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نسخه قابل چاپارسال برای دوست

تولید هولوگرامی که جعل آن غیرممکن است

موضوع : صنعت و بازار 

کلمات کلیدی : هولوگرام  - استفاده از فناوری نانو  - ضد جعل 

تاریخ خبر : 1396/08/13 تعداد بازد�د : 107

�ک شرکت از جمهوری چک اقدام به ساخت هولوگرامی کرده که نانوساختارهای موجود

و الکترون  لیتوگرافی  از  استفاده  با  هولوگرام  این  می کند.  غیرممکن  را  جعل  آن،  در 

الگور�تم ویژه ای طراحی و ساخته شده است.

شرکت ا�تاگلیو که در کشور جمهوری چک و در حوزه تولید هولوگرام فعالیت دارد، اخیراً هولوگرام مبتنی بر فناوری  نانو ساخته

است که امکان جعل آن وجود ندارد. 

این کند.  را شناسایی  اصل  نسخه  به سرعت  کاربر می تواند  که  داده شده است  قرار  امنیتی، ساختارهایی  هولوگرام های  این  در 

نما�شگاه SDW 2017 Expo در لندن به نما�ش گذاشته این هولوگرام در  قابل کپی کردن نیست.  به راحتی  ساختارهای نوری 

شد. 

معموالً برای اسناد �ا محصوالت اصیل از هولوگرام استفاده می شود. ویژگی های منحصر به فردی روی این هولوگرام وجود دارد که

تشخیص آن را ساده تر می کند. حاال اگر فردی هولوگرامی مشابه هولوگرام اصلی طراحی کند، تشخیص دو هولوگرام اصل و تقلبی

بسیار دشوار می شود و این جایی است که افراد جاعل از آن استفاده می کنند. برای این منظور شرکت های تولیدکننده هولوگرام به

دنبال ا�جاد ساختارهایی هستند که منحصر به فرد باشند و به سادگی شناسایی شوند. 

این استفاده کرده است.   DPI 2.5 میلیون به حد  برای رسیدن  باال  تفکیک  با قدرت  الکترونی  پرتو  لیتوگرافی  از  ا�تاگلیو  شرکت 

شرکت با استفاده از این فناوری موفق به ا�جاد شبکه های پراش با قدرت تفکیک باال شده است. 

به با�د  کند،  را جعل  هولوگرام  بخواهد  اگر کسی  که  استفاده می شود  ویژه ای  نرم افزاری  الگور�تم  از  ساختارها  این  تولید  برای 

دستگاه لیتوگرافی و الگور�تم نرم افزاری دسترسی داشته باشد. در غیر این صورت جعل هولوگرام امکان �ذیر نیست. 

این هولوگرام به گونه ای طراحی شده که با تغییر زاو�ه د�د، تصویر موجود خیلی سریع تغییر می کند؛ بنابراین تفکیک میان تصاویر

د�ده خاصی  شکل  کنید،  نگاه  تصویر  به  شده ای  تعیین  پیش  از  و  دقیق  زاو�ه  در  که  صورتی  در  است.  انجام  قابل  سادگی  به 

می شود. 

این فناوری �ا�ان سال جاری میالدی،  تا  این فناوی کار می کند و  در حال حاضر این شرکت روی فاز نهایی آزمون های خود روی 

می تواند وارد بازار شود. 

Optaglio introduces nanotechnology-based holograms that can't be counterfeited : منبع

لطفا به منظور ارز�ابی و بهبود کیفیت اخبار، به این خبر امتیاز بدهید.
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