دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﯿﺰر ﮐﻨﺞ دﯾﻮار
را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﮐﻨﺞ
دﯾﻮارﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﯾﻮت وات واﻗﻊ در ﮔﻼﺳﮕﻮی
اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﻧﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺸﺖ ﻟﺒﻪ دﯾﻮارﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ روزی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﻧﻮر ﻟﯿﺰر ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ آن را از ﭘﺸﺖ

ﮔﻮﺷﻪ دﯾﻮار ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ .ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﺎﻟﺲ ﻧﻮری ﻟﯿﺰر
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ )ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺧﻂ ﻟﺒﻪ ﮔﻨﺞ دﯾﻮار( ﺗﺎﺑﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻮر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﮐﺮه ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮر ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮ دﯾﻮار ﻗﺮاردارد ﻣﯽ رود و ﺑﻪ آن
ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﺗﺎﺑﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .دورﺑﯿﻦ ﻓﻮق ﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ داده
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و
ﺷﺪه و از ﻗﺒﻞ در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﯾﻮار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻓﻮﺗﻮن ﻧﻮری را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﺗﻐﺮات
ﻧﻮر را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی  20ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻓﺮﯾﻢ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از روی ﺷﮑﻞ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻮر ،اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از دورﺑﯿﻦ وﺟﻮد ﺟﺴﻢ ﭘﺸﺖ ﻟﺒﻪ دﯾﻮار
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺟﺴﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎت را ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﺎن
ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺼﺐ آن روی ﺧﻮدروﻫﺎ ،از ﻋﺒﻮر ﺧﻮدروی دﯾﮕﺮ
از ﮔﻮﺷﻪ دور از دﯾﺪ راﻧﻨﺪه ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﭘﺮوژه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری در ﻣﻪ،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻋﻤﺎق ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺸﺖ دﯾﻮارﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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