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Проведено  аналіз  видів  матеріалів  для  3D  друку,  охарактеризовані

особливості  застосування  робота-маніпулятора  для  пошарового  виготовлення

виробів. Наведено характеристики різних схем компонування 3D принтерів та

обґрунтована доцільність вибору компонування класичної схеми. Дана система

компонування має високі показники точності  та  надійності  при виготовленні

виробів.

Проаналізовано  геометричні  параметри  деталі  після  процесу

вакуумування.  На  основі  контрольних  вимірювань  зроблено  висновки  щодо

деформацій матеріалу, що дозволяє стверджувати про можливості використання

3D друкованих деталей в умовах вакууму без порушення герметичності.

Вирішена  пряма  і  зворотня  кінематична  задачі,   задача  позиціювання

робота в просторі, знайдено швидкості і прискорення окремих точок ланок. Був

побудований алгоритм роботи робота-маніпулятора для 3D друку. 
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