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تولید لکسوس مینی ون لوکس

در شرایطی که تولید مینی
ونهای لوکس چندان متداول
نیست ،شرکت لکسوس یک
مینی ون لوکس را در نمایشگاه
خودروی شانگهای در معرض دید
عالقه مندان قرار داده است .به
گزارش مهر به نقل از این خودرو که
 Lexus LMنام دارد ،در دو مدل
تولید خواهد شد که ظرفیت چهار
یا هفت نفر را خواهد داشت .مدل
چهار نفری در کشورهای آسیایی و مدل هفت نفری در آمریکا به بازار خواهد آمد.
امکانجداسازیردیفجلوازعقببایکدیوارهمتحرکوجودداردودرصورتلزوم
میتوانازنمایشگر۲۶اینچیایندیوارهبرایمشاهدهفیلمتوسطسرنشینانردیف
عقباستفادهکرد.البتهیکپنجرههمبرایبرقراریارتباطدرصورتاستفادهازآن
دیوارهدرنظرگرفتهشدهاست.یکسیستمکنترلجامعدراینخودروبرایکنترل
امکاناتچندرسانهای،تهویهمطبوعو...درنظرگرفتهشدهاست.یخچالکوچک
و محفظهای برای قرار دادن چترها هم در این خودرو موجود است .برای به حداقل
رساندن تکانهای این خودرو و ایجاد حس حضور در خانه ،سیستم ویژه ای برای
خنثی کردن موانع و دست اندازها در کنار سیستم تعلیق این خودرو در نظر گرفته
شدهاستکهرانندگینرموایمنراممکنمیکند.

دسکتاپ
دسترسیبهموقعیتمکانیتماس
گیرندگان با اورژانس ممکن می شود
مهر_ معاون وزیر ارتباطات از امکان ارائه اطالعات تماس
گیرندگان با  ۱۱۵به مراکز اورژانس به عنوان یکی از خدمات
دولتالکترونیک،تایکماهآیندهخبرداد.

تولید برق از برف و باران
مکان های برفی ،نقاطی مناسب برای استفاده از صفحات
خورشیدی به منظور تولید برق نیست .اما محققان وسیله ای
تازه برای تولید الکتریسیته از برف ابداع کرده اند .به گزارش
فارس ،این دستگاه که Snow TENGنام دارد ،از الکتریسیته
استاتیکبرایتولیدبرقدرزمانتبادلالکترونهااستفادهمی
کند.پیشازاینازوسایلیمشابهبهمنظورساختژنراتورهایی
استفادهشدهبودکهمیتوانستازحرکتبدن،نمایشگرلمسی
وحتیقدمزدندرکفاتاقبرقتولیدکنداماتاکنوناینروش
دربارهبرفاستفادهنشدهبود.

خودروهای ولوو؛ جادههای لغزنده را به
یکدیگر اطالع میدهند
شرکتولووباافزودنیکقابلیتامنیتیجدیدبهخودروهای
تولیدی خود در اروپا به آن ها امکان میدهد که جادههای
لغزنده را به یکدیگر معرفی و در این زمینه تبادل اطالعات

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

یخچالی که همه چیز طی یک
دقیقه در آن یخ میزند

پیداکردنگمشدههابایک
پهپاد

یکشرکتتجارییخچالکوچک
قابل حملی تولید کرده است که
میتواند در عرض یک دقیقه هر
چیزی را که داخلش قرار بگیرد
به سرعت سرد کند و به نقطه
انجماد برساند .به گزارش مهر،
اینیخچالکهتوسطشرکتBlue
 Quenchتولیدشده Qoolerنامداردوبهویژهدرروزهایگرمسالمیتواند
نوشیدنیهاوآبرادرسفرهاودرشرایطیکهبهیخچالهایبزرگدسترسی
وجودندارد،خنککند Qooler.داراییکموتورچرخندهاستکهقوطیها
وبطریهاراباسرعت ۵۰۰دوردردقیقهمیچرخاندوآنهارادرمعرضهوای
بسیارسردقرارمیدهد.همینامرسببمیشودتاروندیخزدنمایعاتموجود
دربطریهاوقوطیهاتسریعشودوفردبتواندآنهارابالذتبیشتریمصرف
کند.البتهاینیخچالهمچنانبرایفعالیتمناسببهاستفادهازکیسههای
یخنیازداردوبدونآنکارنخواهدکرد.بنابراینهمیشهبایداینیخچالدارای
حدود ۵.۴کیلوگرمیخباشد.ایندستگاههمبابرقوهمباباتریکارمیکندو
قیمتآنکهیکماهدیگربهبازارمیآید ۷۴۹دالراست.

سازمان امداد و نجات
هوایی سوئیس از تولید
پهپادی خبر داده است
که میتواند به طور
خودکار محیطهای
مختلفرابهمنظوریافتن
افراد گمشده جست وجو کند .به گزارش مهر ،این پهپاد با بهره مندی از
حسگرهای قدرتمند ،دوربین تصویربرداری در روز ،دوربین حرارتی،
دوربینمادونقرمز،ابزارشناساییافرادبااستفادهازگوشیو...میتواند
نواحی بزرگ و وسیعی را اسکن کند و در صورتی که فرد یا افرادی در این
مناطقبهدردسرافتادهباشند،آنهارابیابد.الگوریتمخاصمورداستفاده
اینپهپاد،دادههاراازدوربینهایمختلفجمعآوریمیکندوبابررسیآن
هااشخاصگمشدهرامییابد.اینپهپادمیتواندبرایساعتهایمتمادی
درهواباقیبماند؛بدونآنکهنیازیبهکنترلتوسطاپراتورانسانیداشته
باشد .پهپاد مذکور دارای سه پره ملخی است که قطر بزرگ ترین آن ها
دو متر است .این پهپاد در ارتفاع ۸۰تا ۱۰۰متری پرواز میکند و ناوبری
خودکارآنبااستفادهازماهوارههاانجاممیشود.

کنند .به گزارش مهر ،سیستم مذکور باعث اطالع سریع از
خطرهای موجود در ادامه جاده با استفاده از اطالعات جمع
آوری شده از دیگر خودروهای ولوو میشود .سیستم دیگری
که به خودروهای ولوو اضافه شده سیستم هشدار چراغ خطر
استکهباعثاطالعرسانیبهدیگرخودروهادرموردنقاطکور
جادهها،دستاندازهاوچالههایاحتمالیمیشودواستفاده
ازآنازبرخوردناگهانیباموتورسوارانو...جلوگیریمیکند.

تولیداسکوترالکتریکیباکمترینزمان
شارژ

نیمه دوم سال  ۲۰۲۰به تولید انبوه می رسد .از مهمترین
مزایایاستفادهازاینتراشههامیتوانبهکاهش ۲۰درصدی
مصرف برق و افزایش  ۱۰درصدی سرعت در مقایسه با
تراشههایهفتنانومتریاشارهکرد.

قیمت و زمان عرضه گوشیهای جدید
گوگلمشخصشد

یک شرکت دانش بنیان داخلی توانست اسکوتر الکتریکی
تولیدکندکهبرخالفبرخینمونههایخارجی،درآنازباتری
لیتیومیاستفادهشدهاستکهباکمترینزمانشارژ،بیشترین
بهرهوری را دارد .به گزارش فارس این اسکوتر در زمینه حمل
و نقل شهری کاربرد دارد و بیشترین استفادهکنندگان آن نیز
جوانان هستند .این محصول دارای وزنی مناسب با ابعادی
کوچکاستکهکارباآنرابرایمصرفکنندهآسانمیکند.

گوگل دو گوشی میان رده تازه خود به نامهای پیکسل سه ای
و سه ای ایکس ال را آماده عرضه به بازار کرده و قیمت و برخی
ویژگیهایآنرااعالمکردهاست.بهگزارشمهر،پیکسلسه
ای دارای نمایشگر  ۵.۶اینچی و پیکسل سه ای ایکس ال نیز
دارای نمایشگر شش اینچی خواهد بود .برای هر دو گوشی
چهار گیگابایت رم در نظر گرفته شده ،اما دقت مدل پیکسل
سه ای  ۲۲۰در  ۱۰۸۰و مدل سه ای ایکس ال  ۲۱۶۰در
 ۱۰۸۰است .در هر دو گوشی از سیستم عامل اندروید ۹
استفاده شده است و پردازنده اصلی آن ها هم اسنپدراگون
 ۶۷۰خواهد بود.

سامسونگ تولید تراشه ۵نانومتری کم
مصرف را آغاز کرد

تولید دستگاه قابل حمل برای کنترل
کیفیت و تصفیه آب

در شرایطی که سامسونگ به تازگی تولید انبوه تراشههای
هفت نانومتری را آغاز کرده است ،خبر میرسد که این شرکت
دستبهتولیدنمونههاییازتراشههایپنجنانومتریزدهاست.
به گزارش مهر ،این تراشهها برای استفاده در گوشیهای
هوشمند و دیگر وسایل الکترونیکی سیار تولید میشود و در

برای شناسایی فلزات سنگین سمی در آب و نابودی آن ها
چارهای جز انتقال نمونههایی از آب به آزمایشگاه نیست ،اما
یک دستگاه قابل حمل میتواند این مشکل را برطرف کند .به
گزارش مهر ،دستگاه یاد شده که به راحتی قابل جابه جایی و
مجهزبهیکحسگرفیبرنوریاستباالیهایازکالتپوشانده

شده و در زمان دریافت نمونه آب ،همین ماده با استفاده از یک
فناوریلیزریویکپردازندهتحلیلگرآب،انواعفلزاتسمی
را شناسایی کرده است و آن ها را از بین میبرد.

ساخت فیلتر هوایی که  99درصد
ویروسها را میکشد
محققان آمریکایی موفق به ساخت یک فیلتر هوا شدهاند که
قابلیتکشتنبیشاز 99.9درصدازباکتریهایهوارادارد.
بهگزارشفارس،اینفیلترهواکهحتیممکناستجایگزین
ماسکهای سنتی شود در یک چشم برهم زدن ،ویروسهای
شناور در هوا را از بین میبرد؛ فیلترهای هوا در وسایلی مثل
سیستمهای تهویه و موتورها همانند موتور دیزل ژنراتور و
ژنراتور گازی استفاده میشود.

فولکس واگن ،خودروی برقی اسپورت
می سازد
فولکس واگن از تولید یک خودروی برقی اسپورت و شاسی
بلند در سال  2012خبر داده است .این شرکت فعال نمونه
مفهومی این خودرو را در معرض دید عالقه مندان قرار داده
است .به گزارش فارس ،این نمونه مفهومی ID Roomzz
نام و از نظر ظاهری شباهت زیادی به خودروی  Crozzدارد.
قدرت موتور این خودرو 301اسب بخار است و گفته می شود
دو موتور در آن به کار گرفته می شود .این خودرو با یک بار
شارژ قادر به پیمودن  450کیلومتر بوده و شتاب صفر تا صد
آن  6.6ثانیه است.

ایکسباکسواناس«بدوندیسک
درایو» در بازار
مایکروسافت کنسول بدون دیسک
درایو ایکسباکس وان اس را به طور
رسمی تایید و اعالم کرد :این محصول
جدیدباقیمت ۲۵۰دالروب ههمراهسه
بازی عرضه خواهد شد .مایکروسافت
این کنسول را که کامال وابسته به
محتویات دیجیتالی است ،در رنگ
سفید عرضه خواهد کرد و سه بازی  Sea of Thieves ،3 Forza Horizonو  Minecraftهم
بهصورت پیشفرض روی آن در دسترس خواهد بود .به گزارش «فارس» براساس اطالعاتی
که در دسترس است ،این محصول در  17اردیبهشت ماه به طور رسمی وارد بازار میشود و
در دسترس متقاضیان قرار میگیرد .قیمت این مدل به نسبت کنسول ایکسباکس وان اس
معمولیحدود 50دالربیشتراستکههمینموضوعمنجربهشکلگرفتنمباحثیهمچون
بازارفروشکمقدرتشدهاست.

تولیدبالگردنظامیهوشمندباپرههای
تاشو

دو شرکت تجاری با همکاری یکدیگر
موفق به تولید نمونه اولیه یک بالگرد
تهاجمیهوشمندشدهاندکهبسیاری
ازبخشهایآنبهصورتتاشویاجمع
شدنی طراحی شده است .به گزارش
فارس ،نصب دو فن بزرگ روی این
بالگرد و مکش هوا توسط آن ،کنترل
تعادلآنرادرشرایطدشواروتنظیمحرکتهایبالگردتسهیلمیکند.استفادهازمعماری
دیجیتال مبتنی بر فناوری MOSAباعث شده است تا پره ها و بالهای بالگرد یاد شده تاشو
باشد.همینطراحیباعثکاهشفضایاشغالشدهتوسطاینبالگردبهویژهدرزمانانتقال
وجابه جاییمیشود.ازجملهدیگرامکاناتاینبالگردمیتوانبهطراحیسازهزیرینفرود
و نشستن روی زمین به صورت جمع شدنی ،امکان افزایش سریع سرعت بالفاصله بعد از
برخاستناززمین،امکانپروازدرمسافتهایطوالنیوقابلیتمانورباالحتیدرشرایطآب
وهوایینامناسباشارهکرد.

برقراریارتباطباآنتنجیبیدرهرشرایط

محققان موفق به تولید نوعی
آنتن جیبی پیشرفته شده اند که
در شرایط دسترسی نداشتن به
ارتباطات رادیویی می تواند تبادل
داده را ممکن کند .به گزارش
فارس این آنتن ،نه تنها می تواند
سیگنالهایرادیوییرادرفواصل
طوالنیجابه جاکند،بلکهمیتواند
اینکارراعالوهبرهواازطریقآبنیزانجامدهد.بنابراینازاینآنتنهامیتوانبرایتبادلداده
درزیرآبهایاقیانوسهاودریاهانیزاستفادهکرد.طولاینآنتن 10سانتی متربودهاستو
ازاثرپیزوالکتریکبرایتولیدامواجفرکانسیموجبلنداستفادهمیکند.ایندرحالیاستکه
معموالآنتنهایبزرگبرایانجامچنینکاریبهکارمیرود.برقراریارتباطاتازاینطریق
نیاز به پهنای باند زیادی هم ندارد و کارایی این روش  300برابر روش استفاده از آنتن های
رادیوییتوصیفشدهاست.بردهریکازاینآنتنها 30متراعالمشدهاست.

