
 

 

 برنده جایزه اسکار بهترین طراحی لباس SLS به روش چاپ سه بعدی شده لباس

اح طرروث کارتر لس آنجلس برگزار شد.  وودیدر هال یتئاتر دالب سالن در 2019 هیفور 24در  2019مراسم اسکار 

به نام خود  2018 سال پرطرفدار یلمهایاز ف یکی یصحنه و لباس را برا یطراح نیبهتر زهیجا ،ییکایلباس آمر

Black Panther با تکنولوژی چاپ سه بعدی  کاله و شنل شخصیت اصلی ملکه راموندادر این فیلم  .کرد افتیدر

 تولید شده است.

 

  پرینت سه بعدیطراحی لباس 

 خود با جولیا کورنر برای هیاول یدر طرح ها ییقایآفر یالهام گرفته از الگوها یزندگنمایش منظور  بهروث کارتر 

  چاپ سه بعدی کاله و شنل شخصیت اصلی ملکه راموندا همکاری کرد.

ه س یالگو یسر کیصحنه و لباس توسط روث کارتر، من  یطراح هیاول های نقشهبراساس ": توضیح داد کورنر

ربوطه که عناصر م یشانه را به طور شنلزولو و  پرینت سه بعدیرا توسعه دادم و کاله  قایالهام گرفته از آفربعدی 

ظاهر نمایش و ساخت و ساخته نشدن قطعات به صورت دستی نمایش دهد طراحی کردم.  مورد نظر یرا در الگو

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/


 

 

برنامه  یاما از نرم افزار ه نی. بنابرامهم بود وتریکامپ درها  تمیتوسط الگور یپارامتر به صورت قطعات یکیتکنولوژ

نسخه  نیتر شرفتهیپ و در نهایتم. یقطعات استفاده کرد یبرا های مختلف توسعه هندسه یبرا یریتصو یسینو

 " .را توسعه دادیم میتصور کن میتوانست یکه م طراحی پوشیدنی دیجیتالی

 

داد:  حیتوض ویکرد.  یکاربرای ساخت وسایل صحنه هم Materialize یکیواقع کورنر با شرکت بلژ در

 پودربر پایه  ساخت افزایشی یتکنولوژ کیکه  بود SLSچاپ سه بعدی فناوری  میکه ما استفاده کرد یتکنولوژ"

 حنهص لوازمسازد.  یفراهم مپشتیبانی  های ساختار نیاز بهبدون را  یطراح در یسطح آزاد نیباالتر و می باشد

از دقت،  ییسطح باال امکان تولید قطعات باساخته شده است که   PA 12 با نام تجاری دیآم یماده پل کی از

که آن را به تماس با پوست مناسب است  یبرا نیماده همچن نی. اسازد یمفراهم  استحکام راو  یریانعطاف پذ

 ".می کند تبدیلمد و لباس  یطراح یبرا یک گزینه مناسب

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-sls/


 

 

 

و  سفارشی طراحان لباس زهیجامین 21برای شرکت در لباس  کیاز کورنر درخواست کرد تا  نیهمچن کارتر

 هایهمراه با لباس  و ییقایآفر یو الگوهاطرح ها  الهام گرفته ازگردن اکسسوری های . طراحی کنداسکار  مراسم

منحصر بفرد به صورت کامالَ  یطراحاین  مورد استفاده قرار گرفت. 1950از دهه  Balenciaga توسط ضیافتی

ا این طراحی ب . سپسساخته شد سر و شانه او سه بعدی از اسکن کیاز استفاده کارتر با ث رو یبرا سفارشی

به صورت برای درخشش بیشتر  کرنر چاپ و پس از آن  SLS پرینت سه بعدی یتکنولوژ و  PA 12استفاده از ماده

 .آن را با نگین های سواروسکی مزین کرد دستی

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-sls/
https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-sls/


 

 

 

 



 

 

 

ود که بار ب نیاول نیا نی. همچنبه نمایش گذاشتبیشتر را  قطعه اتیجزئهای سواروسکی  ستالیکر"کرنر گفت: 

ز ا یعال بیترک فرایند یک نیا ها انجام می شد.مزین کردن یک قطعه چاپ سه بعدی شده با نگین  ندیفرا

و  طبیعیآن الهام گرفته ام. رشد  یو الگوها و ساختارها عتیمن از طب.  است یو سنت تالیجید یمهارت ها

 پرینت سه بعدیقطعا دانم.  یهستند که من آن را جذاب م یتعامل باورنکردن یدارا یمصنوع دیتول یندهایفرآ

 های و هندسه الگوها توسعه دادم. کامپیوتر من دراست که سه بعدی  یطرح ها یخروج یتنها روش برا

 م را به چالشکن یکه با آنها کار م یدیتول یشرکت ها نیمن و همچن هایمحاسبات ابزار تیاغلب ظرف دهیچیپ

به دنبال انجام کارهایی هستم که پیش از آن انجام نشده است و مشتتاق هستم چیز  شهیمن هممی کشد. 

 " .جدیدی خلق کنم
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