
 

  نیسد در چ ساخت پروژه نیبزرگتر یسه بعد نتیپر

 

شناخته شده است.    ی به طور گسترده ا د یجد  یها  یو فناور  یتمرکز بر نوآور   ل یبه دل ن یچ امروزه کشور  

به    یساختن سد در فالت تبت عالوه بر هوش مصنوع  یاعالم کرد که برا  را  ی اخ   یشرق  یا یکشور آس   نیا

  ت یقعوا  نی امی باشد    پروژه شگفت آوراین  است. آنچه در مورد    تکیه کرده  زین  سه بعدی  رپرینتتکنولوژی  

ساخت  رود    ی انتظار م  این پروژه کهسد مشارکت نخواهد داشت.  این  در ساخت   ی انسان   یرو ین  چی است که ه

  ل یجهان تبد در    یکیربات شده    یسه بعد   پرینت پروژه    نی، قرار است به بزرگتر ول بکشد طدو سال    آن  و ساز

 .شود 

 

 

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/


 
 ی سه بعد نت ی پر  با استفاده از تکنولوژی  نیپروژه سد در چ ن یبزرگترتوسعه 

نحصر بفرد  م  ی شود از جهات مختلف  یم ساخته    یسه بعد   نت یپر استفاده از فناوری  با    ی که به زود   سد این 

است    ی طیمح   ل ینوآورانه، بلکه به دل  ند یفرآ  نه تنها استفاده از یک   آنچه این سازه را متمایز می سازد است.  

اجرا    نی بزرگ قبال  در چ  اسیدر مق   ساخت افزایشی  یها  شود. اگرچه پروژه   ی در آن ساخته م  سازهکه  

  ون ی پاو  ن ی بزرگتراند. به عنوان مثال،    بوده  ی کماهر مت  ی انسان  ی رویبه ن  شه یهم  ااین پروژه هشده است، اما  

بار   ن ی ساخته شده اند. ا ن ی جمع شونده هر دو در چشده  ی سه بعد  نت ی پل پر ن یو اول جهان  ی سه بعد  پرینت 

  ن یی ساخت سد تع  ی را برا  ی متفاوت   ی استانداردها  ، یبا کنار گذاشتن کامل کارگران انسان ی نی چ  دکنندگان یتول

را به نمایش  ساخت و ساز    نهیدر زم  ی با هوش مصنوعاهمیت ترکیب پرینت سه بعدی  پروژه    نی . اکرده اند 

 .می گذارد 

 

 

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-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%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-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/


 
 جهان   شده در یسه بعد نت یسد پر  نیبزرگتر 

  Yangquبر ساخت سد    شود،  ی انجام مهوا   نگ یدانشگاه تس ی پروژه که توسط دپارتمان علم و فناور ن یا

کو استفاده    انگ ی   ی آب  روگاهین ن یم أت  ی براسد   این   در فالت تبت تمرکز دارد. پس از دوره دو ساله ساخت،

  ه این ب  ن یکند. ا   یم نیمأ را ت   ن یچ   هنانساعت برق استان    لووات یک   ارد یل یم  5خواهد شد که هر سال حدود  

  در واقع بهره مند شوند،  شده   ی چاپ سه بعد سد   این  توانند از ینفر م  ونی لیم 100معناست که در مجموع 

فوت،    4920خط انتقال ولتاژ باال در حدود   ک ی  ق یکند. برق از طر   ی م   ن یبرق آنها را تضم ن یم أت  این سد 

به طور جداگانه برا انرژ  یکه  پا  زسب  ی انتقال  منتقل م  ی داریبا هدف   Liu.  شود   یساخته شده است، 

Tianyue،  این    نوآورانه  ار یپروژه بس  نی اهدف آن ها از  که    کرد اظهار  ،  پروژه  نی ارشد ا  محققاناز    ی کی

 . و خطرناک رها کنند   ی تکرار ن، یمردم را از مشاغل سنگ  است که
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  ی به اندازه کل   ل یکو پس از تکم   انگ ی برق    روگاه یرود ن   ی انتظار م   Tsinghua  دانشگاه   محققان گفته    به 

  ی م  ل یدر جهان تبد   ی کیروباتشده    ی سه بعد   پرینت مرکز    ن ی فوت برسد، که آن را به بزرگتر  520حدود  

  ی فعلشده    پرینت سه بعدی بزرگترین سازه  رکورددار    که   ی دو طبقه در دب  یاز ساختمان ادار  . این سازه کند 

مورد استفاده   پرینت سه بعدی   ند ی آدر مورد فر ی اطالعات  چی ه این محققان  .است  بزرگتر   می باشد جهان  در

اند منتشر   مشخص  نکرده  تنها  بشده  .  که  غلتک  ون، ی کام   ،یک یمکان  ل یاست  و  به  نیاز  بدون    ،بولدوزر 

  ی به سادگ  که  یهوش مصنوعتکنولوژی  به لطف  امر    نی . اند ی گیرقرار م استفاده  مورد    ی انسان  ی اپراتورها

 .کند ممکن شده است  یرا کنترل م  ه ینقل   لیوسا  ن یا
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