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 در طراحی فرودگاه آناصول طراحی سازه های  تاشو و کار برد 

 نمونه موردی فرودگاه سقز

 

 هیوا حداد

 95مقاله استخراجی از پایان نامه ارشد /علوم تحقیقات کردستان /اردیبهشت 

  

 چکیده :

حداکثر  وهای نوین طراحی پیشرفت تکنولوژی، محدودیت امکانات ساختمان سازی را به سمت استفاده از شیوهافزایش جمعیت، 

ها و اشکالی خواهند ها و فرمکند. و بدین سبب معماران و طراحان سازه ترغیب به استفاده از ایدهاستفاده بهینه از فضا هدایت می

ها دهاز این ای د. یکیته باشد و در عین حال کارایی و امکانات مناسب را ارائه دهشد که حداقل اتالف فضایی و مصالحی را داش

. ندکتغیر ایجاد مباشد تا شرایط مناسبی را برای بنا در فصول مختلف در شرایط ساخت بنا با سقف متحرک و باز و بسته شونده می

ها با  وع از سازهن. این ت فضاو عوامل جوی را دارا می باشداین نوع از سازه امکان انعطاف براساس شرایط موجود از قبیل محدودی

ر نمایش سیا الن هایس، درمانگاههای صحرایی و توجه به سرعت برپایی ان کاربرد های متنوعی دارد از جمله نمایشگاههای موقت 

ا ای مشابه یهمدول  بصورت بسته فشرده می شوند . این سازه های خاص، از سرهم بندی  سازه های تاشو، سازه هایی هستند که .

ط الزم ا شراییترکیبی از مدول های متفاومت حاصل می شوند . طول اعضای تشکیل دهنده با توجه به شرایط هندسی سازه و 

ختلف، ذاری های مت بارگی شود. سازه های فضایی تاشو بسیار متنوع اند و رفتار آنها تحبرای قابلیت تاشوندگی مجموعه ،تعیین م

ن مقاله سعی می شود با در ای. دارند  متفاومت است و هر مورد بنا به شرایط هندسی ، مکانیزم و رفتار خود ، نیاز به تحلیل خاص

 ردازد.شده جهت پوشش اشیانه فرودگاه سقز می پاصول طراحی سازه های تا شو اشنا شده و به معرفی نمونه طراحی 

 گاهدسازه های تاشو،اصول طراحی،فرو کلید واژه :

 

 

 



 

 مقدمه :

حمل  ای باز و بسته شونده و قابلهای رسمی در بازه این سازه مربوط به سازمان ناسا آمریکا به جهت ساخت سازهز جمله تحقیقا

م بندی ز شدن و سرهای با قابلیت جمع شدگی و سپس بابه فضا و قابلیت انتقال بوسیله فضاپیما بوده است. بنابراین نیاز به سازه

صب های متحرک که قابل حمل و نآید. احتیاج به سازهعوامل از معیارهای طراحی این سازه به شمار میسریع و گسترده بود. این 

های باز شونده و جمع شونده شد که با گردد باعث پیدایش سازهمجدد در مکانهای متعدد است و به طور ساده و سریع نصب می

. ر گرفته استگران و صنعت گران قرارهای صنعتی، مورد توجه پژوهشها بخصوص درکشورشد روزافزون و استفاده از این نوع سازه

از  ست یابند وسترش دگسازمان فضایی و هوانوردی ژاپن با استفاده از اصول پیچیده ریاضی و ترکیب با هنر سنتی به سطوح قابل 

 سقف متحرک ده ساختدست یابند. ایطریق رساندن انحنا به صفر و استفاده از صفحات تاشو، به صفحات مسطح باز و بسته شونده 

 از سوی پینه رو مطرح شد. 

 کاربرد های مهم سازههای تا شونده :

های موقت در نقاط ها، برجها و دکلهای بازشو و تاشو، پلهای اضطراری، جرثقیلها، ساختمانها و سرپناههای اضطراری، پلهسرپناه

ا متحرک، یابت و ل الحصول موقت یا دائمی، گنبدهای کروی و سهموی ثدوردست،، انبارها، پوششها، مخازن و تعمیرگاههای سه

های از هسزن موقت و وی سبک داربستها، سرپناه بعنوان سایه بان یا محافظ در برابر بارندگی بازوها و اندامهای رباتها، اردوگاهها

بسته  سیار، صنایع کشاورزی، تئاترها و کنسرتهایشیده مورد نیاز در ها و سایر فضاهای سرپوتفریحی، دیوارهای جداکننده، گلخانه

ضایی ستگاههای فرای ایببندی و صنایع اسباب بازی، ابزار و وسایل مکانیکی و صنعتی، اجزاء ایستگاههای فضایی، واحدهای اسکان 

حداقل مصالح برای  ند وازای برخوردارهای طبیعی از صلبیت فوق العادههای فضایی بر گرفته از طبیعت است، فرمو غیره. فرم سازه

  (6 ).اندمند شدهای بهرهحداکثر استفاده سازه

 



 

 های باز شونده و جمع شونده :موارد نیاز به سازه

توان ها هستند که به سرعت و سهولت قابل نصب بوده و میهای باز شونده و جمع شونده زیر مجموعه ای از آن دسته از سازهسازه

 های قدیم وجود داشته است. یعنی ازهایی از زماناستفاده مجدد جمع آوری کرد نیاز به چنین سازه آنها را به راحتی برای

های کوچک کردند سازهکه قبایل چادر نشین برای یافتن مرتع و چراگاههای بهتر از جایی به جایی دیگر نقل مکان میهنگامی

این  کردند، اکثرده میان و چادر کروی عشایر چنین نیازی را بر آوروسبک و متراکم شده ای مانند سیاه چادرها، خیمه سرخ پوست

شوند. باز کردن و ها ی سخت پوشیده میهای راست ساده در روی زمین به یکدیگر نصب شده و با پارچهها با وصل کردن میلهسازه

یی اعد آب وهواد، مخصوصا در شرایط نامسل وقت گیر بوگرفت اما به هر حانصب آنها برای ابعاد متوسط هر چند .وقت زیادی نمی

 (9)نمود.مشکل آفرین می

 مزایای سازه های تا شو :

 قابلیت گسترش: یک یا چند بار 

 امکان استفاده در تمام سازه یا بخشی از آن 

 سهولت جابجایی 

 برپایی سریع 

 امکان استفاده در بحران 

  اقتصادی بودن 

 ن به یکدیگرازه، واحد تاشونده پایه از دو عضوی که در وسط یا نزدیکی وسط طولشاسدر این  -های قیچی سان گونه اصلی: سازه

تواند فرم یک خرپای گسترده را آورند ساخته شده است. گسترش اعضا ی ذکر شده میاند و مکانیزم قیچی را بوجود میمتصل شده

طعه طوریکه هر قبگر این الگوها به یکدیگر متصل شوند، باشد. اهای این سازه میتشکیل دهد. سبکی وزن و مدوالر بودن از ویژگی

ای، انهای سازهآید. المتوانایی جابجایی داشته باشد، سیستم مختلطی که قادر به حرکت دریک یا دو یا سه جهت فضایی، بدست می

اند که هرگاه ارتفاع اتصال یافته اند و در یک گره میانی بصورت لوال به همهایی هستند که در انتهایشان به یکدیگر متصل شدهمیله

نی شود، که کاربرد آن بعنوان یک سازه، معیابد و برعکس. این امر یک مکانیزم نامیده میشکل افزایش یابد، طول آن کاهش می

 رتفاع آنرا ثابت نگه، اهای اضافی یا تکیه گاههاکند. اما اگر با استفاده از میلهندارد، زیراحرکتهای آن، آنرا برای تحمل بارها ناتوان می

ا های تاشوی گسترده بهای بازشو با قوس بیضی، سازهطول مجموعه قادر به مقاومت در برابر بارها خواهد بود. سازه L داریم، این

اند که در بسیاری مواقع نیاز به یک پوشش سطح برای محافظت های تاشوی گنبدی یا قوس بیضی از این دستهقوس بیضی و سازه

باشند. اولین کاربرد این ها معموال از پارچه میباشد که توانایی اتصال به خود سازه وجود دارد. این پوششاران، آفتاب یا باد میاز ب

. ۱زوده شود: های نمایشی، سیرک و چادرهای ارتش بوده است. پیشرفت فناوری باعث شده تا خواص زیر به آن افچادرها در سالن

انرژی کمتر در . ۴عه کاهش در گسترش حریق و دودهای ساط. ۳سوزی مقاومت در برابر آتش. ۲چادر  افزایش دوام و طول عمر

ا مصرف بان را تنظیم شرایط محیط در مناطق گرمسیر این غشای چادری مقدار زیادی از نورخورشید را منعکس و دمای ساختم

شوند، با مصرف انرژی های عایق حرارتی که منعطف و مات مییهگیری از الکند و در مناطق سردسیر با بهرهکمتر انرژی تنظیم می

 (10).کمتری شرایط مطبوع را به وجود خواهد آورد



 

  :های باز شونده و جمع شوندههای مختلف در سازهمکانیزم

 های چتریمکانیزم

باشد و شامل یک پایه ثابت و یاا متحارک باوده کاه ها بر اساس عملکرد چتر ساده باران میایده  و طرح این دسته از سازه

شاود البتاه ها وجود داشته و بوسیله لغزاندن یک گره در امتداد پایه باه سامت بااالی آن بااز میگرد آ گرد آن گروهی از میله

سااخته  (SLE)های دیگر مانند مکاانیزم الماان قیچای ساان که با استفاده از مکانیزم های چتری دیگری نیز وجود دارندسازه

 گویند شوند که به آنها مکانیزم چتری نمیمی

 

 یکنوع مکانیزم چتری 

 های تا شونده مفصلی )زانویی(مکانیزم المان

ا به هم متصال کارده اناد طاوری رو میله هایی که دشود مفصلم باز میهایی است که وقتی مکانیزاین مکانیزم شامل میله

 .ل کند شوند که دو میله مانند قطعه پیوسته منفرد عمقفل می



 

 

 مکانیزم المانی های تا شونده مفصلی

 های قیچی سانمکانیزم المان

دود نماود باشد، برای استفاده سازه ای از این مکانیزم باید آن را محااصول کار این مکانیزم بر اساس عملکرد پانتو گراف می

 تا قابلیت باربری پیدا کنند و پایدار شود. 

 
 مکانیزم المانهای قیچی سان

 

 :  مکانیزم کشویی

ها یکی  پس از روند و هنگام باز کردن المانکشوهایی در یکدیگر فرو میدر این مکانیزم اجزای سازه در حالت جمع شده بوسیله 

 (12).شونددیگری و یا باهم از داخل یکدیگر خارج می



 

 : های باد شده با هواسازه

 
اد داخل افرتوانند ساخته شوند در نوع اول بوسیله یک دمنده هوا، با فشار داخلی خیلی کم که برای ها به دو شکل میاین نوع سازه

های هوایی باد شده هستند که دارای دو یا چند جدار شود نوع دوم سازهباشد سازه در محل خود نگهداشته میسازه قابل توجه نمی

 .باشندمی

 های تا شونده صفحه ایمکانیزم سازه

نتخاب او ابعاد و زوایای آنها طوری تصل شده اند هایی به یکدیگر مهای انتهایی خود با مفصلدر این مکانیزم صفحات صلب در لبه

 (16)سته و باز شدن بصورت مورد نظر باشند.شوند که قابل جمع شدن در یک بمی

 هایی باز شونده و جمع شوندهبافتار مختلف در سازه

ها نخواهاده باود( باه های میانی )این نقطاه لزوماا وساط میلاهیک المان قیچی سان از دو میله مستقیم الخط که در نقطه

توانند در جهاات مختلاف باه صاورت مفصالی باه ها در نقاط انتهای مییکدیگر مفصل شده اند تشکیل شده است که این میله

توان واحدهای جمع شونده و باز شونده کوچکی را ساخت که هر یاک میهای قیچی سان دیگر متصل شوند بدین ترتیب المان

 توانند به تنهایی باز شده و یا جمع شوند. این واحدها می



 

 

 باز و بسته شدن واحدهای کوچک 

های بعاد تهای متفاوت ایجاد کرد که در قسامهایی با کاربردها وشکلتوان سازههای اولیه به یکدیگر میبسته به نحوه اتصال واحد

 پردازیم.به معرفی و شرح آن می

 های خطی سازه

گوییم که دو بعد آنها نسبت باه بعاد ساوم آن خیلای کاوچکتر اسات( را های خطی میهای خطی )در این جا به سازهسازه

هاایی المان تاوانیم ازهایی سخت تار میها و واحدهایی در یک امتداد بدست آورد، برای ساخت سازهممکن است با اتصال طرح

 .توانیم قطعات انحناء میانی  بسازیم استفاده کنیم که یک اتصال میانی دارند، با واحدهای تابیده شده نیز می

 

 چند نوع سازه خطی باز شو متشکل از واحدهای بهم پیوسته

 



 

 های تختشبکه

های سخت شده باه وسایله کابال یاا ریتوانند بصورت سقف، پل یا چتته شده اند و میها از سلولهای منظم ساخاین شبکه

 (8)پارچه مورد استفاده قرار گیرند 

 های بلوریشبکه

هایی مانند آنچه در شکل نشان داده شده است را ایجاد کنیم در ایان توانیم سازهاگر از واحدهایی کج شده استفاه کنیم می

 باشند.ک متوازی االضالع میمحیط یهای قیچی سان در راستای کج شده واحدهای کج شده خطوط محیطی المان

 

 شبکه های بلوری 

 

 

 های باز شونده و جمع شونده سایر انواع سازه

هاا را نیاز آورند انواع دیگاری از طرحها را فراهم میهای قبل امکان ایجاد تعداد زیادی از سازهطرحهای ارائه شده درقسمت

های قیچی سان چهار لوالیی و شاش لاوالیی کاه در گاره میاانی آنهاا المانهای ساخته شده با توان ذکر کرد از جمله سازهمی

 بجای دو میله به ترتیب چهار و شش میله به یکدیگر متصل شده اند.

 های باز و بسته کردن سازهها و اتصاالت و روشطرح گره

های باز شونده و جمع شونده باشد در سازهها  میهای فضایی مساله طراحی اتصاالت و گرهیکی از مباحث مهم در طراحی سازه

زه و تواناد اثار زیاادی در عملکارد سااشود و نوع اتصاالت انتخابی میهای مهم طراحی سازه محسوب میها از قسمتنیز طرح گره

 ته باشد های آن داشها و محدودیتقابلیت



 

توان از های مورد استفاده برای باز و بسته کردن سازه است برای این کار میهای باز و جمع شونده روشمسئله دیگر در طرح سازه

شوند استفاده کرد از جمله ها و شرایط خاص در نحوه استفاده از سازه انتخاب میهای مختلفی که بعضا بر حسب محدودیتروش

وزن  استفاده از وهای هیدرولیکی یا دستی، استفاده از موتورهای الکتریکی، استفاده از کابل ن استفاده از جکتواها میاین روش

 (11).ر ا نام برد …سازه و 

 طراحی هندسی سازه های فضایی بازشونده وجمع شونده

جمع شونده ماورد بررسای قارار و  ندهی باز شویهای فضااصول کلی و روابط هندسی و ریاضی برای طراحی سازهقسمت  در این

ساپس باه فرمولاه کاردن آنهاا  می باشد، 2وکونتوپلو 1گیرد این اصول و روابط مرهون تالش دانشمندان بسیاری همچون گنتسمی

 و مسطح خواهیم پرداخت. تختهای باز شونده و جمع شونده برای طراحی سیستماتیک انواع سازه

 اصول کلی و روابط هندسی

 کنیم.شروع می زیرکار خود را با یک مجموعه ساده متشکل از دو المان قیچی سان نشان داده شده در شکل 

 

 یک مکانیزم سازه بازشو متشکل از دو المان قیچی سان 

 شرط الزم برای امکانپذیری هندسی باز شوندگی و جمع شوندگی این واحد ارضا شرط سازگاری هندسی زیر است.

/
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1 - Ganis 
2 - Konitopoulou 



 

 2pیعنی نقطاه  2را به همان صورت نشان داده شده ثابت نگه داریم، مفصل میانی واحد شماره  1بنابراین چنانچه واحد شماره 

تا  2pهای مختلفی قرار گیرد و تنها شرط هندسی این است که باید مجموع فواصل گره تواند در محلبرای ارضا شرط سازگاری می

دانیم مکان هندسی نقاطی که مجموع فواصل آنها تا دو نقطه ثابت، برابر باشد، همانطور که می  L1L+/ 1با مقدار ثابت  S و Rنقاط 

( a)2-1-2های این بیضی هساتند، بناابراین چنانچاه در شاکل مقداری مشخص باشد یک بیضی است که آن دو نقطه ثابت کانون

 باشد. Sو  Rهای تواند هر نقطه ای از نقاط محیط بیضی به کانونمی 2pنشان داده شده است نقطه 

 

 نمایش صوری شرایط سازگاری هندسی در المانهای قیچی سان (a،b 2-1-2شکل )

های باز شونده و جمع شاونده در برای طراحی هندسی سازه ،دهدنشان می ه رایک بیضی با پارامترهای مربوط  2b-1-2شکل 

هاای قیچای فته شده در مورد بیضی استفاده نمود و با المان( از اصول گ3-1-2شکل ) نندتوان ماهای دلخواه و مورد نظر میشکل

ز اساتفاده کارد وبجاای بیضای بعادی نیاز ا 3توان در حالت از این مساله می .ظر در حالت باز شده را ایجاد کردسان، شکل مورد ن

 (9) استفاده نمود. ضیگونبی



 

 

 یک مجموعه بازشونده وجمع شونده با شکل فرضی دلخواه (3-1-2شکل )

 

 های فضایی تخت مشکل از واحدهای چند ضلعی منتظمطراحی هندسی در شبکه

ناتظم اساتفاده مواحادهای چناد ضالعی توان از بهم پیوستن جمع شونده می وهای فضایی تخت باز شونده برای ساخت شبکه

توان استفاده نموده که در آن یاک یاا هایی میها از نقشطرحهایی با نقشهای متنوع و زیبا دست یافت. در اینگونه شبکهه کرده و ب

واناد تهای مناتظم میچند نوع چند ضلعی منتظم با اضالع برابر بکار رفته باشند همچنین وجود اضالع قطاری در ایان چناد ضالع

های ر چند ضلعیسبب ایجاد خود ایستایی در حالت باز شده وهمچنین افزایش سختی و مقاومت و پایداری سازه شود بنابراین اقطا

تاوان هایی با خصوصیات فاوق الاذکر داشاته باشایم میشوند حال چنانچه نقشها در نظر گرفته میمزبور نیز در طراحی این سازه

های فضایی باز شونده و جمع شاونده دسات هبور کرده و به شبکزهای میگزین اضالع و اقطار چند ضلعیهای قیچی سان را جاالمان

کاه  د خواهد باودیافت، اگر بخواهیم فقط از یک نوع چند ضلعی متنظم با اعضای قطری آنها استفاده کنیم فقط سه طرح قابل ایجا

 (9)ضلعی خواهندبود. و یا شش  شکل هر یک متشکل از واحدهای مثلث شکل یا مربع

پاردازیم. ها میهاای مفصالی انتهاایی میلاههاا در گرهابعااد توپی حتسابحال به فرموله کردن طراحی هندسی این واحدها با ا

هاای انتهاایی پی گرهدر اضالع محیطی و قطری آن داشته باشیم و شاعاع تاو سان های قیچیضلعی متنظم با المان nچنانچه یک 

 گیریم.در نظر میرا  ( یک ضلع محیطی و یک قطر آن 3-1-2باشد مانند شکل ) Rالمان 



 

 

 مشخصات هندسی واحدهای چند ضعلی تخت باز شونده و جمع شونده  3-1-2شکل 

 

 طراحی اشیانه هواپیمایی فرودگاه )سازه های تا شو(

  

                                                        

 آشیانه فرودگاه سقز        

سازه اشیانه فرودگاه سقز به صورت تاشو طراحی شده است و ایده اصلی آن از بال پرنده و مفصل های آن ایده گرفته شده است. در 

ی ، صورت نیاز به وسیله موتور های الکتریکی بال های این سازه جمع خواهد شد .آشیانه شامل فضاهای تعمیراتی ، خدماتی، نظارت

طراحی گردیده  100وپشتیبانی می باشد  که در سه طبقه طراحی گردیده است.اشیانه فرودگاه سقز جهت اسکان هواپیمای فوکر 

است به راحتی می توان آن را در داخل بنا هدایت کرد .هواپیماهای بزرگتر را نمی توان در داخل آشیانه جایی داد اما می توان از 

مود.آشیانه دارای سه ورودی است که یکی از ورودی ها جهت ورود کارکنان خدمات هواپیما و دیگری سازه جانبی آن استفاده ن

ورود هواپیما و ورودی دیگر مربوط به اتش نشانی فرود گاه می باشد.سازه فرودگاه از نوع کابلی ست و به وسیله کابل های کشش 

 طراحی فرودگاه/ دانشگاه تهران( /88همایون//اطیابی اخت.)مهار شده است که در بخشهای بعدی به معرفی آن خواهیم پرد

 

 



 

   

 اشیانهابعاد     

 ازه تا شوآشیانه :س

حداکثر های نوین طراحی و افزایش جمعیت، پیشرفت تکنولوژی، محدودیت امکانات ساختمان سازی را به سمت استفاده از شیوه

ها و اشکالی خواهند ها و فرمکند. و بدین سبب معماران و طراحان سازه ترغیب به استفاده از ایدهاستفاده بهینه از فضا هدایت می

ها شد که حداقل اتالف فضایی و مصالحی را داشته باشد و در عین حال کارایی و امکانات مناسب را ارائه دهد. یکی از این ایده

  .باشد تا شرایط مناسبی را برای بنا در فصول مختلف در شرایط متغیر ایجاد کندسقف متحرک و باز و بسته شونده میساخت بنا با 

 )وکی پدیا فارسی(

سازه تا شو آشیانه از نوع کابلی می باشد که به وسیله موتور های الکتریکی جمع و  باز خواهد شد .طول سازه در هنگام باز شدن به 

متر را پوشش خواهد داد.با توجه به اینکه در دو طرف آشیانه دو سازه تاشو وجود دارد ،  30و عرض سازه نیز  متر می رسد 50

متر مربع را پوشش خواهد داد .سازه فوق در هنگام بسته  3000ضرب شود و در مجموع مساحتی در حدود  2این اعداد باید در 

 و نیروی وارد شده در برابر باد به حداقل می رسد.متر کاهش پیدا می کند 4متر به  50شدن عرض ان از 

میرزایی  توان به سرویس و بازرسی آن بپردازند.) را دارا می باشد که کارکنان به راحتی می 100فوکر  4سازه توانایی پوشش 

 (88احسان/اصول طراحی فرودگاه/همایش معماری دانشگاه شیراز/

 

                                                              

 

 



 

 نحوه تا شدن سازه     

 

 در سازهنحوه انتقال نیرو ها                      

آشیانه هواپیما بسته به نوع هواپیمایی که در آن پارک  می شود دارای ابعاد مختلفی می باشد . آشیانه فوق جهت قرار  گیری فوکر 

متر می باشد .با  8.5متر و در نهایت ارتفاع ان  35.5وطول ان   m  28.1 طراحی شده است. فاصله نوک دو بال هواپیما 100

 توجه به این ابعاد  سازه و ابعاد اشیانه طراحی گردیده است و هواپیمای فکر به راحتی در ان جای خواهد گرفت.

 )84ردی/نواهو یمنیا همایش هوایی/سومین ونقل حمل و کشوری هوانوردی تصنع وضعیت بر نقدی و کریمی/بررسی مجد... ا فرج (



 

 

 

 

سازه تا شو دکل به صورت ورقه های خرپایی به هم متصل گردیده است .به صورت ورقه های سرتاسری و ورقه های فرعی به 

درصد نیروی تغییر شکل سازه به  50است که صورت مثلث ایجاد شده تا استحکام ان افزایش یابد.مکانیزم این سازه به گونه ای 

وسیله جازبه زمین صورت خواهد گرفت که و مابقی به وسیله کابل هایی که به موتور های الکتریکی متصل گردیده انجام می گیرد 

 .ورقه ها به صورت قوس الکتریکی جوش داده می شود .

 

 

 

مکانیزم سازه به این گونه است که موتور الکتریکی اول با شروع به کار ، به وسیله کابل های نصب شده به سقف ، اقدام به باز شدن 

و افزایش طول کابل می کند وبه دلیل اثر جاذبه زمین سقف به طرف پایین حرکت می کند. همزمان با این عمل موتور دوم شروع 

 



 

ند و در اصل کابل ها جمع می شود و در مرحله اخر جک هیدرولیکی اخرین بخش از سقف را به به جمع کردن سقف دوم می ک

 سمت پایین جمع می نمایید. رست عکس این عمل جهت باز شدن سقف روی خواهد داد.

 ( 93برسی سازه های تا شو/دانشگاه ازاد گرگان/ – شبیر قاسم زاده)

 

 

 

 

ورودی کارکنان با الهام از قوس های معماری سنتی ایران طراحی گردیده و به وسیله سازه های فضایی و شیشه پوشش داده شده 

ی اسالمی به کار برده شده است . ورودی بنا نیز به است. همچنین جهت تقویت سازه ،المان های تقویتی با الهام از کاربندی معمار

 وسیله سردر با طرح معماری اسالمی و از نوع سازه های پوسته بتنی نازک پوشش داده شده است.

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1&queryWr=%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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دیوار سازه نیز به صورت نیم گنبد اجرا می شود وبه سورت المان های در هم تنیده اجرا گردیده و به دکل اصلی متصل می 

می باشد تا وزن ان به حداقل خود برسد. تیر اصلی کنصول به صورت بتن ریزی در جا و با اتصال   ETFEشود.پوشش دیوار نیز از 

 هومن جانفشان نیر از شیشه  می باشد که به وسیله تیرهای تقویتی نگه داری می شود.)به دکل صورت می پذیرد. پوشش کنسول 

 (93سازه های تاشو//هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان -استادیار -

 

 :نتیجه گیری 

ری اهمیت بیشت وزه ازدر عصر حاظر سازه های کاربردی از اهمیت خواصی برخوردار می باشد.استفاده بهینه ازفضا ،به دلیل کمود ان هر ر

طرح های که  ان با ارائهمی تو برخودار می باشدو یکی از مناسب ترین راهکار ها استفاده از سازه های تا شو می باشد. با توجه به مطالعات فوق

جام دهد ، به ن کوتاهی اندت زماز نظر ساختاری توانایی تغیر حالت از اماده به کار به حالتی که بتوان ازا ان استفاده کرد و این کاررا در ما

، سازه باشد  ا در اولویتاز فض بهترین نحو از فضا و امکانات موجود استفاده شده است. اگر خواهان طراحی بنایی باشیم که در ان استفاده بهینه

 های تا شو بهترین گزینه موجود می باشند.
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