
 

 

 سه بعدی رباتیکی پرینتر های

لی برای راه ح به منظور کشف مارتین الکهید فتهشرمرکز تکنولوژی پی و متحده ایاالت دریایی نیروی

با یکدیگر همکاری می  ،شده سه بعدی پرینتبهینه سازی قطعات  رایوعی باستفاده از هوش مصن

 کنند. 

 برای مصنوعی هوش از در آن که است توسعه حال در  هوشمند سه بعدی هایپرینتر از جدیدی نسل

 وینیر یتحقیقات مرکز اخیرا  . می شود استفاده شده سه بعدی پرینت خدمات سازی بهینه و نظارت

 8/5 ساله دو قرارداد کند، می تامین را بلندپروازانه پروژه اینبودجه  که( ONR) متحده ایاالت دریایی

 .ه استکرد مضاا را دالری میلیون

رهبری  تینمار الکهیدفته شرتوسط مرکز تکنولوژی پی که کار می کنند پروژه این روی بر کیشر چهار

نه بهی نحوه مورد در مستقل تصمیماتاین گروه ایجاد ربات هایی با توانایی گرفتن  هدف. می شود

 .می باشد سه بعدی شده پیچیده پرینت قطعات تولیدسازی 

 مه هنوز اما ،مختلف کاربرد دارد صنایع از زیادیبسیار  تعداد درسه بعدی  پرینت حاضر، حال در

 لدلی همین به. دارد عملکرد مناسب از اطمینان برای مستمر نظارت وآموزش  از باالیی سطح به نیاز

 مصنوعی هوشبر روی این موضوع که چگونه می توان از  متحده ایاالت دریایی نیروی که است

 تکیفی با و پیچیدهبا ساختار  قطعات در زمان ساخت کار حجم کاهشبه منظور  ها ربات آموزش برای

 .، تمرکز کرده استاستفاده کرد باال

 ه هاتحقیق می کنیم که دستگادرمورد روش هایی  ما: "گفت مارتین الکهید پروژه مدیر گریفیت، بریان

 با کیفیت باالتر و یآموزش و تصمیم گیری با هدف ایجاد قطعاتبتوانند خودشان عملیات مشاهده، 

رایند ف طول در خودرا  تنظیمات یجادا و نظارتبتوانند عملیات  باید هادستگاه  .انجام دهند تر سازگار

 . "انجام دهند مواد مناسب خواص تولید از اطمینان برای پرینت سه بعدی
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 ؟اعتماد می کنید مختارخودلیزر  باسه بعدی  پرینت های ربات به شما آیا

 پرتوهای از که همحور چند های روبات کردن سفارشی روی بر خاص طور به تحقیقاتی پروژهاین 

 تیماین  ،از همه اول. دارد تمرکز ،کنند می استفادهمواد مشخصی  موادذوب  برای قدرت پر لیزری

 .استکرده  متمرکز Ti-6AI-4V تیتانیومآلیاژ  روی برتوجه خود را 

دی سه بع پرینت قطعات تا هستند سنسورها اصالح و جدید افزاری نرم های مدل توسعه حال در محققان

 سه رینتپ رباتیک سیستم یک تحلیل و تجزیه" هدف اصلی این قرارداد،. آورند دست به را شده بهتری

ه بعدی س های پرینتر ماشین، یادگیری های الگوریتم از استفاده با دیگر، عبارت به. می باشد" بعدی

 می یاد یکدیگر از بعدی سه پرینت های باتر. دهند انجامخود  را مناسب تنظیمات بود خواهند قادر

 .می کنند سازی بهینه فرایند را مداوم طور به و ،دهند می آموزش را خود، گیرند

 به. به هدر می رودزیادی  منابع و زمان، تولید قطعات پیچیدده هنگامدر  مارتین، الکهید گفته طبق بر

 و برای تست کیفیت نیاز دارند چاپ اتمام از پس ها تکنسین کهرا در نظر بگیرید  یزمان مثال، عنوان

 موازنه و جبران بخش های ضعیف تر. به منظور ایجاد قطعاتي طراحي تالش برای یا



 

 

 

 براساس تواندب که داشته باشند AI ربات یک محققان شود کامل ساله دو قرارداد این وقتی امیدوارم

 هسه بعدی اصالح شد هایپرینتر این. دهد انجام را سازی بهینه و کنترل نظارت، ،پیشین های تحلیل

 ستند،ه عرضه اصلی های زنجیره از افتاده دور مناطق در که کسانی مانند مختلفی افراد برای تواند می

 .باشد مفید بسیار

Zach Loftus، یرباتیک یستمس یک به اگر شما بتوانید: "گفت مارتین الکهید افزایشی بخش تولید کارمند 

ستری مناسب و در بفیت برای شما امکان تولید قطعات با کی کنید، اعتماد قطعه با کیفیت یک ایجاد برای

 اپچ دریا دررا  جایگزینقطعه  یک تواند می شخص یک چگونه که کنید فکربه این فراهم می کند. 

 این. دکن چاپ صحرا را در کامیون یک برای جایگزینی بخش تواند می مکانیک یک چگونه یا و ،کند

 . "خواهد شد بعدی سه پرینتموضوع سبب پیشرفت تکنولوژی 

 /https://all3dp.comمنبع: 

https://all3dp.com/4/us-navy-lockheed-martin-build-3d-printers-ai-create-reliable-parts/

