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ُقدر  لو  الأمر  �سيكون  ت�ساءلت يوما ما كيف  هل 
رائد  ياأكل  كيف  الف�ساء؟  يف  والعمل  العي�ش  لك 
الريا�سة؟  ميار�ش  وكيف  ينام؟  وكيف  الف�ساء؟ 
وما الروتني اليومي له؟ وكيف يرفه عن نف�سه؟ 

وغري ذلك من اأ�سئلة.
الروتني ال�سباحي

ل����رواد ال��ف�����س��اء اح��ت��ي��اج��ات ال��ن��ظ��اف��ة ذات��ه��ا 
�سعرهم  فيغ�سلون  الأر����ش،  على  للأ�سخا�ش 
لكن  وي�ستحمون،  ويحلقون  اأ�سنانهم  وينظفون 
العناية  ف��اإن  اجلاذبية  ان��ع��دام  ظ��روف  نتيجة 

باأنف�سهم تختلف بطرق عديدة.
فرواد الف�ساء ينظفون �سعرهم "ب�سامبو" خا�ش 
 ،)rinseless( امل��اء  ا�ستخدام  اإىل  يحتاج  ل 
ملر�سى  اأ�سل  "ال�سامبو"  من  النوع  هذا  وُط��وِّر 
ا�ستخدام  ي�ستطيعون  ل  ال��ذي��ن  امل�ست�سفيات 

احلمام.
وميلك معظم رواد الف�ساء اأدوات النظافة اخلا�سة 
بهم، والتي اختارها كل واحد منهم بنف�سه، مثل 
نوع الفر�ساة ومعجون الأ�سنان. وب�سكل عام فاإن 
التي  نف�سها  هي  الأ�سنان  بنظافة  العناية  طرق 

على الأر�ش.
ا�ستخدام  فاإن  اجلاذبية،  انعدام  لظروف  ونظرا 
ال�سيء  بع�ش  معقد  اأم��ر  )امل��رح��ا���ش(  اخل��لء 
مقارنة مبا يفعله اأهل الأر�ش، فعلى رواد الف�ساء 
املرحا�ش  مقعد  على  اأنف�سهم  ميو�سعوا  اأن 
با�ستخدام قيود ال�ساق، واملرحا�ش يعمل اأ�سا�سا 
مثل املكن�سة الكهربائية مع مراوح متت�ش الهواء 

والف�سلت يف �سوان خا�ش.
ويكون  للتبول،  �سخ�سي  قمع  ف�ساء  رائد  ولكل 
وتعمل  املياه،  خرطوم  مثل  بخرطوم  مت�سل 
من  والف�سلت   الهواء  امت�سا�ش  على  املراوح 
ال�رصف  مياه  خزان  اإىل  واخلرطوم  القمع  خلل 

ال�سحي.
الطعام يف الف�ساء

يذهبون  من  يفعله  ما  عادة  الف�ساء  رواد  يفعل 
اأ�سدقائهم،  مع  جماعية  رح��لت  يف  للتخييم 
اأن����واع م��ت��ع��ددة من  فهم ي��خ��ت��ارون م��ن ب��ني 
الطبيعية  الأطعمة، بع�سها ميكن تناوله بحالته 
اأطعمة  تتطلب  حني  يف  والفواكه،  الفطائر  مثل 
واجلبنة  املعكرونة  مثل  املياه  اإ�سافة  اأخ��رى 
جهاز  املحطة  يف  ويتوفر  "ال�سباغيتي".  اأو 
توجد  ل  لكن  الأط��ع��م��ة،  لت�سخني  مايكرويف 
وُيعد  الطعام  ُيحفظ  اأن  يجب  ول��ه��ذا  ث��لج��ة، 
يف  خا�سة  ف�����س��اده  لتجنب  ملئمة  بطريقة 
املهمات طويلة الأمد. وتتوفر لدى الرواد التوابل 
مثل "الكات�ساب" واخلردل واملايونيز، اأما امللح 
ميكن  ل  لأنه  �سائل،  ب�سكل  فقط  فيتوفر  والفلفل 
اأطعمتهم  على  والفلفل  امللح  ر�ش  الف�ساء  لرواد 
ميكن  اجلاذبية  انعدام  ب�سبب  لأن��ه  الف�ساء  يف 

فتحات  وت�سد  الفلفل  اأو  امللح  ذرات  تتطاير  اأن 
التهوية اأو تلوث املعدات اأو تعلق يف عيون رواد 

الف�ساء اأو اأنوفهم.
الطعام  من  وجبات  ث��لث  الف�ساء  رواد  ياأكل 
�سمان  على  التغذية  خ���راء  ويعمل  ي��وم��ي��ا، 
من  م��ت��وازي��ة  مبقادير  وجباتهم  ت��زوده��م  اأن 
فرق  مراعاة  تتم  كما  واملعادن،  الفيتامينات 
الذكر  الرائد  يحتاجها  التي  احلرارية  ال�سعرات 
مقارنة مع رائدة الف�ساء الأنثى، وميكن لكل رائد 
ف�ساء الختيار من بني اأنواع عديدة من الأطعمة 
واملاأكولت  البقر  وحلم  والدجاج  الفواكه  مثل 
م�رصوباتهم  ت�سمل  كما  اإلخ،  واحللوى...  البحرية 
وع�سري  ال��رت��ق��ال  وع�سري  وال�����س��اي  ال��ق��ه��وة 
تغليف  اأكيا�ش  يف  الأطعمة  وحتفظ  الليمون. 
مرنة  تكون  بحيث  ت�سميمها  ومت  واح��دة،  ملرة 
تخزينها  عند  م�ساحة  وتوفر  ال�ستخدام،  و�سهلة 

اأو التخل�ش منها.

اأيون  الليثيوم  بطاريات  ا�ستخدام  جمالت  تتو�سع 
وحتى  الذكية  الهواتف  من  اب��ت��داء  كبري،  ب�سكل 
ال�سيارات، لكن امل�سكلة تكمن يف �سحنها، وهو اأمر 
النانو"  "مركز تكنولوجيا علم  تو�سل باحثون من 
اإيجاد  اإىل  "�سنرتال فلوريدا" الأمريكية  يف جامعة 

حل عر تطوير مكثفات فائقة نانوية.
من  الطاقة  تخزن  التي  البطاريات  خلف  فعلى 
تخزن  املكثفات  ف��اإن  كيميائية،  عمليات  خ��لل 
بذلك  وهي  ال�ساكنة،  الكهرباء  با�ستخدام  الطاقة 
ال�سحن  �رصعة  حيث  من  البطاريات  على  تتفوق 
تاآكلها  جانب  اإىل  ال��وزن  وخفة  والتفريغ  العالية 
البطيء ن�سبيا، وعدم احتوائها على مواد كيميائية 

�سامة وخطرية.
من  اأعلى  تخزين  ق��درة  الفائقة  املكثفات  ومتلك 
املكثفات  هذه  ا�ستخدام  لكن  العادية،  املكثفات 
على  املحمولة  احلوا�سيب  اأو  الذكية  الهواتف  يف 
�سبيل املثال غري عملي ب�سبب كر حجمها مقارنة 
ذاته  املقدار  تخزين  عند  اأيون  الليثيوم  ببطاريات 

من الطاقة، وهنا لعبت الهند�سة النانوية دورها.
فلوريدا  �سنرتال  جامعة  من  الباحثون  طور  فقد 
اأ�سلك نانوية تتاألف  مكثفات فائقة م�سنوعة من 
بلورات  م��ن  )م�سنوعة  البعد  اأح��ادي��ة  ن��واة  م��ن 

التنج�سنت(  اأك�سيد  لثالث  اأح��ادي��ة 
الأبعاد  ثنائية  بهياكل  ملفوفة 

كريتيد  ثاين  من  )م�سنوعة 
مف�سولة  التنج�ستني( 
من  ب��ج��زء  بع�سها  ع��ن 

النانومرت.
املكثفات  ت��ك��ون  وب��ه��ذا 
النانو  اأ�سلك  من  الفائقة 
احلجم،  م�سكلة  حلت  قد 

على  امل���واد  اأن  وذل���ك 
لها  ال��ن��ان��و  م��ق��ي��ا���ش 
واحد  بعد  الأق��ل  على 
نحو  من  اأقل  قيا�سه 
حيث  نانومرت،  مئة 

والذي  امليليمرت،  من  املليون  من  جزء  النانومرت 
هو اأ�سغر مبئة األف مرة من قطر �سعرة الإن�سان؛ اأي 
اأنه ميكن و�سع مليني من اأ�سلك النانو يف نف�ش 
اأيون يف هاتف  احلجم الذي حتتله بطارية ليثيوم 

خلوي.
ويوؤدي جتميع مليني من اأ�سلك النانو اإىل اإنتاج 
مكثفات فائقة ذات خ�سائ�ش جتعلها بديل مثاليا 
لبطاريات الليثيوم اأيون، فهي تتميز ب�رصعة فائقة 
فائقة  ال�سحن  اإعادة  ف�رصعة  والتفريغ؛  ال�سحن  يف 
لدرجة اأنه ميكن �سحن الأجهزة الكهربائية املزودة 
مبكثفات فائقة باأ�سلك النانو خلل ثوان، و�سحنها 

�سيدوم اأكرث من اأ�سبوع عند ال�ستخدام العادي.
اأما معدل �رصعة التفريغ العايل ف�سيتيح لل�سيارات 
باأ�سلك  الفائقة  باملكثفات  امل��زودة  الكهربائية 
بال�سيارات  مقارنة  اأكر  ب�رصعة  الت�سارع  النانو 

املجهزة ببطاريات الليثيوم اأيون.
كما اأنها ل تتاآكل ب�رصعة بطاريات الليثيوم اأيون، 
ففي حني تدوم الأخرية بني األف اإىل 1500 دورة 
النانو  باأ�سلك  الفائقة  اإعادة �سحن فاإن املكثفات 
مل ُتظهر اأي تراجع يف اأدائها بعد اإخ�ساعها لثلثني 

األف دورة اإعادة �سحن.
الفائقة  املكثفات  فاإن  �سبق  ما  كل  اإىل  واإ�سافة 
�سنعها  وميكن  مرنة  النانو  باأ�سلك 
يف  دجمها  اأو  خمتلفة  باأ�سكال 

الأجهزة القابلة للرتداء.
ف��اإن  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  ويف 
تزال يف  ما  املكثفات  هذه 
وغري  التجريبية  مراحلها 
جاهزة لعتمادها جتاريا، 
التقنية  نقل  مكتب  ويعمل 
يف اجلامعة على ت�سجيل 
ب�����راءة اخ�����رتاع ب��ه��ا، 
املتعلق  البحث  ون�رص 
بهذه التقنية يف جملة 
الكيميائية  اجلمعية 

الأمريكية.

اإذا كنت تريد اأن ت�سعر باملتعة وجُتّرب الدخول اإىل 
ميزانية وكالة  اإىل  احلاجة  اجلا�سو�سية، دون  عامل 
 SKEYE ال�ستخبارات الأمريكية، فعليك بكامريا
ال�سغرية  الطائرة  الكامريا  تلك   ،Nano 2 FPV

التي ت�سبه الطائرة بدون طيار.
يبلغ  بينما  بو�سة،   1.6 الكامريا  هذه  عر�ش  يبلغ 
الكامريا  ت�ستطيع  فيما  بو�سة،   0.9 ارتفاعها 
الأنيقة، التي يبلغ وزنها 0.59 اأون�سة، الطريان يف 
6 اجتاهات، واأداء الأعمال املثرية البهلوانية وفقًا 

.TRNDlabs ملوزع املنتج
لل�سباب  منا�سبة  املميز  احلجم  هذا  يجعلها  فيما 
الذين يعملون يف وكالت التدريب ال�رصية، كما اأن 
اإىل  99 دولراً، ي�سري  �سعرها املنخف�ش الذي يبلغ 

اأنها �ستكون يف متناول يد املواطنني العاديني.
ومتر اللقطات عر لوحة الكامريا اإىل وحدة التحكم 
تلتقطه  ما  بروؤية  لك  ي�سمح  مما  بها،  مت�سك  التي 
الأمر  هذا  يكون  ما  وع��ادًة  دقيق،  ب�سكل  الكامريا 

جيداً يف اأمور التج�س�ش اأمام منازل اخل�سوم.
بقعة  اأن حتوم يف  اأي�سًا  الكامريا  باإمكان  اأنه  كما 
امللعب  يف  ب�سبطها  للم�ستخدم  ي�سمح  مما  واحدة، 
التقاطها  يكون  اأن  من  قلق  بدون  ميل،  اأو  بزاوية 

للم�ساهد يعمل يف الجتاه اخلاطئ .
اأن يعتادوا  الأمر على امل�ستخدمني  كما ي�سهل هذا 

وتقليب  ال�سغري،  اجلهاز  هذا  مثل  على  ال�سيطرة 
 barrel ن��وع  م��ن  لقطات  �سناعة  اأو  اللقطات 

.rolls
اأعلى  اإىل  ال�سغرية  الكامريا  حتّلق  اأن  ومبجرد 
التحكم  عنا�رص  ح�سا�سية  �سبط  ميكنك  للطريان، 

للتعامل مع الكامريا ب�سكل اأف�سل.
ب�اأ�سواء  م��زودة   Nano 2 كامريا  اأن  عن  ف�سًل 
تبدو  التي  اخلا�سية  وهي  ليًل،  للتحليق   LED
داخل  املوجودة  اللقطات  مل�ساهدة  اأي�سًا  مفيدة 
قيد  ال��ك��ام��ريا  ت��ك��ون  ل  ع��ن��دم��ا  التحكم  ل��وح��ة 

ال�ستخدام. 
اإل اأن العيب الوحيد بالكامريا يكمن يف اأن حجمها 
الأخرى؛  هي  �سغرية  بطاريتها  اأن  يعني  ال�سغري 
خم�ش  من  اأك��رث  ال�ستمرار  عن  رحلتها  يعيق  مما 
دقائق يف كل مرة. كما اأن ا�ستغراقها ن�سف �ساعة 

لل�سحن قد يبدو حمبطًا بع�ش ال�سيء.
على  اللوم  اإل��ق��اء  ال�سعب  من  ذل��ك،  من  بالرغم   
ب�سبب  �سعرها  يف  الت�سكيك  اأو  امل�سنعة  ال�رصكات 

حجمها ال�سغري.
لن  دولراً   99 يبلغ  الذي  الكامريا  �سعر  اأن  ُيذكر   
ي�ستمر طويًل، اإذ اإن املوزع TRNDlabs �سيعيد 
ال�سعر اإىل 129 دولراً بعد انتهاء الرتويج للجمعة 

ال�سوداء.

علماء يرسلون رسائل نصية باستخدام إشارات كيميائية 

يوم في حياة الرواد بمحطة الفضاء الدولية 

بطارية بتقنية النانو بإمكانها شحن الهاتف بثوان 

للراغبين بااللتحاق في عالم الجاسوسية! بـ99 
دوالرًا.. اقتِن أدق وأصغر كاميرا طائرة بالعالم

البنتاغون ينضم ألبل وبوينغ بتطوير التقنية القابلة لالرتداء 

متك��ن باحث��ون م��ن جامعة �س��تانفورد الأمريكية من اإر�س��ال ر�س��الة ن�س��ية 
با�س��تخدام م��واد كيميائية بدل م��ن الكهرباء والأم��واج الكهرومغناطي�س��ية، 
ويعتقدون اأن هذه الطريقة اأقل �رصرا على الإن�س��ان من الو�س��ائل امل�س��تخدمة 
حالي��ا. وم��ع اأن جمي��ع نظ��م الت�س��الت احلالية -م��ن الهوات��ف الذكية اإىل 
الإنرتنت-ت�س��تخدم الإ�س��ارات الكهربائي��ة اأو الكهرومغناطي�س��ية )الراديوية( 
لنق��ل املعلوم��ات �س��لكيا اأو ل�س��لكيا اإل اأن باحث��ي جامعة �س��تانفورد طوروا 
نظاما بديل ي�س��تخدم م��واد كيميائية ولكن��ه يقوم على نف�ش مب��داأ النقل، اأي 

عر الإ�سارات.
وي�س��تعي�ش النظ��ام اجلدي��د ع��ن الت�س��ال الثنائ��ي القائ��م على نقل اأ�س��فار 
وواحدات بنب�س��ات اأ�سا�س��ها م��ادة اخلل )كحم�ش( ومنظف زج��اج )كقاعدة( 
تر�س��ل من خ��لل اأنابي��ب بل�س��تيكية، وي�س��تخدم حا�س��وب تقلي��دي لتحويل 

الأ�سفار والواحدات )البتات( املر�سلة اإىل نب�سات ب�سيغة كيميائية.
ويف الط��رف املقاب��ل، يق��وم جهاز ا�ست�س��عار لدرجة حمو�س��ة ال�س��وائل اأو ما 
يع��رف ب���)pH( بتحويل النب�س��ات اإىل اأ�س��فار وواحدت مرة اأخرى لتف�س��ري 

واإظهار الر�سالة الن�سية املر�سلة.

ان�س��مت وزارة الدف��اع الأمريكي��ة اإىل �رصكت��ي اأب��ل وبوين��غ وجامع��ة هارفارد 
وغريه��ا لتطوير وت�س��نيع اإلكرتوني��ات هجينة مرن��ة ميكن للجن��ود ارتداوؤها اأو 

جعلها جزًء من ج�سم طائرة اأو اأي و�سيلة اأخرى ت�ستخدم فيها.
ويدف��ع التطور املت�س��ارع للتقنيات احلديث��ة وزارة الدفاع الأمريكي��ة اإىل البحث 
ع��ن ���رصاكات مع القط��اع اخلا�ش بدل م��ن تطوير تل��ك التقنيات بنف�س��ها، وفقا 
مل�س��وؤولني بال��وزارة. كما قال وزي��ر الدفاع الأمريكي اأ�س��تون كارت��ر اإن الوزارة 
�ستن�س��م اإىل كون�س��ورتيوم )احتاد( "فليك�ش تك األيان�ش" الذي ي�سم 162 �رصكة 
وجامع��ة وجمموع��ات اأخ��رى ابتداء م��ن بوينغ واأب��ل وجامعة هارف��ارد وحتى 
�رصكات مثل "اأنظمة بوليمر اأدفانتي�ست اأكرون" وكلية املجتمع "كالمازو فايل". 
واأ�س��اف اأن "هذه تكنولوجيا نا�س��ئة ت�س��تخدم مواد مرنة متقدمة مزودة بدوائر 
واأجهزة ا�ست�س��عار وطاقة وتدجمها برقائق �سيليكون رفيعة حتى تنتج يف نهاية 
الأمر اجليل اجلديد من املنتجات الإلكرتونية". فيما اأو�سح اأن احلكومة الأمريكية 
�ست�س��اهم يف الكون�س��ريتيوم مببل��غ 75 ملي��ون دولر عل��ى مدى خم�ش �س��نوات، 
و�سي�س��يف احتاد ال�رصكات ال��ذي يديره خمتر اأبحاث �س��لح اجلو الأمريكي 90 
مليون دولر، كما �ستقدم احلكومات املحلية املزيد من املال بحيث ي�سل اإجمايل 

التمويل اإىل 171 مليون دولر.
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