
 

 پرینت سه بعدی بازی های رومیزی

 

نوجوانان و حتی  ،فراگیر تبدیل شده اند که کودکان ینوع سرگرم کی به امروزه انواع بازی های رومیزی

 یملزومات، بلکه براساخت  یتوانند نه تنها برا یم کنانیباز. آن بهره می برند زبزرگساالن در اوقات فراغت خود ا

 پرینتر سه بعدیاز تکنولوژی  ...و  ها، کنترلر سازی شده یسفارش منحصر به فرد یها تیاضافه کردن شخص

در دنیای بازی های رومیزی مورد بررسی  پرینت سه بعدیدر این مقاله انواع کاربرد های فناوری  استفاده کنند.

 .قرار گرفته است

 

 

 

https://bit.ly/3acTbn9
https://idesign3d.ir/3d-print/


 

 استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدیبا   ساخت بازی های رومیزی

 یکاربردها نیتر یمیاز قد ها یکی یو اسباب باز ها مجسمهاز تکنولوژی پرینت سه بعدی در ساخت  استفاده

 و رومیزی یها یبازجهت ساخت  پرینت سه بعدیاستفاده از تکنولوژی  تصور نیاست. بنابرابوده  یفناور نیا

ی تولید کننده ها رکتاز ش بعضی قتی. در حقستین یکار سخت Warhammer 40k و  D&Dمانند کارتی

ارائه  به کاربران را تالیجید یها نهیگز ،یو لوازم جانب ی، قطعات بازمهره های فیگور یساز سفارشی یبرابازی 

 می دهند.

برای کاربران این امکان را که  ارائه می دهند نیابزار آنال کی Anvl Custom Miniature مانند ییها شرکت

 کنند.  جادیممکن ا بیترک ونیلیتر 2از  شیبا ب مهره هایی سازدفراهم می 
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  پرینت سه بعدی مهره ها و قطعات یدکی بازی های رومیزی

با . استدر دسترس قرار داده  گانیرا مهره ها را به صورتانواع مدل ها و  نیآنالرومیزی  یها یانجمن باز

مهم  قطعه کی آیا خواهید داشت.ی گسترده تر انتخاب هایدر خانه  یزیروم یسه بعد پرینتر استفاده از یک

امکان  ،با توجه به جنس و ابعاد قطعات بازی های رومیزیوجه را گم کرده اید؟  6با بیش از نادر تاس  کیمانند 

را به پرینت سه بعدی  مدل قابل کی دیتوان یم شما به راحتی گم شدن و یا خراب شدن این قطعات زیاد است.

 .بسازیددر منزل با استفاده از یک پرینتر سه بعدی رومیزی  را آن کوتاهکرده و در مدت زمان  دایپ نیصورت آنال

 

 

 

 

https://bit.ly/3acTbn9


 

 طراحی بازی های رومیزی با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی

به راحتی امکان پذیر  پرینت سه بعدییا گم شده با استفاده از تکنولوژی  یمیقطعات قد یابیکه باز یدر حال

ممکن  D&D بازیکناناضافه کند؟  به بازی های ما چه فاکتور های جدیدی می تواند یسه بعدپرینت است، 

 و Thingiverse مانند یبعد  سههای مدل  نابعمد. نسوال را داشته باش نیپاسخ به ا نیاست قانع کننده تر

MyMiniFactory   بسته استاندارد کی که درهستند دارای تعداد بیشماری مدل D&D اما  دارندوجود ن

، سالح و دکور، یاصل یمحوطه ساز یرا برا ییها خود، مدل یتجربه باز تیتقو یمدتهاست که برا کنانیباز

 .می سازندلوازم مختلف 

است. اما به هر  یرقانونیغسازی شده  یقطعات شخص جادیا Warhammer  مانند یخاص یها یدر مورد باز

به  کیکالس یها یباز نیا یرا برا یفوق العاده ا تیتواند سطح خالق یم یسه بعد پرینتتکنولوژی حال 

خود را  یکیزیف یباز یاصل میمفاهبه آسانی تا  این امکان را فراهم می سازد کنانیبازو برای  اوردیارمغان ب

 .توسعه دهند
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 کیارگونوم یو طرح ها یجانب لوازمپرینت سه بعدی 

مانند  یباز یلوازم جانبسه بعدی  پرینتدر حال  UNYQ و  IKEAشرکت هایی مانندتر  یسطح حرفه ا در

دهند.  توسعه نیز را یگریو موارد د موس، یصندل تولید هستند. آنها قصد دارند خط کیارگونوم یدهایصفحه کل

 افزایش می دهند.  نیز کاربر را یراحت و میزان ستندین یشینماجنبه های  یفقط برا یلوازم جانب
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