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Art›klardan Kap›
Pencere
Kanada’daki Royal Group Technologies adl› yap› malzemeleri
üreten firman›n yetkilileri, kent çöplüklerindeki plastik
malzeme bak›m›ndan zengin at›klar›n çok de¤erli bir
hammadde oldu¤unu belirtiyorlar. Kent çöplüklerinden toplanan at›klar›, kal›p makineleri için
hammadde olarak kullan›yorlar. Bunun için, önce çöpler küçük parçalara ayr›larak kar›ﬂt›r›l›yor.
Böylece plastik maddeler y›¤›n›n her yan›na eﬂit olarak da¤›l›yor. Bu kar›ﬂ›m ›s›t›ld›¤›nda, plastik
ba¤lay›c› olarak görev yap›yor; öteki maddeler de aralar› dolduruyor. At›klardan elde edilen bu
malzemeyle pencere profilleri ve duvar kaplamalar› üretiliyor. Firma, bu y›l çöp alanlar›ndan
toplanacak 200.000 ton at›k, yap› malzemeleri üretmede kullanmay› planl›yor.
http://www.royalgrouptech.com/

“Bebekölçer”
Bebek s›k›ld›¤› için mi a¤l›yor, karn› m› ac›km›ﬂ, uykusu mu gelmiﬂ, yoksa rahats›z
m›? ‹spanya’daki Rosmari adl› firman›n piyasaya sürdü¤ü ayg›t, bebeklerin a¤lama
seslerinin frekans›n› ve s›kl›¤›n› ölçüyor, ruh hallerini ve gereksinimlerini belirliyor.
WhyCry adl› ürün, mikrofon ve say›sal sinyal iﬂleme teknolojilerini kullan›yor. Ayg›t›n,
bebeklerin gereksinimlerini % 97-98 do¤rulukla bildi¤i belirtiliyor.
http://www.whycry.com/

Geometri Ustas›
Görünümleri irice bir bilgisayar faresini and›ran bu robotlar,
küçüklerin henüz okuma ö¤renmeden bilgisayar programlamay›
keﬂfetmelerini sa¤layabilir. Curlboy adl› robotun dü¤mesine bas›yor
ve düz bir yüzeyin üzerinde sa¤a sola gezdiriyorsunuz. Ayg›t, bütün
hareketleri tam olarak kaydediyor; b›rak›l›nca bu hareketleri yeniden
canland›r›yor. Curlboy, küçük çocuklara geometrik düﬂünme yetisi
kazand›rmak amac›yla tasarlanm›ﬂ. Örne¤in, 90°’lik bir dizi
dönüﬂün bir kare olabilece¤ini ya da k›sa bir yay›n bir daire ya da
spiral olabilece¤ini. Phil Frei adl› tasar›mc›n›n geliﬂtirdi¤i ayg›t›n
görünümü çok basit. Parlak renkli plastik örtünün alt›nda,
birbirinden ayr› duran tekerleklere tutturulmuﬂ birer motor var.
Robot, saniyede 100 kez ayg›t›n konumunu kaydediyor. Bu yeni
oyunca¤›n, iki y›l içinde piyasaya sürülmesi planlan›yor. Curlyboy ve
buna benzer baﬂka tasar›mlar için aﬂa¤›daki adrese bak›labilir:
http://tangible.media.mit.edu/projects/curlybot/curlybot.htm
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Roketli Robot
Günümüzde, hareketli robotlar›n etkinlik süreleri, güç kayna¤› olarak kullan›lan pillerin kapasitesiyle
s›n›rl›. Ancak, Vanderbilt Üniversitesi’nden bir grup araﬂt›rmac› sayesinde herkül robotlar çok yak›nda
kalk›ﬂa geçebilir. Araﬂt›rmac›lar, roket gücüyle çal›ﬂan bir robot “kol” yapm›ﬂlar. Basit ve hafif bir tasar›ma
sahip araç, yak›t olarak yüksek bas›nçta depolanm›ﬂ ve bir katalizörle kar›ﬂt›r›lan s›v› hidrojen peroksit
kullan›yor. Bu reaksiyon s›ras›nda oksijen gaz› ve buhar ç›k›yor. Buhar, bir pistonu çeviriyor. Roketle
itki sa¤lanan bu pistona as›l› bir robot kol, 23 kilogram a¤›rl›¤›nda yükü kald›rma iﬂini, üst üste, pille
çal›ﬂan benzer robotlara göre beﬂ kat daha uzun süre tekrarlayabiliyor. Araﬂt›rmac›lar›n çal›ﬂmalar›
sonland›¤›nda, roket güçlü robot, pille çal›ﬂan tasar›mlara göre 10-40 kat daha fazla enerji
depolayabilecek. Araﬂt›rmac›lara göre bu, robot tasar›m ve kullan›m›nda büyük de¤iﬂikliklere
neden olabilir. Bu yeni teknolojinin, önümüzdeki üç y›l içinde kullan›ma sürülebilece¤i
düﬂünülüyor.
http://fourier.vuse.vanderbilt.edu/cim/projects/exoskeleton.htm

Denizaﬂ›r› El
S›k›ﬂma
Londra’daki University College’den
(UCL) ve Massachusetts Teknoloji
Üniversitesi’nden (MIT)
araﬂt›rmac›lar, dünyan›n ilk
uzaktan el s›k›ﬂma deneyini
gerçekleﬂtirdiler. Bunun için iki

grubun birlikte geliﬂtirdi¤i özel
bir bilgisayar yaz›l›m› ve
“dokunma sinyalleri” gönderip
alan “PHANToM” adl› bir ayg›t
kullan›ld›. Deneyde, Atlas
Okyanusu’nun iki ayr› yan›ndan
araﬂt›rmac›lar, sanal ortamda bir küpü
birlikte havaya kald›rd›lar. Bu yeni teknolojinin en
önemli kullan›m alanlar›ndan birinin, ‹nternet’te
ameliyat yöntemleri ö¤retimi olaca¤› düﬂünülüyor.

Biçki Merakl›lar› ‹çin
ABD’deki Ridgid adl› firman›n ürünü bu biçki tezgah›, hem profesyonel,
hem de amatör marangozlar için düﬂünülmüﬂ. Ayn› iﬂi yapan baﬂka
modellere göre kullan›m›n›n daha kolay ve daha güvenli oldu¤u
söyleniyor. 120 ya da 240 voltluk elektrik ak›m›yla çal›ﬂan indüksiyon
motoru ve aktarma kay›ﬂ›, hassas ölçümlü sabitleme çiti ve iki tekparça
sürgü ray› var. Dökme demirden yap›lma yata¤›n geniﬂli¤iyse 90 cm.
Ürünün ABD’deki fiyat› 600 dolar.
http://www.ridgidwoodworking.com/
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