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 ) 1بعدی )همه چیز در مورد تکنولوژی چاپ سه

 

هایی که در توانید از عکسها میهایی هستند که با استفاده از آنبعدی وسیلهچاپگرهای سه
پرینترهای  واقعی بسازید. تکنولوژی استفاده شده دربعدی کامپیوتر خود دارید نمونه سه

خود برای  طراحی دهد که از مواد کامپوزیتی درکنندگان میجدید این امکان را به استفاده بعدیسه
بعدی می تواند طرح های کامپیوتری شما را به پرینتر سه .بعدی استفاده کنندچاپ بصورت سه

بعدی فناوری است که با صورت یک نمونه واقعی با دقت بسیار باال پرینت کند. پرینترهای سه
چاپ  بعدیسرعت زیاد در حال پیشرفت است و می تواند طرح های کامپیوتری را بصورت اشیا سه

 .کند

نه تنها به عنوان یک سرگرمی در میان کاربران عادی مورد توجه قرار گرفته،  بعدیچاپ سه امروزه
به نظر  .بلکه مشاغلی همچون پزشکی و مدل سازی صنعتی هم به آن روی خوش نشان داده اند

بعدی از جهان سوم باشند، زیرا کمیابی برخی می رسد در آینده بیشترین کاربران پرینترهای سه
 .منابع و ابزارها، جا را برای تولید انها با چنین پرینترهایی باز می کند

 .بعدی خانگی را ارائه داده استرپرپ اولین دستگاه های چاپ سه
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چاپگرهای  .، برای تولید محصوالت از ذوب پالستیک بهره می برندبعدی خانگیچاپگرهای سه در
بعدی صنعتی با قابلیت پرینت با استفاده از فلزات، رزین های مایع، خمیر سرامیک و حتی مواد سه

 .خوراکی ساخته شده اند

می گذرد و می توان گفت  پرینتر سوزنی و از دور خارج شدن پرینتر لیزری کمتر از یک دهه از تولید
ه کاربران را راضی نگه داشته است ولی هیچ طی این مدت کیفیت خیره کننده پرینترهای لیزری هم

سال پرینترهای به بازار خواهند آمد که قابل مقایسه با  10 کس حدس نمی زد که در کمتر از
طرح  از این به بعد هر چیزی که تصورش را می کنید و در رایانه خود .پرینترهای لیزری نیستند

 .ند دقیقه در محیط خارج آن را داشته باشیدآن را ایجاد می کنید، می توانید در عرض چ بعدیسه

پرینترهای سه بعدی به عنوان تولیدکنندگان ذره ای یا الیه ای نیز شناخته میشوند، زیرا اساس کار 
آنها بدین گونه است که محصول موردنظر ما را بهصورت الیه به الیه بر روی یکدیگر میسازد تا 

بزرگترین ویژگی این محصول نسبت به روشهای سنتی درنهایت به محصول درخواستی برسد، البته 
 .دقت باال و سرعت بیشتر و هدر رفت ماده اولیه خیلی کمتر است

 

البته در مورد کاربردهای اینگونه پرینترها باید عرض شود که آنها هماکنون در بسیاری از صنایع در 
بعدی به ت، از پرینترهای سهحال خدمترسانی هستند ولی مقیاس کار آن صنایع بسیار کوچک اس

دلیل کنترل و طرز کار سخت آنها معموالً برای ساختن نمونه های اولیه محصوالت مورداستفاده قرار 
 .می دهند و در خط تولید کارخانه ها کمتر مورد استفاده قرار می گیرند
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خانگی این  امروزه با فعال شدن شرکتهای تکنولوژی در این زمینه ما شاهد ساخته شدن مدلهای
نوع پرینترها هستیم که االبته هنوز جای خود را به آن صورتی که باید بین مصرفکنندگان خانگی باز 

 .نکرده است

حال شما لحظه ای پیش خود فکر کنید که در صورت داشتن چنین محصوالتی قادر به انجام چه 
ی توانید محصول موردنظر کارهایی می شدید، دیگر به جای خریدهای اینترنتی برخی از کاالها م

 .خود را با تغییرات و اصالحات دلخواه خود در اتاق شخصیتان تولید کنید و از آن لذت ببرید

 :بعدیسه چاپگرهای معرفی

چاپگرها که چندی است در میان زندگی و تکنولوژی روز های افراد آمده است و کاربرد بسیار زیادی 
اپ اطالعات و تصویر بر روی کاغذ می باشد که گاهی به در زندگی افراد دارد یک وسیله برای چ

 .صورت رنگی و لیزری و گاهی به صورت سوزنی و قدیمی تر می باشد

بعدی پرینتری بسیار جالب می باشد که با استفاده از نوعی کامپوزیت می توانند اما پرینترهای سه
 .بعدی ساخته و تحویل شما دهدتمامی تصویر های مورد نظر شما را به صورت سه

این پرینترها که این روزها نیز بسیار بازار داغی دارند و قیمت بسیار باالیی نیز دارند همگان را 
امسال نیز چندین نوع از این پرینترها به مردم  CES 2014  در نمایشگاه .جب کرده استمتع

معرفی شد که از مواد مختلف برای کار کردن استفاده کرده و همچنین امکان ساخت و پرینت با 
 .باشدسرعت باالتر و تعداد بیشتر می

شود موردنظر افراد استفاده می ها و وسایلاین پرینترها در حاالت اولیه بیشتر برای ساخت ماکت
تر از این نوع پرینترها های پیشرفتهتوانند با وضوح باال به کمک کاربران بیایند و طرحکه می

تر ساخته و دقیقًا صورت واقعیتوانند با استفاده از مواد مختلف استفاده شده وسایل را بهمی
های اول طراحی بوده و تنها چند چنان در گامها نیز هممشابه نمونه مورد نظر شوند که این دستگاه

 .ها تولید شده استنمونه از آن

صورت تجاری در کشورهای مختلف صنعتی چند سالی است که به بعدیهای پرینت سهدستگاه
ها امروزه برای تهیه قطعات دقیق و پیچیده از روش در ساخت ماکت .اندمورد استفاده قرار گرفته

 .شود که باعث افزایش سرعت و دقت ساخت قطعات شده استبعدی استفاده میپرینت سه
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بعدی از قطعه موردنظر نیاز به تهیه فایل سه بعدیپرینت سه برای ساخت قطعات ماکت به روش
 .کندای میصورت الیه گذاری مرحلهقدام به ایجاد آن بهدستگاه این فایل را دریافت و ا.باشدمی

تواند به صورت بعدی در واقع پرینتری است که عالوه بر ایجاد طرح در طول و عرض میپرینتر سه
متر قطر دارد و شما صدم میلیدر نظر بگیرید که برای مثال جوهر پرینتر یک .عمودی نیز پرینت کند

پرینتر شروع به  .بعدی تهیه کنیدصورت سهمچون حبه قند را بهخواهید یک قطعه مکعبی همی
 .نمایدمتر میصدم میلیپرینت یک مربع حدودًا یک در یک سانتیمتر به ضخامت یک

کنند کمی باالتر رفته و مجددًا های دستگاه که جوهر را پخش میپس از اتمام این مرحله نازل
شود که شما یک مکعب قدر تکرار میاین عمل آن .ندکنالیه دیگر روی الیه قبلی ایجاد مییک
توانند از این است که می بعدیهای پرینت سهدستگاه تنها تفاوت .بعدی به دست بیاوریدسه

ها برای ساخت قطعات استفاده کنند و البته ضخامت موادی همچون انواع پالستیک و رزین
متر دهم میلیو در واقع چیزی در حدود یک مترصدم میلیهای ایجادشده نیز بیشتر از یکالیه

 .آیدحساب میاست که ضخامت ایده الی به

بعدی از عوامل ها و همچنین متریال مورد استفاده در پرینت سهسرعت الیه گذاری، ضخامت الیه
قطعات تهیه شده در این روش معموالً  .مهم در کیفیت و دقت قطعه نهایی به دست آمده است

 .سطحی مناسبی نیستند و جهت ارائه باید کمی پرداخت شونددارای ظاهر 

 

های ستگاه)د CNC هایها با دستگاهها و تفاوت اساسی آندر مورد چگونگی کارکرد این دستگاه
بعدی عمدتًا از روش استفاده از مواد مذاب برای نیز بایستی گفت که پرینترهای سه )کنترل عددی

عمدتًا از طریق برش یا جدا کردن  CNC هایکنند ولی دستگاهساختن محصول نهایی استفاده می
 .کنندبخشی از یک محصول کلی برای رسیدن به محصول نهایی استفاده می
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ها های الزم را دیده باشید وگرنه این دستگاهورد کنترل هر دو دستگاه بایستی آموزشالبته در م
شان نحوه بعدی با توجه به مواد ورودیآنکه پرینترهای سهحال .استفاده نیستندراحتی قابلبه

واد قابل ای که این پرینترها با پالستیک و یا نایلون و یا فلز و یا دیگر مگونهکارکردشان فرق دارد به
 .ها بستگی به نوع درخواست ما از محصول نهایی داردکنند که البته همه اینسیالن کار می

صورت الیه به الیه شروع به تزریق مواد اولیه به بعدی بعد از ذوب کردن مواد اولیه بهپرینترهای سه
اهی محصول نهایی ما شوند و بعد از زمان کوتها به یکدیگر محکم میکنند که این الیهپلتفرم می

 .شودآماده استفاده می

 :بعدیسه چاپگرهای ارزش

نظر اقتصادی این شوند، از نقطهارزش واقعی این پرینترها در دو زمینه اقتصاد و نوآوری بررسی می
های جدید اقتصادی بر روی جامعه است و با کمک این نوع نوع پرینترها باعث باز کردن پنجره

که  ایگونهشوند بهها بیشتر میپرینترها سرعت و تنوع تولید محصوالت و صدالبته کیفیت آن
 .شودباعث ایجاد شدن هزاران فرصت شغلی برای جامعه می

تواند رؤیاها و تفکرات شما رو از حال شما فرض کنید که در منزل خود یک دستگاه دارید که می
که در  !دنیای خیال و تصور و مجازی به دنیای واقعی بیاورد و نمود تفکرات خود را به چشم ببینید

آید زیرا از آن پس ب در نوآوری و تولید محصول به وجود میآن صورت بدون شک نوعی انقال
مثالً بدون آنکه برای خرید کفش به بازار  .آیدهزینه تبدیل کردن ایده به واقعیت بسیار پایین می

تر بعدی مناسب با اندازه خود را در اینترنت یافته و آن را با قیمتی پایینتوانید نقشه سهبروید می
 سپس اقدام به پرینت و استفاده کنید!خریداری کنید؛ 
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