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يعسوب اصطناعي 
لمراقبة البيئة المائية

يــعــمــل املــهــنــدســون فــي جــامــعــة ديــوك 
ــلــــى تــــطــــويــــر يـــعـــســـوب  ــة عــ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
 .DraBot اســـــــم  ــمـــل  يـــحـ ــنــــاعــــي  اصــــطــ
ويتميز بقدرته على محاكاة حركات 
ــي، مــــــن خــــالل  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ الــــيــــعــــســــوب الــ
املائية. ويبلغ  التحليق على األسطح 
ــروبــــوت الــجــديــد 2.25  طــــول جــســم الــ

إنش ويبلغ طول جناحيه 1.4 إنش.
روبـــوت  بتصميم  الــبــاحــثــون  ــرع  وشــ
ــقـــروا  ــتـ مـــــرن عـــلـــى شـــكـــل ذبــــابــــة، واسـ
بعد عدة نماذج على شكل اليعسوب 
القنوات  من  بشبكة  هندسيا  املصمم 
ــي تــســمــح  ــتــ ــيــــة الــ ــلــ الـــصـــغـــيـــرة الــــداخــ
بالتحكم في طريقة طيرانه عن طريق 
ــاٍل تــمــامــا من  ضــغــط الـــهـــواء، وهـــو خــ

اإللكترونيات.
في  التحكم  خــالل  مــن   DraBot ويعمل 
ضغط الهواء الذي يدخل جناحيه، إذ 
الهواء في  قناة صغيرة بضغط  تقوم 
األجنحة األمامية، لكي يتسرب الهواء 
الثقوب املوجهة  من خالل سلسلة من 

ــنــــحــــة الـــخـــلـــفـــيـــة. وتــــــم طـــالء  إلــــــى األجــ
األجـــنـــحـــة بـــمـــادة الـــهـــيـــدروجـــيـــل، مما 
يجعلها تستجيب للتغيرات في درجة 
اليعسوب  املــاء، حيث يتميز  حموضة 
اآللي بقدرته على التفاعل مع الظروف 
الــبــيــئــيــة، مـــثـــل: درجـــــة الــحــمــوضــة أو 
درجة الحرارة أو وجود الزيت. ويطمح 
الباحثون إلى االعتماد على هذا النوع 
ــد مــجــمــوعــة  ــ ــارات فــــي رصـ ــكــ ــتــ مــــن االبــ
واســعــة مــن الــعــالمــات املنبهة لــوجــود 
مشاكل وأخطار في البيئة املائية، مثل 
)القياس  الهيدروجيني  األس  تغيرات 
الذي يحدد ما إذا كان السائل حمضيا 

أم قاعديا( أو وجود النفط.

طاقة الرياح لتطوير 
مجال البلوك تشين

كامبريدج  مــركــز  نــشــره  تقرير  حسب 
تستهلك   ،)CCAF( الــبــديــل  للتمويل 
شــبــكــة الــعــاملــيــة لــلــبــتــكــويــن أكـــثـــر من 
مـــدار  عــلــى  ــة  ــ ــاعـ ــ تـــيـــرا واط/سـ  59.19
ــام. وتـــعـــد هــــذه الــكــمــيــة أكـــبـــر من  ــعــ الــ
الدول،  التي تستهلكها بعض  الطاقة 
مثل سويسرا أو الكويت. ومن املتوقع 
أن تستهلك مزارع العملة االفتراضية 
فــي الــصــن أكــثــر مــن 296 تــيــرا واط/
ســــاعــــة مــــن الـــكـــهـــربـــاء بـــغـــيـــة تــعــديــن 
ثــالث سنوات  فــي غضون  البيتكوين 
ــة، وذلــــــك حـــســـب تـــقـــريـــر جــديــد  ــ ــادمـ ــ قـ
ــلـــمـــاء صـــيـــنـــيـــون فــــي مــجــلــة  نــــشــــره عـ
وتسعى   .Nature Communications
ــاد على  ــمـ ــتـ بــعــض الـــجـــهـــات إلــــى االعـ
الــطــاقــة املــتــجــددة فـــي عــمــلــيــة تعدين 

الـــعـــمـــالت الــرقــمــيــة وتــشــغــيــل أنــظــمــة 
الـــبـــلـــوك تــــشــــن، حـــيـــث تـــعـــمـــل شــركــة 
إنــجــاز  عــلــى   Soluna Technologies
محطة تعمل بطاقة الرياح في مدينة 
الـــداخـــلـــة بــاملــغــرب لــتــشــغــيــل األنــظــمــة 
التي تعتمد على تقنية البلوك تشن. 
وتعمل الشركة األميركية منذ حوالي 
ثالث سنوات على تطوير حقل للرياح 
ــقـــدرة 900 مـــيـــغـــاواط عــلــى مــســاحــة  بـ
10 آالف هــكــتــار فـــي مــديــنــة الــداخــلــة، 
مــــع حـــقـــل مـــشـــتـــرك ملــــراكــــز الـــبـــيـــانـــات. 
وتـــوفـــر تــقــنــيــة الــبــلــوك تــشــن طــريــقــة 
الــبــيــانــات واألصــــول  لتنظيم  جــديــدة 
الــتــوريــد  املـــاديـــة ومــعــلــومــات سلسلة 
إلى  الحاجة  آنــي ومشفر، دون  بشكل 

االعتماد على جهات مركزية.

مادة نانوية تحل محل عدسة الكاميرا

تعتبر مهارة التعلم من بن أهم املهارات 
السبب  التي يتميز بها اإلنسان، ولهذا 
يـــطـــمـــح الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــــجــــال الــــذكــــاء 
تتيح  تقنيات  تطوير  إلــى  االصطناعي 
لـــلـــروبـــوتـــات الــتــعــلــم مــــن اإلنــــســــان عــن 
طــريــق تــقــلــيــده. ويــطــمــح الــبــاحــثــون في 
إلى تطوير  بيركلي  كاليفورنيا  جامعة 
روبــوتــات قـــادرة على اكــتــســاب مــهــارات 
الــتــعــلــم بــاالعــتــمــاد عــلــى تــقــنــيــة التعلم 
املعزز، وهي تقنية تتيح ألنظمة الذكاء 
االصــطــنــاعــي تعلم مــهــارات جــديــدة من 
خالل التجربة والخطأ. ونجح الباحثون 
الــســاقــن املشي  ثــنــائــي  بتعليم روبــــوت 

ونقل حموالت.
ولتحقيق هذا الهدف، اعتمد الباحثون 
الــروبــوت  لتدريب  افتراضية  بيئة  على 
على املشي، إذ تعلمت نسخة افتراضية 
مـــن الـــروبـــوت كــيــفــيــة املــشــي بــاالعــتــمــاد 
معدة سابقا  كبيرة  بيانات  قاعدة  على 
تضم الحركات. وفي املرحلة الثانية، تم 
افتراضية  بيئة  إلــى  املــحــاكــاة  هــذه  نقل 
ثانية تسمى SimMechanics، وهي بيئة 
بدرجة  الحقيقي  العالم  فيزياء  تحاكي 

عالية من الدقة.

ــذي يـــحـــمـــل اســـم  ــ ــ وتـــمـــكـــن الــــــروبــــــوت، الـ
»كاسي«، من املشي في العالم الحقيقي 
أثناء  تعلمه  الــذي  النموذج  باستخدام 
إضــافــيــة،  تـــعـــديـــالت  أي  دون  املـــحـــاكـــاة 
التضاريس  فــوق  املشي  فــي  حيث نجح 
الوعرة، وحمل بضائع ثقيلة، واستعادة 

التوازن بعد تعرضه للدفع.

تسعى بعض األبحاث إلى تطوير أجهزة قادرة على ربط دماغ اإلنسان بالحاسوب، 
مــن أجــل تحليل اإلشـــارات الكهربائية فــي الــدمــاغ وتمكن اإلنــســان مــن التحكم في 
األجهزة الذكية من خالل التفكير فقط. وتعتبر شركة »نيورالينك« من بن الشركات 
التي تطمح إلى تحقيق هذا الهدف، حيث قام رجل األعمال األميركي الشهير »إيلون 
ماسك« بتأسيس الشركة سنة 2017، ومنذ ذلك الحن يعمل املهندسون في الشركة 
وتعزيز  بالحاسوب  الــدمــاغ  لربط  استخدامها  يمكن  وشــرائــح  أجهزة  تطوير  على 
الذاكرة والقوى املعرفية لإلنسان من خالل دمج الذكاء البشري واالصطناعي بشكل 
فعال. وفي هذا السياق، نشرت شركة »نيورالينك« مقطع فيديو تبلغ مدته 3 دقائق 
عبر منصة يوتيوب يظهر فيه قرد يلعب لعبة فيديو بسيطة عبر الشاشة عن طريق 
الحاسوب وتحديد قطع على  فــأرة  القرد بتحريك مؤشر  التفكير فقط، حيث يقوم 

الشاشة من خالل التفكير في تحريك يده ألعلى أو ألسفل.
العمر تسع سنوات،  قــرد يبلغ من  بــزرع شريحة دقيقة في دمــاغ  وقــام املهندسون 
الكهربائية  اإلشــــارات  تشفير  وفــك  تسجيل  على  الشريحة  وتعمل  »بــيــجــر«.  يدعى 
من الدماغ باستخدام أكثر من 2000 قطب كهربائي مــزروع في مناطق من القشرة 
روبــوت  بواسطة  الشريحة  زرع  ويتم  والـــذراع.  اليد  عن حركات  املسؤولة  الحركية 
شديد الدقة لتجنب االصطدام باألوردة في املخ، وتتصل الشريحة السلكيا بجهاز 
ــادرة مــن الــدمــاغ  صــغــيــر يــتــم تــركــيــبــه خــلــف األذن، لــتــقــوم بــالــتــقــاط اإلشــــــارات الـــصـ
وإرسالها إلــى الحاسوب الــذي يحول إشــارات الدماغ إلــى أوامــر يتم تنفيذها على 
الشاشة. وتمكنت الشركة الصيف املاضي من زرع شرائح في دمــاغ خنزير، لكنها 
الــتــجــارب على قـــرود املــكــاك، نــظــرًا ألن لها نفس التماثل فــي الــدمــاغ  فضلت إجـــراء 
 من إجراء التجارب على البشر.

ً
والقدرات السلوكية لإلنسان، مما قد يسهل مستقبال

أن شركته ستعمل على تطوير  إلــى  تويتر  تغريدة على منصة  فــي  مــاســك  وأشـــار 
منتجات تتيح لألشخاص املصابن بالشلل من استخدام الهاتف الذكي بشكل أسرع 
القادمة على  اإلصــــدارات  تعمل  أن  املتوقع  ومــن  أي شخص يستخدم أصابعه.  مــن 
إلى شرائح مدمجة باألطراف االصطناعية، مما سيمكن  الدماغ  نقل اإلشــارات في 

املصابن بالشلل النصفي من املشي مرة أخرى.

عالم الروبوتات صناعات مستقبلية

روبوت تعلم المشي بقدراته الذاتية

ربط الدماغ بالحاسوب أصبح حقيقة

هشام حدانة

الــزمــن، تم تصنيع  منذ عقد من 
الـــعـــدســـات الــبــالســتــيــكــيــة. وفــي 
الــــــســــــنــــــوات األخــــــــيــــــــرة، أضــــــاف 
كاميرا  مــن  أكــثــر  الذكية  الــهــواتــف  صانعو 
في الهاتف الواحد. وتحتوي كل وحدة من 
بالستيكية.  عدسات  عــدة  على  الكاميرات 
العدسات  لم تتطور هذه  السنن،  ومع مر 
، على الرغم من أن برامج معالجة 

ً
إال قليال

الـــصـــور قـــد تــحــســنــت كـــثـــيـــرًا، حــيــث قــامــت 
بــدمــج الـــصـــور مـــن كـــامـــيـــرات مــتــعــددة في 
الــجــودة، مما يسمح  صــورة واحـــدة عالية 
بالتركيز على تفاصيل عديدة أخرى. ومع 
الكاميرا  أيــام مجد عدسة  تنتهي  قد  ذلــك، 
ــا تــأمــلــه  ــذا مـ ــل هــ ــ الــبــالســتــيــكــيــة، عــلــى األقـ
إذ  الــنــاشــئــة.  األمــيــركــيــة ميتالينز  الــشــركــة 
تهدف إلى استبدال العدسات البالستيكية 
من  األمــواج مصنوعة  تقيد  نانوية  بمادة 
تــقــنــيــات معالجة  بــاســتــخــدام  الــســيــلــيــكــون 

 Metalenz صممت شركة
مادة نانوية، يمكنها أن 

تحل محل العدسات في 
كاميرات الهواتف الذكية 

المحمولة

أشـــــبـــــاه املــــــوصــــــالت الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. وتـــنـــبـــع 
تكنولوجيا ميتالينز من األبحاث املنجزة 
ــه بـــولـــســـون لــلــهــنــدســة  ــ ــون إيـ ــ فــــي كــلــيــة جـ
والـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة بــجــامــعــة هــــارفــــارد. 
ولــــــم تـــكـــن هــــــارفــــــارد املـــخـــتـــبـــر الـــجـــامـــعـــي 
الــنــانــويــة  الـــهـــيـــاكـــل  ــــذي درس  الــ ــيـــد  الـــوحـ
الســتــخــدامــهــا كــقــيــود لـــألمـــواج الــبــصــريــة. 
حـــيـــث تـــعـــد جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا وجــامــعــة 
للعلوم  الله  عبد  امللك  وجامعة  ميشيغان 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فـــــي املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
لديها  التي  املؤسسات  بن  من  السعودية 
التكنولوجيا.  هــذه  حــول  بحثية  دراســـات 
ومع ذلك، كان فريق هارفارد بقيادة أستاذ 
كــابــاســو،  فــيــديــريــكــو  التطبيقية  الــفــيــزيــاء 
أول فــريــق اســتــطــاع تــركــيــز طــيــف الــضــوء 
النانوية.  املــادة  باستخدام  بأكمله  املرئي 
وشــــارك فــيــديــريــكــو كــابــاســو فـــي تأسيس 
روبــرت  مع   2017 عــام  في  ميتالينز  شركة 
ديفلن، والـــذي عمل فــي مــشــروع هــارفــارد 
الدكتوراه. وتمتلك  كجزء من أبحاثه لنيل 
ات اختراع  الشركة ترخيصا حصريا لبراء

هارفارد املتعلقة بـ »ميتالينز«.
وفــقــا لــروبــرت ديــفــلــن، فــإن املـــادة النانوية 
املــبــتــكــرة لــديــهــا الــعــديــد مـــن املـــزايـــا. وقـــال: 
»إن إنتاج عدسة من خــالل عمليات أشباه 
املــوصــالت يقلل مــن تعقيد مــا أصــبــح اآلن 
عــمــلــيــة مـــتـــعـــددة الـــخـــطـــوات لـــبـــنـــاء وحــــدة 
الــكــامــيــرا. وهـــذا يمكن أن يـــؤدي إلــى إنتاج 
ــدات أصـــغـــر بــكــثــيــر، مـــع ربــــط الــعــدســة  ــ وحــ
مــــبــــاشــــرة بـــســـطـــح املـــســـتـــشـــعـــر، بــــــــداًل مــن 

استخدام طرق تقفيل العدسات والتي هي 
أكثر تعقيدًا«. وعــالوة على ذلك، يشير إلى 
أنــه »مــع وجــود مجموعة متنوعة من هذه 
الــهــيــاكــل عــلــى نــفــس الـــشـــريـــحـــة، يــمــكــن أن 
بالستيكية  كعدسات  املبتكرة  املــادة  تعمل 

متعددة، مما يسمح لبرامج معالجة الصور 
جودتها  لتحسن  امللتقطة  الــصــور  بــدمــج 
والتي  الحالية،  الطريقة  بنفس  النهائية، 
الكاميرات  الــصــور مــن وحـــدات  تجمع بــن 

املنفصلة«.

أحمد ماء العينين

اهـــــتـــــم الــــعــــلــــمــــاء بـــــــدراســـــــة األحــــــــــــالم مــنــذ 
سبعينيات القرن املاضي، ويرى الباحثون 
في هذا املجال أن التحكم في األحالم يمكن 
أن يـــكـــون وســيــلــة فــعــالــة لــتــعــزيــز اإلبـــــداع 
وتحسن املزاج واألداء بشكل عام. ونجحت 
في  بشكل جزئي  الحديثة  التجارب  بعض 
الباحثون  الهدف، حيث تمكن  تحقيق هذا 
فـــي مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــقــنــيــة من 
تــطــويــر جــهــاز قــــادر عــلــى تــوجــيــه األحــــالم 
والــتــحــكــم فــيــهــا، عـــن طــريــق إطــــالق روائــــح 
خـــاصـــة خــــالل مــرحــلــة مــعــيــنــة مـــن مــراحــل 

ــة جـــديـــدة، تــمــكــنــت أربـــع  ــ الـــنـــوم. وفـــي دراسـ
مجموعات مستقلة من العلماء، في كل من 
فرنسا وأملانيا وهولندا والواليات املتحدة، 
مــن الــتــواصــل مــع مجموعة مــن األشــخــاص 
أثـــنـــاء نــومــهــم عــبــر أحـــالمـــهـــم، واســتــجــاب 
حلمهم  فترة  أثناء  التجربة  في  املشاركون 
إلى التعليمات املوجهة إليهم باإلجابة عن 

أسئلة بسيطة بنعم أو ال.
ــوذة تخطيط  ــ واعـــتـــمـــد الــبــاحــثــون عــلــى خـ
ــــواج الـــدمـــاغ )EEG( ملــراقــبــة نــشــاط املــخ  أمـ
ــــن. وتـــمـــكـــن ســتــة  ــاركـ ــ ــشـ ــ ــة أعــــــن املـ ــ ــركـ ــ وحـ
التجربة،  فــي  أشــخــاص فقط مــن املشاركن 
ــــن اإليـــــمـــــاء إلـــى  خــــــالل 57 جـــلـــســـة نـــــــوم، مـ

ــام الــفــريــق  ــ الــبــاحــثــن بــأنــهــم يــحــلــمــون. وقـ
للمشاركن  ــــؤااًل  سـ  158 بــتــوجــيــه  الــبــاحــث 
أثناء النوم، لم يجب املشاركون عن %60.8 
واضحة  غير  إجــابــات  قــدمــوا  بينما  منها، 
أمــا اإلجابات  عن 17.7% من هــذه األسئلة، 

غير الصحيحة فكانت محدودة جدًا.
وعــلــى الــرغــم مــن أن نــتــائــج الــتــجــربــة غير 
مــرضــيــة، يطمح الــبــاحــثــون إلـــى االعــتــمــاد 
ــذا الــنــهــج الـــجـــديـــد لـــلـــوصـــول إلــى  عــلــى هــ
طــريــقــة عــالجــيــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 
ــبــــر األحــــــــــالم مــع  ــتـــعـــامـــل عــ ــلـ ــبـــل لـ ــقـ ــتـ املـــسـ
التوتر أو حتى  أو  الصدمات أو االكتئاب 

تعلم مهارات جديدة.

تقنية جديدة للتواصل مع اإلنسان أثناء الحلم

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

أعلن فريق من الباحثن الروس عن تقدم كبير في تجاربهم لتصنيع بطارية تستخدم بوليمر 
ا لبطاريات 

ً
األكسدة واالختزال املكون من النيتروكسيل كبديل أكثر مالءمة للبيئة وأكثر أمان

الليثيوم أيــون. وعمل باحثو الكيمياء الكهربائية الــروس في جامعة سانت بطرسبرغ منذ 
عام 2016 على تصنيع بطارية أكثر كفاءة وصديقة للبيئة وأكثر أمانا. وصمم الباحثون بنية 
جزيئية )NiSalen( من بوليمر معن، ستسمح حسب قولهم بالحصول على أداء عالي السعة 
على نطاق واسع من درجات الحرارة، من دون التعرض لخطر االحتراق. كما أثبتت التجارب 
أنه يمكن إعادة شحنها في بضع ثواٍن )حوالي عشر مرات أسرع من بطارية الليثيوم أيون 
التقليدية(. ولكن في هذه املرحلة من التصميم، ال تزال قدراتها الذاتية أقل كفاءة بنسبة %30 
إلى 40% من بطاريات الليثيوم أيون التقليدية. وقال أوليج ليفن: »نعمل حاليا على تحسن 

هذا املؤشر مع الحفاظ على معدل الشحن والتفريغ«.

تصميم بطارية يعاد شحنها في ثواٍن
صديقة للبيئة
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