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موضوع
طراحي پارامتريك و ساخت ديجيتال ،در سالهاي اخير به عنوان يك گرايﺶ فني در معماري معاﺻر تو سعه

يافته اســـت .ســـاخت ديجيتال تحت عنوانِ عملِ اســـتفاده از ابزارآﻻتِ ديجيتال همانندِ پرينترهاي ســـه بعدي،

وايركاترها ،روباتها و دســـتگاههاي  ، CNCبراي ســـاخت از قطعات كوچك تا ســـاختمانهاي بزرگ ،اطﻼق
مي شود .همﭽنيﻦ گسترش روزافزون كابرد رايانه ،حرفة طراحي را در وجوه مختلف تحت تاثير قرار داده ا ست؛

يكي از شاخههاي گسترش تكنولوژي ،كاربرد متدهاي رايانشي در طراحي و آناليز سازههاي با فرم آزاد است .در
طي ســالهاي اخير تحﻘيﻘات گســتردهاي بر روي روشهاي ديجيتالي طراحي ايﻦ ســازهها انجام شــده اســت.

پي شرفتها در ابزار طراحي كامپيوتري ،امكان تسهيل ساخت و توليد ايﻦ ساختارها را به منظور دستيابي به بهبود
عملكرد و كارايي آنها ،فراهم كرده اســت ،به طوري كه محصــول نهايي ســاخته شــده با اســتفاده از ايﻦ ابزار ها
امكان د ستيابي به مح صوﻻت جديد و بديﻊ را در حوزه معماري و طراحي داخلي در كمتريﻦ زمان ممكﻦ ن سبت
به روشهاي ساخت سنتي ميدهد.

در ايﻦ كارگاه سعي بر آن است تا با استفاده از متدهاي بديﻊ رايانشي به طراحي يك سازهي معماري بپردازيم

و سپس تو سط ابزار هاي نويﻦ ساخت ديجيتال و به طور خاص با ا ستفاده از ربات  ٦محوره كوكا ،به ساخت
سازه طراحي شده توسط دانشجويان بپردازيم.
محورهاي آموزش:
-

طراحي و ساخت يكپارچه رايانشي

-

آموزش گرسهاپر

-

آموزش استفاده از ابزار ساخت ديجيتال و بازوي ربات

-

آموزش توليد  g-codeبراي كار با ربات

زمانبندي كارگاه
تاريﺦ برگزاري كارگاه از  ٩تا  ١٧آذرماه  ١٣٩٨به مدت  ٨روز خواهد بود .زمان رسمي كارگاه هر روز از ساعت
 ٨ﺻبح الي  ٨شب ميباشد.

جدول زمانبندي

عصر

ﺻبح

روز ١

معرفي كارگاه و آموزش گرسهاپر

آموزش گرسهاپر و رفﻊ اشكال

روز ٢

معرفي تئوري كارگاه

آموزش كار با پﻼگيﻦهاي مرتبط با چگونگي كار با ربات

روز ٣

معرفي ساخت ديجيتال

تمريﻦ اول كار با ربات

روز ٤

آموزش نحوه استفاده از

روز ٥

مستند سازي

روز ٦

توليد g-codeهاي مربوط به پروژه نهايي

روز ٧

ساخت پروژه نهايي با ربات

روز ٨

ساخت پروژه نهايي با ربات

gripper

تمريﻦ دوم كار با ربات
معرفي پروژه نهايي و شروع طراحي به ﺻورت گروهي

مراحل كارگاه

ايﻦ كارگاه با هدف آموزش طراحي و ساخت ديجيتال داراي دو بخﺶ اﺻلي آموزش و تجربه طراحي و

ساخت ميباشد كه در پنج مرحله اجرا خواهد شد .در تمام مراحل در ﺻورت نياز در ارتباط با آنﭽه جهت توسعه
كار مورد نياز هست آموزش خواهند ديد.
مرحله اول – آموزش گرسهاپر:
در ايﻦ مرحله به دانشجويان ابزار طراحي آموزش داده خواهد شد تا بتوانند در مراحل بعدي از آن در جهت

توسعه طرحهاي خود استفاده نمايند .به عﻼوه ،در ادامه مسير كارگاه نيز آموزش هاي تكميلي در ارتباط با موضوع

كارگاه در ﺻورت لزوم ارائه خواهد شد.

مرحله دوم – آموزش ساخت ديجيتال و نحوه كار با ربات:
جهت پيشبرد هدف كشف پتانسيلهاي موجود در حوزه ساخت ديجيتال ﻻزم است دانشجويان حتيالمكان با

تمامي امكانات ابزارهاي ساخت آشنا شوند .در ايﻦ مرحله نحوه استفاده از ايﻦ تجهيزات آموزش داده خواهد شد.
مرحله سوم – تمريﻦ اول:

در ايﻦ مرحله جهت آشنايي بيشتر دانشجويان با ربات و بررسي بيشتر نحوه كار آن ،هر گروه يك پروژه

كوچك با ربات انجام خواهد داد.

مرحله چهارم  -طراحي پروژه نهايي:
در ايﻦ مرحله هر گروه يك مدل اوليه از كار نهايي ،با توجه به آنﭽه آموخته و تواناييهاي توليد ،آماده ميكند

تا از ميان آنها يك كار براي ساخت انتخاب گردد.

مرحله پنجم – ساخت نهايي:
در نهايت از ميان كارهايي كه در مرحله قبل ساخته شدهاند ،يك يا دو اثر انتخاب خواهد شد تا در ابعاد واقعي

ساخته شود.
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