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ABSTRACT  

   The development of the digital technology has led to expand the design Capabilities 

of architects, especially in the field of generating curved forms with formal 

complexity which was unattainable with the traditional methods of construction, thus 

resulting in the need to research for new methods to realize them physically, so 

Digital Fabrication concept has appeared in architecture and its appear in a general 

framework that recognizes the concept and its beginnings in the other fields and the 

stages it went through to reach the field of architecture, for the purpose of reducing 

the limits of research to the specific frame which is summarized in (the role of digital 

fabrication as a link between the design process modeling and the realized 

architectural product which is represented by the fabricating of building parts), and 

thorough searching of studies which took into consideration the existence of the 

above-mentioned three-way relationship between (designing, fabrication, and 

production), the research problem was derived, which states that (the lack of a 

comprehensive conception describing how to achieve digital fabrication and its 

impact in contemporary architectural production) and thus to reach the aim of the 

research (creating a comprehensive conceptual framework regarding how to achieve 

digital fabrication in the field of architecture and its impact in contemporary 

architectural production), and achieving this approach requires forming a theoretical 

framework consisting of four main units; The methods of fabricated digital design 

generating, digital fabrication techniques, production strategies and to clarify its 

impact in contemporary architectural production, and by application these main units 

in three universal projects then, the research puts the results and its final conclusions, 

which represent the most important in displaying the most important criteria that the 

architect must take into his consideration when adopting digital fabrication in the 

production of his digital designs. 

keywords: (Digital fabrication, digital design méthodes, techniques, Product 

stratégies). 

 

 أثر التصنيع الرقمي في العمارة المعاصرة

 الخالصة

ادى تطور التكنولوجيا الرقمية الى توسيع القدرات التصميمية لدى المصمم المعماري وخاصة في     

مجال توليد االشكال المنحنية وذات التعقيد الشكلي والتي تتصف بصعوبة القدرة على تنفيذها بالطرق 

برز مفهوم التصنيع التقليدية للبناء مما أدى الى البحث عن طرق جديدة تعمل على تحقيقها ماديا،ً لذلك 

الرقمي في العمارة وتم طرحه في إطار عام يتعرف على المفهوم وبداياته في الحقول االخرى 
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لغرض تقليص حدود البحث الى االطار الخاص والذي  والمراحل التي مر بها وصوالً الى حقل العمارة

بالنماذج االولية، والنتاج  تلخص في )دور التصنيع الرقمي كحلقة وصل بين العملية التصميمية متمثلةً 

المعماري المتمثل في تصنيع اجزاء المبنى(. ومن خالل تقصي مجموعة من الدراسات التي اخذت 

بنظر االعتبار وجود العالقة الثالثية سابقة الذكر بين )التصميم والتصنيع والنتاج(، تم اشتقاق المشكلة 

يفية توظيف التصنيع الرقمي وتأثيراته في )عدم وجود تصور شامل حول كالبحثية التي تنص على 

ليتحدد هدف البحث في )بناء اطار مفاهيمي شامل حول كيفية توظيف  النتاج المعماري المعاصر(

التصنيع الرقمي في حقل العمارة وتأثيراته في النتاج المعماري المعاصر(، وتطلب تحقيق ذلك منهجاً 

ات رئيسية تمثلت في أساليب توليد التصميم الرقمي تضمن بلورة إطار نظري يتألف من اربعة مفرد

المصنع وتقنيات التصنيع الرقمي وإستراتيجيات إنتاجه وتوضيح تأثيراته في النتاج المعماري المعاصر 

وتطبيق هذه المفردات على ثالثة مشاريع عالمية ثم طرح نتائج البحث والتوصل الى االستنتاجات 

عرض اهم المعايير التي يتوجب على المعماري ان يأخذها بنظر االعتبار النهائية والتي تمثل اهمها في 

 عند اعتماده التصنيع الرقمي في إنتاج تصاميمه  الرقمية.


