ﺑﺮن اوت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ؛ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ
ﻣﻬﯿﺞ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر  ECOBOOSTﻓﻮرد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
 Line-lockﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮﻣﺰ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﭻ ﮐﺮدن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺠﺰا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ  Line-lockدﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﺰ ﻫﺎی ﺧﻮدرو را

ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺗﺮﻣﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺧﻮدرو ﻗﻔﻞ ﺷﺪه و ﺗﺮﻣﺰ
ﻫﺎی ﻋﻘﺐ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ درگ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﭘﺪال ﮔﺎز و رﻫﺎ ﮐﺮدن ﮐﻼچ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺮزﮔﺮدی آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺒﻮﻫﯽ از دود آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺮر و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮرد،
ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻮرد ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ﺟﯽ ﺗﯽ

را ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Line-lockﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده ﺑﻮد.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی  V6و
 Eco Boostﻧﯿﺮو ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﻮﻧﯽ ﮐﻼﺳﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﭙﺮت و ﻧﺴﺒﺘﺎ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر آﻧﻬﺎ
از ﻗﺪرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت درگ رﯾﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻼﻣﯽ ﻓﻮرد راﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﺗﺮﻣﺰ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ را ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۵
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﺮزﮔﺮدی وا دارد ،ﻇﺎﻫﺮا اداﻣﻪ دادن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از  15ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل
ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  ۱۰ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ  ۶ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻮرد ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی Track Apps
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  12اﯾﻨﭽﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن
دﮐﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻃﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.

وان ﺟﯿﺘﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻣﻮﻻ درﯾﻔﺖ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﻔﺖ ﻫﺎی ﺟﺬاب را ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
او ﻫﻤﭽﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﻮرد ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺲ
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﺮد ﮐﻪ روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر  Eco Boostﯾﮏ ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﯾﯽ

ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮای  ۱۵ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.

ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ  ۲۰۱۸در اواﺧﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻓﻮرد در

دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻮاداران ﺧﻮد وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ از
ﻣﻮﺗﻮر  ۸ﺳﯿﻠﻨﺪر  ۵ﻟﯿﺘﺮی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ﻗﺪرت آن از

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ﺟﯽ ﺗﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

