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 ر انجام دهید:مراحل ساپورت گذاری را به ترتیب زی

 :ی اولمرحله -1

ک ساختار ساپورت گذاری خوب باید شبیه ساختار پل باشد. اگر طاق پل بزرگ باشد، ما به یک ساپورت در میانه ی

 پل نیاز داریم.

 

شود با اضافه نمودن یک ساپورت در میانه تا چه میزان از دهند. دیده مینواحی قرمز رنگ میزان فشار را نشان می

 شود. تر میها به یکدیگر تا چه حد سازه مستحکمها و اتصال آنفشار کاسته شده و با تکمیل ساپورت

 :ی دوممرحله -2

ه ریزد. بصورت سازه در حین چاپ پایین میترین نقطه از سازه باید ساپورت گذاری شود، در غیر اینپایین  

شود ترین نقاط تا چه حد از فشار روی سازه کاسته میشکل زیر توجه کنید. تنها با سه عدد ساپورت در پایین



 

 

ها به یکدیگر تکنیک بسیار مناسبی شود اتصال ساپورتهده میطور که مشاشود. همانو سازه پایدار تر می

 باشدتر آن میبرای استحکام سازه و پایداری بیش

 

 ی سوم:مرحله -3

دار مشابه شکل زیر نیاز است که از ریشه به سمت باال ساپورت گذاری شوند. اتصاالت مورب های پایهسازه

کند. را مقاوم می که در هنگام چاپ خیلی مقاوم نیستندویل های نازک و طها به یکدیگر، ساپورتساپورت

 مشابه شکل زیر:



 

 

 

 ی چهارم:مرحله -4

ی سااختارهای تهی که دارای طاق وسایه هساتند باید همانند یک پل ساپورت گذاری شوند. شکل زیر نحوه   

 دهد:این ساپورت گذاری را نشان می

 



 

 

 ی پنجم:مرحله -9

 :. سعی کنید ساختارهای بهتری طراحی کنیدوجه کنیده تفاوت ساختارها در شکل زیر تب

 

 

 

 

 

 

ی پارچههای یکها با قسمتمدل

بزرگ برای چاپ مناسب نیستند 

و احتمال آسییییب گیدو  و    

 ها وجوگ گارگ.  شدن برای آن

ها را به سیییمت  اما اور این مدل

ی قسیییمت را کاه  کیه انداه  

گهد مورب نمایید، کیفیت چاپ 

 شوگ.  بهتر م 

توانید با اسییتفاگ  اه گر نهایت م 

ال ساپورت به صورت  طوط اتص

مورب، میدل پیایدارتری اراح    

 نمائید.  



 

 

 ی ششم:حلهمر -6

 ها رعایت فرمائید:ه ساختارهای شکل زیر دقت کنید و نکات ارائه شده را در طراحی آنب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی پارچههای یکها با قسمتمدل

گر بیا  و پایین و سیییط   بزرگ 

گا ل  بی  اه انداه  صیییای نیاه 

بیه اایییاریه کرگن تزداگ هیاگی   

 ساپورت گارند.

ها به بیا متمای  نموگن این مدل 

سمت  که بخ  بزرگ را کاه  

توان تزییداگی اه گهیید، م می  

 ها را کاه  گاگ.  ساپورت

یک شکای به انتهای مدل اااره 

تییا اه رریییار پییاییدار هوا   کنیید 

مطمئن شییوید و مایب به راحت  

 بتواند جریان یابد.  



 

 

 ی هفتم:مرحله -7

 ها رعایت فرمائید:ساختارهای شکل زیر دقت کنید و نکات ارائه شده را در طراحی آننکات به 

 

   

 

 

 

 

هنگیام  که پلت رر  پرینتر با   

روگ، ررییار گا ل  هوا کاه  م 

یابد. گر این شیییرایم، مک  م 

ایجاگ شییید ، تریییکی  قا ب را 

 کند.  بسیار سخت م 

ای  اما اور مدل را به سمت  متم

هییای کوچک  کنی  کییه بخ 

ایجیاگ شیییوگ، تزداگ سیییاپورت  

  تری نیاه است.  ک 

ایجاگ یک شکای گر انتهای مدل 

بیه جرییان میایب کمک نموگ  و    

   کند.  ررار هوا را پایدارتر م 



 

 

 

 ی هشتم:مرحله -8

 ها رعایت فرمائید:ساختارهای شکل زیر دقت کنید و نکات ارائه شده را در طراحی آننکات به 

 

 

 

 

 

 

هنگیام  که پلت رر  پرینتر با   

روگ، ررییار گا ل  هوا کاه  م 

یابد. گر این شیییرایم، مک  م 

ایجاگ شییید ، تریییکی  قا ب را 

 کند.  بسیار سخت م 

ای  اما اور مدل را به سمت  متم

هییای کوچک  کنی  کییه بخ 

ایجیاگ شیییوگ، تزداگ سیییاپورت  

  تری نیاه است.  ک 

ایجاگ یک شکای گر انتهای مدل 

بیه جرییان میایب کمک نموگ  و    

   کند.  ررار هوا را پایدارتر م 



 

 

 

 ی نهم:مرحله -5

 ها رعایت فرمائید:ساختارهای شکل زیر دقت کنید و نکات ارائه شده را در طراحی آننکات به 

 

 

 

 

 

 

 

مند هستی  که ما همیریه الققه 

ها گر سیییا تارهای الد  پایداری

بیدون سیییاپورت پرینت  مزلق را 

   نمایی .

بنابر این  ه  است به سمت  که 

هییای کوچییک ایجییاگ قسیییمییت

کنید، مدل را متمای  نمایی .  م 

گر این صییورت نیاه به سییاپورت  

   تری است.  ک 

ی مدل بزرگ جای  که پایهاه آن

اسیت، بخ  مریخش شد  باید   

سییاپورت وراری شییوگ. بنابر این 

های بزرگ های با قسیییمتمدل

  برای چاپ مناسب نیستند.  



 

 

 ی دهم: مرحله-11

 ها رعایت فرمائید:ساختارهای شکل زیر دقت کنید و نکات ارائه شده را در طراحی آننکات به 

 

 

 

 

 

 

 

های کم  کج باید میدل 

به  وب  ساپورت وراری 

  شوگ.  

هییای گر بییرای مییدل

سا تارهای اوی  نیاه 

گارنیید گر هر گو اری 

سییاپورت وراری شییوگ 

چون ممکن اسیییت بر 

    وران  بریزگ.  اساس 

حتمیا  اامینان حاصییی   

هییا کنیید کییه سیییاپورت 

متواهن سیییاپورت وراری 

 اند.  شد 

ا هبا اتصا ت مورب ساپورت

     را به یکدیگر متص  نمایید.  



 

 

 

 ی یازدهم:مرحله-11

 ها رعایت فرمائید:ساختارهای شکل زیر دقت کنید و نکات ارائه شده را در طراحی آننکات به 

 

 

 

 

 

هییای بییزرگ و  مییدل

ییکیرییارچییه مزمو   گر   

 پرینت نامورق هستند.  

تو ا   های اور چه مدل

نرخ پرینت مورق  گارند. 

اما به  اار گاشته باشید 

کییه بخ  تو  ییا   بییه 

 وب  سیییاپورت وراری 

  شوگ.  

یک حفر  گر با ی مدل 

تر برای حرکییت راحییت

مدل ایجاگ گر گا    مایب

 نمایید.  



 

 

 

 

 ی دوازدهم:مرحله -12

 ها رعایت فرمائید:ساختارهای شکل زیر دقت کنید و نکات ارائه شده را در طراحی آننکات به 

 

 

 

 

هیا با انتهای تخت  میدل 

بهتر اسییت بزد اه ااییاره 

کرگن سیییاپورت به پایه 

  ینت شوند.  پر

تر اسیییت که این آسیییان

بییا مییدل را اه پلییت رر  

ساپورت جدا کنی  و این 

مواوع احتمال مورقیت 

    گهد.  مدل را ارزای  م 

مییدل را مقییداری هاویییه 

گهیییید. ایین موایییوع   

مورقییت کییار را ارزای   

گهید. به یاگ گاشیییته  م 

بیاشییییید کیه به  وب     

 ساپورت وراری نمایید.  


