
 

 

 یکیالکتر یو توسعه خودروها یسه بعد نتیپر

حصوالت این مو توسعه  یطراح عملیات پرینت سه بعدیفناوری شوند و  یتر م جیروز به روز را یبرق هینقل لیوسا

 را سرعت می بخشد.

وتور م بدونو  میکن یم از آن ها استفادهکه هر روز  ییها لیاز اتومب با ظاهری کامالَ متفاوت ییها لیاتومب طراحی

توانند کوچکتر و جمع  یم (EV) یکیالکتر هینقل لیکه وسای معن به این. امکان پذیر است (ICE)  یاحتراق داخل

 .و جور تر باشند

 عملیات توسعه خودروهای الکتریکی را سرعت می بخشد؟ پرینت سه بعدیچگونه تکنولوژی 

از  یاریس. اگرچه بگردد یم یبرق هینقل لیو توسعه وسا یطراح فرایند تکنولوژی ساخت افزایشی سبب تسریع در

وند در آینده ای نزدیک این راما مطمئناً  ستندیخودرو موجود ن یها یندگیهنوز در نما الکتریکی هینقل لیوسا نیا

 تغییر خواهد کرد.

 شده پرینت سه بعدی یبرق یخودروها دیدر حال تول  XEVبه نام مستقر در هنگ کنگ  یشرکت طراحیک 

در شانگهای  پرینت سه بعدییک شرکت با   LSEVنام هب شریاخپروژه این شرکت در . اشدبمی کوچک و کم حجم 

 .کرده است یهمکار Polymaker به نام 
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 پنجره، ها کیالست عالوه بر. است دالر 7،500تنها  پرینت سه بعدی فناوری لطف به LSEVهزینه انجام پروژه 

رینت استفاده از تکنولوژی پساخته شده است.  یسه بعد نتریپر کیبا استفاده از  نی، کل ماشیو صندل ی، شاسها

 نین. همچدده یکاهش م ی تولید راها نهیهز ،خطوط مونتاژ ای، ابزارآالت صورت کاالبه  ازیعدم ن لیبه دلسه بعدی 

 .کند یم نیتضم را وزن خودروسبک بودن  یفناور نیا

 به صورت معمول در بازار در دسترسشده  پرینت سه بعدی یبرق یها لیاتومب زمان نیاز باشد تا یاست مدت ممکن

 نهیگز نیبهتر این فناوری است که نیا پرینت سه بعدی خدماتاستفاده از  نقطه ضعف بزرگ  کی. قرار بگیرند

 .ستیمحصول ن کیانبوه  دیتول یبرا

 نندهک دیتول تولید می کند یکصنعت خودرو  یرا براشده  پرینت سه بعدیکه قطعات هایی  کمپانی ی ازیک

 یکند که فناور یادعا ماین شرکت است.  Divide by Zero Technologiesبه نام  یهند یسه بعد پرینتر

 .دهد یرا کاهش م دیتول یها نهیهز ،و ساخت یبه روند طراح دنیضمن سرعت بخشپرینت سه بعدی 

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/
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در  پرینت سه بعدیدرباره چگونگی استفاده از تکنولوژی  Swapnil Sansare شرکت انگذاریو بن رعاملیمد

 ازین   ICE هینقل لیبا وسا سهیمقامتفاوتی در  یساختار بدنبه ما " توضیح داد: (EV) یکیالکتر هینقل لیتوسعه وسا

 ،تعداد قطعات بدنه، لرزش ،هستند و وزن تر ساده پیشرانسیستم از نظر  الکتریکی هینقل لیوسا رایداشت ز میخواه

این  عهدر توس ینقش مهم پرینت سه بعدیتکنولوژی  دارند. ICE خودروهای نسبت به یکمتر یو سر و صدا

 ".خواهد داشت ندهیآت جدید و ماشین های الکتریکی در محصوال

 پرینت سه بعدیفناوری با  یبرق یخودروها یبه طراح دنیبخش سرعت

 یوجودمسیستم  نیگزیجا تالیجید یشود که کتابخانه ها یباعث م فناوری ساخت افزایشی، Sansareاعتقاد  به

هرست می ف راشوند  پرینت سه بعدیکه می توانند در صورت نیاز  قطعه هاییشوند. کتابخانه ها کلیه  صورت کاال

 نهیهز جهی. در نتابدی یکاهش م زین یبرق هینقل لیوسا یشد و وزن کل تر خواهند قطعات ساده افزود که یکنند. و

 .می شودمونتاژ کوتاهتر  یندهایو فراکاهش یافته  دیتول یها

 یبرا به طور عمده این تکنولوژیاست.  پرینت سه بعدیفناوری مصرف کننده  نیاکنون صنعت خودرو بزرگتر هم

 Nanyang شده است لیاتومب کی پرینت سه بعدیکه منجر به  یگری. پروژه دشود یاستفاده م ینمونه ساز



 

 

Venture 8  عات بدنه آن از قط که شده است دیتول انگینان یدانشگاه فن انیخودرو توسط دانشجو نیا .می باشد

 دهد شیساخته شده است تا قدرت را افزا یساختار النه زنبور و به صورت  ABSاز جنسشده  پرینت سه بعدی

. 

 

را  این امکان شده پرینت سه بعدیقطعات  فروش آن آغاز گردد ، اما اگرستین یفروش حال حاضر در لیاتومب نیا

 تحویل بگیرد.ده برای مصرف کننده فراهم می کند تا این خودرو را تا حد امکان به صورت سفارشی سازی ش

 /https://all3dp.comمنبع: 

 

 

 

 

https://all3dp.com/4/how-3d-printing-is-speeding-up-the-development-of-electric-cars/

