 BMW i8رﺧﺸﯽ ﮐﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ را از زﻣﯿﻦ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺳﻔﯿﻨﻪی ﻓﻀﺎﯾﯽ ب ام و  i8ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﯿﺮه ﻧﮑﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﯿﯿﻨﺪه
ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯽﺻﺪای ﻫﯿﺒﺮﯾﺪیاش روﺷﻦ ﺷﻮد و راﻧﻨﺪه ﮔﺎز ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻏﺮش ﮔﻮش ﻧﻮازش ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن
را ﺑﺮای ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی آن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ب ام و -i8ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار ﺧﻮدروی ﮐﺸﻮرﻣﺎن زﯾﺎد
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﺪﯾﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﻧﺰدﯾﮏ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
درﻫﺎی ﭘﺮواﻧﻪای اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ آدم ﻓﻀﺎﯾﯽﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﻨﻪﻫﺎﯾﺸﺎن وارد ﺷﻮﻧﺪ .ب ام و i8
ﯾﮏ ﺧﻮدرو در ﮐﻼس ﮐﺎﺑﺮﯾﻮﻟﺖ و از ﻧﻮع رودﺳﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻘﻒ اﯾﻦ ﺧﻮدروی دو ﻧﻔﺮهی دو در از ﻧﻮع
ﻓﻠﺰی اﺳﺖ.

داﺳﺘﺎن i8
ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و وﺳﻮﺳﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ .ﺷﺘﺎب اوﻟﯿﻪی
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﺮﻋﺖ دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎدهی ﮔﺴﺘﺮده از ﮐﺮﺑﻦ را در ﺳﺒﮏ ﮐﺮدن
ﺧﻮدرو ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ب ام و ﺧﺮﯾﺪ آن را ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آرزو
ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ب ام و  i8ﺻﻔﺮ در اﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
دارد و ﺟﺰو ﺳﻮﭘﺮ ﻟﻮﮐﺲﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽاش را ﻧﺪارد i8 .ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﯾﺎ
ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎن ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﯿﺪ.

آاﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻤﻨﯽ و رﻓﺎﻫﯽ
ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎرهی آﭘﺸﻦﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه و زﯾﺎده ﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮﻗﯽ ،ﮐﺮوز
ﮐﻨﺘﺮل ،اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﻫﺎرﻣﻦ ﮐﺎردون ،دورﺑﯿﻦ دﯾﺪ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ و  ....ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﺎم ب ام و  i8ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ آﭘﺸﻦ و رﻓﺎه اﺳﺖ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﺮوش ب ام و  i8در دﻧﯿﺎی
ﺳﻮﭘﺮاﺳﭙﻮرتﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی رﮐﻮرد دار اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ
ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ  i8 ۲۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ،اﻣﺎ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﯾﺎ ﻣﻬﺎر ﺷﺪه؛ زﯾﺮا
ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺪ  B38روی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺳﻮار اﺳﺖ .ﻣﻮﺗﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در  ۵۸۰۰دور در دﻗﯿﻘﻪ  ۲۲۸اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﺪ و در  ۳۷۰۰دور ﮔﺸﺘﺎوری ﻣﻌﺎدل  ۳۲۰ﻧﯿﻮﺗﻮن ﻣﺘﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺬارد I8 .ﺗﻨﻬﺎ در  ۴.۴ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﺮق ﺷﻬﺮی ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺣﺎﻟﺖ  ،eDriveﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ  ۳۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه

ﻣﯽرود .ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﭼﻨﺪان اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی از ﻋﻤﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی
ﻧﻤﯽﮔﺬرد .ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ آن دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ ۴
ﺗﺎ  ۶ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﺳﻮاری در اﯾﺮان
ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﭙﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﺴﺒﯿﺪهاﻧﺪ و راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮدرو دراز ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ و
زاوﯾﻪی زاﻧﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ راﻧﻨﺪه در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ دﺳﺖ اﻧﺪاز
دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮕﺬرم ﯾﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﮕﺬرد ﮐﻢ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آوری ﺑﻪ دارﻧﺪهی ﺧﻮدرو ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮدﯾﺪ و روزی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ب ام و  i8ﮐﺎرﮐﺮده ﺷﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻒ
ﺧﻮدرو را ﺑﻪ دﻗﺖ در ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮدﯾﺪ و ﯾﮏ ﻣﺪل ﺻﻔﺮ ﺧﺮﯾﺪﯾﺪ ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻻک ﭘﺸﺖ از روی دﺳﺖ اﻧﺪازﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن رد ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﭙﻮرت و ﻧﯿﻤﻪ اﺳﭙﻮرت ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪل ﺻﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻧﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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