ﺑﺎ اﯾﻦ آﻧﺘﻦ  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی از اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ ﭘﯿﻐﺎم
دﻫﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﻏﻮاﺻﺎن در اﻋﻤﺎق درﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ از زﺑﺎن اﺷﺎره ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻋﻤﺎق
درﯾﺎ ،ﻏﺎرﻫﺎ و ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه
اﺳﻠﮏ ) (SLACﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﯾﮏ آﻧﺘﻦ  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮادی ﻧﻈﯿﺮ آب ،ﺧﺎک ﯾﺎ ﺳﻨﮓ
ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻣﺪرن ﺑﺪل ﺷﺪه .ﺣﺎل آﻧﺘﻦ
ﺟﯿﺒﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﻠﮏ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج ) VLFاﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ( روش
دﯾﮕﺮی در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ از اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
رادار و ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﻮاج  VLFﺑﺮ ﺧﻼف
اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺰاران ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ آب و ﺧﺎک ﻧﯿﺰ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﻣﻮاج  VLFﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ آﻧﺘﻦ
 ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺪازهی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی دارد و ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺒﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد و در آﯾﻨﺪهی ﻧﺰدﯾﮏ

ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻧﺘﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﻠﮏ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی اﻣﻮاج اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﺘﻦ ﻫﺎی

ﻓﺸﺮده  ۳۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ  ۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داده اﻧﺘﻘﺎل داد .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﺘﻦ  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﻠﮏ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل دادهای ﻣﻌﺎدل  ۱۰۰ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﮐﺎرﺑﺮ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم را ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ  ۱۰۰ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ رﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ در اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ

ارﺳﺎل ﻣﺘﺨﺼﺎﺗﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

