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استفاده از فناوری لیدار برای ردیابی حرکت پشهها
یک تیم بین المللی از محققان از فناوری

الیدار ( )Lidarیا لیدار ،یکی از

لیدار برای ردیابی میزان فعالیت پشهها در

فناوریهای سنجش از راه دور است که با

آفریقا برای مبارزه با بیماری ماالریا استفاده

تاباندن لیزر به هدف و تجزیه و تحلیل نور

کردهاند.

بازتابشده ،فاصله را اندازه میگیرد   .لیدار

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال

یک سیستم ردیابی شبیه رادار است اما به

اکسپرس ،در این مطالعه که در مجله

جای استفاده از صدا از نور یک لیزر استفاده

 Science Advancesمنتشر شده است،

میکند.

محققان درباره نحوه استفاده از فناوری لیدار

دقت آن امکان استفاده  از آن در بسیاری

و اینکه چه اطالعاتی به دست آوردهاند،

از موارد را فراهم میکند .طی این مطالعه،

توضیح دادهاند.

محققان از آن برای شناسایی فعالیت پشهها
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استفاده کردند .کار آنها شامل راهاندازی

بیماری ایجاد کنند .سیستم لیدار استفاده

یک سیستم لیدار در نزدیکی روستایی در

شده توسط محققان بیش از  ۳۰۰هزار حشره

تانزانیا بود .این سیستم به طور مداوم به

را شمرد و اطالعات کافی برای دیدن الگوها

مدت پنج روز و چهار شب محیط اطراف را

در اختیار محققان قرار داد .آنها دریافتند که

اسکن میکرد و تعداد پشههای شناسایی

پشهها بیشتر در صبحها و عصر ها پرواز

شده را میشمارد .این سیستم با شمارش

میکنند .محققان همچنین میخواستند

تعداد بال زدن حشرات توانست پشهها را از

بدانند که آیا فعالیت پشهها بخشی از ریتم
ً
صرفا واکنشی
شبانه روزی آنها است یا اینکه

خود را با سرعتهای مختلف نسبت به سایر

در برابر شرایط نور است .برای فهمیدن این

حشرات دیگر حرکت میدهند.

موضوع آنها آزمایشی مشابه آزمایش اول

سایر حشرات متمایز کند زیرا پشهها بالهای

سیستم لیدار قادر به شمارش پشهها از

در طول خورشید گرفتگی انجام دادند و آنها

فاصله بیش از  ۵۹۶متر بود .این مطالعه به

توسط فناوری لیدار دریافتند که که پشهها

عنوان تالش برای مبارزه با بیماری ماالریا که
ساالنه تقریباً جان نیم میلیون نفر را بیشتر در

خود را با شرایط کم نور وفق میدهند و در
همان حین رفتار خود را نیز تغییر میدهند و

آفریقا میگیرد ،انجام شده است .دانشمندان

فعال تر میشوند و این به آن معنا است که

بر این باورند که با مطالعه پشهها و انگلهای

رفتار آنها مبتنی بر شرایط نور است.

ایجاد کننده بیماری ماالریا  ،آنها میتوانند

منبع :برخط نیوز

راههای جدید و بهتری برای مقابله با این
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تالش برای ساخت چشم مصنوعی با نانوسیمها
شرکت مایکروسافت از هزاران پردازنده

سیگنالها را به اعصاب بینایی هدایت میکند

در اب َـررایانه جدید خود استفاده کرده و

و مغز بر اساس دادههای این سیگنالها،

مهندسان با استفاده از نانوسیمها به دنبال

بینایی را ایجاد میکند .بر اساس مقالهای که

ساخت چشم مصنوعی هستند.

در نشریه نیچر چاپ شده ،نانوسیمهایی که

شرکت مایکروسافت با استفاده از ۲۸۵

بسیار نازک هستند و طولی در حدود چند

هزار پردازنده و  ۱۰هزار پردازنده گرافیکی

هزارم میلیمتر دارند میتوانند به ساخت

اب َـررایانه جدید خود را ساخته است .این

چشم مصنوعی با کیفیت مطلوب کمک کنند.

اب َـررایانه یکی از سریع ترین رایانههای جهان

البته شبکیه انسان خمیده ،ولی حسگرهای

است و از آن برای توسعه هوش مصنوعی

نوری مسطح هستند و این عامل تفاوتی را

میتوان استفاده کرد .برخی کارشناسان

در نوع دیدن ایجاد میکند اما با استفاده از

رسیدن به سطح باالی هوش مصنوعی را

نانوسیم ها این مشکل برطرف میشود.

با پردازندههای جدید امکانپذیر نمیدانند
و اعتقاد دارند باید پردازندههای کوانتومی
را وارد بازار کرد .در چشم انسان شبکیه
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لیزر پالسی فوق کوتاه
دیسک نازک با توان
میانگین  ۳۵۰وات

شرکت مایکروسافت از هزاران پردازنده در
اب َـررایانه جدید خود استفاده کرده و مهندسان
با استفاده از نانوسیمها به دنبال ساخت چشم
مصنوعی هستند.
شرکت مایکروسافت با استفاده از ۲۸۵
هزار پردازنده و  ۱۰هزار پردازنده گرافیکی
اب َـررایانه جدید خود را ساخته است .این
اب َـررایانه یکی از سریع ترین رایانههای جهان
است و از آن برای توسعه هوش مصنوعی
میتوان استفاده کرد .برخی کارشناسان
رسیدن به سطح باالی هوش مصنوعی را با
پردازندههای جدید امکانپذیر نمیدانند و
اعتقاد دارند باید پردازندههای کوانتومی را وارد
بازار کرد .در چشم انسان شبکیه سیگنالها
را به اعصاب بینایی هدایت میکند و مغز
بر اساس دادههای این سیگنالها ،بینایی را
ایجاد میکند .بر اساس مقالهای که در نشریه
نیچر چاپ شده ،نانوسیمهایی که بسیار نازک
هستند و طولی در حدود چند هزارم میلیمتر
دارند میتوانند به ساخت چشم مصنوعی
با کیفیت مطلوب کمک کنند .البته شبکیه
انسان خمیده ،ولی حسگرهای نوری مسطح
هستند و این عامل تفاوتی را در نوع دیدن
ایجاد میکند اما با استفاده از نانوسیم ها این
مشکل برطرف میشود.
منبعinlc.ir :
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توسعه قطعات اپتیکی برای فرآیند پرداخت سطح
با لیزر
اکثر فرآیندهای پرداخت سطح با

شرکت  ها و مؤسساتی از کشورهای

استفاده از لیزر با دقت و کیفیت باالیی انجام

آلمان ،بلژیک ،هلند ،اسرائیل و سوئیس در

می شوند اما بسیار کند هستند .با توجه به

پروژه تحقیقاتی به نام ،ultraSURFACE

این امر ،موسسه فناوری لیزر فرانهوفر (در

در حال تحقیق و توسعه سیستم  های

آخن آلمان) همراه با  ۹شریک بین المللی ،در

اپتیکی فوق دینامیکی برای پردازش سطح

حال توسعه دو قطعه اپتیکی جدید جهت

با لیزر با باالترین توان عملیاتی هستند .دو

تطبیق سریع شکل پرتو لیزر با تغییر مداوم

قطعه اپتیکی جدید در حال توسعه در ناحیه

شرایط پرداخت سطح با استفاده از لیزر

مادون قرمز نزدیک ،زمان پردازش سطوح را

هستند.

به یک دهم و هزینه ها را به نصف کاهش
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بر روی سطوح شیب دار تغییر کند ،کیفیت

خواهند داد.

سطح سه بعدی فرآوری شده افت می کند.

یکی از قطعات اپتیکی به طور خاص

در قطعه اپتیکی دیگر بجای یک باریکه

برای سایش و پردازش الیه های نازک با

لیزر و آینه تغییر شکل پذیر و قابل تنظیم  معمولی از چهار باریکه موازی برای افزایش
سرعت پردازش و بهره وری استفاده شده
است .با استفاده از یک قطعه اپتیکی پراش،
پرتو لیزر به یک پرتو مربعی متشکل از
چهار پرتو جزئی تقسیم می شود .در پروژه
 ultraSURFACEبا استفاده از سیستمی
خاص می توان در عرض چند میلی ثانیه،
باریکه های جزئی را در کنار هم قرار داد به
طوری که همیشه یک پرتو مربعی برای
پردازش وجود داشته باشد.
در حال حاضر ،دو ماژول اپتیکی
فشرده در حال توسعه هستند .تیم
 ultraSURFACEقابلیت آنها را در یک
با پیزوالکتریک طراحی شده است .این امر

سیستم لیزری جدید در کاربردهای مختلف

تضمین می کند که پرتو لیزر با زمان سوئیچ

آزمایش خواهد کرد .یک شرکت سوئیسی

کمتر از  ۵میلی ثانیه با وضعیت پردازش

به لطف ماژول های اپتیکی قابل تعویض

تطبیق پیدا می کند .پرتو لیزر بسته به

پرسرعت ،در حال ساخت یک دستگاه

زاویه تابش تغییر شکل می یابد به طوری

صنعتی برای سایش ،پیکربندی و پوشش

که تصویر آن روی سطح کار همیشه شکل دهی سریع و ارزان قیمت است .با استفاده
یکسانی داشته باشد و شدت آن ثابت

از قطعات اپتیکی جدید و دستگاه جدید،

باقی بماند .این فرآیند مهم است ،زیرا تنها

پردازش  ۱۰برابر سریعتر و فرآیند پرداخت

در صورتی که پرتو سه بعدی به طور مداوم

سطح لیزری یک جایگزین مقرون به صرفه

با سرعت پردازش باال تطبیق داده شود و

برای بسیاری از شرکت ها در صنایع مختلف

با شدت ثابت به سطح برخورد کند ،حتی

خواهد بود.

در مؤلفه هایی با اشکال پیچیده و تغییر

منبعultrasurface.eu :

پیوسته زوایای تابش ،نتیجه پردازش لیزری
همواره یکسان خواهد بود .اگر طرح پرتو لیزر
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استفاده از لیزر تراهرتز جدید برای مأموریت های
فضایی

لیزر تراهرتز جدید با توان پایدار باال،

مفهوم پیوند-پی را در لیزرها به کار گرفتند

الگوی باریکه یکنواخت و با بازه گسترده کوک

تا چندین لیزر را بوسیله پیوند-پی از لحاظ

پذیری فرکانس توسط محققین مؤسسه

فازی قفل کنند.

تکنولوژی ماساچوست ( )MITطراحی شده

محققین از «کلیدهای چرخان» کوچک

است .این لیزر توسط ناسا برای مأموریت

برای تغییر جریان هر لیزر سیمی استفاده

 ۲۰۲۱و به منظور آشکارسازی گسیلهای

کردند که سبب تغییر ناچیزی در نحوه عبور

شیمیایی در فضای بین ستارهها که حاوی

نور لیزر میشود .با تغییر ضریب شکست در

مادهای کیهانی است ،برگزیده شده است    .

لیزرهای جفت شده ،یک جابجایی فرکانسی

در طراحی این لیزر ،چندین لیزر نیمه

پیوسته در فرکانس مرکزی ایجاد میشود.

هادی سیمی جفت میشوند و سبب

تنظیم هر لیزر جفت شده اجازه تنظیم

میشود این لیزرها همزمان نوسان کنند

گسترده فرکانس را برای بهبود تفکیک پذیری

(از نظر فازی قفل شوند) .این قفل شدگی

و تضمین اندازه گیریها میدهد .خروجی

فازی با ایجاد اتصاالت آرایهای بین لیزرهای

این جفتها با هم ترکیب شده و یک باریکه

سیمی ،حاصل میشود.

توان باال با کمترین میزان واگرایی را نتیجه
میدهد.

به منظور ساخت یک لیزر با قابلیت
کوکپذیری فرکانس برای ناسا ،محققین

برای تست این لیزرها ،محققین آرایهای

از شیمی آلی کمک گرفتند .محققین

از  ۱۰لیزر سیمی با جفتشدگی ساختند.

میدانستند که زنجیرههای پلیمری با

این لیزرها با فرکانس کوک پذیر پیوسته در

اتمهایی که در امتداد دو سمت آن قرار دارند

بازه فرکانسی  ۱۰گیگا هرتزی عمل میکنند

«پیوند-پی» تشکیل میدهند ،یعنی اوربیتال

و بسته به تعداد جفت لیزرهای با جفت

های مولکولی آنها برای اتصال پایدارتر با

شدگی درون آرایه ،توان خروجی تقریبی

یکدیگر همپوشانی دارند .این تیم تحقیقاتی

 ۵۰تا  ۹۰میلی وات دارند .همچنین واگرایی
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باریکه خروجی حدود  ۱۰درجه است.
عالوه بر آماده سازی این لیزرها برای مأموریت ناسا،
محققین از تکنولوژی این لیزر برای تصویربرداری نیز
استفاده کردهاند .این سیستم میتواند برای تصویربرداری
سرطان پوست و دیگر کاربردها استفاده شود .به گفته
محققین این سیستم تراهرتز در ابعاد چیپ عالوه بر کوک
پذیری ،از لحاظ توان خروجی نیز با نوع بزرگتر آن برابری
میکند.
طبق نظر این محققین ،آنها به نخستین لیزر تراهرتز
که همزمان ویژگیهای توان پیوسته ،کیفیت باالی باریکه
و فرکانس کوک پذیر دارد ،دست یافتهاند .به گفته آقای
علی خلعت پور یکی از محققین این پروژه« :تاکنون
لیزرهایی با فرکانس کوکپذیری ،کیفیت باریکه باال یا
توان باال ساخته شده است ولی هر کدام از آنها فاقد دو
ویژگی دیگر هستند .بنابراین این نخستین بار است که
به طور همزمان به هر سه پارامتر در لیزرهای تراهرتز بر
پایه چیپ دست یافتهایم .داشتن دستگاهی با همه این
پارامترها ،قابلیتهای تصویربرداری را بطور چشمگیری
بهبود بخشیده و کاربردهایش را گسترش میدهد».
درباره لیزرهای تراهرتز :لیزرهای تراهرتز میتوانند
یک تابش همدوس را درون ماده بفرستند تا اثر طیفی
منحصر به آن ماده استخراج شود .مواد مختلف تابش
تراهرتز را با درجات مختلف جذب میکنند ،به این معنی
که هرکدام اثر طیفی منحصر بفردی دارند که به صورت
خطوط طیفی ظاهر میشوند .این پدیده به خصوص در
بازه  ۱تا  ۵تراهرتز دارای اهمیت است .برای آشکارسازی
کاالی غیرمجاز مثل هروئین ،این طیف منحصربفرد در
حدود  ۱.۴۲و  ۳.۹۴تراهرتز و در کوکائین حدود ۱.۵۴
تراهرتز است.
این تحقیق در مجله  Nature Photonicsچاپ شده است.
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به کار گیری ریز تراشه شتاب دهنده ذرات مبتنی بر
لیزر در صنعت و پزشکی

اگر شتابدهندههای الکترونی بهاندازه

شیشه ،نرخ شتابدهی بیشتر میشود

کافی کوچک و ارزان باشند ،نهتنها هر

و بنابراین میتوان مقدار انرژی یکسانی

دانشگاه قادر است آزمایشگاه شتابدهنده

را در فاصله کمتری به ذرات منتقل کرد و

خود را داشته باشد ،بلکه منابع اشعه ایکس

اندازه شتابدهنده را حدود ده مرتبه از

ارزانقیمت برای فرآیندهای فوتولیتوگرافی

شتابدهندههای معمولی کوتاهتر کرد  .

در صنعت نیمههادی قابلدسترس میشوند

یکی از چالشها در این روش این

که بهتبع میتوان اندازه ترانزیستورها در

است که کانال خأل برای الکترونها در

پردازندههای کامپیوتری را کاهش و تراکم

تراشه باید بسیار کوچک باشد که مستلزم

مجتمع سازی   را افزایش داد .همچنین در
مصارف پزشکی ،آندوسکوپهای مبتنی بر
شتابدهنده میتوانند برای تابش عمیق
تومورهای داخل بدن توسط الکترون
استفاده شوند.
پروژه بینالمللی شتابدهنده بر روی
تراشه ( )AChIPکه توسط بنیاد گوردون  و
بتی مور  در ایاالتمتحده سرمایهگذاری شده
است ،قصد دارد یک شتابدهنده الکترونی
بر روی تراشه سیلیکونی ایجاد کند .ایده
اصلی بر این اساس استوار است که بخشی
از قطعات فلزی شتابدهنده را با شیشه
یا سیلیکون جایگزین کرده و بهجای مولد
ماکروویو از لیزر بهعنوان منبع انرژی استفاده
کنند.
به دلیل ظرفیت بار الکتریکی باالتر در
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تمرکز باالی پرتو الکترونی است .ازآنجاییکه

در قسمت عمود بر سطح تراشه ،تمرکز

کانالهای متمرکز کننده مغناطیسی که در

ضعیفتری نیاز است و یک مگنت چهار

شتابدهندههای معمولی استفاده میشوند

قطبی که کل تراشه را در برگیرد ،میتواند

برای این امر بسیار ضعیف هستند ،روش

مورداستفاده قرار بگیرد .این مفهوم شبیه به

تمرکز کام ً
ال جدیدی باید طراحی شود.

شتابدهنده خطی متداول است .قابلذکر

در حال حاضر محققین دانشگاه فنی

است که برای یک شتابدهنده بر روی

دارمشتات  ،به رهبری اوو نیدرمایر  ،از میدان

تراشه ،دینامیک الکترون تغییر کرده و به

الکترومغناطیسی لیزر برای متمرکز کردن

یک طراحی دوبعدی نیاز است که با استفاده

الکترونها در کانالی با عرض  ۴۲۰نانومتر

از تکنیکهای لیتوگرافی صنعت نیمههادی

استفاده میکنند .این مفهوم بر اساس

قابل تحقق است.

تغییرات ناگهانی فاز الکترونها نسبت به

نیدرمایر در حال حاضر دانشمند

لیزر است که منجر به تمرکز و واگرایی در

مدعو در دانشگاه استنفورد است .این

دو جهت در صفحه سطح تراشه میشود و

دانشگاه

دانشگاه

پایداری را در هر دو جهت به وجود میآورد.

ارالنگن   آلمان پروژه  AChIPرا هدایت

آمریکایی

به

همراه

میکنند .در استنفورد ،او با دیگر دانشمندان
مشغول در پروژه ، AChIPدر حال ساخت
شتابدهندهای هستند که بر روی چیپ
قرار میگیرد و در یک محفظه آزمایشگاهی
بهاندازه جعبه کفش قرار میگیرد .یک
سیستم تجاری موجود در بازار که با اپتیک
غیرخطی ترکیبشده بهعنوان منبع لیزری
بکار میرود .هدف پروژه ، AChIPکه تا سال
 ۲۰۲۰نیز تأمین بودجه شده است ،تولید
الکترونهایی باانرژی یک مگا الکترونولت
( )MeVاز تراشه است .هدف دیگر ،ایجاد
پالسهای الکترونی فوق کوتاه (کمتر از ۱۰-۱۵
ثانیه) است که برای طراحی یک شتابدهنده
قابل ارتقاء در دانشگاه دارمشتات موردنیاز
است.
منبعinlc.ir :
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چکیده کتاب:
این کتاب اصول و کاربردهای بیوفوتونیک را به

میکند .ازجمله این برنامهها توموگرافی انسجام

دانشجویان ارشد و کارشناسی ارشد معرفی میکند .این

نوری ( ،)OCTروشهای تصویربرداری نوری ،درمان

کتاب همچنین بهعنوان یک مرجع ارزشمند یا بهعنوان

فتودینامیکی ( ،)PDTتحریک نوری یا نوردرمانی سطح

یک کتاب درسی کوتاهمدت برای پزشکان متخصص،

پایین ( ،)LLLTتکنیکهای متنوع میکروسکوپی و

متخصصان

طیفسنجی ،خصوصیات بافتی ،فرسایش بافت لیزر ،به

پزشکان،

محققان

زیست

پزشکی،

دام انداختن نوری و اپتوژنتیک است.

مراقبتهای بهداشتی و مهندسان و تکنسینهای
پزشکی که با طراحی ،توسعه و استفاده از اجزای

نمونههای کارشده بیشتر در مورد مواد و چگونگی

فوتونیک و ابزار دقیق آنها در موضوعات بیوفوتونیک

کاربرد آنها در طراحیهای عملی توضیح میدهند

کار میکنند ،عمل میکند.

و مشکالت تکالیف به درک خوانندگان از متن کمک
میکند.

این مباحث شامل اصول اپتیک و فوتونیک،
خصوصیات نوری بافتهای بیولوژیکی ،فعلوانفعاالت
بافت نور ،میکروسکوپ برای تجسم اجزای بافت،
طیفسنجی برای تجزیهوتحلیل نوری خواص بافت
و تصویربرداری زیست پزشکی نوری است .همچنین
ابزارها و تکنیکهایی مانند لیزر و منابع نوری ،LED
ردیابهای

نوری،

فیبرهای

نوری،

کاوشگرهای

 bioluminescentبرای برچسب زدن سلولها،
حسگرهای زیستی مبتنی بر نوری ،تشدید پالسمون
سطحی و فنآوری آزمایشگاه روی تراشه را توصیف
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