
 اسکنر سه بعدی بدن
های سالمت، ابعاد در کمترین زمان، شاخص

و آنتروپومتریک بدن را با دقت باال ارزیابی 
 کند.می
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اسکنر سه بعدی بدن 

 کند؟چگونه کار می

با تصکککویر  .گیردکاربر در محل اسکککقن قرار می
عدی در هر  برداری عمقی، طه سککککه ب هزاران نق

ابر نقککاد در  شکککود.ایجککاد می لحظککه از شککک ص
قاد فریم باهم ترکیب شککککدا و ابر ن های متوالی 

 شود.ها نقطه ایجاد مینهایی بدن با میلیون

ابر نقاد نهایی، مش بندی شککدا، مدس سککه بعدی 
بدن تولید می شکککود. در مر له بعد مدس کامل 

ح شککدا و مدس کامل و قابل تحلیل به ودود اصککال
 آید.می

های مولفه .شککودمدس اصککالح شککدا پرداز  می
جام و ...  ها، ا  ندازا  عاد و ا مورد نظر اعم از اب

 شود.است راج می

های سکالمتی از رری  رواب  اسکتاندارد و شکاخص
حاسککک ه  باال م قت  با د ید شککککدا این  وزا  تای

 گردد.می

 

 



 کندکه این دستگاا به رون  آنها کمک میکسب و کارهایی 
 هاها، باشگااهای ورزشی، فدراسیونمجموعه -

 های تغذیهکلینیک -

 مراکز ررا ی و دوخت ل اس -

 سازها )با استفادا از پرینت سه بعدی(مجمسه -

 ررا ان صنعتی -

 مزایای اسقنر سه بعدی بدن

ای برای کاربر روشککی ریرتهادمی اسککت. هین گونه خطر و عار ککه -
 ندارد.

 های مهم سالمتی در چند ثانیهاست راج شاخص -

 دهد.پروندا ش صی امقان مشاهدا تغییرات در روس زمان را می -

 بسیار دقی  و کاربردی است. -

سی روند تغییرات  - شقان برای برر بهترین ابزار برای مربیان یا پز
 شاگرد و یا بیمارشان

 گزار  قابل دسترس در هر زمان و هر مقان -

 ادا برای پرینت مجسمه سه بعدیقابل استف -

 قابل استفادا برای ررا ی ل اس -

 

 

 تماس با ما

 دید سه بعدی

 شمالی تهران، خیابان کارگر
 

+989120674714 
info@vision3d.ir 

 

 وبسایت:
http://vision3d.ir 

 

 

 

 افزاریهای نرمویژگی
 ایجاد پروندا ش صی برای هر کاربر -

 گیری ابعاد، مسا ت و  جم هر نا یه از بدناندازا -

 تفقیک ترکیب بدنی اعم از چربی، عضله، آب و ... -

 آنالیز پاسچر یا نحوا اسقرار بدن -

 های سالمتیمحاس ه شاخص -

 تعیین سوماتوتایپ یا شقل بدن -

 گیری قد و وزناندازا -

 های رشد و بالیدگیشاخصبررسی  -

های ورزشی با توده به فیزیک بررسی استعداد افراد در رشته -
 بدن

 هاامقان تعیین هدف و دن اس کردن آن -

های زمانی امقان مقایسه و دن اس کردن تغییرات بدن در بازا -
 م تلف

 

 

 

 

 
 

 

 

 محی  و شرای  کاری
 1.8m × 1.7m × 2.2mفضای کار  -

 ن اید هین شی ا افی باشد.در فضای کاری  -

متر سککانتی۱۱۷فاصککله برج سککنسککور تا صککفحه گردان  -
 است.

متر باید سکککانتی ۵۳ارراف صکککفحه گردان به فاصکککله  -
 خالی باشد.

شته  - صاف قرار دا صفحه گردان باید یک دیوار  پشت 
 باشد.

 صفحه گردان ن اید در گوشه اتاق قرار دادا شود. -

ابعاد و شقل  ل اس ش ص باید دذب بودا به روری که -
بدن را نمایش دهد )مانند نیم تنه و شکککلوارذ دذب 

ها و شکککلوراذ دذب در آقایان(. ل اس ن اید در خانم
 براق و درخشان باشد.

 موهای بلند باید باالی سر دمع شود. -

در  ین اسکککقن شککک ص باید ثابت و بی  رکت بماند  -
 ثانیه( ۴۰) دود 
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