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چکيده
در سالهای اخیر با افزایش فعالیت های تروریستی در ساختمانهای مهم محافظت کردن از جان
ساکنین و ایجاد ایمنی در هنگام وقوع این قبیل پدیده هـا اهمیت خاصی پیدا کرده است .خرابی
پیشرونده می تواند در اثر عوامل طبیعی و یا انسانی رخ دهد.این پدیده زمانی اتفاق می افتد که
خرابـی یـک عضـو سازه ای منجر به خرابی بخش قابل توجهی از سازه و یا حتی کل سازه گردد.
خطرات احتمالی و بارهای غیـر عـادی کـه مـی توانـد موجـب خرابی پیشرونده شود شامل
برخورد هواپیما ،خطای طراحی یا ساخت ،آتش سوزی ،انفجار گازها ،اضافه بار تصادفی ،تصادف
وسایل نقلیه ،انفجار بمب ها و غیـره می باشند .پس از حوادث تروریستی صورت گرفته در سالهای
گذشته که در آنها تعداد کشته ها نه بدلیل انفجـار وارده بـه سـازه  ،بلکـه بـه دلیـل اثـرات
تخریب پیشرونده بر سازه بود ،تحقیقات و مطالعات گسترده ای به منظور یافتن راهکارهایی برای
مقابله با ایـن رویـداد انجـام شـد و دو راه طراحـی غیـر مستقیم و طراحی مستقیم پیشنهاد شد.
در این مقاله خرپاهای پرات و هاو و ویرندیل برای دهانه های 02 ،02و  02متری در نظر گرفته
شده است و مطابق آیین نامه  AISC2010و ویرایش چهارم آیین نامه  0022بارگذاری و طراحی
شده اند .سپس با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس مدلسازی شده و سعی شده حالت
ترکیبی برای مدل های ساخته شده پیدا شود که بتوان از نظر انتقال بار و مقاومت در برابر خرابی
پیشرونده عملکرد مطلوبی داشته باشد .که در واقع روش فوق با اجزاء محدود یک نوع تحلیل
مستقیم است.
واژگان کليدي :خرابی پیشرونده ،خرپا ،اجزاء محدود ،سازه های فوالدی
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مقدمه
معموال ساختمانها برای بارهای عادی نظیر مرده ،زنده ،باد و زلزله طراحی می شوند .با وجود این بارهای دیگری نیز وجـود دارنـد
که احتم ال وقوع آنها کم است ،ولی در صورت اتفاق می توانند منجر به خرابی های وحشتناکی شوند .روش های متنوعی برای کـاهش
احتمال خطر خرابی پیشرونده ،در سازه ها پیشنهاد شده است که روش مسیر جایگزین برای جلـوگیری از خرابـی پیشـرونده منطقـی
ترین و جامع ترین روش به نظر می رسد .در این روش حذف یک المان اصلی و بحرانی مورد بررسی قرار
می گیرد و سازه برای تعیین اثر حذف این المان ،آنالیز می شود .امنیت سازه همیشه درطراحی پروژه هـای مهندسـی عمـران بـرای
مهندسان امری کلیدی بوده اسـت  .یکـی از مکـانیزم هـایی کـه سازه در آن دچار شکست می شود و در چند دهه توجه زیادی به آن
شده است مربوط به تخریب پیشرونده است کـه در آن یـک یـا چند عضو سازه ای ناگهان به علت تصادف یا حمله تروریستی یا غیـره
دچار شکست شده و سپس ساختمان به شکل پـیشرونـده ای دچار فرو ریزش می گردد .تخریب پیشرونده رویدادی نسبتا نـادر اسـت
که در آن بارهای غیرمتعارف آسیب موضعی را ایجاد می کننـد و سازه بدلیل کمبود پیوستگی ،شکل پذیری و نامعینی آسیب را پخش
می کند .در آیین نامه های موجود ساختمانی ،طراحی سازه ها برای بارهای قابل قبولی است که ممکن است در طول عمر سازه بـر آن
وارد شود .سازه ها را معموال برای حوادث غیر طبیعی که می توانند موجب خرابی های فراگیر شـوند طراحـی نمـی کننـد [ 1].اکثـر
آیـین نامـه هـای رایج فقط دارای توصیه های کلی برای تعدیل تاثیر گسیختگی پیشـرونده در سـازه هــایی هســتند کــه فراتــر از
بارهـای طراحـیشـان بارگذاری میشوند .خرابی پیشرونده شامل یک مجموعه خرابی هاست که منجر به فرورفتگی جزئـی یـا کلـی در
سازه می شود در مجموعه ی بهترین عملکرد برای کاهش خرابی پیشرونده که توسط ( )NIST1 2007منتشـر شـده اسـت خطـرات
بالقوه بار غیر طبیعی که می تواند باعث خرابی پیشرونده شود شامل برخورد هواپیما ،خطـای طراحـی یــا ســاخت ،آتــش ســوزی،
انفجـار گـاز ،مـواد خطرناک ،برخورد وسایل نقلیه ،انفجار بمب و غیره که به دلیل احتمال کم وقوع آنها در طراحی سـازه هـا در نظـر
گرفته نمــی شــود .در ایالـــت متحـــده آمریکـــا اداره ســـرویس دهـــی عمـــومی ( (GSA02003و وزارت دفـــاع(2000
(DOD0اطالعــات گســترده و دستورالعمل هایی را ارائه دادند که شامل راهکارهایی برای مقاوم کردن سـازه هــای ســاختمانی در
برابـر خرابـی پیشـرونده مـی باشـد .روشهای تحلیل پیشنهاد شده توسط آیین نامه ها برای روش مسـیر جـایگزین ،روش اسـتاتیکی
خطی ،دینامیکی خطی ،استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی می باشد )Khandelwal2007( [2] .و همکاران با روش مسیر
جایگزین به تجزیه و تحلیل پتانسیل فروپاشی تـدریجی قـاب خمشـی فـوالدی  ،بـا تحلیل دینامیکی غیرخطی در حالت های مختلف
پرداختنـد )Ronald Hamburger( [3] .در سـال  ،0222بـه توضـیح و تفسیر انواع روش های تحلیـل براسـاس مسـیر جـایگزین
انتقال بار پرداخته است .روش های تحلیلی ارزیابی خرابی پیشــرونده عبارتنــد از -1 :روش اسـتاتیکی خطــی  -0روش اســتاتیکی
غیرخطـی  -0روش دینــامیکی خطــی  -0روش دینــامیکی غیرخطــی[4] Jinkoo kim, Taewan kim .در سـال  ،0220در
تحقیقی ظر فیت مقاوم در برابر خرابی پیشرونده در قاب های خمشـی فـوالدی را مورد بررسی قرار دادند .در ایـن تحقیـق روش هـای
تحلیلی اسـتاتیکی و دینـامیکی خطـی و غیرخطـی بـر طبـق آیـین نامـه هـای) (GSA2003و) (DOD2005برای مقایسه ارائه
شده است.با مقایسه نتـایج تحلیـل هـا ،نتی جـه مـی شـود کـه تحلیـل دینـامیکی غیرخطی ابزاری دقیق برای ارزیابی پتانسیل خرابی
پیشرونده در سازه مـی باشـد )Tan KH, Yang B 2009( [5] .تحقیقـاتی جهت بررسی عملکرد اتصاالت با روش مسـیر بـاربری
جایگزین برای خرابی پیشرونده با نرم افزار اجـزا محـدود) (ABAQUSدر سـال  0210انجـام دادند ،همچنین آنهـا اتصـاالت را در
آزمایشگاه برای خرابی پیشرونده مورد بررسی قرار دادنـد و در نتیجـه تحقیقاتشـان متوجـه شدند کـه روش مسـیر بـاربری جـایگزین
وتحلیل دینامیکی غیرخطی به درستی جوابگوی آنالیز درخرابی پیشـرونده اســت )H.M. Elsanadedy ( [6] .و همکـاران در
سال  0210با روش مسـیر جـایگزین بـه تحلیـل خرابـی پیشـرونده یـک سـاختمان فـوالدی چند طبقه در ریاض تحـت بـار انفجـار
پرداختند .برای این منظور برای شبیه سـازی المـان محـدود سـازه از نـرم افـزار ) (LS-DYNAاستفاده کردند .مدل سازی عـددی
با استفاده از نتایج حاصل از یک لوله با بارگذاری انفجار صحت سنجی شد .بر اسـاس نتـایج تحلیــل ، FEبـرای کـاهش (یـا کنتـرل)
پتانسیل فروپاشی تدریجی ساختمان فوالدی پیشنهاداتی داده می شود.
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 زمينه پيدایش و علل ایجاد کننده تخریب پيشروندهخرابی پیشرونده در ابتدا توجـه محققــین را در دهــه  22مــیالدی ،پــس از گســیختگی جزئــی برجــی در)(RonanPoint
انگلستان به خود جلب کرد  .آپارتمان مذکور یک ساختمان  00طبقه ساخته شده از پانـل هـای پـیش سـاخته از کـف و دیـوار بـاربر
غیرمسلح بود .در  11مه  ، 1610انفجار گاز در نزدیکی یکی از گوشه های ساختمان در طبقه  10رخ داد .این انفجار دیـوار غیـر بـاربر
جلویی و دیوار باربر کناری را منفجر کرد و بنابراین تکیه گاه طبقات باال را از بین برد .عدم پیوستگی بین اجزاء سازه ای و نبود مسـیر
فرعی حمل بار منجر به گسیختگی همه طبقات باال و پایین گردید  .گسیختگی و خرابی در کنج گوشه ،به باال و پایین انتشار یافت تـا
اینکه تقریبا تمامی ارتفاع ساختمان را در بر گرفت .این یک نمونه از گسیختگی پیشرونده است که از دست دادن عضو بـاربر منجـر بـه
خرابی کلی سازه گردید .پس از این رویداد ،انگلیس نخستین کشوری بود که صریحا خرابی پیشرونده را در اسـتانداردهای سـاختمانی
خود عنوان ساخت.
 -2روش مسير جایگزین بار
در ایاالت متحده وزارت دفاع ) (DODو اداره خدمات عمومی ) (GSAبه ارائه دستوالعمل هایی برای مقابله با این پدیده پرداختهاند.
در این دستوالعمل ها روش مسیر بار جایگزین )(ALPبرای اطمینان از مقاومت سازه در ب رابر خرابی پیشرونده پیشنهاد شـده اسـت.
روش مسیر جایگزین یک روش مستقل از رخداد است یعنی علل پیدایش خرابی اولیه در سازه را در نظر نمی گیرد بلکه پاسخ سیستم
پس از حذف یکی از عضوهای اصلی باربر مورد بررسی قرار می دهد .این روش در سازه های متعارف ساختمانی با حـذف یـک سـتون
میانی یا گوشه انجام می گیرد که طراحی سازه اصلی با این حالت می باشد یا اینکه ظرفیت سازه موجود مورد بررسی قرار مـی گیـرد.
این روش در واقع یک روش دینامیکی است که سازه با تغییر شکل های بسیار بزرگ همراه است و برای حفظ پایداری و بقاء خود باید
دنبال یک مسیر جایگزین برای انتقال بار جایگزین باشد .یک تحلیل مسیر جایگزین بار ممکن است با استفاده از سه فرآیند :دینامیکی
غیر خطی ،استاتیکی غیر خطی یا استاتیکی خطی انجام شود.
 -2استاتيکی خطیبه طور کلی این فرآیند ،ساده ترین فرآیند برای استفاده است .یک مدل سازه ساخته شده و دو نمونه بار در نظر گرفته می شود .حالـت
بار اول برای ارزیابی رفتارهای تغییر شکل کنترل به کار می رود و حالت بار دوم برای ارزیابی رفتارهای نیروی کنترل شونده به کار می
رود .برای تحلیل رفتارهای کنترل شونده توسط تغییر شکل ،بار به کار رفته توسط یک ضریب بار افزایش می یابد که به طور تقریبی هر
دو تأثیرات دینامیکی و غیر خطی را لحاظ می کند  .بار افزایش یافته در مدل استاتیکی خطی به کار مـی رود کـه توسـط حـذف یـک
ستون ،بخشی از دیوار یا دیگر اجزای تکیه گاه ،بار عمودی تغییر یافته است .نیروهای داخلی محاسبه شده که به بارهای افزایش یافتـه
نسبت داده می شوند ،با ظرفیت های پیش بینی شده اجزا ،قابل مقایسه هستند .برای رفتارهـای کنتـرل شـونده توسـط تغییـر شـکل،
ظرفیت های پیش بینی شده اجزا ،با ضریب افزایش ظرفیت ( ، )CIFافزایش می یابد که مشابه با ضـریب  mدر) (ASCE 41اسـت .
برای رفتارهای کنترل شونده توسط نیرو ،این مدل با یک ضریب بار متفاوت مجدداً مورد تحلیل قرار می گیرد که تنهـا بـرای تـأثیرات
داخلی و تقاضای محاسبه شده به طور مستقیم با ظرفیت اجزای تغییر نیافته مقایسه می شوند .در این روش باید به تیرها بـار گسـترده
مطابق ضرایب ( )1طبق دستورالعمل  GSAو ضرایب ( )0مطابق با  DODوارد شود.
()1
)   ( DL  0.25LL
()0
  (1.2 DL  0.5LL )  0.2WL

که LL،WLو  DLبه ترتیب بار باد و بار زنده و بار مرده هستند و ضریب بار برای اثرات دینامیکی در تحلیل اسـتاتیکی اسـت کـه
برای تیرهای موجود در دهانه شامل ستون های حذف شده برابر  0و بقیه تیرهای قاب  1است .دستور العمـل  SGAمعیـار خرابـی را
نسبت نیروی موجود به مقاومت عضو دانسته است.
QUD
()0
QCE

DCR 
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که در آن  Q UDنیروی مورد تقاضا که از تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت بارهای ( )1یا ( )0هست و  QCEظرفیت مورد انتظار عضـو
مورد نظر است .که برای تمامی اعضا باید  DCR  3باشد .همانطور که مشخص است به اعضاء اجازه تغییرشکل هـای فـرا ارتجـاعی
داده میشود.
 -2-2استاتيکی غير خطی
پس از اینکه مدلی که از نظر جنس و هندسه غیر خطی است ساخته شد ،بارها توسط یک ضـریب افـزایش دینـامیکی ( )DIFافـزایش
داده می شوند و بار حاصل برای مدلی با حذف یک جزء تحمل کننده بار عمودی به کار گرفته می شود .برای اعمال تغییر شکل-کنترل،
نتایج تغییر شکل اعضا با حدود جا به جایی ذکر شده در آیین نامه مقایسه گردید ،برای اعمال نیرو-کنترل ،ظرفیت مقاطع بـا نیروهـای
بیشینه داخلی عضو مقایسه گردیده است .در روش استاتیکی غیرخطی بار وارده همانند روش خطی است .معیار خرابـی عضـو در ایـن

روش چرخش اعضا   12و    20است.
 -2-3دیناميکی غير خطی
در این مورد ،بار تعدیل نشده مستقیماً در مدل سازه به کار می رود که از لحاظ جنس و هندسه ،غیر خطی است .در مرحله اول تحلیل
دینامیکی ،سازه مجاز است که تحت اثر بار اعمالی به تعادل برسد .در مرحله دوم ،ستون یا بخشی از دیوار تقریباً به طور همزمان حذف
می شود و ابزارهای نرم افزاری ،حرکت حاصل در سازه را محاسبه میکند .همانند حالت استاتیکی غیر خطی ،تغییر شکل های بیشینه
عضو ،قابل مقایسه با حدود تغییر شکل است و ظرفیت عضو قابل مقایسه با نیروهای داخلی بیشینه اعضا می باشد .تحلیـل غیـر خطـی
دینامیکی به طور صریح شامل تأثیرات غیر خطی و اینرسی است و بنابراین هیچ گونه ضریب تصحیحی مورد نیاز نیسـت .در ایـن روش

ضریب  برابر  1منظور میشود و معیار خرابی اعضا چرخش اعضا   12و    20است [7].و ][8
 -3روش اجزاء محدود
روش های گوناگون و مت نوعی در سالهای اخیر برای تحلیل خرابی پیشرونده یک سازه پیشنهاد شده است .که هر کـدام از آنهـا دارای
مزیت ها و معایبی میباشند .به هر حال برای بررسی دقیق رفتار سازه ها در برابر خرابی پیشرونده مدل سازی سه بعدی اجزای محدود
بسیار مفید و موثر میباشد و برای این منظور استفاده از نرم افزارهای اجزاء محدود مانند آباکوس بسیار مناسب خواهد بود و منجر بـه
جواب های خوب و قابل قبولی خواهد شد .برای مدل سازی سه بعدی با روش های دیگر بسیار پیچیده خواهد بود که استفاده از روش
اجزاء محدود بسیار کارآمد خواهد بود .در مدل سازی از المان  Beamبرای صرفه جویی در زمان استفاده شده که دارای جـوابهـای
نسبتا قابل قبولی نسبت به المان  Shellو  Solidخواهد بود .برای تحلیل از روش استاتیکی غیر خطی استفاده شده است و اثرات غیر
خطی هندسی و غیرخطی مصالح در مدلسازی سازه در نظر گرفته شده است.
 -4مشخصات مصالح مدل
مقاطع مورد استفاده در مدل سازی شامل لوله هـای فـوالدی از فـوالد  St37مطـابق اسـتاندارد  DINآلمـان بـا تـنش تسـلیم 002
مگاپاسکال و تنش حد نهایی  022مگاپاسکال در کشش است خواص غیر خطی مصالح با استفاده از ناحیـه کـرنش سـخت شـوندگی
کینماتیک با یک منحنی  0شاخه ای همانطور که در شکل نشان داده شده است .مدول یانـ برابـر  E=200Gpaو مـدول قسـمت
 0.02E

 . ) stکرنش حد نهایی  ε u  0.2در نظر گرفته شده
سخت شونده حدود  0درصد مدول یان در نظر گرفته شده است (
1
است .برای مدل سازی گسیختگی عضو کششی و خراب شدن پس از تسلیم از مدل خرابی های عضو شکل پذیر برای سـازه اسـتفاده
شده است.
E

Ductile Damage

1

رویکردهای پژوهشی در مهندسی عمران و معماری ،شماره  ، 3زمستان  ،5331ص 38 -84
ISSN: 2475-3673

http://www.Racj.ir

نمودار  -منحنی سه خطی مشخصات مصالح

 -5صحت سنجی با یک مدل آزمایشگاهی
برای اعتبار صحت مدل های انجام گرفته با استفاده از اجزاء محدود یک مدل آزمایشگاهی با مقیاس کامل که توسط آقای آستانه اصل
و همکاران برای خرابی پیشرونده مورد مطالعه قرار گرفته انتخاب شده است .این نمونه یک سـازه فـوالدی یـک طبقـه مـیباشـد کـه
اتصاالت تیر به ستون در این سازه مفصلی بوده و سقف به صورت کامپوزیت شامل یک دال بتنی و یک ورق فوالدی در زیـر سـقف بـه
همراه تیرهای فرعی فوالدی است .طول و عرض این سازه به ترتیب برابر  1000/0و  126/1سانتیمتر میباشد و ارتفاع روی سـطح تـا
زمین محل انجام آزمایش 121/01سانتیمتر است .نتایج مربوط به آزمایش و مدلسازی عددی در در شکل نشان داده شده است[9].

نمودار - 2نمودار نيرو تغيير مکان نتایج عددي و آزمایش

 -6مدل سازي
مقاطع مورد استفاده برای تحلیل اولیه  Pd tاست که  dبرابر قطر مقطع و  tضخامت مقطع مورد استفاده (بر حسب میلیمتر) خواهـد
بود .خرپاهای بکار گرفته شده در این تحقیق خرپای پرات ،ویرندیل و هاو هسـتند و دو مـدل خرپـای ترکیبـی دیگـر کـه یـک مـدل
پیشنهادی بر اساس این تحقیق است بکار گرفته شده است .در قسمت تکیهگاه در دو سمت خرپا باال و پایین بـا فـرض گیـردار بـودن
شرایط تکیه گاهی مورد بررسی قرار گرفته است که تا حدودی به شرایط تکیهگاهی خرپاهای بکار گرفته شده در سازه های ساختمانی
نزدیک است .مدل های پیشنهادی شامل خرپای ترکیبی پرات -هاو و پرات -ویرندیل است .که در شـکل هـای زیـر نشـان داده شـده
است .برای سهولت در نشان دادن این شکل ها نصف خرپاها در شکل نشان داده شده است و بقیه شکلها درست قرینه هستند اعضای
این خرپا با حروف انگلیسی برای نیمه خرپا نشان داده شده است و اعضای قسمت قرینـه بـا همـان حـروف و عالمـت پـریم مشـخص

میگردد .یعنی عضو  Aدقیقا مانند و مشابه عضو  Aدر طرف دیگر است .این خرپاها برای دهانه های 02،02و 02متری مـدل سـازی
شده و تحلیل شده است .برای خرپای  02متری طول دهانه  L1=2mو ارتفاع خرپا  L2=1.5mانتخاب شده است و بـرای خرپـای
 02متری طول دهانه ها  =3mو ارتفاع خرپا  =2mانتخاب شده است و برای خرپای  02متری طول دهانـه هـا  L1=4mو ارتفـاع
خرپا  L2=3mانتخاب شده است .در هر مدل خرپا عضو کناری نزدیک تکیهگاه (عضو  )Aو پایین کـه بحرانـی تـرین عضـو در اکثـر
خرپاها هست از سازه کلی حذف شده و سازه بارگذاری شده و تحلیل شده است.
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شکل  -نمایش دهانه( )L1و ارتفاع خرپا()L2

شکل – 2طراحی و مقاطع مورد استفاده(اعداد بر حسب ميليمتر) در خرپاي پرات براي دهانه  22متري

شکل –3طراحی و مقاطع مورد استفاده(اعداد بر حسب ميليمتر) در خرپاي هاو براي دهانه  22متري

شکل – 4طراحی و مقاطع مورد استفاده(اعداد بر حسب ميليمتر) در خرپاي ویرندیل براي دهانه  22متري

شکل –5طراحی و مقاطع مورد استفاده(اعداد بر حسب ميليمتر) در خرپاي ترکيبی پرات  -هاو براي دهانه  22متري
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شکل -6طراحی و مقاطع مورد استفاده(اعداد بر حسب ميليمتر) در خرپاي ترکيبی پرات  -ویرندیل براي دهانه  22متري

خرپاهای ترکیبی بدین صورت است که سه دهانه از ابتدای تکیه گاه خرپای پرات کار شده و چهار دهانه میانی خرپاهای ویرندیل و هاو
استفاده شده است.
 -7نتایج عددي
سازه ها تحت بارگذاری افزایشی قرار گرفته تا اینکه سازه به علت نیروی زیاد و فراتر از حد تحمـل شـروع بـه تغییـر شـکل هـای فـرا
ارتجاعی میکند و نهایتأ فرو می ریزد .روند خرابی خرپاها در شکل ( )2تا ( )11برای خرپای دهانه  02متری نشان داده شده است.

شکل - 7روند خرابی خرپاي هاو پس از حذف عضو بحرانی  Aبراي دهانه  22متري

شکل - 8روند خرابی خرپاي پرات پس از حذف عضو بحرانی  Aبراي دهانه  22متري

شکل - 9روند خرابی خرپاي ویرندیل پس از حذف عضو بحرانی  Aبراي دهانه  22متري

شکل - 2روند خرابی خرپاي ترکيبی پرات  -هاو پس از حذف عضو بحرانی  Aبراي دهانه  22متري
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شکل  -روند خرابی خرپاي ترکيبی پرات  -ویرندیل پس از حذف عضو بحرانی  Aبراي دهانه  22متري

نمودار -3نمودار نيرو -تغييرمکان عمودي خرپا با دهانه  22متري

همانطور که در نمودارها مشخص است خرپای ویرندیل بیشترین ظرفیت باربری را از بین تمامی خرپاها دارد .ولی پس از رسـیدن بـه
حد نهایی خیلی سریع خراب میشود خرابی به صورت ناگهانی رخ میدهد و همچنین مصالح به کار رفته در خرپای ویرنـدیل حـدود 0
برابر خرپاهای دیگر است ولی ظرفیت باربری نسبت به مصالح خوب نیست و خرابی ناگهانی رخ مـیدهـد .در خرپاهـای پـرات ،هـاو و




پرات-ویرندیل عضو  I , K , I , Kکه در طراحی اولیه برای نیروی کمی طراحی شده بودند ناگهان با از دست دادن عضو  Aنیروی ایـن
اعضا به شدت باال میرود به طوری که زودتر از بقیه اعضا گسیختگی در آنها بوجود میآید .و با گسیختگی این اعضـا خرابـی بـه بقیـه
جاهای خرپا انتقال مییابد و خرپا به کلی خراب میشود .اگر این اعضا برای نیروی بزرگتری طراحی گردند این مشکل تا حدودی رفع
خواهد شد .خرپای ترکیبی پرات  -هاو بهترین عملکرد در میان این خرپاها برای دهانه  02متری را دارا میباشد و خرابـی بـا کمـانش
 



عضوهای وسطی  P , T , P , Tو سپس  R , Rهمراه است که فقط قسمت وسط سازه خراب میگردد و خرپا از طرفیت باربری خوبی
همراه است و همچنین خرابی کامال گسترش نمییابد.

شکل – 2طراحی و مقاطع مورد استفاده(اعداد بر حسب ميليمتر) در خرپاي هاو براي دهانه  32متري
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شکل – 3طراحی و مقاطع مورد استفاده(اعداد بر حسب ميليمتر) در خرپاي پرات براي دهانه  32متري

شکل – 4طراحی و مقاطع مورد استفاده(اعداد بر حسب ميليمتر) در خرپاي ویرندیل براي دهانه  32متري

شکل – 5طراحی و مقاطع مورد استفاده(اعداد بر حسب ميليمتر) در خرپاي ترکيبی پرات  -هاو براي دهانه  32متري

شکل – 6طراحی و مقاطع مورد استفاده(اعداد بر حسب ميليمتر) در خرپاي ترکيبی پرات  -ویرندیل براي دهانه  32متري

شکل - 7روند خرابی خرپاي هاو پس از حذف عضو بحرانی  Aبراي دهانه  32متري

شکل - 8روند خرابی خرپاي پرات پس از حذف عضو بحرانی  Aبراي دهانه  32متري
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شکل - 9روند خرابی خرپاي ویرندیل پس از حذف عضو بحرانی  Aبراي دهانه  32متري

شکل - 22روند خرابی خرپاي ترکيبی پرات – هاو پس از حذف عضو بحرانی  Aبراي دهانه  32متري

شکل  - 2روند خرابی خرپاي ترکيبی پرات  -ویرندیل پس از حذف عضو بحرانی  Aبراي دهانه  32متري

نمودار -4نمودار نيرو -تغييرمکان عمودي خرپا با دهانه  32متري

نیروی حاصل از آنالیز برای عضوهای وسط و پایین عضو  M, Mبرای دهانه  02متری بسیار کوچک و همچنـین عضـو  E, Eنسـبتا
کوچک است و این اعضا برای نیروی کمی طراحی میگردند که در صورت خرابی عضو  Aبر اثر پدیده های گفته شده نیروی عضو M
به شدت افزایش مییابد و باعث گسیختی این عضو و سپس عضو  Eدر طرف دیگـر خرپـا میشـود و متعاقبـا اعضـای خرپـا

E , M

گسیخته شده و بقیه اعضا خراب می شوند و نهایتا خرپا فرو میریزد .خرپای ویرندیل ظرفیت باربری خوبی پس از خرابـی عضـو  Aدارد
ولی همانطور که قبال اشاره شده مصالح بکار رفته در آن نسبت به بقیه خرپاها زیاد است و با شروع خرابی یک عضو خرابی بـه صـورت
ناگهانی رخ میدهد .برای دهانه  02متری خرپای هاو از رفتار نسبتا خوبی از نظر خرابی در مقایسه با بقیه برخوردار اسـت  .بـا بـزرگ
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کردن مقاطع گفته شده و هم از نظر ظرفیت باربری خرپای هاو میتوان از گسیختگی پیشرونده جلوگیری کرد.در ادامه برای دهانه 02
متری این خرپاها طراحی و سپس رفتار آنها پس از حذف عضو  Aبررسی میگردد.

شکل – 22طراحی و مقاطع مورد استفاده(اعداد بر حسب ميليمتر) در خرپاي هاو براي دهانه  42متري

شکل – 23طراحی و مقاطع مورد استفاده(اعداد بر حسب ميليمتر) در خرپاي پرات براي دهانه  42متري

شکل – 24طراحی و مقاطع مورد استفاده(اعداد بر حسب ميليمتر) در خرپاي ویرندیل براي دهانه  42متري

شکل – 25طراحی و مقاطع مورد استفاده(اعداد بر حسب ميليمتر) در خرپاي ترکيبی پرات – هاو براي دهانه  42متري

شکل – 26طراحی و مقاطع مورد استفاده(اعداد بر حسب ميليمتر) در خرپاي ترکيبی پرات  -ویرندیل براي دهانه  42متري

شکل - 27روند خرابی خرپاي هاو پس از حذف عضو بحرانی  Aبراي دهانه  42متري
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شکل - 28روند خرابی خرپاي پرات پس از حذف عضو بحرانی  Aبراي دهانه  42متري

شکل - 29روند خرابی خرپاي ویرندیل پس از حذف عضو بحرانی  Aبراي دهانه  42متري

شکل - 32روند خرابی خرپاي ترکيبی پرات  -هاو پس از حذف عضو بحرانی  Aبراي دهانه  42متري

شکل  - 3روند خرابی خرپاي ترکيبی پرات  -ویرندیل پس از حذف عضو بحرانی  Aبراي دهانه  42متري

برای دهانه  02متری خرپای پرات و هاو اول با تسلیم عضو  Pخرپای ترکیبی پرات-هاو اول با تسلیم عضو  Mو متعاقبا کمانش عضو

 Eو متعاقبا گسیختگی عضو  Eوسپس با گسیختگی وکمانش اعضای وسطی  R , T, Rهمراه خواهـد بـود و سـپس سـازه خـراب

میشود .برای خرپای ویرندیل گسیختگی با عضو  Mهمانند دهانه  02متری آغاز و سـپس گسـیختگی  Eو ازدسـت رفـتن پایـداری
اعضای میانی و نهایتا گسیختگی کل سازه همراه است.
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نمودار -5نمودار نيرو -تغييرمکان عمودي خرپا با دهانه  42متري

برای دهانه  02متری تقریبا اکثر انواع خرپاها عملکرد یکسانی دارند به جز خرپای ویرندیل که همانطور که در قبل اشاره شـد بخـاطر
مصالح بکارگرفته شده و همچنین گسیختگی ناگهانی پس از خراب شدن اولین عضو همراه است.
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 - 8نتيجهگيري
خرابی پیشرونده برای خرپاهای بدون درجه نا معینی و یا با درجه نامعینی کم بسیار سریع صورت میگیرد و برای یـک خرپـای
معین استاتیکی که پایدار نیز باشد این نوع خرابی بسیار آنی و حاد است به نحوی که با از دست دادن یـک عضـو فروریـزش در سـازه
مشاهده میشود .اعضای خرپا در یک سوم انتهایی بسیار بحرانی تر از اعضای مورب و قائم و بقیه اعضای خرپا مـیباشـد و خصوصـا در
 

قسمت پایین خرپا که نیرو به صورت فشاری میباشد .اعضـای وسـطی خرپـا در قسـمت پـایین  M, P, M , Pبـرای سـایر خرپاهـا و
 



عضوهای  M, J, M , Jبرای خرپای ویرندیل و عضو  E, Eدر تمامی خرپاهای با دهانههای بزرگ مانند دهانه  02متری وبزرگتر برای
نیروی کمی طراحی میگردند خصوصا با افزایش دهانه ها مقاطع این اعضا در مقایسه با اعضای دیگر خرپا بسـیار کـوچکتر اسـت و در
صورت وقو ع گسیختگی برای عضوهای کناری این اعضا به شدت آسیب پذیر بوده و دچار خرابی میشوند و باعـث گسـترش خرابـی و
کاهش سختی و از دست رفتن پایداری خرپا میگردند .روش اجزای محدود برای تحلیل خرابی پیشـرونده یـک روش بسـیار خـوب و
دقیق و همچنین از نظر صرفه جویی در زمان بسیار کاربردی میباشد .با این روش عضوهای آسیب پذیر بعد از ازدست رفتن یک عضو
ناشی از عواملی مثل انفجار و عملیات تروریستی و آتش سوزی و ...مشخص میگردند و میتوان با قوی تر کردن این اعضا از گسـترش
خرابی جلوگیری کرد .خرپای پیشنهادی و ترکیبی پرات -هاو برای دهانه  02متری عملکرد بسیار خوبی نسبت به سایر خرپاها دارد و
در بقیه دهانهها تقریبا عملکرد مشابه با بقیه خرپاها دارد .خرپای ویرندیل از نظر استفاده مصالح مصرفی بسیار زیادتر از خرپاهای دیگر
است ضمن اینکه گسیختگی در این نوع خرپا و کاهش سختی بصورت ناگهانی است .برای دهانه  02متری خرپای هاو از رفتـار نسـبتا
خوبی از نظر خرابی در مقایسه با بقیه برخوردار است .برای دهانه  02متری به جز خرپای ویرندیل تقریبا اکثـر انـواع خرپاهـا عملکـرد
یکسانی دارند.
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