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Inteligentne okulary
Okulary zbudowane są z pary konwencjonalnych soczewek, umożliwiających poprawne widzenie na
duże odległości oraz z cienkiej, 5 mikrometrowej przezroczystej warstwy ciekłokrystalicznej,
umieszczonej między dwiema szklanymi płytkami.

Na powierzchni szklanych płytek naniesiony został niewidoczny dla oka złożony układ elektrod,
którymi dostarczany jest prąd elektryczny do warstwy ciekłokrystalicznej.
Włączenie prądu w układzie elektrod skutkuje pojawieniem się pola elektrycznego i reorganizacją
ciekłokrystalicznej struktury, dzięki czemu następuje zmiana ustawienia cząsteczek oraz zmiana
współczynnika załamania światła.
Po aktywowaniu elektrycznym ciekłokrystalicznej warstwy, okulary zmieniają swój charakter,
umożliwiając doskonałe widzenie bliskich przedmiotów.
– W prototypie zmiana ogniskowej soczewek wymaga mechanicznego włączenia układu do prądu,
lecz w bardziej zaawansowanych modelach możliwe będzie zautomatyzowanie tego procesu poprzez
elektroniczny system typu – autofocus – tłumaczy profesor Nasser Peyghambarian z University of
Arizona.
Nowe okulary zostały tak zaprojektowane, by zapewniały maksymalne bezpieczeństwo użytkowania –
nie wymagają prądu, gdy wykorzystywana jest opcja „patrzenie w dal”. Dzięki temu można
bezpiecznie (nawet po wyładowaniu się baterii) kierować pojazdami mechanicznymi.
Prototypowa para okularów powstała w ramach współpracy naukowców z Georgia Institute of
Technology oraz University of Arizona (USA).
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.
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Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.
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Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.

22-05-2020

Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.
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Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.
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Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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