مقاالت

استفاده از
گـوش در
مطالعهماهیت
نانومواد
مترجم :آرمین شماعیزاده ،دانشجوی انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه تهران و عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو

بــه گفتــه کریــس تومــی 1کاوش در ظرفیتهــای
صــوت ،راهــی دیگر برای بررســی ماهیــت نانومواد
است.
دانشــمندان و مهندســان بــرای تولیــد محتوا در
زمینه دنیای طبیعــی در مقیاس نانو ،اطالعات را
در فرمولها ،جداول ،نمودارها ،الگوریتمها و سایر
روشهــای علمی قرار میدهند؛ امــا ناخودآ گاه ما
تمایــل داریــم دنیای نانــو را لمس کنیــم و بدانیم
که مواد در دنیای نانو چه شــکلی هســتند .پس از
اختــراع میکروســکوپ تونلزنی روبشــی ( )STMبا
کمــک فنــاوری نانو در ســال  ،۱۹۸۱تصاویر جذابی
از اتمها ،مولکولها و ســطوح اتمی گرفته شــد که
2
در ایــن باره میتوان به تصاویر  STMدونالد ایگلر
اشاره کرد.
جالــب اســت بدانیــم ،مســائل هیجانانگیــز
معناشناسی 3در رابطه بین اتم یا مولکول و تصاویر
میکروسکوپ پروب روبشی ( ،)SPMبه ویژه STM
و میکروســکوپ نیــروی اتمــی ( )AFMوجــود دارد.
تمام اشیا در مقیاس نانو برحسب تعریف ،زیر حد
ریلی ،4یعنی کوچکتر از نصف طولموج نور مرئی
هستند .از آنجا که نور مرئی در مقیاس نانو وجود
ندارد اجسام در ابعاد نانومتری نیز با میکروسکوپ
نــوری قابلرؤیــت نخواهند بود؛ اما تصاویر STMو
( AFMبرای نشان دادن شکل سهبعدی یک اتم
یــا مولکــول  -و رنگهــای دوســت داشــتنی بــرای
تشخیص یک گونه از گونه دیگر) اغلب سایه دارند.
گاهــی اوقــات ابعــاد عمــودی بیش از آنچه هســتند
درنظــر گرفتــه شــده و شــکلهای کــروی تبدیل به
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ً
مخروط میشوند .در ابزارهای  SPMمعموال اتمها
بهصورت اشیاء منجمد (مانند گویهای کوچک)
نشــان داده میشــوند و آنچه از ســایه ،رنگ ،شکل
و صلبیت دیده میشود ،همه مصنوعی هستند.
حقیقــت ســاده ایــن اســت کــه تصویر یــک اتم یا
مولکــول نمیتوانــد مانند یک اتم یــا یک مولکول
واقعی باشــد .دانشمندان و مهندســان میدانند
که این تصاویر شــبیه عکسهای ســاده نیســتند،
امــا بایــد بدانیم کــه هر نــوع رســانهای ،چه علمی
یــا زیباشــناختی و چــه ترکیبــی از هــر دو ،دارای
محدودیت است.
ا کنــون میخواهیــم یــک رســانه دیگــر بــرای
آشــنایی با مقیاس نانو را درنظر بگیریم :صداهای
آزمایشگاهی که شنیده میشوند .مقاله سایروس
مــؤدی 5در ســال « ،۲۰۰۵صداهــای علــم» ،مــا را به
ایــن جنبــه از دانــش فرامیخوانــد .مــؤدی بــه مــا
میگوید که «شنیدن و گوش دادن با فعالیتهای
آزمایشــگاهی ارتبــاط زیــادی دارنــد .صداهــا و
نویزهــای خواســته و ناخواســته در آزمایشــگاهها
وجود دارند .به نظر میرســد اصوات بهطور کامل
بــا آزمایشهــا و فعالیتهــای عملــی درهمآمیخته
شدهاند».
کســانی که در آزمایشگاههای علمی کار میکنند،
بین صــدا و نویز تمایز قائلانــد .صداها دادههای
تجربــی هســتند  -درحالیکــه نویــز اطالعــات را
مخــدوش میکنــد کــه ایــن مفهــوم بــه دوران
ارتباطــات رادیویــی برمیگــردد .همانطــور کــه
مــؤدی توضیــح میدهــد ،تالشهــای مکــرر برای

بــه حداقــل رســاندن صداهــای ناخوشــایند،
بهعنوانمثــال صداهــای محیــط کــه بهعنــوان
آلودگــی صوتــی هــم شــناخته میشــوند ،در حــال
انجام است.
ایــن مســئله یــادآور مشــکلی اســت کــه هنــری
جکیل ،شــخصیت اصلی رمان «پرونده مشــکوک
دکتــر جکیــل و آقــای هایــد» اثــر رابــرت لوییــس
استیونســون ،6بــا آن رو بــه رو شــده بــود .دکتــر
جکیــل بــه شــدت تــاش میکرد تــا رفتــار هایــد را
بهوســیله بهینهســازی مــوادی کــه بــرای تبدیــل
شدن به هاید مورداستفاده قرار میگرفت ،کنترل
کنــد .او ســعی داشــت ناخالصیهــای احتمالــی را
بهتدریــج و بهطــور کامــل حــذف کنــد .هر بــار که
او نــزد شــیمیدان محلــه خــود میرفــت ،دوزهای
خالصتــری از داروهــای تبدیلکننده درخواســت
میکــرد؛ اما پس از گذشــت زمــان طوالنی دریافت
کــرد کــه ناخالصیهــا ،همــان مــواد فعــال در دارو
و بخــش موردنیــاز آن هســتند و دوزهــای بــدون
ناخالصی ،اثری متفاوت با آنچه هدف دارو داشت
ً
میگذاشتند .نهایتا با وجود اینکه که جکیل قصد
نداشــت به هاید تبدیل شــود ،رفتار خشونتآمیز
هاید بر ذات پا ک او هم غلبه کرد.
میتوان این موضوع را یادآور شد که آیا صداهای
موجود در آزمایشــگاه ،آلودگی شــنوایی هستند یا
حاوی اطالعاتی قابل استفادهاند؛ بنابراین قبل از
ً
این که تشــخیص داده شــود که آیا صدا واقعا نویز
اســت یــا اطالعــات قابلاســتفادهای در آن وجــود
دارد ،نبایــد آن را از بیــن بــرد .مــن بــه صداهایــی

ً
فکر میکنم که انســانها معموال میخواهند آن را
خاموش کنند :بهعنوانمثال صدای دست زدن،
یا صاف کردن گلو .هر دوی این صداها میتوانند
بــر روی تصویــری که از ســطح اتم ،توســط ،SPM
ایجاد شــده تأثیر بگذارند؛ پس به نظر میرسد که
ایــن آلودگیهــای شــنیداری مؤثــر باشــند .از نگاه
دیگــر ،آنهــا میتواننــد نشــاندهنده حساســیت
بــاالی  STMیا  AFMهم باشــند .درســت مثل رد
قلمهــای خشــن روی یــک اثــر نقاشــی کــه به یک
ً
مــورخ هنــری نشــان میدهد که نقاشــی واقعــا اثر
ونگــوک اســت .گاهــی اوقــات در عالئــم دیــداری
یــا شــنوایی ارزشــی وجود دارنــد که نادیــده گرفته
ً
میشــود .ایــن عالئم معمــوال در ابتدا نویــز درنظر
گرفته میشوند و ممکن است حذف شده باشند.
مــؤدی بــر «اهمیــت ذاتی صــدا» تا کیــد میکند و
میگویــد گاهــی اوقــات تفکیــک کامــل صداهــای
مفیــد از نویزها ممکن نیســت .عالوه بــر این ،باید
بدانیم که ســیگنالهای شنوایی اغلب در امتداد
ســیگنالهای دیداری شــنیده میشوند و مکمل
آنهــا هســتند؛ بنابرایــن صداهــای آزمایشــگاهی
بــه همــان انــدازه عالئــم دیــداری میتواننــد در
اندازهگیــری شــرایط محیــط ،کالیبراســیون یــک
متغیــر مســتقل یــا تغییرات متغیــر وابســته ،مفید
باشــند .ا گــر اطالعــات دیگــری وجــود دارنــد ،باید
از آنهــا اســتفاده کنیــم .هــدف مؤدی بیــان این
مطلــب اســت کــه در مقیــاس نانــو ،دادههــای
شــنیداری موجــود در آزمایشــگاه ،میتواننــد بــه
همان اندازه دادههای دیداری با ارزش باشند.
تــا اینجــا بــه نظریــه مــؤدی مبنــی بــر اهمیــت
دادههــای شــنیداری در آزمایشــگاه پرداختیــم.
حــال میخواهیم نــوع دیگری از صداهــا را معرفی
ً
کنیــم کــه عمــدا و بــا دقــت ایجــاد میشــوند کــه
میتــوان بــه تحقیقــات تیــری دولتــور دانشــمند
صــوت از دانشــگاه لــورن ،در زمینــه آهنگهــای
مولکولی اشاره کرد .به گفته دولتور 7مطالعه راجع
بــه صداهــا ،مطالعــه تبدیــل دادههــای آزمایــش
بــه ابعــاد صــدا اســت ،ماننــد فرکانــس ،دامنــه و
زمــان .در واقعیــت مولکولهــا در حــال حرکــت
هســتند ،بنابراین شــاید بپرســید که این لرزشها
چــه صدایــی خواهنــد داشــت .هــر مولکــول یــک
طیــف ذاتــی مخصــوص بــه خــود دارد کــه باعــث
ایجــاد صوتــی مشــخص میشــود .دولتــور مراحل

مختلفــی را بــرای تبدیــل صــوت حاصــل از لــرزش
مولکولــی به داده ارائه کرده اســت .به بیان دیگر،
نظریــه کوانتــوم در طبیعت و بهطــور خاص لرزش
مولکولــی ،میتوانــد بــه شــکل طیفی از صــدا ارائه
شــود و مولکولهای متفــاوت میتوانند بهصورت
صداهای متفاوت قابل شنیدن باشند.
تصاویــر دوستداشــتنی ســطوح اتمــی ،حاصل
تعامالت تحلیلی و زیباییشناســی اســت .دولتور
بیشــتر کار خــود را بر مبنــای تحلیــل متمرکز کرده
اســت تــا زیباییشناســی و میگویــد «کار حاضــر
تــاش میکنــد تــا نقــش تکنیکهــای ذهنــی و
ســلیقهای را کــم کنــد و بــر اســتفاده از اطالعــات
درونــی طیفهــای ارتعاشــی در مقیاسهــای
زمانــی متفــاوت متمرکــز شــود» و ایــن کار بــا
ارزشــی اســت« .شناســایی صوتــی یــک مــاده
شــیمیایی» امکانپذیر است ،زیرا «این اطالعات
بهدســتآمده بــرای شناســایی مواد شــیمیایی و
درک ســاختارها و تعامــات مولکولی بســیار مفید
هستند».
ســیگنالهای ارتعاشــی مولکولهــای خــاص
میتواننــد بهعنــوان ســیگنالهای شــنوایی آنها
شــنیده شــوند .آیــا داشــتن یــک ابــزار دیگــر بــرای
شناسایی مولکولها نمیتواند عالی باشد؟
فرآینــد تشــخیص صــدای نوســان در نانومــواد و
تــاش بــرای شــکل دادن آن صداهــا بــه صــورت
موســیقی ،ممکن اســت برای کســانی که از دانش
صــوت اطالعــی ندارنــد ســخت باشــد ،امــا دولتور
میگویــد «هر نوازنــدهای که بــا کیبوردهای برقی،
پیانوی برقی و رابط دیجیتالی ســازهای موسیقی
آشــنا باشــد ،میتواند موســیقی مولکولــی را تولید
کنــد» .او میتوانــد انــواع مختلــف زمینــه ،ریتــم و
سایر ویژگیهای موسیقی را کنترل کند.
پــس این صداها چیســت؟ شــما میتوانید آنها
را از طریــق دو سیســتم عامــل بشــنوید .تعــداد
زیــادی از آنهــا در یوتیــوب وجــود دارد (عبــارت
 Thierry Delatour youtubeرا در گــوگل جســتجو
کنیــد) و بیشــتر آنهــا در یــک ســیدی بــا تعــداد
نســخه محدود هســتند .من خوش شــانس بودم
کــه یکــی از ســیدیها را هنــگام مالقات بــا دولتور
در ســمپوزیومی در ســال  ۲۰۱۱دریافت کردم .پسر
و دختــرم فکــر میکننــد که پدرشــان مریض اســت
کــه ایــن چنین با دقت بــه مجموعــهای طوالنی از

صداهای بوق و ســیگنال و صداهــای الکترونیکی
گــوش میکنــد .آیــا پدرشــان نمیدانــد کــه چــه
آهنگهــای خوبــی وجــود دارد؟ (شــاید او چیزی
در مــورد ســلیقه موســیقی فرزندانــش نمیفهمد.
البتــه ناتوانی والدین از لذت بردن موســیقیهای
موردعالقه فرزندان ،یک مشکل ابدی است).
راهحــل مــن این اســت کــه ســیدی دولتــور را در
هنگامیکــه پســر و دختــرم بــا مــن نیســتند گــوش
میکنــم .ایــن چیــزی اســت کــه مــن میشــنوم:
انــواع بوقهــای مختلــف ،کلیکها ،خــش ،وزوز،
ســروصدا و چیــزی شــبیه بــه قطــرات آب در یــک
ســطح مایع؛ اما این صداهــا را میتوان با چندین
روش دســتکاری کــرد :ســریع یــا آهســته ،بلند یا
آرام ،گامهای مختلف و غیره.
جالبتــر اینکــه میتــوان از آنهــا بــرای ایجــاد
ً
الگــوی ریتمیــک تقریبــا ماننــد ســازهای کوبــهای
روی یک کیبورد برقی استفاده کرد.
یــک محلول کلرید کبالــت ،صدایی مانند انتقال
از صــدای هممممــم بــه وزوز دارد .یــک تفســیر از
صدای مایع شــدن آب این اســت کــه اول صدای
زنبورهــا بــه ذهــن میآیــد و ســپس حــس پیانوی
بزرگی که صدای زنبورها را تقلید میکند .سیگنال
یک ماده دیگر شــاید شــبیه به ارتعاشات سونار در
آب باشد .با این طیف صداها ممکن است دولتور
گاهــی اوقــات انــواع مختلفــی از همــان مولکــول
را پیشــنهاد دهــد .در یــک مــورد ،مــا میتوانیــم
نوســانات اســید فرمیــک ( )HCO2Hکــه به شــکل
نواهای مختلف ارائه شده است را بشنویم.
کســانی کــه بیش از مــن در مورد موســیقی و صدا
میداننــد ،میتوانند به شــما در مورد تفاوتهای
ظریف شــنوایی که سیگنال یک مولکول را از دیگر
مولکولهــا متمایــز میکند ،ســخن بگوینــد .نکته
دریافتــی از نــوای مولکولهــای دولتــور این اســت
کــه ما میتوانیم با فرمول شــیمیایی آن و با تصویر
 SPMتولیــد شــده از آن و همچنیــن بــا صــدای
منحصربهفرد آن ،مولکول را شناسایی کنیم.
بدون تردید مســائل شناســایی جالبی در ارتباط
بین یک مولکول و صدای آن وجود دارد ،درســت
مانند ارتباط بین مولکول و تصویر آن .روابط بین
علم و زیباییشناسی از این جهت برای ما دلپذیر
اســت که درک ما را غنیتر میکند ،نه اینکه پاســخ
همه سؤاالت ما را فراهم کند.
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