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هٌبع :دیذُ باى علن ایزاى

ؽٌاعِ خبز37681 :

پضٍّؾگزاى هؤعغِ فٌاٍری کارلغزٍِّ آلواى ،حغگز
کَچکی عاختِاًذ کِ در حیطِ بَیایی با بیٌی اًغاى
رقابت هیکٌذ ٍ هیتَاًذ بَّای هتفاٍت را اس یکذیگز
تفکیک کزدُ ٍ تؾخیـ دّذ.
بِ گشارػ دیذُ باى علن ایزاى ،ایي بیٌی الکتزًٍیکی را
هیتَاى در ابشارّای ّؾذاردٌّذُ آتؼعَسی کابلّا یا در
تلفيّای ّوزاُ َّؽوٌذ بزای تؾخیـ هَاد غذایی یا
هاّیّای فاعذ هَرد اعتفادُ قزار داد.
بیٌیّای َّؽوٌذ عالّاعت کِ عاختِ ٍ در تَلیذ هَاد غذایی یا در عزفِ فٌعتی بِ کوک گزفتِ ؽذُاًذ؛
اها آى چیشی کِ تاسگی دارد ایي اعت کِ ایي تین تحقیقاتی کِ عزپزعتی آى را هارتیي سٍهز ،فیشیکذاى بز
عْذُ دارد ،ععی دارد ایي حغگز را بِ قذری کَچک کٌذ کِ بزای اعتفادُ رٍسهزُ ٍ اًبَُ قابل اعتفادُ باؽذ.
در عال جاری بیٌیّای هقٌَعی بِ فَرت کنؽوار ٍارد باسار خَاٌّذ ؽذ .اها عالّا طَل خَاّذ کؾیذ کِ
ایي یافتِ بِ تَلیذ اًبَُ بزعذ ٍ بتَاى آى را در ّز کَچِ ٍ باساری پیذا کزد.
هغش اًغاى با کوک حذٍد  400رعپتَر هختلف در  10هیلیَى علَل بَیایی خَد ٍ بز اعاط الگَیی خاؿ
هیتَاًذ بَّای هتفاٍت را اس ّن تویش دّذ.
در پزٍصُ “اعوَکعٌظ” هؤعغِ کارلغزٍِّ ّن اس ّویي الگَ اعتفادُ ؽذُ اعت .بِ گًَِای کِ بیٌی
هقٌَعی ًیش قادر ؽَد با ًاًَالیافّا بِ هخلَطّای گاسی پیچیذُ یا بَّا بز اعاط ایي الگَ ٍاکٌؼ ًؾاى
دّذ.
بیٌی هقٌَعی چٌذ عاًتیهتز طَل دارد ٍ ؽاهل یک تزاؽِ با ًاًَعینّای دیاکغیذ قلع اعت.
بز اعاط اعالم هؤعغِ فٌاٍری کارلغزٍِّ در فَرتی کِ الگَیی خاؿ بِ ایي تزاؽِ دادُ ؽَد حغگز بَیایی
هیتَاًذ در عزك چٌذ ثاًیِ بَّا را اس یکذیگز تؾخیـ دّذ.

هارتیي سٍهز ،عزپزعت تین تحقیقاتی کارلغزٍِّ هیگَیذ :دایزُ بَّایی کِ تَعط ایي حغگز تویش دادُ
هیؽًَذ ٍعیع اعت ٍ بِ ّویي جْت هیتَاى اس آى در خاًِ بزای تویش بَّا یا بِ ٌّگام خزیذ بزای کٌتزل
کیفیت اعتفادُ کزد.
بِ گفتِ ٍی تٌْا یک هؾکل بزای بیٌی هقٌَعی ٍجَد دارد ٍ آى ایي اعت کِ در ّوِ هَاقع بَّا یکغاى
ًیغت .یعٌی هثال یک گل رس بِ ٌّگام بارػ باراى یک بَ ٍ در ًَر خَرؽیذ بَیی دیگز دارد .بِ ّویي دلیل
ایي کار تحقیقاتی ّوچٌاى تا گزفتي ًتیجِ هطلَب اداهِ خَاّذ داؽت.
دٍ ؽزکت اس تحقیقات هؤعغِ فٌاٍری کارلغزٍِّ بزای تَلیذ اًبَُ حوایت هیکٌٌذ .ایي ؽزکتّا در عال
ً 2015یش ّوزاُ با ایي هؤعغِ هَفق ؽذًذ یک ابشار ّؾذاردٌّذُ َّؽوٌذ آتؼعَسی بغاسًذ.

