
 

 

 تلسکوپ سفارشی  پرینت سه بعدی

شده است که به زودی  پرینت سه بعدییک تلسکوپ دو چشمی سفارشی  Analog Sky Drifterتلسکوپ 

  می باشد. دسترسیقابل   Kickstarterدر

 پرینت سه بعدیساخت تلسکوپ سفارشی با استفاده از تکنولوژی 

ی آسومندخود را به صورت سه بعدی چاپ کنید. رابرت سفارشی سازی شده بخواهید تلسکوپ شما است ممکن 

یک  و یک طرح آسومندی از .اشدمی تواند برای شخصی سازی بسیار مفید بکه فناوری پرینت سه بعدی  دریافت

را  شآستیگماتیسم شدید مشکل تاخود را ساخت  سفارشیو تلسکوپ  استفاده کردپرینتر سه بعدی رومیزی 

 .برطرف سازد

دیدی ج را فراهم می سازد تا دستگاه کامالَامکان این شما  برای پرینت سه بعدیتکنولوژی ": دادتوضیح  رابرت

 روندطعه ای . من فهمیدم که هیچ قبگیریدچند ساعت بعد آن را در دستان خود تنها و را در ذهنتان تصور کنید 

رایند ف طعاتدستیابی به اهداف طراحی من وجود ندارد و هندسه برخی از این قجهت  یتلسکوپبرای ساخت قفسه 

 " .دنی داریار چالش برانگیز و گرانماشین کاری بس
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نها ت، شتسابقه و تجربه قابل توجهی دا ی و مدلسازی سه بعدیدر زمینه طراحی گرافیک آسومندیاز آنجا که 

این برای ایجاد  سه بعدی چاپو شروع به   CADیادگیری نحوه استفاده از برنامه هایچیزی که نیاز داشت 

های در فضااین امکان را فراهم سازد تا شما  راینور کافی را جمع می کنند تا ب f/5 ″8آینه های تلسکوپ بود. 

 .دور جستجو کنید

 ه چشمنزدیکترین عدسی بشکاری طراحی شده است تا کاربر بتواند به راحتی های با دوربین این تلسکوپ مشابه 

ض یل تعوهای چشمی قاب این عدسیشگفت انگیز نیست. دستاورد این تنها . پیدا کندمردمک را برای تنظیم فاصله 

 ویضعت و هم همینطور استنیز خود قرار می گیرند. برای هر فیلتر  هستند و توسط آهنرباهای نئودیمیم در جای

 ه استشدسیستم سه آینه ای استفاده یک . در این طرح از طول می کشد چند ثانیه تنهادقیقه  چند به جایآنها 

 .لسکوپ های مدرن مشاهده نمی شودکه اغلب در ت
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  پرینت سه بعدیتکنولوژی با رگان نجوم ستاعمومی  دورهمی های

وجود ضروری هنوز هیچکدام از اجزای این که آسومندی توضیح می دهد که بزرگترین چالش طراحی وی )جدا از 

چیز از دوام تا ساخت توازن همه در مورد  وی. است سمت الراسشش آینه از افق تا  هماهنگ نگه داشتن ،ندارد(

 .توضیح می دهدتلسکوپ  وزن پایین فظدر عین ح

رد تباهی لکه زوقتی افراد دارای مشکالت بینایی مانند  بسیار خوشحال کننده است همچنین": افزود آسومندی

ن وای م"جمالتی مانند  نگاه می کنندبه درون تلسکوپ یا نزدیک بینی و  آستیگماتیسم ، ماکوال دژنراسیون یا

اییم با توجه به بد شدن بینمن فکر می کردم "یا  "ببینم.با یک چشم هرگز نتوانسته ام چیزی شبیه به این را 

دو چشمی قدرت  دید اصلیمزیت را بیان می کنند.  "به من امید می دهد. وسیله نجوم را کنار بگذارم اما این

 " .پردازش تصویر مغز شماست

. مدر ماه اکتبر راه اندازی و یک کمپین جمع آوری کمک مالی را آغاز کنی را Drifter هدف فعلی این است که

با کیفیت باال می شود.  پرینت سه بعدیفضای تولید و ظرفیت  الزم جهت ایجادبودجه  مر سبب تامیناین ا

 کند.تنظیمات لوازم جانبی بیشتری را تست با این کار قصد دارد آسومندی 
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