
 

 خودوری الکتریکی  سه بعدی پرینت

 

با  ؟چیزی شنیده اید  XEV ییایتالیتوسط شرکت ا شده یسه بعد پرینتکوچک  یبرق لیاتومب تولیددرباره  ایآ

رسد که زمان اثر خود را  یبه نظر م این پروژه شک هایی وجود داشته است، تیدر مورد اهم این که پیش از این

 نیدر کانون توجه قرار گرفته است. ا مجدداَ Kickstarte نیکمپ کیبا آغاز  ییایتالیسازنده ااین اشته و ذگ

آوری جمع  نام دارد YoYo کهکوچک خود  یکیالکتر نیماش دیآغاز تول برای وروی 500،000شرکت قصد دارد 

 شرکت چراشود؟  یمساخته  سه بعدی رپرینتبا استفاده از تکنولوژی   YoYoهینقل لهیوساز  یچه قطعات .کند

XEV  گرفته است؟ استفاده از تکنولوژی ساخت افزایشیبه  میتصم 

 با استفاده از فناوری پرینت سه بعدیالکتریکی  یخودرویک ساخت 

. هستند قیمت کند و گران اریبس هینقل لیساخت وسا معمول یندهایکه فرآ مشاهده کرد  XEV ییایتالیشرکت ا

سال  5تا  4 نیباز زمان مطرح کردن ایده تا عرضه به بازار خودرو یک  یطراح یشرکت اظهار داشت که برا نیا

. همانطور که ابدیکاهش  اریتواند بس یماین مدت زمان  سه بعدی پرینتبا استفاده از تکنولوژی . زمان الزم است
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در  . این فناوریندقرار گرفته ا یخودروساز صنعتمدت هاست که مورد توجه  یسه بعد یها یفناور میدان یم

 یها نهیو هز محصوالت فراهم می آورد یساز یسفارش یبرا شماری را یامکانات ب ،زمان تولید عین کاهش

 یسه بعد پرینتفناوری استفاده از  دالیل مورد سه نی. اساخت را تا میزان قابل مشاهده ای کاهش می دهد

 پرینت": داد حیشرکت توض نیا رعاملیو مد انگذاری، بنLuo Xiaofan. می کند هیرا توج  XEVشرکت طتوس

 این پرینت سه بعدی فناوری، نی. عالوه بر اتولید را کاهش می دهدها و زمان  نههزی ٪90 تا میزان یسه بعد

بازار  یو مرتباً خودرو را با توجه به تقاضاتکرار  عملیات ساخت را بار نیتا چندفراهم می سازد ما  رایامکان را ب

 ".میکنرسانی کاربر به روز  دو بازخور

 

 YoYo  خودروی الکتریکی پرینت سه بعدی ندیفرا

، نگی، ردهنده بدنه لیتشک قطعات هیکل یطراح یبرا FDM سه بعدی یهاپرینتر دهد که از یم حیتوض سازنده

 یخود شخص مطابق با سلیقهرا  نیدهد ماش یبه کاربر اجازه م موضوع نیاستفاده کرده است. ا یداشبورد و شاس

  رییامکان تغ کهخبر داد  یسه بعد یها لیاز فا نیکتابخانه آنال کی یانداز و راه جادیاز ا یحت XEV .کند یساز



 
و  متر  1.5 در متر 2.5 با اندازه  YoYoخودروی ،نی. عالوه بر اسازداهم می فرکاربر  ازیقطعات را با توجه به ن

 لومتریک 150برد  ودر ساعت  لومتریک 70 سرعتی(، دارای معمول نیماش کیوزن ی )نصف لوگرمیک 750وزن 

 .بزرگ است یصفحه لمس کیبه  این خودرو مجهز نی. همچنمی باشد

 

XEV استفاده از فناوری  یهدف اصلشد. ک یروز طول م 3فقط خودرو تمام قطعات مونتاژ کند که  یادعا م

نقش خود را در  سه بعدی پرینتتکنولوژی  ه است وبود نیسازنده ماش یکاهش تعداد اجزا ساخت افزایشی

 های نهیهز سبب کاهش کمتراولیه مواد نیاز به هم چنین کرده است.  فایابه خوبی  یطراح ندیفرا یساده ساز

 برای. استفاده شده است کیترموپالست ماده کداماز  برای تولید این خودرو ستی. مشخص نگشته است دیتول

 هینقل لهیوس این رای، زاستفاده کردباال  ییبا کارا مریپل کی ای تیماده کامپوز کیاز ساخت این خودرو می توان 

واد مورد استفاده در مورد م یچ اطالعاتی. همقاوم باشد یضربه و حوادث احتمال، در برابر گرما یبه اندازه کاف دیبا

شرکت  Kickstarter نیدر کمپ یگذار هیسرما یبرا یمانع جد یک تواند یماین موضوع که  ارائه نشده است

XEV باشد. 
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