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علوم وتكنولوجيا

مادة نانوية تحل محل عدسة الكاميرا
صممت شركة Metalenz
مادة نانوية ،يمكنها أن
تحل محل العدسات في
كاميرات الهواتف الذكية
المحمولة
هشام حدانة

منذ عقد من الــزمــن ،تم تصنيع
ال ـع ــدس ــات ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة .وفــي
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،أضـ ـ ــاف
صانعو الـهــواتــف الذكية أكـثــر مــن كاميرا
في الهاتف الواحد .وتحتوي كل وحدة من
الكاميرات على عــدة عدسات بالستيكية.
ومع مر السنني ،لم تتطور هذه العدسات
ً
إال قليال ،على الرغم من أن برامج معالجة
ال ـص ــور ق ــد تـحـسـنــت ك ـث ـي ـرًا ،ح ـيــث قــامــت
بــدمــج ال ـص ــور م ــن ك ــام ـي ــرات م ـت ـعــددة في
صــورة واح ــدة عالية الـجــودة ،مما يسمح
بالتركيز على تفاصيل عديدة أخرى .ومع
ذلــك ،قد تنتهي أيــام مجد عدسة الكاميرا
ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة ،ع ـلــى األقـ ــل ه ــذا م ــا تــأمـلــه
الـشــركــة األمـيــركـيــة ميتالينز الـنــاشـئــة .إذ
تهدف إلى استبدال العدسات البالستيكية
بمادة نانوية تقيد األمــواج مصنوعة من
الـسـيـلـيـكــون بــاسـتـخــدام تـقـنـيــات معالجة

أشـ ـ ـب ـ ــاه املـ ـ ــوصـ ـ ــات الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة .وت ـن ـب ــع
تكنولوجيا ميتالينز من األبحاث املنجزة
ف ــي ك ـل ـيــة ج ـ ــون إي ـ ــه ب ــول ـس ــون لـلـهـنــدســة
وال ـع ـل ــوم الـتـطـبـيـقـيــة ب ـجــام ـعــة ه ــارف ــارد.
ولـ ـ ــم تـ ـك ــن هـ ـ ــارفـ ـ ــارد امل ـخ ـت ـب ــر ال ـج ــام ـع ــي
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي درس ال ـه ـي ــاك ــل ال ـنــانــويــة
السـتـخــدامـهــا كـقـيــود ل ــأم ــواج الـبـصــريــة.
ح ـي ــث ت ـع ــد ج ــام ـع ــة كــولــوم ـب ـيــا وجــام ـعــة
ميشيغان وجامعة امللك عبد الله للعلوم
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ف ـ ــي املـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
السعودية من بني املؤسسات التي لديها
دراس ــات بحثية حــول هــذه التكنولوجيا.
ومع ذلك ،كان فريق هارفارد بقيادة أستاذ
الـفـيــزيــاء التطبيقية فـيــديــريـكــو كــابــاســو،
أول فــريــق اس ـت ـطــاع تــركـيــز طـيــف ال ـضــوء
املرئي بأكمله باستخدام املــادة النانوية.
وشـ ــارك فـيــديــريـكــو كــابــاســو فــي تأسيس
شركة ميتالينز في عــام  2017مع روبــرت
ديفلني ،وال ــذي عمل فــي مـشــروع هــارفــارد
كجزء من أبحاثه لنيل الدكتوراه .وتمتلك
الشركة ترخيصًا حصريًا لبراء ات اختراع
هارفارد املتعلقة بـ «ميتالينز».
وفـقــا لــروبــرت ديـفـلــن ،فــإن امل ــادة النانوية
املـبـتـكــرة لــديـهــا ال ـعــديــد م ــن امل ــزاي ــا .وق ــال:
«إن إنتاج عدسة من خــال عمليات أشباه
املــوصــات يقلل مــن تعقيد مــا أصـبــح اآلن
ع ـم ـل ـيــة م ـت ـع ــددة الـ ـخـ ـط ــوات ل ـب ـن ــاء وح ــدة
الـكــامـيــرا .وه ــذا يمكن أن ي ــؤدي إلــى إنتاج
وح ـ ــدات أص ـغ ــر ب ـك ـث ـيــر ،م ــع رب ــط الـعــدســة
ً
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ب ـس ـط ــح املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـع ــر ،بـ ـ ـ ــدال مــن

يعسوب اصطناعي
لمراقبة البيئة المائية
يـعـمــل املـهـنــدســون فــي جــامـعــة ديــوك
األمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر ي ـع ـس ــوب
اصـ ـطـ ـن ــاع ــي ي ـح ـم ــل اس ـ ـ ــم .DraBot
ويتميز بقدرته على محاكاة حركات
ال ـ ـي ـ ـع ـ ـسـ ــوب الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي ،مـ ـ ــن خـ ــال
التحليق على األسطح املائية .ويبلغ
ط ــول ج ـســم ال ــروب ــوت ال ـجــديــد 2.25
إنش ويبلغ طول جناحيه  1.4إنش.
وش ــرع ال ـبــاح ـثــون بتصميم روب ــوت
م ـ ــرن ع ـل ــى ش ـك ــل ذبـ ــابـ ــة ،واس ـت ـق ــروا
بعد عدة نماذج على شكل اليعسوب
املصمم هندسيًا بشبكة من القنوات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي تـسـمــح
بالتحكم في طريقة طيرانه عن طريق
ـال تـمــامــا من
ضـغــط الـ ـه ــواء ،وه ــو خ ـ ٍ
اإللكترونيات.
ويعمل  DraBotمــن خــال التحكم في
ضغط الهواء الذي يدخل جناحيه ،إذ
تقوم قناة صغيرة بضغط الهواء في
األجنحة األمامية ،لكي يتسرب الهواء
من خالل سلسلة من الثقوب املوجهة

مادة نانوية قد تنهي أيام مجد عدسات الكاميرات البالستيكية ()Getty

استخدام طرق تقفيل العدسات والتي هي
أكثر تعقيدًا» .وعــاوة على ذلك ،يشير إلى
أنــه «مــع وجــود مجموعة متنوعة من هذه
ال ـه ـيــاكــل ع ـلــى ن ـفــس ال ـش ــري ـح ــة ،ي ـم ـكــن أن
تعمل املــادة املبتكرة كعدسات بالستيكية

صناعات مستقبلية

متعددة ،مما يسمح لبرامج معالجة الصور
بــدمــج ال ـصــور امللتقطة لتحسني جودتها
النهائية ،بنفس الطريقة الحالية ،والتي
تجمع بــن الـصــور مــن وح ــدات الكاميرات
املنفصلة».

عالم الروبوتات

روبوت تعلم المشي بقدراته الذاتية
تعتبر مهارة التعلم من بني أهم املهارات
التي يتميز بها اإلنسان ،ولهذا السبب
ي ـط ـم ــح الـ ـب ــاحـ ـث ــون فـ ــي مـ ـج ــال ال ــذك ــاء
االصطناعي إلــى تطوير تقنيات تتيح
لـ ـل ــروب ــوت ــات ال ـت ـع ـلــم م ــن اإلن ـ ـسـ ــان عــن
طــريــق تـقـلـيــده .ويـطـمــح الـبــاحـثــون في
جامعة كاليفورنيا بيركلي إلى تطوير
روبــوتــات ق ــادرة على اكـتـســاب مـهــارات
الـتـعـلــم بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى تـقـنـيــة التعلم
املعزز ،وهي تقنية تتيح ألنظمة الذكاء
االصـطـنــاعــي تعلم م ـهــارات جــديــدة من
خالل التجربة والخطأ .ونجح الباحثون
بتعليم روب ــوت ثـنــائــي الـســاقــن املشي
ونقل حموالت.
ولتحقيق هذا الهدف ،اعتمد الباحثون
على بيئة افتراضية لتدريب الــروبــوت
على املشي ،إذ تعلمت نسخة افتراضية
م ــن ال ــروب ــوت كـيـفـيــة امل ـشــي بــاالعـتـمــاد
على قاعدة بيانات كبيرة معدة سابقًا
تضم الحركات .وفي املرحلة الثانية ،تم
نقل هــذه املـحــاكــاة إلــى بيئة افتراضية
ثانية تسمى  ،SimMechanicsوهي بيئة
تحاكي فيزياء العالم الحقيقي بدرجة
عالية من الدقة.

وت ـم ـك ــن الـ ـ ــروبـ ـ ــوت ،ال ـ ــذي ي ـح ـمــل اس ــم
«كاسي» ،من املشي في العالم الحقيقي
باستخدام النموذج الــذي تعلمه أثناء
امل ـح ــاك ــاة دون أي ت ـع ــدي ــات إضــاف ـيــة،
حيث نجح فــي املشي فــوق التضاريس
الوعرة ،وحمل بضائع ثقيلة ،واستعادة
التوازن بعد تعرضه للدفع.

إل ـ ــى األجـ ـنـ ـح ــة ال ـخ ـل ـف ـي ــة .وت ـ ــم ط ــاء
األج ـن ـح ــة بـ ـم ــادة ال ـه ـي ــدروج ـي ــل ،مما
يجعلها تستجيب للتغيرات في درجة
حموضة املــاء ،حيث يتميز اليعسوب
اآللي بقدرته على التفاعل مع الظروف
ال ـب ـي ـئ ـيــة ،م ـث ــل :درج ـ ــة ال ـح ـمــوضــة أو
درجة الحرارة أو وجود الزيت .ويطمح
الباحثون إلى االعتماد على هذا النوع
م ــن االبـ ـتـ ـك ــارات ف ــي رصـ ــد مـجـمــوعــة
واسـعــة مــن الـعــامــات املنبهة لــوجــود
مشاكل وأخطار في البيئة املائية ،مثل
تغيرات األس الهيدروجيني (القياس
الذي يحدد ما إذا كان السائل حمضيا
أم قاعديا) أو وجود النفط.

طاقة الرياح لتطوير
مجال البلوك تشين
حسب تقرير نـشــره مــركــز كامبريدج
للتمويل الـبــديــل ( ،)CCAFتستهلك
شـبـكــة ال ـعــامل ـيــة لـلـبـتـكــويــن أك ـث ــر من
 59.19ت ـي ــرا واط/سـ ــاعـ ــة ع ـلــى م ــدار
الـ ـع ــام .وت ـع ــد هـ ــذه ال ـك ـم ـيــة أك ـب ــر من
الطاقة التي تستهلكها بعض الدول،
مثل سويسرا أو الكويت .ومن املتوقع
أن تستهلك مزارع العملة االفتراضية
فــي ال ـصــن أك ـثــر مــن  296ت ـيــرا واط/
س ــاع ــة مـ ــن الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ب ـغ ـي ــة ت ـعــديــن
البيتكوين فــي غضون ثــاث سنوات
قـ ــادمـ ــة ،وذلـ ـ ــك ح ـس ــب ت ـق ــري ــر جــديــد
نـ ـش ــره ع ـل ـم ــاء ص ـي ـن ـي ــون فـ ــي مـجـلــة
 .Nature Communicationsوتسعى
ب ـعــض ال ـج ـه ــات إلـ ــى االع ـت ـم ــاد على
ال ـطــاقــة امل ـت ـجــددة ف ــي عـمـلـيــة تعدين

ربط الدماغ بالحاسوب أصبح حقيقة
تسعى بعض األبحاث إلى تطوير أجهزة قادرة على ربط دماغ اإلنسان بالحاسوب،
مــن أجــل تحليل اإلش ــارات الكهربائية فــي الــدمــاغ وتمكني اإلنـســان مــن التحكم في
األجهزة الذكية من خالل التفكير فقط .وتعتبر شركة «نيورالينك» من بني الشركات
التي تطمح إلى تحقيق هذا الهدف ،حيث قام رجل األعمال األميركي الشهير «إيلون
ماسك» بتأسيس الشركة سنة  ،2017ومنذ ذلك الحني يعمل املهندسون في الشركة
على تطوير أجهزة وشــرائــح يمكن استخدامها لربط الــدمــاغ بالحاسوب وتعزيز
الذاكرة والقوى املعرفية لإلنسان من خالل دمج الذكاء البشري واالصطناعي بشكل
فعال .وفي هذا السياق ،نشرت شركة «نيورالينك» مقطع فيديو تبلغ مدته  3دقائق
عبر منصة يوتيوب يظهر فيه قرد يلعب لعبة فيديو بسيطة عبر الشاشة عن طريق
التفكير فقط ،حيث يقوم القرد بتحريك مؤشر فــأرة الحاسوب وتحديد قطع على
الشاشة من خالل التفكير في تحريك يده ألعلى أو ألسفل.
وقــام املهندسون بــزرع شريحة دقيقة في دمــاغ قــرد يبلغ من العمر تسع سنوات،
يدعى «بـيـجــر» .وتعمل الشريحة على تسجيل وفــك تشفير اإلش ــارات الكهربائية
من الدماغ باستخدام أكثر من  2000قطب كهربائي مــزروع في مناطق من القشرة
الحركية املسؤولة عن حركات اليد وال ــذراع .ويتم زرع الشريحة بواسطة روبــوت
شديد الدقة لتجنب االصطدام باألوردة في املخ ،وتتصل الشريحة السلكيًا بجهاز
صـغـيــر يـتــم تــركـيـبــه خـلــف األذن ،لـتـقــوم بــالـتـقــاط اإلش ـ ــارات ال ـص ــادرة مــن الــدمــاغ
وإرسالها إلــى الحاسوب الــذي يحول إشــارات الدماغ إلــى أوامــر يتم تنفيذها على
الشاشة .وتمكنت الشركة الصيف املاضي من زرع شرائح في دمــاغ خنزير ،لكنها
فضلت إج ــراء الـتـجــارب على ق ــرود امل ـكــاك ،نـظـرًا ألن لها نفس التماثل فــي الــدمــاغ
ً
والقدرات السلوكية لإلنسان ،مما قد يسهل مستقبال من إجراء التجارب على البشر.
وأش ــار مــاســك فــي تغريدة على منصة تويتر إلــى أن شركته ستعمل على تطوير
منتجات تتيح لألشخاص املصابني بالشلل من استخدام الهاتف الذكي بشكل أسرع
مــن أي شخص يستخدم أصابعه .ومــن املتوقع أن تعمل اإلص ــدارات القادمة على
نقل اإلشــارات في الدماغ إلى شرائح مدمجة باألطراف االصطناعية ،مما سيمكن
املصابني بالشلل النصفي من املشي مرة أخرى.

جديد

صديقة للبيئة

تصميم بطارية يعاد شحنها في ثوانٍ
تستخدم بوليمر
أعلن فريق من الباحثني الروس عن تقدم كبير في تجاربهم لتصنيع بطارية
ً
األكسدة واالختزال املكون من النيتروكسيل كبديل أكثر مالءمة للبيئة وأكثر أمانا لبطاريات
الليثيوم أيــون .وعمل باحثو الكيمياء الكهربائية الــروس في جامعة سانت بطرسبرغ منذ
عام  2016على تصنيع بطارية أكثر كفاءة وصديقة للبيئة وأكثر أمانًا .وصمم الباحثون بنية
جزيئية ( )NiSalenمن بوليمر معني ،ستسمح حسب قولهم بالحصول على أداء عالي السعة
على نطاق واسع من درجات الحرارة ،من دون التعرض لخطر االحتراق .كما أثبتت التجارب
ثوان (حوالي عشر مرات أسرع من بطارية الليثيوم أيون
أنه يمكن إعادة شحنها في بضع
ٍ
التقليدية) .ولكن في هذه املرحلة من التصميم ،ال تزال قدراتها الذاتية أقل كفاءة بنسبة ٪30
إلى  ٪40من بطاريات الليثيوم أيون التقليدية .وقال أوليج ليفني« :نعمل حاليًا على تحسني
هذا املؤشر مع الحفاظ على معدل الشحن والتفريغ».

ال ـع ـم ــات الــرق ـم ـيــة وت ـش ـغ ـيــل أنـظـمــة
الـ ـبـ ـل ــوك تـ ـش ــن ،ح ـي ــث ت ـع ـم ــل شــركــة
 Soluna Technologiesع ـلــى إن ـجــاز
محطة تعمل بطاقة الرياح في مدينة
ال ــداخ ـل ــة بــامل ـغــرب لـتـشـغـيــل األنـظـمــة
التي تعتمد على تقنية البلوك تشني.
وتعمل الشركة األميركية منذ حوالي
ثالث سنوات على تطوير حقل للرياح
ب ـق ــدرة  900م ـي ـغ ــاواط ع ـلــى مـســاحــة
 10آالف هـكـتــار فــي مــديـنــة الــداخ ـلــة،
م ــع ح ـق ــل م ـش ـت ــرك مل ــراك ــز ال ـب ـي ــان ــات.
وت ــوف ــر تـقـنـيــة ال ـب ـلــوك ت ـشــن طــريـقــة
جــديــدة لتنظيم الـبـيــانــات واألص ــول
امل ــادي ــة ومـعـلــومــات سلسلة الـتــوريــد
بشكل آنــي ومشفر ،دون الحاجة إلى
االعتماد على جهات مركزية.

تقنية جديدة للتواصل مع اإلنسان أثناء الحلم
أحمد ماء العينين

اهـ ـ ـت ـ ــم ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــاء ب ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة األحـ ـ ـ ـ ـ ــام م ـنــذ
سبعينيات القرن املاضي ،ويرى الباحثون
في هذا املجال أن التحكم في األحالم يمكن
أن ي ـك ــون وس ـي ـلــة ف ـعــالــة ل ـت ـعــزيــز اإلب ـ ــداع
وتحسني املزاج واألداء بشكل عام .ونجحت
بعض التجارب الحديثة بشكل جزئي في
تحقيق هذا الهدف ،حيث تمكن الباحثون
ف ــي م ـع ـهــد مــاســات ـشــوس ـتــس لـلـتـقـنـيــة من
ت ـطــويــر ج ـهــاز قـ ــادر ع ـلــى تــوج ـيــه األح ــام
وال ـت ـح ـكــم ف ـي ـهــا ،ع ــن طــريــق إطـ ــاق روائ ــح
خ ــاص ــة خـ ــال مــرح ـلــة مـعـيـنــة م ــن مــراحــل

ال ـن ــوم .وف ــي دراسـ ــة ج ــدي ــدة ،تـمـكـنــت أرب ــع
مجموعات مستقلة من العلماء ،في كل من
فرنسا وأملانيا وهولندا والواليات املتحدة،
مــن الـتــواصــل مــع مجموعة مــن األشـخــاص
أثـ ـن ــاء نــوم ـهــم ع ـبــر أح ــام ـه ــم ،واس ـت ـجــاب
املشاركون في التجربة أثناء فترة حلمهم
إلى التعليمات املوجهة إليهم باإلجابة عن
أسئلة بسيطة بنعم أو ال.
واع ـت ـم ــد ال ـبــاح ـثــون ع ـلــى خـ ــوذة تخطيط
أمـ ــواج ال ــدم ــاغ ( )EEGملــراق ـبــة ن ـشــاط املــخ
وحـ ــركـ ــة أعـ ـ ــن امل ـ ـشـ ــاركـ ــن .وتـ ـمـ ـك ــن سـتــة
أشـخــاص فقط مــن املشاركني فــي التجربة،
خـ ـ ــال  57ج ـل ـس ــة ن ـ ـ ــوم ،مـ ــن اإليـ ـ ـم ـ ــاء إل ــى

ال ـبــاح ـثــن بــأن ـهــم ي ـح ـل ـمــون .وقـ ــام الـفــريــق
ً
ال ـبــاحــث بـتــوجـيــه  158سـ ــؤاال للمشاركني
أثناء النوم ،لم يجب املشاركون عن %60.8
منها ،بينما قــدمــوا إجــابــات غير واضحة
عن  %17.7من هــذه األسئلة ،أمــا اإلجابات
غير الصحيحة فكانت محدودة جدًا.
وعـلــى الــرغــم مــن أن نـتــائــج الـتـجــربــة غير
مــرضـيــة ،يطمح الـبــاحـثــون إل ــى االعـتـمــاد
ع ـلــى هـ ــذا ال ـن ـهــج ال ـج ــدي ــد ل ـل ــوص ــول إلــى
طــري ـقــة عــاج ـيــة ي ـم ـكــن اس ـت ـخــدام ـهــا في
امل ـس ـت ـق ـب ــل ل ـل ـت ـع ــام ــل عـ ـب ــر األحـ ـ ـ ـ ــام مــع
الصدمات أو االكتئاب أو التوتر أو حتى
تعلم مهارات جديدة.

