
 

 الرن پرینت سه بعدی قطعات خودروی مک

 

 صنعت در این تكنولوژی كاربردهای تنوع ،سه بعدی رپرینتهای مشاهده شده صنعت  پیشرفت بزرگترین از یكی

 وسیله به به منظور دستیابی خریداران از بسیاری برای خودرو های رده باال سازی شخصی. است سازیخودرو

 پرینت سه بعدیبا استفاده از فناوری  قطعات تولید گذشته در. اهمیت دارد بسیار شاننیاز با متناسب ای نقلیه

 قطعات كیفیت ،این تكنولوژی های پیشرفت با اما بود روبرو بسیاری های محدودیت با سازیخودرو صنعتدر 

استفاده از فناوری پرینت سه  نمونه یک تنها720S  الرن مک خودروی .است یافته شده بهبود بعدی سه پرینت

 است. سازیخودرو صنعتبعدی در 
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 با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی 720S  الرن مک خودرویساخت قطعات 

این خودرو با  قطعات از برخی كه شد مشخص و شد رونمایی McLaren 720S خودروی از ماه جاری در

 مستقر مهندسی شركت یک لطف به خودروتوسعه این . اند شدهساخته  بعدی سه پرینت استفاده از تكنولوژی

 شركت خودروسازی همكاری با. است شده پذیر امكان اسپرت خودروهای متخصص در ساخت میامی در

Abushi ، اسپرت اتومبیل. برد زمان ماه 4 پروژه این اصلی عناصر تولید و طراحیMcLaren 720S  بازار در 

 باشد. داشته سازیخودرو صنعت در ماندگار یتأثیرخودرو  این كه دارند انتظار كارشناسان و است شده عرضه

 

 

 

 



 

 720S الرن مکشده خودروی  بعدی سه پرینت قطعات

 حداكثر با رزین بعدی سه پرینتر یک از محققاناین . است طوالنی بسیار فرآیندی معموالً هبدن قطعات تولید

 140 طی جداگانهبه صورت  قطعات تمام دش باعث امر این. كردند استفاده متر 2/1x 5/1x 8/1 ساخت حجم

 به دستیابی برای (CFD) محاسباتی سیاالت دینامیک از استفاده با قطعات. دنشو سه بعدی پرینت ساعت

 بر مستقیمی تأثیر زیرا دارد اسپرت های اتومبیلساخت  در ای ویژه نقشامر  این. شدند طراحی بهینه ارگونومی

 بعدی سه پرینت قطعات با اصلی قطعات از بسیاری، آیرودینامیكی قطعات در مورد .دمی گذار خودرو عملكرد

 .شدند جایگزینشده 

 

مقرون به  ودارد  نهایی قطعات توسعه در كلیدی نقش پرینت سه بعدیتكنولوژی  ،Peter Northrop گفته به

تكنولوژی پرینت سه  از توانیم می چگونه كه بود این كشف پروژه این به ما رویكرد" . وی افزود:می باشدصرفه 

 چشمگیر 720S الرن مک خودروی قطعاتاز  آمده دست به نتایج و كنیم استفاده سازیخودرو صنعت در بعدی
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 نیز را كیفیت بلكه فراهم كرد را كارآمدتر و سریعتر تولید امكان ما برای تنها نه بعدی سه پرینت یندفرا. است

 " .كنیم با دقت باالتری تولید را قطعه هر تا ساخت قادر را ما بعدی سه پرینت تكنولوژی .است بخشیده بهبود

ساخت مدل هایی مطابق با نیاز  برای بعدی  سه پرینتتكنولوژی  از در آینده دارد قصد آمریكایی شركت این

 .است سازیخودرو صنعت در بزرگ دستاورد یک امر این .كند استفادهمشتریان 
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