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Апстракт
Таjните на природата служат како мотив за нови, ефикасни и економични дизаjни во
архитектурата, инженерството и науката. Во овоj семинар, jас ќе ги опишам деталите и
таjните на два сензори чиj дизаjн е инспириран од природата, и како овие сензори овозможуваат
нов подем во оперативни можности во онкологиjа како и до нови сознавања од длабоките
морски води. Првиот сензор е базиран на визуелниот систем од морските ракчиња и овоj
сензор на еден многу енергетско-ефикасен начин врши детекциjа на поларизациjа и боjата
на светлината. Овоj сензор го користиме во длабините на Големиот Корален Гребен и ни
овозможува да доjдеме до нови сознавања во овоj скриен морски свет. Дизаjнот на вториор
сензор е инспириран од очите на Morpho пеперутките. Овие волшебни, сини пеперутки имаат
извонреден вид и осетливост низ целиот визуелен спектрум. Сензорот коj го дизаjниравме со
помош на нанотехнологиjа, може да сними неколку спектруми од визуелниот спектрум, и со
тоа овозможува нови оперативни можности во онкологиjата. Овoj сензор е дел од очила кои
се користат при операциjа на карцином.
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