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چکیده
ِ
ساخت رقومی (دیجیتال) در آموزش معامری یک پدیده متاخر و به رسعت در حال
استفاده از فنآوریهای
ِ
ساخت رقومی» که تا چند سال پیش از این در برنامههای جاری آموزش معامری
توسعه است« .آزمایشگاههای
بسیار نادر بودند ،امروز به پدیدهای رایج در مدارس معامری بدل گشتهاند .با وجود آن که دو مورد از اولین
ِ
ساخت رقومی شامل «منونه سازی اولیه» و «مدل سازی» ،در همکاری با آزمایشگاههای
کاربردهای تجربی
موجود در دانشکدههای مهندسی مکانیک شکل گرفتهاند؛ از اواخر دهه  ،1990نوع جدیدی از آزمایشگاهها در
برخی دانشکدههای معامری ظهور کردند .اینگونه فضاها در ابتدا «آزمایشگاههای منونهسازی رسیع» نامیده
میشدند ،و بعدتر از آنها به عنوان «آزمایشگاههای ساخت رقومی» نام برده میشود.
با توجه به اقبال و رشد روزافزون نسل جدید آزمایشگاهها در دانشکدههای معامری ،و لزوم آشنایی و ترویج
این گونه از فضاهای آموزشی فنآورانه ،و به منظور همسویی با نیازهای رو به رشد و در حال تغییر صنعت
ساخت ،این مقاله به معرفی «آزمایشگاه جامع علوم کاربردی» در دانشکدۀ معامری و شهرسازی دانشگاه هرن
پرداخته است.
ِ
ساخت رقومی ،آزمایشگاه جامع علوم کاربردی ،دانشگاه هرن
واژگان کلیدی :آزمایشگاه

 .1دانشجوی دکتری معماری ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان
 .2دانشجوی دکتری معماری ،دانشکدۀ هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران..

تروی�
مقالۀ
ج

ساخت رقویم
دربارۀ آزمایشگاه
ِ

146

سال اول  /شامره دوم  /پاییز و زمستان 1400

ف
معر� اجمایل
«آزمایشگاه جامع علوم کاربردی» و یا آنگونه که به اختصار نامیده شده است« ،خانۀ ساخت دیجیتال» 1در
سال  1397در دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر و با همکاری «مجموعۀ داهی» آغاز به کار نموده است.
این آزمایشگاه در اتصال با «شبکۀ آزمایشگاههای علمی ایران» (شاعا) ،عالوه بر مشارکت جدی در برنامههای
آموزشی معماری و فراهمسازی بسترهای الزم برای پژوهشهای فنآورانۀ دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد
و دکتری ،با برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی متعدد برای کلیۀ دانشجویان متقاضی از دانشگاههای سراسر
کشور،تالش نموده است تا دانش طراحی و ساخت رایانشی را در صنعت ساخت توسعه دهد.

ارکان آزمایشگاه جامع علوم کاربردی در دانشگاه ن
ه�:
•مؤسس و مسئول آزمایشگاه:
علیرضا مستغنی ،دانشیار گروه معماری
•مدرس و پژوهشگر ارشد:
محمدرضا متینی ،استادیار گروه معماری
•هستۀ پژوهشی آزمایشگاه:
جواد الهقلی

رامتین حقنظر

سیدعلی درازگیسو

مهران مسعودی
•پژوهشگران همکار:
علیرضا فاضل

مهراد حیدری

)1 Digital Craft House (DCH

ش
آموز� معماری
مروری بر شیوههای آموزش کاربردی در برنامههای
ردیابی تاریخ تعلیم و تربیت گواه آن است که انتفال و همافزایی دانش و مهارتها در جوامع و در طول
نسلها از طریق تعامل چهره به چهرۀ «آن که میدانست» با «آن که نمیدانست» صورت پذیرفته است .این راه که
طبیعیترین راه آموزش است ،همان روش استاد و شاگردی است (ندیمی ،1389 ،ص.)29
حمید ندیمی در مقالۀ خود با عنوان «روش استاد و شاگردی ،از نگاهی دیگر» ()1389دربارۀ شیوههای
آموزش دانش و مهارتها چنین بیان میدارد:

خ
تاری� آموزشهای عمیل در معماری  ،منبع )Celani, 2012( :
س�
ت :1ی

در دوران باستان و کالسیک ،هنرها به دو دستۀ اصلی و متفاوت تقسیم میشدند .دسته اول هنرهای «لیبرال»
نامیده میشد ،شامل هنرهایی که محصول فکر و اندیشه بودند و تنها توسط «شهروندان آزاد» انجام میشدند [و
به همین دلیل «لیبرال» نامگذاری شده بودند] ،دستۀ دوم شامل تمام هنرهای دیگر ،که بیشتر شامل کارِ دستی و
فعالیتهای عملی (ساخت) بودند ،و توسط بردگان انجام می شدند (.)Jaeger,1986
3
ارسطو «هنرهای ضرورت»(2هنرهای کاربردی) را از «هنرهای لذتبخش» (هنرهای لیبرال/متعالی)
منفک میساخت .در این دستهبندی معماری و هنرهای تجسمی بخشی از هنرهای متعالی محسوب نمیشدند.
آنها هنرهای ضروری در نظر گرفته میشدند ،و بنابراین در عمل خارج از آ کادمیهای بزرگ فالسفه تدریس
میشدند(.)Celani, 2012
یکی از اولین ابتکارها برای تغییر این وضعیت گفتگوهای ویتروویوس در کتاب «ده کتاب در زمینۀ معماری»
بودکه باعث شکل گیری مفهوم مدرن آموزش گستردۀ هنرهای «لیبرال» شد.)Vitruvius 1999( .
در اولین دانشگاهها در قرون وسطی ،هفت هنر متعالی (هنرهای لیبرال) شامل دستور زبان ،منطق و بالغت،
 1همچنین نگاه کنید بهCollins et al, 1989, 45 :

2 arts of necessity
3 arts of pleasure
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میتوان گفت که روش استاد و شاگردی صورت جاافتادهای از تعلیم و تربیت حرفهای در متام زمینههای خربگی ،از
جمله معامری ،بوده است که در طی قرنها در جهان پایدار ماند و تنها در اثر فشارهای بیرونی آموزش عمومی
در دوران مدرن بود که واپس رانده شد ]...[ .در آستانة دهة  ،1990ادبیات روانشناسی شناختگرا توجهی دوباره
به مزیتهای روش استاد و شاگردی نشان داد .یکی از مقاالت پیشگام در این رابطه ،مقاله ای بود با عنوان «روش
استاد و شاگردی شناختی؛ آموزش فنون خواندن ،نوشنت و ریاضیات» ( .)Collins et al, 1989آنچه در عنوان این
مقاله نظر را جلب میکند ،استفاده از دو واژۀ  Craftبرای مهارت های خواندن ،نوشنت و حساب کردن و واژۀ
 Apprenticenshipبرای روش آموزشی پیشنهادی مقاله است .واژۀ آشنای  Craftدر فارسی به معنای حرفه ،فن
و صنعت (فرهنگ هزاره ،ص  )327و  Apprenticenshipبه معنای شاگردی است ]...[ .سه دلیل عمده برای افول
روش استاد وشاگردی سنتی ،در مقابل روش آکادمیک موجود ذکر میکنند .1 :محصور بودن در چارچوب یک حرفۀ
تولیدی ،تولید یک مصنوع یا خدمت ،بدون آن که کار مستقل زیادی قابلیتهای ذهنی داشته باشد .2 .اتفاقی بودن
«فرصتهای تجربه» برای شاگرد در محدودۀ نیازهای محیط کار ،و نه بر حسب ایجابات آموزشی .3 .وابستگی
یادگیری به رشایط حاکم بر شغل و در نتیجه محدود شدن قابلیت انتقال پذیری یادگیری به موقعیتهای متنوع
1
کاربرد در آینده.
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حساب ،هندسه ،موسیقی و نجوم تدریس میشدند؛ و «هنرهای ضروری» که آنها را «هنرهای مکانیکی» 1نیز
مینامیدند ،شامل :آهنگری ،دریانوردی ،کشاورزی ،شکار و همچنین پزشکی و معماری که در اصناف و
انجمنهای حرفهای و توسط خود حرفهمندان ،بدون هیچ پیوند آ کادمیک با فلسفه ،علم و یا سایر هنرهای متعالی
آموزش داده میشدند (.)Celani, 2012
این جایگاه نازل معماری ،در دوران رنسانس تا حدودی تغییر کرد .بین قرون شانزدهم و هفدهم هنرهای
تجسمی [ازجمله نقاشی ،مجسمهسازی و معماری] جایی حدفاصل هنرهای متعالی و کاربردی قرار گرفتند.
در موقعیتی نزدیکتر به علوم ،ادبیات و ریاضیات؛ و کمی دورتر از صنایع دستی .نقش معمارانی مانند آلبرتی،
لئوناردو و برونلسکی برای این تغییر بسیار مهم بود .آلبرتی در کتابی با نام «موضوع ساختمان» 2معماری را به
عنوان محصول طراحی تعریف می کند و ابعادی از اندیشه ورزی و فکر را در معماری مطرح مینماید.
با بهرهگیری از نقشهها و قواعد ترسیمی و همچنین با ظهور پرسپکتیو [که اخیرا اختراع شده بود] و البته
مدلهای دارای مقیاس 3،معماران کنترل فرآیند تولید ساختمان را به دست آوردند و از این طریق از دست اربابان
اصناف آزاد شدند ومعماری با دستور زبان و نظریههای خاص خود به یک دانش تعمیمپذیر تبدیل شد.
باید توجه داشته باشیم که آکادمیها به عنوان جایگزینی برای سیستم کارآموزی ایجاد نشدند ،بلکه منجر به
توسعه دو حوزه کامال جدید شدند :اول مطرح شدن و گسترش مباحث نظری و تئوریک در مورد هنر و معماری؛ و
دوم مطرح شدن موضوع طراحی به عنوان راهی برای تعریف پیشینی ساختمان .در کنار کارکرد جدید آ کادمیها،
آموزشهای عملی معماری همچنان در سلطۀ صنوف ادامه داشته و برای قرنها توسط انجمنهای حرفهای و
کارگاههای خصوصی ارائه شده است .پیدایش استودیوهای طراحی ،به طور مثال در مدرسه بوزار پاریس ،بعدها
و در نیمه دوم قرن نوزدهم اتفاق میافتد.
در قرن بیستم و پس از جنگ جهانی اول ،با پدیدهای به نام باوهاوس مواجه میشویم .احتما ًال باهاوس در
وایمار موفق ترین نمونه از ادغام کارگاههای عملی و حرفهای در تحصیالت آکادمیک معماران بود .آموزش آن
ریشه در سنتی مبتنی بر سیستمهای کارآموزی پیشین داشت و ادغام مجدد مسائل فنی و زیباشناختی از طریق کار
شدید و سخت در کارگاههای تولیدی که با شکلی شبیه به ایدۀ “طرح و ساخت همزمان” که امروز به عنوان بخشی
از امکانات تازه ناشی از کار با ابزارهای رایانشی با آن مواجه هستیم ،مطابقت نسبی دارد.
در باوهاوس «صنایع دستی» به عنوان نمونهای از یک وحدت ایده آل بین «طراحی هنری» و «تولید اشیاء و
چیزها» 4تلقی می شد .در این مدرسه هر کارگاه دو استاد داشت :یک استاد فرم ،هنرمند مسئول طراحی و جنبههای
زیبایی شناسانۀ کار ،و یک استاد حرفه و فن ،5که از بین پیشهوران 6صاحب مهارت های فنی انتخاب میشد.
در خالل سالهای  1923تا  ،1928موهولی ناگی 7چیزی را بنیاد نهاد که تا امروز همچنان وجود دارد.
نکتۀ بنیادی در فهم او از جوهر آموزههای باهاوس ،اهمیت و تاکید بر ادغام هنر و علم بود .او بسیار عالقهمند
به کیفیات ذاتی مواد بود و سعی در استخراج ارزشهای زیباشناختی از فنآوریهای جدید تولید صنعتی داشت.
ایدههای موهولی ناگی در کتابی با عنوان «ماده و معماری» 8مطرح شده است .این کتاب به عنوان یک مرجع مهم
برای طراحی مدرن مطرح بوده است و در این کتاب او ضمن شرح روشهای آموزشی خود مسئله «ادغام تئوری
و عمل در طراحی» را مطرح میکند:
در این شیوه  : ...معلامن و دانش آموزان در همکاری نزدیک مجبور به یافنت راه های جدید هستند .از طریق دست
زدن به مواد و تجربه واقعی و عملی خواص آنها و از طریق کار با ابزارها و ماشینهایی به کسب دانشی نایل
میشوند که هرگز از طریق کتابها و در مدارس معمولی به دست منیآید)Moholy-Nagy 1938: 23( .

 8البته این کتاب با عنوان  The New Visionبه زبان انگلیسی ترجمه شده است.

mechanical arts
lineamentis
scale models
material production
crafts
craftsman
Moholy-Nagy

1
2
3
4
5
6
7

اگرچه باهاوس یک نمونه بسیار تأثیرگذار در آموزش معماری بود ،اما پس از آن و در واقع بعد از جنگ
جهانی دوم ،بسیاری از مدارس حرفهای در دانشگاههای بزرگتر گنجانده شدند .این مدارس برای کسب اعتبار
1
علمی مجبور به گنجاندن مطالب «علمی» بیشتری در برنامههای آموزشی خود بودند .به طوری که هربرت سایمون
شرح میدهد:
« طعنه آمیز است که در خالل این قرن (قرن بیستم) شیوههای آموزشی علوم طبیعی (علوم تجربی) تقریباً
برنامههای درسی متام مدارس حرفهای [از جمله مدارس معامری ادغام شده در دانشگاههای جدید] را به شکلی
کامال مصنوعی و انتزاعی پیش برده است .وضعیتی که طی دو و یا سه دهه بعد از جنگ دوم جهانی به اوج خود
رسید)Simon 1998, 111( .
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Herbert Simon
Design Process
Design Lab
Computer aided Design
prototype

1
2
3
4
5
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شبیه به دانشکدههای مهندسی ،برنامههای آموزشی معماری نیز به تدریج تغییر یافتهاند .مدارس و یا
دانشکدههای معماری از طریق گنجاندن حداکثری محتواهای علمی (علوم تجربی و تا حدودی علوم انسانی)،
بخشی از کارکردها و تواناییهای پیشین و سنتی خود را از دست می دهند .اما این روند آسیبزا پس از موضوعیت
یافتن و انجام پژوهشهای گستردۀ علمی بر روی «فرآیند طراحی» 2به یک نقطه عطف مهم و اساسی رسید.
اصلیترین یافتههای پژوهش در زمینۀ «فرآیند طراحی» به شرح زیر بوده است:
۱ .امکان دستیابی به طراحی بهتر ،در صورت درک و بررسی فرآیند طراحی
۲ .بیرونی و انتزاعی کردن فرآیند طراحی ،امکان شکل گیری تیم های بزرگ طراحی و همکاری برای حل
مسائل بزرگ تر را فراهم می کند
۳ .برای قسمتهای پر تکرار در فرآیند طراحی میتوانیم از رایانه استفاده کنیم ،و این بخش از فرآیند را به
شکلی خودکار پیش ببریم ()Gregory 1971
در استودیوهای معماری پیشین [و همچنان امروزی در ایران] معمو ًال کارها به روشی علمی و سیستماتیک
انجام نمیشد .طراحی معمو ًال به شکلی الهامآمیز و اکتشافی ،و مبتنی بر روشهای آزمون و خطا پیش میرفت.
[میرود] و البته با نمودها و یا بارقههای ضعیفی از مفاهیم فیزیکی مثل نور ،آکوستیک ،ایستایی و  ...در
کاربردهای معمارانه آنها .درست مشخص نیست از چه زمانی؛ ولی امروزه بسیاری از دپارتمانهای معماری در
دنیا دارای چیزی به نام «آزمایشگاه طراحی» 3هستند که در آنها بر روی فرآیندهای طراحی مطالعه میشود.
نوع دیگری از آزمایشگاه که در برخی دانشکدههای معماری شکل گرفته و معرفی شد ،آزمایشگاه «طراحی
به کمک رایانه» 4بود .در دهه  1970اولین دورههای آموزشی از  CADدر دانشکدههای معماری ارایه شدند .در
دهه  1980و همزمان با فراگیری استفاده از رایانههای شخصی ،مدلسازیهای سهبعدی جای خود را به تدریج
در استودیوهای معماریباز کردند؛ و با فراهم نمودن امکانات تجسمی پیشرفتهتر ،و محبوبیتی که در زمینه ارائۀ
سهبعدی پیدا کردند ،به نوعی جایگزین مدلهای فیزیکی (ماکتها) شدند.
از اواخر دهه  1990برخی از مدارس معماری شروع به استفاده از روشهای نمونهسازی (ماکتسازی)
سریع با بهرهگیری از انواع ماشینهای قابل کنترل توسط رایانه کردند .فضاهایی که بعد ًا با عنوان «آزمایشگاه های
ساخت دیجیتال» نامیده شدند .در ابتدا این امکانات فقط شامل ماشینهای نمونهسازی سریع برای تولید مدلهای
کوچکتر بود .اما بهزودی عالقهای به ابعاد و روشهای تولید صنعتی جدید پیدا شد و کم کم تطور معنایی جالب
5
و قابلوجهی شکل گرفت؛ که مدلهای مقیاس کوچک را کم کم از مفهوم ماکت به سمت مفهوم پروتوتایپ
سوق می داد.

آزمایشگاههای ساخت رقویم (دیجیتال)
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«آزمایشگاه ساخت رقومی» ،2)FAB LAB( 1فضایی است برای خلق ،نوآوری ،یادگیری ،آموزش و اختراع،
که امکان دسترسی به محیط ساخت ،فنآوریهای پیشرفته ،مصالح و دانش را فراهم میآورد .این فضا مکانی
است عمومی تا به همۀ افراد جامعه امکان ساخت هر چیز را بدهد .شبکۀ بینالمللی «فبلب»ها با بیش از ۱۸۰۰
آزمایشگاه ،در بیش از  ۱۰۰کشور جهان ،محیطی برای تعامل محققان ،هنرمندان ،سازندگان ،دانشجویان و
عالقهمندان به حوزۀ ساخت ایجاد نموده است.
هر چند استفاده از ابزارهای قابل کنترل توسط رایانه برای «نمونه سازی» 3و «مدلسازی» ،4هدف اولیه از
ایجاد و توسعۀ اینگونه فضاهای آموزشی بوده است؛ ولیکن در آزمایشگاههای ساخت رقومی ،ارتقاء فعالیت از
5
یک «اتفاق مبتنی بر تجربه» به یک «رویکرد علمی خالق» .متضمن فعالیتهای دیگری از جمله تفکر سیستمی
و سیستمسازی ،6استفاده از متغیرهای کنترلی ،7بازبینی و ارزیابی حدسیات ،و مستند سازی 8کلیه فرآیندها بوده
است .لذا علیرغم تفاوتهای ظاهری این فضاها با آزمایشگاههای معمول و پیشین ،مجموعۀ این الزامات و
فعالیتها دلیل بهکارگیری نام «آزمایشگاه» برای اینگونه از فضاهای آموزشی و پژوهشی نوظهور بوده است.
یکی از اولین آزمایشگاههای ساخت رقومی در یک دانشکدۀ معماری توسط پروفسور ویلیام میچل در دانشکده
معماری و برنامه ریزی  MITو در اواخر دهه  1990احداث شد .اولین دستاورد این آزمایشگاه یک روش
مدلسازی با استفاده از روش «رسوب همجوشی» بود .دیگر ابزارهایی که به تدریج به این آزمایشگاه اضافه شد
شامل دستگاه «برش لیزری» و دستگاههای “سی ان سی” و «کاتر جت آبی» و  ...بودند .این آزمایشگاه به تدریج
کارآیی خود را برای استفاد Gدانشجویان دکتری برای ساخت مدلها و پروتوتایپها نشان داد و تعداد بیشتری از
دانشجویان شروع به فعالیت در این آزمایشگاه و استفاده از امکانات آن کردند.

طرایح رقویم  /طرایح ر ش
ایان�
«طراحی رقومی» (طراحی دیجیتال) در بسیاری از مواقع ،به فرآیند طراحی مبتنی بر بهکارگیری ابزارهای
رایانهای اطالق گردیده است؛حال آنکه در اینجا تفاوت ظریفی وجود دارد« .طراحی رایانشی» مستلزم استفاده
از «محاسبه» برای توسعۀ طرحها است .از این منظر ،میتوان گفت «طراحی رایانشی» نسبت به «طراحی رقومی»
متعامد است ،به این معنا که میتوان بدون استفاده از ابزار رایانهای ،طراحی رایانشی داشت؛ همچنین میتوان از
ابزار رایانهای بدون اتکاء بر طراحی رایانشی استفاده کرد .نمونهای از طراحی رایانشی که طراحی دیجیتالی نیست،
تجربیات سطوح مینیمال توسط فرای اتو ( )Oto & Rasch، 1996است که براساس محاسبه دستی انجام
شده است .در مقابل ،استفاده ساده از رایانه به عنوان ابزاری برای ترسیمات ،و نه استفاده مستقیم از محاسبات،
نمونهای از طراحی دیجیتال است که طراحی رایانشی نیست .در نهایت میتوان کار مارک بوری در ساگرادا فامیلیا
( )Burry، 1993را نمونهای از هر دو مفهوم طراحی دیجیتالی و طراحی رایانشی دانست.

ساخت دیجیتال

9

«ساخت دیجیتال» از همنشینی و همآوایی معماری ،تفکر انبوهسازی و فرآیندهای ساخت صنعتی به وجود
آمده است .در این روش اجزای تشکیل دهندۀ طرح معماری به قطعات کوچکتری که دیگر الزم نیست یکسان
باشند ،تقسیم شده و این قطعات توسط ماشینهای دیجیتال ساخته میشوند؛ تا پس از اتمام ساخت به محل
Digital Fabrication Laboratory
Fabrication Laboratory
Sampling
Modeling
Systematic Thinking
Systematization
Control Variables
Documentation
Digital Fabrication

1
2
3
4
5
6
7
8
9

محیط ساخت و روشهای تولید رقویم (سامانۀ )CAM
ی رقومی» به دلیل بهرهمندی از درجات پیچیدگی باال و همچنین فرآیند[و نه قطعه]های تکراری نیازمند
«طراح 
َ
کامال رقومی و خودکار
به استفاده از روشهایی متفاوت با روشهای پیشین است .ممکن است گاهی یک فرآیند
نباشد و در مرحلۀ خاصی نیاز به نظارت و دخالت مستقیم عامل انسانی داشته باشد ،اما آنچه در پذیرش یک
فرآیند به عنوان «فرآیند تولید رقومی» اهمیت دارد بحث چرایی استفاده از ابزارها است .چراکه همواره باید مدنظر
داشت که اگر ابزارهای ساخت دیجیتال نتوانند شامل یکی از عوامل زیر باشند تنها به عنوان ابزاری نمایشی و غیر
ضروری خواهند بود .این عوامل عبارتند از  :کاهش زمان انجام پروژه ،کاهش هزینههای پروژه ،افزایش دقت اجرا
و فراهم آوردن امکان ساخت (گالبچی و همکاران.)۱۳۹۰ ،
به طور کلی روشهای ساخت رقومی در عرصۀ معماری را میتوان به پنج دستۀ اصلی طبقهبندی نمود:
•روشهای تولید دو بعدی و دو و نیمبعدی
•روشهای کاستنی
•روشهای افزودنی
•روشهای تبدیل /تغییر فرم
•روشهای سرهم کردن اجزا

ابزارهای ساخت رقویم (دیجیتال)
مجموعۀ ابزارهای رایج در «آزمایشگاههای ساخت رقومی» که توانایی پاسخگویی به نیازهای معماران را
دارا بودهاند ،در دو مقیاس «نمونهسازی» و «ساختمانسازی» عبارتاد از:

بازوهای رباتیک صنعتی

منظور از رباتهای صنعتی در مقاالت و پژوهشهای اینچنینی در حوزۀ معماری معمو ًال همان بازوهای ۶
محورۀ معمول در صنایع خودروسازی میباشد .این بازوها برای کاربریهای بسیارمتنوعی قابل استفاده هستند،
از جمله حتی برای جوشکاری و رنگ .این قابلیت چند کاربردی این اجازه را به کاربر میدهد تا از آنها به عنوان
1 Mass- Customization
)2 CAD (Computer Aided Design
)3 CAM (Computer Aided Manufacturing
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پروژه منتقل شده و نصب گردند.
گسترش فعالیت شرکتهای پیشرو در زمینۀ ساخت و تولید ،در صنعت ساختمان ،این باور معماری معاصر
را تایید میکند که فرآیندهای «ساخت به کمک رایانه» نقش مهمی را در تغییر گفتمان معماری از «تولید انبوه» و
استانداردسازی درون آن ،به سمت درک و استفاده از «سیستمها» و اجزای تغییر یابندۀ ساختمانی ایفا میکنند .در
نتیجه هوشمندانه به نظر میرسد که تولید و ساخت رقومی را به جای یک فعالیت کمکی صرف ،به عنوان یک
وجه استراتژیک فرآیند طراحی قلمداد کنیم (.)Menges,2006
با توجه به امکان غیر یکسان شدن قطعات تشکیل دهندۀ طرح ،معماری میتواند از تولید انبوه صنعتی فاصله
گرفته و ایدۀ «سفارشیسازی انبوه» 1را برای تولید معماری دنبال نماید .این روش عالوه بر آن که دقت و کیفیت
ساخت را افزایش میدهد ،کمک میکند تا تولید و ساخت پروژههای پیچیدۀ معماری که با روشهای پیشین
ممکن نمینمود ،صورت واقعیت به خود گیرند.
فرآیند ساخت دیجیتال از نرمافزارهای مدلسازی سه بعدی و «طراحی به کمک رایانه» 2استفاده میکند تا پس
از طراحی ،پروژه را برای «ساخت به کمک رایانه» 3آماده کند(خبازی .)۱۳۹۱،فرآیند آمادهسازی ساخت نیز شامل
مراحل متعدد و پیچیدهای است ،و این قابلیت را دارد تا در فضای مجازی کنترل شود .این کنترل و آمادهسازی
همانند مرحلۀ طراحی ،توسط ابزارهای رایانهای صورت میگیرد .کنترل بر فرآیند طراحی و ساخت متأثر از عوامل
متعددی از جملهمصالح ،هندسه ،سازه ،ابزارها ،اتصاالت ،حمل و نقل ،نصب و کارایی است.
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اسکنر سه بعدی ،ابزار مناسب برش و حکاکی و  ...استفاده نماید .این امکان تنها با تغییر عملگر 1انجام میپذیرد.
عالوه بر این ،فضای کار بزرگ و هزینۀ مناسب نسبت به انواع رایج دستگاههای  CNCنیز از ویژگیهای مثبت
این ابزار است.
در سالهای اخیر فعاالن متنوعی در حوزۀ معماری تالش کردند که از ربات برای ساختن استفاده کنند .عالوه
بر برخی از دفاتر ،دانشگاهها و فضاهای علمی همچون  ،ETH Zurich، TU Viennaدانشگاه اشتوتگارت و
دانشگاه میشیگان نیز به تحقیق در این راستا پرداختهاند.
شرکتهای زیادی رباتهای متنوعی را برای کارهای صنعتی عرضه کردهاند ،ولی در این میان برند KUKA
در حوزۀ معماری با بیشترین اقبال مواجه شده است ،چرا که میتوان با بهرهگیری از افزونههایموجود به راحتی
توسط نرمافزارهای تخصصی معماری آن را هدایت نمود.
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ت  :2استفادۀ معماران از ربات  KUKAدر محیطهای ساخت رقویم منبعURL 1 :

دستگاه برش سی ان سی

2

دستگاه «سی ان سی» در واقع پایۀ تمام دستگاههای ساخت رقومی است .این دستگاه با امکان حرکت دو یا
سه بعدی بر روی یک صفحۀ تخت و یا حجمی از مصالح خام ،و با نصب نوکهای مختلف بر روی دستگاه،
میتواند مصالح را به شکلهای مختلف برش بزند و یا پرداخت کند .اکنون نمونههای آن که در پنج محور امکان
حرکت و برش دارند وارد صنعت شده است .نصب نوکهای مختلف امکان انجام فعالیتهای متعدد برای این
دستگاه را فراهم کرده است .این دستگاهها به لحاظ قابلیتهای حرکتی در سه دستۀ اصلی طبقهبندی میشوند:
•دستگاههای با محیط کاری منطبق بر مختصات دکارتی
•دستگاههای با محیط کاری استوانهای
1 End Effector
2 Computer Numeric Control

•دستگاههای با محیط کاری کروی.
«دستگاه برش لیزری» 1یک «دستگاه سی ان سی» با نوک لیزر است ،که با استفاده از پرتوهای لیزر جهت
برش بر روی مواد مختلف صفحهای به کار میرود .این ابزار نمیتواند همۀ مواد را برش بزند (به عنوان نمونه
برخی از پالستیکها را پیش از برش ذوب میکند) و یا برای برش فلز باید از لیزر خاص استفاده نمود.

چاپگرهای سه بعدی

2

چاپگر سه بعدی با تکنولوژی FDM

4

 FDMرایجترین روش چاپ سه بعدی برای
استفاده از چاپگرهای سه بعدی رومیزی است.
فیالمنتهای ترموپالستیک گرم شده و از مخزن
5
پالستیکهای ذوبشده در جهات  Xو  Yتخلیه
میشوند ،در حالیکه در حین ساخت میز دستگاه
الیه به الیه در راستای  Zپایین میرود و محصول
از پایین به باال ساخته میشود .اگر محصول بخش
معلق (آویزان) داشته باشد ،به زیر سازی نیاز
دارد که میتواند بعد از اتمام چاپ ،از محصول
جدا شود .این نوع چاپگرهای سه بعدی ابزاری
بهینه به لحاظ هزینهای برای توسعه محصول و
نمونه سازیهای سریع در کارگاههای کوچک
و بخشهای آموزشی هستند در حالیکه ظرفیت
ساخت قطعات بزرگ را با دقت و با سرعت
مناسب دارا میباشند.

چاپگر سه بعدی با تکنولوژی SLA

ت  :3نمونهای از چاپگر سه بعدی  FDMمنبعURL2 :

6

 SLAتوسعه قدیمیترین تکنولوژی چاپگرهای سه بعدی است که توسط چاک هال در سال  ۱۹۸۳اختراع
شد SLA .با در معرض قرار دادن الیهای از رزین مایع حساس به نور ،با پرتوی از لیزر ماوراء بنفش ،باعث
8
سخت شدن رزین و جامد شدن آن میشود .هنگامی که لیزر الگوی دلخواهی از رزین را سخت میکندّ ،
سکوی
ساخت مدل در داخل تانک مایع چاپگر ،به اندازه ضخامت یک الیه پایین رفته و لیزر شروع به فرم دادن به الیۀ
7

Laser Cutter
3D Printers
)Additive Manufacturing (AM
Fused Deposition Modeling
Extrude
Stereolihtography
Chuck Hall
Platform

1
2
3
4
5
6
7
8
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به طور کلی چاپ سه بعدی را «ساخت افزایشی» هم مینامند (. )Excell, 2013که در آن الیههایی از
مصالح با روی هم نشستن و کنترل به وسیله رایانه ،یک شیء سه بعدی را میسازند .در این فرآیند یک فایل سه
بعدی که توسط نرمافزارهای  CADبه وجود آمده است میتواند اطالعات مورد نیاز برای چاپگر را تهیه کرده و
چاپگر ،با روی هم نشاندان مصالح ،حجم نهایی را ایجاد میکند (.)Taufik, 2014
ارزش واقعی این چاپگرها در دو زمینۀ اقتصاد و نوآوری بررسی میشوند ،ازنقطهنظر اقتصادی این نوع
چاپگرها باعث باز کردن پنجرههای جدید اقتصادی بر روی جامعه است و با کمک آنها سرعت و تنوع تولید
محصوالت و صد البته کیفیت آنها بیشتر میشوند؛ به گونهای که در آیندهای از راه رسیده ،قادر به ایجاد فرصتهای
شغلی فراوانی خواهند بود.
3
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بعدی میکند .هر الیه بر روی الیه پیش از خود ساخته میشود .مشابه تکنولوژی چاپگرهای سه بعدی ،FDM
ِ
محصوالت دارای قسمتهای معلق نیازمند زیرسازی هستند .بعد از تکمیل چاپ ،محصول باید در یک حالل
شستشو داده شود .گاهی نیز در فر  UVبه منظور پردازش نهایی پخته میشود SLA .محصوالتی با استفاده از
صفحات نرم و با جزییات بسیار دقیق تولید میکند؛ و در صنایعی مانند جواهرسازی و دندانپزشکی برای ساخت
قالبهای ریختنی به صورت فزایندهای در حال رایج شدن است.

آزمایشگاه جامع علوم کاربردی (خانۀ ساخت دیجیتال)
همانگونه که پیشتر ذکر شد« ،آزمایشگاه جامع علوم کاربردی» در سال  ،1397در دانشگاه هنر تأسیس
گردیده است .این آزمایشگاه با اهدافی چون :همسویی با شیوههای نوین آموزش معماری در جهان ،بسترسازی
جهت پژوهشهای کاربردی در زمینۀ معماری ،ارائۀ خدمات آموزشی ،پژوهشی و حرفهای به کلیۀ دانشجویان و
عالقهمندان حوزۀ ساخت رقومی ،و البته همسویی با رشد امروزین صنعت ساخت و ساز آغاز به کار نموده است.
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تجه�ات موجود در «آزمایشگاه جامع علوم کاربردی» (خانۀ ساخت دیجیتال) در پردیس فارا� دانشگاه ن
یز
ه�
ت  :4شمای کیل و
ب

منبع :نگارندگان

فعالیتهای آزمایشگاه خانه ساخت دیجیتال
فعالیتهای این مجموعه را میتوان در سه قالب کلی شامل فعالیتهای آموزشی و کمکآموزشی ،فعالیتهای
پژوهشی و خدمات حرفهای مورد بررسی قرار داد.
فعالیتهای پژوهشی این آزمایشگاه شامل بسترسازی و ارائۀ خدمات ،ارائۀ مشاورۀ تخصصی و حمایت از
پایاننامههای دانشجویان مقاطع کارشناسیارشد و دکتری ،مرتبط با موضوعات طراحی و ساخت رایانشی است.
این آزمایشگاه به عنوان زیرمجموعهای از «شبکۀ آزمایشگاههای علمی ایران» (شاعا) آمادگی ارائۀ خدمات در
چارچوب ضوابط شبکه آزمایشگاهی به کلیۀ پژوهشگران متقاضی را دارا است.
این مجموعه در تعامل نزدیک با برنامههای آموزشی در دانشکدۀ معماری و شهزسازی دانشگاه هنر و
خصوصا در دروس مرتبط با حوزۀ ساخت ،سعی بر فراهم آوردن امکان تجربههای عینی و عملی ساخت برای

ﺗﺼﻮﯾﺮ  -1ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه

ت  :5نمونهها� از محصول بر�خ از کارگاههای برگزار شده در «آزمایشگاه جامع علوم کاربردی» دانشگاه ن
ه�
ی

منبع :نگارندگان
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دانشجویان داشته است .این امکان در قالب فعالیتهای کالسی دانشجویان و از طریق هماهنگی میان اساتید
دروس و مدیریت آزمایشگاه فراهم گردیده است .همچنین این مجموعه با برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت
و بلند مدت به صورت مستقل از سرفصلهای دانشگاهی نیز در تالش برای توسعه و نشر دانش مرتبط با علوم
ساخت میباشد.
آزمایشگاه جامع علوم کاربردی سعی مینماید تا ضمن تعامل با فضای کار حرفهای ،عالوه بر ایفای نقش
جهت ارتقای سطح فعالیتهای حرفهای ،شرایط الزم برای ارتباط دانشگاه با صنعت را فراهم نموده و به ارتقای
دانشگاه هنر و تقرب این دانشگاه به نسل نوین دانشگاهها در جهان یاری رساند.
نمونههایی از کارگاههای آموزشی-پژوهشی برگزار شده در این مجموعه ،طی سالیان گذشته ،به شرح زیر
بوده است:
Nexorade Structures
•کارگاه سازههای نکسورید
Surface Active Structures
•کارگاه سازههای صفحه فعال
Composite Structures
•کارگاه سازههای کامپوزیتی
Robotism Architectural Assembly
•کارگاه روباتیسم
ِ
ِ
دیجیتال دیجیتال Digital Digital Fabrication
ساخت
•کارگاه
Bamboo Bam
•کارگاه بامبو بام
•کارگاه سازههای خمش-فعال Bending Active Structures

گ�ی تجربههای مستقیم دانشجویان از فرآیند ساخت رقویم
ت  :6تصاویری از نحوۀ مشارکت در فعالیتهای آزمایشگاه و شکل ی
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Abstract
Benefiting digital fabrication technologies in architectural education is a recent
and rapidly evolving phenomenon. Digital fabrication labs not, common in standard architectural education curriculums until recently, are nowadays widespread
in architectural schools. Although the first two experimental applications of digital
fabrication, including “prototyping” and “modeling”, have been developed exclusively in laboratories that existed in the faculties of mechanical engineering, since
the late 1990s, a new type of laboratory has been established and dedicated to these
activities in most of the world-leading architectural schools. These laboratories
were called “Rapid Prototyping Laboratories” at first and then renamed to “Digital
Fabrication Laboratories”.
Due to the growing popularity of the new generation of laboratories in the faculties of architecture, and the need to familiarize and promote these technological
and educational environments, considering the growing and evolving needs of
the construction industry, this article introduces “Comprehensive Laboratory of
Applied Sciences” in the Faculty of Architecture and Urban Design at the Tehran
University of Art.
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