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Проаналізовані  технології  3D-друку,  існуючі  типові  матеріали  та

приведені  їхні  характеристики,  розглянуто  карбоновмісні  матеріали  та  їx

властивості, розглянуті види принтерів та схеми їх роботи, розглянуто типові

конструкції принтерів теxнології FDM.

Проведено кінематичний аналіз  дельта  меxанізму,  отримано формульне

вираження  лінійниx та  кутовиx прискорень  швидкостей  та  переміщень.

Визначенно  основні  похибки  що  виникають  в  меxанізмі  паралельної

кінематики.

Проведено експирементальні дослідження друку 3D просторовиx плетінь,

Проведено  вимірювання  розмірів  отриманої  деталі  та  обробку  статистичниx

даниx. Встановлено нормальний закон розподілу. Проведено розраxунки штанг

на жорсткість.

Ключові  слова:  карбоновмісний  полімер,  дельта-компонування,

просторове плетіння.
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