
 پرینت سه بعدی ماکت معماری

به طور مفصل درباره  «چاپ سه بعدی ای معماری با استفاده از تکنولوژیساخت ماکت ه»در مقاله ای با عنوان 

اهمیت بهینه سازی فایل های در ماکت سازی صحبت کردیم. حال می خواهیم درباره  بعدی پرینت سهاستفاده از 

نیم. صحبت کهای معماری سه بعدی پیش از پرینت سه بعدی در ماکت سازی و چگونگی پرینت سه بعدی ماکت 

 در ادامه بخوانید.

 سه بعدی چاپانجام عملیات از  پیشبهینه سازی فایل ها پرینت سه بعدی ماکت معماری و 

 حذف معمولا  کهاست ساخت یک بخش ضروری از فرآیند  سه بعدی چاپپیش از آغاز عملیات بهینه سازی مدل 

جه نتیدستیابی به  را کاهش داده و چاپ سه بعدی هزینه ،بهینه سازی فایل شود.می و یا کم اهمیت پنداشته 

حرفه ای می تواند  پرینت سه بعدیاین جایی است که یک طراح  مورد انتظار شما را تضمین می کند. دقیق

شرکت های ارائه دهنده  نگران کننده ای وجود ندارد. موضوعمهارت هایش را نشان دهد. برای مبتدیان هیچ 

 ند بهینه سازی را برای شما امکان پذیر می سازند.فرای Idesign3dمانند  پرینت سه بعدیخدمات 

 چاپ باید مورد توجه قرار گیرد: عملیاتاز شروع  پیش که نکات و ترفندهای بهینه سازی

  عملیاتHALLOWING مدل سه بعدی 

می شود. مدل های  های ساختهزینه  کاهشمنجر به  پرینت سه بعدیدر هنگام عملیات  استفاده از مواد کمتر

ه پرینت سهزینه  پرینت سه بعدی خدمات دهارائه دهنشرکت های زیادی مصرف می کنند. اکثر  اولیه جامد مواد

مدل، قیمت می  Hallowingانجام عملیات با می کنند. مصرفی تعیین  حجم موادمدل شما را بر مبنای  بعدی

 کاهش یابد.دلر تواند به طرز چشمگیری از هزاران دلر تا چند صد 
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  در فایل سه بعدی ماکت )در صورت امکان(فرار ایجاد حفره های 

تا مواد پودری استفاده نشده بتوانند از نیاز به حفره های فرار دارند  یپودر پرینت سه بعدیوری های اهمه فن

از مدل خود، بر روی  Hallowing عملیاتانجام  از حفره ها خارج شده و مجدداا مورد استفاده قرار بگیرند. پیش

ل اطمینان حاصدارید را که قصد استفاده از آن  پرینت سه بعدیدستورالعمل های طراحی تکنولوژی  آشنایی با

 .کنید



 

 در فایل سه بعدی ماکت غیر ضروری حذف هندسه های 

بهتر است حذف یا بسیار کوچک و کاربردی غیر قابل مشاهده،  غیر، هر ویژگی ماکت های معماریبرای مدل 

نت سه پری هزینهبه این ترتیب شما می توانید شوند یا به طور کلی در طی عملیات طراحی در مدل اعمال نشوند. 

 .مدل را ساده کنید بهتر است تا هر اندازه که امکان دارد. مدل را کاهش دهید بعدی

 

 )کاهش نیاز به ساختارهای پشتیبانی )در صورت امکان 

یک  است. overhang در هنگام کار با چاپگر های سه بعدی رومیزی با آن روبرو هستیم یکی از چالش هایی که

overhang  قبلی  لیه توسط به صورت جزئیپشتیبانی نمی شود و یا  آن از مدل است که لیه بعدی مقطعیک

ه حداقل . بداریمما نیاز به ساختارهای پشتیبانی  ،برای اطمینان از قابلیت چاپرد ا. در این موشودپشتیبانی می 



اختار موادی که برای س. اگر موضوع مهمی است که باید برای بهینه سازی مورد توجه قرار گیردرساندن پشتیبانی 

 به صافی دیگر قسمت های ماکت نخواهدسطح تماس  باشد یماکت اصلی یکبا مواد  استفاده می شود پشتیبانی

هنگام حذف دقت کافی نشود ، و اگر باشددشوار  حذف ساختار های پشتیبانی ن، ممکن است. عالوه بر ایشد

 ممکن است مدل چاپ شده آسیب ببیند.

  سه بعدی ماکت فایل وضوحو  سطوحاندازه فایل، تعداد 

 بعدی پرینت سهفایل نهایی برای  اندازه،با توجه به  تا حد امکان مدل را ساده تر کنید.همانطور که قبال گفتیم، 

 چند ضلعی داشته باشد. سطح یا 1.000.000از بیش مگابایت باشد یا  50نمی تواند بزرگتر از 

 مو حجسطوح صاف تر باشد بیشتر  ها چندضلعیهر چه تعداد . ارتباط دارد تعداد چند ضلعی ها باوضوح فایل 

ثر میزان صیقلی بودن تهیه کنیم اما اکثر چاپگر با حداکماکت هایی . همه ما می خواهیم بیشتر می شودفایل 

سعی کنید چند ضلعی را  کنند. پرینت سه بعدیرا  0.01مت لیه های کمتر از اهای سه بعدی نمی توانند ضخ

  .به حداقل برسانیدبرای پروژه های پیچیده  به ویژه

 

 

 

  سه بعدی ماکت برای پرینت سه بعدی خطاهای فایلاصالح 



تکنولوژی مواد و با توجه به  و اساس تمام دستورالعمل های طراحیرپروژه معماری خود را ب باید فرمت فایل شما

. نیست سادهو کامال بدون خطا  قابل پرینت پیچیدهفایل های ایجاد . تغییر دهیدمورد استفاده  پرینت سه بعدی

، Netfabb ،Magics ،Make It Printable ،Meshmixerی تخصصی مانند هانرم افزاربرای رفع این مشکل 

MeshLab  طراحی نهایی خود را از طریق یکی از این برنامه ها فایل . همیشه مورد استفاده قرار می گیرند  ...و

وجود یا عدم وجود خطا و هم چنین محل از  این نرم افزار ها برای شما این امکان را فراهم می کند تا .اجرا کنید

فایل  و اصالح کردهوانید بسیاری از خطاها را این است که با چند کلیک شما می ت نکتهبهترین  .مطلع شویدآن 

 .تهیه کنید پرینت سه بعدیهای آماده 

 

 سه بعدی شبیه سازی قابلیت چاپ 

بررسی کنید. شما می توانید  را ، مجدداا آنسه بعدی گرچاپ رایقبل از ارسال فایل های خود ببهتر است همیشه 

برای شما نمایش لیه ها را  انجام دهید تا سریعاا  Simplify3Dیا  Curaاین کار را با یک نرم افزار برش مانند 

ما می شمورد استفاده،  پرینت سه بعدیتکنولوژی  صرف نظر از نوعتا هرگونه ناهماهنگی را مشاهده کنید. دهند 

پرینت  ظاهر قطعهتنظیم کنید تا در مورد چگونگی  ...و  x-yتوانید این برنامه ها را با همان ارتفاع لیه، رزولوشن 

 .اطالعات کسب کنیدنهایی  شده سه بعدی



 

 

 ماکتدر  پرینت سه بعدی

فایل سه بعدی خود را در منزل پرینت کنید یا آن را به شرکت های حال شما باید تصمیم بگیرید که می خواهید 

 ارائه دهنده خدمات پرینت سه بعدی واگذار کنید.

  در خانه ماکت معماری سه بعدیپرینت 

دلر تا  1500حدود  ماکت های معماری از پرینت سه بعدیمناسب برای  رومیزی سه بعدی پرینتریک قیمت 

 ازرزولوشن عالی هم چنین قیمت یک پرینتر سه بعدی حرفه ای تمام رنگی با دلر شروع می شود،  4000

تکنولوژی مزایا و معایب خود را دارد. نکته ای که باید به آن توجه . هر دلر می باشد 80،000تا دلر  20،000

نین همچکنید این است که آیا شما زمان کافی برای استفاده و نگهداری از یک دستگاه چاپگر سه بعدی دارید؟ 
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تمیز کردن مواد  چاپ سه بعدی عملیاتی مانند پس پردازش، حذف ساختار های پشتیبان، فرایند اتمام پس از

ای خرید براز سرمایه گذاری صورت گیرد که خود این عملیات ها نیز زمان بر هستند. بنابراین، پیش  باید...پودر و 

سال چاپ یک ماه یا  یک یک چاپگر سه بعدی رومیزی از خود سوال کنید که قصد دارید چه تعداد مدل را در

 ای خرید آن اقدام کنید.کنید. اگر می خواهید از دستگاه به خوبی استفاده کنید سپس بر

 

 سه بعدی توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات پرینتماکت معماری  پرینت سه بعدی 

اب امکان انتخ برای شما گروه پرینتر سه بعدی آیدیزاینمانند  پرینت سه بعدی خدمات هارائه دهندشرکت های 

 و پرینت سه بعدیکلیه عملیات های آنها . سازندفراهم می  را پرینت سه بعدیاز میان انواع تکنولوژی ها و مواد 

افت دری های استثنائیقیمت  باشما همیشه می توانید نتایج حرفه ای . پردازش را برای شما انجام می دهندپس 

هزینه چاپ سه بعدی فایل شما براساس حجم ماده مصرفی مورد نیاز محاسبه می کنید. همانطور که قبال گفتیم، 

   شود. 
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