ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻬﭙﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را در ﻧﻘﺎط ﮐﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻮر و دور از دﺳﺘﺮس دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﯾﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارﯾﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن ﻫﯿﭻ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻬﭙﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻤﺎل ﺗﮕﺰاس ﺑﻪ ﯾﺎری ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻬﭙﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﺎع  ۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻧﺘﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ
ﭘﻬﭙﺎد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻠﻮﻻر را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط
ﺧﺎرج از دﺳﺘﺮس ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺻﻠﯽ ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ را در
اﺑﻌﺎدی ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺎی دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را روی ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ روش راه اﻧﺪازی ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎر ﻫﯿﭻ زﺣﻤﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪه
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﯽ در ﺣﺪود  ۱۲۰ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﺑﺎﻗﯽ
ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
دﮐﺘﺮ »ﮐﺎﻣﺶ ﻧﺎﻣﻮدوری« ) (Kamesh Namuduriاز اﺳﺘﺎﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻤﺎل ﺗﮕﺰاس و ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ آﻧﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯽ وات ﻗﺪرت ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ،ﭘﻬﭙﺎد ﺳﻠﻮﻻر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
را ﺗﺎ ﺷﻌﺎع  ۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺗﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ  ۱۰وات اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﯾﺪ ،ﯾﮏ
ﺷﻬﺮ  ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻬﭙﺎد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد«.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ وﺟﻮد دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺗﺮی
ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ در آﺳﻤﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﻫﻨﻮز ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﺮوﯾﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ روش
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ آﻧﺘﻦ ﻫﺎی  BTSﻣﻌﻤﻮل دارد و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﺣﺘﯽ
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

