ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﺎل؛ ﺑﺎ ﺳﺮﯾﻊ
ﺗﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺟﻬﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﻫﺎی ﭘﺮ از آب ﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮔﻠﻮﻟﻪ از ﻣﯿﺎن اﺟﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﻨﻪ
آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﮑﺮاری ﺷﺪه .ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻓﻮق ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ،ده ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر ﺳﺮﯾﻊ

ﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.

ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﻧﺪ ) (Lundﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دورﺑﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر
اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﭘﻨﺞ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ روش ﭘﻨﺞ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻓﺮﯾﻢ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﺎﺻﯽ ،ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ را از ﻫﺮ
ﻓﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺗﺮ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮ ﻟﯿﺰر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ وﯾﮋه،
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ از ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد .رﮐﻮرد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺶ ﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﮐﯿﻮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻫﻤﯿﻦ روش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  4.4ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻓﺮﯾﻢ را در ﻫﺮ

ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻘﯿﺎس زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﮑﻮﺛﺎﻧﯿﻪ ) 1/1000000000000ﺛﺎﻧﯿﻪ( ﯾﺎ ﻓﻤﺘﻮﺛﺎﻧﯿﻪ
) 1/1000000000000000ﺛﺎﻧﯿﻪ( را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ .ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ،ﻣﺒﺤﺚ
اﺣﺘﺮاق را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺎﮐﺮو ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز آن در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻫﻨﻮز اﺑﻬﺎم دارﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ در اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ) ،(plasma dischargeآﻏﺎز واﮐﻨﺶ
ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در روﻧﺪ اﺣﺘﺮاق و در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮا در اﯾﻦ ﺣﺠﻢ واﻗﻌﺎً ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﯾﮏ
ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن )ﺣﺪود  0.3ﺛﺎﻧﯿﻪ( را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  5ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻓﺮﯾﻢ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﻧﺮخ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ) 24ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ( ﭘﺨﺶ ﻧﻤﺎﻢ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  2000ﺳﺎل
ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
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