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باتری فلوراید؛ جهشی در فناوری خودروهای برقی
محققان مؤسسه تحقیقاتی هوندا با همکاری
ناسا ،باتری شیمیایی جدیدی برای خودروی
الکتریکی توسعه دادهاند که تراکم انرژی آن ۱۰
برابر باتری لیتیوم یون معمولی است.
به گزارش زومیت ،محققان هوندا میگویند این
روش راه را برای تولید باتریهایی با توان باال به
منظور تأمین نیازهای ذخیره انرژی باز میکند.
دانشمند ارشد مؤسسه تحقیقاتی هوندا در این
زمینه می گوید :باتریهای فلوراید-یون ظرفیت
بسیار زیادی برای سبکتر طراحی شدن نسبت

به باتریهای لیتیوم یون دارند .در عین حال این
باتریها هنگام استفاده در خودروی الکتریکی،
شعاع حرکتی را به میزان قابلتوجهی بهبود
یبخشند.
م 
به گفته دکتر «کریستوفر بروکس» ،باتریهای
فلوراید-یون ایمنتر از باتر یهای لیتیوم یون
هستند ،زیرا افزایش بیش از حد دما در آ نها
مطرح نیست.
همچنیناینباتریهانسبتبهباتریهایلیتیوم
یون با محیطزیست سازگارترند.

ساخت صندلی از ضایعات کربن
طراحان یک شرکت هلندی موفق شدهاند با استفاده از ضایعات
کربن ،نوعی صندلی بسازند که بینهایت سبک است .به گزارش
ایسنا ،کربن ،از بین رفتنی نیست و به سختی بازیافت میشود .با
وجود این ،طراحان هلندی موفق شدهاند را ه حلی برای این مشکل
پیدا کنند .آن ها نوعی صندلی ابداع کردهاند که موارد مورد نیاز
مصرفکننده را در بر دارد .پژوهشگران ،این صندلی را بسیار سبک
و با دوام ساختهاند تا برای مدت طوالنی کارایی داشته باشد.

محققان چینی یک ماده زیستی ابداع کرده اند که به احیای پوست،
درمان زخم و جلوگیری از عفونت کمک می کند .به گزارش مهر ،این
ماده قابلیت ارتجاعی و سازگاری زیستی خوبی دارد .به همین دلیل
می تواند از عفونت های باکتریایی مقاوم به داروها جلوگیری کند.

اولین قایق برقی جهان

به تازگی یک شرکت سوئدی تازه تاسیس از اولین قایق برقی جهان
رونمایی کرده است .این قایق  Sevenنام گذاری شده است و توانایی
حمل حداکثر پنج نفر و نهایت سرعت  55کیلومتر را بر ساعت دارد.
به گزارش دیجیاتو ،انرژی این قایق به وسیله باتری های لیتیوم یونی
با ظرفیت  44کیلو وات ساعت تامین می شود و به واسطه بهره گیری
از پیشرانه برقی ،محصول جدید سوئدی ها هیچ صدای مزاحمی
تولید نمی کند.

تامین امنیت منزل با  ۲۰دالر

در حالی که بسیاری برای تامین امنیت منزل خود هزینه های گزافی
متحمل می شوند ،می توان با نصب یک دوربین  ۲۰دالری با کیفیت
فوق دقیق نیز این کار را انجام داد .به گزارش مهر ،یکی از مهم ترین
مزایای این دوربین امکان مشاهده مستقیم تصاویر محیط اطراف به
وسیله گوشی های هوشمند است .کیفیت باالی این تصاویر سبب
می شود در صورت وجود هر گونه مزاحمت یا دزد در اطراف منزل
بتوان چهره وی را به خوبی تشخیص داد.

رونمایی اولین ردیاب خواب اپل

شرکت اپل با خرید اپلیکیشن و شرکت “ ”Bedditاولین ردیاب خواب
خود را رونمایی کرد .به گزارش ایسنا ،این دستگاه از الگوهای خواب
کاربران یاد میگیرد و به آن ها میگوید که بهترین زمان برای خواب
و بیداری چه موقعی است .اپلیکیشن شرکت  Bedditروی گوشی
آیفون نصب میشود تا به مدیریت خواب کاربران کمک شود.

صدای بادهای مریخی را بشنوید

کاوشگر اینسایت در اولین هفته پس از فرود در مریخ ،کلیپ های
صوتی از صدای بادهای این سیاره را ثبت کرده است.
به گزارش مهر ،این کلیپ ها شامل اصواتی با فرکانس پایین است که
کاوشگر اینسایت در اولین هفته عملیاتی خود در مریخ جمع آوری
کرده است .محققان معتقدند این اولین اصوات مریخی است که
گوش انسان قادر به شنیدن آن است.

گوگل به جای شما پاسخ می دهد

گوگل ویژگی پاسخ هوشمند را برای پیا مرسان اختصاصی خود
موسوم به هنگاوت در اختیار کاربران قرار میدهد که به آن ها امکان
میدهد در طول چت ،با توجه به پیامی که از طرف مقابل دریافت
کردهاند ،از بین سه گزینه آماده برای پاسخ استفاده کنند .به گزارش

سامسونگ جدید با باتری گرافنی
شرکت سامسونگ سال آینده تلفنهای همراه خود را به باتری گرافنی
مجهز می کند .به گزارش اتاق خبر  ،24سامسونگ مدتهاست که
روی ساخت باتری گرافنی کار میکند و به تازگی پتنتی هم در این
حوزه آماده عرضه دارد .این شرکت قصد دارد این فناوری گرافنی را
جایگزین باتریهای یون لیتیم کند.
با استفاده از این فناوری میتوان شارژ باتریها را  ۴۵درصد افزایش
داد .استفاده از گرافن در باتری مزایای دیگری مانند کاهش زوال باتری
دارد،طوری که باتریهای حاوی گرافن دوام باالتری نسبت به باتری
یونلیتیومدارد.همچنینگرافنپایداریباالترینسبتبهلیتیومدارد؛
بنابراین باتریهای گرافنی احتمال انفجار بسیار کمی خواهد داشت و
برای استفاده در تلفنهای همراه مناسبتر است.

ساینس

کاشت سیب زمینی روی ماه

دسکتاپ

احیای پوست با ماده زیستی

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

ایسنا ،کاربران میتوانند هر یک از این سه گزینه را که انتخاب کردند،
به سرعت ویرایش و ارسال کنند.

۳ Mi Mix؛ اولین گوشی نسل پنجم

در شرایطی که انتظار می رود چند گوشی نسل پنجم تا قبل از پایان
سال جاری میالدی عرضه شود ،شرکت چینی شیوآمی از اولین
گوشی نسل پنجم خود به طور رسمی رونمایی کرد .به گزارش مهر،
این گوشی  ۳ Mi Mixنام دارد  .نسخه به روز شده این گوشی مجهز
به پردازنده اسنپدراگون  ۸۵۵شرکت کوالکوم است و حداکثر
سرعت بارگذاری اطالعات به دو گیگابایت در ثانیه می رسد.

تولید آنتی بیوتیک با زهر زنبور عسل

پژوهشگران دانشگاه «ام آی تی» با بررسی زهر زنبور عسل یک آنتی
بیوتیک موثر را در درون آن شناسایی کرده اند.
بهگزارشفارس،محققاندرحالبررسیمیزانکاراییآنتیبیوتیک
هایتولیدشدهبااینشیوهبراینابودیباکتریهایمختلفهستند
و می گویند با استفاده از داروهایی که با این روش تولید می شود ،می
توان عفونت های تنفسی و ادراری را از بین برد.

کنترل بی دردسر قند خون با الکترود

استفاده از دستگاه هایی که برای کنترل قند خون هر روز باید نوک
انگشت افراد را سوراخ کند ،تجربه لذت بخشی نیست اما یک روش
جدید می تواند جلوی این رنج را بگیرد.
به گزارش فارس ،محققان دانشگاه واشنگتن می گویند با استفاده از
چاپگرهای سه بعدی قادر به تولید الکترودهای ارزان قیمتی هستند
که از انعطاف باالیی برخوردار است و تماس آن ها با بدن برای انتقال
اطالعات و بررسی سطح قند خون کافی است.

چینیها روی ماه سیب زمینی میکارند .به گزارش مهر ،چین کاوشگر
 ۴-Changرا به فضا پرتاب کرد.
قرار است این کاوشگر در ماه ۱۰آزمایش انجام دهد که شش مورد آن به
چین و چهار مورد به کشورهای مختلف تعلق دارد .یکی از این آزمایش
ها کاشت سیب زمینی و دانه های دیگر در ماه است.
همچنین عالوه بر آن آزمایش هایی برای وجود مواد معدنی و اشعه های
فضایی نیز انجام خواهد شد ۴-Chang .دومین کاوشگر چینی است
که روی ماه فرود می آید .کاوشگر چینی  Yutuدر  ۲۰۱۳در این سیاره
فرود آمد و به مدت دو سال سطح ماه را بررسی کرد.
چین امیدوار است تا سال  ۲۰۲۲میالدی به ماه فضانورد بفرستد.
همچنین این کشور قصد دارد طی چند ماموریت یک مقر در ماه بسازد.

فناوری

سوارکاری با پوتین هوشمند
یک شرکت انگلیسی ،نوعی پوتین هوشمند طراحی کرده است که میتواند
به کاربران در سوارکاری مطمئن کمک کند.
به گزارش اتاق خبر  ،24یک شرکت انگلیسی موسوم به گالوپ اکوئین،
نوعی پوتین هوشمند مجهز به حسگر طراحی کرده است که قابلیت
اتصال به بلوتوث را دارد.
این پوتین که ظاهر آن به پوتینهای معمولی شباهت دارد ،دستدوز
و از جنس چرم گوساله است .کاربران میتوانند با کمک اپلیکیشنی
که قابل نصب روی نرمافزارهای اندروید یا  IOSاست ،پیشرفت خود را
دنبال کنند و برای بهبود آموزش ،نحوه قرار گرفتن پای خود را ببینند.
سوارکاران میتوانند این اپلیکیشن را برای زمانبندی لرزش مبدل
داخلی نیز به کار گیرند تا لرزش مکرر ،مزاحمتی برایشان ایجاد نکند.
باتری هر پوتین ،با یک پورت  USBکه در کف آن قرار گرفته قابل شارژ است و
هر بار شارژ کردن آن ،یک سوارکاری  10ساعته را تضمین میکند.

پالس

