اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺪن
ﺷﻤﺎ را ﮔﺮم ﯾﺎ ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﻣﻮارد ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﺘﺎن ﺑﺪن ﺷﻤﺎ را در ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ دﻣﺎ ﻧﮕﻪ دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
زﻣﺴﺘﺎن ﮐﺖ ﺿﺨﯿﻤﯽ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎس ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازهای ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﯽ ﺷﺮﺗﯽ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﮔﺮﻣﺎزده ﺷﺪن ﭘﻮﺷﯿﺪهاﯾﺪ رخ دﻫﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮدﺗﺎن ﺑﺸﻮد؛ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا
داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد در ﺣﺎل ﺣﻞ ﮐﺮدن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺑﺪن ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﯾﻮﻫﺎﻧﮓ واﻧﮓ ،اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺣﺮارت را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻓﯿﺒﺮ آن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﻢ و آن را ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ«.

اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده دو ﻧﻮع ﺧﺎص از اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو
اﻟﯿﺎف آب را ﺟﺬب ﮐﺮده و دﯾﮕﺮی آن را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮق ﮐﺮدن
و ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﺪن ،ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﯾﮏ اﺛﺮ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .در ﺿﻤﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﯿﺎف ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻔﻮذ ﺗﺎﺑﺶﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎزا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺮای ﮔﺮم
ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻟﺒﺎس را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻧﺪهﻫﺎ ،ﻧﻮزادان
و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

