ﭘﻮرﺷﻪ ﺗﺎﯾﮑﺎن رﮐﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﯾﻔﺖ ﻣﺪاوم
ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،آذر ۱۳۹۹
ﭘﻮرﺷﻪ ﺗﺎﯾﮑﺎن ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮاوان ﭘﻮرﺷﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪلﻫﺎی اﺳﭙﺮت و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ

ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دارﻧﺪ ،آﻣﺪه ﺗﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی از ﯾﮏ ﺳﺪان اﺳﭙﺮت و ﺳﺒﺰ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ روح اﺳﭙﺮت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪل ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ رخ
ﺑﮑﺸﺪ ،اﺧﯿﺮا دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺎﻟﺐ زده و ﻧﺎم ﺗﺎﯾﮑﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻮرددار ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ درﯾﻔﺖ در
ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ وارد ﮔﯿﻨﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ.

رﮐﻮرد ﺗﺎﯾﮑﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻇﺮان ﮔﯿﻨﺲ و در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻮرﺷﻪ اﮐﺴﭙﺮﯾﻨﺲ واﻗﻊ در ﭘﯿﺴﺖ ﻫﻮﮐﻨﻬﺎﯾﻢ رﯾﻨﮓ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ رﮐﻮردﮔﯿﺮی دﻧﯿﺲ رﺗﺮا ) (Dennis Reteraﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺴﺨﻪ
دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻋﻘﺐ ﺗﺎﯾﮑﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ و روی ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻟﻐﺰﻧﺪه  200ﻣﺘﺮی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم درﯾﻔﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه آﻗﺎی رﺗﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  210ﺑﺎر ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد را در
ﺣﺎﻟﺖ درﯾﻔﺖ ﻃﯽ ﻧﻤﻮده و رﮐﻮرد  26.1ﻣﺎﯾﻞ ) (42.171درﯾﻔﺖ ﻣﺪاوم را از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد.
ﺛﺒﺖ اﯾﻦ رﮐﻮرد  55دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎﯾﮑﺎن در آن  29ﻣﺎﯾﻞ ) 46ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( در
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﻧﯿﺲ رﺗﺮا ﺣﻔﻆ ﺧﻮدرو در ﺣﺎﻟﺖ درﯾﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ او را واﻗﻌﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺗﯿﻢ ﭘﻮرﺷﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺳﻄﺢ ﻣﺴﯿﺮ را ﺧﯿﺲ ﻧﮕﻪ دارد ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان

ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده و آﻗﺎی رﺗﺮا را ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ وادار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ رﮐﻮرد ﭘﻮرﺷﻪ ﺗﺎﯾﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد ،از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ردﯾﺎب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ  GPSو

ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ در ﺳﻘﻒ
ﺧﻮدرو ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﮐﻮردﮔﯿﺮی را ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ رﮐﻮرد ﭘﻮرﺷﻪ ﺗﺎﯾﮑﺎن ﺗﺤﺴﯿﻦﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ رﮐﻮردی ﮐﻪ بامو دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ

ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه  F90 M5ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ،اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در رﮐﻮردﮔﯿﺮی ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﯾﻮﻫﺎن
ﺷﻮارﺗﺰ ) (Johan Schwartzﻣﺪرس ﻣﺪرﺳﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ بامو ﺗﻮاﻧﺴﺖ  8ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺪاوم و در ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ

ﺑﻪ ﻃﻮل  232.5ﻣﺎﯾﻞ ) 374.17ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( ﺑﻪ اﻧﺠﺎم درﯾﻔﺖ ﺑﭙﺮدازد.

ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ رﮐﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮﺗﻮر در دورﻫﺎی ﺑﺎﻻ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ

ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،بامو ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو و اﻧﺠﺎم درﯾﻔﺖ  5ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖﮔﯿﺮی و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎک
 M5ﮐﺮد.

ﻣﺴﻠﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد ﺑﻬﺘﺮ ﭘﯿﺶ روی ﭘﻮرﺷﻪ ﺗﺎﯾﮑﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،ﺑﺮد
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺎرژ

ﺑﯽﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ،ﺗﺎﯾﮑﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﮐﻮرد بامو  M5را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

