
 

 

 کیزوالکتریپچاپ سه بعدی مواد 

مراه ه یها تلفن بسیاری از صنایع از بهراه خود را  ،ندکشف شد میالدی در در قرن نوزدهمکه  کیزوالکتریمواد پ

 طیشرا به ازین می باشند، ضروری ها یورافن نیا امروزه که یی. از آنجاپیدا کرده اند ی سه بعدیچاپگرهاگرفته تا 

شکل،  قبیلاز  ییها تیمحدود در تالشند سازندگان جهی. در نتمی تواند نا امید کننده باشدکنترل شده  دیتول

 یها کیزوالکتریتوانند پ یمحققان نشان داده اند که م ،یکنند. به لطف چاپ سه بعد را برطرف ...اندازه، منابع و 

واد م توسعه یبرا ییتواند راه ها یم دیکشف جد نیکنند. ا جادیا یسنت تولید یها تیمختلف را بدون محدود

 .فراهم کند را خود سازگار و مبدل ها یها رساختیهوشمند و ز

 ها توسط محققان تیمحدود کمترین با کیزوالکتریپچاپ سه بعدی مواد 

Xiaoyu Zhengیو عضو موسسه نوآور یدر دانشکده مهندس کیمکان یمهندس اری، استاد 

Macromolecules، کیزوالکتریپ مواد سه بعدی چاپ جدیدی برای یخود روش ها یقاتیتحق یبا کمک شرکا 

کند.  لیتبد یکیالکتر یبه انرژی از هر جهترا تنش تواند حرکت، ضربه و  یم دیروش جد نیتوسعه داده است. ا

. رندیگب یشیپدارند  اجیبه آن ها احت یسنت یاز روش ها یاریکه بسموجود  طیتوانند از شرا یآنها م ن،یعالوه بر ا

 .کند یاستفاده م فعلی یها نیگزیجا در مقایسه با یکمتر اریمواد بساز  نیروش همچن نیا
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 کیزوالکتریه پک یکنند. در حال یم لیتبد یکیالکتر بارهایرا به  تنش وکرنش کیزوالکتریمواد پ"داد:  حیتوض ژنگ

هر از جو گروهی. ما ستتوسعه داده ا نیگزیجا کیما  می، توابسته است ستالیکر کیو ساخت آنها معموال به  ها

ترکیب را ود ش تبدیل دهیچیپ یسه بعد اشکالبا نور ماوراء بنفش به  دتوان یکه محساس  اریبس کیزوالکتریپ یها

حساس  یژل ها هستند که با استفاده از متمرکزبسیار  کیزوالکتریپ ینانوبلورها متشکل از جوهرهااین . کرده ایم

 .به یکدیگر متصل شده اند UV به

 سه بعدیلوژی چاپ وپوت

رس شده اند در دستساخته  کیشکننده و سرام ستالیز کرکه اشکل مشخص  چند به صورت کیزوالکتریپ مواد

 یثابت ها یکنترل و طراح امکانتوسعه دهندگان  ایجاد کرده اند که برایمدل  کی ژنگ می. تمی باشند

و  یورود یروهایپاسخ به ناین مواد اجازه می دهد تا در  بهکه به نوبه خود را فراهم می کند دلخواه  کیزوالکتریپ

 از مزیت های توپولوژی های قابل پرینت سه بعدی می باشد.  نی. الید کنندوبار الکتریکی ت ی،ارتعاشات از هر جهت



 

 

 یاتیعمل یو حالت ها تیحساس میزان طراحی آزادانه یرا براچاپ و پلت فرم  یروش طراح کیما "گفت:  ژنگ

هر  بایقرت دیتوان یمبه خوبی ، شما سه بعدی فعال یتوپولوژ یزیا برنامه ر. بمیکرده ا یطراح کیزوالکتریمواد پ

استفاده  ییها و سنسورها بدلو از آنها به عنوان م دیاوریماده به دست ب کیرا در  یکیالکتر زویپ بیاز ضرا یبیترک

پاسخ  ربهضبه فشار، ارتعاشات و  یکیالکتر یها گنالیس قیهستند، بلکه از طر یو قو ریکه نه تنها انعطاف پذ دیکن

 " .آگاه می سازندمواد ی از این در هر مکان ضربه هامحل، اندازه و جهت  ما را از و دهند یم

 انعطاف کیزوالکتریپ یمرهایاز پل شتریبرابر ب 5 مواد تا نیا تیحساسقابل توجه است.  دیمواد جد ینا یور بهره

 زنوار از گا کی هیورق نازک شب کید نتوان یم مواد نیا بوده و ریمواد متغایم و شکل  ی. سختمی باشد ریپذ

احی چه ویژگی های طر کیزوالکتریتوسعه پدر است که  سازندهانتخاب  نی. اسخت باشندبلوک  کی ای پانسمان

 . را برگزیند
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