
 چاپ سه بعدی مواد با ویژگی های ریزموج و اپتیکی منحصر بفرد

منحصر  ینور ای ریزموجشده با خواص سه بعدی  پرینتاز مواد  یمهندسان دانشگاه تافتس مجموعه ااز  میت کی

 مکرهیدستگاه ن کیتا  گرفتندالهام  چشم یک حشره یبیترک یمورد، آنها از الگو کی. در ندبه فرد را توسعه داده ا

 قیتحق نی. اایجاد کنند یطول موج انتخاب و باهر جهت  از یسیالکترومغناط یها گنالیس با توانایی جذب یا

 .منتشر شد  Springer Nature ، توسطMicrosystems & Nanoengineering  در مجله هفته گذشته

نشان  یتوانند برا یهستند که م یمهندس ی، مواد مصنوع1968در سال  سالگویو کتوریتوسط و هشد یمعرف مواد

. مواد وندنمی شود طراحی ش افتی عتیاوقات در طب یگاه ی کهمنحصر به فرد یسیدادن خواص الکترومغناط

تنظیم  یتکرار یدر الگوها یندسه یها یژگیمواد متعارف را در دستگاه ها با استفاده از و یها ییتوانا یکیمتالوژ

دهند.  یگسترش م ،گرفتهقرار  ریتحت تاث ایشده  ییشناسا یانرژ یها کوچکتر از طول موج اسیدر مقشده 

 یها اسیمواد در مق یاز اشکال و الگوها یاریبس جادیامکان ا یسه بعد پرینت یدر تکنولوژ دیجد پیشرفت های

 .را فراهم کرده است کوچک

و  یپوشش فلز ،یسه بعد پرینتبا استفاده از  هیبریدیروش ساخت  تافتسدانشگاه  نانو در شگاهیآزما محققان

را  ویکروویطول موج در محدوده ما یبرا دیجد یها یژگیوبرای ساخت اشیا با هندسه های پیشرفته و  حکاکی

  .ندپیشنهاد داد
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 رزوناتور کیهر کدام از آنها که  کردند، جادیقارچ ا به شکل کوچک یاز ساختارها هیآرا کیعنوان مثال، آنها  به

هندسه با توجه به دهد که  یخاص اجازه م بیترت نی. ارا حمل می کنند پایه کی یدر باال یفلز )تشدیدگر(

تواند  یمی مواد نیاستفاده از چنرا جذب کنند. فرکانس خاص با  یها ویکروویما ،قارچ ها و فاصله آنها یانتخاب

آنتن ها در  نیو همچن یپزشک صیتشخ یمانند سنسورها یکاربرد وسیله های بعدی و پرینت سه ساختدر 

 .ارزشمند باشد یربرداریتصو یها کاربردها در موج یاب  ای یارتباطات مخابرات

فرکانس  یانتخاببه صورت هستند که  پارابولیکی یتوسط محققان شامل بازتابنده ها افتهیتوسعه  یدستگاه ها ریسا

انعکاس  یعملکردها بیرا با ترک ینور یتواند دستگاه ها یم یمیمفاه نیدهند. چن یانتقال م ی را جذب ومعین

دانشگاه  مدیر آزمایشگاه نانو ،وتریو کامپ برق یاستاد مهندس . سامیر سانکوسلساده کند ،واحد کی در لتریو ف

 دیتواند فوق العاده مف یبا استفاده از مواد م کاربردهاادغام  ییتوانا"گفت: مطالعه  نیمربوطه ا سندهینوو  تافتس

استفاده  ینور یریاندازه گ لیوسا ریو سا سنج فیکاهش اندازه ط یمواد برا نیاز ا میاست ما بتوانممکن . باشد

 ".کرد یقابل حمل طراح یها دانیمطالعه م یتا بتوان آنها را برا میکن



چندگانه  یسیالکترومغناط کاربردهای در هم آمیختن ییاست که توانا نیا یکی دیگر از دستاوردهای این فناوری

اندازه ها  ،اشکال  گرید. را فراهم می سازد MEGO دستگاه ای یهندسهای  کیاپتماده مستقل مجهز به  کیرون د را

 ایس انعکا ش،یجذب، افزا هایی برای MEGO دیتول به منظورتواند  یم یسه بعد پرینت یالگو یها یریو جهت گ

 .، مورد استفاده قرار گیردمشکل استمتعارف  دیتول که دستیابی به آن ها با روش های  یبا روش ها انحراف امواج

مقاوم  یها نیکردن رز مریپل ینور برابر که  stereolithography یسه بعد پرینت یها یورادر حال حاضر از فن محققان

رزولوشن  ی باچاپتوانند  یم ،یسه بعد پرینت یها کیتکن ری. ساتمرکز دارد استفاده می کنندبه اشکال مورد نظر 

 یها گنالیس شناسایی با توانایی قتریدق یکیفراهم کنند، که امکان ساخت مواد متالوژ نومترنا 200تا 

 .را فراهم می کند با طول موج کوتاه تر یحت یسیالکترومغناط

 سندهیو نو تافتسدانشگاه  یسانکوسال در دانشکده مهندس شگاهیدر آزما یکارشناس یدانشجو ،یصادق نیدیآ

با  میتوان یاست. ما م امدهیهنوز به دست ن MEGOs یبرا یسه بعد پرینتکامل  لیپتانس"مطالعه، گفت:  نیا یاصل

 ."کارهای بیشتری انجام دهیم در اخیار ما قرار می دهد یکه چاپ سه بعد یعیوس لیو پتانس یفعل یفناور
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