چرا طراحی پارامتریک جذاب است؟

درست است که در طراحی با تغ رات و تعریف اندازه و مقدارها یا همان پارامتر میتوانیم حتی به

صورت رندوم اشکال را تغ ر دهیم و همیشه برای ما چیزهای غیرقابل پیشبینی و جالب است.

مانند حل یک معما و یک اتفاق جدید بدون برنامهریزی اما این بدان معنا نیست که ما از دنیای
معماری و هنر معماری و اصول ساخت فاصله بگیریم و بدون در نظر گرفتن فضای بیرون و درون و

عدم توجه به اقلیم منطقه فقط به پارامترها و تغ رات فکر کنیم.
زاها حدید )(ZAHA HDID

 ۳۶۰درجه وجود دارد ،پس چرا به یکی چسبیدیم؟
تولید دیجیتال:

باید بگو م پیشگامان معماری مانند فرانک گری -گرگ لین نشان دادند که ساختن فرمهای افراطی
و تولید دیجیتال امکانپذیر است و امروز شاهد استقبال بسیار زیاد از دانشجویان و افراد جهت
ساخت و حمایت از سازههای پارامتریک هستیم.

نرمافزارهای پارامتریک

برنامههای مختلفی برای این روش از معماری دیجبتال و آموزشهای پارامتریک ساخته شدهاند

مانند دانیو و پﻼگین محبوب گراس هایر برای ساخت پارامترها و حتی معرفی اقلیم و رفتارهای نور
در طبیعت و یا پﻼگین دانیامو از نرمافزار  Revitو یک پﻼگین بسیار خوب و کارآمد به نام پارا تری

دی ) (para 3Dبرای مدلها و حجمهای پارامتریک در نرمافزار تری دی مکس .اما همه
نرمافزارهای باﻻ و پﻼگینها توانایی ترسیم پارامتریک را نیز دارا میباشند.

در اینجا یک طراح و یا معمار به جای کار کردن بر روی کاغذ و یا ترسیم ایدهها بر روی کامپیوتر
خود با یک سری عملگردها مواجه است و تعریف الگوریتمهاو بخش طراحی )طراحی دیجیتال(

آیا باید با زبانهای برنامهنویسی نیز آشنا باشید؟

در پاسخ باید بگو م تمامی عملگرها در این پﻼگینها نیاز شما را از برنامهنویسی کامپیوتر کم کرده
و فقط با شناخت آنها و تعریف یک الگوریتم در محیط برنامخای مانند گراس مایر که یک افزونه

برای داتیو محسوب میشود به راحتی میتواند خواستههای شما را از دنیای دیجیتال و معماری
پارامتریک پاسخگو باشد.

در نسخههای جدید این پﻼگینها و نرمافزارها حتی میتوان یک معماری پایدار را در شرایط
مخترف نوری و ایجاد گیاهان و رفتار یک ساختمان در ساعات مختلف روز بررسی نمود.

به عنوان مثال شما با تعریف عملکردها در یک محیط برنامه میتوانید به آن دستور دهید که به
شما بگویند در ساعت  ۱۰صبح و در هر فصل از سال به کدام یک از قسمتهای ساختمان طراحی

شده نور برخورد میکند و در تعریف بعدی رفتار یک ساختمان و پنلهای کار شده بر روی آن را نیز

میتوانید به صورت پارامتریک دستهبندی کنید که در پاسخ نور هریک از پنلها به چه شکل باز و یا

بسته شود و چه مقدار تلفتن و یا دریافت انرژی در این ساختمان به وجود میآید.

با این وجود دنیای کامپیوتر و ماشینی شدن میتواند کمک بسیار بزرگی به طراحی و تولید
تجهیزات معماری کند.

شاید در هر جهت و مکانی از افول طراحی دست و خﻼقیت در معماری صحبت شده که باید درا

ین مقاله بگو م دنیای دیجیتال با همه غریبگی میتواند طرحها و ایدههایی را به تصویر بکشد که
شاید هیچ طراحی نتواند با یک نگاه و طراحی دقت و اسکیس با سرعت عملگرها و پارامترها آن را

به انجام رساند.

جهت دریافت مقاﻻت به سایت ما مراجعه نما د
نویسنده  :مجتبی امیرخانی

