
 

 بعدی پرینتر سه 
 

 :های مقالهرفصلس

 بعدی  تاریخچه پرینتر سه •

 بعدی چیست؟پرینتر سه •

 کاربرد پرینتر سه بعد •

 بعدیمراحل چاپ سه •

 مزایا و معایب پرینتر سه بعدی •

 

 بعدی تاریخچه پرینتر سه 

  نیبار ا نیاول یژاپن ی مشاهده شد. دکتر کوداما یالدیم ۱۹۸۰در سال  یبعد چاپ سه یفناور  نیاول
  نیا شد،یخوانده م یفور  یساز نمونه یفناور  نیرا به نام خود ثبت کرد. در آن زمان ا یفناور 
  کی یبرا ه یاولنمونه   نه  یهز و کم عیساخت سر  یدرواقع برا  یفناور  ن یبود که ا لیدل ن یبه ا یگذار نام
 شده بود.انبوه طراحی دیتول
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 بعدی چیست؟ پرینتر سه 

تاکنون با انواع پرینترهای لیزری، جوهرافشان و سوزنی آشنا شدید، کاربرد و مزایا و معایب هریک را 
 نیز بررسی کردیم. 

 پردازیم. امروز به بررسی نسل جدیدتری از انواع پرینترها می
بعدی از یک فایل دیجیتال است. به این صورت که  سهی یک شی بعدی تهیهاساس کار پرینترهای سه

گیرد و جسم  شده توسط سیستم روی یکدیگر قرار میالیه طبق طرح ارائهصورت الیهمواد و متر یال به
 گویند.سازد. اصطالحًا به این فرایند تولید افزایشی میبعدی موردنظر را میسه

 

 بعدی سه کاربرد پرینتر  

برای مقاصد خاص و   مورداستفاده فّناوریه سبب خاص بودن کاربرد و ب بعدیسه پرینترهای
 . گیرند میقرار  مورداستفادهمشخصی  هایکاربری
ها  ماکتطراحی  بعدیسه پرینترهایکاربردهای  ازجمله 

 باشد. ساخته صنایع میمعماری یا قطعات پیش 

 

 بعدی مراحل چاپ سه 

وجود   یبعدچاپ سه یبرا یمختلف یهابااینکه روش
 :ها مشترک استهمه  آن یدارد، اما مراحل اصل

مرحله در چاپ   نی: اولیبعدسه لیساخت فا .۱
  نی است. ا انهیآن در را یبعدساخت مدل سه یبعدسه

 CAD ای یبعدسه یساز مدل  یافزارهاکار به کمک نرم
 یبعد معکوس و اسکن سه ی. از مهندسشودیانجام م
 توانیموارد م یدر بعض ز یکه موجود است ن  یاقطعه 

 استفاده کرد. 

به  لیمدل تبد دیکند، با ییرا شناسا شدهیچاپگر مدل طراح نکهیا یمدل: برا STL لیساخت فا .۲
 ال یتبه فرمت اس ل ی تبد دیبا لیمنظور، فا نیا  یخواندن باشد. براچاپگر قابل یشود که برا یفرمت

) STereoLithography: STL(3 یهاشود. فرمت DPو OBJ فرمت ارند کاربرد د یکمتر   تیبا محبوب زین .
 .کندیها استفاده ممثلث ای هایمدل به چاپگر از چندوجه یمعرف یبرا ال یتاس
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 و دهدیرا انجام م لی فا یگذار هیبرنامه ـ که عمل ال کیآن را داخل  ال،یتاس لیپس از ساخت فا 
 »Slicer«ـ در اصطالح،   شودی م دهینام Importمدل را   «سر اسالی». برنامه  میکنیم یواردساز  ای
و  یسانیس یها دستگاه یس ی نوزبان برنامه کدی. جکندی م code-G به لیو آن را تبد ردیگ ی م

 است.  یبعدسه یچاپگرها

قطعه  مدل را چاپ   یمختلف یمختلف وجود دارند که هر کدام با سازکارها ی هاچاپ مدل: دستگاه .۳
 .کنندی م

ها جدا کردن قطعه  کاماًل ساده و بدون مشکل انجام  دستگاه یشده: در بعضجدا کردن قطعه  چاپ .۴
 است. قیو دق یکاماًل فن ندیفرا کیکار   نیا تر،یصنعت یها مدل  ی. در بعضشودی م

مختلف متفاوت  یهایدر فناور  دیتولمرحله  پس ای(: پس پردازش Processing-Postپس پردازش ). ۵
 .دیاشعه  فرابنفش به عمل آ ر یز  دیموارد قطعه با یاست. در بعض

 بعدی سه   پرینترهای مزایا و معایب  

 دهینام «یش افزای ساخت» ای «یش یافزا دتولی»اصطالح ـ که به یبعدچاپ سه یهاروش یتمام
  شودیانجام م  مرحله ای  پی رفتیصورت ها بهاست که پردازش در آن نیـ وجه مشترکشان ا شوندی م

تحکیمی  یندیکه فرا دهد،یرخ م یامرحلهصورت تکبه یر یگ قالب  ای یگر ختهیـ برخالف آنچه در ر 
 یرا ط یکاهش  یندیکه فرا  شود،ی حاصل م یتوده  مکعب کیاز   براده ای یکار آنچه در برش ای؛ دارند

دارد،   یمهم ازاتیامت نی ش یپ ج  یرا ی هاوهینسبت به ش یبعدچاپ سه یها. ساخت به روشکنندی م
 :ازجمله

  به کار یفرزکار  ندیفرا یذوب فلزات و برا هاکارخانهکه در   یمتیقگران زاتیبه تجه ازین عدم •
 شود؛ یگرفته م

 کوتاه؛ یدر مدت ،یو نامتعارف سفارش دهیچ یبا ساختار پ یساخت  قطعات تیقابل •

 .کمتر  عاتیضا دیتول •

 :بر آن وارد است دیساخت و تول یسنت یهاوهی با ش اسیهم در ق یاشکاالت گر، یطرف د از

 در تعداد و سرعت کم؛  دیتول امکان •

 کمتر سطوح؛  یدقت و جال استحکام، •

 لیرا تشک یپردازش کنند و جنس محصوالت خروج توانندی که م یمحدود نوبتبه مواد •
 دهند؛

متعادل و بدون اعوجاج از   باقیمتی توانیکه م ی ادر خصوص ابعاد سازه اریبس  تیمحدود •
 .ساخت قیطر  نیا


