
 

خورشیدی الکتریکی خودروی یکپرینت سه بعدی   

 

 جدید خورشیدی برقی اتومبیل سفارش پیش  Aptera Motorsبه نام کالیفرنیایی شرکت یک گذشته هفته

می باشد  بازار در موجود نقلیه وسیله ترین مصرف کم Aptera درحال حاضر آغاز کرد. را Apteraبا نام  خود

را با هم ترکیب کرده  آیرودینامیکی طراحی و ،یالکتریک و خورشیدی انرژی ،سه بعدی رپرینتتکنولوژی  که

 .است شده ساخته کنف و کوالر کربن، الیاف از و می باشد چرخ سه بهمجهز  جور و جمع این خودوری است.

  خواهد شد.عرضه  و تولید 2021 سال تابه لطف تکنولوژی پرینت سه بعدی  Aptera خودوری

پرینت سه بعدی با استفاده از تکنولوژی خورشیدی الکتریکی خودروی یک ساخت  

 برای صرفه به مقرون و سریع روش یک بعدی سه پرینتتکنولوژی  از استفاده با Aptera Motors شرکت

 متر 4/4 است، شده تشکیل اصلی قطعه چهار از فقط که خودرو این. است توسعه داده خودرو تولید و طراحی

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/
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/


 
دهد.  جای را در خورد خانگی حیوان یک و بزرگسال دومی تواند  و دارد ارتفاع متر 4/1 و عرض متر 2/2 طول،

 0یدن سرعت از سامکان ر ،خودرو در این شده استفادهشونده با مایع  خنک و داخل چرخ الکتریکی موتورهای

 ساعت در مایل 110د که این سرعت می تواند تا نفراهم می ساز ثانیه 5/3را تنها را در  ساعت در مایل 60به 

 . برسد

 و ایمن کارآمد، نقلیه وسایل که ساخت ایده این اساس بر و 2005 سال در  Aptera Motorsشرکت

 شرکت این. شد سیسأتخواهند بود  آینده های نسل برای زمین طبیعی منابع مدیریتدر مرکز  کننده سرگرم

. است کرده بازار مایل با یک بار شارژ را روانه 100با توانایی طی  خودرواز این  اولیه نمونه یک فقطتاکنون 

فعالیت خود  2011 سال در Aptera Motors شد باعث و شد روبرو محدودی موفقیت با اولیه سازی نمونه

 برد برابر ده با بردی جدید نقلیه وسیله یک باموفق،  بودجه تأمین ک کمپینی از پسشرکت این . دنرا متوقف ک

 .بازگشت خود اولیه نمونه

 

https://idesign3d.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87_%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c_%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9/


 

 Apteraخودروی الکتریکی پرینت سه بعدی شده 

 و، (مایل 1000 برد با) +Paradigm ،(مایل 400 برد با) Paradigm مدل سهاین خودرو دارای 

 و Paradigmمدل های  تمامیدر حال حاضر . شده می باشد سازی سفارشی Apteraی خودرو

Paradigm+ خودوری در .اند رسیده فروش به Aptera مانند  هایی گزینه شخصی سازی امکان سفارشی

 .دارد وجود خورشیدی سلول های موقعیت و خارج آن و داخل رنگ ،خودرو برد

در  Aptera . خودرویاست Aptera Motors در شرکت طراحی اصلی های جنبه از یکی کاربر تجربه

 پرینت سه بعدیخودروی  این رائه می دهد.ارا  ایمنی از سطح باالتری ،موجود نقلیه وسایل بیشتر مقایسه با

 مواد وپیشرفته  هوا کیسه فناوری ،Formula-1 از شده گرفته الهام ایمنی سلولیک  به مجهز شده

تجهیزاتی  اب تواند می نقلیه وسیله این. می باشد آلومینیوم و فوالد از شده ساخته انرژی کننده جذب کامپوزیتی

بین  رانندگی شامل پیشرفته SafetyPilot به سیستم می تواند خودرواین  .یابد ارتقا خودکار رانندگیجهت 

  .مجهز شود اضطراری ترمز و تطبیقی سیستم کروز ،خطوط

 

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87/
https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87/
https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86/
https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86/


 
 از استفاده با فقط را روزانه رانندگی نیازهای بیشتر تواند می که است ای نقلیه وسیله اولین  Apteraخودروی

، در مقایسه با سایر مایل هر در ساعت وات 100 کمتر ازاین خودرو با مصرف . کند برآورده خورشیدی انرژی

این  همچنینسیستم خورشیدی هم اندازه، پنج برابر برد بیشتری دارد.  دارایی الکتریکی خورشیدی ودروهاخ

سیستم . کرد شارژ الکتریکی شارژ ایستگاه یک در الکتریکی انرژی از استفاده با توان میخودرو را 

 و اند شده طراحی بدنه ساختار در که می باشد کارآمد خورشیدی سلول 180 شامل  Apteraخورشیدی

 بهینه منظور به  Aptera Motorsشرکت. دسازن می فراهم را یمایل 45سافت مبرای انرژی الزم روزانه 

 در رای کمتر آیرودینامیک ضریب درگ و سبک ساختارهایایجاد  ،خودرو بردآن  نتیجه در و انرژی بازده سازی

 هستهدارای  پالستیکی کامپوزیت موادو  پرینت سه بعدیاستفاده از تکنولوژی . است داده قرار اولویت

در وزن  وضوعمنتیجه این . ساخته اندرساندن آن را فراهم  حداقل به و خودرو وزنامکان کنترل  ،یساندویچ

 .است مشهود ی خودروکیلوگرم 800

 https://www.3dnatives.com/منبع: 
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