ماجراهای جالب وسایل و نوآوریهایی که باور نمیکنید کامال اتفاقی اختراع شده باشند

از بستنی و مایکروفرتا پنیسیلین و تفلون!
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هرچند بــســیــاری از مخترعان بـــرای اخــتــراعــات و
پرونده
نــوآوریهــایــشــان زحــمــات زیـــاد و
طوالنیمدتیرامتحملشدهاند
کهطبیعتابایدهمینطورهم
باشد اما بعضی از دستگاهها و نوآوریها نیز
هستندکهکامالتصادفیاختراعشدهاند
و مخترعان آنها در تالش برای اختراع
چیزهای دیگر یا در حــال تحقیق روی
موضوعی دیگر به صورت کامال اتفاقی به
محصوالتجدیدیرسیدهاند!دراینبین
از ابزارهای عادی و روزمره مانند کبریت
گرفته تا خوراکیهایی مثل نوشابههای
گــازدار و بستنی و وسایل و ابــزاری مانند
مایکروفر و دستگاه ضربانساز هرکدام در
پشت خود داستانی از ابداعی تصادفی دارند.
دراینپرونده،داستانچندینموردازاختراعات
تصادفیراباهممرورمیکنیم.

بستنییخی
بیرونماندنلیواندریکشبسرد!
شایدتعجبکنیداگربدانیدکهبستنییخییاهمانچیزی
که ما آن را بیشتر با نام «آالسکا» میشناسیم ،دارای ثبت
اختراع است .ماجرا از این قرار بود که یک کودک 11
سالهآمریکاییبهنام«فرانکاپرسون»دریکیازشبهای
سرد پاییز سال  1905فراموش کرد لیوان آب سودا یا آب
کربناتهاش را که یک چوب همزن هم در داخل آن قرار داشت به داخل خانه ببرد.
یگواراولذتبخشیراکهفردایآنشبپاییزیدرلیوان
اپرسون 20،سالبعدبستنییخ 
آبکربناتهخودیافتهبود،بهعنوانیکاختراعبهنامخودشبهثبترساند.

تفلون

کبریت

چاپگرجوهرافشان

مایکروفر

رهاکردننیمهکارهتحقیقات!

احتراقچوببعدازهمزدنموادیکظرف!

تماسآهنداغبایکخودکار!

همهچیزازآبشدنیکآبنباتشروعشد!

داستاناختراعتفلونازیکآزمایشگاهدرنیوجرسی
آغاز شد .در آوریل  ۱۹۳۸شیمیدانی به نام «روی
پالنکت» در حــال کــار روی گازهای سردکننده
یخچال بود که یک بــاره کــاری برایش پیش آمد و
تحقیق را نیمه کاره رها کرد .روز بعد که سراغ محفظه
یخزدهایکهگازیدرآنذخیرهکردهبود،رفت،متوجهشدنمونهگازخودبهخودبه
یکپلیمرجامدسفیدرنگومومیشکلتبدیلشدهاست.باتحقیقبیشترمشخص
شداینمادهنهتنهادربرابرگرمامقاوماستبلکهاصطکاکسطحپایینیداردوبه
اسیدهایخورندهنیزواکنشنشاننمیدهد.هماکنوناینمادهنهتنهادرظروف
نچسبمورداستفادهقرارمیگیردبلکهدرزمینههاییمانندهوافضا،ارتباطات،
الکترونیکوفرایندهایصنعتینیزاهمیتزیادیدارد.

کبریت اولین بار در سال  1826توسط
«جان والکر» شیمیدان انگلیسی ابداع
شد .والکر در آزمایشگاهش در حال
هم زدن ظرفی از مواد شیمیایی بود که
از قطعه چوبی بــرای هم زدن مخلوطی از
آنتیموان سولفیت ،پتاسیم کلرات ،صمغ و نشاسته استفاده کرد.
بعد از این که چوب را از ظرف مواد شیمیایی بیرون کشید برای پاک
کردن مواد چسبیده به چوب ،آن را روی میز کشید و با شگفتی تمام
متوجه احتراق آن شد .به این ترتیب والکر برای نخستین بار کبریت
اصطکاکی را کشف کرد .او کشف خود را به مردم نشان داد ولی آن را
به ثبت نرساند چون فکر نمیکرد چیز به درد بخوری باشد!

امـــروزه چــاپ اسناد مهم بسیار
س ــاده بــه نظر م ـیرســد امــا اگر
اشتباه یک مهندس نبود ،شاید
این کار به این سادگی امکان پذیر
نمیشد .یکی از مهندسان شرکت
کانن در حالت بیحوصلگی آهن داغی را به طور تصادفی روی
قلم خود گذاشت .بعد از مدتی وقتی به سراغ قلم خود آمد،
متوجه شد که جوهر به طور غیر منتظرهای از نوک خودکار به
بیرون پاشیده است .بررسی بیشتر روی این اتفاق به کشف
اصل جدیدی منجر شد که در نهایت اختراع اولین چاپگر
جوهرافشان را درپی داشت.

در میان همه وسایل آشپزخانههای مــدرن ،اجاق
مایکروفر یک اختراع قابل توجه است .هرچه باشد این
وسیله تهیه یک میان وعده سرپایی را برای ما خیلی
آسان میسازد اما چند نفر میدانند که این ابــزار به
طور تصادفی اختراع شده است؟ در سال «1945پرسی
اسپنسر» مخترع مایکروفر در حالیکه با المپ مغناطیسی کار میکرد ،متوجه شد
که تشعشعات مغناطیسی ،یک آب نبات را در جیبش ذوب کرده است .او اشعههای
مشابهی را در یک محفظه بسته اجاقمانند امتحان کرد و به این ترتیب مایکروفر
اختراع شد .ابزاری که «اسپنسر» اختراع کرد در ابتدا «رادارنج» نام گرفت و پس از
دو سال به استفاده تجاری رسید« .اسپنسر» در سال  1999به تاالر ملی مخترعان
مشهور فراخوانده شد تا نامش در تاریخ ماندگار شود.

نوشیدنیگازدار

پنیسیلین

عاقبتتالشبرایساختشربتدارویی!

کپکزدنغذابعدازتعطیالت!

مخترع اولیه نوشیدنیهای گازدار یک داروســاز به نام
«جان پمبرتون» از کلمبوس جورجیا بود .این نوشیدنی
ابتدا بهعنوان دارو عرضه میشد و فرمول ساخت آن
بهصورتاتفاقیبعدازترکیبشدنباسودابهدستآمد.
«پمبرتون» که دهه  1880میالدی به دنبال تولید شربتی
برای درمان بیماری های معمولی بود با اضافه کردن اتفاقی سودا به شربتی که به
عنوان دارو تولید کرده بود یک نوشیدنی شیرین و گازدار خوش طعم به دست آورد.
«پمبرتون»کهمتوجهشدهبودترکیببهدستآمدهنمیتواندکارزیادیبرایدرمان
بیماریها انجام دهد ،آن را به عنوان یک نوشیدنی راهی بازار کرد .او که داروهای
زیادی اختراع کرده بود اما همه آنها با شکست مواجه شده بودند ،شانس اش را در
بازارنوشیدنیامتحانکردونوشیدنیساختهشدهتوسطاوبهعنوانیکپدیدهجدید
بهموفقیتزیادیدستیافتوبافروشقابلتوجهیمواجهشد.

فهرست اختراعات تصادفی بدون
اشــــاره بــه «پــنـیســیــلــیــن» تکمیل
نمیشود« .سر الکساندر فلمینگ»
باکتریشناس اسکاتلندی کــه در
بیمارستان سنت ماری لندن کار میکرد
پس از بازگشت از تعطیالت تابستانی خود در تاریخ  3سپتامبر
 ،1928متوجه شد که کپکی ظروف آزمایشگاهی او را آلوده کرده
است و همین اتفاق تصادفی ،باعث شد تا او به یکی از داروهای مهم
دست یابد« .فلمینگ» خیلی زود توانست نشان دهد که ماده مزبور
ازرشدبسیاریازانواعباکتریمضربرایانسانجلوگیریمیکند.
در نهایت هاوارد فلوری این ماده مترشحه از باکتریها را تخلیص
کردوباتجویزآنموفقبهدرمانعفونتهابهروشسیستمیکشد.

دستگاهضربانسازقلب

لنزداخلچشمی

سرانجامانتخابیکمقاومتاشتباه!

آسیبدیدنچشمباقطعاتپالستیک!

جالب است بدانید که انتخاب یک مقاومت اشتباه
باعث اختراع ضربا نساز قلب شد« .ویلسون گریت
باخ» در حالی که به عنوان استادیار مهندسی برق در
دانشگاه بوفالو کار میکرد ،نخستین ضربانساز قلب
قابل کاشت را به طور اتفاقی کشف کرد .او که در حال
ساخت یک دستگاه ثبت ضربان قلب بود ،رزیستور یا مقاومت اشتباهی برای
تکمیل مدار دستگاه انتخاب کرد اما متوجه شد که این مدار جدید ،پالسهای
متناوب الکتریکی منتشر میکند .در  7مه  ،1958پزشکان بیمارستان اداره
امور سربازان نشان دادند که این دستگاه کوچکمیتواند ضربان قلب سگ را
کنترل کند .این باتری لیتیومی کوچک در میان بیش از  325اختراع ثبت شده
به نام «گریت باخ» اختراع قابل توجهی است به خصوص که قصد اختراع آن را هم
نداشته است!

درطولجنگجهانیدوم،یکجراح
چشم به نام دکتر «نیکالس هارولد
ریدلی» ،چشمان یک خلبان نیروی
هوایی سلطنتی انگلستان را که
با قطعات پالستیک آسیب دیــده بود
بررسیمیکرد.درطولمعایناتریدلیمتوجهشدچشمانخلبان
بهقطعاتاینپالستیکناسازگارینشانندادهاست.اینمشاهده
تصادفیباپشتوانهتحقیقاتمتمادیدکترریدلیباعثشداودر
جراحی آب مروارید ،این بیماری را با کاشت یک لنز پالستیکی
درمانکند.موفقیتاینعملکهدرابتدابسیاربحثبرانگیزبود،
در نهایت راه را برای نتایج تایید شده گستردهای در جراحی آب
مرواریدبازکردوباعثاختراعلنزداخلچشمیشد.
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