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  شرکت پيشگام فناوران آرکا
  با مسئوليت محدود

 

   توسط دانش آموزان با پرینتر سه بعدی افراد ناتوانۀخلق ابزار روزان

  

 و ساخت طراحیمبنی بر  اخيرا  اخباری

 بسيار جالب دانش مدلهای پرینت شدۀ

 طراحی سه بعدی آموزانی که عضو باشگاه

  هستندThingeiverseاینترنتی به نام  

  .منتشر شده است

ی سه بعدی و مدلهای پرینت شده ای از ها  طراحیاین دانش آموزان دبيرستانی

 با  و غيره را  رم معروف کلوسئوم عمارتیمينياتورمدل موزیک، پخش ۀ جعبقبيل 

  .ن است مخصوص ناتوانا پرینت شدهنها دو طرح که شاخص ترین آخلق کرده اندجزئيات 

  

های دارو   بطری در باز کن  ساله نوع جدیدی١٧مت 

 وی پدرش بوده زۀ انگي. است کرده  بعدی٣ طراحی و پرینت

  ناتوان شده و قادر نيست از انگشتان MSکه در اثر بيماری 

این وسيله که . و مچ دست خود به درستی استفاده کند

 طوری طراحی شده بال آن بلند تر از سه بال دیگر می باشد یکبوده و شکل صليبی 

د و مشکلترین آنها را نيردر بطری دارو قرار می گشيارهای  بينزائده های آن  که است

   . باز می کندبه راحتی 
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  شرکت پيشگام فناوران آرکا
  با مسئوليت محدود

 

و کارآمد برای بازار هستند با  جدیدمحصوالت های فروش بسياری که دنبال نماینده 

 در آینده ای نزدیک همۀ. بی کنندمت تماس گرفتند تا برای توليد و فروش این طرح بازاریا

  .ده کنند رنج می برند می توانند از این وسيله استفاMSکسانی که از بيماری 

چنگال خاصی را طراحی و پرینت کرده است که افراد با بيماری  ساله ١۶برایان 

  .پارکينسون به راحتی  بتوانند از آن استفاده کنند

بعد از اینکه  برایان متوجه مشکالت 

پدربزرگش برای خوردن غذا با چنگال عادی 

وسيله ای کارآمدتر و  شد، تصميم گرفت

  . طراحی کندمفيدتر

البته مدلهایی شبيه به طرح برایان ولی با کيفيت طراحی ضعيف و قيمتی باال در 

  .بازار موجود است 

می خواستم وسيله ای بسازم تا هر کس با کمترین توانایی هم بتواند : او می گوید

ه راحتی از دست کسی نيفتد و  چنگالی که به  صورت غير ارادی  و ب.از آن استفاده کند

   .شخص را قادر به غذا خوردن کند تا مستقل تر شود و کمتر به کسی وابسته باشد

 
 
  


