ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﻮﺗﻮر؛
راﻫﮑﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
آﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻟﻤﺎﻧﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  24ﺛﺎﻧﯿﻪ ای
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﻼس ﺣﺮﻓﻪ ای  GTEدر ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻟﻤﺎﻧﺰ ﮐﻤﯽ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮده ،در آن ﺳﻮ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﻟﻤﺎﻧﺰ ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ردﺑﻮل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺮار

اﺳﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎده ای ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت SoapBox

 Raceﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﯾﺰ ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﻼس ﮔﻮ-ﮐﺎرت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ
ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ.
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻟﻤﺎﻧﺰ ﯾﻌﻨﯽ وﻧﺘﯿﺞ  V8ﺣﺎﻻ در ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ در آن ﺧﺒﺮی از ﻣﻮﺗﻮر
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﮔﻮ-ﮐﺎرت دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﭘﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی رﺳﻤﯽ اﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ در  104ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ
ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮔﻮ-ﮐﺎرت ﻫﺎ ﻣﻼک اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮی را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.
وﻧﺘﯿﺞ ﻫﺮدو ﻣﻼک اﺻﻠﯽ را دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮس را ﺑﻪ دل ﮔﻮ-ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازد
و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﮔﻮ-ﮐﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد

دارد.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان آﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و زﻣﺎن ﺗﯿﻢ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و
ﻋﺠﯿﺐ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ روش آﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ در ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪاﻧﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

