
 

  سه بعدی برای معماران پرینتمزایای 

 

ای جدید است. هترکیب اشکال و عملکرد برای ایجاد ایده  یاعلم معماری در مورد تحقق یک طرح زیبا، چشم انداز 

و مشتریان گاهی اوقات می تواند چالش برانگیز باشد. در اینجا تکنولوژی  یاننمایش ایده به همکاران یا کارفرما

معماری پرینت سه بعدی شده در مقایسه با روش  های مدلایجاد به کمک معماران می آید.  پرینتر سه بعدی

سریعتر و مقرون به صرفه تر هستند. به لطف فناوری پرینت سه بعدی،  ،های سنتی ساخت مدل بسیار راحت تر

 ساختاکثر سازه را می توان به صورت یک قطعه واحد چاپ سه بعدی کرد. یک چاپگر سه بعدی همچنین قادر به 

 . تکنولوژی پرینت سه بعدی برای شما امکان ایجادمی باشدطاق ها و کمان ها ، اجزای پیچیده مانند ستون ها

با استفاده از یک دستگاه پرینتر می توانید موثرتر مدل های معماری کم نظیر و با کیفیت را فراهم می سازد. شما 

 های معماری خود را به واقعیت تبدیل کنید.  مدل ،سه بعدی و یا یک شرکت ارائه دهنده خدمات پرینت سه بعدی

https://bit.ly/2Yhmil0


 

 استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی در صنعت معماری

امکان ایجاد یک مدل ملموس با سرعت باال را فراهم می  اناستفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی برای معمار

بنابراین بهتر است برای ارائه طرح به مشتری تر است. بیشسازد. تأثیر یک جسم فیزیکی از تجسم طرح در کامپیوتر 

تمام کارها را برای شما انجام  چاپگر سه بعدیپس از مدلسازی، ایده خود را به جسم فیزیکی تبدیل کنید. یک 

یک مزیت بزرگ  .شودایجاد مدل و یا شکل دادن اجزای طرح صرفه جویی می  از این طریق در زمانمی دهد و 

فناوری پرینت سه بعدی در صنعت معماری آزادی در ایجاد اشکال است. روش های مرسوم ساختن یک مدل 

را فراهم می سازد اما ایجاد یک طرح خمیده مانند استادیوم با روش  طرح های سادهمعماری امکان ایجاد سریع 

اه پرینتر سه بعدی می تواند هر طرحی های قدیمی ساخت ماکت های معماری یک چالش جدی است. یک دستگ

 را برای ارائه به مشتری با کیفیت باال ایجاد کند. 

 

 

https://bit.ly/3isFZPq
https://bit.ly/3isFZPq


 

 نکات و ترفندهای استفاده از یک پرینتر سه بعدی برای معماران 

 پرینت سه بعدیپیش از عملیات نحوه طراحی 

خاطر  بهبا کیفیت باال الزم است که قوانین طراحی برای پرینت سه بعدی را  بعدی پرینت سهبرای اطمینان از 

داشته باشید. در هنگام طراحی مدل باید این واقعیت را در نظر بگیرید که مدل دارای سطوح بسته و ضخامت 

 .دیواره قابل پرینت سه بعدی باشد

 

 معماریهای مدل پرینت سه بعدی 

بعدی این است که شما قادر به پرینت سه بعدی اشکال پیچیده با دقت نکته جالب در مورد تکنولوژی پرینت سه 

باال هستید که ساخت آنها با دست و روش های مرسوم بسیار زمان بر است. شما می توانید از یک دستگاه پرینتر 

طرح هایی با جزئیات دقیق مانند نما های پیچیده، فضای داخلی، عناصر محیطی  سه بعدیپرینت سه بعدی برای 

)اتومبیل، درختان، انسان( ، سقف و ... استفاده کنید. یک پرینتر سه بعدی می تواند سطوح کف بزرگ را چاپ سه 

https://idesign3d.ir/3d-print/
https://idesign3d.ir/


 
ت ارائه به مشتری پرینت سه بعدی کند. شما می توانید با استفاده از یک پرینتر سه بعدی انواع اجزای طرح را جه

 بعدی کنید. 

 

 مناسبمقیاس  درپرینت سه بعدی مدل 

ساخت مقیاس صحیح مدل قبالً توسط صنعتگران متخصص در معماری انجام می گرفت. اما با استفاده از یک 

می توانید به راحتی مدل را روی پرینتر سه بعدی  بعدیفیالمنت های پرینت سه و انواع دستگاه پرینتر سه بعدی 

 تحویل بگیرید. دبارگذاری کنید و مدل پرینت سه بعدی شده خود را تنها یک روز بع

 

https://bit.ly/342pIg7


 

 پرینت سه بعدی  پیش ازتسریع فر ایند طراحی 

ای خاص ایجاد ماکت پرینت سه بعدی شده به این معنی است که طراح می تواند بدون از دست دادن وقت مدل ه

خود را ایجاد کند. معماران با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی می توانند فرایند طراحی خود را با افزایش 

 ند. نتسریع ک سه بعدی یحاطرسرعت مراحل تکرار و اصالح 

 

تولید کننده و ارائه دهنده خدمات پرینت سه بعدی می تواند در این زمینه شما را  آیدیزاینپرینتر سه بعدی 

سفارش پرینت  را از قسمت مدل های معماری پرینت سه بعدیسفارش های کند . همچنین می توانید راهنمایی

 .پیگیری کنید سه بعدی

 

 

https://bit.ly/3kKE76p
https://idesign3d.ir/
https://bit.ly/2wC12MC
https://bit.ly/2wC12MC
https://bit.ly/2wC12MC
https://bit.ly/2wC12MC
https://idesign3d.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%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://idesign3d.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/

