
 

 چاپ سه بعدی شبیه ساز بینی برای تشخیص گاز

شده  سه بعدی چاپ ایکلمب شیتیدانشگاه بر سیپرد گوناگون در یگازها صیتشخ با توانایی "یمصنوعبینی "یک 

 ،تشخیص دهند زیاد یغذا را از فاصله ها یسازد بو یانسان ها را قادر م که است قدرتمندعضو  کی ینیاست. ب

 شبیه سازیکند.  یکمک مما در یاداوری خاطرات  هب یو حت آگاه می سازدگوشت خرابی سموم و دود و  از ما را

 تشخیص دهندهبا پرینت سه بعدی یک  ایکلمب شیتیدانشگاه بر بزرگ باشد و محققان شرفتیپ کیتواند  یم ینیب

 این پیشرفت هستند.از  یبخشگازهای میکروسیال 

 

 توسط محققان دانشگاه کلمبیا برای تشخیص گازبینی مصنوعی  چاپ سه بعدی

تحت  یما را به طور قابل توجه یزندگ تیفیما ک ینیب": توضیح داد ینیب تیاهمدر مورد فر رهو نایم پروفسور

 ایخراب و  ییاز آتش، مواد غذا یآگاه ست،یز طیدر محموجود  یسم یگازها صیدهد و با تشخ یقرار م ریتاث
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انایی با تو ییها به توسعه دستگاه یعالقمند شهیهم ،موضوع نیااهمیت . با توجه به به ما کمک می کند ،خاطرات

 " .وجود داشته استانسان  تنفسی یها ستمیس تقلید

 

و  وچکبا پرینت سه بعدی دو کانال کو  سیال دانشگاه بریتیش کلمبیا-ترمو شرفتهیپ شگاهیدستگاه در آزما نیا

. ارندد یمختلف یها شکل گرفت و در نتیجه این دو کانال آب گریزی هر کانال با مواد مختلف پوششدهی سپس

، فعل و انفعاالتی بین گازها و کنند یم عبورکانال ها این  ازمختلف مانند متانول و هگزان  یها یکه گاز یهنگام

س شود و سپ ینقشه بردار و یریتواند اندازه گ یمپوشش این دو کانال رخ داده و اختالف میان این برهمکنش ها 

  .عبور کرده اند مورد استفاده قرار گیرد از کانال ها هاییچه گاز نکهیا نییتع یبرا



 
با  گازهاانفعاالت فعل و "محمد پاکنهاد دانشجوی دکترا در دانشگاه بریتیش کلمبیا و رهبر این پروژه توضیح داد: 

 یم دهینام 'like dissolves like' است که لیدل نیو به هم توجه به پوشش متفاوت کانال ها ها متفاوت است

 یبرا یتوانند به صورت سفارش یم های ارزان قیمت تشخیص دهنده نیدهد که ا یما نشان م قاتیشود. تحق

 " .تولید شوند دقت حفظ عیندر مختلف  یهاکاربرد نواعا



 

 

ها دم سنج هایی است  دستگاه نیاعروف مشکل . مدت زیادی است که وجود داشته اندگاز  تشخیص دهنده های

 یفعل یها ستمیاما س که در تمام ماشین های پلیس در آمریکا برای تست الکل مورد استفاده قرار می گیرد.



 
ارد. با د وجود قیدق اریبس یها ستمیاز س یادیز اریبس ینمونه ها"گفت:  رهستند. هورفقیمت گران  و تخصصی

رار در ف یآل باتیترک صیآنها را در تشخ کاراییها  ستمیس نیا قیمت، اندازه و باالی این دستگاه هاوجود دقت 

. یت روبرو کرده استمحدود با را می باشدآسان استفاده قابل حمل و  یبه دستگاه ها ازیکه ن یمتعدد یهاکاربرد 

 " .دهند یارائه م با دقت باالو قیمت کوچک، ارزان  نیگزیجا کیما  یدستگاه ها

 نیبرای استفاده از این بی ستیز طیو نظارت بر مح ییمواد غذا تیفیکنترل ک مانندزیادی  یکاربرد یبرنامه ها

جوامع در سطح برای  این دستگاه به یاست که دسترس هورفر امیدوار چاپ سه بعدی شده وجود دارد. مصنوعی

ها و  یشهردارنظارت  کنترل و ریمسدر  رییتغ ایجاد لیپتانسدستگاه  نیا"داشت:  اظهار وی باشد. دمفی یمحل

  ".را داردآب و برق سازمان های 

دانشگاه کالج  نیمحققبا  یهمکار ازتواند  یم یکوچک ساز برای ، تالش هایابیبازار ماتیصرف نظر از تصم

 .، سود بردکرده اند سه بعدی چاپرا  سیاالتمدار  نیکوچکتر راَیکه اخ  مریلند
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