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 تَ هعٌی هی تْاى طاخت.  www.instructables.comتزگزفتَ اس طایت  خْب :  

  SteveRoyon March 5, 2014   ًْیظٌذٍ :

 Bgeramizadeh@yahoo.com تزجوَ ّ ّیزایغ : تِشاد گزاهی سادٍ 

   :اصلی آدرص طایت 

http://www.instructables.com/id/Building-a-Prusa-i3-3D-Printer/ 

    در لظوت لثل دیذین:

 اکظتزّدر:

 هْتْر پلَ ای هًْتاژ هی کٌین.در ایي هذل اس پزّطا  اکظتزّدر را تا کوک لطعات پزیٌت ػذٍ ّ 

 

 فزّػگاٍ آفتاب رایاًَ اکظتزّدر آهادٍ تَ ُوزاٍ اطتپ هْتْر ًیش هْجْد اطت طایت در 

xtruder.htmlhttp://shop.aftabrayaneh.com/3d_printer/3D_Printer_Components/3D_Printer_MK8_E 

 تْهاى 240000لیوت 

http://www.instructables.com/
http://shop.aftabrayaneh.com/3d_printer/3D_Printer_Components/3D_Printer_MK8_Extruder.html
http://shop.aftabrayaneh.com/3d_printer/3D_Printer_Components/3D_Printer_MK8_Extruder.html
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 تَ دالیل سیز تِتز اطت.آهادٍ اکظتزّدر  زجنته عمیذٍتَ ) 

تَ عذد اکظتزّدر اطتفادٍ ػْد  2 اس ّ جای کوی را هی گیزد .  پض اگز در آیٌذٍْچکتز ک -1

 ًصة خْاُذ ػذ.آطاًی کٌار ُن 

 پیچ ًصة هی ػْد. 1تٌِا تا  -2

 گیزتکض ّ ًگِذارًذٍ فیالهاى فلشی ّ تادّام اطت .لطعات  -3

  تکار هی رّد.پزیٌتزُای حزفَ ای در  -4

لیوت آى کوی تیؼتز اس طاخت اکظتزّدر تا لطعات پزیٌت ػذٍ اطت . تایذ در ًظز داػت تٌِا 

 - تزهیظتْر  –گزهکي  – mm 0.3ًاسل  –آلْهیٌیْهی تلْک  –کَ در هحاطثَ لیوت   اطتپ هْتْر 

تا دطتاى خْدتاى تیؼتز دیذٍ ػذٍ اطت .   ّلی اگز اس طاخت پیچ ًگِذارًذٍ  ّ ...  -لْلَ تفلي  

 تاػیذ.(یذ ّ خْدتاى اکظتزّدر را تظاسیذ. هْفك پض چزا کَ ًَ دطت تکار ػْلذت هی تزیذ 

 

 اًزژی تاهیي 

 12 –ّات  350آداپتْر تا تْاى دطتگاٍ آهپز جزیاى اطت .   20ّلت تا تیغ اس  12 پزیٌتز السم اًزژی 

 ّلت ّ طین ارت تَ ػکل سیز ًگاٍ کٌیذ. 220اتصال تزق تزای  اطتفادٍ ػذ. هپز آ 30 -ّلت  
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  اطتفادٍ هی ػْدهؼکی تزای جِت هٌفی عذد طین  2تزای جِت هثثت ّ  لزهش عذد طیندّ اس 

 لطز هض داػتَ تاػٌذ .  1mmتایذ تیؼتز اس طیوِا 

 

 

 هْتْر اطتپ ؼیکّ طین  -   RAMPS1.4  - 2560آردّایٌْ هگا تزد 

 ّ تزد آردّایٌْ طْراخِایی تزای پیچ ّ هِزٍ اطت .  فزین تختَ طَ ال رّی تذًَ در 

  USBکاتل اتصال ّ جای کافی تزای  تَ پاییي ّر  USB طْکت را جْری ًصة هی کٌین کَتزد 

   تاػذ

حتوا اطتفادٍ ًواییذ ّ رّی    MOSFETعذد هاطفیت  3) اس رادیاتْر آلْهیٌیْهی تزای حٌک کزدى 

ّلت کَ در کیض کاهپیْتز ُا اطتفادٍ هی ػْد ًصة  12تزد ُن تَ فاصلَ هٌاطة في خٌک کٌٌذٍ 

 کٌیذ.(
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 عذد تزای  X   ّY  ّZ  ّ2عذد درایْر اطتپ هْتْر اطت .  تزای  5جای  RAMPS1.4تزد در 

 اکظتزّدرُا 

 تا درایْر ًصة هی کٌین. 4عذد اکظتزّدر دارین پض  1در ایٌجا ها 
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 جفت جاهپز را طت هی کٌین. 3اس ًصة درایْرُا در سیز ُزکذام لثل 

پلَ حزکت در هْتْر را تَ چٌذ تخغ تمظین هی کٌذ . تزای اطالعات تیؼتز تَ  1 چاهپزُاایي 

 ًگَ کٌیذ.   RAMPS1.4دیتاػیت 

 ت خْاُذ کزد.لظوت کزدى ُز پلَ ط 16ُز طَ جاهپز درایْر را تا تظتي  

 

داخل هْتْر اطت کَ تایذ تا اُن هتز  پیچ  طینطیوَ اطتفادٍ کزدین .  دّ  4اس اطتپ هْتْر ها 

دّطز  تاػذ اُن  10 طز طین کَ هماّهت ػاى درحذّد چٌذ 2 طزُای طین پیچِا را پیذا کٌین .

هذٍ کَ آطز طین اس ّطط ُز طین پیچ  2طیوَ  6هْتْرُای اطتپ در خْاٌُذ تْد.  طین پیچ 

 ت کل طین پیچ اطت .هًصف هماّ پیچ  هماّهت آى تا دیگز طزُای طین
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جاتجا ػْد جِت گزدع هْتْر تغییز هی کٌذ . ) جای ًگزاًی  یک هْتْر  2ّ  1طین پیچ  صةًاگز 

 افشار تَ راحتی جِت گزدع هْتْر عْض هی ػْد( ًیظت در تزًاهَ ًزم

طین پیچ اّلی ّ  2اّلی ّ دّم طین پیچ  طین 1پیي اطتفادٍ کزدین ّ اّل طین  4اس کاًکتْر ها 

 .طین پیچ دّم  2طین پیچ دّم ّ در آخز طین  1طپض طْم  طین 

  هْجْد اطت. پیي 4 کاًکتْر  تزای ُز هْتْر   RAMPS1.4رّی تزد در 

 

 .رػتَ طین تزای اتصال هْتْرُا اطتفادٍ کٌیذ 6یا  4یا اس کاتل ّ رّکغ طین هٌاطة  اس 
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تعذُا در ٌُگام کار دیذٍ گزدع هْتْر ُا .  جِت ًذًْصة ػُن جِت  Zعذد هْتْر دّ کاًکتْر 

 ى هْتْر درطت هی ػْد.آا طزّتَ کزدى کاًکتْر اگز السم تاػذ تّ  خْاُذ ػذ.

 ُا را تا رّکغ هٌاطثی پْػغ ّ طاهاًذُی ًواییذ .طین 

 

 

  

 


