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         خطر آموزش کاربران بر روي بیمار واقعي و توانايي فراهم کردن شرايط آموزش هر 
نوع جراحي در محیط مجازي از جمله انگیزه هاي استفاده از محیط مجازي براي آموزش 
و کمک در جراحي مي باشد. جراحي استخوان يكي از انواع جراحي است که شبیه سازي 
آن مورد توجه بسیاري از پژوهشگران بوده و آزمايشگاه هاي زيادي به صورت ويژه در اين 
زمینه در حال فعالیت هســتند. در پژوهش هاي انجام گرفته بر روي شبیه سازي آموزش 
جراحي استخوان در محیط مجازي، تاکنون فرايند براده برداري به صورت فیزيكي و جامع 
بررسي نشده و تالش ها براي رسیدن به نیروي واقع گرايانه در تمامي اين کارها بدون بررسي 
فرايند به طور دقیق از نظر مكانیكي انجام شده است. لذا نیاز به بررسي دقیق تر فرآيند و 
اعمال فرموالسیون دقیق تر به الگوريتم محاسبه نیرو محرز است. در اين طرح يک سامانه 
شبیه سازي جراحي استخوان در محیط مجازي بر پايه يک مدل مكانیكي نیرويي ارايه شده 

است. در مجموع دستاوردهاي خاص اين طرح را مي توان در موارد زير خالصه نمود : 
- طراحي و ســاخت يک واسط المسه اي شش درجه آزادي متناسب برای ارتباط 

با محیط مجازي،
- ارايه يک مدل مكانیكي نیرويي در براده برداري از اســتخوان و ساده سازي مدل 

بر پايه پارامترهاي اساسي،
- بیــان مدل نیرويي بر پايه المان هاي حجمي با قابلیت در نظر گرفتن غیرهمگن 

، CT و  MRI بودن بافت استخوان و سازگاري با ساختار تصاوير
- اعمال مدل نیرويي حجمي به کاربر به صورت زمان واقعي 

- نمايــش تصاوير MRI  و CT و نمايش کم شــدن حجم بــه کاربر به صورت 
 ، 3D Texture Mapping همزمان با اعمال نیرو با استفاد از روش

- اجراي شبیه سازي در محیط مجازي به کمک واسط المسه اي.
     


