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چکيده:
سازه های تاشو یکی از انواع جالب و پیچیده از سازه های فضاکار می باشند که کاربردهای بسیار زیادی در زمینه های مختلف مهندسی از
جمله مهندسی عمران ،مکانیک و هوافضا دارند .در این مقاله ،پس از مرور کلی بر انواع سازه های فضاکار تاشو ،نحوه طراحی با هندسه آزاد
سازه ه ای تاشوی یک و چند الیه قیچی سان بررسی شده و شرایط و روابط تاشوندگی برای این نوع سازه ها ارائه شده است .شرایط
تاشوندگی به گونه ای توسعه داده شده است که در حالت های باز شده و جمع شده و در حین بازشدن هیچ تنشی در سازه ایجاد نمی
شود .بنابراین آزادی در هندسه و چندالیه بودن ،طراحی این سازه ها را پیچیده تر می کند و شرایط خاص برای امکان تاشوندگی نیاز می
باشد .روش طراحی سازه های چندالیه تشریح شده و چند نمونه از این سازه ها برای نشان دادن صحت روابط ،طراحی و ارائه شده اند که
نشان دهنده کارایی روابط می باشند.
کليد واژه ها :سازه های فضاکار تاشو ،شرایط تاشوندگی ،هندسه آزاد ،سازه های چندالیه.

مقدمه:
نیاز به سازههای متحرك که بطور ساده و سریع نصب شده و قابل حمل و نصب مجدد در مکانهای مورد نیاز باشند ،باعث پیدایش سازههای
فضاکار تاشو شده است .خصوصیت بازشوندگی ممکن است تنها برای یکبار یا برای چندین بار استفاده شود .شبکه فضایی ،در هر زمان کهه
ساختمان ساخته (برپا) میشود ،باز شده و سپس قبل از انتقال به انبار یا محل دیگر بصورت یک بسته فشرده شده ،تا مهیشهود؛ بطوریکهه
روند فوق میتواند برای چندین بار تکرار شود .از بین مطالعات فراوان سازهها ،متفکر و هنرمند دوره رنسهانس ،لوونهاردو داوینچهی (-5151
 )5511یک مکانیزم بازشوی ساده مسطح طراحی کرده است .سازههای سه بعدی از این نوع برای اولین بار توسط مهندس اسپانیایی امیلیو
پرز پینرو ( )5191-5191توسعه داده شده است ] .[5در سالهای بعد نظریه او توسط دیگهران دنبهال شهد و بهیش از همهه توسهط افهرادی
Shan
،[5] Gantes,
Hernandez
چهههههههههههههههههون،[9] Escrig،[1] Valcarcel ،Calatrava Ziegler
] [1] Rosenfeld ،[1و سایر محققان توسعه بیشتری یافت.
برخی از کاربردهای مهم سازههای تاشو عبارتند از :سرپناههای اضطراری ،پلهای اضطراری ,جرثقیلها ،پلهها ،برجها و دکلهای بازشو و تاشهو،
ساختمانها و سرپناههای موقت در نقاط دوردست ،گنبدها یا چلیک های کهروی و سههموی ثابهت و یها متحهرك ،داربسهتها ،قالهببنهدیها،
اسکلتبندی برای سازههای دائمی ،سرپناه بعنهوان سهایهبهان یها محافظهت در برابهر بارنهدگی ،انبارهها ،پوششهها ،مخهازن و تعمیرگاهههای
سهلالحصول موقت یا دائمی ،آنتنهای بشقابی ،بازوها و اندامهای رباتها ،اردوگاههای سهبک وزن موقهت و سهازهههای تفریحهی ،دیوارههای
جداکننده ،پردهها ،قوسها و تیر و دیوارهای سازهای ،گلخانهها و سایر فضاهای سرپوشیده مورد نیاز در کشاورزی ،تواترها و کنسرتهای سیار,
صنایع بستهبندی و صنایع اسباببازی ،ابزار و وسایل مکانیکی و صنعتی ،اجزاء ایستگاههای فضایی ,پانلهای خورشیدی ,رادیاتورهها ,بالهها و
تیرکهای تاشو ،سیستمهای محافظ ضربه ,رفلکتورها و آنتنهای سهمیوار ،واحدهای اسکان برای ایستگاههای فضایی.
مزایای اصلی سازههای تاشو عبارتند از :پیش ساخته بودن و سهولت ساخت ،قابلیت سرعت و سهولت در نصب ,سهولت انتقال و انبارکردن،
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سبک بودن و کم حجم بودن در تاشه تا شده ،قابلیت جمعآوری ،انتقال و نصب مجهدد بهه دفعهات نامحهدود ،قابلیهت اسهتفاده در ابعهاد و
دهانههای مختلف ،چند منظوره بودن ،اقتصادی بودن و باالخره سبز بودن.
سازههاي تاشوي قيچی سان

سازههای  Xمجموعههایی از قیچیهای متعدد میباشند .هر کدام از اتصال قیچی بصورت نشان داده شده در زیر (شکل  )5مهیباشهد .اگهر
این الگوها به یکدیگر متصل شوند ،بطوریکه سازگاری جابجایی هر قطعه فراهم شود ،یک سیستم مختلطی که قادر است دریک یا دو یا سه
جهت فضایی رشد یابد ،بدست میآید .المانهای سازهای ،میلههایی هستند که در انتهایشان به یکدیگر متصل شدهاند و در یک گهره میهانی
بصورت لوال به هم اتصال یافتهاند(شکل .)1

شکل  : 1اتصال قيچی سه بعدی.

هرگاه ارتفاع شکل افزایش یابد ،طول آن کاهش مییابد و برعکس (شکل  .)9در ادبیات فنی این یک مکانیزم نامیده میشود ،که کاربرد آن
بعنوان یک سازه ،معنی ندارد ,زیرا حرکتهای آن ،آنرا برای تحمل بارها ناتوان میکند .اما اگر با استفاده از میلههای اضافی یها تکیههگاههها،
ارتفاع  Hیا طول  Lآنرا ثابت نگه داریم( .شکلهای 5و  ،)1سپس این مجموعه قادر به مقاومت در برابر بارها خواهد بود.

شکل  : 2پانتوگراف مسطح.

شکل  :3تاشه در حال جمع شدن.

شکل  : 4تاشه تثبيت شده.
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شکل  : 5تاشه بارگذاری شده.

در سازه ای مشابه شکل  ،1اگر یک جهت تغییر شکل یابد ،جهت دیگر همان شکل را به خود خواهد گرفهت و ایهن کهار بهرای تغییهر دادن
ارتفاع  Hکل مجموعه ،برای بازشدن یا فشرده شدن کل مجموعه کافی میباشد .با استفاده از ایهن خصوصهیت مهی تهوان یهک ترکیهب بها
تعدادی از این المانهای مسطح بسازیم (شکل  .)9در بسیاری مواقع نیاز به یک پوشش سطح برای محافظت از باران ،آفتاب یا باد می باشهد
که می تواند به خود سازه متصل شود .این پوشش ها معموال از پارچه می باشند (شکل .)8

شکل  :6پانتوگراف متقاطع .

شکل  :7پانتوگراف سه بعدی.

شکل  : 8تاشه پوشيده شده دو جداره.

اگر بطور همزمان میلههایی با طولهای متفاوت و اتصالهای خروج از مرکز را بکار بریم ،گستره وسیعی از المانهای قیچیسان بدست میآید
(شکلهای  1تا .)59
سازههای پانتوگراف همساز و غیرهمساز :سازههای پانتوگراف ممکن است بسته به روشی که دوپلتهها در مراحهل مختلهف تاشهدن ،تغییهر
شکل مییابند به دو گروه سازههای پانتوگراف همساز و غیرهمساز ردهبندی میشوند .یک سازه پانتوگراف تاشو ،همساز گفته مهیشهود ،در
صورتیکه هیچ تغییر شکل داخلی در یونیپلتها در هر مرحله از تاشدن وجود نداشته باشد ،و در غیر اینصورت غیرهمساز نامیده میشود.
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شکل  :9پانتوگراف با هندسه آزاد.

شکل  :11پانتوگراف با واحدهای مستطيلی.

شکل  : 11پانتوگراف با واحدهای زوزنقه ای.

شکل  :12پانتوگراف با واحدهای متوازی االضالع.

شکل  : 13پانتوگراف آزاد.

شرایط تاشوندگی و فرموالبندي

دوپلت :واحد سازنده سازههای تاشوی پانتوگراف دوپلت نامیده می شود ،که شامل دو یونیپلت میباشد که توسط یک لوال به هم متصل
شدهاند (شکل –55الف) .هر یونیپلت آزادانه حول محور چرخشی لوال و مفصلهای متصل شده به انتهایش قابلیت دوران دارد .دوپلتها
میتوانند مستطیلی ،ذوزنقهای و لوزی باشند که هر جفت مجاور  ،رابطه زیر را ارضاء میکند (شرط تاشوندگی):

P1R  P1S  P2R  P2S
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که  P1Rو  P1Sو  P2Rو  P2Sبه ترتیب طول یونیپلتهای نشان داده شده میباشند.
حال اگر به تعداد  nدوپلت (  ) n  2به گرههای  Rو  Sاز شکل فوق وصل شود ،شرایط قابلیت تاشوندگی را می توان بصورت زیر نوشت:

P1R  P1S  P2 R  P2 S  ...  Pi R  Pi S

()1
که در آن  Piلوالی دوپلت iام و  Rو  Sاتصال مفصلی دوپلت iام و )(i+1ام است.

شکل  – 14الف  :دوپلتهای مجاور.

ممکن است یونیپلتها بصورت شکل (–55ب) باشند .شرط الزم وکافی برای تاشدن و بازشدن سازه عبارتند از:

L18  L48  L17  L47

L28  L68  L29  L69
L37  L57  L39  L59

()9

شکل  – 14ب :دوپلت های سه بعدی مثلثی .
 1-4فرموالسيون کلی

باتوجه به محدودیت نرم افزار فرمین ( [9] )Formianبرای ایجاد هندسه سازههای تاشو ,در این مقاله فرموالسیون هندسی بطور کامل
انجام گرفته است .برای فرموله کردن هندسه در حالت کلی دو نوع دوپلت مستطیلی و ذوزنقهای در یک صفحه در نظر گرفته میشود
(شکل  .)51شکل ( )51مقطع یک سازه چلیکی یا گنبدی با قوس دایره و شکل ( )59یک سازه با انحنای اختیاری را نمایش می دهد.
معادالت مربوط به هر دوپلت بصورت زیر می باشد] 8و : [1
()5
)(1

i   / 2  bi / 2

1  b0  b1 / 2 ,  2  b0  b1  b2 / 2 , 3  b0  b1  b2  b3 / 2 ,...

شرایط تاشوندگی:
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O1 A  O1 B  O2 A  O2 B

()1
پارامترهای الزم برای معرفی هندسه عبارتند از:
 :sزاویه مرکزی چلیک (مجموع کل زوایای )b
 :bزاویه مرکزی هر دوپلت ذوزنقه ای
 :rشعاع داخلی هر دوپلت ذوزنقه ای
 :hعمق سازه ای چلیک
 :Lطول هر یونیپلت

Θ

L1

h

L2

r
b

L1=L2
Regular Duplet

Irregular Duplet

شکل  :15دوپلتهای مستطيلی و ذوزنقه ای در یک صفحه.

شکل  : 16چليک با انحنای دایره ای.
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شکل  : 17دوپلتهای ذوزنقه ای با انحنای آزاد.

از بین چهار پارامتر  L, h, b, rسه پارامتر باید انتخاب شود و پارامتر چهارم بر اساس شرایط تاشوندگی و معادالت هندسی تعیین می شود.
به عنوان مثال با معلوم بودن سه پارامتر  r, h, bمقدار  Lبصورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:
()9
)L  [(2r  h) sin(b / 2)]2  h 2 cos 2 (b / 2
پارامترهای دیگر عبارتند از:
()8

)L2  L  L1   sin 1 ( r sin b

)sin(b / 2
sin 
)L1  (r  h
sin(  b / 2) ,
sin(  b / 2) ,

)m  ( r  h

,

c

دهانه و ارتفاع کل سازه بصورت زیر محاسبه می شود:
n

] Total span   ux   [2(ri  h) sin(bi / 2) sin  i

()1

i 1

n

] Total height   uy  [2(ri  h) sin(bi / 2) cos  i
i 1

) (n  number of duplets

,

()51
برای سهولت در طراحی هندسی این نوع سازه های تاشو ،برنامه کامپیوتری مربوطه تهیه شده است .اتصاالت این سازه های در مرجع ][51
بررسی شده است.
سازه هاي تاشوي چند الیه

شبکه های تاشوی چند الیه برای افزایش مقاومت سازه ای یا به دالیل زیبایی شناسی مورد توجه می باشند .شکل  58یک شبکه دو الیه را
نشان می دهد .به طور کلی می توان شبکه های چندالیه را براساس زاویه داخلی دوپلت الیه های روی هم به دو نوع تقسیم کرد )5 .شبکه
های با زاویه داخلی ثابت برای الیه ها؛  )1شبکه های با زاویه داخلی متغیر برای الیه ها .نوع اول پیچیدگی کمتری داشته و از نظر اجرایی
مزیت دارد .این نوع در عین سادگی منجر به شکلها و احجام مورد نظر خواهد شد .نوع دوم آزادی بیشتری داشته و از طرف دیگر طراحی
آن نیز مشکل تر خواهد بود.
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شرایط تاشوندگی شبکه های دو و چند الیه به صورت می باشند:

O1 A  O1 B  O2 A  O2 B
O3 B  O3C  O4 B  O4 C

()55

O2 B  O4 B  O2 D  O4 D

روش طراحی شبکه های چندالیه را می توان به صورت زیر خالصه کرد:
طراحی الیه تحتانی (پایین ترین الیه) با معلوم بودن  9پارامتر هندسی و محاسبه پارامتر چهارم با استفاده از فرمولهای ارائه شده در بخش
قبلی .روند طراحی در مرجع ] [55توسط بابائی و ثنائی ( )1111بررسی شده است.
طراحی الیه بعدی با در نظر گرفتن نوع شبکه (بر اساس تقسیم بندی باال) .در نوع اول که  rو  bمعلوم می باشند (زاویه داخلی ثابت) اگر
ارتفاع الیه ها یکسان فرض شوند ،طول دوپلت ها به کمک فرمولها بدست می آید؛ اما اگر طول دوپلتها برابر فرض شوند و ارتفاع سازه ای
الیه مجهول باشد ممکن است مسوله جواب نداشته باشد .زیرا منجر به حل معادله درجه  1خواهد شد که بعضی مواقع جواب ندارد .در نوع
دوم نیز ممکن است بعضی مواقع مسوله جواب نداشته باشد .در این حالت متغیرهای طراحی هندسی را باید تا زمان رسیدن به جوابهای
قابل قبول تغییر داد و فرآیند طراحی را تکرار کرد.
C

O4

O3
B

D

O2

O1

A

شکل  : 18شبکه دو الیه با هندسه آزاد

نتيجه گيري

در این مقاله ،ابتدا مروری کلی بر انواع سازه های فضاکار تاشو انجام شده است .توسعه شرایط تاشوندگی برای فراهم کردن امکان بازشدن و
تاشدن این سازه ها انجام شده است  .این شرایط به گونه ای توسعه داده شده است که در حالت های باز شده و جمع شده و در حین باز
شدن و تاشدن هیچ تنشی در سازه ایجاد نمی شود .فرمولها و مراحل طراحی سازه های تاشوی یک و چند الیه قیچی سان ارائه شده و
شرایط و روابط تاشوندگی برای این نوع سازه ها در حالت هندسه آزاد ارائه گردیده است.
برای طراحی هندسی سازه های تاشو تعدادی از پارامترهای طراحی باید فرض شده و پارامترهای دیگر بر اساس آنها بدست آیند که در
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 طراحی این سازه ها را پیچیده تر می، با توجه به اینکه آزادی هندسه و چندالیه بودن.حالت کلی نیاز به حل معادالت درجه دوم می باشد
کند در برخی حالتها با فرض مقدار مشخص برای تعدادی از پارامترها حل این معادالت درجه دوم به جوابهای غیر ممکن منجر می شوند و
، اما به هر حال.لذا فرآیند طراحی هندسی باید با مقادیر جدید برای پارامترها تا زمانی که جوابهای قابل قول ایجاد شوند باید تکرار شوند
نتایج این تحقیق نشان می دهد که امکان آزادی هندسی برای سازه های تاشوی قیچی سان وجود دارد و با یک فرآیند طراحی مناسب می
.توان به جوابهایی دست یافت که قابل قبول و عملی بوده و مالحظات معماری را نیز تأمین کند
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