ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻨﺴﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در
اﺑﻌﺎد ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﯾﺤﺎﻧﻪ وﻟﯽﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻨﺴﻮری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در اﺑﻌﺎد ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ،وﯾﺮوسﻫﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮادی را در ﺑﺨﺶ در ﮐﻮادرﯾﻠﯿﻮن ) (ppqﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ وزارت اﻣﻨﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﺮاﺣﺖﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺘﺤﺎری را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﯿﻨﯽ ﺳﮓ دﯾﺠﯿﺘﺎل« وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ
ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﺳﮓ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﺣﺎﻻ داﻧﺸﻤﻨﺪان ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

ﻗﺒﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﯿﺮه ﺣﺮارﺗﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﻨﺴﻮر را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم و ﺣﺎﻻ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﮐﺎﻫﺶ
دادﻧﺪ .ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﮐﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﭘﺲ از  ۱۰ﺳﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺒﮏ ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در درونﻫﺎ )(drone
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺣﺎل
ﺳﺎﺧﺖ آراﯾﻪای از اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮات را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻬﺘﺮ
آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﻣﺸﺘﺮی و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ.
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