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طائرات عسكرية بحجم 
راحة اليد

بــالــتــعــاون   UAVTEK شــركــة نــجــحــت 
تطوير  فــي   BAE Systems شــركــة  مــع 
ــم يـــمـــكـــن  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــرة الـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ طــــــــائــــــــرات صـ
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي املــــجــــال الــعــســكــري. 
وحــصــل الــجــيــش الــبــريــطــانــي عــلــى 30 
ــائــــرات مــــن أجـــل  ــذه الــــطــ ــ نــســخــة مــــن هـ
ــتـــطـــاع.  اخـــتـــبـــارهـــا فــــي مـــهـــمـــات االسـ
 Bug وتتميز الطائرة التي تحمل اسم
بقدراتها على تنفيذ مهام االستطاع 
عــلــى مــســافــة تــصــل إلــــى كــيــلــومــتــريــن. 
وعلى الرغم من وزنها الذي ال يتعدى 
196 غرامًا فقط، يمكن للطائرة تحمل 
ظروف الطقس القاسية، حيث يمكنها 
الحفاظ على توازنها ومقاومة الرياح 
إلى 80 كيلومترا  التي تصل سرعتها 
فـــي الــســاعــة. وتــحــتــوي الــطــائــرة على 
بطارية قابلة لإلزالة وسريعة التغيير 
ــدة 40 دقــيــقــة  ــ ــران ملــ ــيــ ــطــ ــا الــ ــهـ ــر لـ تــــوفــ
ــلــــة، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى كـــامـــيـــرا  مــــتــــواصــ
الــتــجــســس على  الـــدقـــة يمكنها  عــالــيــة 
أهداف على بعد كيلومترين. وفي هذا 
الــســيــاق، يقول جيمس جــيــرارد، كبير 
 :BAE Systems شـــركـــة  فـــي  الــتــقــنــيــن 
حـــتـــى فــــي أصـــعـــب األحــــــــوال الـــجـــويـــة، 
ــقـــديـــم مــعــلــومــات  يـــمـــكـــن لـــطـــائـــرتـــنـــا تـ
اســتــخــبــاراتــيــة تكتيكية حــيــويــة حــول 
ــوق الـــتـــل الـــتـــالـــي،  ــ ــا هــــو قـــريـــب أو فـ مــ

والــعــمــل بــشــكــل مــســتــقــل ملــنــح الـــقـــوات 
تحديثًا مــرئــيــًا، وهـــو مــا يــســاعــد على 
ــرارات فــوريــة تستند ألحــدث  ــ اتــخــاذ قـ
الدفاع  وزارة  وأعلنت  ممكنة.  بيانات 
ــام املـــــاضـــــي، أنـــهـــا  ــ ــعـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الـ
خصصت 66 مليون جنيه إسترليني 
ــريـــة  ــكـ ــعـــسـ ــع الـــــــروبـــــــوتـــــــات الـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ملـ

السريعة.

روبوت لشحن 
السيارات الكهربائية

كشفت شركة فولكس فاغن األملانية عن 
نموذج أولي لروبوت يستطيع التنقل 
بـــن الـــســـيـــارات الـــتـــي تــعــمــل بــالــطــاقــة 
بطارياتها.  شحن  إلعــادة  الكهربائية، 
القيام  على  بــقــدرتــه  الــروبــوت  ويتميز 
بعملية الشحن بالكامل دون أي تدخل 
بشري. وبمجرد شحن بطارية السيارة، 
بجمع  مستقل  بشكل  الـــروبـــوت  يــقــوم 
وحدة تخزين الطاقة املتنقلة وإعادتها 
ــى مــحــطــة الـــشـــحـــن املــــركــــزيــــة، ويــتــم  ــ إلـ
عــبــر تطبيق  الــشــحــن  تنشيط روبــــوت 
بإيقاف سيارته  السائق  يقوم  أن  بعد 
أن  الشركة  وأعلنت  في منطقة معينة. 
نــظــامــهــا الــجــديــد يــتــكــون مـــن روبــــوت 
وجهاز  الحجم  صغير  مستقل  شحن 
لــتــخــزيــن الـــطـــاقـــة. ويـــمـــكـــن لـــلـــروبـــوت 
التجول تلقائيا حول موقف السيارات، 
والـــبـــحـــث عـــن الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
تــزويــده بمجموعة  تم  لشحنها، حيث 

مـــن املـــاســـحـــات الــضــوئــيــة الــتــي تعمل 
استشعار  وأجــهــزة  وكاميرات  بالليزر 
ــة، بـــهـــدف  ــيــ بــــاملــــوجــــات فــــــوق الــــصــــوتــ
تمكينه من تجنب العوائق والسيارات 
واملــشــاة فــي مــوقــف الــســيــارات. وأشـــار 
تـــومـــاس شـــمـــول، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ملجموعة فولكس فاغن، إلى أن »وجود 
مكان  كــل  فــي  للشحن  التحتية  البنية 
التنقل  نــجــاح  فــي   رئيسيًا 

ً
عــامــا يعد 

الكهربائي. وتتمثل الخطوة التالية في 
تطوير تطبيق مصاحب يسهل عملية 

الشحن املستقل«.

مصدر النيوترون األوروبي يدشن مرحلته األولى

يــتــعــرض آالف األشــــخــــاص ســنــويــًا إلــى 
ــد تــــــؤدي إلـــــى بـــتـــر عـــضـــو مــن  حـــــــوادث قــ
أجسامهم. ومع التطور التكنولوجي الذي 
يشهده العالم يسعى العلماء إلى تطوير 
ــراف  ــراف اصــطــنــاعــيــة لــتــعــويــض األطــ ــ أطـ
ــتــــورة. ويـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام واجـــهـــات  ــبــ املــ
 Brain-Machine( الــحــاســوبــيــة  الــــدمــــاغ 
الـــدمـــاغ  إشــــــــارات  لــتــرجــمــة   ،)Interface
وتحويلها إلى أوامر لتمكن املريض من 
التحكم في العضو االصطناعي، غير أنه 
فــي الــوقــت الحالي مــا زالــت هــذه التقنية 
للمستخدم  التطوير وتسمح  في مرحلة 

بالقيام بعمليات بسيطة فقط.
وفــــي إنـــجـــاز جـــديـــد، تــمــكــن بــاحــثــون من 
مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية 
تتيح  جــديــدة  تقنية  تطوير  مــن   ،)APL(
لــأشــخــاص املــشــلــولــن الــتــحــكــم فــي عــدة 
أطــراف اصطناعية في الوقت نفسه. وتم 
اخـــتـــبـــار الــتــقــنــيــة عــلــى شــخــص مــشــلــول 
تــعــّرض لــحــادث أفــقــده الــحــركــة بــأطــرافــه. 
عــمــلــيــة  ــه  ــ لــ ــــت  ــريــ ــ أجــ  ،2019 عـــــــام  وفـــــــي 
في مستشفى »جونز هوبكنز«  جراحية 
الــواليــات املتحدة، تم فيها زرع ستة  في 
أقــطــاب كهربائية فــي دمــاغــه للتحكم في 

زوج من األذرع اآللية. وبعد أشهر قليلة 
مــن الــجــراحــة، تمّكن املــريــض مــن التحكم 
فــي األذرع مــن خــال أفــكــاره، وقــال بابلو 
وإعــادة  الفيزيائي  الطب  مدير  سيلنيك، 
الــتــأهــيــل فـــي مــســتــشــفــى جــونــز هوبكنز 
الطبي، والعضو في فريق البحث: »ركزت 
ذراع  فــي  التحكم  على  السابقة  األبــحــاث 
واحـــدة، لكن هــذه املــرة استطعنا التحكم 

بذراعن في الوقت نفسه«.

يتم اســتــخــدام األقــمــار االصطناعية بشكل مــتــزايــد لــاتــصــاالت والــتــلــفــاز واملــاحــة 
ــيــــارات مختلفة  والــتــنــبــؤ بــالــطــقــس، ويــبــحــث خـــبـــراء الـــفـــضـــاء والـــبـــاحـــثـــون فـــي خــ
األقمار  وبقايا  اإلنــســان  مخترعات  تشمل  التي  الفضائية  النفايات  وتقليل  إلزالـــة 
االصطناعية السابحة في مــدارات حول كواكب النظام الشمسي. وفي هذا الصدد، 
جامعة  مــع  بالتعاون  اليابانية   Sumitomo Forestry شــركــة  فــي  املهندسون  يعمل 
كيوتو على تطوير أول قمر اصطناعي مصنوع من الخشب، وذلك في سبيل تقليل 
دون  الخشبية  الصناعية  األقــمــار  تحترق  أن  املفترض  مــن  إذ  الفضائية،  النفايات 

إطاق املواد الضارة في الغاف الجوي أو إرسال الحطام إلى األرض.
وقال تاكاو دوي، وهو أستاذ في جامعة كيوتو ورائد فضاء ياباني: »تنتج األقمار 
االصطناعية التي تدخل إلى الغاف الجوي جزيئات األلومينا الصغيرة التي تطفو 
الــجــوي العلوي لسنوات عــديــدة، مــا يؤثر على بيئة األرض«. ويــدرس  الــغــاف  فــي 
الباحثون اليوم قدرة أنواع مختلفة من الخشب على تحمل الظروف القاسية للفضاء 
الــخــارجــي، إذ مــن الــضــروري أن تتحمل هــذه املـــواد التقلبات الــشــديــدة فــي درجــات 
الحرارة واإلشعاعات الكونية. وسيعمل الفريق الباحث في األشهر القليلة القادمة 
على تطوير النموذج الهندسي للقمر االصطناعي، ومن ثم تصنيع نموذج الرحلة 
 Sumitomo مــن  جــزء  وهــي   ،Sumitomo Forestry شــركــة  وقــالــت   .2023 سنة  بحلول 
Group، التي تأسست منذ أكثر من 400 عــام، إنها تعمل على تطوير مــواد خشبية 

شديدة املقاومة للتغيرات في درجات الحرارة وأشعة الشمس.
وهناك ما يقرب من 6000 قمر اصطناعي تــدور حــول األرض، وذلــك وفقًا للمنتدى 
االقتصادي العاملي WEF. وأصبح %60 من هذه األقمار عبارة عن مخلفات فضائية، 
وترى اإلدارة الوطنية للماحة الفضائية والفضاء )ناسا(، أن هذه املخلفات قادرة 

على التسبب بأضرار فادحة في هيكل املركبات الفضائية واألقمار الصناعية.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

تقنية تعيد األمل لذوي اإلعاقة

قمر اصطناعي مصنوع من الخشب

هشام حدانة

حـــــــــصـــــــــل مــــــــــــــشــــــــــــــروع مـــــــصـــــــدر 
 European( الجسيمات األوروبي
 )Spallation Source( )ESS
التجريبي  خــطــهــا  لتشغيل  تــصــريــح  عــلــى 
مـــن طـــرف هيئة   ،Linac الـــعـــادي املــســتــقــيــم 
 .)SSM( الـــســـويـــديـــة اإلشـــعـــاعـــيـــة  الـــســـامـــة 
بالنسبة  مهمًا  معلمًا  الخطوة  هــذه  وتــعــد 
ملشروع ESS، حيث أعطت الضوء األخضر 
لتشغيل الجزء الدافئ من املسرع - أول 50 
مترًا تقريبًا - والبالغ طوله 600 متر. وصمم 
الــدولــي العلمي لتوفير أشعة  الــصــرح  هــذا 
النيوترون للبحوث األساسية والتطبيقية. 
ويتوقع أن تنتهي جميع أعماله في 2025. 
وكــانــت الــبــدايــة فــي عــام 2009، حيث قــررت 
17 دولــة أوروبية إطــاق مشروعها إلنتاج 
الجسيمات )ESS(. وتم وضع حجر األساس 
في   ،2014 األول  أكتوبر/تشرين   9 يــوم  لــه 
مدينة لــونــد، )الــســويــد(. ويــتــكــون املــشــروع 

تجري االستعدادات 
لتشغيل المشروع 

األوروبي المشترك إلنتاج 
أقوى مصدر للنيوترونات 

في العالم

خــط مستقيم  على  للجسيمات  مــســرع  مــن 
مــتــر، والـــذي يستخدم لتسريع  بــطــول 600 
البروتونات إلى طاقة تصل إلى 2.5 جيغا 
إلكترون فولت، ويتم توجيهها لاصطدام 
التنغسنت.  مــن  يتكون  أســطــوانــي  بصفيح 
وتتولد عن هذا االصطدام تفاعات نووية 
والذي  النيوترونات  إشعاع  تدفق  يرافقها 
يستخدم لدراسة معمقة للمادة. كما يساق 
هـــذا االشــعــاع نــحــو جــهــاز لتحليل الطيف 
الــضــوئــي والســتــنــتــاج املــعــلــومــات املختلفة 

والتي تؤدي إلى اكتشافات جديدة. 
املشروع، سيصبح عند  االنتهاء من  وعند 
ــيــــن مــســبــار فــاعــل بشكل  الــعــلــمــاء األوروبــ
خاص، يؤدي إلى استكشاف هيكلية املادة 
ا مـــن عــلــوم  فـــي الــعــديــد مـــن املــــجــــاالت، بـــــدًء
الحياة إلى هندسة املواد، وعلم املغناطيس 

واملحافظة على اآلثار. 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الـــقـــيـــام بــــدراســــات جــديــدة 
والتحليل  املغناطيس،  ميادين  في  معمقة 
إلــكــتــرون   8- )10أوس  الــدقــة  فــائــق  الطيفي 
فـــولـــت( وفـــيـــزيـــاء الــجــســيــمــات بــاســتــخــدام 
هذا  ويعتبر  الــبــرودة.  شــديــدة  نيوترونات 
املـــشـــروع مــكــمــا لــلــمــجــســات األخـــــرى الــتــي 
مصادر  مثل  الــفــيــزيــاء،  علماء  يستخدمها 
ــعــــاع الـــســـنـــكـــروتـــرون. فــعــنــد الـــوصـــول  إشــ
إلـــى اســتــخــدام إشــعــاع بــطــاقــة 5 مــيــغــاواط، 
ــــروع األكــــثــــر قـــــوة مــن  ــشـ ــ ســيــصــبــح هـــــذا املـ
املـــراكـــز املــــوجــــودة فـــي الـــيـــابـــان والـــواليـــات 
ــهـــم مـــعـــهـــد أبـــحـــاث  ــاركـ ــا يـــشـ ــمـ ــدة. كـ ــحــ ــتــ املــ
الــقــوانــن األســاســيــة لــلــكــون، والــــذي يمتلك 

وتطوير  الــهــنــدســي  التصميم  فــي  الــخــبــرة 
التبريد  وأدوات  التوصيل  فائقة  تجاويف 
املرافقة له. وسيشارك فيزيائيون من املركز 
 CNRS الفرنسي  العلمي  للبحث  الــوطــنــي 
وCEA فـــي بــنــاء األجـــهـــزة الــعــلــمــيــة عــالــيــة 

املـــشـــروع  وتــســتــضــيــف  لـــلـــمـــشـــروع.  األداء 
الدول االسكندنافية باالشتراك مع السويد 
والــدنــمــارك، ويقع املــصــدر نفسه فــي لوند، 
كــمــا أن مــرافــق مــعــالــجــة الــبــيــانــات تــقــع في 

منطقة كوبنهاغن.

أحمد ماء العينين

يساهم الذكاء االصطناعي في إحداث تغيير 
جذري في مجال السينما، حيث بدأت نتائج 
إذ تعمل  التأثير تظهر بشكل ملحوظ،  هــذا 
الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات عــلــى تــطــويــر بــرامــج 
وأدوات قــــادرة عــلــى كــتــابــة الــســيــنــاريــوهــات 
ــبـــشـــريـــة إلـــى  وإســـــنـــــاد بـــعـــض مــــن املــــهــــام الـ
أجــــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر. كــمــا يــمــكــن اســتــخــدام 
الذكاء االصطناعي في التنبؤ بنجاح الفيلم 
وحجم إيراداته. ويرى الباحثون في مدرسة 
جنوب  جــامــعــة  فــي  للهندسة   USC Viterbi
االصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  أن  كاليفورنيا 

ــــام، حيث  ــادرة عــلــى تــحــلــيــل مــحــتــوى األفــ ــ قـ
ــــي يــمــكــنــه تقييم  قــــامــــوا بــتــطــويــر نـــظـــام ذكـ
محتوى الفيلم قبل إنتاجه أو تصويره بناًء 
عــلــى الــســيــنــاريــو. وخــــال عــمــلــيــة الــتــطــويــر، 
قـــام فــريــق الــبــحــث بــتــدريــب الــنــظــام للتعرف 
واللغة،  واألنــمــاط  الخطرة  السلوكيات  على 
ــنـــاريـــو ألفــــام  ــيـ بـــاســـتـــخـــدام 992 سـ وذلـــــــك 
تتضمن محتوى عنف أو إدمان، واستعانوا 
 Common Sense قدمة من طرف

ُ
بالبيانات امل

تــقــوم  ربـــحـــيـــة  غـــيـــر  مــنــظــمــة  وهـــــي   ،Media
بتصنيف األفام وتقديم توصيات للعائات 
واملــــــدارس. ويــمــكــن أن تــســاعــد هـــذه التقنية 
تحديد  فــي  السينما  صناعة  على  القائمن 

ــــوف يحققها  ــتـــي سـ ــــدى تــتــبــع الـــشـــهـــرة الـ مـ
الـــعـــادة، يتولى  عــمــل سينمائي مــعــن. وفـــي 
فــريــق عــمــل خـــاص مــشــاهــدة الفيلم واتــخــاذ 
العمرية  مـــدى مــاءمــتــه للفئات  بــشــأن  قـــرار 
ــل. الــجــديــر  ــوامــ املــخــتــلــفــة بـــنـــاء عــلــى عــــدة عــ
بالذكر أن أبحاثا أخرى تسعى إلى استخدام 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي فـــي مـــجـــال الــســيــنــمــا،  ــذكــ الــ
ــتـــكـــر فــــريــــق بـــحـــثـــي مـــنـــظـــومـــة لـــلـــذكـــاء  إذ ابـ
العنف  مستوى  تقييم  يمكنها  االصطناعي 
فـــي ســيــنــاريــوهــات األفـــــام، مــمــا قـــد يساعد 
املخرجن واملنتجن وكتاب السيناريو على 
السينمائية  األعمال  تحديد درجــة تصنيف 

التي يقدمونها في املستقبل.

الذكاء االصطناعي لتقييم األفالم وتصنيفها

 ( ESS ) بدء   تشغيل   أكبر   مصدر   إلنتاج   إشعاع   النيوترون   للبحوث   الفيزيائية

أثناء  الجسم  لتبريد  يستخدم  رفيعًا  فيلمًا  الوطنية  سنغافورة  جامعة  في  باحثون  ابتكر 
التمارين الرياضية عن طريق امتصاص العرق. ويمكن بعد ذلك استخدام الرطوبة املستعادة 
لتوليد تيار كهربائي وتشغيل األجهزة الصغيرة مثل امللحقات املتصلة. ويساعد هذا الفيلم 
الجديد على إنعاش الجسم أثناء التمرين. ويعمل على تسريع عملية تبخر العرق، وبالتالي 
خفض درجة حرارة الجلد، ومن ثم امتصاص هذه الرطوبة. ويتكون الفيلم بشكل أساسي من 
مادتن استرطابيتن )تمتصان الرطوبة من الهواء(، وهما كلوريد الكوبالت واإليثانوالمن. 
وبمجرد تشبعه، يكفي تعريضه ألشعة الشمس حتى يمتص املاء. وبالتالي يمكن تجديده 
وإعــادة استخدامه مائة مــرة. وقــام الباحثون بإدخال الفيلم مع األنسجة من أجل دمجه في 

املابس، خاصة تحت اإلبطن، أو إلنشاء نعال وبطانات لأحذية.

استخدام العرق لتوليد الكهرباء
تشغيل األجهزة المتصلة
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