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ه، پیش تنیدگیآویز گنبد، گنبد مهاربندي شده، گنبد تک الیه، کابل، میل: :کلید واژه ها

آویزگنبدها، گنبدهاي مهاربندي . پیش تنیدگی در سازه، نسبت باربري به وزن را افزایش می دهد: چکیده

شدة  تک الیه اي هستند که با کابل و میله مسلح شده اند و پیش تنیدگی در کابلها مقادیر و توضیع تنش 

. اتیک کم المان و المالي پرالمان انتخاب شده انددر این تحقیق، دو بافتار دیام. در سازه را تغییر می دهد

گنبدهاي تک الیه . انتخاب شده اند 0.3و 0.2، 0.1متر و سه نسبت خیز به دهانۀ  100دهانۀ گنبدها همگی 

 ، بارگذاري و پس از تحلیل غیرخطی هندسی،ISOتحت کلیۀ ترکیب بارهاي سرویس مرتبط آئین نامۀ 

تغییر مکان . سپس مدل هاي طراحی و با کابل و میله مسلح و تبدیل به آویزگنبد شده اند. طراحی شده اند

ها و تنش ها در گروهی از گره ها و المان ها در کلیۀ مدل هاي تک الیه و آویز، براي سه ترکیب بار برف 

از آویز شدن مورد بررسی قرار گرفته  متقارن، برف نامتقارن و باد مورد مقایسه قرار گرفته و تغییرات ناشی

بررسی حساسیت مدل ها در برابر . و پایداري مدل هاي ایده آل تحت بار برف متقارن بررسی شده است

سپس آویزگنبدها مورد طراحی مجدد قرار گرفته اند و . ناکاملی اولیه در مرحلۀ بعد انجام شده است

تحلیل غیرخطی دینامیکی . رد بررسی قرار گرفته استحداقل وزن ممکن پس از افزودن کابل و میله مو

نتایج . چۀ زمانی تحت شتاب قائم زلزلۀ بم براي گنبدهاي دیاماتیک بخش پایانی تحقیق می باشدختاری

بدست آمده در محدودة مدل هاي این تحقیق حاکی از آن هستند که آویزگنبدها داراي سختی، پایداري و 

در حالیکه مقایسۀ وزنی نشان می دهد که تنها . گنبدهاي تک الیه می باشند رفتار لرزه اي بهتري نسبت به

  .در نسبت هاي کم خیز به دهانه،با آویز گنبد می توان به طرحی اقتصادي تر دست یافت



  

  

  فصل اول

  چشم انداز پژوهش

  



مقدمه -1-1

ه هاي وسیع، از سازه هائی موسوم به سازه هاي فضاکار استفاده می نامروزه براي پوشش بدون مانع دها

سازة فضاکار، در حالت کلی ساز ه اي است که براي نیروهائی طراحی شده باشد که مولفه هاي عمود  .شود

سازه هاي فضاکار در . بقدري بزرگ باشند که سازه در سه بعد تغییرشکل دهدوارد بر صفحات مماس بر سازه، 

شبکه هاي دوالیه، چلیک هاو گنبدهاي مهاربندي : علم سازه به گروهی از سازه ها اطالق می شود که عبارتند از

.شده

آویز گنبد-1-2

که با افزودن کابل و میله به گنبد  در گروه سازه هاي فضاکار و از نوع گنبدهاي مهاربندي می باشد آویز گنبد

سختی بیشتر، افزایش حد پایداري و مقاومت لرزه اي . تک الیه و اعمال پیش تنیدگی به کابل ها حاصل میشود

.بهتر و وزن کمتر در مقابل عملکرد بسیار مناسب ، از مزایاي گنبدهاي معلق می باشد



گیرداري اتصاالت-1-3

و  آویز گنبدمی باشد و در این طول از دهانه، امکان ایجاد اتصال مفصلی نه در  متر 100دهانۀ تمامی گنبدها 

بنابراین، اتصاالت در گنبدهاي تک الیه و قسمت روئی گنبدهاي معلق همگی . نه در گنبد تک الیه وجود ندارد

  .ر گرفته شده استظگیردار در ن







  

ناکاملی هندسی -1-4

همین سازه در مرحلۀ . عموال به شکل ایده آل در نظر گرفته می شودمرحلۀ تحلیل و طراحی م ریک سازه د

اجرا، به دالیل اجرائی، نقص عضوها، تنش هاي پس ماند و عدم مهارت کافی در اجراء با مدل ایده آل خود 

این اختالف از مدل ایده آل در مقاومت سازه و توضیع نیرو در سازه تاثیر می گذارد و . تفاوت خواهد داشت

.هندسی نام دارد ناکاملیاین خطا بین مدل ایده آل و سازة واقعی، . وال اثر کاهنده در مقاومت سازه داردمعم

  

)بافتار(تاشه-1-5

به عنوان مثال اجزاء سازه تشکیل یک تاشه می دهند یا اجزاء یک شبکۀ . واژة تاشه، یعنی آرایشی از قطعات

.همین شکل داراي تاشه اي خاص خود هستندالکتریکی یا اتم هاي یک مولکول پروتئین به 



  

بیان مسئله -1-6

تلفیقی از یک سیستم صلب و یک سیستم کشبست است که از  آویز گنبدهمانطور که پیشتر اشاره شد، 

آویز متر با  100در این تحقیق هدف این است که ورزشگاهی به دهانۀ . محاسن هر دو سیستم بهره می گیرد

متر  20و  15، 10الیۀ روئی دیاماتیک انتخاب شده است و سه سیستم با خیز هاي تاشۀ . مسقف شود گنبد

  .بررسی می شوند

لزوم انجام تحقیق -1-7

کشورمان ایران در سال هاي پس از انقالب با رشد جمعیت باالئی روبرو بوده است و این جامعۀ جوان نیاز 

اه هاي روباز در بسیاري از نقاط ایران تنها در ورزشگ. مبرمی به ساخت محیط هاي تفریحی و ورزشگاه دارد

کمتر از نیمی از سال پاسخگوي رویدادهاي ورزشی می باشند و در سایر مواقع، بار این موانع جوي روي 

ل عدم مسقف نمودن دلی. ورزشگاه هاي مسقفی می باشد که در دها نه هاي بزرگ بندرت یافت می شوند

موارد . دهانه هاي بزرگ بوده است با ورزشگا هها عدم مطالعۀ کافی روي انواع مختلف سیستم هاي پوشش

معدودي نیز که به همت برخی مهندسان توانمند کم نظیر میهنمان ساخته شده اند و می شوند، از هوش و نبوغ 

ئی در ایران هرگز چیزي نبوده است که کارفرمایان چنین عناصري سرچشمه گرفته اند و اجراي چنین پروژه ها

این محدودیت بیانگر نیازي اساسی براي مطالعه روي . بال به هر شرکت مشاوره و پیمانکاري واگذار کنند غبا فرا

  . سیستم هاي مختلف پوشش دهانه هاي بزرگ می باشد



   

آویز گنبدمزیت سیستم  -1-8

. ن نیروهاي معکوس بر سازه، ظرفیت باربري سازه را افزایش می دهندسیستم هاي پیش تنیده با وارد نمود

در مورد . بحث پیش تنیدگی، به شکل عملی در کشورمان ایران، بیشتر در سازه هاي بتن آرمه مطرح می شود

در حالیکه . سازه هاي صرفا فوالدي پیش تنیدگی به دلیل مشکالت طراحی و اجراء بسیار کم به چشم می خورد

  .وانب اقتصادي، پیش تنیدگی در سازه هاي فوالدي همانند سازه هاي بتنی مقرون به صرفه می باشداز ج

یک سازة فوالدي پیش تنیده است که در آن بجاي یک شبکۀ دو الیۀ فوالدي، از یک الیۀ  آویز گنبدسیستم 

اینکه  عالوه براومت باال حضور کابل هاي پیش تنیدة مق. می شودفوالدي و یک الیه کابل پیش تنیده استفاده 

از نیروهاي افقی وارد بر  آن داده،وزن سازه را نسبت به شبکۀ دوالیۀ فوالدي کاهش می دهد، سختی مطلوبی به 

  . می کاهد نیز تکیه گاهها

هدف تحقیق -1-9

 بارگذاري دقیق. هدف از این تحقیق مطالعۀ یک سیستم سازه اي جدید براي پوشش دهانه هاي بزرگ است

براي مدل سازي رفتار دقیق گنبد تحت . گیر است وقتباد روي گنبد مطابق آئین نامه هاي بین المللی بسیار 

بارهاي آئین نامۀ ایزو، بارهاي برف و باد بصورت دقیق وارد شده اند تا نیاز به آزمایش تونل باد که در مورد 

همچنین تنظیم مراحل ساخت . مرتفع شود گنبدهاي با دهانۀ بزرگ بیش از هر چیز توصیه می شود، تا حدي

  .براي استفادة هر چه بیشتر از ظرفیت مصالح هدف دیگري است که مد نظر قرار خواهد گرفت آویز گنبد



روش تحقیق -1-10

 SAP2000 ver11.0.0نرم افزار تحلیل سازه با استفاده از . این تحقیق بر پایۀ مباحث تئوري استوار است

راي حصول اطمینان از مدل سازي، مدل هاي موجود در برخی مقاالت که با نرم انجام شده است و ب

مقایسه شده آنها نتایج ، مدل شده  SAP2000مدل شده اند به عنوان نمونۀ شاهد با نرم افزار  ANSYSرافزا

. اند

  

محدودیت هاي تحقیق -1-11

به دلیل عدم دسترسی به . مطمئن می باشد نیروي واقعی وارد بر گنبد تنها با انجام آزمایش تونل باد کامال

به دلیل ابعاد بزرگ مدلها، از رفتار غیرخطی مصالح صرفنظر و در  .تونل باد به داده هاي آئین نامه اکتفا شده است

  .اعمال شده است هندسیتحلیل هاي پایداري تنها غیرخطی 

  فصل دوم



  معرفی گنبدهاي مهاربندي شده

  مقدمه -2-1

به عنوان بخشی از  انجام شده روي گنبدهاي فضاکار و آویزگنبد در فصل پیش رو، مروري بر مطالعات

پیش از پرداختن به گنبدهاي فضاکار، بررسی مجملی بر سازه هاي . خانوادة گنبدهاي فضاکار انجام خواهد شد

  .هستند گاه گنبدهاي فضاکارتچه این گروه از سازه ها خواس. صورت می گیرد فضاکار به شکل اعم

  

  سازه هاي فضاکار -2-2

  تعریف سازه هاي فضاکار-2-2-1

ممکن است سازة فضاکار از . سازة فضاکار سازه اي است که بار را به صورت سه بعدي منتقل می کند

در این صورت می . کدیگر بار را در سه بعد منتقل نمایندواحدهاي صفحه اي تشکیل شده باشد که در تعامل با ی

از سوي دیگر سازه هائی وجود دارند که انتقال بار . توان هر یک از واحد هاي دو بعدي را جداگانه تحلیل نمود

  .به شکل سه بعدي در آنها به شکلی است که براي بررسی رفتار آنها بایستی کل سازه را یکجا بررسی نمود

براي اصطالح این موشینکو ازینخستین بار ت. فضائی گروهی وسیعی از سازه ها را شامل می شوند سازه هاي

سازه هائی که رفتار آنها در دو . سازه هائی استفاده کرد که رفتار آنها در فضا یعنی در سه جهت مهم می نمود



در واقع  .هستند دسته خارج جهت تکافوي تحلیل سازه را می کند مثل قاب هاي ساختمانهاي متعارف از این

البته . میتوان گفت که کلیۀ سازه هاي طبیعت و سازه هاي دست ساز بشر فضائی هستند ولی با درجات متفاوت

به همین . ح سازه هاي فضائی با سازه هاي بکار رفته در تحقیقات خارج از جو ممکن است اشتباه شودالاصط

با رفتار سه بعدي، سازه هاي فضاکار اطالق می شود و در این نوشتار دلیل در بسیاري از متون فنی به سازه هاي 

  .نیز اصطالح اخیر به کار خواهد رفت

در مهندسی سازه تعبیر از سازه هاي فضاکار معطوف به گروهی خاص از سازه ها می شود که از عضو هاي 

زه هاي  فضاکار به دو دستۀ با توجه به نوع اعضاء بنیادي ،سا. خطی و اتصاالت گوي شکل تشکیل می شوند

.سیستم هاي ضلع و گره و سیستم هاي واحدي طبقه بندي میشوند

  

  انواع سازه هاي فضاکار -2-2-2

فرم هاي سازه اي متنوعی از اتصاالت قطعات ضلع و گره خلق شده اند که غریب به اتفاق براي پوشش دهانه 

انواع مختلف این سازه ها در . بوده اند.... ماع وهاي وسیع از جمله استادیوم هاي ورزشی، سالن هاي اجت

سرتاسر دنیا ساخته شده اند و هر یک از این فرم هاي سازه اي به عنوان نماینده اي از به اصطالح سازه هاي 

در فصل حاضر نگاهی اجمالی بر این نمایندگان سازه هاي فضاکار خواهد افتاد با . فضاکار ایفاي نقش می کند

  .که هر گونه سازة مشابه با رفتار سه بعدي بسته به خالقیت طراح در این رسته خواهد بود ذکر این نکته

  :انواع مختلف سازه هاي فضاکار عبارتند از

  شبکه هاي تخت دو الیه ) الف



  چلیک ها )ب

  )مهاربندي شده(گنبد هاي فضاکار )ج

  

  اجزاي سازة فضا کار-2-2-2-1

می  بوده،آن ترجیحا لوله  اعضايو اتصاالت آن است که مقطع یک سازة فضاکار شامل عضوهاي محوري 

هم گهگاه در این سازه ها به  Hو  Iدیگر مقاطع سازه اي مانند . تواند دایره اي توخالی یا مستطیلی توخالی باشد

ارد شوند و در طول عضوها خمش وبین گره ها  مخصوصا در صورتی که بار هاي واردهکار برده می شوند 

در جاهائی که بارها فقط به گره ها وارد شوند مقاطع توخالی دایره اي و مستطیلی در مقایسه با . شدمطرح با

در حالت کلی سازه هاي فضاکار به دو . مقاطع دیگر ارجحیت دارند زیرا پایداري بهتري از خود نشان می دهند

  .دستۀ سیستم هاي ضلع و گره و سیستم هاي واحدي تقسیم بندي می شوند

  

  اعضاي سازه-2-2-2-1-1

آلومینیمی سبک هستند ولی بسیار گرانتر اعضاي. سازه هاي فضاکار آلو مینیمی یا فوالدي هستند اعضاي

مگا پاسکال ساخته می  450تا  210فوالدي با مقاومت تسلیم  اعضاياکثر سازه هاي فضاکار از . تمام می شوند

چنین . آلو مینیمی و اتصاالت فوالدي ساخته شده اندعضاياهمچنین سازه هائی ساخته شده اند که از . شوند

  .کاربرد دوگانه اي از فلزات دو گانه موجب خوردگی زودرس می شود



  

  اتصاالت-2-2-2-1-2

تنها در مورد اتصال مرو توضیح داده می شود و از سایر . اتصاالت سازه هاي فضاکار بسیار متنوع هستند

  .اتصاالت نام برده می شود

  :هاي ضلع و گره سیستم

  :اتصاالت در سیستم ضلع و گره به پنج دستۀ زیر طبقه بندي می شوند

  سیستم اتصاالت گویسان -1

  سیستم اتصاالت نیامی -2

  سیستم اتصاالت صفحه اي -3

  سیستم اتصاالت شیاري -4

  سیستم اتصاالت پوسته اي -5

  سیستم هاي واحدي

  سیستم اتصال گوي سان

  .و مکانیسم اتصال اعضاگوي، : تم گوي سان عبارتند ازاجزاء تشکیل دهندة سیس

نام مرو . بهترین نوع اتصال سازه هاي فضاکار از بعد رفتار سازه اي و سهولت اجرا اتصال مرو می باشد

. وارد بازار نمود 1942وي این سیستم را در سال . مخترع این اتصال است Mangeringhausenبرگرفته از نام 

.از دو نوع سیستم مرو نشان داده شده است ي متفاوتادو نم اشکال زیر



چندین نمونه از اتصال مرو ):1-2(شکل

  یات اتصال مفصلی مروئجز): 2-2(شکل

  شبکه هاي تخت دو الیه 2-2-2-2



یک . شبکه هاي تخت دوالیه از سازه هاي فضاکاري هستند که کاربرد بسیار وسیعی در مهندسی سازه دارند

قطري یا فضائی به یکدیگر بافته اعضايو الیه از دو شبکۀ تخت تک الیه تشکیل می شود که با شبکۀ تخت د

.شده اند و بارها عمود بر شبکۀ تخت وارد می شوند

در شبک هاي روئی و زیري می توانند عمود بر هم یا تحت  اعضا. بافت شبکۀ تخت اشکال مختلفی دارد

 چند نوع بافت براي شبکه هاي تخت عبارتند از بافت دو سویه، سه. ندزوایاي دیگري بسته به هندسۀ شبکه باش

.نشان داده شده اند)4-2(سویه و چهار سویه که در شکل

. در دو جهت عمود بر هم قرار دارند و همدیگر را در یک گره قطع می کنند اعضادر شبکه هاي دو سویه، 

در سه جهت قرار دارند و در یک گره  اعضا، در شبکه هاي سه سویه که معموال متساوي االضالع هستند

  .تاشۀ بهینه در این شبکه ها تابع دهانه ، بار و شرایط تکیه گاهی است. همدیگر را قطع می کنند

                             

  یک شبکۀ دوالیه): 3-2(شکل



                          

                        

                                 

چند بافتار شبکۀ دوالیه): 4-2(شکل

    چلیک ها-2-2-2-3

نتیجه یک فرم استوانه اي است که . یک چلیک با خم کردن یک شبکۀ تخت در یک جهت تولید می شود

کاربرد فلز . چلیک هاي استوانه اي امروزي، از طاق ها الهام گرفته اند. می تواند داراي یک، دو یا چند الیه باشد

در ساخت این سازه ها موجب این شده است که بتوان با اتصال قطعات پیش ساخته به سهولت سازه را اجرا 

.یک چلیک نشان داده شده است )5-2(در شکل . نمود



یک چلیک): 5-2(شکل

اي در شکل زیر چلیکی با اعض. چندین چلیک با تاشه هاي مختلف نشان داده شده اند )2-6(در شکل 

  

  

چند چلیک): 6-2(شکل

لولوي سهموي، ذقطري به نام چلیک لمال، چلیکی با الگوي سه سویه، چلیکهائی دو الیه، چلیکی با رویۀ ه

  .چلیک لمالي بیضوي و چلیکی مرکب از چند چلیک نشان داده شده اند

مانند زمین سرپوشیدة ( ورزشی  چلیک سازة بسیار مناسبی براي سالن ها، ایستگاه هاي قطار و سالن هاي

  .می باشد) تنیس



دیده می شود، یک چلیک داراي سه بعد است که عبارتند از عرض، طول و  )6-2(همانطور که در شکل 

  .همچنین در تعریف یک چلیک نسبت هاي طول به عرض و خیز به دهانه مهم هستند. خیز

بهترین  2و  1هاي با نسبت طول به عرض بین  معموال چلیک هائی با رویه هاي مستطیلی و همچنین چلیک

به دهانه نسبت مهمتري است که باید در چلیک ها و گنبدها نسبت خیز . ظرفیت باربري را از خود نشان میدهند

در چلیک ها، . در فصول بعدي در مورد نسبت خیز به دهانه در گنبدها بیشتر بحث خواهد شد. مد نظر قرار گیرد

  .می باشد 0.20و  0.15بین ) نسبت خیز به دهانه( شکل بهینه 

المان هاي قطزي می توان  با معرفی. متر می باشد 20در چلیک هاي تک الیه اقتصادي ترین دهانه حدود 

. متر و گاهی حتی بیشتر رسانید 60هاي دو الیه دهانه را می توان به  هدر شبک. دهانه را از این مقدار افزایش داد

کیلو  1.50تا  0.75براي باري بین ( وزن چلیک ها بسته به شکل مورد نظر، شرایط تکیه گاهی و هندسۀ پوشانه 

  .نیوتن متغیر است کیلو 0.25تا  0.13از ) نیوتن

  

  گنبدهاي مهاربندي شده-2-2-2-4

  مقدمه -2-2-2-4-1

گنبد یک سیستم سازه اي است که از دوران یک یا چند الیه المان، به عنوان مولد، حول یک محور تولید می 

ز رویۀ گنبد ممکن است بخشی از یک رویۀ تک الیه مثل کره یا بیضوي دوار باشد و یا رویه اي مختلط ا. شود

  .چندین نوع رویه



مهندسان و معماران عالقۀ فراوانی به گنبدها دارند زیرا با این فرم سازه اي می توان حداکثر فضا را در 

گنبدها . حداقل مساحت رویه جاي داد ونیز با گنبد صرفه جوئی قابل مالحظه اي در  مصالح صورت می گیرد

نمایشگاهها، استخرهاي شنا و ساختمان هاي صنعتی که براي پوشش استادیوم هاي ورزشی، سالن هاي اجتماع، 

سال گذشته، مقاطع  25در . الزم است مساحتی وسیع بدون ستون پوشش داده شود، فوق العاده مناسب هستند

فوالدي جاي بتن مسلح را در ساخت گنبدهاي مهاربندي شدة فضاکار گرفته اند واین موجب خلق گنبد هائی با 

  .متر شده است 200دهانه هاي بیش از 

  :ربندي شده به صورت زیر طبقه بندي می شوندابر اساس بافت گنبد هاي مه

  گنبد دنده اي -1

  گنبد اشودلر -2

  گنبد لمال -3

  گنبد کیویت -4

گنبد دیاماتیک -5

  چهارسوئی-یئسه سو-گنبد دوسوئی -6

  گنبد ژئودزیک -7

  .هاي اصلی باال ساخته می شوند سایر انواع گنبد هاي فضاکار با تلفیق یا هرس شدگی گنبد



. از آلومینیوم نیز در ساخت این سازه ها استفاده شده است. گنبد هاي فضاکار اکثرا از فوالد ساخته می شوند

مشکل اصلی سازه هاي آلو مینیمی نسبت به سازه هاي فوالدي . مزیت آلومینیوم نسبت به فوالد وزن کم آن است

  .دي آن می باشدمشکل هوازدگی و سختی در آب بن

. لح نیز ساخته شده اند که در ابتدا طرفداران فراوانی داشتندسدر دهه هاي گذشته گنبد هاي فضاکار بتن م

ولی وزن زیاد این گنبد ها و سختی اجرا خصوصا در مرحلۀ قالب بندي جاي گنبد هاي بتنی را به گنبدهاي 

  .داد فوالدي سهل االجرا و نیازمند به نیروي کار نیمه ماهر

در اشکال زیر نمونه هاي مختلفی از گنبدهاي فضاکار نشان داده شده اند

    

  

  انواع گنبدهاي مهاربندي شده ):7-2(شکل
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Abstract: A comprehensive study is carried out on the behaviour of single-layer 
domes and suspen-domes. The single-layer domes selected are of three rise-to-
span ratios and two configurations, one of which is a dense trimmed lamella 
pattern and the other a rare diamatic(parallel lamella) one. Static Geometrically 
nonlinear analysis is performed throughout the present study using the nonlinear 
FEM Software SAP2000 11.0.0. The configurations of the suspend-domes are 
formulated using the Formian software. A Software is developed in Delphi 
Programming Language to accurately assign nodal service loads on single-layer 
domes. Having designed the single-layer domes under all relevant load 
combinations, to the least weight possible, a cable-strut system is assembled 
beneath each, to produce suspend-domes. The variation of forces and 
displacements in all models under three different load combinations including 
balanced snow, imbalanced snow and wind forces is thoroughly studied. A 
displacement control analysis under the symmetric snow load combination has 
been carried out on ideal models in order to trace the load-displacement path 
and detect the earliest instability condition. The sensitivity to initial 
imperfection is pursued, having developed two imperfect models for each ideal 
one. From economical point of view, the suspend-domes, having the cable-strut 
system on, are redesigned to achieve the minimum weight possible. Finally, a 
time-history dynamic geometrically non-linear analysis is performed and the 
maximum & minimum stresses and displacements are checked throughout the 
strong motion. It is found that, for the range of structures at the present work, a 
better stability, stiffness and less sensitivity to initial imperfection, as well as 
desirable stress maxima and minima under seismic loads, may be achieved with 
suspend-domes, whereas economically speaking, a suspend-dome works best on 
very shallow domes
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