اﯾﻦ رﺑﺎت ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﺧﺮدﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻖ
اﻗﯿﺎﻧﻮس را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﯾﮏ رﺑﺎت ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﻮدال »ﻣﺎرﯾﺎﻧﺎ« در ﻋﻤﻖ  ۱۰ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﺘﺮی اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ .ﻓﺸﺎر ﺧﺮدﮐﻨﻨﺪه در ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪن ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ ﺷﻮد.

ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ رﺑﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﺳﺒﮏﺗﺮ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه  Zhejiangﭼﯿﻦ اﯾﻦ رﺑﺎت را ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺣﻠﺰونﻣﺎﻫﯽ ) (Snailfishﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻇﺮﯾﻒ و ﻧﺮم داﺷﺘﻪ و ﺟﺰو ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ را در ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶ از  ۸ﻫﺰار ﻣﺘﺮی اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

رﺑﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﺳﻔﺮهﻣﺎﻫﯽ دﯾﻮ ) (Manta rayﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ و ﻃﻮﻟﺶ  ۲۲ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﺘﻬﺎی دو ﺑﺎل آن  ۲۸ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ رﺑﺎت ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮارﮔﯿﺮی

روی ﺑﺮدﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ رﺑﺎتﻫﺎی زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه
و ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺑﺮدﻫﺎی

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،اﺗﺼﺎﻻت ﻣﯿﺎن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
از از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﺎ ﺗﮑﺎن دادن ﯾﺎ »ﺑﺎل زدن« ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی در زﯾﺮ آب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎلﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯿﻤﺮ رﺳﺎﻧﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﻘﺒﺾ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎن  ۶.۳درﺟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و رﺑﺎت را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ُﻫﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
رﺑﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در اﻋﻤﺎق اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮔﻮدال ﻣﺎرﯾﺎﻧﺎ ،ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻗﯿﺎﻧﻮس ،آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺑﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﺣﯿﻦ وﺻﻞ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﯾﮏ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ رﺑﺎت در آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺪون ﺳﯿﻢ ،در ﻋﻤﻖ  ۳۲۲۴ﻣﺘﺮی درﯾﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶ از ۵

ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺷﻨﺎ ﮐﺮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی و ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-اﯾﻦ رﺑﺎت را دوﺑﺎره در ﮔﻮدال ﻣﺎرﯾﺎﻧﺎ و اﯾﻨﺒﺎر ﺑﺪون وﺻﻞ ﺑﻮدن
ﺳﯿﻢ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

