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Atletik Performans
Londra’daki Imperial College
araflt›rmac›lar›, kula¤›n
arkas›na tak›lan ve bedenin
biyomekanik bilgilerini
alg›layan bir ayg›t gelifltirdiler.
Bu ayg›t bir spor etkinli¤i
s›ras›nda bedenin duruflunu ve
hareketini alg›layabiliyor.
Sonras›nda insan bedeninden
ald›¤› bilgiyi kablosuz iletiflim
sayesinde ba¤l› oldu¤u
bilgisayara aktar›yor ve böylece
atletin performans›yla ilgili
de¤erlendirmeler yap›labiliyor.
Ayg›t, yapt›¤› ölçümler
sayesinde atletlerin
hareketlerini
de¤erlendirebildi¤i gibi, sinirsel
bir hastal›ktan dolay› rahats›z
olan kifliler de bu ayg›ttan yararlanabiliyor. Ayr›ca bir
ameliyat sonras› kiflinin hareketlerindeki de¤ifliklikler
de bu ayg›t yoluyla ölçülüp de¤erlendirilebiliyor.
Performans ölçmeye yarayan bu tür ayg›tlar›n
önceden yap›lm›fl modellerini de görmek mümkündü.
Ne var ki bu ayg›t vücutta kolayca tafl›nabilecek ve
bedenin hareketlerini engellemeyecek kadar küçük
ve kullan›fll›. Alet, ad›m say›s›n›, ne s›kl›kla at›ld›¤›n›,

bireyin nas›l h›zland›¤›n›
ölçebiliyor. Koflu s›ras›nda
atletler ayaklar›n› yere
vurduklar›nda, bir flok
dalgas› olufluyor. Ayg›t bu
dalgay› hissediyor ve bu
dalgan›n s›kl›¤›ndan ve fliddetinden yola ç›karak
ölçümler yap›yor. Araflt›rmac›lar bu ayg›t›n atletlerin
antrenman s›ras›ndaki davran›fldan bir ameliyat
sonras› hastalarda yaflanan geliflmelere kadar pekçok
olgunun izlenebilmesi için de kullan›labilecek ölçüde
oldu¤unu ileri sürüyorlar. fiimdilik denemeleri k›s›tl›
ölçülerde de yap›lsa, bu ayg›t›n daha da gelifltirilerek
farkl› ölçümler için yetkin hale getirilmesi
hedefleniyor.

Kendi Kendine Akort
Gitar çalanlar›n kabusu nedir? Herhalde tam bir
konser için sahneye ç›kmak üzereyken gitar›n
akordunun bozuk oldu¤unu anlamak… Oysa art›k
teknoloji bunun için de bir çözüm üretmifl. Kendi
kendini akort eden gitarlar yak›nda piyasaya ç›kacak.
Ünlü gitar üreticisi “Gibson”›n, kullan›c›lar›n s›kça
dile getirdikleri istekleri
do¤rultusunda haz›rlad›¤› bu
yenilik, özellikle bir konserde,
farkl› akortlarda çal›nmas›
gereken parçalar›n sunumu
s›ras›nda s›k›nt› yaflayan gitarc›lar›
memnun edecek gibi görünüyor.
Kendisi de gitarc› olan Alman
mühendis Chris Adams’›n 10 y›l
boyunca ad›m ad›m ileri tafl›d›¤›
bu teknoloji, tellerin alt›ndaki
al›fl›lageldik gitar
manyetiklerinden biraz daha
farkl›. “Magnetic pickup” ya da
Türkçe’de k›saca manyetik denen
elektrogitar parçalar›, sesi elektrik
dalgalar›na çevirerek farkl›
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tonlarda duyulabilmesine
olanak sa¤l›yor. Adams’›n
gelifltirdi¤i manyetikse,
piyezoelektrik manyetik
olarak adland›r›l›yor.
Gitar›n tellerine
vuruldu¤unda oluflan
gerilimden oluflan elektrikle iflliyor.
Gitar›n sap›nda, her teli ayr› ayr›
kontrol eden kulakç›klara tak›l› olan
bu alet, tellerin akordunu da teker
teker yap›yor. Bir telin t›n›s›ndan yola
ç›karak gerçek frekans›n› bulan
eklenti, sonras›nda bütün telleri bu
t›n›dan yola ç›karak akort ediyor. Bu,
ayn› zamanda konser s›ras›nda akort
de¤ifltirmeyi de çok h›zl› hale getirmifl.
Aletin yaln›zca gitar›n üstündeki ana
kontrol parças›na bas›nca akort
ifllemini gerçeklefltirmesi de, gitar›nda
kendi al›fl›k oldu¤u düzende çalmak
isteyen gitaristleri memnun edecek
gibi.

Günefl Kapsülleri
Günefl enerjisiyle flarj edilen küçük LED lambalar,
teknoloji ve tasar›m bir araya getirilerek kullan›c›ya
sunuluyor. Kolayca katlan›p k›vr›labilen bir panel
üzerine gömülü haldeki günefl gözesi, kendisine ba¤l›
küçük lambalar› kolayca flarj edebiliyor. Bir ilaç
kapsülü büyüklü¤ündeki lambalar, ›fl›¤a gereksinim
duyulan durumlarda, sözgelimi elektrik kesildi¤inde

ya da yata¤›n alt›na bir fley kaç›rd›¤›n›zda uzan›p
kolayca arayabilmek ad›na sizlere yard›mc› oluyor.
‹ster teker teker, ister hepsini bir arada
kullanaca¤›n›z bu lambalarla art›k karanl›ktan
korkmayacaks›n›z. Pil ya da elektrik ba¤lant›s›
istemedi¤i için bu lambalar evdeki di¤er fener ya da
lambalar› bir kenara itecek gibi görünüyor. Asl›nda
çok basit ve kullan›fll› bir tasar›m olan bu kapsüllerin,
ileride endüstriyel alanlarda da kullan›lmas› olas›l›¤›
çok yüksek.

Karalama Defteri
Elektronik kalemler,
dijital ka¤›tlar,
e-mürekkep
ça¤›m›z›n
getirdi¤i
yenilikler. Ne var
ki, bazen buruflturup
atabilece¤imiz karalanm›fl
bir ka¤›t, çok daha fazla
kolayl›k sa¤l›yor. Telefon çald›¤›nda aceleyle not almam›z
gereken numaralar, ya da bir yandan konuflup bir yandan
bir fleyler karalamak isteyenler için gelifltirilmifl bir bulufl
var. Karalama defterli bu telefonlarla, karfl›m›zdaki
kiflinin söylediklerini babadan kalma yöntemlerle not
edip, ka¤›d› yan›m›za kolayca alabiliyoruz.

‹ttirgeçli
Yankodesign, sayfalar›nda ilginç bir
tasar›ma yer vermifl, biz de sizinle
paylaflal›m istedik. Teknolojik bir yenilik
say›lmaz belki ama ofiste çal›flma
al›flkanl›¤›m›z› de¤ifltirecek bir tasar›m olarak
düflünülebilir. Tekerlekli mobilyalar,
sandalyeler ve bilgisayar masalar›n›n bir kar›fl›m›

Götürgeç
olan bu tasar›m, kullanan kifliye
otururken de hareket edebilme
olana¤› sunuyor. Belki bu masalar
yüzünden art›k hiç kimse, “bütün gün masa
bafl›nda oturuyoruz, hareketimiz k›s›tlan›yor,
göbe¤imiz ç›kt›” gibi flikayetlerde
bulunamayacak.
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