ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺧﻮدروی ﻓﻮرد ﺟﯽ ﺗﯽ از ﮔﻮرﯾﻼ
ﮔﻠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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اﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﻮرد ﺟﯽ ﺗﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ :ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮرﺑﻮی دوﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﺪﻧﻪ ای از ﺟﻨﺲ ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻨﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﯿﺸﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه اش ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  Corningاز ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﺠﺎد
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻂ و ﺧﺶ روی آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﯿﺸﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه )ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﺸﻪ( ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻠﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ آن ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﻦ آوردن وزن ﮐﻠﯽ
ﺧﻮدرو )ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در اﺑﺮﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد( ،اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﮐﻠﯽ اش را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺧﻂ و ﺧﺶ روی ﺷﯿﺸﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺧﻮدروی ﻓﻮرد ﺟﯽ ﺗﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﺮت ﻧﺸﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻧﻮع ﺳﻪ ﻻﯾﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد:
ﻻﯾﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﻦ ﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو را دارد؛ »ﯾﮏ
ﻻﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﺻﺪا را دارد« و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻻﯾﻪ ﺷﯿﺸﻪ
ای ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺷﯿﺸﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  32درﺻﺪ از آﻧﭽﻪ در
ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺳﺒﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﺧﺎط ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ  Corningﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺪه ﺑﯿﻦ  25اﻟﯽ  50درﺻﺪ ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺿﺨﺎﻣﺘﺶ ﺗﻨﻬﺎ 3
اﻟﯽ  4ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺤﮑﺎم آن ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻟﻤﯿﻨﯿﺖ اﺳﺖ.

در ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻮرد و  Corningدر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺑﺮﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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