ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ FIA؛ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو آﻟﻮﻧﺴﻮ در
ﺗﺼﺎدف ﮔﺮﻧﺪﭘﺮی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺶ  ۴۶Gرا
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﺟﻤﻌﻪ ۲۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ از ﺳﺮی رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮل  1در ﺳﺎل  2016ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ در ﭘﯿﺴﺖ
ﻣﻠﺒﻮرن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو آﻟﻮﻧﺴﻮ راﻧﻨﺪه  34ﺳﺎﻟﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﮑﻼرن ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺒﻘﺖ ﮔﯿﺮی از اﺳﺘﺒﺎن ﮔﻮﺗﯿﺮز در ﭘﯿﭻ ﺳﻮم دﭼﺎر

ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﻮاره و از دﺳﺖ دادن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ.

ﺧﻮدروی آﻟﻮﻧﺴﻮ ﭘﺲ از ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﺮ روی ﭼﻤﻦ ﻫﺎ در آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﻓﺮود ﺑﺮ روی

ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻨﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺴﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺧﻮﺷﺒﺘﺎﻧﻪ آﻟﻮﻧﺴﻮ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﻧﺪﯾﺪ و ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺗﯿﻢ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را

از ﻣﯿﺎن ﻻﺷﻪ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه و از ﺻﺤﻨﻪ دور ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
دﻧﺪه روﺑﺮو ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻧﺪ ﭘﺮی ﺑﺤﺮﯾﻦ را از دﺳﺖ داد.

ﻣﺠﻠﻪ رﺳﻤﯽ ) FIAﻓﺪراﺳﯿﻮن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ( در آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺧﻮد ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ
ﺗﺼﺎدف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ آﻟﻮﻧﺴﻮ از ﭼﻪ ﺗﺼﺎدف وﺣﺴﺘﻨﺎﮐﯽ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده
اﺳﺖ.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ  FIAﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ راﻧﻨﺪه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﺒﻘﺖ از ﮔﻮﺗﯿﺮز  313ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮﻋﺖ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻮدروی وی ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ 305
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮ ،ﺧﻮدروی آﻟﻮﻧﺴﻮ ﺑﻪ دﯾﻮاره ﮐﻨﺎری ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ رﻗﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻی  45Gاﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی 45
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن وزن ﺑﺪن و ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ آﻟﻮﻧﺴﻮ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه در اﯾﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﻮدروی آﻟﻮﻧﺴﻮ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﻮاره ﺑﺮ روی
ﭼﻤﻦ ﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺶ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ  46Gﺑﻪ ﺧﻮدروی آﻟﻮﻧﺴﻮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﺮ روی ﭼﻤﻦ ﻫﺎ ،ﺧﻮدروی او در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ  0.9ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺮواز در آﺳﻤﺎن و ﭼﺮﺧﺶ
 540درﺟﻪ ای دوﺑﺎره ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن وارد ﺷﺪن ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺶ  20Gﺑﻪ
ﺧﻮدرو ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو آﻟﻮﻧﺴﻮ از ﻟﺤﻈﻪ اول ﺗﺼﺎدف در ﺳﺮﻋﺖ  305ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در

ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭘﺮواز و ﺳﻘﻮط ﺑﺮ روی ﺷﻨﺰار ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﯿﺴﺖ ،ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﻨﻔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺘﻌﺪد و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آﺳﯿﺐ

ﺟﺪی ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ از داده ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺘﺎب ﺳﻨﺞ درون ﮔﻮﺷﯽ راﻧﻨﺪه و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺮ روی ﺧﻮدروﻫﺎی
ﻓﺮﻣﻮل  1ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻣﻮل  1ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در آن ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل وارد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن آﻟﻮﻧﺴﻮ را ﻧﺠﺎت داد ،روزی ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻫﺰاران
اﻧﺴﺎن در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﺷﻮد!

اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮﻣﻮﻻوان آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ،

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

