
علوم وتكنولوجيا
20

تقوية اإلسمنت بدمج مواد نانوية

من   LG Electronics شــركــة  انــســحــبــت 
ســوق الهواتف الذكية في وقــت سابق 
ــام، إال أنــهــا ال تــــزال تــقــدم  ــعـ مـــن هـــذا الـ
تــقــنــيــات مــبــتــكــرة لــتــطــويــر الـــهـــواتـــف 
 ،LG Chem الذكية، حيث أعلنت شركة
الشاشات، عن  املتخصصة في تطوير 
تــطــويــر مـــادة طـــاء جــديــدة للشاشات 
صلبة  أسطحها  تجعل  للطي  القابلة 

كالزجاج ومرنة مثل الباستيك.
وتعمل هــذه املــادة على تحسني متانة 
وقــوة أي شاشة قابلة للطي، وجعلها 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــحـــمـــل مـــــا يـــصـــل حــتــى 
ــادة  ــ املـ ســتــســمــح  كـــمـــا  ــة.  ــيـ طـ  200.000
الــــجــــديــــدة بـــطـــي الــــشــــاشــــات لـــلـــداخـــل 

وللخارج.
وجــديــر بــالــذكــر أن إعـــان LG عــن هذه 
عودتها  بــالــضــرورة  يعني  ال  التقنية 
إلــى قطاع الهواتف الذكية، إذ إن قسم 
الهواتف  قسم  عــن  منفصل   LG Chem
فيه، وعلى األرجح سيتم استخدام هذه 
التقنية إلنتاج شاشات مرنة لشركات 
أخــرى، مثل آبــل التي ُيشاع أنها بدأت 

إنتاج آيفون قابل للطي.
وتأتي هذه الخطوة بعد قيام شركتي 

ــامـــســـونـــغ وهــــــــــواوي بـــالـــكـــشـــف عــن  سـ
هــواتــف قــابــلــة لــلــطــي، كــمــا مــن املتوقع 
قابل  آبــل بطرح هاتف  تقوم شركة  أن 
للطي في عام 2023، وذلك وفقًا لتقرير 
نــشــره املــحــلــل الــتــقــنــي مينغ تــشــي كــو. 
للحصول   LG Chem شــركــة  وتــخــطــط 
على قدرات اإلنتاج الضخم بحلول عام 
2022 وبدء املبيعات على نطاق واسع 

للمنتج في 2023.

األميركية على تطوير  املتحدة  الــواليــات  فــي  رايــس  فــي جامعة  الباحثون  يعمل 
قــيــاس نبضات  قـــادر على  قــمــاش  فــي تصنيع  نــانــويــة يمكن استخدامها  ألــيــاف 
القلب، ويمكن ارتداء وغسل هذه األلياف مثل املابس العادية. كما أنها أقل عرضة 

للكسر عندما يكون الجسم في حالة حركة.
وخــال املــراحــل األولــيــة لاختبار، كانت األلــيــاف رقيقة جــدًا بحيث ال يمكن آللة 
الخياطة التعامل معها. ونجح الفريق الباحث في زيــادة سمك األلياف وجعلها 
التي  املــراقــبــة  أجــهــزة  على  وتفوقت  للكهرباء.  موصلة  أنها  كما  كالقطن،  ناعمة 

تعتمد على األقطاب الكهربائية من ناحية قياس نبضات القلب.
العليا في جامعة رايس  الــدراســات  وفــي هــذا الصدد، تقول لورين تيلور، طالبة 
واملؤلفة الرئيسية للدراسة: »كانت األلياف رقيقة جدًا بحيث ال يمكن آللة الخياطة 
التعامل معها. وحاولت في البداية نسج الخيط يدويًا لكنني عانيت كثيرًا، وقررنا 
العمل مع شخص يبيع آالت صغيرة مصممة لصنع الحبال للسفن، ليطور لنا 
جــهــاز متوسط الحجم يفعل الــشــيء نفسه مــع هــذه األلــيــاف الــحــســاســة«. وتمت 
خياطة األلياف بنمط متعرج يسمح للنسيج بالتمدد من دون كسرها، مما يجعله 
والروبوتات،  السيارات  مثل  عديدة،  مستقبلية  تطبيقات  في  لاستخدام  مثاليًا 

وأجهزة مراقبة الصحة واللياقة البدنية للرياضيني.
ومــن جهة أخــرى، حصلت شركة سامسونغ على بــراءة اختراع خاصة بمابس 
الجسم  ــرارة  الـــدم وحــ قــيــاس ضغط  قـــادرة على  ذكــيــة تحتوي على مستشعرات 
ونبضات القلب. كما كشفت شركة غوغل عن مشروع »جاكارد«، وهو أحد املشاريع 
الخاصة   )ATAP( املتقدمة  والتقنيات  املشاريع  وحــدة  داخــل  تطويرها  تــم  التي 
بغوغل. ويهدف املشروع إلى إنتاج خيوط موصلة يمكن نسجها إلنتاج مابس 
ذكية، ويمكن للمستخدم التحكم في إضاءة الغرفة أو الرد على املكاملات الهاتفية 

وغيرها من األمور األخرى من خال ملس املابس.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

شاشات قابلة للطي أقوى من الزجاج

مالبس ذكية تقيس نبضات القلب

هشام حدانة

بفكرة  حاليًا  الباحثون  ينشغل 
مــــــــزج مــــــــــواد نـــــانـــــويـــــة لـــتـــقـــويـــة 
ــة أنـــابـــيـــب  ــ ــافـ ــ ــــإضـ اإلســـــمـــــنـــــت، بـ
ــد مــجــتــمــع  ــقـ ــتـ ــعـ نــــانــــوكــــربــــونــــيــــة إلـــــيـــــه. ويـ
الــعــلــمــاء أن هـــذه الــطــريــقــة قـــد تــكــون الــحــل 
كما  للمباني.  الكربونية  البصمة  لتقليل 
نــورث وسترن  مــن جامعة  باحثون  يقترح 
أساليب جديدة للتوصيف امليكانيكي لهذا 

اإلسمنت.
ومن املعروف أن تصنيع طن من اإلسمنت 
يــنــتــج عــنــه حـــوالـــي طـــن مـــن ثـــانـــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون، مــمــا يــجــعــل صــنــاعــة اإلســمــنــت 
وحـــدهـــا مـــســـؤولـــة عـــن 8٪ مـــن انــبــعــاثــات 
ومع  البشري.  املنشأ  ذات  الدفيئة  الــغــازات 
تجاوز اإلنتاج العاملي للخرسانة 16 مليار 
طــن ســنــويــًا، تعد حاليًا ثــانــي أكــثــر املـــوارد 
املـــــاء.  بـــعـــد  اســـتـــهـــاكـــًا عـــلـــى وجـــــه األرض 
كــمــا يمثل اإلســمــنــت، وهـــو مــكــون أســاســي 
للخرسانة، وحده 4.1 مليارات طن سنويًا. 

من الناحية النظرية، قد 
يقلل تطوير إسمنت أكثر 

مقاومة من أحجام 
الخرسانة المطلوبة لبناء 

الهياكل

وبـــقـــوة شـــد تـــتـــراوح مـــن 5 إلـــى 100 جيغا 
بــاســكــال ومــعــامــل يــونــج 1 تــيــرا بــاســكــال، 
مرشحا  الــنــانــوكــربــونــيــة  األنــابــيــب  تعتبر 

جيدا لدعم الخرسانة.
فـــي حـــني أن الـــعـــديـــد مـــن الــــدراســــات أكـــدت 
بــالــفــعــل الــتــحــســن الــكــبــيــر فـــي مــواصــفــات 
الــــصــــابــــة واملـــــقـــــاومـــــة لـــلـــخـــرســـانـــة الـــتـــي 
تــحــتــوي مــثــل هـــذه املـــــواد. فــا يــــزال يتعني 
عيوب  منها  للغاية،  مهمة  معايير  تقييم 

الخرسانة وسلوك اإلسمنت عند الكسر.
وال ُيعرف حاليًا تأثير هذه املواد النانوية 
والذي  البورتاندي،  اإلسمنت  سلوك  على 
يــحــتــاج دراســــة خــاصــة. حــيــث يــهــدف عمل 
الــبــاحــثــني فـــي جــامــعــة نــــورث وســـتـــرن إلــى 
ــــرق جــــديــــدة لــتــوصــيــف كــســر  اســـتـــخـــدام طـ
اختبار  بــروتــوكــوالت  وتطوير  الخرسانة، 
ــة تــأثــيــر هـــذه املـــواد  ــ بــديــلــة، مـــن أجـــل دراسـ

النانوكربونية على مقاومة الكسر.
بإجراء  التقليدية  التوصيف  طرق  وتتميز 
عـــدد كبير مــن الــتــجــارب واســتــخــدام كمية 
كبيرة من اإلسمنت. وتقترح تيريز أكونو، 
ــة، طــريــقــة  املــؤلــفــة الــرئــيــســيــة لــهــذه الــــدراســ
بــديــلــة بـــاســـتـــخـــدام آلــــة اخـــتـــبـــار الـــخـــدوش 
مـــزودة بمسبار مــخــروطــي، لــدراســة تشقق 

اإلسمنت على عينات صغيرة.
الــبــاحــثــة: »يــتــم تطبيق هـــذه الطريقة  وقــالــت 
ونانومتر،  ميكرومتر  مقياس  على  مباشرة 
حيث إن ذلك يوفر وقتًا كبيرًا. وبناًء على ذلك، 
وكيف  املـــواد  تتصرف  كيف  نفهم  أن  يمكننا 
تتشقق ودرجة مقاومتها للكسر في النهاية«.

وتغطي هذه الدراسة العديد من املجاالت، 
ــة الـــطـــرق  ــانــ ــيــ ــانــــي وصــ ــبــ مـــثـــل تـــشـــيـــيـــد املــ
وتحسني املستشعرات واملولدات، باإلضافة 
ــل. وتـــرتـــبـــط  ــاكــ ــيــ ــهــ ــة صـــحـــة الــ ــبــ ــراقــ إلــــــى مــ
ــا فــــي هـــذه  ــتــــي تــــم تـــطـــويـــرهـ ــيــــب الــ ــالــ األســ

الــدراســة أيــضــًا بــمــوضــوعــات أخـــرى ال تقل 
منها  الباحثة،  عليها  تعمل  والــتــي  أهمية 
الخرسانة  في تصنيع  البناء  نفايات  دمج 
الخرسانة ألجل طويل،  أداء  فهم  ومحاولة 

ألكثر من 10 أو 20 أو 40 سنة.

أحمد ماء العينين

صناعة  فــي  املتخصصة  الــشــركــات  تسعى 
السيارات إلى توفير تقنية »واجهة الدماغ 
حيث  املستقبل،  سيارات  في  الحاسوبية« 
قامت شركة مرسيدس بدمج واجهة تحكم 
 Vision النموذج لسيارة BCI متطورة في 
لــلــركــاب  الــــواجــــهــــة  هـــــذه  وتـــتـــيـــح   .AVTR
الــتــحــكــم فـــي بــعــض خــصــائــص وإعــــــدادات 

السيارة عن طريق التفكير فقط.
 BCI وأشارت الشركة األملانية إلى أن خوذة
تــعــمــل عــلــى قــيــاس الــنــشــاط الــعــصــبــي في 
الدماغ في الوقت الفعلي، وتحليل موجات 

ينفذها  أوامــر  إلى  األفكار  لتحويل  الدماغ 
ـــدمـــج فـــي الـــســـيـــارة. وكــلــمــا كــان 

ُ
الــنــظــام امل

تــركــيــز الــســائــق أقــــوى، زاد نــشــاط الخايا 
العصبية، وسهل األمر على النظام لتحديد 
املــرغــوبــة، مثل تشغيل محطات  الــوظــائــف 
الـــــراديـــــو املـــفـــضـــلـــة والــــــــرد عـــلـــى املـــكـــاملـــات 

وتوجيه املركبة إلى طريق معني.
املهندسون في  قــام  الهدف،  ولتحقيق هــذا 
مــركــز األبــحــاث الــتــابــع ملــرســيــدس بتطوير 
خـــــــــوذات خـــفـــيـــفـــة الـــــــــوزن وتـــعـــمـــل بــشــكــل 
الســلــكــي. وفــي هــذا الــصــدد قــال »مــاركــوس 
شــيــفــر«، مـــديـــر الــعــمــلــيــات فـــي مــرســيــدس: 
ــكـــم وخـــــــــوذة الــــــرأس  ــتـــحـ ــــر لــــوحــــة الـ ــــوفـ »تـ

الجديدة مزيدًا من الراحة للسائق والركاب، 
ل فريدة 

ّ
الــذي سيمنحهم تجربة تنق األمــر 

من نوعها«.
الخصائص،  إلى مختلف هذه  وباإلضافة 
يمكن لــلــســيــارة الــتــعــرف عــلــى الــســائــق من 
سه. كما يستطيع 

ّ
خال نبضات قلبه وتنف

الــســائــق التفكير فــي مــكــان ركـــن الــســيــارة، 
وكمية الــضــوء الــعــابــرة عبر الــنــوافــذ، وكل 
ذلك عن طريق التخاطر بني الدماغ والنظام 
الذكي. ومن جهة أخــرى، سبق وأن كشفت 
شــركــة رونــــو الــفــرنــســيــة عـــن تــقــنــيــة تتيح 
التحكم في السيارة بواسطة خوذة تحلل 

إشارات الدماغ. 

التحكم في السيارة عن طريق التفكير

)Getty( دمج أنابيب نانوكربونية لإلسمنت يدعم قوة الخرسانة في بناء الهياكل

الذكية نفسها على   Xiaomi املــعــزز... بهذا تؤكد نظارات الفيديو والــواقــع  الــصــورة،  الصوت، 
أنها أكثر النظارات املتصلة نجاحًا في الوقت الحالي. حيث تسمح شاشة microLED املدمجة 
مباشرة في زجاج النظارات، وتجعلها تبدو كالنظارات التقليدية، رغم احتوائها على ترسانة 
تكنولوجية. كالعادة، بذلت الشركة املصنعة قصارى جهدها هذه املرة، حيث دمجت مجموعة 
حقيقية من التقنيات في نظاراتها التي ال تزن سوى 51 غرامًا. وعلى عكس النماذج املنافسة، 
 Xiaomi والتي تلتقط الصور والصوت فقط من خال االتصال بالهاتف املحمول. فإن نظارات
وامليكروفونات  الكاميرا  دمــج  إلــى  باإلضافة  كالهاتف.  استخدامها  ويمكن  تمامًا  مستقلة 
ومكبرات الصوت في اإلطار، فإن العدسة اليمنى مزودة بشاشة أحادية اللون حقيقية قادرة 
على عرض املعلومات للواقع املعزز. وللصور ومقاطع الفيديو، يوجد مستشعر صور بدقة 5 

ميغابكسل في الزاوية اليسرى العلوية من حامل إطار النظارات.

Xiaomi تكشف عن أنجح نظاراتها
يمكن أن تحل محل الهاتف..
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نظام يشّخص مرض 
الزهايمر بدقة عالية

يعمل باحثون من جامعة »كاوناس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا« فـــي لــيــتــوانــيــا على 
ــادر عـــلـــى اكــتــشــاف  ــ ــام قــ تـــطـــويـــر نـــظـ
مرض الزهايمر في مراحله المبكرة 
بـــدقـــة تــصــل إلــــى 99٪، األمـــــر الـــذي 
السريع  التدخل  سيمّكن األطباء من 
ــــع  وضـ تـــــــدهـــــــور  دون  ــلــــولــــة  ــيــ ــلــــحــ لــ
ــريـــــض، وألجــــــــل اخــــــتــــــراع عــــاج  ــ ــمـ ــ الـ

محتمل في المستقبل.
ــم تـــدريـــب الــنــظــام عــلــى اكــتــشــاف  وتــ
ــــال تــحــلــيــل صـــور  ــمـــــرض، مــــن خــ الـــ
المغناطيسي  بالرنين  الدماغ  مسح 
الــوظــيــفــي )MRI( ألكــثــر مــن 78 ألــف 
صــــــــــورة. وعــــلــــى خـــــــاف الـــتـــقـــنـــيـــات 
الحالية التي تعتمد على تتبع العين 
وتــحــلــيــل الــــصــــوت، أثــبــتــت الــتــقــنــيــة 
الـــجـــديـــدة قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــشــخــيــص 

المرض بسرعة أكبر وبدقة عالية.
ويــعــتــبــر مــــرض الـــزهـــايـــمـــر مـــن بين 
األمـــــــراض الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى تــدهــور 
مستمر فــي وظــائــف الــدمــاغ، وينتج 
عنه اضطراب في القدرات اإلدراكية. 
ويــفــقــد كثير مــن الــذيــن يــعــانــون من 
الــمــرض قــدرتــهــم على االهتمام  هــذا 
إلــى  بــحــاجــة  ويــصــبــحــون  بأنفسهم، 

رعاية تمريضية كاملة.
وأشــار »ريتس ماسكيلنس«، باحث 
للتكنولوجيا  كــاونــاس  جــامــعــة  فــي 
فريقه  أن  إلــى  البحث،  ومشرف على 
نــجــح فـــي تــطــويــر نـــظـــام قـــــادر على 
اكتشاف مرض الزهايمر بدقة عالية، 
المزيد  جمع  على  الفريق  وسيعمل 
من البيانات لتحسين كفاءة النظام.

مستشعرات لتحسين 
العادات الغذائية

الباحثين في جامعة  ابتكر فريق من 
تــــافــــتــــس فــــــي الــــــــواليــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
األمــيــركــيــة مــســتــشــعــرا دقــيــقــا يــوضــع 
ــنـــان لــيــراقــب الــطــعــام الـــذي  عــلــى األسـ
الــشــخــص، ويــســجــل معلومات  يــأكــلــه 
ــول الـــعـــنـــاصـــر الــغــذائــيــة  ــ مــتــنــوعــة حـ

ــيـــز  ــتـــمـ ــة. ويـ ــيــ ــائــ ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ والـــــــــمـــــــــواد الــ
الـــُمـــســـتـــشـــعـــر الـــجـــديـــد بـــقـــدرتـــه عــلــى 
ــيـــز الـــغـــلـــوكـــوز والـــمـــلـــح  مـــراقـــبـــة تـــركـ
والــكــحــول وغــيــرهــا مــن الـــمـــواد، حيث 
يــحــتــوي عــلــى طــبــقــة مــركــزيــة خــاصــة 
الــكــيــمــيــائــيــة،  الـــمـــواد  بــعــض  بتحليل 
بإرسال  إلــى وحــدة خاصة  باإلضافة 
 عبر موجات الراديو 

ً
البيانات السلكيا

إلى الهاتف الذكي. ويتميز المستشعر 
الغلوكوز  قــيــاس  على  بقدرته   

ً
حاليا

ــار الــنــتــائــج  ــهـ والــمــلــح والـــكـــحـــول وإظـ
عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق خــــــاص فـــــي الـــهـــاتـــف. 
ويـــتـــكـــون الــمــســتــشــعــر مـــن 3 طــبــقــات 
العناصر  تمتص  إحــداهــا  متاصقة، 
ــواد الــكــيــمــيــائــيــة، في  ــمــ الــغــذائــيــة والــ
حـــيـــن تـــحـــتـــوي الــطــبــقــتــان األخــــريــــان 
ــلـــى حــلــقــتــيــن ذهـــبـــيـــتـــيـــن مــربــعــتــي  عـ
الشكل، تعمان على إرسال واستقبال 

موجات الراديو.
وأشــــــــــار »فـــــيـــــورنـــــزو أومـــيـــنـــيـــتـــو«، 
الـــبـــروفـــيـــســـور فــــي جـــامـــعـــة تــافــتــس 
ـــى أن  والـــمـــشـــرف عـــلـــى الـــــدراســـــة، إلــ
فريقه نجح في تطوير شريحة دقيقة 
تــعــتــمــد عــلــى تــقــنــيــة تــحــديــد الــهــويــة 
مــمــا   ،)RFID( الــــــراديــــــو  بــــمــــوجــــات 
واستقبال  إرســال  للمستشعر  يتيح 
الراديو  البيانات عن طريق موجات 
 
ً
مثبتا كــان  ســواء  ديناميكي،  بشكل 

عــلــى األســـنـــان أو عــلــى الــجــلــد أو أي 
سطح آخر.

جديد


