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رهنمود

اقتدار ملی
  ما نیاز داریم به اینکه پیشرفت کنیم؛ ما احتیاج 
داریم. مى بینیم که منش مستقّل سیاسى و اجتماعى 
و فکرى ملّت ایللران و جمهورى اسللامى موجب 
مى شللود که قدرتمندان دنیا، صاحبان قدرتهاى 
زورگو با ما دشمنى کنند؛ این دشمنى در خیلى از 

جا  ها دارد خودش را بُروز مى دهد. 
   وقتى که این همه دشللمنى با ما مى شود، باید 
خودمان را تقویت کنیم و خودمان را به اقتدار الزم 

برسانیم. 
 بیانات رهبر انقالب در جمع نخبگان
بهمن ۹۳

  مترجم: مینا رضاسلطاني
پیش�رفت  تازگ�ي  ب�ه  محقق�ان 
را  الکترونی�ک  در  چش�مگیري 
گ�زارش کرده ان�د ک�ه زمین�ه را ب�ه 
تجاري س�ازي نزديک ت�ر مي کن�د. 
در این تحقیق در پیشرفت علوم، محققان 
پیشرفت هاي خود را در ساخت فناوري 
جدیدي از جمللله الکترونیک یکپارچه، 
مدارهاي منطقي و پوست حسي مزین به 

مواد الستیکي به دست آوردند. 
بیل دي، استادیار مهندسي مکانیک در 
دانشللگاه هیوسللتون و محقق این طرح 
معتقد اسللت که این کار مي تواند منجر 

به پیشللرفت هاي مهم در دسللتگاه هاي 
هوشمند شود. 

محققللان قبللًا در نیمه هادي هللا بللا 
stretchability مکانیکي که بیشللتر 
شبیه یک نوار الستیکي در سال ۲۰۱۷ 
اسللت، خبر داده بودند. ایللن کار مفهوم 
بیشللتري را با بهبللود تحللرک حامل و 

الکترونیک یکپارچه درک مي کند. 
محققان معتقدند :» ما الکترونیک کامل 
را از یللک نیمه هادي بللا قابلیت تحرک 
بسیار باال، با معرفي نانولوله هاي کربني 
فلزي به یک نیمه هادي با نانورشته هاي 
نیمه هادي ارگانیک به دسللت آوردیم.« 

این افزایللش در تحرک حامللل با فراهم 
کردن مسیرهاي سریع و در نتیجه، فاصله 
حمل و نقللل حامل را محللدود مي کند. 
تحرک حامل یا سللرعتي که الکترون ها 
در آن مي توانند از طریق یک ماده حرکت 
کنند، براي یللک دسللتگاه الکترونیکي 
ضروري است که با موفقیت کار کند، زیرا 
بللر توانایي ترانزیسللتورهاي نیمه هادي 

براي تقویت جریان نظارت مي کند. 
پیش از این در آزمایش ها مشللخص شد 
با تحرک کوتاه حامل همللراه با الزامات 
سللاخت پیچیده مختل شده است. براي 
این کار، محققان کشف کردند که افزودن 

مقادیر دقیقه نانولوله هاي کربني فلزي 
 -  the rubbery -  composite به
منجر به بهبود تحرک حامل با ارائه آنچه 
به عنللوان »یک بزرگراه« براي سللرعت 
بخشیدن به حمل و نقل حامل در سرتاسر 
نیمه رسللانا توصیف مي کنللد. محققان 
معتقدند  شللامل افزایش بیشتر تحرک 
حامل و ساخت پیچیده تر، سلسله مراتب 
و مدارهاي دیجیتال با سللطح باال براي 
مطابقت بللا الزامات مدارهللاي مجتمع، 
زیست پزشکي و کاربردهاي دیگر خواهد 

بود. 
منبع:ساينس ديلي
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محقق�ان اصفهان�ي ب�ا کم�ک روش�ي مبتن�ي ب�ر 
ه�وش مصنوع�ي موف�ق ب�ه تش�خیص نوع�ي 
ش�دند.  دياب�ت  از  ناش�ي  چش�مي  بیم�اري 
سللید سللعید آیت اظهار کللرد: »شللبکیه رنجوري« یا 
»رتینوپاتي«، به اختاالتي گفته مي شللود که به آسیب 
شبکیه چشم مي انجامند. شللبکیه رنجوري دیابتي، از 

انواع این بیماري و یکي از دالیللل مهم فقدان بینایي در 
بزرگساالن است. شللبکیه، محل تشکیل تصویر چشم و 
انتقال داده ها به مغز است؛ در نتیجه شبکیه رنجوري بسته 
به شللدت آن مي تواند موجب تاري دید یا نابینایي شود. 
در این روش از تصاویر فوندوس شللبکیه چشم استفاده 
مي شود و با استفاده از هوش مصنوعي عروق شبکیه چشم 

بررسي و میزان آسللیب به آنها ارزیابي مي شود. نواحي 
مشخصي براي میکروآنوریسم ها با استفاده از ترکیبي از 
معیارها و عملگرهاي مورفولوژیک تعیین و سپس براي 
افزایش پارامترهاي مورد نظر با استفاده از ابزارهایي نظیر 
تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلي و تبدیل رادون، تشللخیص 

میکروآنوریسم هاي واقعي انجام مي شود. 

تشخيص بيماري چشمي ناشي از ديابت با هوش مصنوعي

 پيشرفت چشمگير محققان
 در فناوري الکترونيک پوستي مواد الستيکی

فناوري

علم روز

دستگاه نوري اندازه گيري سفتي شريان ابداع شد
محققان اروپایي موفق به ابداع دستگاهي 
شده اند که با استفاده از نور مي تواند میزان 
سفتي عروق را اندازه گیري کند. این یک 
پیشرفت مهم است، زیرا سختي شریان 
یکي از نشانگرهاي فشار خون باالست اما 
هیچ روش قابل اعتمادي براي اندازه گیري 
آن بدون حضور یک متخصص قلب وجود 
نداشت. این دستگاه جدید که شبیه یک 
سشوار است، پرتوهاي لیزري کم قدرتي 
تولید مي کند که با یک تراشه سیلیکوني فتونیک مخصوص براي تشخیص حرکات بسیار ظریف 
پوست در باالي شریان طراحي شده است. اپراتور براي استفاده از این دستگاه نیازي به آموزش زیاد 
ندارد و به سادگي مي تواند آن را روي یکي از شریان هاي شناخته شده و نزدیک به پوست بگیرد و 
لیزر دستگاه را فعال کند. تولید این دستگاه باید نسللبتاً ارزان باشد و احتماالً به زودي پس از پایان 
کامل تحقیقات، تولید این دستگاه آغاز خواهد شد. این دستگاه سازگاري چشمگیري با روش هاي 
موجود اندازه گیري سفتي شریاني دارد و محققان بر این باورند که در سال هاي آینده نسخه تجاري 

این محصول براي استفاده توسط پزشکان عمومي در دسترس خواهد بود. 
----------------------------------------------------------------------
ساخت مواد مقاوم در برابر ساييدگي با الهام از دندان نرم تنان!

پژوهشگران ژاپني سللعي دارند با الهام 
از سللاختار دندان گونلله اي از نرم تنان، 
تولید مواد مقاوم در برابر سللاییدگي را 
بهبود بخشللند. نوعي از گونلله نرم تنان 
که داراي دندان هسللتند، به منبع الهام 
دانشمندان براي ساخت مواد مقاوم در 
برابر سللاییدگي و مواد نانومقیاس براي 
انرژي تبدیل شده اند. گونه اي از نرم تنان 
موسوم به »گهواره دریایي« یا »کیتون«، 
دندان هایي از جنس »مگنتیت« دارند. مگنتیت، نوعي کاني است که براي نخستین بار در سوئیس 
کشف شد و سیاه رنگ است. این دندان ها، باالترین سطح سفتي و سختي را در میان مواد معدني که 
تاکنون شناخته شده اند، دارند. اگرچه مگنتیت، یک ماده معدني است که معموالً در پوسته زمین 
وجود دارد اما گونه هاي کمي از حیوانات مي توانند آن را تولید کنند و درباره نحوه تولید مگنتیت 
نیز اطاعات کمي وجود دارد. درک بهتر فرآیند کاني سازي زیستي که با کمک درک ساختار دندان 
کیتون صورت مي گیرد، مي تواند به دانشمندان کمک کند عاوه بر بهبود ابزار و پوشش هاي مقاوم در 
برابر سایش، موادي در مقیاس نانو براي کاربردهاي مبتني بر آب و انرژي ارائه دهند. شاید یافته هاي 
این پژوهش در آینده بتوانند به دانشمندان در برطرف کردن مشکات مربوط به منابع نانومقیاس 
انرژي و تأمین نیروي آنها کمک کنند. درک نحوه کنترل رشد مگنتیت زیستي، به دانشمندان امکان 

مي دهد مواد مربوط به تأمین انرژي را در مقیاس نانو به وجود آورند. 

توسعه ورقه هاي الکترونيکي نازک براي شارژ تلفن همراه
پژوهشگران در مطالعه اخیرشان موفق 
به توسللعه یک ورق الکترونیکي بسیار 
نازک شللده اند که این ورقه هللا قادر به 
شللارژ کردن تلفن هاي همراه اسللت. 
دانشمندان مواد بسیار نازک و خمیده را 
ایجاد کرده اند که اینترنت بیسیم و دیگر 
امواج الکترومغناطیسللي هوا را جذب 
کرده و آنها را به برق تبدیل مي کند. آنها 
یک آنتن خم شدني و انعطاف پذیر را به 
یک الیه نیم رساناي انعطاف پذیر به ضخامت تنها سه اتم متصل کردند. این آنتن، واي فاي و دیگر 
سللیگنال هاي فرکانس رادیویي را جذب و آنها را به یک جریان متناوب تبدیل مي کند و سپس 
به مولیبدن دي سولفید نیم رسانا که به یک جریان الکتریکي مسللتقیم تبدیل مي شود، متصل 
مي شود. محققان پیش تر »آنتن یکسوکننده« برداشت انرژي را ساخته اند اما دستگاه هاي موجود 

از نیم رساناهاي معمولي که سفت و شکننده هستند، ساخته شده اند. 
----------------------------------------------------------------------

کشف گودال هاي جديد در مريخ با کاوشگر کنجکاوي
کاوشللگر »کنجللکاوي« ناسللا و ابزار 
پیشللرفته اش اخیراً پس از تغییر مکان 
موفق به رونمایي از حقایق جالبي درباره 
مریخ شده اند. محققان توسط این ابزار، 
قادر به جمع آوري داده هاي دقیق تري 
از میزان چگالي الیه هاي سللنگي این 
منطقلله بودنللد بنابراین داده هللا، آنها 
منطقه مذکور را بسیار متخلخل توصیف 
کرده اند. کاوشگر کنجکاوي با استفاده 
از دوربین هایي با وضوح باالي خود مي تواند تصاویر شللگفت انگیزي از »کوه شارپ« ثبت کند و 
توسط ابزارهاي خود قادر به بررسي سطح مریخ و توسط آزمایشگاه کوچکش نیز قادر به تجزیه 
و تحلیل نمونه و مولکول هاي آلي حداقل 3میلیارد ساله است. با استفاده از این ابزارها مي توان به 
بسیاري از رموز سیاره سرخ پي برد. دانشمندان با بررسي اطاعات پنج ساله جمع آوري شده توسط 

شتاب سنج هاي کاوشگر کنجکاوي نشان داد حفره هاي جدیدي در این سیاره وجود دارد. 

دستاورد

پزشکي

توليد »استخوان نيمه زنده« 
براي درمان ضايعات استخواني

محققان داخلي از پروژه تحقیقاتي دانشللگاه در 
زمینه »ساخت استخوان نیمه زنده« براي درمان 
ضایعات اسللتخواني در این دانشللکده خبر داد. 
دکتر آرش خجسته گفت: طي یک دهه گذشته 
پیشرفت تکنولوژي و صنعت منجر به ایجاد تحول 
شگرفي در درمان هاي حوزه پزشکي و همچنین 
پیشرفت و افزایش میزان موفقیت در حوزه درمان 
شده است. این مسئله همواره سه حوزه ارتوپدي، 
جراحي مغز و اعصاب و سللتون فقرات و جراحي 
فک و صللورت را درگیللر مي کند، عللاوه بر این 
بسیاري از بیماري هاي مادرزادي و متاستازهاي 
سرطاني نیز منجر به آسیب استخواني مي شود که 
این مسئله هزینه هاي باالیي بر سیستم سامت 
کشور تحمیل مي کند. براي درمان ضایعه و نقص 
بزرگ حتماً باید قسمتي از اسللتخوان خود فرد 
را برداشته و به قسللمت دچار ضایعه شده پیوند 
بزنیم، طبیعتاً هزینه و زمان بسللتري این پروسه 

بسیار باال بوده است. 
-----------------------------------

 توليد توربو شارژر خودرو 
به دست محققان داخلی

متخصصان به تازگي موفق به طراحي و تولید توربو 
شللارژر خودروهاي بنزیني و دیزلي شدند. توربو 
شارژر کمپرسوري است که با افزایش توان مکش 
هواي ورودي توسط موتور خودرو، موجب احتراق 
و توربوالنس بهتللر سللوخت و در نتیجه افزایش 
قدرت موتور مي شود. توربو شارژر یکي از قطعات 
پیچیده جانبي موتورهللاي احتراقي با تکنولوژي 
باالست که به دلیل پیچیدگي تا کنون در کشور 
تولید نشللده و این قطعه در موتورهللاي دیزلي و 
اکثر موتورهاي بنزیني مدل باال استفاده مي شود و 
عملکرد موتور را ارتقا داده و آلودگي محیط زیست 
را کاهش مي دهد. صفریان گفت: توربو شارژر که 
در آن از روش تزریق پودري اسللتفاده شده است 
تست هاي اولیه عملکرد خود را با موفقیت گذرانده 
است و به لحاظ کیفیت و قیمت امکان جایگزیني 

با قطعه چیني را دارد.

 توسعه يک ايمپلنت
 براي مبارزه با عفونت استخوان

»عفونت استخوان« ناشي از شکستگي استخوان، 
زخم هاي عمیق، پوسیدگي شدید دندان یا سایر 
علل است. عفونت استخوان یکي از بیماري هایي 
است که باید بسیار جدي گرفته شود زیرا در غیر 
این صورت ممکن است باعث قطع عضو یا حتي 
مرگ فرد شود. التهاب استخوان ، مغز استخوان 
و ضریع استخوان بر اثر عواملي مانند باکتري و 
قارچ و ویروس را »عفونت استخوان« مي گویند. 
در این بیماري تمام اسللتخوان هاي بدن ممکن 
است دچار عفونت شوند. این دستگاه از ترکیبي 
از کاژن و یک ماده بازسازي اسللتخوان به نام 
»شیشه زیست فعال« ساخته و با مس پوشیده 
شده است. این دستگاه سللاختاري همانند یک 
میکروساختار متخلخل دارد که هم سبب جذب 

رگ هاي خوني  مى شود.

ابداع

ابداع زانوي هوشمند برای عمر طوالنی تر مفاصل
محققان یک زانوي هوشمند مصنوعي ساخته اند که زمان تعویض مفصل را به تأخیر مي اندازد. این 
حسگرها براي این به کار برده شده اند که میزان فشار وارده شده به مفاصل با انجام فعالیت هاي فیزیکي 
گوناگون را تشخیص دهند. یکي دیگر از وظایف حسگرها این است که به صورت بیسیم پزشکان را 
از حال بیمار آگاه مي سازند تا حرکت انجام شده تغییر یافته یا متوقف شود. البته این تنظیمات سبب 
مي شود نیاز به انجام عمل جراحي در بیمار و تعویض زانوي مصنوعي فرسوده به تأخیر بیفتد. به جاي 
اینکه در این زانو باتري به کار گرفته شده باشد، یک سیستم با برداشت انرژي برق مالشي براي این 
محصول طراحي شده است. این سیستم از یک ابرخازن استفاده مي کند که انرژي تولید شده توسط 
اصطکاک ایجاد شده میان دو مفصل زانو را ذخیره سازي کند. در نهایت باید گفت، محققان پروژه 
امیدوارند زانوي هوشمند سللاخت آنها تنها زمان تعویض زانوي مصنوعي را به تأخیر نیندازد بلکه 

اطاعات حاصل شده از این زانو به توسعه زانوهاي مصنوعي بادوام تر کمک کند. 

  مترجم: سیدعلي نادري 
محققان سه ساختار شبکه انعطاف پذير 
چاپ شده سه بعدي را ايجاد کرده اند که 
مي توانند با اعمال میدان مغناطیس�ي 
اعمال ش�ده در هنگام ش�ناور ش�دن 
روي آب کنترل ش�وند. اين ساختارها 
مي توانند اش�یاي کوچ�ک را بگیرند و 
قطرات آب را حمل کنند. اين قابلیت به 
آنها اين ام�کان را مي دهد که به عنوان 
روبات هاي نرم مفید باشند که موجودات 
زنده در س�طوح آب را تقلید مي کنند 
يا مي توانن�د به عنوان داربس�ت بافت 
ب�راي فرهنگ هاي س�لول عمل کنند. 
این تحقیق قابلیت هایي را در زمینه ظهور 
ترکیب چاپ و روباتیک نرم نشان مي دهد. 
براي ایجاد این سللاختارها، محققان یک 
»جوهر« از سللیلیکون ایجللاد کردند که 
حاوي سللیلیکون مایللع  و در آب موجود 
هسللتند. در نتیجه، این خمیر که شللبیه 
خمیردنللدان معمولي اسللت بلله راحتي 
مي تواند در یک لوله فشرده شود، اما بعد 
شللکل خود را  روي مسللواک بدون چکه 
کردن حفظ مي کند. محققان از یک چاپگر 

سلله بعدي اسللتفاده کردند تا خمیر را به 
صورت الگوهاي شللبکه اي شللکل دهند. 
سللپس این الگوها در یک فر براي ایجاد 
سللازه هاي انعطاف پذیر سیلیکون درمان 
مي شللوند که مي توان آنها را  با اسللتفاده 
از میدان هللاي مغناطیسللي کنترل کرد 

)کشیده  شده و فرو ریخت(.
محققان در ادامه مي گویند: » این خمیر 
self به ما اجازه مي دهد تا سللاختارهایي 
ایجاد کنیم که بسللیار نرم و انعطاف پذیر 

باشند.«
جللذب ذرات carbonyl آهللن کلله 

به طور گسللترده در دسللترس هستند و 
مغناطیس سازي باالیي دارند، به ما اجازه 
مي دهد تللا واکنش قویي به شللیب هاي 
میللدان مغناطیسللي ایجاد کنیللم. این 
ساختارها self هسللتند که به این معني 
اسللت که آنها مي تواننللد در همه جهت 
توسعه یابند و منقبض شللوند. با چاپ 3 
بعدي، ما مي توانیم شللکل را قبل و بعد از 
کاربرد میدان مغناطیسللي کنترل کنیم.

ویژگي هاي ساختارها نیز به آنها این امکان 
را مي دهد که در هنگام شناور شدن  روي 
آب، مشابه با آب یا حشراتي که به سطوح 
آب نگاه مي کنند، مورد استفاده قرار گیرند. 
بافت هاي زنده در بدن یک کاربرد احتمالي 

دیگر براي این ساختارها هستند.
در ایللن مقاللله محققان نشللان دادند که 
چگونه مي توانند گره هاي قابل پیکربندي 
مجدد را طراحللي کنند، سللاختاري که 
مي توانللد یللک قطللره کوچللک از فویل 
آلومینیوم و ساختاري »قطره آب منفرد« 
را حمل  و سپس آن را روي تقاضا از شبکه 

آزاد کند. 
منبع:ساينس ديلي
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