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آمریکایی ها قصد دارند جنگنده چاپ 
کنند!

سه  چاپ  فناوری  از  استفاده  اسپوتنیک،  گزارش  به 
آمریکا  در  خورد.  کلید  آمریکا  هوایی  نیروی  در  بعدی 
 22-F پنجم  نسل  جنگنده  یدکی  لوازم  ساخت  برای 
Raptor قصد دارند از چاپگر سه بعدی استفاده کنند.
Lockheed/ در سال 2005 میالدی جنگنده نسل پنجم

Raptor 22-Boeing F به نیروی هوایی آمریکا تحویل 
تولید  این نوع جنگنده دیگر  داده شد.در زمان حاضر 
برای  ها   جنگنده  نوع  این  تعمیر  اینرو  از  شود.  نمی 

نظامیان خیلی گران تمام خواهد شد.
هوایی  نیروی  در  اف-22«   « جنگنده   186 اکنون  هم 
آمریکا وجود دارد که تا سال 2030 مورد استفاده قرار 

خواهند گرفت.فناوری چاپ سه بعدی باید به نظامیان 
در تعمیر این نوع جنگنده ها و کاهش هزینه   لوازم 

یدکی کمک کند.
در  آمریکا،  هوایی  نیروی  بخش  متخصصان 574-مین 
آمریکا  حلقه  ایالت »یوتا«ی  پایگاه هوایی »هیل« در 
حفاظتی یکی از پانل ها برای یکی از جنگنده های »اف-

22« را  ساختند. این حلقه از پودر تیتان با روش لیزر 
از  بعد  حلقه  این  نصب،  از  پس  است.  شده  ساخته 
عدم  صورت  در  شد.  خواهد  معاینه  استفاده  بار  هر 
هر گونه نقصی، از چاپگر سه بعدی برای ساخت حلقه 
استفاده  »اف-22«  های  جنگنده  بقیه  برای  حفاظتی 
ir.sputniknews.com
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تبدیل کربن به الماس با لیزر فوق 
سریع

جدیدی  روش  به  کارولینا  نورث  دانشگاه  دانشمندان 
نانولوله های  و  الیاف  نانو  آن  طی  که  یافته اند  دست 

کربن در دمای اتاق به الیاف الماس تبدیل می شوند.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، الماس ها توده هایی 
از کربن هستند. در برنامه های علمی، الماس به عنوان 
برای  و  می شود  شناخته  سخت  محافظتی  پوشش 
اما نادر بودن نسبی  اپتیکال مفید است  دستگاه های 

آن در زمین، استفاده از آن 
را دشوار کرده است.

دانشگاه  محققان  اکنون 
 North(ایالتی نورث کارولینا
جدیدی  روش   )Carolina
و  نانوالیاف  تبدیل  برای 
نانولوله های کربن به الیاف 
الماس یافته اند که می تواند 
خیلی  و  آزمایشگاه  در 
تکنیک های  از  راحت تر 

موجود انجام شود.
در  طبیعت  در  الماس ها 
اعماق زمین شکل می گیرند، 

می گیرد.  قرار  باال  دمای  و  فشار  تحت  کربن  که  جایی 
بنابراین منطقی است که روش های مصنوعی تولید آن 
نیاز به شرایط مشابهی داشته باشد و تجهیزات درگیر 
انرژی  به  نیاز  و  این فرآیند بسیار پیچیده هستند  در 

زیادی دارند.

دانشگاه  تیم  توسط  که  جدیدی  تکنیک  که  حالی  در 
نورث کارولینا ایجاد شده است میتواند در دمای اتاق و 

سطح فشار طبیعی انجام شود.
به  نانوثانیه   ۱۰۰ اندازه  به  فقط  لیزر  پالس  یک  اول 
نانوالیاف کربن تابانده می شود که فورا کربن را به دمای 
۳7۲7 درجه سانتیگراد می رساند و آن را ذوب می کند.

است  کافی  کربن  تبخیر  برای  معموال  گرما  میزان  این 
که قطعا قصد محققان این 
از  جلوگیری  برای  و  نیست 
آن از یک الیه یاقوت کبود، 
پلیمر  پالستیک  یا  شیشه 
استفاده می کنند که جریان 
از  جلوگیری  برای  را  گرما 
بخار  به  کربن  حالت  تغییر 

محدود می کند.
سرعت  به  مواد  سپس 
کار  این  و  می شوند  خنک 
مواد  که  می شود  موجب 
الماس  کریستال های  به 

تبدیل شوند.
این فرآیند می تواند نانو الیاف الماس را برای استفاده 
یا  کوانتومی  رایانه های  حتی  و  الکترونیک  صنایع  در 
کوچک  الماس های  در  کربنی  الیاف  نانو  کاشتن  حتی 

ایجاد کند.
isna.ir
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شناسایی زیست شناساگر های کم غلظت 
با کمک فناوری نانو ممکن شد

برای  باال  حساسیت  با  روشی  انگلیسی  محققان 
این  در  که  کردند  ارائه  زیست شناساگر ها  شناسایی 
برای  فرابنفش  طیف سنجی  و  نانوذرات  از  روش 

شناسایی استفاده شده است.
محققان  دانشجو،  خبرگزاری  فناوری  گروه  گزارش  به 
شناسایی  برای  باال  حساسیت  با  روشی  انگلیسی 
زیست شناساگر ها ارائه کردند. در این روش از نانوذرات 
استفاده  شناسایی  برای  فرابنفش  طیف سنجی  و 

شده است.
 Second harmonic عنوان  با  مقاله ای  در 
spectroscopy of surface lattice resonances که 
محققان دانشگاه باث در نشریه Nano Letters به چاپ 
رساندند، نشان دادند که یک لیزر 76۰ نانومتری برای 
برانگیختن رزونانس شبکه سطحی )SLRs( می تواند به 
کار می رود و با این برانگیختگی امکان شناسایی مواد 
روش  این  با  که  دادند  نشان  پژوهشگران  دارد.  وجود 
می توان نانوذرات را با حساسیت بسیار باال شناسایی 

کرد.
این سیستم غیرخطی بوده و مقاومت کمی به میدان 
فرابنفش  امواج  تولید  موجب  بنابراین  دارد  الکتریکی 
در هارمونیک ثانویه می شود. در طول رزونانس، تولید 
هارمونیک ثانویه به شدت افزایش یافته و تا ۴5۰ برابر 
بیشتر می شود که این کار موجب شده تا با استفاده 

از طیف سنجی فرابنفش بتوان ضریب شکست محیط 
نانوذرات را با حساسیت باال اندازه گیری کرد.

که  دارد  وجود  سامانه  این  در  مختلفی  رزونانس های 
ثابت  و  ذره  جنس  تابش،  زاویه  موج،  طول  از  متاثر 
شبکه آرایه است. این تیم تحقیقاتی نشان دادند که 
مولکول  به  باال  حساسیت  با  که  را  ویژه ای  رزونانس 

مرتبط است، شناسایی کردند.
ساز و کار تولید پرتو فرابنفش متاثر از اتصال مولکول 
به سطح نانوذرات است که با این کار می توان مقادیر 

بسیار کم از ماده را شناسایی کرد.
ونتسیسالو والو از محققان این پروژه می گوید: زمانی 
که مولکول ها به سطح نانوذرات طال متصل می شوند، 
که  می گذارند  تاثیر  طال  سطح  الکترون های  روی  آن ها 
تولید  فرابفنش  پرتو  میزان  تغییر  موجب  کار  این 
شده، می شود. با این روش می توان با حساسیت باال 
مولکول ها را در حجم بسیار کم شناسایی کرد. این روش 
۱۰۰ برابر حساس تر از روش های رایج بوده و می توان از 
آن برای شناسایی شناساگر های زیستی در غلظت های 
کم استفاده کرد. در نتیجه امکان شناسایی زود هنگام 

بیماری های مختلف فراهم می شود.

snn.ir
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چاپگر سه بعدی با قدرت تفکیک ۲۰۰ 
نانومتری عرضه شد

دانشجو،  خبرگزاری  فناوری  گروه  گزارش  به 
میکروالیت تری دی چاپگر سه بعدی ساخته که می تواند 
با قدرت تفکیک ۲۰۰ نانومتری قطعات بسیار کوچک در 

حد میکروسکوپی تولید کند.
 )Microlight۳D( میکروالیت تری دی  فرانسوی  شرکت 
که در حوزه تولید چاپگر های سه بعدی با قدرت تفکیک 
کرده  عرضه  بازار  به  دستگاه جدیدی  است،  فعال  باال 

است.
می تواند  که  است  بعدی  سه  چاپگر  یک   ™Altraspin
این  باشد.  داشته  نانومتر   ۲۰۰ حد  در  تفکیک  قدرت 
و  زیست مهندسی  میکروروبات،  حوزه  در  دستگاه 
نیاز  به  و می تواند  بوده  استفاده  قابل  میکروحسگر ها 

صنعت در بخش فناوری نانو پاسخ دهد.
میکروالیت تری دی  شرکت  مدیرعامل  باربیر،  دنی 
برای  را  چاپگر  این  »میکروالیت تری دی  می گوید: 

با  قطعات  تولید  بخش  در  بازار  نیاز  به  پاسخ دهی 
مقیاس های نانومتری عرضه کرده است که می توان با 
آن با سرعت باال نمونه های اولیه محصول را با ویژگی های 
دلخواه تولید نمود. شکل هندسی هیچ محدودیتی در 
این دستگاه ایجاد نمی کند. بدون تردید، قدرت تفکیک 
نانومتری این فناوری می تواند مسیر رشد تحقیقات را 
در جامعه علمی هموار کند. ما پیش بینی می کنیم که 
تولید  برای  فناوری  این  مزایای  از  صنعتی  شرکت های 
قطعات سه بعدی با مقیاس میکرونی استفاده کنند و 
این دستگاه می تواند به محدودیت های موجود در بازار 
کاهش  را  بازار  به  محصول  رسیدن  زمان  و  کرده  غلبه 

دهد.«
میکروالیت تری دی در سال ۲۰۱6 با توسعه یک فناوری 
در دانشگاه گرانوبل آلپ، تاسیس شد. این شرکت در 
این  در  دارد.  تخصص  فوتونی  دو  پلیمریزاسیون  حوزه 

یک  پلیمریزاسیون  شروع  برای  پالسی  لیزر  از  روش 
سیال به صورت هم زمان با دو فوتون استفاده می شود. 
کوچک  قطعات  تولید  برای  ویژه  به صورت  روش  این 

طراحی شده است.
تولید  برای  فناوری  این  از  مختلف  دانشگاه های  در 
و  دارو  رهایش  برای  میکروروبات  ضدجعل،  قطعات 

ساختار های فلزی میکروسکوپی استفاده می شود.
تولید  که  است  آن  فناوری  این  مزیت  بزرگترین 
محدودیت  با  بنابراین،  نمی شود؛  انجام  الیه به الیه 
آنجایی  از  نیست.  مواجه  میکرونی   ۲5 تفکیک  قدرت 

که قابلیت پلیمریزاسیون دو فوتونی استفاده می شود 
قدرت تفکیک به شدت کاهش می یابد.

این دستگاه به صورت رومیزی بوده و زبری روی سطح 
نانومتر   ۲۰ از  کمتر  آن  با  شده  تولید  محصوالت  در 
بازار  به  یورو  هزار   ۱5۰ قیمت  با  دستگاه  این  است. 

عرضه شده است.

darhashiyeh.com



خبرنامه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران6

ساخت برچسب های نامرئی که با نور 
خوانده می شوند

حاضر  حال  در  گیزمگ،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
برچسب های بسته ها حاوی اطالعات خاصی نظیر بارکد، 
شماره سریال یا آدرس های خریداران است که اطالعات 

حائز اهمیت و دستاویز بدی برای متخلفان است.
توسط  اخیرا  که  مصرف  بار  چند  برچسب های  اما 
محققان دانشگاه »درسدن« )Dresden( توسعه یافته 
می توانند این مشکل را حل کنند، چرا که آنها نامرئی و 
در واقع شفاف می باشند و فقط هنگامی که در معرض 

نوع خاصی از نور قرار بگیرند، ظاهر می شوند.
مولکول های  حاوی  پالستیکی  فویل  از  برچسب ها  این 
فلورسنت آلی ساخته شده است که ضخامتی کمتر از 

موی انسان یعنی 5۰ میکرومتر دارند.
و  تاریک  حالت  در  عادی  وضعیت  در  مولکول ها  این 
که  است  دلیل  این  به  این  می مانند.  باقی  غیرفعال 
اکسیژن موجود در پالستیک، انرژی نور را جذب می کند. 
معرض  در  برچسب  از  مشخصی  مناطق  که  هنگامی 
نور ماورا بنفش قرار بگیرد، یک واکنش شیمیایی رخ 
و  می کند  مناطق حذف  این  از  را  اکسیژن  که  می دهد 

موجب می شود تا مولکول ها فعال و ظاهر شوند.
با استفاده از نور ماورا بنفش یا یک پرتو لیزر و یا یک 
ماسک که فقط اجازه می دهد برخی از مناطق برچسب 
در معرض نور قرار بگیرد، می توان متن یا سایر اطالعات 

را روی برچسب خواند و نوشت.
به محض این که نور ماورا بنفش حذف شود، برچسب 

دوباره محو و غیرقابل خواندن می شود و سپس دوباره 
قرار  بنفش  ماورا  نور  معرض  در  مولکول ها  وقت  هر 

بگیرند، به طور موقت دوباره فعال می شوند.
نباشد،  نیاز  مورد  دیگر  برچسب  اطالعات  که  هنگامی 
می توان اطالعات را با قرار دادن یک دقیقه ای برچسب 

در معرض نور مادون قرمز پاک کرد.
نور مادون قرمز باعث افزایش درجه حرارت پالستیک و 
افزایش نفوذپذیری اکسیژن می شود و در نتیجه دوباره 

اکسیژن به مناطق قبلی بازمی گردد.
سپس برچسب می تواند تا ۴۰ بار مجددا استفاده شود 

و اطالعات جدیدی هر بار بر روی آن نوشته شود.
هر  در  را  برچسب ها  این  که  دارد  وجود  امکان  این 
اندازه ای با قیمت کمتر از ۲ یورو در هر متر مربع تولید 

کنیم.
پژوهش  این  مدیر  رینکه«  »سباستین  پروفسور 
استفاده  قابل  و  نامرئی  برچسب های  این  می گوید: 
مجدد را می توان در بسیاری از موارد استفاده کرد. ما 
بارکد  برچسب های  از  نازک تر  برچسب هایی  می توانیم 
می توانند  برچسب ها  این  کنیم.  تولید  معمولی  دار 
جایگزین متنوعی برای تبادل اطالعات در زندگی روزمره 

ما باشند.
این تحقیق در مجله Science Advances منتشر شده 

است.
khabari.org
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دستگاه نوری اندازه گیری سفتی 
شریان ابداع شد

شده اند  دستگاهی  ابداع  به  موفق  اروپایی  محققان 
را  عروق  سفتی  میزان  می تواند  نور  از  استفاده  با  که 

اندازه گیری کند.
یک همکاری   ، مدگجت  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
جمله  از  اروپایی  مختلف  تحقیقاتی  سازمان های  بین 
توسعه  به  منجر  پزشکی  فناوری  غول   »Medtronic«
نمونه اولیه یک دستگاه برای اندازه گیری سریع و آسان 

سختی شریانی شد.
این یک پیشرفت مهم است، زیرا سختی شریان یکی 
از نشانگرهای فشار خون باال است اما هیچ روش قابل 
اعتمادی برای اندازه گیری آن بدون حضور یک متخصص 

قلب وجود نداشت.
است،  سشوار  یک  به  شبیه  که  جدید  دستگاه  این 
پرتوهای لیزری کم قدرتی تولید می کند که با یک تراشه 
برای تشخیص حرکات  فوتونیک مخصوص  سیلیکونی 
بسیار ظریف پوست در باالی شریان طراحی شده است.

آموزش  به  نیازی  این دستگاه  از  استفاده  برای  اپراتور 
از  یکی  روی  را  آن  می تواند  سادگی  به  و  ندارد  زیاد 

شریان های شناخته شده و نزدیک به پوست بگیرد و 
لیزر دستگاه را فعال کند.

سپس اسکنر حرکت پوست را نظارت و آن را به اندازه ای 
از سرعت موج پالس آئورت)aPWV( تبدیل می کند که 

از آن می توان میزان سختی شریان را دریافت.
تولید این دستگاه باید نسبتاً ارزان باشد و احتماالً به 
زودی پس از پایان کامل تحقیقات، تولید این دستگاه 

آغاز خواهد شد.
نمونه اولیه روی ۱۰۰ بیمار در بیمارستان »جورج پمپیدو« 
بیماری های  به  مبتال  که  کسانی  روی  جمله  از  پاریس 

قلبی و عروقی بودند، مورد آزمایش قرار گرفته است.
موجود  روش های  با  سازگاری چشمگیری  دستگاه  این 
اندازه گیری سفتی شریانی دارد و محققان بر این باورند 
که در سال های آینده نسخه تجاری این محصول برای 
خواهد  دسترس  در  عمومی  پزشکان  توسط  استفاده 

بود.

www.isna.ir
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کشف شهر گمشده با فناوری لیزر

باستانی  شهر  یک  جنوبی  آفریقای  شناسان  باستان 
از  استفاده  با  را   Kweneng روستای  در  واقع  گمشده 

فناوری لیزر کشف کردند.
 ، دهه  چندین  طی  واتزرلند  ویت  دانشگاه  محققان 
 Suikerbosrand مطالعات خود را بر شناخت پارک ملی
واقع در آفریقای جنوبی متمرکز کردند. عمده تالش ان 
گمشده  باستانی  شهرهای  شناسایی  و  کشف  بر  ها 
لیزر  فناوری  از  گیری  بهره  با  ها  آن  است.  متمرکز 
)LiDAR( موفق شدند یک شهر باستانی را در میان تلی 

از خاک و پوشیده از درختان پیدا کنند.
این شهر باستانی در نزدیکی بوتسوانا و 75 کیلومتری 
شمال غربی موچادی واقع شده است. باستان شناسان 
تا پیش از بهره گیری از فناوری لیزر لیدار تنها حدس 
پنهان  باستانی  شهر  یک  منطقه  این  در  که  زدند  می 

است.
اما به برکت وجود این فناوری پیشرفته مکان این شهر 
گمشده ردیابی شده و بخش هایی از آن به شکل سه 
فناوری  با  شناسان  باستان  شد.  سازی  تصویر  بعدی 
را  شهر  این  حومه  و  داخل  از  دیجیتالی  تصاویر  لیدار 

ثبت کرده و جمعیت آن را در حدود 10 هزار نفر تخمین 
زده اند.

امواج  از  رادار  فناوری  طرح،   این  محققان  گفته  به 
رادیویی استفاده کرده و فاصله رسیدن به اجسام داخل 
زمین را با اندازه گیری اختالف زمانی بین ارسال پالس و 

دریافت پالس تعیین می کند.
»فرن ایمبالی« یکی از اعضای تیم باستان شناسان می 
لیدار دگرگون  با فناوری  باستان شناسی  گوید: دنیای 
شده و ردیابی نقشه ها و مسیرها در شهرهای باستانی 
را بسیار سهل کرده است. این فناوری از پوشش های 
گیاهی بسیار ضخیم، عبور کرده و تصویری نزدیک به 

واقعیت را از دنیای باستانی به ما ارائه می دهد.
گفتنی است فناوری لیدار میلیاردها پالس از نور لیزر را 
به سطح زمین تابانده و به محض دریافت هر پالسی از 
وجود اشیاء در درون زمین فعال شده و آن را به نمایش 
می گذارد.  تمامی اطالعات و داده ها از طریق پهپادها 
ضبط شده و پس از بارگیری به سطح زمین ارسال می 

شود.
www.ion.ir
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 Electron Spin Resonance Spectroscopy in
Medicine

دهد،  می  قرار  بررسی  مورد  پزشکی  در  را   )ESR( الکترون  اسپین  رزونانس  اسپکتروسکوپی  مختلف  های  کاربرد  کتاب  این 

گیری  اندازه  انگلی،  های  بیماری   ،HbNO های  مجموعه  فیزیکی  پیچیدگی  نانوذرات،  و  خون  بین  تعامل  نظیر:  موضوعاتی 

جزئیات  ارائه  جای  به  پوستی.  های  برنامه  و  دندان  دزیمتری  دندانپزشکی،  در  رزین  مواد  پلیمریزاسیون  اکسیداتیو،  تنش 

برای  کتاب  این  کند.  می  تمرکز  ظهور  حال  در  ابزار  یک  عنوان  به   ESR از  ها  داده  تفسیر  و  ها  برنامه  روی  بر  را  آن  ریاضی، 

هستند. عالقمند  پزشکی  و  شده  ترجمه  تحقیقات  در   ESR کاربردی  های  برنامه  زمینه  در  که  است  محققانی  و  آموزان  دانش 
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انتشار نور فلوئورسانس از کف تشکیل شده توسط یک قرص 
ویتامین B2 حل شده در یک بطری شیشه ای کوچک پر از آب.
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