درز اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﻓﺮاری  GTO ۴۸۸ﻗﺒﻞ از
ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ؛ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
اﻣﺮوزه ﻧﮕﻪ داری از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﺴﺌﻠﻪ درز اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ ﮐﺮرات اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزان

ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن ﻫﺮﮔﺰ از دﺳﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری
و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺰرگ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺧﯿﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﻮﭘﺮاﺳﭙﺮت ﺳﺎز اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاری ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی ﺧﺎص و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺎرﻓﻪ رﺳﻤﯽ ﺧﻮدرو ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺮ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاری ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮاری  488ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻢ ﻓﺮاری ﺑﻌﺪ از
ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪل ﻋﺎدی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺣﺘﯽ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮدرو را ﻟﻮ ﻣﯽ
داد اﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮد .ﺣﺎل اﻣﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮاری
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎص اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﺎص از ﻣﺪل  488ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺎص ﻣﺪل ﻣﺨﺼﻮص رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارد.

ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻪ از ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺴﺨﻪ  Challenge 488ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪل ﻋﺎدی  10درﺻﺪ وزن ﺳﺒﮏ ﺗﺮی دارد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪی آن ﺑﻪ 700
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﯽ رﺳﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر  V-8ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه  3.9ﻟﯿﺘﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮرﺑﻮ و ﺗﻐﺮات در ﻗﻄﻌﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﮔﺸﺘﺎور ﺑﯿﺸﺘﺮ را دارا اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺪل رﻗﯿﺐ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﻮرﺷﻪ  GT2 RS 911ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻠﻒ ﻣﺪل
اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﻓﺮاری ﯾﻌﻨﯽ  458اﺳﭙﺸﯿﺎﻟﻪ داﻧﺴﺖ.
ﻓﺮاری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﻓﯿﺒﺮﮐﺮﺑﻦ ،ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﭘﻮت ،ﺳﭙﺮ و اﺳﭙﻮﯾﻠﺮ را از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺮﮐﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﯿﺒﺮﮐﺮﺑﻨﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  488ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  324ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺮوی رو ﺑﻪ ﭘﺎﻦ در ﺳﺮﻋﺖ  250ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ را دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﭘﻮرﺷﻪ  GT2 RS 911ﺑﻪ  340ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاری ﺑﺮای ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎی ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺷﺎﻫﺪ  20درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺰ در ﺣﺪود  40درﺻﺪ وزن ﺳﺒﮏ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﯿﺸﻠﻦ ﭘﺎﯾﻠﻮت اﺳﭙﺮت ﮐﺎپ  2ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﺮاری ﺗﻨﻬﺎ  3ﺑﺎر از ﻧﺎم  GTOﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﻗﺮار داده ﮐﻪ دو ﻣﻮرد آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ آن ﻫﺎ  GTO 250ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ
و ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺗﺎرﯾﺦ و دﯾﮕﺮی  GTO 288ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای داﺧﻞ ﺷﻬﺮی
ﺑﻮد.
ﻣﻮرد ﺳﻮم اﻣﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﭘﺮوژه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮد  GTO 599ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻬﺮی
ﻣﺪل ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای  599XXﺑﻮد.

ﻓﺮاری  GTO 250ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺑﯿﺶ از  30ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﻢ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ  GTOﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﺶ اﺳﻤﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﯾﺪک ﺑﮑﺸﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺧﺎص
ﻓﺮاری ﻫﺎی  V-8ﻣﻮﺗﻮر وﺳﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﭼﻠﻨﺞ اﺳﺘﺮادﻟﻪ ،اﺳﮑﻮدرﯾﺎ و اﺳﭙﺸﯿﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ.

ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻓﺮاری از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮﺧﻮدرو ﺧﻮد در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﻮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ را در ﮐﺎﻟﺒﺪ اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮ اﺳﭙﺮت
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

