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اپل در تالش برای ایجاد انقالب
در تکنولوژی تلویزیون

بنابر گزارشهای تازه ،اپــل برنامه دارد تا Apple TV
جدیدی را به همراه پشــتیبانی از محتوای  ۴Kبه بازار
عرضه کند.
احتمــال دارد اپل ،نســل پنجم اپل تــی وی را طی
ســال جاری میالدی به بازار عرضه کند که رنگهایی
شادابتر را با خود به همراه میآورد.
بهبود رنگهــا ،مطمئناً ارتباطی مســتقیم با «دامنه
داینامیک باال» یا « »HDRدارد؛ قابلیتی که امروزه در
بسیاری از تلویزیونهای  ۴Kمورد استفاده قرار گرفته و
محبوبیت زیادی دارد.
با توجه به گزارشهایی که قب ً
ال انتشــار یافتند ،اپل در
ابتدا میخواســت از ســت تاپ باکس فعلی خود برای
اســتریم زنده شبکههای تلویزیونی استفاده کند و بعداً
در نظر داشت با قرار دادن کنترلر در جعبه دستگاه ،با
پلی استیشن ســونی و اکس باکس مایکروسافت وارد
رقابت شود؛ هرچند این دستگاه با کنسولهای خانگی
گرانقیمــت دو کمپانی ،تفاوتهــای فراوان و فاحش
دارد.
در مجموع ،اپل برنامههایــی بزرگ و جاه طلبانه برای
ســت تاپ باکس اپل تی وی داشــته اســت؛ اما این
برنامهها هیچگاه قادر به فراهم آوری حاشــیه ســود
مدنظر اپل نبودند .گفتنی اســت که اپل اخیراً تیموتی
توئردهال ،مدیر پیشــین واحد  Fire TVآمازون را نیز
به اســتخدام خود در آورده و از این جهت ،بعید نیست
کماکان به دنبال عرضه نسلی دیگر از اپل تی وی باشد.
ضدضربه و ضدخش

صفحه گوشی موبایل به محکمی
یاقوت میشود
اگر جزء افرادی هســتید که همیشــه نگران شکستن
شیشه گوشیتان به علت سقوط ناگهانی یا خش افتادن
آن به علت تماس با اشیای تیز هستید ،با اختراع نوعی
شیشه جدید میتوانید این نگرانی را کنار بگذارید.
شرکت ایندی گوگو در تالش برای ساخت نوعی شیشه
مایع برای گوشــیهای همراه اســت که از اســتحکام
فوقالعادهای در برابر هرگونــه ضربه و خش برخوردار
است.
 ProtectPaxبا اســتفاده از فناوری نانو تولید شــده و
انتظار میرود عالوه بر شــرکتهای سازنده تلفنهای
همراه ،شــرکتهای هوافضا و فعاالن صنعت هوانوردی
نیز از آن استفاده کنند .نانوذرات مورد استفاده در این
شیشه از نوع دی اکسید تیتانیوم هستند و حالتی ژل
مانند بــه خود گرفته و لذا در برابر ضربات و ســایش
انعطاف بیشتری دارند.
شرکت سازنده مدعی است این شیشهها به اندازه یاقوت
مستحکم هستند و مانند یک فیلتر نوری عمل میکنند
و لذا نمایشــگر گوشی با اســتفاده از این ترکیب نانو،
یکپارچهتر و زیباتر به نظر میرسد.
این شیشــه یک الیه نازک اســت که میتوان بعد از
خشک کردن سطح نمایشگر ،آن را به شیشههای فعلی
گوشیها چسباند و بعد از ده دقیقه مورد استفاده قرار
داد تا در برابر سقوط ناگهانی ،ضربه شدید و ساییدگی
قدرتمندتر شود.
 ProtectPaxبا موفقیت روی تعدادی از گوشــیهای
هوشــمند ،ســاعتهای عــادی ،عینکهــا ،صفحه
تلویزیونهــا ،سیســتمهای جی پــی اس ،لپتاپها،
کتابخوانهــای الکترونیک و دوربینهــای دیجیتال
آزمایش شده و انتظار میرود به زودی به قیمت ۴۰دالر
روانه بازار شود.

شلوار ضدآب همهکاره ،بادوام و
راحت از راه رسید

«مینیم» نام شــلوار جدید همه کارهای اســت که
در برابر عرق و آب مقاوم اســت و هم برای استفاده
روزمره و هم برای ورزش و تفریح کاربرد دارد.
آنچه این شلوار را از شلوارهای مشابه متمایز میکند،
اســتفاده از نوع خاصی از پارچه است که دارای سه
الیه متمایز اســت .الیه بیرونی ایــن پارچه را یک
ترکیب مصنوعی دارای قابلیت کشسانی باال تشکیل
داده که باعث میشــود فرد در آن کام ً
ال احســاس
راحتی کند؛ حتی اگر فعالیتهایی مانند کوهنوردی،
دوچرخهسواری یا پیاده روی انجام دهد.
الیه وسطی این شلوار شامل یک غشای ضدآب است
که جلوی نفوذ هر مایعی به داخل را میگیرد و الیه
داخلی ،از پشــم گوسفند و پلی استر مقاوم در برابر
نفوذ گرد و خاک ساخته شده که بسیار نرم و لطیف
است .استفاده از این پارچه سه الیه شلوار یاد شده را
به یک پوشش بسیار مناسب برای بدن انسان مبدل
میکند.
اســتفاده از این شــلوار به خصوص برای افرادی که
حوصله ندارند برای حضور در موقعیتهای مختلف
اداری ،ورزشی ،تفریحی و ...مرتباً شلوارهای مختلفی
بپوشــند ،عالی است .قیمت این شلوار که در اواسط
تابستان روانه بازار میشود ۸۵دالر است.

دستهای ما به طور طبیعی در تمام اوقات بیداری،
یــک لرزش بســیار خفیف و نامحســوس را تجربه
میکنند .علت این لرزش بســیار خفیف این اســت
که دســتهای ما دائماً در حال انقباض و استراحت
هســتند .این لرزش فقط زمانی به مشــکل تبدیل
میشود که نوشــتن ،به دست گرفتن استکان چای
یا استفاده از قاشــق و چنگال ،به موضوعی چالشی
برایتان تبدیل شــود .مردم با مشــاهدهی لرزش
دستشــان ،فوراً نگران میشــوند که مبادا بیماری
پارکینسون به ســراغ آنها آمده باشــد؛ اما معموالً
ایــن عارضه به عوامــل دیگری بســتگی دارد .اگر
لرزش دســت سبب نگرانی شما شده است ،به جای
خوددرمانی ،به پزشــک مراجعه کنید .لرزش دست
انواع بســیاری دارد که توصیف آنها دشــوار است،
اما پزشــکان میتوانند انواع رایــج آن را به راحتی
تشــخیص دهند .در این مقالــهی کوتاه با ۱۰علت
لرزش دست آشنا شوید.
شاید لرزش دســت شــما اخیراً آغاز شده است یا
شــاید در حال بدتر شدن باشــد .احتماالً به تدریج
آغاز شــده است و شــاید آغاز آن با زمانی مصادف
است که شما اســترس داشته یا عصبانی بودهاید یا
یک بیماری سبب بروز آن شده است.
دلیــل آن هر چه باشــد« ،لرزش» نامی اســت که
کارشناســان برای توصیف دســتها و گاهی پاهای
مرتعــش به کار میبرند .این مشــکل رایجتر از آن
اســت که فکرش را کنید و دالیل و نتایج بســیاری
دارد.
لرزش اساسی
شــایعترین نوع لرزش ،لرزش اساسی (Essential
 )Tremorاســت که متخصصان آن را با نام مخفف
 ETنیــز بــه کار میبرند.این بیماری ،شــایعترین
بیماری سیســتم عصبی اســت که معموالً با لرزش
دستها آغاز میشود؛ اما میتواند نواحی دیگر بدن
از قبیل بازو ،سر ،صدا یا دیگر نقاط را هم به لرزش
مبتال کند.
لرزش اساســی زمانی دســتهارا گرفتــار میکند
کــه آنها هنوز در حال حرکت هســتند و به همین
دلیل ،با انواع دیگر لرزشها متفاوت اســت .معموالً
شــکلهای دیگر لرزش زمانــی رخ میدهند که آن
عضو مبتال شــده از بدن ،ثابت و بیحرکت است.
لــرزش میتواند از بروز یک تغییر در ژنها ناشــی
شــود (پزشک شــما شــاید این تغییر را «جهش»
بنامد) .این تغییر به آن معنا اســت که اگر یکی از
والدین شــما لرزش داشته باشــند ،احتمال ابتالی

علت لرزش دست چیست؟

شما نیز به این بیماری بیشتر میشود.
ســموم موجود در محیط زیست نیز میتوانند سبب
بروز این بیماری شوند؛ اما برای درک بهتر رابطهی
ســموم با این بیماری ،به تحقیقات بیشــتری نیاز
است.
ســن عامل دیگر خطر است .اگرچه  ETمیتواند در
هر ســنی رخ دهد ،اما ابتال به آن در ســنین باالی
 ۴۰سال بیشتر است .با باال رفتن سن ،احتمال ابتال
به این بیماری بیشتر میشود.
 ETتهدیــدی برای زندگی ما نیســت ،اما به مرور
زمان میتواند تشدید شود .استرس ،خستگی شدید
و مصــرف بیش از حد کافئیــن میتواند باعث بدتر
شدن این بیماری شــود .ممکن است در مرحلهای
از این بیماری ،خوردن ،نوشــیدن ،نوشــتن و تمام
فعالیتهــای روزانهی دیگری که با دســتهایمان
انجام میدهیم به یک چالش بزرگ تبدیل شــوند.
درمان این وضعیت میتواند سخت باشد .داروهایی
برای درمان این عارضه وجــود دارند ،اما هیچ یک
از آنهــا اثر مــداوم ندارند .جراحی نیــز یک گزینه
اســت .در این روش کــه بــه آن «تحریک عمقی
مغز» میگویند ،پزشکان وســیلهای را در مغز قرار
میدهنــد که به کنترل لرزش کمک میکند .اگر از
لرزش دستتان نگرانی دارید ،دربارهی این گزینه و
آشــنایی بیشتر با آن ،با پزشک خود مشورت کنید.
بیماری پارکینسون
بیماری پارکینسون ،علت لرزش دست
لرزش ،نشــانهی اولیهی بیماری پارکینســون است
که ۱۰میلیون نفر در سراســر جهــان به آن مبتال
هستند .مبتالیان به این بیماری ،لزوماً دچار لرزش
نمیشــوند ،اما بیشــر افراد در مراحل اولیهی این

بیمــاری ،لرزش جزیی دســتها ،پاها یا حتی یک
انگشت دستشان را تجربه میکنند.
بیشــتر اوقات ،لرزش فقط یک طرف بدن را درگیر
میکنــد .ایــن حالت معمــوالً زمانــی رخ میدهد
که عضالت در حال اســتراحت هســتند .به همین
دلیل به آن لرزش اســتراحت ()Resting Tremor
میگویند.
زمانی که حرکت میکنید ،لرزش متوقف میشــود.
حتی خم کردن جزیی انگشــتانتان هم میتواند به
توقف لرزش کمک کند .در مورد انواع دیگر لرزش،
استرس یا هیجان میتواند لرزش را بدتر کند.
به مرور زمان متوجه خواهید شــد که لرزش ممکن
اســت از یک سمت بدن به ســمت دیگر گسترش
یابد.
بیماری اماس ()MS
این بیماری که سیستم ایمنی ،مغز ،اعصاب و نخاع
را هدف قرار میدهد ،میتواند سبب لرزش دستها
هم بشــود .احتمال لرزش نواحی دســت یا پا زیاد
است .اماس میتواند سبب بروز انواع لرزشها شود.
رایجترین آنها مانند «لرزش اساســی» ،زمانی اتفاق
میافتد که شما در حال حرکت هستید.
ترک مشروبات الکلی
لرزش یکی از نخستین نشــانههای ترک مشروبات
الکلی اســت .اگر اعتیاد شــما به مشــروبات الکلی
بیش از حد نبوده باشــد ،لرزشهــا فقط چند روز
طول میکشــند .اگر زیاد اهل نوشــیدن بودهاید یا
مــدت زمان زیادی بــه این کار عادت داشــتهاید،
لرزش دســت را به مدت یک ســال یا حتی بیشتر
تجربه خواهید کرد.
لرزش دســت همیشــه نشــانهی یــک بیماری

گوناگون

نیست
دســتهای مرتعش و لرزان همیشه به معنای بیمار
بودن شــما نیســت .گاهی اوقات لــرزش ،واکنش
بدنتان نسبت به چیزی است.
داروها :رایجتریــن آنها ،داروهایی هســتند که از
انتشار یک مادهی شیمیایی در مغز به نام دوپامین
جلوگیری میکنند .این مادهی شــیمیایی اطالعات
را از یــک قســمت مغز به قســمت دیگــر منتقل
میکنــد .ایــن داروها بــرای متعادل نگه داشــتن
خلقوخــو تجویز میشــوند .با توقــف مصرف این
داروها ،لرزشهای شما از بین خواهند رفت.
کمبــود ویتامین  :B12سیســتم عصبی ما بدون
ویتامیــن  B12آن طور که بایــد ،کار نخواهد کرد.
شــما میتوانید این ویتامین را در گوشــت ،ماهی،
مرغ ،تخممرغ ،شــیر و فرآوردههایــی که از آن به
دســت میآیند پیــدا کنید .اگر دریافــت ویتامین
 B12شــما آن قدر کم است که دچار لرزش دست
میشوید ،پزشــک آمپول  B12را برای شما تجویز
خواهد کرد.
استرس :از اضطرابهــای مالی و شــغلی گرفته تا
ســامتی و روابط عاطفی ،اســترس لرزش را بدتر
میکند .خشم و گرسنگی شــدید یا کمبود خواب،
همگی میتوانند سبب لرزش دست شوند .این گونه
لرزش به عنوان لرزش فیزیولوژیک شــناخته شده
است.
اُفت قنــد خون :ایــن وضعیــت در پزشــکی
هیپوگلیسمی نام دارد .اُفت قند خون باعث میشود
بدن به طور طبیعی به این وضعیت واکنش نشــان
دهد و به لرزه بیفتد.
پرکاری غــدهی تیروئید :این غــده در گردن،
درســت باالی اســتخوان ترقوه قــرار دارد .وقتی
تیروئید بیش از مقدار طبیعی هورمون ترشــح کند،
ســرعت کارکرد کل بدن افزایــش مییابد .ممکن
اســت در اثر بیمــاری غدهی تیروئید بــا خوابیدن
مشــکل پیدا کنید ،ضربــان قلبتان تند شــود و
دستتان به لرزه بیفتد.
آســیب عصبی :جراحت ،بیماری یا مشــکل در
سیستم عصبی مرکزی ،میتوانند سبب بروز لرزش
شــوند .این وضعیت در پزشــکی نوروپاتی محیطی
نام دارد و میتواند دســتها و پاها را درگیر کند.
از آنجــا که دالیل و درمان انواع لرزشهای دســت
بســیار متنوع هســتند ،صحبت دربارهی پیشینه و
نشــانههای لرزش دستتان با پزشــک ،بسیار مهم
است.

فناوریهای پیچیده ژاپنیها ،در باالبردن عمر سدها
ژاپن با توجه به اینکه در منطقهای قرار دارد که زلزله و سونامی پدیدههایی
عادی محسوب میشوند ،فناوریهای پیشرفتهای برای حفاظت و افزایش
طول عمر سدها به کار میگیرد.
تاریخ سدسازی در ژاپن به سال  1887میالدی بازمیگردد که اولین سد
در سال  19000افتتاح شده است .نکته قابل توجه در رابطه با این سد این
است که پس از زلزلههای شدید «کوبه» و «توهوکو» در سالهای  1995و
 2011آسیب کمی دیده و همچنان مورد استفاده قرار میگیرد.
تمام سدها در ژاپن به گونهای طراحی و ساخته میشوند که در برابر حرکت
لرزهای سطح دو که شــدیدترین لرزه ممکن برای سد محسوب میشوند،
مقاوم باشند.
روشهای سدســازی در ژاپن منحصر به فرد و مختص این کشور هستند
که دو مدل ســدغلتکی( )RCDو ســدهای ذوزنقهای( )CSGبیشتر مورد
استفاده قرار میگیرند.
ایــن روشها عالوه بر اینکه مدت زمان کمتری برای ســاخت از ســازنده
میگیرد ،دوام بیشــتر و هزینه نگهداری کمتری دارنــد .در ژاپن حداقل
عمر مفید یک ســد  100سال است و در صورتی که یک سد در طول این
مدت آسیب نبیند و مشکل خاصی برای آن پیش نیاید این زمان میتواند
بسیار بیشتر شود.

متخصصان ژاپنی در حال حاضر قادر هســتند بر روی سدهایی که از قبل
احداث شــدهاند نیروگاه برقآبی جدید بسازند و همچنین گنجایش سد را
افزایش دهند.
جمعآوری رســوبات از ســد یکی از مهمترین روشها برای افزایش طول
عمر آن است .یکی از فناوریهایی که ژاپنیها برای افزایش طول عمر سد
ل بایپس رسوب» نام دارد.
استفاده میکنند « تون 

به کمک این فناوری از جمع شدن رسوبات در مخزن سد جلوگیری شده
و این رسوبات به تونلی در پاییندست سد منتقل میشود.
به کمک این فناوری تجمع رســوبات در پایههای ســد به حداقل رسیده
و عالوه بر افزایش حجم مفید ســد ،مدت زمان استفاده از آن نیز افزایش
مییابد.
فناوری دیگر مورد اســتفاده در ســدهای ژاپن برای کاهش حجم رسوب،
استفاده از مکندههای شناور است .این فناوری بدون نیاز به برق کار میکند
و با حرکت در قسمتهای پایینی سد رسوب موجود را خارج میکند.
ایجاد حفره در بدنه سد برای کاهش فشار و جلوگیری از تخریب یا جاری
شدن سیل یکی از اقدامات معمول محسوب میشود اما در زمانی که از سد
استفاده میشود ،این کار باید فشار کمی بر بدنه سد وارد کند تا از شکستن
آن و آسیب جدی جلوگیری شود.
ژاپــن فناوریهای مورد نیاز در ایــن زمینه را در اختیار دارد و میتواند با
اعمال حداقل فشار بر بدنه ســد ،تونلهای تخلیه و حفرهای مورد نیاز در
بدنه سد را در زمانی که سد آبگیری شده بسازد.
ژاپن یکی از کشورهای شرق آسیاست که بیشترین تعداد سد را دارد و به
همین دلیل در فناوریهای مربوط به این ســازه بسیار پیشرفته است .در
تصویر یکی از سدهای بزرگ ژاپن نمایش داده شده است.

آیا فیسبوک با هوش مصنوعی در پی جاسوسی از کاربران است؟

فیســبوک طی بیانیهای جزئیات طرحهای خــود برای آینده ،از جمله
چگونگی استفاده از هوش مصنوعی را شرح داد.
روزنامه دیلیمیل نوشت :مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک در نسخه
اولیــه یک بیانیه ســخنانی را مطرح کرد که از آنهــا اینطور بر میآید

که این شــرکت از هوش مصنوعی برای جاسوسی از کاربران استفاده
خواهد کرد.
نکته جالب توجه اینجاست که در نسخه نهایی این بیانیه ،این قسمت
از صحبتهای زاکربرگ به طرز مرموزی حذف شده که نشان میدهد
زاکربرگ تصمیم گرفته این برنامههای تهاجمی مخفی بمانند.
زاکربرگ در نســخه اولیه بیانیه گفته بود :آینــده هوش مصنوعی در
بلندمدت این اســت که عالوه بر شناسایی سریع و دقیق تر ریسکها
نسبت به حاال ،همچنین ریسکهایی را که هیچ کس هرگز به آنها پی
نبرده از جمله حمالت طرح ریزی شــده تروریســتی و دیگر مشکالت
داخلی و بینالمللی را متوجه شود.
در این بیانیه همچنین آمده اســت :ایده این کار به این دلیل به ذهن
ما رسید که هرکس در جامعه بتواند محتوای حساب کاربری خود را با
تنظیمات شخصی و همانطور که مایل است تنظیم کند.
فیســبوک همچنین گفت :این بهروزرسانی همچنین به کاربران اجازه

تولید برق در باتری ،از آلودگی هوا
محققان در زمینه مقابله با تغییرات جوی دست به ابتکار بی سابقهای
زده و باتری هایی را تولید کرده اند که با اســتفاده از آلودگی هوا کار
میکند.
در عصر حاضر جهان به سرعت در حال گرم شدن است و پیدا کردن
راهی ارزان قیمت برای خارج کردن گازهای گلخانه ای از اتمسفر مورد
توجه دانشمندان قرار دارد .این روش ها به تأمین انرژی مورد نیاز بشر
نیز کمک زیادی میکند.
اکنون محققان وارد عمل شــده و باتری قابل شارژی را ساخته اند که
عملکرد آن مبتنی بر مخلوطی از دی اکســید کربن و هواســت و این
یعنی تولید باتری جدیدی کــه از آلودگی هوا برای تولید جریان برق
استفاده میکند.
در گذشته محققان توانسته بودند آالینده های کربنی موجود در جو را
برای تولید منبع انرژی آن هم با تبدیل مســتقیم دی اکسید کربن به
سوختی نظیر اتانول به کار گیرند.
حتی محققانی از آزمایشــگاه ملــی الرنس لیورمور آمریــکا نیز ایده

متفاوتی را مطرح کرده بودند .آنها ســال گذشــته پیشنهاد کردند که
میتوان گازهای گلخانه ای را از اتمســفر به چاه هایی به عمق یک تا
دو کیلومتر پمپاژ کرد و از این طریق آب داغ را به سطح زمین هدایت
کرده و منبعی نوین از انرژی را ارائه کرد.
اما حاال محققان به این فکر میکنند که میتوان از دی اکســید کربن
موجود در اتمسفر برای تولید برق به روش مستقیم در باتریها استفاده
کرد .البته این ایده در گذشته هم مطرح بوده اما یا اجرای آن مقرون به
صرفه نبوده یا اینکه عم ً
ال بازده چندانی نداشته است.
اکنون محققان دانشگاه دولتی پنسیلوانیا فکر میکنند که نوآوری آنها
پاســخی جدی به نگرانی های موجود در عرصه انرژی و محیط زیست
اســت .در این روش از دو محفظه که توسط غشای دارای منافذ بسیار
ریز از هم جدا شــده اند استفاده میشود تا گاز جذب شده در آب حل
شده و به یکی از دو محفظه اضافه شود .در نهایت و پس از یک فرآیند
پیچیده اما ارزان قیمت شیمیایی ،انرژی الکتریکی تولید میشود.

میدهد تا کنترل بیشتری بر محتوای گرافیکی داشته باشند.
در گذشــته ،این شــرکت برای حذف اشتباه حســابهایی که دارای
محتوای نامناسب بودند دچار مشکل میشد.
اما فیسبوک در حال حاضر اعالم کرده است که با ارتقا هوش مصنوعی
میتوان کنترل بهتری بر روی این اقدامات داشت.
اجازه داشــتن تنظیمات شــخصی برای هر یک از کاربران ،سؤاالتی را
درباره چگونگی استفاده گروههای سنی مختلف از این شبکه اجتماعی
و چگونگی تمایز بین آثار هنری و آثار غیراخالقی بر میانگیزد.
زاکربرگ اعالم کرد :برای کسانی که مایل به ایجاد تغییرات در حساب
کاربری خود نیستند ،تنظیمات پیش فرض در نظر گرفته شده و الزم
به ذکر است که هر زمان که اراده کنند میتوانند تنظیمات دلخواه خود
را اعمال کنند.
بــا این حال زاکربرگ اعالم کرد که برای توســعه کامل این سیســتم
سالها زمان الزم است.

9
ذرات کهکشانی عامل سقوط آزاد
هواپیما و خرابی کامپیوترها
دانشمندان معتقداند ذرات کهکشانی تأثیراتی جدی
روی زمین دارند .این ذرات به سقوط آزاد هواپیماها و
خرابی و راهاندازی دوباره کامپیوترها منجر میشوند.
این ذرات کهکشــانی ممکن اســت با دستگاههای
الکترونیکی در زمین برخورد کنند و سبب سوختن یا
عملکرد نادرست آنها شوند.
این ذرات از اشــعههای کهکشــانی خارج از منظومه
شمسی سرچشمه میگیرند .اشعههای کهکشانی به
جــو زمین برخورد میکنند و طیفــی از ذرات مانند
پروتون ،الکترون ،اشعه ایکس و اشعههای گاما تولید
میکنند که میتوانند به داخل هواپیما نفوذ کنند.
البته این پدیده جدیدی نیســت .ذرات کهکشــانی
به طور مرتب به زمیــن برخورد میکنند و به تغییر
اطالعات در دستگاههای الکترونیک منجر میشوند.
این تغییرات به حدی است که احتماالً به اختالل در
عملکرد رایانه منجر میشود.
بارات بوا ،استاد رشته الکترونیک و کامپیوتردردانشگاه
واندربیت در اجالس ساالنه بنیاد پیشرفتهای آمریکا
در اینباره سخنرانی کرد .او در این اجالس گفت :این
مشکل بزرگ از دید مردم پنهان است.
شــرکتهای تولید کننده نیمه رســانا نیــز درباره
برخورد ذرات کهکشــانی به دستگاههای الکترونیکی
بســیار نگران هســتند .زیرا با کوچکتر شدن اندازه
ترانزیســتورها در تراشــههای الکترونیکی و افزایش
قدرت سیســتمهای دیجیتال این مشــکل هر روز
جدیتر میشود.
به گفته بوا ،برخورد ذرات کهکشــانی به زمین عالوه
بر تأثیر در این موارد برای ایمنی انسان نیز خطرناک
است.

تغییر رنگ مو
با دمای بدن و محیط !
یک شــیمیدان ،رنگ مویی ســاخته که با توجه به
دمای بدن و محیط اطراف فرد تغییر میکند.
لورن باوکر ،مؤسس شرکت فناوری  Unseenدر لندن
این رنگ مو را تولید میکند .این محصول باتوجه به
ویژگی جوهرهای تغییر رنگ دهنده و حساس به دما
نوعی رنگ مو ساخته شده است.
رنگ موی حساس به دما که  Fireنام گرفته ،برخالف
نمونههــای معمول در یــک طیف تیره یا روشــن
نمیشــود ،بلکه با توجه به محیط افــراد فرد مرتب
تغییر رنگ میدهد.
باوکرکه خود نیز شیمیدان است ،در اینباره میگوید:
این رنگ مو با توجه به تغییرات دما تعییر میکند .به
عنوان مثال هنگامی که محیط ســرد باشد ،رنگ مو
سیاه میشود یا هنگامی که محیط اطراف گرم شود،
رنگ مو به قرمز تغییر میکند .همچنین نسخههای
دیگری وجود دارد کــه در مجاورت چنین تغییرات
دمایی از نقرهای به آبی ،آبی به ســفید وسیاه به زرد
تغییر میکنند.
جالــب آنکه رنگ مو با توجه بــه دمای بدن فرد نیز
تغییر میکند ،به عنوان مثال اگر او خجالت بکشــد،
رنگ مو هم تغییر میکند.
به عبــارت دیگر ،این رنگ مو میتواند حاالت درونی
فرد را تاحدودی نشان دهد.
ایــن رنگ مو با الهام از رنگهــای «ترمو کرومیک»
ســاخته شده که در مغازهها وجود دارد .اما چون این
مواد برای پوست انســان ضرر دارد ،ترکیبات آن در
رنــگ مو به طور کلی بهبود یافتهاند تا برای انســان
بیخطر باشند.
باوکــر درباره علت تغییر رنگ این محصول میگوید:
هنگامی که دما از میزان خاصی بیشتر میشود ،برخی
اشکال مولکولی از بقیه ثبات بیشتری خواهند داشت.
بنابراین پس از ایجاد نوعی فعال و انفعال شیمیایی،
مولکولی با قابلیت جذب نور متفاوت به وجود میآید.
همین امر به تغییر رنگ منجر میشــود .در حقیقت،
بخش مهم و فعال سیســتم رنگ مــو یک مولکول
پیچیده کربنی است که با خود فعل و انفعالی معکوس
انجام میدهد.

تولید ماشین برفسازی که خانه را
هم گرم میکند
گرم شــدن کره زمین باعث کاهــش میزان برف در
کوهها شده و لذا فعال نگه داشتن پیستهای اسکی
بدون استفاده از ماشینهای برفساز ممکن نیست.
اما این دســتگاههای برفساز مصنوعی گران قیمت
بوده و سوخت زیادی مصرف میکنند و لذا خود یکی
از عوامل تسریع فرایند گرم شدن کره زمین هستند.
محققان نروژی برای کاهش این مشکالت در تالش
برای ساخت ماشین برفساز بهتری هستند.
دســتگاه جدید که با کمک مالــی ۳۰۰هزار دالری
وزارت فرهنگ نروژ در دانشــگاه علم و فناوری نروژ
ساخته شده ،تنها به پاشیدن آب به هوای سرد اکتفا
نکرده و این آب را بــا پروتئینی ترکیب میکند که
از یک باکتری خاص به دســت آمده اســت .مزیت
اســتفاده از این روش امکان تشکیل برف در دمایی
باالتر از صفر درجه اســت .محققــان با ترکیب این
روش با روش مورد استفاده در یخچالها و فریزرهای
خانگی برای تولید ســرما ،راهــی جدید برای تولید
برف در هوای گرمتر یافتهاند که در قالب آن ،گرمای
محیط بیرون به داخل دستگاه کشیده شده و هوای
ســرد تولید میشود و از این هوا میتوان برای تولید
برف استفاده کرد.
ایــن روش نه تنها منجر بــه مصرف انرژی کمتری
میشود ،بلکه به جای تلف شدن گرمای دریافتی از
هوای بیرون ،آن را برای گرم کردن ســاختمانها به
کار میگیرد .لذا برای اولین بار برفسازی تولید شده
که میتواند ســاختمانهای موجود در یک پیســت
اسکی را هم بدون هزینه اضافی گرم کند.
محققان میگویند با استفاده از این روش میتوان هر
سال نزدیک به ۳۰۰هزار تن برف که در پیستهای
اسکی نروژ مورد نیاز است ،تولید کرد و این حجم از
برف برای پوشاندن یک مسیر ۱۵۰کیلومتری اسکی
به پهنای هشت متر کافی است.

