
 

 

 پرینت سه بعدی با قابلیت تورم برای اولین بار

 

 سه بعدی قابل پرینتفناوری مواد  ،موفقیت با BMW به همراه شرکت MIT در دانشگاه ه خود مونتاژآزمایشگا

دیگر را دارا  به حالت یک از تغییر شکل و سازگاری تبدیل، خودکار قابلیت طور به که داده اند توسعه را انعطاف

 در نمایش به لندن در V & A موزه نمایشگاه در "شده  پرینت پنوماتیک مایع " ماده تحت عنوان این .می باشد

مطالعه کنید حتما مقاله جالب زیر را  .است دنیا در آینده گیری شکل در طراحی توان از بخشی عنوان به که آمد

 و با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

  



 

 

 MITو  BMWسط تیم وبعدی با قابلیت تورم تسه پرینت طراحی نخستین ماده 

 

ز میان بردن ا برای هدف های مشترک با 2016 سال در MIT خود مونتاژ آزمایشگاه و BMW طراحی گروه

 ناولی پرینت سه بعدی همکاری این نتیجه .اند کرده آغازدر این زمینه  را خود مطالعه اولیه، مواد فناوری مرزهای

 ءشی. اشدرا دارا ب سفارشی شکل یا اندازه هر بهتوانایی تبدیل  که بود انعطاف قابل یسیلیکون ماده یک از نمونه

 سیستم در پنوماتیک کنترل. دهد شکل تغییر سیستم در هوا فشار مقدار به بسته تواند می شده چاپ یسیلیکون

 .ودش تبدیل وتامتف سختی یا و یعملکرد های ویژگیبا  مختلف های شکل به شده، چاپ ساختار دهد می اجازه

برای  جدید آینده یک  که دهد می نشان همکاری این نتیجه" :گوید می ،BMW طراح برند استارک، مارتینا

 MIT در خود مونتاژ آزمایشگاه همکاری با که بود مشتاق استارک .". به زودی اتفاق خواهد افتاد موادتکنولوژی 

 .ندده تغییر باشد، آینده در انطباق و تعامل به قادر تومبیلداخل ا آن در که مفهوم یک با را نقل و حمل ماهیت

  



 

 

 پرینت سه بعدی پنوماتیک مایع

 

 کناز مواد به نیاز انعطاف قابل اشیاء چون اما کنند می استفاده هوا های کیسه در هوا از ها اتومبیل حاضر، حال در

در این  بلند پروازانه ای هیچ تالش پیچیده یا مهندسان است، مشکل آنها با که کار کردن دارند کششی با قابلیت

  .اما در آینده با این تکنولوژی می توان کیسه هوا با طراحی جدید تولید کرد .اند نکرده زمینه



 

 

 

MIT و BMW آینده در را خودرو طراحی تواند می که دادند توسعه را انعطاف سه بعدی قابل و بادوام چاپی، مواد 

 هایتن در شکل که جایی ژل، بشکه درون یک به را مایع مواد پرینتر سه بعدی این فرآیند، یک طی. دهد تغییر

 گاهآزمایش در اما کنند می کار سخت های پالستیک با معموال سه بعدی پرینترهای. دهد می شود فشار می سخت

MIT می که هوا های اتاقخوشه های  با پیچیده های شکل به را سیلیکون الستیک درصد 100 توانستند آنها 

 پالس اشم ،صفر و یک ها جای بهدر واقع  .کند پرینت سه بعدی کرد، ریزی برنامه تخلیه یا تورم برای را آنها توان



 

 

 و ورمت د،نبکش نفس و دنزنده باش دنتوان می که رسد می نظر به مواد این .کنید می ارسال را هوا از مختلفی های

 .دنکن استراحت

 

 

 شوند ادغام توانند می که هایی صندلی به کار روند مثال تنظیم قابل کامال خودروهایدر  تواند می قابل تورم مواد

ا طراحی ب هوا های کیسه ها، صندلی نرمی یا سختی تنظیم توانایی .در آیند مختلف های بندیپیکر و ها جهت به و

 کرده است کهن مشخص دقیقا MIT. از دستاوردهای این تکنولوژی می باشد دیگر چیزهای خیلی شاید و جدید

BMW  دارد جدید را فناوری ایناستفاده از قصد چگونه. 
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 تهیه و تنظیم از : پرینتر سه بعدی آیدیزاین


