ﻧﺎﺳﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻧﻮی ﺑﻨﮕﻼدﺷﯽ
را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﻨﺪد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ،ﻫﺮ ﺷﺌﯽ را ﺑﺪون راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺖ .ﺣﺎل ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﻨﮕﻼدﺷﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺪاع ﮐﺮده و ﻧﺎﺳﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ دارد از آن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺑﺪاﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪارﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯽ ﺳﯿﻢ را روی ﯾﮏ
ﺑﻮرد ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻣﺤﻤﻮدا ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻨﮕﻼدﺷﯽ در
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮔﺎدرد ﻧﺎﺳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ از ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻧﺎﻧﻮ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ،ﮔﺮاﻓﯿﻦ و… اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را روی ﯾﮏ ﺑﻮرد ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﺮد.

روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺴﻮر در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار روی زﻣﯿﻦ
ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد  .در اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﺳﻨﺴﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارﻫﺎی ﻻزم روی ﺑﻮرد ﻧﺼﺐ

ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﯽ دارد و اﻣﮑﺎن رخ دادن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﺎﺳﺎ ،ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در ﻓﻀﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ

اﮔﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﻨﮕﻼدﺷﯽ ﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﮐﻠﯿﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را آﺳﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در آﺳﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺘﺎی زﯾﺎدی ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮردﻫﺎ
و ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
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ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺎ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻨﻬﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﭼﯿﭙﺴﺖ را ﻧﯿﺰ ﭘﺎﻦ ﻣﯽ آورد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺰ
ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی

ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﮑﺎر ﺑﺮد.
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