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)غشايي(اصول طراحي و باربري سازه هاي كششي



.سازه هاي كششي در اثر پيش تنيدگي و هندسه دو قوسي در مقابل نيروهاي باد و برف ايستا مي شوند  -1
.اين پيشتنيدگي به دو صورت مكانيكي و نئوماتيك انجام مي گيرد 

.نيروهاي المان هاي سازه اي بر اساس فرم و هندسه طرح تعريف مي شود -2

فشار، پيچش،خمش، فقط توسط المان هاي سخت . پارچه ها و كابل ها فقط كشش را تحمل مي كنند -3
. تحمل مي شود...) پروفيل هاي فلزي، بتن پيش تنيده، چوب ،(

يك كابل آويخته توانايي تحمل باربري به سمت  
پايين را دارد

بار برف   >
بار فشار باد >

يك كابل ايستاده توانايي تحمل باربري به سمت باال را دارد
بار مكش باد   >
فشار هواي داخل >

با توجه به اينكه در هر سازه اي اين بارها در هر دو جهت وارد مي شوند ، الزم است كه هر نقطه از سطح در دو  
.  جهت به سمت باال و پايين ايستا شود

كه براي ايجاد يك سطح ايستا ، اين اصل به هر يك از سطوح اعمال مي شود و به اين صورت سطوح دو قوسي 
.ايجاد مي شوند) آنتي كالستيك(
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:فرم هاي اصلي سازه هاي پارچه اي 

قوسي
ARC

زين اسبي
Saddle

خيمه اي
Highpoint

:معرفي و انواع پوشش 

در سطوح    C2و C1نقاط (Anticlastic): آنتي كالستيك-1
.  يكسان قرار ندارند

.    در دو منحني مخالف قرار دارند

در   C2و  C1نقاط  (Synclastic):سين كالستيك -2
.سطوح يكسان قرار دارند

.  در دو منحني موافق هم قرار دارند



با توجه به اينكه در هر سازه اي اين بارها در هر دو جهت وارد مي شوند ، الزم است كه هر نقطه از سطح در دو  
.  جهت به سمت باال و پايين ايستا شود

كه براي ايجاد يك سطح ايستا ، اين اصل به هر يك از سطوح اعمال مي شود و به اين صورت سطوح دو قوسي 
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.ميزان قوس نيروي داخل كابل را تعيين مي كند

s = q x r

   s= تنش در پارچه 
q= نيروي وارد شده بر سطح 

r= شعاع قوس سطح 

نيروي بزرگ در پارچه = شعاع بزرگ = قوس كوچك 
يا كابل

اين يك نمونه است از اينكه يك فرم چگونه  مي تواند 
.در اقتصاد يك پروژه تاثير گذار باشد
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