که ااولین نمونه 1948در سال 

بستی، اولین بار توسط کارل هاي کشي سیستمادعا کرد که ایده ،1کلیچوك. هنرمند روسی الف)-1-2(شکل 

، متشکل از ب)-1-2(شکل مطابقکه بستی را ي کشمطرح شده است و اولین نمونه1921در سال  2یوگانسون

هـاي  تنیدگی که جز یکی از ویژگی، ساخته است، این مدل به دلیل عدم پیشاست و نه کابل سه عضو فشاري

تـوان  شود. از طرفی دیگـر، مـی  بستی تلقی نمیعنوان یک سیستم کشبستی است، به هاي کشاصلی سیستم

تعـاریف   نـام بـرد.   ها را از نقطه نظر مهندسی مورد بررسـی قـرار داد،  عنوان اولین کسی که این سازهرا به فولر

  شود:بستی ارائه شده است؛ که در اینجا به چند مورد مهم اشاره میهاي کشمختلفی براي سیستم

بستی بـه  اي از اعضاي کششی است و سازه کشبستی بیانگر ادغام مجموعه، کلمه کشفولرطبق تعریف 

، امـریچ   .)1985(فولر،  شودتعریف میي فشاري ي کششی و عناصر ناپیوستهصورت ترکیبی از عناصر پیوسته

ها به صورت منفرد داند که میلهها میها و کابلهاي خودتنیده متشکل از میلهصورت سازهها را به این سیستم

                                                

 
1. Viatcheslav Koleichuk 

2.  Karl Ioganson 
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  ).1963(امریچ، گیرند ها قرار میي پیوسته از کابلدر یک مجموعه

  

 
: سازه مورد مطالعه توسط )؛ ب2003، 1ی(هیرتن اسنلسون توسطسازه مورد مطالعه الف:  :1-2شکل 

  ).2009، 2(اسکلتون و الیور یوگانسون

  

ي ناپیوسـته  بستی از اندرکنش یـک مجموعـه  ي کشکه سازهکند ها را چنین تعریف میاین سازه 3پاگ

شود که یک حجم پایـدار را در فضـا توصـیف    ي پیوسته عناصر کششی ایجاد میعناصر فشاري و یک مجموعه

-هاي کـش سیستم ها ارائه کرده است:تعریف زیر را براي این سازه موترو. از طرفی دیگر )1976(پاگ، کندمی

ي حالـت خودتنیـدگی ایجـاد    ها به وسـیله اي آنبک فضاکاري هستند که سختی سازههاي مشبستی، سیستم

ي ناپیوسته و عناصر کششی یـک مجموعـه پیوسـته را    ها، عناصر فشاري یک مجموعهشود. در این سیستممی

باشـد. عناصـر کششـی و    دهند و به هر گره، حداقل یک عضو فشاري و سه عضو کششی متصل میتشکیل می

  ).2003(موترو، باشند ه ترتیب داراي صلبیت منحصراً کششی و فشاري میفشاري ب

یـک  ، اسـکلتون ها را بیان داشـته اسـت. بـر طبـق تعریـف      تعریف جامعی از این سیستم اسکلتوناخیراً 

  ي دلخــواهی از اعضــاي کششــی کــه بــه یــک بافتــار بســتی متشــکل اســت از هــر مجموعــهسیســتم کــش

بستی، بافتاري است کـه بتـوان آن را توسـط    منظور از بافتار کش شده باشد.بستی اعضاي فشاري متصل کش

ي اعضاي کششی داخلی پایدار نمود. اگر براي پایدارسازي این بافتار، هیچ عضو کششـی مـورد   برخی مجموعه

  ).2009(اسکلتون و الیور، بستی نخواهد بود صورت این بافتار، یک بافتار کش نیاز نباشد، در آن

هاي کششی یـک  و قسمت 4عنوان جسم صلببستی را به هاي فشاري یک سیستم کشقسمت وناسکلت

                                                

 
1. E. Heartney 

2. R. E. Skelton & M. C. Oliveira 

3. Pugh 

4.  Rigid body 
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  کند.توصیف می 1عنوان رشته بستی را بهسیستم کش

هایی که در این تعریف منظور تشخیص انواع مختلف سازهرا به  kو همکارانش، اصطالح کالس  اسکلتون

بسـتی کـه هـیچ اتصـالی بـین      بندي، یک بافتار کشن دستهشود، معرفی کردند. بر طبق ایگسترده شامل می

تا عضو صـلب   kبستی با شود و یک سیستم کشگذاري مینام 1عنوان کالس اعضاي صلب آن وجود ندارد، به

هاي مختلـف یـک سیسـتم    هاي از کالسنمونه ،)2- 2(شود. در شکلگذاري مینام kعنوان کالس متصل، به 

  است.بستی نشان داده شده کش

 

 
 3کالس - پ؛ 2کالس  - ب ؛1کالس -؛ الفبستیهاي مختلف یک سیستم کشهایی از کالسنمونه: 2-2شکل 

  ).2009(اسکلتون و الیور، 

  

 بستیهاي فضاکار کشمزایاي سازه 

  باشند:میبستی به شرح زیر هاي کشبرخی از مزایاي استفاده از سازه

هـاي  هـا بـه عنـوان سـازه    ایـن سـازه   ،به خاطر تعداد کمتر اعضاي فشاري نسبت به اعضـاي کششـی   .1

  ).2002(بن کاهال و همکاران،  شوندوزن شناخته میسبک

(فشـاري) آن بیشـتر اسـت     براي اکثر مصالح، مقاومت کششی یک عضو طـولی از مقاومـت کمانشـی    .2

بنابراین زمانی که از تعـداد   .غیر مسلح از این قانون مستثنی هستند)(واضح است که شن، مصالح بنایی و بتن 

هـا افـزایش   بـه جـرم در آن   کنیم، نسبت سـختی بستی استفاده میهاي کشبیشتري اعضاي کششی در سازه

  ).2002(اسکلتون،  یابدمی

ستی بـه  بهاي کشکه اعضاي فشاري در سازههستند؛ به دلیل این 2پذیربستی گسترشهاي کشسازه .3

هـاي  شـوند، در نتیجـه امکـان جابجـایی    صورت جدا از هم هستند و یا توسط اتصاالت توپی به هم متصل مـی 

                                                

 
1. String 

2. Deployable 
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هـاي اساسـی   (متراکم کردن) در یک حجم کوچک، از خاصـیت  پذیري و انباشته شدنبزرگ، قابلیت گسترش

 کنـد هـا را آسـان مـی   حمـل ایـن سـازه    بسـتی، هاي کـش قابلیت تراکم سازه ها هستند. مشخصهاین سیستم

  ).2002(اسکلتون، 

هـاي  شوند؛ چراکـه همـه اعضـاي سـازه    بستی با قابلیت اطمینان بیشتري مدلسازي میهاي کشسازه .4

  ).2002(اسکلتون،  حت تاثیر نیروي محوري قرار دارندبستی تکش

تفاده تواند به عنوان یک عضو چند منظـوره اسـ  بستی میعضو کششی و یا عضو فشاري یک سازه کش .5

(بـراي انـدازه گیـري کشـش و یـا       شود؛ این اعضا به صورت همزمان به عنوان عضو باربر سازه و یا یک حسگر

(اسـکلتون،   گیرنـد یکی، مـورد اسـتفاده قـرار مـی    طول)، یک محرك، یک عایق حرارتی و یا یک رساناي الکتر

2002.(  

 هـا دارد، آن بسـتگی  اهـ آن مونتـاژ  روش و اسـتفاده  مورد ماده به هاهساز این سختی و پذیريانعطاف .6

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

 دهنـد، مـی  انتقـال  سـرعت  به را بار هاآن که است دلیل این به لرزند،یم آسانی به هاسازه این کهاین .7

 است، بنابراین 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

  

  بستیهاي کشمعایب سازه 

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

نهایـت  هـاي بـی  بستی به طور معمول صـلب نیسـتند و معمـوالً داراي مکـانیزم    هاي کشاکثر سیستم .8

  تنش قرار بگیرند.هاي ناشی از مکانیزم، بایستی تحت پیشهستند که به منظور مقابله با تغییر شکل 1کوچک

-تواند به طور دلخواه تعیین شود. از اینرو برخی از بافتارها نمیها نمیها مختصات گرهدر این سیستم 

  بستی انتخاب شود.تواند یراي یک سیستم کش

 و طراحـی  هـاي است، تکنیک بوده محدودیت یک حال به تا طراحی ابزار کمبود: طراحی ابزار کمبود 

 .است محدود هاسازه این براي تحلیل و تجزیه

 انـدازه  بـه  باید تنیدگی پیش نیروهاي بحرانی، بارهاي تحمل منظور بهتنیدگی بزرگ: نیروهاي پیش 

 باشد. سخت بزرگ ابعادبا  سازهاي و ساخت در تواندمی که باشند، بزرگ کافی

 

  یابیمکانیزم، خودتنش و فرم 

نهایـت کوچـک توسـط یـک حالـت      هـاي بـی  بستی، وابسته به پایداري مکانیزمهاي کشسختی سیستم

                                                

 
1. Infinitesimal mechanism 
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اي که با معیار تعادل استاتیکی پایدار شده اسـت، ممکـن اسـت بـه     خودتنش است. این سختی تنها با هندسه

نهایـت  هـاي بـی  و مکـانیزم 1هاي محـدود ها (مکانیزمیم مربوط به مکانیزموجود آید. به این دلیل، توضیح مفاه

نهایـت کوچـک، نقـش مهمـی را در     هـاي بـی  باشد. مکانیزممی الزم و ضروريهاي خودتنش کوچک) و حالت

  کند.ها ایفا میپایداري اینگونه از سیستم

  

  تنیدگیخودتنیدگی و پیش 

  کـه بـه محـض مونتـاژ کـردن عناصـر در سیسـتم ایجـاد        هاي داخلی اسـت  خودتنیدگی حالتی از تنش

شـود.  ي بدون تنش ایجاد میها از یک هندسهکردن میلهطویل ها و شود. خودتنیدگی با کوتاه کردن کابلمی

تنیدگی وجـود دارد، زمـانی کـه در یـک سیسـتم      الزم به ذکر است که تفاوت ظریفی بین خودتنیدگی و پیش

نیـازي بـه مقیـد     ها براي ایجاد تنش در دیگر اعضا کافی باشـد و نمودن طول کابلاي، فقط کوتاه میله کابل و

است و چنانچه براي ایجاد تنش در دیگر » خودتنیده«کردن دیگر اعضا، براي ایجاد تنش اولیه نباشد، سیستم 

  است.» تنیدهپیش«گاه نیاز باشد، سیستم ها به تکیهاعضا عالوه بر کوتاه کردن طول کابل

  

  2یابیفرم 

یـابی،  شود. در فرآینـدهاي فـرم  یابی گفته میي خودمتعادل پایدار، فرمبه فرآیند پیدا کردن یک هندسه

هاي زیادي وجود دارند که در آنهـا  شود. روشها اندیشیده میي شکل سازه و تعادل گرههمزمان به دو مسئله

انـد.  را فقط با روش آزمون و خطا پیشنهاد نمودهي آن، شکل سازه بوده و تعادل سازه دهندهي اصلی ارائهایده

هاي متعددي ارائه شده اسـت  شود. از طرف دیگر، روشاطالق می» کنترل فرم«ها، روش بنابراین به این روش

ها حفظ شود. ایـن  هایی از خودتنیدگی است که تعادل گرهي آن، فقط یافتن حالتدهندهي اصلی ارائهکه ایده

  نامند.می» کنترل نیرو«ي هاها را روشروش

  

  بستیهاي کشیابی سازههاي فرمانواع روش  

شود بندي میي استاتیکی و سینماتیکی تقسیمبستی به دو گروه عمدههاي کشیابی سازههاي فرمروش

  ها استفاده شده است. یابی این سازههاي توپولوژیکی همانند روش الگوریتم ژنتیک براي فرمکه اخیراً از روش

-هایی هستند که بیشتر براي به دست آوردن جزئیات مربوط به بافتار سازههاي سینماتیکی، روشروش

هـا  ها بر آزمون و خطا استوار است. ویژگی مهـم ایـن روش  د. اساس این روشنباشبستی، مناسب میهاي کش

شـود،  ستی،  طول کابل، ثابت در نظر گرفته میباین است که براي به دست آوردن یک بافتار خودمتعادل کش

                                                

 
1. Finite Mechanism 

2. Form-finding 



 

83 

 

که به یک مقدار حداکثر برسـد کـه در آن حالـت کابـل تحـت      یابد تا ایندر حالی که طول دستک افزایش می

گیرد. انتخاب دیگر این است که طول دستک ثابت در نظر گرفته شود و طول کابل کاهش یابـد  تنش قرار می

بسـتی در عمـل سـاخته    هاي کشسد. این رویکرد درحقیقت از روشی که سازهتا اینکه به یک مقدار حداقل بر

  کند.شوند، تقلید میمی

ي مشـخص بـا   هاي استاتیکی، ارتباط بین بافتار متعادل از یـک سـازه بـا هندسـه    ي کلی روشمشخصه

(تیبـرت و   شـود مـی ي مختلف تحلیـل  هاارتباط، از طریق روشباشد که این نیروهاي داخلی اعضا در سازه می

  ).2000پالگرینو، 

  

  بستیمکانیزم در بافتارهاي کش 

شـود و ایـن حرکـت    شود، مکانیزم گفتـه مـی  جایی آن میهاي یک عضو که منجر به جابهبه حرکت گره

  .نهایت کوچکمکانیزم بی - 2، مکانیزم محدود -1ممکن است منجر به دو نوع مکانیزم شود: 

رکت، هیچ تغییري در طول اعضا ایجاد نشود، به آن، مکانیزم محدود مکانیزم محدود: اگر در طول این ح

 الف).-4-2شود (شکل گفته می

نهایت کوچک: اما اگر در طول این حرکت تغییري در طول اعضا (هر چند کوچـک) مشـاهده   مکانیزم بی

  ب).-4-2شود (شکل نهایت کوچک گفته میشود، به آن، مکانیزم بی

  

   
  ).2003(موترو، نهایت کوچک مکانیزم بی - مکانیزم محدود، ب -: انواع مکانیزم؛ الف3-2شکل 

    

  نهایت کوچکهاي بیمکانیزم 1پایدارسازي 

نهایت کوچک را پایدار کرد. هاي بیتوان برخی از مکانیزمتنیدگی میا استفاده از خودتنیدگی و یا پیشب

  :توان معرفی کردتنیدگی می)، دو حالت پیشب-3-2نهایت کوچک(شکل(مثال مربوط به مکانیزم بیبراي 

     تنیدگی فشاريپیش. 2 ،تنیدگی کششیپیش. 1

  اي انتخاب کنیم که:به گونه  12Lو  23Lاگر طول اعضاي 

                                                

 
1. Stabilisation 
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2-1(  L12=L23 

2-2(  L12+L23˂ d13 

  ).الف-4-2ایم (شکل(تنیدگی کششی به سیستم معرفی کردهاین حالت در واقع یک پیشدر 

کنـیم، در واقـع   اش جابجـا مـی  را از موقعیـت اولیـه   2، گره Fدر این حالت با اعمال نیروي خارجی  اگر

-اش برمـی به موقعیت اولیه 2را حذف کنیم گره  Fایم. حال اگر نیروي نهایت کوچک را فعال کردهمکانیزم بی

گردد، زیرا در طی جابجایی، انرژي پتانسیل سیستم افزایش یافته است و سپس انرژي به خاطر شرایط مـرزي  

  یابد.به کمترین تراز ممکن کاهش می

  اي که در این حالت داریم: گیریم، به گونهحال حالت دیگري را در نظر می

2-3(  L12=L23 

2-4(  L12+L23 ˃ d13 

). بـا بکـار   ب-4-2کنیم (شکل(تنیدگی فشاري را به سیستم معرفی میدر واقع در این حالت، یک پیش

را پیـدا   2موقعیت جدیـد   2نهایت کوچک تا زمانی فعال است که گره ، مکانیزم بیFبردن یک نیروي خارجی 

 کند و در آن موقعیت شرایط زیر به وجود آید: 

2-5(  L12 = d12 

2-6(  L23 = d23 

دیگر تحت تنش نیستند و انرژي پتانسیل سیستم برابر بـا صـفر    23و  12در این موقعیت جدید اعضاي 

اش ماند و به حالـت اولیـه  جذف شود سیستم همچنان در موقعیت جدیدش باقی می Fاست. وقتی که نیروي 

  یابد.اش برگردد، انرژي پتانسیل آن افزایش میاگر بخواهد به موقعیت اولیهگردد، زیرا برنمی

  

 
  ).2003تنش فشاري (موترو، پیش -تنش کششی، بپیش -الف :4-2شکل 

                 

نهایـت  تنیدگی بکار رفته، مکانیزم بـی این مثال نشان دهنده این واقعیت است که باتوجه به حالت پیش

 کوچک  ممکن است پایدار شود (حالت کشش در مثال قیل) و یا پایدار نشود (حالت فشاري در مثال قبل). 

  

  بستیبندي بافتارهاي کش تقسیم 
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 هاي خودتنیده تشـکیل مـی  بستی مدوالر از تجمع مدولبستی مدوالر: بافتارهاي کشبافتارهاي کش-

 شوند:به دو دسته تقسیم می شوند که خود

  ها در درون مدول به هم متصل نیستند.بستی مدوالر که دستکبافتارهاي کش -1نوع 

  ها در درون مدول به هم متصل هستند.بستی مدوالر که دستکبافتارهاي کش -2نوع 

ند. در باشـ مـی بستی مـدوالر  ي بافتارهاي کشهاي خودمتعادل اولیهبستی، سیستمهاي کشسیمپلکس

-ي خودمتعادل) مـی اولیه ها (یا واحدهاياي از این سیمپلکسبستی مدوالر، مجموعهحقیقت، یک بافتار کش

بستی مدوالر، پرداختـه شـده   ها در هر دو نوع از بافتارهاي کشباشد. در ادامه، به معرفی انواع این سیمپلکس

  است.

 هاي خودتنیدهها نیازي به مدولبراي ایجاد آنبستی غیرمدوالر: بافتارهایی هستند که بافتارهاي کش-

 باشد.ي اولیه نمی

  

  1بستی مدوالر نوع بافتارهاي کش 

  1بستی نوع هاي مدوالر کشسیمپکلس 

شد. بعدها، این شکل اطالق می بستی مثلثیبستی فقط به منشورهاي کشهاي کشدر ابتدا، سیمپلکس

-ي کابلدو الیهداراي بستی، تري گسترش یافت. یک منشور کشهاي متنوعمفهوم به منشورهاي بیشتر و فرم

هـاي  سـري دسـتک  هاي قطري و شـامل یـک  هاي پایینی، کابلهاي باالیی (در وجه باالیی سیمپلکس)، کابل

ي الف). زاویـه -5-2کند (شکل باشد که رئوس مقابل وجوه باالیی و پایینی مدول را به هم وصل میمورب می

شود. مقدار این زاویـه بـراي   این دو وجه با توجه به تعادل پایداري شکل مدول، مشخص میدوران نسبی بین 

	باشد. درجه می 45شکل، هاي مربعیدرجه و براي مدول 30شکل، هاي مثلثیمدول 	

شـود و  هـاي مـنظم گفتـه مـی    چندضلعی منظم دارند، بـه آنهـا سـیمپلکس    1يهایی که پایهسیمپلکس

شـود.  هاي غیرمنظم گفتـه مـی  آنها یک چندضلعی منظم نیست، به آنها سیمپلکس يهایی که پایهسیمپلکس

  شوند:بندي میزیر تقسیم يبه دو دسته 1بستی مدوالر نوع هاي کشسیمپلکس

  :2هاي منشوري و غیرمنشوريسیمپلکس .1

جـه  ي آنها از یک چندضلعی (چه منظم و چـه غیـرمنظم) تشـکیل شـده و و    هایی که پایهبه سیمپلکس

 غیـر  الـف) و در -6-2هاي منشـوري (شـکل  باشد، سیمپلکسها از نظر اندازه، همانند وجه پایینی میباالي آن

  شود.هاي غیرمنشوري گفته میاینصورت، سیمپلکس

  :1ها به شکل هرم ناقصسیمپلکس  .2

                                                

 
1. Base 

2. Prism and anti-prism 
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ي آن از یک چندضلعی مـنظم تشـکیل شـده اسـت؛ امـا وجـه       شود که پایههایی گفته میبه سیمپلکس

باالیی آن با وجه پایینی آن از نظر اندازه یکی نیست. در حقیقت، این شکل از سیمپلکس، قسمتی از یک هرم 

  ب).-5-2باشد (شکل کامل می

  باشند. پذیر میبستی از نظر هندسی انعطافبستی و هرم ناقص کشي منشورهاي کشهمه

                                                                      
  منشور مثلثی                                  هرم ناقص مثلثی                          

                                                              
  منشور مربعی                                هرم ناقص مربعی                            

  )ب                          )                                                الف

  

بستی(وانگ، منشورهاي کش - ب ؛بستیهاي ناقص کشهرم -بستی؛ الفهاي کشسیمپلکس: 5-2شکل 

1996.(  

 

  2هاي ناپیوستهشامل دستک 1بستی مدوالر نوع بافتارهاي کش 

هاي ناپیوسـته را مطـرح کـرد و    بستی با دستکاولین کسی بود که بافتارهاي کش 1990در سال  امریچ

ا بـه سـه روش مختلـف پیشـنهاد     هکسی بود که این مفهوم را توسعه داد و راهی براي اتصال سیمپلکس 3هانر

  . ))6-2(شکل( 2ب و روش -1الف، -1(روش نمود 

شـوند. در هـر دو وجـه،    صورت متوالی به یکدیگر وصل می بستی بهمنشورهاي کش» الف -1روش «در 

متصـل شـده   » 4لب -به -رأس«بستی، یک منشور با استفاده از اتصال بین هر جفت از منشورهاي مجاور کش

  باشد. رئوس فرد مناسب می است. این روش تنها براي منشورهایی با تعداد

طـور متنـاوب بـه منشـور      بـه » لب -به -رأس«هر منشور در هر الیه، از طریق اتصال » ب -1روش «در 
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هر منشور در هر الیـه بـا منشـورهاي مجـاور     » 1لب -به -لب«، یعنی اتصال »2روش «شود. در دیگر وصل می

  شوند.  خود در یک لبه سهیم می

 
 -1(روش  -الف ؛هانرهاي ناپیوسته توسط شده در بافتارهاي شامل دستکهاي اتصال ارائه روش :6-2شکل 

  ).1992(هانور،  )2(روش  - ، پ)ب - 1(روش  - ، ب)الف

  

  2هاي پیوستهشامل دستک 1بستی مدوالر نوع بافتارهاي کش 

هاي پیوسته وجود دارد؛ یکـی روش  بستی با دستکبافتارهاي کش در اینجا اساساً دو روش براي تشکیل

ها فقط در رأس )، که در آن در هر الیه  سیمپلکس1الف، روش-7-2باشد (شکلمی 3»رأس -به -رأس«اتصال 

  ي مشترکی ندارند.به یکدیگر متصل هستند و هیچگونه لبه

ــال  ــر اتص ــب -و -رأس«روش دیگ ــی 4»ل ــط  م ــه توس ــد ک ــوتروباش ــکل ، م ــت (ش ــده اس ــنهاد ش   پیش

ها در یک الیـه، فقـط در یـک رأس بـا هـم مشـترك       ). در این روش، هر جفت از سیمپلکس2ب، روش -2-7

  ي پایینی)، در یک لبه به یکدیگر متصل هستند.هستند و در الیه دیگر (الیه

از شـکل، دو آرایـش عملـی     هـاي نـاقص مربعـی   از هـرم » 2روش «لب یعنی  -و -در روش اتصال رأس

بـه یکـدیگر متصـل     5صورت جفت خطـی  ها بهها ارائه شده است. یکی آرایش منظم، که در آن دستکدستک

-صورت زیگزاگ به هم متصل مـی ها به الف)، و دیگري آرایش نامنظم، که در آن دستک-8-2هستند (شکل 

  ب).-8-2باشند (شکل
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In this study, the stability of diagonal tensegrites and geometric flexural two-layer 

tensegrites by performing failure analyzes using finite element method has been 

investigated. In this study, the ratio of the effective length of compression coefficients, 
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