ﻫﯿﻮﻧﺪای ﭘﻮﻧﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﮐﺎﻧﺴﭙﺘﯽ
ﺑﺮای ادای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻫﯿﻮﻧﺪای در اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه از ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺪل ﭘﻮﻧﯽ
) (Ponyﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای ﻣﺪرن و ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪای ﺳﺒﺰ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺪه

اﺳﺖ.

ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﭘﻮﻧﯽ اﯾﻨﮏ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﯿﻮﻧﺪای در ﺑﻮﺳﺎن ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ
ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺎﻟﺐ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮﻧﯽ

دو درب ﻗﺪﯾﻤﯽ رﻓﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺮوزآوری
و ﺗﺠﻬﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت روز رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺟﺎﻟﺐ را ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺎک ﺳﻮ ﻫﺎ )(Hak Soo Ha
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﭘﻮﻧﯽ ،ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ آن و ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ
آﯾﻮﻧﯿﮏ  5ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﻮﻧﯽ ﭼﻬﺮه ﺟﺬاب و ﺑﺮوزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮاغﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن ﺑﺎ
ﭼﺮاغﻫﺎی ﻣﺪرن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ در ﻧﻤﺎی ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺰ ﭼﺮاغﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﯾﻮﻧﯿﮏ  5ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
دارﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦﻫﺎ ،آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﺪ ﻋﻘﺐ دادهاﻧﺪ؛ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ
درون ﻫﻤﺎن ﻗﺎب ﻣﻮﺟﻮد روی ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎی ﺟﻠﻮ ،ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ادای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺪل اﺻﻠﯽ،

ﻃﺮاﺣﺎن در ﺧﻠﻖ رﯾﻨﮓﻫﺎ از ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ

ﺷﺎﻫﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻓﺮﻣﺎن  Dﺷﮑﻞ و اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ
در ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﯿﻮﻧﺪای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ
ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﺑﺎره ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﭘﻮﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  1975اﻟﯽ  1990روی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

