رﮐﻮردﻫﺎی ﮔﯿﻨﺲ :ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ دوﭼﺮﺧﻪ دﻧﯿﺎ
]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
 ۴ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﻧﺘﻮس ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ دوﭼﺮﺧﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻄﻮل  ۴۱.۴۲ﻣﺘﺮ ﺑﺴﺎزد و رﮐﻮرد ﮔﯿﻨﺲ را
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺸﮑﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﮐﻮردﻫﺎی ﮔﯿﻨﺲ در ﻣﻮرد دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ

دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۰۰ﻣﺘﺮ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎی ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺑﺨﻮرد.
ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ دوﭼﺮﺧﻪ دﻧﯿﺎ ،در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ،ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺳﻮار اﯾﻦ دوﭼﺮﺧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه ﺳﺎل

 ۱۳۹۳ﻣﯿﻼدی ،رﮐﻮرد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ دوﭼﺮﺧﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ  ۹ﻣﺎه ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و آن را ﺑﺮای رﮐﻮرد
ﺷﮑﻨﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
رﮐﻮردﻫﺎی ﮔﯿﻨﺲ :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دوﻣﯿﻨﻮی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮏ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[
اﯾﻦ دوﭼﺮﺧﻪ از ﯾﮏ ﺑﺪﻧﻪی ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰی ،دو ﭼﺮخ ﺑﺰرگ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﺸﮑﻞ ﻃﺮاﺣﯽ

ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ دوﭼﺮﺧﻪ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﻨﺪهی دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .دوﭼﺮﺧﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻃﻮل زﯾﺎدش ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺪال و زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  ۷ﻧﻔﺮ ﺑﺮای رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺟﻠﻮی اﯾﻦ دوﭼﺮﺧﻪ ﻓﺮﻣﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺪاﯾﺖ آن را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارد ۶ .ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻋﻘﺐ اﯾﻦ دوﭼﺮﺧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺪال ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺎدل ﺣﻔﻆ
ﺷﻮد و ﻫﻢ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﮔﯿﻨﺲ ،ﭘﯿﺸﺘﺮ رﮐﻮرد ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ دوﭼﺮﺧﻪ دﻧﯿﺎ از آن ﺗﯿﻤﯽ ﻫﻠﻨﺪی
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪای ﺑﻪ ﻃﻮل  ۳۵.۷۹ﻣﺘﺮ ،ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۰۰ﻣﺘﺮ را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ

ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

