
 

 

 پذیرش تکنولوژی پرینت سه بعدی 

هنوز شرکت هایی برای پذیرش این تکنولوژی هر روز در حال توسعه است اما  پرینت سه بعدیبا اینکه تکنولوژی 

 هس پرینت تکنولوژی استفاده از هنگام در را ها شرکت های چالش مقاله ایندر سیستم کاری خود شک دارند. 

سه  ررینتپتشخیص نیاز به تکنولوژی  ،که این شرکت ها با آن روبرو هستند بزرگی چالش. کند می بررسی بعدی

 در ادامه بیشتر در این باره بخوانید. با توجه به انواع مختلف سیستم های پرینت موجود در بازار می باشد. بعدی

 پرینت سه بعدی و چالش های پیش رو

 ماده خام با توجه به فناوری هفتاین  از یک هر. دارد وجود بعدی سه پرینت های یندفرآ از مختلف خانواده هفت 

 که ستا این دیگر مانع. ایز می شوندماز یکدیگر مت بعدی سه اشیاء ایجاد برای مواد ترکیب نحوه و استفاده مورد

اده تولید استف و مهندسی طراحی، روند تغییر برای موجود فرآیندهایاز  اند نتوانسته حال به تا ها شرکت اکثر

 ستفادها بلکه الزم است، آالت ماشین خرید رایبرای ایجاد یک محصول قابل فروش نه تنها سرمایه زیادی ب. کنند

ی دید واضح در مورد راه هایی که از طریق آن می توان هزینه ها و هدفمند تولید خط یک وجود وری،افن از موثر

 .می باشد مهمنیز  تر ساده مونتاژ و ساخت و صرفه جویی در انرژید مورد استفاده را کاهش داد، موا

https://idesign3d.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
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/
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/


 

 

 

این سیستم های  .می گذرد هال چاکتراع پرینت سه بعدی توسط خاز ا که است سال 30 تقریبا

Stereolithography 3 شرکت توسطD Systems این تکنولوژی به سرعت پیشرفت  .دنرس می فروش به

را تولید  بعدی سه پرینتهای تکنولوژی افزار نرم و مواد آالت، ماشین حاضر حال در شرکت ها ده و کرده است

رخی ب که حالی در کنند، کار میز یک روی تا هستند کوچک کافی اندازه به ها سیستم این از برخیمی کنند. 

 .ددر اندازه های بزرگ ساخته شده ان ها خانه و ها ماشین دیگر برای پرینت



 

 

 

 پذیرش تکنولوژی پرینت سه بعدی در دنیای امروز

ی ابتدای دوران در هنوز صنعت این ،داشته استدر سال های اخیر با وجود پیشرفت های زیادی که این تکنولوژی 

 چگونه این فناوری بررسی این موضوع کرده اند که به شروع تنها تولیدی های سازمان از بسیاری و خود قرار دارد

ژه وی جایگاه دارای سازمانها از بسیاری در تکنولوژی این که نیست شکی .گذاردب تاثیر آنها کار و کسب بر می تواند

 آن برای تمامی کسب و کارها منطقی باشد.از انقدر پیشرفت نکرده است که استفاده  هنوز اما است، ای

 

 استفاده از پرینت سه بعدی می تواند مفید باشد؟آیا 



 

 

 به نیاز فناوری این آمیز موفقیت طبیقت عوض در. نیست مناسب برای همه انواع نیاز ها چاپی تکنولوژی هیچ

 می یی دارد کههاکاربرد انواع مورد در گیری تصمیم و آنها برای موجود های گزینه مورد در کاربرانهوشمندی 

 .باشد سودمند نهاآا کار و کسب برای تواند

 متفاوت استفاده مورد ماشین نوع به بسته مکانیکی خواص و قطعات اندازه رزولوشن، مواد، هزینه، مانند فاکتورهایی

 و یشرفتپ به تکنولوژیتا  بمانند منتظر توانند می که شوند متقاعد است ممکن ها شرکت مدیران از برخی. است

 .باشد آنها نیازمطابق  بهتر است ممکن بعدی سه پرینترهای در آینده های پیشرفت و برسد تکامل

 

 

 وجهیت قابل مزایای تواند می پرینت سه بعدی های فناوری که دارند قرار موقعیتی در ها کار و کسب از بسیاری اما

 هزینه،نند ما هایی قابلیت از بینانه واقع شناخت بیافتد، اتفاق این که این برای وجود، این با. برای آنها ایجاد کند

 .است ضروریدهد  ارائه تواند می شما برای فعلی فناوری کهنهایی  خروجی های گزینه و مواد یهاکاربرد

 ،باشدMakerBot  مانند سرگرمی برای یهای دستگاه دانید یسه بعدی م پرینت مورد در شما نچهآ همه اگر

 ستهب بعدیسه  پرینتر ماشینقیمت یک . را متعجب سازدشما  است ممکن این فناوری امکانات از وسیعی طیف



 

 

 که اییه شرکت اکثر برای که برسد دالر میلیون یک از بیش به تواند میآن  استفاده مورد تکنولوژی و اندازه به

 .خواهد بود توجهی قابل گذاری سرمایه دارند،مطابقت  بعدی سه پرینتبا 

 

 مزایای پرینت سه بعدی

 پرینتاز خدمات با استفاده  دهد می اجازه شما به که دارد وجود رشد به رو صنعت یک که است این خوب خبر

 اصلی یتفعال که هستند هایی شرکت خدماتی دفاتر. را آزمایش کنیدکیفیت های مختلف  خرید از قبل ،سه بعدی

 ختلفانواع م دارای اوقات این شرکت ها اغلب. می باشد شانمشتریان برای تقاضا اساس بر سه بعدی اشیاء چاپ آنها

 چاپ طریق از را مختلف های سیستم های قابلیتبا  تواند می خریدار یک بنابراین هستند. بعدیسه  چاپگرهای

 .کند تعیین سیستم مناسب برای رفع نیازش راآشنا شود و  خود طراحی های فایل سه بعدی

https://idesign3d.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
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/
https://idesign3d.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 

 

 برای هزینه پرداخت عدماین مزایا می توان  جمله از .دارد وجود خدماتی دفاتر از استفاده برای دیگری مزایای

سیستم های پرینت در مقایسه با گزینه های موجود در خانه یا  و موادوجود انواع مختلف  مصرف، کم تجهیزات

عملیات پس  توانند می خدمات دفاترهمچنین . را نام برد داخلی های مهارت توسعه یا و حفظ به نیازمغازه و عدم 

 .دهند انجام نیز ،سه بعدی شده نیاز استپرینت که اغلب برای قطعات  پردازش را

 ه باشندداشت در تحویل قطعات تاخیر است ممکن ها شرکتاین . ندنیست نقص بدون این شرکت ها نیز حال این با

 . تحویل دهند جزئی ساختاری هایکار را با خطاو یا 
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