
 

 www.irantimer.com 

میلیون دالری در قلب  42هزار ساله جف ِبزوس، ساعت  10ساعت 
 شودکوهستانی در تگزاس ساخته می

 ۷۱۳۹ فروردین ۲۱ شنبهسه انتشار: تاریخ

 

 

 10مطرح شد، ساعت  1986ساعتی که ایده آن اولین بار توسط مخترع آمریکایی، َدنی هیلز در سال  
شود. سه دهه فاصله ندازه اصلی آن در قلب کوهستانی در تگزاس ساخته میهزار ساله هم اکنون با ا

هزاره آتی، به  10از ایده اولیه تا ساخت به ظاهر زمان زیادی است، اما در مقایسه با طراحی آن برای 
( نیز معروف است، هم اکنون wNo Long)اندازه یک چشم به هم زدن است. ساعتی که به نام النگ ناو 

هی در ایالت ِنوادا در حال ساخت است و هنگام ساخت درسهایی را به سازندگان و همچنین درون کو
 آموزد.اداره کننده آن می
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کمی بلند تر از قد یک مرد بالغ بود و هم اکنون در  1999اولین نمونه ساخته شده این ساعت در سال 
 موزه علم لندن قابل بازدید است.

  

 

نمونه جدید، به اندازه واقعی آن که در طرح اولیه در نظر گرفته شده در حال ساخت است. بنابر  
فوریه )اول اسفند  20توئیتی از آقای ِجف ِبزوس، سرمایه گذار این پروژه، مراحل نصب این نمونه در 

ی موسس آمازون میلیون دالر، هزینه ای که برا 42( آغاز شده است. هزینه برآورد شده این پروژه 96
ترین مرد جهان شناخته شد( قابل پرداخت میلیارد دالر که توسط مجله بلومبرگ ثروتمند 123)با سرمایه 

 است.
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 2009دن ساعت از سال کند. سوراخ نمودن کوه برای النه کرهای زیادی خریداری میآقای ِبزوس ساعت
متر ارتفاع خواهد داشت که انرژی آن از دو منبع تامین خواهد  150اغاز شد. پروژه تمام شده بیش از 

شود و تفاوت دمای محیط صحرا در روز و شب. سنجش ای که توسط انسان باال کشیده میشد: وزنه
شود. هر روز ظهر، نور خورشید میزمان توسط یک تنظیم کننده به فرم آونگ پیچ و تاب خورده انجام 

شود که با گرما قفل شده و ساعت را به ظهر ریست از ورای یک لنز برروی فلز تحت فشاری متمرکز می
 کند.می
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