1. An ninh
Th gii trong tình trng báo ng cao i vi các cuc tn công khng b tim tàng và an ninh là u tiên hàng u.
Phát hin cht n và các mi nguy him sinh hóa và nghiên cu iu tra bng cách nào thi tit không gian nh
hng n c s h tng in t ca chúng ta là ví d v hàng lot các cách thc mà nghiên cu s dng ti Trung tâm thit
b laser (CLF) và ISIS có th giúp cho chúng ta gi an toàn.
CLF là gì? Trung tâm thit b laser (CLF), có tr s ti Phòng thí nghim Rutherford Appleton, là mt trong
nhng c s laser hàng u th gii, vi mt lot các ng dng. Nó có mt di các tia laser vi mc ích s dng khác
nhau. Chúng ta có th s dng nó tng tc các ht h nguyên t n nng lng cao, thm dò các phn ng hóa hc
và nghiên cu các quá trình hóa sinh và lý sinh. CLF làm vic vi khoa hc tiên tin, và liên tc tìm kim
nhng cách thc mi gii quyt các vn chúng ta phi i mt trong cuc sng hàng ngày.
ISIS là gì? Vi 37 dng c ti u cho mt lot các ng dng, c s nghiên cu a ngành - ISIS - cung cp nhng gii
pháp có th cho mt s thách thc ln nht i vi nhân loi. Các neutron c to ra bi ISIS c s dng cung cp
thông tin v cu trúc và trng thái nguyên t, chìa khóa hiu ti sao các vt liu có nhng tính cht mà chúng
có, và làm th nào chúng có th c ci thin.
• Ci thin các máy quét sân bay: Nghiên cu khoa hc ca CLF ã dn n s xut hin ca các ng dng an
ninh mi mang li li ích xã hi trên toàn cu. Công ty spin-out ca chúng tôi, Cobalt Light Systems, ã
phát trin thit b phân tích không xâm ln ca vt liu. Da trên k thut ph laser ã phát trin và cp bng sáng
ch CLF, công ngh mi này có rt nhiu ng dng - c bit là trong lnh vc an ninh. Bng cách o nhanh chóng
và chính xác thành phn hóa hc ca mt cht mà không cn chm vào nó, cht n lng có th c phát hin mt
cách nhanh chóng qua bao bì m c. iu này có th chm dt lnh cm các cht lng trong hành lý xách tay
trên các chuyn bay. Cobalt Light Systems Limited ã thông báo h ã giành c hp ng cung cp h thng
dò tìm cht n lng (LEDS) cho tt c nm sân bay Heathrow, và Glasgow, Aberdeen và Southampton.
Laser Vulcan và Gemini ca CLF cng ang c s dng phát trin các ngun nh gn, linh hot và có th iu
chnh nng lng cao tia X và tia gamma. Các v n ngn ca bc x c to ra bng cách tp trung laser siêu mnh
vào mt mc tiêu nh có th, trong tng lai, c s dng quét các côngtenn ln, di ng ti các cng nc Anh.
• Bo v t thi tit không gian khc nghit: Các nhà khoa hc ca Hi ng thit b khoa hc và công ngh
(STFC) ang dn u nghiên cu hiu và gim thiu tác ng ca thi tit không gian có th có n c s h tng nc Anh.
Chúng ta liên tc b tn công bi trn ma các ht h nguyên t t không gian, cng ca nó b nh hng bi thi tit
không gian khi s phun trào ca mt tri. Hu ht các ht vt qua an toàn vào trái t mà chúng ta không nhn
thy, nhng s ph thuc ngày càng tng ca chúng ta vào các thit b vi in t làm cho nó là nguyên nhân
quan tâm. Trong bin c n gin, các ht h nguyên t tn công in t và làm cho chúng hot ng sai lch. Thách
thc là phi hiu làm th nào các chip silicon áp ng li s bn phá neutron, ó là bc u tiên trong vic xác nh
hành ng gim thiu nào cn phi c thc hin. Chúng tôi ang xây dng mt công c chuyên dng, CHIPIR, th
nghim các tác dng ca neutron trên vi in t, cn c a vào s dng vào u nm ti. Mt nhóm t i hc Vanderbilt ã
ang s dng thit b ti ISIS iu tra xem liu các ht k l này cng có th gây ra vn , và Mng li Nghiên cu Thi tit
Không gian (SEREN) ang nghiên cu khoa hc và ng dng cùng nhau t trên khp nc Anh xây dng mt
trung tâm thi tit không gian o Vng quc Anh. Nó s c xem xét các tác ng v: li in, hàng không, hàng hi
v tinh, truyn thông, và theo dõi và iu hng tàu không gian.
2. Chm sóc sc khe
Laser có vai trò rng ln trong chm sóc sc khe, t nghiên cu y sinh c bn iu tra các quá trình liên quan v
sc khe và bnh tt, n s dng laser cho chn oán và iu tr bnh. Công vic ti ISIS ang giúp mi ngi hít th d
dàng hn, cng nh làm vic theo hng ci thin phng pháp iu tr x tr cho các bnh nhân ung th.
• Làm vic hng ti phng pháp iu tr cá nhân: Trung tâm thit b laser (CLF) ti Phòng thí nghim
Rutherford Appleton là ni có h thng bch tuc (Octopus), c phát trin và xây dng bi STFC vi s tài tr ca
BBSRC (Hi ng nghiên cu khoa hc sinh hc và công ngh sinh hc). Bch tuc kt hp laser a màu vi k thut

kính hin vi tiên tin xây dng mt hình nh duy nht ca các protein và các phân t bên trong các t bào ca
bnh nhân mà ang gây ra bnh. Bng cách gn th các protein 'misbehaving' này và s dng các laser
chiu chúng, các nhà khoa hc có th thy s tng tác phân t ng sau cn bnh. Hình nh phc tp này, là duy
nht cho mi bnh nhân, ang c nghiên cu vi mc ích cui cùng ca vic phát trin thuc iu tr phù hp s làm tng
hiu qu ca phng pháp iu tr ng thi gim bt các tác dng ph và ngn nga s phát trin kháng thuc.
• Phát trin các công ngh mi cho bnh vin s dng: Các thí nghim s dng laser Gemini ca CLF ang
mang chúng ta n gn máy gia tc ht laser iu khin c, siêu nh gn, nh c cài t trong bnh vin, ni chúng có
th c s dng cho iu tr ung th chùm ht. Chúng tôi cng ang nghiên cu các chùm tia X-ray laser iu khin
cho chn oán và to nh ti ch trong quá trình iu tr.
• Các Neutron có th giúp chúng ta hít th d dàng hn: Ho, th khò khè, và s tht cht khó chu vùng
ngc là mt s triu chng khó chu bnh hen suyn s nhn ra, mà ti t nht ca chúng thng các thành ph trong
mùa hè. Mt trong nhng nguyên nhân ca các triu chng này là ozone. S gia tng t l mc bnh liên quan
n nng ozone và các vn hô hp ã gây ra s quan tâm trong cng ng khoa hc. Mt nhóm nghiên cu t i hc
Birkbeck London ang s dng ISIS xem làm th nào ozone tn công các phân t lipid b mt phi – tuyn
bo v u tiên ca c th. Các Neutron là công c hoàn ho cho nghiên cu này, vì chúng cho phép hình
dung v giao din mc phân t. Các kt qu t nhng nghiên cu này có th dn n s hiu bit tt hn v cách giúp
nhng ngi có vn vi cht hot ng b mt phi ca h - bao gm c tr sinh non - và cho s phát trin nhng thuc mi
cho bnh hen suyn và bnh x hóa.
3. Môi trng
Bin i khí hu là mt trong nhng thách thc cp bách nht ca chúng ta, vi tình trng phá rng và s dng nhiên
liu hóa thch ca chúng ta ang tng nng các khí nhà kính trong bu khí quyn ca Trái t. Các k thut laser
chuyên dng s dng ti CLF cho phép chúng ta nhìn thy và nm bt các i tng vi mô, và hiu thêm v môi
trng ca chúng ta. Các Neutron t ISIS cho phép chúng ta nghiên cu quá trình hóa hc trong khí quyn
và phát trin các k thut lu tr carbon mi.
• Lnh hi v ám mây: Các nhà khoa hc s dng các chùm tia laser là "cái nhíp" có th bay lên và di
chuyn các vi git riêng r ca các kiu to nên nhng ám mây, cho phép chúng ta nghiên cu các i tng tinh
t di kính hin vi hoc trong mt dòng tia X-quang. Các nhà khoa hc cho rng kh nng ca các ám mây hp
th và phn x nhit có tác ng áng k v bin i khí hu, và vì th rt cn thit cho chúng ta hiu thành phn hóa hc
phc tp xy ra trong chúng. Tin s Martin King và nhóm ca ông t Royal Holloway, i hc London, ã ang s
dng CLF và ISIS xem xét các tác ng gây ô nhim có trong các git mây. Vi s lng ln ngi nu n ti các
thành ph, du n bc hi có th gây ra mt lp du - mt màng hot ng b mt - hình thành trên các git mây. Các
màng b mt nh hng n mi khía cnh ca ng lc ám mây, t kích thc ca git nc n liu có hay không ma ri t
các ám mây. Tuy nhiên các màng hot ng b mt b oxy hoá trong khí quyn, và nhóm ca Tin s King
quan tâm n tc ca các phn ng này. Bng cách mô phng trng thái ca chúng trong các iu kin phòng thí
nghim có kim soát, chúng tôi có th bc l bng cách nào mà các cht ô nhim này và khác, chng hn nh
nhng cht c gây ra bi t nhiên liu hóa thch, nh hng n s hình thành và phát trin ca các git nh. Tìm hiu v
hóa hc khí quyn c bn này s cho phép chúng ta to ra nhiu mô hình ám mây chính xác hn.
• Gi li các khí nhà kính: Chúng tôi ã ang s dng ISIS nghiên cu mt loi vt liu mi có tim nng cách
mng hóa vic bt gi các khí nhà kính. Các vt liu hin ang c s dng to ra các sn phm ph c hi, và tn nhiu
nng lng sn xut. Mt nhóm t i hc Nottingham ã phát trin mt loi vt liu xp gi là NOTT-300 bt gi carbon
dioxide trong mt cái khung phân t, do ó khí có th c loi b mt cách an toàn t môi trng.
4. Nng lng
Chúng tôi ang phát trin các gii pháp tiên tin n thách thc nng lng toàn cu, bao gm s dng laser trong
CLF nghiên cu phn ng ht nhân và nng lng mt tri. Mt la chn khác là s dng khí carbon dioxide và
hydrogen thc hin thay th xng du tng hp, và các nhà khoa hc ti ISIS ang làm vic v cách ci thin quá

trình này.
• Khai thác nng lng ca Mt Tri: Chúng tôi ã bit trong thi im bây gi phn ng tng hp ht nhân - quá trình
mà nng lng ca Mt tri có th cung cp mt ngun cung nng lng vô tn sch và an toàn. Các nhà khoa hc
trên trái t ang c gng tái to quá trình phn ng tng hp bng cách s dng laser t nóng cùng nhau các ht
nhân ca các ng v hydro, mà gii phóng ra mt lng nng lng khng l. Ch cn mt km khi nc bin có
deuterium các ng v hydro cung cp nng lng nhiu hn so vi tr lng du m ca th gii. Khi không có phát thi
khí nhà kính, và ngun nhiên liu rng rãi có sn, phn ng tng hp có th gii quyt nhu cu nng lng trong tng
lai ca chúng ta. Hiu bit nhit cc k cao và vt lý mt cao là chìa khóa cho nghiên cu phn ng tng hp, và
chúng tôi s dng laser công sut cao nh Vulcan to ra nhng iu kin này. nhng ni khác trong CLF,
chúng tôi ang s dng h thng Ultra nghiên cu proteins quang hot – nhng c máy nano ánh sáng có iu
khin c thit k mnh hoc có th d dàng thay th. Chúng tôi hy vng nhng c máy nano này to thành mt phn
quan trng ca nng lng mt tri c iu khin bi các thit b có kích thc nano, và công vic này là nn tng cho
nghiên cu nng lng mt tri.
• Phát trin các la chn thay th cho du
Chúng ta bit rng ngun cung cp nhiên liu hóa thch s cn kit, nhng liu có th làm ra du? Khí tng hp là
mt hn hp ca khí carbon dioxide và hydrogen, có th c chuyn i thành xng và du diesel thông qua mt
quá trình c gi là xúc tác Fischer-Tropsch. Carbon dioxide c s dng có th n t bt c ngun nào, bao gm c
sinh khi, than á và khí methane - làm cho quá trình rt linh hot. Phn ng ph thuc vào vic s dng các
cht xúc tác, mà thng da vào st. Bên trong các lò phn ng, vic chuyn i t các tin cht da vào st thành
cht xúc tác hot tính là rt phc tp, và các nhà khoa hc s dng các công c TOSCA ti ISIS nghiên cu các
mu t mt nhà máy làm vic iu tra xem liu các thành phn ca cht xúc tác có th b nh hng ci thin quá
trình sn xut.
Ngun: http://www.stfc.ac.uk

