
 

 

 ساختار های مشبک انعطاف پذیر  پرینت سه بعدی

 یکرده اند که م یرا طراحای   شده پرینت سه بعدیمواد مشبک   (MIT)ماساچوست یموسسه فناور نیمهندس

و  نرم مانند عضالت یاز بافت ها تیحما یهستند و برا ریمواد انعطاف پذاین متصل شوند.  ماریتوانند به بدن ب

 .شده اند یتاندون طراح

 تولید ساختار های مشبک انعطاف پذیر برای پشتیبانی در درمان بافت های نرم

به دلیل تمرکز بر کار  نیا": گفت MITدانشگاه  محقق این پروژه و دانشجوی فوق دکترای نسونیپت نیسباست

 ".دستاورد جدیدی محسوب می شود ،نرم یاز بافت ها پشتیبانی یبرا ازیو هندسه مورد ن یکیمکان یها یژگیو

این  شود. اما یاستفاده م دندانهای و تاج  یسفارش یساخت پروتز ها یبرا معمولبه طور  پرینت سه بعدی

 .شوند یاز مواد سخت ساخته م ،سخت بدن قطعات به علت جایگزینی بخش های

تیبانی پش تمرکز بر قطعات جایگزین برای بخش های سخت بدن، طرح هایی برای  یبه جادر این تحقیق  انمهندس

مواد، ین ا پرینت سه بعدیبا  ارائه داده اند. د زانوبند ها و دستگاه های قابل ایمپلنتمانن از بخش های مختلف بدن

 .است ریهم امکان پذ هم چنان یساز یسفارش

https://idesign3d.ir/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%db%b3-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b2-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af/
https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87/


 

 

 

 شده پرینت سه بعدی ریانعطاف پذمچ بند های مشبک 

شان ن ریانعطاف پذ شبکه هایاین با استفاده از بریس مچ پا )مچ بند(  پرینت سه بعدیکار خود را با  محققان،

از مچ پا  ،داخل بهاز چرخش  یریجلوگدر عین مچ پا مفصل  فراهم کردن حرکت آسانبا  مچ بنداین دادند. 

  کند. یم یبانیپشت

 یدست که ممکن است پس از سکته مغز ارادی ریاز حرکات غ یریجلوگ یدستکش برا کی نیهمچن این گروه

 .توسعه دادند، رخ دهد

 ی. ما در حال تالش برامی رسندبزرگ  اریبس شده به نظر پرینت سه بعدیوسایل پوشاک و "گفت:  نسونیپت

  "ه ها هستیم.چیافتن راهی برای ایجاد ساختار های با انعطاف باالتر و راحتی بیشتر مانند پار

https://idesign3d.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/


 

 

، الهام (شود یم افتیکه در عضالت، تاندون ها و رباط ها  یساختار ینیپروتئ)کالژن  یاز ساختار مولکول میت نیا

 پرینت سه بعدی یبرا (TPU) کیاورتان ترموپالست یو از پل ها کردالگو یشروع به طراح نسونیپت. اندگرفته 

 .کرد استفادهخود  یطرح ها

جان هارت . . نتایج این تست ها راضی کننده بودکردند شیکار خود را آزما نیمهندساین کمک داوطلبان،  با

 کساختارهای مشباین آن است.  یریپذ تطبیقو  یدر سادگ کیتکن نیا ییبایز" :گفت کیمکان یمهندس اریدانش

می تواند به گونه ای طراحی شود  آن کیو مکان ساده رومیزی پرینت کرد سه بعدی چاپگر کی یتوان بر رو یرا م

 ."با بافت نرم سازگار شود قیبه طور دقتا 

ی ساختار هاتولید  یحال برا نیبا امی توانند خاصیت کشسانی داشته باشند. ، مواد بندمچ ساخت یک  یبرا

 وزنگ  فوالد ضد افیال ترکیب کردنداشتند که با  یمواد سخت تر جادیبه ا ازیمحققان ن مشبک قابل ایمپلنت،

 یمچاپ این ساختار  یبر رو گرید کیاالست هیال کیسپس آن ها د. شو تیریمد یکاالست ساختار های مشبک

  .کنند

 

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 

 

 ساختار های مشبک. وجود داردبا بدن انسان  با توانایی ارتباط ها انواع دستگاه جادیا لیپتانس"افزود:  نسونیپت

به طور بالقوه از انواع ها تمامی این دستگاه  ،مانند استنت ها یعروق یقلب یدستگاه ها یحت و ارتز ها ،یجراح

 ".شوند ی، بهره مند مدادیمنشان ما که  یساختار
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