ﻓﻮرد ﭘﺘﻨﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدران را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ آﯾﻨﺪه ای ﺑﻬﺘﺮ و روﺷﻦ ﺗﺮ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ،ﻓﻮرد ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺘﻨﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدران را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی ﺻﻨﺪﻟﯽ

ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ داده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺳﺒﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ اراﺋﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آﻧﻬﺎ ،ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮدران اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﺑﺮو ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ،ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻘﺼﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮدرو وﻇﯿﻔﻪ

ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ،اﯾﻦ اﯾﺪه ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮح ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در دﻫﻪ 1950
ﻣﯿﻼدی ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ روﺑﺮوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و
ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻓﮑﺮی را ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺧﻮدروی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻟﻮﮐﺲ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ  F 015ﮐﻪ اﻣﺴﺎل در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ

زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ »اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ« ﻓﻮرد دارد.

 Dieter Zetscheﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﺪس در ﻧﻄﻖ  CESﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ »اوﻗﺎت ﺧﻮب در ﻓﻀﺎی

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران ﻫﻤﺎن ﺣﺎﺋﻞ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و

آراﻣﺶ دﻫﻨﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻓﻮرد ﻇﺎﻫﺮا دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از
اﯾﻦ دارد؛ در ﻫﺮ ﺻﻮرت روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دوراﻧﯽ دوﺧﺘﻪ ﮐﻪ در آن
راﻧﻨﺪه ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﻓﻮرد را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻻزم اﺳﺖ راﻧﻨﺪه ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

