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علوم وتكنولوجيا

درونز لفحص وتحديد أعطال الطائرات
تتطلب صيانة الطائرات
وقتًا كبيرًا ودقة ،ما
يدفع شركات الطيران إلى
تحسين إجراءات هذه
العملية
أحمد ماء العينين

تعتبر عملية فـحــص الـطــائــرات
م ــن ب ــن ال ـع ـم ـل ـيــات الــروت ـي ـن ـيــة
ال ـتــي تتطلب الـكـثـيــر مــن الــوقــت
والجهد ،إذ تخضع جميع الطائرات لفحص
دوري دق ـيــق خ ــال ف ـتــرات زمـنـيــة م ـحــددة.
وي ـت ــم خـ ــال هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ﻓﺤﺺ أﺟﺰﺍﺀ
ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻤﻟﺤﺮﻛﺎﺕ،
ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺓ،
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻋﻄﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ.
ّ
ويبدو أن هذه العملية ستصبح أسهل من
ذي قبل ،فقد بــدأت شركة خطوط الطيران
ال ـك ــوري ــة  Korea Airبــاس ـت ـخــدام ط ــائ ــرات
م ـس ـ ّـي ــرة «درون ـ ـ ـ ــز» ف ــي ف ـح ــص ط ــائ ــرات ـه ــا.
ّ
وأوضـ ـح ــت ال ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـيــان رس ـم ــي ،أن
مهندسيها كــانــوا يضطرون إلــى تعريض
أنفسهم للخطر عند الــدخــول فــي عمليات
ال ـص ـيــانــة ،إذ ك ــان ــوا يـعـمـلــون عـلــى ارت ـفــاع

يصل إلى  20مترًا عن سطح األرض .وترى
ّ
الشركة أن االعتماد على أسراب «الدرونز»
فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات الـ ـفـ ـح ــص سـ ـيـ ـع ــزز م ـعــاي ـيــر
ال ـســامــة ف ــي بـيـئــة ال ـع ـمــل ،وي ــزي ــد م ــن دقــة
وسرعة إنجاز العمل.
ولتحقيق هذا الهدف ،قامت الشركة بتطوير
ّ
مسيرة يبلغ وزنها  5كيلوغرامات
طائرات
وتحتوي على أرب ــع مــروحـيــات .كما تضم
كاميرا تــدعــم تقنيات الــرؤيــة الحاسوبية،
بـحـيــث يـمـكــن ل ّـلـطــائــرة الـتـقــاط التفاصيل
الدقيقة ،حتى أنها تلتقط عناصر متناهية
الصغر بحجم  1مم.
ُ
وتجرى عملية الفحص داخل مخزن واسع
ّ
مغلق ،باالعتماد على  4طــائــرات مسيرة،
يتم التحكم فيها عبر نظام برمجي دقيق،
لفحص الـطــائــرة وجمع مختلف البيانات
البصرية التي يمكن أن تساعد املهندسني
في اتخاذ قرارات صحيحة.
ساهمت التقنية
وخــال التجارب األولـيــة،
ُ
ال ـج ــدي ــدة ف ــي تـخـفـيــض ال ــوق ــت املـسـتـغــرق
فــي الفحص مــن  10ســاعــات إلــى  4ساعات
ف ـقــط .كـمــا زادت دق ــة العملية ونجاعتها.
ّ
وأش ــارت الـشــركــة الـكــوريــة إلــى أن الـقــدرات
امل ـث ـيــرة ل ـل ــدرون ــز سـتـمـكــن امل ـه ـنــدســن من
فحص أماكن يصعب بلوغها في األجهزة
الكبيرة املعقدة ،مما سيوفر الكثير من املال
والوقت.
وم ــن املـتــوقــع أن تستمر الـتـجــارب األولـيــة
ل ـف ـت ــرة أطـ ـ ـ ــول .وح ـ ـ ــال س ـي ــر األمـ ـ ـ ــور وف ـقــا

الدرونز تقلل وقت فحص الطائرات أثناء الصيانة الدورية

للخطة املوضوعة ،تطمح الخطوط الجوية
الكورية إلى االعتماد على أســراب الدرونز
في عمليات فحص الطائرات العام املقبل.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـعـ ـم ــل شـ ــركـ ــة «رول ـ ـ ــز
رويــس» املتخصصة في صناعة محركات
الـطــائــرات ،على تطوير روبــوتــات صغيرة،

صناعات مستقبلية

شركات تطور الجيل السادس لالتصاالت

شاشات مصنوعة بالطابعة 3D
تعتبر الشاشات القابلة للمس من بني أهم العناصر في الهواتف الحديثة واألجهزة
التكنولوجيا على تطوير
الذكية .لذا يعمل العديد من الشركات الرائدة في مجال
ُ
شــاشــات فائقة الـجــودة وقابلة للطي ،إال أن أغلب التقنيات املستخدمة حاليًا في
تصنيع الشاشات تعد مكلفة وتعتمد على مواد غير وفيرة.
وف ــي اخ ـت ــراق عـلـمــي جــديــد ،نـجــح بــاح ـثــون مــن جــامـعــة مـيـنـيـســوتــا تــويــن سيتيز
األمـيــركـيــة فــي تصنيع شــاشــة مــن ن ــوع  OLEDبــاسـتـخــدام تقنية الـطـبــاعــة ثالثية
األبعاد .وقام الفريق الباحث بعرض نموذج أولي لشاشة بمقاس  1.5بوصة وبدقة
ً
 64بكسال ،حيث جمع النهج الجديد بني طريقتني للطباعة ثالثية األبعاد لطباعة
الطبقات الست الالزمة لشاشة تعمل بكامل كفاءتها ،عبر استخدام الطباعة لصنع
األقطاب الكهربائية والتغليف والعزل وتثبيت الوصالت البينية ،بينما تم طالء
الطبقات النشطة في درجة حرارة الغرفة.
وخـ ــال ال ـت ـج ــارب األولـ ـي ــة ،حــاف ـظــت ال ـشــاشــة ع ـلــى سـطــوعـهــا وأظـ ـه ــرت أن ــه يمكن
اسـتـخــدامـهــا ف ــي مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة م ــن املـ ـج ــاالت ،بـمــا ف ــي ذل ــك تـصـنـيــع امل ـعــدات
اإللكترونية القابلة لالرتداء .كما تم طيها أكثر من  2000مرة دون أن تتعرض للضرر،
املتوقع أن تصبح
مما يعني إمكانية استخدامها في األجهزة القابلة للطي .ومــن
ُ
التقنية الـجــديــدة ،ج ــزءًا هــامــا مــن عمليات اإلص ــاح الـتــي يـقــوم بها املـسـتـخــدم في
املنزل ،عبر مساعدة املستهلكني العاديني على طباعة ُشاشات OLEDداخل منازلهم
ً
الستبدالها بالتالفة ،وذلك بدال من شراء قطع الغيار املكلفة من ورشالصيانة.
وال يــزال أمــام الباحثون مجموعة من التحديات والتي تتمثل في تحسني مشكلة
السطوع في الشاشات ،وتكييف التكنولوجيا الجديدة لالستخدام املنزلي ،إذ اعتمد
الباحثون على طابعة ثالثية األبعاد مخصصة تكلف ما يصل إلى  4850دوالرا.

تحيز الذكاء
االصطناعي :األنظمة
الذكية والعنصرية

ُيمكن لخوارزميات الذكاء االصطناعي،
ً
خصوصا تلك المعتمدة على التعلم
العميق ،التمييز بين األشخاص على
أســاس الـعــرق أو الجنس أو غيرهما.
ويرجع ذلك باألساس إلى نوع وكمية
البيانات التي تم االعتماد عليها في
عملية تدريب وتغذية الخوارزميات.
فعلى سبيل المثال ،اكتشفت «أمازون»
ّ
أن أداة التوظيف الداخلي لديها كانت
ً
تتجاهل المرشحين من اإلنــاث ،نظرا
ّ
ألنـ ــه ت ــم تــدري ـب ـهــا ع ـلــى س ـجــل ســابــق
من الـقــرارات المتخذة ،والتي تم فيها
تفضيل الرجال على النساء ،وبالتالي
قامت األداة بالشيء نفسه.
وأوض ـ ــح ال ـم ـش ــارك ــون ف ــي اس ـت ـطــاع
جديد أجرته شركة الذكاء االصطناعي
ّ
 DataRobotأن الـ ـخ ــوارزمـ ـي ــات الـتــي
ت ـس ـت ـخــدم ـهــا م ــؤس ـس ــات ـه ــم ســاه ـمــت
عن غير قصد في التحيز ضد الناس
ح ـســب ال ـج ـنــس بـنـسـبــة ب ـل ـغــت ،%34

تتميز بقدرتها على الدخول إلى محركات
الـطــائــرات وتقديم املساعدة والــدعــم الفني
للمهندسني ،وتزويدهم بمعلومات دقيقة
وق ـط ـع ــه ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،م ــن أج ــل
ع ــن املـ ـح ــرك ِ
إصـ ــاح ال ـع ـطــل م ــن دون ال ـحــاجــة إل ــى فك
الجزء التالف.

عالم االتصاالت

رغــم أن معظم أرج ــاء العالم لــم تستمتع
بـ ـع ــد ب ـ ـمـ ــزايـ ــا خ ـ ــدم ـ ــات ش ـب ـك ــة ال ـج ـي ــل
الخامس لالتصاالت ،إال أن بعض الدول
والـشــركــات بــدأت فــي العمل على تطوير
ُووضع معايير الجيل السادس التي من
املتوقع أن تصل سرعتها إلى  1تيرابايت
فــي الـثــانـيــة (أل ــف غـيـغــابــايــت) .ومــن بني
ه ــذه ال ـج ـه ــات ،تـعـكــف وزارة الـصـنــاعــة
الصينية على تطوير أقمار اصطناعية
ومعدات يمكن استخدامها لتوفير شبكة
الجيل السادس على نطاق واسع.
وفي نفس االتجاه ،أطلقت منظمة ATIS
املتخصصة في تطوير معايير االتصال،
ومقرها في واشنطن ،تحالفًا تكنولوجيًا
لتطوير شبكات الجيل املقبل ،بالتعاون
مع شركات كبرى ،من بينها آبل ،وغوغل،
وسامسونغ .وتتوقع سامسونغ أن يتم
ت ـس ــوي ــق ش ـب ـك ــات ال ـج ـي ــل ال ـ ـسـ ــادس فــي
وقت مبكر من عام  ،2028على أن تصبح
سائدة بحلول عام  ،2030وذلــك حسبما
جـ ــاء ف ــي ال ــورق ــة ال ـب ـح ـث ـيــة ال ـت ــي تـحــدد
رؤيـتـهــا للجيل ال ـق ــادم مــن تكنولوجيا
االتصاالت.
وأط ـلــق االت ـحــاد األوروب ـ ــي فــي ديسمبر

جديد

املاضي ،مشروعًا لتطوير شبكات الجيل
الـســادس ،تـقــوده شركة نوكيا ،وتشارك
فيه كل من «إريكسون» و«تيليفونيكا»،
إضــافــة إلــى بعض الجامعات .ومــا زالــت
شـبـكــة ال ـج ـيــل الـ ـس ــادس ف ــي م ـهــدهــا ،إذ
يجب أن تتغلب على العديد من العقبات
التقنية فــي البحث األســاســي وتصميم
املـ ـع ــدات ق ـبــل أن تـصـبــح الـتـكـنــولــوجـيــا
متاحة تجاريًا.

وفق أحدث تقنيات العصر

سيارة كهربائية ذات بطارية خارقة
كشفت الشركة الهولندية «اليت يير» على موقعها اإللكتروني أنها في صدد إنتاج سيارتني
كهربائيتني بأحدث تقنيات العصر ،مع توفير شحن لهما يدوم ملدة شهر كامل ،وقد تمتد
املدة ألكثر من ذلك .وذكرت الشركة أن سيارتها األولى تم طرحها بالفعل في األسواق وتسمى
( )Lightyear Oneحيث تعمل بالطاقة الكهربائية ،إلــى جانب قدرتها على تحويل الطاقة
الشمسية إلى كهربائية من خالل مساحة هيكلها الخارجي املغلف بخمسة أمتار مربعة من
ُ
األلواح الشمسية .وتعطي هذه األلواح خالل ساعة من تعرضها ألشعة الشمس طاقة تمكن
ُ
السيارة من قطع مسافة تصل إلى  12كيلومترًا .وعندما تشحن البطارية بالكامل ،تستطيع
السيارة قطع مسافة  720كــم .ويبلغ سعرها في السوق حوالي  170ألــف دوالر .كما سيتم
اإلعــان عن السيارة األخــرى وهــي أقــل كلفة خــال الربع األخير من عــام  ،2024وســوف يبلغ
سعرها  34ألف دوالر.

ُ
والعرق بنسبة  .%29أجري االستطالع
بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـم ـن ـتــدى االق ـت ـصــادي
العالمي وق ــادة أكاديميين عالميين،
ً
ع ـلــى أك ـث ــر م ــن  350ع ــام ــا ف ــي مـجــال
التكنولوجيا فــي ال ــوالي ــات المتحدة
وال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ب ـم ــن فـ ــي ذل ــك
مديرو تكنولوجيا المعلومات وعلماء
ال ـب ـيــانــات ال ــذي ــن يـسـتـخــدمــون الــذكــاء
االصطناعي أو يخططون الستخدامه.
ّ
ووجــد الخبراء أن للتحيز العديد من
األوج ــه الـتــي ال يمكن حـصــرهــا ،ومــن
المتوقع أن تزيد كلما ازدادت تجارب
تــزويــد ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي ببيانات
متحيزة بشكل متعمد أو غير متعمد.

عالج باركنسون
باستخدام الذكاء
االصطناعي

ت ـع ـم ــل الـ ـش ــرك ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة «إك ـ ـتـ ــو»،
ُ
المتخصصة في الــذكــاء االصطناعي،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ش ــرك ــة «أس ـت ــروج ـي ــن»
الـكــوريــة الجنوبية على تطوير نظام
ذك ــي قـ ــادر ع ـلــى اك ـت ـشــاف الـجــزيـئــات
ال ـص ـغ ـي ــرة ال ـم ــرش ـح ــة لـ ـع ــاج م ــرض
ً
الباركنسون .وستعمل الشركتان معا
في إنتاج واختيار الجزيئات .وحسب
بـيــان صحافي نشرته الـشــركـتــان ،من
الـمـتــوقــع أن تـسـتـخــدم شــركــة «إك ـتــو»
خ ــوارزمـ ـي ــات ال ـت ـع ـلــم اآلل ـ ــي م ــن أج ــل
إع ـ ــداد قــائ ـمــة مـخـتـصــرة بــالـجــزيـئــات
المرشحة للدراسات قبل السريرية .في
المقابل ،ستجري شركة التكنولوجيا
الحيوية «أستروجين» عمليات فحص
ل ـل ـج ــزي ـئ ــات الـ ـت ــي ت ــم اك ـت ـش ــاف ـه ــا فــي
المختبر .ومن الناحية التقنية ،تعتمد
خوارزميات «إكتو» على كميات كبيرة
مــن الـبـيــانــات لمعرفة كيفية تصميم

ال ـجــزي ـئــات بــاس ـت ـخــدام مـجـمــوعــة من
ال ـق ــواع ــد ،وب ـع ــد تـعـلــم ه ــذه ال ـقــواعــد،
ً
يصبح الحاسوب قــادرا على تصميم
جــزي ـئــات ج ــدي ــدة .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
ي ـقــول ي ــان جــاس ـتــون م ــات ــي ،الــرئـيــس
ً
التنفيذي لشركة «إكـتــو»« :يــومــا بعد
يوم تثبت تقنيات الذكاء االصطناعي
نجاعتها فــي مـجـ ّـال صناعة األدوي ــة،
ونحن على ثقة بأننا سنكون قادرين
عـلــى تـحــديــد م ــادة كيميائية جــديــدة
واع ـ ـ ـ ــدة لـ ـع ــاج األمـ ـ ـ ـ ــراض ال ـع ـص ـب ـيــة
المستعصية» .ولم يتم اكتشاف عالج
نهائي لـمــرض باركنسون حتى اآلن،
ً
إذ تعمل األدوي ــة المتوفرة حاليا في
األسواق على تخفيف أعراضه فقط.

مادة تساعد في إنتاج الهيدروجين من ضوء الشمس
هشام حدانة

ه ـن ــاك ع ــدة ط ــرق إلن ـت ــاج ال ـه ـي ــدروج ــن من
مصادر مختلفة .ويأتي معظم اإلنتاج الحالي
م ــن تـحــويــل ال ــوق ـ ّـود األحـ ـف ــوري ،خصوصًا
ّ
الغاز الطبيعي ،ألنه الحل األقل كلفة .كذلك،
يمكن الحصول على الهيدروجني عن طريق
ّ
تحلل املــاء الكهربائيّ ،غير أن هــذه التقنية
ما زالت غير منتشرة ،ألنها أغلى بكثير من
ّ
غيرها .لذلك ،فإن استخدام مادة أكثر كفاءة
ّ
قد يغير قواعد اللعبة .مع ذلــك ،فــإن تفكيك
جزيئات املــاء إلى ثنائي الهيدروجني ()H2
وث ــان ــي األك ـس ـيــد ( )O2بــاس ـت ـخــدام الـطــاقــة

الشمسية ليس باملهمة السهلة .ولتحقيق
أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الطاقة،
م ــن الـ ـض ــروري ال ـع ـثــور ع ـلــى مـ ــواد تـســاعــد
خصائصها في هذا التحليل الكهروضوئي
 وال ــذي يعتمد على إض ــاءة محفز ضوئيمـصـنــوع مــن أش ـبــاه امل ــوص ــات مـغـمــور في
امل ــاء .وحـتــى اآلن ،أثـبـتــت أش ـبــاه املــوصــات
التقليدية املستخدمة (،Fe2O3، WO3، TiO2
ّ
إل ــخ) أنـهــا غير فـ ّـعــالــة ،ولـهــا عمر قصير أو
بــاهـظــة الـثـمــن .بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،تمتص
معظم املــواد املطورة جــزءًا من طيف الضوء
فقط ،مما يعني انخفاض كفاءة التحويل.
فـعـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،يـمـتــص ثــانــي أكـسـيــد

التيتانيوم ( )TiO2الضوء فوق البنفسجي
ّ
فقط .ومع ذلك ،فإن ضوء الشمس املستخدم
في هــذه العملية يتكون أساسًا من األشعة
فوق البنفسجية والضوء املرئي .وبالتالي،
يجب أن تكون املــادة املستخدمة قــادرة على
ام ـت ـصــاص ك ــل ه ــذا اإلشـ ـع ــاع ،وذلـ ــك لخلق
شحنات نشطة كافية لكسر روابط جزيئات
امل ــاء .وط ــور بــاحـثــو جــامـعــة «لينشوبينغ»
ً
بالسويد شكال معينًا من كربيد السيليكون
ّ
 .3C-SiCووجــدوا خالل التجارب األولية أن
بـنـيــة نــانــويــة م ـحــددة تـمـتــص األش ـعــة فــوق
الـبـنـفـسـجـيــة والـ ـض ــوء امل ــرئ ــي م ــن الـشـمــس
بشكل أكثر فاعلية وأعلى بثالثة أضعاف.

