آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ؛  SLSاﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
در ﺟﻬﻨﻢ ﺳﺒﺰ روﯾﺖ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﭼﺎوﺷﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،آذر ۱۳۹۶
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ  SLS AMG Electricﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﺗﻮﺟﻬﺎت زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎپ ﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻼرﮐﺴﻮن ﺗﺴﺖ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.

ﺣﺎل دﻟﯿﻞ ﺗﺴﺖ  SLSآن ﻫﻢ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﺟﻬﻨﻢ ﺳﺒﺰ ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﻫﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﭘﺮ اﺳﭙﺮت ﺳﺮی  EQﺑﻨﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد دارد.
ﻃﺒﻖ اﺧﺮﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ،اﻗﺎی  Ola Källeniusاﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺷﺮح داد ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ  AMGدر ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اداﻣﻪ داد ،آﯾﻨﺪه ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
 AMGﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﺳﺪس ﻫﻢ ﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮ در اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻧﺪارد.
اﮔﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ در آﯾﻨﺪه در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ رواج ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﻫﻨﻮز زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  2اﻟﯽ  3ﺳﺎل دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ دﻫﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ آن روز ﻫﻤﻪ در ﺣﺎل ﺗﺴﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺮﺳﺪس ﻗﺪم ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاژﮐﺖ وان  1000اﺳﺐ
ﺑﺨﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر  F1ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ  GT4ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  V8ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر دار ﺑﺎ
ﺣﺠﻢ  4ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
 805اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در اﺧﺘﯿﺎر  GT4ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ  ،SLSﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﻃﺮاف ﻣﺎﺷﯿﻦ در رﻧﮓ زرد
ﻧﺌﻮﻧﯽ آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﻣﺮﺳﺪس درﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ران اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و دﯾﺪ ﺑﻨﺰ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮدران ﺧﻮد را در ﭘﯿﺴﺖ ﻧﻮرﺑﺮگ رﯾﻨﮓ
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

