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Μιχροφλυιδιχ Τεχηνολογιεσ Φορ Μινιατυριζεδ Αναλψσισ
Σψστεµσ|πδφασψµβολ φοντ σιζε 13 φορµατ
Γεττινγ τηε βοοκσ µιχροφλυιδιχ τεχηνολογιεσ φορ µινιατυριζεδ αναλψσισ σψστεµσ νοω ισ
νοτ τψπε οφ χηαλλενγινγ µεανσ. Ψου χουλδ νοτ λονελψ γοινγ σιµιλαρ το βοοκ ινχρεασε ορ
λιβραρψ ορ βορροωινγ φροµ ψουρ λινκσ το δοορ τηεµ. Τηισ ισ αν ϖερψ εασψ µεανσ το
σπεχιφιχαλλψ γετ λεαδ βψ ον−λινε. Τηισ ονλινε δεχλαρατιον µιχροφλυιδιχ τεχηνολογιεσ
φορ µινιατυριζεδ αναλψσισ σψστεµσ χαν βε ονε οφ τηε οπτιονσ το αχχοµπανψ ψου βεηινδ
ηαϖινγ συππλεµενταρψ τιµε.
Ιτ ωιλλ νοτ ωαστε ψουρ τιµε. ρεσιγν ψουρσελφ το µε, τηε ε−βοοκ ωιλλ αγρεεδ πυβλιχιζε
ψου νεω εϖεντ το ρεαδ. ϑυστ ινϖεστ λιττλε τιµεσ το εντρε τηισ ον−λινε νοτιχε µιχροφλυιδιχ
τεχηνολογιεσ φορ µινιατυριζεδ αναλψσισ σψστεµσ ασ ωιτηουτ διφφιχυλτψ ασ ρεϖιεω τηεµ
ωηερεϖερ ψου αρε νοω.
Ωεβιναρ Υσινγ µιχροφλυιδιχ τεχηνολογιεσ φορ ∆ΝΑ σεθυενχινγ ανδ σινγλε−χελλ
αναλψσισ
Ωεβιναρ Υσινγ µιχροφλυιδιχ τεχηνολογιεσ φορ ∆ΝΑ σεθυενχινγ ανδ σινγλε−χελλ αναλψσισ
βψ Μιχρονιτ Μιχροτεχηνολογιεσ 8 µοντησ αγο 1 ηουρ 306 ϖιεωσ Τηισ ωεβιναρ ωιλλ
προϖιδε ινσιγητ ιντο , µιχροφλυιδιχ τεχηνολογιεσ , ανδ ηψβριδ σολυτιονσ τηατ µαψ ηαϖε
αν ενορµουσ ιµπαχτ ον τηε ...
Ωεβιναρ Υσινγ µιχροφλυιδιχ τεχηνολογιεσ φορ Ποιντ οφ Χαρε διαγνοστιχσ
Ωεβιναρ Υσινγ µιχροφλυιδιχ τεχηνολογιεσ φορ Ποιντ οφ Χαρε διαγνοστιχσ βψ Μιχρονιτ
Μιχροτεχηνολογιεσ 7 µοντησ αγο 1 ηουρ, 2 µινυτεσ 434 ϖιεωσ Μιχροφλυιδιχσ , εναβλεσ τηε
αυτοµατιον ανδ ιντεγρατιον οφ χοµπλεξ οπερατιονσ ον−χηιπ, ωιτη ρεδυχεδ σαµπλε ανδ
ρεαγεντ ϖολυµεσ.
Ιντροδυχτιον το Μιχροφλυιδιχσ: Βασιχσ ανδ Αππλιχατιονσ βψ Κατε Τυρνερ (ΜχΓιλλ)
Ιντροδυχτιον το Μιχροφλυιδιχσ: Βασιχσ ανδ Αππλιχατιονσ βψ Κατε Τυρνερ (ΜχΓιλλ) βψ
∆ϑυνχκερΓρουπ 7 ψεαρσ αγο 38 µινυτεσ 36,039 ϖιεωσ Αν ιντροδυχτορψ πρεσεντατιον
αβουτ βασιχσ οφ , µιχροφλυιδιχσ , βψ Κατε Τυρνερ (γραδυατε στυδεντ ιν Προφ. ∆αϖιδ
ϑυνχκερ∋σ λαβ ατ ΜχΓΙλλ) ...
Μιχροφλυιδιχσ Λεχτυρε (Σενσορσ ανδ ∆εϖιχεσ 05_1)
Μιχροφλυιδιχσ Λεχτυρε (Σενσορσ ανδ ∆εϖιχεσ 05_1) βψ ςιττοριο Σαγγιοµο 2 µοντησ αγο
25 µινυτεσ 400 ϖιεωσ Ιν τηισ λεχτυρε Ι εξπλαιν φεω µετηοδολογιεσ φορ τηε φαβριχατιον οφ
, µιχροφλυιδιχ , δεϖιχεσ. Φροµ γλασσ το γλασσ/Π∆ΜΣ το 3∆ πριντεδ ...
Νεω Τοολσ, Νεω Ποσσιβιλιτιεσ − 3∆ Πριντινγ φορ Λαβ−ον−α−Χηιπ | Γρεγ Νορδιν |
ΤΕ∆ξΒΨΥ
Νεω Τοολσ, Νεω Ποσσιβιλιτιεσ − 3∆ Πριντινγ φορ Λαβ−ον−α−Χηιπ | Γρεγ Νορδιν |
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ΤΕ∆ξΒΨΥ βψ ΤΕ∆ξ Ταλκσ 2 ψεαρσ αγο 14 µινυτεσ, 35 σεχονδσ 15,548 ϖιεωσ Ωηατ ωε χαν
δο ιν , τεχηνολογψ , ισ δεφινεδ βψ ουρ τοολσ. Ιφ ωε ωαντ νεω ποσσιβιλιτιεσ, ωε νεεδ το
χρεατε νεω τοολσ. Γρεγ Νορδιν ωασ ...
Ωηατ ισ δροπλετ−βασεδ µιχροφλυιδιχσ?
Ωηατ ισ δροπλετ−βασεδ µιχροφλυιδιχσ? βψ Ελϖεφλοω 8 µοντησ αγο 2 µινυτεσ, 11 σεχονδσ
5,399 ϖιεωσ Φινδ ουτ ηοω ψουρ ρεσεαρχη χαν βενεφιτ φροµ δροπλετ βασεδ ,
µιχροφλυιδιχσ , : δοωνλοαδ τηε ωηιτε παπερ!
Λαβ 5: Παπερ Μιχροφλυιδιχσ
Λαβ 5: Παπερ Μιχροφλυιδιχσ βψ ΜΙΤ ΟπενΧουρσεΩαρε 7 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 26
σεχονδσ 59,678 ϖιεωσ ΜΙΤ 6.Σ079 Νανοµακερ, Σπρινγ 2013 ςιεω τηε χοµπλετε χουρσε:
ηττπ://οχω.µιτ.εδυ/6−Σ079Σ13 Ινστρυχτορσ: ∆ρ. Κατεψ Λο, ∆ρ.
3∆ πριντ ψουρ βραιν, τιµελαπσε, ηιγη−ρεσ µιχροφλυιδιχσ, χυστοµ χολορσ...
3∆ πριντ ψουρ βραιν, τιµελαπσε, ηιγη−ρεσ µιχροφλυιδιχσ, χυστοµ χολορσ... βψ Αππλιεδ
Σχιενχε 2 ψεαρσ αγο 15 µινυτεσ 111,090 ϖιεωσ Τηε νεω Φορµ Λαβσ πριντερ πριντσ µψ
βραιν ανδ α βυνχη οφ οτηερ ηιγηλψ δεταιλεδ στυφφ. ∆οωνλοαδ µψ βραιν: ...
Βυρστινγ δροπλετσ
Βυρστινγ δροπλετσ βψ Τηε Λυτετιυµ Προϕεχτ 3 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 58 σεχονδσ 24,636
ϖιεωσ Μυσιχ φορ α µεσµεριζινγ ρεσεαρχη εξπεριµεντ, ωηιχη ϕυστ µαδε τηε χοϖερ οφ τηε
ϕουρναλ Πηψσιχαλ Ρεϖιεω Λεττερσ, ανδ ωηιχη ψου ...
Προγραµµαβλε Πηοτονιχ Ιντεγρατεδ Χιρχυιτσ φορ Θυαντυµ Ινφορµατιον Προχεσσινγ ανδ
Μαχηινε Λεαρνινγ
Προγραµµαβλε Πηοτονιχ Ιντεγρατεδ Χιρχυιτσ φορ Θυαντυµ Ινφορµατιον Προχεσσινγ ανδ
Μαχηινε Λεαρνινγ βψ Σαµσυνγ Στρατεγψ ∴υ0026 Ιννοϖατιον Χεντερ 1 ψεαρ αγο 1 ηουρ, 1
µινυτε 3,236 ϖιεωσ Πηοτονιχ ιντεγρατεδ χιρχυιτσ (ΠΙΧσ) νοω αλλοω ρουτινγ πηοτονσ ωιτη
ηιγη πρεχισιον, λοω λοσσ, ασ ωελλ ασ τηε ιντεγρατιον οφ α ωιδε ...
Ον τηε συρφαχε οφ λιθυιδσ
Ον τηε συρφαχε οφ λιθυιδσ βψ Τηε Λυτετιυµ Προϕεχτ 4 ψεαρσ αγο 7 µινυτεσ, 45 σεχονδσ
5,686 ϖιεωσ Ωηψ δοεσ α ϕετ οφ ωατερ βρεακ ιντο δροπλετσ? Ηοω δο ψου µακε περφεχτλψ
σπηεριχαλ δροπλετσ? Ωε∋ρε ταλκινγ συρφαχε τενσιον ιν τηισ ...
Μιχρο/Νανο−ενγινεερεδ Ηψδρογελσ φορ Ρεγενερατιϖε Μεδιχινε (Αλι Κηαδεµηοσσεινι,
Πη∆)
Μιχρο/Νανο−ενγινεερεδ Ηψδρογελσ φορ Ρεγενερατιϖε Μεδιχινε (Αλι Κηαδεµηοσσεινι,
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Πη∆) βψ Ηουστον Μετηοδιστ ∆εΒακεψ Χς Εδυχατιον 4 ψεαρσ αγο 46 µινυτεσ 3,834 ϖιεωσ
2016 Γεοργε ανδ Ανγελινα Κοστασ Ρεσεαρχη Χεντερ φορ Χαρδιοϖασχυλαρ Νανοµεδιχινε
Αννυαλ Ιντερνατιοναλ Μεετινγ ...
Μινιατυριζεδ σαµπλε πρεπαρατιον βψ διγιταλ µιχροφλυιδιχσ φορ σενσιτιϖε ΜΣ | ϑαν
Λειπερτ | ΣΧΠ2020
Μινιατυριζεδ σαµπλε πρεπαρατιον βψ διγιταλ µιχροφλυιδιχσ φορ σενσιτιϖε ΜΣ | ϑαν
Λειπερτ | ΣΧΠ2020 βψ Νικολαι Σλαϖοϖ 4 µοντησ αγο 17 µινυτεσ 303 ϖιεωσ Πρεσεντατιον
βψ ϑαν Λειπερτ ατ τηε σινγλε−χελλ προτεοµιχσ χονφερενχε ηττπ://σινγλε−χελλ.νετ ,
Μινιατυριζεδ , σαµπλε πρεπαρατιον ον α ...
Μιχροφλυιδιχσ Α Ποωερφυλ Τεχηνολογψ φορ ∆ιαγνοστιχ ανδ Μεδιχαλ Προδυχτ
∆εϖελοπµεντ
Μιχροφλυιδιχσ Α Ποωερφυλ Τεχηνολογψ φορ ∆ιαγνοστιχ ανδ Μεδιχαλ Προδυχτ
∆εϖελοπµεντ βψ ΘΜεδιχαλ∆εϖιχε 8 ψεαρσ αγο 24 µινυτεσ 3,152 ϖιεωσ Μιχροφλυιδιχσ , ισ
αν εναβλινγ , τεχηνολογψ , ωηιχη αλλοωσ τηε δεϖελοπµεντ οφ ηιγηλψ ιντεγρατεδ
διαγνοστιχ ορ µεδιχαλ δεϖιχεσ. Ωε ωιλλ ...
Λεχτυρε 01
Λεχτυρε 01 βψ ΒιοΜΕΜΣ ανδ Μιχροφλυιδιχσ 6 ψεαρσ αγο 59 µινυτεσ 5,400 ϖιεωσ
.
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