ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺷﺮﮐﺖ
 Dysonﺷﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﺴﯽ از ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ
از اﯾﻦ ﮔﺠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ آن ار در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺷﺎرژر

ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ  Dysonﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮ روی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ

رود ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ را
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
رﻗﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ و ﭘﺮوژه ای ﻣﻨﺸﻌﺐ از دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

 Sakti3ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻪ ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم
ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ راﯾﺞ در ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﭘﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه

ﻋﻤﻼ از ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی
ﺳﺎزی  ۱.۱۰۰وات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ً
ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ اﻣﺮوزی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﯿﻢ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺎدر ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻧﺮژی در
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ زﯾﺎدﺗﺮ از ﭘﯿﻞ ﻫﺎی راﯾﺞ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و در ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
اﻣﺮوزی ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ زﻣﺎن ﺑﺎزدﻫﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﻧﺮژی رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎن دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ی ﺑﺎﺗﺮی ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و
ﻟﺬا ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎزﻫﻢ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و… ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺮ و ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ Dyson .ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪ دارد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ﻃﺮاﺣﯽ آﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﯾﺶ ،ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ را ﭘﺪﯾﺪ آورد.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺮ روی ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺻﻮرت داد و اﻋﻼم داﺷﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ای  ۴۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ اش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع و ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰۰ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ در
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺎزه ﻇﺮف  ۴ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
وب ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮن آرﻧﺎ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی  Sakti3ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ دﭼﺎر اﻧﻔﺠﺎر و ﯾﺎ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺸﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  Dysonدﻗﯿﻘﺎً در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و
ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ آﺛﺎر آن را در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

