
 

 

 سفارشی کفی کفشپرینت سه بعدی 

شده راه به عنوان  سه بعدی پرینتبازار کفش های  کوو ا داسیمانند آد بزرگ یاز شرکت ها یکه تعداد یدر حال

سودآور  حوزه نیبهبود ا یبرا زیانگ جانیه یراه ها یافتن کمپانی ها در حال گریهنوز هم دهدف قرار داده اند، 

 یعمل یها یاست. نگران یکی از کاربرد های کوچک این فناوری تنهامد روز های کفش تولید  . البتههستندمد 

. یک کمپانی دوام و کاهش درد وجود دارد ،کارمصرف کنندگان ورزش یو برا مادیارزش  ،یراحت لیباز ق یشتریب

سه  پرینت یبه جااین شرکت  ،کرده استانتخاب  یگرید ریمس ShapeCrunch استارت آپ هندی به نام 

 .کرده است سازی شده استفاده یسفارش یها یکف از تکنولوژی پرینت سه بعدی برای تولیدتمام کفش،  بعدی

 پرینت سه بعدی و سفارشی سازی کفش

خود  محصوالتاز  یفروش برخ تنهانسبت به  یتر ستهیشا تیمامور ShapeCrunch پرینتر سه بعدیگروه 

آن همه  متیجفت کفش ارزان ق کیو  سفارشی سازی شده یها یشرکت قصد دارد ثابت کند که کف نیدارد. ا

، ندبه فروش می رسان یپزشک کاالی کیخود را عمدتا به عنوان  محصوالتآنها  .ریمی است که ما به آن نیاز دازیچ

رسانند.  یبه فروش م طیو پزشکان واجد شرا یپزشک یها کینیکل قیاز طرتنها  اخود ر یکفش هاتا جایی که 

شیب هایی برای راحتی تر و  یقو یبانیپشت با، تر میضخ در مقایسه با سایر کفی ها ShapeCrunch های یکف

از ، بلکه هستند نه تنها ارزان تر این کفی های چاپ سه بعدی شدهشرکت،  نیگفته ا طیق .هستند فرد بیشتر

 . آسیب های احتمالی در زمان دویدن جلوگیری می کنند

 

https://idesign3d.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
https://idesign3d.ir/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
https://idesign3d.ir/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/


 

 

 

 

 

 مدرنیزه کردن کفش های دویدن و کاهش درد

ShapeCrunch را ملزم به وزن کردن طرح ها کرده  و پزشکان می باشدبسیار جدی  یپزشک یجنبه ها در مورد

که یک شخص می تواند با آن درگیر مشکالت مختلف پا  نهیبخش کامل در زم کی این شرکت تیوب سادر . است

 دیتوان یم خریدن کفی چاپ سه بعدی شده خود ی. براگذاشته شده استها  درمانگاه هم چنین موقعیتو باشد 

پزشکان  اقدام به خریداری کنید.پزشک  کی قیاز طر ایو  ثبت کرده تیخود را در وب سا پرینت سه بعدی سفارش

 .رکت کننداشمشرکت برنامه های  ردتوانند  یم نیهمچن

برای عضو شدن در برنامه های متحده، هند و سنگاپور  االتیا از کشور هاینفر از پزشکان  100کنون،  تا

 قینسخه دق کیمصرف کنندگان  به کند که یم نیتضم ستمیس نیاثبت نام کرده اند.   ShapeCrunchشرکت

  تکنولوژی پرینت سه بعدی ارائه دهد. سفارشی سازی شان با استفاده از قابلیت هاییپا مناسب

https://idesign3d.ir/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/


 

 

استفاده می  ماریب پای مشخصات مطابقت کفی بابه منظور  قیدق نقاطاز  که بر داده است یروش مبتن کی نیا

دویدن ارائه می  یو کفش ها یرسم یکفش ها شاملرا در دو دسته گسترده  محصوالت خودشرکت  نی. اکند

 .دهند رییرا تغ کفیکفش،  ضیکنند تا هنگام تعو یم هی. آنها به کاربران توصدهد

 

 رشی سازی کفی کفشاپیشرفت سف

 .می باشد یکامال دست که هستند، اثرگذاری یبرا POP یگر ختهیر ایخالء پدهای  ازمندین مرسوم یکفش ها

فرایند به و سپس  دادهتوسعه  ریتصو 3از را با استفاده  ها یکف ابتدا ShapeCrunch این در حالی است که

کند تا بتوانند  یها فراهم م ستیوتراپیزیف یرا برا یریشرکت ابزار اندازه گ نی. اشود یصورت خودکار انجام م

 .کنند یریاندازه گبه طور دقیق اندازه کفش و عرض پا را 

سمت  از دومتصویر است.  صفحه ای ریواتصاز  یکی": دیگو یمShapecrunch  انگذارانیاز بن یکی ،یگاند

سپس ما . دیگر را بررسی می کنیم الزم  زیچ ره و یانینقطه شروع، نقطه پا ،قوس میزان. ما جانبی تهیه می شود

 تیمحدود درمورد. ما تهیه می کنیم وجود دارد )در پاشنه( یادیز اریکه انحراف بس ییاز جاپشت  سوم را از ریتصو

 "ارامترها تصمیم می گیریم.پهای قوس و سایر 



 

 

را مورد بررسی قرار می دهند.  مصرف کننده یپزشک خچهیو تار مطرح کرده یچند سوال پزشک پزشکانسپس 

 نیا یاز تمام ShapeCrunch .کنند یشرکت آپلود م را مشخص کرده و در سایتهر دو پا دردناک آنها مناطق 

وسایل کمکی در توسعه  ستمیس نی. ابهره می برند ماریب مطابق با نیازهای کامال ،کفی کی جادیا یداده ها برا

 دوارمی. اممفید می باشد اریفرد بس یپزشک یازهایمطابقت با ن یبرای از پا و محصوالت تخصصبهتر مراقبت برای 

 .مورد دسترس قرار بگیرد و سالخورده کم بضاعتافراد بیشتر به ویژه برای بتوانند روز به روز  وسایلی نیچن
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https://3dprinting.com/news/shapecrunch-prints-enhanced-insoles-running-shoes/

