
 

 پرینت سه بعدی و رباتیکدر سوئیس با  یساختمان ساخت دیجیتالی

)آزمایشگاه علم مواد و   Empaساختمان در به طور رسمی  DFAB HOUSEسه بعدی شده پرینت خانه 

 سیسوئدوباندورف  در)یک آزمایشگاه سازنده خانه های هوشمند(  NEST در Eawag وتکنولوژی سوئیس( 

شده است،  جادیا یصنعت کیشر 30از  شیب یهمکار زوریخ و با ETH  پروژه که توسط محققان نیاافتتاح شد. 

ده بلکه ش یزیبرنامه ر یتالیجیدر جهان است که نه تنها به صورت د شده پرینت سه بعدی مسکونیخانه  نیاول

 .ساخته شده است سه بعدی یهاپرینتراز روبات ها و  دهبا استفا

 

 ی پرینت سه بعدی و رباتیکادغام تکنولوژدر سوئیس با  یساختمان ساخت دیجیتالی

واقع شده  NEST در پلتفرم نیباالتر متر مربع در 200ای با مساحت سه طبقه  پرینت سه بعدی شده این خانه

ربات  کیتوسط  است کهمنحصر به فرد  یبتن وارید کیو  فیظر بتنیسقف  کی یآن دارا منیاست. اتاق نش

ا آب ر یشود و کتر یم زبا ییفرمان خاص، پرده ها به طرز جادو کیاست. پس از گفتن  شدهپرینت سه بعدی 
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در سوئیس به در حال حاضر  ،رسد یبه نظر م یلیتخ یعلم لمیف که مانند یک کند. آنچه یآماده م یچا یبرا

 .واقعیت تبدیل شده است

 

 



 

. 

 فناوری ساخت و ساز و دیجد یها کیتوانند تکن یمدوالر، محققان م پرینت سه بعدی شده ساختمان نیا در

ساختمان به عنوان  کیمتشکل از NEST مورد آزمایش قرار دهند. آزمایشگاه  یزندگ یواقع طیرا در شرا یانرژ

هدف متصل شوند.  آنتوانند به  یم( ها طبقهاصطالح  درمختلف ساختمان ) مدول هایاست، که  کزیهسته مر

پرینت  نیهمچنباشد.  یم زین دارتریو ساخت و ساز کارآمدتر بلکه پا یزیتنها برنامه ر نه تالیجید یها یورااز فن

 یونمسک یکنند. به عنوان مثال، دو طبقه فوقان یم ایجاد یطراح ی دردیامکانات جد سه بعدی و دیگر فناوری ها

 .دمرتب شده ان دهیچیپ یهستند که با کمک دو روبات ساخته شده و در هندسه ها یقاب چوب یدارا



 

 

 و  Empaآزمایشگاه های گروهی مهمان آکادمیک ازکه پرینت سه بعدی شده این ساختمان  ساکنان نیاول

Eawag  به ندهیدر حدود دو ماه آمی باشند DFAB HOUSE  .از شرکت  ومیکنسرس کیمنتقل خواهند شد

نصب کرده  DFAB HOUSE هوشمند را درخانه  ایده های نیاول Digital STROM به مدیریت  تالیجید یها

 ،تنظیم نورخودکار  یها نهی، گزساختماناز  مرحله ایچند  هوشمندمحافظت  ایده های دیجیتال شامل نی. اندا

 .می باشدهوشمند  ینسل از لوازم خانگ نیو آخر



 

 

به طور روی سقف  کیفتوولتائ یماژول ها .می باشدهوشمند  یانرژ تیریاز لحاظ مد  DFAB HOUSEنیهمچن

 و Empa همراه با محققان و یراه انداز دهیکنند. دو ا یم مورد نیاز را تامین برق، شتریبرابر ب میو ن کیمتوسط 

Eawag یم نیز بدر هر صورت ا هک یفاضالب آب گرما ازطرف  کیاز  .کنند یکمک م انرژیذخیره بیشتر ، به 

ه بآب گرم  گریاز طرف د .شود یم یابیدوش باز یها ینیدر س یحرارت یمبدل ها قیاز طر میرود، به طور مستق

روش نه تنها موجب  نیا باز می گردد.بخار  گیبه دجای خنک شدن در لوله های آب در زمان عدم استفاده، 

 .دده یمرا کاهش در لوله ها  یباکتر رشدشود، بلکه خطر  یو آب م یانرژ رد ییصرفه جو



 

 

 DFAB مانند پرینت سه بعدی یپروژه ساختمان کی یدر اجرا"گفت:  Empaگیان لوکا بنا از موسسان شرکت 

HOUSEبه تالیجید بردهایاز  گذر. ادغام شدند تالیجید یایاز دن یدیبا مفهوم جد یساخت سنت یها ، روش 

این ساختمان بسیار خیالی از  است. دهیدانشمندان و کارشناسان صنعت را به چالش کش ،یساختمان واقع کی

و ساز  تخدر صنعت سا این تکنولوژی ها یکه به زود دوارمیام به واقیعت تبدیل شد.طریق یک گفتگوی سازنده 

 ."مورد استفاده قرار بگیرند
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