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رهنمود

 
پيشرفت علمي 
نانوتكنولوژي

  پيش��رفت كار فناورى نان��و در واقع براى ما 
عالوه بر اينكه خودش ارزش دارد، از اين جهت 
هم كه نمونه اى اس��ت كه ما بتواني��م در همه  
كارهاى كشور از اين نمونه تبعيت كنيم و آن را 

معيار قرار دهيم، براى ما ارزش دارد. 
   نانو خيلى مهم است؛ نمي خواهيم بگوييم از 
همه  مسائل كشور، از همه  مسائل فنى مهم تر و 
باالتر است؛ نه، ]اما[ يكى از مسائل مهم پيشرفت 

علمى و فنى كشور است. 
 بيانات رهب�ر انق�اب در جم�ع نخبگان  

 بهمن ۹۳

  مترجم:رضا محمدي
پژوهش�گران سوئيس�ي در ح�ال 
توس�عه ي�ك راه ح�ل قاب�ل چ�اپ با 
محيط زيس�ت، D ۳ قابل چ�اپ براي 
توليد حس�گرهاي بي س�يم اينترنت 
بي س�يم هس�تند كه مي توانند بدون 
آلوده كردن محيط به كار گرفته شوند. 
پروفسور سوكيم در حال هدايت اكتشاف 
تحقيقاتي است كه شامل استفاده از مواد 
سلولزي حاصل از چوب براي جايگزيني 
مواد پالس��تيكي و مواد پليمري اس��ت 
كه در حال حاض��ر در الكترونيك مورد 

استفاده قرار مي گيرد. 
عالوه بر اين، چاپ سه بعدي مي تواند به 
اضافه كردن يا تعبيه توابع روي اش��كال 
س��ه بعدي يا منس��وجات، ايجاد قابليت 
عملكرد بيش��تر و انعطاف پذيري منجر 

شود. 
كي��م مي گويد:»حس��گرهاي س��ازگار 
با اكول��وژي D ۳ ما مي توانن��د به طور 
بي سيم اطالعات را در طول عمر انتقال 
دهند و س��پس بدون توجه ب��ه آلودگي 
محيط زيست انتقال داده ش��وند.« اين 
تحقيق در چندين چاپگرسه بعدي، مورد 

استفاده محققان قرار مي گيرد. 
اين توسعه به پيشرفت الكترونيك سبز 
كمك خواهد كرد. ب��راي مثال ضايعات 
تخته م��دار چاپي يك منب��ع خطرناك 
آلودگي به محيط  زيست است. اگر قادر به 
تغيير پالستيك به مواد كامپوزيت سلولز 
باشيم،بازيافت قطعات فلزي روي عرشه 
 مي تواند به روش��ي س��اده  ترجمع آوري 

شود.

برنام��ه تحقيقاتي كيم ش��امل دو پروژه 
مشترك بين المللي است كه  جديدترين 
آنها روي حسگرهاي شيميايي سازگار با 
مواد سلولزي دوس��تدار محيط زيست با 
همكاران آزمايشگاه فدرال سوئيس براي 

علم مواد است. 
در اي��ن پروژه،محققان يك پيش��رفت 
جديد را در تكنولوژي فرآيند منبت كاري 
توس��عه داده اند كه مي توان��د به راحتي 
الگوهاي مدار ظريف روي بس��تر پليمر 

نرم و يك ج��زء ض��روري از محصوالت 
الكترونيكي را مشخص كند. 

تكنول��وژي جدي��د براي نش��انه گذاري 
انب��وه الگوه��اي دقيق درهزين��ه واحد 
پايين اعمال مي ش��ود. با اين حال، كيم 
مي گويد تنه��ا مي توان��د الگوهاي مدار 
را نش��انه گذاري كند كه قباًل روي تمبر 
الگوي نش��انه گذاري ش��ده باشد و كل 
آن تمب��ر گران قيم��ت بايد ب��ه گونه اي 
 تغيير داده شود كه در الگوهاي مختلف

 قرار گيرد. 
اين تيم موفق ش��د يك سيستم كنترل 
موقعيت دقيق را توسعه دهد كه مي تواند 
به طور مس��تقيم الگوها را نشانه گذاري 
كند و منج��ر به يك تكنول��وژي فرآيند 
جدي��د ش��ود. اي��ن ام��ر كاربرده��اي 
گسترده اي براي استفاده در فرآيندهاي 
نيمه هادي، دس��تگاه هاي پوش��يدني و 

صنعت نمايش دارد. 
منبع:ساينس ديلي

روز
ير 

صو
ت

دبير س��تاد توس��عه فناوري هاي فضايي و حمل و نقل 
پيشرفته معاونت علمي گفت: ستاد در تالش است تا براي 
پهپادهاي توليد شده در كشور يك برند ملي طراحي و 
تعريف كند. منوچهر منطقي در خصوص فعاليت صنعت 
پهپاد در كشور تصريح كرد: ايران به كمك متخصصان و 
جوانان خود در صنعت پهپادي رشد خوبي دارد و اتفاقات 

قابل قبولي در اين صنعت رخ داده اس��ت. صنعت پهپاد 
براي كش��ور مي تواند ارزش افزوده بااليي ايجاد كند. به 
همين دليل بايد به اين صنعت ارزش آفرين توجه ويژه اي 
شود. مهم ترين نتيجه اين تجميع، ايجاد ارزش افزوده از 
صنعتي اس��ت كه با توانمندي باالي جوانان، راه روشن 
و مسير همواري براي توسعه و پيش��رفت دارد. اولويت 

بعدي ما در اين صنعت، تعريف و طراحي يك برند ملي 
براي پهپادهاي توليد داخل اس��ت كه همه پهپادهاي 
طراحي ش��ده از اين پس ذيل اين برند به ديگر كشورها 
صادر نيز مي شود. اين كار باعث مي شود بين فعاالن اين 
حوزه رقابت ايجاد شود. ايجاد رقابت نيز منجر به افزايش 

كيفيت و كاهش قيمت فروش آن مي شود. 

پهپادهاي ايراني با برند ملي اوج مي گيرند

 معرفي سلول هاي مهندسي شده 
براي توليد حسگرهاي بي سيم اينترنت 

فناوري

پروتز دست كه به كاربر حس المسه مي دهد
س��وئدي ها يك پروتز دست ساخته اند 
كه در صاحب خود حس المس��ه ايجاد 
مي كند. عملكرد اين دس��ت به نحوي 
است كه به صاحب خود احساس منتقل 
مي كند. اين دست بر خالف نمونه هاي 
سابق است و بازوي صاحب دست متعلق 
به خودش باقي مي ماند. اين پروتز به يك 
جفت ميله تيتانيومي قابل كاشت و يكي 
از اين ميله ها به استخوان »زند زيرين« و 
ديگري به استخوان»زند زبرين« متصل مي شود. استخوان »زند زيرين« يكي از دو استخوان طويلي 
است كه در ساعد قرار دارد و مچ دست را به آرنج متصل مي كند و به بدن نزديك تر است. زند زبرين 
استخواني است بلند در سمت خارجي ساعد كه موازي زند زيرين بوده و مچ دست را به آرنج متصل 
مي كند. در اين پروتز در اس��تخوان هاي زند زيرين نيز الكترودهايي قرار مي گيرد كه به اعصاب و 
عضالت نزديك خود كشش پيدا مي كنند. اين الكترودها براي خواندن قصد كاربر استفاده مي شوند 

تا احساس مربوطه را به وي انتقال دهند. 
-----------------------------------------------------------------------

ابداع دستگاه اكسيژن رساني كه نياز به ماسك ندارد
محققان يك دس��تگاه اكسيژن رس��ان 
غيرتهاجمي تولي��د كردند بدون نياز به 
ماسك  كه به راحتي به بيماران تنفسي 
اكسيژن رس��اني مي كند. اين سيستم 
اكسيژن رسان براي تحويل هوا به صورت 
غيرتهاجمي به بيماران مورد استفاده قرار 
مي گيرد تا اين افراد بتوانند بدون نياز به 
ماسك از دستگاه اين شركت استفاده و 
تنفس كنند. اين فناوري جاي ماس��ك 
صورت از شلنگ اكسيژن رساني استفاده مي كند تا گاز اكسيژن گرم و مرطوب را با سرعتي باال به 
بيمار برساند. مزيت دستگاه اين اس��ت كه بيمار مي تواند حين استفاده از دستگاه، صحبت كند و 

خوراكي هم بخورد. 
-----------------------------------------------------------------------
ايمپلنت نخستين پمپ قلب بي سيم جهان با موفقيت انجام شد

پمپ هاي قلب، دستگاه هاي الكترومكانيكي 
هستند كه نصب آنها در بدن محدوديت هاي 
فراواني دارد. يكي از اين محدوديت ها اين 
اس��ت كه پمپ هاي مذكور براي افزايش 
ميزان توليد خون، نياز به كمي انرژي دارند، 
بنابراين وجود يك سيم برق هميشه براي 
استفاده از آنها ضروري است. پمپ هاي قلب 
معمول عالوه بر مزايايي كه دارند اين نقص 
را دارند كه كابل ش��ارژ آنها  بايد به صورت 
دائم قرار گيرد و اين يكي از بزرگ ترين داليلي است كه پمپ هاي قلب معموالً براي مدت طوالني مورد 
استفاده قرار نمي گيرند. دستگاه مذكور داراي يك حلقه مارپيچي است كه در اطراف ريه ها قرار مي گيرد و 
به ديواره قفسه سينه متصل مي شود. همچنين اين دستگاه يك باتري داخلي ، يك كنترل كننده و دستگاه 
سينه بند مانند دارد كه انرژي را به حلقه مارپيچي منتقل مي كند. اين دستگاه بعالوه يك باتري خارجي ، 
كنترل كننده و يك ساعت هوشمند براي نظارت بر وضعيت سيستم دارد. همچنين يك رايانه لوحي نيز 
وجود دارد كه براي برنامه ريزي سيستم در طول فرآيند نصب استفاده مي شود. اين سيستم براي كار با 
تمام دستگاه هاي موجود VAD طراحي شده است. سيستم ياد شده را مي توان حتي در حالي كه بيمار در 
حال راه رفتن و حركت است نيز استفاده كرد. به دليل اينكه يك باتري درون اين دستگاه تعبيه شده است 

بيماران براي مدت ۶ ساعت الي بيشتر نيازي به باتري خارجي ندارند. 
-----------------------------------------------------------------------

حسگر پوشيدني وسيله اي براي سنجش ميزان تنفس
در حالي كه مانيتورهاي پوشيدني بسياري 
براي نظارت بر ميزان تنفس )نرخ تنفس( 
افراد توسعه داده شده اند اما هيچ يك از 
آنها نمي توانند حجم هوايي كه يك فرد 
تنفس مي كند را نشان دهند. براي افراد 
مبتال به آسم و ساير بيماري هاي ريوي، 
دانستن حجم هوايي كه تنفس مي كنند، 
يك شاخص مهم اس��ت و حتي پزشكان 
نيز مي توانند از آن براي ارزيابي وضعيت 
بيمار استفاده كنند. نكته جالب اين فناوري اين است كه پژوهشگران مانيتور تنفس مذكور را بر اساس 
»Shrinky Dinks«، يك اسباب بازي پرطرفدار كودكان ساخته اند. اين مانيتور، شامل دو حسگر 
پيزو مقاومتي است كه در اطراف دنده ها و شكم كاربر قرار مي گيرند و سپس فشار وارده روي بافت هايي 
كه در برابر آن قرار دارند و حجم هواي تنفس شده را اندازه گيري مي كنند. صفحات پالستيكي هستند 
كه هنگام قرار گرفتن در برابر حرارت، منقبض شده و كوچك مي شوند، بنابراين پژوهشگران در اين 
مطالعه يك صفحه فلزي رس��انا را به آنها متصل كردند و در برابر حرارت قرار دادند. در نهايت موفق 
به توسعه يك مانيتور كوچك شدند كه قادر بود جريان الكتريكي كمي را كه توسط حسگرها توليد 
مي شد  اندازه بگيرد. پژوهشگران دستگاه خود را با يك َدم سنج پزشكي مقايسه كردند و دريافتند كه 
دستگاه پوشيدني آنها حتي عملكرد بسيار بااليي دارد و افراد مي توانند آن را همه جا و حتي در حين 
پياده روي نيز استفاده كنند. در گام هاي بعدي پژوهشگران قصد دارند اين مانيتور را به گونه اي ارتقا 

دهند كه بتواند توسط بلوتوث به تلفن هاي هوشمند كاربران متصل شود. 

پزشکي

دانستنی

ساخت ابزار الكترونيكي براي 
كنترل آسم

 پژوهشگران، ابزار الكترونيكي جديدي براي 
بررسي آسم ابداع كرده اند كه مي تواند به افراد 
مبتال به اين بيماري در كنترل بهتر آن كمك 
كند. هدف اين پژوهش، مشخص كردن تأثير يا 
عدم تأثير »سيستم الكترونيكي مديريت آسم« 
در پر كردن ش��كاف هاي موجود در مراقبت از 
آسم است. اين سيستم جديد، نخستين ابزار 
مراقبت از آس��م در نوع خود به شمار مي رود 
كه بر شواهد تكيه دارد. پژوهشگران معتقدند 
بيش��تر بيماران هنوز نمي توانند بهترين نوع 
درمان را درياف��ت كنند؛ در نتيج��ه بيماري 
آنها با روند ضعيفي كنترل مي ش��ود. پزشكان 
براي ارائه بهترين نوع درمان، با موانع بسياري 
از جمل��ه كمب��ود زم��ان، دانش، آم��وزش و 
منابع محلي روبه رو هس��تند. ما س��عي داريم 
با بهره ب��رداري از نيروي فن��اوري، اين موانع 
را پشت س��ر بگذاريم. اين ابزار كنترل جديد 
طوري طراحي شده است كه بيماران بتوانند 
با كمك آن به تنهايي وضعيت سالمت خود را 
بررسي كنند. پژوهش ما نشان مي دهد كه ابزار 
الكترونيكي بررسي سالمتي كه طراحي دقيقي 
دارند، مي توانند نقش مؤثري در مراقبت هاي 
ابتدايي داش��ته باش��ند و كيفي��ت مراقبت را 

افزايش دهند.

 ماده ای كه خود را 
ترميم مي كند

گروهي از محققان موفق شدند به كمك چاپگر 
سه بعدي ماده اي را توليد كنند كه خودش را 
ترميم مي كند و بر اين اساس اگر ماده مذكور را 
بشكنيد يا آن را سوراخ كنيد، پس از چند دقيقه 
مشاهده خواهيد كرد  اين ماده ترميم  مي شود 
و به ش��كل اوليه باز مي گردد. اين كارشناسان 
مي گويند كه ماده مذك��ور مي تواند در صنعت 
توليد كفش، الس��تيك هاي اتومبيل، بدنه نرم 
روبات ها و حتي سيستم هاي الكترونيكي مورد 
اس��تفاده قرار گيرد. اين گروه تحقيقاتي براي 
آنكه بتواند اشياي چاپ شده با چاپگر سه بعدي 
را به گونه اي توليد كند كه خود را تعمير كنند، 
تركيب كاربردي از اكسيداسيون مواد شيميايي 
مختلف را مورد اس��تفاده قرار داد تا اين ماده 
چاپ شده با چاپگر سه بعدي ارائه شود. گروه 
تحقيقاتي در نهايت موفق ش��د م��اده اي ارائه 
كند كه از نظر قدرت و عملكرد نسبت به مدل 
قبلي بس��يار بهبود يافته اس��ت. زماني كه ما 
ميزان اكسيداسيون ماده مورد نظر را به مرور 
افزايش داديم، دريافتيم كه رفتارهاي ماده براي 
ترميم داخلي تقويت ش��ده است. در اين ميان 
رفتارهاي مربوط به فرآيند فتوپليمريزيش��ن 
ضعيف تر ش��د. بررسي هاي ش��يميايي نشان 
داد بين اين دو رفت��ار رابطه عكس وجود دارد. 
سرانجام ما دريافتيم كه از اين طريق مي توانيم 
تعامل ميان اين دو رفت��ار را تغيير دهيم تا در 
نهايت از طريق فرآيند فتوپليمريزيشن ماده اي 
را توليد كنيم كه بتواند پس از آس��يب ديدن 

خود را ترميم كند. 

 دستاورد

توليد دوربين هوشمند بي سيم خورشيدي در ايران
محققان از توليد نمونه اوليه يك دوربين بي سيم مبتني بر هوش مصنوعي خبر دادند كه بدون نياز به 
دخالت انسان قادر به عكاسي از محيط اطراف است. دوربين يادشده مي تواند با سرعت بااليي تصاوير 
مطلوبي تهيه كند، امنيت بااليي دارد و انعطاف آن قابل توجه است. دوربين يادشده براي تأمين انرژي 
خود به طور كامل از انرژي خورشيدي بهره مي گيرد و به هيچ باتري يا منبع برقي احتياج ندارد. دقت 
تصاوير تهيه شده با اين دوربين ۳۲۰ در ۳۲۰ پيكس��ل بوده و يك تراشه FGPA وظيفه پردازش 
تصاوير را بر عهده دارد. الگوريتم هوش مصنوعي اين دوربين مي تواند به سرعت چهره اشخاص و ديگر 
موجودات را شناسايي و داده هاي جمع آوري شده را به صورت بي سيم منتقل كند. اين دوربين عالوه 
با واي  فاي با ديگر پروتكل هاي ارتباطي بي سيم كه انرژي كمتري مصرف مي كنند نيز سازگاري دارد 
و مي تواند اطالعات را در فواصل دهها كيلومتري ارس��ال كند. ميزان انرژي ذخيره شده توسط اين 
دوربين در طول روز تا بدان حد زياد است كه امكان استفاده از آن را در طول شب نيز فراهم مي كند. 
به گفته محمد رستگاري از اين دوربين مي توان براي اجراي طرح هاي گسترده و مفصل غيرنظامي تا 

كنترل محيط داخلي خودروهاي خودران و حتي عكاسي از محيط اطراف با پهپاد بهره گرفت. 

  مترجم:علي طالبي
سيس�تم هاي مکانيکي مانند موتورها 
به دو نوع اصلي حرك�ت اجزاي محکم 
تکيه دارند؛ حركت خطي كه شامل يك 
شيء اس�ت كه يك نقطه به نقطه ديگر 
در يك خط مس�تقيم حركت مي كند و 
حركت چرخشي كه ش�امل يك شيء 
اس�ت كه روي يك مح�ور مي چرخد. 
طبيع�ت، ش�کل هاي پيچيده ت�ري از 
حركات ي�ا تحريك ايجاد كرده اس�ت  
ك�ه مي تواند تواب�ع مختل�ط را به طور 
مس�تقيم و با اج�زاي نرم انج�ام دهد. 
براي مثال، چشم هاي ما مي توانند نقطه 
كانوني را با ق��رار دادن ماهيچه هاي نرم 
براي تغيير ش��كل قرنيه عوض كنند. در 
مقابل، دوربين ها با متحرك كردن لنزهاي 
جامد در امت��داد يك خط ي��ا به صورت 
دس��تي يا با فوك��وس خ��ودكار فوكوس 
مي كنن��د اما چه مي ش��ود اگ��ر بتوانيم 
تغييرات ش��كل و حركات يافت ش��ده در 

طبيعت را تقليد كنيم؟
به تازگي محققان روشي براي تغيير شكل 
يك ورقه مسطح با استفاده از تحريك كه 
به سرعت برگشت پذير و قابل كنترل است 

را توسعه داده اند. 
ديويد كالرك، مؤلف ارش��د اي��ن مقاله 
مي گويد: »ما اين كار را اولين گام درتوسعه 
يك ماده تغيير ش��كل ن��رم مي بينيم كه 
مطابق با س��يگنال هاي كنترل الكتريكي 
از يك كامپيوترشكل مي گيرد. همانطور 
كه اي��ن م��دارات مجتمع در مقايس��ه با 
قابليت هاي الكترونيك��ي ابتدايي بودند، 
وسايل ما يك ساختار سه بعدي ساده اما 
يكپارچه از رس��اناهاي الكتريكي دارند و 

عناصر پيكربندي مجدد قابل برنامه ريزي 
را نشان مي دهند تا تغييرات شكل بزرگ 

و برگشت پذير را ايجاد كنند.«
ورقه مس��طح قاب��ل پيكربن��دي مجدد 
از چندي��ن الي��ه تش��كيل شده اس��ت. 
الكتروده��اي كرب��ن محور ش��كل هاي 
مختلف بي��ن هر اليه تركيب مي ش��وند. 
هنگامي كه يك ولتاژ براي اين الكترودها 
اعمال مي ش��ود،يك ميدان الكتريكي با 
تغيير فضايي درون ورقه االستومر تشكيل 

مي ش��ود كه تغيي��رات غيريكنواخت در 
هندس��ه مادي را ايجاد مي كن��د و به آن 
امكان تبديل ش��دن به ش��كل سه بعدي 

قابل كنترل را مي دهد. 
انواع مختلف��ي از الكترودها را مي توان به 
طور مستقل تغيير داد و اشكال مختلفي 
را كه روي كدام مجموعه الكترودها روي 
آن كار مي كنند و كدام يك از آنها خاموش 

است را ممكن مي سازد. 
محققان معتقدند عالوه ب��ر پيكربندي 
مج��دد و قابل بازگش��ت، نمونه هايي از 
وسايل موجود وجود دارند كه مي توانند 
از تغيي��ر ش��كل هاي پيچيده تري براي 
عملك��رد بهت��ر، مانند آينه ن��وري و لنز 
اس��تفاده كنند. مهم ت��ر از آن اين روش 
تحريك، در را روي دستگاه هاي جديدي 
باز مي كن��د كه ب��ه دليل تغيير ش��كل 
پيچيده مورد نياز، مانند ايرفويل به شكل 

پيچيده تلقي مي شوند. 
در اين تحقيق،  محققان ش��كل تحريك 
را با توجه ب��ه طراحي آراي��ش الكترود و 
ولتاژ  پيش بيني كرده اند. بعد از آن هدف 

محققان مقابله با مسئله معكوس است. 
منبع:ساينس ديلي
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