
 

 اشیاء هوشمندو تعبیه قطعات الکترونیکی در چاپ سه بعدی 

ی را که اعمال آن ها با استفاده از منحصر به فرد یها یژگیو یچاپ سه بعدتکنولوژی ، مدرندنیای ساخت در 

به  دهیچیپ یهندسه ها دیتول ییتوانا می افزاید. محصوالت مختلفبه  روش های تولید سنتی ممکن نمی باشد

 نجایدر ا .کنند هیتعب اءیدر اش را یکیلوازم الکترون ریو سا دهد تا سنسورها، تراشه ها یامکان را م نیمهندسان ا

 ساخت افزایشی موجب تولید اشیاء هوشمند گردیده آورده شده است.  پروژه هایی که فناوریاز  یفقط برخ

 استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی و تعبیه قطعات الکترونیکی در تولید اشیاء هوشمند

 پهپاد چاپ سه بعدی شده 

به طور مشترک در سال   Stratasysشرکت و NTU’s Singapore Centre for 3D Printing (SC3DP) زمرک

 قطعه کیدر  یکیالکترون قطعات هیتعباز موانع  یکیتوسعه دادند.  شده را یپهپاد چاپ سه بعد کی 2016

 ادیز اریبسبا دمای چاپ است که معموالً  طی فراینددر  یکیالکترون این قطعات شده سالم ماندن یچاپ سه بعد

 .صورت می گیرد

Phillip Keane قطعات  افتنیچالش ها  نیاز دشوارتریکی " :داد حیتوض پهپاد نیخالق ا، دانشجوی دکترا و

از  یبرخ میما مجبور شد .بمانند سالم فرایند چاپ سه بعدیدر طی توانند ب یاست که از نظر تئور یکیالکترون

شامل اصالحات  نی. اشودحاصل  نانیاطم طی فرایند پرینت آنها سالمتتا از  میاصالحات را به قطعات اضافه کن

 این .بود یسفارش یهافضا یطراح نیو همچنسه بعدی شده  مدار چاپ برد هایبه  دیاضافه کردن قطعات جد

کند تا  یفراهم م یچاپگر سه بعد یسطح صاف برا کی اندچاپ شده   ULTEM 9085فضاها که با استفاده از

 ".ابدیآنها ادامه  یچاپ روعملیات 

داشت.  ازین یکیالکترون لیقرار دادن وسا یسه مکث برابه و تنها  دیساعت طول کش 14چاپ فقط  ندیفرآ کل

 ند. دش اضافه چاپفرایند پس از فقط موتورها و پروانه ها 
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 اپ سه بعدیبا استفاده از چ یپزشک یها تر دستگاه قیدق ساخت 

 یبرا یفناور جادیا است. شده یسه بعدهوشمند چاپ  یدستگاه ها یاز طرفداران اصل یکی یپزشک صنعت

از جمله کاربرد های فناوری های سه بعدی در علوم  و بازخورد شرفتهیپ صی، تشخیکیولوژیزیبر حوادث فنظارت 

توسعه داده اند  یچاپ سه بعد یها ارتوزها و  گچ یغرب یایدر استرال نیمحققان دانشگاه کرت پزشکی می باشد.

 یدارا نهیکم هز یتوان بخش یها ارتوزبخشند.  یرا بهبود م ماریمراقبت از ب ،سنسور استفاده ازکه با 

 .کنند یم ریرا خوانده و تفس یا هیهستند که شتاب و سرعت زاو ینرسیا یریاندازه گ یسنسورها

درمان است و در  یما رو یتمرکزها نیتر یاز اصل یکیدر حال حاضر ": گفت نیدانشگاه کرت از یمور پروفسور

دهند. و از آنجا که ما  یخود را انجام م یوتراپیزیف ناتیکه افراد چگونه تمر میمشاهده کن میتوان یم نجایا

 ."ریخ ایدهند  یانجام م یآنها ورزش را به درست ایکه آ مینیبب میتوان ی، ممیکرده ا یحرکت را الگوبردار



 
 

 

 با استفاده از چاپ سه بعدی خودرو دیهوشمند و تول هینقل لیوسا 

در  سه بعدی قطعات خودرو  چاپ یایمزا شدرونمایی  Formnextدر  LOCI BigRep لیکه اتومب یهنگام

 یاجزاادغام آنها امکان  رایکه بخود را Part DNA یورافن نی. آنها همچنبه نمایش درامدبزرگ  اسیمق

تعبیه با  ندسان. مهندنشان دادبرجسته  به صورت را فراهم می سازد با انواع تراشه ها و سنسورها یکیمکان

توانند آنها را با استفاده از دستگاه تلفن همراه  یمشده  یسه بعد پرینتدر قطعات  NFC یسنسورها و تراشه ها

را ارائه  یدیتوانند اطالعات مف یهستند و م ییقابل شناسا یقطعات به راحت جهیو اسکن کنند. در نت یابیرد

 دهند. 

 BigRepساخت یبراLOCI  از مواد از جمله  یعیوس فیاز طBigRep PRO HT بدنه( ی)برا، TPU ی)برا 

ه بو اتصاالت( استفاده کرد. قطعات  رهایت ی)برا PA6/66( و رهایضربه گ ی)برا PLX، بدون هوا( یها کیالست

 خی، تاره، نوع مواد و شناسطعهنام ق لیاز قب یکه اطالعات می باشند NFC یتراشه هادارای  صورت منحصر بفرد

 د. نده یرا ارائه م دیتولو مکان 
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 هیتعب ی. سنسورهارا به نمایش می گذاردآنها  دیو مواد جد BigRepچاپ  یفناور نیهمچن هینقل لهیوس نیا

ارائه دهند.  ندهیرا در آ ینگهدار توصیه هایو  یتیامن یها یژگیوشامل  یشتریب اریتوانند عملکرد بس یشده م

 ویژگی های، مواددر  یراتییتوانند تغ ی. کاربران مسفارشی سازی می باشدبه شدت قابل  LOCI نیعالوه بر ا

  درخواست کنند. را یدیخورش یادغام انرژ یو حت یتجار برند های، ها کی، الستیساختار

Daniel Bueningانگذاری، بن NOWLAB  در مدیر ارشد فناوری اطالعاتو BigRep  :گفت"LOCI از  شیب

که استفاده از مهارت  است یحمل و نقل شهر یراه حل مقرون به صرفه برا کی LOCIاست.  هینقل لهیوس کی

 دیتول در یچاپ سه بعد که فناوری یمقرون به صرفه ا یایمزاهای تکنولوژی ساخت افزایشی در کنار 

 ."به نمایش می گذارددر محل و در صورت تقاضا  ت سفارشی سازی شدهمحصوال

 شده  یسه بعدچاپ  یسنسورها 

، محققان از شده یقطعات چاپ سه بعد درون یسنتبه روش های ساخته شده  یسنسورها هیبر تعب عالوه

محققان  از یمیکنند. ت یاستفاده م اءیاش سنسور ها درون میمستق سه بعدی چاپ یرسانا براچاپی  یجوهرها

ی چاپ کیروباتیک دست نرم انگشتان  درونرا  ییهاروارد مدارهادانشگاه  SEASو  Wyss یتویانست موسسه

 .کنند حسرا  رکت، دما و حتا بتوانند فشار کردند
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