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موتور پیشران مایع ،موتوری است که عمل احتراق شیمیایی در آن با استفاده از یک یا چند ماده
اکسیدکننده و احیاشونده مایع ،انجام میپذیرد .مجموعه این احیاشونده (سوخت) و اکسیدکننده ،در
اصطالح پیشران نامیده میشوند .این پیشران به صورت تفکیکشده ،در مخازنی در موشک پرتابگر ذخیره
و نگهداری میشود و هنگام روشن شدن راکت ،به محفظه احتراق تزریق شده و باعث ایجاد احتراق و
تولید نیروی رانش میشود .امروزه با پیشرفت فناوری ،موتورهای پیشران جامد توانستهاند به دلیل مزایای
نسبتاً زیادی که دارند ،تا حد زیادی جای موتورهای پیشران مایع را در صنایع فضایی بگیرند .موشکهایی
که از سوخت پیشران جامد استفاده می کنند ،اغلب به عنوان موشکهای تقویت کنندهای استفاده
میشوند که نیروی اولیه موشکهای بزرگتر را تأمین میکنند .موشکهای بزرگتر خود از سوخت پیشران
مایع استفاده میکنند .بزرگترین موشکهای مصرف کننده سوخت جامد با  45متر ارتفاع جزء موشکهای
تقویت کننده شاتل فضایی ایاالت متحده محسوب میشوند.

دانشمندان به روشی برای تولید ماده از نور خالص دست یافتند

فیزیک به ما میگوید که انرژی و ماده قابل تبدیل به یکدیگر هستند،
اگرچه سالها است از لحاظ تئوری این حقیقت را میدانیم اما از نظر
تجربی موفقیت چندانی در تبدیل انرژی به ماده به دست نیامده است،
حال به نظر میرسد با کشف روش تولید ماده از نور دانشمندان تا یک
قدمی رسیدن به این یافتهی بزرگ نزدیک شدهاند.
چگونه ممکن است ذرات عجیب و بی وزن نور به هم بپیوندند و
مولکولی را تشکیل دهند ،و نیروهای عجیب میان اتمها شکل بگیرد.
الکسی گورشکاو  ۱از دانشگاه مریلند  ۲ایاالت متحده میگوید:
چیزی که تا کنون از تبدیل نور به دست آوردهایم نوعی شناخته شده از
مولکول نیست اما ساختاری شبیه به مولکولهای شناخته شده دارد ،ما
در حال یادگیری چگونگی ساخت ساختارهای پیچیدهتری از نور
هستیم که به تشکیل ماده منتهی خواهد شد .ما برای اولین بار موفق
شدیم دو فوتون را در فاصلهای محدود به یکدیگر متصل کنیم.
این روش در تئوری نشان میدهد که چگونه دو ذرهی نور یا فوتون
میتوانند در طول موجی متناسب و در فاصلهای کوتاه از یکدیگر ،بدون
اینکه به یکدیگر قفل شوند تا زمانی نامتناهی در کنار یکدیگر حرکت
کنند .ایدهی این روش از تحقیقی نشأت گرفته که نشان میدهد دو
فوتون میتوانند در هنگام حرکت از درون نوعی گاز به یکدیگر متصل
شوند .با تنظیمات خاصی در این فرآیند دانشمندان موفق شدهاند
فوتونها را در کنار یکدیگر قرار بدهند و این درست شبیه به حالتی
است که دو اتم هیدروژن در کنار یکدیگر مولکول هیدروژن را تشکیل
میدهند.
پس چه زمانی خواهیم توانست از نور موادی واقعی خلق کنیم؟ چالش
پیش رو چگونه اعمال کردن این روش و ایجاد شرایطی است که
فوتونها برای قرار گرفتن در کنار یکدیگر نیاز دارند .به عنوان مثال
وقتی در سال  ۲۰۱۳دانشمندان موفق شدند اولین اتصال میان
فوتونها را ایجاد کنند ،آنها مجبور بودند جفت پرتوهایی از فوتونها
که در اینجا لیزر آبی  ۳با طول موج خاص  4۷۹نانومتر بود را از درون
گاز به شدت سردی از اتمهای روبیدیوم شلیک کنند .این کار سرعت
فوتونها را کم کرده و باعث تسهیل اتصال آنها به یکدیگر به
وسیلهی نیروی جاذبهی میانشان و ایجاد فرآیند تبدیل کوانتوم
مکانیکی جفت شدن شد.

۲

گورشکاو در این باره میگوید:
چسباندن فوتونها به یکدیگر به هیچ وجه کاری آسان نیست چرا که
به طور معمول آنها از یکدیگر بدون هیچ تعاملی عبور میکنند ،با این
حال هر فوتون دارای یک میدان الکترومغناطیسی است که میتواند
محیط اطراف خود را تغییر دهد .این تغییرات میتواند بر روی فوتون
نزدیک به آن اثر بگذارد و ارتباط متقابل موثری میان آنها ایجاد کند.
اگرچه به طور معمول این اثر بسیار ضعیف است اما به وسیلهی یک
رسانای مناسب میتوان تا حد زیادی آن را افزایش داد.
به عنوان موردی کاربردی از این فرآیند میتوان به تولید کامپیوترهایی
با سرعت نور اشاره کرد .دانشمندان در سراسر جهان مشغول کار برای
تولید کامپیوترهایی سریعتر هستند و هیچ چیزی سریعتر از سرعت نور
برای انتقال اطالعات وجود ندارد .راجش منون از دانشگاه یوتای 4
ایاالت متحده که مشغول کار بر روی نوع جدیدی از تراشهی
سیلیکونی برای کامپیوترهای مبتنی بر نور است در این باره میگوید:
اطالعات نوری هنگامی که به کامپیوتر شما برسند باید به الکترون
تبدیل شوند و همین گلوگاه سرعت خواهد بود ،ما بر روی سیستمی
کار میکنیم که تمام مراحل آن بر پایهی نور باشد .با اتصال و جفت
کردن فوتونها دانشمندان خواهند توانست از این روش برای پردازش
اطالعات استفاده کنند ،و در نهایت این فرآیند میتواند انرژی و زمانی
که برای تبدیل اطالعات کابلهای نوری به الکترون و دریافت و
پردازش آنها توسط سیستمهای بر پایهی الکتریسیته صرف میشود را
به طور کامل از میان بردارد .فوتونها وزن ندارند و با حداکثر سرعت
شناخته شده حرکت میکنند ،پس کاهش سرعت آنها و ایجاد اتصال
میانشان میتواند رازهای دیگری از فیزیک را آشکار کند.
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صفحات خورشیدی کامال شفاف جایگزین پنجرهها و نمایشگرها خواهند شد
ضمن شفافیت باال کامال بی رنگ به نظر آیند .در حقیقت این کار با
مولکولهایی انجام میشود که با هدایت نور به قسمت لبههای شیشه
آن را به سلولهای فتوولتاییک  ۱خورشیدی میرسانند تا انرژی
الکتریکی نیز از طریق آنها تولید شود.

پژوهشگران در دانشگاه میشیگان موفق به ساخت صفحات خورشیدی
شفافی شدند که میتوان آنها را جایگزین شیشههای معمولی
پنجرهها کرد .این صفحات خورشیدی بسیار شفاف نه تنها میتوانند
پنجرهها را به ابزارهای کاربردی جهت تولید انرژی از خورشید تبدیل
کنند بلکه میتوان از آنها در تولید انرژی از طریق نمایشگرهای
ابزارهای هوشمند امروزی همچون تلفن همراه یا تبلتها و یا
شیشههای خودروها بهره برد.
تاکنون آزمایشهای زیادی بر روی صفحات خورشیدی شفاف صورت
گرفته است که نتایج چندان موفقیت آمیزی را به همراه نداشتهاند ،به
خصوص که بازدهی انرژی باالیی را نیز در انرژی خروجی نهایی
نخواهند داشت .یکی از مشکالت اصلی در این زمینه عدم شفافیت
کافی این شیشهها یا رنگی بودن آنها است .البته امروزه دیگر افراد
زیادی طرفدار شیشههای رنگی نیستند ،البته هنوز در برخی اماکن
خاص شیشههای رنگی کاربردهای خاص خود را دارند.
همانطور که حتما تا کنون حدس زدهاید این صفحات خورشیدی جدید
برای دستیابی به حداکثر شفافیت به جای جذب بخش مریی نور از
بخشهای نامریی نور خورشید جهت تولید انرژی استفاده میکنند تا

به گفتهی سازندگان این صفحات خورشیدی میتوان این مواد را به
گونهای تغییر داد که تنها از بخش فرابنفش و نزدیک فروسرخ نور
خورشید بهره ببرند تا آن را به امواج فروسرخ تبدیل کرده و به صفحات
فتوولتاییک برسانند .در حقیقت از آن جایی که این مواد در طیف مریی
جذب یا انتشاری ندارند میتوان آنها را تقریبا نامریی برای چشم
انسان دانست .به گفتهی این تیم اگرچه این محصول در حال حاضر
مراحل اولیهی توسعهی خود را پشت سر میگذارد اما میتوان انتظار
داشت که در آینده به راحتی مراحل تولید انبوه و صنعتی خود را پشت
سر گذاشته و با قیمتی مناسب وارد بازار شود.
با استفاده از این صفحات خورشیدی میتوان امیدوار بود با روشی
بسیار کم دردسر و به صورتی که هیچ تداخلی در نمای ظاهری دنیای
اطرافمان پیش نیاید از انرژی رایگان ،پاک و البته تجدیدپذیر
خورشیدی بهره برد .میتوان از این صفحات در نمای ساختمانهای
بلند که بیشتر از جنس شیشه هستند بهره برد یا آنها را در ابزارهای
هوشمند همچون کتابخوانها یا تبلتها وارد کرد تا عطش روزافزون
این ابزارها به انرژی قدری کاهش یابد.
این تیم هم اکنون در ابتدای راه افزایش بازدهی این صفحات قرار
دارند و هرچند بازدهی این صفحات هم اکنون چندان باال نیست و
حدود  ۱درصد است ،این تیم هدفگذاری  5درصد را برای بازدهی این
ابزارها در نظر گرفته است که در قیاس با صفحات رنگی امروزی که
در بهترین حالت  ۷درصد بازدهی دارند به نظر مناسب میآید .مشروح
این پژوهش در نشریهی  Advanced Optical Materialsمنتشر
شده است.
منبعGIZMAG:

ذخیرهی الکتریسیته در کاغذ
به تازگی با استفاده از مواد نسبتا ساده شامل سلولز گیاهی و نوعی
پلمیر و آب ،کاغذی ساخته شده است که توانایی ذخیرهی بار الکتریکی
را دارد .این کاغذ در صورت تولیدِ صنعتی میتواند تحول بزرگی را در
زمینهی ساخت باتریها و خازنها و قطعات الکترونیکی دیگر به وجود
آورد.
۲
پژوهشگران آزمایشگاه الکترونیک آلی در دانشگاه لینکوپینگ سوئد
توانستهاند به کاغذی دست یابند که توانایی ذخیرهی انرژی الکتریکی
را در خود دارد .این ماده از نانوسلولزها و یک پلیمر رسانا ساخته شده
است .مقالهای در مورد دستاوردهای این پژوهش در مجلهی ادونسد
ساینس  ۱منتشر شده است .یک صفحهی گرد به قطر  ۱5سانتیمتر و
ضخامتی در حد چند دهم میلیمتر میتواند به اندازهی یک فاراد بار
الکتریکی در خود ذخیره کند .این مقدار در واقع هماندازه با مقدار
ظرفیت سوپرخازنهایی است که امروزه در بازار وجود دارند .مادهی
ساخته شده میتواند دفعات بسیاری شارژ شده و مورد استفاده قرار
گیرد.

در دنیای امروز تالشها برای گسترش انرژیهای پاک و تجدیدپذیر
روبهروز در حال بیشتر شدن است و در پی آن باید روشهای ذخیرهی
انرژی هم به سمت بهینهشدن بروند و روشهای جدید برای ذخیرهی
انرژی باید با در نظر گرفتن شرایط متغیری همچون روزهای آفتابی و
ابری ،تابستان و زمستان و شب و روز گسترش یابند.
خاویر کریسپین  ۳پروفسور الکترونیک آلی و یکی از همکاران پژوهش
در این باره میگوید:
این الیه همانند خازنهایی کار میکند که از زمانهای نسبتا دوری
وجود داشتهاند .کاری که ما انجام دادهایم این است که توانستهایم این
مواد را در سه بعد ساخت و توسعه دهیم .ما میتوانیم صفحات ضخیم
از این ماده هم بسازیم .سایر پژوهشگران گروه از انستیتوی سلطنتی
دانشگاه صنعتی دانمارک و دانشگاه کنتاکی هستند.

جامد  .مایع  .گاز و پالسما
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Linköping University
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این ماده که با نام کاغذِ توان  ۱شناخته میشود در ظاهر همانند یک
ورقهی پالستیکی نازک به نظر میرسد .شالودهی ساختاری این ماده
نانوسلولزی است که به صورت فیبرهای سلولز بوده و با استفاده از
فشار بسیار زیاد آب این مواد به فیبرهای نازکی به ضخامت  ۲۰نانومتر
میشوند .با حل کردن فیبرهای سلولز در آب و در ادامه با افزودن
پلیمرهای بارداری با نام ) (PEDOT:PSSبه محلول ،در نهایت شاهد
شکلگیری پوششی از پلیمرها روی فیبرها خواهیم بود .ژسپر ادبرگ ۲
دانشجوی دکترا و کسی که در انجام این آزمایشگاه همکاری داشت در
این باره میگوید:
در مادهای که پس از این فرآیند به دست میآید ،فیبرها درون
الیههای پلیمری بوده و مایع بین آنها همانند الکترودها عمل میکند.
مادهی سلولزی پلیمری تازه ساخته شده توانسته است در میزان انتقال
همزمان یونها و الکترونها یک رکورد جهانی جدید را به ثبت برساند
که این امر در واقع توانایی شگفتانگیز این ماده را برای ذخیره انرژی
نشان میدهد .از سویی این ماده زمینه را برای فراهم آوری و گسترش
ظرفیتهای ذخیرهی بیشتر فراهم ساخته است .بر خالف باتریها و
خازنهایی که امروزه موجود هستند ،این کاغذ از مواد سادهای ساخته
شده است ،سلولز تجدیدپذیر و پلیمرهایی که به سادگی در دسترساند.
همچنین این کاغذ سبک است و دارای مواد شیمیایی خطرناک یا
فلزات سنگین نیست و در کنار همهی اینها ضدآب هم هست .پروژهی
کاغذهای توان توسط بنیاد والنبرگ سرمایهگذاری شده است و کار
پژوهشی آن از  ۲۰۱۲آغاز شده بود .پروفسور ماگنوس برگن ۳
سرپرست آزمایشگاه الکترونیک آلی لینکوپینگ میگوید:
مسئولین امر ما را برای انجام پژوهشهایمان آزاد گذاشتهاند و نیازی

به تحویل گزارشهای طوالنی به آنان نداریم .آنها به ما اطمینان دارند.
با اینکه ما برای رسیدن به نتیجهی نهایی زیر فشار هستیم اما زمان
الزم برای رسیدن به نتیجهی مطلوب به ما داده شده بود.
چهار مورد از رکوردهای ثبت شده توسط این کاغذ عبارتند از:
 .۱باالترینمقدارشارژوذخیرهدرالکترونیکآلیبهمقادیربهترتیب
یککلمبو ۲فاراد
 .۲باالترینمقدارجریانالکتریکیاندازهگیریشدهدرمیان رساناهای
آلیبهاندازهییکآمپر
 .۳باالترینظرفیتبرایانتقالهمزمانیونهاوالکترونها
 .4باالترینمقدارترارسانایی(رساناییسراسری)دریکترانزیستوربه
اندازهییکسیمنز
منبعSCIENCEDAILY:

کشف نوع جدیدی از پیوند اتمی

دانشمندان موفق به کشف نوع جدیدی از پیوند اتمی شدهاند که وجود
آن در سال  ۲۰۰۲یعنی  ۱5سال قبل پیشبینی شده بود .مولکولهای
رایدبرگ زمانی به وجود میآیند که الکترون از هستهی خود فاصلهی
زیادی بگیرد که باعث میشود اتم در حالت برانگیختگی شدید قرار
داشته باشد.
این اتمها به خودی خود بسیار معمول هستند اما در سال ۲۰۰۲
گروهی از محققان در دانشگاه پردو ،پیشبینی کردند این اتمها
میتوانند همدیگر را جذب کنند و تشکیل مولکول بدهند که تشکیل
چنین پیوندی با درک ما از اتمها در آن زمان ،همخوانی نداشت.

۴

این محققان مولکول فرضی را مولکول پروانهای رایدبرگ  4نامیدند.
این نامگذاری به دلیل توزیع پروانه مانند الکترونهای مولکول صورت
گرفته است .حاال پس از  ۱5سال همان گروه از محققان موفق به
تماشای مولکولی شدند که وجود آن را  ۱5سال قبل پیشبینی کرده
بودند .در طی این تحقیق ،تیم مذکور موفق به کشف پیوند اتمی کامال
جدیدی نیز شده است.
مولکولهای رایدبرگ بسیار خاص هستند چرا که
الکترونهای آنها فاصلهای بین صد تا هزار برابر بیشتر از حد نرمال
دارند .این گروه موفق شدند با سرد کردن گاز روبیدیم تا دمای ۱۰۰
نانو کلوین به این نوع پیوند دست پیدا کنند .این دما معادل ۱
دهمیلیونیوم صفر مطلق ( -۲۷۳درجه سلسیوس) است.
مولکولهای پروانهای رایدبرگ ،به دلیل فاصلهی بسیار زیاد الکترون از
هسته ،بسیار بزرگتر از مولکولهای عادی هستند و حاال که از وجود
آنها مطمئن هستیم ،میتوانیم از آنها در توسعهی لوازم الکترونیکی
در ابعاد مولکولی نیز استفاده کنیم؛ چرا که این مولکولها انرژی بسیار
کمی برای شروع به حرکت نیاز دارند.نتایج تحقیق این گروه از
محققان در نشریهی  Nature Communicationsمنتشر شده است.
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دانشمندان موفق به تولید آلومینیوم شفاف شدند
محققان موفق شدهاند تا به یکی دیگر از رویاهای بشر جامهی عمل
پوشانده و آنچه را که دست نیافتنی مینمود ،به واقعیت تبدیل کنند.
دانشمندان در آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی دریایی آمریکا موفق شدهاند
تا آلومینیوم شفاف تولید کنند .شاید پیش از این با دیدن آلومینیوم
شفاف در فیلمهایی نظیر جنگ ستارگان  ۱وجود چنین مادهای دور از
حقیقت به نظر میرسید ،اما امروزه این موضوع رنگ واقعیت به خود
گرفته است .دکتر جاس سانگرا ،در تشریح آلومنیوم شفاف به این
موضوع اشاره کرده که از یک مادهی معدنی برای ساخت آن استفاده
شده است .به گفتهی سانگرا ،آلومینیوم شفاف با استفاده از آلومینات
منیزیوم  ۲تهیه شده است .عالوه بر شفاف بودن ،این ماده بسیار
مستحکمتر ،سختتر و مقاومتر از شیشه است .در مقایسه با شیشه،
آلومینیویم شفاف مقاومت باالتری داشته و میتواند در محیطهایی که
آب و شن حضور دارند ،در برابر فرسایش عملکرد بسیار بهتری داشته
باشد.
وجود آلومینیوم شفاف باعث میشود تا بتوان با اطمینان بیشتری از آن
در مقایسه با شیشه استفاده کرد .برای مثال در ساخت انواع
هدستهایی که روی سر قرار میگیرند ،میتوان از آلومینیوم شفاف
استفاده کرد که عالوه بر شفاف بودن ،مقاومت بیشتری نیز در مقایسه
با شیشه دارد .سانگرا در مورد فرایند ساخت این نوع آلومینیوم به این
موضوع اشاره کرده که میتوان با قرار دادن پودر آلومینات منیزیوم زیر
فشار و در یک محیط وکیوم شده ،آلومینیوم شفاف را تولید کرد .البته
باید طی پروسهی ساخت از وارد شدن فشار و حرارت مناسب در کنار
تخلیهی هوای به دام افتاده در بین آلومینات منیزیوم اطمینان حاصل

کنیم .در صورتی که تمام شرایط برای تولید این ماده برقرار باشد ،در
پایان شاهد تولید آلومینیوم شفاف خواهیم بود .البته پس از تولید،
مراحلی نظیر پولیش زنی و رفع خط و خشها نیز وجود دارد که
شفافیت محصول نهایی را بهبود میبخشد .از جملهی کاربردهای
آلومینیوم شفاف میتوان به استفاده از این ماده در ساخت پوششهای
ضد گلوله اشاره کرد .در صورتی که هزینهی تولید این ماده بیش از
پیش کاهش یابد ،باید در انتظار استفاده از این محصول در گوشیهای
هوشمند و سایر گجتهای هوشمند باشیم.
منبعubergizmo :

کشفرفتارعجیبمادهایکههمزمانرساناوعایقاست
دانشمندان دانشگاه کمبریج دریافتهاند نوعی ماده که دارای ویژگیهای
خاص الکتریکی است ،همزمان به صورت رسانا و عایق عمل
میکند .به گزارش خبرآنالین به نقل از ایسنا ،این موضوع منجر به
ارائه گروه جدیدی از مواد خواهد شد و درک دانشمندان از چگونگی
رفتار فلزات را دستخوش تغییر خواهد کرد.
عایقهای توپولوژیکی که پیش از این برای محققان شناختهشده
هستند ،میتوانند بسته به مکان الکترونهایشان ،همزمان به صورت
عایق و رسانا عمل کنند .گفته میشود بخش داخلی این مواد به عنوان
عایق عمل میکند و سطح آنها نیز رساناست .با این حال ،تیم علمی
در جدیدترین تحقیقات خود دریافت بخش داخلی مادهای موسوم به
هگزابورید ساماریوم ( )SmB6خود میتواند همزمان هم به صورت
عایق و هم به صورت رسانا عمل کند.
هگزابورید ساماریوم نوعی عایق  Kondoاست که در دمای اتاق
رسانای خوبی است اما در دماهای پایینتر از  5۰کلوین تعامالت
پیچیده و عجیب بین الکترونهای آنها موجب میشود این مواد به
صورت عایق عمل کنند .گرچه این دسته از مواد عجیب هستند،
دانشمندان رفتار آنها را به خوبی درک کردهاند.
.1

Star Trek

.2

magnesium aluminate

نکته گیجکننده درباره هگزابورید ساماریوم که تیم علمی مشاهده کرد
این بود که اندازهگیری مقاومت الکتریکی این ماده نشان میدهد چنین
مولفهای به عنوان عایق رفتار میکند .با این حال ،تحلیلهای بیشتر
نشان داد این ماده در واقع همزمان فلز خوبی است.
همچنین زمانی که دمای محیط به صفر مطلق نزدیک میشود،
نوسانات کوانتومی این ماده با پایین رفتن دما بیشتر میشود و این
رفتار با قوانین حاکم بر رفتار فلزهای معمولی تناقض دارد .دانشمندان
هنوز دلیل این رفتار عجیب را درک نکردهاند اما گفته میشود این
ویژگی در گروه مواد جدید که نه رسانا و نه عایق هستند ،برای
نخستین بار است که مشاهده میشود.
کشف رفتار دوگانه فلز عایق در یک ماده منفرد نظریات کنونی درباره
تناقض بنیادین بین عایقها و فلزات را زیر سوال میبرد .جزئیات این
تحقیق در مجله  Scienceارائه شده است.
منبع:ایسنا

چرا فلوراید برای دندانهایتان مفید است؟
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۵

الماس ،دیگر سختترین ماده جهان نیست

گروهی از پژوهشگران فاز جدیدی از کربن جامد را موسوم به کیو-
کربن ( )Q-carbonکشف کرده و نشان دادهاند که با استفاده از آن
میتوان الماسهای ارزان قیمتی را در دمای اتاق و فشار عادی هوا
ساخت .فازها ،فرمهای مجزایی از یک مادهی یکسان هستند .در حال
حاضر گرافیت و الماس دو فاز جامد شناخته شده از کربن هستند .اما
تحقیقات اخیر نشان از وجود فاز جامد جدید و نادری موسوم به کیو-
کربن ( )Q-carbonدارد.
جِی نِرایان عضو اصلی گروه پژوهشی دانشگاه ایالتی کارولینای
شمالی میگوید:
ما اکنون سومین فاز جامد کربن را ساختهایم .این فاز جدید در حالت
طبیعی ممکن است تنها در هستهی برخی از سیارات یافت شود .کیو-
کربن ( )Q-carbonعالوه بر آنکه فاز بسیار نادری از کربن محسوب
میشود ،خواص بسیار عجیبی نیز دارد که موجب شگفتی دانشمندان
شده است .از جملهی مهمترین خواص آن میتوان به مواردی مانند
داشتن جنسی سختتر از الماس و درخشش آن حتی در مجاورت
سطوح پایین انرژی اشاره کرد Q-carbon .برخالف الماس و گرافیت،
فرومغناطیس  ۱است .نرایان در این رابطه میگوید:
در ابتدا حتی در تصورات خود نیز چنین چیزی را امکانپذیر
نمیدانستیم .استحکام باالی  Q-carbonو سطح پایین" تابع کار "آن
(تمایل آن برای آزادسازی الکترون) ،آن را به گزینهای مناسب برای
توسعهی فناوریهای جدید صفحات نمایشی الکترونیکی بدل کرده
است .اما در شرایط کنونی مهمترین ویژگی  Q-carbonقابلیت آن در
کاهش هزینهها و سادهتر کردن فرایند ایجاد ساختار الماس است؛ چرا
که الماس کاربرد بسیار گستردهای در دنیای پزشکی و صنایع مختلف
دارد .در حال حاضر تولید الماس مصنوعی مستلزم اعمال میزان بسیار
باالیی از حرارت و فشار است؛ اما با شیوهی جدید ،تولید الماس در
دمای اتاق و فشار عادی محیط نیز امکانپذیر است و اما ساز و کار
شیوهی جدید چگونه است؟

6

پاسخ این پرسش به فرآیند ساخت  Q-carbonباز میگردد .دانشمندان
در ابتدا کار خود را با زیرالیهای مانند شیشه یا پلیمر پالستیک آغاز
کردند؛ سپس روکشی از کربن آمورف ( ۲نوعی از کربن که ساختار
کریستالی منظمی ندارد) به آن اضافه کردند.
وقتی پالس کوتاهی از لیزر به کربن برخورد میکند ،دما به سرعت به
 ۳۷۲۷درجهی سلسیوس میرسد؛ با کاهش سریع دما الیهای از کیو-
کربن ( )Q-carbonتشکیل میشود .اما پژوهشگران با مغشوش
ساختن زیرالیه و زمان اعمال پالس لیزر ،قادر به تغییر سرعت سرد
شدن ماده هستند ،بنابراین آنها قادر به ایجاد ساختارهای الماس در
 Q-carbonهستند.
نرایان میگوید:
ما قادر به ساخت نانوسوزنها ،میکروسوزنها ،نانوداتها و الیههای
مسطحی از الماس برای استفاده در کاربردهایی نظیر انتقال مواد
دارویی به بدن ،فرآیندهای صنعتی ،ساخت سوئیچهای دمایی مناسب
برای دماهای باال و" الکترونیک قدرت "هستیم.
نانوسوزنها و میکروسوزنها ،سوزنهای فوقالعاده باریکی هستند که
در کاربردهای پزشکی با دقت بسیار باال استفاده میشوند .نانوداتها
ساختارهای بسیار ریز با توانایی تولید میدانهای مغناطیسی یا
الکتریکی بسیار کوچک هستند.
از این ساختارها میتوان در ذخیرهسازی حجم بسیار باالیی از اطالعات
و انرژی و همچنین ساخت دستگاههای انتشار نور استفاده کرد.
نرایان میگوید:
این قطعات الماس دارای ساختار کریستالی یگانهای هستند .بنابراین
استحکام آنها از موادی با ساختار پلی کریستال باالتر است .این در
حالی است که قطعات یاد شده در دمای اتاق و فشار هوای محیط
ساخته میشوند .ما عمال از لیزر به کار رفته در جراحی چشم استفاده
میکنیم .بنابراین فرآیند یاد شده عالوه بر آن که منجر به توسعهی
کاربردهای جدید خواهد شد ،انجام آن نیز مستلزم صرف هزینهی
بسیار پایینی است.
امکان ساخت الماس ارزان قیمت طی فرآیندی سادهتر و سریعتر خبر
بسیار خوبی برای بسیاری از صنایع خواهد بود؛ چرا که عالوه بر
کاهش هزینهها ،ابزارهای بسیار کمتری نیز برای انجام روش جدید
مورد نیاز است .اما چرا با وجود سختتر بودن  Q-carbonنسبت به
الماس ،آن را در صنایع مختلف جایگزین الماس نمیکنیم؟ پاسخ این
است که فاز جدید هنوز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد.
نرایان در پایان میافزاید:
ما امکان تولید نوارهای  Q-carbonرا داریم و در حال بررسی خواص
آن هستیم؛ اما کماکان در ابتدای راه قرار داریم و اطالعات چندانی در
خصوص چگونگی اعمال تغییرات در آن را نداریم .ما اطالعات زیادی
در مورد الماس داریم؛ بنابراین میتوانیم نانوداتهایی از جنس الماس
را تولید کنیم .اما در حال حاضر امکان ساخت نانودات یا میکروسوزنی
از جنس  Q-carbonنداریم و کماکان در حال کار بر روی آن هستیم.
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منبعSCIENCEALERT :

Ferromagnetic
amorphous carbon

1.
2.

مواد مخدر صنعتی
با پیشرفت صنایع شیمیایی و داروسازی سوداگران مرگ به ترکیبات
ارزانقیمت و جدیدی روی آوردهاند که تأثیری چندین برابر مخربتر از
مخدرهای سنتی بر ذهن و بدن مصرف کنندگان باقی میگذارد.
هوشیاری و اختیار از بزرگترین نعمتهایی است که انسان از آن
بهرهمند شده و به نوعی تفاوت اصلی میان انسان و حیوان قدرت
استدالل و تصمیمگیری است .گفته میشود سودجویان مواد مخدر
صنعتی و روانگردان را فاقد اثرات اعتیاد آور معرفی میکنند که تأثیر
محدودی بر انسان باقی میگذارد ،اما در واقع مخدرهای صنعتی بسیار
ویرانگرتر از آن چیزی هستند که میتوان تصور کرد.
کروکودیل
گروهی از مواد مخدر خیابانی به نام دزومورفین وحشتناکترین
تأثیرات ممکن را در قربانیان باقی خواهند گذاشت؛ مشتقی ارزانقیمت
از کدئین ( )C18H21NO3که در نفت ،بنزین ،الکل و یا تینر ساختمانی
حل شده و معتادان به صورت زیر پوستی به بدنشان تزریق میکنند.
این ماده بخشی تیره و زبر از پوست و گوشت فاسد شده را از خود باقی
میگذارد که همین امر باعث شده تا به نام گوشتخوار یا کروکودیل
مشهور شود .افرادی که موفق شدهاند اعتیاد به این ماده را ترک کنند
تا آخر عمر از اثرات مخرب آن رنج خواهند برد .درد و زخمهای عمیق
بر روی بدن ،آسیب به استخوان و قطع اندام ،مشکل در تکلم و
مهارتهای حرکتی و آسیبهای مختلف مغزی فقط بخشی از عواقب
استفاده از کروکودیل است.
۱

مالی
مادهی فعال تشکیل دهندهی روانگردان مشهور یعنی اکستازی  ۳است
و از تصفیهی کریستالهای اکستازی ( )C11H15NO2قویترین مادهی
روانگردان یعنی مالی به دست میآید .توهم زایی بسیار قدرتمند مالی
میتواند به صدمات همیشگی مغزی و در نهایت مرگ منتهی شود؛ با
باال رفتن خلوص کریستالهای اکستازی در مالی نسبت به اکستازی
تأثیرات وحشتناک این ماده در قربانیان افزایش پیدا میکند .همانند
اکستازی حس اطمینان به شدت باال همراه با توهم از تأثیرات این
ماده است که باعث رخ دادن حوادثی وحشتناک برای مصرف کنندگان
آن میشود.

2C-P
نوع ناشناختهای از توهم مصنوعی با استفاده از این ماده به وجود
میآید؛  )C13H21NO2( 2C-Pمخدری بسیار قوی با اثرات روانگردانی
شدید و طوالنی مدت است .تأثیرات مخرب این ماده چند ساعت پس
از مصرف شروع میشود و طبق گزارشها بین  ۱۰تا  ۲۰ساعت طول
خواهد کشید.
روغن حشیش بوتان
این ماده با نامهای کهربا ،عسل ،موم ،موم گوش و یا با حروف
اختصاری  BHOنیز شناخته میشود .روغن حشیش بوتان شکل بسیار
متمرکز شدهای از مادهی مؤثر تشکیل دهندهی ماری جوانا )THC( ۲
است .این ماده را توسط فلزی داغ میسوزانند و دود آن را تنفس
میکنند .علیرغم اینکه روغن حشیش بوتان از مواد تشکیل دهندهی
ماری جوانا است اما تأثیراتی بسیار فراتر از آن دارد که از دست دادن
هوشیاری در افرادی که در معرض دود آن قرار میگیرند تنها یکی از
آنها است.

ساب اوکسان
باپرونورفین  4نوعی مسکن است که در دزهای محدود برای کاهش
درد معتادان در حال ترک مخدرهای قوی مانند هروئین و هیدروکدون
تجویز میشود .این ماده که با نام  Suboxoneدر بازار عرضه شده
است علیرغم موفقیت در درمان اعتیاد ،مصرف آن به عنوان یک
مادهی مخدر جدید افزایش یافته است .بیش از نیمی مصرف کنندگان
این ماده از آن برای استفادههای تفریحی استفاده میکنند .خود زنی و
دیگر زنی تنها قسمتی از تأثیرات مخرب روانی سو مصرف باپرونورفین
است.
منبعLIVESCIENCE :

انرژی تجدیدپذیر در ایران
.1
.2
.3
.4

desomorphine
Tetrahydrocannabinol
3,4-Methylenedioxymethamphetamine
Buprenorphine
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۷

چرخه بیوژئوشیمی
در علوم جغرافی و زمینی ،چرخه بیوژئوشیمی به گردشی میگویند
که مولکولها یا یک عنصر شیمیایی از طریق جانداران (زیستکره) و
غیر جانداران (لیتوسفر ،جو زمین و آبکره) مسیری را طی میکنند.
چرخه ،مجموعهای از تغییرات است که به نقطه شروع باز میگردد و
تکرار شود.
اصطالح «بیوژئوشیمی» از واژههای «بیو» زیستشناسی،
«ژئو» زمینشناسی و شیمی گرفتهشدهاند و بدان معنی است که تمامی
این عوامل در این نوع چرخه شامل هستند .گردش مواد مغذی
شیمیایی مانند کربن ،اکسیژن ،نیتروژن ،فسفر ،کلسیم ،و آب و غیره از
طریق جهان بیولوژیکی و فیزیکی به عنوان چرخه بیوژئوشیمی شناخته
میشوند .در واقع ،این عنصر هربار تکرار و بازیافت میشود ،اگرچه در
بعضی از چرخهها ممکن است مخازنی وجود داشته باشد که در آن
عنصر برای یک دوره زمانی طوالنی انباشته شود .برای مثال همانطور
که در نمودار نشان دادهشده است آب همیشه از طریق چرخه
آب بازیافت میشود.
آب در این چرخه فرآیندهای تبخیر ،میعان ،و بارش را سپری می کند و
پاک و تازه به زمین بازمیگردد .عناصر ،ترکیبات شیمیایی ،و دیگر
اشکال ماده از یک ارگانیسم به ارگانیسم دیگر و از یک بخش
از زیستکره به بخش دیگری از طریق چرخههای مختلف بیوژئوشیمی
منتقل میشوند.

مهمترین چرخههای بیوژئوشیمی که به خوبی شناخته شده و مهم
هستند:
چرخه کربن
چرخه نیتروژن
چرخه اکسیژن
چرخه فسفر
چرخه گوگرد
چرخه آب
چرخه سنگ
در حال حاضر با تغییر اقلیم چرخههای بسیاری وجود دارند که برای
اولین بار مورد مطالعه قرار میگیرند و اثرات بشر به شدت در حال
تغییر سرعت ،شدت ،و تعادل این چرخههای ناشناخته است .چرخههایی
که به تازگی مورد مطالعه قرار گرفتهاند عبارتند از :چرخه جیوه و چرخه
آترازین که ناشی از فعالیتهای انسانی است و میتواند گونههای
خاصی را تحت تاثیر قرار دهد.
منبع:ویکیپدیا

۸

روشی جدید در تشخیص هویت افراد

تشخیص هویت افراد در حوزهی امنیت ،اهمیت فراوانی دارد .اسکن اثر
انگشت و شبکیهی چشم از جمله روشهای رایج در تشخیص هویت
است .اما این بار پژوهشگران به سراغ مغز رفتهاند تا با الگوبرداری از
امواج آن ،هویت افراد را شناسایی کنند .در ظاهر همهی انسانها به
محرکهای محیط پاسخ یکسانی میدهند .اما تحقیقات اخیر
پژوهشگران دانشگاه بینگهمتون  ۱نشان داده است که ما انسانها
بیشتر از آنچه که به نظر میرسد ،منحصر به فرد هستیم .بنا به گفتهی
این محققان ،پاسخ هر یک از انسانها به محرکهایی چون غذا ،دیدن
افراد مشهور یا کلمات بسیار متفاوت است و این پاسخها میتواند با
دقت  ۱۰۰درصد افراد را از یکدیگر متمایز کند.
طی یک مطالعه ،پژوهشگران  ۵۰نفر را انتخاب کردند و با استفاده از
هدستهای الکتروانسافلوگرام )EEG( ۲فعالیت مغزی آنها
را اندازهگیری کردند .نحوهی کار به این شکل بود که به هریک از
شرکتکنندگان در این آزمایش ۵۰۰ ،تصویر مختلف از غذا ،افراد
معروف و کلمات نشان داده شد .تصاویر موجود با هدف خاصی انتخاب
شده بودند تا پژوهشگران بتوانند بهترین پاسخ عاطفی منحصر به فرد
را از شرکتکنندگان دریافت کنند .به این ترتیب پژوهشگران توانستند
تا با نتایج حاصل از پاسخهای  EEGتوسط رایانه ،تک تک افراد را با
دقت ۱۰۰درصد شناسایی کنند .محققان بر این باور هستند که
الگوهای امواج مغزی نسبت به اثر انگشت یا اسکن شبکیهی چشم ،در
شناسایی افراد موثرتر و دقیقتر عمل میکند .در مقابل ،الگوی امواج
مغزی فرد تغییرپذیر است و در موارد نادری این امکان وجود دارد که
الگوی مغزی یک شخص به سرقت برود .پرفسور "سارا الزلو  " ۳که
به عنوان روانشناس و سرپرست تیم تحقیقاتی فعالیت میکند،
میگوید :الگوی اثر انگشت به هیچ عنوان قابل سرقت نیست و کسی
نمیتواند با استفاده از سرقت آن ،اثر انگشت جدیدی ایجاد کند .در
حالی که الگوی امواج مغزی قابلیت ربوده شدن را دارند .در پژوهش
مشابه گذشته ،پژوهشگران به  ۳۲نفر از داوطلبان حاضر در آزمایش،
تنها به نشان دادن کلمات اکتفا کردند و پس از تحلیل امواج مغزی این
افراد توسط کامپیوتر ،برای ۹۷درصد آنها الگوی امواج دریافت شده،
منحصر به فرد بود .تا این که در مطالعهی اخیر با همکاری پنتاگون از
سیستمهای پیشرفتهتری برای اندازهگیری و الگوبرداری امواج مغزی
استفاده شد و این بار برای ۱۰۰درصد افراد یک الگوی مغزی منحصر
به فرد به دست آمد.
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منبعDIGITALTRENDS:
Binghamton University
electroencephalogram headsets
Sarah Laszlo

1.
2.
3.

نانوشیمی
نانوشیمی یا فناوری نانو به همراه دانش ژنتیک و فناوری اطالعات سه
پدیده اجتناب ناپذیر هزاره سوم هستند .در واقع این فناوری را نمی
توان به عنوان رشته جدیدی معرفی کرد بلکه رویکردی جدید به کلیه
علوم و فنون موجود در مقیاس نانو است .فناورینانو واژهای است کلی
که به تمام فناوریهای پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو اطالق
میشود .معموالً منظور از مقیاس نانو ابعادی در حدود  ۱تا  ۱۰۰نانومتر
میباشد.
اولین جرقه فناوری نانو در سال  ۱۹5۹توسط ریچارد فاینمن
۱فیزیکدان برنده جایزه نوبل زده شد .فاینمن طی یک سخنرانی تحت
عنوان"فضای زیادی در سطوح پایین وجود دارد" ایده فناوری نانو را
مطرح ساخت .بر طبق نظر فاینمن ،امکان بهرهبرداری مستقیم از اتمها
و مولکولها شکل قویتری از شیمی سنتزی است که تا آن زمان
استفاده میشد .واژه فناوری نانو اولین بار توسط نوریوتاینگوچی استاد
دانشگاه علوم توکیو در سال  ۱۹۷4بر زبانها جاری شد .او این واژه را
برای توصیف ساخت مواد دقیقی که ابعادی آنها در حد نانومتر میباشد،
به کار برد.
در حد ابعاد نانو که اثرات کوانتومی قابل توجه هستند ،روشهای نوینی
برای انجام واکنشهای شیمیایی امکانپذیر میشود .پرفسور جفری
اوزین  ۲در دانشگاه تورنتو کانادا بعنوان پدر فناوری نانو شناخته
میشود .مقاله تاثیرگذار او تحت عنوان "نانوشیمی؛ سنتز در ابعاد ریز"
کل این زمینه را تحت تاثیر قرار داد .این مقاله پیشنهاد میکرد که
چگونه اصول شیمی میتواند به سنتز از پایین به باالی مواد در کلیه
مقیاسهای طولی با واحدهای سازنده سلسلهمراتبی اعمال شود .به
عبارت دیگر ،با استفاده از واحدهای سازنده در حد ابعاد نانوی
برنامهریزی شده با اطالعات شیمیایی که به طور خودبه خودی به یک
شیوه کنترل شده به ساختارهایی که میتوانند در محدوده ابعادی
متفاوتی قرار داشته باشند خودآرایی  ۳کنند .این علم ،از شیمی سنتزی
و شیمی مواد برای بدست آوردن نانومواد با اندازهها ،شکلها،
ویژگیهای سطحی ،نقایص ،ویژگیهای مشخص خودآرایی معین،
طراحی شده برای دستیابی به کارکردها و استفادههای معین استفاده
میکند.
کاربردهای نانوشیمی در یک محدوده وسیع از شبهرساناها تا پزشکی
قرار میگیرد .نانوشیمی از شبهرساناهایی استفاده میکند که فقط
الکتریسیته را در شرایط معینی منتقل میکنند .هر چقدر شبهرساناها
کوچکتر از رساناهای عادی میشوند ،محصول کوچکتر خواهد بود.
شواهدی وجود دارد که نانوذرات معینی از نقره برای مهار برخی
ویروسها و باکتریها مفید هستند .فناوری نانو همچنین برای ساخت
شیشههایی که خود تمیز میشوند ،دوچرخههایی  ۱۰۰۰برابر قویتر از
استیل اما سبکتر از آن استفاده میشود .مهمترین محصول نانوشیمی
نانولولههای کربنی هستند که بسیار مقاوم و در عین حال سبک
هستند .آینده بسیار روشنی برای این رشته تصور میشود.
رشته نانو شیمی در ایران
یکی از مشخصههای علم شیمی و مهندسی شیمی ،شناخت علم مواد
و مهندسی مواد است که در علوم محض ،مطالعه و پژوهش و در
مهندسی ،تولید انبوه مورد نظر است.
.1
.2
.3

Richard Feynman
Geoffrey Ozin
self-assembly

از دیدگاه شیمیدانان ،گرایشهای این رشته میتواند همان
گرایشهای شیمی آلی ،معدنی ،تجزیه و شیمیفیزیک باشد که در
مقیاس نانو مطالعه و بررسی میگردد تا نتایج یافتههای جدید خود را
برای انبوهسازی در مورد خاص به مهندسان مربوطه ارائه کنند .از
دیدگاه مهندسان شیمی ،این گرایشها بسته به نوع نیازهای جامعه و
توانایی بر آوردن آن نیازها میتواند به طور متفاوت دسته بندی شود.
در ایران پتانسیلهای خوبی در زمینه مطالعه پلیمر و رنگ و غیره وجود
دارد .واحدهای نانو شیمی عبارتند از شیمی سطح ،سنتز مواد نانو،
شناسایی مواد نانو ،نانو پلیمرها و...
نانو شیمی در دوره دکتری دارای  4گرایش زیر است:
نانوشیمینظری
نانوفناوریپلیمر
نانوموادمعدنی
سوپرامولکول

تصویر  SEMدستكارى شده از کریستال هاى اکسید روى و صفحات طال

نانو دارو چیست؟
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تبدیل دود مضر کارخانه ها به سوخت مایع مفید

سرفصل دروس:
شامل دروس اصلی و اختیاری جمعا  ۳۲واحد آموزشی -پژوهشی است
که با تصویب شورای برنامهریزی دانشگاه ارائه می شود.
دروس اصلی

ریاضیاتپیشرفتهدرنانوتکنولوژی

۳

مکانیککوانتومی

۳

اصولنانوتکنولوژی

۳

سمینار

۳

پروژه

۹

دروس اختیاری

دانشمندان اخیراً با انجام آزمایشهای مختلف توانستهاند ،گازهای مضر
خروجی از دودکش کارخانهها را به سوخت مفید مایع تبدیل کنند .این
کار تأثیر مستقیم روی صرفهجویی انرژی و محیطزیست پاک دارد.
آزمایش تبدیل گازهای خروجی مضر به سوخت مفید در چین با
موفقیت صورت گرفته است،که در واقع با این دستاورد عظیم میتوان
بسیاری از گازهای خروجی از ایستگاههای تولید برق کارخانههای
مختلف همچون تولید فوالد و الستیک و غیره را به سوخت مفید
قابلاستفاده تبدیل کرد.
دکتر گریگوری استفانوپالس یکی از اعضای گروه تحقیق از دانشگاه
امآیتی ۱در گفتگو با روزنامه گاردین اظهار داشت که طراحی سیستم
تبدیل گازهای خروجی بهصورت یکپارچه و پیوسته صورت میگیرد ،به
نحوی که از ورودی سیستم ،گاز مضر تزریقشده و از خروجی آن
سوخت مایع مفید بیرون میآید.

ترمو دینامیک آماری

۳

پدیدههای انتقال در نانو

۳

بیونانوتکنولوژی

۳

پدیده های سطحی در مقیاس نانو

۳

کارخانه آزمایشی واقع در حومه شهر شانگهای چین ،تستهای اولیه
خود را در سپتامبر  ۲۰۱5با موفقیت پشت سر گذاشت و بعد از مدتی
تیم تحقیق کارخانهای نیمه تجاری با  ۲۰برابر بزرگتر از حالت
آزمایشی را راهاندازی کردند.

ساخت و کاربرد مواد نانو

۳

شیمی و تکنو لوژی نانو

۳

شبیه سازی در مقیاس نانو

۹

به گفته دکتر استفانوپالس :تیم تحقیق ابتدا کار را با تبدیل  ۱و  ۲لیتر
در آزمایشگاه شروع کرد ،و در گام بعدی آن را به  ۱۰۰۰لیتر رساند ،که
در نمونه بزرگ کارخانهای توانست تولید  ۲۰۰۰۰لیتر سوخت مایع را
ثبت کند .اساس این فعالیت مهندسی تخمیر ژنتیک است که در آن با
استفاده از باکتریها مخلوط هیدروژن ،مونوکسیدکربن و گاز دیاکسید
کربن به عنوان گازهای سنتزی به اسید استیک تبدیل میشوند ،در
نهایت محصول به دست آمده به عنوان سوخت مایع استفاده میشود.
حال اگر این گروه بتواند سیستم طراحیشده را در سطح تجاری با
مقیاس بزرگتر با بهترین کارایی به جامعه صنعتی نشان دهد نه تنها
میتواند راه را برای بازیافت هزاران تن گاز مضر خروجی از دودکش
نیروگاهها باز کند ،بلکه میتواند جایگزینی بسیار مناسب
برای سوختهای پاکزیستی باشد ،که هزینه تولید و فرآوری آنها
بسیار باالست.

در ابتدای دوره  ۱۲واحد به وسیله دانشجو اخذ شده و در ادامه به همراه
گذراندن دیگر واحدهای آموزشی استاد پروژه و برنامه آموزشی دانشجو
مشخص می گردد .با توجه به عناوین دروس به نظر می رسد برای
ورود به دنیای نانو پایه علمی قوی و به خصوص آشنایی با شیمی
کوانتومی ضروری است .دانشجویان فارغالتحصیل این رشته می توانند
در صنایع و مراکز به خصوص در بخش های تحقیق و توسعهای که
فارغالتحصیالن رشته شیمی و مهندسی شیمی را می پذیرند ،مشغول
به پژوهش شوند.
منبع :تبیان

در بخشی از مصاحبه روزنامه گاردین با دکتر دامیان کارینگتون ،وی
سوخت مایع را حیات اصلی حملونقل دانسته که در حال حاضر
بهعنوان سوخت فسیلی از نفت مشتق میشود و حملونقل را عامل
اصلی تولید یک چهارم از کربن جهانی میداند .همچنین در ادامه به
سوختهای زیستی بهعنوان جایگزین ممکن برای سوختهای فسیلی
اشاره میکند ،که در حال حاضر به دلیل رقابت در تولید انواع مواد
غذایی با قیمتهای باال توجیه اقتصادی الزم را ندارد.
حال باید منتظر ماند و دید ،که آیا این تیم میتواند با موفقیت چرخه
تولید سوخت مایع از دودهای مضر را در یک سطح اقتصادی مقرون به
صرفه در کشور چین طراحی کند .در غیر این صورت تیمهای دیگری
این مسئله را دنبال خواهند کرد.
منبعSCIENCEALERT:

10

Massachusetts Institute of Technology
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1.

نوبل شیمی
جایزه نوبل شیمی سال  ۲۰۱۳به مارتین کارپلوس ،مایکل لویت و آریه
وارشل به خاطر توسعه مدلهای چندمقیاسی  ۱سیستمهای شیمیایی
کمپلکس اعطا شد.
شیمیدانان پیش از این با استفاده از توپها و میلههای پالستیکی به
ساخت مدلهای مولکولی میپرداختند؛ اما امروزه مدلسازی با رایانه
انجام میشود .در دهه  ،۱۹۷۰مارتین کارپالس ،مایکل لویت و آریه
وارشل بنیادی برای برنامههای قدرتمند ایجاد کردند که برای درک و
پیشبینی فرآیندهای شیمیایی مورد استفاده هستند .مدلهای رایانهای
منعکس کننده واقعیت برای بیشتر پیشرفتهای شیمی امروز بسیار
حیاتی هستند.
واکنشهای شیمیایی با سرعت نور رخ میدهند .در کسری از یک
میلیثانیه ،الکترونها از یک هسته اتمی به روی دیگری میجهند.
تقریبا غیرممکن است بتوان بطور تجربی همه گامهای اجرا شده در
یک فرآیند شیمیایی را نقشهبرداری کرد .اکنون با کمک شیوههای
جدید که منجر به کسب جایزه نوبل برای این شیمیدانان شده ،رایانهها
میتوانند فرآیندهای شیمیایی مانند تصفیه کاتالیزور از بخارهای سمی
یا فوتوسنتز را در گیاهان سبز نمایش دهند.

کار کارپالس ،لویس و وارشل از آنجایی بسیار اهمیت داشته که سعی
کردهاند فیزیک کالسیک نیوتن را در کنار فیزیک کوانتومی کامال
متفاوت قرار دهند .پیش از این شیمیدانان باید از یکی از این دو شیوه
استفاده میکردند .قدرت فیزیک کالسیک این بود که از محاسبات
ساده برخوردار بوده و میشد برای مدلسازی مولکولهای بسیار بزرگ
از آن استفاده کرد اما نقطه ضعف آن عدم تواناییاش برای شبیهسازی
واکنشهای شیمیایی بود .از این رو شیمیدانان از فیزیک کوانتومی
بهره میبردند .اگرچه چنین محاسباتی نیازمند قدرت محاسباتی بسیار
زیاد بوده و از این رو تنها میشد از آن برای مولکولهای بسیار کوچک
استفاده کرد.
برندگان نوبل شیمی  ۲۰۱۳از هر دو حوزه استفاده کرده و شیوههایی
ابداع کردند که از هر دو فیزیک کالسیک و کوانتومی استفاده میکنند.
منبع:ایسنا

غربالهای گرافنی آب دریا را به آب شرب تبدیل می کنند
مسئلهیآبهرروزبحرانیترمیشود.چهراهحلهاییپیشرویما
وجوددارد؟ غشاهایگرافناکسایدتوجهزیادیرابهعنوانگزینههای
امیدبخشبرایفناوریهایجدیدتصفیهبهخودجلبکردهاند.درحال
حاضرغشاهاییبهدستآمدهاستکهمیتوانندنمکهایمعمول را
غربالکنند.
پژوهشهای جدید ،پتانسیلی واقعبینانه و عملی را برای فراهم کردن
آب شرب سالم برای میلیونها نفر که به منابع آبی دسترسی ندارند،
نشان میدهند .یافتههای جدید گروهی از دانشمندان در دانشگاه
منچستر در ژورنال نیچر نانوتکنولوژی به انتشار رسیده است .غشاهای
گرافن اکساید پیشین در جداسازی گاز و تصفیهی آب ،خوب عمل
کردهاند .غشاهای گرافن اکسایدی که در انستیتوی ملی گرافن توسعه
داده شدهاند ،قابلیت بسیار خوبی در فیلتر کردن نانوذرههای کوچک،
مولکولهای آلی و حتی نمکهای بزرگ از خود نشان دادهاند .با این
حال تاکنون برای غربال کردن نمکهای معمول در فناوریهای نمک
زدایی که حتی به غربالهای کوچک تری نیاز دارد ،استفاده نشده
بودند.
در پژوهشهای پیشین در دانشگاه منچستر مشخص شد که غشاهای
گرافن اکساید وقتی در آب غوطه ور میشوند ،به آرامی متورم میشوند
ونمکهای کوچک تر همراه با آب از آن رد میشوند؛ اما یونها و
مولکولهای بزرگتر نمیتوانند عبور کنند .در حال حاضر این گروه،
غشاهای گرافن اکساید جدید را توسعه داده و یک استراتژی مناسب را
برای جلوگیری از تورم غشا در مجاورت آب یافتهاند .اندازهی تخلخل
غشا با دقت کنترل شده و میتواند نمکهای معمول را از آب شور جدا
کرده و آن را برای نوشیدن مناسب کند .تغییرات اقلیمی منابع آب
شهری را کاهش میدهند؛ به همین دلیل کشورهای ثروتمند در حال
تحقیق در زمینهی فناوریهای نمکزدایی هستند.
.1

وقتی نمکهای معمول در آب حل میشوند ،قفسی از مولکولهای آب
در اطراف مولکولهایشان ایجاد میشود .این مورد به سوراخهای ریز
غشاهای گرافن اکساید امکان میدهد تا از عبور نمک به همراه آب
جلوگیری کنند .مولکولهای آب میتوانند به سرعت از این غشاها
بگذرند؛ به همین دلیل این غشاها برای فرایندهای نمک زدایی مناسب
هستند .غشاهای توسعه یافته تنها برای نمکزدایی مناسب نیستند.
قابل تنظیم بودن ابعاد اتمی اندازهی تخلخلها فرصتهای جدیدی را
برای غشاهای مصنوعی ایجاد میکنند .این غشاها میتوانند یونها را
براساس اندازهشان فیلتر کنند.
سازمان ملل پیشبینی کرده است که تا سال  ،۲۰۲5چهارده درصد
جمعیت جهان با کمبود منابع آب روبرو خواهند شد .این فناوری
میتواند تصفیه آب را در سراسر جهان ،به ویژه در کشورهایی که
نمیتوانند واحدهای نمک زدایی بزرگ داشته باشند ،متحول کند.
منبعphys.org :

ماده و انرژی تاریک چیست؟

Multiscale modeling
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با  ۵گزینه محتملبهعنوانمادهتاریکآشناشوید
حتی اگر با پیشرفتهترین تلسکوپها نیز به جهان هستی نگاه کنیم
تنها کسر ناچیزی از مادهی موجود در آن را مشاهده خواهیم کرد .در
حقیقت به ازای هر یک گرم اتم موجود در جهان هستی ،حداقل  5گرم
مادهی نامرئی موسوم به مادهی تاریک وجود دارد که دانشمندان تا
کنون قادر به شناسایی آن نشدهاند.دلیل باور ما به وجود مادهی تاریک،
مشاهدهی کشش گرانشی خوشههای کهکشانی و پدیدههای دیگر
است .مادهی موجود در هر خوشه برای پابرجا نگه داشتن آن توسط
گرانش کافی نیست بنابراین باید مقداری مادهی نامرئی یا تیره نیز
وجود داشته باشد .اما ما هنوز از ماهیت آن آگاه نیستیم ،این ماده
میتواند ترکیبی از ذرات جدید و ناشناخته باشد .یک ذره از جنس
مادهی تاریک میتواند از طریق چهار نوع نیروی بنیادی قوی ،ضعیف،
الکترومغناطیسی و گرانشی با مواد دیگر برهمکنش داشته باشد
The WIMP .۱
ذرات سنگین با برهمکنش
ضعیف ( ۱ )WIMPذراتی
فرضی هستند که ماهیت آنها
به طور کامل با انواع موادی که
با آنها آشنایی داریم متفاوت
است .این ذرات از طریق نیروی
امکان
الکترومغناطیسی
برهمکنش دارند .این امر
میتواند توجیهی برای نامرئی
بودن این ماده در فضا باشد .در
هر ثانیه تقریبا
 ۱۰۰هزار ذرهی  WIMPاز هر سانتیمتر مربع از زمین عبور میکند و
تنها از طریق نیروی ضعیف و گرانش با مواد اطراف خود برهمکنش
دارند .با فرض وجود  WIMPمدلسازیهای ریاضی نشان میدهند که
میزان این ماده باید تقریبا  5برابر مواد عادی باشد که این میزان با
فراوانی مادهی تاریک در جهان هستی همخوانی دارد .این موضوع به
مفهوم آن است که به دلیل بازگشت ذرات باردار به حالت اولیهی خود
در حین برخورد آنها با یکدیگر ،قادر به شناسایی ذرات WIMP
خواهیم شد ،چرا که بازگشت ذرات باردار به حالت طبیعی خود ،منجر
به تولید نوری میشود که ما قادر به مشاهدهی آن در آزمایشهایی
نظیر  XENON100هستیم .ذرات  WIMPبارها در پژوهشهای
گستردهای به خصوص در سطوح فراتر از مدل استاندارد فیزیک مورد
مطالعه قرار گرفتهاند .براساس این پژوهشها پیشبینی میشود که
چنین ذرهای باید وجود داشته باشد.

نیروی قوی هستهی اتمها را به هم پیوند میدهد ،نیروی ضعیف
مسئول واپاشی ذرات مانند واپاشی هستهای است ،نیروی
الکترومغناطیسی بین ذرات باردار الکتریکی اثر میکند و نیروی
گرانشی نیز مسئول برهمکنشهای گرانشی است .برای اینکه مادهای
در فضا قابل مشاهده باشد ،باید از طریق نیروی الکترومغناطیسی با
مواد دیگر برهمکنش داشته باشد ،این برهمکنش منجر به انتشار نور یا
سایر تشعشعات الکترومغناطیسی قابل شناسایی توسط تلسکوپ خواهد
شد.
در حال حاضر تعدادی گزینه وجود دارد که احتمال میرود ،مادهی
تاریک از جنس آنها باشد ،هر کدام از این گزینهها از طریق یک
روش منحصربفرد با مواد دیگر برهمکنش دارند .در اینجا با  5نمونه از
محتملترین گزینهها آشنا خواهیم شد.
MACHO .۲

واژهی ( ۲ )MACHOمخفف
عبارتی به مفهوم جسم هالهای
فشردهی سنگین بوده و به
عنوان یکی از نخستین گزینهها
به عنوان مادهی تاریک مطرح
شده است .این اجسام شامل
ستارههای نوترونی و ستارههای
قهوهای و سفید "کوتوله" بوده
و ترکیبی از مواد عادی هستند.
اما دلیل نامرئی بودن این اجسام
آن است که میزان انتشار نور توسط آنها در بازهی بین صفر تا میزان
بسیار کم است .یکی از راههای مشاهدهی آنها پایش میزان
درخشندگی ستارگان دوردست است .همان طور که پرتوهای نور
هنگام گذر از نزدیکی یک جسم عظیم منحرف میشوند ،پرتوهای نور
منبعی در دوردست احتماال توسط یک جسم نزدیکتر برای روشن
ساختن ناگهانی جسمی دیگر در دوردست متمرکز میشوند ،این پدیده
همگرایی گرانشی نام دارد .با توجه به میزان مادهی عادی و تاریک
موجود در یک کهکشان ،میتوانیم از این پدیده برای محاسبهی مقدار
مادهی پنهان استفاده کنیم .با این حال میدانیم که وجود مقدار کافی
از این اجسام تاریک برای پوشش دادن حجم فوقالعاده زیاد از مادهی
تاریک موجود ،دور از ذهن است.
The Axion .۳

اکسیونها ذراتی با جرم کم هستند که به آهستگی حرکت میکنند.
این ذرات باردار نبوده و تنها از طریق نیروی ضعیف امکان برهمکنش
با مواد دیگر را دارند .این موضوع باعث میشود که اکسیونها به
سختی قابل شناسایی باشند .تنها اکسیونهایی با جرمهای به خصوص
میتوانند ماهیت نامرئی مادهی تاریک را شرح دهند ،چرا که اگر این
ذرات کمی سبکتر یا سنگینتر باشند ،قابل رویت خواهند بود .اگر
اکسیونها وجود داشته باشند امکان واپاشی و تبدیل شدن به یک
جفت ذرهی نوری (فوتون) را خواهند داشت ،بنابراین برای آنکه قادر به
شناسایی آنها باشیم باید به دنبال چنین جفتهایی باشیم .در حال
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weakly interacting massive particle
massive astrophysical compact halo object

1.
2.

در حال حاضر آزمایشاتی نظیر آزمایش مادهی تاریک اکسیون با هدف
یافتن اکسیونها با این روش ،در حال انجام هستند.
 .4ذره The Kaluza-Klein

نظریهی کالوزا  -کلین بر اساس وجود یک بعد پنجم نامرئی موجود در
فضا در کنار سه بعد فضایی شناخته شدهی ارتفاع ،عرض و عمق و
زمان مطرح شده است .این نظریه که پیش درآمدی بر نظریهی
ریسمان است وجود ذرهای را پیشبینی میکند که احتمال میرود از
جنس مادهی تاریک باشد .این ذره جرمی معادل  55۰تا  ۶5۰پروتون
خواهد داشت.
چنین ذرهای امکان داشتن برهمکنش به دو طریق الکترومغناطیسی و
گرانشی را خواهد داشت .با این حال به دلیل آنکه در بعدی قرارگرفته
که قادر به دیدن آن نیستیم ،نمیتوانیم صرفا با نگاه به آسمان ،آن را
مشاهده کنیم .خوشبختانه به دلیل آنکه این ذره در حین واپاشی به
نوترینو و فوتون تبدیل میشود ،با انجام آزمایشاتی قادر به شناسایی
آن خواهیم بود .با این حال کماکان شتابدهندههای قدرتمندی
همچون برخورددهنده هادرونی بزرگ قادر به شناسایی این ذره
نشدهاند.
The Gravitino .5

احداث جاده خورشیدی فرانسه
انرژی خورشیدی منبعی تجدیدپذیر و پاک ،و جایگزینی مناسب برای
سوختهای فسیلی است .دولتهای زیادی در سطح دنیا برای کاهش
آلودگی هوا و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای ،مشوقها و
تسهیالتی برای استفاده از پنلهای خورشیدی در نیروگاهها یا حتی
سقف خانهها ارائه میدهند .اما دولت فرانسه در حرکتی خالقانه قصد
دارد سطح جادهها را با پنلهای خورشیدی بپوشاند.
هلند در سال  ۲۰۱4اولین مسیر خورشیدی با نام سوالرود  ۱را برای
عبور و مرور دوچرخهها ساخت .این مسیر که  ۷۰متر بیشتر طول
نداشت ،بعد از  ۶ماه انرژی مورد نیاز مصرف یک سال یک خانه را
تامین کرد تا فراتر از انتظارها ظاهر شود .هرچند پروژهی هلندیها
موفق و جذاب بود ،اما در مقایسه با پروژهی در دست احداث توسط
فرانسویها بسیار کوچک است .دولت فرانسه اعالم کرده است که
قصد دارد ظرف  5سال آینده با استفاده از پنلهای خورشیدی
 ۱۰۰۰کیلومتر جاده احداث کند.
بر اساس اعالم شرکت زیرساخت فرانسوی کُال ،که توسعهی جادههای
فوتوولتاییک با نام واتوی  ۲را بر عهده دارد ۱ ،کیلومتر از این جاده
قادر است نور خیابانهای یک شهر  5هزار نفری را تامین کند .در
صورت افتتاح پروژه ،این جاده برق  5میلیون نفر ،یا به عبارتی  ۸درصد
جمعیت فرانسه را تامین خواهد کرد.

نظریههایی که ترکیبی از نسبیت عام و ابرتقارن هستند ،وجود ذرهای
موسوم به  Gravitinoرا پیشبینی میکنند .ابرتقارن یکی از نظریاتی
است که مشاهدات بسیاری را در دنیای فیزیک توجیه میکند ،این
نظریه بیان میکند که کلیهی ذرات بوزون (به عنوان نمونه فوتون یا ذرات
نور) ابرهمزادی موسوم به فوتینو دارند.

تکنولوژی شرکت کُال در مقایسه با سایر روشهای فوتوولتاییک کامالً
نوآورانه است .در روش این شرکت نیازی به از بین بردن زیرساخت
جادههای فعلی یا فعالیتهای عمرانی نیست .پنلهای واتوی از
سلولهایی که درون یک الیهی نازک از سیلیکون پلیکریستال قرار
دارند تشکیل شده و میتوانند به صورت مستقیم روی آسفالت به کار
گرفته شوند.

این ابرهمزاد خاصیتی با عنوان اسپین (نوعی از مومنتوم زاویهای) را دارد که
تفاوتشان در یک عدد نیمهصحیح است .گراویتینو ابرهمزاد ذره فرضی
گراویتون است و گمان میرود که به عنوان واسطهی نیروی گرانش
عمل میکند .در برخی از مدلهای ابرگرانش که گراویتینو جرم کمی
دارد ،می توان آن را به عنوان مادهی تاریک به حساب آورد.

سلولها در یک بستر رزینی محصور شدهاند تا در مقابل بارندگی مقاوم
باشند .قطر  ۷میلیمتری الیه هم این امکان را به پنل میدهد تا با
توجه به گرما خود را با شرایط آسفالت منطبق کند.

منبعSCIENCEALERT:

در توضیحات وبسایت واتوی آمده:
"قیمت واتوی در هر متر مربع بستگی به قیمت تولید برق دارد.
انرژی فوتوولتاییک با واحد وات-پیک  ۳سنجیده میشود ،که در آن
شرایط نور خورشید را نیز باید درنظر گرفت .در حال حاضر به دلیل
اینکه پنلها به صورت دستی نصب میشوند ،فرآیند ساخت جادههای
خورشیدی بسیار زمانبر است؛ اما مهندسان شرکت کُال مشغول کار
روی فرآیندی مکانیکی هستند که زمان نصب را بهینه میکند و این
شرکت در سال  ۲۰۱۷از فرآیند ساخت جادههای خورشیدی در مقیاس
صنعتی رونمایی خواهد کرد.
فرانسه قرار است هزینهی این پروژه را از افزایش مالیات بر روی بنزین
تامین کند.
منبعFORBES:

رنگ چیست؟
.1
.2
.3

SolaRoad
Wattway
watt-peak
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فرآیند اعتیادآور مشابه پنیر و هروئین
تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه میشیگان نشان از این دارد که
غذاهایی که در آنها پنیر وجود دارد ،خاصیت اعتیادآوری به همراه
دارند .بر این اساس ،افرادی که به خوردن اعتیاد پیدا کرده باشند ،به
خوردن غذاهایی که پنیر در آنها استفاده شده ،تمایل بیشتری نشان
میدهند.
براساس تحقیقات صورت گرفته توسط دانشگاه میشیگان ،غذاهایی که
از پنیر در آنها استفاده شده ،افراد را به نوعی دچار اعتیادی ناخواسته
میکنند .محققان در دانشگاه میشیگان برای انجام تحقیقات خود از
وجود بیش از  5۰۰داوطلب استفاده کردهاند .محققان از استاندارد اعتیاد
غذای  Yaleاستفاده کردهاند .این استاندارد روشی است که با استفاده
از آن میتوان اعتیاد یک فرد به خوردن را اندازهگیری کرد .سپس
داوطلبان از میان  ۳5غذایی که پیش روی آنها قرار گرفته،
اعتیادآورترین نمونهها را انتخاب کردهاند .در بخش دوم این مطالعه،
افراد از میان  ۳5غذای مورد نظر ،به ترتیب نمونههایی را انتخاب
کردهاند که جلوگیری از خوردن آنها بسیار سخت است.
اما شاید جالبترین نکته در خصوص این تحقیق با نگاهی به نتایج
مشخص شود .محققان با بررسی پاسخهای کاربران به این نتیجه
رسیدهاند که اعتیادآورترین غذای مشخص شده توسط افراد ،پیتزا است.
چیزبرگر و خود پنیر نیز به عنوان اعتیادآورترین غذاها در رتبههای
بعدی جا گرفتهاند .جالب است که گزینههای مورد نظر باالتر از چیپس،
شکالت و انواع شیرینیها قرار گرفتهاند .اما چه چیز باعث شده تا پیتزا
به چنین جایگاهی برسد؟ پاسخ روشن است ،استفاده از پنیر پرچرب
پیتزا را به رتبههای باال انتقال داده است .براساس اطالعات ارائه شده
که برگرفته از نتایج این تحقیق است ،هر اندازه که غذا چرب باشد،
تمایل افراد برای خوردن آن بیشتر میشود .تحقیقات پیشین انجام
شده نشان داده که شماری از کاربران در صورت سوءمصرف ،رفتارهای
خاصی را از خود نمایش میدهند و این موضوع در مورد سوءمصرف
غذا نیز صادق است.

زیستتوده چیست؟

زیست توده یا بیومس یک منبع تجدیدپذیر انرژی است که از مواد
زیستی به دست میآید .بهطورکلی کلیه زبالههایی که منشاء زیستی
داشته باشند و از تکثیر سلولی پدید آمده باشند بیومس نامیده میشوند.
زیست توده شامل زبالههای زیستی قابل سوزاندن هم میشود ،اما
شامل مواد زیستی مانند سوخت فسیلی که طی فرایندهای زمین
شناسی تغییر شکل یافتهاند ،مانند ذغال سنگ یا نفت نمیشود.
اگرچه سوختهای فسیلی ریشه در زیست توده در زمان بسیار قدیم
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دکتر نیل برنارد به این نکته اشاره کرده که پنیر به علت دارا بودن
پروتئین کازئین  ۱که باعث ایجاد کازومورفین میشود ،بسیار اعتیادآور
است .این تغییرات زمانی که غذای حاوی پنیر مورد استفاده قرار
گرفت ،در فرآیند هضم ایجاد میشود .وی در این خصوص چنین اظهار
نظر کرده است:
کازومورفین ایجاد شده در اثر خوردن غذای پنیردار به گیرندههای
اوپیوئید متصل شده و همچون هروئین و مورفین باعث ایجاد احساس
آرامش در کاربر میشوند .با توجه به اینکه پنیر تا حد زیادی ماهیت
جامد داشته و آب خود را از دست داده ،از اینرو منبع سرشاری از
کازومورفین است .البته باید تحقیقات بیشتری در مورد تاثیر
کازومورفین روی بدن انسانها انجام شود .پنیر یک خوراکی مضر و
پرچرب است ،اما این بدین معنی نیست که نباید این مادهی غذایی را
مورد استفاده قرار داد .بلکه باید در مصرف این چنین مواد غذایی که
منبع سرشار چربی و عامل بیماریهایی نظیر چربی خون هستند ،تعادل
را رعایت کرد.
منبعESQUIRE:
دارند ،به دلیل اینکه کربن موجود در آنها از چرخه زیستی طبیعت
خارج شدهاست و سوزاندن آنها تعادل دی اکسید کربن موجود در جو
را به هم میزند ،عنوان زیست توده به آنها اطالق نمیگردد .امروزه
مشخص شده است که سوختهای زیستی به دست آمده
از پسماندهای جنگلها و محصولهای کشاورزی جهان میتواند
ساالنه به اندازه  ۷۰میلیارد تن نفت خام انرژی در دسترس بشر قرار
دهد که این میزان  ۱۰برابر مصرف ساالنه انرژی در جهان است.
همچنین میتوان از این سوختها بیشتر در تولید گرما بهره برد زیرا
میتوانند باعث صرفه جویی اقتصادی چشمگیری شوند .زیست توده
شامل زبالههای زیستی قابل سوزاندن هم میشود.
زیست توده قابلیت تولید برق ،حرارت ،سرما ،سوختهای مایع،
سوختهای گازی و انواع کاربردهای مفید شیمیایی را دارا می باشد.
زیست توده سهم بزرگی در میان دیگر انواع منابع انرژیهای نو دارا
می باشد بطوریکه پس از ذغال سنگ ،نفت و گاز طبیعی ،چهارمین
منبع بزرگ انرژی در دنیا میباشد .این منبع حدود  ۱4درصد از انرژی
اولیه جهان را تامین مینماید.
منبع:ویکیپدیا
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ارزشمندترین ماده جهان
الماس ،طال یا پالتینیوم تا به امروز به عنوان گران قیمتترین
مادههای موجود در جهان شناخته میشدند .با این حال محققان
دانشگاه آکسفورد موفق به ساخت مادهای شدهاند که ارزشمندترین
ماده لقب گرفته است .در آخرین حراجی برگزار شده ۲۰۰ ،میکروگرم از
این محصول  ۳۳هزار دالر قیمتگذاری شده که در هر انس برابر با
 4.۲میلیارد دالر خواهد شد.
مادهی جدید ساخته شده از ساختار مولکولی خاصی تشکیل شده که به
نام فولرن درون وجهی  ،۱شناخته میشود .فولرن مولکولی به شمار
میرود که تنها از تعداد زوج اتمهای کربن ایجاد شده است .فولرن
درون وجهی یکی از مشتقات فولرن به حساب میآید که با اتم یا
اتمهای اضافی درون پوستهی فولرن محبوس شده است .تا کنون
نمونههای زیادی از فولرن درون وجهی ساخته شده است .با این حال
نمونهی توسعه داده شده در دانشگاه آکسفورد کابرد مشخصی دارد و
آن استفاده در ساعتهای اتمی و دستگاههای  GPSاست .به طور
دقیقتر میتوان گفت این مواد از ساختاری به شکل  N@C60و
 N@C70تشکیل شدهاند با این مفهوم که درون قفسی از  ۶۰یا ۷۰
کربن یک اتم نیتروژن قرار دارد.
ساعتهای اتمی به طور معمول از سزیم بهره میبرند .در این ساعتها
 55الکترون سزیم در مدارهایی با الیههای مختلف انرژی به حول
نوکلئوس به گردش درمیآیند .با تغییر مدار توسط هر الکترون،
موجهایی با فرکانسی مشخص تولید میشوند .از آن جا که فرکانس
تولید شده در هر بار تغییر مدار ثابت بوده ،میتوان به عنوان یک معیار
خوب برای اندازهگیری زمان از آن استفاده کرد و بسیار دقیقتر از

روشهای سنتی اندازهگیری زمان به حساب میآید.در طرف دیگر تیم
تحقیقاتی سازندهی این ماده اعتقاد دارند که عالوه بر تعیین دقیقتر
زمان میتوان از این ماده در ساخت  GPSنیز بهره برد .بنابراین
جابهجاییهای یک میلیمتری نیز به حساب میآیند که برای صنعت
اتومبیلسازی و ساخت اتومبیلهای بدون راننده بسیار مفید به نظر
میرسد چرا که میتوان با دقت بسیار زیادی این ماشینها را کنترل
کرد.
حاال فکر کنید که از این فولرن جدید در گوشیهای هوشمند شما
استفاده شوند .بنابراین میتوان یک ساعت اتمی بسیار کوچک را هر
روز با خود حمل کرد .این در حالی اتفاق میافتد که ساعتهای اتمی
امروزی بسیار حجیم و به اندازه یک اتاق کوچک هستند.
منبعIFLSCIENCE:

روشی جدید برای جداسازی هیدروژن از متان بدون تولید دی اکسید کربن

گاز طبیعی یکی از منابع اصلی سوختی به حساب میآید که حجم
بیشتر آن را متان تشکیل داده است .طبق آمار منتشر شده نزدیک به
 ۲۸درصد از انرژی شهروندان آمریکایی از گاز طبیعی است که با
سوخت آن ،دی اکسید کربن آزاد میشود .پیدا کردن راهی جدید برای
سوخت متان یکی از موضوعات مهم در مراکز تحقیقاتی به شمار
میرود .با مطرح شدن بحثهایی از جمله گرمایش زمین موضوع مهم
برای دانشمندان پیدا کردن راهی است که بتوان انرژی موجود در متان
را بدون تاثیر روی کیفیت هوا آزاد کرد .به تازگی محققان مؤسسه
فناوری کارلسروهه  ۲آلمان به کمک یک روش تجربی توانستهاند
بدون آزاد شدن دی اکسید کربن به سوختن متان بپردازند .متان در
فرآیندی تحت عنوان شکست متان به اجزای تشکیل دهندهی خود،
.1
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.4

Endohedral Fullerenes
Karlsruhe Institute of Technology
Quartzl
Thomas Wetzel

هیدروژن و کربن ،در دمای  ۷5۰درجهی سانتیگراد شکسته میشود.
فرآیند شکست متان چند دههای است که در ادبیات تحقیق حضور دارد
ولی ضریب تبدیل پایین و ناخالصی کربن از جمله محدودیتهای آن
است .دانشمندان برای حل این محدودیتها راکتوری جدید با ارتفاع
 ۱.۲متر طراحی کردهاند که از کوارتز  ۳و فوالد ضد زنگ در ساخت آن
استفاده شده است .بدنهی راکتور در برابر خوردگی مقاومت باالیی از
خود نشان میدهد.
در این روش حبابهای متان در ستونهایی از قلع مذاب تزریق
میشوند .با حرکت متان به سطح رویه ،کربن از ساختار آن به صورت
پودر جدا میشود و ناخالصی در این روش به حداقل خود میرسد چرا
که میتوان میکرو گرانوالرهای پودر کربن را از آن جدا کرد .طبق
اظهارات سرپرست گروه تحقیقاتی دکتر وتزل  4این راکتور توانایی
تولید هیدروژن با ضریب تبدیل  ۷۸درصد در دمای  ۱۲۰۰درجهی
سانتیگراد را دارد .با این حال برای رسیدن به یک نمونهی ماژوالر که
بتوان از آن در صنعت بهره برد به سه سال تحقیق و توسعهی بیشتر
احتیاج است .محاسبات اولیه نشان میدهند که با استفاده از این
فناوری میتوان به صرفهجویی  ۲تا  ۳.5دالری در تولید هر کیلوگرم
هیدروژن دست پیدا کرد.
منبعGIZMAG:
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آیا بوی محیط میتواند روی عملکرد مغز تاثیرگذار باشد؟
داشت .در یک مطالعهی تحقیقاتی دیگر ،پژوهشگران به این نتیجه
رسیدند که اسانس نعناع میتواند دقت حافظه را افزایش دهد.
محققان انگلیسی مشاهده کردند که استشمام اسانس رزماری سطح
هوشیاری و حافظه را باالتر میبرد .پژوهشگران ژاپنی با بررسی
اسانس اسطوخودوس به این نتیجه رسیدند که استشمام این اسانس،
تمرکز را در حین انجام کار افزایش میدهد.

رایحهدرمانی یا آروماتروپی یکی از روشهای درمانی جدید است که
میتواند تاثیرات مثبتی در سالمتی انسان داشته باشد.

نتایج منتشر شده در یک مقالهی انگلیسی در ژورنال  ۲نشان داد که
استنشاق اسانس اسطوخودوس قبل از حل مسائل ریاضی میتواند به
افراد کمک کند تا مسائل را دقیقتر و سریعتر حل کنند.
طی مطالعهای که بر روی کودکان مبتال به اختالل کمتوجهی-
بیشفعالی صورت گرفت ،نتایج نشان داد که استنشاق علف وتیور و
اسانس سدر میتواند باعث بهبود عملکرد مغز و کاهش عالیم این
اختالل شود.

بویایی یکی از حواس پنجگانه است که میتواند روی عملکرد مغزی ما
تاثیر بهسزایی بگذارد .هر بویی که شما استشمام میکنید بر روی
سیستم لیمبیک مغز تاثیر میگذارد .این سیستم که شامل هیپوکاموس
و آمیگدال مغز است احساسات عاطفی ،ترس ،انگیزه و لذت را در شما
کنترل میکند .مقالهی منتشر شده در ژورنال آمریکایی  ۱میگوید:
"نتایج تصویربرداری از مغز انسان نشان میدهد که استشمام بو در
سیستم لمبیک مغز تاثیر دارد ".به عبارتی دیگر ،تاثیر بو را میتوان از
طریق اسکن مغز افراد مشاهده کرد.

پژوهشگران ژاپنی به این نتیجه رسیدند که استشمام رایحهی لیمو و
رزماری در صبحگاه و استشمام اسانس پرتقال و اسطوخودوس در بعد
از ظهر میتواند در بهبود عملکرد مغز بیماران آلزایمری موثر واقع شود.
نتایج حاصل از مطالعهی پژوهشگران ژاپنی نشان داد که کارگرانی که
در حین کار اسانس لیمو را استشمام میکردند 54 ،درصد خطای
کمتری نسبت به سایرین داشتند؛ ضمن این که این درصد کاهش خطا
در صورت استشمام اسانس گل یاس به  ۳۳درصد و در صورت
استشمام اسانس اسطوخودوس به  ۲۰درصد میرسید.

بنا به گزارش پایگاه دادههای " " PubMedرایحهدرمانی با استفاده از
مواد و روغنهای گیاهی که شامل اسانس و دیگر ترکیبات آروماتیک
است ،انجام میشود .هدف از این کار بهبود خلق و خو ،روان و عملکرد
فیزیکی افراد است ".در حال حاضر از این روش به عنوان یک راه حل
درمانی طبیعی برای رفع استرس ،نگرانی و حتی کاهش مشکالت
بیماران سرطانی استفاده میشود.

در فصلهایی که آنفوالنزا شیوع پیدا میکند میتوان از این اسانسها
برای کشتن میکروب و ویروس استفاده کرد .نتایج حاصل از یک
بررسی نشان داده است که بخار حاصل از جوشاندن ترنج و اکالیپتوس
میتواند ویروس آنفوالنزا را بعد از  ۱۰دقیقه نابود کند .در حالی که
بخار جوشاندههایی مثل سنبل هندی ،اسطوخودوس و شمعدانی این
ویروس را بعد از  ۳۰دقیقه نابود میکنند .آزمایشها نشان دادهاند که
حتی محلولهای خیلی رقیق حاوی دارچین ،ترنج و آویشن میتواند
ویروس آنفوالنزا را از بین ببرد.

نتایج حاصل از یک بررسی در سال  ۱۹۹۰نشان داد که استشمام
اسانس نعناع میتواند سطح هوشیاری و تمرکز را باال ببرد .البته این
نکته را هم باید اضافه کرد که خوردن قرص نعناع چنین اثری نخواهد

همانطور که در ابتدای مطلب هم گفته شد ،استشمام اسانسها
میتواند سطح هوشیاری ،حافظه ،دقت و وضوح ذهنی افراد را افزایش
دهد که به دنبال آن باعث افزایش بهرهوری آنها خواهد شد .نتیجهی
افزایش بهرهوی هم ،افزایش درآمد خواهد بود .شما میتوانید اسانس
مناسب خود را از طریق نتایج تحقیقات و یا تجربهی شخصی خود
انتخاب کنید .چنانچه از بوی اسانس خاصی متنفر هستید ،استشمام
بوی آن اسانس نمیتواند نقش مثبتی در افزایش بهرهوری شما ایفا
کند .این اسانسها به طور مرسوم به صورت استشمام ،استنشاق و یا
مصرف خوراکی استفاده میشوند .سادهترین راه برای استفاده از این
اسانسها همان حالت استنشاق است.

تاثیرات رایحهدرمانی

منبعINC :
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شناساییمادهایدرشکالتتلخکهمنجربهآرامشبیشتروحسخشنودیمیشود
شکالت تلخ یکی از محبوبترین مواد خوراکی بین افراد است .گفته
میشود این ماده با وجود داشتن برخی عواض جانبی همانند افزایش
وزن ،در صورتی که در دوزهای کنترل شده مصرف شود میتواند منجر
به بهبودهایی در زمینهی کاهش اضطراب و افزایش رضایتمندی و
همچنین کاهش احتمال آلزایمر شود.
بررسی جدید نشان داده است که خوردن مقدار کمی از شکالت تلخ
میتواند باعث افزایش آرامش و حفظ خشنودی و رضایت فرد شود .این
نوع شکالت دارای مقدار زیادی از گونهای آنتیاکسیدان به نام
پلیفنول  ۱است.
البته مسلم است که خوردن مقدار بیش از حد شکالت در هر صورت
برای فرد مضر است و اهمیتی ندارد که چه میزانی از آنتیاکسیدان در
آن باشد .اما شاید این پژوهش برای دستهای از ماها که در پارهای از
اوقات مقادیری نسبتا زیادی شکالت تلخ میخوریم خوشایند باشد.
متاسفانه یا خوشبختانه ،سودمندیهای حوزهی سالمت ذهنی این
بررسی تنها برای شکالت تلخ شناسایی شده است و سایر شکالتها
همچون شکالت سفید یا دارای پلیفنول نیستند و یا اینکه مقادیر
کمی از آن را دارند .متیو پیس  ۲سرپرست گروه نگارندهی گزارش از
دانشگاه سویینبورن  ۳استرالیا میگوید:
جسته و گریخته همواره گفته شده که شکالت میتواند روی بهبود
روحیهی افراد موثر باشد .این درمان بالینی شاید یکی از نخستین
پدیدههایی بود که میتوانست تاثیرات مثبت پلیفنولها را روی
حوصله و آستانهی تحمل افراد نشان دهد .پیس و گروهش در حال
بررسی تاثیر پلیفنولها بر روی حوصله و همچنین عملکردهای ذهنی
بودند .در حالی که طی بررسیها هیچ گونه افزایشی در کیفیت
عملکردهای ذهنی افراد پس از آزمایش آنها با مصرف پیاپی شکالت
به مدت سی روز مشاهده نشده بود؛ پژوهشگران به این نکته پی بردند
که روی حوصله و سرزندگی ذهنی افراد بهبودهایی حاصل شده است.
این پژوهش روی  ۷۲زن و مرد سالم در بازهی سنی بین  4۰تا ۶5
سال اتفاق افتاد .شرکتکنندگان در این فرایند مخلوطهایی از شکالت
تلخ را به مدت  ۳۰روز متوالی مصرف کردند و در این شکالتها
مقادیری  ۲5۰ ،5۰۰و یا صفر میلیگرم از مادهی پلیفنول وجود
داشت .افرادی که از پلیفنولهای  5۰۰میلیگرمی بهره میبردند
مشاهده شد که در پایان بررسیها از آرامش و حس رضایتمندی
بیشتری برخوردار بودند.

برخی محدودیتها نیز روی روند این پژوهش اعمال شده بودند .در
وهلهی نخست ،شرکتکنندگان میبایست برای مود خود نمرهای از
بین  ۱۶سطح مختلف در نظر گرفته شده برای سنجش حس آنها پیش
از آزمایش است را اختصاص میدادند .پس از سی روز و اتمام زمان
آزمایش هم دوباره همین کار باید صورت میگرفت .نکتهای که وجود
دارد این است که گزارشهای متکی بر نظر خود فرد نمیتوانند برای
این سنجشها چندان قابل اعتماد باشند.
باید همچنین در نظر داشته باشیم که مطالعهی صورت گرفته ،رابطهی
مشخصی را میان پلیفنولها و تقویت مود افراد نمایان نکرد .بنابراین
ما نمیتوانیم به طور مطمئن بگوییم که شکالت تلخ لزوما دلیل بهبود
مود افراد بوده است و یا اینکه از آزمایش اخیر بتوانیم به قطع نتیجه
بگیریم که نوعی فرایند زیستی ممکن است با این پدیده سروکار داشته
باشد.
از سویی گفتنی است که طبق شواهد موجود ،در بیشتر پژوهشهای
مرتبط با شکالت و حوزهی سالمتی اندکی بزرگنمایی میشود و هنوز
هم در این میان یک واقعیت مسلم وجود دارد و آن این است که
خوردن بیش از حد شکالت منجر به اضافه وزن میشود .این آزمایش
ولی به هر حال تصریح میکند که احتماال خوردن شکالت تلخ در
دوزهای کنترل شده میتواند برای افراد مفید باشد .بر طبق
پژوهشهای دیگری هم که پیش از این دربارهی شکالت تلخ انجام
شده ،مشخص شده که این ماده میتواند باعث کاهش ریسک آلزایمر
و همچنین منجر به بهبودهایی در عملکردهای عروقی بدن شود.
در حال حاضر برای پی بردن به اینکه آیا پلیفنولها علت اصلی این
افزایش آرامش در افراد هستند یا خیر به پژوهشهای بیشتری نیاز
است .اگر مشخص شود که پلیفنولها باعث این اتفاق بودهاند ،در آن
صورت میبایست بررسیهای بیشتری هم برای برآورد استفاده از آنها
در درمان عارضههایی از قبیل خشم و اضطراب و یا ناخوشایندیهای
مرتبط با حوصله و آستانهی تحمل افراد انجام شود .در هر حال نکتهی
خوشایند در حالت فعلی این است که ما یک دلیل علمی دیگر هم
برای لذت بردن از شکالت تلخ یافتهایم! گفتنی است که دستاوردهای
این پژوهش در ژورنال سایکوفارماکولوژی منتشر شده است.
منبعSCIENCEALERT:
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لیتیوم و افزایش طول عمر انسان

در جریان این تحقیقات اضافه کردن لیتیوم به رژیم غذایی مگس میوه
روند تولید یک ترکیب شیمیایی به نام (گلیکوژن سنتاز کیناز  ۱ )۳را
مسدود کرد و درنتیجه به فعال شدن ترکیب شیمیایی دیگری به نام
 NRF-2منجر شد .هر دوی این ترکیبات در بدن انسان نیز وجود دارند
و  NRF-2عامل جلوگیری از تخریب سلولها و زوال بازسازی سلولی
است .به همین دلیل محققان گمان میکنند که لیتیوم با فعال کردن
غیرمستقیم  NRF-2باعث افزایش مقاومت سلولها در برابر تخریب و
درنتیجه کند شدن روال کهولت میشود.
در این تحقیق دز کم لیتیوم عمر مگس میوه را نسبت به حالت طبیعی
بهطور میانگین  ۱۶درصد افزایش داد ولی مقدار بیشتر آن باعث کاهش
عمر شد .عالوه بر این مصرف مقدار کم لیتیوم باعث افزایش مقاومت
در برابر استرس شد و تولید چربی را در مگسهای میوهای که رژیم
غذایی با قند زیاد داشتند ،متوقف کرد .حتی مقاومت این حشرات در
مقابل چندین نوع حشرهکش افزایش پیدا کرده است.
هنوز مشخص نیست که مصرف لیتیوم تأثیرات مشابهی در انسان
خواهد داشت ولی ویژگیهای ژنتیکی مشترک مگس میوه و هومو
ساپینس این احتمال را تقویت میکند .هرچند حتی در صورت
امکانپذیر بودن این مسئله ،هیچ تضمینی نیست که مصرف دز کم
لیتیوم طول عمر انسان را نیز  ۱۶درصد افزاش دهد .به هر شکل حتی
اگر این مسئله به اثبات برسد ،لیتیوم حتما باید فقط با تجویز پزشک
مصرف شود و مصرف خودسرانهی آن عواقب ناگواری در پی خواهد
داشت.

لیندا پارتریج  ، ۲سرپرست موسسهی سالمندی سالم میگوید :واکنش
مشاهدهشده در مگسهایی که دوز پایین لیتیوم مصرف میکنند ،بسیار
امیدوارکننده است .قدم بعدی ما مطالعهی  GSK-3در موجودات زندهی
پیچیدهتر با هدف ایجاد یک رژیم دارویی مبتنی بر لیتیوم برای
آزمایش بر روی انسان است.
منبعIFLSCIENCE:

1۸

سفر به مریخ با پیشرانههای یونی
سفر به مریخ با پیشرانههای سوختی همواره یکی از دغدغههای
دانشمندان بوده ،اما با طراحی نسل جدید پیشرانههای یونی سفر به
اعماق فضا دیگر امری محال نیست.
عملکرد پیشرانههای شیمیایی بسیار ساده است ،سوخت پس از احتراق
به سرعت از موشک فضایی خارج میشود و بنابر قانون دوم نیوتن
(کنش و واکنش) ،راکت شروع به حرکت میکند ،اما عملکرد
پیشرانههای یونی متفاوت است ،در این پیشرانهها با شارژ شدن
الکترودها ،یونها با بار مثبت از آند به کاتد حرکت میکنند ،اما برای
آن که جذب آند نشوند توسط پرتویی از الکترونها مورد تابش قرار
میگیرند و سپس با خروج از پیشرانه ،موجب حرکت موشک میشوند.
هرچند پیشرانههای نسل قبل ،کار خود را به درستی انجام میدادند اما
استفاده از الکترودهای فیزیکی ،هزینه و استهالک باالیی را در پی
داشت ،بنابراین دانشمندان ناسا مدل جدیدی از پیشرانهها را با استفاده
از الکترودهای مجازی طراحی کردند.
دراین طرح ،از اجتماع الکترونها که توسط میدان مغناطیسی به دام
افتاده بودند ،کاتد به صورت مجازی تشکیل میشود ،از طرف دیگر به
علت سنگینتر بودن یونها از الکترونها ،آنها در دام میدان
مغناطیسی گرفتار نمیشوند و پس از خنثی شدن توسط پرتوی
مغناطیسی ،به سمت خروجی پیشرانه رفته و باعث حرکت موشک می
شود.

طراحی قبلی پیشرانههای یونی قدم بزرگی در اجرای ماموریتهای
فضایی بود اما به دلیل استفاده از میدان مغناطیسی در کنار آند ،زمان
ماموریتهای فضایی به  ۱۰.۰۰۰ساعت محدود میشد و حتی با این
پیشرانهها ،سفر به مریخ نیز قابل اجرا نبود .این موضوع باعث شد تا
دانشمندان در مرکز تحقیقات فرانسه بر روی طرحهای جدید این
پیشرانهها کار کنند ،در قدم اول با تغییر دادن محل تولید کنندهی
میدان مغناطیسی در باالی آند سعی بر بهبود زمان استفاده از پیشرانه
داشتند ،اما با تداخل میدان مغناطیسی منتشر شده از آند این امر محقق
نشد.
در طرح دوم با تغییر محل لولهی تولید کننده میدان مغناطیسی
توانستند به هدف خود برسند و از تداخل امواج میدان مغناطیسی
جلوگیری کنند که این تغییر باعث بهبود کارایی سیستم شد.
پیشرانههای یونی جدید با کاهش چشمگیر مصرف سوخت و در نتیجه
وزن فضاپیما ،باعث میشوند تا ماموریتهای دورتر از مریخ نیز به
راحتی قابل اجرا باشد.
منبعGIZMODO:
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Linda Partridge

1.
2.

پیل های ابرخازنی؛ باتری هایی که طی چند ثانیه شارژ شده و چند روز دوام می آورند
پژوهشگران دانشگاه سنترال فلوریدا ( )UCFنمونه اولیه نوعی باتری
ابرخازنی ساخته اند که حتی پس از  ۳۰هزار بار شارژ ،باز هم مثل روز
اول کار می کند .بر اساس این فرایند می توان باتری هایی با ظرفیت
باال و سرعت شارژ فوق العاده سریع تولید کرد که  ۲۰برابر بیشتر از
سلول های لیتیوم-یونی کنونی دوام می آورند.
«نیتین چوداری» محقق فوق دکترای این دانشگاه می گوید با استفاده
از تکنولوژی فوق ،می توان موبایل را طی چند ثانیه شارژ کرد و به
مدت یک هفته بدون نیاز به شارژ مجدد از آن استفاده نمود.
الزم است بدانید ابرخازن ها به سرعت شارژ می شوند ،زیرا در آنها
الکتریسیته به صورت ایستا روی سطح ماده قرار می گیرد ،و نیاز به
واکنش های شیمیایی همچون باتری های مرسوم نخواهد بود .برای
ساخت ابرخازن از ورقه های ماده دوبعدی با مساحت باال استفاده می
شود که قادر به نگهداری تعداد فوق العاده زیادی الکترون هستند.

اریک جانگ از دانشگاه سنترال فلوریدا می گوید چالش پیش روی
آنها ،ترکیب گرافن با دیگر مواد مورد استفاده در ابرخازن ها بود .به
همین دلیل آنها تصمیم گرفتند مواد فلزی دوبعدی ( )TMDبا ضخامت
تنها چند اتم را دور نانوسیم های تک بعدی رسانا بپیچانند ،تا الکترون
ها به سرعت از بخش مرکزی به الیه بیرونی منتقل گردند.
با این فرایند ،می توان به ماده ای با قابلیت شارژ فوق سریع و تراکم
انرژی و توان باال دست یافت .البته این تحقیق هنوز در مراحل اولیه
بوده و تجاری سازی آن به زمان زیادی نیاز دارد .جانگ این دستاورد
را «اثبات مفهوم» نامیده ،و تیم آنها تالش می کنند تا فرایند فوق را
در قالب پتنت به ثبت رسانند.
با این حال شاید آینده خوبی در انتظار دیوایس های الکترونیکی باشد،
زیرا در صورت تجاری سازی این فناوری می توان وسایل نقلیه
الکتریکی با برد باال را طراحی کرد که طی چند دقیقه به طور کامل
شارژ شوند ،یا موبایل هایی با باتری قوی ساخت که منفجر نشوند.
منبعengadget:

کنترل طول عمر موج صوتی در داخل شیشه
پژوهشگران دانشگاه ییل راهکاری را برای کنترل طول عمر امواج
صوتی توسعه دادهاند .اگرچه صوت هنگام حرکت در داخل شیشه ،عمر
بیشتری نسبت به محیطهای دیگر دارد اما بهطور حتم کنترل طول
عمر آن ،کار سادهای نیست .با این حال پژوهشگران دانشگاه ییل ،۱
راهکاری را برای افزایش طول عمر امواج صوتی یافتهاند که میتواند
در توسعهی فناوریهای مختلف سودمند باشد.
اعضای تیم پژوهشی دانشگاه ییل برای این کار ،پرتویی لیزری را به
داخل یک موجبَر شیشهای فیبر نوری شلیک کردند و بدین ترتیب آن
را قادر ساختند تا صوتی را در یک فرکانس تولید کند و آن را از طریق
ایجاد یک موج آکوستیک قوی در فرکانسی دیگر ،گسترش دهد .به
گفتهی پژوهشگران ،این موضوع مانند آن است که با روشن کردن
سیستم صوتی خودتان ،فرکانس جدیدی را ایجاد کنید و مدتزمان
پخش یک صوت را افزایش دهید.
از آنجایی که شیشه در بخشهای مختلف فناوری ،از جمله ،خطوط
دیتای فیبر نوری نقشی کلیدی دارد؛ بنابراین دستاورد اخیر
پژوهشگران ،میتواند زمینهساز راهکارهای جدیدی در توسعهی
سیستمهای پردازش اطالعات و حسگرهای با دقت باال باشد.
.1

راهکارهایی مانند استفاده از صوت به جای نور در پردازندهها یا
لینکهای شبکه .درحالیکه هنوز زمان زیادی تا استفاده از این فناوری
در محصوالت تجاری باقی مانده است؛ اما بهطور حتم میتوان انتظار
توسعهی فناوریهای بیشتری داشت که بر مبنای دستاورد اخیر
دانشمندان دانشگاه ییل پایهگذاری شدهاند.
منبعengadget:

یک اتم واقعا چقدر کوچک است؟

Yale University
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شیمی سطح
شیمی سطح  ۱شاخهای از علم شیمی فیزیک است که به مطالعه
واکنش هایی می پردازد که در آن واکنش دهنده ها ابتدا روی یک
سطح جذب می شوند که این سطح به عنوان کاتالیزور برای واکنش
عمل می نماید .بعد از واکنش محصوالت از سطح جدا شده و در
نهایت سطح بدون تغییر باقی می ماند .وقتی که واکنشی روی یک
سطح رخ می دهد ،مقدار مساحت سطح نسبت به وزن آن میزان موثر
بودن آن سطح را در واکنش نشان می دهد .برخی سطوح سیلیکایی
دارای سطحی برابر  ۲۰۰۰متر مربع در هر گرم می باشند .به عنوان
مثالی از واکنش سطحی می توان به واکنش یک ملکول آلی غیر
اشباع با هیدروژن روی سطح پالتین و یا با برم روی سطح سیلیکا
اشاره نمود.
پدیده های سطحی و شیمی سطح در بخش های مختلف صنعتی و
غیر صنعتی از اهمیت فراوانی برخوردار است .برای مثال واکنش های
کاتالیزی روی سطح ،موضوعاتی چون روان کننده ها ،خوردگی ،چسب
ها ،پاک کننده ها ،عملیات استخراج ،شیمی مواد حیات و واکنش های
سل های الکتروشیمیایی همه متأثر از پدیده های شیمیایی می باشند.
پوشش چیست؟
به طور کلی «پوشش» الیهای است با ضخامت کمتر از مادة پایه ،که
پوشش روی آن نشانده میشود .با تغییر این ضخامت و نحوة نشاندن
پوشش روی مادة پایه ،انواع پوششهای مورد نیاز برای کاربردهای
خاص را به وجود میآوریم.
چرا باید مادهای را با مادة دیگر بپوشانیم؟
انسان به مرور زمان یاد گرفته است که از خواص مواد برای برطرف
کردن نیازهای خود استفاده کند .با استفاده از خواص مواد مختلف

میتوان قابلیتهای جدیدی به محصول افزود و از آن بهخوبی استفاده
کرد .در صنعت پوششدهی ،توجه به خواص از اهمیت زیادی برخوردار
است .همه با آلومینیوم آشناییم .آلومینیوم فلزی است سبک و نرم به
خاطر همین سبکی در صنعت کاربردهای زیادی داردمثالً در
هواپیماسازی ،ولی حتی با ناخن هم میتوان روی آن خط ایجاد کرد؛
آلومینیوم سختیِ کمی دارد .با پوشش مناسبی که سختی الزم را داشته
باشد ،میتوان سختی را زیاد کرد و در عین حال بر وزن آن نیفزود .با
استفاده از خواص مکانیکی میتوان کاربردهای جدیدی برای مواد
کشف کرد .خواص فیزیکی و شیمیایی ،مانند چگالی ،مقاومت
الکتریکی و  ...هم در این طبقهبندی قرار میگیرند.
اگر مواد خورنده مثل اسیدها به مادة پایه نفوذ کنند ،با مادة پایه
واکنش میدهند و در خواص آن تغییر به وجود میآورند .این فرآیند در
صنعت بسیار خطرناک است .بدنة کشتیای که از آهن باشد ،در اثر
خوردگی با گذشت زمان با چه فاجعهای در دل یا قعر دریا مواجه خواهد
شد! حدستان درست است :آهن زنگ میزند (خورده میشود) ،بدنه
ترک برمیدارد و در نهایت کشتی غرق میشود و حادثه ای مرگبار
بوجود می آورد به همین سادگی!
ولی اگر از یک پوشش ضد زنگ استفاده کنیم ،هم امنیت جانی
مسافران را تأمین کردهایم و هم بر عمر کشتی افزودهایم .به عالوه،
افزایش هزینة انجام این کار خیلی کمتر از هزینهای است که در اثر
آسیب دیدن بدنة کشتی ممکن است به وجود بیاید.

تولید پوشش ضد خوردگی با قابلیت خود ترمیم شوندگی
محققان دانشگاه اراک موفق به تولید پوشش ضد خوردگی با قابلیت
خود ترمیم شوندگی شدند .آلومینیم و آلیاژهای آن به دلیل برخوردار
بودن از خواص مکانیکی و فیزیکی مناسب کاربردهای بسیاری در
صنایع یافتهاند .این فلز به دلیل پوشیده شدن از یک الیه اکسیدی
یکنواخت مقاومت به خوردگی خوبی در بسیاری از محیطها از خود
بروز میدهد .با این وجود در بسیاری از محیطها این الیه اکسیدی
نمیتواند حفاظت کافی را ایجاد کند .اعمال پوشش یکی از رایجترین و
بهصرفهترین روشها برای دستیابی به خاصیت ضد خوردگی هستند.
وظیفه اصلی پوشش ایجاد یک سطح متراکم در برابر نفوذ عوامل
خورنده است اما باید توجه داشت که ایجاد نقص در این پوشش موجب
تشدید بیش از پیش خوردگی خواهد شد .بنابراین خاصیت ترمیم

۲0

شوندگی یک پوشش میتواند یکی از مهمترین خواص پوششهای
محافظ خوردگی در نظر گرفته شود.
از پلیمر طبیعی کیتوسان به عنوان یک ماده زیست سازگار ،غیر سمی
و زیست تخریب پذیر با خاصیت بازدارندگی خوردگی یاد می کنند .در
این تحقیق به بررسی تشکیل پوشش نانو کامپوزیتی دوست دار محیط
زیست کیتوسان-اکسید سریم به عنوان یک پوشش محافظ خوردگی
برای آلومینیم و آلیاژهای آن پرداخته شده است .استفاده از این
پوشش زیست سازگار و دوست دار محیط زیست میتواند جایگزین
بسیار خوبی برای پوششهای سمی مشابه باشد .با توجه به مواد اولی ه
ارزان قیمت این پوشش و همچنین ارزان و آسان بودن فرایند اعمال
Surface chemistry
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معرفیکتاب

آن ،هزینه تمام شده اعمال پوشش پایین خواهد بود؛ همچنین طول
عمر این پوششها نیز یکی از نقاط قوت آنها بشمار میرود .در گذشته
از پوششهای کرومات بهعنوان پوششهای ضد خوردگی ترمیم شونده
استفاده میشد ،اما به دلیل اثرات مخرب زیست محیطی یون کروم
شش ظرفیتی ،استفاده از این پوششها محدود شد .در این طرح یک
پوشش نانو کامپوزیتی با زمینه کیتوسان بهعنوان یک مخزن
بازدارندهی خوردگی و نانو ذرات اکسید سریم به عنوان افزایندهی
خاصیت خود ترمیم شوندگی و خواص مکانیکی سنتز شده است؛ این
پوشش نانو کامپوزیتی مقاومت به خوردگی زیرالیه را در محیطهای
اسیدی ،بازی و کلردار افزایش میدهد.
در این طرح روشهای مختلفی از جمله غوطه وری ،آبکاری و سل ژل
جهت دستیابی به شرایط بهینهی تولید پوشش نانو کامپوزیتی
کیتوسان-اکسید سریم مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ در ادامه
پارامترهای مؤثر در فرایند پوشش دهی بررسی و مقادیر بهینه آنها
جهت اعمال پوشش تعیین و در نهایت خواص خود ترمیم شوندگی و
ریزساختار این پوششها بررسی شده است .این پوششهای تولید شده
از مواد طبیعی میتوانند به منظور افزایش مقاومت به خوردگی بسیاری
از آلیاژها در صنایع مختلفی از جمله صنایع ساختمانسازی،
اتومبیلسازی ،صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی و صنایع دریایی به کار
گرفته شوند .از نتایج این طرح تحقیقاتی یک اختراع با عنوان ساخت
پوشش زیست سازگار و خود ترمیم شونده نانو کامپوزیتی بر پایه
کیتوسان /اکسید سریم بر روی آلیاژهای آلومینیم و به شماره ثبت
 ۸4۸۳۸به ثبت رسیده است.
این تحقیقات حاصل تالشهای دکتر حسین حسن نژاد و دکتر اشکان
نوری ،اعضای هیات علمی دانشگاه اراک است .نتایج این کار در مجله
 Journal of Electrochemical Science International ۱به
چاپ رسیده است.
منبعnano.ir:

کتاب نانوزیست فناوری :مبانی و کاربردها
شامل مقدمه ای بر نانوزیست فناوری (مرز نانو و زیست ،سنتز نانومواد
با زیست فناوری ،سنتز نانوذرات با استفاده از عصاره های گیاهی ،سنتز
نانوذرات با استفاده از میکروارگانیسمها ،استفاده از پروتئینها و قالبها
مانند  DNAدر سنتز نانوذرات) ،غشاهای نانولولهای در زیست
فناوری (تهیه و آماده سازی غشاهای نانولوله ای ،جداسازی ها با
غشاهای نانولوله ای ،جداسازی بر مبنای تشخیص مولکولی ،غشاهای
نانولوله ای بعنوان حسگرهای بیوشیمیایی ،نانوراکتورهای آنزیمی و
لولههای آزمایش نانو) ،حسگرهای زیست مولکولی نانوسیمی و نانولوله
ای نشاندار نشده برای تشخیص  in vitroسرطان و سایر بیماریها،
خودتجمعی پپتیدهای کوچک برای کاربردهای نانوفناوری،
نانوساختارهای  DNAخودتجمع یافته برای تجمع مولکولی الگودار،
سنتز و تجمع نانوذرات و نانوساختارها با استفاده از قالبهای مشتق
شده زیستی و پروتئینها و نانوذرات :مزدوجهای کواالنسی و
غیرکواالنسی می باشد.
هدف این کتاب ،ارائه اطالعات و مطالب علمی-پژوهشی جدید در
زمینه رو به رشد نانوزیست فناوری می باشد .مبانی نانوزیست فناوری
و همچنین کاربردهای آن مانند زیست حسگری ،جداسازی ترکیبات
زیستی توسط غشاهای نانولوله ای ،خودتجمعی پپتیدها ،سنتز
نانوساختارهای الگودار توسط  ،DNAسنتز نانوکامپوزیتهای زیستی و
نانوقالبهای زیستی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند .امید است
کتاب حاضر بتواند راهگشای آشنایی و درک بسیاری از مطالب علمی و
جدید در زمینه علم جذاب نانوزیست فناوری برای محققان و
عالقمندان به آن و گام مثبت و موثری در جهت خدمت به جامعه
علمی ایران عزیز باشد.
منبع:انجمنشیمیایران
قابل ذکر است این کتاب برای اعضای انجمن شیمی ایران
با  %20تخفیف از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر قابل
تهیه است.

شلیک گلوله در فضای بدون جاذبه
.1

جلد،۱۱سال،۲۰۱۶صفحات ۲۱۰۶تا۲۱۱۸
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ساخت سیالی با جرم منفی در محیط آزمایشگاه
گروهی از پژوهشگران در ایاالت متحده اعالم کردهاند که موفق به
ساخت سیالی با جرم منفی در آزمایشگاه شدهاند و این ماده دقیقا به
اندازهی نامی که دارد ،شگفتآور به نظر میرسد .اگر بخواهیم کمی
روی تعبیر جرم منفی دقیقتر شویم ،میتوانیم چنین اشاره کنیم که در
سیال اخیر ،بر خالف تقریبا هر جسم فیزیکی شناخته شدهی دیگر،
هنگامی که شما به آن فشاری وارد کنید ،سیال به جای حرکت به
سوی جلو ،به سمت عقب شتاب خواهد گرفت.
اما بهتر است در اینجا یک گام به عقب بازگردیم؛ پرسش اصلی این
است که ماده چگونه میتواند دارای جرم منفی باشد؟ در حالت فرضی،
ماده باید قادر به داشتن جرم منفی به همان شیوهای باشد که یک بار
الکتریکی طبق آن عمل میکند و میتواند صورت منفی یا مثبت باشد.
تحلیل فوق روی کاغذ منطقی به نظر میرسد؛ اما هنوز در جهان علم
روی این موضوع بحث وجود دارد که آیا اشیا واقعا میتوانند بدون
اینکه قوانین فیزیکی موجود را نقض کنند ،دارای جرم منفی باشند؟ بر
پایهی قانون دوم نیوتن که آن را اغلب با فرمول  F = maبیان
میکنند ،نیرو برابر است با حاصلضرب جرم جسم در شتاب آن .اگر ما
آن را به صورتی بازنویسی کنیم که در آن شتاب برابر با نیروی مورد
نظر تقسیم بر جرم جسم باشد و در این رابطه مقدار جرم را منفی قرار
دهیم ،در آن صورت نتیجهی ما شتاب منفی خواهد بود.
با این حال ،تنها به خاطر اینکه این پدیده برای ما عجیب به نظر
میرسد ،نمیتوان نتیجه گرفت که وقوع آن ناممکن است .این در
حالی است که در تحقیقات نظری انجام شده در گذشته هم برخی
شواهد اولیه مبنی بر اینکه جرم منفی میتواند در جهان ما بدون نقض
کردن نظریهی نسبیت عام وجود داشته باشد ،ارایه داده شده
است .عالوه بر آن ،بسیاری از دانشمندان بر این باروند که جرم منفی
میتواند با برخی از پدیدههای عجیبی مانند انرژی تاریک ،سیاهچالهها
و ستارههای نوترونی که ما در جهان شناسایی کردهایم نیز ارتباط
داشته باشد.
به عنوان یک نتیجه از گفتههای فوق میتوان گفت که محققان
فعاالنه در تالشند تا جرم منفی را در آزمایشگاه بازسازی کنند و در این
مسیر به برخی موفقیتهای اولیه نیز رسیدهاند .اما در حال حاضر
محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن اعالم کردهاند که توانستهاند اتمهای
فوق سرد شدهی یک سیال را به شرایطی برسانند که رفتارهایی
همانند مشخصههای جرم منفی از خود نشان دهد.
مایکل فوربس ،یکی از محققان در این باره میگوید :آنچه که در اینجا
برای اولین بار رخ داده ،این است که ما کنترل مناسبی روی ماهیت
این جرم منفی داریم؛ بدون اینکه پیچیدگی خاص دیگری پیش
رویمان باشد.
تیم پژوهشی برای ایجاد این سیال عجیب ،از لیزر برای خنک کردن
اتمهای روبیدیم تا دمای اندکی باالتر از صفر مطلق استفاده کردند تا
به این ترتیب فرایندی را صورت دهند که به نام چگالش بوز-
اینشتین شناخته شده است .در حالت فوق ،ذرات به صورت فوقالعاده
آرام حرکت کرده و به جای تبعیت از اصول فیزیک کالسیک ،از اصول
عجیب مکانیک کوانتومی پیروی میکنند .پیروی از اصول مکانیک
کوانتومی بدین معنی است که آنها شروع به نشان دادن رفتاری
موجگونه از خود میکنند و مکان دقیق آنها در لحظه نیز به طور دقیق
مشخص نمیشود.

۲۲

ذرات همچنین تمایل به همگامسازی و حرکت به طور یکپارچه پیدا
میکنند و در این روند ،پدیدهای را تشکیل میدهند که از آن به عنوان
ابرشاره یاد میشود .ابرشاره مادهای است که بدون از دست دادن انرژی
در اثر اصطکاک جریان مییابد.
این تیم از لیزر برای حفظ این ابرشاره در دماهای یخزده و همچنین
به منظور محبوس داشتن آن در یک میدان کوچک کاسه مانند با
پهنای کمتر از  ۱۰۰میکرون استفاده کردند.
ابرشاره در آن فضا دارای جرم معمولی بوده و این حالت تا جایی که
چگالش بوز-اینشتین  ۱روی میدهد نیز پابرجا بود .اما پس از آن
مرحله تیم پژوهشی تصمیم به «گریز دادن» یا تحت فشار قرار دادن
سیال کردند.
آنها با استفاده از مجموعهی ثانویهای از لیزرهای ویژه ،اتم را به سمت
جلو و عقب تحت ضربههایی قرار دادند تا آنها را مجبور به تغییر
چرخششان کرده و باعث شکستن میدان کاسه مانند شده و در نهایت
حالتی را برای روبیدیوم به وجود آورند که با چنان شتابی از این میدان
خارج شود که ما آن را دارای جرم منفی تلقی کنیم.
فوربس میگوید:
هنگامی که شما به آن فشار وارد میکنید (آن را هل میدهید) ،این
ماده به سمت عقب شتاب میگیرد .به نظر میرسد که روبیدیم همانند
یک دیوار نامرئی عمل میکند .پژوهشگران همچنین اعالم کردهاند که
یافتههای آنها پیرامون جرم منفی ،یافتههای سایر گروهها در
پژوهشهای گذشته را تایید میکند .در عین حال باید دید که آیا این
ابرشارهی فرار به اندازه کافی برای تست کردن برخی از پیشنهادات
بسیار عجیب در مورد جرم منفی در آزمایشگاه قابل اعتماد و دقیق
خواهد بود یا خیر؛ و قبل از اینکه ما بیش از حد هیجانزده شویم ،بهتر
است که منتظر بمانیم تا گروههای دیگر نیز موفق به تکرار نتایج فوق
به طور مستقل شوند .نتایج تحقیقات در حال حاضر در مجلهی
تخصصی فیزیکال ریویو لترز  ۲منتشر شده است و برای افرادی
که بخواهند در مورد آن بیشتر مطالعه کنند ،در دسترس است.
منبعsciencealert.com:
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Bose-Einstein condensate
Physical Review Letters

1.
2.

اتصاللیزریآلومینیوموفیبرکربندرصنعتخودرو
کامپوزیتهای الیاف کربن یکی از بهترین موادی هستند که در
دهههای اخیر به دلیل خواص شگفت آور خود کاربرد گستردهای به
ویژه در صنعت خودرو پیدا کردهاند.اگر میخواهید بهترینها را داشته
باشید باید بهترینها را هزینه کنید! این بار پژوهشگران آزمایشگاه
ارنل  ۱فرایندی را توسعه دادند که با استفاده از یکی از بهترین
فناوریهای روز دنیا یعنی لیزر ،کامپوزیت الیاف کربن و آلومینیوم را به
خوبی به هم متصل میکند که البته منجر به کاهش هزینهی تمام
شده فرآیند اتصال این دو ماده نیز خواهد شد.
این فرآیند نوید روشهایی ارزانتر ،با کیفیتتر و البته ایمنتر را برای
ساخت قطعات مختلف به ویژه قطعات مورد استفاده در صنعت خودرو
را میدهد .اتصال کامپوزیتهای الیاف کربن و آلومینیوم که دو مورد از
پرکاربردترین مواد مورد استفاده در صنعت خودروسازی جدید هستند
همواره با مشکالتی روبهرو بوده است .برای نمونه یکی از الزمههای
دستیابی به اتصال مطلوب تمیز بودن کامل هر دو سطح است تا فرآیند
اتصال به خوبی اتفاق بیافتد.
دستیابی به چنین ویژگی به دلیل آلودگیهایی که معموال طی تولید
این اجزا وجود دارد ،فرآیند اتصال این دو ماده را قدری با دشواری
روبهرو میکند ،چراکه سطح آلومینیوم به دلیل فرآیندهای شکل دهی
معمولی که آن را طی میکند همواره دارای مقادیری از روغن است در
حالی که سطح کامپوزیتهای الیاف کربن به دلیل استفاده از عوامل
جداساز از قالب همواره دارای درصدی از این مواد بر روی خود هستند.
روغن و عامل جدا کننده سطحی! دو عاملی که چسبیدن مناسب را
عمال غیر ممکن میکنند!
در حال حاضر روند اتصال این سطوح به این صورت است که ابتدا طی
فرآیندی دستی و به وسیلهی حاللها و یک سطح خورنده دو سطح از
آلودگی پاک میشوند تا اتصال بهتر صورت گیرد .روشن است که
بهرهگیری از چنین روشی عالوه بر نیاز به کارگر ماهر ،هزینه و
همچنین مضرات زیادی برای محیط زیست ،به دلیل استفاده از
حاللهای شیمیایی در پی خواهد داشت .گروه پژوهشگران ارنل
راهحلی ارائه دادهاند که با استفاده از لیزر میتوان الیهای از مواد روی
سطوح را پاک کرده در نتیجه نیازی به حاللها یا نیروی انسانی
نخواهد بود .در این روش ،لیزر به درون خارجیترین الیهی ماده نفوذ
کرده و سطحی از آلومینیوم دست نخورده و تمیز را در معرض تماس

با کامپوزیت الیاف کربن قرار میدهد که منجر به اتصال مستحکم و
خالی از نقص دو قطعه به هم خواهد شد .این روش همچنین گام
مهمی در جهت خودکارسازی و ماشینی کردن فرآیند تولید به ویژه در
تولید انبوه خواهد بود.
آزمونهای انجام شده تا به حال نشان دادهاند که این روش میتواند
استحکام برشی اتصال بین دو قطعه را تا  ۱۵درصد و استحکام کششی
آن را تا  ۱۶درصد بهبود دهد که این در کنار بهبود  ۲۰۰درصدی توان
جذب انرژی به ایمنی باالتر قطعات در طی تصادف یا ضربات طی
فرآیندهای صنعتی میانجامد.
همچنین همکار تجاری این گروه شرکت Magna International
امیدوار است بتواند با استفاده از این فرآیند تولید جدید ،محصوالت
بهتری را تولید کند .این فرآیند میتواند به کاربرد بیشتر و آسان تر
قطعات ترکیبی آلومینیوم و کامپوزیتهای الیاف کربن در صنعت به
ویژه صنعت خودرو بیانجامد ،چرا که برتریهای بسیار زیادی نسبت به
روشهای معمول آماده سازی سطوح جهت اتصال دارد .عالوه بر
کاهش قیمت تمام شده ،بهره گیری از این روش میتواند استفاده از
کامپوزیتهای الیاف کربن را به خوبی گسترش دهد که این خود
موجب کاهش وزن در عین افزایش استحکام قطعات مورد استفاده و
در نتیجه افزایش کارایی و ایمنی خودروها شود چرا که بهره گیری از
این مواد میتواند به شکلی قابل توجه تا  ۳۵۰کیلوگرم کاهش در وزن
خودرو را در پی داشته باشد.
منبعnewatlas.com:

فناوری نوپدید :اَبَرآلیاژ
اَبَرآلیاژ یا  Superalloyآلیاژی است که از نظر اکسایش و حفظ
استحکام در مقابل حرارتِ بیش از یکسومِ نقطهی ذوب خود مقاوم
باشد .عنصر پایهی ابرآلیاژها ،معموالً نیکل ،کبالت و یا آهن-نیکل
است .ابرآلیاژ استحکام زیادی در دماهای باال دارد و در برابر خزش،
خوردگی و اکسایش مقاوم است .این مقاومت توسط عناصری نظیر
آلومینیم و کروم ایجاد میشود .ساختار کریستالی این آلیاژها معموال
مکعبی وجه پر ) (FCCاست .عمدهی کاربرد ابرآلیاژها در قسمتهای
داغ توربینهای گاز (پرههای توربین و محفظه احتراق) میباشد که دمای
گاز در این بخشها به بیش از  ۱۰۰۰درجه سلسیوس میرسد.

کربوهیدرات ها چگونه بر سالمت شما اثر می گذارند؟
.1

Oak Ridge National Laboratory

فاز نشریه دانشجویی شیمی و فناوری | شماره  | 3بهار | 1396

۲3

۲۴

| فاز نشریه دانشجویی شیمی و فناوری | شماره  | 3بهار 1396

21 MB

114 MB

40 MB

89 MB

33 MB

53 MB

35 MB

53 MB

سوپر اسید ،اسیدی با قدرت اسیدی بیشتر از سولفوریک اسید صد درصد خالص
میباشد که دارای تابع اسیدی هامت ( )H0برابر با  -۱۲است .بر اساس تعریف
جدید سوپر اسید محیطی است که در آن پتانسیل شیمیایی پروتون بیشتر از
سولفوریک اسید خالص است .سوپر اسیدهایی که به صورت تجاری در دسترس
هستند شامل تریفلوئورومتانسولفونیک اسید ( )CF3SO3Hمعروف به تریفلیک
اسید و فلوئوروسولفوریک اسید ( )HSO3Fمیباشد که هر کدام از آنها تقریباً هزار
بار قوی تر از سولفوریک اسید هستند .سوپر اسیدهای قوی از ترکیب یک اسید
لوئیس قوی و یک اسید برونستد قوی تولید میشوند .قویترین سوپر اسید
شناخته شده فلوئوروآنیمونیک اسید (تصویر) میباشد.
فلوئورو آنتیمونیک اسید ( )H2FSbF6قدرتی  ۱۰۱۶بار بیش از سولفوریک اسید
صد در صد خالص دارد و میتواند محلولهایی با  H0کمتر از  -۲۸تولید کند .فلوئورو
آنتیمونیک اسید ترکیبی از هیدروژن فلوئورید و آنتیموان پنتافلوئوراید میباشد.
در این سیستم ، HFپروتون خود را همزمان با برقراری پیوند  -Fبا آنتیموان
پنتافلوئوراید آزاد میکند .آنیون حاصل  -SbF6هم یک نوکلئوفیل ضعیف و هم یک
باز ضعیف میباشد.

