
 
 چاپ سه بعدی خانه های ارزان قیمت برای افراد بی خانمان

برای بی خانمان ها بر پا  سه بعدی چاپ یطمحیک  New Storyبه نام  در آمریکا مسکن هیریموسسه خ یک

 .کسب کننددالر  200کمتر از  ماهانه ای خواهند بود که درآمد ییخانواده ها محلهاین ساکنان  کرده است.

 سه بعدی با هزینه پایین با هدف کاهش بی خانمان ها  چاپبا تکنولوژی  ه هاییخان ساخت

 مسکن هیری. موسسه خها ایجاد کندخانمان  یب تعداد کاهشراه حلی برای تواند  سه بعدی می چاپتکنولوژی 

New Story  به تازگی با یک شرکت تبلیغاتی به نامIcon  و یک شرکت طراحی صنعتی به نام Fuseproject 

 چاپ سه بعدی شده در جهان همکاری کرده است.محیط به منظور ساخت نخستین 

ماه های آینده در آمریکای التین چاپ سه ی که قرار است طی کوچک یخانه ها یطراح بر رویشرکت ها  نیا

چاپ خواهند  دالر در ماه  200این خانه ها برای اقامت خانواده هایی با درامد کمتر از  بعدی شود کار کرده بودند.

را  یزیبرنامه رفرایند و  نیانتخاب زم ،نقشه اولیه محل خانه ها ،ها طرح خانهشد. این گروه از زمان آغاز پروژه 

  .اند دادهانجام 

است که روش  نیما ا تیمسئول میکن یما احساس م"داد:  حی، توضNew Story عامل شرکت ریبرت هگلر، مد

 ازیامن ن یکه به خانه ها ینفر ها اردیلیهرگز به م یخط ی. روش هارا به چالش بکشیم سنتی و مرسوم یها

 دهیاسکهای احتمالی یر محاسبهداده ها و  برمبتنی مفروضات ما، تکرار  دنیبه چالش کشکمکی نمی کند.  دارند

 یخانواده ها برای ما این امکان را فراهم کرد تا با استفاده از راه حل های سریع و قابل دسترسی به ،نوآورانه یها

 ".بیشتری رسیدگی کنیم

 .است پایان دادن به مشکل جهانی بی خانمانی بودهبه دنبال راهی برای  2014از سال  New Storyموسسه 

 و شرکت  New Storyهمکاری موسسه که حاصلخانه چاپ سه بعدی شده  نسخه نینخست تیپس از موفق

Icon در نمایشگاه   2018ر سالد بود وSXSW چاپ سه بعدی در  یتکنولوژ ییتوانا به رونمایی شد، با توجه

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/


 
ین ا پرینت سه بعدی شدهخانه باال بعید می رسید این خانه آخرین نسخه  سرعت ابقیمت ارزان  یخانه ها جادیا

  شرکت ها باشد.

 

 بعدیچاپ سه  از تکنولوژیبا استفاده  یجهان یخانمان یدادن به ب انیپا

چاپ  یبا ساکنان خانه ها تعامل بیشتربا  ،Fuseprojectشرکت  انگذاریطراح خانه و بن ،حریب ویاطبق اظهارات 

 .درآنها را کامال برآورده ک یازهاینمی توان شده سه بعدی 

رد گکردن آسان و اجتناب از  زیتم ا امکانب ییوارهایباز، د یفضادر آشپزخانه  شاملخانه ها  نیعنوان مثال، ا به

 .می باشند مناسب هی، و ارائه تهوو غبار

مفید باشد دچار شک  یدر حل بحران مسکن جهانی تواند م یچگونه چاپ سه بعد نکهیدر مورد ا حریابتدا ب در

 وی .استکامال متقاعد شده پروژه  نیا یپس از کار بر رودهد که اکنون  یم حیحال، او توض نیبا ا و تردید بود.

 ازین نیرشتیکه ب یکسان را بهشده  یطراح یتواند راه حل ها یم ها یورافن نیتر شرفتهیمن معتقدم که پ"گفت: 

ساخته  ریامکان پذ این پروژه را New Story دگاهیو د Icon شرکت دیجد یتکنولوژ د.دهدارند، ارائه  به آن را

 ".است

https://m.all3dp.com/ 

 

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://m.all3dp.com/4/3d-printed-community-homeless-coming-latin-america/

