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الروبوت الُمنقذ
ــمـــل الــــعــــديــــد مـــــن األبــــــحــــــاث عــلــى  ــعـ تـ
استخدامها  يمكن  روبــوتــات  تطوير 
وإخماد  واإلنــقــاذ  البحث  فــي مهمات 
ــيـــث نـــجـــحـــت الــبــحــريــة  الــــحــــرائــــق، حـ
األميركية في تطوير روبوت يحتوي 
على أجهزة استشعار تعمل باألشعة 
تـــحـــت الــــحــــمــــراء وكـــــامـــــيـــــرات قــــــادرة 
على رؤيـــة الــدخــان وإطــفــاء الــحــرائــق.  
ومــــؤخــــرًا ابــتــكــر بـــاحـــثـــون مـــن معهد 
واألنظمة  لإللكترونيات  فــراونــهــوفــر 
 
ً
مستقال روبـــوتـــا  أملــانــيــا  فــي   )ISOB(
ــاذ  ــقـ يــمــكــنــه الــــغــــوص تـــحـــت املــــــاء وإنـ
للروبوت  إذ يمكن  الــغــرق،  الناس من 
التعرف إلى املواقف النموذجية عندما 
يكون شخص ما في خطر باستخدام 
الــتــعــرف إلى  كــامــيــرات تــدعــم تقنيات 
أنماط  تحليل  على  وقــــادرة  األشــيــاء، 
الـــحـــركـــة وتـــحـــديـــد مــــوقــــع الــشــخــص 
أطلق  الــذي  الروبوت  الغارق. ويعتبر 
أول روبـــوت تم   DEDAVE اســم عليه 
رجــال وسباحي  مــع  للعمل  تصميمه 
ــــوارئ، حيث  ــــطـ ــقــــاذ فـــي حـــــاالت الـ اإلنــ

يــمــكــنــه تــحــديــد إحـــداثـــيـــات الشخص 
املـــهـــّدد بــالــغــرق ونــقــلــه إلــــى الــســطــح. 
ويــطــمــح الـــبـــاحـــثـــون إلــــى أن يــســاهــم 
التقليل  النوع من االبتكارات في  هذا 
من حــاالت الغرق املنتشرة بكثرة في 
الــبــالد، حــيــث شــهــدت أملــانــيــا وحــدهــا 
غرق ما يقارب من 420 شخصا في عام 
الــغــرق  حـــاالت  2019، وحــدثــت معظم 
في بحيرات املياه العذبة أو املسابح، 
وذلك بسبب قلة رجال اإلنقاذ املدربني 
للمراقبة. وتسعى أملانيا منذ سنوات 
إلــى استغالل الــروبــوتــات فــي مهمات 
الــبــحــث واإلنــــقــــاذ، إذ يـــقـــوم بــاحــثــون 
ــاء  ــذكـ مــــن املــــركــــز األملــــانــــي ألبــــحــــاث الـ
الصناعي )DFKI( على تطوير أنظمة 
الــروبــوتــات  تساعد  أن  يمكنها  ذكــيــة 
ــكـــل أفــــضــــل مــع  ــل بـــشـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ
فـــرق اإلنـــقـــاذ، والــقــيــام بمجموعة من 
املهام، مثل تجاوز األنقاض وصعود 
الـــســـاللـــم، وتــتــبــع الـــجـــرحـــى، وتــقــديــم 
صور ومعلومات عن املواقع الخطرة.

إطار مقاوم للثقوب 
لدراجات هوائية

ــار  قـــامـــت شـــركـــة نــاشــئــة بــتــصــمــيــم إطـ
ــيــــة مـــصـــنـــوع مــن  ــهــــوائــ ــات الــ ــ ــدراجـ ــ ــلـ ــ لـ
ــال بــاســتــخــدام  ــكــ ســبــيــكــة تــتــذكــر األشــ
تــكــنــولــوجــيــا ابــتــكــرتــهــا وكـــالـــة نــاســا 
ــكـــشـــاف  ــتـ ــات االسـ ــبــ ــركــ لـــــتـــــزود بــــهــــا مــ
ــــخ. وتـــأمـــل  ــريـ ــ املــســتــقــبــلــيــة لـــكـــوكـــب املـ
الــشــركــة فـــي تــوســيــع الــتــقــنــيــة لتشمل 
والــطــيــران. وتشير  الــســيــارات  صناعة 
وكالة الفضاء إلى أن التقنيات املتقدمة 
الــــتــــي طــــورتــــهــــا عــــــــادة مـــــا تــــجــــد لــهــا 
تــطــبــيــقــات تــدخــل فــي تــحــســني الــحــيــاة 
الــيــومــيــة لــإلنــســان فـــوق األرض. وفــي 
الناشئة  الــشــركــة  الــســيــاق، تطمح  هــذا 

والــــتــــي   ،SMART Tire Company
تأسست عام 2020 كجزء من شراكة مع 
تطوير  إلــى  األميركية،  الفضاء  وكــالــة 
الــهــوائــيــة يعتمد على  لــلــدراجــة  إطــــار 
الوكالة  ابتكرتها  الــتــي  التكنولوجيا 
املستقبلية.  املريخ  ملركبات استكشاف 
اختصارًا   SMART بـ التقنية  وتسمى 
 Shape Memory Alloy Radial ـــ   ــ ــ ل
ُيصنع  أســاســهــا  وعــلــى   Technology
اإلطار املقاوم للثقب من سبيكة مزيج 
وتتميز  والتيتانيوم.  النيكل  معدني 
مثل  ومــقــاومــة  كاملطاط  مــرنــة  بكونها 
التيتانيوم. وذكرت الشركة أنه »حتى 
مــع الــتــشــوه الــشــديــد، يستعيد اإلطـــار 
100٪ مـــن شــكــلــه مـــن خــــالل تــحــوالت 

على املستوى الجزيئي«.

خلية وقود صغيرة عالية األداء

الــــــذكــــــاء  يـــــســـــاهـــــم  أن  املــــــرتــــــقــــــب  مـــــــن 
البحث  مجال  تطوير  في  االصطناعي 
عـــن املــــعــــادن، مـــن خــــالل تــوفــيــر أنــظــمــة 
وأدوات يمكنها تسريع عملية التعدين 
وتحديد أفضل املواقع الغنية باملعادن.

تخصصة في 
ُ
كذلك تستفيد الشركات امل

مجال الذكاء االصطناعي من البيانات 
الــهــائــلــة الــتــي تــوفــرهــا طــائــرات درونـــز 
ــبـــة فــيــهــا،  وأجــــهــــزة االســـتـــشـــعـــار املـــركـ
لتوفر أنظمة تحليالت تنبؤية تساعد 
عــلــى تــحــديــد طــــرق الــتــعــديــن وأنـــــواع 
الــعــمــلــيــات األكـــثـــر فــاعــلــيــة واألســالــيــب 
املــثــلــى لــلــحــصــول عــلــى أكـــبـــر قــــدر من 
املــــــوارد، حــيــث يــســاهــم هـــذا الـــنـــوع من 
بنسبة  اإلنتاجية  زيـــادة  فــي  التقنيات 

تصل إلى 10٪.
وبــــــــدأت بـــعـــض الـــجـــهـــات فــــي تــطــويــر 
بعملية  القيام  يمكنها  ذكية  روبوتات 
الــتــعــديــن، إذ نــجــحــت شــركــة »بــاليــنــت 
إنرجي سيستم« في تطوير روبوتات 
صديقة للبيئة، قادرة على التنقيب عن 
املعادن الثمينة مثل النيكل والنحاس 
والزنك في أعماق البحار دون تعريض 
الــبــيــئــة الــبــحــريــة لــلــخــطــر. ويــمــكــن أن 

ــاء االصــطــنــاعــي  ــذكـ تــســاعــد تــقــنــيــات الـ
الكواكب  على  املعادن  عن  التنقيب  في 
األخـــرى، إذ نجحت الصني في تطوير 
روبـــــــوت يــحــمــل اســـــم »نـــيـــو 1«، وهـــو 
الحجم نسبيا ويتميز  روبــوت صغير 
ــوارد  ـــ بـــقـــدرتـــه عـــلـــى تـــحـــديـــد أمــــاكــــن املـ
ــــادن واســـتـــخـــراجـــهـــا،  ــعـ ــ ــن املـ الـــقـــيـــمـــة مــ
على  فــعــلــي  تنقيب  بعمليات  والــقــيــام 

الكواكب.

التقليل من  صنعة للسيارات إلى تطوير أنظمة ذكية يمكنها 
ُ
امل تطمح الشركات 

على مجموعة  االعتماد  مــن خــالل  للسائق،  أكبر  رفاهية  وتوفير  السير  حـــوادث 
من التقنيات واملستشعرات القادرة على تحليل وقراءة البيئة املحيطة بالسيارة 
واملشاة  األرصــفــة  التي تشمل  واملكونات  للطريق  األبــعــاد  وتشكيل صــور ثالثية 
ــرى. لــتــتــم بــعــد ذلـــك مــعــالــجــة الــبــيــانــات املــســتــقــبــلــة بــاســتــخــدام  ــ والـــســـيـــارات األخــ
خوارزميات الذكاء االصطناعي، ما يتيح للسيارة التنبؤ بحركة العناصر املكونة 

للمحيط وتحديد املسار الصحيح أثناء السير.
وتعمل العديد من الشركات على تطوير أنظمة قادرة على مراقبة السائق وتحديد 
حالته املزاجية وتنفيذ أوامــره بدقة أكبر، حيث تعمل شركة BMW على تطوير 
اإليــمــاءات،  وتحليل  اللغات  ملعالجة  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  يستخدم  نظام 

بهدف تسهيل عملية التواصل بني السائق والسيارة.
الهواء  مكيف  فــي  التحكم  على  بقدرته   ،iDrive اســم  يحمل  الــذي  النظام  ويتميز 
ا 

ً
واملوسيقى والتدفئة واإلضــاءة املحيطة وأنماط القيادة بطريقة تلقائية. ووفق

لقطاع التكنولوجيا في BMW، فإن iDrive هو خطوة رئيسية نحو سيارات ذاتية 
القيادة بالكامل، حيث تم تصميمه ليكون متوافقا مع أنظمة القيادة املستقلة من 

املستوى 2 واملستوى 3.
وأشارت الشركة األملانية إلى أنه يمكن التحكم بالنظام الجديد عن طريق اللمس 
االحتياجات  مــع  يتكيف  أنــه  كما  بــاإليــمــاءات.  التحكم  أو  الصوتي  التنشيط  أو 
التي  التعلم اآللي  الفردية والروتينية للسائق، وذلك من خالل استغالل تقنيات 

تتيح له التطور بشكل مستمر.
ومن جهة أخرى، تعمل بعض الشركات األخرى على تطوير أنظمة ذكية لتسهيل 
 ،MBUX التحكم في خصائص السيارات، حيث كشفت شركة مرسيدس عن نظام
الذي يتيح للمستخدم التحكم في خصائص السيارة عن طريق األوامر الصوتية. 
كما تعمل شركة نيسان على تطوير نظام يمكنه قــراءة أفكار السائق، من خالل 
 ،)EEG( الــدمــاغ الــدمــاغ بواسطة خــوذة خاصة بتخطيط أمـــواج  تحليل إشـــارات 

وذلك بهدف التسريع من ردة فعل السيارة، وتمكينها من تقليل السرعة.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

الذكاء االصطناعي في مجال التعدين

سيارات أكثر ذكاًء لتقليل الحوادث

هشام حدانة

ــى  ــق عــــــديــــــدة إلــ ــاطــ ــنــ ــاج مــ ــتــ ــحــ تــ
إمدادات طاقة كهربائية صغيرة 
وصديقة  األمـــد  وطويلة  الحجم 
لــلــبــيــئــة، مــنــهــا املـــحـــطـــات الــجــبــلــيــة لتتبع 
ــــزة االســـتـــشـــعـــار  ــهـ ــ ــقـــس أو أجـ ــطـ أحـــــــــوال الـ
بـــدون طــيــار أو حتى  الــطــائــرات  البيئية أو 
مجال التخييم. واعتبارًا لهذه االحتياجات، 
الناشئة خلية وقود   Inergio طــورت شركة 
مصغرة أخف بنسبة 80٪ من النماذج ذات 

نفس الطاقة الحالية في السوق. 
وبــفــضــل دعـــم عـــدد مــن املــؤســســات املــالــيــة، 
إلــى تصميم خلية وقــود  الــشــركــة  توصلت 
مستمر  بشكل  الكهرباء  مــن  واط   25 تنتج 
يبلغ طولها 25 ســم وبعرض  بــطــاريــة  مــن 
وارتفاع 14 سم.  وتمثل خاليا الوقود - بما 
فــي ذلــك خلية وقــود الــهــيــدروجــني، املتوقع 
 
ً
ــارات املــســتــقــبــل - بــديــال ــيـ أن تــعــمــل بــهــا سـ

طّورت الشركة 
 Inergio السويسرية الناشئة

خلية وقود صديقة 
للبيئة وخفيفة الوزن 

وعالية األداء

واعــــــدًا لـــلـــوصـــول إلــــى الـــحـــيـــاد الــكــربــونــي. 
وتعتمد الخلية على تحويل الوقود واملادة 
طاقة.  إلــى  مباشرة  باحتراقه  تسمح  الــتــي 
وبالتالي فإن التفاعل ينتج الكهرباء واملاء 
والحرارة. وتعمل التكنولوجيا املستخدمة 
خلية  بــاســم  واملـــعـــروفـــة   ،Inergio قــبــل  مـــن 
فــي   ،)SOFC( ــلـــب  الـــصـ ــد  ــيــ األوكــــســ وقـــــــود 
درجــــات حــــرارة عــالــيــة )650 درجـــة مئوية( 
جدًا  جيدة  بكفاءة  الكهرباء  تنتج  أنها  إال 
دون انبعاث أي ملوثات.  وعادة ما تتطلب 
الــحــرارة املنبعثة عـــزاًل واســـع الــنــطــاق مما 
يـــحـــصـــر اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى الــتــطــبــيــقــات 

الثابتة. 
ــبــــاحــــث مـــحـــمـــود حـــــــداد الـــرئـــيـــس  وقـــــــال الــ
املختبرية  األبحاث  »إن  للشركة:  التنفيذي 
مكان  بتحديد  تكللت  عــامــا  عــشــر  لخمسة 
ــفــــاع الــــحــــرارة فـــي مــنــطــقــة صــغــيــرة في  ارتــ
التحديد جعل من املمكن  الخلية. هذا  قلب 
تقليل حــجــم الــعــزل والــحــصــول عــلــى نظام 
أخــف ثــالث مــرات مــع نفس األداء«. ويعمل 
بوقود  حاليا   Inergio طورته  الــذي  النظام 
ــذي  ـــاز الــطــبــيــعــي الــ ــغـ ــبــــوتــــان أو الــ مـــثـــل الــ
يغذي األنود بينما املؤكسد هو األكسجني  
الهواء. إلى جانب تيار اإللكترونات، ينتج 
من  املــاء وكمية صغيرة  التفاعل بخار  عن 
ثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون. ويـــوضـــح محمود 
حـــــداد أن املـــيـــزة الـــكـــبـــرى هـــي أن الــبــوتــان 
األســـواق. وفي  فــي  متوفر بسعر منخفض 
لنقله  وأســهــل  أخــف  السائل، يصبح  شكله 

استقاللية  وتصل  بالهيدروجني.   مقارنة 
خلية الوقود الصغيرة، املتصلة بخرطوشة 
الـــبـــوتـــان/ الـــبـــروبـــان، إلــــى 20 مــــرة ضعف 
نفس  مــن  أيــون  ليثيوم  بطارية  استقاللية 
الحجم. وفي هذا قال محمود حــداد: »على 

ــال، مــــع بـــطـــاريـــة وزنــــهــــا أربـــعـــة  ــثــ ســبــيــل املــ
كــيــلــوغــرامــات، مــن املــمــكــن إنــتــاج 500 واط 
ــرة بـــــدون طـــيـــار طـــاقـــة تشغيل  ــائـ ومـــنـــح طـ
تستمر حــوالــي ســبــع إلـــى ثــمــانــي ســاعــات، 

مقارنة بحوالي ستني دقيقة حاليا«.

أحمد ماء العينين

يــعــمــل الـــبـــاحـــثـــون فـــي جــامــعــة »نــانــيــانــغ 
التكنولوجية« في سنغافورة على تطوير 
الكهربائية  اإلشـــــارات  نــقــل  يمكنه  جــهــاز 
مـــن الــنــبــاتــات وإلــيــهــا، ويــمــكــن اســتــخــدام 
هذه التقنية ملراقبة النباتات والتحكم في 
خصائصها وتحديد طريقة استجاباتها 

للبيئة املحيطة.
ــــروري  ــــن الـــــضـ ــــدف مـ ــهـ ــ ولـــتـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـ
كــهــربــائــيــة يمكنها قياس  أقــطــاب  تــطــويــر 
اإلشارات املنبعثة من النباتات، وقد فشلت 
املحاوالت السابقة، نظرًا ألنه يصُعب على 

األقــــطــــاب الــكــهــربــائــيــة أن تــبــقــى مــتــصــلــة 
الفريق  قــام  لــذا  الخشن،  النباتات  بسطح 
الــبــاحــث بــتــطــويــر قــطــب كــهــربــائــي يشبه 

الهالم ويمكن أن يتصل بسطح النباتات.
وخــالل التجارب األولــيــة، نجح الباحثون 
ــعــــرض 3  ــائـــي بــ ــربـ ــهـ ــطـــب كـ ــــي تـــثـــبـــيـــت قـ فـ
 Venus( مـــم عــلــى نــبــتــة مــصــيــدة فــيــنــوس
flytrap(، وهي نبتة تتغذى على الحشرات 
تمسكها  والذباب، حيث  كالنحل  الطائرة 
وتقوم بهضمها. ونجح القطب الكهربائي 
ــارات الــتــي تنبعث مــن نبتة  ــ فــي نــقــل اإلشـ
النبتة  بتحفيز  قام  كما  فينوس،  مصيدة 
على إغــالق أوراقــهــا، حيث قــام الباحثون 

بـــإرســـال نــبــضــات كــهــربــائــيــة مـــن الــهــاتــف 
الذكي. وفي تجربة أخرى، تمكن الباحثون 
مــــن ربـــــط مـــصـــيـــدة فـــيـــنـــوس بــــــــذراع آلــيــة 
وأمرها بإغالق والتقاط قطعة من األسالك. 
الرئيسي  املؤلف  يقول  السياق،  هــذا  وفــي 
في الدراسة، البروفيسور لوه زيان جون، 
فـــي بـــيـــان نـــشـــره مـــوقـــع مــجــلــة »نــيــتــشــر«: 
»يمكن للقطب الهالمي أن يلتصق بمزيد 
من أنواع األسطح للنباتات، ما سيمكننا 
من دراسة النباتات بشكل أعمق«. ويطمح 
ــاعـــده هـــذه  ــبـــاحـــث إلـــــى أن تـــسـ ــريـــق الـ ــفـ الـ
ــادة  ــ الــتــقــنــيــة فـــي مـــراقـــبـــة املــحــاصــيــل وزيـ

اإلنتاجية إلى أقصى حد ممكن. 

التواصل مع النباتات عبر الهاتف الذكي

خلية   وقود   تعمل   بالغاز   الطبيعي   عالية   األداء   وخفيفة   الوزن

تسعى شــركــة آبــل إلحـــداث ثـــورة فــي ســوق خـــوذات الــواقــع االفــتــراضــي قــريــبــا. ووفــقــا للمحلل 
الشهير Ming-Chi Kuo، فإن الخوذة التي توشك شركة آبل على إطالقها في عام 2022 ستكون 
ا ضمان متابعة غير مسبوقة 

ً
قادرة على التعرف على قزحية العني الخاصة باملستخدم، وأيض

املتخصص،  هــذا  التي حصل عليها  املعلومات  العيون طــوال نشاطها. ووفقا ألحــدث  لحركة 
فإن شركة آبل تعتزم تسويق خوذة الواقع االفتراضي واملعزز في عام 2022. ويمكن القول إن 
الجديد في هذا االبتكار، هو تحسني رؤية الصورة، حيث ينظر الشخص بدقة، وعلى العكس 
من ذلك، تقليل جودة الصورة في أي مكان آخر. كما يمكن عرض املعلومات عن طريق تحديد 
نقطة دقيقة جدًا أو حتى التحقق من صحة املعلومات أو التفاعل مع عنصر ما  بمجرد وميض 
العينني. أما بالنسبة للتعرف على قزحية العني، فقد يتيح، ليس فقط التعرف على املستخدمني 

.Apple Pay املختلفني لخوذة الرأس، ولكن أيضا للتحقق من صحة املدفوعات عبر

خوذات الواقع االفتراضي من آبل قريبًا..
تتابع حركة العينين
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