
 

 دستگاه مغناطیسی  پرینت سه بعدی

 یسه بعد نتریپر کیاز  Lawrence Berkeley National Laboratory شگاهیآزمابخش انرژی دانشمندان 

 .استفاده کردند یسیدستگاه مغناطیک  جادیا یاصالح شده برا

 شده پرینت سه بعدیساخت دستگاه مغناطیسی 

ک ی ما"عهده دارد توضیح داد: بر نیز دانشمندان آزمایشگاه برکلی که رهبری این پژوهش را  زیکی ا ،تام راسل

چنین ماده ای کس قبالً  چیباشد. هرا دارا می  یسیو مغناط بودن عیما ساخته ایم که هر دو خاصیت دیماده جد

مواد  نهیاز علوم در زم دیحوزه جد به سمت یک دستاورد سبب باز شدن دریچه ای نیا .را مشاهده نکرده است

  "شود.  می یسینرم مغناط

 رد. ک پرینت سه بعدیهفت سال اخیر را صرف تحقیق برای توسعه ساختار های کامالَ مایع با قابلیت تام راسل 
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ارائه  یبراشده  سه بعدیپرینت  یمصنوع یها مانند سلول کابردهاییواند در تب اورددست نیشود که ا یم تصور

گار اطراف خود ساز طیمحکه بتوانند با منعطف  عیما یروباتها جادیا ای ماریب یهدفمند به سلولها یدرمان یروشها

 قرار گیرد. استفاده  شوند مورد

 سیال ها از فرو عیما تارهایخسا لیتشک

Xubo Liu کار کرده اند. فروسیال هااز  عیما بر روی ساختار های تام راسل به همراهپژوهش  نیا یاصل سندهینو 

 یم یسیآهنربا به شدت مغناط حضورآهن هستند که در صورت  دیاز ذرات اکس ییمحلول ها ساختار ها نیا

 .شوند

 باید یشود ، چه کار یسیبه طور موقت مغناطسیال فرو کی، اگر  میدیما از خود پرس"دهد:  یم حیتوض راسل

هم  در حالی کهجامد رفتار کند  یآهنربا کید و مانند گرد یسیبه طور دائم مغناطسیال فرواین تا  صورت گیرد

 ."می رسد به نظر عیماچنان به صورت 

هن آ دینانوذرات اکس یحاو یمتر یلیم کیاستفاده کرده و قطرات  پرینت سه بعدیروش  کیاز محقق دو  نیا

ه که آنها ب یمعن نیبه ا دهند یم لیپوسته جامد تشک کیآنها نشان دادند که نانوذرات سپس را چاپ کردند. 

 .ندیآ یسطح قطره م



 

 

طرح کار کرده  نیا ند.ه ادادقرار  یسیرا درون محلول مغناطآنها قطرات به منظور مغناطیسی کردن  دانشمندان

و  شدهمع ج در کنار یکدیگر د قطراتوبرداشته ش یسیمغناط چیپ میس یکه وقت افتندیدراین محققین است، اما 

 .شوند یم یسیمغناط ه صورت دائمیب

که  کردند یتصور م شهی، مردم همپیش از انجام این پژوهش...  میباور کن میتوان ینم باًیتقر"گفت:  راسلتام 

 ".شوند یفقط از مواد جامد ساخته م یدائم یآهنرباها

به منظور سازگاری با محیط اطراف خود بدون ایجاد توانند  یم یسیمغناط داشتن خاصیت بر عالوهاین قطرات 

 دهند.  رییخود را تغ شکلخلل یا از دست دادن خاصیت مغناطیسی 



 
مانی زوجود دارد.  یسیمغناط ریحالت غ کیو  یسیحالت مغناط کی نیب تغییر حالتداد که امکان  حیراسل توض

 ا یکآنچه ب"ادامه داد:  یو .نیمکنترل ک باشد می توانیم این قطرات را از راه دورروشن  یسیحالت مغناط که

است که  یزیچ نیایافت.  انیاز علم پا یدیحوزه جد رو به سویا باز شدن دری ب آغاز شد انهمشاهده کنجکاو

از  یبا گروه بزرگتا فرصت را داشتم  نیو من خوش شانس بودم که ا هستندآن  یهمه محققان جوان در آرزو

 " .شود لیدتب تیبه واقع ایدهنم تا این ک یهمکارمی شدند  یبانیپشت یبرکل ی که توسط آزمایشگاهدانشمندان
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