ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻼ ﺳﺎﯾﺒﺮﺗﺮاک -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرﻣﯿﻦ ﻧﻌﻢ اﻟﺤﺒﯿﺐ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،آذر ۱۳۹۸
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدروی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﻧﺎم  Cybertruckاﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،ﺻﺎﺣﺐ
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺧﺪاد ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ای ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺻﺤﺒﺖ

ﮐﺮد.

در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﯿﻞ  Cybertruckو ﺷﯿﺸﻪ ﻧﺸﮑﻦ ﺑﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻧﺎم  ،Armor Glassآزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ

ﻣﻮرد از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ.

ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﭼﮑﺸﯽ ﺑﻪ درب ﺳﻤﺖ راﻧﻨﺪه  ،Cybertruckﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ در ﺑﺪﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮان را ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎپ را ﺑﻪ

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ را ﻫﻢ ﻣﺒﻬﻮت ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ) (Armor Glassﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺧﻮدروی ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﮏ ﮔﻮی
ﻓﻠﺰی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح ارﺷﺪ ﺗﺴﻼ ،Franz von Holzhuasen ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﯿﺸﻪ راﻧﻨﺪه ﭘﺮت ﺷﺪ
ﮐﻪ آن را ﺷﮑﺴﺖ .ﮔﻮی ﻓﻠﺰی ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﭘﺮت ﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﻫﻢ
ﺧﺮد ﮐﺮد.

اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻢ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق و ﺣﻮاﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن در ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺘﻨﯽ را

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ:

ﺑﻠﻪ .اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﭼﮑﺶ روی در ﺟﻠﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺗﻮپ ﻓﻠﺰی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺗﺴﺖ ﺗﻮپ و ﺷﯿﺸﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﯾﻢ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﺑﻪ در ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ زدﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮرﺳﯽ درون ﺷﺮﮐﺘﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دو آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺮاﺳﻢ روﯾﺪاد  Cybertruckاﺷﺘﺒﺎه و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺷﺪن ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺷﺪه اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ در ﺧﻮدرو در اﺛﺮ ﺗﺴﺖ ﭼﮑﺶ ،ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﺗﺮک ﻫﺎی رﯾﺰ در ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺮک ﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﻮی را ﺗﺎب ﻧﯿﺎورده و
ﺷﯿﺸﻪ ﺧﻮدرو در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﭘﺲ ﺷﯿﺸﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﭼﺮا ﺷﮑﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺴﺖ ﭼﮑﺶ ﻓﻘﻂ
روی در ﺳﻤﺖ راﻧﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻮﺖ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﺪاده اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ

ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد از ﭘﯿﮑﺎپ ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺴﻼ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ،
ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮ دارای ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  Armor Glassﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ را ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در 3
روز ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﺗﺴﻼ ﺗﻌﺪاد  200ﻫﺰار  Cybertruckرا ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

