Blue Box - K.R. Sridhar

ேக.ஆர். �தர் - இன்ைறய ேததியில் அெமாிக்கா ��ைமக்�ம் வியப்ேபா� கவனிக்கப்பட்� வ�ம் ெபயர்.
இ�வைர யா�ேம ெசய்திராத ஓர் அதிசயத்ைத ெசய்� காட்�யதன் �லம் அெமாிக்க பி�னஸ் உலகேம
இவைர அண்ணாந்� பார்த்�க் ெகாண்��க்கிற�. இதில் ெப�ைமக்�ாிய விஷயம், இவர் ஒ� தமிழர்
என்பேத.
அப்ப� என்னதான் சாதைன ெசய்�விட்டார் இந்தத் தமிழர்? தி�ச்சியில் உள்ள ாீஜினல் என்ஜினீயாிங்
காேலஜில் (தற்ேபா� என்.ஐ.�.) ெமக்கானிக்கல் என்ஜினீயாிங் ப�த்� ��த்த�டன் அெமாிக்காவில் உள்ள
இல்�னாய்ஸ் பல்கைலக்கழகத்தில் நி�க்ளியர் என்ஜினீயாிங் ப�த்� விட்�, அேத பல்கைலக்கழகத்தில்
ஆராய்ச்சி ெசய்� டாக்டர் பட்ட�ம் ெபற்றார் �தர். மிகப் ெபாிய �த்திசா�யாக இ�ந்த இவைர நாசா
அைமப்� உடன�யாக ேவைலக்� எ�த்�க் ெகாண்ட�. அாிேசானா பல்கைலக் கழகத்தில் உள்ள ஸ்ேபஸ்
ெடக்னாலஜீஸ் ேலபரட்டாியின் இயக்�நராக அவைர நியமித்த�.
���மா? அதற்�த் ேதைவயான சாத்தியக்��கைளக்

ெசவ்வாய்க் கிரகத்தில் மனிதன் வாழ

கண்�பி�ப்ப� எப்ப�? என்ப� பற்றி ஆராய்ச்சி

ெசய்வேத �தாின் ேவைல. �க்கியமாக ெசவ்வாய்க் கிரகத்தில் மனிதன் �வாசிக்கத் ேதைவயான
ஆக்�ஜைன தயார் ெசய்ய ���மா என்கிற ஆராய்ச்சிைய ேமற்ெகாண்டார். இந்த ஆராய்ச்சியில் மிகப்
ெபாிய

ெவற்றி�ம்

ஓரங்கட்�விட்ட�.

ெபற்றார்.
என்றா�ம்

ஆனால்
தான்

அெமாிக்க

கஷ்டப்பட்�

அரசாங்கேமா

தி�ெரன

கண்�பி�த்த

விஷயத்ைத

அந்த

ஆராய்ச்சிைய

�தர்

அப்ப�ேய

விட்�விடவில்ைல. அந்த ஆராய்ச்சிைய அப்ப�ேய ாிவர்�ல் ெசய்� பார்த்தார் �தர். அதாவ�, ஏேதா
ஒன்றி��ந்� ஆக்�ஜைன உ�வாக்கி ெவளிேய எ�ப்பதற்�ப் பதிலாக அைத ஒ� இயந்திரத்�க்�ள்
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அ�ப்பி, அதேனா� இயற்ைகயாகக் கிைடக்�ம் எாிசக்திைய ேசர்த்தால் என்ன நடக்கிற� என்� ஆராய்ந்�
பார்த்தார். அட, என்ன ஆச்சாியம்! மின்சாரம் தயாராகி ெவளிேய வந்த�.
இனி அவரவர்கள் அவரவ�க்�த் ேதைவயான மின்சாரத்ைத இந்த இயந்திரம் �லம் தயார் ெசய்�
ெகாள்ளலாம் என்கிற நிைலைய �தர் உ�வாக்கி இ�க்கிறார். தான் கண்�பி�த்த இந்தத் ெதாழில்
�ட்பத்ைத அெமாிக்காவில் ெசய்� காட்�ய ேபா� அத்தைன விஞ்ஞானிக�ம் அதிசயித்�ப் ேபானார்கள்.
ஆனால் இந்த �திய ெதாழில்�ட்பத்ைத பயன்ப�த்தி, வர்த்தக ாீதியில் மின்சாரம் தயாாிக்க ேவண்�ெமனில்
அதற்கான இயந்திரங்கைள உ�வாக்க ேவண்�ம். இதற்� ெபாிய அளவில் பணம் ேவண்�ம். இப்ப�ப்பட்ட
ெதாழில்�ட்பத்ைதப் உ�வாக்�ம் பி�னஸ் பிளான்க�க்� ெவன்ச்சர் ேகப்பிட்டல் நி�வனங்கள்தான்
பணத்ைத �த�� ெசய்�ம். �த�க்�ம் அப்ப� ஒ�வர் கிைடத்தார். அவர் ெபயர், ஜான் �யர். சி�க்கன்
பள்ளத்தாக்கில்

பிரபலமாக

இ�க்�ம்

மிகப்

ெபாிய

ெவன்ச்சர் ேகப்பிட்டல்

நி�வனமான

கிளீனர்

ெபர்க்கின்ைஸ ேசர்ந்தவர் இந்த ஜான் �யர். அெமாிக்காவில் மிகப் ெப�ம் ெவற்றி கண்ட ெநட்ஸ்ேகப்,
அேமசான், ��ள் ேபான்ற நி�வனங்கள் இன்� பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்� நிற்கக் காரணம், ஜான் �யர்
ஆரம்பத்தில் ேபாட்ட �த��தான்.
��ள் நி�வனத்ைத ஆரம்பிக்க ஜான் �யர் ெதாடக்கத்தில் ேபாட்ட �த�� ெவ�ம் 25 மில்�யன்
டாலர்தான். ஆனால், �தாின் ெதாழில்�ட்பத்ைத வர்த்தக ாீதியில் ெசயல்ப�த்த ஜான் �யர் ேபாட்ட �த��
100 மில்�யன் டாலர். இ� மிகப் ெப�ம் ெதாைக. என்றா�ம் �ணிந்� �த�� ெசய்தார் ஜான். காரணம்,
�தர் கண்�பி�த்த ெதாழில்�ட்பம் �ற்�ச்�ழ�க்� உகந்த�. ெபா�வாக மின் உற்பத்தி ெசய்�ம்ேபா�
�ற்�ச்�ழல் பிரச்ைனகள் நிைறயேவ எ�ம். அ� நீர் மின் உற்பத்தியாக இ�ந்தா�ம் சாி, அனல் மின்
உற்பத்தியாக இ�ந்தா�ம் சாி. எனேவ �ற்�ச்�ழ�க்� எந்த வைகயி�ம் பங்கம் வராத மின் உற்பத்தித்
ெதாழில்�ட்பத்�க்�

மிகப்

ெபாிய

வரேவற்�

இ�க்�ம்

என்�

நிைனத்தார்

அவர். தவிர, �தாின் ெதாழில்�ட்பத்ைதக் ெகாண்� �ைறவான ெசலவில் மின்சாரம் தயார் ெசய்ய ���ம்.
இந்த பாக்���ந்� உ�வா�ம் மின்சாரம் �ைறந்த �ரத்திேலேய பயன்ப�வதால் மின் இழப்� என்கிற
ேபச்�க்ேக இடமில்ைல. இ� மாதிாி பல நல்ல விஷயங்கள் �தாின் கண்�பி�ப்பில் இ�ப்பைத
உணர்ந்ததால் அவர் அவ்வள� ெபாிய ெதாைகைய �த�� ெசய்தார். நல்லேவைளயாக, ஜான் �யாின்
எதிர்பார்ப்� ெபாய்க்கவில்ைல. கிட்டத்தட்ட எட்� ஆண்�கள் கஷ்டப்பட்� பல�ம் உைழத்ததன் விைள�
இன்� 'ப்�ம் பாக்ஸ்' என்கிற மின்சாரம் தயாாிக்�ம் பாக்ஸ் தயார் ெசய்�ள்ளார்.
�மார் 10 �தல் 12 அ� உயர�ள்ள இ�ம்�ப் ெபட்�தான் �தர் உ�வாக்கி�ள்ள இயந்திரம். இதற்�
உள்ேள

ஆக்�ஜைன�ம்

இயற்ைக

எாிவா�ைவ�ம்

ெச�த்தினால்

அ�த்த

நிமிடம்

உங்க�க்�த்

ேதைவயான மின்சாரம் தயார். இயற்ைக எாிவா��க்�ப் பதிலாக மாட்�ச்சாண வா�ைவ�ம் ெச�த்தலாம்.
அல்ல� �ாிய ஒளிையக் �ட பயன்ப�த்தலாமாம். இந்த பாக்ஸ்கைள கட்டடத்�க்�ள்�ம் ைவத்�க்
ெகாள்ளலாம். ெவட்ட ெவளியி�ம் ைவத்�க் ெகாள்ளலாம் என்ப� சிறப்பான விஷயம். உலகம் ��க்க 2.5
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பில்�யன் மக்கள் மின் இைணப்�ப் ெபறாமல் இ�க்கிறார்கள்ஆப்பிாிக்காவில் ஏேதா ஒ� காட்�ல் இ�க்�ம்
கிராம மக்க�க்� மின்சாரம் ெகா�த்தால், அதனால் அரசாங்கத்�க்� எந்த லாப�ம் இல்ைல என்பதால்
அவர்கள் மின் இைணப்�க் ெகா�ப்பதில்ைல. கிராமத்ைத விட்� வந்தால் மட்�ேம ெபா�ளாதார ாீதியில்
�ன்ேனற ���ம் என்கிற நிைல அந்த கிராம மக்க�க்�. ஆனால் இந்த 'ப்�ம் பாக்ஸ்' மட்�ம் இ�ந்தால்
உலகத்தின் எந்த �ைலயி�ம் மின்சாரம் தயார் ெசய்யலாம்''
என்கிறார் �தர்.
ஒ� 'ப்�ம் பாக்ஸ்' உங்களிடம் இ�ந்தால் இரண்� ��க�க்�த் ேதைவயான மின்சாரம் கிைடத்�வி�ம்.
இேத

பாக்ஸ்

இந்தியாவில்

இ�ந்தால்

நான்�

�தல்

ஆ�

��க�க்�த்

ேதைவயான

மின்சாரம்

கிைடத்�வி�ம். அெமாிக்க ��களில் அதிக மின்சாரம் பயன்ப�த்தப்ப�வேத அங்� ��களின் எண்ணிக்ைக
�ைறயக்

காரணம்.

இன்ைறய

ேததியில்

அெமாிக்காவின்

20

ெபாிய

நி�வனங்கள்

�தாின்

ெதாழில்�ட்பத்ைத பயன்ப�த்தி மின்சாரம் தயார் ெசய்கின்றன. ��ள் நி�வனம்தான் �தன் �தலாக இந்தத்
ெதாழில்�ட்பத்ைத வாங்�வதற்கான கான்ட்ராக்ட்�ல் ைகெய�த்திட்ட�. 'ப்� பாக்ஸ்' �லம் ��ள்
உற்பத்தி ெசய்�ம் 400 கிேலா வாட் மின்சார�ம் அதன் ஒ� பிாி�க்ேக சாியாகப் ேபாகிற�. வால் மார்ட்
நி�வன�ம் 400 கிேலா வாட் மின்சாரம் தயாாிக்�ம் பாக்ைஸ வாங்கி இ�க்கிற�. இப்ேபா� Fedex, E bay,
ேகாக்கா ேகாலா, அேடாப் சிஸ்டம், சான் பிரான்சிஸ்ேகா ஏர்ேபார்ட் ேபான்ற பல நி�வனங்க�ம் இந்த
�திய ெதாழில்�ட்பத்ைதப் பயன்ப�த்தி மின்சாரம் தயார் ெசய்கின்றன.
100 கிேலா வாட் மின்சாரம் தயார் ெசய்�ம் ஒ� பாக்�ன் விைல 7 �தல் 8 லட்சம் டாலர்! அட, அவ்வள�
பணம் ெகா�த்� வாங்க ேவண்�மா? என நீங்கள் நிைனக்கலாம். ஆனால் இந்தத் ெதாழில்�ட்பத்ைதப்
பயன்ப�த்�ம் E bay நி�வனம் கடந்த ஆண்� �தாிடமி�ந்� ஐந்� பாக்ஸ்கைள வாங்கிய�. தனக்�த்
ேதைவயான 500 கிேலா வாட் மின்சாரத்ைத இந்த பாக்�ன் �லேம தயார் ெசய்�வி�கிற�. இந்த
பாக்ஸ்கைள வாங்கிய ஒன்பேத மாதத்�க்�ள் 1 லட்சம் டாலர் வைர மின் கட்டணத்ைத ேசமித்தி�க்கிறதாம் E
bay.
இன்�ம் ஐந்� �தல் பத்� ஆண்�களில் அெமாிக்காவின் பல ��களில் இந்த 'ப்�ம் பாக்ஸ்' இ�க்�ம்.
சாதாரண மனிதர்க�ம் இந்த பாக்ைஸ வாங்கி பயன்ப�த்�கிற அள�க்� அதன் விைல 3,000 டால�க்�ள்
இ�க்�ம்'' என்கிறார் �தர். அந்த அள�க்� விைல �ைற�மா என்� ேகட்டால், ஒ� காலத்தில் லட்சத்தில்
விற்ற கம்ப்�ட்டர் இன்� ஆயிரங்க�க்�ள் கிைடக்கிறேத என்கிறார்கள் �தாின் ஆதரவாளர்கள். �தாின்
இந்த ெதாழில்�ட்பம் எதிர்காலத்தில் நிஜமா�ம் பட்சத்தில் உலகம் ��க்க மக்கள் அந்தத் தமிழாின் ெபயைர
உச்சாிப்பார்கள்.
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