
 
 

 

 2017در سال جالب ترین خودروهای تولید شده پرینت سه بعدی و 

 
 فهرست:

 Delage Type-S  

 4ekolka  

 Daihatsu Copen  

 Kia Telluride  

 Micro Commuter  

 Elvis' BMW 507  

 Shelby Cobra  

 Strati  

 Blade  

 Light Cocoon  

 Lotus 340r  

ی پرینت سه بعدی به سرعت در حال رشد است. در این مقاله می خواهیم تولید خودرو به کمک تکنولوژ هامروز

تکنولوژی پرینت سه بعدی را معرفی کنیم. تصور  نمونه از شاخص ترین خودروهای تولید شده به کمک 10

https://all3dp.com/1/3d-printed-car-3d-printing-cars/#kia-telluride


 
کنید برای طراحی یک خودرو به یک نمایندگی خودرو مراجعه می کنید و خودروی سفارشی پرینت سه بعدی 

سه بعدی تحویل بگیرید. این یک چشم انداز جالب است، اما بعید به نظر می  چاپگرخود را از یک دستگاه بزرگ 

و هنوز زمان زیادی الزم است تا یک پرینتر سه بعدی بتواند یک خودرو را  تفاق باشیمشاهد این ا به زودی رسد

 . به صورت کامل و یکپارچه تولید کند

 10در ادامه می توانید  .با این حال، خودروی تولید شده با پرینت سه بعدی در حال حاضر یک واقعیت است

دی شده اند یا حاوی قطعات پرینت سه بعدی هستند را مورد از جالب ترین نمونه خودروهایی که پرینت سه بع

  مشاهده کنید.
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ای پر پیچ و خم رالی که زمانی با سرعت در جاده ه است ساله Delage Type-S  103مدل یک خودرو این 

و این به لطف فن آوری مدرن پرینت سه  طور عجیب و غریبی همچنان می تازد،می تازید؛ امروزه نیز به  خودرو

 .بعدی است

را به همراه  خطری برای جان راننده در هنگام رانندگی آن ایجاد شد که ، شکافی در بلوک موتور 2014در سال 

ه بعدی س جایگزین شود، یک قطعه ل از آنچه که غیرممکن به نظر می رسید بتوانداما با یک اسکن مفص   داشت.

 یک سپس در شود و ماسه ای برای بازسازی پرینت مدل ریخته گریمی تواند به عنوان یک که  آمدبه دست 



 
ر جدید کامال در زیر کاپوت قرار گرفته و بلوک موتو این هم اکنون شود. مجددا تولید ریخته گری از جنس فوالد

 .در حال کار می باشد

دانید ب به حساب می آید؛ اما شده سه بعدی گوییم این یک ماشین پرینتکنیم که می  ما داریم کمی اغراق می

ن ممکن بود که این ماشین دوباره بتواند به میادیبدون تکنولوژی پرینت سه بعدی و اسکن سه بعدی، تقریبا غیر

 .رالی باز گردد

 n/aتولید کننده خودرو پرینت سه بعدی: 

 Binder Jetting پاشش چسب تکنولوژی پرینت سه بعدی:

 : بازگردانیوضعیت
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برای خدمت به عنوان یک ماشین کارا و دو سرنشین طراحی شده است و در آن از   4ekolkaخودروی  

 تکنولوژی پرینت سه بعدی استفاده شده تا وزن خودرو کاهش یابد و از نظر اقتصادی به صرفه باشد. 

با وضعیت فعلی حمل و نقل در شهرها مواجه شد و برای اصالح آن  خودرو اهل جمهوری چک پیتر چلدک طراح

لکتریکی است که برای استفاده شهری از آن استفاده اقدام کرد. نتیجه یک خودروی پرینت سه بعدی پرانرژی و ا

می شود. تحقیقات نشان می دهد که سرعت متوسط در شهر های اروپا که مردم عمدتا برای رفتن به سر کار و 

کیلومتر بر ساعت است. این خودرو نیز توانایی حمل دو مسافر در  50شتن به خانه استفاده می کنند حدود برگ

 کیلومتر بر ساعت را دارد. 55حداکثر سرعت 

 12.000به گفته این طراح ساخت نمونه اولیه این خودرو که با استفاده از پرینت سه بعدی ساخته شده است 

عمدتا هزینه باطری ها و موتور های الکتریکی این خودرو بوده است و اگر این خودرو با دالر هزینه برده است که 

 استفاده از روش های دیگر تولید می شد بسیار پر هزینه تر می شده است.

 تولید کننده خودرو پرینت سه بعدی: پیتر چلدک

 تکنولوژی پرینت سه بعدی: نامشخص است

 وضعیت: نمونه اولیه فیزیکی
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است که در بازار موجود بوده و می توانید آن را )البته نه در  هاتسو کوپن یک رودستر دوسرنشینای د خودروی

ایران( خریداری کنید. دای هاتسو موتورز یکی از قدیمی ترین تولید کنندگان موتور های درون سوز ژاپنی است 

تمام سهام آن توسط شرکت تویوتا خریداری شده است. در تولید یکی از مدل های این  2016که از سال 

زی خودروسا این شرکت .استاستفاده شده  اش عناصر بدنهاز پرینت سه بعدی برای  زی به نام کوپن،خودرو سا

برای تسهیل این ایده  Stratasys به شرکت  ان،مشتریبه  ی برای ارائه آپشن های سفارشیانتخاب طراح در

 روی آورده است. 

از  بر روی بدنه خودرو نصب شده و که تزئینی هستند ، پوسته هایپرینت سه بعدی شدهدر اصل، قطعات 

که مشتریان می توانند آن را تغییر  -ارائه انواع پوسته های مختلف با  .ساخته شده اند ABS ترموپالستیک

 خودرو پرینت سه بعدی را ارائه می دهد.قابل دسترس ترین  دهند، این شرکت

 هاتسوای دتولید کننده خودرو پرینت سه بعدی: 

 FDM سه بعدی:تکنولوژی پرینت 

 تولیدنهایی وضعیت: مدل 
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موتورز تا حدی شبیه خودرو آفرود  خودروی پرینت سه بعدی کیا با داشتن ظاهری لوکس ، نمای زیبای بیرونی

 است. معروف لندروور شده 

 ، پانل درب و فرمانپرینت سه بعدیداشبورد ویژگی هایی از قبیل  Kia Telluride شرکت خودروسازی  

 پرینت سه بعدی را دارد.

 کیاتولید کننده خودرو پرینت سه بعدی: 

 نامشخص تکنولوژی پرینت سه بعدی:

 ایده فیزیکیوضعیت: 

 Micro Commuterپرینت سه بعدی  .5
 



 

 

رینت پتقریبا به طور کامل  بدنه آن و است سبک شرکت هوندا دارای یک شاسی این مینی ون شسته و رفته از

 .استسه بعدی 

امکان پذیر شده است. و در نهایت شرکت  Kabukuساخت این خودرو با وجود شرکت ژاپنی پرینت سه بعدی 

 توشیمایا این خودرو را تولید کرد.

این مسئله را مطرح کرد که غیرممکن است بتوانیم از عهده هزینه عبور از جاده های باریک برای ین شرکت ا

 بسته به خانه های مردم بربیاییم! رساندن

 هوندا / کابوکوتولید کننده خودرو پرینت سه بعدی: 

 FDM  تکنولوژی پرینت سه بعدی:

 ایده فیزیکیوضعیت: 

https://www.kabuku.co.jp/en/news/ceatec-honda-20161003
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از جنگ برگشته است و اصال  BMWدر حالی که در ابتدا به نظر می رسید این خودرو قدیمی و محبوب شرکت 

گروه خودروسازی  توسطبه صورت خیلی دقیق  این خودرو قادر نیست شکل و شمایل ابتدایی خود را پیدا کند،

BMW (BMW Group Classic) .بازسازی شد 

از طریق روش های  BMW پس بدنه، این خودرو یافت شد، در وضعیت بسیار بدی قرار داشت هنگامی که

بود، و  بعدی سه پرینتبخشی از این فرآیند شامل نوی آن بازگردانی شود.  تولید شد تا به کیفیتمختلفی 

 .شد که به صورت ساخت افزایشی تولیددرب و پنجره دستگیره 

 لوب ترین حالت پرینت سه بعدی را نسبت به بقیه خودروهای این مقاله دارد.احتمال می رود که این خودرو مط

 BMWتولید کننده خودرو پرینت سه بعدی: 

 نامشخص  تکنولوژی پرینت سه بعدی:

 بازگردانیوضعیت: 
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ه است. توسعه داده شددر امریکا  Oak Ridge آزمایشگاه ملی ی توسطشاین خودروی پرینت سه بعدی سفار

متعلق به شرکت قدیمی و معروف ماشین  BAAMاز دستگاه پرینت سه بعدی بزرگ شرکت آن،  برای پرینت

بعدی با قابلیت ساخت قطعات کامپوزیتی بزرگ،  چاپگر سه ن یکای استفاده شده است. ابزار سازی سینسیناتی

 ک بدون نیاز به ابزار می باشد.قوی و سب

 .به حساب می آیدتقریبا آزمایشگاهی  با تکنولوژی های تجربی،این خودروی پرینت سه بعدی تولید شده 

 هب  Shelby Cobra به روز رسانی اد تا براید )پرینت سه بعدی ( به محققان اجازه افزایشی ساختتکنولوژی 

 مدل آن را بسازند.تکنولوژی جدید، سریعتر 

 Oak Ridge (ORNL) آزمایشگاه ملیبعدی: تولید کننده خودرو پرینت سه 

 FDM تکنولوژی پرینت سه بعدی:

 کاربردی یمفهوممدل وضعیت: 
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از روز  است. این خودرو شده پرینت سه بعدیخودروی جذاب ترین احتماال  Strati منصفانه است که بگوییم

 توسط شرکت 2014نمایشگاه ساخت و تولید ایلینویز آمریکا در سال ( برای Open Sourceیک طراحی آزاد )

Local Motors شد تولید. 

به طور عمده چگونه  - ندتولید و فرآیندهای ماشین مدرن پرسیدخود درباره چندین سوال از  این شرکتتیم 

 .می توان تعداد قطعات و هزینه های سرمایه گذاری را برای تولید کاهش داد

نند چرخ تعدادی از قطعات ما .ساعت ساخته شده است 44تنها در   "Strati"پرینت سه بعدی خودرونتیجه در 

ه می اها، باتری و مانند آن بدون تکنولوژِی پرینت سه بعدی تولید شدند. اما با این حال وقتی به عکس باال نگ

 کامال پرینت سه بعدی است. Stratiکنید ، بدنه خودروی 

 Local Motorsتولید کننده خودرو پرینت سه بعدی: 

 FDM تکنولوژی پرینت سه بعدی:

 مفهوم کاربردیوضعیت: 

https://localmotors.com/localmotors/3d-printed-car-for-imts/activity/
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یک رویکرد از  Creator Divergent 3D قطعا یک خودروی دیدنی و جذاب است. شرکت Bladeخودروی 

بن لوله های فیبر کر که با پرینت سه بعدی نود هایی از: برای تولید خودرو استفاده کرده استجدید رو به رشد 

 .هستند متصل به داخل شاسی

 .صنعتی می شود که می تواند در عرض چند دقیقه مونتاژ شود مندقدرت سیستم منجر به تولید یک شاسیاین 

به وزن  دارای نسبت استحکام  Blade قدرت فوق العاده قوی و داخلی خودرو و وزن سبک آن،با توجه به 

 .است 1به اتومبیل های فعلی فرمول  بهتری نسبت

دو سرنشین منتهی نمی شود.  موشک خیابانییک  این شرکت برای پرینت سه بعدی خودرو بهاما طرح بزرگ 

 "خودروسازی با مواد کمتر"در تحول صنعتی به نام  سه بعدی را پرینتهای  خودروهدف آنها این است که 

(car dematerialization)  روشی که در آن سعی شود از کم ترین مواد فیزیکی برای تولید ماشین استفاده(

 سبک تر بسازند. ٪90تا  شود(

 Divergent 3Dتولید کننده خودرو پرینت سه بعدی: 

http://www.divergent3d.com/


 
 SLM (Selective laser melting) تکنولوژی پرینت سه بعدی:

 مفهوم کاربردیوضعیت: 
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 طراحی پرینت سه بعدی سرمایه گذاری کرده است. به شدت بر روی EDAG طراحی مهندسی آلمانی شرکت

بود که برای نمایش دادن ارائه شده  "EDAG Light Cocoon"خودروی  2015در نمایشگاه خودرو ژنو 

 طراحی خود از طبیعت ایده گرفته بود. 

 بدنه بهینه شده شکلی وششین برای پکجک ولفسبدنه بیرونی آن که مانند برگ درخت بود از مواد ارتجاعی 

(Shape Optimizedپرینت سه بعدی شده ) .نکردنی، استفاده از باور  دلیل این وزن سبک استفاده شده بود

 است.گرم در هر متر مربع  19 بدنه خودرویی با چگالی

که به این خودرو پرینت سه بعدی نمای است،  ان دهنده طراحی الهام گرفتهجالب این خودرو نش نور پس زمینه

 هد.داسکلتی شکل می 

 EDAGتولید کننده خودرو پرینت سه بعدی: 

 SLM (Selective laser melting) پرینت سه بعدی:تکنولوژی 

http://www.edag.de/en/edag/news-detail/getarticle/News/detail/edag-light-cocoon-the-ultimate-in-lightweight-construction.html


 
 وضعیت: مفهوم فیزیکی

 تهیه و تنظیم از: خدمات پرینت سه بعدی آیدیزاین

 


