اﺑﺰارﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ دﯾﺰﻧﯽ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻠﻤﺎ رﺿﻮان ﺟﻮ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺰﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﺎده ای ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺣﺘﯽ از ﺗﺮﮐﭙﺪ ﻫﺎی اﻧﮕﺸﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه  MITﻫﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﮐﻪ »ﺻﻮت-اﺑﺰار« ﯾﺎ  Acoustrumentsﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﺑﺎ
ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺧﻮدش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ  Uﺷﮑﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻮاج اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ را از اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن
آن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻠﻔﻦ را ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ در اﻣﻮاج
ﻣﺬﮐﻮر )ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺧﻢ ﮐﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻦ آن ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻓﻠﻮت از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮراخ ﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه روی
ﻟﻮﻟﻪ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺟﺮﯾﺎن را ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﮐﺮد .ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﻮاع دﮐﻤﻪ ،ﺳﻮﺋﯿﭻ و
ﺳﺮﭘﯿﭻ را روی ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻣﻮاج را ﻃﻮری ﺗﻐﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎم
دﺳﺘﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺻﻮت-اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ روی ﻗﺎب ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻮار ﺷﺪه و ﻣﺜﻼ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺗﺮ دورﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل زﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻟﺐ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﻠﻔﻦ
ﺷﻤﺎ را ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮی آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﮏ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ در ﻣﯽ آورد.
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺜﻼ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﺑﺰار واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
)ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻻ( ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻮت اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﻟﯿﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﭘﺎﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ
ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺪا ﮐﺮدن ﭘﺲ اﻧﺪازش ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﻫﺎ را ﺑﺨﺮد.
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