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ﺧﻮرﺷﯿﺪی در آﺳﯿﺎ را ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوری  Nanyangﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و
ﺗﻌﺪادی ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  NTU Venture 8ﮐﺮده اﻧﺪ و در
ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ آن را در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی  Eco Marathon Asiaﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﺷﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ اﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ درب ﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪه ﻋﻤﻮدی ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  60ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ دارد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮش ذوق ﺳﻨﮕﺎﭘﻮری اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو از  150ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﺒﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﺪه در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و اﺣﺘﻤﺎﻻ آﺳﯿﺎﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺶ ﮔﻮش ﯾﺎ ﻻﻧﻪ زﻧﺒﻮری دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ آن ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ و ﺟﺎدار اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﺟﻨﺲ
ﻣﻮاد ﺷﻔﺎف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ راﻧﻨﺪه دﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺧﯿﺮا در ﻣﺮﮐﺰ  Additive Manufacturingداﻧﺸﮕﺎه  Nanyangﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺻﺮف ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ روی
ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

ﺧﻮدروی  NV8در زﻣﺮه ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﭼﺮخ از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺲ ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺎراﺗﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ وارد رﻗﺎﺑﺖ ﺷﻮد.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻨﮕﺎﭘﻮری در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را
ﺻﺮف ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﻨﺤﻨﯽ دﺳﺖ ﺳﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
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