
 

 

 پرینت سه بعدی المپ های رومیزی

 یها ساخت المپ یبرا پرینت سه بعدیاز تکنولوژی  یگانتر به نام سکویدر سان فرانسیک شرکت استارتاپ 

ؤسسه مشرکت و دارنده مدرک دکترا از این  یارشد فناور ریمد، لوریت نایستیکر .کند یلوکس استفاده م یزیمرو

  طراحی کرده است. ییماهواره ها پیش از پیوستن به این کمپانی جورجیافناوری 

 پرینت سه بعدیتولید المپ های رومیزی با استفاده از تکنولوژی 

 وطول بکشد و میلیون ها دالر هزینه در بر داشته باشد تواند سالها  یمحصول م کی دیتول": گفت لوریت نایستیکر

ه ب یک محصول توسعه نهیهزباشند. داشته  یعالقه ابه آن محصول ما هیچ ایده ای نداریم که مردم پس از تولید 

 " .نندیخود را در بازار بب یتوانند طرح ها یطراحان نم شتریاست که ب یحد

 یرا م لوکس یو دکورها یزل معمولامن یها ونیدکوراس نیاحساس کردند که فاصله ب یگانترشرکت  انگذارانیبن

آن این  و مشکل وجود دارد کیبه گفته آنها  حال نیپر کرد. با ا تیخالق یو کم پرینت سه بعدیفناوری توان با 

 اییه مقرون به صرفه است تا مصرف کننده یوجود دارد که به اندازه کاف پرینت سه بعدینوع  کیتنها  هاست ک

 FFF / FDM فناوری پرینت سه بعدیاین تکنولوژی  نیز توانایی خرید آن را داشته باشد.متوسط با وضعیت مالی 

 می باشد.قابل مشاهده ها  هیخطوط ال و ستیوجه لوکس ن چیآن به ه تیفیسطح ککه است 
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با  رنگ پوشش کیشن و ماسه سبک و  یکند: کم یراه حل ساده حل م کیمشکل را با این  یگانترشرکت  اما

 یآنها از منابع مدرن و براق نور هستند که به راحت رومیزی یالمپ ها بسیار امیدوار کننده است. جیآب. نتا پایه

 یانترگ که علت این موضوع این است. گرفته شونداشتباه  یگالر کی یها شگاهیدر نمابا آثار هنری توانند  یم

اقدام  تیوب سا قیاز طر میتوانند بطور مستق ی. طراحان ماز بین می بردطراحان و مصرف کنندگان را  نیموانع ب

سخت  ریمام ابعاد اتصاالت، المپ ها و سات Create Hub شرکتو خود کنند  ینورپرداز ونیبه فروش دکوراس

با طراحان ارتباط  ماًیمستق یگانتر شرکت دهد. مهندسان یم رارطراحان ق اریقابل چاپ را در اخت ریغ یافزارها

کمک کنند. پس از  مراحل پس  پردازشچاپ و  یخود برا یمدل ها یساز نهیکنند تا به آنها در به یبرقرار م

هر فروش حق  یکند و طراحان برا یچاپ، مونتاژ و حمل را کنترل معملیات  هیکل یترگانشرکت ، یاتمام طراح

 .کنند یم افتیدر ازیامت



 

 

ساخته شده   PLAکیاز پالست یکه همگرومیزی است  یالمپ ها ندهفروش تنها  Gantriشرکتحال حاضر  در

 یبراخواهند کرد.  دیتول زیرا ن یگرید یداخل ی. آنها قطعات طراحمی باشندکم نور  LED یاند و شامل المپ ها

صفحه که شامل  هستند  Gantri Dancerبعدی به نامسه  نتریپر کی هدف آنها در حال توسعه نیکمک به ا

مواد را به طور مستقل در چهار ازد تا فراهم می سامکان را  نیا پرینتر سه بعدی رایطرح ب نی. امی باشددوارکار 

 . انجام دهدرا چاپ  تر عملیاتعیتواند چهار برابر سر یکه م یمعن نیبه ا ،کند تزریق نقطه مختلف

 

 دیاست که تول نیامر ا نیاعلت است.  تالیجید ،دیتول ندهیکه آ میما معتقد Gantriدر"افزود:  لوریت نایستیکر

 اریبس یبا روش های تولید سنت و تولید محصوالت کیفیت باال شود یمنجر م عاتیاز حد ضا شیب دیبه تول یصنعت

 .یمکن یلوکس استفاده م تیفیمحصوالت با ک دیتول یبرا پرینت سه بعدی یراز فناوما  . در عوضاست نهیپرهز
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