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تحسين مردود 
الطاقة من خالل تقليد 

»عباد الشمس«
ـــلـــهـــم قـــــــدرات الـــنـــبـــاتـــات املــهــنــدســن 

ُ
ت

ــزء الــــذي  بـــانـــتـــظـــام، فـــيـــخـــتـــارون الــــجــ
يثير اهتمامهم إلعادة إنتاجه بشكل 
مصطنع على منتجهم. لكن في بعض 
األحيان، يحدث أن يذهب البعض إلى 
. هذا هو الحال 

ّ
حّد نسخ النبات ككل

الطاقة، حيث  بشكل خاص في قطاع 
تم استلهام مشروع للطاقة من زهور 
عباد الشمس. ويبلغ طول زهرة عباد 
 5 االصطناعية   Smartflower الشمس 
أمتار، وهي تفتح بتالتها وتوجهها 
وتم  تــشــرق.  أن  الشمس بمجرد  نحو 
تصميمها من قبل الشركة النمساوية 

 .Smartflower Energy Technology
 12 مــن  االصطناعية  الــزهــرة  وتتكون 
ـــ 40 خلية   مــنــهــا مــغــطــاة بـ

ّ
ــل بــتــلــة، كــ

ضــوئــيــة، تتموضع بــزاويــة 90 درجــة 
الشمس. كما تحتوي على  اتجاه  من 
لتحسن  محورين  ذي  للتتبع  جهاز 
إنتاج الكهرباء بأكثر من 40%. ويمكن 

إلــى 4000  مــا يصل  يــوفــر  أن  للجهاز 
)اعتمادًا  الساعة/سنة  في  واط  كيلو 
عــلــى مـــوقـــعـــه(. وتــغــطــي هــــذه الكمية 
احتياجات  كبير  حــّد  إلــى  الطاقة  مــن 
أسرة على مدار عام واحد )باستثناء 

التدفئة واملياه الساخنة املنزلية(. 

رقاقة إلكترونية لمراقبة 
المؤشرات الحيوية

يعمل الباحثون في جامعة »أوساكا« 
الــيــابــانــيــة بــالــتــعــاون مـــع مــهــنــدســن 
مـــن مــؤســســة »جـــوانـــيـــوم ريــســيــرش« 
ــلــــى تــــطــــويــــر الصـــقـــة  ــمــــســــاويــــة عــ ــنــ الــ
إلكترونية فائقة املرونة يبلغ سمكها 
واحد ميكرون فقط، يمكنها استشعار 

نبض املريض وضغط دمه.
وعلى خالف األجهزة القابلة لالرتداء 
البطاريات،  من  طاقتها  تستمد  التي 
تعمل الالصقة الجديدة على استخدام 
ــدات الــنــانــويــة الــكــهــروضــغــطــيــة  ــولــ املــ
امليكانيكية  الطاقة  لتحويل  دمجة 

ُ
امل

ــــي. كــــمــــا يــمــكــن  ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ إلــــــــى جــــهــــد كـ
املــؤشــرات  لقياس  الالصقة  استخدام 
القلب  اضــطــرابــات  ومــراقــبــة  الحيوية 
وعـــالمـــات اإلجـــهـــاد وتـــوقـــف التنفس 
أثناء النوم. باإلضافة إلى ذلك، يمكنها 
إنـــتـــاج أو تــخــزيــن مـــا يــصــل إلـــى 200 
مللي جول يوميًا من الطاقة إذا ما تم 
الركبتن  املفاصل، مثل  وضعها على 
ــبـــة  ــفـــي ملـــراقـ ــكـ يـ ــــن، وهــــــــذا  ــقـ ــ ــرفـ ــ املـ أو 
املؤشرات الحيوية. وفي هذا السياق، 
ــيـــســـي لــــلــــدراســــة،  ــرئـ ــقــــوم املــــؤلــــف الـ يــ
تــســويــوشــي ســيــكــيــتــانــي: »نــتــوقــع أن 
إليها  توصلنا  التي  النتائج  تساعد 
فـــي تــطــويــر أنــظــمــة اســتــشــعــار أخـــرى 

دقيقة  حيوية  مراقبة  إجـــراء  يمكنها 
ويطمح  الــجــلــد«.  عــلــى  تثبيتها  عــنــد 
الــفــريــق الــبــاحــث إلــى تــزويــد الالصقة 
بـــوحـــدات اتـــصـــال إضـــافـــيـــة، مـــن أجــل 
نقل البيانات السلكيًا بواسطة تقنية 
البلوتوث إلى الهاتف أو الكومبيوتر.
ــمــــل بــعــض  ــعــ ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــ
ــيـــات  ــنـ ــقـ ــر تـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ األبــــــــحــــــــاث عـ
بجامعة  بــاحــثــون  تمكن  إذ  مشابهة، 
ــا« مــــن تـــطـــويـــر الصــقــة  ــيـ ــفـــورنـ ــيـ ــالـ »كـ
ــيـــاس ومـــراقـــبـــة مــجــمــوعــة  يــمــكــنــهــا قـ
الحيوية، مثل  املــؤشــرات  متنوعة من 
قــيــاس مــعــدل ضــربــات القلب، ودرجــة 
حرارة الجسم، ومستويات السكر في 
الــــدم. كــمــا يمكنها مــراقــبــة اإلشــــارات 

العصبية التي تتحكم في العضالت.

NFT: فن رقمي قائم على البلوك تشين

 Galaxy كشفت »سامسونغ« عن مبادرة
هــواتــفــهــا  تــســتــهــدف  الــتــي   Upcycling
الــقــديــمــة، عــبــر اســتــخــدام خــوارزمــيــات 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي ومــســتــشــعــرات  ــ ــذكـ ــ الـ
الــهــاتــف مــثــل املــيــكــروفــونــات وأجــهــزة 
اســـتـــشـــعـــار الــــصــــوت لـــتـــحـــديـــد بــعــض 
األصوات مثل بكاء طفل، أو نباح كلب، 
مــمــا يــجــعــل الــهــاتــف مــراقــبــًا لــأطــفــال 
إذ  األلــيــفــة،  الحيوانات  لرعاية   

ً ّ
حــال أو 

ستخدم في 
ُ
امل إلــى  التنبيه  إرســـال  يتم 

حــال وجـــوده خـــارج املــنــزل. كما يمكن 
البيت  إضـــاءة  فــي  للتحكم  استخدامه 

أو تشغيل التلفزيون.
وبــفــضــل خــاصــيــة اســتــشــعــار الــضــوء، 
ــلـــهـــاتـــف إرســـــــــال إشـــــــــارة إلـــى  يـــمـــكـــن لـ
اإلنــارة  الذكي لتشغيل  املنزل  منظومة 
الــكــهــربــائــيــة عــنــد انـــخـــفـــاض مــعــدالت 

اإلضاءة في البيت.
 Zو  Noteو  Galaxy S هــواتــف  وتعتبر 
الــتــي تــم إطــالقــهــا مــنــذ 2018 فصاعدًا 
يحمل  الــذي  التطبيق  لتشغيل  مؤهلة 
تعمل  أن  بــشــرط   ،SmartThings اســــم 
بــنــظــام أنــــدرويــــد 9 أو إصـــــدار أحــــدث. 
املزيد  ها ستدعم 

ّ
أن وأكــدت سامسونغ 

ــزة فــــي املــســتــقــبــل، وتـــهـــدف  ــهــ مــــن األجــ
هـــذه املـــبـــادرة إلـــى الــحــّد مــن الــنــفــايــات 
إعــادة استخدام  اإللكترونية من خالل 

هواتف غاالكسي القديمة.
 اإلصـــدار 

ّ
وأعــلــنــت الــشــركــة الــكــوريــة أن

 Galaxy التجريبي العام من برنامجها
Upcycling تم إطالقه اآلن بشكل رسمي 
املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات  في 

وكوريا الجنوبية.

االصطناعي،  الذكاء  وأنظمة  العمالقة  الكومبيوتر  أجهزة  أن تساهم  املتوقع  من 
خالل العقد املقبل، في تطوير مجال األرصاد الجوية، من خالل تحليل البيانات 
لتوفير  األخــرى  االستشعار  وأجهزة  االصطناعية  األقمار  من  املجّمعة  الضخمة 
توقعات جوية دقيقة على املدين القصير والبعيد. وقد أثبت الذكاء االصطناعي 
قدرته على تحسن دقة وموثوقية التوقعات الجوية، من خالل الرجوع لسجالت 

الطقس السابقة وتحليلها للتنبؤ بحالة الطقس في املستقبل.
األرصـــاد  مــجــال  فــي  العمالقة  الحواسيب  استغالل  إلــى  املتحدة  اململكة  وتطمح 
الجوية، إذ أبرمت اتفاقية مع شركة »مايكروسوفت« من أجل تطوير كومبيوتر 
الجديد على تمويل  املشروع  العالم. وحصل  للمناخ والطقس في  عمالق وقــوي 
الحكومة  مــن  دوالر(  مــلــيــون  و650  )مــلــيــار  إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه  مــلــيــار   1.2 بقيمة 
البريطانية. وتأتي هذه الخطوة بعدما حذر خبراء التغير املناخي، من أن بريطانيا 
الكومبيوتر  ويتميز  األقـــل.  على  ســنــوات  ثــالث  كــل  خطيرة  فيضانات  ســتــواجــه 
الجديد بقدرته على إجراء 32 ألف تريليون عملية حسابية في الثانية، ويمكنه 
تخزين 4 مالين تيرابايت من البيانات، مما يجعله أقوى مرتن من الكومبيوتر 

الذي تعتمده حاليًا خدمة الطقس في البالد، بمجرد تشغيله سنة 2022.
املحلية  للتنبؤات  مفصلة  محاكاة  توفير  فــي  العمالق  الكومبيوتر  وسيساهم 
ملساعدة خدمات الطوارئ في االستعداد لأمطار الغزيرة والفيضانات، من خالل 
تسريع الوصول إلى كميات أكبر من بيانات الطقس واملناخ، مما يوفر للشركات 
فرصًا جديدة لالبتكار وإنشاء خدمات جديدة بناًء على هذه املعلومات. كما يمكن 
لشركات الطيران الوصول إلى معلومات دقيقة حول شدة الرياح ودرجة الحرارة 

في الوقت الحقيقي، وهذا سيؤدي إلى زيادة كفاءة الوقود والسالمة.
ها ستعتمد على الطاقة املتجددة بنسبة %100 

ّ
وأشــارت »مايكروسوفت« إلى أن

 7415 بمقدار  التلوث  نسبة  ذلــك  يخفض  أن  املتوقع  ومــن  الكومبيوتر،  لتشغيل 
طنًا من ثاني أكسيد الكربون في السنة األولى من التشغيل. ويمكن للكومبيوتر 
العمالق استغالل البيانات التي توفرها األقمار االصطناعية وأجهزة االستشعار 
والتنبؤ  العاتية،  والــعــواصــف  باألعاصير  التنبؤ  على  قـــادرة  أنظمة  تطوير  فــي 

بأخطار الكوارث الطبيعية في املستقبل القريب.

عالم االتصاالت صناعات مستقبلية

تحويل هواتف قديمة إلى أجهزة استشعار

كومبيوتر عمالق للتنبؤ باألرصاد الجوية

أحمد ماء العينين

الــواســع للعمالت  االنــتــشــار  أدى 
البيتكوين  خصوصًا   - الرقمية 
- إلـــى اهــتــمــام الــــدول والــشــركــات 

.)Blockchain( بتقنية البلوك تشن
ــتـــي  ــائــــص الـــــجـــــديـــــدة الـ ــخــــصــ ــل الــ ــفــــضــ وبــ
توفرها البلوك تشن، يتم االعتماد عليها 
فـــي مـــجـــاالت اســتــراتــيــجــيــة عـــديـــدة، منها 
الـــخـــدمـــات املــصــرفــيــة والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ــقـــدة  ــعـ ــد املـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ والـــــــزراعـــــــة وســـــالســـــل الـ
نظرًا  الرقمية،  والهويات  الفكرية  وامللكية 
وتحولها  املتبادلة  البيانات  تحمي  ها 

ّ
ألن

تــهــا وفـــك رمــوزهــا  إلـــى صــيــغــة يــمــكــن قــراء
بــواســطــة املــســتــخــدمــن املــصــرح لــهــم بذلك 

فقط.
ومـــع اإلقـــبـــال املــتــزايــد عــلــى الــبــلــوك تــشــن، 
 الــرقــمــي يسمى 

ّ
ظــهــر نـــوع جــديــد مــن الــفــن

NFT art Non-Fungible Token، أو املقتنيات 
القائمة على الرموز غير القابلة لالستبدال، 

توفر تقنية البلوك 
تشين حًال لتوثيق 

البيانات الرقمية، إذ 
تتم مباشرة بطريقة 

آمنة دون الحاجة إلى 
جهات مركزية

الــبــلــوك تشن  وهـــو فــن يعتمد عــلــى تقنية 
امللكية ومنح شهادة تثبت  لضمان حقوق 
أصالة أي منتج رقمي، سواء كان صورة أو 

رسمًا تعبيريًا أو فيديو.
 عدد 

ّ
وبحسب موقع nonfungible.com، فإن

مــشــتــري املــقــتــنــيــات الــرقــمــيــة الــقــائــمــة على 
الرموز غير القابلة لالستبدال ارتفع بنسبة 
قــيــمــة  ــفــــعــــت  وارتــ  ،2020 عـــــام  خـــــالل   %66
إلى  دوالر  مليون   63 مــن  فيها  الــتــعــامــالت 

250 مليون دوالر في العام نفسه.
وبــــــدأت شــعــبــيــة NFT تــتــنــامــى مــنــذ فــتــرة 
إلــى نمو سريع فــي سوق  قصيرة، مــا أدى 
هـــــــواة جـــمـــع املـــنـــتـــجـــات الـــرقـــمـــيـــة، بــعــدمــا 
كـــانـــت تــقــتــصــر عــلــى فــئــة مــــحــــدودة. وبـــات 
بمليارات  استثمارات  النوع يستقطب  هذا 
الـــــــدوالرات، فــقــد شــهــد الــنــصــف األخــيــر من 
عــــام 2020 قـــيـــام مــنــتــجــي األعــــمــــال الــفــنــيــة 
خيالية.  بأسعار  منتجاتهم  ببيع  الرقمية 
ففي أكتوبر/ تشرين األول 2020، باعت دار 
فني  عمل  أول  كريستيز  الشهيرة  املــــزادات 
لالستبدال  القابلة  غير  الــرمــوز  على  قــائــم 
مقابل 131 ألفًا و250 دوالرًا، للوحة تحمل 
اســـــم »بــــــلــــــوك21«، وتـــمـــثـــل تـــصـــور الــفــنــان 
بـــن جــيــنــتــيــلــي، لــشــخــصــيــة مــؤســس عملة 
البيتكوين، ساتوشي ناكاموتو، املجهولة.

ــام فــنــان يــدعــى مــايــك ويــنــكــلــمــان، ببيع  وقــ
مجموعة من األعمال الفنية الرقمية القائمة 
مقابل  القابلة لالستبدال  غير  الرموز  على 
في  مــوقــع متخصص  عبر  دوالر  ألــف   777
هذا النوع من املقتنيات الرقمية، ليتم بعد 

ــال مــــرة ثــانــيــة بمبلغ  ــمـ ذلــــك بــيــع هــــذه األعـ
6.6 مالين دوالر. وكشف تقرير جديد عن 
مع  الــســابــق  املتعاقد  ســنــودن،  إدوارد  بيع 
رمزًا   ،NSA األميركية  القومي  األمــن  وكالة 
غير قابل لالستبدال NFT، عبارة عن عمل 

فني يعرض صورة لوجه سنودن، بحوالي 
5.4 مالين دوالر. كما باع رئيس »تويتر« 
نسخة موثقة من أول تغريدة نشرها بـ 2.9 
للشغف  جــديــد  فــي تجسيد  دوالر،  مــلــيــون 

املتنامي باقتناء السلع الرقمية.

هشام حدانة

جامعة  مــن  الكيمياء  مهندسو  اســتــخــدم 
كفاءة  لــزيــادة  السويسرية حيلة  »لـــوزان« 
تــحــويــل الــطــاقــة لــلــخــاليــا الــكــهــروضــوئــيــة 
لتصل  بيروفسكايت  مــادة  من  املصنوعة 
إلــى 25.6% مــع اســتــقــرار تشغيلي ال يقل 
البيروفسكايت  وتعتبر  ســاعــة.   450 عــن 
ــادة مـــركـــبـــة هــجــيــنــة يــمــكــن تــصــنــيــعــهــا  ــ مــ
ــيـــدات مــعــدنــيــة ومــــــواد عــضــويــة.  ــالـ مـــن هـ
وقـــــد وضـــعـــتـــهـــا خــصــائــصــهــا الــهــيــكــلــيــة 
واإللــكــتــرونــيــة فــي طليعة أبــحــاث املــــواد، 
واسعة  مجموعة  تطوير  في  تدخل  حيث 

ــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــخــاليــا  مــ
ــلــــيــــزر  والــ  LED ومــــصــــابــــيــــح  الـــشـــمـــســـيـــة 

والخاليا الشمسية.
ــكــــونــــة مــع  ــكـــايـــت املــ ــيـــروفـــسـ ــبـ وتـــتـــمـــتـــع الـ
الــهــالــيــد املــعــدنــي، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
بإمكانات كبيرة لتجميع وتحويل الضوء 
األغشية  ذات  الكهروضوئية  الخاليا  فــي 
فورماميدينيوم  مــادة  تبرز  كما  الرقيقة. 
األصناف  )FAPbI3( من بن  اليود  ثالثي 
املـــرشـــحـــة مــــن الـــبـــيـــروفـــســـكـــايـــت. وأثـــبـــت 
ــذا املـــركـــب نــفــســه بــاعــتــبــاره مـــن أشــبــاه  هــ
الــواعــدة إلنتاج خاليا ضوئية  املوصالت 
عالية الكفاءة ومستقرة، ما دفع بالعلماء 

إلى بحث زيادة أدائه واستقراره. وفي هذا 
بقيادة  العلماء،  مــن  فــريــق  االتــجــاه، نجح 
البروفيسور مايكل غراتزل من كلية العلوم 
األســاســيــة، فــي »لـــوزان« فــي تطوير حيلة 
إلـــى زيــــادة أداء  تـــؤدي  كيميائية جــديــدة، 
FAPbI3 بشكل كبير. وتسمح هذه الطريقة 
الكهروضوئية  الــخــاليــا  عــلــى  بــالــحــصــول 
تبلغ  كــهــروضــوئــيــة  تــحــويــل  ــفـــاءة  كـ ذات 
25.6%  ، باإلضافة إلى استقرار تشغيلي ال 
يقل عن 450 ساعة. وقد حقق العلماء هذا 
اإلنجاز من خالل تطبيق »مفهوم هندسة 
األنيون« الذي يرفع من نسبة تبلور طبقة 

FAPbI3 ويزيل عيوبها الهيكلية.

البيروفسكايت تحقق كفاءة تحويل كهروضوئي بنسبة %25.6

البلوك   تشين...  تقنية   لضمان   حقوق   الملكية   الفكرية   وأصالة   أي   منتج   رقمي

الكهربائية: مرسيدس EQS. وهي  الرائدة في فئة السيارات  كشفت مرسيدس عن سيارتها 
سيارة سيدان فاخرة متطورة ومليئة بالتكنولوجيا التي تحمل لنفسها عنوانًا يحسد عليه 
ها أكثر السيارات ديناميكية في العالم. ويقدر معاملها الديناميكي الهوائي )Cx( بـ 

ّ
للغاية: إن

0.20 مقابل 0.23 لطراز Tesla Model 3 الذي كان حتى اآلن أكثر السيارات ديناميكية هوائية 
 +450 EQS األولـــى كــبــدايــة.  املقبل بنموذجن  الخريف  فــي   EQS ــعــالــم. سيبدأ تسويق ل ا فــي 
بمحرك خلفي 245 كيلوواط يولد 333 حصانًا وعزم دوران 568 نيوتن متر. وتوفر بطاريتها 
التي تبلغ 107.8 كيلوواط/ الساعة قطع مسافة تصل إلى 770 كم بشحنة واحدة. أما النموذج 
الثاني فهو 4MATIC 580 EQS مع دفع رباعي بمحركن يطوران 385 كيلوواط و523 حصانًا 

لعزم دوران 855 نيوتن متر، وكالهما يتميز بسرعة قصوى تبلغ 210 كم/ساعة.

مرسيدس EQS األكثر ديناميكية في العالم
ضمن فئة السيارات الكهربائية
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