ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺑﻮرﯾﻨﮓ اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود دو ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺗﺎﺪ ﭘﺮوژه و
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را در آﻏﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﻮد را در
ﻻسوﮔﺎس ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻤﺎﯾﺶ را ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ از ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،دو ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺳﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه را در ﻋﻤﻖ  ۱۲ﻣﺘﺮی زﯾﺮ
ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ  ۲.۷ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ را ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﻤﺘﺮ از دو دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﻮدرویﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه راﻧﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺴﺖ )(Fast
ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺣﺪود  ۶۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮرﯾﻨﮓ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ در  ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺎﺳﮏ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﺗﻮﻧﻞﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﺎﻧﺴﻮر
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻔﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۲۴۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اوﻟﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
آن ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ  ۴۴۰۰ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﮐﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد

اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺣﻠﻘﻪ وﮔﺎس« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه

در آﯾﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻣﻞ  ۴۳اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺠﺰا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ۵۱ﻫﺰار ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

