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پژوهشگران آمریکایی ابداع کردند
حسگز گزافینی که غذای فاسد را شناسایی میکند

پضٍّطگزاى آهزیکاییًَ ،عی حسگز اس جٌس گزافیي ابذاع کزدُاًذ کِ هیتَاًذ غذاّای فاسذ را ضٌاسایی
کٌذ.
بِ گشارش ایسٌا ٍ بِ ًقل اس ًیَسبزیک ،پضٍّطگزاى "داًطگاُ ایالتی آیٍَاحسگزّای جذیذی را کِ با رٍش
چاپ سِبعذی ابذاع کزدُاًذ ،در هاّی تي فزٍ بزدًذ ٍ سپس بِ بزرسی دادُّای آًْا پزداختٌذ.
پضٍّطگزاى ،ایي حسگزّا را با کوک چاپگز سِبعذی رٍی یک الیِ پلیوزی اًعطافپذیز چاپ کزدًذ ٍ
تَاًایی آًْا را بزای ضٌاسایی ّیستاهیي هَرد بزرسی قزار دادًذ کِ ًَعی آلزصى ٍ ضاخع بزای ضٌاسایی
هاّی ٍ گَضت فاسذ است.

پضٍّطگزاى در ساخت حسگزّای خَد ،اس گزافیي استفادُ کزدًذ کِ بِ خاطز استحکام ،قابلیت رساًایی،
استفادُ اس گزافیي در ساخت حسگزّای تطخیع غذای .اًعطافپذیزی ٍ سیستساسگاری ،هَرد تَجِ است
فاسذ ،یک رٍش کنّشیٌِ است کِ اهکاى ابذاع الکتزٍدّایی با ٍضَح باال را بزای استفادُ در حسگزّای
الکتزٍضیویایی فزاّن هیکٌذ .ایي حسگزّا هیتَاًٌذ هَلکَلّای کَچکی هاًٌذ هَلکَلّای ّیستاهیي را
تطخیع دٌّذ.
استادیار هٌْذسی هکاًیک داًطگاُ ایالتی آیٍَا ٍ سزپزست )"(Jonathan Claussenجاًاتاى کالٍسي"
ایي پضٍّص گفتٍ :ضَح باال هَضَع هْوی استّ .ز چقذر کِ ٍضَح الکتزٍدّا بیطتز باضذ ،حساسیت
سیستحسگزّا ًیش بیطتز است.

آسهایطگاُ "ٍ"(USDA) ،سارت کطاٍرسی آهزیکا""(NSF) ،ایي پضٍّص ،با حوایت "بٌیاد هلی علَم آهزیکا
اًجام )" ٍ"(NISTهَسسِ هلی فٌاٍری ٍ استاًذاردّای آهزیکا )"(AFRLتحقیقات ًیزٍی َّایی آهزیکا
ضذُ است.
استادیار هٌْذسی هکاًیک داًطگاُ ایالتی آیٍَا ٍ اس پضٍّطگزاى ایي )"(Carmen Gomesکارهي گَهش"
پزٍصُ گفتّ :یستاهیي ،اًتقال الکتزٍى را هتَقف هیکٌذ ٍ هیشاى هقاٍهت الکتزیکی را افشایص هیدّذ.
حسگز هیتَاًذ ایي تغییز در هقاٍهت را بزرسی ٍ ثبت کٌذ.
ٍی افشٍد :حسگز ّیستاهیي فقط بزای هاّی ًیست .باکتزیّای غذاّ ،یستاهیي تَلیذ هیکٌٌذ؛ در ًتیجِ
ّیستاهیي هیتَاًذ یک ضاخع خَب بزای تطخیع عوز فزٍضگاّی یا عوز اًباری غذا باضذ.

پضٍّطگزاى باٍر دارًذ کِ ایي هفَْم هیتَاًذ بزای ضٌاسایی هَلکَلّای دیگز ًیش کاربزد داضتِ باضذ .در
هقالِ ایي پضٍّص آهذُ است :ایي رًٍذ تطخیع بِ غیز اس هَرد ّیستاهیي کِ در ایي پضٍّص آهذُ است،
هیتَاًذ بزای کاربزدّای دیگزی اس جولِ ضٌاسایی سوَم هحیطی ،پاتَصىّای غذا ٍ بزرسی سالهت پَضاک
ًیش هَرد استفادُ قزار بگیزد .بزای ًوًَِ ،ضایذ بتَاى اس ایي حسگزّا بزای ضٌاسایی باکتزی سالوًَال ،سزطاى
ٍ بیواریّای حیَاًی هاًٌذ آًفلَاًشای پزًذگاى ًیش استفادُ کزد.
یکی اس ٍیضگیّای هثبت حسگزّا ایي است کِ ّشیٌِ باالیی ًذارًذ ٍ هیتَاى آًْا را بِ غَرت اًبَُ تَلیذ
کزد.
گَهش اداهِ دادّ :وِ حسگزّای غذا بایذ ارساى قیوت باضٌذ سیزا کاربزاى قػذ دارًذ ًوًَِّای غذایی بسیاری
را آسهایص کٌٌذ ٍ ًویتَاًٌذ ّشیٌِ قابل تَجْی را بِ ایي کار اختػاظ دٌّذ.
ّستٌذ کِ بِ داًطگاُ )"(NanoSpyکالٍسي ٍ گَهش ،پضٍّطگزاى یک استارتاپ هَسَم بِ "ًاًَاسپای
ایالتی آیٍَا ٍابستِ است .ایي استارتاپ ،سیستحسگزّایی را بزای بزرسی هَاد غذایی بِ فزٍش هیرساًذ .بِ
گفتِ کالٍسي ٍ گَهشً ،اًَاسپای در حال طی کزدى رًٍذ دریافت هجَس بزای ایي حسگز جذیذ است.

