
 

 

 چاپگر سه بعدی و کاربردهای آن

 

ها آزادی طراحی کند و به آنبعدی یک فناوری توانمند است که طراحان را تحریک و تشویق می چاپ سه

ابزار کمتری نیاز دارد و در نتیجه باعث کاهش دهد و این در حالی است که چاپگر سه بعدی ای میسابقهبی

طور خاص طراحی کرد و ن بهتوامی را قطعات تکنولوژی این ٔ  وسیلهشود. همچنین بههای سنگین میهزینه

 بعدی سه گرچاپ حاضر، حال در .های پیچیده برای دستگاه نیستنیازی به مونتاژ با هندسه پیچیده و ویژگی

 بعدی هس چاپ تبدیلسبب  که است گرفته قرار استفاده مورد فرهنگ و صنعت پزشکی، تولید، های بخش در

 .شده است تجاری فناوری به

 چاپگر های سه بعدی

 یک دستگاه تولید است که برای تولید قطعات نهایی از روی فایل سه بعدی کامپیوتری بعدی چاپگر سه

(CAD) بوده تولید ابزار اتاق در بعدی سه چاپگر اولین استفاده از .شوندبه صورت الیه الیه به کار گرفته می 

 آن و هدف از بوده بعدی سه چاپگر کاربردهای  اولین از یکی اولیه نمونه سریع ساخت مثال، عنوان به. است

 ایه روش از استفاده با تنها قبال که جدید های دستگاه و قطعات های نمونه توسعه اولیه هزینه و زمان کاهش

 ،2010 های سال در. ، می باشدانجام می شده است زنی سنگو  CNC فرزکاری ابزار مانند یساخت کاهش

 وارد مرحله جدیدی کرد. ساخت و تولید را وشده  تولیدسبب آغاز توسعه در بخش  افزودنی ساخت

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/


 

 

 چاپگر سه بعدی در آشپزی

 اهاغذ از مختلفی انواع. آید می بوجود در سه بعد غذاالیه  الیهبا فشرده سازی  ،ییغذا مواد چاپگر سه بعدی

 اشند.ن روش می بیاتولید به انتخاب های مناسبی برای پیتزا  ماکارونی و کراکر، نبات ها، شکالت ها، آب مانند

 

 

 

 چاپگر سه بعدی در طراحی و مد

 اه لباس و کفش و محصوالت مختلفی مانند است شده لباس دنیای وارد مد طراحان سه بعدی توسط چاپ

 اولیه مونهن به منظور ساخت سه بعدی گرچاپ از نایک تجاری، تولید در اند. شده تولید سه بعدی گرچاپتوسط 

 .کرده است استفاده آمریکایی فوتبال بازیکنان برای Vapor Laser Talon 2012 فوتبال کفش ساخت و

New Balance استتولید کرده  ورزشکارانشخصی سازی شده برای  سه بعدی های کفش . 



 

 

 

 چاپگر سه بعدی و تولید عینک

مربوط به صنعت عینک سازی و ساخت عینک های سفارشی می باشد. سه بعدی  گرکاربرد های چاپاز دیگر 

 را آن راگ ویژه به است، فعالیت می کنند بسیار ارزشمند مد هایی که در زمینه شرکت برای بعدی سه گرچاپ

 به این زودی اتفاق یتغییراتچنین این که  با. کند خریداران برایتوسط خود شخص  چاپ ابزار به تبدیل

 ی در طرز تفکر ما بوجود خواهد آورد. چشمگیر تغییرات نخواهد افتاد اما وقوع آن حتمی بوده و

 چاپگر سه بعدی در خودروسازی

فاده مورد است تولید و طراحی ساخت افزایشی در هواپیماها، و ها کامیون ها، اتومبیل تولید درچاپگر سه بعدی 

 قرار گرفته است:

اجزای  از بسیاریکه  Urbeeخودرو به نام  یککه  کرد اعالم Koenigsegg کارخانه ،2014 سال اوایل در

 رد .ه استچاپ سه بعدی شده تولید کردخودروی را به عنوان اولین  اندشده  ساختهسه بعدی  چاپگر باآن 

 کامالرا که فیبروکربن  و ABS پالستیک از استفاده با ای نقلیه وسیله ،Local Motors Strati ،2014 سال

 ایرباس که کرد اعالم ایرباس 2015 سالی م ماه در. کرد عرضهه بود، به روش چاپ سه بعدی تولید شد

A350 XWB سال در. می باشد بعدی سه چاپ  توسط شده تولید قطعه 1000 از بیش شامل خود جدید 



 

 

 یاالتا هوایی نیروی. کرد پرواز چاپی قطعات با سلطنتی هوایی نیروی فایتر یورو جنگنده هواپیمای ،2015

 عدیب سه چاپگر یک همچنین اسرائیل هوایی نیروی و است کرده سه بعدی چاپگرهای با کار به شروع متحده

 طراحی از که داد نشان GE Aviation ،2017 سال در .است کرده خریداری یدکی قطعات چاپ برای را

 زیادی بالقوه تاثیر که است کرده استفاده 900 جای به قسمت 16 با هلیکوپتر موتور یک افزودنی تولید برای

برای آشنایی بیشتر با کاربرد چاپگر سه بعدی در خودروسازی  .آن داشته است های زنجیره پیچیدگی کاهش بر

 .را مطالعه کنید مقالهحتما این 

 چاپگر سه بعدی در اسلحه سازی

 ایه شرکت برای جدید تولید های روش: است بعد دو شامل گرم ساخت سالح های در چاپگر سه بعدی تاثیر

 گروه  ،2012 سال در. شخص خودتوسط  گرم های اسلحه ساخت برای جدید امکانات و تأسیس شده

Defense Distributedگرم پرینت سه بعدی شده پالستیکی اسلحه یک دارد قصد که کرد اعالم آمریکا 

ن پس از بیان این طرح ای. کند تولید و دانلود را آن بعدی سه چاپگر یک با بتواند کس هر که کند طراحی را

 گذار تاثیر تفنگ کنترل اثربخشی بر است ممکن CNC ماشینکاری و بعدی سه چاپسوال مطرح شد که 

 .باشد

 

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%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-2017/


 

 

 چاپگر سه بعدی در پزشکی

 برای تشریحی های مدل از استفاده با 1990 دهه اواسط در ها جراحیبعدی در  سه گرچاپ های استفاده 

تفاده اس گسترش شخصی سازی شده در های ایمپلنتشد. ساخت  آغاز استخوانی بازسازی جراحی ریزی برنامه

 هاستفاد باعمل  هدایت و مجازی جراحی ریزی برنامه از تکنولوژی چاپ سه بعدی در عرصه پزشکی انجام شد.

 لمفص کل جایگزینی جمله از جراحی های زمینه از بسیاری در شدهسازی  شخصی بعدی سهچاپ  ابزارهای از

 های تایمپلن تولید برای ایشیافز تولید از استفادههمچنین . است شده استفاده زیادی بسیار موفقیت با

 که ودر می انتظار. یافته است افزایش متخلخل سطحی ساختارهای ساخت توانایی دلیل به( فلزات) ارتوپدی

در  فارشیس سه بعدی گرچاپ تکنولوژی توسعه منطقه بزرگترین دندانپزشکی و شنوایی های کمک دستگاه

 یک سه بعدی شده برای بازسازی چهره چاپ قطعات از سوانسی در جراحان ،2014 مارس ماه در باشد. آینده

 ،2018 می ماه کردند. در بود، استفاده شده مجروح شدت به ای جاده تصادف یک در موتورسیکلت سوار که

 فناوری ،2012 سال از. مورد استفاده قرار گرفت ساله سه پسر یک نجات برای کلیه پیوند برای بعدی سه چاپ

 تا است هگرفت قرار استفاده مورد دانشگاهی و بیوتکنولوژی فناوری های شرکت توسط سه بعدی زیستی چاپ

 هساخت افشان جوهر های تکنیک از استفاده با بدن قطعات و اندام آن در که بافتی مهندسی های برنامه در

 ابقتمط ها سلول خواص با که است شده ساخته تراشه روی بر قلب یک اخیراَ. گیرد قرار مطالعه مورد ،می شود

 .دارد



 

 

 

 چاپگر سه بعدی و آموزش

 کالس در که هستند هایی فناوری جدیدترین باز منبع بعدی سه چاپگر های خصوص به و بعدی سه چاپ

 بی انقالب یک بعدی سه چاپگر که کنند می ادعا نویسندگان از بعضی. گیرند می قرار مورد استفاده درس

نمونه سازی با هزینه کم و سرعت باال  توانایی ادعاهایی چنین شواهد. دهد می ارائه STEM آموزش در سابقه

 . بوده اند کیفیت با قیمت ارزان تجهیزات ساخت همچنین و آموزان دانش توسط درسدر کالس های 



 

 

 

 بعدی و میراث فرهنگیچاپگر سه 

 هب انتشار و ترمیم نگهداری، اهداف برای فرهنگی میراث زمینه در سه بعدی گرچاپ گذشته، سال چندین در

سه بعدی  شمالی چاپگرهای آمریکای و اروپایی های موزه از است. بسیاری گرفته قرار استفاده مورد شدت

 موزه و متروپولیتن هنرهای موزه. بازسازی می کنندبه این روش  را خود گمشده آثار و اند کرده خریداری

. کنند می استفاده است موجود موزه های مغازه در که سوغاتی هایی ایجاد برای چاپگرهای خود از بریتانیا

 ایه مدل آنالین فرم پلت طریق از بیشتر وارنا، تاریخی موزه و نظامی تاریخ ملی موزه مانند دیگر، های موزه

اسکن شده اند را در اختیار کسانی که می   Artec سه بعدی اسکنر از استفاده با که خود مصنوعات دیجیتالی

  سه بعدی آنها را چاپ کنند، قرار می دهند. چاپگرتوانند در خانه با استفاده از 

 چاپگر سه بعدی و تولید عملگرهای نرم

رها عملگ این سه بعدی می باشند. چاپ وژیتکنول رشد به کاربردهای رو بعدی شده از چاپ سه عملگرهای نرم

 ینب تعامل توسعه و پزشکی زیست های بخش در ویژه به ها اندام و نرم ساختارهای برای استفاده و تطابق با

 هب نیاز که اند شده ساخته متداول های روش با موجود عملگرهای نرم اکثر. مناسب می باشند ربات و انسان



 

 

 قتو و کننده خسته های جنبه از جلوگیری برای. دارند طوالنی تکرارهای و مونتاژ ها، دستگاه دستی ساخت

 عملگرهای نرم موثر ساخت برای مناسب تولید روش جستجوی در محققان فعلی، ساخت فرایندهای گیر

رهای عملگ ساخت و طراحی سازی انقالبی منظور بهشده  بعدی سهچاپ  عملگرهای نرم ترتیب، بدین. هستند

 . وندش می معرفی تر ارزان و تر سریع رویکرد یک در ی دلخواهکنترل و عملکردی هندسی، خصوصیات با نرم

منبع: 

D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1_%Dhttps://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%

8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C 
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