
|10| روزنامه جوان |  شماره 5399  1439 ش��وال   7  |  1397 خ��رداد   31 پنج ش��نبه 

رهنمود

 براي نخبگان 
تبعيض قائل شويم

در برنامه ريزي براي نخبگان، هدف نبايد به هيچ وجه 
تحقيِر غيرنخبگان باشد؛ چون غيرنخبگان ممكن 
است كارهايي انجام دهند كه بس��يار برجسته و 
ممتاز و واال باشد؛ اين بديهي است، اما يك جامعه 
بدون دارا بودن استخوان بندي هاي ذهنِى قوي، در 
حركت جهاني نخواهد توانس��ت از سربااليي هاي 
دشوار و پيچ هاي سخت عبور كند. بنابراين، جامعه 
همچنان كه به بدنه فكري نياز دارد، به نقطه ممتاز 
فكري هم نياز دارد. بنابراين اگر هوش��منداني در 
جامعه هس��تند كه از لحاظ ذهني نخبه اند، اينها 
مي توانند به پيشرفت علم و فرهنگ و هنر و كار و 
پيشرفت هر چيزي كه جامعه به آن نياز دارد، كمك 
كنند. بنابراين، منهاي اين كه ما بخواهيم غيرنخبه 
را مورد تغافل قرار دهيم، بايد براي نخبگان، حسابي 
باز كرد. ممكن است به نظر بيايد اين يك تبعيض 
است، اما تبعيض همه جا غيرعادالنه نيست؛ گاهي 
اوقات تبعيض، عين عدالت اس��ت. اين حساب باز 
كردن ب��راي نخبگان، عين عدل اس��ت؛ به خاطر 
اين كه ما بايد نخب��ه و هوش��مند را در حدي كه 

مي تواند رشد كند، رشد بدهيم. 
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان- مهر ۸1

ناسا

فناوری

توپخانه ليزری روسيه براي پاكسازي زباله هاي فضايي
آژانس فضايي روسيه قصد دارد براي از 
بين بردن زباله هاي فضايي، يك توپخانه 
ليزري اب��داع كند. اين كش��ور در حال 
س��اخت يك توپخانه ليزري است كه با 
استفاده از پرتوهاي خود، قابليت انهدام 
هر نوع زباله فضايي را دارد. گفته مي شود 
اين سالح مرگبار به اندازه يك تلسكوپ 
خواهد ب��ود و مي  توان��د هر ن��وع زباله 
فضايي را كه تهدي��دي براي فضاپيماها 
يا سفينه هاي فضايي به شمار مي رود، از بين ببرد. دانشمندان در نظر دارند از تلسكوپ بزرگي كه 
به زودي در مركز نوري-ليزري »آتالي)Altay(« ساخته مي شود، استفاده و آن را به توپخانه ليزري 
تبديل كنند. با پرواز كشورهاي ديگر به فضا، زباله هاي فضايي بيشتري توليد خواهند شد. در حال 
حاضر، بيش از 500 هزار زباله فضايي در حال گردش به دور زمين هستند كه اندازه تقريباً 20 هزار 
قطعه از آنها، بزرگ تر از توپ بيس بال است. ميزان اين زباله ها رو به افزايش است و تا زماني كه اقدامي 

در اين زمينه صورت نگيرد، گردش آنها در فضا ادامه خواهد يافت. 

موادي كه مي توانند موتور روبات هاي نسل آينده باشند
مهندسان هنگ كنگي موفق به اختراع 
مواد محركي ش��ده اند ك��ه مي توانند 
جايگزي��ن موت��ور روبات هاي نس��ل 
آينده ش��وند. اين مواد فشرده جديد 
مي توانند به عنوان عضالت مصنوعي 
براي روبات ها اس��تفاده ش��وند. نيكل 
هيدروكس��يد- اكسي هيدروكس��يد، 
مواد جديدي هس��تند كه بالفاصله به 
محرك ها پاس��خ مي دهند و از طريق 
تغيير ش��كل، نيرويي توليد مي كنند كه مي توانند اجس��ام تا 50 برابر وزن خود را بلند كنند. 
تحقيق گسترده اي در زمينه توسعه مواد جديد فعال انجام شده است، مخصوصاً براي استفاده 
در روبات هايي كه عمدتاً داراي موتور هستند. موتورها با اين حال، سيستم را براي كار، پيچيده 
مي كنند. با اين وجود جديدترين ماده فعالي كه توس��ط محققان هنگ كنگي توس��عه يافته، 
مي تواند براي توسعه ميكروروبات ها و روبات هاي زيس��تي، عضالت مصنوعي و دستگاه هاي 
پزشكي استفاده شود كه مي تواند به صورت بي سيم عمل كند. اين مواد، پيچيدگي هاي مرتبط 
با عملكرد سيستم روباتيك يا دس��تگاه ها را به طور قابل مالحظه اي كاهش مي دهند. حركت 
مواد جديد به دليل تغيير حجم تحريك ش��ده توسط نور مرئي با ش��دت كم ممكن مي شود. 
مهندسان عمداً مواد را در مناطق انتخابي فلزكاري كرده اند تا به عنوان يك محرك لواليي عمل 
كنند و با استفاده از خم شدن يا چرخيدن در حضور نور، اشيا را بلند كنند. نيكل هيدروكسيد- 
اكسي هيدروكسيد همچنين اولين سيستم ماده در جهان است كه مي تواند توسط نور مرئي و 

الكتريسيته و بدون نياز به چيز ديگري تحريك شود. 
-----------------------------------------------------------------------

استقبال از ساخت خودروي دوچرخ برقي 
 متخصصان ب��ا الهام از خ��ودروي فورد 
1961، خودروي دوچرخ برقي ساخته اند 
كه مورد استقبال فراوان قرارگرفته است. 
خودروي دوچرخ پدال گاز و ترمز نداشته 
و به صورت خودباالنس، با يك عدد موس 
و نمايشگر 24 اينچي راهبري مي شود. 
طول خودروي دوچرخ 3 متر و حداكثر 
سرعت نيز 100 كيلومتر بر ساعت است.

دستاورد

تبديل سلول هاي خون به نورون
دانشمندان روش منحصر به فردي را ابداع كرده اند 
كه سلول هاي خوني را براي درك بهتر از اوتيسم و 
اسكيزوفرني به نورون هاي ارزشمند تبديل مي كند. 
يك تيم از محققان موفق به گرفتن عناصر قلب و 
تبديل آنها به عناصر سر شدند! محققان دانشكده 
پزشكي استنفورد، سلول هاي خون انسان را به طور 
مستقيم به سلول هاي مغزي تبديل كردند. آنها يك 
سلول سيستم ايمني را به يك سلول كاماًل متفاوت 
با شكل و عملكرد متفاوت تبديل كردند. تيم اميدوار 
اس��ت تا يك روز از اين تكنيك ب��راي مطالعه مغز 
بيماران از طريق يك نمونه خون ساده استفاده كند. 
گرفتن خون يكي از ساده ترين روش های به دست 
آوردن نمونه بيولوژيكي است. تقريباً هر بيمار كه به 
بيمارستان مي رود يك نمونه خون از او مي گيرند و 
اغلب اين نمونه ها براي مطالعه در آينده منجمد و 
ذخيره مي شوند. اين تبديل از طريق يك فرايند به 
نام Transdifferentiation  اتفاق مي افتد كه 
يك فرآيند طبيعي تبديل سلولي است. اين روش 
مي تواند تنها از يك ميلي ليتر خون، بيش از 50 هزار 
نورون توليد كند و اين روند حدود سه هفته طول 
مي كشد. اين فرآيند تبديل هم مي تواند با نمونه هاي 

خون تازه و هم با نمونه هاي منجمد انجام شود. 
----------------------------------- 

كمك تار عنكبوت به توسعه 
واكسن سرطان

محققان سوئيسي و آلماني دريافته اند كه نانوذرات 
موجود در تار عنكبوت مي تواند در توس��عه واكسن 
س��رطان مورد اس��تفاده قرار گيرد. تار عنكبوت با 
اس��تحكام فوق الع��اده در عي��ن س��بكي، يكي از 
چش��مگيرترين مواد در جهان طبيعت است. هر دو 
نوع واقعي و نس��خه هاي مصنوعي آن براي توسعه 
همه چيز از روكش صندلي خودرو گرفته تا وسايل 
الكترونيكي خنك كننده و ساخت موسيقي و حتي 
ترميم اعصاب قطع شده مورد استفاده قرار مي گيرد. 
يكي از راه هاي اميدبخش براي مبارزه با س��رطان، 
ايمن درماني است. جايي كه داروها، سيستم ايمني 
بدن را به خدمت مي گيرند و آن را به كشتار سلول هاي 
سرطاني ترغيب مي كنند. به طور مشخص، محققان 
از زيست پليمرهاي ابريشم مصنوعي كه سبك وزن و 
غيرسمي هستند و مي توانند در برابر آسيب نور و گرما 
مقاومت كنند، استفاده كردند. محققان مي گويند: 
ما اين ابريشم ويژه را در آزمايش��گاه براي قرار دادن 
يك پپتيد با خواص واكسن بازسازي كرديم. سپس 
زنجيره پروتئين حاصل از آن براي توليد ميكروذرات 
تزريقي استفاده شد. محققان در آزمايشات دريافتند 
كه كپسول هاي انتقال داروي توليدي به شايستگي 
از پپتيدها محافظت مي كنند، به ط��وري كه آنها را 
به غدد لنفاوي مي رس��انند و منجر به افزايش پاسخ 
ايمني از سلول هاي T مي ش��وند. ذرات ابريشم نيز 
قادر به تحمل گرما تا 100 درجه س��انتي گراد طي 

چندين ساعت بودند. 

دستاورد

 افزايش اثرات درماني داروهاي ضد فشار خون 
با نانوحامل هاي بيولوژيكي

محققان كشورمان با استفاده از نانوحامل هاي بيولوژيكي، روش��ي را براي افزايش اثرات درماني 
داروهاي كاهنده فش��ار خون ارائه كردند كه به گفته آنها اين روش كمتري��ن عوارض جانبي را 
براي بيماران در پي دارد. عباس يوسف پور، مجري طرح با بيان اينكه بيماران بسياري در جهان 
از بيماري فش��ار خون باال رنج مي برند، گفت: براي درمان اين افراد داروهاي مختلف با سازوكار 
درماني متفاوت در بازار وجود دارد و كمك بسياري به آنها براي تنظيم فشار خون مي كند؛ ولي در 
برخي موارد استفاده از اين داروها اثربخشي قابل انتظار را ندارد و بايد تجويز مناسب تري صورت 
گيرد. اين تحقيق به منظور بررسي امكان، مزايا و معايب استفاده از حامل پلي اتيلن گاليكول در 
رسانش داروهاي كاهنده فشار خون، استفاده از داروهاي كاهنده فشار خون به صورت تركيبي و 

دستيابي به نسبت دارويي بهينه بوده است. 

  ترجمه: علي طالبي
محققان تكنول�وژي جدي�دي را براي 
رمزگش�ايي س�يگنال هاي عصب�ي 
عضالني به منظ�ور كنترل مچ دس�ت 
و دس�ت مصنوع�ي توس�عه داده ان�د. 
اين كار وابس�ته به ُمدل ه�اي رايانه اي 
 اس�ت كه به طور دقيق رفتار س�اختار 
طبيعي در س�اعد، مچ دس�ت و دست 
را تقلي�د مي كنن�د. همچني�ن از اين 
تكنول�وژي مي توان به منظور توس�عه 
دس�تگاه هاي رابط جدي�د رايانه براي 
برنامه هاي كاربردي نظير بازي و طراحي 
به كمك رايانه )CAD( اس�تفاده كرد. 
اين تكنول��وژي در تس��ت هاي اوليه اش به 
خوبي كار كرده است ولي هنوز وارد مرحله 
آزمايشات باليني نشده است كه باعث مي شود 
تا سال ها از دسترسي تبليغاتي به دور بماند. 
وضعيت فعلي ان��دام مصنوعي هنري تكيه 
بر يادگيري ماش��يني ب��ه منظ��ور ايجاد 
رويكرد »تشخيص الگو« براي كنترل اندام 
مصنوع��ي دارد. اين رويك��رد نيازمند اين 
است كه كاربران به دستگاه »ياد بدهند« تا 

الگوهاي مشخصي از فعاليت هاي ماهيچه اي 
را تشخيص دهد و آنها را به دستور ترجمه 
كند؛ مانند باز و بس��ته كردن دس��ت هاي 

مصنوعي. 
پروفسور هلن هوآنگ از دانشگاه كاليفرنياي 
شمالي مي گويد: »تش��خيص كنترل الگو 
نيازمند اين اس��ت كه بيمار از يك پروسه 
طوالني آموزش به ان��دام مصنوعي بگذرد. 
اين پروسه هم مي تواند خسته كننده و هم 
وقت گير باش��د. به اين خاطر ك��ه هر باري 
كه شما طرز ايس��تادن يا قرار گرفتن خود 
را تغيي��ر مي دهيد س��يگنال هاي عصبي 
عضالني تان براي توليد همان حركت دست/
مچ دس��ت تغيير مي كند. پ��س تنها تكيه 
بر يادگيري اين ماش��ين است يعني به اين 
دس��تگاه ياد دهيد كه همان كار را چندين 
بار تك��رار كند؛ براي حالت ه��اي مختلف؛ 
يك بار وقتي كه شما خيس عرق هستيد، 
يك بار وقتي نيس��تيد و غيره. رويكرد ما از 
بيشتر اينها مي گذرد. وقتي كسي دستش 
را از دست مي دهد، ارتباط مغزي اش طوري 
عمل مي كند كه انگار آن دس��ت هنوز در 

آنجا هست، پس اگر كسي مي خواهد ليوان 
آبي را بردارد، مغز باز هم س��يگنال ها را به 
بازو مي فرستد. ما از سنسورهايي استفاده 
مي كنيم تا آن س��يگنال ها را دريافت كند 
و آن وق��ت آن داده را به يارانه ارس��ال كند 
يعني جايي كه اين داده به مدل اس��كلتي 
عضالني مجازي تغذيه مي شود. ُمدل جاي 
عضالت، مفصل ها و استخوان ها را مي گيرد، 
حركاتي كه اگر دس��ت و ُمچ دس��ت هنوز 
س��رهم بودند انجام مي دادند را محاس��به 
مي كند. س��پس آن داده را به مچ و دس��ت 
مصنوعي مي رساند كه همان حركات مشابه 
را در مسيري هماهنگ و در زمان واقعي كه 
بيشتر ش��بيه مايع و حركت طبيعي است 
انجام خواهند داد. محققان فكر مي كنند كه 
پتانسيل برنامه هاي كابردي تنها محدود به 

دستگاه هاي اندام مصنوعي نيست. 
هوآنگ مي گويد: »از اين برنامه مي شود به 
منظور توسعه دستگاه هاي رابط كامپيوتر 
براي اف��راد س��الم همانند دس��تگاه هايي 
براي گيم پلي يا براي دس��تكاري اشيا در 
برنامه هاي CAD نيز اس��تفاده كرد. براي 

آنكه اشتباه نكنيد بايد بگويم كه هنوز سال ها 
تا اينكه اين دس��تگاه بتواند به طور تجاري 
مورد استفاده باليني قرار بگيرد فاصله هست 
و از آنجايي كه كار ما روي نرم افزار متمركز 
ش��ده و بخش عمده هزينه براي ش��خص 
مقطوع العضو در قس��مت سخت افزاري اي 
خواهد بود كه در واقع برنامه را اجرا مي كند، 
سخت است كه هزينه بالقوه اش را تخمين 
بزنيم. با اين وجود، اين ُمدل با دستگاه هاي 

موجود اندام مصنوعي سازگار است.« 
محققان همچني��ن در حال بررس��ي ايده 
تركيب يادگيري ماش��ين با مدل عمومي 
اس��كلتي عضالني هس��تند. ُمدل ما باعث 
مي ش��ود اندام مصنوعي اس��تفاده حسي 
بيشتري داشته و قابل اعتمادتر باشند اما با 
اجازه دادن به برنامه براي يادگيري نيازهاي 
روزانه و اولويت هاي هر ش��خص يادگيري 
ماش��ين مي تواند به كابران اج��ازه دهد تا 
كنترل بيشتري روي نكات ظريف به دست 
آورند و در درازم��دت بهتر با كاربري خاص 

سازگار شود.« 
منبع: ساينس ديلي

روبات

نانوروباتي كه باكتري و مواد سمي را در خون از بين مي برد
محققان موف��ق به س��اخت نانوروبات 
چن��دكاره اي ش��ده اند كه قادر اس��ت 
باكتري ها و تركيبات س��مي را از خون 
حذف كن��د. گروه��ي از دانش��مندان 
معتقدند ك��ه نانوروبات ها مي توانند در 
آينده نزديك باكتري هاي خطرناك را 
هدف قرار داده و مانع از عفونت شوند. 
در اين راستا، محققان دانشگاه كاليفرنيا 
روب��ات چندكاره اي س��اختند كه قادر 
است در جريان خون حركت كرده و باكتري و مواد سمي را از بين ببرد. اين روبات كه با تركيب 
س��لول هاي خون و نانوسيم طال ساخته ش��ده و ابعاد آن 2 ميكرون است، با اس��تفاده از انرژي 
فراصوت كار مي كند. اين نانوروبات يك ماشين بسيار كوچك و قابل اتصال به باكتري هاي مرده 
و مواد سمي است. برتا استبان فرناندز داويلي از محققان پسادكتري دانشگاه كاليفرنيا مي گويد 
كه اين روبات يك ماشين چندكاره است كه در يك س��اختار ارائه شده  است. براساس اظهارات 
محققان اين پروژه، اين نانوروبات را مي توان به سيستم گردش خون تزريق كرد تا پاتوژن ها و مواد 
سمي را حذف كنند. سرعت حركت اين نانوروبات 35 ميكرومتر در ثانيه است كه در اثر اعمال 

امواج فراصوت حركت انجام مي شود. 

  مترجم: رضا محمدي
بسياري از موجودات به صورت طبيعي اين توانايي 
را دارند كه خودشان را ترميم كنند. در حال حاضر، 
ماشين آالت توليد شده قادر به تقليد اين خصوصيت 
خواهند بود. محققان دانشگاه كارنجي ملون مواد 
خود درمان كننده اي توليد كرده اند كه به تنهايي خود 
را تحت آسيب هاي شديد مكانيكي تعمير مي كنند. 
اين م��واد كامپوزي��ت ن��رم تركيبي از قط��رات مايع 
فلزي معل��ق در يك االس��تومر نرم هس��تند. هنگام 
آسيب ديدگي، قطرات تخريب مي ش��وند تا اتصاالت 
جديد با قطرات همس��ايه ايجاد كنند و سيگنال هاي 
الكتريكي را بدون وقفه تغيير دهند. مدارهاي توليدشده 
با رديابي رسانا از اين ماده زماني كه سوراخ مي شود يا 
به شدت آسيب مي بيند، به طور كامل و به طور مداوم 

عمل مي كنند. 
موارد كاربرد اين ماده عبارتند از روباتيك الهام گرفته 
از زيست شناس��ي، تعامل انسان و ماشين و محاسبات 

پوشيدني. از آنجا كه اين ماده داراي هدايت الكتريكي 
باال نيز هس��ت و زماني كه تحت كشش قرار مي گيرد 
اين خصوصيت تغيير نمي كند، استفاده از آن به منظور 

انتقال قدرت و داده ايده آل است. 
كارمل مجيدي، اس��تاديار مهندس��ي مكانيك گفت: 
»تحقيقات ديگر در الكترونيك نرم افزاري باعث ايجاد 
مواد انعطاف پذير و قابل تغيير شكل شده است اما هنوز 
اين مواد در برابر آس��يب مكانيكي كه باعث شكس��ت 

الكتريكي مي شود، آسيب پذير مي باشد.«
»سطح بي نظيري از قابليت هاي مواد مراقبت از خود 
ما  قطع��ات الكترونيكي نرم افزاري و ماش��ين آالت را 
قادر مي سازد تا انعطاف پذيري فوق العاده از بافت هاي 
بيولوژيكي و ارگانيس��م هاي ن��رم نش��ان دهند. اگر 
مي خواهيم ماشين هايي توليد كنيم كه بيشتر با بدن 
انسان و محيط طبيعي سازگار باشند، بايد اين كار را با 

انواع جديدي از مواد شروع كنيم.«
منبع: ساينس ديلي

مواد خود درمان كننده گام بلندی در تعامل انسان و ماشین

روز
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يك استارتاپ فرانسوي نوعي پوشش روباتيك ابداع 
كرده كه با تقلي��د از راه رفتن انس��ان مي تواند به راه 
رفتن بيماران مبتال به فلج اندام كمك كند. اين ابزار 
موسوم به »آتالنته«، يك پوشش روباتيك است كه در 
آن از رايانه ها و موتورهاي پيچيده اس��تفاده شده تا از 
راه رفتن انسان تقليد كنند. اين كار، موتورهاي روي 
مفاصل ران، زانوها و مچ پ��ا را به قرار گرفتن در حالت 

ايستاده وادار مي كند. 
آتالنته، دو پ��اي متحرك و ي��ك تكي��ه گاه دارد كه 
با تس��مه هايي كه ب��ه توزيع يكنواخت فش��ار كمك 
مي كنند، به بدن كاربر متصل مي شوند. كاربر، پاهايش 
را روي پدهاي فلزي كه دستگيره هاي الستيكي دارند، 
قرار مي دهد. تكيه گاه، به يك باتري و يك ميكرورايانه 
مجهز است كه چگونگي تعادل و راه رفتن ابزار را تنظيم 

مي كنند. كاربر مي تواند براي كنترل ابزار، از حالت هاي 
گوناگون بدن نيز اس��تفاده كند يا ي��ك فرد حرفه اي 
مي تواند با استفاده از برنامه هاي خاصي به هدايت ابزار 
بپردازد. آتالنته، نسل چهارم اسكلت هاي بدن شركت 
واندركرفت اس��ت. اين ابزار كه وزن آن به 130 پوند 
مي رسد، نسبتاً آرام حركت مي كند، اما انتظار مي رود 

كه اين مورد در نسخه هاي بعدي اصالح شود.

»آتالنته« پوشش روباتيكي كه راه رفتن انسان را تقليد مي كند

 ساخت دست  مصنوعي با فناوری جديد 
براي استفاده راحت تر بيماران


