
 

 

 سازدمی ترایمنمحیط کارگاه ساختمانی را  واقعیت مجازی

 

پروفسور  تیم با هدایت. تر کنندنمحل ساخت را ایم ،تعاملی واقعیت مجازیهای تمرین خواهند با دورهمحققان بوخوم می 

نولوژی مناسبی برای تک هدر حال توسعبوخوم  Ruhrای برای محاسبات در مهندسی در دانشگاه همارکوس کونیگ از موسس

 .منابع خطر به صورت مجازی هستند امکان تجربه

کارگران  .کنترل کنندمناطق بحرانی  درغلی کمک کنند که محیط ساخت را هدف این است که به متخصصان ایمنی و سالمت ش

 .واقعیت مجازی آموزش دیده و خطرات را حس کنند رابطه با توانند درساختمانی همچنین می

 های کامپیوتریتکنولوژی مشابه در بازی

ود شبازسازی میساز واقعی وصورت مجازی قبل از ساخت بخش بزرگی از این واقعیت که هر محل ساخت امروزه ابتدا بهمحققان 

. کننداستفاده  (VR)در واقعیت مجازی  برای نمایش مبنایی به عنوانهای سه بعدی این مدلاز توانند ها میآن. سازندرا می

مطمئن شوند که محیط تا حد امکان شود تا های کامپیوتری استفاده میکنند که در بازیها از همان فناوری استفاده میآن

 .رسدواقعی به نظر می

 .مسئول انجام چه کاری هستند بعدا  توانند محل ساخت را بررسی کنند تا بدانند که ، کاربران میVRهای با استفاده از عینک

 .رداشته و حمل کنندهایی اشیاء را بکنترل کننده به وسیله مثال توانند با محیط تعامل داشته باشند و ها میآن

بعدی های سههای مجازی با استفاده از مدلساخت خودکار محیطتوماس هیلفرت در حال کار بر روی  ،دکترامقطع دانشجوی 

د با صداهای مناسب برای ایجاد محل ساخت مجازی برای نتوانوساز میهای ساختبر اساس یک مفهوم مدوالر ماشین. است

توان است که در آن می های متعدد را آماده کردههای ساخت با الیههیلفرت تا به حال محل. شوند های فردی اضافهنیاز نیتأم

 .، گردوغبار و آفتاب بررسی کردموضوعات آزمایشی را در باران

 های نامحدودزندگی

رفت خواهند پیشمی( وسازمتخصص ایمنی برای صنعت ساخت) شان دکتر جوشن تیزرایبه همراه هم دانشکده هیلفرتکونیگ و 

ای هبا توجه به این که شما در واقعیت مجازی زندگی»: گوید. هیلفرت میارزیابی کنندتحقیق  مورد خودشان را در موضوعات



 

 

های کشنده چگونه آزمایش قبل و بعد از حادثهمورد توانید با دقت مشاهده کنید که موضوعات ، در آنجا مینامحدودی دارید

 .«کنندمیعمل 

دلیل یک حادثه اغلب سوء »: گوید که. جوشن تیزر میافتدوساز در آلمان هر ساله اتفاق میهای ساختحوادث زیادی در محل

های رکت. ش«تر نبود فرهنگ ایمنی در شرکت یا نقص مقررات برای شرایط کار سالم استرفتار یک کارگر نیست بلکه بیش

 .اندمان و خارج از آن تا به حال تمایل خود به فناوری بوخوم را اعالم کردهوساز زیادی در آلساخت
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