ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه
ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ ﺧﻮدرو در ﭼﯿﻦ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﭘﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮدران ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﭘﺮوژه ﺗﺎﯾﺘﺎن« ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ »ﺗﯿﻢ ﮐﻮک« ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﺗﺄﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﮐﺶ و ﻗﻮس ﻓﺮاوان ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ

از ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻗﺼﺪ دارد ﭘﻠﺘﻔﺮم راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﺮای
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮدران ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.
ﺣﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﭼﯿﻨﯽ ،از ﻫﻤﮑﺎری اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺗﺮی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺰاری  Yicai Globalﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﭘﻞ ﭘﺮوژه ای ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ  CATLﭘﯿﺶ ﻣﯽ

ﺑﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و در اﺳﺘﺎن
ﻓﻮﺟﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺮوژه ﺗﺎﯾﺘﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﺎﻣﻼ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻐﺮ ﻣﺴﯿﺮ داده و ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدران ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ
ﺧﻮدروی
ً
ﻫﻤﮑﺎری اﭘﻞ ﺑﺎ  CATLﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻮﯾﺪ دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮی
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﮔﺮ اﭘﻞ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ را در ﺣﻮزه ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ CATL ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﺪود ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺗﺮی در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﮐﺎﻣﻼ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار دارد :ﺑﺎﺗﺮی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  Sﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻌﺎدل ﻧﯿﺎز 4000
ً
دﺳﺘﮕﺎه آﯾﻔﻮن اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ  CATLﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم-ﯾﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ
و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  50ﮔﯿﮕﺎوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آﻧﻬﺎ دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم-ﯾﻮﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺗﺴﻼ/ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

