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چاپ حسگرهای پوشیدنی بر روی پوست
اینترنت اشیاء صنعتی ()IIoT
سنسورها یا حسگرهای پوشیدنی از ساعت ها و الکترودها به سمت دستگاه های قابل انطالا در حلا تکامل
هستند به گونه ای که اندازه گیری های بیومتریک بسیار دقیق تر و راحت تر را برای کاربران فلراه ملیکننلد.
اکنون یک تی بین المللی از محققان با چاپ مستقی حسگرها بر روی پوست انسان و بلدون اسلتااده از گرملا
گامی فراتر از این تحو برداشته اند.

تیم بین المللی محققان با استفاده از یک الیه جدید برای کمک به ارتباط اجزای فلزی حسگر ،حسگگراا را مسگتقیماً
روی پوست انسان چاپ کردند
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تی تحت هدایت  Huanyu "Larry" Chengاستاد توسطه شغلی  Dorothy Quiggleدر گروه علوم و مکانیک
دانشگاه پنسیلوانیا (ایالت پن) نتایج خود را در  ACS Applied Materials & Interfacesمنتشر کرد.
نویسنده ی او مقاله  Ling Zhangمحقق انستیتوی فناوری  Harbinدر چین و آزمایشگاه  Chengگات" :در
این مقاله ما یک روش ساخت ساده و در عین حا قاب استااده عمومی را با استااده از یک الیله کمکلی بلرای
فرایند ( sinteringیکی از روشهای شک دهی مواد فلزی و سلرامیکی اسلت) جدیلد بله منولور امکلان چلاپ
مستقی حسگرها روی بدن را منتشر میکنی ".
 Chengو همکارانش قبالً مدارهای چاپی قاب انطاافی را برای اسلتااده در حسلگرهای پوشلیدنی تولیلد کلرده
بودند اما فرایند اتصا اجزای فلزی به حسگر مانع چاپ مستقی روی پوست شده بود.
این فرآیند که  sinteringنامیده میشود مطموالً نیاز به دملایی در حلدود  572درجله فارنهایلت ( 300درجله
سانتیگراد) دارد تا نانو ذرات نقره حسگر را به ه متص کند.
 Chengگات" :بدیهی است که ساح پوست نمیتواند چنین دمای زیادی را تحم کند ".او افزود":بلرای غلبله
بر این محدودیت ما یک الیه کمکی برای فرآیند  sinteringپیشنهاد کردی  -چیلزی کله بله پوسلت آسلیب
نرساند و بتواند در دمای پایین تر مواد را با ه ترکیب کند".
با افزودن یک ذره نانو به مخلوط ذرات نقره در دمای پایین تر در حدود  212فارنهایت ( 100درجه سانتیگراد)
 sinterیا شک دهی و سخت میشوند.
او گات" :این فرآیند میتواند برای چاپ حسگرها روی لباس و کاغذ مورد استااده قرار گیرد که البتله مایلد و
قاب استااده است اما هنوز ه دمای مورد نیلاز بلرای ایلن فرآینلد بلاالتر از دملای قابل تحمل روی پوسلت
است".همچنین خاطرنشان کرد که حدوداً 104درجه فارنهایت ( 40درجه سانتیگراد) میتوانلد بافلت پوسلت را
بسوزاند.
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او افزود" :ما فرمو الیه کمکی و مواد چاپ را تغییر دادی و دریافتی که میتوانی آنرا در دمای اتاق  sinterیا
شک دهی کنی ".
الیه کمکی که متشک است از خمیر پلی وینی الک ( – )polyvinyl alcoholبه عنلوان ملاده اصللی ماسلک
های آرایشی قاب انطاا و الیه بردار صورت  -و کربنات کلسی  -که پوسته تخ مرغ را تشلکی ملیدهلد در
دمای اتاق  sinteringیا شک دهی و سخت میشود.
این الیه ضخامت ساح چاپ را کاهش داده و اجازه میدهد تا یک الیه فوق الطاده نازک از الگوهای فلزی ایجلاد
شود که در عین حاظ قابلیت های الکترومکانیکی میتواند خ شلده و جملع شلود .پژوهشلگران هنگلام چلاپ
حسگر از یک دمنده هوا مانند سشواری که روی سیست خنک کننده تنوی شده استااده میکنند تا آبی را که
به عنوان حال به جوهر چاپ استااده میشود از بین ببرند.
 Chengگات" :نتیجه حاصله مه است ما برای  sinterیا شک دهی و سخت کردن به گرما و حرارات وابسته
نیستی ".
طبق گاته  Chengحسگرها قادر هستند به طور مداوم و دقیق دما رطوبت ساح اکسلیژن خلون و سلیگنا
های عملکرد قلب را دریافت کنند .محققان همچنین حسگرهای روی بدن را به شبکه ای با قابلیلت انتقلا بلی
سی متص کردند تا بتوانند ترکیبی از سیگنا ها را به عنوان پیشرفت کنتر کنند.
این فرآیند همچنین سازگار با محیط زیست است .حسگر برای چند روز در آب ولرم مقاوم است و باقی میمانلد
ولی دوش آب گرم به راحتی آن را جدا میکند.
او گات" :این الیه میتواند بازیافت شود زیرا برداشتن آن به دستگاه آسیبی نمیرساند" ".و از همه مهمتر اینکه
برداشتن و پاک کردن آن به پوست ه آسیب نمیرساند .این امر به ویژه برای افراد با پوست حساس مانند افراد
مسن و نوزادان بسیار مه است .این وسیله میتواند بدون بار اضافی برای شخصی که از آن استااده میکنلد یلا
برای محیط ماید باشد".
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در مرحله بطدی محققان قصد دارند این فناوری را تغییر دهند تا بتوانند در صورت لزوم برنامله هلای خاصلی را
مورد هد قرار دهند مانند یک شبکه حسگر دقیق روی بدن که برای نوارت بر عالئ خاص مرتبط با ابتال بله
 COVID-19تنوی شده است.
این کار توسط ایالت پن ( )Pennبنیاد ملی علوم صندوق تحقیقات نات انجمن شیمی آمریکلا برنامله عللوم و
فناوری شنژن ( )Shenzhenدفتر صنطت و فناوری اطالعلات شلنژن ( )Shenzhenو بنیلاد مللی عللوم چلین
پشتیبانی شد.
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