اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺟﺮ از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎﺑﺶ ﺷﻌﺎع ﻫﺎی
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺒﺎرﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﺮه ﻣﺎه آﺟﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوم را ﺑﺮای ﺑﻨﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻗﻤﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه
ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد در اﻃﺮاف ﺧﻮد و ﺑﻪ روش ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار
و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ از ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎره ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪه ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺟﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﺎک ﻣﺮﯾﺦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در وﯾﺪﯾﻮی ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎک ﻏﺒﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه را در ﯾﮏ ﮔﺮم
ﮐﻦ وﯾﮋه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﻧﻮر ﺑﻪ آﺟﺮی ﻣﻘﺎوم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد .وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ روش
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺟﺮﻫﺎﯾﻤﺎن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺧﺘﻼط ﻫﯿﭻ ﻣﺎده دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آب ﻧﺪارﯾﻢ.

وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ روش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺟﺮﻫﺎﯾﻤﺎن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺧﺘﻼط ﻫﯿﭻ ﻣﺎده دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص آب ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ آﺟﺮ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ۲۰در  ۳۰و ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۳ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن را ﮐﺎﻫﺶ داد.
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ آﺟﺮﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ دﭼﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮک ﻫﺎی رﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺮد ﺷﺪن ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻣﺎ را در درون ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﺮ دو ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮﯾﻨﺖ آﺟﺮﻫﺎ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ
زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه و ﻫﻨﻮز ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ وزﻧﯽ و رﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮا در آن اﻋﻤﺎل
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺘﺎزان آﯾﻨﺪه
ﻓﻀﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

