
 

 پرینت سه بعدی گیتار ضد ضربه

 شده  فلزی به عنوان اولین گیتار چاپ سه بعدی شده پرینت سه بعدییک گیتار از به تازگی شرکت سوئدی یک 

 رونمایی کرده است. ضد ضربه

 

 ضد ضربه  گیتار پرینت سه بعدی شدهساخت 

هایی که  هیالهر یک از ساخته شده است.  ومیتانیپودر تو  DMLS یچاپگر سه بعدبا استفاده از  تاریگ اصلی بدن

 وسطت تخته پردهو  تاریگردن گ دارند.انسان  یموهای د ضخامتی کمتر از رشته بدنه گیتار را تشکیل می دهن

. شده است ینکاریماش یافتیضد زنگ باز الدبلوک جامد از فو کیاز با استفاده  Sandvik Coromant شرکت

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/
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/


 
اخته س یچاپ سه بعداستفاده از تکنولوژی با  زیکنند ن یکه رشته ها را به آن متصل م خرک ها و سیم گیر ها

 ه اند.شد

 برای ما امکان پرینت سه بعدیکنولوژی ت"گفت:  Sandvikشرکت در  ساخت افزایشیمهندس  ،ینورب یآمل

تولید قطعات به ما اجازه  این فناوری اندازه های کوچک را فراهم می کند.در و  دهیچیپ اریبس یساخت طرح ها

 روش های سنتی مرسوم امکانبا و ساختارهای داخلی را می دهد که  ، با استحکام بیشتررتریسبک تر، انعطاف پذ

داری قطعات یمواد در کاهش پسماندها و پامقدار مورد نیاز از هم چنین این روش با استفاده از  پذیر نمی باشد.

 ."موثر می باشد

Sandvik محصول خودبات مقاومت اث یبرا ،Yngwie Malmsteen دیرا به چالش کش یافسانه ا !Yngwie 

Malmsteen  شخشم نیهنرمندانه و همچن یها شیبه خاطر نما کهاست  یسوئد یافسانه اگیتاریست یک 

دهه فعالیت خود،  4در طی کند که  یو ادعا م ساخته است آلبوم 30 وی د.شهرت دارخود  یها تاریگ یبر رو

را به گزینه ای مناسب برای تست  Yngwie Malmsteenاین ویژگی ها  یکصد عدد گیتار را شکسته است.

 گیتار سه بعدی چاپ سه بعدی شده با تیتانیوم تبدیل کرده است.

 Malmsteen   گروهی از مردم در خارج از میامی که با هیجان کار او را تماشا  چشم در مقابلدر اجرای خود

 زیشگفت انگ جهینت"گفت:  Yngwie Malmsteenگیتار را به کار برد. شکستنبرای  هاکار بهترینمی کردند 

 " .می دانستم برای شکستن این گیتار استفاده کردم اما این گیتار یک غول استکه هر آنچه  از است. من



 

  

 بابرای تطابق  Drewmanشناخته شده های  تاریهولت، طراح گ یبا اند sandvikشرکت  نیمهندس

 .کردند یهمکار سریع و رعد و برق مانند اوو سبک  Malmsteen یقیموس یاستانداردها

گردن و مرکز  کاریفرزبا  Sandvik. می شودوصل به بدن گیتار که گردن است  ییجا تاریف در هر گیضع نقطه

 کیبه عنوان  تاریگ این از دیتوان یشما م"مشکل را حل کرد. هولت گفت: این قطعه  کیبدن به عنوان  یاصل

 ".باز هم این گیتار خواهد شکستو  دیچکش استفاده کن

ختار از سا یدیراه حل، شکل جد نیگسترش دهند. ا تاریرا به عنوان بدن گو گردن  پردهبود که  نیا یبعد چالش

 شکل داد.  تخته پرده و تاریگردن گ نیفوق سبک را ب یا شبکه



 

 

Klas Forsströmکاری شرکتبخش ماشین  سی، رئ Sandvik مصرف  یما محصوالت را برا ":دیگو یم

 کی است. ساخت از تولیدات کنونی جلوترروش های ما دانند که چقدر  یمردم نم نیبنابرا م،یساز یکنندگان نم

است که  یها تیقابلو برجسته نشان دهنده ویژگی های  Malmsteen مانند اینوازنده  یضد ضربه برا تاریگ

 ".فراهم آورده ایمساخت و ساز  دهیچیپ یچالش هاما برای رفع تمامی 
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