
 

 

 ؟سه بعدی استفاده کنیم پرینتبرای  کدام روش اسکن اسکن سه بعدی: از

 
 شکل اسکن سه بعدی

 اسکن سه بعدی 

  
سه بعدی، یک واژه گسترده است که بسیاری از فرآیندها و برنامه های مختلف را  پرینت، مانند سه بعدیاسکن 

 سه بعدی مرتبط با پرینتدر مورد همه اصول تکنولوژی های اسکن در بر می گیرد. در این مقاله می خواهیم 

 م.آشنا شویسه بعدی 

شما  سه بعدیبا استفاده از اسکن  د.نسه بعدی را به ما می دهاشیاء  خلقی اجازه  فناوری های اسکن سه بعدی

نشان دادن میزان برای . بود خواهیددنیای واقعی فیزیکی م اجسااز  یقادر به گرفتن یک کپی دیجیتال

 هرا تصور کنید ک که به شدت آسیب دیده است ، بازسازی جمجمه یک فردسه بعدی اسکن گذاری فناوریتاثیر

 برای قسمت آسیب دیده، یک قطعه طراحی و از جنس و با استفاده از فناوری سی تی اسکن، تصویر برداری شده

یجیتالی را د ییا این واقعیت که ما می توانیم میراث فرهنگی و هنرگرفته شده است.  سه بعدی تیتانیوم پرینت

تصور کرد که  طوری ، می توان جهان رادر آینده. ات جنگ ایمن نگه داریمتاثیرنسبت به زمان و کنیم، و آن را 

فیزیکی و  واقعیت بین یتفاوت در آن دنیایی که. در آن اساسا همه چیز دارای یک همتای دیجیتال است

این موارد ممکن . درست همانند هر چیز دیگری است( VRواقعیت مجازی) وجود ندارد، جایی که یدیجیتال

 به نظر برسد. است در نگاه اول غیر معقول



 

 

اده برای استف اسکن سه بعدی می توان گفت که دو تکنیک تقریبار ادامه به بحث کاربردی خواهیم پرداخت. د

 :وجود دارد در پرینت سه بعدی

 نورسنجی )فوتوگرامتری( .1

 اسکن نوری .2

  

 (فوتوگرامترینورسنجی )

 

 توگرامتریوفنورسنجی یا شکل نحوه انجام 

این روش بر اساس گرفتن . است یک اسکن سه بعدیساده ترین راه برای شروع  نورسنجی یا فوتوگرامتری 

و تبدیل آن به یک تصویر سه بعدی هم  ها به اتصال آندر اطراف یک شی از زوایای مختلف و  دو بعدی تصاویر

یعنی تبدیل تصاویر دو بعدی به یک فایل سه  کار آخرین بخشاست. با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر 



 

 

م هو به این معنی است که شما  داردفقط نیاز به یک دوربین  بخش این. افزار انجام می شود توسط نرم بعدی،

 حتی با گوشی های هوشمند خود! دهید انجام همین االن این کار رامی توانید 

سه بعدی از جسم مورد نظر شما  د را با هم ترکیب کنید تا یک مشگام بعدی این است که عکس های خو

، نرم افزار AutoDeskمتعلق به شرکت معروف   123D Catchنرم افزار هایی مانند  .ایجاد شود

Trimensional   و نرم افزارTrnio  ،تمام نقاط  هااین نرم افزار عالی برای این کار هستند. ییابزار ها

 د. نهمپوشانی تصاویر را مطابقت داده و یک مدل سه بعدی ایجاد می کن

 اسکن مبتنی بر نور

 
 اسکن لیزری شماتیک از فرآیند شکل

  
". لیزری اسکن"و  "یافته نور ساختار" استفاده شده اند: برای اسکن سه بعدی از اسکنر مبتنی بر نور دو نوع رایج

بر اساس . می اندازندنور را بر روی جسم از  یالگوهایبه منظور تصویربرداری، ، یافته ساختار اسکنرهای نور

 .یا یک ماکت دیجیتال ایجاد می کند سه بعدیمش فایل را تعیین می کند و یک  ی نور، فرم قطعهتغییرات الگو

  

http://www.123dapp.com/catch
http://www.trimensional.com/
http://www.trnio.com/


 

 

زرهای منعکس را اندازه می زاویه ای از لی اسکن لیزری .استفاده می کند متفاوتیاسکن لیزری از یک روش 

 .تبدیل شود سه بعدیمش فایل یک شیء و به همین ترتیب به یک  سه بعدی گیرد که می تواند به مختصات

از  عضی. باستفاده می کنند یدر حال حاضر از تکنولوژی اسکن لیزر در بازار موجود سه بعدی اکثر اسکنرهای

که می هستند  )فرستانده و گیرنده( سنسور به سادگی یک لیزر و   iSense یا    Structure.io آنها مثل

 سکویاز یک  که اسکنر های سه بعدی دیگر نیز کنید. در حالی خود نصبتوانید بر روی گوشی هوشمند 

می  قطعه بر روی آن خود را روی آن قرار بدهند و در حالی که چرخشی کوچک استفاده می کنند تا شیء

  صورت کار می کند. به این Makerbot digitizer برای مثال،. دچرخد آن را اسکن کنن

 
 تهیه و تنظیم مقاله از : خدمات پرینت سه بعدی آی دیزاین

http://www.structure.io/
http://www.cubify.com/products/isense
https://store.makerbot.com/digitizer.html

