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رهنمود

 از دیدگاه نخبگان 
استفاده شود 

  وجود دهها هزار نخبه از يک منظر نش��انگِر 
»تصوي��ر صحي��ح و واقع��ي از کش��ور« و مايه  
خرس��ندي و احساس اميد اس��ت، ضمن آنکه 
با بهره من��دي از نخبگان قطع��اً چارچوب هاي 
برنامه ريزي براي مسائل کشور بايد ارتقا يابد و از 

ديدگاه هاي آنان استفاده شود. 
   بهره گي��ري صحي��ح و مناس��ب از دانش و 
توانايي هاي نخبگان موجب پيش��رفت علم در 
کشور و در نتيجه رسيدن به موضع عزت و اقتدار 

و کاهش آسيب پذيري ها خواهد شد. 
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان- مهر ۹۷

خودرو

فناوری

فرمان خودروهاي آینده ضربان قلب را رصد مي کنند
فرمان خودروها مجهز به حسگرهاي 
پزش��کي مي ش��وند که ضربان قلب 
راننده را رصد مي کنند. به اين ترتيب 
خودرو به طور اتوماتيک تنظيماتش 
را با راننده هماهنگ مي کند. محققان 
مشغول س��اخت فناوري هستند که 
حسگرهاي پزش��کي را درون فرمان 
خودرو قرار مي دهد ت��ا ريتم ضربان 
قلب راننده را رصد کنند. يک دستگاه 
ECG درون فرمان سالمت هر فرد قرار دارد که ضربان قلب او را بررسي مي کند. خودروهاي 
آينده مي توانند با استفاده از اين اطالعات هرگونه وضعيت غيرعادي را که به ايجاد استرس 
زياد، خس��تگي و حتي حمله قلبي منجر مي ش��ود، رديابي کنند. اين شرکت در حال ابداع 
الگوريتم هايي است که به اين فناوري اجازه مي دهد از يک نقطه در فرمان ضربان قلب راننده 
را رصد کند. ضربان قلب هر فرد يگانه اس��ت و تحليل آن به خودروها کمک مي کند به طور 

اتوماتيک تنظيمات خود را با ترجيحات راننده هماهنگ کنند. 

دستگاهي که زمين خوردن سالمندان را اطالع مي دهد
محققان دس��تگاهي توليد کرده اند که 
مي تواند به هنگام زمي��ن خوردن افراد 
سالمند، هش��دار دهد. اين دستگاه به 
س��طح ديوار متصل مي شود و به عنوان 
يک مانيت��ور عمل مي کن��د. زماني که 
فردي زمين بخورد، دس��تگاه شروع به 
کار مي کند و به سرعت به چند مخاطب 
اضطراري پيام هش��دار ارسال مي کند. 
اگر فردي که افتاده است، توانايي تکان 
خوردن نداشته باشد، مي تواند از طريق دستگاه با آن مخاطب اضطراري مکالمه برقرار کند. اين 

دستگاه با امواج راديويي کار مي کند. 
---------------------------------------------------------------------------

پرورش سلول هاي اعضاي بدن روي یک تراشه
محققان توانس��ته اند در آزمايش��گاه 
سلول اعضاي مختلف بدن را روي يک 
تراشه در آزمايشگاه پرورش دهند. آنها 
اين دس��تگاه را با کمک ماده اي شبيه 
اس��فنج ابداع کرده اند. ماده اسفنجي 
مذکور فعاليت بافت هاي واقعي در بدن 
انس��ان را تقليد مي کند. اين دستگاه 
جديد به سلول ها کمک مي کند درون 
يک ترانزيستور سه بعدي رشد کنند و 
محيطي واقعي تر از آزمايشگاه براي آنها فراهم مي کند. اين شيوه پرورش سلول اعضاي بدن در 
آزمايشگاه »عضو روي تراشه« نام گرفته است. با کمک اين فناوري جديد مي توان سلول هاي 
انس��ان را به طور واقعي رصد کرد و درمان هاي نوين و جالب براي بيماري هاي کشنده ابداع 
کرد. بيشتر سلول هاي بدن انسان به وسيله س��يگنال هاي الکتريکي با يکديگر ارتباط برقرار 
مي کنند بنابراين براي رصد کشت سلول ها در آزمايشگاه بايد الکترودهايي به آنها متصل کرد. 
اما اتصال الکترودها به سلول کار سختي است. به همين منظور کل اين دستگاه را درون يک 

الکترود قرار دادند. 
---------------------------------------------------------------------------

ابداع ميني پهپادي که ۴۰ برابر وزن خود بار حمل مي کند
محققان با الهام از زنبور ميني پهپادي 
ساخته اند که وزن آن کمتر از ۱۰۰ گرم 
است اما مي تواند تا ۴۰ برابر وزن خود بار 
 FlyCro حمل کند. اين مين��ي پهپاد
Tug نام گرفته اس��ت. گج��ت مذکور 
مي توان��د در فضاه��اي تن��گ و باريک 
مسيريابي کند و وزن آن کمتر از ۱۰۰ 
گرم است. به گفته مبدعان اين گجت، 
آنها هنگام تحقيق درباره يک وس��يله 
نقليه هوايي سريع و کوچک با قدرت مانور باال که بتواند بارهاي سنگين را حمل کند، زنبورها را 
بررسي کرده اند. اين دستگاه مي تواند به گروه هاي جست وجو و نجات کمک کند يا دوربين ها را در 

اماکن خطرناک در موقعيت مناسبي قرار دهد. 

دستاورد

آی تی

گياه درمانی

تبدیل چربي مرغ به گازوئيل 
توسط محققان کشور

محققان داخلي موفق به سنتز نانوکاتاليستي شدند 
که مي توان به کمک آن پيه مرغ را به گازوئيل طبيعي 
)بيوديزل( تبديل کرد. نف��ت خام اصلي ترين منبع 
توليد گازوئيل به ش��مار مي رود. با توجه به کاهش 
روزافزون مناب��ع نفتي، محققان هم��واره به دنبال 
جايگزيني مناسب براي توليد سوخت بوده اند. يکي 
از اين سوخت ها، بيوديزل است که از منابع روغني 
و در حضور کاتاليست توليد مي شود. دکتر حسين 
اسماعيلي، با بيان اينکه حدود ۷۰درصد هزينه  توليد 
بيوديزل مربوط به منبع روغن اوليه اس��ت، گفت: 
»طي سال هاي اخير، يافتن منبع روغني ارزان قيمت 
و همچنين يک کاتاليست مناسب جهت تبديل روغن 
به بيوديزل از اهداف محققان اين حوزه بوده است. ما 
در طرح حاضر با سنتز يک نانوکاتاليست جديد و کارا 
و استفاده از پيه مرغ به عنوان منبع روغني، موفق به 
توليد گازوئيل زيستي ش��ديم. از آنجايي  که در اين 
طرح از ماده  بي مصرف پيه مرغ به عنوان منبع روغني 

توليد بيوديزل استفاده شده است. 

هدفوني که با قاب گوشي 
شارژ مي شود

محققان يک هندزفري بيسيم توليد کرده اند که 
با قاب هوشمند گوشي شارژ مي شود و در صورت 
گم شدن، مکان خود را مي يابد. امروزه استفاده از 
هدفون هاي بيسيم بسيار متداول است. در استفاده 
از اين هدفون ها مي تواند مشکالتي نيز وجود داشته 
باشد. عمر کم باتري و گم ش��دن هدفون مثالي از 
اين مشکالت به شمار مي آيد.  در راستاي حل اين 
مش��کالت، يک هندزفري کوچک و بيسيم به نام 
»SoundFlow« توليد شده که به راحتي درون 
قاب گوش��ي جاي مي گيرد. يک��ي از ويژگي هاي 
جالب هدفون اين است که اگر از گوش کاربر افتاده 
باشد، اپليکيشني دارد که مي تواند مکان هندزفري 
را رديابي کند. اي��ن هندزفري مي توان��د با هر بار 
شارژ، هشت ساعت کار کند و در کمتر از نيم ساعت 
  »SoundFlow« .به طور کام��ل ش��ارژ ش��ود
قاب هوش��مندي نيز دارد که در زمان شارژ شدن 
هندزفري مورد استفاده و براي شارژ در باال و درون 
قاب گوشي قرار مي گيرد. اين قاب مي تواند گوشي 
را نيز ش��ارژ کند و طوري طراحي شده است که از 

گوشي به هنگام سقوط محافظت مي کند. 

محافظت از کبد با »جوانه گندم«
آسيب هاي ناشي از انواع و اقسام مواد شيميايي در 
دسترس بشر، امري است که بايد به  دقت مورد توجه 
قرار گيرد. پژوهشگران در همين راستا، آسيب هاي 
کبدي ناشي از يک ماده شيميايي مهم را ارزيابي و 
اس��تفاده از روغن جوانه گندم را براي دفاع در برابر 
آن توصيه کرده اند. در بدن، بر اساس نظر محققان، 
براي دف��اع در برابر راديکال هاي آزاد، دس��تگاهي 
موسوم به دستگاه دفاع آنتي اکسيداني وجود دارد 
که با مکانيس��م هاي مختلف، راديکال ه��اي آزاد را 
خنثي مي کند. عدم تعادل بين توليد اين راديکال ها 
و دس��تگاه دفاع آنتي اکس��يداني باعث ايجاد تنش 
اکسيداتيو مي شود که در بيماري زايي دخالت دارد. 
بر همين اس��اس براي کارکرد مؤثر سيستم دفاعي 
بدن در مقابل مواد اکسيدان، الزم است اين سيستم 
به کمک مواد مؤثر، تقويت شود. به اعتقاد محققان 
روغن جوانه گندم از جوانه دانه گندم به دست مي آيد 
و به عنوان ماده افزودني با خواص آنتي اکسيداني و 
ويتاميني در بس��ياري از موادغذايي و حتي داروها 

به کار مي رود. 

دستاورد

 توليد اسپري نانویي 
براي جلوگيري از عفوني شدن زخم ها

محققان کشورمان موفق به توليد اس��پري هاي ضد عفوني کننده انواع زخم ها شدند که روند 
ترميم زخم را سرعت مي بخش��د. مهدي قهرمان، مديرعامل شرکت دانش بنيان توليد کننده 
اسپري هاي ضدعفوني کننده زخم گفت: در اين شرکت موفق شديم که اين اسپري را با نوعي 
صمغ درخت توليد کنيم. در حدي از نانوذرات نقره در اين اس��پري اس��تفاده شده که به بدن 
نفوذ نمي کند و مي تواند زخم را بهبود ببخشد. اين اسپري از عفوني شدن زخم ها پيشگيري و 
حتي عفونت هاي گرم مثبت و گرم منفي موضع زخم را درمان مي کند. همچنين اين اسپري 
نانويي روند التيام زخم و ش��کل گيري بافت جديد را تسريع مي بخشد و چرک و عفونت محل 

زخم را از بين مي برد. 
 اين اسپري به منظور درمان آسيب هاي پوس��تي و تأمين آثار به جاي مانده از جوش، ضربه، 
جراحي، تغيير رنگ موضعي پوست ناشي از س��وختگي، تماس با مواد آسيب رسان پوستي و 
بيماري هاي مختلف پوستي و همچنين به منظور پانسمان موضع زخم بعد از عمل هاي جراحي 
زيبايي کاربرد دارد. يکي از مزاياي اين اس��پري افزايش جريان خون موضع زخم است که اين 
عمل باعث افزايش سرعت توليد بافت گرانوله و در نتيجه افزايش سرعت بهبودي زخم مي شود. 
با افزايش جريان خون موضع سيس��تم ايمني زخم تقويت شده و اين عمل باعث جلوگيري از 

عفوني شدن زخم خصوصاً زخم پاي ديابتي مي شود. 

  مترجم:علي طالبي
مهندس�ان ب�ا اس�تفاده از حس�گر 
تصويرب�رداري  ب�راي  کم تهاجم�ي 
 ،)MRI ( مغناطيس�ي  رزونان�س 
شناس�ايي  جه�ت  جدي�د  روش�ي 
فعالي�ت الکتريک�ي يا س�يگنال هاي 
ن�وري در مغ�ز اخت�راع کرده ان�د. 
MRI  اغلب براي اندازه گيري تغييرات در 
جريان خون مورد اس��تفاده قرار مي گيرد 
که به طور غيرمستقيم نمودي از فعاليت 
مغز اس��ت، اما گروه MIT نوع جديدي 
از حس��گر MRI را اختراع کرده اس��ت 
که مي تواند جريانات ضعيف الکتريکي و 
نيز پرتو توليدشده از سوي پروتئين هاي 
تابناک را شناسايي کند. )امواج الکتريکي 
ناش��ي از ارتباطات داخلي مغزي هستند 
و س��يگنال هاي نوري را مي ت��وان با انواع 
مختلفي از مولکول هاي ساخته ش��ده به 
دست ش��يمي دان ها و مهندسان زيست 
ايجاد ک��رد.( اين ن��وع حس��گر مي تواند 
براي شناس��ايي دقيق فعاليت الکتريکي 
در مغز، روش��ي دقيق به لحاظ مکاني در 
اختيار زيست شناسان قرار دهد. همچنين 
محققان مي گويند اين حسگر هم مي تواند 
براي اندازه گيري نور مورد اس��تفاده قرار 

گيرد و هم ب��راي اندازه گي��ري ترکيبات 
شيميايي نظير گلوکز تنظيم شود. 

  شناسايي ميدان هاي الکتريکي
 MRI محققان در گذشته حس��گرهاي
س��اخته اند ک��ه مي توانن��د کلس��يم و 
پيامرسان هاي عصبي همچون سروتونين 
و دوپامي��ن را شناس��ايي کنن��د. آنه��ا 
مي خواهند در اين مقال��ه رويکرد خود را 
به شناس��ايي پديده هاي زيست فيزيکي 
همچون نور و برق گسترش دهند. در حال 
حاضر دقيق ترين روش براي پايش فعاليت 
الکتريکي در مغز قراردادن الکترودي بسيار 
تهاجمي است که مي تواند موجب آسيب به 
نسوج شود. نوار مغزي روشي غيرتهاجمي 
براي اندازه گيري فعاليت الکتريکي در مغز 
اس��ت، اما اين روش نمي تواند خاس��تگاه 
فعاليت را دقيقاً شناسايي کند. پژوهشگران 
دريافته اند که براي س��اخت حسگري که 
بتواند ميدان هاي الکترومغناطيس��ي را با 
دقت فضايي شناس��ايي کند، مي توانند از 
ابزاري الکترونيکي به  ويژه آنتن راديويي 

کوچک استفاده کنند. 
MRI  با تش��خيص ام��واج راديويي کار 
مي کند که هسته  اتم هاي هيدروژن در آب 
توليد مي کنند. اين سيگنال ها را معموالً 

 MRI آنتن راديويي بزرگي درون اسکنر
شناس��ايي مي کند. گ��روه MIT در اين 
پژوهش اين آنت��ن راديويي را به اندازه اي 
در حد چن��د ميليمتر کوچ��ک کرده اند 
به گونه اي ک��ه بت��وان آن را ب��ه صورت 
غيرمس��تقيم درون مغز جاي داد تا امواج 
راديويي تولي��دي در آب موجود در بافت 

مغز را دريافت کند. 
اين پژوهش��گران نش��ان دادن��د که اين 
حسگر مي تواند س��يگنال هايي را بگيرد 
شبيه آنهايي که پتانسيل هاي عمل )امواج 
الکترويکي ک��ه نورون هاي تک س��اطع 
مي کنند( يا پتانس��يل هاي ميدان محلي 
)مجموع جريان ه��اي الکتريکي که گروه 
نورون ها پديد مي آورند( توليد مي کنند. 

اين پژوهش��گران آزمايش ه��اي ديگري 
روي موش ها انجام دادند تا بررسي کنند 
آيا حسگرها مي توانند سيگنال هايي را از 
بافت زنده  مغز دريافت کنند. به اين منظور 
آنها حس��گرهايي را طراحي کردند تا نور 
ساطع شده از س��لول هاي مهندسي شده 
براي استخراج پروتئين به روش لوسيفراز 

را شناسايي کنند. 
  حسگرهاي کوچک

يکي از مزاياي اصلي اين حسگر اين است 

که نياز به حمل هيچ نوع منبع تأمين برقي 
ندارد، زيرا سيگنال هاي راديويي که اسکنر 
MRI خارجي ساطع مي کند براي تأمين 

برق حسگر کافي هستند. 
محققان تصميم دارند اين حسگرها را به 
قدري کوچک کنند که بيشتر آنان را بتوان 
تزريق و از اين طريق امکان تصويربرداري 
از نور يا ميدان هاي الکتريک��ي در ناحيه  
وسيع تري از مغز را فراهم کرد. مدلسازي 
پژوهش��گران در اي��ن مقال��ه نش��ان داد 
ک��ه حس��گر 25۰ ميکرون��ي )چند دهم 
ميلي متر( بايد قادر به شناس��ايي فعاليت 
الکتريک��ي در مرتب��ه  ۱۰۰ ميلي ول��ت، 
يعني مانند مق��دار جريان در پتانس��يل 
عمل عصبي باش��د. ژاس��انوف مي گويد 
»اگر حسگرها در مرتبه  چندصدميکروني 
بودند، يعني همان چيزي که اين مدلسازي 
در آينده براي اين فناوري نشان مي دهد 
پس مي توان با تزريق سرنگ و توزيع دسته  
کامل آنها و صرفاً ق��رار دادن آنها در آنجا 
تصويربرداري کرد. آنچه اين مدلس��ازي 
مي خواه��د انجام ده��د، ارائ��ه  اطالعات 
پردازش ش��ده با حس��گرهاي توزيع شده 

روي کل بافت است.«
منبع:ساينس ديلي

  مترجم: رضا محمدي
جراحي قل�ب مي توان�د ب�راي بيماران 
آس�يب زا باشد. پايش مس�تمر وضعيت 
خود بع�د از عمل در خانه بدون پزش�ک 
حتي مي تواند بدتر هم باشد. تصور کنيد 
بتوانيد اين کار را با قراردادن برچس�بي 
س�اده روي ب�دن خ�ود انج�ام دهي�د. 
پژوهش�گران اين راه حل )برچس�ب( را 
توسعه داده اند که ]تحقق[ آن را چندين 
ق�دم ب�ه واقعي�ت نزديک ت�ر مي کند. 
رامس مارتينز، استاديار مهندسي پزشکي و 
مهندسي صنايع گفت: » براي نخستين بار 
قطعات الکترونيکي پوشيدني ساخته ايم که 
هر کس مي تواند به  سادگي آن را روي پوست 
خود نصب کند و ب��راي کاهش هزينه هاي 
پزشکي شخصي از کاغذ ساخته مي شوند.«

اين »برچس��ب هاي هوش��مند« از سلولز 
ساخته مي شوند که هم س��ازگار با محيط 
زيس��تند و هم قابل تنفس. آنها را مي توان 
براي پايش فعاليت فيزيکي و هشدار به  موقع 
به مصرف کنندگان درباره  خط��رات بالقوه  

سالمتي مورد استفاده قرار داد. 
کارشناس��ان بهداش��ت مي توانن��د از اين 
برچس��ب ها به ص��ورت حس��گرهاي قابل 
جاسازي براي پايش وضعيت خواب بيماران 

اس��تفاده کنند، زيرا بدون ايج��اد عوارض 
جانبي با اندام داخلي س��ازگار مي ش��وند. 
ورزش��کاران ني��ز مي توانند ب��راي پايش 
وضعيت س��المت خود حين ورزش و شنا 
از اين فناوري استفاده کنند.  اين برچسب ها 
به ش��کل مارپيچ طراحي مي شوند تا مانند 
پوس��ت بدن نازک و قابل انعط��اف و براي 
مصرف کنندگان نامحسوس باشند. از آنجا 
که وقتي کاغذ خيس شود خيلي زود خراب 
مي شود و پوست انسان نيز در معرض تعريق 
قرار دارد، س��طح اين برچسب ها پوشيده  از 
مولکول هايي است که در مقابل آب، روغن، 

گرد و خاک و باکتري مقاومند. براي توليد 
هر برچس��ب مقداري نيکل هزينه مي شود 
و مي توان آن را با اس��تفاده از فناوري توليد 
و چاپي که براي چاپ کتاب در سرعت باال 

استفاده مي شود توليد کرد. 
مارتيز مي گويد: »هزينه  پايين اين ابزارهاي 
پوش��يدني و سازگاريش��ان با تکنيک هاي 
توليد در مقياس وس��يع موجب مي ش��ود 
اين حسگرهاي پوش��يدني و کاماًل يک بار 
مصرف جديد بتوانند به  س��رعت در انواعي 
از کاربردهاي مراقبت بهداش��تي که نياز به 
سيستم هاي تشخيص يک بار مصرف دارند، 

پذيرفته شوند.« در واقع محققان معتقدند 
که اين نخستين بار اس��ت که دستگاه هاي 
الکترونيکي پوشيدني را توسعه داده ايم که 
به راحتي مي توان آنها را به پوست چسباند. 
به منظور کاهش هزينه پزشکي، اين حسگر 
پوشيدني از کاغذ ساخته شده است که اين 
برچسب هاي هوشمند کاربردهاي خاصي 
دارد. هدف از توسعه اين برچسب هوشمند، 
نظارت بر سالمت جس��مي بيماران بوده تا 
در مواقع ضروري به آنها هش��دار داده شود. 
متخصصان نيز مي توانند از اين فناوري براي 
نظارت بر س��المت بيماران استفاده کنند. 
ورزشکاران نيز مي توانند از فناوري مذکور 
براي نظارت بر عملکرد خود در طول ورزش 

استفاده کنند. 
از آنجايي که اين فناوري س��ازگار با محيط 
زيست است، مي توان آنها را به منظور نظارت 
بر الگوهاي خواب بيم��اران روي اندام هاي 
داخلي آنها ق��رار داد. فرايند توليد س��نتي 
الکترون ه��اي اپيدرميک بس��يار پيچيده 
و هزينه بر اس��ت اما اکنون برچس��ب هاي 
هوشمندي که پژوهشگران دانشگاه پرديو 
توسعه داده اند، طراحي بسيار ساده اي دارند 

و هزينه توليد آن نيز بسيار کم بوده است
AP :منبع

 ساخت قطعات الکترونيکي کاغذی براي کاهش هزينه هاي پزشکي بيماران 
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پژوهشگران کشورمان روبات مچ پاي هوش��مندي را عرضه کردند که قادر است بر 
اساس رفتار ساق پا، رفتار مچ پا را تعيين کند و از اين طريق براي هر فردي شيوه راه 
رفتن متفاوتي را ارائه مي دهد. فرهاد رجايي، مجري اين طرح در اين باره اظهار کرد: 
پروتز مچ پاي هوشمند فعال براي افرادي اس��ت که از زانو به پايين قطع عضو دارند. 
روبات مچ پا ساخته شده براي حرکت به توان بسيار زيادي نياز دارد؛ زيرا اگر قرار باشد 
توان توسط موتور تأمين شود وزن روبات افزايش زيادي حدود شش تا هفت کيلوگرم 
خواهد داش��ت، از اين رو در اين پروژه سعي کرديم مکانيس��مي ارائه دهيم که وزن 
روبات کاهش يابد. براي کاهش وزن اين روبات تغييراتي در آن اعمال کرديم تا وزن 
روبات کاهش يابد در واقع به گونه اي با استفاده از موتورهاي کوچک تر وزن را کاهش 
داديم. رديابي تمايل کاربر که چگونه ميل حرکتي فرد را بفهميد از ديگر چالش هاي 
ما در طراحي اين روبات بود که براي رفع آن حسگرهايي به بدن فرد نصب کرديم تا 
وقتي فرد شروع به حرکت مي کند بر اساس اطالعات ساق پاي، رفتار مچ پا به صورت 
لحظه اي و در زمان واقعي تخمين زده ش��ود. از آنجايي که مدل راه رفتن از فردي به 
فرد ديگر متفاوت و منحصر به فرد اس��ت از اين رو نمي توان از يک شيوه يکسان راه 
رفتن براي همه افراد اس��تفاده کرد. براي آنکه بتوان شيوه راه رفتن هاي متفاوتي از 

سوي اين روبات ارائه ش��ود، از قابليت حس��گرها، پردازش اطالعات اين حسگرها و 
شبکه هاي عصبي ارتباطي بين رفتار ساق فرد و رفتار مچ استفاده شد؛ چراکه معموالً 
در اين بيماران ساق پا سالم است و اين حسگرها با پردازش اطالعات از ساق پا، متوجه 

مي شوند مچ پا چه رفتاري خواهد داشت.

 ساخت روبات هوشمند مچ پا 
توسط محققان داخلي
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