
 

 عضوهای در حال حرکت بدنروی  نت سه بعدیپری

 

انجام به را برای اهداف پزشکی  سه بعدی رپرینتصنعت های اساسی در  محققان دانشگاه مینه سوتا پیشرفت

حرکت های در حال  مستقیم بر روی اندام سه بعدی پرینتفناوری ضبط حرکت برای  این گروه از .ه اندرساند

معموالً در ساخت فیلم برای ایجاد جلوه های ویژه مورد استفاده قرار می  فناوری ضبط حرکت .استفاده کرده اند

با وجود این است.  قرار گرفتهآزمایش  مورد در بخش پزشکی با موفقیت پرینت سه بعدیگیرد، اما اخیراً برای 

را در  مهمیتغییرات  ه، امروزه نظر می رسیدچند سال پیش غیرقابل تصور ب ی تاپیشرفت نینچکه موضوع 

 در روش جدید می تواند به تشخیص و نظارت بر ریه. این به وجود آورد می تواند بسیاری از اقدامات پزشکی

 کمک کند.مبتال به کرونا نیز بیماران 
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 عضوهای در حال حرکت بدناستفاده از تکنولوژی ضبط حرکت جهت پرینت سه بعدی روی 

می تواند با طیف گسترده ای از مواد از پالستیک و فلزات  تکنولوژی پرینت سه بعدیعلیرغم این واقعیت که 

 های کاربرد رب سه بعدی رفناوری پرینت کار کند، مدت زمان بیشتری طول می کشد تاها  ماده  زیستگرفته تا 

که به طور معمول روی سطوح بیولوژیکی زنده متمرکز می شوند تأثیر بگذارد. دلیل  پرینت سه بعدی زیستی

 و های نرم در حال حرکت بسیار چالش برانگیز است مستقیم بر روی بافت سه بعدی پرینتاین امر این است که 

، هرگز عالوه بر این موضوع .سازگار شوند هستند در حال تغییر دائماَکه  عضو از ییسنسورها باید با پارامترها

دانشگاه مینه سوتا و منقبض می شوند. اما محققان  منبسطبطور مداوم  و بی حرکت نیستنداندامهای زنده 

سه بعدی  پرینتایجاد ابزاری برای  جهتکه با استفاده از دوربین های دوگانه  توسعه داده اندتکنیک جدیدی 

 د.سازانع را بر طرف می این مدر زمان واقعی 
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فضای تغییر شکل سطح  برای یادگیری اسکن سه بعدیاز داده های  محققان پیشنهاد کردند که می توان

باعث می شود هندسه دقیق سطح به صورت سه بعدی بازیابی شود و برای انطباق مسیر این امر  استفاده کرد.

مشابه انگرهای ردیابی ضبط حرکت د. محققان از نشقرار گیراستفاده  مورد در زمان واقعی سه بعدی پرینت

به  سه بعدی پرینتردستگاه برای کمک به  سازی، در صنعت فیلم برای ایجاد جلوه های ویژهموارد استفاده شده 

این تیم کردند.  مورد نظر استفادهو انقباض اندام انبساط حرکات سه بعدی با  پرینتمسیر  منظور تنظیم

 امپدانس توموگرافی) EITیک حسگر کرنش ، ضبط حرکتبرای نشان دادن سنسور جدید و تکنیک تحقیقاتی 

به منظور نظارت بر تغییر  تنفس الدر ح طور مستقیم بر روی یک ریه ( مبتنی بر هیدروژل را بهالکتریکی

 سه بعدی کردند. پرینت حاالت آن

 

این روش می  هبود یابد.سنسورها باید بیشتر شود و دقت کلی تکنیک بمحققان زیست سازگاری طبق گفته این 

در موارد  . به عنوان مثالایجاد کند جراحدر عمل های پرینت سه بعدی زیستی برای جدیدی  کاربرد هایتواند 
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یابی به برای دستمی تواند  سه بعدی اتوماتیک در محل پرینتبالینی که تزریق مواد بیولوژیکی مورد نیاز است، 

 د.جایگزین عملیات دستی شو ،کنترل مکانی دقیق در مدت زمان طوالنی

های پزشکی با کمک  درمان ،تطبیقیسه بعدی  پرینتاین روش  مال وجود دارد که در آینده نزدیکاین احت

 و روی و مستقیم مواد بیولوژیکی داخل اتوماتیک پرینتتقویت کرده و امکان  پرینت سه بعدی رابا قابلیت ربات 

سه  پرینتما مرزهای " :گفتاین پروژه  سرپرست، Michael McAlpine. پروفسور سازدبدن انسان را فراهم 

 پرینتفقط مربوط به  در آیندهسه بعدی  پرینت. جا به جا کردیم دشحتی تصور نمی هایی که روش ابعدی را ب

می تواند برای بیماری هایی موضوع بزرگتر خواهد بود. این  خودکاربلکه بخشی از یک سیستم روباتیک  یستن

 "مهم باشد.  رمان بیماران در معرض خطر هستندکه ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی هنگام د کرونامانند 

 organs-expanding-onto-directly-print-3d-to-capture-https://www.3dnatives.com/en/motion-/230620205: منبع

https://www.3dnatives.com/en/motion-capture-to-3d-print-directly-onto-expanding-organs-230620205/

