ﺗﺴﺖ ﺷﺘﺎب و ﺗﺮﻣﺰ ﭘﻮرﺷﻪ ﺗﺎﯾﮑﺎن روی ﻧﺎو
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺑﺮ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﭘﻮرﺷﻪ ﺗﺎﯾﮑﺎن ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻫﻢ ﻣﺪت ﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮﻗﯽ را ﺑﻪ رخ ﺑﮑﺸﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎ و ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از روﻧﻤﺎﯾﯽ ،اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرﺗﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﯾﮑﺎن را ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻪ ﻧﺎو ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺑﺮ ﺑﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﺖ ﺣﺮﮐﺖ
از ﺳﮑﻮن ﺗﺎ  145ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺠﺪد را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎﯾﮑﺎن را »ﺷﯽ ﻫﻮﻟﺒﺮوک« ،راﻧﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ .ﻫﻮﻟﺒﺮوک در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮﻓﻖ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺑﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﻮ اس اس ﻫﻮرﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  145.77ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد روی ﻋﺮﺷﻪ ﻧﺎو
ِ
ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﺗﺎﯾﮑﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﺧﻮدرو را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ  9ﻣﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ  10.7ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺗﺎﯾﮑﺎن ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﺸﺮان ﺧﻮد را از دو ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 616
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﯿﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ) (Overboostﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﺧﺮوﺟﯽ در ﺗﺎﯾﮑﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﻪ  671و در ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮرﺑﻮ  Sﺑﻪ  750اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﺎﯾﮑﺎن ﺗﻮرﺑﻮ و ﺗﻮرﺑﻮ اس  850و  1,050ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺪل ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ  96ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  3.0ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺎز دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮرﺑﻮ اس در  2.6ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ دو ﺳﺮﻋﺘﻪ ﮐﻪ روی اﮐﺴﻞ ﻋﻘﺐ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه وﻇﯿﻔﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪل ﺗﻮرﺑﻮ و ﺗﻮرﺑﻮ اس ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 450
و  412ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﻮرﺷﻪ ﺗﺎﯾﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دارد و ﺿﺮﯾﺐ درگ آن ﺗﻨﻬﺎ  0.22cdاﺳﺖ.
داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰی  10.9اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﮐﻨﺎری ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻮرﺷﻪ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﺮ راﻧﻨﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮرات ﺻﻮﺗﯽ و ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺒﺎرت »«Hey Porsche

ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

