ماهنامه الکترونیکی ادارهکل پژوهش و فناوری

معاونــت آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
فن ــاوری ب ــه تنهای ــی نمیتوان ــد مش ــکالت بهداش ــتی موج ــود را ح ــل کن ــد ،ب ــا ای ــن
حـــال حفـــظ تعـــادل بیـــن تعـــداد کادر درمـــان نســـبت بـــه بیمـــاران الزم اســـت.
در ایــن شــماره  10فنــاوری را کــه میتوانــد ایــن تعــادل را حفــظ نمایــد معرفی کردهایم.

فناورانه
شمـاره سوم | دی ماه 1399
گردآوری و ترجمه :سعید آقایی

گرافیک :ادارهکل روابط عمومی

فنــــاوری و کاهــــش
تصادفــات جادهای
شــرکت فــورد قصــد دارد بــا اســتفاده
از خودروهایــی کــه بــه وســیله اینترنــت
بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد ،فنــاوری
پیشبینــی تصــادف قبــل از وقــوع آن
را آزمایــش کنــد...

فناوری در نســاجی
ویژگیهــای بهدســتآمده در نســاجی بــا اســتفاده از تکنولــوژی نانــو عبارتنــد از
دفــع آب ،مقاومــت در برابــر خــاک و چیــن و چــروک ،ضــد باکتــری ،ضــد اســتاتیک و
محافظــت در برابــر...

چاپگرهای سـه بعدی

گجـت نجـات از بهمـن و برف
گجت «میلو» یکی از گجتهای
مفید در زمستان محسوب میشود.
هنگامی که اسکی میکنید ،از اسنوبرد
استفاده میکنید یا حتی در فضای
برفی ورزش میکنید ،بهتر
است...

افشانه هوشمند
افشــانه (اســپری) یکــی از روشهــای
مصــرف دارو کــه بیمــار بــه شــکل
گاز استنشــاق میکنــد .داروهــا بــه
شــکل مایــع تحــت فشــار ،در ظــروف
مخصوصی ســاخته میشــوند و بیماران
آنهــا را در...

فنـــاوری چاپگرهـــای ســـه بعـــدی جـــزو
محبوبتریـــن فناوریهـــا در تمـــام
صنایـــع محســـوب میشـــوند و قطعـــا
حضـــور آنهـــا در صنعـــت پزشـــکی نیـــز
بســیار اثربخــش بــوده اســت.
تولی ــد مفاص ــل مصنوع ــی...

 MEOSARنسل بعدی سیستم
جستجوی نجات به کمک ماهواره
از ســال  ،1982سیســتم بیــن المللــی
ماهــوارهای  Cospas-Sarsatبــا
تعییــن دقیــق مــکان ســیگنالهای
چــراغ اضطــراری در کمــک بــه نجــات
نزدیــک بــه  4000نفــر نقــش
مهمــی داشــته...

دستگاههای پیشرفته ضبط داده-
یافتن اطالعات با سهولت بیشتر

ردیابـی و نظارت بر کشـتی
ردیابـی و نظـارت مـداوم شـناورها
مفهـوم دیگـری اسـت کـه اخیرا ً توسـط
سـازمانهای صنعتـی و نهادهـای
نظارتـی ماننـد ( ICAO ،(IMOنظـارت
دریایی و دیگران مورد بحث و بررسـی
قـرار گرفتـه اسـت .چندیـن
طـرح...

دســـتگاههای ضبـــط داده ماننـــد
 )Flight Data Recorders) FDRsیـــا
)Cockpit Voice Recorders) CVRs

در هواپیمایـــی و Voyage Data
 )Recorders) VDRsدر
دریــا نقــش بســیار مهمتــری
در ذخیرهســـازی...،

هواپیماهـای بدون سرنشـین -
نجات دهنـدگان حیات
وس ــایل نقلی ــه هوای ــی ب ــدون سرنش ــین
(پهپادهـــا) نقـــش برجســـتهتری در
عملیـــات  SARدارنـــد .هواپیماهـــای
بـــدون سرنشـــین بـــه عنـــوان «اولیـــن
واکنـــش» بـــرای تجزیـــه...

تجهیــزات ایمنی پوشــیدنی
تخمیـنزده میشـود کـه  1.4میلیـون
چـراغ اضطـراری (چراغهایی کـه در زمان
خطر به دسـتگاههای امدادرسـان محل
فـرد گمشـده زیـر بهمـن یـا آب را نشـان
میدهـد) در جهـان ثبـت
شـده باشـد ،امـا...

فناوری و کاهش تصادفات جادهای

شرکت فورد قصد دارد با استفاده از خودروهایی که با اینترنت با
یکدیگر ارتباط دارند ،فناوری پیشبینی تصادف قبل از وقوع آن را
آزمایش کند .شرکت خودروسازی فورد تصمیم دارد فناوریی را آزمایش
کند که برای پیشبینی تصادف قبل از وقوع آن طراحی شده .این
شرکت پروژه آزمایشی خود را طی  ۱۸ماه و با استفاده از  ۷۰۰خودرو
که از طریق اینترنت با یکدیگر ارتباط دارند در لندن و آکسفوردشایر
انجام میدهد .برای این کار اطالعات مربوط به ناوگان خودروها مانند
فشردن ترمز یا پدال گاز همراه دادههایی که از  ۲۵حسگر کنار جاده

جمعآوری میشود .برقراری ارتباط بین این خودروها و حسگرها به
محققان کمک میکند با در نظر گرفتن حرکت خودرو و زیربنای جاده،
چشماندازی از احتمال تصادف فراهم کنند« .جان اسکات» مدیر پروژه
حملونقل هوشمند فورد میگوید :به زودی تمام خودروهای جدید
با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و فرصت خواهیم داشتم تصادفات
جادهای را کاهش داده و جان انسانها را نجات دهیم.

فناوری در نساجی

ویژگیهای بهدستآمده در نساجی با استفاده از تکنولوژی نانو عبارتند
از دفع آب ،مقاومت در برابر خاک و چین و چروک ،ضد باکتری ،ضد
استاتیک و محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش ،بازدارنده بودن در
اشتعال ،ارتقاء قدرت رنگ ،پارچههای خود پاکساز و غیره .پارچه نانو
از طریق ایجاد رشتههای نانو باعث بهبود ویژگیهای دفع آب پارچه
میشود که هیدروکربنها و اندازه مشخصی از پارچه نخی معمولی
را به پارچه اضافه میکند تا تاثیر فازی بدون کاهش قدرت نخ ایجاد
شود .فضای بین رشتههای پارچه نسبت به قطره آب کوچکتر هستند،
اما از مولکولهای معمولی آب بزرگتر میباشند؛ در نتیجه آب باالی
رشتهها و باالی سطح پارچه باقی میماند .با این وجود مایع همچنان
میتواند در پارچه نفوذ کند ،البته اگر فشاری اعمال شود .این عملکرد
با حفظ توانایی تنفسی پارچه ،دائمی است.

گجت نجات از بهمن و برف

گجت «میلو» یکی از گجتهای مفید در زمستان محسوب میشود.
هنگامی که اسکی میکنید ،از اسنوبرد استفاده میکنید یا حتی در
فضای برفی ورزش میکنید ،بهتر است برای اتفاقات غیرمترقبه آمادگی
داشته باشید .این گجت ابعادی کوچک دارد و میتوان آن را بر روی
لباس نصب کرد ،دارای ویژگیهای زیر است:

امکانارتباطبادیگراندرشرایطیکهتلفنهمراهتانازدسترسخارجشدهاست

امکان اشتراک گذاری موقعیت مکانی شما با دیگران در سریعترین زمان ممکن
دارای شش میکروفون است که سر و صدای باد و پس زمینه را در حین تماس

کاهش میدهد

دسترسی سریع به مکالمات ذخیره شده
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار

چاپگرهای سه بعدی

فنـاوری چاپگرهـای سـه بعـدی جـزو محبوبتریـن فناوریهـا در تمـام
صنایع محسوب میشوند و قطعا حضور آنها در صنعت پزشکی نیز
بسیار اثربخش بوده است .تولید مفاصل مصنوعی ،استخوان ،پروتز
و انـواع حسـگر بـا سـازگاری حداکثـری بـا بـدن بیمـار جـزو مهمتریـن
کاربردهـای ایـن فنـاوری بـه شـمار میرونـد .بررسـی آزمایشهـای ایـن
حوزه حاکی از آن است که پروتزهای تولید شده به کمک این فناوری
بـرای بیمـار حداکثـر آسـایش و رفـاه را بـه همـراه دارد .همچنیـن تولید

داروهـای ترکیبـی در یـک قـرص بـرای درمـان بیماریهـای مختلـف بـه
عنـوان یکـی دیگـر از کاربردهـای ایـن فناوری محسـوب میشـود.

افشانههوشمند

افشانه(اسپری) یکی از روشهای مصرف دارو که بیمار به شکل
گاز استنشاق میکند .داروها به شکل مایع تحت فشار ،در ظروف
مخصوصی ساخته میشوند و بیماران آنها را در بینی و ریه اسپری
میکنند .داروهای افشانهای برای درمان بیماری آسم یکی از مهمترین
داروها به شمار میروند و اگر به درستی مصرف شوند ،بر روی بیماران
تاثیر  ۹۰درصدی خواهند داشت ،اما طبق آمار فقط  ۵۰درصد بیماران
میتوانند به درستی از آن استفاده کنند .در همین راستا دانشمندان
توانستند به کمک فناوری ،افشانههای هوشمندی ()Smart inhalers
را به تولید برسانند که با اتصال به بلوتوث به کمک بیمار میآید .در
واقع طراحان یک دستگاه کوچک به افشانه متصل کردند که میتواند
زمان مصرف هر دوز از دارو را در کنار روش استفاده درست را به ثبت
برساند .این اطالعات به گوشی موبایل هوشمند بیمار ارسال خواهد شد
و بیمار میتواند از وضعیت بیماری خود مطلع شود و مصرف دارو را
کنترل کند .بررسیهای مربوط به استفاده از این فناوری توسط بیماران
نشان میدهد آنها میتوانند به آسانی شرایط خود را کنترل کنند.

 MEOSARنسل بعدی سیستم جستجوی نجات به کمک ماهواره

از سال  ،1982سیستم بین المللی ماهواره ای  Cospas-Sarsatبا تعیین دقیق
مکان سیگنالهای چراغ اضطراری در کمک به نجات نزدیک به  4000نفر نقش
مهمی داشته .در سال  2014نزدیک به  700عملیات ( SARجستجو و نجات) با

کمک  Cospas-Sarsatانجام گرفت که منجر به نجات بیش از  2300نفر شد.

انتظار میرود نسخه بعدی  ،Cospas-Sarsatمعروف به ( MEOSARیا جستجو
و نجات در مدار زمین) ،در صورت استقرار کامل در  3-5سال آینده ،کل روند

 SARرا متحول کند MEOSAR .شامل پوشش ماهوارهای جهانی و تشخیص فوری
چراغ خطر ( 72ماهواره  MEOSARدر مقابل  12مورد امروز) و محاسبات دقیقتر

مکان چراغ (با استفاده از  6آنتن ایستگاه زمینی  )MEOSARو یک ویژگی منحصر

بفرد (بازگشت سیگنال ارتباطی به مخاطب ،که از ردیابی توسط ماهواره مطمئن
میشود) خواهد بود .با استفاده از  ،MEOSARچراغ خطر میتواند به جای اینکه
چندین ساعت طول بکشد ،در عرض  5دقیقه در مکان مورد نظرقرار گیرد .چندین

کشور در حال حاضر از سیستمهای  MEOSARاستفاده میکنند ،از جمله دو

منطقه فعال  SARدر جهان ،ایاالت متحده و همانطور که اخیرا اعالم شد ،منطقه
جنوب آسیا و اقیانوسیه استرالیا  /نیوزیلند است.

دستگاههایپیشرفتهضبطداده-یافتناطالعاتباسهولتبیشتر
دستگاههای ضبط داده مانند )Flight Data Recorders) FDRs

یا  )Cockpit Voice Recorders) CVRsدر هواپیمایی و
 )Recorders) VDRsدر دریا نقش بسیار مهمتری در ذخیرهسازی،
ارتباطات و تجزیه و تحلیل اطالعات اصلی کشتی خواهند داشت .در
مورد خاص هواپیمایی ،سواالتی که اغلب پرسیده میشود عبارتند
از« :چرا برای بدست آوردن اطالعات کابین خلبان باید منتظر سقوط
هواپیما باشیم؟» یا «چرا یافتن  FDRsو  CVRبسیار دشوار است؟»
چندین ایده توسط سازمانها و تولیدکنندگان هواپیمایی در نظر گرفته
شده است که مستلزم ساختن  FDRو  CVRقابل استفاده یا بیرون
انداختن قبل از سقوط است ،در حالی که یکپارچه سازی فناوری چراغ
راهنما برای ایجاد راحتتر آنها در خارج از منطقه حادثه یا شناور بودن
روی آب است .مفاهیم مشابهی برای VDRها در نظر گرفته شده است
تا بتوان آنها را با سرعت بیشتری در حوادث دریایی یافت.
Voyage Data

ردیابی و نظارت بر کشتی

ردیابی و نظارت مداوم شناورها مفهوم دیگری است که اخیراً توسط
سازمانهای صنعتی و نهادهای نظارتی مانند ( ICAO ،(IMOنظارت
دریایی و دیگران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .چندین طرح
صنعتی از جمله ( GMDSSسیستم های ایمنی جهانی) پیشنهاد ارسال
اطالعات موقعیت هواپیما یا کشتی را هر چند دقیقه یک بار ،نه لزوما به
طور مداوم دارند .با این وجود ،اگر وضعیت بحرانی در کشتی شناسایی
شود ،دادههای مکان و کشتی بطور خودکار فعال میشوند تا به عنوان
مثال ،هر دقیقه یا هر چند ثانیه یک بار ارسال شوند .سپس این
دادهها میتوانند توسط کنترل ترافیک هوایی ،اپراتورهای ناوگان یا سایر
پرسنلی که میتوانند راهنمایی به خلبان ،ناخدا یا خدمه ارائه دهند ،در
سریعترین زمان بررسی شوند.

هواپیماهای بدون سرنشین  -نجات دهندگان حیات

وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپادها) نقش برجستهتری در
عملیات  SARدارند .هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان «اولین

واکنش» برای تجزیه و تحلیل صحنههای تصادف ،تعیین مسیرهای
اضطراری و مکانیابی بازماندگان احتمالی مورد استفاده قرار

میگیرند .نمایش یک هواپیمای بدون سرنشین که در یک مکان

اضطراری در اقیانوس پرواز میکند و سپس حلقههای محافظ را

مستقیما به سوی افراد گرفتار میاندازد ،یکی از جالبترین برنامهها
در کنفرانس جهانی فدراسیون نجات دریایی بود.

تجهیزات ایمنی پوشیدنی

تخمیـنزده میشـود کـه  1.4میلیـون چـراغ اضطـراری (چراغهایـی کـه

در زمـان خطـر بـه دسـتگاههای امدادرسـان محـل فـرد گمشـده زیـر
بهمـن یـا آب را نشـان میدهـد) در جهـان ثبـت شـده باشـد ،امـا ایـن

درصـد کمـی از تعـداد کل قایقرانـان ،ملوانـان ،کوهنـوردان ،کمپهـا

و خلبانـان در سـطح جهـان اسـت .بـرای کمـک بـه افزایـش ایـن
درصـد ،چنـد شـرکت بـا یکدیگـر همـکاری میکننـد تـا فنـاوری چـراغ
اضطراری را در تجهیزات ایمنی و لباس واقعی ادغام کنند .در آینده،

نمونههـای بیشـتری از فنـاوری چـراغ اضطـراری را میبینیـم کـه در

ت و لبـاس بیـرون از
قایقهـا و جلیقههـای نجـات ،لبـاس پـرواز ،سـاع 
خانه جاسـازی شـده اسـت .با محبوبیت ورزشهایی که در فضای باز
انجام میشـوند و با توجه به حوادث شـایع ،شـاهد افزایش اسـتفاده

از تجهیـزات ایمنـی پوشـیدنی آمـاده ،بـرای موقعیتهـای اضطـراری
خواهیـم بـود.

در شماره بعد بخوانید...
پیشگامان فناوری در دوره جدید جستجو و نجات

دیوارهای نشکن

