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علوم وتكنولوجيا

معدن سائل :حل بديل ألزمة المناخ
خالل أيام ينعقد مؤتمر
األمم المتحدة للتغير
المناخي  ،2021لبحث
االحترار العالمي وسبل
المعالجة
هشام حدانة

بـيـنـمــا تـكــافــح ج ـهــات لـلـحــد من
انـ ـبـ ـع ــاث ــات غـ ـ ــاز ثـ ــانـ ــي أك ـس ـيــد
ً
ال ـكــربــون ،ي ــدرس آخ ــرون حـلــوال
بديلة ألزمة املناخ .إنهم يسعون إلى التقاط
ثاني أكسيد الكربون املنبعث من السيارات
أو املصانع ،وتحويله إلى منتجات مفيدة.
هذا ما يقترحه باحثون أستراليون حاليًا،
باعتمادهم على خصائص معدن سائل.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن تـ ــوفـ ــر بـ ـع ــض الـ ـط ــرق
للمعالجة ،غير أنـهــا مــا زال ــت بحاجة إلى
تـحـســن ،وه ــو مــا دف ــع بعلماء مــن جامعة
نـيــو سـ ــاوث وي ـل ــز بــأسـتــرالـيــا إل ــى تقديم
ح ـلــول ج ــدي ــدة .ل ـقــد ط ـ ــوروا طــري ـقــة فـعــالــة
وغ ـي ــر مـكـلـفــة الل ـت ـق ــاط غـ ــاز ث ــان ــي أكـسـيــد
الـ ـك ــرب ــون امل ـن ـب ـع ــث ،ث ــم ت ـحــوي ـلــه إلـ ــى غ ــاز
األكسجني ولوحيات من مادة الكربون ذات
قيمة اقتصادية ،والتي يمكن استخدامها

في تصنيع البطاريات ،أو في مجال البناء
أو صـنــاعــة ال ـط ــائ ــرات .وبـفـضــل اسـتـعـمــال
م ـع ــدن س ــائ ــل ،يـمـكــن ال ـح ـص ــول ع ـلــى هــذه
التفاعالت في درجة حرارة الغرفة تقريبًا.
هذا املعدن هو الغاليوم ( ،)Gaتم اكتشافه
في عام  1875من قبل الكيميائي الفرنسي
بول إيميل ليكوك دي بواسبودران ،ويتميز
بخاصية االنصهار عند درجة تبلغ 29.76
مـئــويــة ،كـمــا يمكنه أن يصبح ســائــا عند
وضعه في راحة اليد!
واخ ـت ـبــر ال ـبــاح ـثــون طــريـقـتـهــم ف ــي مـفــاعــل
صغير يتسع لـ 2لتر ونصف ،حيث احتوى
عـلــى مــزيــج م ــن ال ـغــال ـيــوم/ف ـلــوريــد الفضة
بنسبة سبعة إلــى واحــد .وأثبتت التجربة
القدرة على معالجة  0.1لتر من غــاز ثاني
أكسيد الكربون في الدقيقة.
ً
ويمكن اعتبار هذه النتيجة إيجابية .أوال،
ألن الطريقة تستهلك القليل من الطاقة230 :
كـيـلــووات ســاعــة لكل طــن مــن ثــانــي أكسيد
الكربون املعالج .وثانيًا ،ألنها فعالة بنسبة
 ،92%كما أن كفاءة املفاعل لم تتدهور خالل
الـشـهــر ال ــذي اسـتـمــرت فـيــه ال ـت ـجــارب .وكــل
ذلك بكلفة هامشية بلغت حوالي  50دوالرًا،
باحتسابها إلــى متوسط سعر الطاقة في
الــواليــات املتحدة فــي عــام ُ - 2021لكل طن
َ
من ثاني أكسيد الكربون املـعــالــج .ويصف
ال ـبــاح ـثــون ه ــذه الـكـلـفــة بــأن ـهــا «تـنــافـسـيــة
بشكل استثنائي».
وم ــن بــن التطبيقات الصناعية للطريقة

انبعاثات المنشآت الصناعية سبب رئيسي لتفاقم أزمة تغيير المناخ ()Getty

الجديدة ،محاولة استعادة ثاني أوكسيد
ً
الكربون من غازات عادم السيارات ،وصوال
إلى معالجة انبعاثات املنشآت الصناعية.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن استغالل األلواح
الـ ـك ــرب ــونـ ـي ــة املـ ـنـ ـتـ ـج ــة ل ـت ـص ـن ـي ــع أقـ ـط ــاب
كـهــربــائـيــة لـلـبـطــاريــات أو أل ـيــاف الـكــربــون

عالم االبتكار

أخف نظارة تدعم الواقع االفتراضي

شريحة إلكترونية لعالج االكتئاب
يـعـتـبــر االك ـت ـئ ــاب م ــن ب ــن أك ـثــر االض ـط ــراب ــات الـنـفـسـيــة ش ـيــوعــا ،وب ـح ـســب آخــر
اإلحـصــائـيــات ،يعاني أكـثــر مــن  300مليون شخص فــي جميع أنـحــاء العالم من
اضطرابات االكتئاب بدرجات متفاوتة .ويــؤدي هذا املــرض إلى انتحار أكثر من
 800ألف شخص كل سنة ،ومع تزايد حاالت االنتحار في العالم ،يسعى باحثون
إلى ابتكار طرق حديثة لتشخيص وعالج االكتئاب.
جامعة كاليفورنيا على تطوير شريحة ُ يمكن
وفي هذا السياق ،يعمل باحثون في
ُ
استخدامها في عالج حاالت االكتئاب املستعصية .وحسب الدراسة التي نشرت
في مجلة «نيتشر» الطبية ،قــام الباحثون بــزرع الشريحة في دمــاغ امــرأة تدعى
سارة ،وتبلغ من العمر  36سنة تعاني من اكتئاب مزمن على مدى خمس سنوات.
وتــوصــل الباحثون إلــى وج ــود مستويات عالية مــن النشاط فــي جــزء معني من
ُ
اللوزة الدماغية كانت تنذر ببدء حالة من االكتئاب الشديد ،ولهذا السبب قاموا
ب ــزرع جـهــاز تحفيز عصبي وإعـ ــداده إلرس ــال نبضة كهربائية صغيرة فــي تلك
املنطقة عند كشفهم عن مستويات عالية من النشاط املرتبط بأعراض االكتئاب.
وفي هذا الصدد ،قالت الباحثة املشاركة في الدراسة «كاثرين سكانجوس»« :قمنا
بتحفيز منطقة تسمى املخطط البطني باستخدام نبضات كهربائية صغيرة،
وأدى هذا األمر إلى القضاء على شعور املريضة باالكتئاب».
وتعمل الشريحة على إصدار  300نبضة كهربائية في اليوم ،وال تشعر سارة بهذه
ّ
ثوان لكل نبضة .وتتوقف الشريحة عن إصدار أي
النبضات التي تستمر ملدة ست
ٍ
نبضات في الليل ألنها تؤدي إلى الشعور بالطاقة واليقظة ،ما قد يتعارض مع
قدرة املريض على النوم.
وقام الفريق الباحث بإشراك مريضني آخرين في التجربة ،ومن املرتقب أن تشمل
االختبارات عددا أكبر من املرضى .هذه العملية مكلفة للغاية وتتطلب أسابيع من
الضبط الدقيق ،ويومًا بأكمله إلجراء الجراحة ،لذلك ّ
يعد هذا األمر مناسبًا فقط
ألولئك الذين فشلت لديهم العالجات األخرى.

بساط حمام ذكي
لقياس المؤشرات
الصحية

كـ ـشـ ـف ــت شـ ــركـ ــة Baracoda Daily
 Healthtechعن بساط ذكي قادر على
قياس املؤشرات الصحية ،واستخدام
تقنيات الذكاء االصطناعي لتحديد
هوية الشخص الذي يقف فوقه ،من
خالل تحليل حالة ووضعية الجسم
وطــريـقــة ال ــوق ــوف .وأطـلـقــت الشركة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة اس ـ ـ ــم  BBalanceع ـلــى
البساط الذي يقيس الــوزن ،ومؤشر
الكتلة ،ووضعية الوقوف والتوازن،
ومــؤشــرات الحالة الصحية العامة.
كما يقترح على املستخدم تمرينات
ريـ ــاض ـ ـيـ ــة ت ـ ـنـ ــاسـ ــب ش ـ ـكـ ــل وه ـي ـئ ــة
ج ـســم امل ـس ـت ـخــدم ،وذلـ ــك بــاالعـتـمــاد
عـلــى  4000نقطة لـقـيــاس حساسية
ال ـض ـغ ــط أث ـ ـنـ ــاء وق ـ ـ ــوف امل ـس ـت ـخــدم
فوقه .ويدعم بساط  BBalanceتقنية
البلوتوث والواي-فاي .كما أنه قادر
ع ـلــى االتـ ـص ــال بـتـطـبـيــق مخصص
لهواتف أندرويد و .iOSحيث يرسل

عالية األداء مثل تلك املوجودة في الطائرات
أو في سيارات السباق أو السيارات الراقية.
وأس ــس الـبــاحـثــون شــركــة  ،LM Plusلبناء
نـ ـم ــوذج أكـ ـب ــر ل ـل ـم ـفــاعــل ب ـح ـجــم م ـق ـطــورة
شاحنة ،واالنتهاء من تشغيله في غضون
 15شهرًا.

عالم االتصاالت

كشفت شركة  HTCعــن نـظــارة جديدة
تدعم تقنية الواقع االفتراضي وتتميز
ب ــوزنـ ـه ــا ال ـخ ـف ـي ــف ال ـ ـ ــذي ال ي ـت ـج ــاوز
 189غ ـ ــرام ـ ــا .ك ـم ــا تـ ـح ـت ــوي ال ـن ـظ ــارة
على مـكـبــرات صــوت مدمجة مــزدوجــة
ومـيـكــروفــونــات مــزدوجــة مـتــوافـقــة مع
خاصية إلغاء الصدى والضوضاء.
وأش ــارت الشركة التايوانية ،في بيان
صـ ـح ــاف ــي نـ ـش ــر عـ ـل ــى م ــوقـ ـعـ ـه ــا ،إل ــى
أن ـهــا تـمـكـنــت م ــن خـفــض ال ـطــاقــة الـتــي
تستهلكها الـنـظــارة إل ــى  7.5واط ،ما
ي ـج ـعــل م ــن ال ـس ـه ــل اسـ ـتـ ـخ ــدام هــاتــف
ذكــي متوافق أو بنك طاقة لتشغيلها.
وال تحتوي الـنـظــارة التي تحمل اسم
 Vive Flowعلى جهاز تحكم عن بعد،
ً
وبـ ـ ـ ــدال مـ ــن ذل ـ ــك ي ـت ــم رب ـط ـه ــا ب ـهــاتــف
ذكــي والتحكم بها باستخدام تطبيق
خ ـ ـ ــاص .ومـ ـ ــن الـ ـخـ ـص ــائ ــص األخ ـ ـ ــرى،
تحتوي النظارة على شاشات مزدوجة
بدقة  1600×1600بكسل تعمل بمعدل
تحديث  75هرتز مــع مجال رؤيــة 100
درج ــة ،بــاإلضــافــة إل ــى عــدســات تركيز
قــابـلــة للتعديل فــي كــل جــانــب ،بحيث
يمكن للمستخدمني الــرؤيــة بــوضــوح

جديد

دون الحاجة إلى عدسات تصحيحية.
ويمكن للمستخدم االت ـصــال السلكيًا
بــال ـهــاتــف ال ــذك ــي ال ـ ــذي ي ـع ـمــل بـنـظــام
أن ــدروي ــد وب ــث املـحـتــوى مـثــل الـبــرامــج
التلفزيونية واألفــام من املنصات ،مع
إمـكــانـيــة إجـ ــراء م ـحــادثــات ف ــي بيئات
افـتــراضـيــة مــع األص ــدق ــاء عـبــر تطبيق
.VIVE Sync

مواقع جديدة

درونز متخصصة في النمذجة ثالثية األبعاد
أعلنت شركة اليكا جيوسيستمز  Leica Geosystemsعن أول «ماسح ضوئي ليزر ذاتي الحركة»،
وهي طائرة بدون طيار مزودة بجهاز استشعار ليدارُ .
ويطلق عليها اسم  ،BLK2FLYحيث
تستطيع الطيران حــول املباني ملسح كــل زاوي ــة وركــن وإنـشــاء نسخ طبق األصــل افتراضية
للمباني والبيئات الخارجية .وتعتمد  BLK2FLYعلى مستشعر  ،Lidarوهو ماسح ضوئي
ليزري بــزاويــة  360درجــة ،لتحليل البيئة املحيطة وتسجيل كل شــيء في شكل سحابة من
النقاط .وتم تجهيز الطائرة أيضًا برادار وخمس كاميرات لتحديد لون هذه النقاط ،باإلضافة
إلى نظام تحديد املواقع  .GNSSوتعمل الدرونز بطريقة مستقلة ،حيث كل ما عليك فعله هو
اإلشارة إلى املنطقة التي سيتم مسحها ضوئيًا على جهاز لوحي .وتحدد الطائرة مسارها
بالجمع بــن الـلـيــدار والـ ــرادار لتجنب الـعـقـبــات .وتتصل عبر شبكة  Wi-Fiأو بشبكة LTE
للهاتف املحمول ،وتحتوي على بطارية قابلة لإلزالة.

الـ ـبـ ـس ــاط الـ ـبـ ـي ــان ــات إل ـ ــى الـتـطـبـيــق
ل ـت ـت ـب ــع اإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــات ال ـص ـح ـي ــة،
باإلضافة إلى تقديم نصائح عملية
لتحسني الـنـظــام الـغــذائــي وال ـتــوازن
وص ـي ـغــة ال ــوق ــوف .وق ــام ــت الـشــركــة
ال ـن ــاش ـئ ــة بـ ـع ــرض م ـش ــروع ـه ــا عـلــى
منصة التمويل الجماعي ،Kikstarter
حيث نجحت في جمع  37ألف دوالر
في مدة زمنية وجيزة .ومن املرتقب
طرح الجهاز في األســواق األميركية
بسعر  399دوالرا.

الواقع االفتراضي
الستكشاف الفضاء

يعمل بــاحـثــون فــي جامعة «ل ــوزان»
ال ـســوي ـســريــة ع ـلــى ت ـطــويــر تطبيق
م ـف ـت ــوح امل ـ ـصـ ــدر ي ـس ـم ــح بـ ــزيـ ــارات
اف ـت ــراض ـي ــة ل ـل ـك ــون ،ح ـي ــث يـحـتــوي
التطبيق على قــواعــد بيانات تضع
في اعتبارها على األقل  4500كوكب
خــارجــي م ـعــروف ،وع ـشــرات املاليني
مـ ــن املـ ـ ـج ـ ــرات ،وم ـ ـئـ ــات املـ ــايـ ــن مــن
األج ـســام الـفـضــائـيــة ،وأك ـثــر مــن 1.5
مـ ـلـ ـي ــار مـ ـص ــدر ض ــوئ ــي مـ ــن م ـج ــرة
درب التبانة .ويجمع التطبيق الذي
يحمل اسم Virtual Reality Universe
 Projectم ــا يـطـلــق عـلـيــه الـبــاحـثــون
أك ـب ــر م ـج ـمــوعــة ب ـي ــان ــات ف ــي ال ـكــون
لتكوين تصورات بانورامية ثالثية
األبـ ـع ــاد ل ـل ـف ـضــاء .وي ـط ـمــح ال ـفــريــق
الباحث إلــى جــذب مجموعة واسعة
مـ ــن امل ـس ـت ـخ ــدم ــن ،س ـ ـ ــواء ال ـع ـل ـمــاء
الــذيــن يتطلعون إل ــى دراس ــة الـكــون
بــاإلضــافــة إل ــى الـجـمـهــور الـعــريــض
ال ـ ـ ــذي ي ـس ـع ــى السـ ـتـ ـكـ ـش ــاف أسـ ـ ــرار
الـكــواكــب وامل ـج ــرات افـتــراضـيــا .وفــي

هــذا اإلط ــار ،يـقــول جــن بــاول كنيب،
مــديــر مختبر الـفـيــزيــاء الـفـلـكـيــة في
جــامـعــة «لـ ـ ــوزان»« :تـعـتـبــر منصتنا
ب ـم ـثــابــة خ ــري ـط ــة اف ـت ــراض ـي ــة يـمـكــن
مشاهدتها مــن خــال أجـهــزة الواقع
االف ـت ــراض ــي .كـمــا تـتـيــح للمستخدم
التعرف على بعض الظواهر املثيرة
الـتــي حــدثــت مـنــذ مــايــن الـسـنــوات،
مـثــل االنـفـجــار العظيم ال ــذي يعتبر
أفـضــل تفسير علمي لكيفية نشوء
ال ـ ـ ـكـ ـ ــون» .وال ي ـ ـ ــزال ال ـت ـط ـب ـي ــق قـيــد
الـتـطــويــر ،ويـمـكــن تشغيل اإلص ــدار
ال ـت ـج ــري ـب ــي ع ـل ــى جـ ـه ــاز كـمـبـيــوتــر
يحتوي على مساحة تخزين ضخمة
ويعمل بنظام ويندوز.

الذكاء االصطناعي يشخص أمراض العيون
أحمد ماء العينين

يعمل فريق دولي من الباحثني على تطوير
نظام يستخدم الذكاء االصطناعي وتقنيات
التعلم العميق في تشخيص أمراض العيون،
ا ُل ـتــي تـعـتـمــد ف ــي الـتـشـخـيــص عـلــى الـصــور
امللتقطة لقاع العني ،وفــي مقدمتها أمــراض
الـشـبـكـيــة .وتـ ـع ــاون ال ـبــاح ـثــون م ــن جــامـعــة
موناش بأستراليا ،وجامعة صن يات صن
بالصني ،ومركز تونجرين للعيون بالصني،
وج ــامـ ـع ــة م ـي ــام ــي م ـي ـل ــر األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،عـلــى
تطوير النظام الذي يحمل اسم «كير» ،حيث
اعتمدوا على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي

عـلــى ص ــور تـجـســد الـحــالــة الــواقـعـيــة ملــرض
الشبكية .وتم تدريب النظام على تحديد 14
حــالــة مــن ح ــاالت تـشــوهــات الشبكية األكثر
شيوعًا ،من خالل تحليل أكثر من  207آالف
ص ــورة فــوتــوغــرافـيــة لـقــاع الـعــن باالعتماد
على تقنيات التعلم العميق .وأثبت النظام
قدرته على تشخيص أمراض الشبكية بدقة
مشابهة ألداء أطباء العيون املحترفني.
ويرى الفريق الباحث أن استخدام تقنيات
ال ـت ـع ـل ــم ال ـع ـم ـي ــق س ـي ـس ــاه ــم فـ ــي تـمـكــن
األطـبــاء مــن تشخيص أن ــواع مختلفة من
أمراض الشبكية بدقة أكبر وفي مراحلها
املـبـكــرة ،وتـقــديــم الـبـيــانــات الـتــي يمكن أن

تـســاعــدهــم فــي فـهــم ودراسـ ــة املـ ــرض .كما
ي ـم ـكــن أن ي ــوف ــر ل ـل ـقــاط ـنــن ف ــي امل ـنــاطــق
الـنــائـيــة أداة لتشخيص أم ــراض العيون
بتكلفة منخفضة .ويأمل الباحثون جعل
النظام متاحًا على النطاق الـتـجــاري في
الـصــن ،ويخططون لبناء قــاعــدة بيانات
عاملية تحتوي على صور الفحص بهدف
تدريب النظام على تشخيص املرض بدقة
أكبر ،مهما اختلف عرق أو جنس املريض.
ومن جهة أخــرى ،نجح باحثون من جامعة
«بايلور» األميركية في تطوير تطبيق يعمل
على الهواتف الذكية ،ويتميز بقدرته على
تشخيص سرطان شبكية العني.

