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کارشناسان  نوشت:  گجت نیوز 
فیلترینگ  با  معتقدند  موبایل 
در  گوگل  های  سرویس  گسترده 
به  اندرویدی  های  گوشی  ایران، 
اما  می شوند؛  استفاده  بال  تدریج 
تا  پیش  اندی  و  ماه  یک  از  چرا؟ 
پلتفرم های  فیلترینگ  امروز  به 
خارجی استارت خورده و اینترنت 
محدودیت هایی  با  نیز  بین الملل 
وزارت  است.  شده  مواجه 
اینترنت  قطعی  تقصیر  ارتباطات 
اینستاگرام،  فیلترینگ  و  بین الملل 
به  را  گوگل  ابزارهای  و  واتساپ 
و  می اندازد  امنیت  شورای  گردن 
هر یک از مقامات دولت نظرهای 

متفاوتی در این باره دارند.
گوگل  امنیتی  سپر  تازگی  به 
را  روبیکا  ایرانی  اپلیکیشن  پلی، 
داده  تشخیص  مضر  کاربران  برای 
سرقت  و  جاسوسی  موارد  به  و 
پس  است.  کرده  اشاره  اطالعات 
ایران  دولت  گوگل،  اقدام  این  از 
در  را  گوگل  سرویس های  هم 
کشور تحریم و فیلتر کرد. اما این 
موضوع چه ربطی به گوشی های 

اندرویدی پیدا می کند؟
گوشی  می دانیم  که  همان طور 
سرورهای  به  اندرویدی،  های 
گوگل وصل هستند و وقتی تلفن 
همراه شما نیاز به فلش زدن دارد 
به  را  آن  می خواهید  که  این  یا 
کنید،  بازنشانی  کارخانه  تنظیمات 
گوگل  سرورهای  به  است  نیاز 
متصل شوید. به همین راحتی اگر 
شما  اندرویدی  هوشمند  گوشی 
بال  بیاید،  سرش  به  باال  بالی  دو 

استفاده خواهد شد.

خواندن  جاسوسی  ایران  دولت 
از  سیاسی  گام  یک  را  روبیکا 
خواند  بیگانه  کشورهای  سوی 
تمامی  منتظره  غیر  اقدامی  در  و 
گوگل  جمله  از  آن  سرویس های 
گوگل  ترنسلیت،  گوگل  مپ، 

فیلتر  را  فایربیس  و  جیمیل  میت، 
کرد. البته به نظر می رسد به تاریخ 
گوگل  از  سرویس  چندین  امروز، 
شده  محدودیت ها خالص  شر  از 
و کاربران به آنها دسترسی یافته اند.
اطالع  کاربران  از  تعدادی  حاال 
به  بازگشت  از  پس  که  داده اند 
زدن  فلش  یا  کارخانه  تنظیمات 
عدم  مشکل  با  خود،  گوشی 
به  البته  شده اند.  مواجه  اتصال 
بازگشت  برای  راهی  می رسد  نظر 
ولی  دارد،  عادی وجود  به شرایط 
هزینه بر  و  پیچیده  روش ها  این 
است. در ادامه درباره این موضوع 

صحبت خواهیم کرد.
که  بود  گذشته  هفته  اواخر 
است  ممکن  کردند  ادعا  برخی 
رفع  ایران  در  سرویس های گوگل 
فیلتر شوند. پس از این که گوگل 
پلی به کاربران ایرانی اخطار امنیتی 

در  موجود  مشکالت  روبیکا  داد، 
و سپس  کرد  اصالح  را  برنامه اش 
این  برای  را  خود  جدید  نسخه 
االن  تا  و  فرستاد  بزرگ  مارکت 
پلی  از سوی گوگل  واکنشی  هیچ 

ندیده ایم.
به  مجددا  را  روبیکا  گوگل  اگر 
زیاد  احتمال  به  بشناسد،  رسمیت 
سرویس های  فیلترینگ  هم  ایران 
آن را رفع خواهد کرد. طبق آنچه 
چند  با  روبیکا  می گویند،  برخی 
دستکاری ساده در تنظیمات خود، 
بین  از  را  پلی  گوگل  اخطارهای 
برده و کاربران در مواجهه با نصب 

آن مشکلی ندارند.
بررسی  برای  که  این  مهم  نکته 
یک اپلیکیشن در گوگل پلی چند 
روز زمان نیاز است و همچنان باید 
منتظر ماند و واکنش این کمپانی به 

روبیکا را زیر نظر گرفت.
قطع  طور  به  هنوز  متاسفانه 
سرویس های  که  نیستیم  مطمئن 
محدودیت  رفع  پلی  گوگل 
در  چیز  همه  و  خیر  یا  شده اند 
حال  این  با  است.  گمانه زنی  حد 
فیلترینگ  این  گفتیم  که  همان طور 
گسترده به ضرر کاربران اندرویدی 
تمام شده، چرا که حاال نمی توانند 
به سرورهای گوگل متصل شوند و 

اکانت خود را سازماندهی نمایند.
کارشناسان  از  یکی  گفته  به 
که  محدودیت هایی  حوزه،  این 
شده  اعمال  اخیر  ماه  یک  در 
او اس  روی دو سیستم عامل آی 
گذاشته  منفی  تأثیر  اندروید  و 
به  اخیر  ماه های  طی  است. 
در  موجود  محدودیت های  علت 
راه اندازی  و  نصب  استور،  اپ 
یک سری برنامه ها با مشکل مواجه 
شده بودند که خوشبختانه برطرف 
شده، اما ادامه آن گریبان گیر گوگل 
شده  اندرویدی  کاربران  و  پلی 
از  برخی  که  نماند  ناگفته  است. 
از  شده  اعمال  محدودیت های 
سمت گوگل پلی و برخی از آنها 
شده  اعمال  ایران  دولت  توسط 
بود  به قدری جدی  است. مشکل 
که برخی از اعالنات سرویس های 
مذکور به دست کاربران نمی رسید 
و تنها راه استفاده از آنها، نصب و 

فعال سازی فیلترشکن است.

فناوری

بالیی که فیلترینگ گوگل سر گوشی های اندرویدی می آورد !
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نمایشگر منعطف 
ال جی با افزایش ابعاد 

۲۰ درصدی
زومیت نوشت: ال جی دیسپلی درحال ساخت 
یش  صفحه نما
است  جدیدی 
می تواند  که 
درصد   ۲۰ تا 
ابعاد  به  نسبت 
خود  اصلی 
یابد  گسترش 
بدین ترتیب  و 
یک  ابعاد 
یشگر  نما
ال جی  می یابد.  افزایش  اینچ   ۱۴ تا  اینچی   ۱۲
است  کرد صفحه نمایش جدیدی ساخته  اعالم 
که می توان آن را تا ۲۰ درصد ابعاد اصلی آن، 
گسترش داد. این شرکت می گوید که نمایشگر 
براینچ  پیکسل   ۱۰۰ وضوح  از  آن  رنگی  تمام 
 ۱۲ از  می تواند  آن  ابعاد  و  می کند  پشتیبانی 
نمایشگرهای  یابد.  افزایش  اینچ   ۱۴ به  اینچ 
نیز  آزاد  نمایشگرهای  نام  با  که  گسترش  قابل 
تاشدن  کشیده شدن،  امکان  می شوند،  شناخته 
پس از  فناوری،  این  دارند.  را  چرخش  حتی  و 
گام  تاشو،  و  چرخشی  صفحه نمایش های 
نمایشگرها است؛ محصوالتی که  بعدی تکامل 
سامسونگ و ال جی قباًل نمونه های تجاری آن ها 
ال جی   ،ZDnet گزارش  به  کرده اند.  تولید  را 
از  خود،  جدید  نمایشگر  توسعه ی  در  دیسپلی 
لنزهای  در  که  ویژه  سیلیکونی  مواد  زیرالیه ی 
تماسی استفاده می شوند، بهره گرفته است. این 
شرکت گفت که استفاده از روش مذکور باعث 
شده است انعطاف پذیری صفحه نمایش به میزان 
کره ای  برند  این  یابد.  افزایش  درخورتوجهی 
میکرومتر   ۴۰ ابعاد  با  LEDهایی  از  همچنین 
به عنوان منبع نور این محصوالت استفاده کرده 
است که باعث می شود وضوح آن ها با افزایش 
همچنین  ال جی  شود.  حفظ  همچنان  ابعاد، 
اشاره کرد که مدارهای زیرین نیز به جای این که 
فنر  به شکل  باشند،  مستقیم  خطوط  به شکل 
تاشدن،  و  خم شدن  دربرابر  تا  شده اند  طراحی 

مقاوم باشند.
رکوردشکنی حیرت انگیز 

سامسونگ
سرعت  رکورد  سامسونگ  نوشت:  دیجیاتو 
ثانیه را در فاصله ۱۰  بر  دانلود ۱.۷۵ گیگابیت 
 mmWave تجهیزات  طریق  از  کیلومتری 
انجام  میدانی  آزمایش  در  کرد.  ثبت  خود   ۵G
دانلود  سرعت  میانگین  به  شرکت  این  شده، 
۱.۷۵ گیگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت آپلود 
حداکثر  یافت.  دست  ثانیه  بر  مگابیت   ۶۱.۵
که  بود  ثانیه  بر  گیگابیت   ۲.۷ دانلود  سرعت 
شرکت  شد.  حاصل  کیلومتری   ۱۰ فاصله  در 
NBN به عنوان بخشی از طرح سرمایه گذاری 
در  پروژه  این  در  استرالیا،  دالری  میلیون   ۷۵۰

کنار سامسونگ حضور داشت.
این  جدید  دستاورد  که  می گوید  سامسونگ 
 ۵G  mmWave ثابت می کند شبکه  شرکت 
مناطق  گسترده  پوشش  و  شهری  مناطق  برای 
نتیجه  در  است.  مناسب  دورافتاده  و  روستایی 
روستایی  مناطق  و  بین شهرها  ارتباطی  شکاف 
چند  می کند. طی  پیدا  کاهش  فناوری  چنین  با 
سال گذشته، این شرکت نقش پررنگی در حوزه 
با  اکنون  و  است  داشته   ۵G شبکه  تجهیزات 
را  نقطه عطفی  توانسته  میدانی جدید،  آزمایش 

در سرعت انتقال به نام خود ثبت کند.
پهپادی که می تواند پشت 

دیوارها را ببیند
به اندازه ی کافی عجیب  پهپادها درحال حاضر 
اخیراً  واترلو  دانشگاه  محققان  اما  هستند، 
تغییراتی روی یک مدل پهپاد اعمال کرده اند تا 
با بهره گرفتن از امواج وای فای، محیط داخلی 
مشاهده  دیوارها  پشت  از  حتی  را  ساختمان ها 
با  انتاریو،  در  واترلو  دانشگاه  محققان  کنند. 
دستگاهی  دالری   ۲۰ پهپاد  یک  از  استفاده 
ساخته اند که درواقع یک اسکنر هوایی محسوب 
به  می شود و می تواند مکان هر دستگاه متصل 

وای فای را در خانه ی شما نشان دهد.
دیپاک  و  عابدی  علی  پهپاد،  این  سازندگان 
در  را  خود  یافته های  اخیراً  که  واسیشت 
بین المللی  ساالنه ی  کنفرانس  بیست وهشتمین 
محاسبات و شبکه سازی موبایلی ارائه کرده اند، 
برای  که  نامیده اند   Wi-Peep را  ترفند  این 
نامی  وحشتناک،  پیامدهای  با  پروژه ای  چنین 
چیزی  براساس   Wi-Peep است.  فریبنده 
حریم  »حمله ی  را  آن  محققان  که  می کند  کار 
می کنند  توصیف  مکان«  افشاکننده ی  خصوصی 
وای فای  شبکه های  در  را  داده ها  می تواند  و 
میان  از  دیدن  برای  آن  از  و  کرده  دستکاری 
مکان  تقریبی  تعیین  بهتر،  به عبارت  یا  دیوارها 
دستگاه ها ازطریق اسکن شبکه ها، استفاده کنند.

نقص های  از  آن ها  دستگاه  می گویند  محققان 
پروتکل  می برد؛  بهره   8۰۲.۱۱  IEEE امنیتی 
بی سیم قدیمی برای شبکه های دسترسی محلی 
با شنود داده ها را  که سابقه ی مشکالت مرتبط 
پرواز  زمان  به نام  تکنیکی  از  برنامه  این  دارد. 
) ToF( استفاده می کند که از دستکاری داده ها، 
یک  میان  فیزیکی  فاصله ی  اندازه گیری  برای 

سیگنال و یک شیء بهره می برد.

رویدادهای زیادی در تاریخ ما رخ داده است که ما دوست داریم از آنها به عنوان ناهنجاری یاد کنیم 
زیرا قابل توضیح نیستند.به گزارش خبرآنالین، در 
برای  جایی  ماه  تاریخی،  اسناد  طبق   ،۱۱۱۰ سال 
دیدن نبود. مورخان و دیگر کارشناسان در سراسر 
جهان سعی کردند با هم ارتباط برقرار کنند تا ببینند 
آیا ماه از مکان های دیگر روی زمین دیده می شود 
یا خیر. دیدن ماه در سال ۱۱۱۰ و برای ده سال بعد 

غیرممکن شده بود.
افراد  ما  جهان  وسطی،  قرون  دوران  اواسط  در 
تاریک  قدرت های  یا  جادو  به  که  داشت  زیادی 
توضیح  برای  راه  ترین  ساده  زیرا  داشتند،  اعتقاد 
این ناهنجاری ها بود. به دلیل عدم انجام تحقیقات 
علمی، ناپدید شدن ماه تا کنون هرگز توضیح داده 
اساس  بر  سباستین  پروفسور  نظریه  است.  نشده 
فوران آتشفشان دیگری به نام کوه آساما در ژاپن 
است که در سال ۱۱۰8 فوران کرد و این پتانسیل 

را داشت که بقایای آتشفشانی کافی برای پوشش ماه به مدت ۱۰ سال تولید کند. پروفسور سباستین 
اشاره می کند که به دلیل تعداد زیاد فوران های آتشفشانی در سراسر جهان، ممکن است آتشفشان های 
دیگری نیز وجود داشته باشند که در ناپدید شدن ماه نقش داشته باشند. این نیز بر اساس تئوری 
آب و هوای بهینه قرون وسطی است که گفته می شود باعث افزایش دمای جهانی در دوره قرون 
وسطی شده است. سوابق تاریخی زیادی بر اساس فوران آساما که در سال ۱۱۰8 رخ داد وجود 
ندارد تا به طور دقیق بزرگی فوران را مشخص کند. با این حال، اگر نظریه پروفسور سباستین درست 
باشد، تصور اینکه قدرت و لرزش فوران آتشفشانی را تحریک می کند که آنقدر خاکستر تولید می 
کند که ماه را به مدت ۱۰ سال پوشانده است دشوار است! در ۱۰۰۰ سال گذشته، کوه آسامه تقریبا 
8۰ بار فوران کرده بود، بدون احتساب حدس و گمان فوران های قبلی قبل از سال ۱۱۰8. آخرین 
مورد در واقع در سال ۲۰۱۹ با منطقه خطر چهار کیلومتری )۲.۵ مایلی( ثبت شد. برای مقایسه این 
با فوران ۱۱۰8 باید گفته که در فورانی که سال ۱۱۰8 رخ داد، منطقه خطر ۱۴۵ کیلومتر )۹۰ مایل( 
بود. در سال ۱۱۲۰، ابر عظیم خاکستر ناشی از فوران به آرامی محو شد و ماه دوباره در آسمان ظاهر 
شد. سال ها مردم فکر می کردند که ماه واقعًا برای همیشه ناپدید شده است، اما فقط پشت خاکستر 
آتشفشانی پنهان شده است. درک این نکته ضروری است که من فقط اطالعاتی را ارائه می کنم که 

در مورد احتمال وقوع این رویداد بحث شده است.

جایگزین چندش آور آنتی بیوتیک
را  بیوتیک ها  آنتی  مصرف  کردند  اظهار  اخیرشان  مطالعه  در  محققان  از  گروهی  نوشت:  ایسنا 
فراموش کنید و به جای آن کرم های حشره )MAGGOTS( را امتحان کنید چرا که برخی در 
دوران جنگ جهانی اول برای درمان زخم از آنها استفاده می کردند. برای بسیاری از افراد، کرم های 
حشره فقط الروهای در حال پیچ و تاب خوردن مرتبط با اجساد مرده و پوسیده هستند. اما این 

 )NHS(امر پزشکان سرویس سالمت ملی بریتانیا
و  زخم ها  درمان  برای  فزاینده ای  طور  به  که  را 
متوسل  آنها  از  استفاده  به  عفونت  از  پیشگیری 

شده اند را ناامید نکرده است.
این درمان که در طول جنگ جهانی اول از آن 
کرم های حشره  که  می دهد  نشان  می شد،  استفاده 
کیسه ای  چای  همانند  کیسه های  در  پوست  روی 
قرار دارند و در آنجا هر بافت مرده  را می خورند 
و ظاهرا مولکول های ضد میکروبی ترشح می کنند. 
پزشکان امیدوارند که این درمان بتواند به مقابله با 
بحرانی  کند،  میکروب ها کمک  ابر  تهدید جهانی 
از  که  دارد  بر جامعه  باری  فاجعه  تأثیر  بالقوه  که 
تغییرات آب و هوایی  و  تروریسم  به  نظر شدت 
بر  حشره  کرم های  چسباندن  است.  شده  تشبیه 

روی زخم های عفونی نیاز به استفاده از آنتی بیوتیک ها را از بین می برد. داده های دیجیتالی سرویس 
سالمت ملی بریتانیا نشان می دهد که میزان درمان  به وسیله کرم های حشره در انگلیس تقریبا ۵۰ 
درصد نسبت به دهه گذشته افزایش یافته است. کرم های حشره در سال های ۲۰۱8 تا ۲۰۱۹ بیش از 
۱۳۰۰ بار در سرویس سالمت ملی بریتانیا استفاده شدند که این میزان در سال های ۲۰۰8 تا ۲۰۰۹ 
کمتر از ۹۰۰ بار بود. استفاده از کرم های حشره برای تمیز کردن زخم ها برای اولین بار در جنگ 
جهانی اول رایج شد، زمانی که جراحان صحرایی کشف کردند سربازانی که جراحت آنها با کرم های 
حشره درمان شده بود، سریع تر بهبود یافتند. ظهور آنتی بیوتیک های پزشکی در دهه ۱۹۴۰ تا حد 
زیادی این درمان را به فراموشی سپرد. تحقیقات نشان می دهد که کرم های حشره در درمان زخم هایی 
که به سختی التیام می یابند مؤثر و مقرون به صرفه است و سرویس سالمت ملی بریتانیا نیز آن را 
به عنوان یک درمان در سال ۲۰۰۴ پذیرفته است. شرکت "BioMonde" مستقر در بریجند، ولز 
جنوبی، ساالنه ۹۰۰۰ کیسه زیستی همانند چای کیسه ای پر از کرم های حشره را به سرویس سالمت 
ملی بریتانیا می فروشد. این کیسه ها روی بافت باز قرار می گیرند، با یک پانسمان پوشانده می شوند و 
تا چهار روز به عنوان آخرین راه حل برای بیمارانی که با آنتی بیوتیک بهبود نمی یابند، باقی می مانند. 
پروفسور یامنی نیگامحشره شناس در دانشگاه سوانسی گفت که برای محبوبیت بیشتر این درمان، 
باید بر این دروغ غلبه کرد. کرم های حشره بسیار کارآمد و مقرون به صرفه هستند. آنها می توانند 
زخم راکدی را که ماه ها التیام نمی یابد، در عرض چهار روز خوب کند. یکی از کارهای کلیدی که 

این حشرات می توانند انجام دهند، ضدعفونی کردن زخم است.

 سالی که ماه از آسمان ناپدید شد!

گجت نیوز نوشت: نسخه پرستیژ 
قوی  عنوان  به  که  دیگنیتی  بهمن 
ایران  مونتاژی  خودروی  ترین 

روانه  زودی  به  می شود  محسوب 
بازار خواهد شد.

ابتدای  در  موتور  بهمن  شرکت 
به  را  پرایم  دیگنیتی   ۱۴۰۰ سال 
شکل مونتاژی به بازار ایران عرضه 
کرد که با ظاهر جذاب و امکانات 
بسیاری  نگاه  توانست  متعدد خود 
اما ضعیف  کند،  به خود جلب  را 
فنی  بخش  در  خودرو  این  بودن 

در  رقبا  به  نسبت  تا  شد  باعث 
در  بگیرد.  قرار  پایین تری  جایگاه 
در سال  موتور  بهمن  راستا  همین 

خودرو  این  پرستیژ  نسخه   ۱۴۰۱
را معرفی کرد که در کنار تغییرات 
اکنون  امکانات  افزایش  و  ظاهری 
پیدا  ارتقا  کامال  نیز  فنی  لحاظ  از 

کرده است.
قیمت  موتور  بهمن  شرکت 
دیگنیتی پرستیژ را در آبان ۱۴۰۱ ۱ 
میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان تعیین 
بلند جدید بهمن  این شاسی  کرد. 

بازار  به  موتور طی روزهای آینده 
عرضه خواهد شد.
تغییرات ظاهری

دیگنیتی پرستیژ نسبت به نسخه 
تغییر  از لحاظ ظاهری  پرایم خود 
پیدا کرده و طراحان طی یک فیس 
لیفت آن را نسبت به قبل جذاب تر 
کردند. این خودرو اکنون به جای 
به  قبلی  اینچی   ۱8 رینگ های 
شده  مجهز  اینچی   ۲۰ رینگ های 
جدید  دیفیوزر  همچنین  است. 
عقب در کنار اگزوزهای چهارتایی 
باعث اسپرت تر شدن نمای بخش 
و  جدید  جلو  سپر  شدند.  عقب 
عنوان  به  بزرگتر  هوای  ورودی 
سایر تغییرات ظاهری این خودرو 

محسوب می شوند.
مشخصات فنی

به  گیربکس  و  پیشرانه  تغییر 
نسخه  تفاوت  بزرگترین  عنوان 
پرایم و پرستیژ شاسی بلند دیگنیتی 
محسوب می شود. دیگنیتی پرستیژ 
از یک پیشرانه ۲ لیتری توربوشارژ 
می تواند  که  می برد  بهره   GDI
قدرتی برابر با ۲۳۰ اسب بخار را 
به تولید برساند. قدرت تولید شده 
از این پیشرانه نیز توسط گیربکس 
جلو  چرخ های  به   AT سرعته   ۶
و  پیشرانه  این  می شود.  منتقل 

دیگنیتی  تا  شده  باعث  گیربکس 
خودرو  ترین  قوی  به  پرستیژ 

مونتاژی بازار ایران تبدیل شود.
امکانات رفاهی و ایمنی

دیگنیتی  مشترک  آپشن های  از 
به  می توان  پرایم  نسخه  با  پرستیژ 
سرعت  کنترل  هوا،  کیسه  چهار 
حرکت  شروع  کنترل  شیب،  در 
در سرباالیی، کنترل کشش، کنترل 
سنسور  الکترونیکی،  پایداری 
ثبت  دوربین  الستیک ها،  باد  فشار 
اتوماتیک،  مطبوع  تهویه  وقایع، 
اقتصادی،  رانندگی  حالت  تنظیم 
پارک  ترمز  اسپرت،  و  استاندارد 
صندوق بار  در  اتوهلد،  با  برقی 
 ،LED جلو  چراغ های  برقی، 
سنسور باران، سنسور نور، دوربین 
با  جلو  صندلی های  درجه،   ۳۶۰
مالتی مدیا  گرم کن،  و  برقی  تنظیم 
لمسی،  اینچی   ۱۰.۲۵ مانیتور  با 
و  پانوراما  سقف  کنترل،  کروز 
کی لس استاتر اشاره کرد. دیگنیتی 
نسخه  به  نسبت  پرستیژ  نسخه  در 
چون  بیشتری  امکانات  از  پرایم 
سیستم صوتی پایونیر با 8 بلندگو 
و آمپلی فایر ۱۵۰ واتی ، جلو آمپر 
با  کابین  نورپردازی  دیجیتالی، 
امکان تنظیم در ۷ رنگ مختلف و 
شارژر بی سیم موبایل بهره می برد.

جریان  تولید  امکان  بررسی  با  کشور  محققان 
الکتریکی از بارگذاری تناوبی کششی و کمانش 
 ،PVDF پیزوالکتریک  در  آن،  از  حاصل 

درصدد تولید محصوالتی هستند که با حرکات 
کنند.  تولید  شارژی  محصوالتی  انسان  بدن 
آموخته  دانش  عادلی  بهرنگ  مهر،  گزارش  به 
دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح 
»تولید الیه های نانولیفی PVDF/PU به منظور 
تولید  بر  تناوبی کششی  بارگذاری  تأثیر  بررسی 

جریان الکتریکی« با بیان اینکه جریان الکتریکی 
ضربه  یا  و  فشار  اثر  در  پیزوالکتریک  مواد  از 
ایجاد  پیزوالکتریکی  خاصیت  دارای  مواد  بر 
پروژه،  این  اجرای  از  هدف  گفت:  شود،  می 
از طریق  الکتریکی  ایجاد جریان  امکان  بررسی 
کشش و کمانش حاصل از کشش، در یک ماده 

پیزوالکتریک بود.
با  افزود:  تحقیقات  این  نتایج  به  اشاره  با  وی 
ایجاد شرایط مناسب و سرانجام تولید یک الیه 
)پلی   PVDFپلیمر نوع  از دو  پلیمری  ممزوج 
وینیلیدین فلوراید( و PU ) پلی اورتان ( که هر 
به  می توان  هستند  ویژه ای  خواص  دارای  کدام 
الیه ای بهینه جهت بررسی امکان تولید جریان 

الکتریکی از آن الیه رسید.
وی اضافه کرد: این دو پلیمر یکی بر اثر فشار 
جریان ایجاد می کرد و دیگری ذاتا قابلیت اعمال 
برابر  چند  تا  االستیکی  حالت  دارای  و  کشش 
پیدا  و  دو  این  امتزاج  با  داشت.  را  اولیه  طول 
کردن حدود مناسب برای امتزاج ، انتظار می رفت 
تغییر کاربری اساسی در استفاده از پیزوالکتریک 
ایجاد شود. این تحقیق مرزهای دانشی استفاده از 
پیزوالکتریک ها را بهبود بخشید و زمینه علمی 
برای ساخت و طراحی بسیاری از ساختار هایی 
را که نیاز به تولید جریان الکتریکی دارند ولی 
که  کرد  فراهم  را  دارند  نیز  حرکتی  محدودیت 

جریان  تولید  برای  کمانش  و  ازکشش  بتوانند 
الکتریکی از یک پیزو الکتریک استفاده کنند.

به  می تواند  طرح  این  افزود:  محقق  این 
صورت نیمه صنعتی اجرایی شود و کمک کننده 
تحقیقات دیگر باشد. این طرح و پویش علمی 
رقابتی  ندارد و مزیت  داخلی و خارجی  مشابه 
آن فناوری جدید در امتزاج مواد پلیمری و تولید 
جریان الکتریکی به روش نوین و گسترش انواع 

آلیاژهای پلیمری است.
با  گفت:  پروژه  کاربردهای  به  اشاره  با  وی 
استفاده از این محصول، امکان ساخت شارژهای 
باطری قابل اتصال به بدن انسان در لباس های 
اثر حرکات کششی  در  که  دارد  ورزشی وجود 
به  ورزش  یا  و  تحرک  حین  در  پا  و  دست 
کند.  شارژ  را  موبایل  باطری  یک  مثال  عنوان 
می  تحقیق  این  نتایج  از  استفاده  با  همچنین 
در  که  ساخت  کششی  سنسورهای  نانو  توان 
امکان  و  کرده  تولید  جریان  کشش  ایجاد  اثر 
تولید  الکتریکی  با جریان  سنجش میزان کشش 
شده را بدست آورد. با استفاده از این محصول، 
شارژ  با  نیاز  که  وسایل  در  انرژی  تولید  امکان 
و  نیست  آنها  باتری  تعویض  امکان  ولی  دارند 
آن  از  توان  می  و  دارد  وجود  است،  یا سخت 
مصارف پزشکی مانند باتری های قلب و ترمیم 

کننده های فیزیوتراپی بهره برد.

توسط محققان کشور محقق می شود
شارژ محصوالت الکترونیکی با حرکات بدن انسان

معرفی قوی ترین خودروی مونتاژ داخل


