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 چکیده 

که برای پوشش دهانه های بزرگ، بدون نياز به  های فضاکار هستندجدیدی از سازه نسل معلق های گنبد

باشند که میای ترکيبی از گنبدهای تك الیه و سيستم کش بستی سازه رود.این سيستمستون بكار می

نيروی پيش تنيدگی کابل ها باعث  . ها را ایفا می کنند کابلبين گنبد و  رابط در آن، پایه ها نقش

استاتيكی و آناليزهای  مقاله.در این هش می دهدکارا و بارهای وارده شده گنبد  حرکت روبه باالی

های  شده است وتغيير مكانبر روی مدل های گنبد تك الیه و معلق انجام  دیناميكی خطی و غير خطی

گرهی وبرش پایه افقی بدست آمده است.همچنين آناليز مودال ومود های حاکم ارتعاشی بررسی شده 

، از رکوردهای مصنوعی توليد شده که طيف پاسخ آن منطبق به منظور تحليل دیناميكی غيرخطیاست. 

نشان می دهد که تغيير مكانهای  نتایجاستفاده شده است. ایران می باشد،  زلزله بر طيف طرح آیين نامه

عمودی با افزایش خيز کاهش یافته وبا افزایش شدت زلزله افزایش می یابد. مودهای قائم نيز درپاسخ 

 دیناميكی، مشارکت موثر دارند.
 

 آناليز دیناميكی سازه ای، گنبد معلق، پيش تنيدگی،سيستم واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

ای پوشاندن دهانه های بزرگ در جایی که نياز به عدم وجود ستون است استفاده می شود به علت فضاکار بر از سازه های

. این عملكرد ساختار مثلثی شكل اعضا نيروهای ایجاد شده در خرپاهای فضا کار تحت اثر بار اساسا نيروهای محوری می باشند

. با اینكه سازه های دارای قابليت ساخت مدوالر می باشند فضاکار سازه هایمحوری باعث استفاده بهينه از مصالح می گردد. 

نسبت به سيستم های سازه ای معادل خود برای پوشش دهانه ی یكسان نياز به مصالح کمتری دارند اما طراحی و نصب فضاکار

يير شكل ها زیرا گره های زیاد آن ها باعث می شود که نسبت به تنش ها و تغ آن ها از حساسيت بيش تری برخوردار است

استفاده از گنبدهای فضاکار با شكل های مختلف به دليل زیبایی و پوشش وسيع   .(Zetlinet et al, 1975حساس تر باشند )

رشد عموما به دليل هزینه پایين ساخت و سرعت نصب سریع این بطور قابل توجهی در سالهای اخير افزایش یافته است .این 

ر توسعه سازه های فضاکار با دهانه بزرگ اجزایی نظير کابل ها،غشاهاو شبكه های فوالدی .د سيستم های سازه ای می باشد

نياز بوده ودر این ميان گنبد های مشبك مورد توجه قرار گرفته است.سيستم گنبد تك الیه از متداولترین انواع سازه های 

ك راه توانمند سازی آن گنجاندن الیه های اضافی به گنبدی بوده که متاسفانه در دها نه های بزرگ پایداری آن کم می باشد.ی

تك الیه  گنبدکه ترکيبی از طراحی شده است (1)مطابق شكلای گنبد معلق سازه سيستم تك الیه است. بدین منظور سيستم

 .(Kawaguchi M ,1993)در دهانه های بزرگ می باشدارای عمل کرد بسيار مناسب و سيستم کش بستی بوده و د

 

 
 

 المال ( سیستم سازه گنبد معلق1ل)شک

 

  گنبد مدل سازی

باشد. این گنبد از لحاظ معماری شكل زیبایی دارد و به عنوان گنبد تك الیه در باالترین قسمت می گنبد انتخابی از نوع المال

این  باشد.میو گيرداربصورت مفصلی  آنها و اتصاالت صورت لوله و کابل، گردد. اعضای گنبد بهسيستم گنبد معلق استفاده می

می باشد.  3.0و ضریب پواسون برابر با  2kg/cm 62.1×10 و مدول االستيسيته 2kg/cm = 2400 yF اعضا از فوالد با 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

نشان داده شده  1ای در جدول مشخصات هندسی مقطع اعضای لوله گنبدها نيز بصورت مفصلی فرض شده است. گاهتكيه

 است.

 

 قاطع اعضای گنبدمشخصات هندسی و م( 1جدول)

 دهانه

)متر(   

 خيز

)متر(   

نسبت خيز به 

 دهانه

 مقطع گنبد تك

 الیه

   قطر×ضخامت

 )ميلی متر(

 مقطع پایه

 قطر×ضخامت

 )ميلی متر(

 هاقطر کابل

 )ميلی )متر( 

 

 

80.4 

 

7.9 

 

0.098 

 

 

273×12 

 

 

114×4 

 

 

30 
 

9.97 

 

0.12 

 

 

   

 ( هندسه مدل های گنبد1شکل)

 

 پیش تنیدگی کابل هانیروی 

اگرچه از روش پيش تنيدگی در سازه های بتنی استفاده می شود اما کاربرد آن در سازه های فلزی در دهه های اخير رایج 

. درصد منجر شده است 03تا  11استفاده از پيش تنيدگی به صرف جویی در هزینه در حدود در بسياری از موارد شده است. 
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 وسيله تغيير مكان تكيه گاه ميانی منجر به صرفه جوییتنيدگی در خرپاهای سقف های صنعتی به پيش  به طور خاص کاربرد

 یكی دیگر از  (.Belenya, 1977)است صرفه جویی در هزینه های نصب شده درصد 12در مصرف فوالد و  یدرصد 11

 

اد توزیع مناسب مصالح از طریق ایجاهميت های پيش تنيدگی عالوه بر تاثيرش در افزایش ظرفيت باربری و کاهش هزینه 

های معلق را از های سازه تنيدگی در کابلبطور معمول و رایج نيروهای پيش د آن در شكل دهی می باشد.تنش ها جنبه توانمن

ها به حداقل برسد. این پروسه تا  کنند. بدین منظور کابلها را تاحدی کشيده، که تغيير مكانروش آزمون و خطا تعيين می

به این نكته باید ند. کننده در خالف جهت نيروهای خارجی به سازه اعمال گردد شوگردد که یك نيروی متعادلانی تكرار میزم

ها بایستی به حدی باشد تا از شل شدن و افتادگی کابلها جلوگيری  تنيدگی در کابلتوجه داشت که بكارگيری نيروهای پيش

های حلقوی بوده  تنيدگی کابلایده اساسی در طرح این روش، پيش . ها گرددنش پایهنماید اما نه به آن ميزان که باعث کما

 که است واضح نماید. این نيرو متناسب با نيروهای خارجی وارد بر هر گره بكار خواهد رفت.ها القا میکه نيروی روبه باال در پایه

. گرددمی بار یكسان توزیع و خارجی بارهای از صلحا لنگر شدن کم باعث( کابل -پایه) بستی کش سيستم از حاصل لنگر

 تواندمی گرددمی اعمال امi حلقه به ها کابل تنيدگیپيش نيروی وسيله به که امi حلقه در هاپایه محوری نيروی بنابراین

 (.Kang W et al, 2003) گردد بيان( 1) رابطه بصورت

                                                                                (1) رابطه
2
22

/

/

iCos

iCos
CotNN ihcivji




 

 

 

i های شعاعی در حلقه  زاویه بين کابلi و ام و محور عمودیiوi حلقه  وشعاعی در حلقوی های زاویه داخلی کابلiام 

های حلقوی حالقه  تنيدگی کابلنيز معرف نيروی پيش  hciNام و  iها در همان حلقه ی محوری پایهمعرف نيرو vjiN می باشند.

i ( نمای گنبد را از بغل نمایش می دهد.1شكل ) .باشدام می 

 

 
 

 از بغل وباال کابل ها دید (2شکل)
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ادن بار گسترده یكنواخت بر سططح سطازه عنوان گردیده است که در آن با قرارد تنيدگیاحی نيروی پيشدیگری برای طر روش

 ها را بدست های عمودی گره ها در هر حلقه، نيروی هر گره در هر حلقه و نيز تغيير مكانگنبد و اعمال متناسب آن به گره

 

 

بطه صطفر ها  ( تغيير مكان1تنيدگی تخمين زده شده با استفاده از رابطه )با اعمال نيروی پيش .(CAI J et al,2009)  آوردمی

 رسند.می

                                                                                                                              (1رابطه ) 
EA
P 

 

ای خارجی متعادل گردند. بطا توجطه های حاصل از باره در این صورت سازه گنبد خيزی رو به باال خواهد داشت تا تغيير مكان 

بطر روی کطل سططح گنبطد اعمطال نيو تطن برمترمربطع  1333کيلوگرم بر مترمربع، بار یكنواخت  103برف  رو با03به بار مرده 

( نيروی پيش 0.بنابر این طبق رابطه )آیدگردد و پس از ضرب در سطح بارگير هر گره، به صورت متمرکز بر هر گره وارد میمی

 .محاسبه نمود را نيز می توان یتنيدگ

 

EAP                                                                                     (                                    3) رابطه  
 

 آنالیز مودال گنبد

نه در شكل و پریود مودهای ارتعاشی نقش خيز به دها نسبت .ر باشدخيز یا ارتفاع گنبد می تواند بر پاسخ دیناميكی سازه موث

. بار برف در گنبدها برخالف ساختمان های معمولی که نسبت جرم برف به جرم کل (Moghaddam,  H, 2000) عمده ای دارد

سازه نيز تجاوز می کند. ساختمان ناچيز است. بسيار موثر می باشد و حتی در مناطق کوهستانی و سرد، از چند برابر وزن خود 

يلوگرم بر مترمربع در نظر ک 105و بار برف را نيز  05بار مرده را برابر با  .با افزایش جرم برف، فرکانس نيز افزایش می یابد

(، تعدادی از مودهای حاکم گنبدها نشان داده شده است. در این گنبد ها، در بيشتر مواقع برای 4(و)0در شكل های ) گرفته ایم

مود ارتعاشی نياز بوده و مود های اوليه سازه فقط از حاکميت در راستای قائم  03درصد جرم مودی، به حدودا  23يدن به رس

 .برخوردار بوده و دردو جهت ، مود های باالترنيز حاکم می باشند
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 0.090( مود های حاکم گنبد تك الیه با نسبت خیز به دهانه 3شکل)

 
 
 

 

 
 

 0.090( مودهای حاکم گنبد معلق با نسبت خیز به دهانه 4شکل)
 

 ناشی از زلزله گنبد آنالیز استاتیکی و دینامیکی

( رفتار تعدادی از Saka T et al,1995) سازه های فضاکار مقاومت چشمگيری در زلزله های مخرب از خود نشان داده اند.

فضاکار را در زلزله کوبه ژاپن بررسی کرده اند. و هيچ موردی از تخریب سازه های فضاکار را مشاهده نكرده اند و تنها  سازه های

به عنوان حاالت شكست ذکر شده خرابی در محل اتصال سازه به تكيه گاه بتنی، ترک در اتصاالت و کمانش برخی از اعضا 

سازه های پوسته ای را تحت شتاب افقی و قائم زلزله کوبه ژاپن بررسی  ( پاسخ دیناميكی خطیkunieda H,1997)  است.

( مطالعات گسترده ای بر روی رفتار دیناميكی سازه های فضاکار Kato S et al,1997کرده و به نتایج مطلوبی رسيده است. )

اميكی و همچنين شتاب تخریب را مورد نسبت بعدی یا خيز قوس بر پاسخ دین انجام داده اند. آن ها تاثير مولفه ی افقی زلزله، 

، به رکورد نی می باشد. بدین منظورتاریخچه زما ، نياز به انجام آناليززلزلهبرای بررسی رفتار گنبدها تحت اثر  .بررسی قرار دادند
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يوسته که از نظر لرزه خيزی آن نياز داریم. زلزله ها معموالً در مناطقی به وقوع پ  ياتهای زلزله در هر منطقه بر اساس خصوص

عدم وجود یا کمبود شتاب ، ژئوفيزیكی و زمين شناسی، هيچ شباهتی با منطقه اجرای سازه نداشته است. در بعضی از مناطق

ای مصنوعی رکورده در این مقاله نگاشت های زلزله های واقعی، سبب نياز به توليد شتاب نگاشت های مصنوعی می گردد.

می  )2014Edition thStandard No.2800 4,(ایران نطبق بر طيف طرح آیين نامه زلزلهسخی مدارای طيف پاتوليد شده 

باشند. رکورد های مصنوعی متناظر با شتاب های مختلف طيف آیين نامه توليد شده و شتاب نگاشت هایی با شتاب حداکثر 

های شتاب نگاشت متفاوت با پارامتر  و متناظر با هر یك از این شتابهای حداکثر، g3.10 ،0.5g ،0.75g ،1.0gبرابر با 

طيف  های مورد نياز، د شتاب نگاشتبدست آمده است. برای تولي (SIMQKE-II,1997) تصادفی مختلف توسط نرم افزار

  :می شودزیر بيان  (4رابطه ) ، بصورت(uR)با صرفنظر از ضریب رفتار ساختمان طيف طرح می شود.هدف مورد نظر تعریف 

 
 

 (4رابطه )
 

در نظر گرفته می شود. یعنی  Aشتاب مبنای طرح نسبت برای  g3.10 ،0.5g ،0.75g ،1.0g در اینجا چهار مقدار متفاوت

بيانگر نحوه پاسخ سازه  Bضریب  بازتاب ساختمان  .در واقع طيف هدف توليد شده و متناظر با مقادیرفوق هم پایه می گردد 

های ژئوتكنيكی منطقه و همچنين زمان تناوب اصلی  ه نوع خاک و ویژگیبه حرکت زمين است. مقدار این ضریب بستگی ب

 می شود: بيان (0رابطه ) دارد و به صورت Tسازه 

 

 N1B=B      (                                                                                                                            0رابطه )

  

با توجه به پهنه لرزه  Nضریب  ( و6) طبق رابطه 1Bضریب ضریب اصالح طيف است.   Nضریب شكل طيف و 1Bدراین رابطه 

 ( تعيين می شوند0) خيزی از رابطه

 
B1= So+( S - So+1)( T /To )                                            0<T <To  
B1= S +1                                                                            To  <T < Ts  رابطه)6(                                     

B1=( S +1)( Ts /T )                                                            T >Ts    
 

 
  1N                                                         Ts >T                        

 

1)(
4

7.0



 TsT

Ts
N               Ts <T < 4sec           )برای خطر نسبی زیاد و خيلی زیاد(                

 

7.1N                                                         T > 4sec 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                (0رابطه)
  1N                                                           Ts >T        

 

ABIC 
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1)(
4

4.0



 TsT

Ts
N                 Ts <T < 4sec     )برای خطر نسبی متوسط و کم(  

 

4.1N                                                          T > 4sec 
 
 

ارامتر هایی هستند که به نوع زمين و پ  SoوTo ،Ts ،Sزمان تناوب اصلی نوسان ساختمان به ثانيه و  Tدر این روابط 

در نظر گرفته  IIIو زمين نوع  زیاددر منطقه ای با خطر لرزه خيزی خيزی منطقه بستگی دارند. در اینجا سازه ميزان خطر لرزه 

 ، 15.0Toبه صورت ایران با توجه به آیين نامه زلزله SoوTo ،Ts ،Sمقادیر پارامتر های  می شود. بنابراین

7.0Ts،75.1S1.1وSo 1برابر با  سازهضریب اهميت  .بدست می آیدI(0در نظر گرفته می شود. شكل ) 

 

 

شتاب نگاشت های مصنوعی توليد شده را نشان می دهد. در این شكل ، طيف طرح متناظر با شتاب نگاشت با طيف پاسخ 

 همان شتاب نگاشت مقایشه شده است. با توجه به این شكل صحت توليد زلزله مصنوعی پی می بریم.

 

 
 نایراآیین نامه زلزله  شتاب نگاشت مصنوعی مطابق با طیف طرح (5شکل)

 

معادله دیناميكی سازه از سه بخش نيروی اینرسی، نيروی ميرایی و نيروی االستيك تشكيل شده است. بخش نيروی اینرسی از 

و  از حاصلضرب ميرایی در سرعت گرهی حاصلضرب جرم گرهی در شتاب متناظر آن بدست می آید. بخش نيروی ميرایی

متناظر حاصل می گردد. در طرف دیگر معادله، نيروی خارجی زمين نيروی االستيك از حاصلضرب جابجایی گرهی در سختی 

لرزه قرار دارد. از ترکيب سه نيروی داخلی حاصل از زمين لرزه در پایه گنبد، برش پایه گنبد بدست می آید . در این تحقيق 

را بررسی نمودیم. بارگذاری  زلزله مصنوعی قرار داده و رفتار خطی و غير خطی آنها 0مدل های گنبدهای فضاکار را در معرض 

کيلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته شد. برای تحليل دیناميكی به دليل وسعت  103کيلوگرم بر مترمربع و بار برف  03بار مرده 

زلزله های افقی می باشد.  0/1دهانه گنبدها، زلزله را هم در جهت افقی و هم در جهت قائم به سازه وارد شد. زلزله های قائم 
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انجام شده است. مصالح اعضای گنبد از فوالد با تنش تسليم  Fullو روش  ANSYSآناليز دیناميكی گنبدها توسط نرم افزار 

MPa 143  و مدول ارتجاییMPa 515×2  می باشد. مدل غيرخطی مواد اعضای گنبد از نوع دوخطی(bilinear)  و مدل

ز ماتریس ميرایی تابعی ا رنامه از روش رایلی محاسبه شده وی در بنتخاب شده است. ميرایا(large displacement) غيرخطی

های عمودی  . پس از آناليز دیناميكی نيروهای وارد شده به پایه گنبدوتغيير مكانجرم و سختی در نظر گرفته شده است

( برش 0( و )6شكل )بدست آمد این نيروها از مجموع کليه نيروهای عكس العمل گره های تكيه گاهی محاسبه گردیده است. 

افقی پایه گنبدها در حالت غير خطی را نشان می دهد. با توجه به اشكال مالحظه می شود که برش پایه افقی گنبد با تشدید 

 زلزله افزایش می یابد.

 

 

 

 
 تحت اثر زلزله مختلف  0.098نمودار برش پایه افقی غیر خطی با نسبت خیز به دهانه  ( 6شکل )

 

 
 مختلفتحت اثر زلزله  120.دار برش پایه افقی غیر خطی با نسبت خیز به دهانه ( نمو7شکل )

 

 تغییر مکان گرهی گنبد در معرض زلزله
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( تاریخچه زمانی تغييرمكان 8درآناليز دیناميكی غيرخطی گنبدها تغييرمكان گرهی نقاط مختلف گنبدها بدست آمد. شكل )

در گره راس نشان می دهد. در گنبد معلق تغييرمكان را 0983. خيز به دهانه با نسبت قائم گرهی گنبد های تك الیه و معلق

 های غيرخطی حول محور مرکزی جابجا شده و با فاصله مشخصی از آن نوسان می کند.

 
 0.5g تاریخچه زمانی غیرخطی تغییر مکان قائم گره راس تحت اثر زلزله (8شکل )

 

 

شدت زلزله  با افزایش  گره راس گنبد تحت اثرزلزله های مختلف رسم گردیده است تغييرمكان قائم (13و )  (9در شكل های )

 کمتر می شود. تغييرمكان گنبد معلق نسبت به تك الیه می یا بد.تغييرمكان افزایش 

 

 
 0.090با نسبت خیز به دهانه  08نمودارتغییر مكان غیرخطی قائم گره راس گنبد  (9شكل )
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 8.00با نسبت خیز به دهانه  08مكان غیرخطی قائم گره راس گنبد ( نمودارتغییر 08شكل )

 

 گیریبحث و نتیجه

بر اساس بررسی و آناليز های انجام شده بر روی مدل های گنبد تك الیه و معلق می توان نتایج زیر را به طور خالصه بيان 

 نمود: 

 

ها سزایی در پاسخ دیناميكی آناشند و بار برف تاثير بهبهای فضاکار دارای تعداد زیادی مودهای مشارکت کننده میگنبد.1

 یابد.های طبيعی افزایش میداردبا اعمال نيرویی پيش تنيدگی فرکانس

ویژه های فضاکار بهشان عمدتاً متاثر از مود افقی پایه )اول( است. در سازههای معمولی که رفتار دیناميكیبرخالف ساختمان .1

 باالتر در پاسخ دیناميكی مشارکت موثر دارند. گنبدها مودهای قائم و

 

 

 

تر بوده و دليل نبدهای معلق کمهای تك الیه نسبت به گیابد. برش پایه در گنبدبرش افقی پایه، با افزایش خيز افزایش می.0

 توان سختی باالی گنبدهای معلق دانست.را میآن

باشد با افزایش ارتفاع و نسبت خيز تنيده میهای معلق پيشر از گنبدهای عمودی گنبدهای تك الیه بسيار بيشتتغيير مكان.4

ای بهتری نسبت نوع خيز کوتاه های خيز بلند عملكرد سازهیابد از این رو گنبدجایی عمودی در گنبد کاهش میبه دهانه جابه

 دارند.

ی سيستم گنبد تك الیه را بهبود بخشد تواند به طور عمده ای خواص مكانيك سيستم کش بستی در سازه گنبد معلق می .0

این سيستم ميتواند با اعمال بار معكوس جابجایی گره ای پایه ها را در گنبد تك الیه کاهش دهد از این رو باعث افزایش 

 تاثير زیادی بر رفتار سازه دارد.همچنين انتخاب اعضا و سطح مقطع کابل  .مقاومت لرزه ای کل سيستم خواهد گردید
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