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 مردود تقنٌات البناء واإلضافة والمحاكاة على التصمٌم الداخلى واألثاث

 )المسح الضوئى , الطباعة ثالثٌة األبعاد(

The return of building techniques, addition and simulation on interior 

design and furniture 

 م.د/ محمد حامد ضٌف هللا

 جامعة بنى سوٌف –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -مدرس بقسم  التصمٌم الداخلى و األثاث

 ملخص البحث :

التصمٌم هو حالة من تعاٌش المصمم والمستخدم  مع الحٌزات الفراؼٌة والتى فً أصلها فراغ محدد األبعاد للوصول إلى 

التصمٌم الداخلى . وعند النظر بعمق الى ماهٌة التكوٌن الشكلى للتصمٌم نلحظ  أن  هناك اعتمادٌة على كتلة فراؼٌة لبٌبة 

مبدأى البناء واإلضافة للفراغ إلنشاء الكتلة , واالختزال والحذؾ من كتلة قابمة بالفعل للوصول الى الشكل النهابى,هذا 

ٌة والتى من شأنها وضع التصمٌم فى إطار التٌسٌر على المستخدم باالضافة إلى مراعاة عناصر أخرى منها الخامة والتقن

للتعاٌش مع التصمٌم للوصول الى الحالة التصمٌمة المرؼوبة ضمن  إطار الوظٌفة سواء النظرٌة ,الجمالٌة والنفسٌة 

 للتصمٌم.

لتصمٌم فكثٌر من األحٌان تحد فى بعض األحٌان ٌصطدم المصمم بإشكالٌة الحوار بٌن التكوٌن الشكلى والتقنٌة اإلنشابٌة ل

التقنٌات اإلنشابٌة من تحررٌة هذا التكوٌن وإبداعه , أو أن ٌطؽى التكوٌن الشكلى على النفعٌة واالستدامة اإلستخدامٌة , 

وٌتجلى ذلك فى التصمٌم المعمارى والداخلى المعتمد على الخطوط العضوٌة والمنحنٌة, واألثاث فنجد ان بعض االسالٌب 

ٌة مع الخامة تضع بعض العراقٌل تجاه تجسٌد الفكرة التصمٌمٌة وٌظهر بالتوازى المرحلى فى المجاالت المختلفة التقلٌد

للصناعة ظهور التقنٌات التى تعتمد مفهوم االحداثٌات الثنابٌة األبعاد قدٌماً والثالثٌة األبعاد حدٌثاً , ومنها الذى ٌؤصل 

الثٌة االبعاد أو مفهوم االختزال كما فى اجهزة الحفر )الراوتر( ثالثى األبعاد مفهوم اإلضافة كما الوضع فى الطابعات ث

أٌضاً كما ظهرت تقنٌات المسح الضوبى ثالثى األبعاد والتى تمكن من عملٌة المحاكاة للتشكٌل التصمٌمً باالشتراك مع 

تكنولوجى( فى تجسٌد اإلبداع الفكرى  التقنٌات السابق ذكرها .والنؽفل دور تقنٌات الخامات المتناهٌة الصؽر )النانو

 للتصمٌم وفق متطابات محددة فى الخامات المرؼوب إستخدامها . 

ٌهدؾ البحث إلى إلقاء الضوء على إمكانٌة تجسٌد لفكر التصمٌم الداخلى واألثاث  المبدع والمتحرر من خالل التقنٌات 

للوصول إلى تصمٌم ناجح من الناحٌة الشكلٌة واإلنشابٌة واإلقتصادٌة الحدٌثة والمرتبطة بالصناعات المتقدمة الدقٌقة وذلك 

ٌمكن تطبٌقه بمبدأ اإلنتاج الكمى بهدؾ أسمى وهو تنمٌة اإلقتصاد الوطنى مع الحفاظ على الموروث الثقافى واإلستفادة فى 

ة والمحاكاة للمسح الضوبى والطباعة المجال األكادٌمى. وفى هذه الدراسة البحثٌة ٌتم تناول  مردود تقنٌات البناء واإلضاف

 ثالثٌة األبعاد.

 الكلمات اإلسترشادٌة
البناء واإلختزال , التقنٌة , التكوٌن الشكلى , التقنٌة اإلنشابٌة , اإلحداثٌات , التصمٌم الداخلى , األثاث , الحفر , الطابعات 

 . , الماسح الضوبى, الخطوط العضوٌة , نانو تكنولوجى,اإلقتصاد الوطنى

Abstract 

Design is a state of coexistence between the designer and user with space in which the origin 

of a space dimensions. To reach the spatial mass of the interior design environment. Looking 

at the structure of the design, we see that there is a dependence on the principles of 
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construction and addition for space to create the mass, reduction and deletion of the block 

already to reach the final form This is in addition to taking into account other elements  

including material and technology, , which will put the design in the framework of facilitating 

the user to reach the design status within the framework of the function , both theoretical , 

aesthetic and psychological design 

In some cases, the designer collides with the problem of dialogue between the structural 

formation and the structural technique of design. Of the liberation of this composition  and  

creativity , 

Or that   Formal  formation Overwhelmed  on the utilitarian and sustainable use, 

 

This is reflected in architectural and internal design based on organic and curved lines and 

furniture We find that some traditional methods with raw material put some obstacles to the 

embodiment of the design idea In the various fields of industry, the emergence of techniques 

that adopt the concept of 2D and 3D coordinates has recently been shown in parallel Which is 

the basis of the concept of addition as the situation in the printers triangular Or the concept of 

reduction as well as in the three-dimensional raster and  the three-dimensional scanning 

techniques Which enables simulation of the design in combination with the above techniques 

( Nanotechnology) 

In the embodiment of the creativity design according to specific in the materials to be used. 

. The research aims at shedding light on the possibility of the embodiment idea of interior 

design and furniture through modern technologies, And related to the advanced industries to 

achieve a successful design in terms of formality, construction and economic . It can be 

applied to the principle of quantitative production With the aim of developing the national 

economy While preserving cultural heritage and making use of the academic field. . In this 

study, the results of construction techniques, addition and simulation of 3D scanning and 

printing. 

 بحثمشكلة ال

التأثٌر المتبادل لكل من الشكل والتقنٌة ٌضع المصمم أحٌاناَ فى قالب التقلٌدٌة وٌحد التجربة اإلبداعٌة والمشاركة الفعالة فى 

 تنمٌة اإلقتصاد الوطنى .

 هدف البحث

المختلفة  االستفادة من التقنٌات الرقمٌة الحدٌثة للتؽلب على االشكال التقلٌدٌة والنمطٌة لعناصر التصمٌم الداخلى 

 واألثاث واإلستفادة من سرعة التنفٌذ .

الحفاظ على الموروث الثقافى لعناصر التصمٌم التارٌخٌة عن طرٌق عمل المستنسخات عالٌة الدقة لزٌادة الوعى  

 الثقافى باستخدام تقنٌات الحذؾ واإلضافة والمحاكاة لالؼراض التعلٌمٌة واإلقتصادٌة .

 فروض البحث

لى واألثاث اإلستفادة من تقنٌات البناء واإلختزال والمحاكاة من خالل التطبٌق اإلٌجابى لتقنٌات ٌمكن للمصمم الداخ 

 الحذؾ واإلضافة والمحاكاة لتنمٌة الوعى الثقافى وتنمٌة اإلقتصاد الوطنى .
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 المقدمة :

لتصمٌم فكثٌر من األحٌان تحد ٌصطدم المصمم فى بعض األحٌان بإشكالٌة الحوار بٌن التكوٌن الشكلى والتقنٌة اإلنشابٌة ل

التقنٌات اإلنشابٌة من تحررٌة هذا التكوٌن وإبداعه , أو أن ٌطؽى التكوٌن الشكلى على النفعٌة واالستدامة اإلستخدامٌة , 

وٌتجلى ذلك فى التصمٌم المعمارى والداخلى المعتمد على الخطوط العضوٌة والمنحنٌة, واألثاث فنجد ان بعض االسالٌب 

ٌة مع الخامة تضع بعض العراقٌل تجاه تجسٌد الفكرة التصمٌمٌة , وبالنظر إلى ماهٌة نمذجة الفكرة التصمٌمة التقلٌد

وتجسٌدها نجدها تعتمد على مبدبى األنشاء فى الفراغ طبقة تلو األخرى أو من خالل كتلة فعلٌة ٌتم الحذؾ منها واختزال 

. وأصبحت التقنٌات الحدٌثة حالٌا توفر حلوال ممتازة  لتلك اإلشكالٌة األجزاء الؽٌر مرؼوبة فى الشكل النهابى للتصمٌم 

والتى كانت بداٌتها خمسٌنٌات القرن الماضى متاحة لإلستفادة منها لتخصصات التصمٌم عامة والتصمٌم الداخلى واألثاث 

العسكرى والفضاء استطاعت خاصة , فبعد أن كانت تستخدم التقنٌات بإمكانٌات محدودة وعلى نطاق مبتكرٌها فى المجال 

التخصصات الطبٌة اإلستفادة فى صناعة األطراؾ الصناعٌة واألنسجة الحٌوٌة وزراعة األعضاء والصناعات الدوابٌة 

,والمجاالت الهندسٌة والفنٌة استطاعت االستفادة منها فى أعمال اإلنشاء المعمارى للمبانى والجسور والوحدات السكنٌة 

المختلفة مع األثاث بأشكاله المتنوعة . واستطاع نظام المحاكاة المكون من المسح الضوبى واإلدارٌة وعناصرها 

والطابعات ثالثٌة األبعاد حل اإلشكالٌات وتحقٌق التطور واإلستفادة منه فى الدراسة الشكلٌة للتجارب التصمٌمٌة السابقة 

تخطى الحواجز المكانٌة والزمانٌة. وتنمٌة الوعى وتحلٌل المعضالت المعقدة ,والدراسات األكادٌمٌة والمساعدة على 

والحفاظ على الموروث الثقافى لعمل النماذج والمستنسخات مع امكانٌة تنفٌذ الخطوط التصمٌمٌة العضوٌة بسهوله بعٌدا 

 عن إشكالٌات التنفٌذ التقلٌدٌة.

 أوأل : المفاهٌم المرتبطة بموضوع الدراسة 

 التقنٌة : - أ

هى جملة الوسابل المتبعة إلنجاز مهام معٌنة معتمدة على أسلوب ما, كما ٌمكن تعرٌفها على انها الطرق التى تحقق 

 .د/ أحمد عوض,,محاضرة(أ)اإلستخدام األمثل واإلستفادة العظمى للموارد المتاحة. 

 البناء:  - ب

ا هو اإلضافة  التراكمٌة المعتمدة على أساس قبلها وٌتم من خاللها  اضاف ًٌ ا وأفق ًٌ ة كتلة إلى الفراغ وأجزاء  إلى آخرى رأس

 بحٌث تكون الكتلة أو الحجم الناتج وحده واحدة طبقا للتصمٌم .

 اإلختزال :  - ج

هو ازالة كل ماهو زابد ولٌس له ضرورة وعببا على التصمٌم وحذؾ من كتلة موجودة بالفعل عن طرٌق خطوات  ٌتدخل 

بها  المصمم على المستوٌٌن األفقى والرأسى لتكوٌن تناقض بٌن الكتلة اإلٌجابٌة والفراغ السلبً الناتج عن الحذؾ طبقا 

 (280: 270على رأفت، ص )للتصمٌم . 

 المحاكاة : - د

هى عملٌة مماثلة وتقلٌد معرفى للخصابص القابلة للمالحظة لمصدر أصلى للحصول على نموذج  بطرٌقة إعادة تركٌب 

 ( 6الشكل من تلك المصدر األصلى . )إٌمان بدر, صأو اختزل وبناء 
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 ( وأستخدامه للمحاكاة الشكلٌة للتصمٌم  3d Scannerثانٌاً : الماسح الضوئى الرقمى ثالثى األبعاد )

الماسح الضوبى الرقمى ثالثى األبعاد  هو أداة تقوم بالمحاكاة وتحلٌل النماذج والتصمٌم بجمع البٌانات الشكلٌة الظاهرة 

مجموعه  والخاصة بأبعادها وألوانها ومالمسها وأحٌانا الخامات المكونة لها وتحوٌلها الى بٌانات رقمٌة  تعتمد على اشاء

من النقاط والتى من خاللها ٌتم قراءة الشكل لحفظها وتستخدم هذة البٌانات  للتحلٌل والمقارنة والتوثٌق أو إلنشاء مجسمات 

 رقمٌة ثالثٌة األبعاد تستخدم فى العدٌد من المجاالت والتطبٌقات .

 مبدأ العمل-أ

 ERLAS (Light Amplification by (Simulatedٌعتمد مبدأ العمل على توجٌه وإسقاط حزمة ضٌقة من اللٌزر 

Emission Radiation  ذات األشعة المتوازٌة الخطوط على الجسم ثالثً األبعاد المراد تصوٌره من خالل وضع

وهناك أنواع التتطلب هذه الخطوط المساعدة وخاصة الثابته منها  -أحداثٌات ونقاط مساعدة ثابته لمقارنة أبعاد الشكل بها

وٌتم حساب االبعاد عن طرٌق حساب الزمن المستؽرق بٌن  -اع المتحركة فهى ماتحتاج الى هذه النقاط المساعدةأما األنو

إسقاط االشعة الضوبٌة وارتدادها للمصدر على سطح المجسم المراد تصوٌره وتحوٌله الى بٌانات رقمٌة تحفظ بالحاسب ، 

وبى ثالثى األبعاد لمجسمات  ذات معامالت اإلنعكاس وٌجرى حالٌا العمل على تطوٌر أجهزة تستطٌع المسح الض

 (/https://ar.wikipedia.org/wiki )الماسح الضوبى ثالثى االبعاد المرتبالضوبٌة المرتفعة والشفافة كما الحال فى المراٌا والزجاج.

 ممٌزات المحاكاة بواسطة الماسح الضوئى الرقمى ثالثى األبعاد -ب

 وحفظها.   دقة  البٌانات وسرعة الحصول علٌها 

الحصول على بٌانات الجسم الممسوح والمراد محاكاته دون تماس معه, وهذه خاصٌة مهمة فً حال صعوبة الوصول   -

 (/https://ar.wikipedia.org/wiki )ماسح ثالثى األبعاد للجسم والحفاظ أٌضاً علٌه .

 ( للتصمٌم 3d Scannerتقنٌات المحاكاة  باستخدام الماسح الضوئى الرقمى ثالثى األبعاد) مجاالت-ج

 الدراسة الشكلٌة للتجارب التصمٌمٌة السابقة وتحلٌل المعضالت المعقدة . 

 الدراسات األكادٌمٌة والمساعدة على تخطى الحواجز المكانٌة والزمانٌة. 

  تنمٌة الوعى والحفاظ على الموروث الثقافى باستخدام تقنٌات المحاكاة لعمل النماذج والمستنسخات 

 (/https://ar.wikipedia.org )محاكاةالمجال الطبى والدوابى ,األثرى والثقافى باإلضافة للمجال الفنى والهندسى. 

 الضوئٌة الرقمٌة ثالثى األبعادأنظمة الماسحات -د

 الماسحات ثالثٌة األبعاد ذات المدى البعٌد والمتوسطة -1

وؼالباً ماتكون هذه األنواع متحركة ضمن منظومة متكامله بمعنى انه ٌتم نقلها للمجسم المراد مسحه ضوبٌا مثل المبانى 

(واألماكن والقطع األثرٌة وتفاصٌلها واألعمال الفنٌة خارجٌاً وداخلٌاً)كما تم للرفع المجسم لمقبرة الملك توت عنخ أمون

والنحتٌة والمعمارٌة من حوابط وفتحات معمارٌة وحالٌا الحوابط واألسقؾ واألرضٌات وقطع األثاث,ومنه ما على 

 األرض أومحموال على وحدة متحركة أو أن ٌوضع على الطابرات واألقمارالصناعٌة.
(https://en.wikipedia.org/wiki/3D_scanner) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/
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 الماسحات ثالثٌة األبعاد متوسطة وقرٌبة المدى-2

 فٌها ترتبط ما وعادة كبٌرة بتفاصٌل األجسام أسطح أو أشكال لتسجٌل سم 1تصل إلى عمل مسافه فى األجهزة هذه تستخدم

 وسطح شكل تسجٌل مثل ، والمنسوجات واللوحات الرسومات أسطح مسح فً  تستخدم فٌما .النتٌجة بدقه التسجٌل مسافه

 فى األبعاد ثالثً المسح جهاز الواردة من المخرجات ُتستخدم أن وٌمكن . امون عنخ توت مقبرة فى والتابوت النقوش

 القرٌب المدى فً المسح أجهزة ألن الكبٌرة الهٌاكل تسجٌل فى تستخدم وال.االصل طبق نسخ فى تجسٌدها وٌمكن الدراسة

 حساب بطرٌقة وتعمل منظم إضاءة نظام المدى قرٌبة المسح أجهزه تستخدم.المدى بعٌدة المسح أجهزة من بكثٌر أبطا

وتقوم  .المجسم لسطح دقٌقة ذلك خرٌطة عن لٌنتج اللٌزر مع أكثر أو كامٌرا خالل من البٌانات تسجٌل فٌتم ، المثلثات

 (42: 28,ص فوزى إنجى) .هنقط بٌن كل المسافه البٌانات بحساب بُتسجل اللكامٌرات

  

 

 (1شكل توضٌحى )

للماسح الضوئى ثالثى األبعاد متوسط وبعٌد 

 المدى للمبانى والتفاصٌل المعمارٌة

 Focus3DX فارو الضوئً المسح نظام

بٌترونٌو,  سان كنٌسة لمسح استخدم330

 بولونٌا

 (2شكل توضٌحى)

 بولونٌا *الصورة الناتجه لساحة

 المسجلة الكنٌسة من وواجهة ماجٌوري

 Focus3DX 330 فارو بواسطة

االبعاد من تفاصٌل واجهة  ثالثً *جزء

الماسح  بواسطة نظام الكنٌسةسجلت

 NUB3Dالضوئى سٌدٌو 

  

 

 

 

 

 

 

ماسح ثالثى األبعاد قرٌب المدى متحرك محمول بالٌد مع نقاط احداثٌة مساعدة لمقارنة األبعاد واستنتاج قٌاسات المجسم المراد تسجٌه 

 للمنتجات المستقلة ٌصلح للمناضد الكبٌرة واألبواب وقطع غٌار المعدات. رقمٌاً ٌصلح
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 (3D printing) الرقمٌة رابعاً : الطباعة ثالثٌة األبعاد

لتصنٌع  1950هً أحد أشكال تقنٌات التصنٌع الحدٌثة  المعتمدة على مبدأ البناء واإلضافة والتى بدات محاوالتها  فى عام

استطاع إٌمانوٌل ساش  1993م والنقله نحو التطور السرٌع ثم عام 1986البناء مثل الطوب ثم االنتقال إلى  مواد

(Emanuel sachs تكوٌن جسم ثالثً األبعاد بوضع طبقات رقٌقة متتالٌة من مادة ما فوق بعضها ) 

والطابعات ثالثٌة األبعاد المتقدمة أصبحت أسرع وأوفر (printing/2-3d-http://geeksvalley.com/tutorial/introduction) البعض.

(، التشكٌل بالكبس Extrusion وأسهل فً االستعمال من التقنٌات األخرى للتصنٌع التى تعتمد على البثق )

(Pressing( الصب فً القوالب ، )Molding ومازالت طرٌقة الطباعة ثالثٌة األبعاد تحت التطوٌر من قبل بعض  )

( وكذلك Prototypeالشركات العالمٌة وذلك بقصد الوصول إلى إنتاج سرٌع ومرن ألجزاء نموذج العٌنة األولى )

 (.CADتصمٌم )األجزاء النهابٌة للمنتج مباشرة من النموذج الُمصمم على الحاسب اآللى بمساعدة البرامج المساعدة لل

 (40ص صابر, )كرٌم

  

 

ماسح ثالثى األبعاد ثالثى المحاور ذات 

مصدر متغٌر اإلرتفاع للمجسمات ذات 

لوضع اإلرتفاع وقاعدة متحركة 

 المجسم علٌها ورفعه ثالثى األبعاد

ٌصلح للمقاعد والمناضد الصغٌرة 

والمجسمات النحتٌة و عمل 

 المستنسخات

ماسح ثالثى األبعاد ثنائى المحور ذات ثالث 

مصادر ثابته وقاعدة متحركة لدقة تفاصٌل 

 أعلى

ماسح ثالثى األبعاد ثنائى المحور ذات 

مصدر واحد ثابت وقاعدة متحركة لوضع 

ح المجسم علٌها ورفعه ثالثى األبعاد ٌصل

للمجسمات النحتٌة الصغٌرة وجٌد للعمل 

 ضمن منظومة المستنسخات األثرٌىة

 ( لتصنٌف ماسحات ضوئٌة ثالثٌة األبعاد متوسطه وقرٌبة المدى3شكل توضٌحى )

  

أعلى ( ماسح ثالثى األبعاد رباعى المحاور واخر متحرك على جمٌع  المحاور باحجام مختلفة للحصول على دقة 4شكل توضٌحى )

 وٌعطى نتائج ممٌزة فى المجسمات ذات التجاوٌف ومنه ما هو مزود بالموجات فوق الصوتٌة

http://geeksvalley.com/tutorial/introduction-3d-printing/2/
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 ( للمراحل الثالث األساسٌة للتصمٌم وتنفٌذه بواسط الحاسب والماكٌنات التى تعمل على النظام الرقمى5شكل توضٌحى )

 خطوات الطباعة الرقمٌة ثالثٌة األبعاد  - أ

 تتلخص الخطوات كما ٌلى

 عملٌة التصمٌم 

 عمل محاكاة بواسطة الماسح الضوبى الرقمى ثالثى األبعاد( رسم التصمٌم على الحاسب األلى )أو 

عن طرٌق البرامج الوسٌطة والمسبول عن جمٌع (  G Codeتحوٌل التصمٌم إلى لؽة تتعامل معا األلة ) ٌطلق علٌه  

ستخدمة الوامر التى ستنفذها الطابعة ومنها درجة حرارة انصهار المادة الخام والكمٌة المستخدمة  ,عدد الطبقات الم

 وطرٌقة ملا الطبقات البٌنٌة ,حجم المجسم وعدد النسخ المطلوبة هذا باإلضافة إلى سرعة الطباعة .

تجهٌز الطابعة وتوصٌلها بالحاسب األلى الستقبال الملؾ الخاص بالتصمٌم بعد الحصول على شٌفرة الطباعة والتى  

 تحكم فى عملٌة الطابعة .وهو الم   Curaأو  Pronterfaceعن طرٌق برنامج  G Codeتسمى 

 عملٌة الطباعة نفسها  

عملٌة نهو الطباعة وهى مرحلة ٌتم فٌها بعض التشطٌب النهابى وازلة األجزاء الؽٌر مرؼوبه)فى بعض أنواع  

 (content/uploads/2017/08/-http://ar3dprinter.com/wp)الطابعات وخاصة التى تعمل بنظام التالرسٌب المنصهر(. 
 

 أنظمة )أنواع( الطباعة ثالثٌة األبعاد - ب

تعتمد الطباعة ثالثٌة األبعاد فً أساسها على إنتاج مجسمات ملموسة من تصمٌمات رقمٌة معتمدة على مبدأ اإلضافة  

 والبناء, وتعمل كل أسالٌب وتقنٌات الطباعة ثالثٌة األبعاد على هذا األساس ذاته

لى ثالثة طرق وهى االنصهار ولكنها تختلؾ فٌما بٌنها من حٌث الطرٌقة واألسلوب والمواد المستخدمة وتعتمد ع 

,استخدام األشعة فوق البنفسجٌة والتى تستخدم اللٌز أو توجٌه اإللكترون وهناك االنواع الولى التى تتعامل مع مكونات 

مواد البناء مثل مخلوطات االسمنت والرمل والزلط والخزؾ والسٌرامٌك مع بعض المواد التى تساعد على سرعة التصلد 

 -تعرض منها ما ٌلى :بعد التشكٌل  نس

 

 

 

http://ar3dprinter.com/wp-content/uploads/2017/08/


 ثانًالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

989 

 (Fused Deposition Modeling) FDMالطباعة ثالثٌة األبعاد  بطرٌقة اإلنصهار   -1

تستخدم فً هذه التقنٌة مواد بالستٌكٌة مصنعة من 

لب الذرة ومعالجة كٌمٌابٌاً ، تأتً على شكل خٌوط 

ملم وذلك  3ملم أو  1.75رفٌعة سماكتها إما 

حسب سمك رأس اإلنصهار فعند درجة حرارة 

معٌنة تذوب المادة البالستٌك وتقوم اآللة برسم 

الطبقة األولى على محورٌن أفقٌٌن ثم الطبقة التً 

فوقها على المحور العمودي وهكذا حتى ٌكتمل 

تصنٌع النموذج أوالمجسم المراد عمله من األسفل 

إلى األعلى )فكرة الطابعة شبٌهة جداً بمسدس 

الؽراء أو مسدس الصمػ( على ؼرار أن الطابعة 

المواد الخام المستخدمة فً  -تتحرك آلٌاً على المحاور الثالثة من خالل وحدة تحكم مركزٌة موصولة بجهاز الكمبٌوتر 

باإلنصهار تحت درجة حرارة عالٌة و ٌمكن  تعمل رخٌصة الثمن هذه الطابعة هً مصنوعة من مواد طبٌعٌة وبالستٌكٌة

.استخدامها أًٌضا مع بعض المواد األخرى مثل الكربون والبرونز وبعض أنواع األخشاب
 

/(https://www.facebook.com/3D.Expert.eg)
 
  

 

 ((Material Jetting بمساعدة األشعة فوق البنفسجٌةالطباعة ثالثٌة االبعاد بنفث المادة  -2

تشبه هذه التقنٌة من حٌث كٌفٌتها وطبٌعتها 

، inkjet الطابعات العادٌة المعروفة باسم

بداًل من نفث قطرات الحبر على ولكن 

األوراق، تقوم الطابعة ثالثٌة األبعاد من هذا 

النوع بنفث قطرات من سابل الفوتوبولٌمر 

الذي ٌتم معالجته عبر األشعة فوق 

كما أسلفنا فً الفقرة الماضٌة .البنفسجٌة

تعمل هذه الطرٌقة عبر نفث قطرات من 

هذه المادة السابلة على سطح الطباعة، لٌتبع 

العملٌة مرور األشعة فوق البنفسجٌة فوق 

المادة السابلة لتقوم بتشكٌلها عبر تجمٌد طبقات رقٌقة للؽاٌة، وٌتم تكرار هذه العملٌة مرة تلو األخرى حتى ٌتم االنتهاء من 

 Material Jetting وتستخدم طرٌقة النفث.النموذج النهابً الذي ٌتم دعمه بمادة هالمٌة ٌمكن إزالتها فٌما بعد بسهولة

فً األؼراض الصناعٌة مستخدمًة مادة الفوتوبولٌمر، وتشمل بعض الطابعات من هذا النوع مجموعات متعددة من 

وٌمكن استخدام عجابن الورق المعاد تدوٌره واستخدامه فى بعض  النفاثات لتمكٌن الطابعة من طباعة نماذج بألوان مختلفة

 الوحدات .

 

 

 

 الطباعة ثالثٌة األبعاد  بطرٌقة اإلنصهار( 6شكل توضٌحى )

 
بمساعدة األشعة فوق طباعة ثالثٌة االبعاد بنفث المادة ( لل7شكل توضٌحى )

 البنفسجٌة

https://www.facebook.com/3D.Expert.eg/
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 (Selective Laser Sintering) SLSبعاد  اللٌزر ثالثٌة األ طابعات -1

عبر نشر مسحوق المادة المستخدمة على مكبس، لٌتم توجٌه أشعة اللٌزر على المكبس لتقوم بصهر  تعمل هذه الطابعات 

المسحوق طبًقا للمسار المحدد عبر تطبٌق الكمبٌوتر المتصل بالطابعة، بعدها تقوم األشعة بتجمٌد المسحوق المنصهر 

الطبقة األولى من النموذج، بعد هذه المرحلة ٌتحرك المكبس لألسفل قلٌاًل لٌتم نشر كمٌة جدٌدة من المسحوق، وٌتم  لتكوٌن

وتستخدم هذه الطرٌقة من طرق الطباعة ثالثٌة األبعاد فً التطبٌقات  .تكرار العملٌة بالكامل حتى االنتهاء من النموذج

ًرا ولكنها لٌست منتشرة حتى وقتنا هذا، حٌث أّنه من المنتظر أن تمتد هذه الصناعٌة، وقد ظهرت منها نسخة مكتبٌة مؤخ

التقنٌة لتتخطى حاجز المادة المستخدمة وهً الناٌلون، لتشمل عدد آخر من المواد األكثر شٌوًعا مثل أنواع البالستٌك 

 https://www.ruoaa.com/2014/10/3d-printing-revolution.html))المعروفة. 

 

 

 Metal Printing  الطباعة ثالثٌة األبعاد باستخدام المعدن -2

وكلتا الطرٌقتٌن  .EBM اإللكترون، والصهر بشعاع SLM أشهر تقنٌات الطباعة بالمعدن هً الصهر باللٌزر االنتقابً

من حٌث استخدام مسحوق المعدن، ولكنهما ٌختلفان فً أّن األولى تستخدم اللٌزر أًٌضا فً توفٌر  SLS ٌشبهان طرٌقة

خالل عملٌة الطباعة ثالثٌة  .الحرارة العالٌة الالزمة لصهر المعدن، والثانٌة تستخدم إشعاع اإللكترون إلتمام العملٌة ذاتها

بعاد بكلتا الطرٌقتٌن ٌتم نشر مسحوق المعدن على سطح الطباعة لٌتم صهره عبر اللٌزر أو عبر إشعاع اإللكترون، األ

وبعد إتمام عملٌة الصهر ٌنخفض سطح الطباعة لٌتٌح نشر الطبقة األخرى من المسحوق، وهكذا حتم ٌتمك االنتهاء من 

ا ًٌ اعٌة، وتستخدم عدد من المعادن مثل الصلب، التٌتانٌوم، األلومنٌوم، وتستخدم هذه الطرٌقة فً األؼراض الصن.النمذجة كل

الصناعً، حٌث أّنها  فٌما ٌتعلق بالؽرض الكوبلت و النٌكل،الذهب والفضة وتعد هذه الطرٌقة هً األهم على اإلطالق

ا بكثرة فً مجاالت صناعة السٌارات، الطابرات، باإلضافة إلى األجهزة الطبٌ ًٌ حلى والمجوهرات ة ,التستخدم حال

 (https://www.ruoaa.com/2014/10/3d-printing-revolution.html) .والمنشأت المعمارٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطابعة اللٌزر ثالثٌة األبعاد( 8شكل توضٌحى )

https://www.ruoaa.com/2014/10/3d-printing-revolution.html
https://www.ruoaa.com/2014/10/3d-printing-revolution.html
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 المعمارٌة بأحجام كبٌرةعدن للقطع الصغٌرة والمنشأت الطباعة ثالثٌة األبعاد باستخدام الم( 9شكل توضٌحى )

 

 بعادالخامات التى ٌمكن إستخدامها بواسطة الطابعات ثالثٌة األ -ج

ٌمكن استخدام كل من خامات الخزؾ والسٌرامٌك والمعادن ،البولٌمرات والعدٌد من المركبات األخرى وبالوان مختلفة 

وبألوان متعددة من خالل تقنٌة الطباعة ثالثٌة  حٌث ٌجرى التطوٌر بالماكٌنات حتى ٌتسنى تنفٌذ تصمٌم ٌحوى عدة خامات

.  nano matirialsاألبعاد معاستخدام المواد الحٌوٌة لإلستخدامات الطبٌه باإلضفة إلى الخامات المتناهٌة الصؽر

 وتسخدم ؼالبٌة الخامات فى صورة مسحوق أو خٌوط او فى صورة شبه سابلة .

   (Nylon ) أمٌد البولً مادة   -1

ومرنة ,مقاومة للتأكل تنتج سطح جٌد ومصقول لها خاصٌة التشحٌم الذاتى لذا فهى مفٌدة فى األجزاء المٌكانٌكٌة مادة قوٌة 

 هً و . خٌوط صورة على أو المسحوقة فى صورة بشكل أساسى  والمتحركة مثل مفصالت حركة األبواب. و تستخدم

 و اللون أبٌض تكون الطبٌعٌة حالتها فً و. األبعاد ثالثٌة الطابعات فً أستخدامها عند نجاحا اثبتت و ومرنة قوٌة مادة

 شابعة أخرى مادة مكونة المسحوق األلمنٌوم مع مسحوق شكل على تكون ان وٌمكن الطباعة بعد أو قبل تلوٌنها ٌمكن لكن

 .( Sintering – Alumide)على طرٌقة التلبد  تعتمد  التً و األبعاد ثالثٌة الطابعات فً األستخدام

 ABS Styrene) Butadiene (Acrylonitrileالمواد البالستٌكٌة الحرارٌة  -2

 فً باالخص خٌوط بشكل ثالثٌة الطباعة فً تستخدم البالستٌك من فى الطباعة الحرارٌةاألستخدام  شابعة مادة هً

 بصورة شرابها ٌمكن و كثٌرة الوان ذات و البالستٌك من قوٌة مادة هً و األدنى المستوى ذات األبعاد الثالثٌة الطابعات

فهى خفٌفة الوزن صلبة مقاومة للصدمات قابلة العادة  األستخدام شابعة هً السبب لهذا و المصنعٌن من العدٌد من خٌوط

 واألجسام للسقوط المعرضة األجسام مع استخدامها ٌمكن التدوٌر اال انها قابلة للذوبان فى األسٌتون على العكس مع الماء

 السٌارة فً الهاتؾ وحامل األطفال ألعاب مثل الخشنة لالستخدامات باإلضافة نسبٌاً  مرتفعة الحرارة لدرجات تتعرض التً

     (/http://ar3dprinter.com/3d-filament ) .ةالحاد األدوات ومقابض

 ( Lay Wood )بولٌمر الخشب المركب   -3

 بتولٌمٌر عتن عبتارة هتً و خٌتوط بصتورة تنتتج و المتنخفض المستتوى ذات النافثة األبعاد ثالثٌة للطابعات مواد تم تطوٌر

 وتستخدم فى صناعات األثاث وأعمال التجالٌد الحابطٌة. WPC أٌضا الٌها ٌشار و المركب الخشب
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    (Metal ) المعادن -4

 هما شٌوعا أكثر منها أثنتان . األبعاد ثالثٌة الطابعات فً للطباعة كمواد تستخدم المركبة والمعادن المعادن من الكثٌر

 وهو اال األبعاد ثالثٌة الطباعة فً شٌوعا اكثر و أقوى من واحدة هً مادة تستخدم كذلك . الكوبلت مشتقات و األلمنٌوم

 .((EBM و األذابة و للتلبد األبعاد ثالثٌة الطباعة عملٌات فً إلستخدامها مسحوقة بصورة ٌكون و للصدأ المقاوم الفوالذ

 مع الفضة و الذهب أضافة تتم حالٌا. البرونز و الذهب تأثٌر ألعطاء أخرى بمواد طالبها ٌمكن و فضً لونها ٌكون و

 المعدنٌٌن هذان و , المجوهرات صناعة تطبٌقات فً مباشرة االبعاد ثالثٌة الطباعة فً الستخدامها اخرى معدنٌة مواد

 (https://techcrunch.com/2016/07/24/metal-3d-printing-takes-flight  ) /.مسحوق بصورة معالجتها تتم و جدا قوٌة مواد

 ( Ceramics ) السٌرامٌك    -5

 فً نجاحا أثبتت و األبعاد ثالثٌة الطباعة فً أستخدامها ٌمكن التً المواد مجموعة على نسبٌا جدٌدة مادة هً السٌرامٌك

 علٌها تطلق التً و ألنتاجه التقلٌدٌة بالطرق السٌرامٌك تحتاجها التً الظروؾ نفس الى تخضع هً و . مستوٌات عدة

 . التزجٌج و الحرق

 ( Paper ) الورق    -6

 Mcor لشركة SDL الطباعة طرٌقة تستخدمها األبعاد ثالثٌة للطباعة مواد هً  A4  نوع العادي الورق

Technologies  قلٌلة بتكلفة و بسهولة علٌها الحصول أمكانٌة ٌمٌزها ما لكن و متوسطة المعدات هذه تكلفة و 

 . أضافٌة عملٌات الى تحتاج ال و بسهولة تدوٌرها أعادة ٌمكن و للبٌبة صدٌقة و أمنة الورق بواسطة المطبوعة والنماذج

 ( Bio Material )   الحٌوٌة المواد -7

 فً التطبٌقات و الطبٌة األؼراض فً الحٌوٌة للمواد األبعاد ثالثٌة واسخدامها للطباعة الحٌة األنسجة على البحث ٌجري

 أمكانٌة عن فضال للزرع البشرٌة األعضاء طباعة تشمل التً التطبٌقات تطوٌر أجل من الرابدة المؤسسات من العدٌد

 . (https://en.wikipedia.org/wiki/Construction_3D_printing )للجسم الخارجٌة األنسجة أستبدال

 ( Foods ) األطعمة    -8

 شٌوعا األكثر هً الشكوالتة. األخٌرة السنوات فً دراماتٌكٌة بصورة تزداد للطعام األبعاد ثالثٌة الطباعة فً النفث تجربة

 البحوث مستقبل الى النظر عند. اللحوم و المعكرونة مع بعضالتجارب فً و بالسكر تعمل طابعات أٌضا هناك و رؼبة و

 متوازنة. كاملة ؼذابٌة مواد طباعة نتوقع األبعاد ثالثٌة الطباعة تقنٌة استخدام فً تضطلع التً

  ) PLA Polylactide) or Acid Polylactic  للبالستٌك البٌولوجى التحلل مواد -9

 على كذلك و DLP و  SL الطباعة طرٌقتً فً راتنج بصورة أستخدامها ٌمكن كللبالستٌ البٌولوجً التحلل مواد هً

 فً مفٌد خٌار أنه أثبتت و شفافة بصورة توجد أن ٌمكن و فٌها متعددة الوان توجد FDM  الطباعة لطرٌقة خٌوط شكل

 .ABSفهى تعطى سطحاً المعا صدٌقا للبٌبة قابل إلعادة التدوٌر فهى صلبة لكن لٌست بنفس قوة تحمل  .التطبٌقات بعض

( http://ar3dprinter.com/3d-filament/)     

https://techcrunch.com/2016/07/24/metal-3d-printing-takes-flight/
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 مجاالت الطباعة ثالثٌة البعاد -د

 المجال الطبى فى األطراؾ واألعضاء اإلصطناعٌة وزاعة األعضاء من خالل الطباعة الحٌوٌة ومحاكاة األجنة  

 مجال الفضاء وبناء القطه والوحدات التى ٌتم اإلحتٌاج الٌها خارج  الكرة األرضٌة . 

 مجال صناعة لعب األطفال . 

 صناعة السٌارات ومؽذٌاتها المكملة لها . 

 . مجوهرات باإلضافة إلى مجال التعلٌم وعمل النماذج بمقاٌسس مختلفةصناعة الحلى وال 

 ((https://en.wikipedia.org/wiki/Construction_3D_printing المجال الهندسى فى انشاء المبانى وخاماتها . 

 
  

 لالنسجة والعضاء وحاكاة الجنةالطباعة ثالثٌة األبعاد فى المجال الطبى لصناعة االطراف الصناعٌة والطباعة الحٌوٌة 

 
(  للمواد الشائعة اإلستخدام فى الطباعة ثالثٌة األبعاد10شكل توضٌحى )  
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 مجال اإلنشاء بالموقع عمل النماذج المصغرة والتعلٌمٌة صناعة المجوهرات والسٌارات

 ( لمجاالت الطباعة ثالثٌة األبعاد11شكل توضٌحى ) 

 

 خامساً : التطبٌق العملى للماسح الضوئى والطابعات ثالثٌة األبعاد والتى تحقق أهداف الدراسة البحثٌة 

 من خالل تقنٌات المحاكاة والبناء 

 واإلستفادة فى المجال األكادٌمى الحفاظ على الموروث الثقافى لعناصر التصمٌم التارٌخٌة - أ

فقد أستخدمت تقنٌة التصوٌر الضوبى ثالثى األبعاد للتابوت الحجرى ومقبرة الملك المصرى القدٌم توت عنخ امون من 

قبل الباحثٌن فى منظمة الٌونٌسكو للدراسة الدقٌة للفن المصرى القدٌم وكما قامت بنشر تلك الدراسة القناة العلمٌة الفضابٌة 

national geographic . 

 

لتأكٌد الحفاظ على الموروث توضٌح 

الحضارى بواسطة الرفع الرقمى المجسم 

للتابوت الحجرى وجدران مقبرة الملك 

توت عنخ أمون مما ٌتعكس إٌجابٌا على 

دراسة التصمٌم الداخلى للمنشأت 

 المصرٌة القدٌمة وعناصرها
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 Ellisوهو مقعد شاعر وٌلز  Black Chairهذا وقد تم أٌضاً التطبٌق من خالل المحاكاة للكرسى األسود  

Humphrey Evan  فقد تم التكلٌؾ من الهٌبة الوطنٌة  1917عامSnodonia    ببرٌطانٌا بمسح الضوبٌاً بالتقنٌة

 (https://3dprint.com/28391/drumlord-black-chair/ (.عاد ثم عمل نسخة أخرى بواسطة الطباعة ثالثٌة األبعاد ثالثٌة األب

 

 

 بواسطة النظام المكون من المسح الضوئى والطباعة ثالثٌة االبعاد Black Chairشكل )( لعملٌة محاكاة الكرسى األسود 

 

 

 

 

محاكاة شكل قناع توت عنخ امون من 

خالل الرفع المجسم واستنتاج الشكل 

الحقٌقى بواسطة الطابعات ثالثٌة األبعاد 

لوجه توت ثم استنساخ الشكل وتصوٌره 

باجهزة المسح المجسم لمحاكاة حركاته 

 وعمل فٌلم وثائقٌا عللى الحاسب األلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتأنٌة لمقبرة الملك (لتطبٌق تقنٌة المسح الضوئى ثالثى األبعاد بهدف الحفاظ على الموروث الثقافى والدراسة 12شكل توضٌحى ) 

 المصرى القدٌم توت عنخ أمون
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الحدٌثة للتغلب على االشكال التقلٌدٌة والنمطٌة لعناصر تصمٌم المنشأت المختلفة االستفادة من التقنٌات الرقمٌة  -ب

 . واألثاث واإلستفادة من سرعة التنفٌذ

متحؾ المستقبل مبادرة أطلقها صاحب السمو الشٌخ محمد بن راشد آل مكتوم  حاكم دبى  بدولة اإلمارات بهدؾ -1

كار. افتتح متحؾ المستقبل أبوابه للمرة األولى أمام الجمهور فً معرض استكشاؾ مستقبل العلوم، والتكنولوجٌا، واالبت

ومن المقرر أن ٌتم افتتاح المتحؾ  (http://www.museumofthefuture.ae)،2016أقٌم على هامش القمة العالمٌة للحكومات 

وٌعتمد تصمٌمه على الحاسب األلى وتقنٌة الطباعة ثالثٌة األبعاد مع وجود قاعات عرض متحفٌه إفتراضٌة  2019عام 

 (130)رانٌا القطان , ص وهى أحد أنواع المتاحؾ الذى ٌحدث من خاللها تفاعل بٌن الزابر وما ٌقدم له من مواد ثقافٌة وتعلٌمٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 

والذى تم 2م240( لمتحف المستفبل بدبى والمعتمد على تقنٌة الطباعة ثالثٌة األبعاد وتوضٌح الماكن اإلدارٌة بمساحى 13شكل توضٌحى ) 

 Thornton Tomasetti and Syska Hennessyم لكل من المعمارٌٌن 2016افتتاح هذا الجزء عام 

 

 بناء المساكن سرٌعة التجهٌز والمتنقلة-2

إعداد وحدات سرٌعة التجهٌز مجهزة للستكن واخترى للعمتل اإلدارى ٌمكتن إستتخدام تقنٌاتهتا أثنتاء الظتروؾ  الدابمتة امكن 

-http://www.3ders.org/articles/20140414-new-photos-of-10-green) واإلستثنابٌة المؤقتة فى كل من هوالندا والصتٌن وروستٌا .

3d-printed-houses-in-shanghai-built-in-24-hours.html)       

 

هولندا عام –بأمستردام  2م 8ذات مساحة  أحد المنازل والتى تم بنائها بتقنٌة الطباعة ثالثٌة األبعاد بخامات بالستٌكٌة حٌوٌه غٌر ضارة بالبٌئة

ٌحوى بداخله أرٌكة تتحول غلى سرٌر مزدوج وملحق بالمسكن حوض استحمام وهو مقام بمنطقة صناعٌة وٌصلح للسكن المؤقت  2016

 وحالت اإلغاثة السكنٌة فى الحاالت الطارئة

http://www.museumofthefuture.ae)/
http://www.3ders.org/articles/20140414-new-photos-of-10-green-3d-printed-houses-in-shanghai-built-in-24-hours.html
http://www.3ders.org/articles/20140414-new-photos-of-10-green-3d-printed-houses-in-shanghai-built-in-24-hours.html
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 م2017عام  2م1110نزل بمنطقة مفتوحة بمساحة ومأحد النماذج بهولنا ألحد األركان التى تصلح للمعارض المؤقته 

 

 

 

 

 

 

 

فى عام  2م38منزل مطبوع باستخدام رغوة الخرسانة والبولى ٌورٌثٌن السائل للعزل الحرارى بالفراغات جنوب موسكو بروسٌا مساحتة 

 دوالر تقرٌباً  10.150م وذات أرضٌات خشبٌة مع أجهزة من شركة سامسونج وكانت تكلفته هى 2016

 (الستخدام تقنٌة الطباعة ثالثٌة األبعاد فى بناء المنشأت المؤقته والدائمة ذات الخطوط الهنسٌة والحرة والعضوٌة الخلوٌة14شكل توضٌحى) 

 

 استخدام تقنٌة الطباعة ثالثٌة األبعاد فى األعمال المعمارٌة للجسور-3

م   2016فً إسبانٌا فى دٌسمبر للمشاه أعال بحٌرة صؽٌرة  La Mancha-Castilla تم افتتاح كوبرى حدٌقة   

من الخرسانة المسلحة الدقٌقة الحبٌبات , وقد تم تطوٌره من خالل  متر 1.75وعرضه  12الذى ٌبلػ طوله  بمدرٌد

 ً  التصمٌم البارامترى بالحاسب األلى والذي ٌسمح بتحسٌن توزٌع المواد وٌسمح بتحقٌق أقصى قدر من األداء الهٌكل

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4184104/World-s-3D-printed-pedestrian-bridge-Madrid.html 

 

 

 

 بأسبانٌا La Mancha-Castilla شكل )( لكوبرى حدٌقة 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4184104/World-s-3D-printed-pedestrian-bridge-Madrid.html
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 ثم تنفٌذه بتقنٌة الطباعة الثالثٌة البعاد بالموقع MX3D( لكوبرى اعال قناة مدرٌد بأسبانٌا بعد تصمٌم على برنامج 15شكل ) 
 

 

  األثاثاستخدام تقنٌة الطباعة ثالثٌة األبعاد فى -5

حٌث السرعة والخامات المستخدمة ظهر جلٌا هذا  بعدما أصبحت الطباعة ثالثٌة األبعاد فى طور متقدم من 

والمنجنٌة   الممردود على التصمٌم الداخلى واألثاث من حٌث تنفٌذ التصمٌمات المعقدة والتى تتمٌز بالخطوط المتداخلة

ٌدا والمستلهمة من األشكال الهندسٌة والطبٌعة وأصبح العنصر التشكٌلى سهل الحصول علٌة فى قطع األثاث المختلفة بع

 (furniture/)-printed-https://www.trendir.com/3dعند تعقٌدات التقنٌات التقلٌدٌة وأسالٌب التتجمٌع المقٌدة لفكر المصمم المبدع . 

 

 
 

 فاصل ) قاطوع( ووحدة تخزٌن ٌمكن اعادة ترتٌبه
 Gaudi Bar Stools byمن المعدن بخطةط خلوٌة  كرسى 

Ventury 

https://www.trendir.com/3d-printed-furniture/)
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مقعد مصنع بطرٌقة طباعة األلومنٌوم باللٌزر بشكل شبكة متداخلة 

 Joris Laarman Labالخٌوط الرفٌعه بمعمل

المقاعد بخطوط تصمٌم استخدام خامات مختلفه والوان متعددة لطباعة 

 عضوٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة من المناضد بخطوط مستقٌمة ومنحنٌة وعضوٌة متداخلة وكالسٌكٌة

 ( مجموعة متنوعة من قطع األثاث المنمذجة والمنفذة بتقنٌة الطباعة ثالثٌة األبعاد16شكل توضٌحى ) 

 

 سادساً : النتائج

النتابج حول مدى األستفادة من التقنٌات الحدٌثة لكل من المسح الضوبى من خالل الدراسة لموضوع البحث تتلخص 

والطباعة ثالثٌة األبعاد اعتماداً على مبادئ اإلضافة والبناء لتحقٌق المحاكاة والنمذجة للخطوط التصمٌمة األكثر تعقٌداً من 

 ما ٌلىحٌث الشكل واألكثر سهولة من حٌث التطبٌق والتنفٌذ بعٌداً عن التقلٌدٌة , فٌ

المساعدة فى التؽلب على الظروؾ المؤقتة الطاربة لألزمات السكنٌة وإمكانٌة إنشاء تجمعات سكنٌة للشباب  

 ولخدمة المجتمعات الصناعٌة بالقرب منها .

واإلستفادة  إقتصادٌاً  تنمٌة الوعى والحفاظ على الموروث الثقافى باستخدام تقنٌات المحاكاة لعمل النماذج والمستنسخات 

من عمل المستنسخات األثرٌة من أثاث وخزؾ ومنحوتات ووحدات لإلضاءة وخالفه بهدؾ ثقافى  وعمل مبادرة المتاحؾ 

المتنقله فى أنحاء مصر وخاصة فى القرى واألماكن النابٌة للتعرٌؾ بأصولنا والترابط بها وأٌضاً بهدؾ إقتصادى  لبٌعها 

http://www.jorislaarman.com/
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لعالمى سواء فى المناطق األثرٌة أو المطارات او المعارض والوكالء الخارجٌٌن بهدؾ تنشٌط على المستوى المحلى وا

 اإلقتصاد والسٌاحة المصرٌة .وأمكانٌة تنفٌذ التصمٌمات الحدٌثة المعتمدة على الهوٌة المصرٌة بشكل معاصر .

 تستطٌع التقنٌات الحدٌثة تحقٌق األهداؾ المؤقتة والمستدامة فى التصمٌم . 

 الدراسة الشكلٌة للتجارب التصمٌمٌة السابقة وتحلٌل المعضالت المعقدة .هولة س 

 مساعدة الدراسات األكادٌمٌة والمساعدة على تخطى الحواجز المكانٌة والزمانٌة. 

 سابعاً : التوصٌات

ٌة البد من إهتمام المراكز البحثٌة والجامعات بضرورة الحصول على تقنٌات لمسح الضوبى والطباعة ثالث 

األبعاد للتؽلب على مشكالت التنفٌذ وسهولة الحصول على النماذج األولٌة والتصمٌمات النهابٌة أسوة بما قامت به كلٌة 

 أكتوبر. 6الفنون التطبٌقٌة بجامعة 

اإلستزادة فى الدراسة البحثٌة للخامات وخاصة المتناهٌة الصؽر منها  وتوافقها مع أنظمة الطباعة الثالثٌة األبعاد  

 تطوٌر الطابعات لسهوله طباعة عدة خامات وألوان فى ذات الوقت لخدمة حرٌة وطالقة التصمٌم .و

 التوجه نحو دراسة الطباعة رباعٌة األبعادواإلستفادة منها فى علم التصمٌم الداخلى واألثاث . 

 ثامنا ً: المراجع

 الكتب العلمٌة -1

فى العمارة( ، طبعة أولى، مركز أبحاث انتركونستلت، الجٌتزة, _ اإلبداع الفنى 2على رأفت ,ثالثٌة اإلبداع المعمارى) 

 .1997مصر،

 (www.yourbook.info)نقال عن موقع 2015الطباعة ثالثٌة األبعاد, ترجمة: على عبد الحكم محمود ,  

 .د/ أحمد عوض,,محاضرة(أ) 

 الرسائل العلمٌة -2

, قسم التصمٌم الداخلى  المحاكاة واإلبداع ,دكتوراة , إٌمان بدر, فلسفة التصمٌم الداخلى فى العمارة المعاصرة بٌن 

 .2007واألثاث, كلٌة الفنون التطبٌقٌة، جامعة حلوان,مصر،

إنجى فوزى أحمد ,االتجاهات المعاصرة فى العمارة فى ضوء العمارة الرقمٌة ,ماجستٌر ,كلٌة الهندسة ,جامعة عٌن  

 . 2010شمس,مصر ,

 األمم بمنظمة للتصمٌم الداخلى للمتاحؾ من خالل األسس والمعاٌٌر الخاصة رانٌا أحمد القطان ,رؤٌة معاصرة  

 .2016, ماجستٌر, الفنون التطبٌقٌة , جامعة دمٌاط ,مصر ,  (UNESCO) والثقافة والعلوم للتربٌة المتحدة

ن التطبٌقٌة , دور التكنولوجٌا اإلحاللٌة فى تصمٌم وتطوٌر منتجات التصمٌم الصناعى, دكتوراة,الفنو صابر, كرٌم 

 .2017جامعة حلوان ,مصر,
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 مواقع شبكة المعلومات العامة -2

-  https://3dprint.com/28391/drumlord-black-chair (10/2017) 

-  http://www.3ders.org/articles/20140414-new-photos-of- 

- http://ar3dprinter.com/wp-content/uploads/2017/08/ (12/2017) 

- http://ar3dprinter.com/3d-filament/ ( 8/2017)     

-  https://ar.wikipedia.org/wiki/ الماسح الضوئى ثالثى االبعاد المرتب  (10/2017) 

- https://ar.wikipedia.org/wiki/ ماسح ثالثى األبعاد  (8/2017) 

- https://ar.wikipedia.org/  (8/2017) محاكاة 

     - http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4184104/World-s-3D-printed-pedestrian-

bridge-Madrid.html10-green-3d-printed-houses-in-shanghai-built-in- 24-hours.html( 12/2017)  

- https://en.wikipedia.org/wiki/Construction_3D_printing (1/2018) 

-  https://www.facebook.com/3D.Expert.eg/  (10/2017) 

-  http://geeksvalley.com/tutorial/introduction-3d-printing/2 (10/2017) 

- https://www.ruoaa.com/2014/10/3d-printing-revolution.html (11/2017) 

-  https://techcrunch.com/2016/07/24/metal-3d-printing-takes-flight (10/2017) 

- https://www.trendir.com/3d-printed-furniture/ (12/2017) 
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