ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺑﺪاع ﻧﻮﻋﯽ آﻧﺘﻦ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آب درﯾﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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وﻗﺘﯽ دور ﺗﺎ دورت را آب ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﻫﺴﺖ؟ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﺑﺎ اﺑﺪاع ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻧﺘﻦ آﺑﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده ،ﺑﻪ روش ﺗﺎزه ای ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل و درﯾﺎﻓﺖ داده
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﺘﻦ ﻫﺎی آﺑﯽ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر از آب درﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻧﻤﮏ
ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی دﺳﺖ ﮐﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ آﻧﺘﻦ اﺑﺘﺪاﺋﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

آﻧﺘﻦ ﻫﺎ در ﮐﻞ ،ﺻﺮﻓﺎ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﻓﻠﺰات رﺳﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ آب ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از اﻏﻠﺐ ﻓﻠﺰات اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺪد
و رﻗﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﮕﻮﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ را ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﺪه ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪﻫﺪ
و  SeaAerialرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻈﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺪه ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎن آﺑﯽ را ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﻤﭗ و ﻧﺎزل ،ﺟﺖ آﺑﯽ )ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺸﺮده
آب( ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺳﻤﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻣﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺑﺪاﻋﯽ اش ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ .در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮآوری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی دارای ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ )ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ و زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی دور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد(
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻧﺘﻦ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺷﺎن ﺑﻪ ده ﻫﺎ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ آﻧﺘﻦ ﻫﺎ دﺷﻮار ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺟﺖ
آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﻤﯽ زود اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ آﻧﮑﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺸﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ و وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم  ScreamingMustardﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎﯾﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرت »اوﻟﯿﻦ آﻧﺘﻦ آﺑﯽ« ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﭼﻨﺪان ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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