
 

 استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی در تولید لوازم خانگی

بسیاری از شرکت ها به  وتر است بیش دیگراز هر زمان هوشمند  خانگیهای  وریفنا تقاضا برایدر حال حاضر 

 .محصوالت هستند دنبال راه هایی برای عرضه جدیدترین

امکان ایجاد طرح های  چاپ سه بعدیتکنولوژی ند که ه ادریافت هوشمندلوازم خانگی  تولید کنندهشرکت های 

 .سنتی فراهم می کند تولید روش های در مقایسه با زمان و هزینهپیچیده تر را در کسری از 

 

 خانگی هوشمند وریبازار فناچاپ سه بعدی و 

که با فناوری ارتباطات  هستندو امکانات رفاهی  اساسیهوشمند دسته ای از لوازم خانگی های خانگی  وریفنا

 . فناوریساخته انداتوماسیون یا کنترل از راه دور را امکان پذیر  ند به گونه ای که قابلیت هایبرنامه ریزی شده ا

 :هوشمند می تواند شامل موارد زیر باشد خانگی

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


 

 سیستم های امنیتی 

 (لوازم خانگی )ماشین لباسشویی و یخچال 

 سینمای خانگی 

 (واحدهای کنترل محیطی )روشنایی ، تهویه هوا و گرمایش 

  غیرهو… 

که هر کدام به کاربران اجازه می دهند  مدوالر بوده است نوآوری های عرصه، پیشرفت های بسیاری در این

 ایهمزمان به چندین دستگاه در خانه خود دسترسی پیدا کنند. این فناوری معموالً با نرم افزار موبایل یا برنامه 

های خود دسترسی  به دستگاه و چه در بیرون از خانهدر خانه  تا چههمراه است که به کاربران امکان می دهد 

 .داشته باشند

این بازار تا  کارشناسان معتقدند کههوشمند طی یک دهه گذشته رشد کرده است و های خانگی بازار فناوری

که محصوالت آمریکایی ها می گویند از مصرف کنندگان  ٪57 رسد.می میلیارد دالر  112.8به  2024سال 

 آمریکایی از ٪45که  است در حالی کند و این میصرفه جویی آنها زمان در دقیقه  30هوشمند روزانه  خانگی

ر هزینه ها را کاهش دال 98.30 ماهانه به طور متوسط خانگی هوشمند یدستگاه ها استفاده از  که معتقدند ها

  می دهد.

 های هوشمندفناوری  چاپ سه بعدی

فناوری چاپ سه بعدی فرصت های بسیاری را برای طراحان و تولید کنندگان فراهم می کند تا بتوانند با 

آینده را توسعه دهند. شرکت های بزرگ و کوچک پیشرفته ای هوشمند  گیخان دستگاه هایسهولت بیشتری 

چاپ سه بعدی می تواند هنگام طراحی محصوالت مصرفی تکنولوژی مزیت هایی را کشف کرده اند که  ،نگر

 این محصوالت آورده شده است.نمونه هایی از در ادامه.فراهم آورد



 
  المپ رومیزی چاپ سه بعدی و SYMFONISK 

 

 سال گذشته نخستین، این شرکت خرده فروش مبلمان در جهان به بزرگترین IKEA کمپانی شدن تبدیل با

کرد. اخیراً این منتشر  IKEA Home Smart تولیدات هوشمند خانگیبلندگوهای خود را به عنوان بخشی از 

 WiFi صوتی متصل بههای میلیارد دالر فروش( برای توسعه سیستم  58.7شرکت سوئدی )با 

SYMFONISK  آمریکایی  یبا شرکت الکترونیکSONOS  دالر فروش در سال گذشته( میلیون 17.7)با 

 .کرد همکاری

طراحی  تولید کند.کامالً متفاوت از مبلمان خانگی  یایجاد تصوربا می خواست یک اسپیکر  IKEA تیم طراحی

یک  ی توسطمیزشکل رو بلندگو المپاین الهام گرفته است. آنها از انتظارات عادی از قفسه بندی و نورپردازی 

و ظاهر بصری آن را  کردهشده است که به بهبود کیفیت صدا کمک  احاطه شده بیرونی پرینت سه بعدیپوشش 

 .بهبود می بخشد

  بلندگو های شخصیچاپ سه بعدی و Singer Audio 



 

 

Singer Audio  یک کمپیندر KickStarter بلندگو  ساخت دالر آمریکا برای یک  9000بیش از  ،سه ساله

شده جمع آوری کرد. این شرکت به تازگی بلندگوهای صوتی شخصی خود را ارسال سه بعدی قابل حمل چاپ 

طراحی اشیاء خام و دیجیتالی تولید شده را با سیستم  Singer Personal Audioکرده است. بلندگوهای 

قرار ی مورد استفاده بلوتوث بلندگو های بلندگو دست ساز ترکیب می کند. این دستگاه می تواند به عنوان یک

این وری افن .خانگی موجود اضافه شود نمایشیک بلندگوی سینمای خانگی به هر شبکه به عنوان یا  بگیرد

سه  چاپگر یک شرکت استارت آپکه قباًل به عنوان مدیر طراحی و توسعه در  Russell Singerاسپیکر توسط 

 ایجاد شد.  کار کرده است بعدی

چندین نمونه اولیه طراحی به منظور بهبود ایجاد از طریق  ل،توسعه محصو طی فراینددر  Singer بلندگو

چاپ سه بعدی یک سطح منحصر به تکنولوژی نشان می دهد که  Singer Audioتکرار شد.  فرکانس پایین

 فراهم می آورد.مشتریان برای  تغییرات رافرد از 

 

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/%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/


 
  چاپ سه بعدی وHOME+ HOMEKIT  

 

 متناظر HomeKit و دوربین  + Home نرم افزارMatthias Hochgattere ،rبه نام  مهندس نرم افزار یک

که هم   + Home برنامهتوسعه داد.  Appleمقرون به صرفه گزینه  یک به عنوان راهی برای ارائهرا  با آن

و سفارشی سازی  دانلودامکان برای کاربران  که ، برنامه ای استارائه شده است iOS سیستم برایاکنون فقط 

  .را فراهم می سازد پیش فرض اپل ارائه نشده است Home که در حال حاضر در برنامه تیراتغیی

نرم افزار از پیش نصب شده از طریق  یک را طراحی کرد که HomeKitیک دوربین  Hochgatterer سپس

Raspberry Pi Zero که بدون  شده سه بعدیچاپ همچنین قطعات پالستیکی  و متصل به ماژول دوربین

که می  CADطرح های  Hochgatterer. می دهند را ارائه  می شوند مونتاژبه راحتی  ی خاصبه ابزار نیاز



 
همچنین  د.ده در وب سایت خود ارائه می دانلودبرای  ساخته شوند را هر چاپگر سه بعدی با استفاده از ندنتوا

 .دندر سایت قابل دسترسی می باش دالر آمریکا 30با قیمت  نیز شدهسه بعدی اجزای دستگاه از پیش چاپ 

  چاپ سه بعدی وSMARTCAN 

)اینترنت  IoTدر حال توسعه دستگاه های که  Rezziبا نام هوشمند  محصوالت خانگیجدیدترین شرکت 

. همکاری کرد Protolabsبه منظور طراحی و چاپ نخستین محصول خانگی خود با  ،می باشد اشیاء(

SmartCan  مورد نظرقوطی های زباله را به سمت محدوده  که جمع آوری زباله استمتحرک یک دستگاه 

 امکان تنظیم انکاربر و برایدستگاه به دستورات نرم افزار تلفن هوشمند پاسخ می دهد این . هدایت می کند

 فراهم می کند. تگاه راسبرای حمل زباله ها توسط دخاص  یزمان و تاریخ

Protolabs  با طراحان  2018میلیون دالری در سال  445، یک شرکت بزرگ چاپ سه بعدی با فروش ،

Rezzi عرضه شودبه بازار  2020. محصول نهایی باید در سال ه استنمونه اولیه همکاری کرد یک برای تولید . 
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