ﭘﻨﻞ آﯾﻔﻮن  ۶ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺟﻨﺲ ﯾﺎﻗﻮت
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اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را از ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮی آﯾﻔﻮن  ۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﮐﻪ
ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎﻗﻮ و ﮐﻠﯿﺪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد و اﯾﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ را در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺮای
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی آﯾﻔﻮن از ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﺷﯿﺸﻪ ای ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ را ﺑﺮ روی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺎرﮐﻮس ﺑﺮاؤﻧﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در وﯾﺪﯾﻮ اول ﭘﻨﻞ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاؤﻧﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻠﻮص ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﯾﺎﻗﻮت در اﯾﻦ
ﭘﻨﻞ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ،از ﮐﻠﯿﺪ و ﭼﺎﻗﻮ ﭘﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻋﻠﻤﯽ ،ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
در ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺒﺤﺜﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮس وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺟﺪول ﭼﺎﻗﻮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن آﻫﻦ ﻧﻤﺮه  ۵.۵را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد ،ﻧﻤﺮه  ۶.۸را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽ آورد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻂ و ﺧﺶ ﭼﺎﻗﻮ و ﮐﻠﯿﺪ را
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺨﺖ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،اﻣﺘﯿﺎز  ۹را ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺮاؤﻧﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭼﺎﻗﻮ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﺮای ﺧﻂ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﻨﻞ آﯾﻔﻮن  ۶ﺗﻼش ﮐﻨﺪ .او در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ از دو ﺳﻤﺒﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻤﺒﺎده اول از
ﺟﻨﺲ  Garnetﯾﺎ ﻟﻌﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮس اﻣﺘﯿﺎز  ۷را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﻤﺒﺎده ﺑﻌﺪی از ﺟﻨﺲ  Emeryاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  ۸از ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﻣﺎ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﻨﻞ آﯾﻔﻮن  ۶از ﺟﻨﺲ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل
ﯾﺎﻗﻮت ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﺳﻤﺒﺎده ﺧﻂ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﺲ آن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻤﺒﺎده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی آن ﺧﻂ
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر را ﺧﻮدﺗﺎن در وﯾﺪﯾﻮ  ۶دﻗﯿﻘﻪ زﯾﺮ )ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  ۲۲ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.
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