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چکیده
خرپاها یکی از پرکاربردترین سازههای مهندسی میباشند که از ترکیب المانهای میلهای بوجود آمده و شکل مثلث را که پایدارترین شکل ممکن خرپا
میباشد تشکیل میدهند .در این تحقیق با استفاده از تحلیلهای آماری ،تاثیر هر یک از پارامترهای جنس ،قطر المانها ،نیروی وارده به گرههای خرپا و ترکیب
زاویه داخلی بر تغییر مکان قائم و افقی گرههای خرپای پرات بررسی شده است .برای این منظور تعداد  14مدل ،در نرم افزار  Sigma/wمدلسازی و تحلیل
شده است ،براساس نتایج حاصل ،تحلیل آماری بر روی دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSصورت گرفته و پیوستگی هر یک از پارامترهای مذکور با تغییر
مکان گرهها بررسی شده و رابطهای برای تخمین حداکثر جابجایی گرههای خرپا ارائه شده است .نتایج تحقیق نشان می دهند که در حالت تک پارامتری،
سناریویی با ترتیب عناصرقطر  ،مدول االستیسیته و زاویه بین المانها ،جوابهای به مراتب بهتری نسبت به سناریویی با پارامتر نیروی وارد بر اعضا ارائه میدهد
و براساس نتایج آزمون پیرسون ،ماکزیمم جابجایی با پارامترهای قطر ،مدول االستیسیته ،نیروی وارده و زاویه بین اعضا ارتباط مستقیم و خطی دارد.

کلمات کلیدی
خرپا ،پایداری ،زاویه ،مدول االستیسیته ،تحلیل آماری.
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ABSTRACT
Trusses is one of most usable structures in engineering. Truss is combination of bar elements created.
Triangle shape is most stable possible are formed by bar elements in truss. In this research, with using
statistical analyses methods effects of per parameters such as material, diameter of bar, applied force to
joints, combination of interior angles in vertical and horizontal displacement in Pratt truss have been
evaluated. For this purpose, 45 models in Sigma/w analyzed. Then, statistical analyses on data’s by using
SPSS program have been performed and continuity of parameters with considering of displacement in joints
was evaluated. In finally, a relationship for estimation of maximum displacement in joints of truss has
proposed. Results of this study showed that in single parameter mode, a scenario with combination bar
diameter, elastic modulus and angles between elements results much better than scenario with considering
force in joints. According to results of Pearson test it can be explained that maximum displacement in joints
have liner direct relationship with diameter, elastic modulus, applied force and angle between elements.
Keywords:
Truss, Stability, Angle, Elastic modulus, Statistical analyses.
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 -7مقدمه
خرپاها برای تحمل بار طراحی می شووند و معموال سازه های ساکن و کامال مقیدند .خرپاها صرفا از اعضای مستقیم تشکیل می
شووند که در مفلول های واقع در دو سور عضوو به هم متلول شوده اند .بنابراین عضووهای هر خرپا عضوهای دو نیرویی اند ،یعنی
عضووهایی هسوتند که دو نیروی برابر و در خالف جهت ،که هر دو در امتداد همان عضو قرار دارند بر آنها وارد می شود .بیشتر سازه
های واقعی از اتلوال نندین خرپا به هم سواخته می شووند و در مجمو یک قاب فضایی را تشکیل می دهند .هر خرپا برای تحمل
بارهایی که در صوفحه آن اثر می کند طراحی می شود و می شود آن را یک سازه دو بعدی در نظر گرفت .به طور کلی عضوهای هر
خرپا باریک اند و بار جانبی اندکی را میتوانند تحمل کنند ،بنابراین همه بارها باید به مفلول ها وارد شود و نه بر خود عضوها .وقتی
قرار باشود بار متمرکزی بین دو مفلول وارد شود یا بار گسترده ای توسط خرپا تحمل شود ،مانند خرپای پل ،باید یک سیستم کف
برای خرپا ایجاد کرد که توسوط تیرهای عرضی و تیرهای کف ،بار را به مفللها انتقال بدهد .سازههای فضایی نیز ترکیبی از خرپاها
می باشود که عموما برای فضواهای بزرگ مانند سالنهای ورزشی و اجتماعات به کار برده میشوند .از مزایای این سیستمها میتوان
به وزن کم ،درجه نامعینی باال ،سوختی زیاد ،تولید ساده ،عدم نیاز به جوش در محل و طرحهای هندسی جذاب اشاره نمود .طراحی
بهینه و اقتلادی خرپا به عنوان یکی از کاربردی ترین سازه های عمرانی ،همواره مورد توجه بوده است .در تحقیقی به بررسی بهینه
سوازی وزن سوازه خرپا تحت قیود تن  ،سوطق مقطع و ارتباط بین سطق مقاطع اعضا ،تحت یک یا نند حالت بارگذاری استاتیکی
پرداخته شووده اسووت ] .[1در تحقیقی دیگر روش بهینه سووازی فراابتکاری جدیدی تحت عنوان الگوریتم مثلث بهینه گر برای پایین
آوردن وزن سازه های خرپا ارائه شده است .نتایج آماری بدست آمده از بهینه سازی سازه های خرپا ،قابلیت الگوریتم مثلث بهینه گر
را جهت دسوتیابی به پاسوخهای بهینه بهتر در مقایسوه با روشهای بهینه سوازی دیگر نشوان می دهد ] .[2در تحقیق دیگری نند
راهکار برای تسوریع بهینه یابی خرپا با اسوتفاده از الگوریتم تنتیک تحت قید قابلیت اعتماد سویسوتم سازه ای ارائه شده است ].[3
پژوهشووگران در پژوهشووی الگوریتم گرده افشووانی گلها را برای کاه

وزن سووازه های خرپا ،شووامل متغیرهای طراحی سووایز ،مورد

اسووتفاده قرار داده اند .نتایج بهینه سووازی نشووان دهنده این مطلب می باشوود که روش ارائه شووده امکان رقابت با الگوریتم های
فراابتکاری را دارد ] .[1در تحقیقی دیگری به بررسی و مطالعه خرپاهای استفاده شده برای تقویت سقف در معادن محلی که توسط
دو پیچ و مهره که در مقابل هم با زاویه  14درجه نلوب شوده اند پرداخته شوده اسوت ] .[4در تحقیقی یک تحلیل آزمایشگاهی بر
روی خرپای نوبی هاو برای تخمین نیروهای وارده به جان تیر ،انجام گرفته اسووت .در این تحقیق برای تعیین کردن نیروهای جان،
تسوت های بارگذاری آزمایشگاهی با استفاده از اندازه گیری کرن
اسووت انجام گرفته اسووت .نتایج آزمای

و جابجایی بارها در مدلی که در یک هشتم مدل واقعی اجرا شده

نشووان داد که جان تیر یک درصوود کونکی از بارهای اعمالی را انتقال می دهند که ،دقیقا

برعکس مالحظات اخیر نویسنده می باشد که قسمتهایی از جان ،اعضای با نیروی داخلی صفر می باشد ] .[6در تحقیقی یک مطالعه
آزمایشوگاهی را بر روی رفتار خرابی پیشورونده سوازه خرپای دو بعدی ارائه نموده اند .در این مطالعه یک وسویله شووکسووت عضو ،با
طراحی خاص ایجاد شوده اسوت ،تا عضوو سوازهای از پی

تعیین شده و مخلوصا عضو مورب مورد آزمای

را دنار شکست نماید.

نتایج آزمایشگاهی در رابطه با تحلیل های عددی نشان داد که )1( :خرپا با مفاصل مستقیم جوش داده شده (خرپای  )WJبعد از از
دسوت دادن عضوو به سرعت قادر بود که ،تعادل

را مجددا به دست آورد ،و فرفیت توزیع مجدد بار اساسا توسط عملیات زنجیروار

در وتر پایین ،فراهم گردید )2( .خرپا با مفاصول پین شده ( ،)PJرفتاری تقریبا مشابه با خرپای  WJداشت)3( .خرپا با مفاصل صلب
( )RJتجربه کمان

و خرابی پیشورونده در اعضوای مورب را داشت و با اشاره به تاثیر زیان بار سختی بی

از حد مفاصل ،به شدت

آسویب دید ] .[9در تحقیق دیگری یک راه حل تحلیلی برای تحلیل سوازههای خرپایی تحت بارهای قائم که شامل بارهای گسترده
به صوورت یکنواخت و یا متمرکز میباشد با در نظر گرفتن تاثیر تغییرات حرارتی ارائه کردهاند .نتایج بدست آمده بدین ترتیب است
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که ،کاه

دما ،تن

ها را تشودید می بخشد و مستعد خرابیهای شدید میکند که به دلیل تغییر رفتار فوالد از رفتار شکل پذیر به

رفتار شوووکننده می باشوووند .در این تحقیق ،با اسوووتفاده از نرم افزار  Sigma/wاز مجموعه نرم افزارهای گروه نرم افزاری Geo-
 Studio 2012خرپای پرات را در یک طبقه و دو دهانه با مدول االسووتیسوویته ،قطر و زوایای داخلی معین مدل کرده و سوو س با
تغییر هریوک از پوارامترهوای موذکور ،تاثیر تغییر هر یک از پارامترها را بر تغییر مکان گره های خرپا در جهت  Xو  Yاندازه گیری
کرده و با هم مقایسوه میکنیم .در ادامه تحلیلی آماری از بررسی تاثیر پارامترهای مذکور در میزان تغییر مکان افقی و قائم گره های
خرپا صورت گرفته و مدل های مناسب برای پی بینی رفتار تغییر شکل بررسی و ارائه گردیده است.

 -2مواد و روش ها
در این تحقیق خرپای پرات با ابعاد ارائه شده در اشکال ( )1الی ( )3در حالت مبنا در نرمافزار  Sigma/wاز مجموعه نرم افزارهای
 Geo Studio 2012جهت محاسبه تغییر مکان گره های پایینی خرپا مدل شده است .جهت بررسی تاثیر تغییر مدول االستیسیته
اعضای خرپا ،خرپا از جنس نوب ،آلومینیوم و فوالد به ترتیب با مدول االستیسیته  67 ،11و  211گیگاپاسکال مدل شده است .در
مرحله بعدی با تغییر زاویه اعضای مورد نظر از  45درجه به  31 ،14 ،22 ،37و  61درجه ،تاثیر تغییر زوایای مورد نظر بر تغییر مکان
افقی و قائم گره های خرپا بررسی شده است .همچنین با تغییر قطر اعضای خرپا از  1.4به  1.2 ،1.3و  1.1متر و تغییر نیروی وارده
بر گره های مورد نظر از  111به  211و  411کیلونیوتن ،تاثیر تغییر قطر و نیروی وارد بر گره ها بر تغییر مکان گره های خرپا ارائه
شده است .در کل تعداد  14مدل جهت بررسی ،مدلسازی و بررسی شده است .در اشکال ( )1الی ( )3به ترتیب مدل خرپای بررسی
شده در نرم افزار  Sigma/wبه ازای زوایای مختلف  37 ،45و  22درجه و جنس های مختلف به کار رفته آلومینیوم ،فوالد و نوب
ارائه شده است.

شکل  :7مدل خرپای پرات آلومینیومی با زاویه داخلی  85درجه
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شکل  :2مدل خرپای پرات فوالدی با زاویه داخلی  33درجه

شکل  :3مدل خرپای پرات چوبی با زاویه داخلی  22درجه

در نهایت با استفاده از نتایج بدست آمده در تحلیل نرم افزاری ،تحلیل آماری بر روی داده های مسئله صورت میگیرد .بدین
منظور با استفاده از نرم افزار  SPSSو تحلیل رگرسیونی ،تحلیل رگرسیون خطی بر روی دادههای موجود برای محاسبه ماکزیمم
جابجایی گره ها در جهت قائم و افقی با استفاده از ترکیبات مختلف از دادههای مسئله صورت گرفته و براساس نتایج  R2و RMSE
برای هر یک از ترکیبات پارامترها تلمیم گیری شده و ترکیبی که حداکثر  R2با حداقل  RMSEداشته باشد به عنوان ترکیب برتر
شناخته شده و از این ترکیب جهت محاسبه ماکزیمم جابجایی ها استفاده خواهد شد .همچنین جهت بررسی نرمال بودن داده ها و
ارتباط و همبستگی داده ها با هم ،ابتدا آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن دادها انجام می گیرد ،س س با توجه
به نرمال یا غیرنرمال بودن داده ها ،به ترتیب با استفاد ه از آزمون پیرسون و اس یرمن ،همبستگی و ارتباط پارامترها با هم بررسی
خواهد شد.
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 -3نتایج و بحث
 -7-3مدل رگرسیونی

در این بخ

براساس نتایج بدست آمده از مدلسازی در نرم افزار  Sigma/wبه تحلیل آماری داده های بدست آمده با استفاده

از نرم افزار  SPSSپرداخته شده است .بدین ترتیب که با استفاده از مدل های رگرسیون خطی که با استفاده از سناریوهای مختلف
ارائه شده اند به ارائه فرمول هایی جهت محاسبه ماکزیمم جابجایی در جهت قائم و افقی پرداخته شده است .بدین منظور با استفاده
از  14سناریو مختلف که ترکیبات مختلفی از پارامترهای مستقل میباشد ،ماکزیمم جابجایی در جهت  Xو  Yمحاسبه شده است،
س س براساس  R2و  RMSEمستخرج از تحلیل رگرسیون خطی حاصل از نرم افزار  SPSSبهترین ترکیب پارامترها و فرمول
بندی ارائه و انتخاب میشود .در جدول ( )1سناریوهای مختلف جهت محاسبه ماکزیمم جابجایی در جهات قائم و افقی به همراه R2
و  RMSEمربوطه ارائه شده است .مطابق جدول ( ،)1کمترین ضریب تبیین مربوط به حالتی است که با استفاده از پارامتر نیروی
وارد بر خرپا به محاسبه ماکزیمم جابجایی پرداخته می شود .حداکثر مقدار ضریب تبیین و حداقل میزان جذر میانگین مربعات خطا
مربوط به حالتی میباشد که تمامی پارامترهای مستقل به همراه ماکزیمم جابجایی در جهت دیگر در محاسبات ماکزیمم جابجایی
وارد شود ،که این حالت ،بهترین سناریو و فرمول می باشد .همچنین در حالت تک پارامتری ،به ترتیب سناریو با عنلر قطر اعضا،
مدول االستیسیته اعضا و زاویه بین المان ها ،جواب های به مراتب بهتری نسبت به سناریو با پارامتر نیروی وارد بر اعضا ارائه می
دهد.
جدول  : 7سناریوهای محاسبه ماکزیمم جابجایی به ازای ترکیبات مختلف پارامترها
Max Dx

Max Dy

سناریو

ردیف
1

R2

RMSE

R2

RMSE

(قطر میله)D

1/1197

1/192

1/1334

1/111

2

1/111

1/111

1/134

1/111

(نیروی وارد بر خرپا)P

1/1114

1/161

1/323

1/115

( αزاویه خرپا)

3

1/1161

1/153

1/1325

1/116

(مدول االستیسیته اعضا)E

1

1/1172

1/193

1/1337

1/111

D+P

4

1/1114

1/141

1/13191

1/213

D+E

6

1/1191

1/159

1/1332

1/119

P+E

9

1/1211

1/212

1/13153

1/212

αD+

5

1/1241

1/161

1/13213

1/161

α p+

7

1/1235

1/261

1/13139

1/261

αE+

11

1/121

1/266

1/13191

1/264

α D+p+

11

1/1215

1/216

1/13191

1/216

D+p+E

12

1/1223

1/352

1/12543

1/352

+Eα D+p+

13

1/11111

1/755

1/11116

1/777

+E+ Max Dα D+p+
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در جدول های ( )2و ( )3به ترتیب فرمول های مستخرج از نرم افزار  SPSSبراساس اطالعات وارده از نرم افزار  Sigma/wبرای
محاسبه ماکزیمم جابجایی در جهت  Xو  Yارائه شده است .قابل ذکر است که ماکزیمم جابجایی در جهت  Xو  Yبه ترتیب در مرکز
خرپا و قید دارای  2درجه آزادی روی می دهد.
جدول  :2فرموالسیون ماکزیمم جابجایی در جهت  Xبه اعضای ترکیبات مختلف پارامترها
حالت ترکیب

رابطه ارائه شده
)Max Dx= 1.126e-4-(1.204e-4*d)+(1.247e-7*p)-(1.126e-6*α )-(2.271e-13*E)+(1.276* Max Dy

11

)Max Dx =-0.089+(0.061*D)-(4.226e-5*P)+(0.001*α)+(1.476e-10*E

13

)Max Dx =-0.042+(0.059*D)-(2.117e-6*P)+ (1.476e-10*E

12

)Max Dx =-0.075+(0.061*D)-(4.226e-*P)+(0.001*α

11

)Max Dx =-0.074+ (0.001*α)+(1.476e-10*E

11

)Max Dx =-0.060-(3.102e-5*P)+(0.001*α

7

)Max Dx =-0.074+(0.058*D)+(0.001*α

5

)Max Dx =-0.029+ (8.017e-6*P)+ (1.476e-10*E

9

)Max Dx =-0.043+ (0.059*d)+ (1.471e-10*E

6

)Max Dx =-0.029+ (0.06*d)- (7.951e-7*p

4

)Max Dx =-0.028+ (1.476e-10*p

1

) Max Dx =-0.06+ (0.001*α

3

)Max Dx =-0.015+ (8.017e-6*p

2

)Max Dx =-0.029+ (0.06*d

1

جدول  :3فرموالسیون ماکزیمم جابجایی در جهت  Yبه اعضای ترکیبات مختلف پارامترها
رابطه ارائه شده

حالت ترکیب

)Max Dy =-8.854e-5+(0.784* Max Dx)+ (9.452e-5*D)- (9.785e-8*P) +(8.856e-7*α)+(1.784e-13*E

11

)Max Dy =-0.07+(0.048*D)-(3.221e-5*P)+(0.001*α)+(1.158e-10*E

13

)Max Dy =-0.033+(0.047*D)-(1.724e-6*P)+ (1.158e-10*E

12

)Max Dy =-0.059+(0.048*D)-(3.321e-5*P)+(0.001*α

11

)Max Dy =-0.058+ (0.001*α)+(1.158e-10*E

11

)Max Dy =-0.047-(2.438e-5*P)-(0.001*α

7

)Max Dy =-0.058+(0.045*D)+( 0.001*α

5

)Max Dy =-0.083+ (5.026e-5*P)+ (3.95e-10*E

9
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)Max Dy =-0.114+ (0.158*d)+ (3.936e-10*E

6

)Max Dy =-0.083+ (0.157*d)+(2.731e-5*p

4

)Max Dy =-0.074+ (3.95e-10*E

1

) Max Dy =-0.19+ (0.003*α

3

)Max Dy =-0.046+ (5.026e-5*p

2

)Max Dy =-0.079+ (0.16*d

1

 -2-3آزمونهای آماری

جهت بررسی آماری دادهها با توجه به توزیع گسترده آنها ،تعیین نو توزیع دادهها و آزمونهای الزم جهت این نو پراکن ،
انجام آزمون کولموگروف اسمیرنوف ضروری است.
جدول  :4نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
کولموگروف

پارامترهای نرمال

تعداد

Pآماره آزمون

اسمیرنوف
Z

1/1111155

2/311

1/1291

1/1111152

2/316

1/1316

-1/137

1/111

1/72

9/77×119

7/33×119

14

1/111113

2/111

13/97

15/166

14

α

1/111111212

2/522

136/4

166/9

14

P

1/111114

2/217

1/115

1/243

14

d

انحراف
استاندارد

پارامترها

متوسط

داده

-1/117

141

Max Dy

14

Max Dx
E

مطابق جدول ( ،) 1به دلیل اینکه در پارامترهای ذکر شده در جدول مقدار  Z>1/14میباشد ،توزیع دادهها نرمال بوده و برای
تحلیل دادهها باید از آزمونهای پارامتریک (پیرسون) استفاده کرد .در ادامه براساس نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف و به دلیل
توزیع نرمال دادهها ،از آزمون پارامتریک پیرسون جهت بررسی رابطه خطی بین دو متغیر کمی مرتبط با هم استفاده می شود .جدول
( ،)4نتایج آزمون پیرسون را برای دادههای موجود بیان میکند.
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جدول  :8نتایج آزمون پیرسون
E

α

p

d

1/311

1/351

1/132

1/314

Pearson
Correlation
)(r

1/122

1/117

1/539

1/134

)Sig. (p

MaxD

مطابق جدول ( ) 4که نتایج آزمون اس یرمن را برای پارامترهای مستقل ذکر شده در محاسبات ارائه می دهد می توان بیان کرد
که ماکزیمم جابجایی با پارامترهای قطر ،مدول االستیسیته ،نیروی وارده و زاویه بین اعضا ارتباط مستقیم و خطی دارد ،بدین معنی
که با افزای

و کاه

هر کدام از پارامترهای مذکور ،پارامتر ماکزیمم جابجایی نیز به ترتیب افزای

و کاه

خواهد یافت.

 -4جمع بندی و نتیجه گیری
براساس مدل های رگرسیونی که جهت محاسبه حداکثر جابجایی قائم و افقی در نرم افزار  SPSSمدل شده است کمترین ضریب
تبیین در بین مدلها مربوط به حالتی میباشد که با استفاده از پارامتر نیروی وارد بر خرپا به محاسبه ماکزیمم جابجایی پرداخته
شود .حداکثر مقدار ضریب تبیین و حداقل میزان جذر میانگین مربعات خطا مربوط به حالتی میباشد که تمامی پارامترهای مستقل
به همراه ماکزیمم جابجایی در جهت دیگر در محاسبات ماکزیمم جابجایی وارد شود ،که این حالت ،بهترین سناریو و فرمول می
باشد .همچنین در حالت تک پارامتری ،به ترتیب سناریو با عنلر قطر اعضا ،مدول االستیسیته اعضا و زاویه بین المان ها ،جواب های
به مراتب بهتری نسبت به سناریو با پارامتر نیروی وارد بر اعضا ارائه می دهد .جهت بررسی آماری دادهها با توجه به توزیع گسترده
آنها ،تعیین نو توزیع دادهها از نظر نو پراکن

ضروری است .بدین منظور با استفاده از نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف به

تحلیل داده ها پرداخته شده است که آزمون مذکور بیانگر توزیع دادهها به صورت نرمال بوده که برای تحلیل دادهها باید از آزمونهای
پارامتریک (پیرسون) استفاده کرد .جهت بررسی رابطه خطی بین دو متغیر کمی مرتبط با هم با استفاده از نتایج آزمون پیرسون می
توان کفت که ماکزیمم جابجایی با پارامترهای قطر ،مدول االستیسیته ،نیروی وارده و زاویه بین اعضا ارتباط مستقیم و خطی دارد،
بدین معنی که با افزای

و کاه

هر کدام از پارامترهای مذکور ،پارامتر ماکزیمم جابجایی نیز به ترتیب افزای

و کاه

خواهد

یافت.

 -8مراجع
] -[1فرشی ،ب و علی نیا زیازی ،1371 ،. ،به کارگیری روش نیرو و روش مرکزها در بهینه سازی وزن خرپاها ،مجله مهندسی
مکانیک شریف ،سال بیست و هفتم ،شماره .2
] -[2قدوسیان ،و نیکوبین ،ا و ریاحی ،م ،1374 ،.بهینه سازی اندازه و شکل سازه های خرپا با روش بهینه سازی الگوریتم
مثلث بهینه گر ،فللنامه مدل سازی در مهندسی  ،شماره .16
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