
 

  پایدارهنری ساختارهای  پرینت سه بعدی

 

، در هم آمیخته استطراحی پایدار به منظور نمایش قابلیت های  جدید که هنر، علم و صنعت راچیدمان یک  

به عنوان بخشی از نمایشگاه جدید  گذشته شنبه ازایشگاه ماین ن .مده استآ به نمایش دردر موزه طراحی لندن 

را  جهانی پایداریبهبودی و  اقتصاد چرخشیافزایش  ،در کاهش تولید زبالهکه نقش طراحی « عصر ضایعات»

 منحنی شده پرینت سه بعدیهای بیوپالستیک و چوبی از پانلمجموعه ای  برگزار شده است. کندبررسی می

بخش  نام دارد، الهام AURORA که اثراین  .دانشدهنصب معلق به صورت در باالی سالن ورودی و ناقص  شکل

 بعدی به نام سهافزار دهنده نرمارائه یک شرکت است و توسط شناسی جدید برای جهانی تجدیدپذیرتر زیبایی

Dassault Systèmes  به نام یو معمار Arthur Mamou-Mani راحی و تولید شده استط. 
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 با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی ساختارهای پایدار توسعه

درصد از این زباله ها بازیافت می  15تنها  که شودجهان تولید می  درساالنه دو میلیارد تن زباله  در حال حاضر

یرات آب تغیسبب د. زباله های باقی مانده از طریق تولید گازهای گلخانه ای، مانند دی اکسید کربن و متان نشو

هوایی شدیدتر در سراسر جهان  که باعث افزایش دمای زمین و متعاقباً منجر به الگوهای آب و می شوندو هوایی 

با هدف افشای اقتصاد فعلی در بسیاری از مناطق  لندن موزه طراحی در عصر زبالهنمایشگاه جدید  د.گردمی 

چگونه  می دهدنشان ا ه مشگاه بری کمک کرده است. این نمایجهان است که به بحران زیست محیطی جا

کنند تبدیل  یها را به منابع ارزشمندزباله می توانند سه بعدی پرینتربا استفاده از فناوری  هنرمندان و طراحان

 .دهندتر و سبزتر توسعه ای پاکهای جدیدی را برای هدایت ما به سوی آینده و مواد و سیستم

 

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-450/


 
دهند که چگونه با جایگزین کردن نشان می عصر زبالهاز طریق نمایشگاه  Mamou-Mani طراحانی مانند

توانیم مواد معدنی، فلزات و سایر مواد ای در طراحی، ساخت و مصرف، میبا رویکردی دایره فعلیزندگی  شیوه

 مین ما به گردش در می آیند.أدر زنجیره ت شدن، به جای سوزاندن یا دفن زباله هادر واقع حیاتی را حفظ کنیم. 

 زندگی بهتر توانمندسازی جوامع برای ساختن  بهدر واقع  و نیستتکنولوژی فقط مربوط به  ینت سه بعدیپر

 کمک می کند.

 

این چیدمان چشمگیر اولین چیزی است اما تنها یکی از عناصر نمایشگاه عصر زباله است،  AURORAاگرچه 

در طول پروژه و تیمش  Mamou-Mani. مشاهده می کنند ورودیکه بازدیدکنندگان هنگام عبور از درهای 

و اجرای فرآیندهای ( LCAs) حیاتهای چرخه  فاده از ارزیابیبه دنبال این بودند که نشان دهند چگونه است
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صرفاً به عنوان یک شی  AURORA تولید کمک کند.در تواند به کاهش ردپای محیطی طراحی آگاهانه می

افت بازی به ساختارهای جدید طراحی برای زندگی بود که می تواندمورد بررسی قرار نگرفت، بلکه به عنوان یک 

 مسئله پایداری است.از طریق این ساختار به دنبال پرداختن به  Mamou-Maniشود. 

 AURORAپرینت سه بعدی طراحی و 

 عماری برفاهیم ماز اصول و م کاملیبه ساخت مجموعه نوآوران  از آنالین جامعه ای، این اثر در فرآیند طراحی

م از تیاین سپس  را فراهم کنند. AURORAروی داشبوردهای مشترک کمک کردند تا پایه و اساس طراحی 

ل از قبهای جداگانه برای ساخت ماژول Dassault Systèmesشرکت  3dxGenerativeافزار طراحی نرم

نرم افزار توانستند مفاهیم  و تیمش با استفاده از این Mamou-Mani. ندطراحی کل سیستم استفاده کرد

 ند.نظیم کنتو مونتاژ، جداسازی و مدوالر بودن سازه را به خوبی  ردهکبه واقعیت تبدیل معماری خود را 

 



 
مجازی با استفاده از پلت فرم  سه بعدی طرحماژول ها در یک  ،Mani-Mamouپس از تأیید طرح توسط 

3DEXPERIENCE Dassault Systèmes  .نصب را  توانستنداز طریق این پلتفرم، طراحی  تیممونتاژ شدند

های  LCAو تر های علمی دقیق  سازیشبیه در نتیجهد که گویی قبالً ساخته شده است و نای تجسم کنبه گونه

 . اجرا کردندروی ساختار بیشتری را بر 

شروع به  چاپگر سه بعدی یک با استفاده ازو تیمش  Mani-Mamouهنگامی که مرحله طراحی کامل شد، 

سه بعدی شده و پرینت  AURORAکردند. اکنون که  AURORAپرینت سه بعدی ماژول های جداگانه برای 

در  Dassault Systèmesشده است، جامعه سازندگان و طراحان گذاشته نمایش به  لندن در موزه طراحی

، Mamou-Maniبه گفته  سازه هستند.  این حال کار بر روی راه هایی برای تغییر کاربری ماژول های

AURORA کاربردی در طراحی پایدار، بلکه به عنوان یک ساختار یک عنوان نمایشی از  را نه تنها می توان به

 آینده در نظر گرفت.
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