
1890م بداأ املهند�س االأملاين رودولف ديزل بالعمل على اخرتاع حمركه الذي كان  يف عام 

وتق�م فكرته على  والتطبيق.  الفكرة  نتاج عن�سرين:  اإن كل اخرتاع  القائل:  به، وه�  يحلم 

اأن املحرك اجلديد يجب اأن يعتمد على مبداأ االحرتاق الداخلي بتح�يل الطاقة الكيميائية 

الكامنة يف ال�ق�د اإىل طاقة حركية، مما يعني احل�س�ل على حمرك ذي كفاءة اأكرب مقارنة 

مع املحركات االأخرى.

وهكذا بداأ ديزل عام 1893 ابحاثه وجتاربه الخرتاع حمركه يف م�سانع MAN للمحركات 

يف مدينة اآوغ�سب�رغ جن�ب اأملانيا وقد تطلب ذلك عماًل �ساقًا فاأثناء اإحدى التجارب انفجر 

املحرك وتطايرت قطعه يف اله�اء مما كاد اأن ي�دي بحياة ديزل ومن معه.

الذكي  املهند�س  لكن  التجربة،  جناح  امكانية  يف  ي�سكك�ن  ديزل  زمالء  من  الكثريون  كان 

والعنيد مل ي�ست�سلم وتابع جتاربه اإىل اأن متكن عام 1897 من ت�سغيل حمركه احللم بق�ة 20 

ح�سانا بال�سكل الذي ت�س�ره، وهذا ما اأحدث انقالبًا كبريًا يف عامل امليكانيك.

اأن ا�ستخدامه يف �سيارات الركاب ال�سغرية مل يتحقق حتى عام  رغم عظم االخرتاع غري 

1936م، ومنذ ذلك التاريخ انت�سر اخرتاع ديزل وحمركه اجلديد يف كل اأنحاء العامل وبداأ 

ا�ستخدامه يف كل املجاالت �س�اء يف ت�سيري االآالت الكبرية يف املعامل اأو ت�ليد الطاقة اأو ت�سيري 

القطارات وال�سيارات مبختلف اأحجامها واأن�اعها.

رغم جناحاته واخرتاعاته اإال اأن ديزل مل يكن دائمًا �سعيدًا وم�فقًا يف حياته، فمنذ اأن كان 

�سابًا يعمل يف باري�س كان ي�اجه امل�ساكل وال�سع�بات، هذا باالإ�سافة اإىل املر�س والنزاعات 

الق�سائية، ويف ليلة 29 اأيل�ل عام 1913م كان ديزل م�سافرًا بال�سفينة من بلجيكا اإىل اإنكلرتا 

للم�ساركة يف تد�سني معمل جديد ملحركات الديزل، انتحر برمي نف�سه من على ظهر ال�سفينة 

يف البحر، ليم�ت غرقًا يف مياه بحر ال�سمال وينهي حياته بطريقة ماأ�ساوية.

دخل كامل باب عمارة �سكنية و�نتظر �مل�سعد ولكنه تاأخر فقرر �أن 

ي�ستخدم �لدرج، ف�ساأل حار�س �لعمارة عن عدد �لدرج فاأجابه �أنه �إذ� 

�سعدنا �لدرج درجتني دىجتني بقيت و�حدة، و�إذ� �سعدنا �لدرج ثالث 

درجات يف كل خطوة يبقى درجتني، و�إذ� �سعدناه �أربع درجات يف كل 

خطوة بقي ثالث درجات، وعند �سعوده بخم�س درجات بكل 

خطوة يبقى لدينا �أربعة و�إذ� �سعدناه ب�ستة بقي خم�سة، 

فكيف ت�ساعد كامل يف معرفة عدد �لدرجات؟

رودولف ديزل ) املخرتع 

العنيد(

ال�سناعة  عاملي  يف  كبريًا  انقالبًا  اأحدث 

الذي  للمحرك  اخرتاعه  بف�سل  وامليكانيك 

مل  الفذ  االخرتاع  هذا  اأن  غري  ا�سمه،  يحمل 

ينقذ حياته من م�ساكل و�سع�بات كانت وراء 

انتحاره بطريقة ماأ�ساوية. 

ولد املخرتع االأملاين رودولف كري�ستيان كارل ديزل ل�الدين اأملانيني مهاجرين يف 

1858م. ومنذ طف�لته اأظهر رودولف نب�غًا وحبًا �سديدًا للمكانيك، وعلى  باري�س عام 

�س�ء ذلك قرر اأن ي�سبح مهند�سًا منذ �سن الرابعة ع�سرة من عمره.

كان والدا ديزل فقريين جدًا مما حتم عليه م�ساعدتهما منذ نع�مة اأظفاره، لكن ال�الد 

التحق  اأملانيا، وهناك  اأقاربه يف  اأحد  اإىل  اأر�سله  ابنه  الذي حر�س على م�هبة وفطنة 

باملدر�سة ال�سناعية يف مدينة اآوغ�سب�رغ.

جديدًا  ف�ساًل  بداأ  وهناك  التطبيقية،  للعل�م  مي�نيخ  بجامعة  ديزل  التحق  اآوغ�سب�رغ  بعد 

من حياته متثل بتحقيق حلمه يف درا�سة امليكانيك والتف�ق فيه، وبعد تخرجه منها عاد اإىل 

باري�س م�سقط راأ�سه ليبداأ حياته املهنية يف فرن�سا كمدير لفرع �سركة ليند الآالت التجميد 

هناك، ويف العا�سمة الفرن�سية قدم �سل�سلة ابداعات وح�سل على براءات اخرتاع فيها، ومن 

اأبرز اخرتاعاته تط�ير اآالت التجميد البخارية التي كانت ت�ستعمل اآنذاك يف �سناعة اجلليد.

كان  منذ  والتكلفة  الطاقة  وت�فري  بالق�ة  يتميز  ميكانيكي  حمرك  باخرتاع  ديزل  حلم 

طالبًا يف الع�سرين من عمره، يف ذلك احلني كان املحرك البخاري الذي ي�ستهلك الطاقة 

بكثافة ي�ستخدم يف املعامل ال�سناعية واالآالت امليكانيكية وال�سفن وغريها.

احل�سان يف املركز االأول غالبًا ما يف�ز بفارق مقداره )اأنف ح�سان(، ورغم ذلك فه� يف�ز مببلغ 

قدرته  االأول  املركز  يف  احل�سان  اأن  يعني  ال  وهذا  الثاين،  املركز  اأ�سعاف  ع�سرة  مقداره  مايل 

و�سرعته 10 اأ�سعاف �سرعة احل�سان يف املركز الثاين، عندما حتدث فارقًا �سئياًل جدًا ومميزًا يف 

عملك وعلى مدى �سن�ات، ف�سي�ؤدي ذلك اإىل نتائج �سخمة فارقة على م�ست�ى النتائج عن االآخرين.       

بريان تري�سي
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وفالن   6/6 نظره  فالنًا  اأن  ن�سمع  ما  كثريًا 

نظره 6/4 اأو 6/9 هل �ساألنا اأنف�سنا ما طبيعة 

وملاذا  بالنظر؟  عالقتها  وما  االأرقام؟  هذه 

هذه االأرقام دون غريها؟

الف�سل  هذا  يف  ذهابنا  يرتدد  الربد  وف�سل  ال�ستاء  ف�سل  يف  اأننا  حيث 

اإىل احلمام بكرثة وخا�سة للتب�ل فهل �ساألنا اأنف�سنا ملاذا يف هذا الف�سل 

تزيد  وبالتايل  للب�ل  الكليتني  اإنتاج  يزداد  بالربودة  ن�سعر  اأو حني  بالذات 

عدد مرات التب�ل؟

حرارته  درجة  على  ليحافظ  اجل�سم  يفعلها  التي  التدابري  ب�سبب  هذا  يحدث 

تنقب�س يف  االأطراف واجللد  امل�ج�دة يف  ال�سغرية  الدم�ية  طبيعية فاالأوعية 

الربد لتمنع فقدان احلرارة للج� املحيط باخلارج، وهذا االنقبا�س ينتج عنه 

ارتفاع يف �سغط الدم الذي يعتمد على حجم الدم يف اجلهاز الدوري ومدى 

انقبا�س االأوعية ال�سغرية، وكلما انقب�ست اأكرث كلما ارتفع ال�سغط اأكرث.

باالإ�سافة اإىل ذلك فاإن نق�سان كمية الدم املتجهة اإىل االأطراف واجللد 

يعني زيادة يف كمية الدم املتجهة لالأع�ساء الداخلية ومن بينها الكلى.

وهكذا ت�سل ر�سالة اإىل اجل�سم مفادها اأن ال�سغط مرتفع وكمية الدم كثرية، فيقرر 

اأن يتخل�س من بع�س كمية ال�سائل ليقلل ال�سغط ويق�م باإيقاف اإفراز امل�اد التي 

تقلل اإخراج الب�ل ويزيد من اإفراز امل�اد التي تطرده، فيزيد اإنتاج الب�ل.

�شمادات اجلروح 
)زوجة ديك�شون كانت 

ال�شبب(

اإىل  الال�سقة  ال�سمادات  اخرتاع  يع�د 

االأمريكي )اإيرل ديك�س�ن( الذي كان ي�سعى من وراء اخرتاعه اإىل حل م�سكلة 

�سل�كية تعاين منها زوجته، ففي عام 1917م تزوج اإيرل من ج�زفني فران�سي�س، 

واكت�سف اأن زوجته ال تتقن التعامل مع اأدوات املطبخ، وقلما تخرج من مطبخها 

دون جروح اأو خدو�س اأو اإ�سابات اأو كدمات اأو حروق، مما كان ي�ستلزم اإجراء 

اإ�سعاف ف�ري وعاجل لها.

املنا�سب  من  يكن  مل  والتي  واحل�ادث  االإ�سابات  تلك  مثل  حدوث  تكرار  مع 

ا�ستخدام ال�سمادات الكبرية ال�سائعة اال�ستخدام يف حينه والتي كانت تغطي 

م�ساحة كبرية من الع�س� امل�ساب، كان ال بد من اإيجاد حل جذري وف�ري لتلك 

املع�سلة، فعمد ديك�س�ن اإىل ل�سق قطع �سغرية من القما�س النظيف واملعقم 

ف�رًا  لال�ستعمال  جاهزة  القطع  هذه  تبقى  بحيث  ال�سق،  �سريط  منت�سف  يف 

عند حدوث اأي طارئ، وبالفعل جنحت الفكرة واأخذت زوجته مبعاجلة نف�سها 

وتطبيب جراحها بعد كل اإ�سابة.

اآند ج�ن�س�ن( عن  ب�سركة )ج�ن�س�ن  العمل  اأ�سدقائه يف  مع  ديك�س�ن  حتدث 

ابتكاره اجلديد، وكيف متكن من حل م�سكلة زوجته، ف�سجع�ه على عر�س هذه 

الفكرة على اإدارة ال�سركة التي رحبت باالخرتاع.

وكانت �سمادات اجلروح ت�سنع من القطن وال�سا�س وال�سمادات الكبرية وتزود 

اأن  اإال  ا�ستخدامها  �سه�لة  من  وبالرغم  ال�سحية،  واملراكز  امل�ست�سفيات  بها 

االإقبال عليها كان �سعيفًا يف البداية حيث بلغ قيمة ما مت بيعه منها يف ال�سنة 

االأوىل نح� 3000 دوالر فقط، لذلك جلاأت ال�سركة اإىل اإنتاج اأحجام متفاوتة 

ال�اليات  اأنحاء  كافة  يف  الك�سفية  الفرق  على  جمانًا  بت�زيعها  وبداأت  منها 

املتحدة.

حظي اإيرل ديك�س�ن بتقدير �سركته، فعني نائبًا للرئي�س حتى عام 1957م عندما 

متت اإحالته على التقاعد، وا�ستمر بعدها ع�س�ًا يف جمل�س اأمناء هذه ال�سركة 

حتى ت�يف يف عام 1961م بعد اأن و�سل اخرتاعه اإىل كافة اأ�سقاع االأر�س.

تعليم . عل�م . اإبداع

�لفائز بجائزة
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