
 ,STL, OBJ معرفی بهترین فرمت های فایل قابل چاپ با پرینتر سه بعدی 

AMF, 3MF 

 مقدمه 

است. جالب است بدانید ماهیت و قالب هر   های زیادی ساخته شدهبعدی از بیت هر فایل متنی، صوتی، تصویری یا حتی سه

هندسه،  تواند مواردی نظیرمی CAD باشد. مثال یک فایلها وابسته مینحوه کدگذاری آن ها و فایلی به طور مستقیم به بیت

فرمت  شود، این است کهبعدی مطرح میمندان چاپ سه  مواد، بافت یا رنگ مدل را نمایش دهد. اما سوالی که برای عالقه

 چیست؟  پرینتر سه بعدی فایل قابل چاپ با

  

 :فهرست عناوین

 انواع فرمت فایل پرینت سه بعدی 1– 

 فرمت پرینت سه بعدی ، اولین  STLفرمت 2– 

 ، دومین فرمت فایل چاپ سه بعدی OBJفرمت 3– 

 ، سومین فرمت فایل چاپ سه بعدی AMFفرمت 4– 

 ، چهارمین فرمت فایل چاپ سه بعدی  MF3فرمت 5– 

 جمع بندی و نتیجه گیری 6– 
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 ینت سه بعدیانواع فرمت فایل پر

های چاپ سه  مدل و ذخیره آن در قالب فایل کند. بعد از ایجادای ایجاد مییک پرینتر سه بعدی قطعات را به صورت الیه

نازک تبدیل  نرم افزار مناسب ارسال شود. در این پروسه مدل جامد به چندین الیه افقی و بعدی، مدل باید برای برش به یک

کند. در ادامه نیز استخراج می G-Code اطالعاتی برای تولید ها،رم افزار اسالیسر با اسکن الیهگردد. در ادامه نیز نمی

اسالیسر دارند، به این  شود. البته برخی از چاپگرها خودشان نرم افزارچاپگر سه بعدی فرستاده می به G-Code فایل

 .این یک توضیح کامل درباره نحوه کار با پرینتر های سه بعدی بود .ترتیب امکان ارسال مستقیم مدل به دستگاه وجود دارد

اهمیت است. همانطور که گفته شد، فرمت   بسیار حائز CAD اما برای داشتن یک چاپ سه بعدی ایده آل، اطالعات فایل

تولید کند.   تواند کدهای الزم راتعیین خواهد کرد. با تکیه بر این اطالعات ماشین می کند رال حمل می فایل اطالعاتی که فای

بافت، رنگ و مواد برای شروع فرایند احتیاج است.   های خاصی مانند هندسه،در نتیجه فرمت فایل بسیار مهم است. ویژگی

بنابراین  .گردندشوند یا کدگذاری نمیپ سه بعدی دیده نمیها همیشه در چااین داده  CAD 3D های عادی فایلدر فرمت

 .شوند های سه بعدی به کار بردهتوانند برای چاپهای خاصی تنها میفرمت

سازگاری ندارد. این   SLDPRT یا STEP ،IPT های معمولی سه بعدی همچوناز سوی دیگر نرم افزار اسالیسر با فرمت

 .جایگزین شوند ایل چاپ سه بعدیفرمت ف ها باید ابتدا با یکفرمت



 فرمت های فایل چاپ سه بعدی

وجود در صنعت چاپ  های مگسترده است. اما در میان گزینه  بسیار چاپگر سه بعدی انواع فایل های در حال حاضر تنوع

شوند؟ چه چیزی می ها بیشتر استفادهخورند. اما چرا این فرمت بیشتر به چشم می 3MFو  STL ،OBJ، AMF سه بعدی

 :های پر کاربرد خواهیم پرداختفرمت  ها را متفاوت کرده است؟ در ادامه به بررسی اینآن 

 ، اولین فرمت پرینت سه بعدی STL فرمت

 1987است که در سال  فرمت های پرینتر سه بعدی از جمله STL (Standard Tessellation Language) فرمت فایل

دهه، این فرمت هنوز هم  3باشد. پس از گذشت  بعدی نیز می توسط چاک هال ابداع شد. چاک هال مخترع دستگاه چاپ سه

این موضوع قدمت   کی از مهمترین دالیلبعدی است. شاید ی 3های  و یک فرمت استاندارد برای چاپ کاربرد فراوانی دارد

 .و حتی سخت افزارها باشد CADبعدی،  باالی این فرمت و سازگاری آن با بیشتر نرم افزارهای سه

ذخیره سازی هندسه با استفاده از فرایند سطح  ،انواع فایل های چاپگر سه بعدی ، یکی ازSTL های مهماما از ویژگی

پوشانده   شود که در آن سطح با اشکال هندسی به صورتیای گفته میکاری، به پروسه سازی است. سطح سازی یا کاشی

شماری که های بیهای سه بعدی با مثلثهندسه مدل  STL هایشود که هیچ نوع شکاف یا همپوشانی ایجاد نشود. در فایلمی

برای پوشش کامل   داد مثلثهای موردنیازشود. در سطوحی که انحنا دارند، تعاست، کدگذاری می روی سطح مدل پوشانده شده

 .شود، حجم فایل نیز افزایش خواهد یافت های مدل بیشترکند. هر چه تعداد مثلثسطح افزایش پیدا می

نماید. به این ترتیب سایر  هندسی را ذخیره می هایهای این نوع فرمت فایل این است که تنها داده اما یکی دیگر از ویژگی

رنگ و یک   بافت، مواد و غیره حذف خواهند شد، چون که چاپگرها تنها قادر به چاپ در یک نند رنگ،های مدل ماویژگی

ندارد، اما با پیشرفت این صنعت امروزه از چاپ سه بعدی  های اولیه مشکلی بابت این قضیه وجودماده بودند. برای نمونه

 STL منسوخ شدن فرمت شود و این به مرور باعثده میماده برای تولید اجسام کامال کاربرد استفا در چند رنگ و چند

 .شودمی
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 نرم افزارهای اسالیسر پرینتر سه بعدی  :بیشتر بدانید <<

 STL  مزایا و معایب فرمت

  

  مزایا •

 .توان سازگاری آن با تمامی نرم افزارها و سخت افزارها اشاره کردهای این فرمت میاز مزیت .1

2. STL ها مدل برای دانلود موجود استترین قالب فرمت بوده و باالترین کاربرد را دارد. بنابراین میلیونمتداول. 

  

 معایب •

 .بافت و مواد از معایب این فرمت است ها از جمله رنگ،های هندسی و حذف سایر ویژگیذخیره سازی داده  .1

 .دسترسی به جزئیات سطوح محدود بوده و سطوح منحنی تقریبی هستند .2

 .با بیشتر شدن دقت فایل، حجم آن افزایش خواهد یافت .3

دارای خطا باشد. با وجود این که  هایی روی یکدیگر قرار بگیرند و فرمت فایلها و مثلثاحتمال دارد سوراخ  .4

 .ابزارهای مختلف وجود دارد، اما این پروسه بسیار وقت گیر است و برطرف کردن مشکالت باامکان تشخیص 

 .ها و واحدها استاز دیگر نواقص این فرمت، مشخص نبودن مقیاس .5

 STL فرمت

 چاپ سه بعدی، دومین فرمت فایل OBJ فرمت
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OBJ شود. این قالب که توسطمی محسوب فرمت فایل چاپ سه بعدی نیز یکی دیگر از انواع WaveFront 

Technologies شد. بابه عنوان یک قالب مبادله خنثی در زمینه طراحی گرافیکی استفاده می توسعه پیدا کرده، ابتدا  

های فایل در صنعت چاپ از فرمت ای، این فرمت نیز به عنوان یکیگسترش صنعت چاپ سه بعدی چند رنگی و چند ماده

 .سه بعدی مورد پذیرش واقع شد

گیرد. اما  در رتبه دوم قرار می  STL پس از OBJیت کنیم، محبوبیت ل  را از لحاظ فرمت های پرینتر سه بعدی اگر بخواهیم

هایی نظیر هندسه، رنگ، بافت و  داده  کرد، قادر استهای هندسی را ذخیره میبر خالف رقیب خود که تنها داده این فرمت

رنگی  ر برای چاپشود. به همین منظونگهداری می MTL های رنگی در قالب ماده یاداده  حتی ماده را سیو نگه دارد. البته 

 .به اشتراک گذاشت MTL را به همراه فایلی از OBJ باید فایل

توانید کدگذاری را با است. در واقع شما می های مهم این فرمت، توانایی انتخاب نحوه کدگذاری هندسهاز دیگر ویژگی

استفاده   ح منحنی و آزاد هم امکانشود. برای سطودهید و این کار محدود به مثلث نمی چهارضلعی یا حتی چند ضلعی انجام

 .ها با این فرمت دقت بیشتری خواهد داشتفایل تر وجود دارد. به این ترتیب ذخیره سازیهای پیشرفتهاز قابلیت

 OBJ  مزایا و معایب فرمت

  

  مزایا •

 .کندها را به صورت دقیق ذخیره میداده  .1

 .ندشوها از جمله رنگ، هندسه و مواد ذخیره میتمامی داده .2

  

 معایب •

 .ها داردمحبوبیت ندارد، بنابراین سازگاری کمتری با برنامه STL مانند .1

 .کار با آن کمی سخت است و بنابراین ویرایش آن وقت گیر خواهد بود .2

 .شوندهای رنگ و بافت در فرمتی جداگانه ذخیره میداده  .3



 OBJ فرمت

 چیست؟ فیالمنت :بیشتر بدانید <<

 پ سه بعدی، سومین فرمت فایل چاAMF فرمت

است. این فرمت را   AMFها دارد، بیشتری نسبت به سایر فرمت  که کاربرد انواع فایل های چاپگر سه بعدی یکی دیگر از

توانست   AMF با معرفی 2013در سال  ASTM دانست. انجمن آزمایش مواد آمریکا STL توان نسخه جدیدمی

 .را حذف کند STL هایمحدودیت

تواند از می AMF کند. اما تفاوت اصلی این است کهمی ها ذخیرهها را با استفاده از مثلثاین فرمت نیز داده STL همانند

شود،  میها نیز منجر فایل تر خواهند بود.این پروسه به کوچک شدن حجمها دقیقکند و در نتیجه داده  های متحنی استفادهمثلث

 .منحنی احتیاج خواهد بود ها برای نمایش سطوحچرا که مقدار کمتری از مثلث

های تکراری و جهت و شبکه و  که بتواند رنگ، بافت، مواد، داده  هستید فرمت فایل چاپ سه بعدی همچنین اگر به دنبال یک

 STL لحاظ فنی جلوتر از این فرمت را از برای شما بهترین گزینه است. این مسئله AMFرا ذخیره کند،  هاحتی فراداده 

 .قرار خواهد داد

 AMF  مزایا و معایب فرمت

  مزایا •

 .ها را در یک مدل ذخیره کندها و فرادادهقادر است تمامی داده .1

 .امکان تعیین مقیاس در واحدهای مختلف وجود دارد .2

 .خطای مدل بسیار کم خواهد بود .3

 .حجم فایل کاهش خواهد یافت .4
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 معایب •

 .فرمت پشتیبانی محدودی دارد این .1

 AMF فرمت

 ، چهارمین فرمت فایل چاپ سه بعدیMF3 فرمت

بررسی کمبود و   است. پس از آنالیز و MF3شود، شناخته می  فرمت های پرینتر سه بعدی فرمت بعدی که به عنوان یکی از

را اختراع کردند.  جمعی از بزرگترین افراد در زمینه چاپ سه بعدی دور هم جمع شدند و این فرمت AMF نواقص فرمت

بیشتری کسب کرده است. در واقع نفوذ گسترده در صنعت   دارد، اما در صنعت مقبولیت AMF این فرمت شباهت زیادی به

دلیل مقبولیت   تواندو همچنین عملکرد مناسب این نوع فایل در چاپ سه بعدی، می، MF3کنسرسیوم و پایگاه مشتریان عظیم

 .آن باشد

کشد. یعنی از را یدک می AMF هایفنی تمام ویژگی از لحاظ فرمت فایل چاپ سه بعدی جالب است بدانید که این

مواد و جهت گیری است.   مانند رنگ، بافت،هایی کند و همچنین قادر به ذخیره دادهمنحنی استفاده می هایهای مثلثکدگذاری

 .همچنین این فرمت دقت باالیی دارد

در  MF3 سه بعدی آماده خواهند بود. در واقع شوند، تقریبا بدون خطا هستند و برای چاپذخیره می MF3 هایی که بافایل

 .کرده است های سه بعدی جای خود را پیداچاپ

 MF3  مزایا و معایب فرمت

  



  مزایا •

 .های زیادی سازگاری داردمحبوبیت خوبی دارد و با شرکت .1

 .قدرت ذخیره سازی با دقت باال را دارد .2

 .کندهای مدل را ذخیره میتمام داده .3

 .کندها را در یک آرشیو نگهداری میداده ها و فراهمه داده  .4

  

 معایب •

 .امکان دارد اختصاصی شود .1

  

 جمع بندی و نتیجه گیری

های  های ساده و نمونهها بررسی شد. برای هندسهمهمترین فرمت توضیح داده شد و فرمت فایل چاپ سه بعدی در این مقاله

قطعات ساده را به صورت  خواهیدبهترین گزینه خواهند بود. اما اگر می STL هاییک رنگ دارند، قالب اولیه که تنها

 .باشدانتخاب بهتری می OBJرنگی و سه بعدی چاپ کنید، 

تواند  می OBJ کند، استفاده ازجداگانه نگهداری می ها و بافت را در دو فایلهبا این حال با توجه به این که این فرمت داد

مذکور در   چاره کار خواهند بود. هر دو فرمت MF3 و AMF باشد. در این صورت دو فرمت چالش برانگیز و استراس زا

 .کنندذخیره می را در یک فایل های مدلعین این که از لحاظ فنی عالی هستند، داده

قابل اشتراک گذاری هستند. چنانچه از نرم افزارهای   ها به راحتیها و فراداده ها آسان است و تمامی دادهر با این فرمتکا

استفاده کنید،   MF3 توانید به این قالب اطمینان کنید، اما در غیر این صورت بهتر است ازمی را دارید،AMF سازگار با

 .باشدمی چرا که با نرم افزارهای زیادی سازگار
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