دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ

ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون آﯾﻨﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی  BMWدر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯽایاس اﻣﺴﺎل ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﻮد از ﺳﺮی  i8را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪﺟﺎی آﯾﻨﻪ ﺑﻐﻞ ،از دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ  i8 Mirrorlessﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،دو دورﺑﯿﻦ در اﻃﺮاف و دو دورﺑﯿﻦ در ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮه ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮدرو ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر دورﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻓﻀﺎی ﭘﺸﺖ ﺧﻮدرو را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ و
ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎی واﺿﺢ را از ﻓﻀﺎی ﭘﺸﺖ ﺧﻮدرو ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮی ﮐﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ آﯾﻨﻪ روﺑﻪروی راﻧﻨﺪه ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦﺻﻮرت ،راﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آﯾﻨﻪ درواﻗﻊ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .دو دورﺑﯿﻦ ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،آﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ دﯾﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺧﻮب ،ﮐﺎرآﯾﯽ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺧﻮدرو را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺑﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح
آﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻤﻊ و ﺟﻮرﺗﺮ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺑﺮ ﺧﻼف آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ راﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  300ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در  75ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ،ﮐﻤﯽ اﻧﺤﻨﺎ دارد ﺗﺎ
ﺣﺲ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎی ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺧﻮدرو ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ،ﺑﻪ راﻧﻨﺪه اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﻻزم را
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ راﻧﻨﺪه ﺑﺎ زدن راﻫﻨﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺒﻘﺖﮔﺮﻓﺘﻦ دارد و در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﯾﮏ ﺧﻮدرو از
ﭘﺸﺖﺳﺮ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻧﺸﺎنﮔﺮ زردرﻧﮓ روی ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﺸﻤﮏزدن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ،اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮح ﻋﮑﺲ :ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮدروی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ  i8 Mirrorlessﺷﺮﮐﺖ BMW؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ دو دورﺑﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در ﭘﺸﺖ
ﺧﻮدرو ،ﺑﻪﺟﺎی آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻐﻞ ﻫﻢ دو دورﺑﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ راﻧﻨﺪه در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
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