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فناوري

د
پاي مصنوعي پيشرفته راه رفتن معلوالن را آسان ميکن 

يد براي پاي مصنوعي
محققان موسسه فناوري فدرال زوريخ يک سيستم جد 
اند که حس لمس زمين را به صورت زنده براي سيستم عصبي
اده 
توسعه د 
خود را مثل پاي س��الم
کند تا کاربر کنترل پاي مصنوعي 
کاربر ترجمه مي 
باشد و عادي راه برود.به گزارش ايسنا ،قبال در
خود کامال در اختيار داشته 

شنيدهايم که به معلوالن امکان
مورد پروتزهاي مجهز به حس��گر لمس��ي 

تجربه حس لمس در اندام مصنوعي را ميدهد.اکنون دانش��مندان موسسه
اند که به
اده 
فن��اوري فدرال زوريخ همين کار را در پاهاي مصنوعي انجام د 
هد با تالش بسيار کمتر و هماهنگي بيشتري راه بروند.
کاربران امکان ميد 
افراد س��الم راه ميروند ،فشارهاي مختلفي را روي انگشتان و
هنگاميکه 
خود
کنند و همواره بدون نياز به نگاه کردن به پاي 
خود حس مي 
کف پاي 
انند که پايشان در لحظه کجاست.وقتي پايمان هنگام راه رفتن با زمين
ميد 
برخورد ميکند ،فشارهاي مختلفي روي کف پا احساس ميکنيم ،به عالوه

خود را از ران به
حرکت زانوها را نيز احساس ميکنيم.اما معلوالني که پاي 
رویدا د تاریخی امروز

فاقد اين نوع اطالعات حسي هستند.در نتيجه آنها
ادهاند ،
پايين از دس��ت د 
کند و
انند که چگونه پاي مصنوعي آنها با زمين تماس پيدا مي 
دقيق ًا نميد 
انند که زانويش��ان تا چه اندازه خم ميشود.اين اغلب باعث
همچنين نميد 
کنند و منجر به يک راه
خود تکيه 
حد به پاي سالم 
شود که آنها بيش از 
مي 
رفتن ناهموار و در نهايت آسيبهاي اسکلتي عضالني و خستگي ميشود.
محققان موسسه فناوري فدرال زوريخ با همکاري يک استارتاپ سوئيسي
گرفتند تا

موس��وم به " "SensArsو دانش��گاه فرايبورگ آلمان تصميم
به اصالح اين وضعيت بپردازند.دانش��مندان با يک پاي مصنوعي تجاري
ساخته شده توسط ش��رکت پروتز " "Össurشروع به کار کردند ،سپس
فرد معلول آن را طي يک
حسگرهاي لمسي را به کف آن اضافه کردند.دو 
ند و س��يگنالهايي از آن حسگرها و از مفصل
دوره س��ه ماهه امتحان کرد 
شد که به طور موقت در ران هر داوطلب
برقي زانو به الکترودهايي منتقل مي 
کاش��ته شده بود.اين الکترودها اعصاب باقي مانده پا را از طريق پالسهاي

هند که پا و
الکتريکي تحريک ميکنند ،در اصل به ش��خص اج��ازه ميد 
خود احساس کند.
خود را مثل پا و زانوي سالم پاي ديگر 
زانوي مصنوعي 
ند که
پيادهروي را انجام دادند ،گزارش داد 
هنگاميکه داوطلبان يک تمرين 
هد
بهبود يافته است و به آنها امکان ميد 
اعتماد آنها به پاي مصنوعي بسيار 

مانند شن ساحل حرکت کنند.
با سرعت بيشتري روي سطوح نرم و ناهموار 
اد مصرف اکسيژن آنها هنگام راه رفتن با
همچنين اطالعات حاصل نشان د 
اين پاي مصنوعي کمتر است که نشان از تالش جسميکمتر براي راه رفتن
با اين پاي مصنوعي داشت.عالوه بر اين ،اندازهگيري فعاليت مغز آنها نشان
شود قدم زدن ،آنها را از نظر ذهني کمتر درگير
اد که اين سيستم باعث مي 
د 
قصد
افراد س��الم تبديل به امري عادي شود.دانشمندان اکنون 
کند و مثل 

هند و در حال کار بر روي
ارن��د يک مطالعه بزرگتر و طوالنيتر را انجام د 
د 
مانند دستگاه
تواند 
هستند که مي 

يک نسخه دائميکاشته شده از الکترودها
ضربانساز در بدن کاربر بماند.
عکس :مهدي پدرام خو-تسنيم

آيين تدفين نمادين شهداي کربال  -حميديه

ترور «ويليام َم ْ
ك كينْلي»
بيست و پنجمين رئيس جمهور آمريکا (1901م)

ويليام َم ْ
ك كي ْنلي ،بيست و پنجمين رئيس جمهور آمريکا
در  29ژانويه 1843م در ايالت اوهايو آمريکا به دنيا آمد.
وي در ابتدا كارمن د پس��تخانه بو د ولي بعدها وكيل ش د و
سپس به فرمانداري ايالت اوهايو دست يافت.مك كينلي
پس از چندي در انتخابات رياست جمهوري سال 1896م
شركت جست و با پيروزي در اين انتخابات ،از اول ژانويه
سال 1897م وار د كاخ سفي د شد.مك كينلي در دوران پر
مخاطرهاي برآمريکا حكومت كرد .رابطه آمريکا و اسپانيا
از س��الها قبل به خاطر حضور نظامياستعمار اسپانيا در
كوبا و خو دداري آنان از ترك منطقه تيره بود.جنگهاي
اس��پانيا و آمريکا ،نقطه آغاز علني ش��دن سياستهاي
اس��تعمارگرانه و اس��تيالطلبانه كاخ س��في د در محدوده
آمريکاي مركزي محس��وب ميشود.ويليام مك كينلي
در انتخابات رياس��ت جمهوري سال 1901م براي يك
دوره ديگر انتخاب ش�� د ولي در روز  14سپتامبر 1901م
هنگاميكه در شهر بوفالو حضور داشت به ضرب گلوله
يكي از مخالفان مضروب ش د و هشتا د روز بع د در هفتم
دسامبر 1901م در  58سالگي درگذشت.

پژوهش��گران آمريکايي با اس��تفاده از يک نوسانس��از هيدروژلي،
نوعي ربات نرم ابداع کر دهان د که ميتوان د در آب شنا کند.به گزارش
ايسنا ،پژوهشگران «دانش��گاه کاليفرنيا ،لس آنجلس»()UCLA
و «موسسه نانو سيس��تم کاليفرنيا»( ،)CNSIاخيرا يک ربات نرم
ش��ناگر را با استفاده از يک نوسانس��از هيدروژلي خو د پايدار ابداع
کر دهاند.اين ربات ميتوان د عملکر د خو د را با نور ثابت و بدون نياز به
باتري انجام دهد«.يوسن ژائو»( ،)Yusen Zhaoدانشجوي دانشگاه کاليفرنيا ،لس آنجلس و از پژوهشگران
اين پروژه گفت :هنگاميکه نور را روي ميلهاي از جنس هيدروژل نرم منعکس کردم ،دريافتم که ميله در اطراف
نور نوسان دارد.من تصميم گرفتم براي پاسخ به سواالت خو د در اين زمينه ،پژوهشهاي سيستماتيک را ادامه
يداد ،يک نوسانساز نرم ابداع
دهم.ژائو و همکارانش با استفاده از يک ژل نرم که نسبت به نور واکنش نشان م 
کردن د که به شکل يک ميله يا يک نوار قالبريزي ميشود.هنگاميکه نور به نقطهاي از ميله ميتابد ،به صورت
خودکار جذب و به گرما تبديل ميشود.نقطه گرم شده موجب ميشو د که بخشي از آب درون ربات خارج شو د
و حجم ربات کاهش يابد؛ در نتيجه دم آن به سوي منبع نور خم ميشود.ژائو افزود :دم ربات پس از خم شدن،
جلوي نور را ميگيرد؛ در نتيجه نقطهاي که زير سايه آن قرار گرفته ،به سرعت خنک ميشو د و دم ربات دوباره
فرو د ميآيد.اين فرآيند ،به سرعت تکرار ميشو د و تا هنگاميکه نور وجو د دارد ،حرکت هم وجو د خواه د داشت.
از آنجايي که ميله از نظر ترکيب ،کامال همگن و از لحاظ هندسي ،متقارن ساخته شده ،ميتوان د از جهتهاي
دلخواه به نور واکنش نشان دهد.نوسانساز ،درج ه تقريبا نامحدودي از آزادي را دار د که يک مزيت مهم در حوزه
رباتيک به شمار ميرود.پژوهشگران ،ربات شناگر خو د را روي سطح آب آزمايش کردن د و دريافتن د هنگاميکه
نور به دم ربات ميتابد ،نوسان آن به سمت باال و پايين شکل ميگيرد؛ در نتيجه نيروي ربات براي شنا کردن
تامين ميشود.اين ويژگي منحصر به فر د حرکت کردن در پي جريان نور که از موجوداتي مانن د پالنکتون الهام
گرفته ش��ده است ،ميتوان د امکان مسيريابي با کنترل از راه دور را فراهم کند«.زيمين هه»( ،)Ximin Heاز
پژوهشگران اين پروژه گفت :زيبايي اين ربات نرم ،در سادگي طراحي آن است.کل اين ربات ،از يک هيدروژل
همگن س��اخته شده که امکان ساخت يک ربات س��اده و کمهزينه را فراهم ميکند.پژوهشگران براي ساخت
نوسانساز هيدروژلي خو د پايدار و درست کردن آن به شکل دلخواه ،يک محلول پيشساز را درون يک قالب از
پيش طراحي شده ،ژل ض د اشعه ماوراء بنفش تزريق کردن د و سپس ،آن را از قالب جدا کردند.از آنجا که روش
ساخت ربات ،بسيار کلي و کاربردي است ،نوسان ساز را ميتوان از موا د بسياري ساخت.نيروي اين ربات شناگر
در حرکت و مسيريابي ،از نور ثابت تامين ميشود؛ در نتيجه به باتري و يا هوش مصنوعي نيازي ندارد.اين ربات،
يکي از نخس��تين رباتهاي کامال نرمياس��ت که سبکوزن و کمهزينه هستن د و استفاده از آنها نيز به سادگي
صورت ميگيرد.ژائو اضافه کرد :ما در حال حاضر قص د داريم تا از موا د ديگري براي ساخت ربات استفاده کنيم و
آن را در شرايط گوناگون دما و طول موج نور مور د بررسي قرار دهيم.
محققان يک سياره ابر زمين در خارج از منظومه شمسي رص د کردن د
که ابرهاي بخار آب در آن وجو د دارد.اين سياره در فاصله  ١١٠سال
نوري از زمين قرار دارد.به گزارش مهر ،دانشمندان براي نخستين بار
سيارهاي خارج از منظومه شمسي کشف کر دهان د که در آن آب وجو د
دارد.بخار آب در يک ابر زمين رص د ش��ده که در فاصله  ١١٠س��ال
نوري از زمين وجو د دارد.تخمين زده ميشو د اندازه اين سياره  ٢برابر
و حجم آن  ٨برابر زمين باشد.به گفته محققان انستيتو تحقيقات سيارههاي خارج از منظومه شمسي در دانشگاه
مونترال س��ياره K۲-۱۸bهمچنين اتمسفر و طيف دماي مناس��بي دار د که از حيات موجودات زنده پشتيباني
ميکند.فاصله اين سياره تا ستاره کوتوله سرخ که دور آن مدار ميزن د از فاصله ميان زمين و خورشي د کمتر است.
به اين ترتيب يک سال در اين سياره کوتاه تر از زمين خواه د بود.اين سياره مدار زدن دور ستارهاش را در  ۳۳روز
تکميل ميکن د حال آنکه مدار زدن زمين دور خورشي د  ۳۶۵روز است.اين سياره خارج از منظومه شمسي در سال
۲۰۱۵رص د شد.تحليل اطالعات به دست آمده از اين سياره جزئيات بيشتري از آن را آشکار کرده است.به گفته
محقق ارش د اين پژوهش وجو د بخار آب در اين سياره را نشان داد.اين گروه از محققان روش تحليل اطالعاتي
ابداع کردن د تا شواهدي از ابرهاي حاوي قطرات آب مايع را بيابند.تجهيزات و فناوري فعلي فقط قادر به تايي د چن د
عامل اوليه مانن د فاصله سيارک تا زمين  ،حجم آن و همچنين دماي سطح سياره را دارند.

(شمار ههای  2098001188000036 ،2098001188000035و  2098001188000037در سامانه ستا د)
نوبت دوم

شركت مناقصه گزار :شركت برق منطقهاي اصفهان
موض��وع مناقصه :تهيه و حمل مصالح و انجام عملياتس��اختمانی مربوط به احداث بانکه��ای خازنی  20کیلوولت در
پستهای  63/20کیلوولت در  3گروه

980/1009

ساخت ربات شناگر با نوعي هيدروژل

د
بخار آب در خارج از منظومه شمسي کشف ش 

آگهي مناقصه عمومي يک مرحل هاي به شماره  980/1009

شماره مناقصه

دانشنامه

گروه

شماره در سامانه ستا د

مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه (ریال)

گروه 1
(پستهای  63/20کیلوولت تیران ،دامنه و گلپایگان)

2098001188000035

225.000.000

گروه 2
داشرفی)
دای بابوکان و شهی 
(پستهای  63/20کیلوولت بعثت ،شه 

2098001188000036

229.000.000

گروه 3
(پستهای  63/20کیلوولت سیمان اصفهان ،زرین شهر و بن)

2098001188000037

218.000.000

شرايط و  الزامات ورو د
به مناقصه

دارا بو دن گواهینامه
صالحیت پیمانکاری معتبر،
داقل رتبه  5ابنیه از
با ح 
سازمان برنامه و بو دجه

تضامينشرکتدرمناقصه:بهصورتضمانتنامهمعتبريافيشواريزوجهبهشماره شبا330100004101101430230298IR
نزد بانک مرکزی در وجه شرکت برق منطقهای اصفهان مطابق مبالغ درج شده در جدول فوق و بصورت مجزا

اسناد تا مبادله قرارداد ،با مراجعه

اسناد مناقصه :كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل

نحوه دريافت و تحويل
خواهد بود( .تماس با كارفرما ،در

به "سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)" به آدرس  www.setadiran.irامكانپذير
صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره )031-36277687
اس��ناد مناقصه :از ساعت  10:00صبح روزشنبه مورخ  1398/06/13تا پايان ساعت  16:00روز پنجشنبه

مهلت دريافت
مورخ 1398/06/28
يد که
يد از محل :حضور نمايندگان مجاز ش��رکتها (همراه بامعرفينامه) درجلسه توجيهی و بازد 
جلس��هتوجيهی و بازد 
شهید اش��رفی به آدرس :اصفهان ،جاده نجف

در روز یکش��نبه مورخ  1398/07/07س��اعت  8:00صبح در محل پس��ت
شهید اشرفی تشکيل میگردد ،الزامی بوده و عدم حضور بمنزله

آباد-اصفهان ،ابتدای شهر درچه ،پست  63/20کیلوولت
خواهد بود.

انصراف از شرکت در مناقصه
مهلت و محل تحويل پاكات مناقصه :نسخه الكترونيكي كليه مدارك و مستندات مناقصه بايستي حداكثـر تا ساعت 10:00
صبح روز ش��نبه مورخ  1398/07/13در سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فيزيکي آن نيز در
موعد مذکور به آدرس :اصفهان ،خيابان چهارباغ باال ،دبيرخانه شركت برق منطقهاي اصفهان تحويل گردد.

زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه :ساعت  10:00صبح روز سهشنبه مورخ  -1398/07/16سالن كميسيون معامالت
ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقهاي اصفهان
شرايط مناقصه:
شود

فاقد سپرده يا امضاء ،مشروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل
به پيش��نهادهائي كه 
نخواهد شد.

ترتيب اثر داده
اسناد مناقصه مندرج است.

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در
کنيد
توانيد اين آگهي را در سايتهاي اينترنتي مشاهده 

ضمنا " مي
http://iets.mporg.ir
www.tavanir.org.ir
www.erec.co.ir
www.setadiran.ir
شناسه 594349 :
روابط عمومي شركت برق منطقهاي اصفهان

آگهی مناقصه عمومی( -نوبت اول) -چاپ دوم
واجد

ارد پروژه زیر را با مش��خصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی
ش��هرداری بابل در نظر د 
شرایط واگذار نماید:
پروژه

برآور د اولیه (ریال)

سپر ده شرکت در مناقصه (ریال)

صالحیت

دت اجرا (ماه)
م

محل دپو

دی صفر تا 50
تهیه و حمل مخلوط کوهی با دانه بن 

6/999/970/000

350/000/000

راه

 6ماه

سطح شهر

میلیمتر جهت زیرسازی معابر سطح شهر

اسناد

واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و

توانند از تاریخ  98/6/23تا تاریخ  98/7/1همراه با معرفی نامه به

لذا متقاضیان محترم می
خود را به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ
پیشنهاد 

را دریافت و پس از بررسی،
پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه
به حساب  0105707039007
اسناد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  98/7/1می باشد.

آخرین مهلت تحویل
بازگشایی پاکات رسیده در روز چهارشنبه مورخ  98/7/3راس ساعت  14می باشد.
نخواهد شد.

فاقد سپرده ترتیب اثر داده
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و 
رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
شهرداری در 
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات  32221423یا  32223401داخلی  225می باشد.
http://www.babolcity.ir

د مجتبی حکیم – شهر دار بابل
سی 

