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رفتار ناپايداري و تحليل خرابي سازه هاي فضاكار

Instability Behaviour and Collapse Analysis 

of Space Structures



کمانش یک ستون در یک قاب-الف 

نمونه هایی از پدیده ناپایداری در سازه ها1





انتشار کمانش در یک خط لوله زیر آب-ب 
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کمانش سازه های جدارنازک–پ 
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(Sun Kink)کمانش ریل راه آهن ( ج

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spoorspatting_Landgraaf.jpg


خرابی پیشرونده( چ





عضويناپايداري(Member Instability)

مودهای ناپایداری در سازه های فضاکار. 2



عضويناپايداري(Member Instability)

گرهيناپايداري(Node Instability)

مودهای ناپایداری در سازه های فضاکار. 2



عضويناپايداري(Member Instability)

گرهيناپايداري(Node Instability)

مسیريناپايداري(Line Instability)

مودهای ناپایداری در سازه های فضاکار. 2



عضويناپايداري(Member Instability)

گرهيناپايداري(Node Instability)

مسیريناپايداري(Line Instability)

کوپلناپايداري(Coupled Instability)

مودهای ناپایداری در سازه های فضاکار. 2



عضويناپايداري(Member Instability)

گرهيناپايداري(Node Instability)

مسیريناپايداري(Line Instability)

عموميناپايداري(General Instability)

کوپلناپايداري(Coupled Instability)

مودهای ناپایداری در سازه های فضاکار. 2



Nodal)گرهيفروجهش. Snap - Through): 1-3

های فضاکارهای مختلف پدیده ناپایداری در سازهرده. 3



Dynamic Snap-Through Occurring 
under Load Control

بارگذاریرژیمدو

Displacement-Control

Loading







حدینقطهناپایداریدر
ناپایدارمتقارندوشاخگینقطهناپایداریدر







بدون فروجهش عضوی با فروجهش عضوی

 (Member Snap)فروجهش عضوی302

های فضاکارهای مختلف پدیده ناپایداری در سازهرده. 3







:در گنبد های دو و چند الیه



:در چلیک های دو و چندالیه



Progressive)پیشروندهخرابي. Collapse): 3-3

تعریف

اساسیسؤاالت

يكگسترده(Propagation)انتشارعنوانبهمیتوانراپیشروندهخرابيکليحالتدر
واژههمچنین.دنموتعريفمیباشدسازهازکوچكينسبتاًبخشبهصدمهازناشيکهخرابي
Dynamic)دينامیكيانتشارمنظوربهمیتوانراپیشروندهخرابي Propagation)يك

.بردبكارنیزفضاکارهايسازهدرعضويفروجهشوگرهيفروجهشنظیرمحليناپايداري

ود؟چه هنگامي يك ناپايداري محلي، موضعي باقي مي ماند و انتشاري ايجاد نمي ش
شار يابد؟تحت چه شرايطي يك ناپايداري محلي مي تواند در بخش بزرگي از سازه انت
چه پارامترهايي امكان انتشار يك ناپايداري را افزايش يا کاهش مي دهند؟
؟چگونه يك طراح مي تواند از وقوع پديده انتشار جلوگیري نمايد

های فضاکارهای مختلف پدیده ناپایداری در سازهرده. 3





DOMINO EFFECT IN DOUBLE LAYER GRIDS

propagation

of buckling

lines of collapse



ARCHETYPE OF DOMINO 

EFFECT 

IN SPACE STRUCTURE

Collapse of Hartford Civic 

Center Arena Roof 

January 18,1978



Collapse of Hartford (Connecticut, USA) Arena Roof, 1978

first local failure



EXPOSITION HALLS FROM BRNO AND BUCHAREST

BRNO

BUCHAREST



COLLAPSE OF EXPOSITION HALL, Bucharest, 1963

local buckling
snap - through



Progressive Collapse of Air-supported Dome of Vancouver’s BC Place Stadium – Canada – 2010 

Before Collapse

After Collapse

Major Cause of 

Progressive Collapse:

Adverse Weather 

Conditions



Progressive Collapse of Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium, Malaysia

Major Cause of 

Progressive 

Collapse:

Failure of Design 

and the Material 

Used









Progressive Collapse of Metro Dome Teflon-coated Fiberglass Roof, 

Minneapolis, Minnesota, USA



Major Cause of 

Progressive 

Collapse:

Propagation of 

Local Collapse 

due to Snow 

Accumulation

Progressive Collapse of Metro Dome Teflon-coated Fiberglass Roof, 

Minneapolis, Minnesota, USA



Progressive Collapse of Metro Dome Teflon-coated Fiberglass Roof, USA



Collapse of Enschede Stadium Roof ( 2011) –Netherland

Major Cause of 

Progressive Collapse:

Failure of Design and the 

Material Used

(The main factor was the 

absence of essential coupling 

pipes at the back ends of the 

roof beams and stabilizing 

connections in the roof 

structure.)





Katowice Fair Building

Snow induced collapse of the Katowice Fair Building in Poland on 

January 2006 resulted in 65 casualties and heavy injuries of 130 people



گرهیفروجهشپدیدهنظرگرفتندرباخرابیایستاییتحلیل

عضویفروجهشپدیدهنظرگرفتندرباخرابیایستاییتحلیل

یکامیكیدینانتشارنظرگرفتندرباخرابیدینامیكیتحلیل
محلیگرهیفروجهش

یکامیكیدینانتشارنظرگرفتندرباخرابیدینامیكیتحلیل
عضویفروجهش



است؟الزمفضاکارهایسازهدرخرابیهایتحلیلانجامچرا

ندیبجمعیکدرتوانمیرافضاکارسازهیکدرخرابیمطالعاتازحاصلنتایجکاربرد
:نمودبیانزیرشرحبه

یبحرانبارضریبتوانمیخرابیهایتحلیلنتایجاز؛بحرانیبارضریبتعیینLPF

نآمقدارکهبحرانیبارضریب.نمودمشخصراهاسازه(طراحیباربهنهاییبارنسبت)
اثرازه،سدرنیروهابازپخشامكانسازه،هندسهسازه،نامعینیدرجهنظیرعواملیبهبستگی
-یژگیوازدارد،...ومصالحکرنشیشدگیسختاعضا،کمانشیپسمقاومتاتصاالت،سختی

بههتوجبا.رودمیبشمارکششیهایکابلازمتشكلفضاکارهایسازهدرمهمبسیارهای
روندهپیشخرابیبرابردرسازهمقاومتوسازهواقعیعملكرددهندهنشانضریبایناینكه
شورکمشبکفضاکارهایسازهنامهآییننظیر)ساختمانیهاینامهآییناکثرلذاباشد،می
JGJچین -میتوصیهرامشخصیبحرانیبارضریبخاص،هایسازهبرای(61-2003

فرمدر3نمایشگاهیهایغرفهبحرانیبارضریبچین،نامهآییندرمثالعنوانبه.نمایند
.استشدهتوصیه2/4مقدارآزاد،



حاصلایجنتاساسبرپیشرونده؛خرابیازجلوگیریبرایمناسبهایروشبهدستیابی
خرابیازجلوگیریمنظوربهمناسبهایروشبهدستیابیها،سازهدرخرابیهایمكانیسماز

-ررسیبازحاصلنتایجاساسبرعموماٌساختمانی،مختلفهاینامهآیین.شدخواهدممكنپیشرونده

خرابیبرابردرطراحیبرایروشدوها،سازهدرخرابیهایمكانیسمخصوصدرآمدهبعملهای
:نمایندمیتوصیهپیشرونده

مستقیمروش•
مستقیمغیرروش•

وشودیمگرفتهنظردرپیشروندهخرابیبرابردرطراحیروندطیدرصریحمالحظاتمستقیمروشدر
مسیرروشدر.باشدمی(SLR)ویژهمحلیسازیمقاومروشو(AP)جایگزینمسیرروشدوشامل

یرمسوکردهجذبراآمدهپیشموضعیخرابیبتواندکهشودمیطراحیایگونهبهسازهجایگزین،
رسیبرموردبحرانیواصلیعضوچندیاویکحذفروشایندر.آوردبوجودبارهاانتقالبرایجدیدی
عضوچندایویکحذفباکهحالتیدر.شودمیآنالیزاعضا،اینحذفاثرتعیینبرایسازهوگرفتهقرار

سازیاوممقروشدر.کردتقویترااعضاازبعضیپایداریایجادبرایتوانمیشود،ناپایدارسازهبحرانی
.شودمیفراهمبحرانیاعضایدرحوادث،برابردرایستادگیبرایکافیمقاومتویژه،محلی
حداقلرایبهاییتوصیهطریقازضمنیطوربهپیشروندهخرابیبرابردرمقاومتمستقیم،غیرروشدر

-قیدیهمبستگمناسب،طرحانتخابشامل،مالحظات.شودمیلحاظپذیریشكلوپیوستگیمقاومت،

.باشندمی...غیرهوپذیریشكلضوابطرعایتانرژی،جذبهایسیستمعملكردسیستم،های



ارباثراتتحملدرسازهتواناییازاطمینانبرایسازهپایداریومقاومت-

ورماکارفخواستدرصورتدر،هانامهآییناکثرتوصیهاساسبر؛غیرعادیهای
ملتحدرسازهتواناییازاطمینانبرایسازهپایداریومقاومتدیگر،الزاماتیا

اشیفروپبدوننقلیه،وسایلضربهوانفجارآتش،مانندغیرعادیهایباراثرات
باربریهباقیماندظرفیتکنترلجهتهمچنین.شودبررسیبایستینامتناسب
پسدیدهصدمهسازهظرفیتزا،خسارتحادثهوقوعازبعدایسازهعضویاسازه
.شودمیارزیابیبحرانیاعضایحذفاز

تایجن؛فضاکارهایسازهپایداریدراصلیوموثرعناصرشناساییوردیابی
سازهستمسییکبحرانیعناصرشناساییدرتواندمیپیشروندهخرابیهایتحلیل
طوریرااعضااینتوانمیمستقیمهایروشدرنتیجهدروبودهموثرفضاکار
.ندکمقاومتعادی،غیرهایباربرابردرکاملطوربهبتواندسازهکهنمود،طراحی



محدودعناصرسازيمدل

ديده فروجهش مشخصات تحلیل ايستايي خرابي با در نظرگرفتن پ. 1-4
گرهي

(هندسيغیرخطي)بزرگهايتغییرمكانتحلیل

(صالحمغیرخطي)االستوپالستیكتحلیل

داري اعمال الگوي بار مشخص براي انجام تحلیل پاي
(ارنبه عنوان مثال الگوي بار برف متقارن يا نامتق)



 استفاده از روش طول کمان(Arc-Length Method)دنبال براي
نمودن مسیر تعادل در نزديكي نقطه بحراني



مناسبروشيكازاستفاده
نقاطوحدينقاطنيافتبـراي

دوشاخگي

سازيخطيتحلیليكانجام
مداستخراجبرايکمانششده
بهناکاملياعمالوکمانشهاي
مناسبموديكبامطابقسازه

کمانش



هاي آزاد دو گنبديفرم

،صلباالتاتصباتوخاليايدايرهصورتبهاعضامقاطع،اليهتكشبكهصورتبهومربعيپالنباهامدل
.شدندگرفتهنظردرثابتمفصليصورتبههاگاهتكيه

زخيبامدلرويبركليبارگذارياعمال
بدگندهانهبهارتفاعنسبتو9به1مياني

5به1



ناپايداري نقطه دوشاخگي وقوع

احتماالوندارندحديباركاهشدرچندانيتاثيركمانشپايينمدهايكهدهندمينشاننتايج
.باشندداشتهباركاهشدربيشتريتاثيرباالتر،مدهاي

(شودمياعمالناكامليعنوانبهكمانشاولمدسه)ناكاملياعمال

123مد کمانش
3/974/094/29ضریب بار

4/03= بار حدي 

2/90= نقطه دوشاخگي 
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(متر)تغییرمکان 

Buckling

mode
S/250

Buckling

mode
S/250

Buckling

mode
S/250

1 3.97 21 3.92 41 4.01

2 4.09 22 3.49 42 3.30

3 4.29 23 4.12 43 4.17

4 4.01 24 4.02 44 3.81

5 4.02 25 3.97 45 4.00

6 4.00 26 3.99 46 3.78

7 3.99 27 3.78 47 3.53

8 4.08 28 3.99 48 3.95

9 3.97 29 3.99 49 4.01

10 3.71 30 3.53 50 4.01

11 4.17 31 3.35 51 3.88

12 4.02 32 4.00 52 4.12

13 4.03 33 4.01 53 3.53

14 4.04 34 3.91 54 3.32

15 3.55 35 3.64 55 3.63

16 4.17 36 3.98 56 3.41

17 4.01 37 3.95 57 3.45

18 4.00 38 3.48 58 4.01

19 3.70 39 3.96 59 4.05

20 3.97 40 4.02 60 4.07

دهند که نتایج نشان می

بسیارمدام،42مدشده،اعمالمد60میاندر
میS/130ناکاملیمقدارباوباشدمیحساس

.آورددستبهراتعادلصحیحمسیرتوان

تغییرمكان مدل کامل و مدل-نمودار بار
ام42ناکامل با اعمال مد 



(کليخرابيمكانیزميامحليخرابيمكانیزم)دادهرخخرابيمكانیزمارزيابي



تك اليهگنبدهاي خرابي نمونه اي از تحلیل 



(خرابي کلي)فروجهش کلي 



(خرابي محلي)فروجهش محلي 



غیرخطيیلتحليكازاستفادهبافشارياعضايرفتارتعیین.1-2-4
:محدودعناصر

تن پديده مشخصات تحلیل ايستـايي خرابي بـا در نظرگرف. 2-4
عضويفروجهش

ايج صحیح و قابل يافتن نتنظور متقسیم هر عضو به بیست تا پنجاه عنصر به *
اطمینان

(Timoshenko beam element)استفاده از المانهاي تیري تیموشنكو*

براي براي نمايش رفتار هر عنصر
اعمال غیر خطي هاي هندسي و مصالح*
از گیري از روش طول کمان براي دنبال نمودن مسیر تعادل و گذربهره*

نقطه بحراني به محدوده پس بحراني
در میانه 0.001Lدر نظرگیري ناکاملي اولیه بصورت اعمال انحناي معادل*

طول عضو فشاري





تن پديده مشخصات تحلیل ايستـايي خرابي بـا در نظرگرف. 2-4
عضويفروجهش

:زيرهايويژگيباخرابيتحلیلانجام.2-2-4
بطهراصورتبهعضومحوریمكانتغییر-محورینیرویپـاسخسازیالایده

کرنش-تنش



تن پديده مشخصات تحلیل ايستـايي خرابي بـا در نظرگرف. 2-4
عضويفروجهش

(هندسیخطیغیر)بزرگهایتغییرمكانتحلیل

کمانطولروشازاستفاده

سازهدرشدهایجادخرابیمكانیزمتعیین

داری اعمال الگوی بار مشخص برای انجام تحلیل پای
(نبه عنوان مثال الگوی بار برف متقارن یا نامتقار)



دوالیهفضاکارهایسازهدرشدهایجادخرابیهایمكانیزم



Snap through

سازهخرابیمكانیزمرویفشاریاعضایکمانشیپسسختیتاثیر



Snap-through
Snap-through

Kinetic

energy

ویرفشاریاعضایکمانشیپسسختیتاثیر
سازهخرابیمكانیزم



دينامیكيگرهيفروجهشتوصیف.1-3-4

ر نظرگرفتن مشخصات تحلیل دينامیكي خرابي پیشرونده بـا د. 3-4
انتشار دينامیكي پديده فروجهش گرهي محلي

شدهآزادجنبشیانرژیمفهوم

Energy Changes in Dynamic 
Snap-Through

Dynamic Snap-Through Occurring 
under Load Control



دینامیكیشدتضریب()
LP

K

Lim

e



اولیهسرعتgL 2



(تیکپالساالستوبزرگ،هایتغییرمكان)غیرخطیایستاییتحلیل-1

مراحل تحلیل خرابي پیشرونده. 2-3-4

محليفروجهشمورددراطالعات•
شدهآزادجنبشيانرژيمقدارمورددراطالعات•
()دينامیكيشدتضريبمقدار•
اولیههايسرعتمقادير•

Linear)فرکانسمقدارویژهخطیتحلیل-2 Eigenvalue Frequency Analysis)

خطيغیردينامیكيتحلیلبراي(t)مناسبزمانينموبینيپیش•

ريليمیراييروشبامطابقمیراييمناسبيباضراعمال•

K.M.C sm 



(Jدر نقطه )کرنشتحلیل دینامیكی غیرخطی برای بافتار تحت -3
(Nonlinear Dynamic Analysis for the Strained Configuration)

Step-by-Step)گامبهگامضمنيگیريانتگرالروش• Implicit Integration Method)

Damping)میراييفاکتورهايازاستفاده• Factors)

اولیههايسرعتاعمال•
Step)ناگهانيگاميبارگذاري• loading)

محليفروجهشگسترشعدمياگسترشارزيابي•



رونده انتشار دینامیكی فروجهش محلی و وقوع خرابی پیش
در گنبد های تک الیه





اي خرابي چلیك هنمونه اي از تحلیل 
تك اليه

تحلیل خرابي استاتیكي



ي ديناميکتحليل 
فروجهش

عدم گسترش  
خرابي





ي ديناميکتحليل 
فروجهش

گسترش  خرابي





رابیخغیرخطیاستاتیكیتحلیل:اولمرحله

:ویژگی های تحلیل

مدل سازی رفتار هریك از اعضای سازه با استفاده از رابطه )تحلیل غیرخطی مصالح •
(کرنش محوری عضو انجام می گیرد-ایده آلی تنش

متقارن به عنوان مثال الگوی بار برف)اعمال الگوی بار مشخص برای انجام تحلیل پایداری •
(یا نامتقارن

تحلیل غیرخطی تغییرمكان های بزرگ•

(Arc-Length method)حل معادالت غیرخطی تعادل با استفاده از روش طول کمان •

:اهم نتایج تحلیل

نوع رفتار خرابی سازه•

(Psnap)بار فروجهش سازه•

رفتن انتشار مشخصات تحلیل دينامیكي خرابي پیشرونده بـا در نظرگ. 4-4
دينامیكي پديده فروجهش عضوي



یتحلیل خطی مقادیر ویژه فرکانس:مرحله دوم

تحلیل دینامیكی غیرخطی:مرحله سوم

تعیین فرکانس های طبیعی ارتعاش سازه•

پیش بینی نمو زمانی• tمناسب برای تحلیل دینامیكی غیرخطی

تعیین ضرایب میرایی سازه مطابق با روش میرایی رایلی•

:ویژگی های تحلیل

(Ramp loading)اعمال بارگذاری رامپی•

تحلیل غیرخطی مصالح و غیرخطی هندسی•

 به گامبكارگیری روش انتگرال گیری ضمنی گام•

ttr>10T1استفاده از ضرایب میرایی•

Psnap

P

Pdبار دینامیكی رامپی



ي تحليل ايستاي
اليهخرابي شبکه دو
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ي نمايش ابعاد و بارگذاري شبكه ها

G5pدواليه فضاكار نوع



مدلسازيرفتاراعضا

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 5 10 15 20 25 30

(mm) تغییرمكان محوری

(k
N

) 
ی
ور
مح
ار 
ب e0.001L

e0.005L

e0

e0.020L

e0.010L

تغییرمكان  محوری اعضای -واکنش بارمحوری
فشاری

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

-0.01 -0.005 0 0.005 0.01 کرنش0.015

(N
/m

m
2
) 
ش
تن

=0

=0.001L

=0.005L

=0.010L

=0.020L

e

e

e

e

e

کشش

فشار

کرنش  محوری اعضا-رابطه ایده آلی تنش



0

100

200

300

400

500

600

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

(m) رمكان قائم گره مركزي اليه بااليي تغيي

(k
N

) 
ي
ره

 گ
ر
با

      =0,         G5p0

     =0.001L, G5p1

     =0.005L, G5p5

     =0.010L, G5p10

     =0.020L, G5p20

e

e

e

e

e

تغييرمكان سازه-واكنش استاتيكي بار

G5pوعنتايج تحليل استاتيكي خرابي شبكه هاي دواليه فضاكار از ن



G5p10تحليل ديناميكي فروجهش سازه
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عدم انتشار ديناميکی فروجهش عضوی: نتيجه
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ي نمايش ابعاد و بارگذاري شبكه ها

G5cدواليه فضاكار نوع
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G5c5تحليل ديناميكي فروجهش سازه
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خرابي تحليل 
هچليک هاي دوالي



عدم گسترش  
خرابي

تحليل  خرابي 
استاتيکي

کي تحليل  دينامي
فروجهش



گسترش  خرابي

تحليل  خرابي 
استاتيکي

کي تحليل  دينامي
فروجهش





توصیه های آیین نامه سازه های فضاکار ایران  در مورد 
های فضاکاردر سازهخرابی های تحلیل 



سازه مورد ارزيابي و تشخيص وقوع خرابي پيشرونده دردر 

:دادهاي فضا كار مي توان فلوچارت زير را مبناي عمل قرار



آزمایشگاهیمطالعهچندگزارش 5



یمحلفروجهشدهیپدرویبـرشگاهییآزماهمطالعكیگزارش
آنكیینامیدانتشارامكانوالیهتكگنبدیهایسازهدر
الف







Dome Model During the Assembly Process





The Position of the RDP Load Cell





Loading With Sand



The Grid Dome Model Before the Test

The Grid Dome After the Occurrence of the Third Snap-
Through



Symmetrical Behaviour of the Grid Dome Model











رانتشادهیپدرویبـرشگاهییآزماهمطالعكیگزارشی
الیهتكچلیكیفضاکارهایسازهدرخرابی

ب

سیستم کلی راه اندازی آزمایشگاهی مدل اول









EXPERIMENTAL

NUMERICAL













ده در برابر خرابی پیشرونهای فضاکارسازهطراحی مستقیم . 6



(Abnormal Loading)بارهای غیرعادی

نوع اول

طراحیزلزلهوبادزنده،مرده،نظیرعادیبارهایبرایهاساختمانمعموال
اآنهوقوعاحتمالکهدارندوجودنیزدیگریبارهایاینوجودبا.شوندمی
یوحشتناکهایخرابیبهمنجرتوانندمیاتفاقصورتدرولیاست،کم

.شوندمینامیدهغیرعادیبارهایمذکور،هایبار.شوند

راستا،(Magnitude)مقدارکههستندبارهاییواقعدرغیرعادیبارهای

(Direction)زمانمدتو(Duration)استبینیپیشغیرقابلآنها.



طبقه بندی بارهای غیرعادی نوع اول
:نظیر،هوافشاردرشدیدتغییرات-1

.ساختمانخارجانفجاراتسوختی،موادانفجارگاز،انفجاربمب،انفجار

:نظیر،تصادفیهایبرخورد-2

.نساختماباهواپیمابرخورد،ساختمانباموتورینقلیهوسایلبرخورد



(Abnormal Loading)بارهای غیرعادی

نوع دوم
(Overload)باراضافهصورتبهغیرعادیبارهاینیزمواقعیدر

اینابهستندطراحیهایبارهمانبار،اضافهازمنظور.افتندمیاتفاق
فتهگرنظردربارهایازبیشتریمقداربامواقع،بعضیدرکهتفاوت

.شوندمیظاهرشده

دراهنامهآیینمطابقهاطراحیدراینكهبابرف،بارمثالعنوانبه
جوی،تغییراتعلتبهکهداردوجودمواقعیولیشوند،میگرفتهنظر

شودمیبیشترطراحیدرشدهگرفتهنظردرمقدارازبرفبارشمقدار
Over)باراضافهصورتبهغیرعادیباریكنتیجهدرو Load)به

.گرددمیاعمالسازه



ه طور طراحی مستقیم به هنگام فرایند طراحی برای خرابی پیشرونده، بروش 
.صریح بر روی مقاومت کل سازه تاکید می کند

:روش طراحی مستقیم عبارتند ازدو 

روش مقاوم سازی محلی ویژه•
(The Specific Local Resistance Method)

روش مسیر جایگزین•
(The Alternate Path Method)



در روش مقاوم سازی ویژه، المان های بحرانی در مقابل بارهای غیرعادی به صورت
ادگی این المان ها باید مقاومت و سختی کافی برای ایست. مقاوم طراحی می شوند

.در برابر بارهای غیرعادی را داشته باشند

موردطراحیمعیارهای.شودتعیینغیرعادیباریکبایستیابتداروش،ایندر•
یبحرانهایالمانطراحیدربایدفقطویژه،محلیسازیمقاومروشدراستفاده

هباقیماندسازهعملكردآنها،رفتندستازکههاییالمانیعنیروند،کاربه
(Remaining Structure)هایالمانتعیینمهم،نكته.دهدمیقرارخطرمعرضدررا

.باشدمیمختلفهایسازهدربحرانی،

روش مقاوم سازی محلی ویژه•
(The Specific Local Resistance Method)



به عنوان یک نمونه، معادله طراحی زیر برای روش مقاوم سازی محلی ویژه ارائه شده
:است

:داریمآندرکه
.داردنظرموردایمنیضریبوساختمصالحبهبستگیکهمقاومتضریب

اسمیمقاومت

مردهبار

زندهبار

.عادیغیربار
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روش مقاوم سازی محلی ویژه به علل زیر کمتر مورد استفاده قرار می
:گیرد

ت،اسموجودعادیغیربارهایدینامیكیاثربهراجعکمیاطالعات(الف
است،غیراقتصادیروشیک(ب
المانمقاومتبرسازه،کلمقاومتبرتاکیدجایبهروشایندر(پ
شود،میتاکیدبحرانیهای
.خرابیآغازگرحادثهمورددراطالعاتبودنکم(ت

و با این وجود، در بعضی طرح ها مجبور به استفاده از این روش هستیم
ار پیدا آن در مواقعی است که نتوانیم مسیر جایگزینی را برای انتقال ب

.کنیم



( Alternate Path Method)روش مسیر جایگزین 

بارالانتقبرایجدیدمسیرهایابتدا،ازجایگزینمسیرروشدر
قوعوامكانویژه،محلیسازیمقاومروشبرخالفوشودمیتعیین
ار،بجایگزینمسیرهایولیشود،میدادههاسازهدرمحلیخرابی
آنپیشرفتازوجذباولیهصدمهکهشوندمیفراهمطوری

.شودجلوگیری

خرابیبتواندکهشودمیطراحیایگونهبهسازهجایگزین،مسیرروشدر
.ردآوبوجودبارهاانتقالبرایجدیدیمسیروکردهجذبراآمدهپیشموضعی

بررسیموردبحرانیواصلیالمانیك(Removal)حذفتنهاروشایندر
كیوقتی.شودمیآنالیزالمان،اینحذفاثرتعیینبرایسازهوگیردقرار

Remaining)باقیماندهسازهشود،میبرداشتهایسازهالمان Structure)

مدتكیبرایراالمانآندرموجودبارهایبتوانداینكهتاباشدپایداربایستی
حملت(خرابیوسعتبازرسیوسازهامنیتباتخلیهبرایحداقل)کافیزمان
.نماید



ادهدارائهجایگزینمسیرروشبرایرازیرطراحیمعادلهنمونه،یكعنوانبه
:اند

.داردنظرموردایمنیضریبوساختمصالحبهبستگیکهمقاومتضریب

اسمیمقاومت

مردهبار

زندهبار

زلزلهباریابادبار

ANSIANSIn WLDR  2.05.0
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ثراگرفتننظردرشود،ذکربایستیاینجادرکهمهمینكته
گردیعبارتبه.باشدمیالمانحذفوسیلهبهغیرعادی،بارهای
بحرانیهایالمانواعضاحذفباسازهبهغیرعادیبارهایاثرات

سازهابتدادرکهاستصورتاینبهکارروش.شودمیمتوازن
ینابهتوجهبا.آیدمیبدستاعضانیروهایمقداروشدهآنالیز

مشخصازبعد.کردمشخصرابحرانیاعضایتوانمینیروها
هربرایوکردهحذفیكبهیكراآنهابحرانی،اعضایکردن
اگر.گیردمیقراربررسیمورددیدهآسیبسازهرفتارحذف
شود،ایجادبارهابرایجدیدیتعادلحالتیاجایگزینمسیر
در.شدخواهدناپایدارصورتاینغیردرماند،خواهدپایدارسازه

پایداریایجادبرایتوانمیشود،میناپایدارسازهکهحالتی
عضوشاملتواندمیتقویت.کردتقویتراهاالمانازبعضی

.باشدآنمجاوراعضاییاوبحرانی



:شودانجامصورتدوبهتواندمیجایگزینمسیرروشدراستفادهموردتحلیل

.استاتیكیتحلیل•

.دینامیكیتحلیل•

نیروهابازتوزیعباشد،آراموتدریجیصورتبهعضوخرابیاگر
( Redistribution of Forces)بودخواهدآراموتدریجیصورتبههم.

.استکافیاستاتیكیتحلیلحالت،ایندراینبنابر

بهنیزدینامیكیاثراتبایستیباشدناگهانیصورتبهعضوخرابیاگرولی
ر،دیگعبارتبه.شودانجامدینامیكیتحلیلیعنیشوند،آوردهحساب

دباشمیدینامیكیپدیدهیكماهیتاًاعضا،ناگهانیخرابیپدیدهچون
ازتقریبییسازشبیهیكتنهاجایگزینمسیراستاتیكیتحلیلبنابراین،

امیكیدینتحلیلیكانجامرفتار،دقیقبررسیبرایوبودهواقعیرفتار
.باشدمیضروری



ن نمونه ای از تحلیل روش مسیر جایگزی
(Alternate Path Method ) در سازه

های فضاکار چلیكی دوالیه



بررسیمورد تاشه 

.  متر است80×120مورد استفاده دارای ابعادی در حدود مدل 



بارهای طراحی

بار برفبار حرارتیبار مرده

برف نامتقارنبرف متقارن

بار زلزلهبار باد

برف نامتقارن

برف متقارن





0/3

برف 
متقارن

دسته اول

دسته دوم

برف 
نامتقارن

دسته اول

دسته دوم

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

L-294-P14-TS (   1کمانش اعضای تی  )عالمت    

L-294-P14-TS (   2کمانش اعضای تی  )عالمت    

L-294-P11-TS (   3کمانش اعضای تی  )عالمت    

اعضای 
بحرانی

اعضا با بیشترین نیرو در تراز بار طراحیدسته اول

کمانش این دسته باعث خرابی کلی سازه می شوددسته دوم







تحلیل خطی 
فرکانس های طبیعی ارتعاش سازه•مقادیر ویژه

در نظرگیری ضرایب میرایی•روش میرایی رایلی

تحلیل مسیر جایگزین 
دینامیكی

بررسی امكان وقوع خرابی•

بررسی مسیر انتشار خرابی •

تحلیل های غیرخطی دینامیكی مسیر جایگزین







مقایسه نتایج تحلیل های غیرخطی استاتیكی و دینامیكی مسیر 
تحت بار متقارن 0.3جایگزین برای مدل های با نسبت ارتفاع به دهانه 

برف



Structural Behavior of 

Double-Layer Space 

Structures

Depends on the axial load-axial displacement 

responses of Compressive Members

Typical Axial Stress-Axial Displacement Behavior of a Member 

in Tension and Compression

ابزار های محدودگر نیرو
Force Limiting Device



In order to modify the behavior of space trusses, “Force 

Limiting Devices” (FLD) can be applied to critical 

compression members. 

Force Limiting Devices” (FLD) can alter compression 

members brittle buckling to elastic-perfect plastic 

behavior
. 



Introducing the Accordion Force Limiting Device

Encasing

Core

Joint

پیشنهادی FLDنوع اول 



• Core shape and construction

Core in Test 1Core in Test 2Core in Test 3



• Encasing shape

Encasing in Test 1Encasing in Test 2
Encasing in Test 3




MERO Joint


Support System


Test Setup




Test specimen 1


Test specimen 2 

Test specimen 3


Experimental results



پیشنهادی FLDنوع دوم 



















…با تشکر از توجه شما 


