ﻫﺸﺖ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮐﻪ آﯾﻨﺪه را دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد )(5

ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪﺑﻌﺪی در ﻣﻘﯿﺎس رﯾﺰ

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺤﺪود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮمﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ اوﻗﺎت ﻓﻘﻂ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ .ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻧﺴﺨﻪای ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪﺗﺮ از ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰودﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع
آﻟﯿﺎژ ﻓﻠﺰی ﺧﺎص ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎل  «2015اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ را
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

دﺳﺘﺎورد
ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﺧﺎص ﮐﻪ ﺧﻠﻖ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ رگﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ را ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد.
ﭼﺮا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺟﺰای ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد دﻟﺨﻮاه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﻋﻀﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ روﺑﺎتﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪاﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ
ﺟﻨﯿﻔﺮ ﻟﻮﯾﯿﺲ )داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد(
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﮏاﻟﭙﺎﯾﻦ )داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن(
ﮐﯿﺚ ﻣﺎرﺗﯿﻦ )داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ(

اﮔﺮ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺟﻨﺲﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی زﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ »ﺟﻮﻫﺮﻫﺎﯾﯽ« را ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

شکل دادن دقیق به جوهرهایی با جنسهای مختلف ،گستره اشیا قابل پرینت را توسعه بسیاری

داده است.

ﺟﻨﯿﻔﺮ ﻟﻮﯾﯿﺲ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻮاد در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﯿﻤﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﻤﮑﻦ
ﺳﺎزد .او ﻓﺮمﻫﺎی درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﭘﯿﭽﯿﺪهای را ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،رﺳﺎﻧﺎ ﺑﻮدن ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻮری آنﻫﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﺎوردی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری
ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪﺑﻌﺪی اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻟﻮﯾﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ادﻏﺎم ﻓﺮم و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺪم ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﻪوﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد«.
ﮔﺮوﻫﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﮔﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮوه
دﯾﮕﺮی در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺷﺒﮑﯿﻪای را ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭼﺸﻢ را ﺷﮑﻞ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪﺑﻌﺪی ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﻮﯾﯿﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن روی ﺗﻨﻮع ﻣﻮاد و اﻧﻮاع
اﺷﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.

اگر پرینترهای سهبعدی امکان استفاده از انواع جنسها را داشته باشند ،چه میشود؟ از
سلولهای زنده گرفته تا نیمهرساناها ،نقش »جوهرهایی« را بازی کنند که با دقت ترکیب و
منطبق میشوند.

ﻟﻮﯾﯿﺲ و داﻧﺸﺠﻮﻫﺎﯾﺶ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻰ و دﯾﮕﺮ اﺟﺰای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ را ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روی
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ورزﺷﮑﺎران ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را روی ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ آﺳﯿﺐ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ردﯾﺎﺑﯽ و ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺸﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .ﮔﺮوه ﻟﻮﯾﯿﺲ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ از ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﺷﺒﮑﻪای از ﻋﺮوق ﺧﻮن در آن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮﻫﺮی ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪه ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﺎﻟﺶ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ در اﯾﺠﺎد اﻋﻀﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ دارو ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد؟ ﮔﺮوه ﻟﻮﯾﯿﺲ در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی دﻓﺘﺮ او واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺳﺮﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮﯾﻨﺖ دﻗﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ را دارد
)ﻗﻄﺮ ﯾﮏ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ده ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ اﺳﺖ( .ﯾﮏ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎزلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﻨﻔﺬﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﭼﻨﺪ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮی ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ دﻟﺨﻮاه را ﻇﺮف ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺴﺎزد .راز ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻟﻮﯾﯿﺲ در ﺟﻮﻫﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺻﺸﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﺣﺪ ﻫﻢزﻣﺎن ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺟﻮﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻇﺮﯾﻒ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ از درون ﻧﺎزل ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻫﻤﻪ
ﻣﻮاد ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ،از درون ﻧﺎزل ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺮوج ،ﻓﺮم ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻟﻮﯾﯿﺲ ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ.

لوییس و دانشجوهایش سال گذشته نشان دادند که میتوانند الکترودهای ميكروسكوپى و دیگر
اجزای مورد نیاز ساخت باتریهای کوچک لیتیوم یونی را پرینت بگیرند.

ﻟﻮﯾﯿﺲ ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ از داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻠﯿﻨﻮی ﺑﻪ ﻫﺎروارد ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ را ﺻﺮف ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎ
ﺳﺮاﻣﯿﮏ ،ﻧﺎﻧﻮذرهﻫﺎی ﻓﻠﺰی ،ﭘﻠﯿﻤﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ او آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را در ﻫﺎروارد
ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ را آﻏﺎز ﮐﺮد ،اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮاد
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ذرات ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آن اﯾﺪه ﮐﻤﯽ ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺮوق

ﺧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻗﺪم ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻟﻮﯾﯿﺲ
اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﺒﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .اﻣﺎ ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﻢ«.

ﭼﺎپ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﻮﯾﯿﺲ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﭼﻨﺪﺟﻨﺴﯽ ،ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﭼﻬﺎر ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻣﺘﻔﺎوف را ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺟﻮﻫﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮﻫﺎی ﭘﺮﯾﻨﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن دﻗﯿﻖ و ﻣﺮﺗﺐ ﺟﻮﻫﺮ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪ رﻧﮕﯿﻦ را ﺳﺎﺧﺖ.

ﺟﻮﻫﺮﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر و ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ

ﺟﻮﻫﺮﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﻧﺎﻧﻮذرهﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ﭼﺎپ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺪف ﺟﻨﯿﻔﺮ ﻟﻮﯾﯿﺲ ﭼﺎپ ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮم و ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮏ دﺳﺘﮑﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎپ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ درون ﻣﻮاد ﮐﺶﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎرش ﺳﺮﻋﺖ

ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﻮﯾﯿﺲ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎﯾﯽ در اﺑﻌﺎد ﯾﮏ ﻣﺘﺮ در ﯾﮏ ﻣﺘﺮ را دارد.

ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﯾﮏ آراﯾﻪ  64ﯾﺎ  128ﻧﺎزﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎری ﻻﯾﻪای ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻮﻣﯽ در ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
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