
 

 

 فضادر  ر سه بعدیپرینت

 

 فضا در ر سه بعدیپرینت یک که دهد می نشان( گرانش صفر) Zero-G  درچاپ سه بعدی  تکنولوژیتجربه 

 فلز ،ذابم پالستیکاز  یهای جریانبا تزریق  ر سه بعدیپرینت یک کلی طور به. کند می کار معمولی طور به

 با دیر سه بعپرینت آزمایش. دسه بعدی را ایجاد می کن جسامقبل ا بر روی الیهو تشکیل الیه  مواد سایر یا

 فروشگاه یک جادای برای گام اولین المللی بین فضایی ایستگاه در پایین یدما با تیکپالس اولیه مواد از استفاده

می  افض ات درتولید و فضایی های ماموریت برای توانمند مولفه یک که است فضا در براساس تقاضا ماشین

 .باشد

  



 

 

 

  گرانش صفرپرینتر سه بعدی در ش هوپژ

 

 در عاتقط تولید برای قیمت ارزان و سریعحل  راهیک  بعدی سه پرینت تولید؟ کارخانه یا فضایی ایستگاه

می  وزن محدودیت با مدت بلند های ماموریت برای زیادی منافعکه  دهد می ارائه تقاضا اساس بر و محل

 ایجاد زمین، از یا سهمی وار پارابولی پروازهای در بعدی سه پرینت برای افزار سخت آزمایش نتیجه باشد.

 زمایشآ این. بود فضایی ایستگاه آزمایش بعدی مرحله بود.شد،  ساخته زمین روی بر آنچه به شبیه قطعاتی

سه بعدی به صورت عادی  هایپرینتر داد نشان نتایج بود که دانشجویان توسط شدهطراحی  موارد چاپ شامل

 روش ودبهب و طوالنی فضایی های ماموریت در تقاضا اساس بر تولید ایجاد باعث کار این. کنند می کار فضا در

 .شود می زمین روی در بعدی سه پرینت های

 



 

 

 پرینترهای سه بعدی در فضا

 

با تزریق  نمونه سازی سریع خواص مفهوم اثبات عنوان گرانش صفر به یا همان Zero-Gسه بعدی در  پرینت

 آموخته های درس. کند می عمل( ISS) المللی بین فضایی ایستگاه گرانشی میکرو محیط در ماده ذوب شده

 تکنولوژی هر برای همچنین و ،(AMF) ذوب مواد سازی مدل بعدی نسل در تواند می آوری فن این از شده

 ناسا که است آینده در نمونه سازی سریع تکنولوژی گونه هر شامل این. شود استفاده آینده ایشی درافز تولید

 به رایب گام اولین این. کند استفاده فضایی ماموریتالمللی  یا  بین فضایی از آن در ایستگاه است ممکن

است، می باشد.  فضایی ماموریت درهر  مهم های مولفه از یکی که ماشین فروشگاه یک شناختن رسمیت

 توسط و است Made In Space تجاری شرکت از محصولی Zero-G payload در سه بعدی پرینت

NASA سه فاز قرارداد طریق از Small Business Innovative Research (SBIR )آید می دست به .

 . می باشد 6 تا 5 ازگرانش صفر  سه بعدی درپرینت  اوریفن آمادگی سطح افزایش پروژه این هدف



 

 

 

 

 مواردی که در نتیجه این تحقیقات بدست آمد عبارتند از:

  فضا در (پرینت سه بعدی) افزایشی نمایش تولید نخستین -1

 گرانشی میکرو در ABS رزین رفتار چگونگی از دقیق تحلیل و تجزیه -2

 نیطوال ماندگاری معرض در پرینت سه بعدیبا  زمین گرانش در پرینت سه بعدی میان ای مقایسه -3

  گرانشی میکرو مدت

 های برنامه یا و در پروازهای آینده خطر کاهش به منظور پرینت سه بعدی فرایندهای TRL پیشرفت -4

 ماموریت توسعه

 در یدکی قطعات به نیاز کاهش نتیجه در فضا، در تقاضا اساس بر قطعات ساخت برای دروازه ای -5

 هاماموریت



 

 

 هک ناسا آینده های مأموریت کردن فعال با سرمایه، توجه قابل بازگشت وعده با فناوریایجاد یک  -6

 بود نخواهد پذیر امکان محل در قطعات تولید توانایی بدون

  فضایی های ماموریت در و فضا در استفاده برای پرینت سه بعدی تکامل جهت در گام اولین -7

 سه بعدی در فضا شرح پژوهش پرینت

 

 یک تولیدپرینت سه بعدی شامل  الزامات ،Microgravity Science Glovebox در سازی ایمن بر عالوه

 رایب را( مکانیکی خواص ابعاد، کنترل عملیاتی، پارامترهای) ها داده کهمی باشد  الیه چندجسم سه بعدی 

 در اتاطالع تهیه برای پرینت ها از برخی بنابراین، .کنند می فضا تولید در پرینت سه بعدی درک افزایش

 اه کوپن. شدند انتخاب چاپی مواد گشتاور میزان و مقاومت فشاری ،یپذیر انعطاف کششی، استحکام مورد

 Testing and انجمن استانداردهای از فشاری مقاومت و پذیری انعطاف کششی، استحکام دادن نشان برای

Materials (ASTM ) بدست ه منظورب چاپ برای ها کوپن این متعدد های نسخه. شدند انتخابآمریکا 

 قطعه هر. اند شده ریزی برنامه مصرفی عمر ماده خام پیامدهای و واریانسقدرت  اطالعات در مورد آوردن

 ضخامت ابعاد، از نظر قطعات این. شود می مقایسه زمین روی بر مشابه پرینت شده آن با شده پرینت سه بعدی



 

 

 از آمده دست به های داده. دنشو می مقایسه نسبی پذیری انعطاف و نسبی مقاومت الیه، چسبندگی الیه،

 اربردهایک و زمین در بعدی سه پرینتر تکنولوژی اصالح برای فضا و بر روی زمین سه بعدی پرینت مقایسه

 .شود می استفاده فضایی

 فضا آن در یهاکاربردپرینتر سه بعدی و 

 

 کاهش برای تقاضا اساس بر و محل در قطعات تولید برای ارزان و سریع راه یک عنوان به سه بعدی پرینت

 های وریتمامدر . می باشد آینده فضاپیمای و المللی بین فضایی ایستگاه در قطعات یدکی پرهزینه به نیاز

به اصالح  تجربیات در کنار هم و ها داده. برد بهره به خوبی می توان تولید های توانایی این از مدت بلند

 پذیری عطافان و استقالل از باالیی درجه و ،کمک کرده فضایی تجهیزات و بعدی سهبا پرینتر  تولید تکنولوژی

 .می کند فراهم فضانوردان برای را

  



 

 

 زمین آن در یهاکاربردپرینتر سه بعدی و 

 مقایسه اند شده ساخته گرانشی میکرو در که آنهایی با را زمین روی شده ه بعدیپرینت س قطعات آزمایش این

 صنعت برای را بعدی سه پرینت های روش تواند می گرانش میکرو در پرینت سه بعدی گیچگون فهم. کند می

  .بخشد بهبود

 

 ی پرینتر سه بعدی در فضاها پروتکل و عملیاتی الزامات

 وات 200 ظرفیت با را هوا کننده خنک همچنین که شود می تامین MSG توسط مستقیم جریان ولت 28

ه پرینتر سسینی چاپ  ازسه بعدی قطعه را پس از اتمام عملیات پرینت  که است الزم خدمه. کند می فراهم

بر  ، تعویض کارتریج ماده اولیهر سه بعدیدستگاه پرینت نگهداری و تعمیر جدا کنند. هم چنین وظیفهبعدی 

   عهده آنها می باشد.



 

 

 فیزیکی کلید یک و زمین از بردن باال ،MSG تاپ لپ در افزار نرم شامل پرینتر سه بعدی افزار سخت کنترل

 انجام ینزم از سه بعدی پرینت فرآیند بر تصویری نظارت. می باشد ،پرینتر سه بعدیبر روی  خاموش/  روشن

 . شود می

 پرینتر سه بعدی آیدیزاین :یم ازظتهیه وتن


