
 

 

 کامپوزیت های زیستی بر پایه آب با قابلیت برنامه نویسی پرینت سه بعدی

به نام  یعیطب اشیا ساختگیاز  یمجموعه ا MIT یرسانه ا شگاهیدر آزما Mediated Matter محققان گروه

Ahuahoja استخوان بندی موجود در درختان،  یمولکول بیشده اند و از ترک یطراح یتالیجیکه به صورت د

در طول . تولید کرده است را با تکنولوژی پرینت سه بعدی  شده اندساخته  هاو استخوان  بیس حشرات، برونی

 ان،ستوی، ک. سلولززباله می شودتولید  سبب اجتناب ازکه  الهام گرفته شده استهای طبیعی از اکوسیستم فرایند 

 یها تیامپوزک مواد ساخت با قابلیت تنظیم یباالتر ییفضا رزولوشنبا و ترکیب شده  میو کربنات کلس نیپکت

تا  متریلیممختلف از  یها اسیمق گسترهدر  اپتیکیو  ییایمیش ،یکیمکان کاربردی با خواص ریپذ بیتخر ستیز

  شده است. دیشده و تول یطراح ('hojas') آب بر پایهبه پوست  هیشب یساختارها نیشوند. ا یم ترکیبمتر 

 

سخات  برای کامپوزیت های زیستی بر پایه آب با قابلیت برنامه نویسی Aguahoja پرینت سه بعدی

 دیجیتالی



 

 

Aguahoja I  یسخت گوناگون یشده با درجه هاساخته کامپوزیت های زیستی از ترکیبی  یمتر 5 با ارتفاع، 

ن که سطح آ ،ساخته شده بدون اجزا "یپوست ساختار" ایبه عنوان نما و  می باشد که تیرگیو  یریانعطاف پذ

ا ب -پوست انسان  زشده پس ا یمدل ساز پایایساخت و ساز یک  – می شودمحدود  یکیربات قابتوسط تنها 

 انیا. در پمورد استفاده قرار می گیرندعمل می کنند،  ستیز طیمح لتریکه به عنوان ساختار، پنجره، و ف نواحی

رد تا ک یزیبرنامه ربه گونه ای توان  یساختار را ماین  ،باشندن دیمف گریکه د ی، هنگاماین ساختارهاچرخه عمر 

آن به اکوسیستم  یساختار یبلوک ها جهیدرنت و (در هنگام بارش باران)به عنوان مثال  در آب تخریب شده

 این ساختار ها می شود را جادیا سبب که یمنابع طبیع یچرخه ها می شود که در نتیجه دهبازگردان خود یعیطب

واص خ با قابلیت تغییر ییسازه ها ندهیتواند در آ یم یطیمحزیست  یسیسطح از برنامه نو نی. امی کند تیتقو

 ه بعدی شدهپرینت س ی زیستیها تیکامپوز یمولکول بیکوچک در ترک راتییتغ یحت ایجاد کند.نسبت به فصل 

 .آنها داشته باشد شیو فرسا یبر طراح یتوجه قابل ریتواند تاث یم

 



 

 

 

 

ساخت رشد محاسباتی و  در راستایش میو ت Neri Oxman توسط قیسال تحق 6پروژه نشان دهنده  نیا

 لیرا تشک یکاربرد یمرهایاز پل ای که با هم کتابخانهبا پرینت سه بعدی  زیست سازگار تیکامپوز رباتیکی مواد

سلولز،  ان،ستویک کسانی یاجزااز مجموعه  نیمصنوعات موجود در ابا وجود این که همه . ، می باشددهند یم

 .متنوع هستند یطیمح زیست و رفتار یساختار ، آرایشظاهر ند، از نظرشده ا لیتشک و آب نیپکت



 

 

 

 



 

 

 

که در آن شکل و  است زیستیمواد  سه بعدی پرینت یبرا یکیروبات قاب کیشامل  Aguahoja I فرم پلت

ار، دما، )مانند ب یطیمحت یسز طی(، شراتیرگیو  ی)مانند سخت یکیزیبا خواص ف میمواد به طور مستق بیترک

 .می شود مشخص رهی( و غنازلسرعت بازو و فشار  ،یآزاد اتساخت ) به عنوان مثال درج یهاقید(، یرطوبت نسب

 ییها اسیشکل، عملکرد و ساخت در مق نیب یتنگاتنگ یکپارچگیپلت فرم،  نیبر آب ا یمبتن یتالیجید ساخت

 .ایجاد می کندمطابقت دارد،  یکیولوژیبا جهان ب بایکه تقر



 

 

 



 

 

 

Aguahoja  و مجموعه  وادم شاتیکتابخانه از آزما کی ،یغرفه معمار کی: نوع شی ساختگی می باشدشامل سه

 Mediated که توسط گروه با قابلیت مرطوب سازی یها یاز سخت افزار / نرم افزار مرتبط و تکنولوژ یا

Matter ساخته شده اند. غرفه Aguahoja I  پیش از قرار  2018سال  هیمرتبط با آن، در فور اشیا مصنوعیو

در معرض نمایش و  لیکمت MIT دانشگاه یرسانه ها شگاهیزماآ یدر الب ،SFMOMAگرفتن در مجموعه دائمی 

به عنوان  می باشند و در حال توسعهمرتبط  اشیا مصنوعیو  Aguahoja II غرفه دومدر حال حاضر . ندقرار گرفت



 

 

، موزه Cooper Hewitt که توسط "Nature: Cooper Hewitt Triennial Design" پروژه از یبخش

 عرضه خواهد شد.  ،شود یبرگزار مهلند  Kerkrade مکعب در یو موزه طراح Smithsonian یطراح
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