
17Eylül 2005 B‹L‹M veTEKN‹K

B ‹ L ‹ M  V E  T E K N   L O J ‹  H A B E R L E R ‹

KHR-3
Hubo

Asimo benzeri bir
robot da Kore’de
üretildi. Sesleri
tan›ma ve

görüntüyü izleme
özelli¤i olan robot,

rahatça yürüyor ve
parmaklar›n›n her birini ayr›

ayr› oynatabiliyor. Hubo, 41
eklem yerine sahip. Bu rakam
Honda’n›n robotu Asimo’da
yaln›zca 26’yd›. Web ba¤lant›s›

da bulunan robot, gereksinim
duydu¤u verileri Internet’ten de
indirebiliyor.

Nomadlar ve Nano
Malzemeler

Enerji üreten tekstil ürünlerini yak›nda
yayg›nlaflacak. Nomadlar ve Nano
Malzemeler projesi kapsam›nda üretilen
dokumalar, Günefl gözeleri, elektronik
devreler ve polimer bataryalar içeriyor.
Böylece, bu kumafllar kendi elektri¤ini
üretip depolayabiliyor. Bu kumafltan yap›lan
elbiselerin yan›na tak›lacak tak›lar da bu
görüntüyü destekleyecek nitelikte olabilir.
Küçük bir güç kayna¤› içeren giyecekler ya
da katlan›r bir sandalye, kitap okurken size
›fl›k vermeye yetecektir.

Ak›ll› Ka¤›tla Yap›lan
Mesaj Panolar›

Henüz deneme aflamas›nda olan bir tür
ka¤›t, gelecekte mesaj ve ilan panolar›n›n
nas›l görünece¤i üzerine bize ipuçlar›
veriyor. Prototip ka¤›d›n, gelecekte odun
lifinden yap›lan ka¤›tlar›n yerini alabilece¤i
söyleniyor. Esnek bir ekranda gömülü iki
ince plastik tabakada milyonlarca çok
küçük boncuk bulunuyor. Üzerlerinden
elektrik ak›m› geçti¤inde, bu boncuklar bir
düzene girerek harflere ve rakamlara
dönüflüyor, böylece ortaya anlaml› yaz›lar
ç›kar›yorlar. Kullan›c›lar bu panolardaki
yaz›lar› kablosuz ‹nternet eriflimiyle ya da
kablolu bir Ethernet girifli yard›m›yla

de¤ifltirebiliyorlar.

EAP Robot Kol

EAP robot kol, bir bilek gürefline haz›rlan›r
gibi tasarlanm›fl. Elektroaktif polimerlerden
oluflan kaslar›, kimyasallarla ya da elektrik
ak›m›yla karfl›laflt›¤›nda de¤iflebiliyor. 

Kent 
Bukalemunu 

Çevrenizin durumuna uygun görünmek
istemez misiniz? fiimdi yeni nesil
giysilerle bunu sa¤lamak mümkün.
K›yafetteki mikrofonlar ve al›c›lar
çevresel uyaranlar› ölçebiliyor. Elbisedeki
›s›ya ba¤l› olarak renk de¤ifltirebilen
mürekkepler ve minyatür motorlar,
s›cakl›k, gürültü, hava kirlili¤i gibi d›fl
etkenleri hesaplayarak renk ve biçim
de¤iflikli¤ini gerçeklefltiriyor. Böylece
elbiseyi giyen kifli çevresiyle tam bir
uyum içinde görünüyor.
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