
 

 نگپرینت سه بعدی میز پینگ پ

 

تثنی ستکنولوژی پرینت سه بعدی در طیف گسترده ای از صنایع راه یافته است و صنعت ورزش از این امر م

 Stelio Mousarrisه نام ب قبرسی طراحاین است که یک  میز روی تنیسخوب برای طرفداران  خبر یست.ن

را  یک میز یه و تورپا ساختاراو  تر دقیقبه طور  یاپرینت سه بعدی شده طراحی کرده است  پنگ پینگ میز یک

 Plexus Ping Pong Table که میز این. است توسعه داده فوالد از پرینت سه بعدی فلزبا استفاده از فناوری 

، جدا راحتی به توان میاین میز را  تور. است شده ساخته  Google Earthدر ها کوه اشکالبا الهام از  دارد نام

 .کرد تبدیل کالسیک میز یکو آن را به 

 

 

https://idesign3d.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2/
https://idesign3d.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2/


 

 پرینت سه بعدی  ژینگ با استفاده از تکنولوساخت میز پینگ پ

 ،طراحان و هر روزه تعداد بیشتری از دارد مبلمانساخت  صنعت در بسزایی تأثیر تر سه بعدیپرینتکنولوژی 

 این به ،وزن بهینه کام باال وحبا است هندسه های پیچیده دارایبرای ساخت قطعات  معماران و تولیدکنندگان

 با فرد به منحصر های صندلی ساختاستفاده از پرینت سه بعدی در تولید مبلمان،  نتیجه .آورند می روی روش

 .می باشد شده بازیافت پالستیکی های زباله استفاده از با شده تولید یها نیمکت یا مشبک ساختارهای

 

 یک میز پینگ پنگ پرینت سه بعدی شده به یک میز سادهتبدیل 

Stelio Mousarris داده است توضیحدر این باره  او. طراحی کرد را میز پایه کل عکس های کوه ها از الهام با 

وری میز آن ها تپایه و  پرینت سه بعدیبرای  سپس و ،جستجو Google Earth در را مختلفی های عکس که

 در طراح با وجود این امر که .اند شده ساخته فوالد از دو هرقسمت تور و پایه این میز . است کرده سازی مدل را

پرینت ی اما به نظر می رسد از فناور ،اطالعات خاصی منتشر نکرده است استفاده مورد دستگاه و وریافن مورد

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


 
 که نیست مشخص همچنین استفاده شده است.برای ساخت این میز ی بر بستر پودر یزری مبتنذوب ل سه بعدی

پایه این . عالی را به نمایش گذاشته استاما نتیجه  است مقدار زمان برده چه پردازش پسعملیات  و چاپ فرایند

 .بخشیده است آن به فردی به منحصر زیبایی مشبک ساختار که می باشد کوه دامنه میز شبیه به

 

 حال در عدد از آن 25 و است متر سانتی 76در 152 در 274 میز پینگ پنگ پرینت سه بعدی شده این ابعاد

را  خوری ناهار میز یک بهیل این میز دامکان تب و است جداسازی قابل کامالً توربخش . می باشد موجود حاضر

 آن به که است قرار گرفته گردوچوب  یک صفحهشده این میز  پرینت سه بعدیروی پایه . فراهم می سازد

 .دهد می فوالد رنگ تیره با متضاد و صاف ظاهری
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