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علوم وتكنولوجيا

خطوة حاسمة نحو البطاريات الكمومية
السلوك الخاص للمادة
على المستوى دون
الذري أو الكمومي قد
يحدث ثورة في تخزين
الطاقة والبطاريات
هشام حدانة

ي ـح ــاول بــاح ـثــون دراسـ ــة جميع
الـ ـسـ ـب ــل ل ـت ـخ ــزي ــن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ،مــن
بطاريات الليثيوم أيون املعروفة
وإل ـك ـت ــرول ـي ـت ـه ــا ال ـس ــائ ـل ــة إل ـ ــى م ــا يـسـمــى
بالبطاريات «الصلبة بالكامل» .وألن العالم
ي ـمــر بـمــرحـلــة انـتـقــالـيــة ل ـل ـطــاقــة ،أصـبـحــت
قضية تخزين الطاقة بشكل عام والكهرباء
بشكل خاص ،أكثر أهمية.
ُ
ومــن امل ـعــروف أن الـبـطــاريــات الـتــي تشغل
الهواتف الذكية أو الـسـيــارات الكهربائية
تـقــوم على أس ــاس مـبــادئ الكهروكيمياء،
وهي من مبادئ الفيزياء الكالسيكية .غير
أنــه منذ بضع سـنــوات وحـتــى اآلن ،توجه
ال ـب ــاح ـث ــون ن ـح ــو ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي اس ـت ـخ ــدام
نظريات ميكانيكا الكم لتصميم بطاريات
مــن ن ــوع جــديــد ،وال ـتــي يطلق عليها اســم
«بـ ـط ــاري ــات ال ـك ـم ــوم ـي ــة» .وهـ ــي ب ـطــاريــات
بـ ـحـ ـج ــم ال ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــو ،سـ ـيـ ـت ــم اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا
ألول م ـ ـ ــرة ف ـ ــي الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات الـ ـن ــان ــوي ــة.

ووفـ ـ ــق ه ـ ــذا الـ ـت ــوج ــه ،أعـ ـل ــن ب ــاحـ ـث ــون مــن
جــام ـعــة أدي ــاي ــد (أس ـت ــرال ـي ــا) أن ـه ــم قــامــوا
بخطوة حاسمة في هذا املجال .كما نجحوا
في إثبات مفهوم االمتصاص الفائق ،وهو
األساس النظري للبطاريات الكمومية.
ً
ومل ـح ــاول ــة ف ـهــم ال ـن ـظــريــة ،أوال ،ي ــوج ــد في
م ـي ـكــان ـي ـكــا ال ـك ــم ظ ــاه ــرة غ ــري ـب ــة يـسـمـيـهــا
الفيزيائيون التشابك الكمي .وهي ظاهرة
ت ـس ـم ــح ل ـ ُـج ـس ـي ـم ــن ،حـ ـت ــى لـ ــو لـ ــم ي ـكــونــا
مــرت ـب ـطــن مـ ــاديـ ــا ،ب ـت ـكــويــن ن ـظ ــام تـعـتـمــد
ح ــاالت ــه عـلــى بعضهما ال ـب ـعــض .ونـظــريــا،
يعمل التشابك أيضًا مع أكثر من ُجسيمني.
ويمكن أن تصبح هذه الجسيمات متشابكة
لـلـغــايــة بـحـيــث يـنـتـهــي بـهــا األمـ ــر بالعمل
بشكل جماعي وتوليد التأثيرات الكمية،
مثل االمتصاص.
وي ـت ـح ــدث ال ـف ـيــزيــائ ـيــون ع ــن االم ـت ـصــاص
الفائق عندما تتداخل التحوالت بني حاالت
ال ـج ــزي ـئ ــات ب ـش ـكــل بـ ـن ــاء .وهـ ــو م ــا ي ـحــدث
أيضًا بشكل كالسيكي أكثر عندما تتجمع
املوجات  -ســواء كانت ضوئية أو صوتية،
على سبيل املـثــال  -وبــالـتــالــي تتضخم أو
تقل .وفي حالتنا ،تسمح الظاهرة بطريقة
ما للجزيئات املتشابكة بامتصاص الضوء
مـعــا بـكـفــاءة أكـبــر مـمــا لــو كــانــت بمفردها.
ب ـم ـع ـنــى آخـ ـ ــر ،ك ـل ـمــا ت ــوس ـع ــت ال ـب ـط ــاري ــة،
زادت سرعة شحنها .ويــأمــل الفيزيائيون
أن يسهل هذا التأكيد التجريبي بالتفكير
فــي تطوير بـطــاريــات كمومية للتطبيقات
الـ ـي ــومـ ـي ــة .وم ـن ـه ــا ت ـح ـق ـيــق وع ـ ـ ــود شـحــن

إثبات مفهوم االمتصاص الفائق يفتح آفاقًا لتصنيع البطارية الكمومية ()Getty

ال ـس ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة بـســرعــة عــال ـيــة .أو
ف ــي ت ـط ــوي ــر أن ـظ ـم ــة ت ـخ ــزي ــن ذات فــاعـلـيــة
جيدة للكهرباء املنتجة بكميات كبيرة من
م ـصــادر الـطــاقــة امل ـت ـجــددة املـتـغـيــرة .ورغــم
االخ ـتــراق الكبير كـمــا ذكــر الـبــاحـثــون ،فــإن

اإلنـجــاز الــذي تحقق في جامعة أديــايــد ال
يشكل ،حتى اآلن ،أكثر من إثبات للمفهوم.
وسيتعني عليهم اتخاذ خطوة أخرى لبناء
ال ـن ـمــوذج األول ــي ثــم الـبـطــاريــة الـتــي يمكن
للجميع استخدامها.

عالم االبتكار

صناعات مستقبلية

قناع ذكي يقيس العالمات الحيوية
يـعـمــل ال ـبــاح ـثــون م ــن كـلـيــة مــاكــورمـيــك
للهندسة في نورث وسترن على تطوير
مستشعر ذكــي يمكنه تحويل أي قناع
لـلــوجــه إل ــى جـهــاز مــراقـبــة صـحــي قــادر
ع ـل ــى قـ ـي ــاس م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـع ــام ــات
للمستخدم في الوقت الحقيقي.
الحيوية
ُ
ويـمـكــن تثبيت املـسـتـشـعــر عـلــى القناع
بــاسـتـخــدام مـغـنــاطـيــس صـغـيــر ،ليقوم
بقياس معدل تنفس املستخدم ،ومعدل
ض ــرب ــات ال ـق ـل ــب ،ومـ ــدة ارت ـ ــداء ال ـق ـنــاع.
بعدها يتم إرســال جميع هذه البيانات
السلكيًا إلى تطبيق ُ على الهاتف الذكي،
كـمــا يمكنه تنبيه املـسـتـخــدم فــي حالة
وجود أي خطر صحي.
ويحتوي الجهاز املستشعر على بطارية
صغيرة ،تتم إع ــادة شحنها باستمرار
عن طريق قوة تنفس املستخدم .كما أنه
يــأخــذ شحنة مــن ال ـح ــرارة املنبعثة من
مرتديه.
وح ـ ـ ـ ـ ــرص يـ ــوش ـ ـيـ ــا ه ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــر ،أس ـ ـتـ ــاذ
التصميم في كلية ماكورميك للهندسة
فــي نــورث وسـتــرن واملـشــرف الـعــام على
ال ــدراس ــة ،عـلــى إن ـش ــاء ق ـنــاع وج ــه ذكــي
ي ـس ـت ـهــدف امل ـت ـخ ـص ـصــن ف ــي ال ــرع ــاي ــة

الصحية ،ويمكن استخدامه أليــام دون
شحنه .إذ قــام الـبــاحـثــون بــزيــادة طاقة
ال ـب ـط ــاري ــة م ــن خـ ــال ج ـمــع ال ـط ــاق ــة من
مـ ـص ــادر م ـخ ـت ـل ـفــة .ومـ ــن خـ ــال الـجـمــع
بـ ــن م ـع ـل ــوم ــات ح ـ ــول مـ ـع ــدل ض ــرب ــات
القلب ومعدالت التنفس ،يمكن للجهاز
الـكـشــف عــن مـسـتــوى إج ـهــاد الشخص،
وإرسال تنبيه يطلب منه أخذ قسط من
الراحة بعدها.

ألمانيا تختبر حاسوبًا كموميًا
تـسـعــى الـ ــدول األوروبـ ـي ــة إل ــى تـطــويــر حــواسـيــب كـمـيــة تـضــاهــي ق ــدرة الـحــواسـيــب
ومعالجة البيانات
التقليدية ،حيث يتميز الحاسوب الكمومي بقدرته على تحليل
ُ
بسرعة عالية ،وهو األمر الذي يتيح للباحثني حل املسائل الرياضية املعقدة وتسريع
وتيرة األبحاث العلمية في مجاالت عديدة .وتطمح فرنسا وأملانيا إلى أن يكون لهما
دور رائــد في هــذا املـجــال ،إذ أعلنت باريس السنة املاضية عن استثمار  1.8مليار
يورو على مدى خمس سنوات ،بينما خصصت برلني ملياري دوالر لبناء كمبيوتر
كمومي بحلول عام .2025
وفي إنجاز جديد ،يعمل الباحثون في مركز «يوليش» للحوسبة الفائقة ()JSC
في أملانيا على اختبار حاسوب كمومي بسعة  5000كيوبت ،من تطوير شركة
 D-Waveالكندية الــرائــدة فــي مجال الحوسبة الكمومية .ولتشغيل الحاسوب،
قــام الباحثون بتشييد مبنى يحتوي على قاعدة خاصة تعمل على امتصاص
االهتزازات ،إذ يتأثر هذا النوع من الحواسيب سلبًا باالهتزازات الخارجية ،كما
يحتوي املبنى على نظام تبريد يصل إلى  273درجة مئوية تحت الصفر .وتتميز
حواسيب الكم باعتمادها على مبادئ ميكانيكا الكم وظواهره في طريقة معالجة
البيانات ،مما يتيح معالجة البيانات بشكل أسرع .كما يمكن االعتماد على هذا
الـنــوع مــن الـحــواسـيــب فــي عمليات املـحــاكــاة فــي مجالي الكيمياء وعـلــوم املــواد
الصلبة ،وفي مجاالت أخرى مثل الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة .وحسب وزيرة
البحوث الفيدرالية األملانية بيتينا ستارك واتزينغر ،ستساهم حواسيب الكم في
إحــداث طفرة في مجال األبحاث ،وتطوير مجال الطاقة وتحسني استراتيجيات
االستثمار في السوق املالية .كما ستوفر إمكانية تصميم أدوية أكثر فعالية ،ويعد
هذا أول حاسوب كمومي فائق السرعة يتم تشغيله خارج أميركا الشمالية .وال
تزال تكنولوجيا الكم في مرحلة تجريبية إلى حد كبير في الوقت الراهن ،ويمكن
ُ ّ
أن تمكن ذات يوم من حل مشكالت معقدة جدًا بالنسبة ألجهزة الكمبيوتر الحالية
في وقـ ّـت قياسي .وبــدأت أملانيا منذ فترة باالستثمار في مجال حواسيب الكم،
حيث دشنت املستشارة األملانية أنغيال ميركل ،السنة املاضية ،أول كمبيوتر كمي
تم تركيبه في أملانيا من طرف شركة «آي بي إم» األميركية.

عمر تشغيلي يصل لعشر سنوات

طفرة في صناعة بطارية الليثيوم ـ كبريت
نجح علماء من جامعة ميشيغان في إنشاء نوع جديد من ألياف مادة كيفالر املعاد تدويرها
والتي يمكن أن تساعد في تطوير بطاريات الليثيوم والكبريت .ويتوقع من هذه البطاريات
تقديم كفاءة أكبر بخمس مرات من النماذج املستخدمة حاليًا في صناعة السيارات.
وقد أتاحت األلياف الجديدة إمكانية تطوير بطارية ليثيوم-كبريت قادرة على العمل ألكثر من
ألف دورة شحن ،من دون فقدان ألدائها .وتشبه ألياف الكيفالر املعاد تدويرها تلك املستخدمة
في السترات الواقية من الرصاص .ولعدة سنوات ،كانت بطاريات الليثيوم-كبريت مرشحة
ألن تعمل كبدائل لنماذج الليثيوم أيــون ،ولظروف تقنية لم تنتشر في األســواق .وقد يغير
هذا التقدم الجديد قواعد اللعبة ،بتوفيره بطارية ذات عمر تشغيلي لم يتحقق من قبل .كما
أن هذه األلياف مقاومة أيضًا لدرجات الحرارة القصوى مما يزيد األمان .وتعادل  1000دورة
إعادة شحن ما يقارب عشر سنوات من االستخدام.

متحورات كورونا
نظام ذكي للكشف عن
ّ
أحمد ماء العينين

ت ـ ـع ـ ـمـ ــل ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة  BioNTechاألمل ـ ــان ـ ـي ـ ــة
للتكنولوجيا الحيوية بالتعاون مع شركة
 InstaDeepل ـلــذكــاء االص ـط ـنــاعــي ،وم ـقـ ّـرهــا
لـنــدن ،على تطوير نـظــام يستخدم تقنيات
ّ
املتحورات
الذكاء االصطناعي في اكتشاف
الجديدة املحتملة لفيروس كورونا.
وحسب ورقة بحثية نشرتها الشركتان على
موقع  bioRxiv.orgاألكاديمي ،تمكن النظام
م ــن اك ـت ـشــاف  12م ــن أص ــل  13م ـت ـحــورًا من
مـتـحــورات ف ـيــروس كــورونــا الـتــي صنفتها
منظمة الصحة العاملية حتى اآلن على أنها
خـطـيــرة .وتــوصــل الـنـظــام إلــى هــذه النتائج

َ
بـمـتــوســط زمـنــي ق ــدره ش ـهــران قـبــل تــوصــل
املنظمة لنفس النتائج .وفي هذا السياق قال
أوغ ــور شــاهــن ،الشريك املــؤســس والرئيس
التنفيذي لشركة  BioNTechالـتــي ابتكرت
ـووي الــريـبــوزي املــرســال
تقنية الحمض الـنـ ُ
( )messenger RNAامل ـس ـت ـخــدمــة ف ــي لـقــاح
فايزر« :سيساعدنا هذا النوع من األنظمة في
ّ
اتخاذ قــرارات استباقية ،عبر الكشف املبكر
ّ
املتحورات املحتملة عالية الخطورة ،من
عن
أجــل تنبيه الـبــاحـثــن وم ـطــوري الـلـقــاحــات،
والسلطات قبل انتشار الفيروس».
ويتميز النظام بقدرته على التنبؤ ببنية
بـ ــروتـ ــن  spikeملـ ـتـ ـح ـ ّـور مـ ــا مـ ــن تـسـلـســل
الـحـمــض ال ـن ــووي .كـمــا يعمل عـلــى فحص

جديد
شريحة لعالج التهاب
المفاصل

يعمل باحثون في جامعة كونيتيكت
األميركية على تطوير شريحة تساعد
فـ ــي إعـ ـ ـ ــادة ت ـك ــوي ــن الـ ـغـ ـض ــروف ل ــدى
امل ـصــابــن بــال ـت ـهــاب امل ـف ــاص ــل .ونـجــح
ال ـع ـل ـمــاء ف ــي إع ـ ــادة ت ـكــويــن غ ـضــروف
في ركبة أرنــب خالل التجارب األولية،
مـ ــا ي ـم ـه ــد الـ ـط ــري ــق ل ـش ـف ــاء امل ـف ــاص ــل
لـ ـلـ ـمـ ـص ــاب ــن بـ ـ ـه ـ ــذا املـ ـ ـ ـ ـ ــرض .وت ـ ـقـ ــوم
ال ـش ــري ـح ــة الـ ـت ــي ال ي ـت ـع ــدى سـمـكـهــا
نصف مليمتر تقريبًا بتوليد تيارات
كـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة صـ ـغـ ـي ــرة عـ ـن ــدم ــا ت ُـش ـعــر
بالضغط .ووفقًا للدراسة ،التي نشرت
فــي الـعــدد الجديد مــن دوري ــة Science
 ،Translational Medicineي ـم ـكــن أن
ت ـ ــؤدي ح ــرك ــة امل ـف ـص ــل امل ـن ـت ـظ ـمــة إل ــى
قيام الشريحة بتوليد مجال كهربائي
فـ ــي ركـ ـب ــة م ــري ــض الـ ـتـ ـه ــاب امل ـف ــاص ــل
مما يحفز الخاليا على النمو حولها
وت ـكــويــن غ ـض ــروف ج ــدي ــد .وأكـ ــد ثــان
نغوين ،مهندس بيولوجي في جامعة
كونيتيكت ومـشــارك فــي الــدراســة ،إنه
يتوخى الحذر في اتخاذ خطوة نحو
بــدء الـتـجــارب على البشر ،مشيرًا إلى
أن ال ــدراس ــة ،ال ـتــي أجــريــت عـلــى أرنــب
ت ـج ــارب ،حـقـقــت نـتــائــج رائ ـع ــة ،لكننا
ب ـحــاجــة إل ــى اخ ـت ـبــارهــا ع ـلــى ح ـيــوان
بحجم ووزن أقــرب إلــى اإلن ـســان .ومن
امل ـتــوقــع أن تـســاهــم ه ــذه الـتـقـنـيــة ،في
حالة تجاوزها التجارب السريرية ،في
التخفيف من معاناة األشخاص الذي
يعانون من التهاب املفاصل العظمي،
وهــو الـنــوع األكـثــر شيوعًا مــن التهاب
املفاصل.
الــصــيــن تــطــور أكــبــر روبـــوت
رباعي األرجل في العالم

ن ـج ـحــت الـ ـص ــن ف ــي ت ـط ــوي ــر روب ـ ــوت
رب ــاع ــي األرج ـ ــل يـتـمـيــز ب ـق ــدرت ــه على
ح ـمــل األثـ ـق ــال ال ـتــي ي ـصــل وزن ـه ــا إلــى
 160ك ـي ـلــوغــرامــا .كـمــا يـمـكـنــه الــركــض
بسرعة تصل إلــى  10كيلومترات في
الساعة .ومن املتوقع أن يعمل الروبوت
الجديد في مهام التسليم اللوجستي
واالستطالع في البيئات املعقدة التي
تكون صعبة للغاية بالنسبة للجنود،
بما في ذلك املناطق الحدودية النائية
وم ـن ــاط ــق ال ـق ـت ــال ش ــدي ــدة ال ـخ ـط ــورة.
ويأتي هذا الروبوت على شكل ثور آلي
ضخم مجهز بأجهزة استشعار تتيح
لــه الـتـعــرف عـلــى الـتـضــاريــس والبيئة
املحيطة به .وقد أظهر ،خالل التجارب
األول ـي ــة ،ق ــدرة قــويــة عـلــى الـتـكـيــف في
مختلف أنواع التضاريس ،بما في ذلك
الـســالــم وال ـخ ـنــادق وامل ـن ـح ــدرات .كما
استطاع التنقل في األراضــي العشبية
والـ ـصـ ـح ــاري وال ـج ـل ـي ــد ،م ـم ــا يـجـعـلــه
مثاليًا لتوصيل اإلمدادات مثل الذخائر
والطعام عبر بيئات شديدة الخطورة
على الـبـشــر .وحـســب تلفزيون الصني
املركزي ( )CCTVسينضم الروبوت إلى
جنود من الجيش الصيني للمشاركة
في مهام لوجستية واستطالعية عبر
بـيـئــات قــاس ـيــة .كـمــا يـمـشــي ال ــروب ــوت
الـصـيـنــي عـلــى أرب ــع أرج ــل ول ــه مظهر
يشبه حيوان القطاس بري.
وي ـع ـت ـبــر هـ ــذا الـ ــروبـ ــوت أكـ ـب ــر وأث ـق ــل
روبـ ـ ــوت رب ــاع ــي األرجـ ـ ــل ف ــي ال ـع ــال ــم،
ويبلغ ارتفاعه حوالي نصف متوسط
طول الرجل البالغ.

مدى تشابه تسلسل الحمض النووي لهذا
البروتني مع بروتينات  spikeمن فيروسات
تاجية أخرى معروفة.
وخ ــال االخ ـت ـب ــارات األول ـي ــة ح ــدد النظام
أن امل ـت ـحـ ّـور أوم ـي ـكــرون يحتمل أن يكون
خـ ـطـ ـيـ ـرًا .مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ت ـع ـمــل شــركــة
م ــاي ـك ــروس ــوف ــت م ـن ــذ فـ ـت ــرة ع ـل ــى تـطــويــر
أداة ق ــادرة على التنبؤ بانتشار األوبـئــة
واألمــراض املعدية ،من خالل تتبع انتشار
الـ ـج ــراثـ ـي ــم والـ ـفـ ـي ــروس ــات والـ ـحـ ـي ــوان ــات
الحاملة لــأمــراض في أماكن مختلفة من
العالم باستخدام حساسات وخوارزميات
مـ ـتـ ـط ــورة ،وذل ـ ــك ب ـه ــدف ال ـت ـن ـبــؤ بتفشي
األوبئة قبل خروجها عن السيطرة.

