
۵ دشمن پوست را بشناسید
غذاه��ا و خوراکی های روزانه تاثیر 
چشمگیری بر رفتار و سالمتی جسم و 
روح دارند. یکی از این تاثیرات را می 

توان در پوست شاهد بود.
اس��ترس، ش��یوه زندگی و تغذیه بر 
س��المت جسم و روح انسان تاثیر می 
گذارن��د. در ای��ن میان، بس��یاری از 
خوراکی ها برای پوس��ت مفید هس��تند و به شفاف شدن پوست کمک می کنند اما 
برعکس بسیاری از خوراکی هایی که مصرف می کنیم تاثیر سوء و منفی بر پوست 
داش��ته و از آنها به عنوان دش��منان پوست یاد می ش��ود. در این مطلب به ۵ دشمن 
اصلی پوست پرداخته می شود:* مصرف بیش از حد شکر و شیرینی: مصرف بیش 
از حد ش��یرینی و ش��کر نه تنها با افزایش وزن و ابتال به بیماری های مختلف پاسخ 
داده می شود بلکه به کالژن پوست نیز آسیب رسانده و از انعطاف پذیری پوست 
می کاهد در نتیجه افتادگی و همینطور چین و چروک پوستی را رقم خواهد زد.* 
کربوهیدرات های تصفیه ش��ده : کربوهیدارتهای تصفیه شده مانند تنقالت، بستنی، 

کلوچه، شیرینی و ... از دیگر مواردی هستند که می توانند به پوست آسیب برسانند.
* س��ودا  : س��ودا، یکی دیگر از تهدیدات پوستی است. میزان شکر باالی موجود 
در سودا می تواند به کالژن های پوست آسیب برساند. از سوی دیگر، محل ذخیره 
س��ودا در طحال اس��ت، در صورتی که طحال نتواند س��ودا را ذخیره کند، سودا در 

قسمت های مختلف بدن از جمله پوست ذخیره شده و تیرگی آن را به دنبال دارد.
* فست فودها: فست فودها می توانند با تهدید، حساسیت و جوش در پوست و 
... بروز کند. در نتیجه میوه ها، سبزیجات و غذاهای سالم باید جایگزین فست فودها 
ش��وند.* کافئین: کافئین موجود در قهوه باعث دهیدراته ش��دن بدن )کم آبی( می 

شود. کم آبی بدن نیز می بتواند مشکالت بسیاری را به دنبال داشته باشد.
سوزش  سر دل می تواند نشانه سرطان باشد

کارشناسان سالمت به افراد توصیه 
می کنن��د س��وزش س��ر دل را جدی 
بگیرند چرا که می تواند نش��انه ای از 

ابتال به سرطان معده یا مری باشد.
طبق بررسی مرکز سالمت عمومی 
انگلیس اف��رادی که برای مدت زمان 
سه هفته یا بیش��تر دچار سوزش معده 
مداوم هس��تند یا در بلعیدن غذا مش��کل دارند باید با پزشک مشورت کنند. طبق 
اعالم مرکز س��المت عمومی انگلیس، آمارها حاکی از آن اس��ت که هر سال تقریبا 
در 12 هزار و 900 نفر در این کشور سرطان معده یا مری تشخیص داده می شود و 

تقریبا 10 هزار نفر بر اثر ابتال به آن جان خود را از دست می دهند.
در حال حاضر انگلیس باالترین میزان ابتال به سرطان مری در بین زنان و مردان 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا را دارد که می تواند ناش��ی از اس��تعمال س��یگار، 
افزایش چاقی، مصرف کم میوه و س��بزی و مصرف متداول مواد الکلی باش��د. در 
صورتی که این دو نوع سرطان به موقع تشخیص داده شوند درمان آنها موفق آمیز 
خواهد بود.به گزارش شبکه خبری بی بی سی، از جمله عالئم ابتال به سرطان معده یا 
مری می تواند موارد زیر باش��د:- س��وء هاضمه متناوب برای مدت س��ه هفته یا 
بیش��تر- احساس چس��بندگی غذا در گلو هنگام بلعیدن- کاهش وزن بدون دلیل 
مشخص- احساس سیرِی سریع بالفاصله پس از شروع غذا خوردن- حالت تهوع 

یا استفراغ- احساس درد یا ناراحتی در قسمت شکم 
تاثیر ورزش بر کاهش عالئم یائسگی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: ورزش می تواند 
در رفع گرگرفتگی ناشی از یائسگی در برخی زنان مفید باشد.

راحله عسلی با توضیح اینکه یائسگی یا منوپوز)Menopause(، مرحله ای از 
زندگی زنان است، افزود: طی این مرحله چرخه عملکرد تخمدان ها به پایان می رسد 
و سطح هورمون های استروژن و پروژسترون که توسط تخمدان ها ترشح می شود، 
به ش��دت کاهش می یابد.وی مهم ترین عوارض ای��ن دوره را گرگرفتگی، پوکی 

استخوان، افسردگی و اختالل خلق و افزایش شیوع بیماری های قلبی عنوان کرد.
عس��لی گفت: با توجه به این که پوکی اس��تخوان یک بیماری خاموش اس��ت، 
می توان با اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از کاهش توده استخوانی، مانع ایجاد و 
گسترش این بیماری شد.برای پیشگیری از تحلیل رفتن استخوان ها باید ورزش های 

تحمل کننده وزن مانند پیاده روی، ورزش های ایروبیک یا بدمینتون انجام داد.

علم و سالمت

6
کشف ارتباط ژن ها با اندازه مغز انسان

یک تیم بین المللی از دانشمندان در 
دس��تاوردی چشمگیر موفق به کشف 
پنج گونه ژنتیکی ش��دند که بر اندازه 
س��اختارهای درون مغز انس��ان تاثیر 

می گذارند.
نزدی��ک به 300 محقق به بررس��ی 
داده های ژنتیکی و اسکن های ام آر آی 
30 هزار و 717 فرد از سراسر جهان پرداختند.آن ها داده های ژنتیکی از هفت منطقه 
زیرقشری مغز و حجم درون جمجمه ای نمایش داده شده در اسکن های ام آرآی را 
ارزیابی کردند.این بزرگترین تحلیل س��اختار مغزی و ژنتیک انجام ش��ده تاکنون 
اس��ت.هدف دانش��مندان، تعیین چگونگی تاثیرگذاری گونه های ژنتیکی رایج بر 
س��اختار هفت منطقه زیرقش��ری مغز است که با حافظه، حرکت، یادگیری و انگیزه 
ارتب��اط دارند.تغیی��رات در این مناطق مغزی می توان��د به بروز رفتار غیرعادی و 
مستعد شدن برای ابتال به بیماری منجر شود.پژوهشهای پیشین نشان داده بود که 
س��اختار مغزی به ش��دت توس��ط تأثیرات ژنتیکی ش��کل گرفته است. شناسایی 
گونه های ژنتیکی می تواند درک بهتری در مورد علل تنوع در رشد مغز انسان ارائه 

کرده و به تعیین چگونگی رویداد اختالل عملکرد در مغز کمک کند.
این نتایج در مجله نیچر منتشر شده است.

ساخت ابزار انقالبی برای کاهش فشار خون باال
دانشمندان دانشگاه کوئین مری لندن 
نوعی اب��زار انقالبی ابداع کرده اند که 
وضعیت بیماران مبتال به فش��ار خون 
باالی کنترل نشده را تا حد قابل توجهی 

ارتقا می بخشد.
ابزار جدید که Coupler نام دارد، 
در واقع، کاش��تی به اندازه گیره کاغذ 
اس��ت و بین ش��ریان  و رگ موجود در قس��مت فوقانی ران قرار می گیرد. این عمل 

طی فرآیندی که 40 دقیقه زمان می برد، تحت شرایط بی هوشی انجام می شود.
دانش��مندان این ابزار را بر روی بیماران بالینی عضو چندین »مرکز عالی فش��ار 
خون باالی اروپا« آزمایش کردند. تمامی این بیماران به نوعی فشار خون باال مبتال 

بودند که دست کم به سه نوع درمان دارویی واکنش نشان نداده بود.
تی��م علمی اثرات Coupler را با درمان دارویی معمول در 83 بیمار مقایس��ه 
ک��رد و 44 ت��ن از این بیماران ابزار ابداعی را دریافت کرده بودند. نتایج نش��ان داد 
بیماران��ی ک��ه با این ابزار درمان ش��دند، کاهش مداوم و قابل توجهی را در فش��ار 
خونش��ان تجرب��ه کردند. همچنین تع��داد مراجعه بیماران مبتال به فش��ار خون به 
بیمارس��تان تا حد قابل توجهی کاهش یافت.با این ح��ال، با وجود تعداد مزیت های 
فراوان ابزار ابداعی، این درمان مانند رویکردهای دیگر دارای یک اثر جانبی بود و 
آن این که ران افرادی که با استفاده از آن درمان شدند، ورم کرد. این بدین معناست 
که فرآیند کوتاه دیگری یعنی نصب یک استنت در رگ آنها برای رفع این شرایط 
الزم اس��ت. اس��تنت، لوله توری مصنوعی از جنس فلز است که در یک گذرگاه یا 
مجرایی طبیعی در بدن قرار داده می شود و این عمل برای جلوگیری یا مقابله با نقص 

ناشی از انقباض موضعی جریان درون آن مجرا انجام می شود.
جزئیات این دستاورد علمی در نشریه Lancet قابل مشاهده است.

گ�روه علم و فناوری: س�ال 2014 با تمام رویدادهای و 
داس�تان هایش به پایان رس�ید و مجموع�ه ای بزرگ از 

دستاوردها را به یادگار گذاشت.
مجله نیو ساینتیس��ت در پایان 2014 به نمایش برترین 
داس��تان های علمی، بهداش��تی و فناوری سالی که گذشته 

پرداخته است که در این گزارش به آن ها اشاره می شود.
فضا و فیزیک

داستان اصلی سال: فرود بر روی سیارک
فیالئه بر روی سیارکی فرود آمد که از بعضی زوایا شبیه 
اردک پالستیکی است. »ما فرود آمدیم و فیالئه با ما سخن 
گفته است. ما روی سیارک هستیم!« این ها کلماتی است که 
اوج شادمانی ماموریت روزتای سازمان فضایی اروپا را در 
67P/Churyumov– زمان ف��رود بر روی س��یارک

Gerasimenko پس از یک دهه سفر نشان می دهد.
ع��الوه بر فرود چش��مگیر فیالئه در م��اه نوامبر، بیداری 
روزت��ا در ماه ژانویه و تصاویر نزدیک از س��یارک در ماه 
اوت نش��ان می دهد که این ماموریت، کل س��ال گذشته در 

تیتر نخست قرار داشته است.
نسخه پشتیبان زمین

اگ��ر زمین را مانند ی��ک ابررایانه عظیم تصور کنیم ماه، 
دیسک سخت پشتیبان آن است. 

این نظریه پشت برنامه اعالم شده در ماه مه برای استفاده 
از م��اه به عنوان ذخیره خارج س��یاره ای برای مظاهر دینی، 
فرهنگی و ژنتیکی بش��ریت بوده است. ارسال یک طومار 
مقدس یهود به ماه می تواند تنها آغازی بر نس��خه پشتیابی 

همه تمدن و حیات زمینی باشد.
همه چیز چظور آغاز شد؟

جهان با سرعت بسیار باال و غیر قابل تصوری منبسط شد 
و دانشمندان ابتدا در ماه مه تصور کردند که شواهدی از آن 
– رش��د س��رگیجه آور جهان پ��س از انفجار ب��زرگ – را 
شناس��ایی کرده ان��د، اما این نتایج بزودی م��ورد تردید قرار 
گرفت. اکنون باید منتظر نتایج تلسکوپ فضایی پالنک ماند 

که در اوایل سال 201۵ نتایجه نهایی را بیان خواهد کرد.

بهداشت
جوان سازی نهایی

در پروژه ای که در ماه اکتبر آغاز شد، به بیماران مبتال به 
آلزایم��ر در کالیفرنی��ا خون جوان تزریق ش��د تا تاثیر آن بر 
ارتقای توانایی ش��ناختی آن ها مورد بررس��ی قرار بگیرد. 
آزمایش��ات بر روی موشها نش��ان داده که خون موشهای 
جوان می تواند نیرو و س��المت مغزی موشهای پیر را ارتقا 
بخشیده و حتی آن ها را جوانتر نشان دهد. اگر این دستاورد 
در انسان ها هم تکرار شود، کاربردهای آن عظیم خواهد بود 

و تنها به حوزه دارویی محدود نخواهد شد.
سوئیچ اصلی خاموش و روشن

محققان برای اولین بار هوشیاری را با تحریک الکتریکی 
بخش��ی از مغز خاموش کردند. این کش��ف که در ماه ژوئن 
گزارش شده بود، نشان می دهد که ناحیه کالستروم احتماال 
بخش��ی تفکیک ناپذیر در ترکیب فعالیت متفاوت مغزی با 

بسته یکپارچه تفکرات، احساسات و عواطف است.
تولید واژن آزمایشگاهی

در س��ال 2014 پزش��کان چهار دختر نوجوانی را که از 
اولین واژن آزمایش��گاهی جهان اس��تفاده می کردند، مورد 
معاین��ه قرار داده و گزارش کردند که دختران پس از پیوند 

هنوز در حالت عادی و بدون درد قرار دارند.
هشت سال پیش، این دختران که با یک بیماری مادرزادی 
ژنتیکی متولد ش��ده بودند و اندام تناس��لی آنها بطور کامل 
ش��کل نگرفته بود، تحت پیوند واژن های آزمایش��گاهی 
ق��رار گرفتن��د که ب��ا اس��تفاده از نمونه ه��ای ماهیچه و 
سلول های خود آنها ساخته شده بودند. این نمونه ها سپس 
در آزمایشگاه پرورش یافته و با استفاده از چارچوب های 
زیس��ت تخریب پذیر برای تبدیل به ش��کل 
واژن م��ورد مهندس��ی ق��رار گرفتند.این 
محقق��ان اکنون در ت��الش برای تولید اندام 

تناسلی مردانه در آزمایشگاه هستند.
فناوری

نوازنده طبل سایبورگ
جیس��ون بارنس از نوجوانی دوست داشت 
نوازده طبل باش��د اما زمانی که دستش را از 
دست داد، فکر کرد که رویایش برای همیشه 

از بین رفته است. 
وی اکن��ون ب��ا اس��تفاده از ی��ک بازوی 
رباتیک، ش��انس دوباره ای بدست آورده که 
به وی اجازه می دهد مانند سایرین یا حتی بهتر از آن ها طبل 
بزند. بارنس اولین کنسرت خود با اندام مصنوعی را در ماه 

مارس برگزار کرد.
اولین ربات خانوادگی

ربات Jibo نه تنها شما را شناسایی کرده، بلکه می تواند 

به تلفن ها جواب داده و در وقت غذاخوردن با شما گپ بزند. 
این ربات که در ماه ژوئیه رونمایی ش��د، اولین رباتی است 
که برای استفاده توسط کل خانواده طراحی شده و می توان 

در سال 201۵ آن را خریداری کرد.
انقالب بیتکوین

بیتکوین نام های زیادی از جمله »پول آینده« و »آرزوی 
قاچاقچیان مواد مخدر« گرفته اس��ت اما گذش��ته از اولین 
واحد پول بومی وب، در س��ال 2014 مش��خص ش��د که 
ن��وآوری اصل��ی بیتکوین، فن��اوری زیر آن موس��وم به 
»زنجیره توده« اس��ت. این مفه��وم برای تبدیل بیتکوین و 

پول بصورت آنالین استفاده می شود.
صدای »وای فای«

فرانک سوین از دهه 20 سالگی ناشنوا شده بود و صدایی 
از بیرون دریافت نمی کرد. وی اکنون سمعک خود را هک 
کرده و می تواند به صدای داده ها گوش کند. وی می گوید: 
م��ن می توانم صدای جیک جیک پرن��دگان را در درختان، 
ص��دای اکاپوی ترافیک در ج��اده، صدای بازی کودکان و 

صدای وای فای منتشر شده از خانه های آن ها را بشنوم.
 Nesta س��وین با دریافت کمک مالی از خیره نوآوری
در بریتانیا و با همکاری دانیل جونز، متخصص صدا توانست 
اب��زار تجرب��ی Phantom Terrains را بس��ازد که 

میدان های وای فای را شنیداری می سازد.
سیاره تحت سکونت
اشکال حیات الکتریکی

باکتری ها می توانند با امواع منابع انرژی زنده بمانند، اما 
زنده ماندن با برق بس��یار عجیب است. باکتری الکتریکی 
برخالف س��ایر انواع حیات زمینی از انرژی در خالص ترین 
ش��کل آن اس��تفاده می کنندو آنها الکترون بدست آمده از 

سنگ و فاز را تنفس کرده و می خورند.
اولین آمریکایی

در ماه فوریه اعالم ش��د که ژنوم پسربچه ای که 12 هزار 
و 600 س��ال قبل از دنیا رفته بود، تعیین توالی ش��ده است. 
ش��اید هیچگاه مشخص نشود که Anzick که بوده و چرا 
در س��ن سه سالگی در دامنه های کوهس��تان راکی مرده یا 
اینکه چرا در زیر انبار س��نگ چخماق دفن ش��ده است. اما 
جالب اینجاست که والدین وی، اجداد مستقیم بیشتر قبایل 

جنوب و شرق و شاید شمال آمریکا هم بوده اند.
جهان آبی

در ماه ژوئن دانشمندان دریافتند که مخرنی از آب با حجم 
س��ه برابر بیشتر از همه اقیانوس ها، در زیر سطح زمین قرار 
دارد. ای��ن حج��م آب در س��نگی آبی رن��گ موس��وم ب��ه 
ringwoodite در عم��ق 700 کیلومت��ری زیر زمین در 
سنگ داغ جبه بین پوسته زمین و هسته قرار گرفته است. این 

کشف می تواند به توضیح منشا دریاهای زمین کمک کند.

محققان دانش��گاه نورث وسترن آمریکا در 
تحقیقات خ��ود دریافتند ص��دای خانواده در 
بهبود بیمارانی که در کما هس��تند، تاثیرگذار 

است.
 کما به این معنا اس��ت که بیمار قادر به باز 
کردن چش��مان خود و پاس��خگویی به محیط 
اطراف نیس��ت و به هوش آمدن بیمار فقط با 
عالئم محدود هوشیاری یا حیات همراه است.

ترزا پاپ، سرپرس��ت این تحقیق اظهار کرد: افرادی که در کما هس��تند به صدای افراد خانواده 
نس��بت به صدای افراد غریبه واکنش بهتری نش��ان می دهند.وی به صورت اتفاقی 1۵ بیمار 
آس��یب دیده با حداقل هوش��یاری را انتخاب کرد و صدای ضبط شده خانواده شان را برای آن ها 
پخش کرد.. این 12 مرد و سه زن حدود 3۵ سال سن داشته و 70 روز در کما بودند.در ابتدای 
تحقیق وی و همکارانش از صدای زنگ و س��وت برای درک واکنش پذیری بیمار اس��تفاده 
کردند. در این تحقیق از تصویربرداری مغناطیسی مغزی نیز برای درک میزان اکسیژن خون در 
مغز بیماران با تغییر صدای آش��نا و غریبه نیز اس��تفاده ش��د.آنان از افراد آشنا خواستند حداقل 
هش��ت داس��تان را از مواقعی که با بیمار بوده اند، تعریف کنند. این صداها ثبت و به مدت شش 

هفته برای بیمار تکرار و در طی درمان نیز آزمایش MRI نیز انجام شد.
نتایج MRI نشان داد میزان اکسیژن در هنگام شنیدن صدای آشنا تغییر می کند و در زمان 
شنیدن صدای ناآشنا و یا صدای زنگ تغییری صورت نمی گیرد.پاپ در ادامه افزود: بیشترین 
کمک به بیمارانی که در کما هس��تند، ش��نیدن صدای مادر اس��ت.نتایج این تحقیق در نشریه 

Neurorehabilitation and Neural Repair منتشر شده است.

رهایی از ترافیک با خودروی پرنده

خودروی پرنده PAL-V ترکیبی از بالگرد و خودرو است که امکان فرار از ترافیک شهری 
و پرواز در آسمان را امکانپذیر می کند.

 این خودروی ترکیبی )هیبریدی( دو نفره دارای س��ه چرخ، یک ملخ تاش��و مشابه ملخ بالگرد 
است که از قابلیت حرکت بر روی جاده و پرواز در آسمان برخوردار است.ملخ خودروی پرنده 
تنها با فشار دادن یک دکمه باز شده و خودرو ظرف مدت 10 دقیقه آماده پرواز می شود، برای 

برخاستن از زمین، خودرو باید مسافت 16۵ متری را روی آسفالت یا چمن طی کند.
این خودرو پرنده تا ارتفاع 1200 متری از زمین بلند شده و سرعت آن روی زمین یا در هوا 
به 180 کیلومتر در ساعت می رسد.خودرو PAL-V با موتور بنزینی می تواند مسیر 1200 
کیلومتری روی زمین و ۵00 کیلومتری در آس��مان را طی کند؛ محققان قصد دارند در آینده 

امکان استفاده از سوخت بیودیزل یا بیواتانول را در این خودرو فراهم کنند.
نمون��ه اولی��ه این خودرو در س��ال 2012 به پرواز درآمد و انتظار می رود که تا اوایل س��ال 

2016 با قیمت حدود 400 هزار دالر به بازار عرضه شود.

تأثیر صدای خانواده بر بهبود بیماران در کما
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نسل جدید قلم سه بعدی
نسل جدید قلم سه بعدی 
3Doodler در مقایسه 
ب��ا نمون��ه قبلی بس��یار 
نازک ت��ر  و  س��بک تر 
طراح��ی ش��ده و ب��رای 
طراحی مدل های معماری 
دارد.محقق��ان  کارب��رد 
ش��رکت WobbleWorks در س��ال 2013 از نس��ل نخست قلم 
سه بعدی 3Doodler رونمایی کردند؛ این قلم سه بعدی از طریق ذوب 

پالستیک PLA یا ABS  در دمای 200 درجه سانتیگراد کار می کند.
نسل دوم این قلم به نام 3Doodler 2.0 که به تازگی رونمایی 
ش��ده اس��ت، بدنه نازک تری در مقایس��ه با نمونه قبلی داش��ته و در 
اندازه یک ماژیک وایت برد طراحی شده است که براحتی در دست 
جای می گیرد.این قلم تنها ۵0 گرم وزن داش��ته و دارای باتری قابل 
حمل JetPack است که امکان طراحی یک مدل سه بعدی در مدت 
دو تا سه ساعت را فراهم می کند؛ سیستم کنترل سرعت برای خشک 
کردن سریع پالستیک از دیگر ویژگی های نسل جدید قلم سه بعدی 
است.قلم سه بعدی 3Doodler 2.0 از ماه آوریل )اردیبهشت 94( 

با قیمت 99 دالر به بازار عرضه می شود.
تولید آسفالت ارزان قیمت برای جذب دی اکسید
محقق��ان آمریکای��ی 
موف��ق ب��ه تولی��د نوع 
ارزان قیمتی از آس��فالت 
ش��ده اند ک��ه از قابلیت 
جذب دی اکسید کربن از 
چ��اه ه��ای گاز طبیع��ی 
برخوردار است. بهترین 
نسخه آسفالت توسط آزمایشگاه جیمز تور در دانشگاه رایس در یک 
فرآیند ساده و ارزان قیمت تولید شده است.این ترکیب از قابلیت جذب 
دی اکس��د کرب��ن از چاه ه��ای گاز طبیعی برخوردار اس��ت؛ این ماده 
متخلخل کربنی در عین جذب مولکول های دی اکسید کربن در دمای 
اتاق، قادر به انتش��ار گاز متان است.این ترکیب پایه موسوم به کربن 
آس��فالت-متخلخل )A-PC(، دی اکسید کربن را تحت فشار جذب 
می کن��د؛ ه��دف از ای��ن تحقیق، تس��هیل فرآیند اس��تخراج کربن از 
سرچاه های نفت و گاز دریایی عنوان شده است.نتایج این دستاورد در 

مجله Applied Materials and Interfaces منتشر شد.
به این اختراع ویژه مایکروسافت، احسنت بگویید

 مایکروس��افت المپی 
طراحی کرده که تلفن شما 

را شارژ می کند.
محققان مایکروسافت 
نمونه اولیه ساخته شده را 
آزمایش کرده و توانستند 
نور س��اتع شده از المپ 
تلفن مجهز به پنل خورشیدی را به سرعت شارژ کردن با سیم، شارژ 
کنند. سیستم شارژ تعریف شده هنوز در حد نمونه مفهومی غیرتجاری 
بوده و به زودی در خط تولید قرار خواهد گرفت.دوربین نصب ش��ده، 
تلفن قرارگرفته شده روی میز اتاق را به صورت خودکار پیداکرده و 
پرتوی نور روی س��طح گوش��ی هوشمند تابیده می شود. قرار گرفتن 
روی میز، آویزان کردن گوش��ی از س��قف و قرار دادن گوشی در جعبه 
مخصوص شارژر؛ روش های پر کردن باطری به روش منحصربه فرد 
خواهد بود. برای به حداکثر رساندن بهره وری هنگام شارژ، باید پرتو 
نور مستقیم با پراکندگی کم در نظر گرفته شود.پنل خورشیدی مجهز 
به آل ای دی بوده که با چش��مک زدن مداوم دوربین المپ را کش��ف 
کرده و ردیابی لحظه ای می کند. در نمونه آزمایش ش��ده بین چشمک 

زدن و آغاز شارژ فقط سه ثانیه طول می کشد.


