
 

 قطعات ماهواره ای  چاپ سه بعدی

 ماهایساخت قطعات ماهواره ها و فضاپجهت  یبعد چاپ سه یتکنولوژ مقاله هایی در زمینه استفاده از نیاز ا شیپ

رسد  یبه نظر م در این زمینه،  Thales Alenia Spaceبا توجه به رهبر بودن شرکت بزرگ .گزارش شده است

 یابد.ادامه  زین ندهیدر آ تکنولوژی چاپ سه بعدی در صنعت هوافضااستفاده از 

 تولید سری قطعات ماهواره ای چاپ سه بعدی شده

استفاده  2015سال  لیدر آور نخستین بارتالس و لئوناردو است،  میانمشترک  یگذار هیسرمایک شرکت که  نیا

 یآنتن ها یبانیبا پشتاین شرکت  TurkMenAlem MonacoSat را آغاز کرد. ماهواره یاز چاپ سه بعد

 مجهز به شود، یکه به مدار فرستاده م یاز آن هر ماهواره اپس و  ساخته شدشده سه بعدی چاپ  یومینیآلوم

 می باشد.شده  یسه بعدچاپ وزن آنتن سبک  کی

سه بعدی چاپ قطعات  بزرگترین ،گرفتنددر مدار قرار  2017که در سال  7و  5A یکره ا یمخابرات یها ماهواره

به دنبال   Thales Alenia Space ه شرکت. امروزرا به نمایش گذاشتندآن زمان  تادر اروپا  مایفضاپشده 

ساخته شده در پلت فرم  یمخابرات یقطعات ماهواره ها یسر دیتولاستفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی در 

 .می باشد Spacebus Neo دیجد

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/


 

 

Spacebus Neo های ستب 16و  ومینیاز آلوم ساخته شده یواکنشچرخ  ستبچهار  یداراADPM  عدد چهار

 یضابه تقا ییپاسخگو یشده برا یبعد سهچاپ نوآورانه ی واکنشچرخ  ست. بی استومیتانیت 12و  یومینیآلوم

 یو زمان برنامه ها هزینه ها شد ٪10 چاپ این قطعات موجب کاهشکاهش هزینه ها طراحی شد.  بهبازار 

را ارائه  یو عملکرد بهتر می باشد تر سبک ٪30 وزن قطعات جدیدهم چنین . دداتا دو ماه کاهش  کی ی رادیتول

 .دهد یم

 دیتولامکان ، تقطعا نیا ساخت یبرا استفاده شده metal powder-bed fusion ولوژی چاپ سه بعدیتکن

د. ده یمرا پاسخ  دیجد تیهر ماموربرای  قیدق یازهایو ن را فراهم ساخته یساز یاز سفارش ییبا درجه باال یسر

دو مجموعه از قطعات متقارن چاپ می تواند به صورت  هر ماهواره یبرا یچرخ واکنش ستبه عنوان مثال، چهار ب

خاص  تیعملکرد و موقع با توجه بهتوان  یرا م ADPM های ستب یو رابط هاها  هیزاوجهت که  ی، در حالودش

 در میاتصاالت و کابل را به طور مستق Thales Alenia Spaceشرکت  نیهمچن .کرد میدر هر ماهواره تنظ



 
ین را از ب یاضاف های مونتاژ به ازین . این عملگنجاندکه به عنوان یک قطعه مستقل چاپ شده بود  یکل یطراح

 .برد

 چاپگر سه بعدیمیلیمتر(، این شرکت از  x 367 x 40 466های چرخ واکنش ) ستبا توجه به اندازه بزرگ ب

میلیمتری می باشد  x 400 x 800  500 که دارای صفحه ساخت Concept Laser Xline 2000Rبزرگ 

 استفاده کرد.

دیگر پلتفرم . قرار داده شدند Kontikt Eutelsat یدر ماهواره  تیبا موفق یماه جار لیدر اوا قطعه نخست چهار

 .استفاده خواهند کرد چاپ سه بعدی شدهاز قطعات  کینزد ندهیدر آ زین  Spacebus Neo های

 

توسعه و  دربه طور کامل  Eutelsatشرکت  در حال حاضر" گفت: Eutelsat شرکت مهندس کارد،یس پیلیف

مشارکت  ندیفرا یینها لیتا تحو یاز طراحمراحل  یشده در تمامسه بعدی چاپ  یاستفاده از قطعات ماهواره ا

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/


 
 ت،یفیک یاستانداردها نیترباالاز  نانیاطم یهستند. برا صیخاص خود قابل تشخ یقطعات با طراح نیا .دارد

 " .انجام داده ایمجامع  یبازرسو تست  کیو ما  هستند یابیقابل رد منحصر بفرد یو اجزا یکل ندیفرآ
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