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چکیده

امــروزه فناوریهــای نویــن ،منجــر بــه درک بهتــر آثــار باســتانی و حفاظــت بیخطــر
آنهــا گشــتهاند؛ هــدف ایــن تحقیــق ،تشــریح فرآینــد جدیــد و بومــی شــدهی اســتفاده از
m.razani@tabriziau.ac.ir
فناوریهــای نمونهســازی ســریع ،شــامل :اســکنر و چاپگــر ســه ُبعدی بــرای بازســازی
 .IIعضــو هیأتعلمــی ،دانشــکده طراحــی اســامی،
بخشهــای مفقــود آثــار ســفالین و امــکان ســنجی بهکارگیــری آنهــا در بازســازی دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز
دیگــر اشــیای باســتانی اســت .پرســشهای تحقیــق عبارتنــداز -1 :چگونــه میتــوان از  .IIIدکترای مهندسی مکانیک
فناوریهــای نمونهســازی نویــن در بازســازی بخشهــای مفقــود آثــار ســفالین تاریخــی
اســتفاده نمــود؟  -2بازســازی ســفالهای تاریخــی بــا روشهــای نویــن نمونهســازی چــه
مزایا و معایبی نســبت به روشهای معمول دارد؟ در همین راســتا بر اســاس روش تحقیق
تجربی-آزمایشــگاهی فناوریهــای نویــن نمونهســازی در قالــب آزمونهــای مــوردی
روی نمونــه ســفالی خاکســتری پیشازتاریخــی مربــوط بــه کاوشهــای باستانشناســی
کولتپــه در هادیشــهر جلفــا(ی) آذربایجــان شــرقی انجــام گرفــت و در ادامــه بــا تحلیــل
دادههــای حاصــل از همســنجی تجهیــزات بهمنظــور دســتیابی بــه اهــداف تحقیــق مــورد
ارزیابــی قــرار گرفتنــد .بخشهــای مفقــود نمونــه مطالعاتــی ایــن تحقیــق بــر اســاس تحلیــل
نرمافــزاری تصاویــر اســکن ســه ُبعدی  %20محاســبه و بــرای انجــام بازســازی بخــش
مفقــود در ابتــدا بــا کمــک اســکنر لیــزری اقــدام بــه تهیــهی تصاویــر ســه ُبعدی از ســطح
نمونــه گردیــد؛ ســپس بــا اســتفاده از نرمافــزار تصاویــر ســه ُبعدی تبدیــل بــه دادههــای
قابــل اســتفاده در چاپگــر س ـه ُبعدی شــد .در ادام ـهی نمونهســازی تجربــی ،جهــت یافتــن
نمونــه مناســب انجــام گرفــت؛ پــس از تحلیــل نمونههــای بازســازی شــده و همســنجی
سیســتمها ،از نظــر ظرافــت بدنــهی چــاپ شــده و همچنیــن قابلیــت دســتگاهی بــرای
ســاخت قطع ـهای هماهنــگ و بــدون عیــب جهــت بخشهــای مفقــود ،اقــدام بــه چــاپ
س ـه ُبعدی قطعــات مفقــود گردیــد و در نهایــت نیــز بخشهــای چــاپ شــده متناســب بــا
بخشهــای مفقــود بــه بدنــهی ســفال اصیــل وصالــی شــد .نتایــج تحقیــق نشــان داد
اســتفاده از فناوریهــای مدلســازی نویــن باعــث درک بهتــر آثــار ســفالین از لحــاظ شــکلی
بــرای بررســیهای باستانشناســی و مطالعــات مــوزهای میگــردد؛ همچنیــن اســتفاده از
ایــن فناوریهــا موجــب کاهــش رفتارهــای تماســی حفاظتــی از آثــار گردیــده و اقدامــی مفیــد
در جهــت حفاظــت غیــر تماســی و کمخطــر اســت.
ُ
کلیــدواژگان :آثــار ســفالین ،حفاظــت -مرمــت ،بازســازی ،اســکنر ســهبعدی ،چابگــر
ســه ُبعدی.
 .Iاســتادیار گــروه مرمــت آثــار تاریخــی دانشــگاه هنــر
اســامی تبریــز (نویســندهی مســئول).
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مقدمه

آثــار و اشــیاء ســفالین نقــش ویــژهای در علــوم مرتبــط بــا باستانشناســی و باستانســنجی
دارنــد و بــه زبانــی دیگــر ،الفبــای علــوم باستانشــناختی برمبنــای ســفال ،از مهمتریــن
و ُپرتعدادتریــن یافتههــای باستانشناســی تدویــن شــده اســت؛ چرا کــه وابســته بــه
دورههــای مختلــف در محوطههــای تاریخــی از نوســنگی تــا دورهی اســامی ،و براســاس
تکنولوژیهــای موجــود در ایــن اعصــار ،امــکان دســتیابی بــه انــواع ســفالهای دستســاز،
چر خســاز و بیلعــاب و لعــابدار و منقوشــی کــه بتــوان آنهــا را تقســیمبندی ،گاهنــگاری
و ساختارشناســی نمــود ،وجــود دارد .از ایــنرو از ســفالهای تاریخــی در اقداماتــی
همچــون :ســالیابی و تعییــن قدمــت ،شــناخت دورهی اســتقراری و الیهنــگاری علمــی در
محوطههــای باســتانی ( آذرنــوش و همــکاران )1395 ،و همچنیــن شــناخت فناوریهــای
گذشــته (در رابطــه بــا فرآیندهــای اســتحصال مــواد اولیــه ،روش ســاخت و تزئیــن ،گونـهی
پخــت و غیــره)( ،یزدانــی و همــکاران1396 ،؛ نقشــینه و همــکاران )1392،مــورد اســتفاده
میگیرنــد .ازطرفــی بســیاری از ســفالهای ســفالهای یافتشــده از کاوش ،در اثــر ســه
عامــل بســیار مهــم دچــار آســیب و درنهایــت تخریــب میشــوند )1 :آســیب فیزیکــی( 1شــامل:
شــکنندگی ســفال بــا ضربــات و شــوکهای مکانیکــی و حرارتــی ،ســایش و درمانهــای
قبلــی)؛  )2امــراض و نهشــتهای ســطحی( 2نشســت و رســوب مــواد خارجــی از منابــع
مختلــف ناشــی از اســتفاده کــردن ،رســوب نمکهــای محلــول و نامحلــول ،پسماندهــای
در طــول دفــن ،لکههــای ناشــی مــواد در تمــاس و جــذب شــده ،اســتفاده بیــش از حــد مــواد
حفاظتــی و غیــره)؛  )3فرســودگی شــیمیایی( 3انحــال و خــروج مــواد از بدنــه و آســیبهای
شــیمیایی) .نتیجــهی ایــن عوامــل ،آســیبهایی از قبیــل :ترکهــا ،شکســتگیها و
درنهایــت بــروز بخشهــای مفقــود در ایــن آثــار اســت.
بازســازی آثــار فرهنگــی و تاریخــی ،همچــون ســفالهای باستانشــناختی جهــت
درک فرمــی و شــکلی بــرای حفاظــت و صیانــت آینــدهی آنهــا بــا درنظــر گرفتــن مســائل
زیباییشناســی و ارزشهــای فرهنگــی و مــوزهای از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
هنگامــی کــه بخــش مفقــود اشــیاء میراثفرهنگــی و بهخصــوص ســفالینههای تاریخــی
و مــوزهای نقــش ســازهای در ســاختمان اثــر داشــته و باعــث عــدم پایــداری و ایســتایی
شــئگردنــد؛ ضــرورت دارد بخشهــای مفقــودی کــه از لحــاظ جنبههــای زیباشــناختی
و اســتقامتی در ارتقــاء ارزشهــای مــادی و بصــری اثــر تأثیرگــذار هســتند را بــا اســتفاده
از روشهــای کمخطــر و غیرتخریبــی بازســازی گــردد؛ از ایــنرو اســتفاده از روشهــای
ســنتی قالبگیــری
غیرتماســی و جدیــدی کــه بتــوان بــدون اســتفاده از فرآیندهــای
ِ
بخــش مفقــود اثــر را بازســازی نمــود ،اولویــت دارنــد (رازانــی و همــکاران .)1395 ،در
طــی چنــد ســال گذشــته ،اســتفاده از فناوریهــای نویــن ،ماننــد اســکنر لیــزری و چاپگــر
س ـه ُبعدی جهــت ســاخت مدلــی س ـه ُبعدی و مجــازی از اشــیاء و ارتقــاء آن مــدل مجــازی
در نرمافزارهــای سه ُبعدیســاز کامپیوتــری نتایــج موفقیتآمیــزی در زمینههــای ثبــت،
مستندنگاری-آســیبنگاری و کپی ـهی میراثفرهنگــی بهدنبــال داشــته اســت .تصاویــر
دیجیتــال ،مدلهــای سه ُبعدیســازی شــده ،و پایگاههــای چنــد رســانهای 4از آثــار
باستانشــناختی نقــش مهمــی در پروژههــای تحقیقاتــی باستانشناســی ،مــوزهداری و
علــوم میراثفرهنگــی را بــر عهــده دارنــد (.)Koutsoudis & Pavlidis, 2010
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اهــداف و ضــرورت پژوهــش :هــدف از ایــن تحقیــق ،بهکارگیــری فناوریهــای نویــن
نمونهســازی ،از جملــه :اســکنر و چاپگــر سـه ُبعدی بــرای بازســازی بخشهــای مفقــود آثــار
ســفالین شــاخص و امکانســنجی بهکارگیــری روشهــای فــوق جهــت بازســازی دیگــر
اشــیای باستانشــناختی اســت.
پرس ـشهای پژوهــش :مهمتریــن پرسشــی کــه ایــن تحقیــق براســاس آنهــا
شــکلگرفته عبارتنــداز :چگونــه میتــوان از فناوریهــای نمونهســازی نویــن در بازســازی
بخشهــای مفقــود آثــار ســفالین تاریخی-باستانشــناختی اســتفاده نمــود؟ و بازســازی آثــار
ـتانی دارای بخشهــای مفقــود بــا اســتفاده از روشهــای نویــن نمونهســازی
ســفالین باسـ ِ
ُ
همچــون اســکن لیــزری و چــاپ ســهبعدی چــه مزایــا و معایبــی نســبت بــه روشهــای
معمــول دارد؟

روش تحقیق

روش تحقیــق در ایــن پژوهــش بهصــورت تجربی-آزمایشــی و تحلیلــی اســت؛ از جملــه
ابداعــات ایــن تحقیــق بومیســازی اســتفاده از تکنولوژیهــای جدیــد در راســتای بازســازی
قطعــات مفقــود اســت کــه مبتنیبــر اقدامــات تجربــی و بهکارگیــری اســکنر و چاپگــر
سـه ُبعدی بــوده اســت .در همیــن راســتا ،بررســی مــدارک منتشــر شــده و اســناد کتابخانـهای
جهــت مــرور ادبیــات نوشــتاری و تجربــی حــوزهی مطالعاتــی فــوق انجــام گردیــده اســت .در
بخــش مطالع ـهی ادبیــات تحقیــق ،بــا بررســی منابــع کتابخان ـهای بهشــناخت و بررســی
وضعیــت حفاظتــی ســفالینههای باســتانی ،مهمتریــن گونههــای آســیب و تخریــب آنهــا
پرداختــه شــده و بهینهتریــن روش اســکن و چــاپ س ـه ُبعدی بــرای بازســازی ایــن اشــیاء
مشــخص گردیــده اســت و در مرحل ـهی تجربی-آزمایشــگاهی بــا کمــک اســکنر س ـه ُبعدی
اقــدام بــه تهیــهی نقشــههای ســه ُبعدی از ســطح نمونــهی ســفالی و تبدیــل آن بــه
دادههــای قابــل اســتفاده بــرای چاپگــر سـه ُبعدی شــده کــه در ادامــه بــا انجــام آزمونهــای
عملــی و همســنجی سیســتمها ،اقــدام بــه چــاپ حجــم ســه ُبعدی قســمت مفقــود در
نمون ـهی مطالعاتــی شــده و بخــش مــورد نظــر بازســازی گردیــده اســت؛ درنهایــت نیــز بــا
تحلیــل مزایــا و معایــب نتایــج و فرآینــد فــوق در قالــب یافتههــای پژوهــش بــه پرسـشهای
تحقیــق پاســخ داده شــده اســت.

پیشینهی تحقیق

حفاظــت و بازســازی از آثــار ســفالین در سراســر جهــان ســابقهای طوالنــی بــه انــدازهی تاریــخ
ســاخت اشــیاء ســفالی دارد .فــار غ از گونههــای بازســازی خــاص هماننــد :بازســازی َترکهــا
و بخشهــای مفقــود بــا طــا در کشــورهای شــرق دور ()Buys & Oakley, 2014,68
و یــا برخــی بازســازیهای نــادر کــه توســط ســفال پختــه شــده و اتصــال آن بــه شــیوهی
اصلــی و بــا همــان نقــوش انجــام شــده اســت ( .)Oddy, 1992از حــدود  80ســال قبــل
مــواد و روشهــای بازســازی ســفالهای باســتانی چنــدان تغییــر نکــرده اســت و بــر مبنایــی
ســاخت بخــش مفقــود بــا مــواد شــکلپذیر هماننــد گــچ در ترکیــب بــا ســایر مــواد ُپرکننــده
و رنگدانههــای هنــری اســتوار بــوده اســت .براســاس تصاویــری کــه از کاوشهــای
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تصویــر  .1مرمــت اشــیاء ســفالین اســتخر
توســط موســی و محســن پیرامــون بههمــراه دیگــر
مرمتگــران در حــرم بازســازی شــدهی خشایارشــاه
 1310هــ.ش( .ماخــذhttps://oi.uchicago.edu/ :
.)gallery/harem-xerxes#4E12_300dpi.jpg

باستانشناســی تختجمشــید وجــود دارد ،نخســتین بازســازیهای اشــیاء ســفالین
توســط محســن و موســی پیرامــون ،توســط گــچ در حــال انجــام اســت (تصویــر  ،)1کــه ایــن
امــر تــا بــه امــروز نیــز ادامــه دارد .میتــوان گفــت بــه لحــاظ تاریخــی مرمــت اشــیاء و آثــار
ســفالی آنچنانکــه بایــد ،مســألهی توســعهیافتهای نبــوده اســت.
امــروزه در برخــورد بــا آثــار ســفالین باســتانی وابســته بــه ماهیــت شــئ از لحــاظ قدمــت
و ارزشهــای آن عملیــات حفاظتــی مرمتــی بــا میــزان مداخلههــای متفاوتــی بــر روی آثــار
انجــام میگیــرد؛ از جمل ـهی ایــن اقدامــات بازســازی بخشهــای مفقــود در آثــار ســفالین
ً
اســت کــه عمومــا از فرآیندهــای رایــج و مرســوم اســتفاده از گــچ در ترکیــب بــا مــواد رنگــی
یــا شــاموت اســتفاده میشــود .اســتفاده از روش مرســوم قالبگیــری و ریختهگــری
روی شــئ نیــز همیشــه بــا خطــرات و آســیبهایی همــراه بــوده اســت ()Koob, 1998
کــه در همیــن ارتبــاط بــا توجــه بــه نیــاز بــه بازســازی قطعــات مفقــود و از دســت رفتــه در
ســفالینههای باستانشــناختی توســعه و کاربــرد روشهایــی غیرتماســی (کمتماســی) و
غیرمخــرب همچــون فناوریهــای مبتنیبــر نمونهســازی ســریع ،ضــرورت یافتــه اســت.
ایــن درحالیســت کــه بســیاری از مخاطبــان موزههــا و مجموعههــای تاریخــی و فرهنگــی،
عالقمنــد هســتند تــا بــا فناوریهــای جدیــد بــرای درک بیشــتر آثــار تاریخــی و نــکات ویــژهی
هــر کــدام از آنهــا درگیــر شــوند؛ مجمــوع روشهــای ســنتی نمایــش آثــار و روشهــای جدیــد
هماننــد سیســتمهای سـه ُبعدی همهجانبــه و چــاپ سـه ُبعدی بهعنــوان راههــای مؤثــری
بــرای افزایــش ادرا ک ،فهــم و تعامــل بــا مصنوعــات محســوب میشــوند (& Di Franco
 .)Camporesi, 2015در ادامــه بــه معرفــی روشهــای اســکن ُسـهبعدی و چــاپ ُسـهبعدی
در راســتای اســتفادهی بهینــه از آنهــا در حفاظــت و بازســازی بخشهــای مفقــود آثــار
ســفالین باستانشناســی و تاریخــی شــاخص پرداختــه شــده اســت.
ُ
ـیع گرافیــک کامپیوتــری ،پدیــدهای
سهبعدیســازی بهعنــوان بخشــی از حــوزهی وسـ ِ
اســت کــه بــه ارائــهی شبیهســازی ریاضــی ســطوح در یــک ســاختار هندســی-فضایی
میپــردازد .تمامــی فناوریهــای سه ُبعدیســازی ،از جملــه روشهــای دیجیتالــی
گرافیــک کامپیوتــری فضایــی ،کــه مــا بــا آنهــا در ارتبــاط هســتیم در ایــن دو بخــش
میتواننــد قــرار گیرنــد :بخــش نرمافــزار (مدلســازهای ُســه بعــدی ،5نمایشدهندههــای
س ـه ُبعدی )6و بخــش ســخت افــزار (اســکنرهای س ـه ُبعدی ،چاپگرهــای س ـه ُبعدی) کــه
هــدف آنهــا بهبــود ارتبــاط میــان آثــار و یــا فهــم بصــری از برخــی فرآیندهــا اســت .ا گــر
پیشتــر در رابطــه بــا نمونهســازی ســریع 7صبحــت میشــد بــا ایــن روشهــا میتــوان،
در رابطــه بــا ســاخت ســریع 8بحــث کــرد .نمونهســازی ســریع ،نوعــی مهندســی معکــوس،
بــه معنــی بهکارگیــری فنــاوری بــرای تبدیــل ابعــاد هندســی نمونــه بــه دادهی دیجیتــال،
بــرای ســاختن مــدل هندســی قطعــه دانســت ( .)Fischer, 2000: 27-38روشهــای
سه ُبعدیســازی در یــک دهــهی گذشــته ،پیشــرفتی چشــمگیر داشــتهاند و تحقیــق در
رابطــه بــا آنهــا فرصتهــای متفاوتــی در زمین ـهی میراثفرهنگــی بهوجــود آورده اســت.
سیســتمهای چاپگــر س ـه ُبعدی بیشــتر در زمینههــای فنــی مهندســی ،پزشــکی ،طراحــی
صنعتــی و معمــاری ،کاربــرد داشــته اســت .در موضــوع میــراث تاریخــی و فرهنگــی میتــوان
گفــت ،ا گرچــه از فناوریهــای مبتنیبــر سه ُبعدیســازی دقیــق در پایــش ،ثبــت،
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مســتندنگاری و آســیبنگاری همچنیــن و وا کنشهــای تخریبــی و تعمیــری در کنــار
بازســازی مجــازی بناهــای و آثــار باســتانی (Pedersini et al., 2000; Santagati et al.,
( ،)2013; Forte 2014تصاویــر  2و  )3بهوفــور اســتفاده شــده ،امــا حــوزهی بازســازی آثــار
باســتانی و تاریخــی کــه شــاید یکــی از قابلیتهــای مهــم ایــن عرصــه باشــد کمتــر بهصــورت
توســعهیافته بــهکار گرفتــه شــده اســت (.)Antlej et al., 2001-A

تصاویــر  2و .3ســفالینه تاریخــی کــه دچــار
شهــای مفقــود شــده اســت (راســت) و
آســیب بخ 
بازســازی دیجیتــال اثــر همــان ویتریــن بــه صــورت
پوســتر(چپ) (ماخــذ :مــوزه باستانشناســی
الیکانتــه ،اســپانیا .)2015

پیشتــر در زمینــهی اســتفاده از اســکنهای لیــزری و ســاخت تصاویــر ســه ُبعدی در
ایــران اقداماتــی در ارگ بــم ( ،)Bouroumand & Studnicka, 2004تختجمشــید و
مقبــرهی کــوروش در پاســارگاد ( ،)Afshar et al., 2002بیســتون کرمانشــاه و برخــی دیگــر
از بناهــای مهــم کشــور صــورت گرفتــه اســت (امــور پایگاههــای میراثفرهنگــی کشــور،
 .)1394امــا ســندی مبنیبــر اســتفاده از ایــن تکنولــوژی در راســتای بازســازی بخشهــای
مفقــود و یــا ســاخت موالژهــا ،و کپیههــا در میراثفرهنگــی کشــور گــزارش نشــده اســت.
تجربیــات در رابطــه بــا اســتفادهی تلفیقــی از تکنولوژیهــای اســکنر و چاپگــر س ـه ُبعدی
بــرای ایجــاد تصاویــر ســه ُبعدی مجــازی ،بازســازی قطعــات مفقــود اشــیاء تاریخــی
فرهنگــی و همچنیــن ســاخت کپــی از آنهــا چنــدان نیســت .آنتلــج و همکارانــش ،از ترکیــب
روشهــای اســکن س ـه ُبعدی و مدلســازی کامپیوتــری اثــر و در ادامــه اســتفاده از چاپگــر
سـه ُبعدی ،اقــدام بــه ســاخت کپیههایــی از مجســمهای مرمــری 9و یــک نقشبرجســتهی
پلیکــروم روی چــوب 10مربــوط بــه دوران گوتیــک ( 1510م ).نمودهانــد (Antlej et al.,
 .)2011-bدر مــوزهی ملــی اســلوونی نیــز تجربیاتــی در رابطــه بــا بازســازی بخشهــای
مفقــود قطعــات ســرامیکی بــا اســتفاده از چاپگــر س ـه ُبعدی گــزارش شــده اســت (Antlej
 .)et al., 2012جدیدتریــن مطالعــات انتشــار یافتــه در زمینــهی اســتفاده از روشهــای
مدلســازی نویــن در بازســازی اشــیاء ،توســط نگارنــدگان ایــن پژوهــش بــرروی شیشــه
انجــام گرفتــه اســت کــه شــامل بازســازی و مرمــت بخــش مفقــود شیشــههای جدیــد و
امــروزی بــوده اســت و در مطالعــات فــوق از مــواد تاریخــی و فرهنگــی بهعنــوان نمونههــای
مــوردی اســتفاده نشــده اســت (رازانــی و همــکاران .)1395 ،در همیــن راســتا و در جهــت
درک فرمــی و چنــد ُبعــدی از ســفالینهها و اشــیاء باستانشناســی و تاریخــی بــا توجــه بــه
فقــدان بهکارگیــری ایــن تکنولوژیهــا ،ایــن تحقیــق بــه ارزیابــی آن در مقیــاس واقعــی
بــرروی شــئ ســفالین باستانشناســی پرداختــه اســت.
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روشهای نوین نمونهسازی سریع و ویژگیهای آن

بــا پیشــرفت صنعــت و فنــاوری نویــن در تکنولــوژی ســاخت و تولیــد ،روشهــای
جدیــدی بــرای ســاخت قطعــات مختلــف ابــداع شــد« ،نمونهســازی ســریع» از جدیدتریــن
تکنولــوژی روز جهــان اســت کــه از ســال  1990م .شــرکتهای آمریــکای ،آلمانــی و ژاپنــی،
ســرمایهگذاری زیــادی را بــه ایــن تکنولــوژی اختصــاص دادهانــد .نمونهســازی ســریع ،بــه
روشــی گفتــه میشــود کــه در آن میتــوان مدلــی فیزیکــی را در زمــان کوتاهــی از روی مدلــی
رایان ـهای ایجــاد کــرد .بــا اســتفاده از ایــن روش ،طــراح میتوانــد مدلــی فیزیکــی واقعــی از
ایــدهی خــود یــا کپــی قطع ـهی اســکن شــده را در حداقــل زمــان بســازد و عالوهبــر تصاویــر
دو ُبعــدی ،مــدل ســه ُبعدی را نیــز بــرای بررســیهای بیشــتر در اختیــار داشــته باشــد .بــا
داشــتن مــدل فیزیکــی واقعــی میتــوان ایــدهی خــود را بهصــورت مســتقیم و واقعــی بــه
کاربــران و تولیدکننــدگان نشــانداد یــا میتــوان مــدل ســاخته شــده را آزمایــش و از نظــر
ابعــادی مطالعــه کــرد .امــروزه قابلیــت ایــن روش از حــد نمونهســازی فراتــر رفتــه اســت
(رحمتــی .)1384 ،در نمونهســازی ســریع ،قطعــات را بــا اســتفاده از فرآینــد افزایشــی
و الیهالیــه میســازند کــه در نتیجــه ســریعتر از برداشــتن یــا کاهــش مــواد اســت؛ در ایــن
فرآینــد ســاخت بــدون اعمــال فشــار و تنــش انجــام میشــود .لــذا ،محدودیتهــای
روشهــای موجــود ماشــینکاری را نــدارد و هــر شــکل پیچیــدهای را بــا دقــت و کیفیــت بــاال
میتــوان تولیــد کــرد ( .)King, 2002: 313-317از مــواد مختلــف پلیمــری و حتــی فلــزی
بــرای ســاخت مدلهــا در نمونهســازی ســریع اســتفاده میشــود؛ بــا پیشــرفتهای صــورت
گرفتــه در ایــن فنــاوری ،نمونهســازی ســریع بهعنــوان نوعــی فرآینــد اســتاندارد صنعتــی
پذیرفتــه شــده اســت ( .)Colombo, 2006صرفنظــر از خــواص مکانیکــی ،مــواد مــدل
میتواننــد شــامل ویژگیهــای دیگــری از قبیــل :رنگپذیــری ،شــفافیت ،انعطافپذیــری
و امثــال آن باشــند .از مهمتریــن مزایــای نمونهســازی ســریع :کاهــش هزینههــا و زمــان
تولیــد ســاخت ابــزار و یــا قالــب (از چنــد مــاه بــه چنــد روز یــا هفتــه) ،کاهــش خطاهــای
فــردی بهدلیــل اســتفادهی مســتقیم از اطالعــات نرمافزارهــای طراحــی ،تولیــد انبــوه در
مرحلـهی طراحــی آزمایــش و رفــع بســیاری از عیــوب طراحــی بهعلــت کاهــش زمــان تولیــد
و هزینههــا ،ایجــاد قابلیــت تجســم ،11تصحیــح ،12تکــرار طــرح ،13بهینــه ســازی 14و انجــام
آزمونهــای عملکــردی 15قابــل اشــاره هســتند.
16
فرآینــد نمونهســازی ســریع ،بهصــورت کلــی دارای مراحلــی اســت کــه بــا ایجــاد مــدل
( )CADموضــوع مــورد نظــر شــروع شــده و بــه ســاخت محصــول نهایــی منتــج میشــود.
ً
مراحــل نمونهســازی ســریع عمومــا از الگوریتــم زیــر اســتفاده میکننــد:
 ترســیم ســه ُبعدی مــدل توســط نرمافزارهــا (بــا بهکارگیــری یکــی از روشهــای: )1نقشــهی دو ُبعــدی موجــود؛  )2اســتفاده از دادههــای اســکن شــده؛  )3اســتفاده از
دادههــای دیجیتالــی شــده؛  )4اســتفاده از یــک مــدل  CADموجــود؛  )5ایجــاد یــک مــدل
 CADجدیــد).
ُ
17
 ایجاد فایل  STLاز مدل سهبعدی تهیه شده. الیهبنــدی :نرمافــزار دیگــری (هماننــد  )CURAمــدل را بــه الیهالیــه (بــا توجــه بــهضخامــت الیههــا) تقســیم میکنــد.
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 ســاخت تکی ـهگاه :الیههــا در قســمتهایی از قطعــه کــه زیــر آنهــا خالــی باشــد ،نیــازبــه تکیـهگاه دارنــد.
 ســاخت قطعــه :براســاس فایــل ســاخت و بــا اضافهشــدن مــواد رویهــم ،و شــکلگیریالیهبهالیــه ســاخته میشــود.
 پسپــردازش :شــامل یکــی از عملیاتهــای افزایــش اســتحکام قطعــه ،تکمیــلعملیــات فــرآوری و یــا پرداخــت قطعــه میشــود (رحمتــی( ،)90-93 :1384 ،شــکل.)1-

کاربرد اسکن سه ُبعدی در مستندنگاری و ثبت میراثفرهنگی

اندازهبــرداری دقیــق قطعــ ه از بخشهــای مهــم در مهندســی معکــوس و نمونهســازی
ســریع اســت .امــروزه بــه کمــک فنــاوری غیرتماســی اندازهبــرداری ســه ُبعدی ،توســط
ـرعت اندازهبــرداری افزایــش یافتــه اســت .دســتگاه اســکنر
اســکنرهای نــوری ،دقــت و سـ ِ
ً
ُ
سـه ُبعدی 18بــا برداشــت اطالعــات از قطعــات موجــود ،یــک فایــل کامــا دقیــق و سـهبعدی
از قطعــه  ،در اختیــار قــرار میدهــد .در ایــن روش بــا اســکن جــز بــه جــز قطعــهی مــورد
نظــر و انتقــال اطالعــات بــه نرمافــزار ،حجــم قطعــه بهصــورت مجــازی در رایانــه ســاخته
میشــود .انــواع سیســتمهای اندازهبــرداری غیرتماســی در جــدول  ،1آورده شــده اســت.
اســکن ســه ُبعدی ،درواقــع ابــزاری مفیــد اســت و بــا توانایــی قابلتوجــه بــرای بهبــود
مطالعــهی ســفالهای باستانشناســی اســت و توصیــه میشــود ایــن روش بهعنــوان
یــک ابــزار عملــی و قابــل اعتمــاد در تحقیقــات باستانشناســی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد
(.)Karasik & Smilansky, 2008

شــکل  .1الگوریتــم مراحــل نمون هســازی ســریع
(مراحــل خطچی ـندار بــا توجــه بــه فــرم قطعــه و
هــدف کار قابــل حــذف هســتند)( ،نگارنــدگان،
.)1396

بهکارگیری چاپگرهای سه ُبعدی در بازسازی بخشهای مفقود

بــا توجــه بــه کاربــرد روشهــای مــدرن اســکن و چــاپ س ـه ُبعدی در علــوم پزشــکی بــرای
ســاخت انــدام مصنوعــی و بافتهــای از دســت رفتــه ،همچنیــن کاربردهــای مهندســی آن
در صنایــع هوافضــا و خودروســازی در ســاخت ژنراتــور الکتریکــی ،و همچنیــن در حــوزهی
هنــر و معمــاری بــرای ســاخت انــواع مجســمه و ماکــت ،ایــن روشهــا ،بعــد از تجربههــای
فــوق صالحیتهــای الزم بــرای بهکارگیــری در بازســازی اشــیاء میراثفرهنگــی را
بهدســت آوردهانــد .در همیــن راســتا تاکنــون بیــش از  30روش مختلــف در صنعــت بــرای
19
نمونهســازی ســریع ابــداع شــده اســت کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــداز :اســتریو لیتوگرافــی
( ،)SLAتفجوشــی انتخابــی لیــزری ،)SLS( 20ســاخت الیــهای ،)LLM( 21چــاپ
24
س ـه ُبعدی ،)3DP( 22جــاری کــردن چندگانــه ،)MJM( 23فرآینــد جــاری کــردن متعــدد
( ،)PolyJetروش ترموجــت ،)TJ( 25رســوب مــذاب ،)FDM( 26پیشــینهی مطالعاتــی در
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قالــب معرفــی روشهــا و شــیوههای کار در مدلســازی ســریع و بیــان مزیتهــا و معایــب
برخــی از مهمتریــن آنهــا (رازانــی و همــکاران .)1395 ،و نیــز شــرایط و امکانــات مــورد نیــاز
و در دســترس موجــب بهکارگیــری روش افدیام بــرای ســاخت و آزمــون قطعــات جهــت
بازســازی قطعــات مفقــودهی اثــر ســفالین ایــن تحقیــق گردیــد .بــا توجــه بــه فاکتورهایــی
هماننــد در دســترس بــودن ،دقــت و ســرعت اســکن ،راحتــی اســتفاده و بهکارگیــری
دســتگاه و شــفاف یــا نیمهشــفاف بــودن نمونـهی اثــر اســکن شــده ،امــروزه از مناسـبترین
انــواع اســکنر بــرای اســکن آثــار ســفالی ،سیســتمهای پروژکــت کدگــذاری نــوری قابــل حمــل
هســتند ،کــه در ایــن تحقیــق نیــز از ایــن روش اســتفاده شــده اســت.

مواد ،دستگاهها و روشهای مورد استفاده برای بازسازی قطعات مفقود
معرفی نمونهی مورد مطالعه

نمونــهی مــورد مطالعــه بــرای ارزیابــی بازســازی بخــش مفقــود بهوســیله روشهــای
سه ُبعدیســازی ،ســفالی ســیاه رنــگ بــراق و صیقلــی متعلــق بــه کارگاه  ،1از محوط ـهی
کولتپــه هادیشــهر در شهرســتان جلفــا ،از اســتان آذربایجــان شــرقی اســت کــه در فصــل
نخســت کاوشهــای باستانشناســی بــه مدیریــت ا کبــر عابــدی در ســال  2010م .کاوش
شده و با شناسهی اختصاصی ( )Kul. T. J. 2010بهشمارهی ثبتی  1142به ثبت رسیده
اســت .علــت انتخــاب نمونــه ،در دســترس بــودن و امــکان کار بــرروی آن بهواســطهی
مطالعاتــی بــودن و همچنیــن اجــازهی سرپرســت هیــأت کاوش بــوده اســت .ســفال فــوق
از جملــه ســفالهای عصــر مفــر غ قدیــم منطقــهی شــمالغرب ایــران و قفقــاز بهشــمار
مــیرود کــه تحتعنــوان «ســفالهای خاکستری-ســیاه صیقلــی» یــا «داغــدار فرهنــگ
کــورا-ارس» در مطالعــات باستانشناســی منطقــه ،از آن نــام میبرنــد .کولتپــه دارای
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تصویــر  .4کاس ـهی ســفالی کولتپــه جلفــا بــا دو
قطعـهی مفقــودی بــزرگ و کوچــک و شکســتگیها و
جدایشهایــی در بدنــه (نگارنــدگان.)1396 ،

 8دورهی فرهنگــی اســت کــه از قدیــم بــه جدیــد بــا نامهــای  VIIIدورهی مسوســنگ
تــا دورهی  ،Iدورهی هخامنشــی نامگــذاری شــده اســت .ایــن ســفالها در دورهی IV
(چهــارم) کولتپــه همزمــان بــا عصــر مفــر غ قدیــم قــرار میگیــرد کــه بــازهی زمانــی  3000تــا
 2500ق.م .را دربــر میگیــرد (عابــدی .)1395 ،بعــد از وصالــی موقــت قطعــات ،بدن ـهی
اصلــی مشــخص گردیــد؛ شــئ مــورد نظــر کاسـهای خاکســتری رنــگ دارای ســه برجســتهگی
منقــوش بــه شــکل  Zاســت (تصویــر  .)4ظــرف فــوق ،دارای دو بخــش مفقــودی بــزرگ و
ً
کوچــک تقریبــا مثلتشــکل اســت .همچنیــن براســاس محاســبات آمــاری حاصــل از اســکن
ســه ُبعدی و تفکیکهــای نرمافــزاری قطعــات مفقــودی ســاخته شــده ،حجــم بدنــهی
اصلــی و دو قطعـهی ســاخته شــده و نســبت آنهــا محاســبه گردیــد .نتایــج محاســبات فــوق
ً
نشــانداد حجــم دو قطعـهی مفقــودی تقریبــا  %20از کل حجــم ظــرف اســت (جــدول .)2

اسکنر سه ُبعدی مورد استفاده

اســکنرهای ســه ُبعدی برحســب دقــت و لیــزر اســتفاده شــده در آنهــا بــه دو دســتهی
اســکنرهای دقیــق و اســکنرهای متوســط ،تقســیمبندی میشــوند .از اســکنرهای دقیــق
بــرای اســکن س ـه ُبعدی نمونههــای صنعتــی و بســیار ریــز اســتفاده میشــود و اســکنرهای
متوســط بهدلیــل نــوع لیــزر بـهکار رفتــه در آنهــا (جهــت کاهــش آســیب بــه بــدن و چشــم)
ً
عمدتــا جهــت نمونهگیــری از اشــیاء بــا انــدازهی متوســط و انســان اســتفاده میشــود.
در ایــن پژوهــش از اســکنر ســه ُبعدی ( REXCAN4رکسکــن  27)4تولیــد شــرکت
سولوشــنیکس 28کشــور کرهجنوبــی اســتفاده شــده اســت REXCAN4 .از دو دوربیــن
 CCDبــا رزولوشــن بســیار بــاال و یــک پرژکتــور حرفـهای ســاختار یافتــه اســتREXCAN4 .
بــا سیســتم عامــل  Windows 32/46Bitهماهنگــی کامــل داشــته و نرمافــزار منحصربهفرد
 ،EzScanکلی ـهی نیازهــای مربــوط بــه اســکن قطعــات را مرتفــع میســازد؛ ایــن اســکنر بــا
رزولوشــنهای مختلــف عرضــه میگــردد (تصویــر  .)5روش کار در ایــن اســکنر ،درواقــع
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هماننــد دیگــر اســکنرهای سـه ُبعدی بــا کمــک پــردازش تصویــر و تجزیهتحلیــل نرمافــزاری
نــور ســاطع شــده از جســم و همچنیــن نــور برگشــتی لیــزر تابیــده شــده بــر جســم بــوده اســت
کــه مدلــی دیجیتالــی (ابــر نقــاط) از جســم برگردانــده و بدینصــورت بــا پــردازش نرمافــزاری
اختصاصــی دســتگاه بــا نــام  ،EzScanایــن اطالعــات برداشــت شــده بهصــورت مــدل
س ـه ُبعدی دیجیتالــی شــکل میگیــرد .فایــل خروجــی دســتگاه  STLاســت کــه بهراحتــی
توســط ا کثــر نرمافزارهــای سه ُبعدیســاز ،ماننــد :کتیــا ،ســالید ورک و راینــو ،پشــتیبانی
29
میشــود (پژوهشــگران صنعــت آرتــا.)1395 ،

نرمافزارهای سه ُبعدیسازی و مدیریت تنظیمات چاپ

بــا توجــه بــه خطاهــای اجتنابناپذیــر در مرحل ـهی اســکن نمون ـهی اثــر و نیــز بازســازی
سـه ُبعدی بخــش مفقــود بهصــورت مجــازی ،نیــاز اســت تــا از نرمافــزار سه ُبعدیســاز بــرای
ویرایــش فایــل بهدســت آمــده از اســکنر اســتفاده شــود کــه در ایــن تحقیــق از نرمافــزار راینــو
ســروس 30نســخهی  ،5ســرویس ریلیــز  9اســتفاده گردیــد .راینــو ،نرمافــزاری سه ُبعدیســاز
ً
31
بــوده و بهعنــوان تنهــا ابــزار مدلســازی ســه ُبعدی کــه کامــا براســاس سیســتم نربــز
تجــاری کار میکنــد ،توســط شــرکت مــک نیــل و شــرکا 32توســعهیافته اســت .ایــن سیســتم،
درواقــع یــک نمایــش ریاضــی از هندســهی ســه ُبعدی اســت کــه میتوانــد هــر شــکلی از
خطــوط و دوایــر ســادهی ُ
دوبعــدی تــا اشــکال پیچیــدهی ســطوح و حجمهــای ارگانیــک و
ســیال را بهدرســتی توصیــف و تصویــر کنــد .ایــن نرمافــزار از دقــت باالیــی برخــوردار اســت
و بهخوبــی فرمتهــای خروجــی تولیــد نرمافزارهــای دیگــر را میپذیــرد .اصــول ســاخت
ســطوح در راینــو بــر ســاخت منحنیهــا اســتوار اســت؛ همچنیــن بــرای مدیریــت تنظیمــات
چاپگــر کــه شــامل تولیــد مســیرهای حرکــت نــازل س ـه ُبعدی و تبدیــل فایــل فرمــت STL
مــدل مــورد چــاپ بــه فایــل  G-codeاســت از نرمافــزار  Curaنســخهی  15.04اســتفاده
گردیــد .ایــن نرمافــزار ،فایــل مــدل مــورد چــاپ بــا فرمــت  STLرا بهصــورت ورودی دریافــت
کــرده و فایــل بــا فرمــت  G-codeرا کــه قابــل شناســایی توســط کنترلــر چاپگــر س ـه ُبعدی
میباشــد ،تولیــد میکنــد.

چاپگر سه ُبعدی مورد استفاده

ش از چابگــری س ـه ُبعدی بــا
بــرای بازســازی بخــش مفقــود نمون ـهی ســفال مــورد آزمای ـ 
نــام «چاپبــات  »2020کــه در -مرکــز رشــد دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز -بومیســازی شــده
اســت ،اســتفاده گردیــد (تصویــر  .)6روش کار ایــن چابگــر مبتنیبــر الیهگــذاری مــذاب
یــا  FDMاســت کــه میتوانــد عملیــات چــاپ س ـه ُبعدی تــا حداقــل ضخامــت الی ـهی 100
میکــرون ( 0.1میلیمتــر) را انجــام دهــد؛ نــازل چاپگــر فــوق دارای قطــر  0/4 mmاســت.
بهعــاوه بــا اســتفاده از چاپگــر فــوق امــکان نمونهســازی بــا انــواع رشــتههای پلیمــری
(رشــتههای ســاخته شــده از مــواد مختلــف کــه درواقــع خــورا ک اصلــی چاپگــر س ـه ُبعدی
بــرای چــاپ قطعــات هســتند) چــاپ س ـه ُبعدی امکانپذیــر اســت .از جملــه فیالمنــت یــا
رشــتههای پلیمــری مــورد نظــر میتــوان ب ـ ه گونههــای ســاخته شــده از ترکیبــات،33ABS
 36HIPS ،35PC ،34PLAو  37PETGاشــاره نمــود.

استفاده از فناوریهای نوین نمونهسازی در...
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ضرورتهایــی در ویژگیهــای مــادهی مــورد اســتفاده در بازســازی ســفالهای باســتانی
وجــود دارد کــه شــامل :قابلیــت شــکلپذیری ،شــفافیت ،یــا نیمهشــفافی ،بــا ضریــب
انعکاســی نزدیــک بــه ســفال ،حداقــل انقبــاض بعــد از ســخت شــدن و تشــکیل جســم جامــد
و ســخت ،ایجــاد بافــت و ســطح مناســب ،مقاومــت در مقابــل تغییــر رنــگ و فســاد ،دارا
بــودن قابلیــت روتــوشکاری و صیقـلکاری کافــی ( )Down, 2001اســت؛ در همیــن راســتا
ً
از میــان رشــتههای پلیمــری چــاپ سـه ُبعدی ،نمونههــای  ABSو  PLAکــه تقریبــا واجــد
ایــن ویژگیهــا هســتند ،در کار نمونهســازی بخــش مفقــود اثــر ســفالی ایــن مطالعــه مــورد
اســتفاده قــرار گرفتنــد و قطعـهی مــورد نظــر بــا این رشــتههای پلیمری چاپ گردیــد .دو نوع
رشــتههای پلیمــری  ABSو  PLAبهصــورت گســترده در دســترس بــوده و از لحــاظ قیمــت
تمــام شــده نیــز بــرای چــاپ سـه ُبعدی صرفـهی اقتصــادی بیشــتری دارنــد .گونـهی PLA
معمولیتریــن رشــتههای پلیمــری اســت کــه اســید پلیال کتیــک کــه در اصــل پالســتیکی
زیســت تجزیهپذیــر و دوس ـتدار طبیعــت مشــتق شــده از نشاســته اســت در بــازهی دمــای
بیــن  230-180 C°ذوب میشــود .بــوی بــد آن بــه هنــگام پرینــت بههیچوجــه خطــر
ً
نــاک نیســت .اجســام و قطعــات ســاخته شــده از ایــن مــاده قــوی ،امــا نســبتا ُتــرد هســتند.
ایــن رشــتهها بهصــورت طبیعــی در رنگهــای ســفید نیمهشــفاف هســتند و چــاپ قطعــه
بــا آنهــا صورتــی صــاف و صیقلــی خواهــد داشــت .در همیــن راســتا گون ـهی  ABSدیگــر
رشــتهی مشــهور و معمــول گرمانــرم اســت کــه از ا کریلونیتریــل بوتادیــن اســتایرن ســاخته
میشــود ،ایــن مــادهی نفتــی کــه در ســاخت آجرهــای لگــو نیــز اســتفاده میشــود ،دود آن
در هنــگام ذوب بــرای ســامتی خطرنــاک اســت و بــه اســتفاده از ماســک و تهوی ـهی هــوا
در اســتفادههای مــداوم توصیــه میشــود .دمــای ذوب آن  260-210 C°اســت و از لحــاظ
قیمــت مشــابه  PLAاســت؛ مزیــت  ABSبــر  PLAآن اســت کــه اشــیاء ســاخته شــده بــا آن
قویتــر و همچنیــن دارای ُتــردی کمتــری هســتند و تــا دمــای باالتــری مقاومــت میکننــد.
همچنیــن در رنگهــای مختلفــی ،ایــن رشــته تولیــد میشــود کــه درخشــندگی بیشــتر و
بهصــورت رنگهــای نقــرهای و طالیــی در بــازار موجــود اســت (.)Canessa et al., 2013

سکــن  ،4مــورد
تصویــر  .5اســکنر لیــزری رک 
اســتفاده در اســکن نمون ـهی مــورد مطالعــه ایــن
تحقیــق (پژوهشــگران صنعــت آرتــاhttp:// 1395 ،
.)/psarta.com/product/rexcan4

روش انجام کار و نتایج حاصله از فرآیند بازسازی

پــس از عکاســی و مســتندنگاری قطعــات شکســته شــدهی نمونــهی مطالعاتــی،
بخشهــای جــدا شــدهی اثــر بهوســیله آب مقطــر شستشــو و تمیــزکاری گردیــد و پــس از
 16ســاعت مانــدن در آورن بــا دمــای  105ســانتیگراد ،قطعــات بهوســیلهی رزیــن متیــل
متــاا کریــات  %35وصالــی گردیــد و بــرای بازســازی بخــش مفقــود ســفال بــا اســتفاده از
فناوریهــای نمونهســازی اقــدام شــد ،کــه بدیــن شــرح اســت؛ در مرحلــهی نخســت از
روش نــور ســاختاری 38جهــت سه ُبعدیســازی مجــازی نمون ـ ه اســتفاده گردیــد .در ایــن
روش یــك الگــوی مشــخص بــر جســم انداختــه شــده ،شــكل س ـه ُبعدی مجــازی نمونــه
بهدســت میآیــد .دوربینهــای اســکنر در ایــن روش در موقعیــت ثابتــی قــرار دارنــد (اســکنر
بــرروی پایــه ثابــت گردیــد) و نــور لیــزر جســم را اســكن میكنــد و نمونــه بــرروی صفح ـهی
گــردان بــا ســرعتی ثابــت بــه چرخــش در میآیــد تــا تمامــی زوایــای نمونــه اســکن شــود

تصویــر  .6چاپگــر س ـه ُبعدی چاپبــات 2020
بومیســازی شــده در مرکــز رشــد دانشــگاه هنــر
اســامی تبریــز (نگارنــدگان.)1396 ،
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تصویــر  .7فایــل  STLخروجــی دســتگاه اســکنر
س ـه ُبعدی (نگارنــدگان.)1396 ،

(تصویــر  .)7نمونـهی مطالعاتــی بــا دو کیفیــت  2و  5مگاپیکســلی اســکن شــد کــه پــس از
بررســی اولیـهی فایــل بهدســت آمــده از ایــن دو کیفیــت متفــاوت ،فایــل اســکن سـه ُبعدی
بــا کیفیــت  5مگاپیکســلی مــورد تأییــد قــرار گرفــت و بــرای مراحــل بعــدی کار انتخــاب
گردیــد.
ُ
ســپس اقدامــات تکمیلــی بــرروی فایــل س ـهبعدی حاصلــه از اســکن انجــام و بخــش
مفقــود در محیــط مجــازی بــه کمــک نرمافــزار بازســازی گردیــد .بهنحــوی کــه فایــل
خروجــی اســکنر بــا فرمــت  STLوارد نرمافــزار راینــو گردیــد و خطــوط منحنــی الزم از آن
اســتخراج شــد .در ادامــه بــه کمــک ایــن خطــوط بهدســت آمــده ،ســطوح و حجمهــای
مفقــود شــده بــا هندس ـهی نربــز ســاخته شــد .قابــل ذکــر اســت کــه هندس ـهی فایــل STL
اســکنر بهصــورت ِمــش میباشــد و ایــن مــورد تــا حــد زیــادی در بازســازی بخشهــای مفقــود
براســاس هندســه نربــز ،مشــکل آفریــن اســت؛ چرا کــه ماهیــت ســاخت ســطوح در ایــن دو
مــدل گرافیــک کامپیوتــری متفــاوت میباشــد .از دیگــر مشــکالت ویرایــش فایــل خروجــی
اســکنر در ارتبــاط بــا نمونــهی اثــر مــورد مطالعــه ،میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
خطــای اســکنر در ایجــاد برخــی از ســطوح ،بهخصــوص در لبههــا ،بهطــوری کــه برخــی از
لبههــا بهطــور کامــل بههــم نرســیده و شــکافی در ســطح ایجــاد گردیــد؛ عــدم تقــارن شــکل
کلــی نمون ـهی مــورد مطالعــه؛ یکســان نبــودن ضخامــت دیوارههــا و تغییــر در ضخامــت
آنهــا بــدون قاعــدهی خاصــی؛ لب َپــر شــدن لب ـهی ســطوح در محــل شکســتگی و مفقــود
شــدهی نمونــهی اثــر؛ وســیع بــودن ســطح یکــی از دو قطعــهی مفقــودی بهطــوری کــه
 %20از ســطح کلــی نمونــه را دربــر میگرفــت (تصویــر  .)8بــرای حــل مشــکالت اشــاره شــده،
ـشرو انجــام گردیــد :از ســطوح مــش ،خطــوط مــورد نیــاز جهــت ترســیم ســطوح
اقدامــات پیـ ِ
نربــز اســتخراج گردیــد و بــا فرمانهــای اختصاصــی ،ســطوح نربــز ســاخته شــد .بــرای ســطوح
ایجــاد نشــده در فایــل مــش ،ماننــد لبـهی ســطوحی کــه بههــم نرســیدهاند و یــا حفرههایــی
کــه در وســط ســطوح مــش ایجــاد میشــود ،در ابتــدا بــا فرمانهــای اختصاصــی ســاخت
ســطوح ِمــش ،بازســازیها انجــام گرفــت و در صــورت جــواب نگرفتــن ،از دســتورات
اختصاصــی ســطوح نربــز اســتفاده شــد .بــرای حــل مشــکل عــدم تقــارن و یکســان نبــودن
ضخامــت دیوارههــا ،بــر اســاس الگــوی تــا حــدی تکــرار شــونده و تناســبات کلــی فــرم اثــر،
بازســازیها انجــام گرفــت .لبپریدهگیهــای ســطوح نیــز بــه علــت پرا کنــده بــودن و
کوچــک بــودن ابعــاد در مقایســه بــا کل قطع ـهی مفقــود شــده ،نادیــده گرفتــه شــد.
در ادامــه از دو قطع ـهی مفقــود کــه بهصــورت مجــازی بازســازی شــده بودنــد ،فایــل
دیجیتــال مناســب بــرای چاپگــر ســه ُبعدی تهیــه گردیــد و پــس از اتمــام ســاخت مــدل
س ـه ُبعدی مجــازی از قطع ـهی مفقــود شــده براســاس فایــل  STLخروجــی اســکنر ،بــرای
آزمــون نهایــی و تطبیــق آن بــا بدنــهی اصلــی اثــر ،در محیــط نرمافــزار راینــو ،قطعــهی
مفقــودی بازســازی شــده در محــل اصلــی بهصــورت نرمافــزاری جاانــدازی شــد و ایــرادات
نهایــی براســاس مطابقــت بــا لبـهی ســطوح قســمتهای موجــود ،بــر طــرف گردیــد (تصویــر
 .)9الزم بــه ذکــر اســت بــرای ویرایــش و اصــاح فایــل  STLبهدســت آمــده از اســکنر
سـه ُبعدی و همچنیــن ســاخت قطعــات مفقــودی شــئ مــورد مطالعــه ،از دیگــر نرمافزارهــای
سه ُبعدیســاز موجــود و رایــج در بــازار داخلــی هماننــد Solidworks ،Katia ،3D Max :و

استفاده از فناوریهای نوین نمونهسازی در...

غیــره نیــز میتــوان اســتفاده کــرد ،ولــی بــا توجــه بــه قابلیتهــای منحصربهفــرد نرمافــزار
سه ُبعدیســاز راینــو در بازســازی ســطوح پیچیــده و تســلط مؤلفیــن بــه آن ،در ایــن
مطالعــه ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
همچنیــن نرمافــزار اختصاصــی بــرای ســاخت مــدل مجــازی ظــروف ســفالین ،بهنــام
 Qpنیــز وجــود دارد کــه قــادر اســت بهصــورت نیمهخــودکار مجموع ـهای از ظــروف ســفالی
را بهصــورت تصادفــی و براســاس ریختشناســی فــرم مقطــع ُ
دوبعــدی آنهــا ایجــاد کنــد
( )Koutsoudis & Pavlidis, 2009کــه بــا توجــه فرا گیــر و در دســترس نبــودن ایــن
نرمافــزار و نیــز عــدم کارایــی آن ،بــا توجــه بــه اهــداف ایــن مطالعــه در اولویــت قــرار نگرفــت.
بــا توجــه بــه آنکــه قطعـهی بــزرگ ،لبـهای مســطح و همتــراز جهــت قرارگیــری در دســتگاه
پرینتــر سـه ُبعدی نداشــت ،ایــن قطعــه بــا مشــورت اپراتــور پرینتــر سـه ُبعدی بــه دو قســمت
تقســیم گردیــد و ســپس ایــن ســه قطعــهی نهایــی بــرای چــاپ ســه ُبعدی بخشهــای
مفقــود و انجــام آزمایشــات جهــت انجــام مراحــل پایانــی کار ارائــه گردیــد (تصویــر .)10
مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار در کیفیــت چاپگرهــای سـه ُبعدی را میتــوان در تکنولــوژی
مــورد اســتفاده در چاپگــر سـه ُبعدی ،مــادهی مــورد اســتفاده (رشــتهی پلیمــری) ،ضخامــت
الیههــا ،ســرعت چــاپ ،وضعیــت قرارگیــری قطعــه در حیــن چــاپ و میــزان توپــری قطعــه
ارزیابــی نمــود؛ بهنحــوی کــه هرچــه چاپگــر از تکنولــوژی پیشــرفتهتر برخــوردار باشــد،
کیفیــت محصــول نهایــی مطلوبتــر خواهــد بــود .بــا توجــه بــه آنکــه رشــتههای پلیمــری
بــا کیفیتهــای مختلفــی در بــازار وجــود دارنــد ،میتــوان گفــت مناســبترین رشــتهی
پلیمــری ،آن اســت کــه عالوهبــر مقاومــت مــاده و ســازگاری بــا چاپگــر ،بیشــترین شــباهت
رنگــی و بافتــی را بعــد از چــاپ بــا قطعــه مفقــود داشــته باشــد .عوامــل دیگــر ،ســرعت و
ضخامــت الیههــای اعمالــی رشــتهی پلیمــری در حیــن انــزال اســت .بهنحــوی کــه هرچــه
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تصویــر  .8بازســازی دو قطع ـهی مفقــود شــدهی
ا ثــر (بــاال :قطعـهی بــزرگ ،پاییــن :قطعـهی کوچــک)
توســط نرمافــزار راینــو بــر ســاس الگــوی تــا حــدی
تکــرار شــونده (نگارنــدگان.)1396 ،

تصویــر  .9جاانــدازی و تطبیــق قطعـهی مفقــودی
بازســازی شــده در بدن ـهی اصلــی اثــر ب هصــورت
مجــازی در محیــط نرمافــزار راینــو (نگارنــدگان،
.)1396
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تصویــر  .10تقســیم قطع ـهی بــزرگ بــه دو
قطعــه ،جهــت ایجــاد لب ـهای مســطح و همتــراز
جهــت قرارگیــری در دســتگاه پرینتــر س ـه ُبعدی
(نگارنــدگان.)1396 ،

ســرعت نــزول و ضخامــت الیههــای رشــتهی پلیمــری پایینتــر باشــد ،کیفیــت قطعــه باالتــر
مــیرود و همچنیــن هرچــه ســرعت و ضخامــت الیههــا باالتــر باشــد ،قطعــهی موردنظــر
بافتهــای درش ـتتر و زمختتــری خواهــد داشــت و از میــزان جــای ســطحی آن کاســته
میشــود .چنانچــه نیــاز بــه چــاپ ظریفتــری باشــد ،میتــوان ضخامــت الی ـهای چــاپ
را کاهــش داد .ضخامــت متــداول الیــه بــرای چاپگرهــای  FDMبیــن  100تــا  400میکــرون
اســت؛ لــذا بــرای بهبــود کیفیــت ســطحی ضخامــت الیـهی  100میکــرون توصیــه میشــود.
ســرعت چــاپ از عوامــل مؤثــر دیگــر در کیفیــت ســطحی چــاپ اســت .ســرعت متــداول
چــاپ ،مناســب بــرای چاپگرهــای  FDMدر محــدودهی  70-20میلیمتــر بــر ثانیــه توصیــه
میشــود .از آنجاییکــه در ســرعتهای چــاپ بــاال بــا افزایــش ارتعــاش در خــود چاپگــر
روبـهرو هســتیم و ایــن افزایــش ارتعــاش بهصــورت یکســری از الگوهــای ارتعاشــی بــرروی
ســطح ظاهــری قطع ـهی چــاپ شــده خــود را نشــان میدهــد ،لــذا در مــواردی همچــون
موضــوع ایــن تحقیــق ،کاهــش ســرعت چــاپ ،افزایــش کیفیــت ســطحی را در پــی خواهــد
داشــت .از دیگــر متغیرهــای مهــم ،وضعیــت قرارگیــری قطعــه حیــن چــاپ اســت؛ بههنــگام
چــاپ ،ا گــر قطعــه از وضعیــت ایســتایی مناســبی برخــوردار نباشــد ،بایســتی بــرای آن یــک
پایـهی نگهدارنــده طراحــی نمــود تــا چاپگــر بتوانــد آنرا بــرروی پایـهی خــود ســاخته ،چــاپ
ً
کنــد؛ ایــن امــر عمدتــا در وضعیــت قطعــات افقــی یــا خوابیــده رخ میدهــد .در قطعاتــی کــه
میتــوان بــدون پای ـهی نگهدارنــدهی محســوس یــا بهصــورت ایســتاده اقــدام بــه چــاپ
ً
نمــود ،کیفیــت ســطحی کامــا متفــاوت و بســیار مطلوبتــر خواهــد بــود .در همیــن راســتا،
تجربیــات ایــن تحقیــق نشــان داد در قطعاتــی کــه برجســتگیهای ظریــف دارنــد و ســطح
زمین ـهی حامــل ایــن برجســتگیها بــه یــک ســطح افقــی یــا تخــت نزدیــک اســت ،بهتــر
اســت تــا حــد امــکان در وضعیــت ایســتاده چــاپ شــوند؛ چرا کــه نی ـمرخ الیههــای چــاپ
شــده در حالــت افقــی انحــراف بیشــتری از یــک منحنــی پیوســته از خــود نشــان میدهنــد.
درحالیکــه در وضعیــت ایســتاده ،ایــن انحــراف بــه حداقــل میــزان خــود میرســد.
درنهایــت میتــوان بــه میــزان توپــری قطعــه اشــاره کــرد کــه وابســته بــه میــزان اســتقامت
مــورد نیــاز ،میــزان شــفافیت ،و عبــور نــور و حساســیت قطعــه ،میتــوان آنرا از 0تــا%100
توپــر و یــا توخالــی درنظــر گرفــت .ایــن امــر در یــک قطعـهی چــاپ سـه ُبعدی شــده بیشــتر از
منظــر هزینـهی تمــام شــده مدنظــر قــرار میگیــرد .بدینمعنــا کــه بــا افزایــش توپــری قطعــه
زمــان چــاپ و مصــرف رشــتهی پلیمــری باالتــر خواهــد رفــت و ایــن امــر تأثیــر مســتقیمیبر
هزینـهی چــاپ سـه ُبعدی خواهــد داشــت .الزم بــه ذکــر اســت ،هرچــه درصــد توپــری قطعــه
کمتــر باشــد ،میــزان عبــور نــور بیشــتر خواهــد شــد و برعکــس .در ایــن مطالعــه درصــد توپــری
بهعنــوان پارامتــری کــه نمــود ســطحی قطعــه چــاپ شــده را تحتتأثیــر قــرار میدهــد،
مدنظــر قــرار گرفــت .بهنحــوی کــه چــاپ بــا توپــری  %30شــبیهترین حالــت نــوری را نســبت
بــه قطع ـهی اصلــی ایجــاد میکــرد کــه مــورد انتخــاب نیــز قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه مــوارد
فــوق آزمایشــات ایــن تحقیــق بــر اســاس جــدول  ،3ســاماندهی گردیــده اســت.
ُ
انجــام چاپهــای متفــاوت بــرای دســتیابی بــه حدا کثــر کیفیــت چــاپ س ـهبعدی بــا
اســتفاده از رشــتههای پلیمــری پیشــنهادی ،نشــان داد مناســبترین رشــتهی پلیمــری
بــرای چــاپ بافــت مشــابه نمونــهی مطالعاتــی ،رشــتهی پلیمــری  ABSاســت کــه بــا
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ﺟﺪول -3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﭼﺎﭘﺒﺎت 2020از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻔﻘﻮد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ

ﭘﻠﻴﻤﺮي

ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﻻﻳﻪmm

ﭼﺎپmm/s

ﺳﺮﻋﺖ

وﺿﻌﻴﺖ
ﭼﺎپ

ﻗﻄﻌﻪ %

ﺗﻮﭘﺮي

ﻛﻴﻔﻴﺖ

PLA
ﺳﻴﺎه

1

20

ﻳﻚ ﺗﻜﻪ

%20

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

ABS
ﺳﻴﺎه

1

30

ﻳﻚ ﺗﻜﻪ

%20

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

ABS
ﺳﻴﺎه

1.2

20

دو ﺗﻜﻪ

%30

ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﺼﺎوﻳﺮ

ضخامــت الیههــای  150 µو بــا ســرعت  ،20 mm/sدر وضعیــت قرارگیــری عمــودی
چــاپ گردیــد؛ همچنیــن بــرای دســتیابی بــه حدا کثــر شــفافیت در نمونههــا ،چــاپ آنهــا
بهصــورت  %30میــزان توپــری انجــام گرفــت کــه ایــن محصــول بیشــترین شــباهت را بــا
قطعــهی مفقــود ســفال در نمونــهی مطالعاتــی ایــن تحقیــق را دارا بــود.
در رونــد چــاپ قطعــات گاهــی در اطــراف قطعــهی چــاپ شــده بهعلــت انحرافــات
چاپگــر و لرزشهــای نــازل آن و همچنیــن کشآمــدن رشــتهی پلیمــری ذوب شــده بــرروی
ســطوح دیگــر و پیچیدگــی شــکل قطعــه پلیســههایی ایجــاد میشــود ،ایــن پلیســهها
ً
عمدتــا باعــث خواهــد شــد کــه قطعــه ســرجای خــود قــرار نگرفتــه و از ای ـنرو بایســتی در
هنــگام اتصــال قطعــه ،عملیــات تکمیلــی شــامل ســائیدن و برداشــتن برادههــا بهنحــو
مقتضــی صــورت پذیــرد .در برخــی مــوارد کــه نیــاز اســت قطع ـه ،حالــت صیقلــی بیشــتری
داشــته باشــد میتــوان بــا پولیــش دادن آن بــه حــد صیقلــی مــورد نظــر دس ـتیافت ،ایــن
امــر بــا دقــت بهوســیلهی کاغــذ ســمباده تــا جاییکــه بــه ســطح قطعــه آســیبی نرســد قابــل
انجــام اســت؛ همچنیــن در مــوارد دیگــر ،از حاللهــای شــیمیایی (مثــل :بخــار اســتن بــرای
رشــتههای  ABSو دیگــر حاللهــا بــرای رشــتههای  PLAاســتفاده میشــود) .دمــا ،گزینــه
دیگــری اســت کــه بــا تجهیزاتــی ماننــد سشــوار قابــل انجــام اســت و حتــی در مــوادی نیــز
میتــوان الیههــای رنگــی مــات و شــفافی بــر روی قطعــات اعمــال نمــود (Canessa etal.,
 .)2013در رابطــه بــا قطعــهی بازســازی شــدهی تجربیــات حاصــل از پژوهــش حاضــر،
نشــان میدهنــد کــه در حالــت ایــدهآل بهتــر اســت قطعـهی چــاپ شــده بــه مقــدار  %1نســبت
بــه قطعـهی اصلــی طراحــی شــده کوچکتــر درنظــر گرفتــه شــده و چــاپ گــردد؛ این پیشــنهاد
از آنروســت کــه فضایــی بــرای جســمیت چســب مــورد اســتفاده در وصالــی وجــود داشــته
باشــد .در همیــن راســتا بعــد از انجــام عملیــات مختصــر تکمیلــی بــرروی لبههــای قطعـهی
چــاپ شــده بــا ســوهان ریــز ،قطعــه بهظــرف اصلــی در محــل بخشهــای مفقــود ســفال
وصالــی گردیــد (تصویــر )11؛ کــه ایــن فرآینــد بــا اســتفاده از رزیــن  UHU 43605انجــام شــد.
علــت اســتفاده از ایــن رزیــن بــدان ســبب بــود کــه رزینهــای معمولــی همچــون پارالوئیــد
بــی 72کــه مبتنیبــر انحــال ،در حاللهــای آلــی هماننــد گزیلــن و اســتن هســتند ،بهعلــت
حساســیت رشــتههای پلیمــری  ABSبــه حاللهــای آلــی خــورده شــده و احتمــال ایجــاد

تصویــر  .11بازســازی بخــش مفقــود نمون ـهی
بعــد از اتصــال قطعـهی بازســازی شــده (نگارندگان،
.)1396
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ضایعــات و عــدم تطابــق در صــورت تغییــر شــکل (عوجــاوج) در لبههــای قطع ـهی چــاپ
شــده وجــود داشــت.

بحث در یافتههای تحقیق

بــا توجــه بــه پیشــرفتهای قابلتوجهــی کــه در زمینــهی مدلســازی ســریع در
صنعــت اتفــاق افتــاده و همچنیــن در دســترس بــودن فناوریهــای سه ُبعدیســازی
در کشــور ،امــروزه بســتر مناســبی بــرای ورود اینگونــه فناوریهــا در زمینــهی مطالعــات
میراثفرهنگــی از قبیــل :باستانشناســی ،مــوزهداری و حفاظــت آثــار باســتانی فراهــم
شــده اســت؛ از ایــن قبیــل تکنولوژیهــا و درواقــع مهمتریــن آنهــا ،اســکنرها و چاپگرهــای
س ـه ُبعدی هســتند .بهنحــوی کــه از ایــن فناوریهــا میتــوان در رابطــه بــا ســاخت کپیــه
از اشــیاء و مجســمهها ،نقشبرجســتهها و نقوشصخــرهای ،آثــار و تزئینــات ارزشــمند
تاریخــی در ابعــاد واقعــی (و/یــا بــا تغییــر ابعــاد) و همچنیــن بازســازی بخشهــای مفقــود
آثــار تخریــب شــده اســتفاده نمــود (رازانــی و همــکاران .)1395 ،از جملــه مزیتهــای
اســتفاده از ایــن روشهــا میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:
ـوم
 کاهــش تمــاس بــا اشــیاء حســاس و اجتنــاب از روشهــای معمــول و زمانبــر مرسـ ِتماســی و تــا حــدی مخــرب ،هماننــد :فرآینــد قالبگیــری و ریختهگــری و الیهبــرداری در
بازســازی آثــار باســتان شــناختی.
 دقــت بینظیــر در ثبــت و ضبــط اجــرای طر حهــا و نقوشبرجســته و کتیبههــایحجــاری شــده و پیچیــده نســبت بــه مقایســه بــا روشهــای ســنتی.
 دســتیابی بــه ســطوحی بــا کیفیــت همســان و مشــابه بــا آثــار فرهنگــی تاریخــی جهــتاســتفادهی ترکیبــی از روشهــای مدلســازی سـه ُبعدی.
 ســاخت قطعــات در ابعــاد مختلــف بــا مدلهــای هندســی نامتقــارن ،بهنحویکــهمحدودیــت چندانــی از نظــر فــرم و شــکل هندســی بــرای ســاخت وجــود نــدارد.
 امــکان ارزیابــی و اصــاح طــرح س ـه ُبعدی و تکــرار آن در صــورت عــدم رضایــت از هــربخــش در کمتریــن زمــان ممکــن.
 امــکان اتصــال موقــت قطعــهی ســاخته شــده بــه بدنــهی اصلــی اثــر بــدون خطــرناشــی از اتصــال قطعــه بــا شــئ بــه ســبب خــواص خنثــای آن.
 کاهش زمان در ساخت قطعات مفقود. امــکان نمایــش مجــازی آثــار و بازســازی مجــازی بخشهــای مفقــود و از دسـترفتهدر قالــب انــواع رســانههای تصویــری.
آنچنانکــه در نمونــهی مــوردی ایــن تحقیــق نیــز مشــهود اســت؛ درحــال حاضــر،
ایــن روشهــا از محدودیتهایــی برخوردارنــد ،از آنجملــه :تکرنــگ بــودن قطعــهی
مدلســازی و چــاپ شــده اســت کــه بــا اســتفاده از چاپگرهایــی کــه دارای دو یــا ســه کارتریــج
همزمــان هســتند میتــوان تــا حــدی ایــن محدودیــت را برطــرف نمــود ،امــا بــرای اســتخراج
رنگهــای خــاص پاتینهــا و تخریبهــای ســطحی ناشــی از تغییــرات رنگــی و مــواردی
ماننــد تبــادل قلیایــی ،ا گــر اصــرار بــه بازســازی مشــابه بــا اثــر اصلــی وجــود داشــته باشــد،
ً
حتمــا رتــوشکاری رنگــی نیــاز خواهــد بــود.
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از دیگــر محدودیتهــا میتــوان بــه محــدود بــودن رشــتههای پلیمــری موجــود در بــازار
(از لحــاظ رنگــی و بافتــی و صیقلــی بــودن جنــس و شــفافیت)نامبرد ،همچنیــن خطاهــای
ابــزاری در مرحل ـهی اســکن و چــاپ س ـه ُبعدی در بازســازی ســطوح مفقــود شــده را میتــوان
اشــاره کــرد؛ کــه ایــن مــوارد میتواننــد در کیفیــت محصــول نهایــی بســیار تأثیرگــذار باشــند.
دیگــراینکــه ،بازســازی قطعــات مفقــود در محیــط مجــازی و بهصــورت کامپیوتــری نیــاز بــه
تخصــص ســطح باالیــی دارد و در برخــی مــوارد تشــخیص فــرم و جزئیــات بخــش مفقــود اقدام
بســیار دشــواری خواهــد بــود (همانگونــه کــه در نمونـهی مطالعاتــی در ایــن پژوهــش ،عــدم
تقــارن فرمــی ســفال و یکســان نبــودن ضخامــت لبههــا و وســیع بــودن بخشهــای مفقــودی،
دشــواری کار تشــخیص و ســاخت قطعــات مفقــود را چنــد برابــر کــرده اســت)؛ بهعــاوه ،انجــام
اقدامــات تکمیلــی بــرروی قطع ـهی چــاپ شــده جهــت مطابقــت مناســب بــا بدن ـهی اشــیاء
اثــر نیــز نیــاز بــه مهــارت دارد .در حقیقــت موفقیــت یــک طــرح بازســازی بخــش مفقــود بــا
فناوریهــای نمونهســازی ارتبــاط مســتقیمی بــا فرآیندهــای؛ برداشــت صحیــح و دقیــق شــئ،
طراحــی و انجــام عملیــات تکمیلــی بــرروی دادههــای دیجیتالــی بــه کمــک نرمافــزار تصویــری
سه ُبعدیســازی ،انتخــاب تجهیــزات و مصالــح مناســب ،در کنــار انجــام تنظیمــات دقیــق و
کنتــرل فرآینــد چــاپ سـه ُبعدی ،و درنهایــت عملیــات وصالــی و روتــوش نهایــی دارد .بــا توجــه
بــه مزیتهــا و معایــب ذکــر شــده ،ایــن روشهــا نســبت بــه روشهــای ســنتی ،میتــوان گفــت
ایــن روشهــا توانایــی بســیار باالیــی در مطالعــات و پروژههــای باستانشــناختی بهصــورت
بازســازی و بازنمایــی بخشهــای مفقــود ســازهای و تزیینــی در آینــده دارنــد.

نتیجهگیری

آنچنانکــه در متــن مقالــه آمــده اســت ،اســتفاده از فناوریهــای نمونهســازی ســریع از جمله:
اســکنر و چاپگــر سـه ُبعدی بــرای بازســازی بخشهــای مفقــود آثــار ســفالین و امکانســنجی
بهکارگیــری روشهــای فــوق جهــت بازســازی دیگــر اشــیای شــاخص باستانشــناختی ،از
اهــداف ایــن پژوهــش اســت .بهطــور کلــی میتــوان گفــت؛ پــس از تهی ـهی تصاویــر اســکن
س ـه ُبعدی از اثــر مــورد مطالعــه ،کــه موجــب درک شــکلی بهتــری از اثــر خواهــد شــد میتــوان
بهراحتــی و بــا دقــت زیــاد فایــل س ـه ُبعدی بهدســت آمــده از اســکنر س ـه ُبعدی را در سیســتم
رایانــه ،مطالعــه و مــورد بررســی شــکلی قــرار داد و بــه کلیـهی جزئیــات و قســمتهای موجــود
نمونــه در زوایــای مختلــف دسترســی داشــت .همچنیــن میتــوان بــا انجــام بازســازیهای
شــکلی براســاس بخــش مفقــود نســبت بــه بازســازی دیجیتــال آن اقــدام نمــود .دســتیابی
بــه چنیــن جزئیــات دقیقــی در صــورت بازســازی بخشهــای مفقــود بهصــورت دیجیتــال
میتوانــد تصــور بهتــری از قســمتهای مفقــود اثــر را بــرای محقــق بهدنبــال داشــته باشــد
و امــکان ایــن را فراهــم میکنــد تــا قســمتهای مفقــودی را در محیطــی مجــازی و بــدون
هیــچ تمــاس فیزیکــی بــا نمون ـهی اثــر بازســازی نمــود؛ بهعــاوه ســاخت قطع ـهی واقعــی و
جایگــذاری آن در محــل مفقــودی مرحل ـهی بعــدی اقــدام بیخطــر اســت کــه ای ـنکار بــه
کمــک چاپگــر سـه ُبعدی و تکنولوژیهایــی کــه خوشــبختانه در کشــور بومــی شــده اســت ،بــه
ســادگی قابــل انجــام اســت .ایــن سلســله فعالیتهــا در عیــن ارتقــاء کیفــی نمایــش و ادراک
شــکلی و س ـه ُبعدی ،منجــر بــه حفاظــت پایــدار و غیرتماســی آثــار خواهــد شــد.
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سپاسگزاری

بدینوســیله نگارنــدگان از دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز بهواســطهی در اختیــار نهــادن
امکانــات ایــن تحقیــق و همچنیــن جنــاب آقــای دکتــر ا کبــر عابــدی جهــت در اختیــار
نهــادن ســفال مطالعاتــی پیشازتاریخــی متعلــق بــه کاوشهــای تپــه کولتپـهی هادیشــهر
سپاســگزاری مینماینــد.

پینوشت
1. Physical Damage
2. Superficial Disfigurement,
3. Chemical Deterioration
4. multimedia databases
5. 3D modellers
6. 3D viewers
)7. Rapid Prototyping – (RP
8. Rapid Manufacturing RM
9. Narcissus fountain of baroque sculptor Francesco Robba
10. St. Hemma from Nemški Rovt in Slovenia
11. Visualization
12. Verification
13. Iteration
14. Optimization
15. Functional Tests
نرمافزارهای طراحی با رایانه )16. CAD (Computer Aided Design
 .17فایل ()Stereo Lithographicا  STLفرمت استاندارد ورودی کلیهی فرآیندهای نمونهسازی سریع میباشد.
18. Digitizer
)19. Stereo Lithography Apparatus – (SLA
)20. Selective Laser Sintering – (SLS
)21. Layer Laminate Manufacturing – (LLM or LOM
)22. Three Dimensional Printing – (3DP
)23. Multi Jet Modeling – (MJM
24. PolyJet
25. ThermoJet
26. Fused Deposition Modeling
27. Rexcan III
28. Solutionix
 .29بــرای کســب اطالعــات دقیــق تــر در رابطــه بــا اســکنر س ـه ُبعدی یــاد شــده بــه آدرس اینترنتــی (http://psarta.com/
product/rexcan4؛ آخریــن دسترســی  )1395مراجعــه شــود.
30. Rhinoceros V5
)31. Nurbs (Non-Uniform Rational B-Splines
32. Robert McNeel & Associates
(33. ABS)Acrylonitrile butadiene styrene
)34. PLA (PolyLactic acid or Polylactide
35. Polycarbonate
36. High Impact Polystyrene
37. glycol-modified polyethylene terephthalate
38. Structured light
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