
تکنولوژی نوین پرینت سه بعدی
تكنولوژی هـای بسـیار کمی مانند تكنولوژی سـه بعدی وجود 
دارد کـه در صنعـت سـاخت و سـاز ورود پیدا کرده باشـند. پرینت 
سـه بعدی با برخـورداری از مزایایی همچـون هزینه نهایی پایین، 
بهبـود پایـداری و توانایی خلق طراحی هـای به مراتب منعطف تر 
یكی از تكنولوژی های نوین ساختمانی است که قابلیت های بسیار 

نامحدودی را در اختیار سازندگان قرار  می دهد.
بر اساس آمار منتشر شـده در خصوص بازار های سال 2018، 
ارزش بتن های سـاخته شـده به وسیله پرینت سـه بعدی در سال 
2017 تقریبًا 0/۳ میلیون دالر بوده اسـت که این مقدار در سـال 
202۳ به 1/48 میلیارد دالر خواهد رسید و این یعنی یک افزایش 

۳17 درصدی در هر سال که بسیار چشمگیر است.

مدل سازی اطالعات ساختمان 
 Building Information( مدل سـازی اطالعـات سـاختمان
Modelling( یكی دیگر از تكنولوژی های نوین صنعت ساخت و 
ساز است که نقش اصلی را در انتقال دیجیتال در این صنعت ایفا  
می کند و رشد چنان سریعی دارد که در بسیاری از بخش های این 

صنعت به یک هنجار و معیار تبدیل شده است.
این تكنولوژی با قابلیت هایی که در خود جای داده است، نوید 
حذف چالش هایی همچون کمبود بودجه، تأخیر در اتمام پروژه و 
معضالت کنترل کیفیت را  می دهد که شـیوه طراحی، سـاخت و 

کارکرد ساختمان ها را تغییر خواهد داد.

ماشینی سازی 
ماشینی سـازی )Automation( صنعت سـاخت و سـاز نیز به 
عنوان یكی از تكنولوژی های مدرن و در حال پیشرفت در صنعت 
سـاخت و سـاز، گستره بسیار وسـیعی را پوشش  می دهد و تمامی 
مراحـل اجـرای یک پروژه از برنامه ریزی تا حفظ و نگهداری را در 

بر  می گیرد.
اینترنـت اشـیا بـه عنـوان یكـی از  اسـتفاده از حسـگر های 
تكنولوژی هـای همگانـی شـده کـه داده هـا را پـردازش  می کنـد 
نمونه ای از ماشـینی سـازی صنعت سـاخت و ساز اسـت. امكان 
قرائـت و پـردازش دیجیتالـی اطالعاتـی همچون فشـار و دما به 
شرکت های ساختمانی امكان می دهد که برای تسهیل سازی و 

تسریع بسیاری از فعالیت ها ربات و ماشین هایی را به کار گیرند.

تکنولوژی نوین پهباد ها
پهباد هـا )Drones( بـا کارکـرد خود می تواننـد شـیوه اجـرای 
پروژه هـای سـاختمانی را کاماًل تغییـر بدهند. پهباد ها امـروزه در 
بسـیاری از پروژه هـای سـاختمانی بـزرگ به کار گرفته شـده اند و 
پتانسـیل های خود را به منظور کاهش نیروی انسانی مورد نیاز و 
زمان، محدود کردن بسیاری از خطاهای انسانی و افزایش ایمنی 

در کارگاه های ساختمانی نشان داده اند.

یكـی از بارزتریـن نمونه هـای اسـتفاده از پهباد هـا 
بـه ماننـد سـایر تكنولوژی هـای مـدرن را  می تـوان در 
شـهر ابوظبـی امـارات پیدا کرد. شـهرداری این شـهر 
بـر عملیات هـای اجرایـی  بـه منظـور نظـارت بهتـر 
در  اسـتاندارد های  رعایـت  و  سـاختمانی  پروژه هـای 
نظـر گرفتـه، از ایـن تكنولـوژی اسـتفاده کرده اسـت.

واقعیت مجــازی و واقعیت افزوده
واقعیت های مجازی )VR( و افزوده )AR( تأثیر به 
سزایی در قوه تخیل و استفاده از آن در صنعت ساختمانی 
دارد. تفاوت بسیار شاخصی میان این دو واقعیت وجود 
دارد و بسـیاری آگاه بـه ایـن موضوع نیسـتند. واقعیت 
افـزوده یـک تصویر خلق شـده توسـط کامپیوتر اسـت 
کـه در جلـوی دید کاربر در دنیـای واقعی قرار  می گیرد 
و واقعیت مجازی هم تنها سـعی دارد که محیط های 
شبیه سـازی شـده را جایگزیـن دنیـای واقعـی کنـد.
بدون شک پروژه های ساختمان سازی روز به روز در 
حال پیچیده شـدن هستند هر دوی این دو تكنولوژی 
سـاختمانی  می تواننـد بـه آشكارسـازی و تشـخیص 
خطاهای طراحی و خطاهای مختصات کمک کنند. 
واقعیت افزوده از این قابلیت برخوردار است که با ارائه 

مدل سـازی اطالعات ساختمان به تسریع هماهنگی 
میان طراحان، مشـاوران و گروه های عملیاتی کمک 

کند.

تکنولوژی نوین ابر
پـردازش ابـری )Cloud( بـا توجـه بـه قابلیت های 
نوینی که اخیرًا از آن مطرح شده توانسته است با سرعت 
سرسام آوری جای پای خود را در صنعت ساخت و ساز 
باز کند. این تكنولوژی نوین به شرکت ها و سازمان های 
ساختمانی امكان می دهد تا مدل های عملیاتی خود را 
به شیوه مناسب تری تغییر مقیاس و با شرایط بازار وفق 
دهنـد. تكنولوژی ابری به کاربـران امكان می دهد تا با 
آزادی و سـادگی هر چه تمام تر به اطالعات دسترسی 
پیدا کنند. پردازش داده ای و فضای ذخیره سازی قوی 

از دیگر مزایای این تكنولوژی هستند.

تکنولوژی نوین هوش مصنوعی
تكنولـوژی نویـن هـوش مصنوعـی هـم بـه ماننـد 
واقعیت هـای مجازی و افـزوده کاربردهای جدیدی را 
صنعت ساختمانی پیدا کرده است که بسیاری از آن به 

برترین تکنولوژی های نوین ساختمانی در سال ۲۰۱۹

تحقیق و توسعه بیشتری نیاز دارند. استفاده از هوش 
مصنوعی تنها بـه ربات هایی مانند کامیون های بدون 
سرنشین محدود نمی شود بلكه اشاره به الگوریتم هایی 
دارد که پتانسـیل الزم برای بهینه سازی برنامه زمانی 
و کاری پـروژه، بهبـود پیش بینـی و مدیریـت ریسـک، 

تشخیص تصاویر و یادگیری ماشینی را دارد.

سازه های مودوالر
تكنولـوژی نوین مصالح مودوالر یا پیش سـاخته در 
صنعت ساختمانی تا حدودی مشابه به پرینت سه بعدی 
اسـت و پیشـینه آن تنها به چند سال قبل باز می گردد. 
سـازه های پیش سـاخته با توجه به اینكه کیفیت پایدار 
و سـاخت و سـاز سـریع را ممكن  می سـازد می تواند در 
بسـیاری از پروژه هـا در مقیاس هـای مختلـف بـه کار 

گرفته شوند.
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