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ﺳﺎل  ۱۵۰۲ﭘﺲ از ﻣﯿﻼدی ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ دوم اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮدی ﻣﯽ
ﮔﺮدد ﺗﺎ ﭘﻠﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺧﻠﯿﺞ ﺷﺎخ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺴﺎزد و اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﮔﺎﻻﺗﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﯿﺪ داوﯾﻨﭽﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﮕﺮد در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ و ﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را
اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ دوم ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﻮس
را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﺪه داوﯾﻨﭽﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﻬﺎ ﺑﻮد؛ ﭘﻞ داوﯾﻨﭽﯽ ﻧﻪ ﭼﻮب داﺷﺖ و
ﻧﻪ ﻣﻼت ،ﺻﺮﻓﺎ از ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﻮس ﺑﺰرگ داﺷﺖ ﮐﻪ

اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ از زﯾﺮ آن را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ آن ﻃﺮح را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن MIT
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻮﭼﮏ از آن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮدن و ﻣﻘﺎوﻣﺘﺶ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از اﯾﻦ ﭘﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ام آی ﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻨﺪﺳﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن  MITﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ از ﭘﻞ داوﯾﻨﭽﯽ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ  ۱۲۶ﺑﻠﻮک ﺟﺪﮔﺎﻧﻪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﺮدن

اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺎده دﯾﮕﺮی )ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮔﺮاﻧﺶ( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
اﯾﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد را اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺪل ﺧﻮد از ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ داوﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد

و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺘﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز آن دوران را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻞ داوﯾﻨﭽﯽ در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﺪه ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﮓ )ﻣﺎده اﺻﻠﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ در آن دوران( و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼت ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ام آی ﺗﯽ ﻧﯿﺰ از ﻫﯿﭻ ﻣﻼﺗﯽ در ﻣﺪل ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺟﺪا ﮐﺮدن دارﺑﺴﺖ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻞ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﺘﯽ ﻣﺪل ﺧﻮد را روی
دو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺘﺤﺮک ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در زﻟﺰﻟﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﻞ
داوﯾﻨﭽﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ دوام ﻣﯽ آورد.
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