
 

 

 سنسور قویپرینت سه بعدی 

 ،پرینت سه بعدی پیشرفته تکنولوژی از استفاده با UConn و آمریکا های ریاوفن تحقیقات مرکز دانشمندان

. برای اطالع می سازداز آسیب ها آگاه  خواندن ولتاژ هنگام را کاربران که اند کرده ایجاد را یهوشمند سنسور

 این سنسور ادامه مطلب را بخوانید. ملکردعو نحوه ساختاز 

 سنسور قوی برای آگاه سازی کاربرانپرینت سه بعدی 

 

 تولید تکنیک یک Direct-write تکنولوژی. است direct-write فناوری از استفاده نوآوریاین  کلید

 اکسترود کوچک نازل یک ازدر زمان حرکت نازل روی سطح کار،  جامد نیمه "جوهر" آن در که است افزودنی

. را به خود می گیرد نیاز مورد شکلالیه  به به صورت الیه WRITING توسط شی این بنابراین. می شود

 و های تولید هزینهکاهش است.  سنتی روش های به نسبت فراوانی مزایای دارای Direct-write تکنولوژی

 ساختمکان ا UConn-UTRC دانشمندان برای فرایند این. از این برتری ها می باشد پذیری انعطاف ایجاد



 

 

 سه بعدی شده هنگام تولید پرینتبا توانایی جایگذاری درون اجزای  را رسانا نقره فیالمنت مناسب از خطوط

 فراهم می کرد.

 بعدی سه پرینت کوچک مقاومت یک با همراه نقره فیالمنت موازی خطوطاز  کدام هر تولید فرایند طول در

 میرا تشکیل  الکتریکی مدار یک شود، می اعمال ولتاژ که هنگامی و شده تعبیه جزء یک درون در ،شده

 ،جایگذاری می شونددرون هر جز  تر عمیق و عمیق خطوط که همانطور": دهند می توضیح محققان. دنده

 گونه هر ".معین افزاینده اختصاص داده می شود ولتاژ مقدار یک همراه با آن مقاومت و جدید خط هربه 

 یم قطعتبدیل شده و مدار  خط چند یا یک به ،متحرک قطعات در نتیجه حرکت اصطکاک از ناشی آسیب

 را القوهب های آسیب توانند می مهندسان. شوند می شکسته بیشتری خطوط ،باشد بیشترهر چه آسیب . شود

 .کنند ارزیابی ها دستگاه کامل شدن جدا به نیاز بدون واقعی زمان در ولتاژ خواندن با

 انسان مویضخامت متوسط ) ضخامت میکرون 15 تنها با را سنسور خطوط توانست UConn-UTRC تیم

آسیب  تشخیص به قادر را آنها ترتیب این به .جایگذاری کند میکرون 50 فاصله و( باشد می میکرون 100

 .ناچیز ساخت بسیار های

Sameh Daronea، فناوری و تحقیقات کل مدیر UTRC شرکت برای مهندس فناوری عنوان به که 

United Technologies، میدر نگاه ما به تولید  تغییر باعث این" می گوید: دهد می ادامه خود کار به 

 رهاسنسو این .کنیم هوشمندتر را آنها ادغام و در نتیجه سازنده اجزای اب را عملکرد توانیم می ما اکنون. شود

 ینا .دهند گزارش نهایی کاربر به را اطالعات این و دهند تشخیص را خوردگی حتی ،آسیب نوع هر توانند می

 ییجو صرفه ها هزینه در و کنیم جلوگیری ها شکست از ،بخشیم بهبود را عملکرد که کند می کمک ما به

 ". شود

 و UConnلکولی بیومو و شیمی مهندسی دانشیار Anson Ma. نیست آسان دقیقی سنسور چنین ایجاد

Alan Shen آزمایشگاه از یک دانشجوی دکترا Complex Fluids، را نقره یتزریق جوهر جریان خواص 



 

 

 یا و نازل به رساندن آسیب بدون را میکرون های اندازه با خطوط بتوان تا ندکردسازی  بهینه و گیری اندازه

 برای DARDONA UTRC. کرد پرینت سه بعدی اعتماد قابل طور به ،تزریق از پس توجهی قابل پخش ایجاد

 .است ها درخواست دادهحسگر این تکنولوژی اختراع امتیاز ثبت

 

 دلخواه اشکال و پیچیده های هندسه با پلیمری آهنرباهای ایجاد برای direct-write وریافن از محققان

 تصور .می کندما فراهم  برای را زیادی های فرصت تکنولوژی این": گوید می Anson Ma .کنند می استفاده

 اربردیک اجزای سایر بین یکنواخت طور به و گیردب ی به خودمختلف اشکال تواند می که آهن رباهایی کنید

 نترلو ک سازی بهینه  ،آهن رباها شکل تغییر با شده ایجاد مغناطیسی میدان همچنین. متناسب قرار بگیرد

 ".شود می

 دما باال می باشدcuring  وابسته به شده سه بعدی پرینت سفارشی آهنرباهای ایجاد برای کنونی های روش

با  UV اشعه از UTRC و UConn دانشمندان. شود می مواد مغناطیسی خواص کاهش باعث متاسفانه  که



 

 

 کنند می استفادهکننده،  پر شدن سخت برای UV اشعه از دندانپزشک یک استفاده نحوه شبیهدمای پایین 

 وسطت شده تولید آهنرباهای ه عملکرد بسیار بهتری نسبت بهحاصل آهنرباهای. ندکن curing را هاآهن ربا تا

 .به نمایش می گذارند افزودنی تولید های روش سایر

Dardona به  منجر تواند می سازنده اجزای درون مستقیم طور به مغناطیسی مواد اریزجایگ گوید می

 .شود تر کارآمد و تر سبک ،بیشتر آیرودینامیک با ت جدیدمحصوال طراحی
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