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 گٌبدّای هشبک 

یک گٌثس تک الیِ هْارتٌسی ضسُ تا آرایص هثلثی ضکل اػضا کِ اس هیلِ ّای هتصل ضسُ تِ یکسیگز تِ 

ٍلی یک ضثکِ  .تطکیل ضسُ ٍتِ زلیل ضکل ٌّسسی ذَز هحکن ٍ پایسار است (هفصل)ٍسیلِ ذارهغشی 

ثکِ ّای هثلثی ترت تا اتصاالت تزای ایٌکِ ض .تک الیِ تا اتصاالت هفصلی اػضا تِ یکسیگز، سقَط هی کٌس

 ) .هفصلی پایسار تواًٌس حساقل تایس زٍالیِ زاضتِ تاضٌس کِ تا آرایص هثلثی تِ ّن هتصل ضسُ تاضٌس

 ( 1379اضویت  .سی.ال

 .ػولکزز گٌثسّای هطثک یا تقَیت ضسُ تا هقایسِ تا گٌثسّای پَستِ ای ًاسک تِ سزػت قاتل زرک است

 

 سازُ کش بستی

ا کار کص تستی ًَع خسیسی اس ساسُ ّای فضاکار هی تاضٌس کِ زر آًْا اس کاتل ّا تِ ػٌَاى ساسُ ّای فض

تِ ػثارت زیگز ٍخِ توایش ایي ساسّْا تا سیستن ّای ذزپای فضایی  .اػضای کططی استفازُ هی ضَز

ساسّْا  اس هشایای ایي .هؼوَلی خایگشیٌی کاتل ّا تا هیلِ ّای هَرز استفازُ زر سیستن ّای هؼوَل است

تا تَخِ تِ ایٌکِ  .راحتی حول ٍ ًقل، ضکل هؼواری سیثا ٍ راحتی ًصة آًْا را ًام تزز ,هی تَاى ٍسى کن

سرتی ایي ساسّْا تاتؼی اس هیشاى پیص تٌیسگی اػضای کططی هی تاضس، لذا هغالؼِ تأثیز هقازیز هرتلف 

 .ضسپیص تٌیسگی رٍی رفتار ایي ساسّْا اس اّویت سیازی تزذَرزار هی تا

 



                                                                                                   

 

 سیستن سقف چرخ دٍچرخِ

 .زّاًِ تشرگ استازیَم ّا ػوَهاً، اقتصازی تزیي رٍش ّا هاًٌس سیستن ّای حلقَی کاتلی پَضیسُ هی ضَز

کِ تَسظ ضزکت هٌْسسی اضالیص تزگزهي ٍ  (1993)ساسُ سقف استازیَم هزسسس تٌش زر اضتَتگارت 

اى است ٍ پس اس آى زر ًوًَِ ّای سیازی ّوکاراى عزاحی ضس یک ًوًَِ اصلی اس ایي سیستن ّا زر خْ

 .ػیٌاً ٍیا تا تغییزاتی اخزا ضسُ است

یک حلقِ فطاری پیزاهًَی کِ هاًٌس چزخ زٍچزذِ ػول هی کٌس  :زر ایي سیستن زٍ حلقِ اصلی ٍخَز زارز

 .ٍیک حلقِ کططی هزکشی کِ کاتل ّای تثثیت کٌٌسُ ساسُ تِ آى هتصل هی ضًَس

 :سیستن ٍخَز زارززٍ ًَع کاتل زر ایي 

 کاتل ّای ضؼاػی آٍیرتِ سیزیي  -0کاتل ّای ضؼاػی پایسار ساسی تاالیی   -8

زر ایي سقف اس کاتل ّای هؼلق ضؼاػی کِ اس حلقِ فطاری پیزاهًَی تِ یک حلقِ کططی پاییي تز هزکشی 

ٍسیلِ یک الگَی هطاتِ ًیزٍ ّای رٍ تِ تاال تِ  .تزای ًگْساری تارّای ٍسى آٍیشاى ضسُ اًس استفازُ هی ضَز

ایي کاتل ّا تا اًحٌای  .اس کاتل ّای تثثیت کٌٌسُ اس حلقِ فطاری تِ حلقِ کططی پاییي تز ذٌثی هی ضَز

حلقِ  .زٍگاًِ ٍ زر ذالف خْت زٍ حلقِ هزکشی کططی تِ ٍسیلِ هیلِ هْار ػوَزی اس ّن خسا هی ضًَس

   .پیزاهًَی ًگاُ زاضتِ هی ضَزفطاری یک ذزپای سِ تؼسی فلشی است ٍ اس عزیق ستَى ّای 



                                                                                                   

 

 

 استازیَم تٌیس رٍتٌثام ضْز ّاهثَرگ

 

 سازُ ٍرق ّای تاشدُ  

ٍرقْای تا ضسُ کِ زّْا هتز زّاًِ را هی پَضاًٌس اس هصالحی چَى فَالز، چَب، آلَهیٌیَم تا تتي هسلح 

رفتار تیزّای عَلی ٍ ػزضی است اس آًدایی کِ  رفتار ٍرقْای تاضسُ تصَرت تزکیثی اس .ساذتِ هی ضًَس

عَل زالْا چٌسیي تزاتز پٌْای آًْاست ّززال تِ تٌْایی هاًٌس صفحِ ای ػول هی کٌس کِ ًسثت اضالع آى 

 .ّا سیاز است ٍ فقظ رفتار تیز یک تؼسی زرخْت پٌْا را اس ذَز ًطاى هی زٌّس



                                                                                                   

 

 

 َّاها شاپيترهیٌال بیي الوللی یَک

 

 ای سازّْای پارچِ

ّای تسیار هتٌَػی زر اذتیار عزاحاى ٍ هٌْسساى  ای تِ لحاػ کیفیت ٍ فزم فضایی گشیٌِ ّای پارچِ ساسُ

اس زیسگاُ هٌْسسی،  .ّا تِ کوتزیي هیشاى ػٌاصز صلة تزای ایستایی ذَز ًیاسهٌسًس ایي ساسُ .قزار هیسٌّس

پایسار زر تزاتز تغییز ضکل ٍ ضکست ّستٌس کِ هقاٍهت ذَز را اس ای پَضطْایی ًاسک ٍ  ّای پارچِ ساسُ

 .عزیق پیطتٌیسگی پَستِ کسة هیکٌٌس

ای زر قزى  ّای پارچِ ّای تسیار زٍر تاس هیگززز، اصَل ساسُ تا آًکِ تارید استفازُ اس چازر تِ گذضتِ

چازرّایی تا قاتلیت خاتدایی ّای ًساخی تطز را آهازُ ساذت تا  هاضیي .ریشی ضس ًَسزّن هیالزی پایِ

ای  هیزاث احساث ایي چازرّا زٍ فاکتَر اس فاکتَرّای اساسی ساسِّ .ّا تَلیس کٌس تزای تزگشاری سیزک

 .ضکل پذیزی ٍ پیطتٌیسگی :  ای هسرى است پارچِ

 

 



                                                                                                   

 

 

 دستِ بٌدی سازّْای پارچْای بِ لحاظ عولکرد

ٌسی هیطًَس کِ اس ایي هیاى هیتَاى تِ هَارز سیز ت ای تزاساس هؼیارّای هتفاٍتی زستِ ّای پارچِ ساسُ

  :اضارُ کزز

استفازُ اس ًَر رٍس، حفاظت زر تزاتز تاراى، حفاظت زر تزاتز )ػولکزز ساذتواى، ػولکزز پَستْی کططی 

اًساسُ، تغییز ضکل، زرخْی هحصَر تَزى، هست  (....ذَرضیس، ػایق حزارتی، ػٌصز تؼزیف کٌٌسّی فضا ٍ

 ...س تٌا ٍسهاى استفازُ ا

 :ساسّْای پارچْای تِ لحاػ ػولکزز پَستِ تِ پٌح زستْی اصلی تقسین هیطًَس

 ساذتواًْای پارچْای •

 پَستِ تیزًٍی ساذتواى •

 پَستِ زاذلی ساذتواى •

 سقف پَستْای  •

 ًوای پارچْای •

 

استفازُ قزار ّز یک اس ایي زستِ ّا هیتَاًٌس تِ ضکل کاهال هحصَر، تاس ٍ تستِ ضًَسُ ٍ یا ًیوِ تاس هَرز 

 .گیزًس



                                                                                                   

 

 

 زستِ تٌسی ساسُ ّای پارچِ ای تِ لحاػ ػولکزز

 

 الف ـ ساختواًْای پارچْای

  .ساذتواى تا پَستْی کططی کاهالً هحصَر هاًغ ًزهی را زر تزاتز ضزایظ هحیغی پیزاهًَص ایداز هیکٌس

 

 

 1998گٌبد اقیاًَس َّا ًوایشگاُ اکسپَ  



                                                                                                   

 

 

 

 گٌبد آکیتا کاٍابِ کَیگَ

 

 

 هرکس تحقیقات شیوی ًٍفارٍ



                                                                                                   

 

 

 

 

 فضای داخلی هرکس تحقیقات شیوی ًٍفارٍ

زر هَارزی اس قثیل گلراًْْا، فضاّای ًوایطگاّی ٍ ساذتواًْای پارچْای تِ صَرت کاهال هحصَر هیتَاًٌس 

ساذتواًْایی کِ زارای پَستْی تاس ٍ تستِ ضًَسُ ّستٌس کارتززّایی اس  .هَقت هَرز استفازُ قزار گیزًس

ساسّْای پارچْای ًیوِ تاس زر ػیي حال کِ هیتَاًٌس تِ  .قثیل پَضص استرزّا ٍ فضاّای ًوایطگاّی زارًس

س، پَضطْایی تزای هحافظت اس آفتاب ٍ تاراى ّستٌس کِ زر هٌاعق گزهسیزی کارتزز ػٌَاى ًطاًِ ػول کٌٌ

  .فزاٍاى زارًس

 

 ب ـ پَستِ بیرًٍی ساختواى

  .ایي پَستِ تزای کٌتزل ضزایظ آب ٍ َّایی ٍ ًَساًات زها هَرز استفازُ قزار هیگیزز



                                                                                                   

 

هٌاسة تزای زستیاتی تِ یک ساسُ ای  ای کططی اس ساذتواى اصلی هیتَاًس گشیٌِ خسا کززى سقف پَستِ

سال پیص هَرز استفازُ قزار گزفتِ است ٍ ٌَّس اس آى زر هٌاعق گزهسیزی ٍ  35ایي اصل  .سثکتز تاضس

زر ساسّْای تشرگ ایي ػولکزز اس  .هٌاعقی کِ سهستاًْای سزز ٍ تاتستاًْای هؼتسل زارًس استفازُ هیطَز

 .اّویت تیطتزی تزذَرزار است

 

 داخلی ساختواىپ ـ پَستِ 

اضافِ کززى پَستْی زاذلی تِ ساذتواى هیتَاًس راُ هٌاسثی تزای حل هطکالت آکَستیکی فضا تاضس ٍ زر 

 .ػیي حال تِ ػٌَاى یک ػایق، ػولکزز حزارتی ساذتواى را تْثَز ترطس

أثیز ًَر ایي پَستْْا تا قزار گزفتي زر زاذل ساذتواى هیتَاًٌس هیشاى زرخِ حزارت را کاّص زٌّس ٍ اس ت

  .هستقین رٍس خلَگیزی کٌٌس

 

 ای ّای پارچِ فرم ٍ رفتار سازُ

ای هزسَم االستیک ذغی زر ساذتارّای  ای تسیار هتفاٍت اس ساسِّ ای پارچِ فزم ٍ رفتار فیشیکی ساسِّ

  .قاتی غالة ساذتواًْا است

 

 تٌَع فرم

ِ فزم هٌاسة، تز ضٌاذت ٍ زرک فزم فزآیٌس زستیاتی ت .ساسّْای پارچْای ضکلْای تیٌْایت هتٌَػی زارًس

 ایي فزآیٌس تا عزحثٌسی لثِ.ّایی کِ ساسّْای پارچِ ای حاصل گستزش ٍ تسظ آًْا ّستٌس استَار است



                                                                                                   

 

تٌسی فزم هی  عزحثٌسی لثِ هٌدز تِ عزح .ّا تزای رسیسى تِ تؼازل آغاس هیگززز ّا ٍ هکاًیاتی تیزک

  .ضَز

ّز چِ قغز هٌحٌی تشرگتز تاضس، تار هززّی  .را تأهیي هیکٌس اًحٌای پارچِ، استقاهت ٍ استحکام پارچِ

ای تایس  ای پارچِ اس ایي رٍ زر عزاحی ساسِّ .کوتزی زارز ٍ ّز چِ تار هززُ کوتز تاضس، ساسُ سثکتز است

  .اس ایداز سغَح ترت خلَگیزی ضَز تا ساسُ زر تزاتز تاز خاتدا ًطَز ٍ زر سیز فطار تزف تغییز ضکل ًسّس

ّای اًحٌا یافتِ عزاحی آًْا تز رٍی کاغذ را غیز هوکي هیساسز،  ِ تِ ایٌکِ سْثؼسی تَزى پارچِتا تَخ

ایي هاکت تِ عزاحاى کوک هیکٌس تا زرک تْتزی اس فزم ٍ فضا  .عزاحی تا ساذت هاکت صَرت هیپذیزز

 .زاضتِ تاضٌس ٍ تِ تؼازل زر ساسُ زست یاتٌس

هسلْای کاهپیَتزی تز  .اًس ّای هفیس هاکت ساسی زر ایي سهیٌِهاکتْای کف صاتَى ٍ پارچْای اس تکٌیک 

 .ّا ضکل هیگیزًس اساس ًقاط اتصال پارچِ تِ ساسُ ٍ یا تا تؼییي لثِ

پس اس هٌْسسی ساسُ، ایي فایلْا  .فایل زیدیتال پَضص ًْایی، تزای تحلیل کاهپیَتزی ساسُ تِ کار هیزٍز

زر ٍاقغ تِ زلیل  .ای تِ کوک کاهپیَتز هَرز استفازُ قزار گیزًس هی تَاًٌس هستقیوا تزای تَلیس ساسُ پارچِ

ٍاتستگی فزم ٍ ساسُ تِ یکسیگز، پَضص تز اساس هتس ذَزسایی چِ تِ صَرت فیشیکی ٍ چِ تِ کوک 

 .کاهپیَتز عزاحی هیطَز

 :ای کططی تِ زٍ زستِ تقسین هیطًَس ساسِّ

 .است ضسُ استَار پیطتٌیسگی تا ٍ ضسُ کطیسُ پارچِ آى زر کِ آًتیکالستیک -8

 ّای ساسُ)هیطَز ٍارز پارچِ سغح تز ػوَز خْت زر ّیسرٍلیک یا پٌَهاتیک فطار کِ سیٌکالستیک -0

 (.تازی

 

 ای آًتیکالستیک  ّای کششی پارچِ سازُ



                                                                                                   

 

یک ػٌصز فیشیکی را هیتَاى تا استفازُ اس ًیزٍّای کططی اس چْار خْت هحَر هرتصات زر فضا هتؼازل 

هقاٍهت ایي پَضطْا زر هقاتل ًیزٍّای  .اصل آغاسیي زر ایستایی ساسّْای پارچْای استایي  .ساذت

 .ذارخی تَسظ فزم صَرت هیگیزز ًِ تَسظ حدن

ایي پَضص تَسظ کاتلْا ٍ تسوْْای تقَیت کٌٌسُ زر لثْْا  .پَضص پارچْای اصلیتزیي ػٌصز ساسُ است

ٍسیغ هیتَاى اس تزکیة ػٌاصز ساسّای کوک تزای پَضص یک سغح  .ساسهاى هییاتس ٍ تِ تؼازل هیزسس

زٍ ضیَُ زر عزاحی پایِ تزای یک سقف پارچْای ٍخَز  .گزفت ٍ تِ فزهْای تسیار هتٌَػی زست یافت

 :زارز

آسازی ػول زر تٌظین تکیْگاّْای زاذلی ٍ ذارخی ٍ لثْْا تزای ایداز تؼازل زر فزم هَرز ًظز، اتساػات  -8

 .هیأٍرزهؼواراًِ تی ًظیزی را تِ ٍخَز 

 .استفازُ هسٍالر اس پٌلْای پارچْای تزای هقیاسْای تسیار تشرگ  -0

 

ّایی ّستٌس کِ زر آًْا غطاء زر زٍ خْت زارای اًحٌاست ٍلی زر یک خْت  ّای آًتیکالستیک ساسُ ساسُ

ساسّْای سیي  .اتتساییتزیي ساسُ آًتیکالستیک فزم سیٌاسثی است .اًحٌا هحسب ٍ زر خْت زیگز هقؼز است

ی تِ صَرت تکی یا هسٍالر زر هسیزی هسٍر یا صاف، زر یک یا چٌس سغح تا ارتفاع هتفاٍت ٍ تِ صَرت اسث

 .هتقارى یا زر یک سیستن آساز عزاحی هیطًَس

 .ّا تا فزم آساز رفتارّای تسیار پیچیسّتزی اس ذَز ًطاى هیسٌّس ٍ تِ عزح خشئیات تیطتزی ًیاس زارًس ساسُ

ی کططی تِ فضای کافی خْت  تؼاز ساذتواى ًیش تستگی زارز، سیزا پارچِای تِ ا ّای پارچِ فزم ساسُ

ّا تزای  پَضص سیي اسثی اس سَزهٌستزیي ٍ سثک تزیي گشیٌِ .گستززُ ضسى ٍ اًحٌا یافتي احتیاج زارز

 .هتزی ّستٌس 20تا  15ّای  زّاًِ

گاّْا افشایص  ٍّا زر تکیِّای سیي اسثی، ارتفاع آًْا ٍ هیشاى تدوغ ًیز زر صَرت ٍسؼت تیص اس حس ساسُ

ّای  تزای ساسّْای ٍسیغ لثِ .هییاتس ٍ زر ًتیدِ احتوال زارز ساسُ ذاصیت هؼواراًِ ذَز را اس زست تسّس



                                                                                                   

 

زر  .پاسرْای هؼواراًِ تایس تا ػولکزز تٌا هتٌاسة تاضس .ذغی هثل فزهْای قلِ ٍ زرُ هٌاسثتز ّستٌس

تزیي پاسد  رػایت اصَل عزاحی هیٌیوال، تِ اًتراب سازُهسائل ساسّای، ًوَز فزهال ٍ هسائل اقتصازی ٍ 

 .اًداهس کِ زر تیطتز هَارز سَزهٌستزیي است هی

 

 


