
 

 پرینت سه بعدی و تسریع خالقیت دانشجویان

عت به منظور سربارسلونا   IEDموسسه طراحی با  یسه بعد های پرینترکننده  دیتولیک شرکت اسپانیایی 

 .همکاری کردند انیدانشجو تیخالق بخشیدن در

دانشگاه است که در  11از متشکل  یالملل نیشبکه ب کی Castelldefels مستقر در  IED Barcelonaموسسه

را  شرکتاین  یسه بعد پرینترهایموسسه  نید. انتخصص دار تیریو مد یری، مد، ارتباطات تصویطراح نهیزم

 .مورد استفاده قرار داده استپروژه ها  در یو قطعات کاربرد هیاول یساخت نمونه ها یبرا

 سه بعدی با هدف تسریع خالقیت در دانشجویان پرینتاستفاده از تکنولوژی 

Xavier Martínez Fanecaیهاپرینتر توانایی ارائه ما شرکت یبرا"گفت:  پرینتر سه بعدی شرکت عامل ری، مد 

 میخواه یاست که م کیبخش استراتژ کیورود به  یبه معنا IED مانند یها و مراکز آموزش به دانشگاه یسه بعد

 خود را یسه بعد یهاپرینترکه  یشرکت فناور کیفلسفه ما به عنوان  .میرا ادامه دهآن خود  کینزد یبا همکار

ده صحیح ستفاا یبرا تیو خالق یکند، تمرکز بر کمک به دانشگاه ها و مراکز آموزش یم دیو تول یدر بارسلونا طراح

 ."تاس کیاستراتژ یبا شرکا یبه همکار یابیو دست یبعد سه پرینت از تکنولوژی

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


 

 

 با پرینت سه بعدی سریع در روند ایجاد خالقیتت

منظور فراهم کردن تکنولوژِی برای دانش آموزان با هدف مفهوم سازی به  بارسلونا IEDموسسه  2017سال  در

 یراب سازیخودرو میامر منجر به توسعه مفاه نیا ایشان از فناوری پرینت سه بعدی استفاده کرد.پروژه ایده های

 Maker شگاهیآزمادر نتیجه  ها شده است. مارستانیب یها طیمح یبرا ییمد و مدل ها یشهر، لوازم جانب 2035

Lab یسه بعد یهاپرینتر Sigma و Sigmax پرینتر سه بعدی از شرکت BCN3D  انتخاب کرده است.را 

Raffaella Perrone موسسه یطراح بخشتوسعه  ری، مد IED از  عیسر ینمونه ساز"داد:  حیبارسلونا توض

به لطف این تکنولوژی جدید که ما آن را  در دسترس  .برخوردار است به ویژه در رشته های طراحی یا ژهیو تیاهم

 ."سرعت می بخشد تیخالق به فرایند های عیسر هیاول ینمونه ها جادیاداریم، 



 

 

 

 IDEX  یفناور و پرینت سه بعدی

سه بعدی  یهاپرینترکه در  Independent Dual Extruder (IDEX) ی، فناور IDECانیگفته دانشجو به

پروژه های علمی  پیشبرددر موضوع  نیمدل کمک کرده است. ا تولید در کاهش ژهیبه و ادغام شده است کمپانی

توانند  یم یطراح ندیفرا یدانش آموزان در ط"افزود:  Perrone . می باشد دیمف شانمقرر یمهلت ها پیش از

 ".و تحقق بخشند ارزیابیرا ی خود ها دهیا یسه بعد یچاپ یبه سرعت و با استفاده از مدلها

را فراهم کرده  قرار داردسر ابزار در پارک  کیکه  یرنگ مختلف را در حالدو  ایماده  دوامکان چاپ  IDEX ساختار

مکان ا IDEX ساختار، نی. عالوه بر اجلوگیری می کند طعهق یمذاب بر رو کیپالست زشیاز ر و از این طریقاست 

 را فراهم می آورد. دیتول تین ظرفدو برابر شد یچاپ متقارن با هر دو سر ابزار به طور همزمان برا



 
 

 

 .شود یدانش آموز م 1400از  شیب تیخالق شیبارسلونا باعث افزا IDEC در یسه بعد یهاپرینتر این
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https://3dprintingindustry.com/news/bcn3d-technologies-and-ied-barcelona-bring-additive-manufacturing-to-over-1400-students-161686/

