ﮔﺎردرﯾﻞ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ؛ ﺣﺎدﺛﻪ ای در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
راﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﯿﺮ ﮔﺬﺷﺖ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت راﻟﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در آن
ﻣﻬﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮد.

در ﯾﮑﯽ از ﺳﺮی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت راﻟﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ راﻟﯽ اروﭘﺎ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،راﻧﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻣﺎژ
ﮐﺴﭙﺮژﯾﮏ ) (Tomasz Kasperczykدر ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﮔﺎردرﯾﻞ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺷﺘﺒﺎه وی را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮده و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن را از ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ
ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در وﯾﺪﯾﻮی ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،آﻗﺎی ﮐﺴﭙﺮژﯾﮏ در ﺣﺎل راﻧﻨﺪﮔﯽ در
ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎرﯾﮏ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ او در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭻ ﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ) (Racing Lineاﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در داﺧﻞ ﭘﯿﭻ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﮐﻨﺎر
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد وی اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺰﮔﯿﺮی ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻔﻞ
ﺷﺪن ﭼﺮخ ﻫﺎ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﻓﻮرد ﻓﯿﺴﺘﺎ  RSآﻗﺎی ﮐﺴﭙﺮژﯾﮏ از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﮔﺎردرﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎوری ﺧﻮدروی اﯾﻦ راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از روی ﺣﻔﺎظ ﻫﺎ
ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺎﻦ ﭘﺮت ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب آﻧﻬﺎ در ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدروی اﯾﻦ راﻧﻨﺪه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﻤﺎس ﺧﻮد ﺑﺎ زﻣﯿﻦ را از دﺳﺖ داده و در واﻗﻊ ﻧﯿﻤﯽ از ﺧﻮدرو ﺑﺮ روی ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻣﻌﻠﻖ
اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﮔﻮاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه و
ﮐﻤﮏ راﻧﻨﺪه ﻧﺮﺳﯿﺪ و آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدرو ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ از
اﯾﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎردرﯾﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎی راﻧﻨﺪه و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﻢ ﻧﺒﻮده ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﮔﺎردرﯾﻞ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﺎظ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﺎردرﯾﻞ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭼﻨﺪان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری
ﺧﻮد ﮔﺎردرﯾﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﺠﺮوح ﺷﺪن ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

