
 

 

 پرینت سه بعدی ماکت

ماکت ها یک راه حل عالی برای نمایش آینده سازه ها می باشند. هم چنین این مدل ها تجسم خانه ها ساختمان 

ها دفاتر و دیگر سازه ها در شرایط خاص و ارزیابی آن ها را ساده می سازند. بسیاری از دانشجویان و متخصصان 

پرینت سه با استفاده از مقوا و یا فوم می کنند. امروزه تکنولوژی  معمار زمان زیادی را صرف ساختن ماکت ها

امکان ساخت مدل های بسیار پیچیده معماری را در زمان کوتاه فراهم کرده است. شرکت های ارائه دهنده  بعدی

بهترین گزینه جهت ساخت ماکت های معماری با طرح های پیچیده و در مقیاس های  سه بعدی پرینتخدمات 

 می باشد.مختلف 

 مراحل ایجاد مدل سه بعدی و پرینت سه بعدی ماکت 

ساخت مدلهای معماری پرینت سه بعدی شده فرایند پیچیده ای می باشد که نیازمند سطح باالی تمرکز است. 

نرم افزارهای مدلسازی گوناگونی برای ایجاد مدل های سه بعدی معماری به کار می روند که طراح براساس 

کند. برخی از نرم افزارهای پر کاربرد جهت مدسازی و پرینت سه بعدی  نیازهایش این نرم افزار را انتخاب می

 عبارتند از:

 Bentely BMI software 

 software family odesk AutoCADAut 

 Catia 5 

 Rhino 

 Lightwave 

 Maya 

 3DS Max 

 SolidWorks 

 Bonzai 3D 

https://idesign3d.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
https://www.bentley.com/en/solutions/industries/buildings-and-facilities
http://www.autodesk.com/products/all-autocad
https://www.3ds.com/products-services/catia/products/v5/portfolio/
https://www.rhino3d.com/
https://www.lightwave3d.com/
http://www.autodesk.com/products/maya/overview
http://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview
http://www.solidworks.com/
http://www.bonzai3d.com/products/bonzai3d/update/SE_download.html


 

 

 ArcciCAD 

 SketchUp Pro 

 nventorI 

 Cinema 4D. 

 

نرم افزار انتخابی شما برای ایجاد مدلسازی سه بعدی اهمیت زیادی ندارد زیرا در نهایت منجر به تولید پوسته 

 تیجهن در. باشد می پوسته عنوان به …ها می شود. به طور مثال یک در معمولی شامل قاب اصلی دستگیره و 

واقع بر طبق نظر مهندس معمار ایجاد م برخی در که باشد می پوسته هزاران یا صدها شامل معماری مدل هر

 می شوند. بنابراین تعداد پوسته های ایجاد شده بسته به نظر طراحان متفاوت است. 

  سه بعدی پرینتتولید مدل با قابلیت 

 برای ایجاد یک مدل معماری پرینت سه بعدی شده موارد زیادی باید مورد توجه قرار گیرند:

 ایجاد پوسته های جامد .1

 حذف حفره ها .2

 توپولوژی هندسی  .3

 )همپوشانی( Co-planarسطوح  .4

 (SPFرعایت حداقل ویژگی های قابل چاپ ) .5

 استحکام و ساختارهای پشتیبانی .6

 حذف هندسه های غیر ضروری .7

 . ایجاد پوسته های جامد و آببندی شده1

http://www.graphisoft.com/archicad/
https://www.sketchup.com/products/sketchup-pro
http://www.autodesk.com/products/inventor/overview
https://www.maxon.net/en/


 

 

برای  عنوان مثال، بهترین نتایج تنها در صورت استفاده از هندسه جامد قابل دستیابی است. به چاپ سه بعدیدر 

ایجاد یک مکعب جامد آببندی شده باید هر شش ضلع در نرم افزار مدل شوند. هر هندسه ای که دارای حفره یا 

شکاف کوچکتر از قطر نازل باشد نمی تواند به درستی چاپ شود. هم چنین ضخامت سطوح نیز باید از این قانون 

 پیروی کنند.

 . حذف شکاف ها و سوراخ ها 2

اشتباهات رایج در میان طراحان که سبب تولید مدل های چاپ سه بعدی شده ناکارامد می شود عدم  یکی از

است. عدم اعمال این قانون در مدل سه بعدی سبب ایجاد شکاف یا حفره در  vertex-to-vertexرعایت قانون 

 امپیوتری مختلف اصالح کنید. قطعه چاپ سه بعدی شده می شود. شما می توانید این خطاها را با نرم افزار های ک

مورد دیگری که سبب ایجاد حفره یا شکاف می شود فرایند تبدیل فرمت فایل مدل های سه بعدی به یکدیگر می 

باشد زیرا در طی این فرایند برخی از هندسه ها حذف و یا با هندسه اشتباه جاگزین می شوند. در صورتی که 

این مواقع نیز می توان از برخی نرم مشکالت ایجاد شده گسترده باشد فرایند اصالح آن پیچیده می شود. در 

افزارها برای اصالح نقص های موجود کمک گرفت. این دقیقا جایی است که داشتن پوسته های بیشتر به شما در 

اصالح اشکاالت موجود کمک می کند به این معنی که شما می توانید تنها یک پوسته را اصالح و یا جایگزین 

 کنید. 

 . توپولوژی هندسی 3

دیگر از عوملی که باید برای ساخت ماکت هایی با قابلیت چاپ سه بعدی مورد توجه قرار گیرد توپولوژی  یکی

 هندسی است. در حالت ایده آل تعداد چند ضلعی ها باید کم باشد.

برای درک بهتر موضوع به مثال مکعب برمی گردیم: مکعب یکی از بهترین مدل ها برای پرینت سه بعدی است. 

تغییر می  VRMLضلعی منتظم است. زمانی که شما فرمت این فایل را به  ۴سطح به شکل  ۶دارای این مدل 
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مثلث تبدیل شده اند. اما  ۲ضلعی ها هستند که هر کدام به  ۴مثلث تشکیل می شود که در واقع همان  ۱۲دهید 

اهید داشت. در واقع با این اگر شما هر یک از این مربع ها را به مربع های کوچکتر تقسیم کنید صدها مثلث خو

کار شما همان هندسه مکعبی شکل اما با تعداد باال از مثلث های غیر ضروری را ایجاد کرده اید. برای ایجاد مدل 

 های قابل پرینت بهتر است از ایجاد تعداد زیاد چند ضلعی اجتناب کنید.

حالی که کره سمت راستی دارای کمترین در شکل زیر، کره سمت چپ دارای بیشترین تعداد چند ضلعی است، در  

 تعداد چند ضلعی می باشد. اندازه مدل شما تعداد مناسب مورد نیاز مثلث ها را مشخص می کند.

  

چند  VRML ,3DS ,PLY ,STLتوجه داشته باشید که در زمان تغییر فرمت فایل های مدل های سه بعدی به  

 ضلعی ها با مثلث جایگزین شده و تعداد آن ها افزایش می یابد.

 

 صفحات دارای همپوشانی -۴

این صفحات انواع مختلف اشکاالت را در مدل های شما به وجود آورده و سبب تولید پرینت های غیر قابل پیش 

مان واهید برای ایجاد گوشه ساختبینی و غیر قابل قبول می شوند. تصور کنید شما دوپوسته دیوار دارید که می خ

آن ها را به یکدیگر وصل کنید. در محل اتصال این دو پوسته شما دو سطح دارای هم پوشانی ایجاد کرده اید. این 

مورد زمانی که شما هر دو پوسته را با یک رنگ یا یک ماده چاپ می کنید مشکلی به وجود نمی آورد. مشکل 



 

 

با مواد یا رنگ های متمایز تالش می کنند ویژگی  سه بعدی اتصال در پرینتزمانی به وجود می آید که نقاط 

های هر دو دیواره را داشته باشند. بنابراین همپوشانی در  زمان استفاده از چند ماده یا چند رنگ فیالمنت مختلف 

انی موجب ایجاد مدل های غیر قابل قبول می شود. برای اجتناب از این مشکل باید از صفحات دارای هم پوش

 پرهیز کرد.

 (SPFکوچکترین ویژگی های قابل چاپ ) -۵

مشخص  SPFاز آنجا که مدل ها از نظر مقیاس، طرح کلی و پیچیدگی متفاوت هستند امکان تعریف یک معیار   

 برای همه پروژه های مدل سازی امکان پذیر نیست. 

 با این حال در شرایط معمولی می توان از قوانین زیر پیروی کرد:

 میلیمتر( استفاده کنید. 5تا  3اینچ ) 0.20تا  0.12ی اجزای تحت بارگذاری، از برا 

  میلیمتر( استفاده کنید. 3تا  1.5اینچ ) 0.12تا  0.06برای اجزای که تحت بارگذاری قرار ندارند، از 

  میلیمتر( استفاده کنید. 1تا  0.5) 0.04تا  0.02برای اجزای زینتی و جزئیات دقیق، از 

کامال  SPFاجزای تحت بارگذاری درواقع اجزایی مانند دیوار ها، قاب پنجره ها، ستون ها هستند. اما معیار 

میلی متر  5وابسته به طراح و ویژگی های مدل می باشد. به عنوان مثال، دیوارها می توانند ضخیم تر از 

نین برخی از جزییات برای چاپ باشند، به خصوص اگر دیوار از چندین ساختار دیگر پشتیبانی کند. همچ

ه س بسیار ظریف می باشند که در این مواقع برای جلوگیری از شکستگی یا انحراف در طول عملیات پرینت

ثبیت کننده ها استفاده می شود. از ویژگی های خاصی که ممکن است برای چاپ تو پس پردازش از  بعدی

 بسیار ظریف باشد وجود دارد. 

 یبانی. استحکام و ساختارهای پشت۶



 

 

از دیگر موارد مهم در هنگام چاپ سه بعدی مدل های معماری استحکام می باشد. همانطور که پیش از این ذکر 

شد برخی المان ها ممکن است به اندازه کافی در زمان انجام عملیات های پس پردازش مقاوم نباشند. در این 

 ز است.شرایط به ساختارها پشتیبانی مصنوعی جهت افزایش استحکام نیا

 ساختارهای پشتیبانی به دو دسته تقسیم می شوند:

 ساختار های پشتیبانی ثابت 

حذف نمی شوند. این  سه بعدی این ساختارها به بخشی از مدل تبدیل شده و حتی پس از اتمام عملیات پرینت

های ساختارها شامل ضخیم شدن پوسته هایی مانند پنجره ها، ستون ها، درها و دیوارها و اضافه کردن ستون 

 داخلی است.

 ساختارهای پشتیبانی قابل حذف 

مورد استفاده قرار می گیرند و پس از آن با دقت باید  سه بعدی این ساختارها تنها در هنگام انجام عملیات پرینت

 حذف شوند.

 . حذف هندسه های غیر ضروری۷

رد. به شما بستگی دا همانطور که قبال ذکر شد، تعداد پوسته هایی که شما در مدل خود استفاده می کنید کامال

به این معنی که شما مجبور نیستید از تعداد مشخصی پوسته استفاده کنید. شما تصمیم می گیرید که چه تعداد 

پوسته به شما اجازه می دهد بهترین مدل را ایجاد کنید. تنها نکته مهم در ایجاد پوسته ها اجتناب از پوسته های 

 غیر ضروری است.
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