ﮔﺮدﺑﺎد ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺟﻬﻨﻢ ﺳﺒﺰ را در ﻧﻮردﯾﺪ؛
رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ  ID Rدر ﻧﻮرﺑﺮگ
رﯾﻨﮓ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﺧﻮدروی ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ  ID Rﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ “روﻣﯿﻦ داﻣﺎس” ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ دور
ﭘﯿﺴﺖ ﻧﻮرﺑﺮگ رﯾﻨﮓ ﮐﻪ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﻌﺎدل  12.9ﻣﺎﯾﻞ ) 20.7ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( دارد را در ﻋﺮض  6دﻗﯿﻘﻪ و

 5.336ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﻧﻮردد.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رﮐﻮرد اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺖ اﻋﺠﺎب اﻧﮕﯿﺰ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺳﺒﺰ ﮐﻪ دارای  156ﭘﯿﭻ اﺳﺖ در
دﺳﺘﺎن ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  Nio EP9ﺑﻮد ﮐﻪ از  4ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت آن

ﺑﻪ  1341اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﯽ رﺳﺪ .اﯾﻦ اﺑﺮﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در
ﺳﺎل  2017زﻣﺎن  6دﻗﯿﻘﻪ و  45.90ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

داﻣﺎس ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رﮐﻮرد ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿﮑﺲ ﭘﯿﮏ) (Pikes Peakرا ﺑﺎ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ID R
ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ در دور ﭘﻨﺠﻢ و آﺧﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .او درﺑﺎره ﺛﺒﺖ اﯾﻦ
رﮐﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ دوری ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮ روی اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻬﺘﺮ در ﺧﻮدرو ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﺲ از ﻫﺮ دور ﻣﻦ زﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮی را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪم و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را در
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺴﺘﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﯿﮑﺲ ﭘﯿﮏ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎرات دوران ورزﺷﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در
ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﻮدرو را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺘﻦ رﮐﻮرد ﭘﯿﮑﺲ ﭘﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎری از
اﻓﺮاد از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﻣﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﻟﯿﻤﯿﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﯾﻦ زﻣﺎن  ID Rرا ﺑﺎ ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ رواﻧﻪ ﻧﻮرﺑﺮگ رﯾﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﮑﺲ
ﭘﯿﮏ ﻣﻤﻠﻮ از ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﺗﻨﺪ در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوی رو ﺑﻪ ﭘﺎﻦ و ﺷﺘﺎب ﮔﯿﺮی را
دارﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺴﯿﺮ را ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻮرﺑﺮگ رﯾﻨﮓ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺲ ﭘﯿﮏ دارد اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﭘﯿﺴﺖ ﻧﻮرﺑﺮگ رﯾﻨﮓ را ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ دو ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﮐﻪ در ﭘﯿﮑﺲ ﭘﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
ﺑﻮد را در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو در زﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺗﻐﺮ داده اﺳﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت آن ﻧﯿﺰ در ﺣﺪود 671
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﭘﮑﯿﺞ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮل  1ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ
ﺑﺎل ﺟﺪﯾﺪ ،اﺳﭙﯿﻠﯿﺘﺮ ﺟﻠﻮ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوی درگ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻧﯿﺮوی رو ﺑﻪ

ﭘﺎﻦ ) (downforceﺗﺎ  20درﺻﺪ را دارد ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﯾﻦ رﮐﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ  ID Rاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود  6ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ رﮐﻮرد ﭘﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﺎل دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺳﺎل
 1983اﺳﺘﻔﺎن ﺑﻠﻮف ﺑﺎ ﭘﻮرﺷﻪ  956ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد زﻣﺎن  6دﻗﯿﻘﻪ و  11.13ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای  35ﺳﺎل رﮐﻮرد ﭘﯿﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﯿﻤﻮ ﺑﺮﻧﺎرد ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

ای ﭘﻮرﺷﻪ ) EVO 919ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼس ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
و ﻟﻤﺎﻧﺰ ﯾﻌﻨﯽ  LMP1ﭘﯿﺶ از ﺗﺮک ﭘﻮرﺷﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺖ( زﻣﺎن رﻋﺐ آور و دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ 5

دﻗﯿﻘﻪ  19.45ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  2ﻟﯿﺘﺮی  V-4ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻗﺪرت  710اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺑﻌﻼوه  433اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻧﯿﺮو از ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

