
 

 

 هوش مصنوعی استفاده ازپرینت سه بعدی قطعات خودرو با 

برای  یهوش مصنوعاز تکنولوژی  ،Volkswagen (VW) به نام خودروقطعات کننده  دیتول یآلمانیک شرکت 

نت سه پرین این قطعات را با استفاده از فناوری آاستفاده کرده است و پس از  تغییر فرایند تولید قطعات خودرو

 ساخته است. بعدی

 ز تلفیق دو تکنولوژی پرینت سه بعدی و هوش مصنوعیساخت قطعات خودرو با استفاده ا 

 یبعد پرینت سهو  (AI) یهوش مصنوعتکنولوژی های با استفاده از  (VW) فولکس واگن یآلمانشرکت  گروه

 به تازگی فرایند های تولیدیشرکت این هم چنین . کرده است دیتول ی راتر و سبک تر دهیچیپ قطعات ماشین

 .ه استگذاشت شیبه نما (IECC) ایفرنیکال یو مهندس یخود را در مرکز نوآور دیجد

تکنولوژی شده با استفاده از یقطعات طراح دارایخود  هینقل لهیوس نیاولاز  نفولکس واگاین رویداد، شرکت  در

)یک نسخه بازسازی شده الکتریکی مدرن   سه بعدی پرینتر کیاستفاده از شده با  دیو تول (AI) هوش مصنوعی

 رونمایی کرد.  (Microbus 1962ماشین 
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 شناسایی قطعات طراحی شده با استفادهاست که روشن  ینارنج تعداد زیادی قطعه به رنگ یدارا هینقل لهیوساین 

 یها نهی، آخودرو قطعات شامل فرمان نی. اامکان پذیر می سازد یبه راحترا  Generative Designاز برنامه 

 .می باشدچرخ ها  یو حت یجانب

 یها تیتمرکز بر اولو ه منظورب Generative Design توانند از برنامه یم نی، مهندسش هوش مصنوعیآموز با

مورد نظر را محقق ساخته و یک طرح ساختاری سبک وزن ایجاد  یها اریمع یتکنولوژاین خود استفاده کنند و 

 می کند. 

 یمنحن اشکال صاف تاخطوط  ازپرینت سه بعدی 

و  کیش اریبس بعدی شرکت فولکس واگن پرینت سهت ماشین تولید شده با استفاده از هوش مصنوعی و قطعا

 .هستنددرخت  یها شهیر هیشب شتریو خطوط سخت ب صاف یبا لبه ها. این قطعات دنرس یبه نظر ممدرن 



 

 

 

 یدارا هینقل لیوسااز آن جایی که تمام  است. اما دهیچیاشکال پ نیابهترین انتخاب برای ساخت  یبعد پرینت سه

بررسی به منظور یافتن قطعه هایی می باشد که بتوانند به صورت موثر با در حال  میتاین ، ندسته قطعههزاران 

بعدی شده جایگزین شوند. گروه تولیدی شرکت فولکس واگن از فناوری هوش مصنوعی برای  پرینت سهقطعات 

 دستیابی به این هدف استفاده کردند. 

 افتیازب ی برای ساخت یک سیستم فاده از تکنولوژشرکت فولکس واگن هدف های بزرگی برای آینده جهت است

نه تنها  کار نیا قطعات جدید با استفاده از قطعه های پالستیکی قدیمی تولید شود دارند. حلقه بسته که در آن

 یخوب برشود که خ یم زینهای تولیدی زباله  کاهششود بلکه باعث  یدر مصرف سوخت م ییصرفه جو سبب

 است ه مامحیط زیست و سیار یبرا
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بعدی شده هنوز امکان پذیر نیست، اما شرکت فولکس واگن ادعا می  پرینت سهساخت یک ماشین کامالَ  اگرچه

بعدی در طراحی ماشین سبب ایجاد طرح هایی  پرینت سهی هوش مصنوعی و فناوری ژکند که استفاده از تکنولو

 با انعطاف پذیری بیشتر، سبک تر و مقرون به صرفه تر می شود. 
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