اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﺮﻣﯿﻢ
در آﯾﻨﺪه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،دی ۱۳۹۶
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﯿﺸﻪ در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﺸﻪ و ﻓﻠﺰ ﻇﺎﻫﺮی زﯾﺒﺎ را ﺑﻪ اﺳﻤﺎت ﻓﻮن ﻫﺎ
ﺑﺨﺸﯿﺪه اﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻮط و ﺿﺮﺑﻪ را ﮐﺎﻫﺶ داده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار
اﭘﻞ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺖ ﻋﻤﻼ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻮط ﻧﺪارد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺮه ای »اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻓﻨﺎوری ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎده ای ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻻﺳﺘﻮﻣﺘﺮ« را

ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد را در  30دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻻﺳﺘﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﻮد در دﻣﺎی اﺗﺎق را داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎرﮔﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺸﺶ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ در ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮد را ﺑﻪ ﭘﻠﯽاورﺗﺎن ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ) (Thermoplastic PolyUrethaneاﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و
واﮐﻨﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ را در دﻣﺎی اﺗﺎق روی آن ﺻﻮرت داده اﻧﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺎده ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎﻋﺖ از آزﻣﺎﯾﺶ  80درﺻﺪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ را
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺮه ای ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮک ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﯾﻪ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻻﺳﺘﻮﻣﺘﺮ در  30دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻻﺳﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ روی ﺧﻮدروﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

