ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ ﻓﻮﻟﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن از ﻣﺸﮑﻞ داغ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ،
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﻨﯽ وﯾﺒﻮ در ﻣﻮرد راﻫﮑﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﺧﺒﺮ داد.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ ﻓﻮﻟﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ  Butterflyاﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮﻣﺎ را از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل

دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺷﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ ﻓﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻟﻮﮐﺲﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ از ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﻊ ،ژل ﺣﺮارﺗﯽ،
ورﻗﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ،ورﻗﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻢ ﺷﺪن و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻮﯾﻞ ﻣﺴﯽ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ ﻓﻮﻟﺪ در ﻣﺠﻤﻮع از ﺣﺪود  ۲۲۶ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺧﻢ ﺷﺪن ﮔﺮاﻓﯿﺖ
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو ﺳﻤﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻤﺶ ،ﯾﮏ ﺗﻮﻧﻞ
اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻤﺶ ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﺟﻨﺲ آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻢ ﺷﺪن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮﻣﺎ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﭘﺲ از  ۲۰۰ﻫﺰار دﻓﻌﻪ ﺧﻢ ﺷﺪن ﻓﻘﻂ  ۳ﺗﺎ  ۵درﺻﺪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﺧﻮد را
از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ ﻓﻮﻟﺪ ،ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ،۸۸۸ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ  ۶.۵۲اﯾﻨﭽﯽ و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﺷﻮ داﺧﻠﯽ  ۸.۰۱اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ۵۰۲۰
ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۶۷واﺗﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ اﯾﻦ
ﮔﻮﺷﯽ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۱۰۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮ ۸
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

