
 

 

 2018جالب ترین خودروهای پرینت سه بعدی شده سال 

 

چه باور کنیم و چه باور نکنیم، ماشین های پرینت سه بعدی شده واقعیت هستند. اگر چه شما هنوز نمی توانید 

پیدا کنید، اما مفاهیم بسیار جالبی شده را در نمایندگی های خودرو محلی خود  پرینت سه بعدی ماشین های

وجود دارد که امکان استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی در صنعت خودروسازی را نشان می دهند. آنها حتی 

 .اولین گام را به سوی تولید انبوه ماشین های پرینت سه بعدی شده نشان داده اند

یا حاوی قطعات چاپ شده را مورد بررسی قرار  اتومبیل های چاپ سه بعدی شده مورد از جالبترین 8در اینجا 

 .ر دسترس نیستندمی دهیم. به خاطر داشته باشید که اکثر این ماشین ها هنوز برای خرید د

  سازیخودرو صنعت آینده  پرینت سه بعدی و تغییر

 LSEVپرینت سه بعدی خودرو  -1

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%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-2017/


 

 

 

LSEV  این طور به نظر می رسد  تغییر بزرگی به وجود خواهد آورد. ییو اروپا ییایآس یدر بازارها 2019در سال

 باشد.مقرون به صرفه  سه بعدی شده چاپ یکیالکتر نیماش یکدالر،  7500این ماشین با قیمتی معادل که 

در  یطراح یویاستود شامل یکدر هنگ کنگ  یشرکت طراح کی)XEV دو شرکت  یهمکاراز  LSEVماشین

فعالیت می  پرینت سه بعدیخدمات که در زمینه  ینیشرکت مشهور چ) یک  Polymakerشرکت  و (ایتالیا

به  یو خارج یداخل بدنه هر دو ،یو شاس یپنجره، صندل ک،یمانند الست ی. به جز قطعاتکند( تولید شده است

 .روش چاپ سه بعدی ساخته شده است

LSEV لیما 90آن  حرکت وزن دارد. محدوده لوگرمیک 450سبک وزن است که تنها  اریبس نیماش کی نیهمچن 

 .دارددر ساعت  لیما 43 ی معادلسرعت ماکزیمم ومی باشد 

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 مصارف درون شهری بسیار  نیماش نیا کشد. چاپ سه بعدی تمامی قطعات این ماشین تنها سه روز طول می

 .می باشدشده در جهان  تولید انبوه یبعد چاپ سه نیماش نیمقرون به صرفه است و نشان دهنده اول اندازه و

 Polymaker و  XEV: سازنده

 FDM : یفناور
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PUV  یمل شگاهیکه توسط آزمامی باشد  شده یبعد چاپ سه هینقل لهیوسیک Oak Ridge ای تحت  پروژه یبرا

 .است یانرژ رهیاستفاده و ذخ د،یدر تول ینوآور ، ایجادپروژه از انجام اینهدف  .ساخته شده است AMIE عنوان

ای اطراف هبه ساختمان انرژی الکتریکی  میس یانتقال ب با توانایی هینقل لهیوس کیساخت  ،AMIE پشت پروژ دهیا

  .و عکس آن می باشد

خته شده بزرگ سا سه بعدی پرینتر کی و با استفاده ازشده  تیتقو فیبروکربن کیپالست از  PUVهبدن یها پانل

است که شما  این PUV مسئله جالب در مورد.کاهش داد یمقدار قابل توجهزمان و هزینه را به کار  نیانجام ا .اند

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/


 

 

است  دهپوشش دهن مخصوص نیبه لطف رز نیشده است. اسه بعدی  پرینتآن  هبدن یها پانل دییبگو دیتوانی نم

   .کند یرا فراهم م یکه سطح صاف و براق

 ومیتیل یباتر یدر ساعت و حداکثر محدوده برا لیما 35سرعت حداکثر  یاراد دهش سه بعدی پرینت نیماشاین 

از آنجایی اما  ،زیاد جالب به نظر نرسنداعداد ممکن است  نی. امی باشد لیما 35 ی آنوات ساعت لویک 14 یونی

 .است، قابل قبول هستند یپلت فرم پژوهشکه این ماشین 

 Oak Ridge  یمل شگاهیکننده: آزما دیتول

 مشخص : نایفناور
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Nanyang Venture 8 ،انیانگن صنعتی دانشگاهاست که توسط دانش آموزان و کارکنان  یکیالکتر نیماش کی 

 ل،یگر یخوشه ابزار، کوره هاشامل  شده سه بعدی پرینت هقطع 150از  شیب یخودرو دارا نیشده است. ا جادیا

 یکیپالست یاسش کی یدارا نیهمچناین خودرو . می باشد یرونیپوسته بدرب، و مهمتر از همه،  یسوپاپ ها

 .شده با کربن است تیتقو



 

 

قدرت  شیافزا یبرا یزنبورساخته شده است که از ساختار النه  ABSبا  شده سه بعدی پرینت قطعهاز چند  هبدن

 .آن ساخته شده است

بود.  لیبزرگ مانند اتومب اءیاش دیدر تول یافزودن دیتول توانایی های فناوریپروژه نشان دادن انجام این از  هدف

 یلوژتکنو یساز یسفارش لیشده، هنوز هم پتانس سه بعدی پرینت نیماش ینسخه واقع کی وجود عدم رغمیعل

 یم انیبه فروش برسد، مشتر  Nanyang Venture 8مثال، اگر یراکند. ب یرا برجسته م بعدی پرینت سه

 .کنند یخود انتخاب و سفارش ازیبدن را با توجه به ن یها نلتوانند پا

 نانیانگ صنعتی دانشگاهکننده:  دیتول

 FDM: یفناور
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Toyota uBox  گاه خودرو دانش قاتیتحق یالملل نیمرکز بیک خودروی مفهومی است که توسط شرکت تویوتا و

 توسعه داده شده است. کلمسون

https://idesign3d.ir/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%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%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/


 

 

آن  متقسترین ، اما برجسته شده اند ینکاریماش یسنت دیتول یها کیبا استفاده از تکن uBox عمده قسمتهای

رب، مانند د یقطعات داخل میوانبتما  ندهیاست که در آ نیااصلی  دهی. امی باشدداخلی چاپ سه بعدی شده  بخش

 .میکنسازی  یهوا را سفارش یها چهیقطعات داشبورد و در

 است تا ندهیدر آ uBox برای رانندگان  نیآنال مرکز کی یراه اندازهدف آنها اظهار داشت که  نیهمچن وتایتو

ا در ر خود این قطعاتتوانند  یم گریخود را به اشتراک بگذارند. صاحبان د یبعد چاپ سهقابل  یتوانند طرح هاب

 .نصب کنند مراجعه به فروشگاهو بدون  کرده دیخانه تول

uBox یروش ها برای صندلی ها این امکان را فراهم می سازد تا به است که مسطحکف  کی یدارا نیهمچن 

 .مختلف حرکت کنند

 وتایکننده: تو دیتول

 مشخص : نایفناور
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هدی کرده سه ب رپرینتدر صنعت ماشین سازی شروع به استفاده از تکنولوژی کنندگان شناخته شده  دیتول یحت

 شگاهینمادر  2015سال است که در   Bentley Speed 6خودرو دیکن یباال مشاهده م ریآنچه در تصواند. 

Geneva Motor رونمایی شد. 

درب و  یها رهیدستگ ،ادریچه های هو رینظ یقطعات فلز دیتول یبرا SLSعدی سه ب پرینت یتکنولوژ از یبنتل

 .استفاده کرد خروجی ها

مقرون به صرفه قطعات  دیتولامکان  ایفا کرد و Speed 6نقش عمده و ارزشمندی در تولید  یبعد سه چاپ

قابل مشاهده است  یاست که تنها زمان دهیچیهندسه پ کی یدارا grillمثال،  ی. برافراهم کردرا  یفلز دهیچیپ

سبک  ای برای نمایش ساده و نوآورانه دیجد یراه ها یافزودن دیتول .دیمشخص به آن نگاه کن هیزاو کیکه از 

 .دهد یارائه مخاص 

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-sls/


 

 

 یکننده: بنتل دیتول

 مشخص : نایفناور
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سرگرم کننده است وش ر کینشان دهنده  خودرو نیدر جهان است. ا چاچ سه بعدی شده یآئود نیاول یآئود نیا

استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی برای تولید قطعات فلزی ماشین  لیپتانس به وسیله آن قصد دارد یکه آئود

 نشان دهد.ها را 

https://all3dp.com/audi-3d-prints-a-scale-replica-of-a-1936-grand-prix-race-car/


 

 

به منظور تولید ماشین ساخته شده و بعدا  SLS سه بعدی پرینتر کیبا استفاده از  این خودرو یفلز طعاتتمام ق

 کامل عملیات مونتاژ انجام گرفته است.

 ی: آئودسازنده

 SLS: یفناور
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Blade  لهیو م یکربنوبریف یلوله هامی باشد که برای تولید به وسیله باال  ییبا کارا یبعد سه پرینت نیماشیک 

کم  و وزنماده به منظور ایجاد استحکام باال دو  نیا بعدی، طراحی شده است.با قابلیت چاپ سه  یومینیآلوم یها

 روند. یبه کار م

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-sls/


 

 

یک روش برای تولید ماشین به  یابیاز اهداف آن، دست یکی کهاست  Divergent3D سازنده این خودرو شرکت

 سبک و مقرون به صرفه باشند.های 

 Divergent 3D: سازنده

 SLM: یفناور
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امکان صرفه کوچک و با  نیماش کی است که شل از شرکت Project Mمشاهده می کنید که در باال  ییخودرو

 .می باشدشده سه بعدی  پرینتقسمت  93شامل این خودرو  جویی در انرژی است.

 Murray د،یدان یالهام گرفته شده است. همانطور که م 2010سال  Gordon Murray T.25 از یطراحاین 

 کرده است. یطراح یافسانه ا F1است که مکالرن  ییایتانیبر لیطراح مشهور اتومب



 

 

ده سه بعدی ش پرینتبرای ماشین  که  تامین می شود هلندریسه س ینیموتور بنزتوان این خودرو توسط یک 

سبک وزن  اریبس نیماش کی مدل نیز نی. ارا فراهم می سازددر ساعت  لومتریک 156امکان باال رفتن سرعت تا 

 وزن دارد. لوگرمیک 550است که تنها 

. کند دیتول در کنار کاهش هزینه ها یرا در مدت زمان کوتاه یداخل یتا اجزا ساختشل را قادر  یبعد سه پرینت

فراهم  به آسانی و با هزینه پایین دهیچیپ یکیقطعات پالست امکان ایجاد یسه بعد رپرینتظهار داشت شرکت ا نیا

 .کرده است

 Shell :سازنده

 مشخص : نایفناور
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https://all3dp.com/2/10-coolest-3d-printed-cars-of-2018/

