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رهنمود

پيشرفت نانوي ايران
خوشبختانه مس��ئله  فناورى نانو تجربه  موفقى 
است براى كشور ما و نش��ان دهنده  اين است كه 
وقتى يك مجموعه  عالقه مند،دلسوز و بامعرفت به 
كار متمركز مي شوند روى يك نقطه  خاصى و كار 
را با برنامه پيش مي برند، پيشرفت هاى محسوس 
و جهش وارى در آن كار به وجود مى آيد. پيشرفت 
كار فن��اورى نانو در واقع براى ما ع��الوه بر اينكه 
خودش ارزش دارد، از اين جهت هم كه نمونه اى 
است كه ما بتوانيم در همه  كارهاى كشور از اين 
نمونه تبعيت كنيم و آن را معيار قرار بدهيم، براى 
ما ارزش دارد. ما تقريباً 10 سال پيش با مجموعه  
ستاد نانو مالقاتى داشتيم؛ گزارشى به من دادند و 
موضوع نانو را براى ما تشريح كردند؛ مشغول شدند 
و پيشرفت كردند. امروز خوشبختانه مى بينيم در 
 اين مقوله  علمى و تحقيقى جهش به وجود آمده؛

يعنى كار به صورت جهشى پيش رفته است. 
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان، بهمن ۹۳

  مترجم:رضا محمدي 
دانش�مندان روبات هاي ري�ز ارتجاعي 
س�اخته اند كه مي توانند شكلش�ان را 
ب�ا محي�ط اطرافش�ان تغيي�ر دهن�د. 
شايد روزي به كمك تحقيقات انجام شده 
بتوانيم روبات هاي  ري��زي را مصرف كنيم 
)بخوريم( ك��ه دارو را به طور مس��تقيم به 

عامل بيماري منتقل كنند. 
گروه��ي از دانش��مندان در زوري��خ طرح 
بيولوژيكي ميكرو روبات ها كه بسيار قابل 
انعطاف هس��تند را با اله��ام از باكتري ها 
كشيده اند،زيرا اين دس��تگاه ها مي توانند 
در مايعات شناور باش��ند و در صورت نياز 
ش��كل خود را تغيير دهند. آنها مي توانند 
از رگ ه��اي باريك خون و سيس��تم هاي 
پيچاپيچ ب��دون مختل كردن س��رعت يا 

مانور پذيري عبور كنند. 
آنها از نانوكامپوزيت هاي هيدروژلي ساخته 

شده اند كه حاوي تكه هاي مغناطيسي است 
كه مي توان با استفاده از ميدان مغناطيسي 
آنها را كنترل كرد. در يك مقاله در مجله اي 
به نام پيشرفت هاي علم، دانشمندان روشي 
براي برنامه ريزي تغيير شكل روبات ها ارائه 
داده اند تا آنها بتوانند به راحتي در مايعاتي 
كه غليظ،چس��بناك يا مايعاتي كه داراي 
سرعت زياد هستند به راحتي عبور كنند. 

  هوش هيجاني
زماني كه ب��ه روبات ها فك��ر مي كنيم، به 
طور كلي به ماش��ين هاي ب��زرگ مجهز 
به سيس��تم هاي پيچي��ده  الكترونيكي با 
سنسورها، باتري ها و محرك ها مي انديشيم 
ول��ي در مقياس ميكروس��كوپي روبات ها 

كامالً متفاوت هستند. 
س��اختن روبات هاي كوچك چالش هاي 
زيادي دارد كه دانش��مندان به آن »روش 
اوريگامي پايه اي تاشو« مي گويند. استراتژي 

انتقالي جديد آن به كارگيري هوش هيجاني 
است كه جايگزيني براي روش قديمي است 
كه با سيستم الكترونيكي تعبيه شده اجرا 
مي شد. روبات هاي ما يك تركيب و ساختار 
خاص دارد كه به آنها اجازه مي دهد خود را 
با خواص مايعي كه در آن ش��ناور هستند 
تطبيق دهند. براي مثال ساكار مي گويد: 
اگر آنها با يك تغيير در وسكوزيته يا غلظت 
اس��مزي روبه رو شوند شكلش��ان را تغيير 
مي دهند تا س��رعت و مانورپذيري خود را 
بدون از دست دادن كنترل مسير حركت 

حفظ كنند. 
اي��ن تغيي��ر ش��كل ها مي توانن��د از قبل 
برنامه ريزي ش��وند تا عملك��رد آنها بدون 
استفاده از سنسور هاي سنگين يا محرك ها 
به حداكثر برس��د. مي توان روبات ها را يا با 
استفاده از ميدان مغناطيسي كنترل كرد 
يا رها شوند تا مس��ير خود را ميان حفره با 

جريان مايع پيدا كنند. در هر صورت آنها 
به صورت اتوماتيك به كارآمد ترين شكل 

ممكن تغيير شكل مي دهند. 
  الهام گرفته شده از طبيعت

در طبيعت ارگانيسم هاي كوچك بسياري 
با تغيي��ر محيط زيستش��ان تكامل پيدا 
كرده اند. محققان مي گويند اين اصل ساده 
منبع الهام طراحي ميكرو روبات هاي ما 
شده است. چالش اصلي ما توسعه فيزيك 
الزم براي توضيح اشكال مورد نظر و ادغام 
آن با تكنولوژي روز ب��ود. اين روبات هاي 
مينياتوري افزايش اثربخش��ي به همراه 
ساخت آس��ان و با هزينه مناس��ب ارائه 
مي دهند. در حال حاض��ر تيم تحقيقات 
روي بهبود عملكرد در عب��ور از مايعات 
پيچيده تر مانن��د مايعات موجود در بدن 

انسان كار مي كنند. 
منبع:ساينس ديلي

روز
ير 
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محققان داربس�ت هاي زيس�تي پوش�يده ش�ده 
ب�ا »اگري�كان« را ب�ه منظ�ور بهب�ود بازس�ازي 
كردن�د.  تولي�د  مفاص�ل  غضروف�ي  باف�ت 
محقق��ان دريافتند تركي��ب ايمپلن��ت و رويكرد ريز 
شكستي مي تواند تا 10 برابر مؤثرتر از ريز شكستگي به 
تنهايي باشد. ريز شكستگي به تنهايي در حال حاضر 
يك درمان استاندارد براي مشكالت ارتوپدي محسوب 
مي شود. با افزايش جمعيت مس��ن دنيا موارد ابتال به 
دردهاي مفصلي نيز افزايش يافته اس��ت و اين دردها 
معموالً ناشي از آسيب غضروف مفصلي بوده است. در 
حال حاضر به دليل اينكه اي��ن غضروف هاي مفصلي 

قادر ب��ه بازس��ازي و ترميم نيس��تند و ايمپلنت هاي 
مورد اس��تفاده نيز به خوبي با بافت غضروف طبيعي 
و از پي��ش موج��ود يكپارچه نمي ش��وند، درمان اين 

آسيب ديدگي هاي مفصلي بسيار مشكل است. 
يك رويكرد مت��داول در احياي غضروف اس��تفاده از 
رويكردي است كه طي آن غضروف آسيب ديده باشد 
و سوراخ هاي كوچكي در استخوان و در جايگاه هايي 
كه غضروفشان برداشته شده اس��ت ايجاد  شود. اين 
سوراخ هاي كوچك رش��د غضروف جديد را به وسيله 
شروع آزاد سازي سلول هاي بنيادي مزانشيمي موجود 

در استخوان تحريك مي كند. 

در مطالعه صورت گرفته محققان سعي كردند كيفيت 
بافت بازسازي شده طي رويكرد ريز شكست را به وسيله 
تكوين داربست پرينت شده سه بعدي افزايش دهند. 
در اين راستا آنها يك داربس��ت پرينت شده را توليد 
و س��طح آن را با پوش��اندن با اگريكان داراي عملكرد 
كردند تا جايگاه هاي اتصال مناسبي را براي سلول هاي 
آزادسازي شده از ريزشكستگي ها فراهم كنند. تست 
اين داربست در مدل هاي خرگوشي آسيب غضروفي 
نشان داد  داربست، س��لول هاي بنيادي مزانشيمي و 
فاكتورهاي رشد را به جايگاه هاي آسيب راهنمايي  و 

بازسازي غضروفي را تقويت كرد. 

بازسازي بافت غضروفي مفاصل با داربست هاي زيستي

میكرو روبات هاي سازگار با محیط ساخته شد

فناوري

سامانه

روباتي كه با نور شارژ مي شود
پژوهش��گران نوعي روبات با قابليت 
حمل بار ابداع كردند كه به كمك نور 
شارژ مي شود. پژوهشگران قصد دارند 
روبات هاي نس��ل بعد را براي كمك 
به انجام دادن وظايف دش��وار به كار 
گيرند. با كمك روبات هاي سبك وزن 
و فشرده كه قابليت درك كردن دارند، 
كارهاي��ي مانند اكتش��افات فضايي 
بس��يار س��اده تر انجام خواهند شد. 
اين موضوع كه پيشرفت هاي صورت 
گرفته در مورد علم روباتيك عملي مي توانند به بهبود در انجام وظايف كمك كنند، بر كسي 
پوشيده نيست. سيستم هاي روباتيك نرم زيس��ت تقليدي، يكي از جديدترين دستاوردها 

هستند كه تاكنون در حوزه هاي پيشرفته سالمت به كار رفته اند. 
با وجود اين روبات ها در انجام دادن وظايف پايه اي مانند حمل بار، عملكردي ضعيف تر از انسان ها 
دارند. سيستم اسكلتي- عضالني انسان ها و حيوانات كه از استخوان هاي خشك و ماهيچه هاي 
انعطاف پذير ساخته شده است به آنها كمك مي كند بارهاي سنگين را بردارند. روبات ها معموالً 
چنين سيس��تمي را در بدن خود ندارند اما در عوض، تركيباتي از مواد خش��ك و نرم را ش��امل 
مي ش��وند. روبات جديد هيبريدي كه مبتني بر سيستم  كش بس��تي است، از ستون هاي سفت 
فشرده و الياف عضالني نرم مصنوعي ساخته شده كه براي غلبه بر بسياري از مشكالت طراحي 
شده است. اين روبات مي تواند از سيستم اس��كلتي- عضالني حيوانات تقليد كند و انرژي را در 
سراسر ساختار خود پراكنده سازد. اين ويژگي، قابليت حمل بار را براي روبات فراهم مي كند. نكته 
جالب ديگر در باره روبات هيبريدي اين است كه با نور كنترل مي شود. الياف عضله مصنوعي، از 
تركيب االستومر كريستال مايع و نانولوله كربن تشكيل مي شود كه در مجاورت با نور، تغيير شكل 
مي دهد. اتصال چهار الياف به پايانه هر يك از س��تون ها به شكل گيري يك روبات بيست وجهي 
منجر مي شود. وزن روبات به دليل فضاهاي خالي وس��يع ميان ساختار آن به طور قابل توجهي 
كم است. هنگامي كه روبات در معرض تابش نور قرار مي گيرد، مي تواند در چندين جهت و روي 
چندين سطح از جمله سطوح ماسه اي و شني به چرخش درآيد و عملكرد خود را در محيط هاي 
پيچيده نشان دهد. امكان حمل بار تا 7/5 برابر وزن، نشان مي دهد هيچ مانعي بر سر راه حركت 

اين روبات وجود ندارد. 

ساخت سامانه حذف نويز موتور جنگنده در كشور 
محققان دانش��گاه صنعت��ي اميركبير 
موفق به طراحي سامانه اي براي حذف 
نويز صوتي ناش��ي از موت��ور جنگنده 
و هليكوپتر از ص��داي صحبت خلبان 
ش��دند. دكتر حميد رادمنش، مجري 
طرح »سامانه حذف نويز صوتي ناشي 
از موتور جنگنده و هليكوپتر از صداي 
صحبت خلبان« گفت:پرنده هاي نظامي 
از جمله جنگنده ه��ا و هليكوپتر ها از 
اجزاي مهم نيروي هوايي ارتش يك كشور هستند و يكي از مشكالت پيش روي در جنگنده ها و 
هليكوپتر ها اين است كه همواره در داخل كابين خلبان ها صداي شديد ناشي از موتور جنگنده 
و همين طور چرخش بال هاي هليكوپتر وجود دارد. در اين پروژه يك سامانه حذف نويز صوتي 
را طراحي كرديم ك��ه بتواند صداي خلبان را از هر گونه نويز صوتي ناش��ي از موتور جنگنده و 
هليكوپتر پاكسازي و در نهايت صداي صحبت خلبان به طور واضح و عاري از هر گونه نويز صوتي 

را براي برج مراقبت ارسال كند. 

پزشكی

شناسايي راهي جديد براي درمان پوكي استخوان
محقق��ان مطالعاتي انج��ام دادند كه 
مي توان��د راه��ي جديد ب��راي درمان 
بيماري پوكي استخوان باشد. محققان 
به تازگ��ي موفق ب��ه تغيي��ر ژنتيكي 
موش هاي ماده ش��دند و با استفاده از 
تغيير نورون هاي مغزي، استخوان هاي 
آنها را مس��تحكم و قوي تر كردند. اين 
پروژه تحقيقاتي مي توان��د اولين گام 
براي ابداع روش درماني جديدي براي 
بيماري پوكي استخوان در زنان باشد. پوكي اس��تخوان يك اختالل اسكلتي است كه بيشتر 
در دوران كهنسالي بروز مي كند و ويژگي بارز آن كاهش استحكام استخوان است و فرد را در 
معرض خطر شكستگي قرار مي دهد. يافته هاي ما از اين مطالعه مي تواند مسير جديدي را براي 
درمان پوكي استخوان  فراهم كند. محققان معتقدند با حذف گيرنده هاي استروژن مي توان 

روند ايجاد پوكي استخوان و كاهش توده استخواني را معكوس كرد. 

پژوهش

ابداع

اندام واره رگ هاي خوني انسان 
در آزمايشگاه پرورش يافت

پژوهشگران موفق شدند براي نخستين بار اندام واره 
رگ ه��اي خوني انس��ان را در آزمايش��گاه پرورش 
دهند. دانش��مندان موفق شدند براي نخستين بار، 
رگ هاي خوني انسان را در آزمايشگاه پرورش دهند. 
ش��ايد اين كار غيرمنتظره بتواند اث��ر قابل توجهي 
در پژوهش هاي مربوط به مشكالت عروقي داشته 
باشد و به پژوهشگران امكان دهد تا داروهاي جديد 
را به سادگي بررسي و آزمايش كنند. توانايي پرورش 
رگ هاي خوني انس��ان از س��لول هاي بنيادي، كار 
چالش برانگيزي است. از آنجا كه همه اندام هاي بدن 
به سيستم گردش خون متصل هستند، اين كار به 
پژوهشگران امكان مي دهد علت ها و راه هاي درماني 
بس��ياري از بيماري هاي عروقي، آلزايمر، مشكالت 
مربوط به ترميم زخم، سكته، سرطان و البته ديابت 
را مورد بررس��ي قرار دهند. اندام واره، يك س��اختار 
سه بعدي است كه با اس��تفاده از سلول هاي بنيادي 
پرورش داده مي شود و به اندام اصلي شباهت دارد؛ در 
نتيجه مي توان از آن براي مطالعه جنبه هاي گوناگون 
يك اندام واقعي استفاده كرد. اندام واره هاي عروقي 
كه با استفاده از س��لول هاي بنيادي در آزمايشگاه 
كشت مي شوند، مي توانند ساختار و عملكرد رگ هاي 
خوني انسان را تقليد كنند. هنگامي كه پژوهشگران 
اندام واره رگ هاي خون��ي را به موش ها پيوند زدند، 
دريافتند عملكرد آنها مانند عملكرد رگ هاي خوني 

انسان از جمله شريان ها و مويرگ هاست. 

درمان ديابت با تبديل 
سلول هاي بنيادي به 

سلول هاي مولد انسولين
محققان دانش��گاه موفق به تحريك س��لول هاي 
بنيادي براي توليد انس��ولين ش��دند كه مي تواند 
به عنوان يك رويكرد كارآمد ب��راي درمان ديابت 
استفاده شود. در حالي كه ديابت عمدتاً مي تواند به 
وسيله يك رژيم دقيق و كنترل شده و تزريق منظم 
انسولين كنترل شود، يك راه حل بهتر و شايد حتي 
يك درمان مي تواند با اس��تفاده از سلول هاي بتاي 
بيمار كه به طور طبيعي هورمون توليد مي كنند، 
ايجاد ش��ود. محققان با تبديل سلول هاي بنيادي 
به سلول هاي بتا كه قادر به توليد هورمون انسولين 
هستند، يك گام به اين نوع درمان نزديك شدند. 
در اين مورد، اين سلول ها به سلول هاي بتا تبديل 
مي شوند تا بتوانند هورمون انسولين را براي درمان 
ديابت توليد كنند. پيش از اين سلول هاي بتايي كه 
ما توليد مي كرديم، مي توانست انسولين را در پاسخ 
به گلوكز ترشح كند، اما آنها يا مقدار زيادي انسولين 
ترشح مي كردند يا هيچ انسوليني ترشح نمي كردند. 
محققان براي آزمايش عملكرد س��لول هاي بتاي 
جديد، آنها را به موش هاي ديابتي كه قادر به توليد 
انسولين نبودند، پيوند زدند. در عرض چند روز آنها 
شروع به ترشح انسولين در سطحي كردند كه قادر 
به كنترل سطح قند خون آنان بود و درواقع مي توان 

گفت كه ديابت آنها را درمان كرد. 

 دستاورد

 بهره برداري از ۴ دستگاه پيشرفته تصويربرداري از مغز
 در كشور

چهار دستگاه و تجهيزات پيش��رفته تصويربرداري نوري از مغز و اپتوژنتيك ساخت محققان و 
متخصصان كشور به بهره برداري رسيد. محققان كشور توانس��تند با حمايت هاي ستاد توسعه 
علوم و فناوري هاي شناختي، دستگاه هاي پيشرفته تصويربرداري نوري از مغز با روش سيگنال 
ذاتي، تصويربرداري نوري از مغز به روش استفاده از رنگدانه هاي حساس به ولتاژ، تصويربرداري 
نوري به روش اس��پكل ليزري و اپتوژنتيك براي اس��تفاده در زمينه علوم اعصاب شناختي در 
كش��ور را طراحي و توليد كنند. با بهره برداري از اين دس��تگاه ها و تجهيزات طراحي و ساخته 
شده، متخصصان قادرند به روش هاي گوناگون از مغز تصويربرداري كنند. دستيابي به تكنيك 
»اپتوژنتيك« براي تحريك و كنترل سيستم هاي عصبي از طريق دستكاري هاي سيستم هاي 
عصبي و حساس كردن س��لول هاي عصبي به نور، يكي از موفقيت هاي محققان در پژوهشكده 
ليزر و پالسماي دانشگاه شهيد بهش��تي و مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي است، به طوري كه با استفاده از اين تكنيك مي توان به صورت همزمان تحريك 
نوري و ثبت فعاليت مغز را انجام داد كه قابليت كاربرد روي حي��وان بيهوش يا درحال حركت 

را داراست. 

 مترجم:علي طالبي
همينط�ور  الكترونيك�ي  تج�ارت 
گس�ترده تر مي شود و  دس�تاورد هاي 
بيش�تري كس�ب مي كند. براي اينكه 
بتوان س�ريعًا حج�م و گوناگون�ي زياد 
س�فارش ها را پر ك�رد به دلي�ل كمبود 
كارگ�ر بس�ياري از كمپاني ه�ا به فكر 
اس�تفاده از روبات ها هس�تند. هرچند 
پيدا كردن طيف متنوع و قابل اطمينان 
روبات ه�ا ي�ك چال�ش بزرگ اس�ت. 
جف ماهلر، محقق و نويسنده اصلي مقاله 
مي گويد: يك گيره نمي تواند تمام اش��يا 
را بگيرد. ب��راي مثال يك مكن��ده ليواني 
نمي تواند منافذ اش��يايي مانن��د لباس را 
ببندد ي��ا گيره هاي موازي ش��ايد نتوانند 
به دو طرف بعضي ابزار يا اس��باب بازي ها 

برسند. 
سيستم روباتيكي كه در بيشتر تجارت هاي 
الكترونيكي استفاده مي ش��ود وابسته به 
گيره ه��اي مكش��ي هس��تند ك��ه طيف 
محدودي از اش��يا را مي توانند نگه دارند. 
مقاله دانش��گاه بركلي يك روش يكسان 
دس��تي كه س��ازگار با انواع گيره هاست 
را معرفي مي كن��د. اين روش بر اس��اس  
عملكرد پاداش��ي براي هر نوع گيره است 
كه احتمال موفقي��ت هر گي��ره را اندازه 

مي گي��رد. اي��ن روش به سيس��تم اجازه 
مي دهد به س��رعت تصمي��م بگيرد كدام 
گيره براي كدام ش��رايط مناس��ب است. 
براي محاس��به عملكرد پاداشي براي هر 
گيره، مقاله »يك پروس��ه براي يادگيري 
عملكرد هاي پاداش��ي« به وسيله آموزش 
با مجموعه داده ه��اي مصنوعي بزرگ كه 
به س��رعت با اس��تفاده از دامنه تصادفي 
ساختار يافته و سنسور مدل هاي تحليلي 
و فيزيك و جغرافياي هر گيره است، شرح 

داده شده است. 
محققان مي گويند:زماني كه در يك انبار 

در حال جمع آوري بسته هايي براي تحويل 
هستيد، اش��يا بس��يار گوناگون هستند و 
گيره هاي مختلف براي نگه داشتن اشياي 

مختلف نياز است. 
پيش از اين محققان يك روبات دو بعدي 
با قابليت تشخيص موانع و عبور از آنها و در 
نهايت رسيدن به هدف از پيش تعيين شده 
به كمك الگ����وريتم ميدان پتانس��يل 
س��اخته بودند. روبات طراحي شده بدون 
آگاه��ي قبل��ي از كل محي��ط و موقعيت 
موانع موجود در آن وارد محيط ش��ده و با 
استفاده از حسگرهايش در هر گام زماني 

موانع احتمالي واق��ع در ميدان ديد خود 
را شناسايي و بر اس��اس الگوريتم ميدان 
پتانس��يل مصنوعي راه خود را به س��مت 
هدف انتخ��اب مي كند. فراين��د طراحي، 
انتخاب اجزاي تش��كيل دهن��ده و مونتاژ 
و تس��ت روبات به تفصي��ل توضيح داده 
مي شود. س��پس براي نش��ان دادن نحوه 
عملكرد روب��ات و الگوريتم پيش��نهادي 
ناوبري، مثال ه��اي متعددي ب��ا تعداد و 
چيدمان هاي مختلف موانع مورد بررسي 
قرار مي گيرد. آزمايش هاي انجام ش��ده 
نشانگر موفقيت الگوريتم انتخاب شده در 
هدايت بدون برخورد روبات به سوي هدف 
در اكثريت موارد اس��ت. همچنين موارد 
معدود ناكامي الگوريت��م مذبور و راه هاي 
پيشنهادي غلبه بر اين ناكامي ها نيز مورد 
بحث قرار مي گيرد. مزيت عمده الگوريتم 
پيشنهادي، سادگي پياده سازي و هزينه 
محاسباتي بسيار پايين آن است كه امكان 
استفاده از آن را در كاربردهاي زمان واقعي 
فراهم مي كند. در پاي��ان نيز ويژگي هاي 
پلتفرم ساخته ش��ده كه آن را به بستري 
مناسب براي پياده س��ازي الگوريتم هاي 
هوش��مند ناوبري تبديل مي كند تشريح 

مي گردد.
منبع:ساينس ديلي

سرعت در تجارت الكترونيكي با روبات هاي دوبعدي 


