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  م٢٥/٠٣/٢٠٠٨                                ديپلوم انجينير کريم عطائی
  

   تکنولوژيی آينده–نانو تکنو لوژی 
  م٢٠٠٨مارچ /٢٣/٢٢مطبوعات سويس مو رخ 
  
 نانو متر می رسد فعاليت می کند در  صد يک  الی بهنانو تکنولوژی با کوچکترين قسمت يک اتوم که ساختمان آن

 تحقيقات با اين . باشدمی) ١٠ - ٦( و يا مليونم يک ميلی متر) ١٠ - ٩(ل يک ميلياردم يک متر حاليکه يک نانومتر معاد
 -Quantenکوانتن فزيک"نظر به دسيپلين مورد نظر سخن از .  مديدی به اين سو جاريستحجم کوچک از مدت

physik  " احۀ فزيک را در برمی کوانتن فزيک آن س: توضيح( . در ميان است) شيمی(و يا بصورت ساده از کيميا
  .)که طرز برخورد و تاثيرمتناوب کوچکترين اجسام را بر يک ديگر، مطالعه می کندگيرد 

 که متردر نانو تکنولوژی با جسمی به بزرگی نانو: آنچه در نانو تکنولوژی تازگی دارد، کار هر جهتۀ آن است 
 سال به ٤از . ی شود و تحقيق به عمل می آيدصفات و عکس العمل های ماورای موضوعات را در برميگيرد، کار م

 محصل برای آموختن علم ١٤٠دقيقاً  تدريس می گردد که در حال " بازل سويس"اين طرف  اين دستور در پوهنتون 
ميا، فزيک، رياضی و بيولوجی هميشه با در نظر يمحصلين دروس شان را در ک.  نام نويسی کرده اند" تکنيک نانو"

 تماس "Makro١ ماکرو"به ساحۀ اجسام .  از پيش می برندمتر نهايت کوچک به بزرگی نانوی"ذره ها"گرفتن 
  . گرفته نمی شود

  

  تغييرکريم آفتاب
مرکزمعلومات علمی نانوتکنولوژی را  پيش آمدی تشکيل می دهد که پارچه های فوق العاده کوچک دريک محيط 

تازگی ها  کشف شده بود مگر در همين ١٨ه در قرن اين دانش گرچ. جديد صفات عينی خود را تغيير می دهند
در بازار " ِکريم های آفتاب"بطورمثال امروز . ل عظيم اين پديده را مورد استفاده قرار دهدتحقيقات توانست پوتنسيا

ً  از سوختگی آفتاب جلوگيری می کنند ولی  . سفيد روی پوست به جا نمی گذارندقشردستياب می گردند که مطمئنا
 اين ِکريم ها کوچکتر از طول موج نور بوده و ازين لحاظ آنرا که بسيار نازک روی پوست چرب شود، ديده اجزای

سطح : بکار برده می شود"  ٢ Loutos-Effektِافکت لوتوس " يک طريق ديگری نانو تکنولوژی در.  نمی توانيم
لوط آب و خاک روی آن جای گرفته د که مخطوری دست دستکاری می گرد) ا رابرپارچۀ نساجی و ي(مواد عادی 

نتيجه چنان می شود که کاشی های تشناب خود بخود پاک می . می لولند) مرواريد مانند(نمی تواند، بلکه قطرات آن 
  . گردند و يا سطوحی که خود چرک را رد می کنند، بدست می آيد

  

  مواد جديد نانو
است "  ٣Nanotubes به باريکی نوک سوزن ینلچه هاي"  مترعلم نانوۀيکی از جديدترين و مهمترين ماده در ساح

نلچه های نانو نه تنها بسيار کوچک هستند و بکار برد مواد را صرفه می کنند . کاربن خالص توليد شده استاز که 
جريان هادی چون نلچه های کوچک .  بلکه بکلی مقاوم بوده و در مخلوط کردن با سرش چسپ آنرا تقويه می کند

 در البراتوار های IBMدرين ساحه کمپنی آی بی ِام . ، در تکنولوژی کمپوتر نيز بکار برده می شونددهستنبرق 
نولوژی به توليد چيپ های جديد و پروِسُسوِر کمپوتر اقدام  تا به کمک نانو تک،تحقيقی خود درسويس فعاليت دارد

  . تا حال طاقت چيپ با کوچک کردن اجزای آن از پيش برده شده است. نمايد
 نظر به صفات آن، بيشتر – زليسيوم و اوکسيد زليسيوم –عضو آی بی ِام اظهار داشت که با مادۀ اصلی " کارين وی"

 بصورت دوام دار در انکشات مواد "روشليکون سويس"ازين لحاظ در . نمی توانداز اين از حجم چيپ ها کاسته شده 
جديد و عناصر اساسی تحقيق بعمل می آيد که به تازگی ارتقای برجستۀ طاقت چيپ های کمپوتر را ممکن ساخته و 

را که با اين ) ينال(مرتبط به آن، موسسۀ تکنولوژی  صفات سيمی . شده می تواندادغام همزمان در طريق فعلی توليد 
انتظار می رود با فرق پوتنسيال . جريان برق را دارا می باشد، تحقيق می نمايدهادی متود توليد شده و صفت نيمه 

                                            
کوچک= بزرک در برابر ميکرو =  ماکرو ١  

. برگ های نباتات با اين افکت آب را جذب نيمی کند  ٢  
.جدار حجره جسم انسان را می شگافند نلچه های کوچک کاربن که به باريکی نوک سوزن ساخته شده اند و  ٣  
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که بسيار ناچيز خواهد بود، چاالن و پرچاو کردن عناصر مربوط اجرا گردد و تقليل مصرف انرژی )  ولتاژ(برقی 
  . برق را ممکن سازد

  ». کار می شود که صفات آن ها  در يک ساحۀ نهايت وسيع تحقيق و بکارد برده شود" ی نانوپارچه ها"روی « 
  

نظر به حجم حد اقل، ممکن اين پارچه ها بتوانند از : آن توام است ) خطر(چانس پارچه های کوچک نانو با ريسک 
لچۀ نانو به باريکی نوک سوزن هيچ کس نمی داند چه واقع خواهد شد اگر يک ن. جدار حجره های انسانی تير شوند

 انسان باص چنين يک واقعه می تواند باالی اع کهمنتقدين هراس دارند،. دريکی از حجرات مغز انسان جای بگيرد
آرمين "ميا و علم مواد،  يپرو فيسوِر ک. باعث گرديد " Asbest ٤اسبست"عين عمل بحرانيی را  به وجود بياورد که 

يک پروژه، پارچه های نانو را با رنگ شببين تجهيز می کند و می خواهد مشاهده   درسبورگ آلمانگ، در او"ريلر
پروبلم ديگر اين مواد . کند که آيا اين پارچه ها از جدار حجره می گذرند و در محيط حجره چه نوع عمل می کند

 بعمل می آيد، ممکن LCD موادی را که توسط نانو تکنولوژی تغيير يافته، چنانکه در سکرين: قابليت ريسايکل است
  . نيست از هم جدا و در جملۀ مواد اضافی رفع کرد

  

  پول برای نانو تکنولوژی
با اين گونه مشکالت هم، آينده نانو تکنولوژی نويد دهنده پنداشته می شود و مبالغ قابل دقت در زمينه سرمايه گذاری 

ً  يک صد مليون فرانک سويسی برای تاسيس يک . می گردد      يی نانو تکنولوژی در پوهنتون ۀ تحقيقموسسجديدا
  . سويس اعانه داده شدFreiburg يبورگافر
  

  پايان
  

  باربارا باليش
  

    

                                            
. تکليف شش در اثر خاکه اسبست، خطرتومور در سينه و شکم ، سرطان شش ٤  


