
 

 

 یکرباتدست پرینت سه بعدی 

و متخصص در است شده  سیتأس ط فردریک سیکارزکه توس youbionic شرکت ایتالیایی ،2014 سال از

له ربات به وسی کنترلقابل  شده پرینت سه بعدی یپروتزها بر روی، می باشد کیونیو ب کیرباتزمینه 

 انمکرد و از آن ز های رباتیکیپروتز به سفارش گیری آغاز شیدو سال پاز شرکت  نیکار کرده است. ا

محصول  در حال حاضر این شرکت آخرین. ادامه داده است یاصل به اصالح و به روز رسانی مدل

 .منتشر کرده است Youbionic One تحت عنوانخود را رباتیکی 

 ربات پروتز دست مصنوعی پرینت سه بعدی 

 ییتوانا شیافزا درما به  ، سه بعدی رپرینت یکه امروزه تکنولوژ مینوشت: "ما معتقد یلیمیدر اکریسایز 

این  .، کمک می کندکنند یکار نم یاز بدن که به درست ییبخش ها ینیگزیو مداخله در جا یانسان یها

 ".برساند یتواند انسان را به سطح باالترب تااست  ییها یورافن جادیهر روز متعهد به اشرکت 
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 Youbionic کمکی منحصر به فرد رباتیکی دستگاه ایجاد در حالبه کمک پرینت سه بعدی شرکت  نیا

One  به صورت کنترل گونه ای برنامه ریزی کنند تا نه تنها  بهرا  این ربات توانند ی. کاربران ممی باشد

 .ور تسهیل زندگی روزمره کمک کندبه آنها در انجام وظایفشان به منظبه صورت مستقل از راه دور بلکه 

 179 به ارزشرا برای پرینت سه بعدی   Youbionic Oneربات   سه بعدی  یها لیفا دیتوان یم شما

. یدبساز چاپ سه بعدیرده و خودتان آن را با استفاده از تکنولوژی ک یداریشرکت خر تیدر وب سا دالر

این امر برای شما این امکان را فراهم می سازد تا قبل از چاپ سه بعدی دستگاه، بر اساس شیوه زندگی 

ده و ریجاد کاکرد، تغییر اندازه و هر چیزی که به آن نیاز دارید خود در آن تغییراتی مانند ویرایش عمل

 دیسفارش پرینت سه بعکاربران هم چنین می تواندد بر اساس نیازشان  .دستگاه را سفارشی سازی کنید

 بدهند.

 

ر موجود د یباور نکردن یبه فناور یدسترس امکانکه  می"ما معتقد :نوشتخود  تیدر وب سا این شرکت

 " .داشته باشندباید برای تمامی انسان ها وجود عصر مدرن ما 

 تلفیق دو ربات پرینت سه بعدی و  تکنولوژی
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 Boston، این شرکت با شرکت رباتیکی پیشرفته این ربات یساز ینوع سفارشااز  یارائه نمونه ا یبرا

Dynamics  و رباتهمکاری کرده Youbionic One  از طریق ترکیب آن با ربات سگ راSpotMini 

 داده است. رییتغ

شرکت   Spot Mini و  Youbionic Oneاه رباتیکیگدستدو  ی: "همپوشاناعالم کرد یوبایونیک تیسا وب

Boston Dynamics همکاری دو هوش استرا ایجاد کرده  اتیانجام انواع عمل یآماده برادستگاه  کی .

 ".بسیار هیجان انگیز استشان برتر برای همسوسازی حرکت

 استفاده از پرینت سه بعدی برای ساخت ربات

سیستم دید سه  برای عصر مدرن امروز بسیار ایده آل می باشد.  SpotMini چهار پا تمام اکتریکی ربات

توانایی های خاص این سیستم را تکمیل کرده  ،در حالت شارژ قهیدق 90به مدت  حرکت ییتواناو  بعدی

 .است

 



 

 

 وزن است. هم چنین این ربات که  لوگرمیک 14 با توانایی تحمل صلمف 17 یدارا یلوگرمیک 25 رباتاین 

ل و انجام می باشد، قادر به باال رفتن از پله، حمل وسای Boston Dynamicsشرکت ربات  نیتر آرام

 کارهای خود در داخل منزل، محل کار و یا در محیط برون می باشد.

تمامی توانایی هایی که در ربات قبلی خود در سال گذشته در سلایر های  Boston Dynamicsشرکت 

این اما  خود نیز قرار داده است. SpotMini به نمایش گذاشته بود را در نسخه GEواقعیت مجازی در 

 ین هایدوربنشان دهنده عمق و  مجموعه حسگر کیمانند  د،یجد یها یژگیو یدارا نیهمچنربات جدید 

 .جهت یابی می باشدکمک به  یبرا ویاستر

بسیار هیجان انگیز است و شما می توانید به وسیله آن  Youbionic One و Spotminiهمراهی دو ربات 

 یک دستگاه کمکی شخصی با تکنولوژی پیشرفته داشته باشید. 

 یبه مهارت ها ازیکه ن یفیبه کمک در انجام وظا ازیکه ن یکس یبرا تواند یماین دستگاه  است یهیبد

بودن،  منیجهت ا .  فقطاست دیمف اریبسدارد  وانیل آب در ختنیر ای emailدریافت مانند  یحرکت هیاول

  اطمینان حاصل کنید. در شب دنیهنگام خواب از خاموش بودن دستگاهبهتر است 
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