
 با دوچرخه به سر کار رفتن هیچ وقت این چنین راحت نبوده 

سواری بود که سپر ماشین یک راننده  در خیابان های لندن در حال دوچرخه Jeff Woolf))جف وولف 

عصبانی او را به زمین زد و سر او درست به جدول خیابان برخورد کرد. ماموران آمبوالنس که بدن شکسته او را 

کاله ایمنی جان او را نجات داده بود. بیست از اینکه سر او خرد نشده بود در تعجب بودند.  ،آتل کرده بودند

سال بعد او متوجه این موضوع شد که تعداد کمی از دوچرخه سواران لندنی از کاله ایمنی استفاده می کنند. 

 "رفروم"سم این کاله پس او کاله ایمنی اختراع کرد که مثل خود دوچرخه براحتی قابل استفاده باشد. ا

(Morpher)  و یک کاله ایمنی کامل است که به اندازه یک کتاب تا می شود. نام دارد 

 

دوچرخه سواری در ایاالت متحده از سال  زمان وولف برای این اختراع بهترین زمان را انتخاب کرد. طول مدت

درصد افزایش یافته و شهر های سرتاسر جهان مثل  12دو برابر شده است، تعداد دوچرخه سواری ها  1002

ر حالیکه کاله های ایمنی خطر شیکاگو، دوبلین و مانتریال در حال افزایش برنامه های دوچرخه سواری هستند. د

اهش می دهند ولی فقط کمتر از نیمی از دوچرخه سواران آمریکایی از آن ها در ک 52آسیب های مغزی را تا 

 استفاده می کنند. 

% دوچرخه 58. )حدود باعث یک بی میلی بزرگ در دوچرخه سواران عادی می شود حجم کاله ایمنی سنتی

، حالت کاسه ایی می نامند.( دلیل دیگراز آن نامناسب و اسباب زحمت بودن را دلیل استفاده نکردن  ،سواران

مشکل می سازد. مورفر را در کیوسک های کرایه دوچرخه آن است که قرار دادن بیش از چند عدد از آن ها 

سانتی متر( و در مدلی که در  8.2اینچ )  2.1)کاله اختراع شده( هر دو این مشکالت را با تا شدن تا انداره 

به اندازه ایی فشرده می شود که در  این کالهرده است. سانتی متر( برطرف ک 3.8اینچ )  1.2عکس قرار دارد 



جمع کرد. آخرین نمونه آن آزمایش از آن را جا شود یا در کیوسک ها بتوان تعداد زیادی تاپ  لپکیف یک 

های ایمنی اروپا را گذرانده و وولف امیدوار است که نمونه بعدی بتواند آزمایش های ایمنی ایاالت متحده را 

  هم بگذراند.

 مانند مدل های سنتی سر را از ضربه حفظ می کند.  ،: پالستیک سخت و فومحفاظ

: یک الیه انعطاف پذیر قسمت های فوم را به هم متصل می کند و مانند لوال باعث تا شدن کاله می دگرگونی

 شود. 

 شود.: آهنربای نودمیوم داخل کاله مورفر باعث قفل شدن کاله در حالت تا شده می جمع آوری
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 سعید عابدی


