Manual de construcció
d’una cúpula geodèsica
amb materials domèstics

VOLTES
COOPERATIVA
D’ARQUITECTURA

Voltes et volem ajudar a passar el
confinament amb creativitat i per
això hem elaborat aquest Manual
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Una cúpula geo què?
V1

La cúpula geodèsica és una representació de mitja esfera, que es forma a partir de barres rectes.

És la cúpula que és una part de
l’Icosaedre.

Com podem fer una esfera amb barres rectes?!
Reduint la complexitat de l’esfera, i assimilar-la a un
poliedre. Els poliedres són cossos geomètrics en 3D que
estan formats per cares planes. En aquest utilitzarem
l’ICO-SAEDRE, un dels 5 poliedres regulars o sòlids
platònics.

Saps quin són els altres 4?

V2

És la cúpula que resulta de dividir 2
vegades les cares de l’icosaedre i
projectar-les a una semi esfera

•
•
•
•

Coneguda des d’antic però teoritzat i divulgat per
Richard Buckminster Fuller, es tracta d’una geometria que optimitza molt l’ús dels materials per a la cobertura de gran espais.

V3

Es tracta de subdividir les cares de l’icosaedre en triangles més petis i projectar-los sobre una esfera. Cada subdivisió de les cares de l’icosaedre esdevé un grau més
de complexitat en la esfera resultant, essent el nombre
de freqüència de la geodèsica (V). Com més complexa
és la cúpula més s’assimila a la forma esfèrica.

V4

L’icosaedre

És la cúpula que resulta de dividir 3
vegades les cares de l’icosaedre i
projectar-les a una semi esfera

És la cúpula que resulta de dividir 4
vegades les cares de l’icosaedre i
projectar-les a una semi esfera.

... i així successivament fins allà on la teva imaginació pugui crear...

Què ens cal per poder-ho fer?
1. Eines

Un regle, qualsevol regle que ens
permeti mesurar les barres en
centímetres ens valdrà. Us recomanem
un de 30 cm de llarg.

Retoladors o llapis de colors per
marcar les barres de diversos colors i
així no confondre’ns a l’hora de fer el
muntatge.

2. Barres de la cúpula

3. Les unions

Canuts de paper reciclat o palletes

Plastilina

Emprarem paper reciclat per a construir canuts ben
resistents. Així contribuirem a reduir el nombre de residus
que generem aquests dies a casa.

Per fer les unions ho hem de fer amb un material que ens
permeti modelar. El material ideal és la Plastilina o el
fang per fer manualitats.

Tot i que ens pot semblar que el paper és un material tou,
si l’emboliquem ben fort i el fixem amb cinta adhesiva
obtindrem unes barres ben fortes ideals per l’estructura
que volem construir.

Si no tenim plastilina a casa la podem fabricar nosaltres
mateixes la recepta és molt fàcil:

Com veieu a la fotografia embolicarem el paper en
diagonal des de la punta i ens podem ajudar d’algun
element fi i recte com una agulla de fer punt.

•
•
•
•

3 tasses de farina
1 tassa de sal fina
1 tassa d’aigua
de 2 a 5 cullerades d’oli de girasol o qualsevol altre
oli (comença posant-ne dues i en vas afegint quan
sigui necessari)
• Per donar el color pots emprar colorant alimentari
Ho posem tot junt en un bol i mesclem ben bé!

Tisores per tallar les barres i la cinta
adhesiva. Aneu en compte d’utilitzarles sempre amb la supervisió d’un
adult.

hem de calcular que necessitarem unes 26 boletes d’uns
1,5cm de diàmetre cadascuna.

Blog de l’IES Mariano Baquero Goyanes de Murica: http://tecnologiamarianobaquero.blogspot.com/2017/10/estructuras-con-barras-de-papel.html

Preparem el material
1r Preparem les barres
L’estructura està composta per 65 barres de 2 longituds
diferents. La nostra cúpula té un diàmetre de 60cm (30
cm de radi) amb una alçada aproximada de 35cm. Però
no us preocupeu, perquè la podem fer de qualsevol mida
amb un factor de conversió molt senzill.

A
B

• 35 barres del tipus A de 18,5cm (A=radi x 0,62)
• 30 barres del tipus B de 16,4cm (B=radi x 0,55)

			Mesurem

			Marquem

			Tallem

Si les matemàtiques no són el vostre fort, teniu un recurs
on-line molt senzill i gratuït: http://www.desertdomes.
com que us permetrà de forma molt senzilla realitzar
aquest càlcul.
Nosaltres ho realitzem amb un programa de disseny i
així podem modificar-ne altres exemples, si vols saberne més no dubtis en seguir-nos i t’ensenyarem tot el que
necessites per a convertir-te en un arquitecte de cúpules
com en Brunelleschi!

Cúpula de Santa Maria di Fiore, Florència, Itàlia.
Dissenyada per l’arquitecte Filippo Brunelleshi l’any 1409!

Preparem el material
2n Preparem les unions

3r El recobriment

Si fem les unions amb esferes (boletes) de plastilina,
n’hem de fer 26 esferes. Per diferenciar-les podem
utilitzar diversos colors, encara que no sigui important
pel muntatge ja que la plastilina ens facilita punxar amb
el pal a qualsevol lloc, podem conservar l’estètica i
entendre millor el funcionament si fem:

Per recobrir la cúpula podem retallar triangles de paper
pintats seguin l’esquema de les barres que teniu més
endavant.
Podem emprar paper, cartó, cartolina, tela, etc...
El límit de la inventiva és vostra imaginació!

• 10 boletes d’un color per les unions de 6 barres
• 6 boletes d’un altre color per les unions de 5 barres
• 10 boletes d’un altre color per les unions de 4 barres
Les hem de fer petites d’1,5cm de diàmetre, una
mica més grans que un bala (“canica”).

imageneseducativas.com

L’arquitecte Emilio Pérez Piñero va decidir cobrir una cúpula geodèsica amb
vidre pel museu de Dalí de Figueres l’any 1969!

Abans de començar...
La cúpula està composada per triangles, que a
la vegada formen 2 polígons regulars ben fàcils
d’identificar:
• Pentàgons (de 5 cares)
• Hexàgons (de 6 cares)

Els sabries identificar en aquests
gràfics? Quants n’hi ha?

Construïm!

Fira de l’Economia Social i Solidària 2019
Voltes cooperativa d’arquitectura SCCL

Construïm!
1. Per construir la cúpula geodèsica V2 que us hem
dissenyat, us recomanem que comenceu fabricant el
pentàgon central superior amb 5 barres tipus B
unides pel centre i 5 barres tipus A per tancar el
perímetre.

2. A continuació, preparem 3 triangles més amb
10 barres tipus A per unir als extrem del pentàgon
central superior (tal com es veu a la imatge).

PENTÀGON CENTRAL SUPERIOR

B
A
A

PENTÀGONS RESTANTS

Construïm!
3. Un cop col·locats els triangles A a la seva posició,
afegim 3 barres tipus B que corresponen a la part
superior dels 5 pentàgons inferiors. De tal manera que
tanquem un segon nivell de triangles de la cúpula.

Construïm!
4. A continuació, afegim barres tipus A i tipus
B segons l’esquema per començar la darrera filera de
triangles.

Construïm!
5. Per últim, afegim les últimes 10 barres tipus A
per acabar de tancar la base de la cúpula!!!

A
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Construïm!
Aquest és l’esquema final de la cúpula.

Ho heu aconseguit?
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T’atreveixes a esbrinar quina V (freqüència) tenen les
següents cúpules geodèsques fetes de canya i bambú?

??

V6

#bambusfera
a Plaça Catalunya 2019

V__

#canyasfera
al FAD-fest 2016

V__

Amb tot el que has après t’atreveixes a fer-ne una tu?
Se’n poden fer amb tot tipus de materials i de tot tipus de mides, a casa tenim envasos de plàstic i cartó, llapis vells, i un munt de residus que
normalment no som conscients que generem, aprofitem-los creativament!

etiqueta la teva creació amb: #tallersvoltescoop

Una caseta pels gats?
Realitzat per thecatsite.com

www.voltes.coop

