
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

251 
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 چکیده 
 

ی ماصی شکل خمنطقی وتناسبات براساس روابط  (انواع قوس ها و گنبدها)فرم های سازه ای و معماری ایران 

 کمك هب تنها گرفتند و هندسه آن ها از قواعد منظمی پیروی می کرد . تمامی این فرم های به ظاهر پیچیده

اند. از  شده خلق (اندازه تغییر و جابجایی دوران، نظیرتکرار،) ها  آن بین روابط تعریف و عنصر محدودی تعداد

ه را نادید ی مختلفلوژی خصوصا در زمینه علم کامپیوتر و ایجاد نرم افزارهاعلم و تکنوطرفی نمی توان پیشرفت 

 Growing Architectureاست که در زمینه معماری زنده )  Xfrogگرفت ؛ یکی از این نرم افزارها نرم افزار 

عادالت مس ر اسابو بیونیك و بر پایه اصول پارامتریکی برنامه نویسی شده است تا فرم های خالص طبیعت را ( 

به این مساله  را و طراحی مرحله به مرحله آن ما Xfrogریاضی براحتی خلق کند. پارامتریك بودن نرم افزار 

با به  اشته ونزدیك می کند که آیا می توان فرم های ایرانی کهن که آن ها نیز پایه طراحی پارامتریکی د

رم افزار نا این از سوی دیگر شکل گرفته اند را ب کارگیری روابط منطقی ریاضی بین اعداد از یك سو و اشکال

 Xfrogنرم افزار  با اعمال فرمول ریاضی یکی از قوس های ایرانی در در این مقاله سعی می شود تا تعریف کرد؟

ین احاصل از  س مولدبه منطقی بودن این نرم افزار و قوس های ایرانی تاکید کرده و گنبدهایی ارگانیك را با قو

ر دافرینیم. را بی لق کنیم و با تغییر پارامتریك در برخی از بخش های هر فرم گنبدی ؛ فرم های جدیدیفرمول خ

یتواند م Xfrogاستفاده از فرمول های ریاضی ترسیم قوس های ایران در قالب نرم افزارهای جدیدی مانندآخر 

 تلفیق معماری گذشته و حال ایران رابه زیبایی به نمایش گذارد.

 

 Xfrogنرم افزار  ،گنبد ارگانیك ، معماری زنده ،طراحی پارامتریك ،  فرم های سازه ای ایران:  ن کلیدیواژگا
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 :مقدمه 

 انتخاب تحقیق  :تعریف مسأله، هدف و ضرورت 

 

ند . از ه اجه بودورد تومقوس ها و گنبدهای ایرانی از سالیان بسیار دور به عنوان پایه و کلید ساخت انواع سازه های معماری 

ه آن ها و هندس بر اساس روابط منطقی ریاضی و تناسبات خاصی شکل می گرفتند ویژگی های بارز این سازه ها این است که

ال یای دیجیتدر دن از قواعد منظمی پیروی می کرده است. این ویژگی بسیار مهم به ما این نکته را یادآوری خواهد کرد که

رده و از سازی کی را بایی که بر اساس قوانین خاص شکل گرفته اند می توان این فرم های سازه امروزی و با وجود نرم افزارها

 اهر کامالماری ظبه فرم های جدیدی دست یافت که در عین اینکه دربردارنده گرامر سازه های ایرانی هستند ؛ از نظر مع

قام عداد و ارای بین و به کارگیری روابط منطقی ریاض جدیدی را خواهند داشت.استفاده از گرامر فرم ها و حتی اشکال هندسی

ل سازی ا فرموباز یك سو و اشکال از سوی دیگر علمی است که امروزه در شاخه طراحی پارامتریك می گنجد که می تواند 

 عصر به ودمحد نهات پیچیدگی خلق روش اینچند پارامتر عددی به تولید فرم های متنوع بپردازد. اما الزم به ذکر است که 

 .برد پی دیگر های مدنت و ایران سنتی معماری در پارامتریك های روش ازکاربرد فراوانی های نمونه به میتوان و نبوده کامپیوتر

ا امری هزه ای آن امر سانتیجه اینکه که تولید فرم های متنوع و جدید معماری در نرم افزارهای پارامتریك امروزی بر اساس گر

 واهد بود.یر گذار خیار تاثاست اما انتخاب نوع نرم افزار و چگونگی بهره گیری از آن در دریافت نتیجه نهایی بساجتناب ناپذیر 

ن با دیگر نرم افزارهای آاست . اما تفاوت   Xfrogیکی از نرم افزارهایی که بر پایه قواعد پارامتریکی شکل گرفته نرم افزار 

رم لیدی وتولید ف....... در آن است که به شبیه سازی گیاهان وریخت شناسی تق و  Grass Hopperصلب پارامتریکی مانند 

ن ه پلی میان را بآهای هندسی وابسته به ژنتیك گیاهان می پردازد و این خود نشان دهنده انعطاف این نرم افزار بوده و 

 طبیعت وقوانین صلب سازه ای تبدیل می سازد.

لید فرم های نجر به توریکی ماد فرم های جدید سازه ای ایرانی بر اساس قوانین و اصول پارامتاستفاده از این نرم افزار برای ایج

وده و د همساز براف خوگیاهی خواهد شد که عالوه بر زیبایی و حفظ گرامر سازه ای ایرانی از نظر ظاهری با طبیعت و محیط اط

 دیجیتالی سازه ای عمل خواهد بود. نمایانگر یك گیاه

ط ریاضی و و رواب (Xfrog)کامال روشن است که هدف اصلی ارتباط میان نرم افزار خاص معماری زنده این امر 

 منطقی در فرم های سازه ای ایرانی است که در دو بخش به آن می پردازیم :

 ( Xfrog) بررسی فرم های سازه ای پایه در معماری ایران و بررسی نرم افزار . ۱

نرم افزار  .۲در ایران  فرم های سازه ای پایه .۱دو عامل مهم سازنده در فرم های جدید بیونیك ) در بخش اول سعی می شود تا 

Xfrog   ).را مورد بررسی قرار داد 

 ( Xfrog) تعریف هندسه قوس های ایرانی بر اساس نرم افزار خاص معماری زنده . ۲

به منطقی بودن این نرم افزار و قوس های  Xfrogرم افزار در بخش دوم  با اعمال فرمول ریاضی یکی از قوس های ایرانی در ن

ایرانی تاکید کرده و گنبدهایی دیجیتالی با قوس مولد حاصل از این فرمول می آفرینیم و با تغییر پارامتریك در برخی از بخش 
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پوسته گنبد بررسی نشده  در این حالتهای هر فرم گنبدی ایجاد شده با این فرمول فرم های جدیدی را به وجود خواهیم آورد.

 وتنها تغییرات قوس های ساخته شده به عنوان مولد گنبدها درنظر گرفته می شود.

 

 

 

 پیشینه تحقیق 

ی مظر گرفته لی درنآایده معماری زنده از زمان بسیاردور وجود داشته است.در این نوع ادبیات ساختمان به عنوان ساختمان 

 لی مطرح شد.آین ) وابسته به دکارت( به عنوان یك تفکر هیرید شده وساختمان دیدگاه های کارتس ۱۸و۱۷در قرن  شود.

و.... باعث تکمیل شدن این معانی شده و دیدگاه های  4؛لیبنیز3؛کریك۲؛ واتسون ۱دیدگاه های دکارتی وتئوری های انیشتین

 ارگانیك و گیاهی به جای مکانیکی تکمیل شدند.

به ظهور  ه در نهایتگیاهان به همراه تکنولوژی میکروسکوپ ها تکامل یافت. مطالعاتی کمطالعه مورفولوژی ۱۹و۱۸و۱۷در قرن 

ای -ان-شف دیبا ک ۲۱و۲۰زیست شناسی مدرن و گیاه شناسی ختم شد. این علوم همچنان ادامه پیدا کردتا اینکه در قرن 

سی بلکه یبایی شنائوری زتار گیاهی نه تنها در تکامل یافته و با کامپیوتر و تکنولوژی این علم به طور خاص به تقلید از ساخت

 در فن آوری جدید پرداخت.

ند به ات توانستتحقیق عالوه براین بیومیمتیك روش علمی مطالعه گیاهان ؛ حیوانات و صدف ها دراین موضوع قرار گرفتند. این

 (Dollens,2005 )تولید نمونه های گیاهی با نسبت هارمونیك ) فیبوناچی وضع برگ( بپردازند.

درشکل های گرافیکی با یك هندسه  یك روند طراحی را برای خلق سیستمی برپایه گیاهان و ۱۹۲4در سال  5سالیوان

 یسلوئ الگوریتمی را در پیش گرفت که سطح هاوحجم های هندسی وگیاهی را به سمت رشد زندگی گیاهان تزیینی سوق داد.

 (۱شکل ) شود. یاو از آن مشتق م یداد که فلسفه روند کارانجام  یلصفحه دتا ۲۰راشامل  یپژوهش یوانسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1. Einsten 

2. Watson 

3. Crick 

4. Leibniz 

5. Louis H. Sullivan 
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یوانسال یسلوئ یمعمار ییناتتز یفرم ینقوان :۱شکل   

 (PLATE 1)توسعه یک بلوک خالی،  بشر یروهایبراساس ن یمعمار تزیینات

 

عماری ؛ این اطالعات به صورت یك روند کدی به موازات این  نوع دید به گیاه شناسی و تکنولوژی به عنوان منبع های بالقوه م

 CAD/CAMو کامپیوتری به وسیله روش های ژنتیکی الگوریتمی ؛ ماشین های سلولی ویا هوش مصنوعی به صورت بالقوه از 

بالغ بر ده سال به شبیه سازی دیجیتالی گیاهان در ساخت  ۲۰۰5در سال 6به دنبال آن در قرن حاضر دنیس دالنز.ترجمه شدند

 :زیر استفاده کرد  اختمان ها پرداخت. او برای توسعه و رشد سازه های درختی از نرم افزارهای مختلفس

 

X frog ,Para Cloud ,Generative Component and Rhino 
 

درست مانند استفاده از کارگاه بافندگی برای بافتن پارچه   Xfrogمانند سیستمی که سالیوان در پیش گرفته بود نرم افزار 

معماری که نسبت مستقیمی برای رشد و آرایش برگی دارد با تولید فرم های مرحله به مرحله به اظهار ایده های سیستم های 

دیجیتالی و گیاه شناسانه  اتدر ادغام تولیددنیس دالنز  .(Dollens,2005 ) شاخه ای با هندسه های متصل به هم پرداخت.

 و۸راینو  پی برد به خصوص زمانی که با نرم افزارهای دیگری همچون ۷ایکس فراگنند به پتانسیل هایی ذاتی در نرم افزاری ما

 (۲)شکل ترکیب می شود.۹مایا 

                                                           
6. Dennis Dollens 

7. Xfrog (X Window Finite Recursive Object Generator) 

8. Rhino 

9. Maya 
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 ایکس فراگ برای رشد فضاها و ساختارهای جدید برپایه سیستم سالیوان از تزیینات معماری ارتصاویر نرم افز:  ۲شکل 

 

        

 ی پایه در معماری ایرانبررسی فرم های سازه ا

 الحمص این خاص های ویژگی. .هستند سرزمین این خشتی معماری خاستگاه ایران، فالت مرکزی مناطق خشك های دشت

 سازه از ستفادها سوی به را ایرانی معماران کششیای ه تنش برابر در مقاومت عدم حال عین در و فشاری تنشهای تحمل نظیر

 آنها انتقال و دهگستر بارهای پخش برای آجری های گنبد و ها درطاق را خود کاربرد که هایی قوس.نمود  راهنمایی قوسی های

مازه ای و تیزه و دسته د رد قوس ها(  3)شکل  و به عنوان مولد این سازه ها تلقی می شوند. اند کرده اثبات زمین و ها پایه به

قاطع دو تحاصل  ی ایستاده تبعیت می کنند و چفدهای تیزه داردار جای می گیرد. چفدهای مازه ای ازفرم انواع بیضی ها

 مختلفی های یبند نیزدسته ترسیمی های روش نظر از (۱3۸۷)زمرشیدی،. یاچند بیضی است و در نقطه راس دارای تیزه است.

 قوس از سیاریب  شلغمی(؛ های قوس نامتعارف نظیر) های هندسه با قوس تعدادی از نظر صرف .شد قائل میتوان ها قوس برای

 این ها، قوس تمامی ذاتی تقارن به توجه با (4نمود.)شکل دایره تعریف چند یا یك های کمان از ترکیبی صورت به میتوان را ها

)بیدگلی .میآید بدست دیگر نیمه سازی قرینه از دیگر نیمه پرداخته و قوس از نیمی ترسیم تعریف به تنها ها کمان

 (۱3۸۸،حسینی،
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:گانه زیر تعریف نمود بندی سه ای متعارف را با دستهیب میتوان قو س هبه این ترت  

 ۱.قوس های یك کمانه: مانند قوس رومی 

 ۲.قوس های دوکمانه: مانند قوس کند، چیدری متوسط و پنج و هفت تند

 3.قوس های سه کمانه: مانند پنج و هفت کفته 

شابلون اقدام به اجرای  ترسیم هندسه قوس بر روی زمین و ساخت برای اجرای قوس، معمار با در نظر گرفتن دهانه قوس با

دهانه( و پیدا کردن مراکز دوایر حاوی  قوس مینمود. برای این منظور با تعریف دو نقطه پاکار )نقاط شروع قوس در دو طرف

رای ترسیم کامل دو نیمه کمان ها قوس را کامل مینمود. به جز قوس های رومی که به طورکامل کمانی از یك دایره هستند، ب

 سایر قوس ها نیاز به یافتن دو مرکز دایره یا بیشتربوده است.

وان یك به عن وبنابراین می توان نتیجه گرفت که منحنی های ترسیم شده به عنوان قوس دارای ضوابط خاص ترسیمی بوده 

ای  بد مجموعههر گن ت به طوری به عنوان مثالمولد پایه و اساس شکل گیری سازه های پیچیده تر مانند گنبد و طاق بوده اس

 از قوس هایی است که حول یك مرکز خاص دوران یافته اند.

 

 

 

 

 

 

 : گنبد وکاربندی ها در معماری اسالمی ۳شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رکز دهانه با گذرنده از م برخورد خط راست قوس چیذری،: به کارگیری روند منطقی ریاضی در ترسیم و ساخت قوس های ایرانی ۴شکل 

امتداد خط تحت زوایای خاص به امتداد خط دهانه برخورد ،چپ قوس پنج او هفتدهانه تحت زوایای خاص. دایره محاطی  
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 Xfrogبررسی نرم افزار 

ست صلبیت و فرمال بودن این نرم ا SYSTEM-L ۱۰این نرم افزار که از لحاظ تاریخی برپایه نرم افزارهای ریاضی مانند 

ز بین برده و عوامل محیطی را به آن ها اضافه می کند. در ضمن بین اجزاء تعریف شده در این نرم افزار یك ارتباط افزارها را ا

وراثتی مانند گیاهان وجود داشته و از طرفی هر جزء دارای بخش هایی است که با تغییر پارامتریك در قسمت های مختلف آن 

توانند با الهام از یك نوع فرم معماری یا یك گیاه شکل داده شوند. در کل می  فرم های مختلفی را می آفریند.این فرم ها می

ایجاد فرم های گیاهی واستفاده از کدهای ژنتیکی و در نهایت ترجمه این کدها به اطالعات دیجیتالی در نرم افزاری به نام  توان گفت که 

Xfrog .و نرم افزارهای شبیه به آن میسر شد . ( Dollens,2005) ( 5)شکل 

 

 

 

 

 

 برپایه سیستم معماری تزیینی سالیوان  xfrog: دانه رشد داده شده در نرم افزار  ۵شکل 

 :  XFROGویژگی های نرم افزار 

 )نرم افزاری بین رشته ای است برپایه مدل سازی گیاهی(.این نرم افزار یک نرم افزار کامال معماری نیست. ۱

ر فرم است اما با وارد کردن شرایط محیطی و تاثیر آن ب LSYSTEMای ریاضی و صلبی مانند این برنامه بر اساس نرم افزاره.۲

 (۶)شکلاین صلبیت را از بین می برد . مانند تمایل به نور و زمین در گیاهان

 

 

 

 

 

 

 

رسی شده است ور برروی آن بر) در این حالت یک مدل انتزاعی طراحی شده و تغییر پارامتریکی ن xfrogدر نرم افزار  یی: نورگرا ۶شکل

 به طوریکه با تغییر جهت نوردهی عناصرمدل ساخته شده به سمت نور تغییر جهت می دهند.(

 طراحی و تولید آسان فرم های آسان و پیچیده. ۳

                                                           
10. LINDENMAYER SYSTEM 
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 تولید فرم های پیچیده با استفاده از کنار هم قرار دادن عناصر ساده.۴

 ز احجام افالطونیتولید فرم های مرحله به مرحله و فراتر ا.۵

 اثیر بردارای یک شبکه گراف شکلی است که به ما این امکان را می دهد تا بین اجزاء ارتباط ایجاد کنیم ؛ این اجزاء با ت.۶

 ( ۷)شکل یکدیگر یک سازه ارگانیک را می سازند.

 (۸)شکل  ( ICON- BASED) . برنامه ای مرکب از نمادهاست که بر پایه برنامه ریزی الگوریتمی است.۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شبکه گراف به صورت سلسله مراتب اجزاء مختلف: ۷شکل       xfrog: اجزاء سازنده فرم ها در نرم افزار ۸شکل 

در این نرم افزار کاربر می تواند پارامترهای یك آیکون را تغییر دهد پس می توان برنامه را یك طراح پارامتریك فرض کرد.. ۸   

 (۹)شکل 
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ر فرم د)با تغییر در هریک از پارامترهای عنصرتشکیل دهنده مدل ساخته شده شاهد تغییرات مختلف  xfrog: طراحی پارامتریک در نرم افزار  ۹شکل 

 نهایی خواهیم بود(

در این  دهخته شمقادیر تمامی اجزاء میتوانند به صورت یك انیمیشن با گذشت زمان تغییر کنند و مراحل رشد مدل سا. ۹

 (۱۰) شکل انیمیشن نشان داده می شود مانند مراحل رشد یك درخت

 

 

 

 

  

 

 

ش

 ش

)تمامی آنچه که کابر از ابتدای مدل سازی به عنوان تغییرات پارامتریکی در  xfrog: مراحل رشد فرم ساخته شده  در نرم افزار  ۱۰کل ش

 خواهد بود(مدل اعمال کرده به صورت انیمیشن قابل نمایش 
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 ( Xfrogتعریف هندسه قوس های ایرانی بر اساس نرم افزار خاص معماری زنده ) 

اری زنده اص معماز آنچه که در بخش های قبل گفته شد این امر کامال روشن است که هدف اصلی ارتباط میان نرم افزار خ

(Xfrog) . انی با ازه ای ایرناصر سعایجاد فرم های ارگانیك از  برای و روابط ریاضی و منطقی در فرم های سازه ای ایرانی است

 باید مراحل زیر را پیش بگیریم : xfrogاستفاده از نرم افزار 

 خطوط منحنی هر سمت از قرینگی قوستحلیل قوس مورد نظر و به دست آوردن معادله ریاضی . ۱

 xfrogانتخاب یك معادله مناسب و قابل پذیرش در نرم افزار . ۲

 ب آیکون مناسب در نرم افزار برای پذیرش معادله انتخابی انتخا. 3

 آیکون انتخاب شده فرم منحنی CURVATUREدر قسمت اعمال معادله . 4

 ایجاد تغییرات در پارامترهای متفاوت منحنی ساخته شده و تولید فرم های مختلف . 5

 یگربررسی سازه ای و معماری فرم های تولید شده و مقایسه آنها با یکد. 6

 خطوط منحنی هر سمت از قرینگی قوستحلیل قوس پاتوپا و به دست آوردن معادله ریاضی   

 ( ۱۱ل )شکها درست با دهانه قوس برابر هستند.قوسی دوپرگاری است که در آن وترهای کمانقوس پاتوپا از نظر ترسیمی 

 

 

 

 

 

 

 

 : نحوه ترسیم قوس پاتوپا ۱۱شکل 
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برای یافتن معادله .وع دیجیتالی آن باید معادله خطوط منحنی هر سمت از قرینگی قوس را بیابیم برای تبدیل این قوس به ن

 Rhinocerosخط منحنی قوس ابتدا باید مختصات چندین نقطه از منحنی را یافت که برای این کار از نرم افزارهای 

 (۱۲)شکل می توان بهره برد. Grasshopperو

 

 

 

 

 

 نقاط نیم قوس پاتوپا درنرم افزار راینو: یافتن مختصات  ۱۱شکل 

قاط اطالعات مختصات این ن  GRASS HOPPERدر این حالت چند نقطه بر منحنی مورد نظر انتخاب می شودو توسط  

 (۱۲)شکلگرفته می شود. 

 

 

 

 

 

 GRASS HOPPER:  نحوه نوشتن الگوریتم برای یافتن معادله نیم قوس در برنامه  ۱۲شکل 

 (۱ه انتخابی در روی منحنی قوس انتخابی را به صورت یك جدول مشخص می کنیم )جدول شماره مختصات نه نقط

ت با ین معادالان یافت .ا می توامختصات نقاط بدست آمده معادالت تقریبی منحنی قوس ها ر  ونرم افزار ریاضی با استفاده از  

ن خطا را کمتری یان آنها درجه کوچکتر با نموداری کهتوجه به درجات خطا به چندین درجه تقسیم بندی می شوند که از م

 (۱)معادله شمارهدارد انتخاب می کنیم.
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 : مختصات نقاط بدست آمده در نرم افزار گرس هاپر و واقع برروی منحنی قوس پاتوپا۱جدول شماره 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 : نمودارهای بدست آمده حاصل از نرم افزار ریاضی

 ۱رتبه 

Offset ) +tanh(x)  ) + d(atan(x)  ) + c(cos(x)  ) + b( 0.5x y = a( .1 

 

 

 

 ۲رتبه 

x) ) + d( tanh(x) ) + Offset-) + c( exp( 2) + b( x 0.5= a( x y .2 

 

 

X Y 

5.000658 5.843573 

4.270752 5.48832 

3.567999 5.082619 

2.898302 4.623988 

2.259913 4.123084 

1.661144 3.574952 

1.097704 2.991436 

0.649662 2.31634 

0.301321 1.583236 

0.085004 0.803437 

0.003241 -0.003771 
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 ۳رتبه 

) + Offsettanh(x)  ) + d(x) -exp( ) + c( 1.5x ) + b( 0.5x y = a( .3 

 

 

 

 ۴رتبه 

) + Offsetsin(x)  ) + d( 2ln(x) ) + c(ln(x)  ) + b( 0.5-x y = a(. 4 

 

 

 

 

  XFROGعمال معادله یافت شده در برنامه ا

مراحل تولید نسل گیاهان با انتخاب آیکون های مختلف آغاز می شود و تنها آیکونی که در بخش  XFROGدر نرم افزار 

است   HORNآیکون بررسی کنیم ؛  معادالت مختلف را برای رسیدن به فرم جدید می دهد تاتغییرات پارامتریش به ما اجازه 

آن معادله  بدست آمدهبته ورودی این معادالت با محدودیت هایی همراه است که ما سعی می کنیم که از میان معادالت که ال

 با انتخاب آیکون تیغ تغییرات آن را در بخش های مختلف( ۱3)شکل  ای که هم خوانی بیشتری با نرم افزار دارد را برگزینیم.

 به صورت HORN .پارامتریك نشان می دهیم

 

 

 

 

 

 و چگونگی نمایش آن در صفحه مدل به صورت اولیه  Horn: انتخاب آیکون  ۱۳شکل 
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ی از )قسمت CURVATURE؛ با تغییرات در قسمت  ۲۰و تعداد تقسیمات  ۱اگر فرض کنیم تیغی داریم با طول مشخص 

حنی را فرم من(  د نمایدنظرش را ایجاتغییرات پارامتریکی روی منحنی آیکون تیغ است که به کاربر اجازه می دهد تا فرم مورد 

 ( ۱4)شکل با اعمال معادله مورد نظر دربخش های مختلف به شکل های دیجیتالیش تبدیل می کنیم 

 

 

 

 

 

 واعمال تغییرات در فرم منحنی متر ۱با طول مشخص  HORN: انتخاب جزء  ۱۴شکل 

 

ROTATION X 

محدوده  ریك انجام می شود بدین صورت که دو نوار لغزان معرفبه صورت پارامت x ,y ,zحول محورهای  HORNچرخش 

بخش چرخش  درست. ازاویه چرخش حول محور مورد نظر هستند ؛ نوار باال مقدار متغیر اول و نوار پایین مقدار متغیر دوم 

معادله  کمكبا  (Kratky , 2000 )امکان ایجاد یك معادله جدید وجود دارد.  Customحول محورهای مختلف در قسمت 

 (۱6و ۱5ل) شک مقادیر میانگین این محدوده محاسبه شده و فرم نهایی ایجاد می شود. xریاضی انتخاب شده با متغیر 

 

 

 

 

 

 

 دربخش تغییرات خاص فرم منحنی تیغ:  مکان وارد کردن معادله مورد نظر در نرم افزار ۱۵شکل
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 ا تغییر در معادله چرخش ب Horn:  نحوه چرخش پارامتریک جزء  ۱۶شکل 

اب می کنیم تا فرم منحنی عددی را انتخ  -۱تا۱بین واحد Xمعادله مورد نظر را وارد کرده وپس از تایید آن به جای متغیر 

 (۱۷)شکل شکل دیجیتالی خود را نمایان کند.

 

 

 -۱تا۱مورد نظر بین  : نوار لغزان جهت وارد کردن مقادیر معادله ۱۷شکل 

  .ا مشاهده می کنیمر های مختلفحول محور Xو تغییر متغیر  ۱شماره  تغییرات فرم تیغ را با اعمال معادله ۲ره شمادر جدول 

) + Offsettanh(x)  ) + d(atan(x)  ) + c(cos(x)  ) + b( 0.5x y = a(. 1  

دیم ستفاده کرامدور  غ با آرایش) برای محسوس تر کردن و نزدیك کردن فرم نهایی به تاق و گنبد های ایرانی از یك دسته تی 

 تا بتوانند به طور حجمی نمایانگر یك فرم ایرانی دیجیتالی بیو نیك با شند .(

 0/418182- عددابتدایی مقدار عددی بررسی گنبدهای دیجیتالی با  

 .در نظر گرفته شده است 0/418182-عددابتدایی در این موارد مقدار عددی 

 مقدار اولیه، نوار لغزان باال  انویهمقدار ث، نوار لغزان پایین 

-0.8 -0.418182 

-0.654545 -0.418182 

-0.527273 -0.418182 

 درعدد ابتدایی و اعداد متغیر دراعداد پایانی نوار ابزار0/418182-:  عدد ثابت  ۲جدول 
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 :  نحوه تغییر فرمی با تغییر اعداد متغیر در نوار ابزار پایین۳جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معماری  وسازه ای  زهور حبرای انتخاب  فرم بهینه ای که از نظر سازه ای و معماری برگزیده باشد الزم است سه مورد باال را د

 به طور جداگانه بررسی کنیم :

  گنبد دیجیتالی معماری بررسی فرم

ن عددابتدایی آن فرم ثابت ماند وانتهایی  xافزایش عدد منفی متغیرر فرم ها ی جدول باال مشاهده می کنیم با همانطور که د

 (۱۸)شکل گنبد دیجیتالی بازتر می شود.

 

 

 

   انتهایی و ثابت ماندن عدد ابتدایی نوار لغزان xبا افزایش عدد منفی  : تغییرات فرمیک در گنبدهای ساخته شده ۱۸شکل 

عدد بوده که این  ۱6اصرقرار گرفته و تعداد این عن ۷تمام موارد جدول هر عنصر سازنده گنبد روی دایره ای با شعاع واحد  در

 (۱۹)شکل دو فاکتور قابل تغییر هستند و تغییر عددی آن ها هم باعث تغییر فرم گنبد دیجیتالی می شود .

 xfrogفرم ایجاد شده در نرم افزار  xمتغیر  تغییرات عددی
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 از چپ به راست۱۰و۷ به ۳از عدد  گنبد و محل قرارگیری تیغه های سازندهدایره ایجادکننده  : روند تغییر شعاع ۱۹شکل 

  بررسی سازه ای گنبد دیجیتالی

ا و جابه زان تنش هه و میبرای مقایسه سه گنبد پارامتریك ایجاد شده باید واکنش هر کدام را در برابر بار وزن خود بررسی کرد

کسان د ها را یین گنبدن ومنطقی تر شدن این مقایسه ها مصالح مصرفی در اجایی آن ها را اندازه گیری کرد. برای ساده تر ش

 فرض کرده و دو عامل مهم زیر را در آن ها مقایسه خواهیم کرد تا بهینه ترین گنبد را برگزینیم.

  TOTAL DISPLACEMENT (. )جابه جایی کلی سازهMASS ۲  ) مقدار وزن کلی سازه( .1

مارا در بررسی سازه ای گنبدهای پارامتریك PLUG IN (SCAN AND SOLVE)  و  RHINOCEROSنرم افزار 

 یاری می کند.

 مقایسه سه گنبد دیجیتالی 

( Total Displacement( و میزان کل جابه جایی ) massبا مقایسه سه فرم گنبدی می توان آن ها را از نظر میزان وزن )

یزان جابه جایی از نظر م  ۲گنبد شمارهمی توان دریافت که  4ماره با توجه به جدول ش (4) جدول شماره درجه بندی کرد:

ظر وزنی سبکتر ناز  3 کمترین میزان جابه جایی را داشته اما از نظر وزنی از دو گنبد همسان خود سنگین تر است.گنبد شماره

اید ب تر است. یگر بهینهدبه دو گنبد بوده و از نظر بیشترین میزان جابه جایی کمترین مقدار را دارد بنابراین نسبت ۲از گنبد 

ی تواند ن ها مآتوجه داشت که تیغه های ساخته شده تنها به عنوان سازه اولیه یك گنبد بررسی شده است و پوشش میانی 

می توان  می کند با توجه به اینکه این نرم افزار با مدل ساختگی مانند یك گیاه برخورد و ازمصالح متفاوت ساخته شده

 د.له می باشین مقاات مدل ساخته شده را با توجه به تغییر زاویه ومیزان تابش نورنیز بررسی کرد که خارج از بحث تغییرا
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 (0/418182-ومقدارابتدایی  x:  مقایسه سازه ای گنبدهای دیجیتالی )حول محور ۴جدول 

 مثال نوع فرم وزن میزان کل جابه جایی

Min 4.71146e-11 mm 

 

3.92196e-07 Mg 

 

 

 

۱ 

 

Max 8.83183e-0 m 

Min 2.02798e-11 mm 

4.32989e-07 Mg 

 

 

۲ Max 1.69427e-06 mm 

Min 4.62889e-11 mm 

3.92196e-07 Mg 

 

 

۳ Max 8.88323e-07 mm 

 

 نتیجه گیری

ه بای ایران ازه هطقی در سبا توجه به عوامل ذکر شده در اهداف تحقیق تولید فرم های خاص بیونیك که برپایه معادالت من

شرفت ایانگر پیاند نموجود آمده اند در نرم افزاری که آن نیز بر مبنای گرامر تولید گیاهان برنامه نویسی شده است می تو

ذشته. گعماری متکنولوژی و معماری معاصر ایران در عین حفظ ارزش های معماری گذشته آن باشد نه فقط تقلیدی صرف از 

توان فرم های ایرانی  را به این مساله نزدیك می کند که می وطراحی مرحله به مرحله آن ماXfrog ن نرم افزارپارامتریك بود

ی دیگر کال از سوو و اشکهن که آن ها نیز پایه طراحی پارامتریکی )که با به کارگیری روابط منطقی ریاضی بین اعداد از یك س

سل جدیدی نن فرم ها قع ای. دروارفته اند( دارند را با این نرم افزار تعریف کردبسیاری از فرم ها و نقوش هندسی ایرانی شکل گ

 ر یابند.وتغیی ط کاربران خلق شدهاز فرم های گذشته معماری هستند با ظاهری انعطاف پذیر که می تواند به راحتی توس
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