
 

 

  سه بعدی ربات شبکه ای پرینت

یده اید. ربات هایی که قادر هستند بدون محدودیت زمان و شن پرینترهای سه بعدی رباتیکباره حتما در

ردی بی نظیر دست یافته اند. آنها ربات اندازه به ساخت اشیا مورد نیاز ما بپردازند. اما محققان به دستاو

که دارد در آب بکه ای را با کمک پرینت سه بعدی ساخته اند که قادر است با خاصیت های خاصی ش

 نید.شناور بماند و اشیاء را بگیرد! در ادامه بیشتر بخوا

 با قابلیت گرفتن اشیاء شناورربات شبکه ای پرینت سه بعدی 

 یالتیاه ادر دانشگ تحقیقاتی میت کیاند.  مغناطیسی انجام داده سه بعدی پرینتکارهای زیادی با مواد محققان 

 کارکرد با یکونیلیس سه بعدی ساختارهای پرینترا با  (Meshشبکه ای ) یبات هار یشمال ینایکارول

 جادیرا ا کییهوشمند االستومر یآنها ساختارها جه،ی. در نته اندداد وسعهت یزیقابل برنامه ر یسیمغناط

ا اشیا رتوانند  یروباتها ماین دهند.  یشکل م رییتغ مجددا یسیمغناط دانیکرده اند که در واکنش به م

 .باشند دیمف یزشکابزار پ اینرم و  یهاربات در توسعه و یا کنند  انتخاب

 هیاول نمونه کیآنها فقط اما ساده بهتر هستند،  فیانجام وظا یربات ها برامحققان بر این باورند که اگرچه 

در  نهیموجود در زم یها تیقابل قیتحق نی: "ادیگو یمتحقیق  نیمتناظر ا سندهیولو، نو نی. اورلمی باشند

 هیاول مرحله کی نیدهد. در حال حاضر، ا ینشان م ارنرم  کیو ربات یسه بعد پرینت بیحال ظهور ترک

 ".است ینرم رباتیک در تولید عملگر

دن آزاد شسبب این رخداد  ،تغییر شکل می دهند یسیمغناط یروهایبر اثر تعامل با نعملگرهای فوق نرم 

 ،که محققان ارائه دادند یمیمفاه های از اثبات یکی. دشو یآهن درون آنها م لیذرات کربوندر  پیچش ای

ه را گرفت قطرات یسیمغناط دانیمزمان اعمال در ربات این نگه داشتن قطرات آب بود.  یبرا یسمیمکان

 ای عاتیحمل ما یبرا یراه عال کیتواند  یم یطراح نیاد. کن یآزاد مو در زمان نبودن میدان آن ها را 

 .باشد یشگاهیآزما طیمخلوط کردن آنها در شرا

وجه با ت. ندستهآهن  کیآب و ذرات کربن ع،یما کونیلیس ،یکونیلیسمهره های  کرویربات ها شامل م نیا

از مجموعه ای از تنظیمات  محققان ،منحصر به فرد یروشهابه  آهنرباها به توانایی این ربات در تعامل با

 مقاصد مختلف استفاده کردند.  یبرامتفاوت 
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 .قرار دارد آن طرف کیدر  چنگال کیبه شکل فنر هستند که  ه ایشبک ساختار کی یدارا این ربات ها

عال ف ریغرا با خود می کشد.  چنگالجمع شده و  فنر مانندروشن است، بخش  یسیمغناط دانیکه م یهنگام

 ستمیس کی نی. ای را بگیردومینیآلوم توپ کوچک کی یافته وگسترش  چنگالدهد تا  یاجازه م دانیکردن م

 اما در عین حال بسیار تاثیر گذار می باشد.ساده  اریبس شبکه ایربات 

مانند انقباض  ییمختلف عملگرا یها نرم با حالت ساختار هایتولید ما را قادر به  یبعد سه پرینت

 ییکه ها. شبمی سازدمجدد عملکرد  میتنظ زیشکل چندگانه، و ن راتییو تغ کیزوتروپی/ آن کیزوتروپیا

شکل دادن  رییبا تغ ،یخارج یبه محرک هاو  رندیگ یمجددا شکل م یسیمغناط ور میدان هایضحکه در 

بات ر ای کشت سلول ها و یبافت فعال برا یهاتوانند به عنوان داربست  یماین سیستم ها  .دهند یپاسخ م

مورد استفاده قرار کنند،  یم یسطح آب زندگ ای که درموجودات زنده  به تقلید از ساخته شده نرم یها

 .گیرند

 ساخت ربات شبکه ای کاری بی نظیر در دنیای پرینت سه بعدی

 رینترپبه طور آزمایشی، . محققان بود رینظ یکامال ب سه بعدی پرینتاز لحاظ  شبکه ای یبات هار ساخت

سه بعدی را به  پرینتراین  ند. آنهاساخت   OpenBuildsاز  CNCیبا استفاده از طراحخود را  یبعد سه

سفارشی سازی  CNC یمعمول ندلیاسپ کی یبه جا  Nordson EFDاستفاده از محفظه سرنگمنظور 

 میتنظ Dispenser Fluid Performus V کیبه وسیله سرنگ محفظه  یبر رو کی. فشار پنوماتندکرد

. ضرورت دارد 27 لنیات یاستفاده از نازل پل لیبه دلامر   نی. امی کندکنترل شده  و میزان تزریق راشده 

 .دوش کنترل می Arduino Mega 2560 کروکنترلریمیک برد توسط   x-y-z راستایحرکت در 
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