ﺗﺤﻘﻖ رؤﯾﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه
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در ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﮐﺠﺎ ﺑﺒﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﺪهای دور از ذﻫﻦ و
ﺗﺼﻮرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ آرزو
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺎزهای از ﮐﺎراﯾﯽ و
ﺑﺎزدﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﻪزودی ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺿﺮوری در ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﺷﺒﻪ رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺧﻮدران و ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ زودﺗﺮ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺼﻮرش را ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ
ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهای از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ از داده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺮ راه
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدرانﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزان دﻧﯿﺎ ﺑﯽوﻗﻔﻪ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﺰای اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﻫﺮﭼﻪ
زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﺗﻼشﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و
ﻣﺆﺳﺲ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ وی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻫﻢ
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺧﻮدران ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ
ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روی ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﻮدران در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻﮐﺪام از آنﻫﺎ آﻣﺎده ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﺧﻮدرو وارد ﺑﺎزار ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮدرانﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮدرانﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ 6
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻃﺮاﺣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ در آن
ﻗﺮار دارﻧﺪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﻮدرانﻫﺎ در
ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﮐﻼس sاﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﻣﺪل  2017ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
از اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ،ﺧﻮدروی ﺑﯽامو ﺳﺮی  5ﻣﺪل  2018اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺑﺮای ﭘﺎرک ﺧﻮدرو و دﺳﺘﯿﺎر
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﻣﺎن و ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻋﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻗﻒ و ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﻮو  XC60ﻣﺪل  2018ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﻋﺎﺑﺮان ﭘﯿﺎده و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  S 2017ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت و
اﺳﺘﻔﺎده از  4دورﺑﯿﻦ و  12ﺣﺴﮕﺮ اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ ،ﮐﺎدﯾﻼک  CT6ﻣﺪل  2018ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی رادار و اﭘﺘﯿﮑﺎل،
ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  X 2017ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﯿﻤﻪﺧﻮدران و آﺋﻮدی  A8ﻣﺪل  2019ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت
ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺮاﻓﯿﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺧﻮدرانﻫﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ً ﻻﮐﭽﺮی و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺮد .در زﯾﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرانﻫﺎ ﺳﺎل
دارﯾﻢ.

 .1ﺗﺴﻼ ﻣﺪل S

ﺗﺴﻼ ﺳﺮدﻣﺪار ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2014ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،داﺋﻢ در ﺣﺎل
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ و از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ،رادار و آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ  360درﺟﻪای ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺑﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  68ﻫﺰار دﻻر ارزانﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل اﺳﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺪود 466
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﺴﻼ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺎز ،ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و وﯾﮋه اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل دور زدن آن ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻂ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  Sدر ﺣﺎﻟﺖ
 Ludicrousدر ﺗﻨﻬﺎ  2.5ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺘﻤﯽرﺳﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﺧﻮدرو
ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺳﻮﭘﺮﺷﺎرژرﻫﺎ )ﺷﺒﮑﻪای از ﺷﺎرژرﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ( ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺎرژرﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎرژ ﻣﺠﺪد در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮدرو را ﺻﺪﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺨﺶ
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺤﺒﻮب و ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی آنﻫﺎ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺮورﮔﺮ وب از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻫﻮا ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺪاوم از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  Sاﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرک ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﻼ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺴﺎم
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ آنﻫﺎ از ﺧﻮدرو را ﺑﻪ اﻃﻼع راﻧﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  Sاز ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت و
ﺑﺎزدﻫﯽ ،ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﺧﻮدروﻫﺎی ﻻﮐﭽﺮی اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ،راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 .2ﻣﺮﺳﺪس ﮐﻼس S

اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط و
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت  12ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ،از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﻫﺸﺪار ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﺪد ﻓﺮﻣﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو دارای ﻣﻮﺗﻮر  3ﻟﯿﺘﺮی  V6ﺗﻮﯾﯿﻦ ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﺎ ﻗﺪرت  362اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﯾﺎ
ﻣﻮﺗﻮر  4ﻟﯿﺘﺮی  V8ﺗﻮﯾﯿﻦ ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﺎ ﻗﺪرت  463اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﺳﺖ .ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻮﭘﻪ و ﮐﺎﻧﻮرﺗﯿﺒﻞ از ﻣﻮﺗﻮر  V8اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮﺳﺪس ﮐﻼس  Sدر ﻋﺮض  5.3ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮوز
ﮐﻨﺘﺮل  Distronicﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎ ،ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﮔﺮدشﻫﺎ و رﻣﭗﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻼﺋﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ واﮐﺸﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺳﺮﻋﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی ،ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺳﯿﺴﺘﻢ  V2Vاﺳﺖ.
ﻣﺮﺳﺪسﻫﺎی ﮐﻼس  Sﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ دﯾﮕﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎرک از راه دور ﺑﻪ راﻧﻨﺪه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮدرو ﭘﯿﺎده ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آن را ﭘﺎرک ﮐﻨﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ در ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺮﻣﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری،
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﺣﻔﻆ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ
ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﮐﻼس  Sاﺳﺖ .ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺮوز
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﺑﯿﺶ از  10ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻨﺎوری را در اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭘﮑﯿﺞﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه
در ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺮی  7ﭘﮑﯿﺞ  Active Driving Assistant Plusﻧﺎم دارد ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪای از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻧﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در داﺧﻞ ﺧﻮدرو ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺎﻧﮑﺸﻦﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ  Gesture Controlﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺒﮑﻪ رادﯾﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل آب و ﻫﻮا اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺳﺪان ﭘﺮﭼﻢدار
ﺑﯽامو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎرک ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﭘﺎرک ﮐﻨﺪ
ﯾﺎ از ﭘﺎرک ﺧﺎرج ﺷﻮد .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺑﯽامو ﺳﯿﺴﺘﻢ  Traﬃc Jam Assistantاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﻮدران اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﻣﺎن،
ﺗﺮﻣﺰ و ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻼﻓﻪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻼچ و ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی زﯾﺎد در ﺣﺮﮐﺖ آرام از روی دوش
راﻧﻨﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ راﻧﻨﺪه دﺳﺖ ﺧﻮد را روی ﻓﺮﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎن و ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺪالﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ .از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
در ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ و اﭘﻞ ﮐﺎرﭘﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﺧﻮدروی
ﻻﮐﭽﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪلﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر  3ﻟﯿﺘﺮی  Inline-6ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻌﺎدل  320اﺳﺐ
ﺑﺨﺎر ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮر  4ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮی  V8ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻌﺎدل  445اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎز »ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ« ﯾﺎ  Truth in Engineeringاﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎری ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮر آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮدﻣﺪار ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدرانﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪل ﭘﺮﭼﻢدار  A8ﺑﺮای ﺳﺎل  2018ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدران را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻟﯿﺪار و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دورﺑﯿﻦﻫﺎ و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ
 A8ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدروی ﺧﻮدران ﺳﻄﺢ  3ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ  60ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺪان ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺪان ﻻﮐﭽﺮی آﺋﻮدی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری وﯾﮋه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ
 Traﬃc Jam Pilotﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽامو ﺳﺮی  7ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ Traﬃc Jam Pilot ،وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی
ﮐﻤﺘﺮ از
 60ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﻣﺎن ،ﺷﺘﺎب ،ﺗﺮﻣﺰ و ﺣﺘﯽ اﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺮﮐﺖ دوﺑﺎره
اﺳﺖ .ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ  3ﻟﯿﺘﺮی  V6ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻌﺎدل  340اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﯾﯿﻦ
ﺗﻮرﺑﻮی  4ﻟﯿﺘﺮی  V8ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  460اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺧﺘﯿﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺧﺘﯿﺎری اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻌﻠﯿﻖ اﮐﺘﯿﻮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ آﺋﻮدی اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻮدرو
ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﭼﺮخ ﺧﻮدرو اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ آن ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯽﻧﻈﻤﯽﻫﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎت داﺧﻞ ﺟﺎده اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ  AIﺑﺎ دورﺑﯿﻦ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮد ﺟﺎده را اﺳﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
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وﻟﻮو ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری در دﻧﯿﺎی ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل وﻓﻖ دادن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Drive Meﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را راهاﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺧﻮدران در ﺗﺮاﻓﯿﮏ روزاﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺳﻮﺋﺪ را ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﺷﻮد و
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺧﻮدرانﻫﺎی ﺳﻄﺢ دو را ﺑﻪﺷﮑﻞ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .ﺧﻮدرانﻫﺎی ﻣﺪل  S90اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  Intellisafeاﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ راﻧﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎن ،ﺳﺮﻋﺖ و
ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدرو را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدروی  49ﻫﺰار دﻻری از دو ﻣﻮﺗﻮر ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد T5 :ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ ﺑﺎ
ﻗﺪرت  250اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﯾﺎ  T6ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ و ﺳﻮﭘﺮﺷﺎرژ ﺑﺎ ﻗﺪرت  316اﺳﺐ ﺑﺨﺎر .وﻟﻮو ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﺴﻼ و دراﯾﻮ
ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺑﻪﻧﺎم  Pilot Assistﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ
ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺧﻮدران اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ورودی از راﻧﻨﺪه دارد ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد راﻧﻨﺪه ﺳﺮ ﺟﺎی
ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،وﻟﻮو اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدران ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
راﻧﻨﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدرو را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی روﺑﻪرو ﺳﺮﻋﺖ
را ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪل  ،S90واﮔﻦ اﺳﺘﯿﺸﻦ  V90و ﮐﺮاساور  XC60ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻟﻮو  S90در دﺳﺘﻪ ﺳﺪانﻫﺎی ﻻﮐﭽﺮی ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو  225ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ
اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ آن در  4.5ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽرﺳﺪ.
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ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻻﮐﭽﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ G80 ،ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ
اﺳﺖ .ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﻣﺪل در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﻮﺗﻮر  3.8ﻟﯿﺘﺮی  V6ﺑﺎ ﻗﺪرت  311اﺳﺐ ﺑﺨﺎر،
ﻣﻮﺗﻮر  3.3ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮﯾﯿﻦ ﺗﻮرﺑﻮی  V6ﺑﺎ ﻗﺪرت  365اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﻣﻮﺗﻮر  5ﻟﯿﺘﺮی  V8ﺑﺎ ﻗﺪرت  420اﺳﺐ ﺑﺨﺎر .ﺗﺎچ
اﺳﮑﺮﯾﻦ  8اﯾﻨﭽﯽ ،اﭘﻞ ﮐﺎرﭘﻠﯽ و اﻧﺪروﯾﺪ اﺗﻮ ،ﻧﺎوﺑﺮی ،ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮدروی ﺟﻨﺴﯿﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻻﮐﭽﺮی ﻗﺼﺪ دارد ﺟﺪﯾﺖ ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻻﮐﭽﺮی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺟﻨﺴﯿﺲ  G80ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻢدار ﻻﮐﭽﺮی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ آﺧﺮﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻤﮏرﺳﺎن ﺑﻪ راﻧﻨﺪه در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺮﻣﺰ اﺿﻄﺮاری ،ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ،ﺣﻔﻆ ﺣﺮﮐﺖ در ﺧﻄﻮط و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺑﯿﻦ  10ﻣﺪل ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو 42
ﻫﺰار و  745دﻻر و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ آن ﺣﺪود  250ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ آن در ﻋﺮض  4.9ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺻﻔﺮ
ﺑﻪ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺪل  G80اﺳﭙﺮت ﺑﺎ ﺟﻠﻮﺑﻨﺪی ﺧﺸﻦ و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ،اﮐﺴﺘﻨﺸﻦﻫﺎی ﺧﺎص ،ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی
 19اﯾﻨﭽﯽ و ﭼﺮاغﻫﺎی  LEDدر ﺟﻠﻮ ﯾﮏ ﺧﻮدروی وﯾﮋه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻨﻔﻮﺗﯿﻨﻤﻨﺖ ﺗﺎچاﺳﮑﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی ،اﭘﻞ ﮐﺎرﭘﻠﯽ و اﻧﺪروﯾﺪ اﺗﻮ در ﻣﺮﮐﺰ داﺷﺒﻮرد ﻗﺮار دارد .ﺧﻮدروی  G80ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﺎل  2019ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺲ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﯾﺎ ﻧﻪ.
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ﮐﺎدﯾﻼک  CT6ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺷﯿﮏ ،زﯾﺒﺎ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﺎیﺗﮏ اﺳﺖ .ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮر 2
ﻟﯿﺘﺮی ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﺎ ﻗﺪرت  265اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ،ﻣﻮﺗﻮر  3.6ﻟﯿﺘﺮی  V6ﺑﺎ ﻗﺪرت  335اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﻣﻮﺗﻮر  3ﻟﯿﺘﺮی
ﺗﻮﯾﯿﻦ ﺗﻮرﺑﻮی  V6ﺑﺎ ﻗﺪرت  404اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺷﺎﻣﻞ وایﻓﺎی  4G LTEاﺳﺘﺎﻧﺪارد ،اﭘﻠﯽ
ﮐﺎرﭘﻠﯽ و اﻧﺪروﯾﺪ اﺗﻮ اﺳﺖ .ﻣﺪل رده ﺑﺎﻻی آن ﺷﺎﻣﻞ  34اﺳﭙﯿﮑﺮ اﺳﺘﺮﯾﻮ و ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎدﯾﻼک از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﻮﭘﺮ ﮐﺮوز ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ واﻗﻌﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎدﯾﻼک ،اﮔﺮ
از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﺎدﯾﻼک ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  209ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از  77ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎدهﻫﺎ و ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎدﯾﻼک ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎدﯾﻼک ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو  55ﻫﺰار و  90دﻻر اﺳﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺳﺮﻋﺖ آن  247ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ و ﺷﺘﺎب آن در  5.2ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ
ﻣﺪل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی از ﺳﻮی ﮐﺎدﯾﻼک ﭼﻨﺪان دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻻﮐﭽﺮی دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی در ﺑﺎزار
رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﯿﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﮐﺎدﯾﻼک در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
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ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻟﮑﺴﻮس  LSﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﻣﻮﺗﻮر  V6ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر  3.4ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرت  416اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺷﺒﯿﻪ
ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﻣﺎﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ آﻓﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ واﻫﻤﻪای از اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﺰرگ ﻧﺪارد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺪان ﭘﺮﭼﻢدار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪل  2018ﺟﻬﺖ ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺮدن
راﻧﻨﺪﮔﯽ از ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺧﻮدرانﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ
 Drive Emergency Stop Assistﻧﺎم دارد و ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﯾﮏ ﺧﻂ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮ ﭘﯿﭻﻫﺎ ﯾﺎ دﯾﺪن
ﻣﻮاﻧﻊ آنﻫﺎ را دور ﻣﯽزﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
 Lane Change Assistﺑﻪ ﺧﻮدرو اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎاﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎﻣﻞ وارد ﺧﻂ دﯾﮕﺮ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻟﮑﺴﻮس اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻟﮑﺴﻮس
 LSﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  2.2ﺗﻦ در ﻋﺮض  4.6ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻟﮑﺴﻮس،
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ .از دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻨﻔﻮﺗﯿﻨﻤﻨﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮکﭘﺪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ آن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ آن را ﮐﻤﯽ دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل آن
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن داﺷﺒﻮرد آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  12.3اﯾﻨﭻ اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺪی ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺠﻤﻮع ،اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻟﮑﺴﻮس
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ آن ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺪانﻫﺎی ﻻﮐﭽﺮی دﻧﯿﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﻮدرانﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﯿﺴﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮده ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر داﺳﺘﺎن ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺪان زﯾﺒﺎی  Q50Sﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
دارد .ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدﮐﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط در ﮐﻨﺎر ﺗﻌﺪادی از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﺸﺪار ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ راﻧﻨﺪه ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺳﺪان اﺳﭙﺮت  Q50ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮدروی اﺻﻠﯽ و ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺪل ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺎن اﺳﺖ .ﻣﺪل ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ آن از ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ  2ﻟﯿﺘﺮی  inlineﺑﺎ ﻗﺪرت  208اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮر  3ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮﯾﯿﻦ ﺗﻮرﺑﻮی  V6ﺑﺎ ﻗﺪرت  300اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﻣﻮﺗﻮر 3.5
ﻟﯿﺘﺮی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی  V6ﺑﺎ ﻗﺪرت  360اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪلﻫﺎی رده ﺑﺎﻻ ﻫﻢ از ﻣﻮﺗﻮر  3ﻟﯿﺘﺮی ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﺷﺪه  V6ﺑﺎ
ﻗﺪرت  400اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ  Q50ﻣﺪل  2018در ﻣﺪت زﻣﺎن  4.5ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ 100
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ  DASﻧﯿﺴﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺶ ﻣﻮد
راﻧﻨﺪﮔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر راﻧﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ Q50 ،را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮدروی ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮد ﺑﺮای ورود اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻋﺼﺮ ﺗﺎزه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮار اﺳﺖ روﺣﯿﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﻧﺴﺨﻪ Red
 Sport 400در ﺑﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﺳﺪان اﺳﭙﺮت واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻗﯿﻤﺖ
آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  60ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ،اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ  Q50ﻣﺪل  2018ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آﺧﺮﯾﻦ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز اﺳﺖ.
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ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﺴﻼ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی  Sو  Xﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدروی  35ﻫﺰار دﻻری ﻣﺪل  3ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ از اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮه راﻧﻨﺪﮔﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﯿﻤﻪﺧﻮدران آن ﻗﺎدر ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮن
ﮐﺮدن ﻣﻮاردی ﺑﻪﺟﺰ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو در دﺳﺘﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻻﮐﭽﺮی رده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽامو ﺳﺮی  3و ﻣﺮﺳﺪس
ﺑﻨﺰ ﮐﻼس  Cﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻼﺳﺘﺮ اﺑﺰار اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺎچاﺳﮑﺮﯾﻦ  15اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺮای آن ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدرو و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﯾﺢ و
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ﻧﺎوﺑﺮی و ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻣﺪت زﻣﺎن  5.6ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺖ و ﻓﺮﻣﻮل
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﮔﯿﮕﺎﻓﮑﺘﻮری ﺗﺴﻼ در ﻧﻮادای اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﺗﺮی اﺳﻤﺒﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺴﻼ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺎرژ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ .ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 120
ﮐﯿﻠﻮوات ﺷﺎرژ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﺴﻼ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺧﻮدرو را در ﻣﺪل  3ﺣﺬف ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﺒﺎط ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﮐﻢاﻧﺮژی و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﮔﺸﻮدن ﻗﻔﻞﻫﺎ و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺧﻮدرو را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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