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رهنمود

 نخبگان 
و موضع اقتدار کشور

ما احتی��اج داریم که پیش��رفت علمی کنیم؛ 
این نیاز قطعی ما اس��ت. اگ��ر از لحاظ علمی 
پیش��رفت نکنی��م، تهدید دش��مناِن تمّدنی 
ما و دش��منان فرهنگی و سیاس��ی ما، تهدید 
دائمی خواهد بود؛ آن وقتی این تهدید متوّقف 
می شود یا خطرش کم می شود که ما از لحاظ 
علمی پیش��رفت کنیم. بنده باره��ا روی این 
مسئله تکیه کرده ام. االن قریب 20 سال است 
روی این تکیه می کنم. نخبگان می توانند علم 
کشور را پیشرفت بدهند و کشور را به موضع 
اقتدار و عّزتی برسانند که آسیب پذیری هایش 

کاهش پیدا کند.
 بیانات رهبر انقالب در جمع نخبگان
 مهر ۹۷

  مترجم: علی طالبی
یک چیپ هیبرید با الهام از مغز می تواند 
به روبات های با اندازه کف دست کمک 
کند که توانایی همکاری و یادگیری از 
تجربیات خود را داشته باشند. این چیپ 
در ترکیب با نس�ل های جدید موتورها 
و حس�گرهای کم توان با ق�درت عمل 
می کند. در واقع با این فناوری می توان به 
روبات های گروهی هوشمند کمک کرد 
تا ساعت ها به جای چند دقیقه کار کنند.
ب��رای حف��ظ ق��درت، چیپ ه��ا از یک 
پردازش��گر زمانی آنالوگ به زمان آنالوگ 
اس��تفاده می کنند که در آن عرض پالس 
سیگنال ها اطالعات را رمزگذاری می کند. 
شبکه عصبی ICهم برنامه نویسی مبتنی 

بر مدل و یادگیری تقویتی مشترک را در 
خود جای داده و به طور بالقوه قابلیت های 
بزرگ تری برای شناس��ایی، جست وجو و 
نجات و مأموریت های دیگر فراهم می کند. 
آرتیک ریچوری می گوید:  ما می کوشیم 
تا اطالع��ات را به این روبات های بس��یار 
کوچ��ک بیاوریم تا آنها بتوانن��د در مورد 
محیط خود بیاموزند و به طور مس��تقل و 
بدون زیرس��اخت حرکت کنند. تقاضای 
زیادی ب��رای روبات های بس��یار کوچک 
وجود دارد اما روبات ه��ای توانا که نیاز به 

زیرساخت ندارند.
این روبات ها به اندازه کف دس��ت اس��ت 
که  سه سیس��تم اصلی قدرت را مصرف 
می کنن��د: موتوره��ا و کنترل کننده ه��ا 

برای هدایت و هدای��ت چرخ ها، پردازنده 
و سیس��تم حس��ی. در اتومبیل ه��ای 
ساخته شده موتورهای جدید از فناوری 
میکروالکترومکانیک اس��تفاده می کنند 
که قادرند با ق��درت کمتری نس��بت به 

موتورهای معمولی عمل کنند.
محقق��ان می گوین��د: م��ا می خواهی��م 
سیس��تمی بس��ازیم ک��ه در آن قدرت، 
ارتباطات و ق��درت کامپیوت��ر را در نظر 
بگیریم. اگ��ر بتوانیم ای��ن روبات های با 
اندازه نخ��ل را ب��ا موتوره��ای کارآمد و 
کنترل کنندگان بس��ازیم، ما اکنون ایده 
خوبی داریم که به چه نوع سیستم  عامل 
نیاز داری��م اما هنوز به اج��زای دیگر نیاز 
داریم تا این کار را انجام دهند. در محاسبه 

دامنه زمانی، اطالعات ب��ر روی دو ولتاژ 
مختلف ک��ه در عرض پال��س کدگذاری 
می شوند، انجام می شود. این کار مزایای 
کارآیی انرژی مدارهای آنالوگ را با قدرت 
دس��تگاه های دیجیتال فراه��م می کند. 
در یک محیط مش��ارکتی، روبات نه تنها 
باید آنچه را که انجام می دهد، درک کند، 
بلکه آنچه دیگ��ران هم در هم��ان گروه 
انجام می دهند را درک کن��د. در واقع  ما 
می خواهیم قابلیت های بیشتری در این 
روبات های کوچک ایجاد کنیم. ما نشان 
داده ایم چ��ه چیزی امکان پذیر اس��ت و 
آنچه انجام داده ای��م اکنون نیاز به تقویت 

نوآوری های دیگر دارد.
منبع: ساینس دیلی
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محققان پژوهش��گاه رنگ ب��ه دانش فنی س��اخت 
دس��تگاه اس��پکتروفوتومتر انتقالی دس��ت یافتند. 
اس��پکتروفتومتری یا طیف س��نجی روش��ی است 
که ب��ا اس��تفاده از عبور ن��ور از یک آنالی��ت در یک 
محلول ش��یمیایی و تعیی��ن میزان ج��ذب و عبور 
نور از آن به تعیی��ن خصوصی��ات آن آنالیت و ماده 
شیمیایی می پردازد. دس��تگاه اسپکتروفتومتر یکی 
از دستگاه های مورد اس��تفاده در روش طیف سنجی 
است که از یک منبع نور تک فام ساز )مونوکروماتور(، 
ش��کاف عبور یا متمرکزکننده پرتو، کووت یا سل و 
دتکتور یا آشکارساز و صفحه نمایشگر تشکیل شده 

اس��ت. این دس��تگاه ها که کاربردهای آزمایشگاهی 
دارد، دارای دو نوع منبع نور جهت تولید نور اس��ت 
که از المپ تنگستن یا هالوژن برای تولید نور مرئی 
و مادون قرمز با طول موج ۳20 ت��ا ۱۱00 نانومتر و 
از المپ دوتریوم ب��رای تولید امواج م��اوراي بنفش 
UV با طول موج ۱۹0 تا ۳20 نانومتر در آن استفاده 
می شود. از این دس��تگاه می توان برای اندازه گیری 
غلظت نمونه ها استفاده کرد. همچنین از آن می توان 
 RNA و DNA برای تجزیه و تحلیل نمونه ه��ای
اس��تفاده کرد. دکتر علیرضا محم��ودی نهاوندی، با 
بیان اینکه در این مطالعات اولین اس��پکتروفوتومتر 

انتقالی ب��ر پایه تصویر را در کش��ور تولی��د کردیم، 
گفت: این اس��پکتروفوتومتر انتقالی ب��ر پایه تصویر 
با اس��تفاده از حس��گرهای دوبعدی متداول ساخته 
شده اس��ت. تاکنون اس��پکتروفوتومترهای انتقالی 
ساخته شده همگی با اس��تفاده از حسگرهای خطی 
بوده اند و استفاده از حس��گر خطی این الزام را ایجاد 
می کرد که دستگاه نیاز به کالیبراسیون طول موجی 
روی حسگر داشته باش��د. این دستگاه این قابلیت را 
دارد که با اس��تفاده از منبع نوری خاص به کار رفته 
در دستگاه کالیبره ش��ود و به همین دلیل بی نیاز از 

کالیبراسیون های طول موجی است.

دستیابی محققان به دانش  فنی ساخت دستگاه اندازه گیری میزان غلظت نمونه ها

ساخت روبات های کوچک با چیپ های هیبریدی
فناوري

ذخیره انرژی با کمک پوسته تخم مرغ!
پژوهشگران در بررسی جدیدی دریافتند 
که می توان از پوسته تخم مرغ، برای ذخیره 
انرژی الکتروشیمیایی استفاده کرد. تخم 
مرغ در سراسر جهان برای استفاده های 
غذایی و دارویی به کار می رود اما ش��اید 
پوس��ته تخم مرغ نیز بی فایده نباشد و به 
جای دور ریختن، بتوان از آن اس��تفاده 
کرد. پوسته تخم مرغ، از ترکیب کلسیم 
کربنات و یک الیه فیبر غنی از پروتئین 
تشکیل شده است. محققان توانستند ویژگی های الکتروشیمیایی امیدوارکننده ای در پوسته تخم مرغ 
کشف کنند. آنها دریافتند که پوسته تخم مرغ به خاطر داشتن سطح باالیی از کلسیم کربنات می تواند 
لیتیوم را ذخیره کند.به گفته پژوهشگران، هم پوسته داخلی و هم پوسته خارجی تخم مرغ کاربرد 
دارند؛ به همین دلیل، آنها هر دو پوسته تخم مرغ را پس از شستن و خشک کردن، پودر می کنند تا یک 
ماده رسانا به دست آورند.پوسته تخم مرغ، کاربردهای گوناگونی دارد که بیوسرامیک، لوازم آرایشی و 
رنگ، بخشی از آنها را تشکیل می دهند. از الیه دارای پروتئین و فیبر پوسته تخم مرغ می توان به عنوان 
تفکیک کننده در ابرخازن ها نیز استفاده کرد. در حال حاضر از پوسته تخم مرغ، برای تولید الکترود 
باتری نیز استفاده می ش��ود اما برای اثبات این پژوهش جدید و تأیید ویژگی های الکتروشیمیایی و 

فیزیکی پوسته تخم مرغ، به بررسی های بیشتری نیاز است
----------------------------------------------------------------------
مقاومت در برابر آنتی بیوتیک به یک ژن خاص مرتبط است

پژوهش��گران ژن جدیدی را شناس��ایی 
کرده اند ک��ه خطر واکنش بدن نس��بت 
ب��ه نوع��ی آنتی بیوتی��ک موس��وم ب��ه 
»وانکومایسین« را افزایش می دهد و منجر 
به مرگ بیمار می ش��ود. ش��اید آزمایش 
متداول این ژن بتواند ایمنی بیمار را بهبود 
بخش��د و مقاومت غیرضروری نسبت به 
آنتی بیوتیک ها را کاهش دهد. یافته های 
این پژوهش جدید نشان می دهند امکان 
پیش آمدن درد ناشی از وانکومایسین، در بیمارانی که به نوع خاصی از تنوع ژنتیکی در »پادگن گلبول 
سفید انسانی« دچار هستند، وجود دارد. پادگن های گلبول سفید انسانی، مولکول های پروتئینی روی 
غشای سلول های مختلف بدن مانند گلبول های سفید هستند. ژن های مرتبط با پادگن گلبول سفید 

انسانی، آنتی ژن های خارجی را به سلول های تی ارائه می دهند تا واکنش ایمنی الزم را نشان دهد.
----------------------------------------------------------------------

انتقال دارو به بدن با کمک روبات چهار پا!
پژوهش��گران نوعی میکروروب��ات ابداع 
کرده اند که می توان از آن برای انتقال دارو 
به بدن استفاده کرد. تاکنون برای رساندن 
دارو به بدن، ابزار بسیاری در مقیاس نانو 
تولید شده اند که به روش های گوناگون 
حرکت می کنند. جدیدترین نوع این ابزار، 
یک روبات کوچک چهارپاست که می تواند 
در بدن حرکت کند.طول روبات هایی که 
با فناوری نانو تولید می شوند، معموالً به 
۷0 میکرون می رس��د و می توان آنها را در عرض چند هفته تولید کرد. این روبات ها، با کمک نوعی 
ویفر سیلیکونی فشرده به ضخامت ۱02 میلی متر ساخته می ش��وند. بدن هر روبات، از یک شیشه 
مافوق باریک تشکیل شده که الیه ای از سیلیکون به همراه تجهیزات الکترونیکی و دو تا چهار سلول 
خورشیدی روی آن قرار دارند. پاهای میکروروبات، از ماده ای به ضخامت ۱00 اتم تشکیل شده که یک 
الیه پالتین و یک الیه تیتانیوم را دربر می گیرد. میکروروبات ها آن قدر کوچک هستند که می توان آنها 
را به راحتی و با استفاده از سوزن های زیرپوستی، به درون بدن تزریق کرد. این روبات ها تنها می توانند 

در الیه ای از بافت بدن که پهنای آن به اندازه یک ناخن است، جابه جا شوند.

سالمت

تأثیر مصرف هویج و چای سبز در بیماری آلزایمر
محققان به تازگی دو ترکیب متفاوت در 
هویج و چای س��بز یافته اند که به درمان 
آلزایم��ر در موش ها کمک ک��رد. یکی از 
راهکارهایی که دانش��مندان برای کشف 
اس��رار جدید بیماری آلزایمر اس��تفاده 
می کنند، انجام آزمایشاتی روی موش ها 
اس��ت. محققان به تازگی دریافته اند که 
ترکیباتی در چای سبز و هویج وجود دارد 
که به بهبود موش های مبت��ال به آلزایمر 
کمک می کند.  فرولیک اسید آنتی اکسیدانی است که در برنج، هویج و سیب زمینی یافت می شود. این  
ترکیب در چای سبز وجود دارد و ماده ای مؤثر برای درمان آلزایمر محسوب می شود. این ماده همچنین 
به حفاظت بهتر از دندان ها و جلوگیری از حمالت قلبی کمک می کند و عالوه بر آن دارویی ضدسرطان 
است. استرس اکسیداتیو و التهاب عصبی دو عالئم کلیدی برای بروز آلزایمر در انسان هستند که با 
استفاده از این رژیم در موش ها کاهش پیدا کرد. دانشمندان پروژه اظهار کردند: هنوز معلوم نیست 
چگونه می توان این نتایج را به انسان ها نیز نسبت داد گرچه نتیجه آزمایش به این گونه نیست که هرچه 

بیشتر چای سبز نوشید یا هویج خورد، کمتر احتمال ابتال به آلزایمر وجود دارد.

پژوهش

ابداع

ترمیم DNA آسیب دیده مغز 
هنگام خواب

محققان به تازگی دریافته اند ک��ه بدن به این 
دلیل نیاز به خواب پیدا می کند که DNهای 
آس��یب دیده را ترمیم کند. زمان��ی که یکی از 
موجودات از خوابیدن محروم می شود، تأثیرات 
مضر بی خوابی از قبیل جسمی و روحی در آن 
موجود مشهود است اما این موضوع که برخی 
از مکانیس��م های ترمیم کننده ب��دن از خواب 
پشتیبانی می کنند، برای دانشمندان یک معما 
باقی مانده است. در این راستا محققان عملکرد 
ناش��ناخته ای از خواب را کش��ف کرده اند که 
ممکن است علت مهم بودن خواب برای تمام 
موجودات پیچیده با ی��ک مغز را توضیح دهد. 
این محققان عملکرد خواب در سطوح عصبی 
بدن را مورد بررسی قرار دادند و گورخرماهی 
را به عن��وان حیوان مدل انتخ��اب کردند زیرا 
این ماهی در دوران الرو بودن ش��فاف است و 
می توان از فرآیندهای سلولی پنهانی آن درک 

عمیقی پیدا کرد.

 ساخت پارچه هوشمند
با قابلیت مدیریت گرمای بدن

محققان ب��ا اس��تفاده از پوش��ش دهی الیاف 
پلیمری با نانولوله ه��ای کربنی، موفق به ارائه 
پارچه هوشمندی شدند که می تواند دمای بدن 
را مدیریت کند به طوری که هنگام گرم شدن 
هوا، بدن را خنک کرده و در صورت سرد شدن 

هوا، بدن را گرم نگه دارد.
این ماده هوش��مند از الیاف پلیم��ر معمولی 
س��اخته ش��ده که دارای پوشش��ی از جنس 
نانولوله ه��ای کربنی اس��ت ک��ه می تواند در 
 برابر تغییر دمای بدن پاس��خ گرمایی مناسب 

نشان دهد.
در هوای گرم و ش��رجی، بدن شروع به تعریق 
می کند در نتیج��ه این پارچه منقبض ش��ده 
و اج��ازه می دهد تابش م��ادون قرمز کمتری 
به بدن برس��د. زمانی که هوا س��رد و خشک 
می شود، این بافت منبسط شده وگرما را به دام 
می اندازد. بنابراین این نوع منسوجات نسبت به 

تغییرات حرارتی بدن پاسخ می دهند.
محققان می گویند: »بدن انسان یک رادیاتور 
کامل اس��ت به طوری که به صورت سریع گرما 
آزاد می کند. در طول تاری��خ بهترین راه برای 
کنترل این رادیاتور، پوشیدن لباس یا درآوردن 
لباس بوده اس��ت اما این پارچه هوشمند یک 
تنظیم کنن��ده کامل دو جهته اس��ت. یکی از 
کاربردهای این پارچه هوشمند، استفاده از آن 
در ساخت البسه ورزشی است اما می توان از آن 
در تولید لباس های خواب اس��تفاده کرد. فکر 
می کنم بسیار جالب توجه است که بتوان این 
پدیده را در منسوجات به کار گرفت و در نهایت 

عملکرد لباس ها را بهبود داد.«

 دستاورد

یک گام نزدیک تر به درمان نارسایی های قلبی
تولید سلول های عضله قلبی  از سلول های بنیادی پرتوان در شرایط آزمایشگاهی می تواند کمک شایانی 
برای س��لول درمانی نارسایی های قلبی باشد. در حال حاضر س��لول های عضله قلبی حاصل از تمایز 
سلول های پرتوان که در شرایط دو بعدی کشت داده می شوند، نابالغ هستند و همین مسئله استفاده از 
آنان را در مصارف درمانی محدود می کند. به منظور یافتن راهی تازه در تولید و تمایز سلول های عضله 
قلبی و تسهیل استفاده درمانی از این سلول ها، فهیمه ورزیده، حسن انصاری، محمدصادق فیض، دکتر 
ناصر اقدمی، دکتر حسین بهاروند و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه شهید بهشتی و انستیتو 
ماکس پالنک آلمان، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن ریزارگان های )ارگانوئید( قلبی از هم کشتی 
سلول های پیش ساز قلبی حاصل از تمایز سلول های پرتوان، در کنار سلول های مزانشیمی و سلول های 
اندوتلیال )سلول های پوشاننده دیواره عروق خونی( ایجاد شدند. بررسی های عملکردی مشخص کرد 
که چه در شرایط پیوند و چه با نگهداری در محیط آزمایش��گاهی، سلول های عضله قلبی موجود در 

ریزارگان به بلوغ نهایی رسیده دارای کارکردی مشابه سلول های قلبی بالغ انسانی شدند.

  مترجم: رضا محمدی
بر اس�اس ی�ک مطالع�ه دانش�مندان 
ی�ک راه جدی�د ب�رای کنت�رل ن�ور 
س�اطع ش�ده از رس�اناهای بلور مایع 
پی�دا کرده اند ک�ه می توان�د منجر به 
س�لول های خورش�یدی کارآم�د و 
پیشرفت های دیگر در الکترونیک شود.
 hybrid کشف آنها شامل کریستال های
نامیده می شود که ش��امل مواد آلی و آلی 
به هم  پیوسته هستند و نوید بزرگی برای 
استفاده در سلول های خورشیدی را نشان 
داده اند. این یافته همچنی��ن می تواند به 
نمایش الکترونیکی جدید، سنس��ورها و 
دستگاه های دیگر فعال ش��ده توسط نور 
هدایت ش��ود و باعث افزای��ش کارایی در 
هزینه پایین تر برای تولید of  شود که نور 

را مهار می کند.
محققان به یک راه جدید برای کنترل نور 
دست پیدا کردند که در آن توسط یک لیزر 
به هیجان آمدند. شدت نور ساطع شده از 
کریستال هیبرید را می توان تا ۱00 بار به 

سادگی با تنظیم ولتاژ اعمال شده بر یک 
الکترود در سطح بلور افزایش داد.

محققان می گویند اولین بار است که یک ماده 
به شدت با ولتاژ کنترل می شود: »ما می توانیم 
این کار را فقط در یک وس��یله الکترونیکی 

کوچک در دمای اتاق انجام دهیم.«
نیمه هادی  ه��ا ای��ن خ��واص را دارند که 

بین آن دس��ته از فل��زات ق��رار دارند که 
مقره های الکتریکی و غیررسانا را هدایت 
می کنن��د. رس��انایی آنها را می ت��وان در 
طیف گس��ترده ای تنظیم ک��رد و آنها را 
برای هم��ه وس��ایل الکترونیک��ی مدرن 
ضروری س��اخت. همه اب��زار و ابزارهای 
الکترونیک��ی عالی م��درن که ام��روزه از 

آن لذت می بریم، یک گوش��ی هوشمند، 
یک چوب حافظه، مخاب��رات قدرتمند و 
اینترنت، دوربین های با رزولوش��ن باال یا 
ابر، تا حد زیادی ب��ه خاطر دهه ها تحقیق 
دش��وار در فیزی��ک نیمه ه��ادی ممکن 
شده اند. درک برای طراحی دستگاه هایی 
که کنترل، تولید یا تشخیص نور از جمله 
 LED سلول های خورشیدی، چراغ های
و سنس��ورهای نوری را دارند، مهم است. 
دانشمندان کشف کردند که نقایص موجود 
در کریستال ها، انتشار نور و اعمال ولتاژ را 

به شدت کاهش می دهد.
سیستم های ترکیبی کارآمدتر و ارزان تر از 
سلول های خورشیدی استاندارد هستند و 
این مطالعه می تواند به استفاده گسترده 
آنها کمک کند. گام بعدی مهم بررس��ی 
انواع مختلف مواد اس��ت که ممکن است 
منجر به مواد کارآمدتر ش��ود که می تواند 
در دامنه وسیع تری از ش��دت ها یا با ولتاژ 

کوچک تر کنترل شود.
منبع: ساینس دیلی

پیشرفت در الکترونیک با کنترل نور در سلول های خورشیدی 


