
 

 

 در کمتر از یک ساعت  انسان مغز مدل بعدی 3پرینت 

 

کنولوژی جدید ت بعدی بگیرید. با تشکر از 3خود را پرینت  شما می توانید در کمتر از یک ساعت مدل مغز

مدل مغز انسان در کمتر از یک ساعت فراهم شده  بعدی 3پرینت امکان  bitmapمبتنی بر  بعدی 3پرینت 

 است. برای اطالعات بیشتر مقاله زیر را مطالعه کنید.



 

 

مدل مغز انسان بعدی 3پرینت 

 

 یک از کمتر در انسان مغز دقیق بسیار مدلهای چاپ موفق به ساده روش یک با MITو هاروارد دانشگاه محققان

 اسکن سی تی و MRI مانند پزشکی تصویربرداری فناوریهای تئوری، در و با هزینه بسیار پایین شدند. ساعت

 چاپگرهای برای آشکاری مکمل را آنها که می سازند "ها برش" از ای مجموعه عنوان به را باال وضوح با تصاویری

 که هنگامی ،MIT ل دانشگاه التحصی فارغ کیتی، استیون  .دنشو می ها چاپ برش در آن که کند سه بعدی می

 های روش ،امتحان کند جراحی عمل توپ بیسبال در اندازه با توموری بردن بین از برای را خود مغز خواست می

و  ددانشمن دکتر جیمز وایور، جمله از دانشمندان از تیم یکهمکاری  با کیتینگ یافت. گیر پا و دسترا  موجود

 های رسانه دانشیار و MIT رسانه آزمایشگاه ی درگروه مدیر دکتر نری اکسمن و ویس موسسه در ارشد محقق

 به باال سرعت با و راحتی بهدهد تا  می اجازه اسکن سی تی و  MRIبه تصاویر که جدید تکنیک یک علوم، و هنر

 کردند. پیاده سازی ،شوند تبدیل نظیر بی جزئیات با فیزیکی های مدل



 

 

  



 

 

 bitmapsمبتنی بر  بعدی 3پرینت 

 

 بعدی 3ینت پرقابل  فرمت یک به پیچیده تصاویر تبدیل برای دقیق بسیار و سریع روش یک جدید تکنیکاین  

 پیکسل هر آن در که یدیجیتال فایل فرمت یک ،می باشد bitmapsکلید اصلی این تکنیک چاپ با . ه دادائار

 سایه، سیاه های پیکسل تراکم و دنشو می تبدیل سفید و سیاه های پیکسل از سری یک به سفید و سیاه تصویر

 رجوه مختلف نقاط از ،سفید و سیاه های روزنامه در تصاویر شبیه .کند می تعیین را متفاوت خاکستری های

 ،دوجود داشته باش منطقه یک در بیشتری سیاه های پیکسلهر چه  .شود می استفاده برای انتقال سایه سیاه

 سفید، و سیاه های پیکسل از ترکیبی به خاکستری مختلف های سایه از پیکسل هر کردن ساده با. است تر تیره

bitmap تمام که مختلف ماده دو از استفاده با پزشکی پیچیده تصاویرپرینت  اجازهبعدی  سه به چاپگر 



 

 

.، را دادکند حفظ بیشتر بسیار سرعت و دقت با را اصلی های داده ظریف تغییرات

  



 

 

 در پزشکی bitmapsمبتنی بر  بعدی 3پرینت کابرد 

 به که ندکرد استفاده تومور و مغز مدلهای ایجاد برای bitmap بر مبتنی بعدی 3پرینت  از محققان ی ازتیم 

 که آنچه با مقایسه در که داد تقلیل رزولوشن یک به را خام MRI های داده در موجود جزئیات تمام وضوح

 همچنین آنها رویکرد، همین از استفاده با. تر استدور اینچ 10-9 دهد تشخیص آن از تواند می انسان چشم

 کپال مقابل در دریچه بافت برای مختلف مواد از استفاده با را انسان قلب دریچه سخت از مدل یک دتوانستن

 از باالیی سطح تا دهد می اجازه تنها نه این رویکرد .کنند چاپ بود شده تشکیل دریچه در که معدنی های

پرینت شود بلکه به میزان قابل توجهی زمان و هزینه را کاهش می  پزشکی های مدلعنوان  به و حفظ جزئیات

 خوان،است مغز داخلی، استخوانی ساختار با سالم، انسان یک پایبه طور مثال دستیابی به سی تی اسکن  دهد.

 از کمتر در ، با استفاده از این روشکشدمی  طول ساعت 30 از بیشکه  پوست، و نرم بافت عضالت، تاندونها،

 . انجام می شود ساعت یک

 

 

 

 

 و معمول یایش هاآزم برای مناسب ابزاری عنوان به بعدی 3پرینت به ، آنها روش که امیدوارند محققان

 قرار جهت متخصصان از تیم یک استخدام حاضر، حال در. کند کمک انسان بدن درک و بیمار آموزش تشخیص،

 ،می باشد خطرناک که این از نظر صرف ،سه بعدی در بیمارستان ها های چاپ برای ویراتص برداری داده و دادن

 MRIبرای اسکن یا  یکپزش مرکز یک به که یبیمار هرکه  است ممکن آینده سال پنج طی . است گران بسیار

را  خود خاص یبیمارداده های  از بعدی 3پرینت  مدل یک، بتواند کند می مراجعهمعمول یا غیر معمول 

  دریافت کند.



 

 

  http://www.3ders.orgمنبع :

 زاینیپرینتر سه بعدی آید :تهیه و تنظیم از
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