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دانشگاه  عمران  مهندسی  دانشكده  بازنشسته  احسانی  پروفسور 
لوله زيرزمينی سبك وزن جديد طراحی كرده است  نوعی  آريزونا 
لوله را دگرگون خواهد  ادعای وی صنعت ساخت خطوط  به  كه 
ساخت. اين پژوهشگر در لوله جديد به جای بتن يا فوالد متداول، 
از يك اليه مركزی النه زنبوری سبك وزن پالستيكی، مشابه با موارد 
اليه های  ميان  كه  كرده  استفاده  هوافضا،  صنعت  در  شده  استفاده 
پارچه الياف كربن اشباع شده با رزين قرار گرفته است. در مجموع، 
و  فوالدی  لوله های  از  محكم تر  هم  شايد  و  محكمی  به  مواد  اين 
بتنی هستند كه ساخت و حمل و نقل آنها زمان بر و هزينه بر است. 
بتوان  تا  می شوند  ساخته  كوتاه  طول  با  بتنی  و  فوالدی  لوله های 
درجا  جديد  لوله های  اما،  كرد.  حمل  چرخ   18 تريلی  با  را  آنها 
ساخته می شوند. بنابر اين، لوله ها يك پارچه بوده و به طور مجازی 
طول نامحدودی دارند، از اين رو به آنها لوله های نامحدود اطالق 

می شود.
نشت  و  طوالنی  حمل  فواصل  ساخت،  سنگين  فرايندهای 
تا  شد  موجب  بتنی  و  فوالدی  لوله های  در  زمين  به  رو  اتصاالت 
اولين  عنوان  به  را  نامحدود  لوله های  احسانی  پروفسور  شركت 

لوله های سبز دنيا بازاريابی كند. 
به گفته اين طراح، اين نوآوری در حقيقت دو جنبه دارد، يكی 
سبك وزنی ناشی از النه زنبوری به كار رفته در لوله و ديگری قابليت 
واقع، ساخت  در  است.  كننده  برای مصرف  نامحدود  تامين طول 
لوله با طول نامحدود كامال امكان پذير نيست، اما اين فناوری عمال 
ساخت لوله های بسيار طويل را ممكن می سازد. به گفته طراح لوله، 
با اين روش می توان لوله ای به طول يك مايل ساخت. مسلما لوله ها 
در هر 1000 فوت نياز به يك اتصال انبساطی برای تنفس دارند. 

لوله ها  در  فوت   20 هر  اتصاالت  اين  امروزه 
قرار می گيرند.

آن  توليد  روش  در  لوله ها  اين  ساخت  راز 
مختلفی  اليه های  روش،  اين  در  است.  نهفته 
از پارچه كربن و النه زنبوری در اطراف مندرل 
سطح  با  قالب  نوعی  مندرل  می شود.  پيچيده 
مقطع يكسان با سطح مقطع داخلی لوله است 

كه نوعا، اما نه الزاما، دايره ای است. 
مواد  كه  می شود  آغاز  لوله  يك  با  ابتدا  اصلی  لوله  ساخت 
روی  كربن  منسوج  از  اليه  دو  و  مي شود  پيچيده  آن  اطراف  در 
شيشه  يا  كربن  منسوج  اليه  دو  سپس،  می گيرد.  قرار  النه زنبوری 
روی سطح بيرونی قرار داده می شود. با لغزاندن لوله ساخته شده از 
روی مندرل می توان لوله سازی را به همين ترتيب ادامه داد. برای 
مثال، اگر مندرل به طول 20 فوت باشد، آنگاه با بيرون كشيدن 18 
فوت از لوله و حركت دادن كاميون رو به جلو می توان لوله را در 
زمين انداخت و با باقی ماندن 2 فوت از لوله روی مندرل به كار 

لوله سازی ادامه داد. 
الياف كربن، رزين و ساختار النه زنبوری هوافضايی مواد بسيار 
حمل  مخارج  از  جزئی  با  را  آنها  می توان  كه  هستند  سبك وزنی 
لوله های پيش ساخته سيمانی يا فوالدی به محل ساخت انتقال داد. 
به عقيده پروفسور احسانی، اين فناوری اشتغال زايی به دنبال دارد 
و موجب شكوفايی اقتصاد محلی می شود. مثال اگر طرح ساخت 
لوله به يك كشور در حال توسعه تعلق داشته باشد، می توان مواد 
اوليه را برای كارگران با كشتی حمل كرد. اندازه و شكل لوله مد 
نظر اهميتی ندارد. آنچه كه نياز است، ساخت يك مندرل و توليد 
لوله به طور درجاست كه می توان آن را با افراد محلی تحت نظارت 
پيمانكاری 107  برنده يك  انجام داد. شركت مزبور اخيرا  شركت 
ميليون دالری برای ساخت اولين 4 مايل لوله 42 اينچی از اين نوع 
لوله برای طرح آب رسانی يك بيليون دالری Navajo-Gallup شده 
است. اين طرح شامل 280 مايل خط لوله آب رسانی به بيش از 40 

نقطه Navajo در نيومكزيكو و آريزوناست.
به گفته پروفسور احسانی، با اين طرح می توان امروز كار را در 
از نظر محل  انجام داد و محدوديتی  پاناما  هاوايی و هفته بعد در 

كارخانه و توليد لوله وجود ندارد.

http://civil.arizona.edu منبع:     

استفاده از مواد هوافضايي برای ساخت خطوط لوله سبز يك پارچه
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افزايش دوام دندان های کاشته شده در لثه با نانوکامپوزيت گرافنی

اخبار علمی

دو شركت بريتانيايی با همكاری يكديگر اقدام به طراحی و ساخت 
ساخت  برای  است  قرار  كه  كرده اند  گرافنی  نانوكامپوزيت  نوعي 

دندان های قابل كاشت در لثه استفاده شود.
شركت Today Tech با همكاری شركت اوودنتال اقدام به طراحی 
اين دو  بر گرافن كرده اند.  مبتنی  پليمری  نانوكامپوزيت  و ساخت 
پوندی شركت هزار  مالی 150  از حمايت  كار،  اين  برای   شركت 
يك ساله،  طرح  اين  اصلی  هدف  كرده اند.  استفاده   Innovate UK

كاشت  در  استفاده  برای  گرافن  بر  مبتنی  مقاومی  كامپوزيت  يافتن 
دندان است به طوری كه بتواند دوام زيادی داشته باشد.

در  استفاده  برای  مقاوم تری  مواد  دنبال  به  دندان پزشكی  صنعت 
پروتز دندان است، موادی كه دارای مقاومت زيادی در برابر شرايط 
پرفشار دندان ها داشته باشند. از سوی ديگر، سازندگان بايد مطمئن 
باشند كه اين مواد موجب آثار منفی بر بافت های دهان نمی شود. 
در  آنها  بيشتر  اما  شده اند،  آزمايش  مختلفی  تركيبات  تاكنون 
كوتاه مدت دچار شكستگی شده يا واكنش آلرژی زا ايجاد كرده اند. 

بنابراين، برای استفاده در دهان مناسب نبوده اند.
پلی اتر اتركتون )PEEK( ماده ای است كه برای ساخت كاشتنی ها 
با  زيست سازگاری  دليل  به  ماده  اين  می شود.  استفاده  بدن  در 
حالت  در  نمی شود.  آن  سوی  از  واكنش  موجب  بدن،  بافت های 
مصارف  برای  می تواند  تركيب  اين  گرافن،  با   PEEK تركيب 
دندان پزشكی مناسب باشد. تجربه شركت Today Tech در حوزه 
توليد و تعيين مشخصات گرافن و همچنين تجارب شركت اوودنتال 
در حوزه دندان پزشكی موجب شده است تا با همكاری آنها تركيب 
اين  مسئوالن  شود.  امكان پذير   PEEK با  گرافنی  نانوپالكت های 
دو شركت اميدوارند كه تركيب گرافن با اين پليمر موجب توليد 

نانوكامپوزيتی مستحكم برای مصارف دندان پزشكی شود.
نقص های  و  مشكالت  می تواند  گرافن  با  شده  تقويت  پليمر 
تركيبات استفاده شده در پروتز دندان را رفع كند. با اين كار، دوام 
مواد به كار رفته در كاشت دندان افزايش يافته و تعداد جراحی های 
نظر  نقطه  از  گرافن  می يابد.  كاهش  دندان  ترميم  برای  نياز  مورد 
است.  شفاف  حال  عين  در  و  بوده  خنثی  ماهيت  دارای  زيستی 

بنابراين، ظاهر دندان ها را تغيير نمی دهد.
دندان های كاشته شده در لثه بايد شرايط خاص دهان را تحمل 
و  جويدن  از  حاصل  سايش  و  رطوبت  زياد،  نسبتًا  دمای  كنند. 
مسواک زدن، شرايط سختی را برای اين دندان ها فراهم می كند كه 

احتمال آسيب مكانيكی آنها را افزايش می دهد.

http://2-dtech.com            :منبع

آجرهای نانوکامپوزيتی، جايگزين آجرهای سیمانی
شركت Watershed Materials با استفاده از نانوذرات معدنی، موفق 
به ساخت آجرهای سبك بدون استفاده از سيمان شده است. توليد 
اين آجرها می تواند رهايش گاز كربن دی اكسيد را به محيط زيست 

كاهش دهد.
 SBIR اين شركت اعالم كرد كه موفق به دريافت فاز دوم حمايت
آجرهای  تجاری سازی  و  توسعه  برای  آمريكا  علوم  ملی  بنياد  از 

بدون سيمان شده است. Watershed فاز اول اين كار را در اوايل 
سال جاری ميالدی با موفقيت پشت سر گذاشته و با انگيزه زيادی 
دوم  فاز  در  تجاری سازی  و  توسعه  تحقيق،  بخش  اتمام  درصدد 

است.
را  دالری  هزار   740 مالی  حمايت  دوم،  فاز  برای  شركت  اين 
اين  است.  كرده  دريافت  سيمان  فاقد  سبك  آجرهای  توليد  برای 
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فناوری نوين بازيافت پالستیك بدون نیاز به آب

برای  جديدی  سامانه   Ak Inovex نام  به  مكزيكی  شركت  يك 
بازيافت پالستيك و توليد دانه های پالستيكی ارائه داده است كه 
به آب نيازی ندارد و انرژی مورد نياز آن به اندازه نيمی از انرژی 

است. كنونی  بازيافت  سامانه های 
گفته می شود، به كمك اين سامانه در عين حال، اقالم پالستيكی 
قبلی  پالستيكی  اشيای  از  بهتر  حتی  يا  كيفيت  همان  با  جديدی 
فرايند  ارائه  به  می تواند  رويكردی  چنين  مي شود.  ساخته 
بيانجامد كه به طور قابل توجهی ارزان تر  دوستدار محيط زيست 

از روش های موجود است.
ساير  و  غيرقابل مصرف  بطری های  پالستيك،  بازيافت  فرايند 
اجسام را به اشيای كارآمدی تبديل می كند و به توليد همه اقالم 
حتی  و  سه بعدی  چاپ  الياف  تا  گرفته  پلی استر  لباس های  از 

كنونی  فرايندهای  حال،  اين  با  می كند.  كمك  ديزلی  سوخت 
بازيافت  حين  را  زيادی  آب  مقدار  و  هستند  انرژی بر  و  زمان بر 

بلوک های  جايگزين  زودی  به   ZeroBlock به  موسوم  آجرهای 
سنگين سيمانی می شوند.

موجب  كه  می شود  توليد  سيمانی  بلوک  تن  ميليارد ها  هرساله 
برای  می شود.  اتمسفر  به  دی اكسيد  كربن  تن  ميليون ها  رهايش 
كاهش انتشار اين گاز، شركت Watershed اقدام به كاهش مقدار 
كربن و استفاده از مواد قابل بازيافت در بلوک های سيمانی كرده 
بازار  وارد  محصول  اين   ،2015 سال  تا  می شود  پيش بينی  است. 

شود.
نانوذرات  از  خود  جديد  آجرهای  توليد  در  شركت  اين 
شدن  پليمر  از   Watershed است.  كرده  استفاده  معدنی 
سازنده  واحدهای  ميان  پيوند  ايجاد  برای  نانوآلومينوسيليكات ها 
اين  اوليه  تركيبات  فشردن  برای  همچنين،  است.  كرده  استفاده 
كرده  ابداع  جديد  هيدروليكی  فشرده سازی  روش  يك  آجرها، 
است تا بتواند واحدهای سازنده را متراكم كرده و آجر توليد كند. 
با اين فناوری جديد می توان انرژی مورد نياز برای توليد آجر را 

تا 90 درصد كاهش داد.
ديويد ايستون مديرعامل شركت Watershed می گويد: ما به دنبال 
تركيب فناوری های قديمی و جديد هستيم تا با اين ادغام يكی از 
از  بتوان  مشكالت بزرگ محيط زيست را رفع كنيم. در حالتی كه 
مواد مناسب برای ساخت آجر استفاده كرد، اين هدف دست يافتنی 

به حذف سيمانی  موفق  نانو  فناوری   از  استفاده  با  ما  خواهد شد. 
شديم كه مسئول 6-7 درصد از گازهاي گلخانه ای توليدی در جهان 
است. پتانسيل های كاربردی اين ماده جديد ما را شگفت زده كرده 

است.
شركت Watershed در سال 2011 تأسيس شد. هدف آن ارائه 
فرمول بندی جديدی برای حذف سيمان از مصالح ساختمانی است. 
مؤسس اين شركت، ديويد ايستون است كه در حوزه ساختمان 35 

سال سابقه كار دارد.

http://watershedmaterials.com       :منبع
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نانوکامپوزيتی با قابلیت تبديل 90 درصد نور خورشید به گرما
كامپوزيتی  ساخت  به  موفق  نانوذرات،  از  استفاده  با  پژوهشگران 
شدند كه قابليت تبديل 90 درصد از نور خورشيد را به گرما دارد. 
اين ماده برای توليد برق در نيروگاه های خورشيدی مناسب است.

بر  مبتنی  پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا موفق به ساخت ماده  ای 
و  خورشيد  نور  از  درصد   90 جذب  قابليت  كه  شدند  نانوذرات 

تبديل آن را به گرما دارد. 
و  است  مقاوم  گرما  برابر  در   700°C دمای  تا  جديد  ماده  اين 
داشته  دوام  سال ها  رطوبت،  و  خورشيد  نور  معرض  در  می تواند 
باشد. اين درحالی است كه پيل های خورشيدی فعلی در دماهای 
نتايج  شوند.  تعويض  بايد  ديدن  گرما  دليل  به  و  می كنند  كار  كم 
اين پژوهش در قالب مقاله ای در نشريه NanoEnergy منتشر شده 

است.
سانگو جين از پژوهشگران اين طرح می گويد: ما قصد داشتيم 
كه ماده ای با قدرت جذب نور زياد توليد كنيم، در واقع به دنبال 
توليد يك سياه چاله برای نور خورشيد بوديم. برای ساخت اين ماده 
 ،10 mμ 10 تا nm جديد، پژوهشگران از موادی با ابعاد مختلف، از
استفاده كردند. اين ساختار جديد می تواند نور خورشيد را به دام 

اندازد و در دمای زياد نيز كار كند.
متمركز  از  جهان  سراسر  در  انرژی   3/5  GW حاضر،  حال  در 
كردن نور خورشيد )CSP( به دست می آيد كه برای تامين انرژی 2 
ميليون خانه كافی است. اين روش تامين انرژی، شباهت زيادی به 
روش توليد برق از سوخت های فسيلی دارد. زيرا در هر دو، گرمای 
الكتريكی  انرژی  نهايت  در  و  آب شده  تبخير  موجب  توليد شده 

توليد می شود. 

تبخير  موجب  فسيلی  سوخت های  ساير  يا  زغال سنگ  سوختن 
توربين های  آمدن  در  به حركت  موجب  بخار  جريان  و  شده  آب 

توليد برق می شود. 
همچنين،  می كند.  بخار  را  آب  خورشيد  نور   ،CSP روش  در 
بدين ترتيب،  كه  می شود  نمك  ذوب  موجب  گرما  اين  از  بخشی 
انرژی مزبور ذخيره شده و شب ها كه نور خورشيد وجود ندارد، 
امكان  انرژی ذخيره شده برای توليد برق استفاده می شود.  اين  از 
پيل های  به  نسبت  اين روش  مزيت های  از  برق  توليد 24 ساعتي 

فتوولتائيك است.
در اين روش، بيش از 100 هزار آيينه نور خورشيد را به سوی 
يك برج متمركز كرده و يك ماده جاذب، نور خورشيد را به گرما 
كمترين  با  می تواند  طرح  اين  در  شده  توليد  ماده  می كند.  تبديل 

اتالف، نور تابيده شده را به گرما تبديل كند.

http://www.nanotech-now.com      :منبع

و پالستيكی  اجسام  شستن  برای  آب  اين  می كنند.   مصرف 
پاک كردن ناخالصی ها و تجزيه كردن آنها به كار می رود.

سامانه جديد، می تواند اجسام پالستيكی بازيافتی را به اشيای 
جديد تبديل كرده و اين كار را بدون نياز به دماهای زياد و آب 
استفاده  ويژه ای  ديواره های  از  فناوری  اين  در  می دهد.  انجام 
قالب بندی  جديد  مطلوب  شكل  به  را  پالستيك ها  كه  مي شود 

كرده و همزمان اجسام جديد را خنك می كند.
نوع  هر  از   90% از  بيش  فراورش  قابليت  آب  بدون  فرايند 
 پالستيك را شامل پلی استيرن، اسفنج استيرن، پلی اتيلن ترفتاالت و

استيرن )ABS( دارد. بوتادی ان  آكريلونيتريل 
جديد  فناوری  در  رفته  به كار  دستگاه هاي  می شود،  گفته 
كمتری  فضای  و  است  كنونی  انواع  بازيافت كننده  از  كوچك تر 

می كنند. اشغال 
بازيافت  قابليت های  گسترش دادن  دنبال  به  مكزيكی  شركت 

اوليه سامانه جديد است. نمونه 

http://www.treehugger.com          :منبع
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تولید لیمونین از پیرولیز الستیك

يك پژوهشگر ايرانی موفق 
كه  شد  طرحی  اجرای  به 
الستيك  بازيافت  راه  از 
از  كه  ليمونين،  به  می توان 
مواد اوليه شوينده ها بوده و 
در صنعت رنگ نيز كاربرد 
به  مقرون  طور  به  دارد، 

صرفه دست يافت.
وصفی،  وحيد  گفته  به 
مهندسی  دكتری  دانشجوی 
صنعتی  دانشگاه  پليمر 

در  الستيك،  پيروليز  فرايند  از  رزين  توليد  ايده پرداز  اميركبير، 
يا  جمع آوری  مناطق  برخی  در  الستيكی  زباله های  عمده  ايران 
سوزانده می شوند كه موجب آلودگی های زيست محيطی و ورود 
 تركيبات گوگردی ناشی از فرايند پخت الستيك ها به هوا شده و

نيز محلی برای رشد حشرات می شوند.
فرايند  محصوالت  از  بخشی  گفت:  طرح  اين  باره  در  وی 
پيروليز الستيك )سوزاندن الستيك در دمای C°900( دوده است 
هوا  به  كربن دی اكسيد  زيادی  مقدار  ورود  موجب  آن  توليد  كه 

می شود.
مصرف  و  دما  به  الستيك ها  سوزاندن  برای  اينكه  بيان  با  وی 
پليمری  زباله های  ازحجم   19% افزود:  است،  نياز  زيادی  انرژی 
در  زباله ها  اين  از   5% تنها  كه  هستند  الستيك(  و  )پالستيكی 

بازيافت و دوباره استفاده می شوند. جوامع پيشرفته 
پيروليز الستيك ها  اينكه در روش معمولی  به  اشاره  با  وصفی 

گاز  روی  تمركز  بيشتر 
داشت:  اظهار  است،  جامد 
در اين طرح با تمركز روی 
می توان  مايع  گاز  توليد 
را  الستيك ها  پيروليز 
چرا  كرد.  صرفه  به  مقرون 
می توان  حالت  اين  در  كه 
دمای  در  الستيك ها  از 
و  كرد  توليد  دوده  كمتری 
مواد  ساخت  به  درنهايت 
ليمونين  مانند  باارزشی 
رسيد. ليمونين در صنايع رنگ، رزين و جال سازی به عنوان ماده  
توليدی مواد  بر آن، شركت های  افزون  بسيار كاربرد دارد.  اوليه 
شوينده در تركيبات خود می توانند از آن استفاده كنند. همچنين، 
ليمونين قابليت جايگزينی كلروفلوئوروكربن ها را در سامانه های 
 85 حدود  زيادی،  بسيار  قيمت  از  و  دارد  خنك كننده ها  تبريد 

يورو به ازای هر ليتر برخوردار است.
مايعات  ليمونين جزو  در حال حاضر  براينكه  تاكيد  با  وصفی 
اين  از  استفاده  با  كرد:  خاطرنشان  است،  جهان  در  گران قيمت 
كيلوگرم   1000 هر  ازای  به  می توان  پيروليز الستيك ها  در  طرح 
 250 دوده،  كيلوگرم   370 سيم،  كيلوگرم   80 بازيافتی،  الستيك 
به دست  ليمونين  ليتر   270 تا    230 و  پيروليز  روغن  كيلوگرم 

آورد.

http://www.mehrnews.com              :منبع

 

هنگامي كه براي اثبات اعتبار كاالها روي آن برچسب زده مي شود، 
هدف دورماندن از فناوري هاي تقلبي  است. بهترين برچسب بايد 
منحصر به فرد، پيچيده، به آساني خوانا و ساخت مجدد آن دشوار باشد، 
از معتبرترين برچسب هاي طبيعي اثر انگشت است كه تكرارپذير 
نيست، اما به آساني خوانده مي شود. پژوهشگران دانشگاه ملي سئول 
پليمرهاي  از  ضدتقلب  برچسب هاي  ساخت  براي  فرايند  نوعي 

سيليكاي چروک ابداع كردند كه مانند اثر انگشت براي تشخيص 
 Advanced Materials استفاده مي شود. اين كار پژوهشي در نشريه
به چاپ رسيده است. در بهترين برچسب ها از كدگذاري غيرقطعي 
استفاده مي شود. اين بدان معني است كه حتي اگر از همان فرايندي 
ساخت  براي  شده  استفاده  ضدتقلب  برچسب  ساخت  براي  كه 
برچسب ديگري استفاده شود، دو برچسب باهم متفاوت خواهند 

پلیمرهاي ضدتقلب با عملکردي مانند اثرانگشت



113

13
93

ن 
ستا

زم
 ،4

ره 
ما

 ش
م،

هار
 چ

ل
سا

ي، 
يج

رو
-ت

ي
لم

ه ع
نام

صل
ف

بود. برچسب هاي غيرقطعي بسيار 
تصادفي بوده و پيچيدگي يا سطح 
آنها  كدگشايي  راهبرد  و  امنيتي 
دشوار  مختلف  محصوالت  براي 
است. اين موضوع باعث مي شود 
برچسب هاي  از  نوع  اين  تا 
صنعتي  كاربردهاي  در  ضدتقلب 
پژوهشگران  باشند.  غيرمطلوب 
الگوهاي  ايجاد  روش  از 
براي  انگشت  اثر  فرد  به  منحصر 
تكثير  غيرقابل  برچسب  طراحي 
فرايند  كردند.  استفاده  ضدتقلب 
زمينه اي  پوشش دهي  شامل  آنها 

زمينه  خشك كردن  سپس  و  سيليكا  پليمرهاي  با  نانوذرات  مانند 
است.  آن  در  جمع شدگي  ايجاد  منظور  به  پليمر  با  يافته  پوشش 
اين كار موجب ايجاد چروک در پليمر مي  شود. براي آزمودن آنكه 
برچسب هاي پليمري ساخته شده مانند اثرانگشت عمل مي كنند، اين 
پژوهشگران، پليمرها را در معرض همان فنون تشخيص اثرانگشت 
قرار دادند. در اين فنون الگوهاي اثرانگشت كه به آنها جزئيات گفته 
مي شود، براي تشخيص نقاط جزئي منحصر به فرد مطالعه مي شود. 
موفقيت آميزي  به طور  فن  اين  اثرانگشت،  الگوريتم  از  استفاده  با 
ثابت  اين كار  پليمر سيليكا مشخص مي كند.  نقاط جزئي را روي 
مي كند كه فن موجود را مي توان براي تشخيص برچسب هاي امنيتي 
به كار برد. پژوهشگران دريافتند، در مقايسه با اثرانگشت مصنوعي 
انسان، برچسب هاي پليمري داراي الگوهاي جزئي تصادفي بيشتري 
هستند. اين بدان معني است برچسب  هاي مجزا از اثر انگشت هاي 
با  حتي  را  چروک ها  الگوي  حالي كه  در  منحصربه فردتراند.  مجزا 
آورد.  به وجود  مجددا  نمي توان  زمينه  و  شرايط  همان  از  استفاده 
آنها  كنند.  كنترل  را  توانستند چگالي جزئيات  كره اي  پژوهشگران 
استفاده   UV تابش  يا طول موج  فرايند پوشش دهي  تغيير زمان  با 

شده براي مرحله نور پليمر شدن  
توانستند طول موج الگوي جزئي 

را كنترل كنند.
با  تناسبي  به طور  موج  طول 
يا  پوشش دهي  زمان  افزايش 
 UV نور  انرژي  استحكام  كاهش 
پيچيدگي  هرچه  مي يابد.  افزايش 
باشد، سطح  بيشتر  الگوي چروک 
مي شود.  بيشتر  برچسب  امنيتي 
به  جزئيات  چگالي  با  پيچيدگي 
 ازاي واحد طول متناسب است و
طول  با  معكوس  به طور  چگالي 
با  بنابراين  است.  متناسب  موج 
را  پليمر  موج چروک  طول   ،UV استحكام  يا  واكنش  زمان  تغيير 

مي توان براي سطح امنيتي مطلوب تنظيم كرد. 
اين  كرده اند،  خاطرنشان  خود  مقاله  در  طرح  اين  پژوهشگران 
قابليت  نظر  از  غيرقطعي  كدهاي  ميان  اثرانگشت  جديد  رهيافت 
تنظيم ظرفيت كدگذاري يا سطح امنيتي اولين به شمار مي رود. آنها 
شرايط  تحت  و  مختلف  كاالهاي  روي  را  خود  پليمري  برچسب 
متفاوت آزمايش كردند. نتايج نشان داد، برچسب آزمايش شده در 
دماهاي زياد، صوت دهي و تورم و جمع شدگي مكرر دست نخورده 

باقي  مي ماند.
به طور كلي، الگوي چروک پليمرهاي سيليكا كه روي زمينه قرار 
محصوالت  اعتبار  كه  مي كند  ايجاد  امنيتي  برچسب  يك  مي گيرد، 
مختلف را تضمين مي كند. اين برچسب ها داراي سطح امنيتي قابل 
تنظيم اند كه به و سيله چگالي جزئيات در الگوي چروک قابل كنترل 
است. همچنين، برچسب ها با استفاده از همان فن به كار رفته براي 

تحليل اثر انگشت به آساني قابل خواندن هستند.

http://phys.org/news         :منبع

از جناب آقاي دکتر حسین بوهندي که تا نیمه اول سال 1393  دستیاري سردبیر را در اين فصلنامه برعهده 

داشته اند، تشكر و قدرداني مي شود. همچنین، انتصاب جناب آقاي دکتر علیرضا مهدويان، به عنوان سردبیر 

اين فصلنامه را تبريك گفته و براي ايشان آرزوي موفقیت داريم.

نشريه بسپارش


