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  عنكبوتدر ساختمان با الهام از  حركت
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P  
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  چكيده           
 همواره در بخشد انسان در طول تاريخ يق ميهايش تحق طببيعت براي انسان كمال است، چرا كه به زندگي و ارزش         

 ن محيط پيراموني خود بوده است. ارتباط تنگاتنگ با آ     
 نخستينآنچه در اين پژوهش رخ داده است برگزيدن يك الگوي هر چند ساده از طبيعت، همراهي و همگامي با آن از        

 نخواهد هاي اجرا خواهد بود بدين ترتيب نقش معمار تنها محدود بر طراحي فضا هاي طبيعي تا لحظه دريافت از آموزه     
 حاصل هاي  هاي ديگري از علوم و فنون مختلف و تجربه و تركيب آموخته بلكه عالوه بر آن امكان پا نهادن به عرصه بود    

 . از يادگيري چنين فنوني  براي او فراهم آمده است    
 افزار ها و نرمشناسي براي دريافت الگو و همچنين علم مكانيك استفاده نموده است و ازابزار پژوهش حاضر با زيست          

 سازي ، براي شبيهRhinoceros  ،Rhino Grasshopper 3D ،working model ،Katiaهاي طراحي همچون            
 مدلينگ بهره برده شده است.و           
 حركت،   عنكبوت ، بيونيك طبيعت ،  ، معماري كليدي: هاي واژه

 
  مقدمه -1

هاي زيبا و متنوع در  ها، نقش ها، نغمه ها، صورت گذارد زيرا رنگ وح هنرمند اثر ميطبيعت مظهر جمال و زيبايي است و در ر   
زند در عين حال ادراكي كه هنرمند از طبيعت و جمال آن دارد، دريافتي شهودي همنوا با ذوق زيبا آفريني است،  آن موج مي

بلكه به قول هايديگر معاني آن را نيز در بر گردد  هاي آفرينش فقط به زيبايي ظاهري محدود نمي درك هنرمند از زيبايي
 ]1[گيرد.  مي
و تولد دوباره انسان به عنوان نگاه با نقد است آن  يقدس قتيحق كيبه عنوان  عتياست، كشف دوباره طب ازيمورد ن چه آن    

 يو تحوالت ناش ييراتجددگ شيداياست كه به پ يتيو مرگ ذهن شيخو يامر مستلزم بازگشت انسان به اصالت واقع نياست. ا
 ]2[ .دياز آن منجر گرد

آموزيم همگي يكنواخت و  كنيم، مدارسي كه در آن علم مي هايي كه در آن زندگي مي متأسفانه معماري كنوني ما خانه     
 ترين اجزاي طبيعت بسيار ناقص، ابتدايي و كم مكعب گونه و بدون دگرگوني هستند. بناهاي ساخت بشر حتي نسبت به ساده

هاي موثر دقيق مانند  انديشي بشري خبري نيست، ما به راه حل هاي ما حتي اندكي از آينده ارزش به نظرميرسد. در ساختمان
 دهد حتي نتوانسته ايم نزديك شويم. آنچه در طبيعت روي مي
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تواند  ل نوين است و انسان ميها و اشكا سانتياگو كاالتراوا بر اين عقيده است: نگاه مورفولوژي و ساختار طبيعت الهام بخش فرم
اي و ساختار خود كامال پايدار است.  اي را كشف كند كه در اصول سازه بندي موجودات راز پيچيده از مطالعه طبيعت و استخوان

آنچه در اين پژوهش رخ داده است برگزيدن يك  برداري از طبيعت  بردارم. سعي دارم گامي كوچك در جهت شناخت و بهره
 .هاي اجرا خواهد بود هاي طبيعي تا لحظه چند ساده از طبيعت، همراهي و همگامي با آن از نخستين دريافت از آموزهالگوي هر 

]3[ 
 هاي الهام از طبيعت بازشناسي الگوواره -2   

     "هاست ما با قوانين طبيعت هم سو  و هم صدا هستيم و اين قوانين بر ما حاكميت دارند و همه اعمال ما بر اساس آن "    
 » لوكوربوزيه«

انسان از بدو افرينش تاكنون در طبيعت به كند و كاو مشغول است. در طبيعتي كه همواره براي او ناشناخته و پررمز و راز بوده    
ده است. او روزي با يك كشف جديد حيرت دنيا را بر انگيخت و روز ديگر با يك برخورد ناگهاني در افكار اختراعي (كشف) را اما

ثبت نمود و به اين ترتيب تكنولوژي پا گرفت و تكامل نه فقط از مغز انسان بلكه در پيش چشمان او از طبيعتي كه خداوند در 
بريم، به اين كه هر  ها پي مي . اما چنان چه به سير تكنولوژي بنگريم كمابيش به منشأ برخي پديده تراود. اختيارش گذاشته، مي

وي زنده طبيعت الهام گرفته است. شايد در آن زمان تكنولوژي جلوتر از زمان گام بردارد بنابراين الزم پديده صنعتي از كدام الگ
 ]4[ هاي زنده، پايدار شود. هاي ماشيني و سيستم است ارتباط منطقي و علمي بين سيستم

 منشأ الگوبرداري ازطبيعت1-2
ي گوناگون در ابعاد مختلف دارا بوده كه از مهمترين آنها نياز به ارتباط پذير و تأثيرگذار، نيازها انسان به عنوان موجودي تأثير   

است. آدمي در آغاز تولد فاقد هرگونه ارتباط و به تبع آن فاقد ادراك ناشي از شناخت حصولي بوده و بر اين اساس چه در مقياس 
رتباط انسان، ارتباط با محيط است. در تعامل با انديشه و چه در عمل درجهت شناخت نيازمند به الگو بوده است. يكي از اشكال ا

شود. اين  محيط پيرامون است كه الگوهاي انسان افزايش يافته و دامنه آن متناسب با رشد جسمي و عقلي فرد وسيع تر مي
باط با محيط باشند. نياز به الگوهاي موجود در طبيعت از مهمترين اشكال ارت الگوهاي محيطي شامل الگوهاي انساني و طبيعي مي

در راستاي پديدآوري است. طبيعت در همه جا هست و به هر چيزي تأثيرگذار است. انسان در نخستين تجربه حضورش در جهان، 
 ]5[ با طبيعت ارتباط داشته است و همواره از آن بهره گرفته يا تقليد نموده است.

 درمعماري طبيعي ساختارهاي از الگوبرداري انواع 2-2
 طبيعت از شكلي الگوبرداري .1

 نمونه بعنوان. شود توجه نمي آن اي سازه اصول و مباني به و شود مي پرداخته سازه در شكل از تقليد به تنها روش دراين   
 حاليكه ) در1( تصوير. كند مي اقتباس را نظر خود مورد فرم ، شوند مي وارد آن به كه نيروهايي با منطبق زمين هاي اليه

 ]6[ . ميكنند برداشت را وضعيت موجود صرفاً نيروها اين گرفتن ناديده و حذف با معماران
 
 
 
 
 
 

 پيتر 2006- اسپانيا – دكومپوستال سانتياگو فرهنگي مجموعه در زمين هاي خوردگي چين فرم از شكلي اقتباس -1تصوير 
 ]5[ آيزنمن

 طبيعت از اي استعاره الگوبرداري .1
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 ساختاري متعادل، ايجاد راستاي در طبيعت كردن منتزع به الگوبرداري شكلي از جداي و هگذاشت فراتر پارا معماران از گروهي  
 كه ايجاد استعاره واژه ديگر مفهوم به همزمان پردازند مي به نمادها حاليكه در معماران اين.  پرداخته اند ايستا و پايدار

 ]6[ . كنند مي توجه ، باشد طرح مي ايده با اي سازه راهكارهاي بين الزم هماهنگي
 
 
 
 
 

 ]6[،  كاالتراوا – پالناتوريوم, علوم طبيعي   ي موزه – طبيعي فرمهاي از اي استعاره استفاده -2تصوير 
 

 طبيعت قوانين از برداري الگو .2

 يتطابق و همگوني هيچ نوع ظاهر در است ممكن كه اي گونه به.  باشد مي طبيعت قوانين از استفاده ممكن حالت بهترين    
 نمونه يك از قوانين اين از گيري بهره براي لذا نبايد ، داشته عموميت طبيعت در قوانين اين آنجاييكه از همچنين.  نشود پيدا

 مي نزديكتر طبيعت به ديگر حاالت همه به نسبت قوانين اين از گيري با بهره معماري هاي سازه. گرفت الهام طبيعت از خاص
 ]6[ . شوند

 ازطرح شعاعيان به عنوان مدلي در طراحي گنبد شكلي الگوبرداري 3-2
آل مشكالت معماري  هاي كامل و ايده هاي واقعي از راه حل كنند، كاتالوگ ها، موجوداتي كه در دريا زندگي مي شعاعيان و دياتومه   

در  76د. غرفه آمريكا در نمايشگاه ان هاي معماري بوده بخش تعداد زيادي از پروژه هستند. در واقع اين موجودات بسيار كوچك، الهام
 ]7[ هاست. گنبد اين غرفه از شعاعيان الهام گرفته شده است. مونترال تنها يكي از نمونه

 
 
 

 
 
 

 ]7[ -3تصوير شماره 
 بيونيك2 -4
P0Fاي. استيل اين واژه تخستين بار توسط سرگرد جك    

1
P  سرگرد  .افسر هنگ هوانوردي نيروي هوايي امريكا به كار برده شد

هاي زنده اند، يا  هايي است كه شالوده آنها سيستم استيل تعريف بسيار واضحي از بيونيك كرده است: بيونيك علم سيستم
توان حس كرد كه بيونيك به عنوان   مانند.از هم اكنون مي هاي زنده مي هاي زنده را دارند، يا به سيستم هاي سيستم خصوصيت

ترش يابنده ما همگام با الكترونيك يا نوكلئونيك جايي براي خود باز خواهد كرد. در ابتدا يكي از علوم پويا در جهان گس
هاي زنده بود. از اين  كرد كه كار آنها بر پايه سيستم هايي را بررسي مي بيونيك اصوالً مربوط به كاربردهاي علمي بود و ماشين

بيونيك هميشه با ما بوده است،  زنده براي حل مسائل فني.  هاي رو بيونيك عبارت است از هنر به كار گرفتن دانش سيستم
انسان همواره براي الهام گرفتن، به جهان زنده پيرامونش نگريسته است .پرواز پرندگان هزاران سال رويا افرين و الهام بخش 

دل اصلي كپي شود، بلكه مساله اصلي اين نيست كه عينا تمام جزييات م هاي پرنده بوده است. شماري از ماشين هاي بي طرح

                                                 
1 Jack E .Steel 

http://2.bp.blogspot.com/_UA1wSsSolm4/Rfhb-uiF8eI/AAAAAAAAAmI/_qyEZnQXdHU/s1600-h/2.jpg�
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ابتدا بايد به اصول كارهرچيزي در طبيعت پي برد و سپس از اين شناخت و اگاهي براي طراحي و ساختن چيزهاي ديگر 
 ]4[ استفاده كرد.

 
 طرح ضد زلزله در النه زنبور عسل 5-2
باشد. هنگامي كه زنبورها در كندو، با  بات ميدهنده امتيازات بسيار مهمي، از جمله استحكام و ث هاي زنبور، نشان ساختار النه    

كنند كه در ساختاري با  دهند، ارتعاشاتي را ايجاد مي ، مسيرها را به يكديگر نشان مي»رقص زنبور«انجام حركاتي موسوم به 
مستعد تخريب  هاي كندو، اين ارتعاشات توان اين ارتعاشات را با يك زمين لرزه يكسان دانست. ديواره چنين ابعاد كوچكي، مي

نظير در طراحي  توانند از اين ساختار بي در اين رابطه بيان داشته است كه معماران مي» طبيعت«كنند. مجله  را جذب مي
هاي ضد زلزله استتفاده كنند. در اين گزارش، اظهارات زير به نقل از جرگن تاتز، عضو دانشگاه ورزبرگ آلمان گنجانده  ساختمان

شوند.  هاي كوچكي است كه توسط اين زنبورها ايجاد مي هاي زنبور عسل مانند زمين لرزه موجود در النهشده است: ارتعاشات 
تواند به  دهد ..... پي بردن به معكوس اين مرحله، مي اما جالب است كه بدانيم اين ساختار چگونه در برابر آن واكنش نشان مي

ها  توانند به تقويت اين بخش ر برا بر زلزله كمك كند ... آنها سپس ميپذير ساختمان د هاي اسيب معماران در پيش بيني بخش
هاي غير بحراني ساختمان بگنجانند تا ارتعاشات مخرب را جذب نمايند. همان  پرداخته، يا حتي نقاط ضعيف را داخل قسمت

هاي  سازنند، شگفتي قصي مين دهد، كندوهايي كه زنبورها با چنين مهارت دقيق و بي گونه كه تمامي اين مطالب نشان مي
 سازد. هاي جديد، راه را براي معماران و دانشمندان هموار مي طراحي هستند. از اين رو، ساختار موجود در كندو، با ارائه ايده

]7[ 
 ( عنكبوت ) بررسي الگوي بيونيكي -3 
 آناليز و ارزيابي پاي عنكبوت 3 -1
3F، ران 2F3 ، پي ران1F2 يش رانپاي عنكبوت از هفت قسمت تشكيل شده است: پ   

4F، زانو 4

5F، ساق5

6F، پنجه  6

7F، پيش پنجه7

قسمت .8
اي كوتاه و يا مخروط ناقص و گاهي بيضي يا كروي مي باشد. اتصال پيش ران با اسكلريتهاي  پيش ران معموالً بشكل استوانه

ان معموالً عبارت از يك مفصل پي ر باشد. اطراف غالبا فقط بوسيله پرده غشايي و گاهي بوسيله يك يا دو مهره مفصل مي
يا در حشرات بر اثر سازشهاي مختلف وباشد ران  ران معموالً طويل مي  .متحركي است كه بين پيش ران و ران قرار گرفته است

هاي مختلف غالبا داراي يك يا چند رديف طولي  ساق باشكال و اندازه دهد. تحت خصوصيات دوجنسي تغييرات زياد نشان مي
و در انتها مجهز بيك يا چند خار متحرك بنام مهميز ميباشد. اتصال ساق و ران در محل زانو معموالً بوسيله دو مهره خار بوده 

مجموع قسمتهاي انتهايي پاي حشرات را پيش پنجه مينامند اين قسمت معموالً از دو ناخن جانبي  گيرد. مفصل صورت مي
 است. بشكل قالب و يك زبانه يا لبه مياني تشكيل شده 

گيرد. اتصاالت پا بر دو قسم  حركت كلي اعضا و اتصاالت با مطالعه جامع سيستم عضالني و هيدروليك مورد بررسي قرار مي   
8Fاتصال (دومهره مفصلي)  ]8[ باشند: دو مهره مفصلي و يك مهره مفصلي. مي

اي در طول  رد با حركت زاويهيك محور حركت دا9

                                                 
2   Coxa cx 

3 Trochanter Tr 
4 Femur F 

5 Patella 

6 Tibia Tb 

7 Metatarsus 

8 Tarsus 

9 Bicondylar 
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 و اتصال (يك مهره مفصلي) حركت.
9F

چندين محور حركت و حركت كمي در طول حركت دارد. بيشتر اتصاالت از نوع دومهره 10
 ]9[ باشد. مفصلي مي

 
 طول اعضا 3 -2
با بررسي بيست نوع عنكبوت مختلف از تايوان، امريكاي شمالي و افريقا، به يك ايده كلي در نسبت بين طول اعضاپا    

 يادي فرق داشتنداما بعد از مطالعه به دو نسبت رسيديم: ها بطور ز رسيم. اگرچه تقريبا همه نسبت مي
 1,05و  0,85نسبت ران / زانو + ساق بين 

 ]10[ 0,8و  0,75نسبت ران / پنجه + پيش پنجه بين 
 

 هاي تصادفي زواياي محدودكننده پا و موقعيت3-3
 نشان داده شده است. Y-Zحه بينيم  و محدوده حركت اتصاالت در صف در شكل زير پاي عنكبوت  را از پهلو مي  
 
 
 
 
 

   ]Y-Z ]11حدود حركت اتصاالت در صفحه  -4تصوير 
 
 
 
 

 ]X-Y]11  حركت اتصاالت در صفحه   -5تصوير 
 
 
 
 
 
 

 ]10[ شناسي  پاي عنكبوت طرحي از حركت  -6تصوير 
 

 تحرك (جنبائي) عنكبوت 4 -3
 باشد. . ئط پا وابسته ميحرك همه اتصاالت و درجه آزادي هر پا به موقعيت و شرا  

 ):           Kutzback معادله حركت (معادله 
  
 
 

                                                 
10 Monocond 
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n =    درجه از اتصاالت n◦ 
j =   درجه از مفصلها n◦ 
fi=  درجه از آزادي هر مفصل n◦ 

n◦ درجه از آزادي هر پاd =  
 و يا با معادله زير:  محاسبه شود Kutzbackتواند با معادله  با نگاه كردن به سيستم كلي عنكبوت، حركت آن مي

 
g = جائيكه: تعداد پاها در اليه زيرين 

  = dدرجه از آزادي هر پا
) نشان داده شده است. با مشاهده نتايج هنگامي كه d)و درجه آزادي هرپا (gنتايج بررسي پاهاي در تماس (در شكل زير   

افزايش  d <6شود .اگر  ايش كلي حركت سيستم مياست، افزايش پاهاي استراحت شونده باعث افز d >6درجه آزادي هر پا 
است و  6است حركت سيستم   d = 6شود.هنگاميكه پاهاي استراحت شونده باعث كاهش كلي حركت كلي سيستم مي

 ]12[ ).1كندجدول ( ها حركت مي عنكبوت در تمامي جهت
 سيستم حركت -1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل عنكبوت  5 -3
مدل شده است. پاها بصورت شعاع وار r اي با زاويه  اي كه با يك المان نيم كره اي با تنه سازه مدل عنكبوت شامل هشت پاي  

 تنه چرخيده است. xنسبت به محور   xدرجه در راستاي محور  22و5اند.اولين پا  درجه قرار گرفته 45دراطراف تنه با زاويه 
 ت، با دو محدوديت: اولين مفصل: مفصل با اتصال جهاني با دو درجه آزادي در حرك

 درجه 70محدوده زاويه

 درجه 105 محدوده زاويه
 كند. . كار مي xyاولين مفصل لب برگشته در صفحه  
 
 
 
 
 

 ]10[ شكل و هندسه مدل عنكبوت  -7تصوير 
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 ]10[ مدل كاهشي از پاي عنكبوت  -8تصوير 
 

 كند. كار ميYZ دومين اتصال لب برگشته در صفحه

 درجه 160اي در حدود  با محدوديت زاويه دومين مفصل: اتصال لب برگشته و
 درجه 115اي در حدود  با محدوديت زاويه سومين مفصل: اتصال لب برگشته و

 ارتباط اول: ران 
 k1 · lenm، ،k1=0.75 − 0.8طول ران = 

 ارتباط دوم: ساق

    k2 = 0.85 − 1.05    ، طول ساق = 
 پا  ارتباط سوم: كف

 باشد.) مي 1طول = (در مدل انتخابي مساوي 
موقعي كه پا در تماس  با سطح است مفصل كروي اضافي بايستي تامدل شرائط تماسي مناسب بررسي شود. عالوه بر اين شرايط به 

 دهد  بسته شود. زنجيره حركتي اجازه مي
شود، بنابراين زنجيره  تماسي نقطه ثابت شده آشكاري ميچسبد، نقطه  كند و به آن مي موقعي كه سيستم پا سطح زير را لمس مي

 ] 10[كند.  حركتي بسته ايجاد مي
 

 زاويه نزديك شونده  6 -3
     ]13[زاويه نزديك شونده بايستي بدرستي براي چسبيدن كنترل شود. 

 
 

    
 

 ديدمقابل از پاي عنكبوت و زاويه نزديك شونده  -9تصوير 
 آناليز جنبشي 7 -3

 دهد و كنترل زاويه نزديك شونده.  مدل حركت عنكبوت، تعريف شرائط موقعيت تنه را اجازه مي مطالعه
 
 
  
 
 

                    ]13[  پاي عنكبوت DHسيستم مختصات   -10تصوير 
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 زنجيره جنبشي تشكيل شده از: 
 : منبعRسيستم مختصات 
 : درنقطه مياني تنه قرار داردBسيستم مختصات 

 0: در نقطه مياني جفت 0صات سيستم مخت
 1: در نقطه مياني جفت 1سيستم مختصات 
 2: در نقطه مياني جفت 2سيستم مختصات 
 3: در نقطه مياني جفت 3سيستم مختصات 
 : سيستم مختصات پاي انتهايي اندام مجري4سيستم مختصات 

 پاي عنكبوت DHپارامترهاي   - 2جدول 
 
 
 

                                
 

 ]Sciavicco and Bruno, 2001[از سيستم ارجاع بدنه در جدول نشان داده شده است.  DHپارامترهاي 
 پرواز آزاد شناسي  حركت 8 -3

 باشد . شود و هدف كنترل انتهاي پاها مي در اين آناليز موقعيت و جهت شناخته مي
 حركت مستقيم 1-3-8

 شود:  معادله حركت مستقيم  مي   iو   jبعنوان ماتريكس بين مفصل با بررسي 

 
 شود:  تواند بعنوان سيستم مختصات پايه بررسي شود.مشكل حركت مستقيم مي شناخته شده است و بدنه ميماتريكس 

 
ثابت شده و   Bو  0گيرد. نسبت بين سيستم مختصات  ثابت شده و جانشين پاي مورد بررسي قرار ميباپارامتر

  .شود ماتريكس باقيمانده مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  4و  0ماتريس انتقالي بين سيستم مختصات 
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 آخرين سيستم مختصاتي شده است. Xجانشين محور جائيكه بردار نزديك شونده
 حركت وارونه2-3-8
تواند پيدا شود. در سيستم مرجع بدنه، جفت لب برگشته  بندي سيستم پاها مي راه حل حركت وارونه با نگاه كردن به پيكره  

 باشد. مي كند اولين  كار مي XYايي كه در صفحه يكت

 
 تواند داشته باشد: دو مقدار ممكن زبر را مي 

 
كند و حركت  يك جفت دوتايي ايجاد مي 4و مفصل   3و2زنجيره باقي مانده يك صفحه دستي با سه ارتباط است. مفاصل 

 شود. وارونه بصورت آناليزي حل مي

مفصلي ،موقعيت مركز جرم چهارمين جفت  2در سيستم مختصات  Zچرخش كلي حول محور ناميدن 
 شود:  مي P4لب برگشته 

 
 

 
 
 
 

                                                                              
 ]10[ مدل پاي عنكبوت - 11تصوير 

 دستكاريها دو معادله در مقادير ناشناخته پيدا شود. مي تواند با برخي  محاسبه شده است،ها عبارتند از: يكبار  راه حل
 

.  
 و راه حل عبارت است از:  

 
 يابد ارتباط مي هاي  مستقيما به راه حل

 
 ]10[ راه حل ممكن پيدا شده است. 4دو راه حل وجود دارد. بنابراين براي حركت وارونه اين مدل  براي 
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 حركت عنكبوت 3-9
به طرق گوناگون روي زمين ناهموارراه برود و باال بپرد. عالوه بر اين فهميدن درست حركت آن براي  تواند عنكبوت مي   

هاي مختلف پا  شود ضروري است. قسمت مطالعه روشي كه هر پا در كدام جهت و با كدام الگوي حركتي حركت داده مي
رحله اول دارند. اولين و چهارمين جفت از پاها در حركات مشابهي دارندوهر جفت از پاها حركات مختلفي براي كامل كردن م

اي دارند.آنها  كنند. (انبساط و انقباض) در حاليكه دومين و سومين جفت از پاها حركت بسيار پيچيده مسير عمودي حركت مي
 ه هستند.هاي پا و تعداد درجه آزادي مشاب كنند .آنها همچنين در حركت، تعداد قسمت در دوجهت عمودي و افقي حركت مي

گرددو باسطح پايين تماس پيدا  شود، در مقابل عنكبوت گسترده مي حركت جفت  پاي اول و دوم مشابه است: پاها باال برده مي
P10Fشود .  منعطف ميكند سپس  براي ايجاد نيروي دافع  مي

11
PFoelix نظر است كه اولين و دومين  همچنين  بر اين استدالل و

رت كششي هستند، در حاليكه سومين و چهارمين جفت از پاها بسمت پشت و فشاري جفت از پاها به سمت جلو و بصو
هاي اولين دو جفتي پاها بايستي خم شود در ضمن  كنند، مفصل باشند. هنگاميكه مفاصل پا حركتي بسمت جلو مي مي

دهد. اين خمش  يهاي آخرين جفت پا بايستي كشيده شود. دومين جفت از پاها در كنار خمش، پيچش هم نشان م مفصل
دهد كه سومين پاها به سمت پهلو(جانب) منحرف  شرح مي Foelixكند.  هاي قوزك پا را با شكم مواجه مي ترازقسمت

گذارد؛ هر چند پيچش در مفاصل پيش  شوند، بنابراين خمش يا كشيدگي مفاصل آنها به سختي در حركت  جلو تأثير مي مي
گويد. اولين و دومين جفت از پاها به نظر  اره توالي حركت و راه رفتن چيزهاي زيادي ميپذيرد. رد پاي پاها درب ران انجام مي

كنند و ردپاي آنها شبيه نقطه است. سومين و چهارمين جفت از پاها يك خراش  رسد سطح زير را تنها با نوك پاها لمس مي مي
P11F  از Foelixگذارند، طوالني به جاي مي

12
P Ehlers لغزشي پاها را در انتهاي فاز كششي پيشنهاد كند، كه حركت  نقل مي

باشد. سهم  اولين و چهارمين جفت پا به خمش و كشيدگي  كند.عالوه بر اين سهم هر يك از پاها درنيروي دافع متفاوت مي مي
كند.سهم سومين پا خمش و كمي  گردد. دومين جفت از پاها نيروي دافع را با خمش و پيچش برابر منتقل مي منجر مي

 باشد. يدگي (ا نبساط) ميكش
گردد؛هرچندكمبود اطالعات درباره الگوي باالرفتن عمودي و  همه اين مطالعات برروي سطح صاف در صفحه افقي انجام مي    

كند كه فرض كنيم كه الگوي راه رفتن و حركتهاي پا به همان اندازه در باالرفتن عمودي يكسان  نيروي حركتي پاها مجبور مي
ها براي ايجاد نيروي  ر محتمل است كه در باالرفتن عمودي ،اولين و دومين جفت از پا از قالب و آخرين جفت ازپااست . بسيا

 كنند. دافع استفاده مي

 
محدوده كار پاهاي     (b)) شركت پاهاي مختلف براي ايجادنيروي دافع، خطوط نقطه چين موقعيت اوليه پاهاa( -12تصوير

 طوط نقطه چين = نيروي دافع با پيچش؛ بردارها = نيروي دافععنكبوت در حركت آرام، خ
 ]11[خمشي و كششي

كند. به عبارت ديگر پاهاي اول و سوم درچپ به  ذكر الگوي حركتي در بدست آوردن هارموني در پاهاي مورب كمك مي    
نيمه دوم: پاهاي دوم و چهارم در كنند؛ برعكس براي چهار پاي ديگر در  پاهاي دوم و چهارم درراست بطورهمزمان حركت مي

 ]11[كنند. . چپ با پاهاي اول و سوم در راست بطور همزمان حركت مي
 
 
 

                                                 
11 Foelix 
12 Ehlers 
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  (b)دهد.  كنند را نشان مي الگوي حركتي، خطوط نقطه چين و توپر پاهايي كه بطور همزمان حركت مي  )a( -13 تصوير
 ]  14[ الگوي ايده آل حركتي عنكبوت

 

 ي دادن به ايده برگرفته از طبيعتكالبد معمار-4
جفت از  كنند. (انبساط و انقباض) در حاليكه دومين و سومين  اولين و چهارمين جفت از پاها در مسير عمودي حركت مي    

 كنند . اي دارند.آنها در دوجهت عمودي و افقي حركت مي پاها حركت بسيار پيچيده
 
 
 
 
 
 

 
 ]15[عنكبوت  مراحل بازو بسته شدن پاي -17تصوير

 
 
 
 
 
 مكانيزم چهار ميله اي1-4

شوند و  اين مكانيزم از يك قسمت ثابت به نام قاب، دو عضو متحرك با حركت دوراني حول يك نقطه كه لنگ ناميده مي      
بر باشند ها در مكانيزم فوق برا كه طول لنگ در صورتي .شود تشكيل شده است ها كه ميله رابط ناميده مي عضو رابط بين لنگ

 ]16[ .گويند به آن مكانيزم موازي مي
 
 
 
 

 

گرددو باسطح  مي شود، در مقابل عنكبوت گسترده ميپاي اول و دوم مشابه است: پاها باال برده حركت جفت      
ن  بر اين استدالل و نظر همچني Foelixشود.  كند سپس  براي ايجاد نيروي دافع منعطف مي پايين تماس پيدا مي

است كه اولين و دومين جفت از پاها به سمت جلو و بصورت كششي هستند، در حاليكه سومين و چهارمين جفت 
 ]11[ .باشند از پاها بسمت پشت و فشاري مي

 



  معمارايران سراسري انجمن هاي صنفي مهندسان كانون
 مايش بين المللي معماري،عمران و شهرسازي در هزاره سومه

 94خرداد ماه  -تهران 

 12 

   

 
 
 

 
 
 

 cadايده نهايي شبيه سازي شده در نرم افزار  و   ] 16[ .مكانيزم چهار ميله اي  -18تصوير
 

  ي نهاييايده  4 -2
 
 
 
 
 

 solidپاي شبيه سازي شده در نرم افزار  -19تصوير

 در فنري با مفصلي آن پايين قطعه چهار اتصاالت و شده گرفته الهام عنكبوت يپا فرم از فضاي بازوبسته شونده هاي پايه    
 y راستاي در عنكبوت پاهاي از جفت چهارمين و اولين همچون و باشد مي صلب اتصال بااليي قطعه دو در و  است آن بين

  .شود نمي بسته كامال سازه و كنند مي حركت
 
 
 
 
 

 solid بيه سازي شده در نرم افزارطوقه و پاهاي عنكبوتي ش -20تصوير
 

 متري طراحي شده است و اين پايه ها در آن قرار مي گيرند . 6براي نگهداري اين پايه هاي بازوبسته شونده طوقه اي در ارتفاع 
]3[ 

 استفاده از انرژي هاي پاك و ارگانيك3-4
وعه قرار  گرفته تا نيروي محرك  الزم  جهت حركت توربيني كه انرژي باد را به الكتريسيته تبديل مي كند در سايت مجم   

پاها را تامين نمايد اين نيرو توسط موتورهاي الكتريكي كوچكي كه پشت مفاصل پاها قرا گرفته انرژي مورد نياز پاها را براي باز 
 ]3[ و بسته شدن تامين مي نمايد .
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 solid م شده از عنكبوت  در نرم افزارشبيه سازي پاي باز و بسته شونده مله -21تصوير
 

 پيشنهاداتي در زمينه توسعه محصول  4-4
از اين ايده مي توان در ساخت سايبان هاي ورودي ساختمان ها بهره جست . سايبان هايي كه در شرائط مختلف آب  هوايي   

 باز و بسته مي شوند و فضايي مطبوع را بوجود مي آورند.
 نتيجه گيري  5-4

ما براي ايجاد هر پيش روي ما به دليل زوال سوخت هاي فسيلي چاره اي جز استفاده از انرژي پاك ندارد ، بنابراين   دنياي
نوع حركتي در ساختمان نيازمند بهره گيري از الگوهاي طبيعي هستيم تا همانند آنها از ساير نيروها براي حركت استفاده كنيم 

ي انبساطي ـ انقباضي را انجام ميدهد. كه در  هايش اين حركت پيچيده ده در ماهيچه،عنكبوت به دليل نيروي زياد ذخيره ش
آنچه كه باعث باز و بسته شدن فضاي ما مي شود نيروي طبيعي باد موجود بر سايت پروژه مي باشد كه انرژي مورد  اين طرح

  نياز را تامين مي كند.
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