
 

 

 پرینت سه بعدی و پینوکیوی واقعی!

 

جان  هه ساختک یپدر ژپتو به عروسکق و عالقه حتما داستان پینوکیو را شنیده اید یا فیلم آن را دیده اید. عش

می  کاریپرینت سه بعدی استفاده از ست. پدری عاشق با حال این اتفاق در دنیای واقعی افتاده امی دهد! 

 کند تا فرزندش بتواند مانند کودکان دیگر زندگی خوب و شادی داشته باشد. در ادامه بیشتر بخوانید.

 چاپ سه بعدی دست مصنوعی نوزاد توسط پدرش

 شده برای پسر دو ساله خود، شرکت تولید چاپ سه بعدیی کیدرولیه یبازو کی یپس از طراحپدر  کی

ن به رفت قطع عضو، مارانیبتا چند سال گذشته تنها راه پیش رو این تاسیس کرد. را  Ambionics پروتز

 اندازه گیری یک مدل پیش ساخته تولید انبوه شده شامل تعداد زیادیپزشک ارتوپد بود که پس از انجام چند 

در حال حاضر  .ا سفارش می دادندر پوشیدن آنها حتی در صورت اندازه شدن راحت نبودو مهره که  چیپ

ستند در دسترس ه ستیوتراپیزیو پزشکان ف شخاصاسه بعدی برای قابل چاپ  یاز پروتزها زیادی تعداد

به صورت  Makers Making Change و e-NABLE مانند ییسازمان ها قیا از طراز مدل ه یو برخ

 .می باشددسترس  رایگان قابل

 پرینت سه بعدی و عشق پدر ژپتو 
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به  NHS. چپ متولد شد بازوی آسیب قطع عضو با ،تیو همسرش ک انیرا بنفرزند ، ُسلپسری به نام 

را  یمصنوع پروتزهای  نهیهز، به یک سالگی فرزندشانکه پیش از رسیدن سن  کرداین خانواده اعالم 

ود چپ خ بازویاز نمی تواند  اومتوجه شدند که ابتدایی پنج هفته  طی لسُ  اما پدر و مادر ،کندنمی  نیتام

ه منظور بکه فرزند او  بود متوجه شد یاستاد روانشناسبا توجه به رشته اش که  رایانکند. بن  یاستفاده نم

او  نی، بنابراعضله بازو و مغز داردنیاز به کار کردن هر دو  از دست دادن عملکرد بازوجلوگیری از 

کرد.  تصلم لسُ   را به اندام بودبرابر ش پسر یبازوبا اندازه طول آن  بایاسفنج آشپزخانه را که تقر کی

 دادن حلارتباط با جهان،  یبرقرار یبرا خود دیجد یاسفنج یبا استفاده از بازو ُسل قه،یچند دق ضدر عر

 .استفاده کرد اءیاش دنیو کش

 

 شروع به یادگیری مدل سازی سه بعدیسپس  ه کرد. ویاضافبه انتهای این بازوی اسفنجی تسمه بن  بعدها

ورد م یتکنولوژ"داد:  حیپسرش کرد. بن توض یبرا مصنوعی یک پروتز پرینت سه بعدیبه منظور 

 نوزادان یبرا موجود یها نهیکند. گز ینم کارمناسب  ه طورکودکان ببرای مدرن  یاستفاده در پروتزها

 ییورهابه سنس متکی یتکنولوژ نی. استندین بهینه از دست داده اندخود را  یکه اندام ها ییو کودکان نوپا

ظر ناز  پروتزها بیشتر این نی. عالوه بر امی باشدچهار سال مناسب ن ایسه  ریز کودکان یکه برااست 

روتز پاست تا انها نیز بتوانند جهان  سراسر ازقطع عضو  من کمک به کودکان دف. هستین مطلوب ییبایز

تز های این پرواست  نیا تیواقع. کننداستفاده از آن تا بزرگسالی و  مناسب خود را داشته باشند مصنوعی

مصنوعی کامال ایمن هستند و به علت نداشتن هیچ قطعه کوچک و باتری از ابتدای نوزادی قابل استفاده 

 " .می باشند

 واقعی! پرینت سه بعدی دست پینوکیو

ستفاده احرکت پاها  یبرا عیکه از فشار ما از عنکبوت ،یرتبدون با یمصنوع مپلنتیا کی ساخت یبرا بن

استفاده  یکیدرولیه یبازواین  یطراح یبرا Autodesk ی. او از نرم افزار مدل سازالهام گرفتمی کند 

 ازهبه اند لسُ  چاپ کرد. در حال حاضررومیزی  یچاپگر سه بعد کیا استفاده از کرد و سپس قطعات را ب

 یم میرست وتریکامپ شیصفحه نما یرا بر رو سه بعدی دستگاه پدرش مدل یوقتبزرگ شده است که  یکاف

 ."بازو"، بتواند بگوید: کند
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 خدمات پرینت سه بعدی و چاپ سه بعدی اندام کمکی!

 هایاز پروتز رای بن این امکان را فراهم کرد تا تعداد زیادیب RS Components با یهمکار

Ambionics  از اندامشان  یسکن سه بعداستفاده از از سراسر جهان با ا روی اشخاص زیادی را بر

، اظهار داشت: "من داستان  RSدر چاپ سه بعدی خدمات کل ریمعاون مد نگز،یهاچ سونی. آلامتحان کند

بتواند  RS کردم که راهی وجود دارد کهو تصور  مشاهده کردم یونیزیتلو یدر خبرها را نیبن رادلسوزی 

او و چشم انداز جسورانه  تیمامور .میارتباط برقرار کرد با بن رایان لینکدین ازطریق. ما به او کمک کند

رتبط مهای  نهیزم ای محصول توسعه هنیدر زم یبدون دانش قبلبن شخصی  ن،ی.عالوه بر ادیما را الهام بخش

فیالمنت های  تامین. با میکن یبانیپشت Ambionics که از میگرفت میما تصم نیبنابرا .ساخت و ساز بود با

 شیاآزم یبر روخود را بدون محدود شدن به وسیله هزینه ها، کامالَ  فکرتواند  یم انی، رابعدیپرینت سه 

  " .ها متمرکز کند

دون هیچ تجربه ای در زمینه مدل ب یاستاد روانشناس کیاست که  یبه گونه ا یبه چاپ سه بعد یدسترس

 ی، به طوریاد گرفتهو برش را  یسازچند ماه نرم افزار مدل طی تنها  ،یافزودن دیتول ایسازی سه بعدی 

ود را های خ ایدهشما نیز می توانید  کند. کودک خود را چاپ یمناسب برا یکیدرولینسخه ه کیکه بتواند 

 به حقیقت تبدیل کنید. سفارش پرینت سه بعدیبا 
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