
 

 Gnomon پوشاک منحصربفردمجموعه  پرینت سه بعدی

 

تکنولوژی پرینتر با استفاده از  Ganit Goldsteinاخیراً یک مجموعه لباس منحصربفرد توسط طراحی به نام 

 Ganitنام گرفته است.  GNOMONرینت سه بعدی شدهسه بعدی توسعه یافته است. این مجموعه پوشاک پ

Goldstein   سه بعدی مستقیم روی پارچه برای ایجاد طرح های  پرینتفرآیند غیرمعمول  از 2020در سال

شرکت  با شدهسه بعدی  پرینتجواهرات  مجموعه برای توسعه 2021و در سال  استفاده کردمنحصر به فرد 

 .کردهمکاری  Satori انگلیسی

 

 

 

 

https://idesign3d.ir/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/


 

 پرینت سه بعدیبا استفاده از تکنولوژی  Gnomonمجموعه پوشاک منحصربفرد توسعه 

Ganit Goldstein  ،قرار داده وپارچه را محکم روی یک سطح چاپ در پروژه پرینت سه بعدی جدید خود 

ن از فضای بین با اطمینا Goldsteinد. رالیاف پارچه استفاده ک روی برای تزریق سه بعدی پرینترسپس از 

در  Goldstein .پذیری پارچه را حفظ کند، انعطاف ضمن افزودن عناصر جامد رنگارنگتوانست  عناصر جامد

وی در پروژه جدید خود نیز از یک می کرد. رنگی برای تولید چنین آثاری استفاده  PolyJet گذشته از فناوری

وسیعی  پرینت سه بعدیسطح دستگاه این  استفادی می کند. رنگیتمام   PolyJetدستگاه چاپگر سه بعدی

شامل مکانیسم هایی این دستگاه همچنین . بسیار کوچک است Z راستای محوردامنه حرکت آن در ، اما دارد

شگفت انگیز را نسبتاً شده سه بعدی  پوشاک پرینتبرای پایین کشیدن پارچه در سطح چاپ است که تولید 

 .آسان می کند

 

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/پ


 
Goldsteinمحقق ، MIT ،با شرکت  2022در هفته طراحی میالن  خود برای نمایش آثار جدید Stratasys 

 .دشانتخاب  بخش آثار سفارشی سازی شدهبود که برای شرکت در  ییکی از هفت طراح اوهمکاری کرد. 

 

  gnomonمجموعه پوشاک پرینت سه بعدی شده 

Goldstein  شده  پرینت سه بعدیدر مورد مجموعهgnomon  روش یکاین مجموعه جدید " داد:توضیح 

، که در آن سفارشی سازی می تواند راهی برای تغییر صنعت مد درجایگزین برای فکر کردن در مورد مقیاس ها 

که طول  باستان در ، یک ابزار نجوم gnomonازاین مجموعه  روشن می کند. پوشاک باشد گذاری روش ارزش

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


 
. هر لباس نشان دهنده ، الهام گرفته شده استکرداندازه گیری می در یک روز برای نمایش زمان سایه ها را 

 " .ل متفاوت استوفص مانندتغییر چرخه طبیعی سال 
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