
 

 

 با استفاده از شهاب سنگ ها  BMWپرینت سه بعدی قطعات 

 

 BMW این  شده سازی یسفارش ماشین های یخصوصتولید  شده توسط بخش جادیپروژه منحصر به فرد ا کی

ه است که شامل قطعات ساخته شده به وسیله کرد یمعرف “M850i  ”Sky Night نام اآلمان را بدر شرکت 

می باشد. این خودرو بر طبق پیش بینی بارش شهاب سنگ در اوایل ماه ژانویه سال  پرینت سه بعدیتکنولوژی 

 یبه فضا شهاب آسمانی از یقطعات ،ین واقعهادر طول  است. بوده راحی شدهجاری که هفته گذشته اتفاق افتاد، ط

 ردهکنفوذ  نیدر فضا به سپر محافظ زم یکوچک یشوند. در موارد نادر، سنگها یم شعله ورو  شدهما وارد  ارهیس

 .رسند یم نیو به عنوان شهاب سنگ به زم

با استفاده از شهاب سنگها و تکنولوژِی پرینت سه  BMW M850i Sky Nightساخت خودروی 

 بعدی

 BMW نیدر حال حاضر در کاب ینیزم ریقطعات غ نیاز ا ی، برخBMW  موضوع مهم است؟ به گفته نیا چرا

Individual M850i Night Sky  گنجانده شده است. 

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/


 

 

 

این به  iDrive ستمیس یبرا یو کنترل لمس یدکمه شروع / توقف، اهرم انتخاب ،یصفحه کنسول مرکزتمامی 

ساخته  خاتم کاری های. کرده اند جادیمنحصر به فرد ا یو لمس یاثر بصر کیو  های آسمانی مزین شده سنگ

  .انتهای پایه درب اتوموبیل نیز قرار گرفته انددر  درخشانمدل  عالمتهمراه با شده از مواد شهاب سنگ 

سطوح شهاب بر روی  Widmanstätten  یبا توجه به الگوعملیات پردازش  بصری،ه منظور اثرگذاری بیشتر ب

 Alois von Beck یشیل قرن نوزدهم توسط دانشمند اتریدر اوا انجام شد. این الگو نخستین بارسنگ 

Widmanstätten  استفاده قرار گرفت دورم. 



 

 

 



 

 

 

 یدر کنسول مرکز LED نورانی شده به وسیله یسه رنگ و ستاره ها یطراحبه صورت  ، چرماتوموبیل داخل در

 .شده استتکرار  یصندل یبخش ها یدوخت برا یدر الگو Widmanstätten قرار دارد. ساختار

 یجلو برا یشکاف ها ،یرونیب نهیآ یها قاب یتوان بر رو یرا م Widmanstätten یالگو ،یرونیقسمت ب در

. تافینیز جلو  یجانب یدر پانل هانفوذ  یو محفظه ها شدهبندی صفحه مش  ن،یماش یدر جلو یهوا جانب یورود

و به  توسعه داده شده  BMW Individual M850i Night Sky یخصوص برامصورت به  یرونیقطعات ب نیا

 .ساخته شده است یچاپ سه بعد ندیفرآ کیبا استفاده از  انحصاریصورت 

 



 

 

 

BMW  ماشین ،یومینیآلوم یاجزا ساخت یبرا یبعد سهبا استفاده از تخصص خود در استفاده از چاپ BMW 

تا میزان  جرمامکان کاهش ، ترمز کالیپر های جادیهنگام ادر کرد.  را تولید کیونیب ی طرحترمزهارا توسعه و 

 ی که برای عملکرد ترمزمواد تنهاکه  یمعن نیبه ا .ایجاد شد یفن یازهاین برآورده ساختن یبرا ازیحداقل مورد ن

 هینهبتوازن ایجاد با  و از استخوان ها دیتقلبا که ساخت آن  شکل نهایی. قرار گرفتاستفاده مورد  بود ازیمورد ن

 یها کیبا تکن نه و پرینت سه بعدیتواند با استفاده از روش  یتنها م است، اجزا انجام شده و وزن  یسخت نیب

مز تر یها الیپرهایترمز را در ساختار ک عیما یتوان کانال ها یم ن،یشود. عالوه بر ا دیمتعارف تول یگر ختهیر

 .قرار داد

رنگ را توناژ دو  بیاست که ترک پرداخت رنگ مخصوص کی یدارا BMW M850i Night Sky یرونیب رنگ

 و هه آغاز کردبدن یبرا هیبه عنوان رنگ پا براق ریغ اهیرنگ سبا یک  BMWباشد.  یباال م اریبسگذاری اثر  یبرا

را  ادامه می یابد چرخ قوص یتا باال هبدن نییاز لبه پا San Marinoبراق  یآب به رنگ ثانویهپوشش  کی سپس



 

 

 برای ایجاد با پیگمنت متفاوت با اندازه ذراتپوشش دهنده شفاف  هیسه ال ت،ی. در نهابر روی آن قرار می دهد

 .ه استعمق قابل توجه اعمال شد کی

 

می باشد. از این اتومبیل تنها یک عدد  V8دوگانه توربو اسب بخار  530موتور قدرتمند دارای  M850i خودروی

در حال  M850i xDrive استانداردنسخه . اما خریداری کنیدآن را  دیتوانیشما نم نی، بنابراتولید شده است

 .به فروش می رسددالر  111،900 پایه متیحاضر با ق
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