
 ساختمان   ر ی توسعه و تعم   ی سه بعد   نت ی پر   ی پهپادها

 

  ی نوع خاص  س، یمواد سوئ  ی علوم و فناور   یها  شگاهی، آزماEmpaمؤسسه    کالج لندن و   ال یاز محققان امپر  ی میت

.  فاده می کند ها است  ساختمان  ری ساخت و تعم  برای   سازی  ساختمان  یها  اند که از روش   از پهپاد را توسعه داده 

از    ،کنند   یاستفاده م  وازپر  ن یحدر    یبعد   سه  رنتیپرفناوری    و ازنام گرفته اند    BuilDronesپهپادها که    نیا

طب در  زنبورها  عملکرد  شده  عت ینحوه  گرفته  س   الهام  نام  د یجد   ستمیاند.   Aerial Additive با 

Manufacturing (Aerial-AM)   خواهند کرد   عملکند که با هم  ی پهپاد استفاده م نیاز چند. 

 ساختمان   ر ی و تعم   ی سه بعد   نت ی پر   ت ی با قابل   یی توسعه پهپادها 

ساخت و ساز محبوب شده است. از    صنعتدر    ی ا  ندهی به طور فزا  ر، یاخ  ی سال ها  در  پرینت سه بعدی تکنولوژی  

استفاده از فناوری  مربوط به    د یجد   یها  ساخته شدند، تعداد پروژه شده    یبعد   سه   نتیپر  یها  خانه   نیکه اول  یزمان

فناوری   یایمزا  به   یشتری ب  یها  است. همانطور که شرکت   شیدر حال افزا  وستهیبه طور پ های ساخت افزایشی

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/
https://idesign3d.ir/3d-print/


دانشمندان    رایهستند ز  شرفتیبه سرعت در حال پ  زین  ی پرینت سه بعدیها  یفناور  برند،  یم  یپ پرینت سه بعدی

در این زمینه،    ریخنوآوری های ااز    یکی.  ها می باشند   یفناور   نیا  لیو مهندسان به دنبال به حداکثر رساندن پتانس

و    نکالج لند   ال یامپر  نیپروژه مشترک ب  ک ی  نتیجه   است که در  ی چاپ سه بعد   یبرا  جذابو    د یجد   کرد یرو   کی

قادر به    تولید کرده اند که   BuilDronesای به نام    ژهی و  یپهپادها  م یت  نی. اتوسعه یافته است  Empaمؤسسه  

ها و به حداقل رساندن    نهی در زمان، هز  ییصرفه جو   جهی و در نت  ،یانسان  یرو ین  ینیگزیخانه ها، جا  ریتعم  ایساختن  

ساخت و ساز در فضا   یپهپادها برا این  توان ازب نده یآ دراین تیم امیدوارند   .از کار هستند  یناش  ی ها بیخطر آس 

 . استفاده کرد زین

 

 در هنگام پرینت سه بعدی سازه  BuildDrones و   Aerial-AMنگی عملکرد پهپاد های و چگ 

پرنده  د یجد   یپهپادها ربات  مختلف  نوع  دو  اند.  لیتشک ScanDrones و BuilDrones از  های    شده  ربات 

BuilDrones    ی ربات هاکه    ی در حال  کنند،  ی متزریق  را در طول پرواز    پرینت سه بعدی مواد  در این پهپاد ها  

ScanDrones همانطور  ند مشخص می کنساخت را  بعدی و مراحل رده  ک  ی ریگرا نظارت و اندازه مواد  ی خروج .

https://idesign3d.ir/clearresin-3dmaterial/


  می سازند النه   ایکندو  کی که یی شکل با زنبورها نیتوان به بهتر ی ذکر شد، عملکرد پهپادها را م  پیش از اینکه 

که    یکنترل کننده انسان  ک یکنند، اما توسط    یکرد. اگرچه پهپادها در هنگام پرواز به طور مستقل عمل م  سهیمقا

  ت یفی ک  که این موضوع   د نشو  ی م  کنترلکند،    یقادر به نظارت بر حرکات آنها بوده و در صورت لزوم مداخله م 

  ر یمس ی زیو برنامه ر یسه بعد پرینت  تکنولوژی  از  Aerial-AMی کند. عالوه بر آن، فناور  یم نیساخت را تضم

در طول  هندسه سازه    رییکند تا با تغ  یپهپادها فراهم م  یامکان را برا   نیکند که ا  ی استفاده مبه طور همزمان  

 .ساخت سازگار شوند  فرایند 

نشان داد که پهپادها  یینها جهی. نتتوسعه دادند مانند را  مانیپهپادها، چهار مخلوط س  شیمنظور آزما به میت نیا

  فرایند پرینت سه بعدی   نیو رفتار خود را در حکرده    یابی ارز   یشده را در زمان واقع  سه بعدی  چاپقادرند هندسه  

و مرکز   کالج لندن  الیامپر  یهوانورد  تماناز دپار Mirko Kovacدهند. پروفسور قی تطب ی متر  ی لیبا دقت پنج م

این  که    میا ما ثابت کرده " :  می کند در اینباره توضیح داد یپروژه را رهبر   ن یکه ا Empa یک یربات  یمواد و فناور 

کار    ،شگاهیها، حداقل در آزما  ساختمان  ر یساخت و تعم  یبه طور مستقل و پشت سر هم برا  توانند   یپهپادها م

بلند کمک    یدر مناطق صعب العبور مانند ساختمان ها  ر یبه ساخت و تعم  تواند   ی م   ریپذ   اس یراه حل مق  ن یا  کنند.

و خطرات    ها  نه یبه کاهش هز  د نتوان ی م  ، یسنت  یدست یهابا روش   سه یدر مقاما   که پهپاد های میکند. ما معتقد 

ذکر شد،  که پیش از این  و زمان    نهیدر هز ییصرفه جو عالوه بر  یفناور  نیا  ".کمک کند   ندهیساز در آ  و  ساخت

العبور فراهم    ایمرتفع    ی ساختمان را در مکان ها  ر یامکان ساخت و تعم روش ساخت  می سازد. این امر  صعب 

 .کند   یرا متحول م یامروز  یساختمان ها

 https://www.3dnatives.comمنبع: 

https://idesign3d.ir/%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://www.3dnatives.com/

