
 

 ربات های کوچک چاپ سه بعدی شده 

و توسعه داده اند. این کرده  یطراح شده بسیار کوچک یچاپ سه بعدربات  کی ایجورج یمحققان موسسه فناور

اری بیم نیتسک ،یدیداخل ور یها یجراح یتواند برا یمحرکت می کند و  استفاده از کنترل ارتعاشاتبا ربات 

 .مورد استفاده قرار گیرد یلرزه ا یها تیفعال یهشدار دهنده زود هنگام برا یها ستمیو س ها

شده سه بعدی چاپ ربات  نیاست. ا ایجورج یموسسه فناور جدید در هیک ساخت micro-bristle-bot ربات

امواج فرا صوتی که در درمان و جراحی به فراوانمایی )، منابع ها ارتعاشات از بلندگوکنترل با استفاده از  کوچک

 .حرکت می کند کیزوالکتریپ یها عملگرو  (کار می روند

 تکنولوژی نیاتوسعه  یما در حال تالش برا" توضیح داد:  وتریبرق و کامپمهندسی دانشکده  اریاستادآزاده انصاری 

 تسیز ک،یالکترون ک،یمکان نقطه تالقی علوم. ما در میدر ذهن دار بسیاری را یکاربرد یو برنامه ها میهست

 ".میکن یکار م کیزیو ف یشناس
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اندازه احتماال ، متر یلیدو م تنهاو  می باشدگرم  یلیحدود پنج م شده یسه بعد چاپ یروبات ها نیاوزن 

د نتوان یمشابه م یروبات ها انبوهی از روز کیباورند که  نیطول دارند. محققان بر ا ،مورچه در جهان نیکوچکتر

 .قرار گیرنداستفاده مورد داخل بدن انسان دیدگی   بیبهبود آس یبرا

د از فرکانس توانن یبه صورت جداگانه کنترل شوند و محققان م شانیکربندیتوانند بسته به نوع پ یها م روباتاین 

توانند  یم هیثان کی تنها در اگر رباتها کوچک باشند، یپاسخ استفاده کنند. حت دریافت یمختلف برا یارتعاش یها

 .چهار برابر طول خود را پوشش دهند

 چهار تا شش پا دارند bots-bristle-micro یها ربات

photon -two از تکنولوژی که با استفاده هستندی مریپلسه بعدی شده  یچاپکوچک دارای بدنه  یها رباتاین 

 polymerization lithography (TPP)  چهار تا  دارای چاپ شده که معموالَ هبدن نی. اشده استساخته

د، ردگ یمارتعاش  جادیباعث ا یخارج هیکه با استفاده از منبع تغذ کیزوالکتریپ عملگر کیشش پا است، به 

 منابع ،یصوت یمانند بلندگوها یخارجرا از منابع  ارتعاشاتتواند  یم نیهمچن ستمیس نیا .شود یچسبانده م

 .کند دریافت کیزوالکتریپ یو بلندگوها فراوانمایی



 

 

د. شو یسمت جلو م سبب حرکت آن ها به و دهد یحرکت م نییها را به سمت باال و پا ربات یپاها ارتعاشات

 ییدر حال توسعه توانا شمیو ت یانصار آزاده کند. در حال حاضر، یدامنه ارتعاشات سرعت ربات را کنترل م

 یم ،شته باشیددا تیربات کوچک قابل هدا کیشما که  یهنگام": داد حیتوض ویرباتها هستند.  در این هدایت

 ".دیده یانجام م یجالب کارهای بسیار دیتوان

ی با توانایی شنا کردن و پریدن ربات هاچاپ سه بعدی  یآنها شروع به کار بر رو دستیابی به این هدف،از  پس

 .ربات ها را مورد آزمایش قرار می دهنداین  شگاهیدر آزما یباز نیزم کیدر حال حاضر، محققان در خواهند کرد. 

و آنچه را که  میکن یبررس مشاهده ورا مورچه ها  یرفتار جمع میتوان یمما به عنوان مثال "آزاده انصاری گفت: 

 طیمح کیدر  bots-bristle-micro یربات ها نیا .میاعمال کنچکمان کو یربات هایاد میگیریم در آنها از 

  ".انجام شودبیرون بروند باید کارهای زیادی  به جهان دآنها بتوانن نکهیاز ا اما پیش ،روند یراه م یشیآزما
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