ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﯿﻢ ﭘﯿﺖ اﺳﺘﺎپ در ﺳﺮی
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺮاﻧﯽ ﻧﺎﺳﮑﺎر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺣﺎل ﺷﮑﺴﺘﻦ رﮐﻮرد ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭼﻬﺎرﭼﺮخ در ﮐﻤﺘﺮ از  1.9ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺖ اﺳﺘﺎپ ﻫﺎ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﯾﻊ و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﺪﻣﻪ ﭘﯿﺖاﺳﺘﺎپ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻧﺎﺳﮑﺎر و ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺬاب و
ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ آﭼﺎر و ﯾﮏ روﯾﺎ در ﺗﯿﻢ ﻓﻼن ﺗﯿﻢ ﻧﺎﺳﮑﺎر
 Roushing fenwayﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم.

اﻟﺒﺘﻪ آﭼﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﯿﻢ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد روﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﻪ :ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻢ.
ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه وارد ﻣﺤﺪودهای ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ آن ﭘﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮده و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ راﺟﻊ
ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎر ﺧﺪﻣﻪ ﭘﯿﺖ اﺳﺘﺎپ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﺎﺳﮑﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .واﺿﺢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ او ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﮐﺸﻒ
ﻧﺸﺪه در ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﺎﺳﮑﺎر اﺳﺖ!

ﺻﺪای ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ آﭼﺎرﻫﺎی ﺑﺎدی را ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ .آﭼﺎرﻫﺎی ﺑﺎدی ﺗﯿﻢ  Roushing fenwayدارای
اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﯾﮋه ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﺎﺳﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎزن ﻧﯿﺘﺮوژن ﻓﺸﺮده ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ

ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﺳﻮﮐﺖﻫﺎ در ﺳﺮﻋﺖ  20000rpmﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﺟﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ دارای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﺎﺳﮑﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ دﺳﺘﻪی
ﺟﮏ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﻮده و ﺗﯿﻢ  Roushing fenwayﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﯿﺒﺮﮐﺮﺑﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ آوردن ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﺧﺪﻣﻪ ﭘﯿﺖ اﺳﺘﺎپ  ،Roushing fenwayآﻗﺎی ﮐﺎﻣﺮون ﮐﺎب را در ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮدم و او ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت 12ﺗﺎ  14ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎک
ﺧﻮدرو را ﭘﺮ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺗﺎﯾﺮ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اول از ﻫﻤﻪ ،ﺑﻠﻪ؛ ﺧﺪﻣﻪ ﭘﯿﺖ اﺳﺘﺎپ دارای ﻣﺮﺑﯽﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
اﯾﺸﺎن را ﺗﻤﺮﯾﻦ داده و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻗﺖ

ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻋﺎدت دارﻧﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﺎب ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻧﻬﺎ را از
ﻣﯿﺎن ورزﺷﮑﺎران ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﭘﺴﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻ در ﺑﻼک ﮐﺮدن ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺣﺮﯾﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ از روی
دﯾﻮاره ﭘﯿﺖ اﺳﺘﺎپ ﭘﺮﯾﺪه و در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻧﺎﺳﮑﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺗﻤﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎﮐﺲ
)ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﺮ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﭘﯿﺴﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﮐﺲ ﮐﻮﭼﮑﯽ

دارد و ﭘﯿﺴﺖﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖﺑﺎﻻ ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺪﻣﻪ ﺗﯿﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺧﻮدرو وارد ﺑﺎﮐﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از روی دﯾﻮاره ﭘﯿﺖ اﺳﺘﺎپ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﺰار

آﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮﯾﺪه و ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؛ در اﯾﻦ
ﺑﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﺪ.

ﮐﺮﯾﺲ ﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﻮﯾﺾﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﺎﯾﺮ در ﺗﯿﻢ  Roushing fenwayﺣﻀﻮر دارد .او
اﺻﻮل ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺎﯾﺮ را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻦ از روی دﯾﻮارهی ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺴﺖ ﭘﺎﻦ ﻣﯽﭘﺮم و ﺑﻪ

ﺻﻮرت دو زاﻧﻮ ﮐﻨﺎر ﺗﺎﯾﺮ ﺟﻠﻮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ .ﺗﻔﻨﮓ )آﭼﺎر ( ﺑﺎدی را ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮده و  5ﻣﻬﺮه
ﭼﺮخ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﺳﭙﺲ ﺗﺎﯾﺮ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﻢ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻢﺗﯿﻤﯽام ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺎ زدن ﺗﺎﯾﺮ

ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آﭼﺎر را ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﺗﻐﺮ ﻣﯽدﻫﻢ؛ ﺳﭙﺲ  5ﻣﻬﺮه ﺗﺎﯾﺮ را ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

از ﺷﻮﻣﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﭼﻪ ﻣﺪت ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ  5ﻣﻬﺮه ﭼﺮخ را ﻃﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎز ﮐﻨﯽ؟ ﺟﻮاب
ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺣﺪود ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ« .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺣﺪود  30ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﺑﮕﯿﺮم در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺎﯾﺮ ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼﯽ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺪام ﭘﯿﭻ را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ.

ﺷﻮﻣﺎن ﯾﮏ ﺗﺎﯾﺮ آورد و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدم اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻢ» .ﭘﺎپ ،ﭘﺎپ ،ﭘﺎپ ،ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ﻓﻘﻂ
اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪه «.ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادم .ﻣﻬﺮهﻫﺎ در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ دﯾﻮاﻧﻪوار ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ
درآﻣﺪﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ُﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدم.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺷﻮﻣﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮﺑﻪ …،ﻓﻘﻂ ﭼﺮا ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ آﭼﺎر رو اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده
ﺑﻮدی؟«
ﻣﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ زدﯾﻢ زﯾﺮ ﺧﻨﺪه .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻﺧﺮه
آﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی ﺧﻮدروی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﺑﻮدم.

ﻣﻦ روی دﯾﻮاره ،ﺗﻔﻨﮓ )آﭼﺎر( در دﺳﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﯿﺪن ﻓﻮرد ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ﻓﺎﺳﺘﻨﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻮدم .در
ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺧﻮدرو وارد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ دوﯾﺪم؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺟﮑﻤﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻦ اﻓﺘﺎد.
ﻧﺸﺪم ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای دﯾﻼن ﻣﻮزرَ ،

اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ ﺟﮏ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎی ﻣﻮزر رﻓﺖ ،ﻣﻮزر ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ داد و دﺳﺘﻪی

ﺟﮏ ﺑﻪ ﺳﺎق ﭘﺎی ﻣﻦ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎب او را ﺑﺎ ﻧﯿﮏ ﭘﺘﺮﺳﻮن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮد،
اﺧﻢﻫﺎﯾﺶ را در ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺧﺘﮑﻦ رﻓﺖ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادم .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ؟ ﺣﺪود 14ﺛﺎﻧﯿﻪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﻮﻣﺎن
 2ﺗﺎﯾﺮ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ رﮐﻮرد ﺷﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﻢ.
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