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جلوگیریاززخمدیابتباکفش
طبی

تلفنهمراهبهکمکنیروهای
نظامیآمد

پژوهشگراندانشگاهآزاداسالمیتبریزکفشیتولیدکردهاندکهسبب
کاهشاحتمالایجادزخمپادردیابتیها،کاهشقطععضومربوطبه
اینعارضهوصرفهجوییاقتصادیمیشود.بهگزارشمهر،اینوسیله
برای کارمندان و کارگرانی که بهمدت طوالنی سرپا و مبتال به بیماری
دیابت هستند ،کاربرد دارد .زخم پا که در اثر دیابت عارض میشود،
شایعترین ضایعه برای افراد مبتال به این بیماری است و این وسیله که
ب ه صورت کفش طبی هوشمند طراحی شده است میتواند در طول
مدت استفاده ،فشارهای وارده بر نقاط مختلف پا را اندازهگیری کند و
در صورت باال بودن فشار از میزان استانداردهای تعریف شده با دادن
هشدار،فردرامطلعکندتاموقعیتووضعیتایستادنیاراهرفتنخود
را تغییر دهد .در طراحی و ساخت این وسیله از یک مدار و چند سنسور
الکترونیکی فشارسنج استفاده و یک سیستم گردش هوای خنک در
کفآنتعبیهشدهاست.

سر و صدای زیاد در نبردهای نظامی معموال سبب میشود تا سربازان نتوانند
محل دقیق شلیک را تشخیص دهند .اما با استفاده از یک فناوری جدید مبتنی بر
گوشیهای هوشمند این مشکل برطرف میشود .به گزارش مهر ،فناوری جدید
از هدفونهای متعارف مجهز به میکروفونهای کوچک در درون و بیرون آن برای
ردگیریصدایدیگرسربازان،فیلترکردنوپاالیشکردناصواتدریافتیودرنهایت
شناسایی موقعیت تیراندازی دشمن استفاده میکند .دقت باالی میکروفونهای
نصب شده در این هدفون هم شناسایی مسیر شلیک گلوله دشمن را ممکن و هم
یافتنموقعیتجغرافیاییسربازمتخاصمراتسهیلمیکند.برایتسهیلاستفاده
ازاینهدفون،یکاپلیکیشنتلفنهمراهنیزبرایآنطراحیشدهاستتادادههای
هدفونازطریقبلوتوثبهگوشیمنتقلشودوالگوریتمتحلیل گربرنامهمذکوربعد
ازانجاممحاسباتالزمموقعیتسربازشلیککنندهرابهفردکاربرنشانمیدهد.

دسکتاپ
تولید برق از پارچه پالستیکی
مهر-نوعیپارچهازپالستیکابداعشدهکهرشتههاییازآن
آویزاناست.اینرشتههاباحرکتیاارتعاشتکانمیخوردو
الکتریسیتهتولیدمیکند.رشتههایآویزانازاینپارچهدر
واکنشبههرنوعحرکتیاارتعاشیتکانمیخورد.

درک احساسات با بازوی رباتیک
محققان اسپانیایی از تولید یک بازوی رباتیک خبر داده اند
که با تعقیب چهره کاربران قادر به درک احساسات است.
به گزارش مهر برای تولید این ربات از رایانه کوچک و جیبی
استفادهودرانتهایاینبازویرباتیکدوربینوحسگرهایی
برایشناختبهترمحیطنصبشدهاست.

نوشتن روی هر سطح با قلم هوشمند
قلمهوشمندیابداعشدهکهبهکاربراجازهمیدهدرویهر
سطحی یادداشت بنویسد یا طراحی کند .همچنین کاربر
می تواند از آن به عنوان یک هدست بلوتوثی استفاده کند.
به گزارش مهر ،همه متنها و یادداشتها به سرعت روی

نمایشگر مورد نظر کاربر ،ظاهر میشود .جالب آن که کاربر
میتواندازآنبهعنوانیکهدستبلوتوثینیزاستفادهکند.

گجتمسیریاببراینابینایان
یک گجت پوشیدنی برای کاربران نابینا ابداع شده است.
این گجت هدفونی مجهز به دوربین است و با ثبت تصاویر،
توصیفی صوتی از محیط فراهم می کند تا فرد بتواند راحت
ترمسیریابیکند.بهگزارشمهراینگجت Horusنامدارد
و شامل یک هدست است .در این هدست دوربینهایی
تعبیه شده که به یک رایانه کوچک متصل است .دوربینها
تصاویری از مسیر و محیط را ثبت و به رایانه ارسال میکند.
ازاطالعاتمربوطبهاینتصاویربرایخلقتوصیفاتصوتی
یشود.
استفادهم 

تولید فوم سازگار با محیط
فوم های موجود در بازار از مشتقات نفتی محسوب شده
است و سوختن آن ها آلودگی فراوانی ایجاد میکند .اما
یک محقق ایرانی با تولید فوم سازگار با محیط زیست این
مشکل را برطرف کرده است .به گزارش مهر 75 ،درصد از
اینفومازجنسنانوبلورهایسلولزیاستکهعالوهبربهره
مندی از قابلیت عایق بندی میتواند تا 200برابر وزن خود
فشارتحملکند،بدونآنکهشکلوحالتابتداییخودرااز
دستبدهد.توانعایقبندیباالومقاومتمناسبدرگرمای

رونماییازدولپتاپخارقالعاده

شرکت اچ پی از تولید لپ تاپ جدیدی خبر داده که دارای دو نمایشگر بزرگ
و کوچک است و برای اجرای بازیهای ویدیویی طراحی شده است .در کنار
نمایشگر بزرگ و اصلی این لپ تاپ ،یک نمایشگر کوچک هم طراحی شده
استکهدرباالیصفحهکلیدقرارداردوبهکاربرانامکانمیدهددرزمانیکه
ازطریقنمایشگراصلیدرحالاجرایبازیهایویدیوییهستند،ازطریقآن
از اینترنت یا اپلیکیشنهای گپ و گفت و گو استفاده کنند ۳۲.گیگابایت رم و
سیستم خنک کننده ویژه مبتنی بر استفاده از یک فلز مایع برای خروج سریع
گرما که سبب بهبود ۲۸درصدی عملکرد لپ تاپ میشود از دیگر ویژگیهای
اینلپتاپاست.شرکتلنوونیزازیکلپتاپبانمایشگرتاشورونماییکرده
است.اینلپتاپ ۱۳.۳اینچیبهسیستمعاملویندوزمجهزاستودر۲۰۲۰
میالدیعرضهمیشود.بهگزارشمهر،دستگاهازوسطتامیشودومیتوانآن
را به طور صاف روی میز قرار داد .همچنین دستگاه در حالت تا شده شبیه یک
کتابالکترونیکیجمعوجوراست.

زیادوحتیدرشرایطمرطوبازدیگرمزایایاینفوماست.

ژنراتوری که از آب دریا برق می گیرد
فارس  -محققان موفق به تولید ژنراتوری شده اند که قادر
بهتبدیلآبدریابهانرژیبرقاستواینامرمیتواندانرژی
الزم برای فعالیت ربات های زیردریایی و دیگر وسایل نقلیه
ایراکهمیخواهنددرعمقدریاحرکتکنندفراهمکند.

شمارش سلول های خون با مچ بند
مچ بندی مجهز به یک حسگر زیستی ابداع شده که سلول
های خون را رصد می کند .این گجت دارای یک حسگر
زیستی شمارش گر ذرات است .به گزارش مهر ،این گجت
داراییکحسگرزیستیشمارشگرذراتاستونمونهخون
کاربررابررسیمیکند.همچنینبهطوربیسیمبهیکتلفن
هوشمندمتصلمیشودواطالعاترابهآنمنتقلمیکند.
میتوانازاینمچبندبرایآزمایشسریعخوناستفادهکرد.

ساخت ابزار استفاده ایمن از نردبان
ابزاری ابداع شده است که سبب می شود نردبان روی هر
سطحی محکم در جای خود قرار گیرد و کاربر با اطمینان از
آنباالبرود.بهگزارشمهر،بهتازگیابزاریابداعشدهاست
که اجازه نمیدهد کاربر از روی نردبان بیفتد .با کمک این

سیستمنردبانمجهزبهقفلیمخصوصمیشودکهآنرادر
جایخودمحکمنگهمیداردوازحرکتکردنآنجلوگیری
میکند.اینابزاررامیتوانرویهرسطحیقرارداد.

اپلیکیشنشناساییاسکناسجعلی
برای نابینایان
بانک خزانه داری هند مناقصه ای برای ساخت اپلیکیشن
شناساییاسکناسجعلیبرگزارمیکند.هدفآناستکه
اپلیکیشن مذکور به افراد نابینا کمک کند تا بین اسکناس
هایجعلیوواقعیتمایزقائلشوند.بهگزارشمهردرحال
حاضرحسگرهاییدراسکناسهای ۱۰۰روپیهایوبیشتر
چاپ میشود که به افراد نابینا کمک میکند بین اسکناس
جعلیواصلیتمایزقائلشوند.

پانسمان نانویی برای درمان زخم های
دیابتی
محققان در یک استارتاپ موفق به طراحی پانسمان های
نانوییبرایدرمانزخمهایدیابتیشدند.بهگزارشمهر،
جنس پانسمان سلولزی است که از سنتز باکتری تولید
شدهاست.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

خودرویبرقیخودرانباکابینهلیکوپتری
شرکت سیتروئن از تولید
خودروی برقی مفهومی
تازهایبهنام ۱۹-۱۹خبر
داده که از ویژگیهایی
مانندتایرهای ۳۰اینچی،
کابین هلی کوپتری و
جادار و طراحی داخلی
منحصر به فرد برخوردار
است .به گزارش مهر ،این
خودرو به گونهای طراحی
شدهکههمبهصورتخودرانقابلاستفادهاستوهممیتوانآنرادروضعیترانندگیسنتیبافرمان
قرارداد.طراحیآنباتایرهایپهنسببشدهاستتاهدایتخودرودرجادههایشیبداروپرپیچوخم
سادهترشود.دراینخودروازسیستمتعلیقویژهایموسومبهبالشتکهیدرولیکپیشرفتهاستفاده
شده است که سبب میشود فرد در زمان حضور در آن احساس کند در درون کابین غوطه ور است و
تماسیبازمینندارد.اینامرسببافزایشراحتیوآسایشمیشود.وجودمجموعهایازحسگرهادر
اینخودروبهشناساییموانعوجلوگیریازبرخوردباآنهاازطریقارسالپیامهشدارکمکمیکند.
دودربزرگوعریضمشابهبادرهایهلیکوپتردردوطرفخودروازدیگرویژگیهایاینخودروست.
نحوه طراحی صندلیها و فضای داخلی آن هم سبب میشود تا مسافران به راحتی بتوانند در آن جا
به جاشوند.دراینخودروازیکدستیارصوتیهوشمندبهنامسالمسیتروئناستفادهشدهاستکه
دسترسیبهبرخیامکاناتآنراباصدورفرامینصوتیممکنمیکند.بخشزیادیازاینخودرواز
آلومینیومساختهشدهاستالبتهشیشههایشهمبسیاربزرگوعریضاست.

رباتی که بمب خنثی می کند
محققان در تازهترین اقدامات خود برای
ساخت ربات موفق به طراحی و ساخت
یک ربات  75کیلوگرمی شدهاند و
امیدوارنددرآیندهبتوانازاینرباتبرای
خنثی کردن بمب و نجات استفاده کرد.
به گزارش فارس ،این ربات که اطلس
نام دارد مسیر را توسط یک الگوریتم
برنامهریزی شده طی میکند؛ ربات
انسان نمای اطلس مسیر باریک را به
کمک تکنولوژی لیدار و کنترلی انسان
گونهمیپیماید.اینسیستمازپالسهاییبرایاندازهگیریفاصلهبیناجساماستفادهمیکند،سپس
اطالعاتتوسطماشینپردازشمیشودتابهتریننقطهرابرایقدمگذاشتنانتخابکند.

کیف دستی با نمایشگر
فارس -باازراهرسیدننمایشگرهایمنعطف،
استفاده از آن ها برای زیباسازی محصوالت
مختلف نیز افزایش یافته و شرکت لوئیس
ویتون در کیف دستی های زنانه خود هم از
ایننمایشگرهااستفادهکردهاست.یکنمونه
از این کیف دستی ها دارای یک نمایشگر و
کیف دستی دیگر دارای دو نمایشگر در کنار
یکدیگراست.نمایشگرهاییادشدهمیتواند
کارکردهایتبلیغاتینیزداشتهباشد.

