ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺎده ای ﺳﺎل؛ از
ﮐﻮﺋﻨﯿﮕﺰگ آﮔﺮا  RSﺗﺎ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ آوﻧﺘﺎدور -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۷ ،آذر ۱۳۹۶
ﯾﮑﯽ از اﻟﻘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻮده و ﺧﻮدروﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﺎﺣﺐ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﻘﺐ
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﭼﺎﺑﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻮﺋﻨﯿﮕﺰگ آﮔﺮا آر اس ازﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﻬﺎن از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ وﯾﺮون ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻟﻘﺐ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از 447
ﮐﯿﺎوﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﻮﺋﻨﯿﮕﺰگ آﮔﺮا آر اس ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ رﮐﻮرد را ﺷﮑﺴﺘﻪ

و ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﮐﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
زودی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه از آن ﺧﻮدروﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻮد.

Koenigsegg Agera RS
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﺳﻮﭘﺮاﺳﭙﺮت ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ و ﭼﺎﺑﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﺳﺎزان
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ در

اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺧﻮدروی اﺳﭙﺮﺗﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم وﻧﻮم اف 5را ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  480ﮐﺒﻮﻣﺘﺮ در
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﺷﯿﺮون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وﯾﺮون ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻗﯿﺐ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای وﻧﻮم اف 5ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺪف
اﺻﻠﯽ ﻃﺮاح اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  480ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف
ﭼﻨﺪان ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪه و در واﻗﻊ از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

Bugatti Chiron

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺸﻠﯿﻦ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی  480ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و ﺗﺎب ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ
ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﺷﯿﺮون ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪﻋﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را ﮐﻨﺎر زده
و ﻟﻘﺐ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺟﻬﺎن را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻋﺘﯽ در ﺣﺪود  480ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ و دراﯾﻦ ﺑﺎزه ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﺷﯿﺮون ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اول از آن
ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ وﻧﻮم اف .5
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻟﯿﺴﺘﯽ ده ﺗﺎﯾﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ده ﺧﻮدروی ﺳﺮﯾﻊ
ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  2018-2017ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ
اﻧﺪ.

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ده ﺧﻮدروی ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
 .1ﮐﻮﺋﻨﯿﮕﺰگ آﮔﺮا آر اس
 .2ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ وﯾﺮون ﺳﻮﭘﺮ اﺳﭙﺮت
 .3ﻫﻨﺴﯽ وﻧﻮم ﺟﯽ ﺗﯽ
 .4اس اس ﺳﯽ آﻟﺘﯿﻤﯿﺖ آﺋﺮو
 .5ﻣﮏ ﻻرن اف1
 .6ﭘﺎﮔﺎﻧﯽ ﻫﻮاﯾﺮا

 .7ﻧﻮﯾﻞ ام600
 .8اﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ وان77

 .9ﻓﺮاری ﻻﻓﺮری
 .10ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ آوﻧﺘﺎدور

ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﻬﺎن
درﺳﺖ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻓﺮادی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .روﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ
ﺑﻮده و ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و راﻫﯽ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﯿﺶ از  320ﮐﺒﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوزه اﯾﻦ
ﻋﺪد ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از
 480ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.

Hennessey Venom GT
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺟﻬﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن از زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺬره ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮ ﺧﻮردن ﺧﻮدرو و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ وارد ﺑﺎزار ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  0ﺗﺎ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮدر
ﺳﺎﻋﺖ در ﮐﻤﺘﺮ از  3ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻫﺎی ﺧﺎص آن
زﻣﺎن اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن  20ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ روی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ
ﮐﻢ ﮐﻢ از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو و ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.

McLaren F1
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮدروی ﺟﮕﻮار اﯾﮑﺲ ﮐﺎ 120اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻋﻠﺖ ﻗﺮار دادن ﭘﺴﻮﻧﺪ  120ﺑﺮ
روی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ  120ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ) 193.12ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ

ﺳﺎﻋﺖ( اﺳﺖ.

در واﻗﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو دوﻧﻔﺮه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن را دارﻧﺪ  127.49ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺮ

ﺳﺎﻋﺖ ) 205.17ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﻮده اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻗﺮار دادن ﭘﺴﻮﻧﺪ اﯾﮑﺲ ﮐﺎ 127.49اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺒﯽ
ﺑﺮای ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺧﻮدرو ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﺟﮕﻮار ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم  300اس ال راﻫﯽ ﺑﺎزار
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1955ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ  225ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل  1959ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم دی ﺑﯽ  4ﺟﯽ ﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  241ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .رﮐﻮرد اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺰو ﮔﺮﯾﻔﻮ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﺪد  257ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪ.

RUF CTR2
در اﯾﻨﺠﺎ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از دﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺑﻮده و اﺑﺘﺪا ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﯿﻮرای

دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و زﯾﺒﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﻪ  273ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﮐﺎﻧﺘﺎش اﯾﻦ رﮐﻮرد را در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻼدی  16ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﻪ  289ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
در ﺳﺎﻋﺖ رﺳﺎﻧﺪ.
در ﺳﺎل  1989ﻓﺮاری ﺑﺎ ﺧﻮدروی اف 40ﺣﺠﺖ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده و ﺑﺎ رﮐﻮرد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮده
و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  321ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﯿﺶ ﮔﺎم ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد
اﮐﺜﺮا ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی ﺑﻬﻢ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ.
ﻣﮏ ﻻرن ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ اف 40ﻓﺮاری از ﻃﺮﯾﻖ اف 1ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ رﮐﻮرد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ  370ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﮔﻮردن ﻣﻮری ﻃﺮاح و ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻼق ﻣﮏ ﻻرن
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ روی ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﺎر ﮐﺮده و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﻮﻟﺪی ﮐﻨﺪ.

SSC Ultimate Aero
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اف 1ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از
 12ﺳﺎل ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻣﮏ ﻻرن را ﺷﮑﺴﺖ داده و ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ وﯾﺮون رﮐﻮرد ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮده

و ﺑﻪ  431ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﯾﭙﺮﮐﺎر

ﺧﻮدروی ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ وﯾﺮون ﺳﻮﭘﺮاﺳﭙﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  W16ﭼﻬﺎر ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرﺗﯽ  1200اﺳﺐ ﺑﺨﺎری و ﮔﺸﺘﺎوری  1500ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﻣﺤﺮک اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮاﺳﭙﺮت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻓﻌﺎل آن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ  431ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ وﯾﺮون در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

Pagani Huayra
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮ اﺳﭙﺮت ﻗﺮار داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﺴﯽ وﻧﻮم ﺟﯽ
ﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﻫﻨﺴﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﯾﺮون ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را
ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و از ﻫﻤﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﯿﺌﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮔﯿﻨﺲ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ را از وﯾﺮون ﮔﺮﻓﺘﻪ و

ﺑﻪ وﻧﻮم ﺟﯽ ﺗﯽ واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ وﯾﺮون ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻋﻤﺎل
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
وﯾﺮون ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﮐﻮردار ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﺷﻪ و ﻟﻘﺐ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺟﻬﺎن از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺗﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی وﯾﺮون و ﺷﯿﺮون ﺳﺮﻋﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ.

Ferrari F40
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﺋﻨﯿﮕﺰگ آﮔﺮا آر اس ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﻠﻄﻪ ﻫﻨﺴﯽ و ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﺧﺎرج
ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ده ﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﯾﮏ رﮐﻮرد
ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺪول زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ  1894ﺗﺎ
 2117ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

