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  چکیده

 

دوبند بشیاء خب بب صوخت سب بعدی ن  شدص بست نوع   ایگخ هسدند کب   یخیندخ های سب بعدی ه انیوخ کب بز نا شا

د. ه انیوخ کب    دبنید دخ یخیندخ های دو بعدی بعد بز دایپ  دن و یا یخبح  عکس  وخد نظخ با زدن دک ب ی ند ا ن ای

یا عکس  وخد نظخ بخ خوی یک کاغذ دخ دو بعد یخینت    شدن  خبحل یخینت  یالم دایپ شدد و یخینت و یس بز ی  

 د و  حصول بدست آ دد نیز سب بعدی دوبهد بود.اخدد. دخ یخیندخ های سب بعدی بین ع ل دخ سب بعد صوخت    ایخ

ادد قخبخ اخفدب سد ، بسیاخ  وخد دو ب و بین کب فناوخی  دیدی  حسوم    شودبسد ادد بز یخیندخ های سب بعدی دخ عین ب

 بست.

باالی   یک  بز  هم دخین فاکدوخ های یک یخیندخ سب بعدی دقت آن    باشد کب ب خوزد با ییشخفت دکنولودی نیاز ند دقت

 دخ سیح  یکخو دخ دخ یخیندخ های سب بعدی    باشیم.
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 پرینتر های سه بعدی در طبیعت    1-1

بفزبیشییی     باشییید ، بدین  عن  کب یک قیعب ی یخبح  شیییدد خب با ب یییافب یخیندخ سیییب بعدی یک فخبیند 

 وبد الیب الیب بی اد    شیییییییود دا دخ نهایت یک قیعب ی سیییییییب بعدی دولید اخدد . با دو ب بب  دید ن ودن 

بودن دکنولودی یخیندخ های سییب بعدی و سییخعت بسیییاخ باالی ییشییخفت آن ها خوزبنب  دل های  دیدی بز 

 دد    شییود .بین دسییدگاد ها وبخد بازبخ    اخدند کب بخ دقت و سییخعت ن ونب های  دید دخ خوز بب بفزو

 دی   کب بندبزیم    یبیعت بب نگاه  بعدی سییب های یخیندخ کاخکخد نحود  وخد دخ بیشییدخ دو یییح بخبی.

 خب آنها دوبن    و بودد نرص بدون یبیعت بعدی سب های یخینت. باشد    بعدی سب یخینت فخبیند بب شبیب

 کب بست ز ین  دد ف های الیب دشکیل خوند، بین باخز  ثال. ن ود  عخف  ییشخفدب بسیاخ بعدی سب یخیندخ

  دد ف عناصییییخ بز  دد    های الیب کخد  شییییاهدد و ییییو  بب خب آنها کوهها ظاهخی شییییکل دخ    دوبن

 کب    دهند خب ز ین های ب ندی و یسیید  دشییکیل و    شییوند بنباشییدب هم خوی بخ ز ان ی  دخ کب  عدن 

 یبیع  عوب ل دوسییی ز ان  خوخ بب یبیع  های سییازد بین های لبب.هسییدند یبیع  اذبخی الیب باخز ن ونب

 الیب بین دیوی دوبن    و ود بین با ول  بسییت شییدد   صیییر و شییسییدب سییی م و یوفان باد، باخبن،  انند

 کنند    نگاد یبیع  یخوسیییب یک بب یبیعت دخ  خدم کب هنگا  . ن ود  شیییاهدد خب یخینت دیوی یا و بی

 نیز بخد  بسیت   کن ول  بگذخند آن بز خبحد  بب شیاید( شیدد دبدد نشیان سینگهای دددب و صیدف ه انند)

 بین و ن ود بسد ادد قیعات دولید  هت یخوسب بین بب شبیب بی یخوسب دوبن     گونب کب کنند فکخ بین بب

  .باشد    بعدی سب یخیندخ ه ان

 تاریخچه ی پرینتر های سه بعدی   2-1

ه ز ان با بقدبم بب خبد و  chuck hull بولین باخ دوسییی فخدی بب نامبخبی  198۶یخیندخ سییب بعدی دخ سییال 

دخ ه ان ز ان بقدب ات .  بددخبع اخدید 3D Systemبب نام  بعدی سییییییییب یخیندخ کاخدانب بزخادخینبندبزی 

زیادی دخ خبسییییدای دولید ن ونب های دیگخی بز یخیندخ های سییییب بعدی دحت عنوبن یخیندخ های سییییب بعدی 

SLA دید. ه ز ان با بین بقدب ات ، کاخدان ات دیگخی نیز خبد بندبزی اخدید کب بخ خوی یخیندخ بن ام اخ

 , FFFهای سب بعدی با دکنولودی های  دد ف د خکز دبشدند کب بز بین آن ها    دوبن بب دکنولودی های 

FDM, DLMS , SLS یخینت الیب بب  الزم بب ذکخ بسییت کب دخ د ا   بین یخیندخ ها بز دکنولودی .بشییاخد کخد

الیب بسیید ادد    شییود . دخ بخد   وبخد بز بصییی   یخیندخ سییب بعدی بب عنوبن ن ونب سییاز سییخی  یاد    

شیود و بخ بین  و یوع دخ صینعت داکید بسییاخی    شیود . دکنولودی های زیادی بخبی یخیندخ های سیب 

   باشییییییید کب بین  FDMو   SLAودی بعدی و ود دبخد ب ا یخیخفدبخ دخین نوع آن ها یخیندخ های با دکنول
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 ها ی دانگ  و صنعد   وخد بسد ادد قخبخ    ایخند .یخیندخ ها دخ بیشدخ کابخد

ه انیوخ کب ا دب شیید دکنولودی بسیید ادد شییدد دخ بین یخیندخ ها خوز بب خوز دخ حال دوسییعب بودد و قی ت 

 باشد.آن ها خو بب کاهش و کاخبخی آن ها نیز دخ حال آسان دخ شدن    

 ی کارکرد پرینترهای سه بعدینحوه   3-1

د اوت د ا   یخیندخ های سییییییب بعدی دخ دکنولودی و  وبد  صییییییخف  آن ها    باشیییییید کب آن ها خب بز هم 

  ،سییییییییب بعدی بخ یایب ی یودخ )نای ون، ی سیییییییدیک  د ایز    کند . بب عنوبن  ثال بخد  بز یخیندخ های

   دهند کب بین یودخ با بسییییید ادد بز یک  نب  حخبخد  ذوم     ع  یات  اپ خب بن امسیییییخب یک و ف ز( 

نوع دیگخ  دخ. شییود و یس بز دشییکیل الیب های یخینت شییدد بب صییوخت  ا د دخ    آید و شییکل    ایخد

بین یخیندخ ها خزین های ی ی خی با بسیید ادد بز لیزخ الیب بب الیب سیی ت شییدد و شییکل  دل نهای  خب بب دود 

    ایخند. 

   باشیید کب دخ آن  نس  وبد بولیب  FDMوخ کب ا دب شیید خبیت دخین نوع بین دکنولودی ها ، خوش ه انی

   باشیید کب بین  وبد بولیب کب بب آن ها ف ی نت ا دب    شییود بب  PLAو  ABSی  وخد نیاز یخینت بز نوع 

شدد و عبوخ    کند و سیس ع  یات الیب سازی خب بن ام  صوخت خشدب بی بز یخیا نازل دسدگاد ذوم 

    دهد. 

، یخبح  دقیا ن ونب ها با   دولید  وفا یک ن ونب ی سیییب بعدیبا بین حال یک  بز  ه دخین نکات بسیییاسییی

ین  و ییوع یک  بز  هم دخین فاکدوخهای  رایسییب یخیندخها با یک دیگخ    سییم    باشیید کب بسییخعت  نا

ز ان بخ باشییید  بب غیخ بز بین ع  یات  هم، آ ادد سیییازی فایل و ه  نین دبدل  آن    دوبند یی یدد و .شیییود

ان و یول بین ز ها و بخدراء آن ها    دوبند بب کاهش کب با دو ب بب بب خوزخسان  های  سد خ نخم بفزبخ

 ند یخدبزش های  بز    ب یایان کاخ  اپ بیشدخ قیعات نیاز یس بز ،. ع ود بخ بینخوند ک ک زیادی کند

 ند ز ان و سییییینبادد زدن ، صییییییرل زدن ، خنک و دیگخ نکات دک ی   کاخ    باشییییید کب بین ب خ نیز نیاز

 ،وی  دلایر های  دد ف ه  ون ف زبتبخ خب خوزد با ییشخفت دکنولودی و کاخ .  هاخت باالی     باشد

 وبد بیولودیک  و ه  نین س ول های بنیادی شاهد کاخبد های زیادی بز یخیندخ های سب بعدی دخ عخصب 

 نظا   ،  ع اخی ،  کانیک و یزشک     باشیم کب دخ بدب ب دخ  وخد بحث دوبهیم کخد. 
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 کاربرد های پرینتر های سه بعدی در صنعت    4-1

 هوا و فضا    1-4-1

نولودی سادت کب بولین یخیندخ سب بعدی یخبح  شد ییشخفت های  شم ایخی دخ دک 198۶یس بز سال 

ی وبخد صییینعت هوب ف یییا نیز شیییدد بسیییت. عدم وببسیییدگ  بب سیییادت دخ و بین فناوخ بفزودن  بب و ود آ د

ها و دخ ندی ب بفزبیش دوبنای  بخبی دولید قیعات یی یدد بدون  حدودیت دخ هندسییب باعث شییدد کب بین قالم

ز . بب اخی ییشییییخفت  شیییی گیخی دبشییییدب باشییییدی   دخ ه  ون خیددخوش یخینت نسییییبت بب خوش های قد

از بب ، سییییادت قیعات یکیاخ ب و  سییییدحکم بسییییت بب اونب بی کب دیگخ نی زبیای بسیییید ادد بز بین فناوخی

شاهد دولید نهای  قیعات  ودوخ ف ایی اها  .داد کخدن  ندین قیعب خوی هم نیست ون سال های بدیخ  دخ 

 و  وشک ها دوسی یخیندخ های سب بعدی هسدیم .

شدد دخ د هیزبت و بی ن  حخف بول خب    زند و بین نکات  دخ صنای  هوب و ف ا دقت قیعات  صخف 

عت بب فکخ بسیید ادد بز یخیندخ های سییب بعدی بی دند. شییخکت های باعث شییدد بسییت کب سییخد دبخن بین صیین

بز بین ، حسیییییییاس و دقیا دود بخبی یخبح  و سیییییییادت قیعات یی یدد بزخا  ه  ون بوئینک هم بکنون

دخ یخبح  و سییییییادت  FDM. بین شییییییخکت ها با بهخد ایخی بز یخیندخ های دکنولودی بسیییییید ادد    کنند

 قیعات بسد ادد    کنند.

 دالیل استفاده از پرینتر های سه بعدی در هوا فضا    1-1-4-1

 خی     دوبنند آن خب دخ  هندسان    دوبنند دخ  وخد  حصول دولید شدد دبادل نظخ کنند و دی   س

 ها بب  عخض ن ایش اذبشدب و یدانسیل بازبخ خب بسن ند.ن ایشگاد

 ند  اد بب  ند خوز کاهش    دهد ،  دت ز ان فخبیند سادت خب بزیخینت سب بعدی . 

  های اخبن قی ت بز وبخد شدن بب یخوسب ی سادت دخ قالمدست  حصول قبل 

  بخبئب ی بیدد ها دخ سیییخی  دخین ز ان   کن و بدون صیییخف هزینب های زیاد بخبی دسیییت کاخآ د

 بودن 
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 سادت  ودوخ  ت با بزخادخین یخیندخ سب بعدی لیزخی دوسی ک یان   ذخبل 1-1

 

 ن ونب های  بز قیعات یخینت شدد بب وسی ب ی یخیندخ سب بعدی 2-1

 

 معماری    2-4-1

 سه بعدی در صنعت ساختمان سازی  انواع روش های پرینت   2-2-4-1

بین ایخند ،دد ان سازی  وخد بسد ادد قخبخ   بنوبع  دد    بز خوش های یخینت سب بعدی دخ صنعت سا

،  (سیییی ان ،  وم ، فوم ، ی ی خ بدن ،: بکسیییدخودن یا دزخیر  )زیخ    باشیییدنولودی شیییا ل خوش های دک

 خسوب ( و  وشکاخی بفزودن  .ییوند وبکنش  ،ییوند یودخ )ییوند ی ی خی ،

یع  بز کاخبخد ها خب دخ بدش های دصیییوصییی ، یخینت سیییب بعدی دخ حوزد ی سیییادت وسیییاز ییف وسییی

عباخت بند بز: سیییادت سیییخی  دخ،  بالرود بین فناوخی .  زبیاید اخی، صییینعد  و ع و   شیییا ل    شیییود

 . یدا  و دقت و کاهش دولید  ایعاتبفزبیش یی ،کاهش هزینب های دولید

 مزایای پرینتر سه بعدی در صنعت ساختمان سازی   3-2-4-1

سال بدیخبا بفزبیش دولید بب وسی ب ی دکنولو سب بعدی دخ  ند    ، شخکت ها قادخ بب دولید یخدی یخینت 

یخینت سب بعدی دخ بدش سادت وساز،  . با بسد ادد بز دکنولودیخ بیشدخ شدد بندهای  با یی یدا  و ببدکا

، یک هدل و دانب های ، یک سییییادد ان بدبخی، یک آز ایشییییگاد دخ دب سییییازد های  دد ف بز    ب یل ها

 دیدی هسییدند کب  ناسییم شییخکت ها نیاز ند یخ  های  ،. بخبی ه گام شییدن با بازبخد بندکو ک دولید شیید

. دخ بین صیییوخت یخیندخ های سیییب بعدی سیییادد ان  باید دخ ببعاد ددن سیییادداخ های عظیم بل ثب باشیییدسیییا
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