
 

 

 سه بعدی اشیاء  پرینتاز  مورد از تاثیرگذارترین ویدئو ها ده

 نیع اشود. در واق یاست اما فقط به کارگاه شما محدود نم یعال یاستفاده شخص یبرا پرینت سه بعدیتکنولوژی 

 ت.بهتر اس اریدر هنگام به اشتراک گذاشتن بسجامعه  اقیبا توجه به اشت یفناور

 ویدیوهای پرینت سه بعدی اشیاء در اینترنت

به عنوان رسانه  YouTubeاست.  YouTubeآنها  نیمهمتر که وجود دارند یاشتراک گذار یبرا زیادی یبسترها

ار و دانش خود به ک تی، خالقفعالیت هابه اشتراک گذاشتن  ی، طراحان و متخصصان براتولید کنندگان یبرا یا

 با استفاده از تکنولوژی در زمینه ساخت محصوالت تاثیرگذارترین ویدئو هامورد از  10در این مقاله  رود. یم

 آورده شده است. پرینت سه بعدی

 

 پرینت سه بعدی با Curta حساب نیمونتاژ ماش -1

https://idesign3d.ir/


 

 

 

Adam Savage کانال YouTube  با نام خودAdam Savage’s Tested  یانواع پروژه هارا به DIY شرفتهیپ 

ه پرینت س زیر ویدئواست.  اختصاص داده ییدئویو یها یباز و یا لمیفاز  صحنه لیلوازم و وسا ساخت نهیدر زم

 .را به نمایش می گذارد Marcus Wuتوسط شده  یطراح Curta حساب نیماش کی بعدی

 این ماشین. کندبدون استفاده از برق کار می است که کامالً  زیشگفت انگ نیماش کی Curta حساب نیماش

بر روی آن ها و محاسبات را ورودی را از شما دریافت کرده  ریآن مقاد یدر باال موجود هلیبا استفاده از محساب 

 .دهد یانجام م

 

 یساده اما کاربرد یک تانکپرینت سه بعدی  -2

 

 Ivan د؟یکن یمچیز دریافت چه رادیو کنترل  میسرگروسیله  کی وقرمز  PLA فیالمنت از استفاده هنگام

Miranda  یوهایدیو نیاز محبوب تر یکیدر YouTube  با عنوانخود "Hole Making Machine"  پاسخ

http://wudev.digitaltorque.com/2015/04/3d-printing-challenge.html


 

 

ساده  چاپ ندیفرآ کی هچگون است که نشان می دهد یک مثال شگفت انگیز تانک نی. ااین سوال را به ما می دهد

 کند می خوب عمل اریمختلف بس یها طیدر محکه را  رادیو کنترل هینقل لهیوسیک تواند  ینبوغ م مقداریو 

 .تولید کند

Ivan و استفاده از هایش یبه طراح PLA رادیو  یها لیها و اتومب قی، قاوی تانک هامشهور است.  اریقرمز بس

 . کنند حرکتسقف ها  رویتوانند  یم یاز آنها حت یکرده است که برخ یرا طراحکنترل 

 خانه و مقرون به صرفه عیسر ساخت -3

 

  ؟ساخت ساعت 24کمتر از  دردالر  4000حدود هزینه ای در با  را یمن و کاربردیا یخانه اآیا می توان 

Icon همکاری شرکت باNew Story  در خانه ها را  در ساخت پرینت سه بعدی خدماتبی نظیر  های ییتوانا

ناامن  یها طیاز مردم در سراسر جهان در مح یاریدهد. بس ینشان م youtubeدر  Tech Insiderکانال 

 .را به نمایش می گذارددر دسترس  دیراه حل جد این همکاری یک. دکنن یم یزندگ

 هتک نازل سه بعدی پرینترچند رنگ با استفاده از  یهنر یکارها -4

https://idesign3d.ir/3d-print/


 

 

 

 FDMدستگاه  کی پرینتراین  ادیبه احتمال ز دیباشداشته  یسه بعد پرینتریک سازندگان  شتریب شما همانند اگر

سه بعدی  پرینترای تنظیمات دو نازله پرداخت کنید یا یک دالر بر 500 دیتوان ی. مطمئنا شما متک نازله است

انجام  دیداردر اختیار  پرینتر سه بعدی تک نازله ای کهبا این کار را  دیتوان یم یاما چرا وقت دو نازله تهیه کنید.

 ؟اندازیدزحمت به  دهید خودتان را 

دهد چگونه  ینشان م به نمایش می گذارد کهرا در یوتیوب Make Anything  کانال از یاستراتژ کی لمیف نیا

 .ایجاد کند گچند رن شده پرینت سه بعدیاشیاء تواند  یمسه بعدی تک نازله  پرینترشخص با یک  هر

امالَ کآثار  دیتوان یمشما و زمان  تیخالق ی. با کمده شما محدودتان نخواهد کرنازل سه بعدی تک پرینتر گرید

 دارد. پرینت سه بعدی نهیدر زم زیشگفت انگ یسابقه ارائه پروژه ها Devin Montes خلق کنید. یهنر

 

 

 پهپاد مسابقه پرینت سه بعدی  -5

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://www.youtube.com/channel/UCVc6AHfGw9b2zOE_ZGfmsnw


 

 

 

 یه به راحتک دیدان یم باشیدتماشا کرده  ونیزیتلو درآنها را  یحت ای باشیداد را هدایت کرده پیک پهتا به حال  اگر

ک یاز به منظور کاهش وزن و افزایش استحکام معموالً  اد هاپاین په شکنند. قطعات یکنند و اغلب م یسقوط م

را به  اتقطع نیا پرینت سه بعدیکه قیمت آن ها را باال می برد. تکنولوژی شوند  یکربن ساخته م بریف ماده

 .کند یدر دسترس تر م یو آموزش خلبانان مبتد یسفارش یطرح ها شیآزما یخصوص برا

RCLifeOn  را نشان می دهد.ست ا عیسر تعمیر آن در عین مدوالر بودنکه  ادپح پهطر تست یکدر یوتیوب 

بکشید. ر انتظا از چیناین پهپاد ها برای رسیدن قطعات  هفته هایا  نیازی نیست هزینه های هنگفت بپردازید دیگر

توانید قابلیت های بی شماری که این فناوری برایتان  یچرا نمه کمک شما آمده است. ب پرینت سه بعدیتکنولوژی 

 به ارمغان آورده است را ببینید؟

 شده پرینت سه بعدیسالح های  -6



 

 

 

ه ه حسی بدانند چ ینم یآنها را دوست دارند و برخ یترسند، برخ یم شده پرینت سه بعدیتفنگ های از  یبرخ

 از یاریدر بس یمورد بحث قرار گرفته اند و حت شده پرینت سه بعدی یاسلحه هاکه است  یمدتآن ها دارند. 

 .ممنوع شده اندمناطق جهان 

 یابیرد قابل ریغ یبچه ها سالح ها یحت مردم عادی و یاترسند که  یم یاریبس رایاست ز زیبحث برانگ موضوع نیا

فایل های موجود منتشر شده است،  در یوتیوب  Vice Newsکانال که در  دئویو نیبسازند. اما افراد حاضر در ا

 آنها هستند.  دیکرده و در حال تول دانلودرا  در شبکه اینترنت

 Catan  سه بعدی های پرینتر -7

 

 دگانتولید کنناز  یمیت ی. وقتمی کندصرف ساخت محصولی را  یادیسازنده زمان ز کی زمانی که واقعاً جالب است

 .دباشن زیانگ رتیحبسیار تواند  یم جینتابا یکدیگر همکاری می کنند پروژه  کیو ساختن  یطراح یبرا



 

 

که  یاز آثار خالقان است. از افراد یطوالن ستیل استشده  یبردار لمیف Corridor Crewمونتاژ که توسط  نیا

هیچ یک نمی توانند کرده اند،  یرا طراح ییآهنربا یکه فضاها یکرده اند تا افراد یطراحهای رومیزی  یباز

 این موضوع است که شما شود یم ند. و آنچه باعث بهتر شدن آنبهتر ظاهر شو شده پرینت سه بعدی  Catanاز

 فایل های آن را دانلود کرده و سپس پرینت کنید.خودتان  دیتوان یم

 Shoretrooperکاله پرینت سه بعدی  -8

 

 یعدسه ب یرهاپرینت با استفاده ازو سپس  ردهدانلود کماسک ها را فایل است که سازندگان  عادی اریبسامر  نیا

 کی، در یوتیوب منشر شده است I Like To Make Stuffزیر که در کانال  ویدیچاپ کنند. اما در و یشخص

 .می باشد Star Wars: Rogue One مدلبه  هیشب قاً یساخته شده است که دق  Shoretrooperکاله

 .نیاز استآن زیادی برای انجام دادن کند و زمان  یم ایفا یواقعایجاد ظاهر در  کلیدینقش  عملیات پس پردازش

 .برد دیلذت خواه زیتحول آم لمیف نیمطمئناً از ا یاما با صرف وقت کاف

  Open Bionicsبازوی مصنوعی شرکت ه بعدی پرینت س -9

https://www.youtube.com/channel/UCSpFnDQr88xCZ80N-X7t0nQ
https://www.youtube.com/watch?v=kCmJen4Fm-Q


 

 

 

پروتز ساخت . تولید کردرا خود  شده پرینت سه بعدیپروتز   Open Bionicsکمپانی یهمکاربا  شرکت تویوتا

جود با و نیبا ا. پر هزینه بوده و به راحتی قابل سفارشی سازی نیستند تولید سنتی یها از روش با استفادهها 

 تولید را The Hero Armبه نام یمحصول سه بعدیک   Open Bionics،زینبوغ و طراحان شگفت انگ یکم

 .استکرده 

فناوری  ایناز  نجایما در اپیش از این نیز مشاهده شده است ا ،به این صورت پرینت سه بعدیتکنولوژی استفاده از 

ی هر بازودر این طرح . شده استاستفاده ایجاد حس مهم بودن در افرادی که از نقص عضو رنج می برند  یبرا

 . شودابرقهرمان ساخته  تیشخصیک  ایخاص  حطر کی راساسب دتوان یم مصنوعی

 در جهان OpenRC F1بزرگترین ماشین پرینت سه بعدی  -10

 



 

 

Joel Telling یکند. پروژه ها یمدل ها را بزرگتر و بزرگتر م شهیهم وی .مشهور است هایش یساز اسیمق هب 

 .بخش هستندسازندگان الهام  گرید برایدهد که  یارائه م نندهیرا به ب یسرگرم کننده ای ها دهیاو ا

 یکه مشکل ستیمعنا ن نیبه ا نی. اکرده است ٪400آن را  اسیو مقانتخاب کرده مدل ساده  کیاو  ویدیو نیا در

 Joel ،نیماش تعمیر اینو  ساخت، شکست مراحلاز  فیلم یبه روزرسان باراز پنج  شیپس از بنشده است.  جادیا

Telling رساند و آن را به حرکت در آورد انیسرانجام پروژه خود را به پا. 

 /https://all3dp.comمنبع: 

 

https://all3dp.com/2/3d-printer-video-most-impressive-videos/

