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اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺎرﯾﮏ در راﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﻓﻦ ) (Grapheneرا در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ای ﺟﺎدوﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ،
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ :از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺎرﯾﮏ و ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﺪ در ﺷﺐ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﮐﺴﺘﺮ
) (Exeterاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ

ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﭙﯿﮑﺮ ،آﻣﭙﯿﻠﯿﻔﺎﯾﺮ و اﮐﻮﻻﯾﺰر را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ورﻗﻪ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ﻫﻮا و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺻﺪا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ و ﻻﯾﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﻌﺎش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ درآوردن ﻫﻮا ﮐﻪ در ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ورﻗﻪ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﺴﺎط و
اﻧﻘﺒﺎض ﻫﻮا در اﻃﺮاف ﻻﯾﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﻓﻘﺪان ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻫﻮا ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻗﺮار دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻨﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ .ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﮐﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺷﻔﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درون
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را در ﻣﻮاردی
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻓﺮاﺻﻮت و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﮕﻨﺎل ) (signal combinationﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺘﯽ در ﺣﺪ ﯾﮏ ورﻗﻪ ﮐﺎﻏﺬ ،ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

