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Jednostka napędowa nanorobotów
Tym samym zupełnie nowe horyzonty otwierają się przed nanorobotyką - dziedziną zajmującą się
automatycznymi urządzeniami w skali nanometrycznej, o wielkości milionowej części milimetra donosi magazyn "Applied Physics Letters".
Nanoelektromechaniczny oscylator relaksacyjny - bo tak nazywa się zbudowany przez zespół

profesora B. C. Regana nanosilnik - w swym działaniu wykorzystuje napięcie powierzchniowe,
dokładnie tę samą siłę, co owady biegające swobodnie po lustrze wody.
"Silnik" zbudowany jest z dwóch różnej wielkości kropelek ciekłego metalu - indu oraz pojedynczej
nanorurki węglowej.
Gdy do nanorurki podłączony zostanie prąd elektryczny o niewielkim napięciu i natężeniu, z większej
kropelki w kierunku mniejszej, pojedynczo, atom po atomie, wzdłuż nanorurki węglowej przesuwają
się atomy metalu - indu.
"Transport atomów indu trwa aż do momentu, gdy mniejsza kropelka stanie się na tyle dużą, by
dotknąć większą kropelkę metalu. Wówczas powstaje kanał łączący dwie kropelki metalu, i w wyniku
różnicy ciśnień, z mniejszej do większej kropli przepływa gwałtownie część zmagazynowanego
metalu, powodując ponowne rozłączenie kropli. Od tej chwili, całość procesu się powtarza* - opisuje
mechanizm działania autor tego wynalazku, profesor B. C. Regan.
Choć moc wytwarzana przez pojedynczy nanosilnik jest bardzo mała, bo około 20 mikrowatów, tj.
milion razy mniej niż potrzeba, by świeciła 20 watowa żarówka, jednak ilość energii wytwarzanej na
jednostkę objętości jest 100 milionów razy większa niż w przypadku 225 konnego ponad 3 litrowego
silnika samochodowego!
Jak twierdzi profesor B. C. Regan, "najbardziej oczywistym zastosowaniem nanometrycznej wielkości
elektromechanicznego oscylatora relaksacyjnego jest jego funkcja napędowa, gdzie energia powstała
w trakcie ruchów atomów indu w kropelkach, jest przenoszona na sąsiednie nanoobiekty" w formie
ruchu mechanicznego.
Zespół profesora B. C. Regana może pochwalić się kilkoma nanosilnikami, które wytwarzaną energią
powodują zgięcie i prostowanie sąsiadujących nanorurek węglowych.
Odkrycie tego typu nanojednostek napędowych jest kamieniem milowym nanorobotyki.
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Eksperci o zatwierdzeniu rosyjskiej
szczepionki p. COVID-19
Rosja wykazała się lekkomyślnością zatwierdzając do użycia szczepionkę.
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Depresja kobiet w ciąży szkodzi mózgowi
dziecka
Zmienione połączenia w mózgu dziecka to jeden ze skutków depresji matki w czasie ciąży.
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Płyny do płukania ust mogą ograniczać
emisję koronawirusa
Mogą one dezaktywować koronawirusa SARS-Cov-2.
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Nowe wytyczne w leczeniu raka nerki
To pierwszy w Polsce kompleksowy dokument w tej materii.
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Angioplastyka zawału serca
Polska przoduje w liczbie wykonywanych zabiegów pierwotnej angioplastyki w zawale serca.
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Rząd Kanady po raz pierwszy wyraził zgodę
na terapię psylocybiną
Czworo chorych ma zgodę na terapię grzybami halucynogennymi.
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Krowy prowadzą skomplikowane życie
społeczne
Krowy mleczne pielęgnują się wzajemnie, by wytworzyć lub wzmocnić więzi społeczne.
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Ile mają bezobjawowi koronawirusów?
Bezobjawowi zakażeni SARS-CoV-2 mają tyle samo koronawirusów w nosie i gardle, co chorzy z
objawami
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