ﻫﻤﮑﺎری اوﺑﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس و ارﺗﺶ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮﻧﺪه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺟﻤﻌﻪ ۱۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اوﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﺳﺘﯿﻦ ﺗﮕﺰاس را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ آن ،اﯾﺪه ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ وارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪه و ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺮواﻧﻪ )روﺗﻮر( ﺑﺮای ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮود .اوﺑﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﺧﺪﻣﺎت

ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » «UberAIRرا ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از
ﺳﺎل  2023ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ،داﻻس ﻓﻮرت وورث و دوﺑﯽ را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه اوﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎﮐﺴﯽ
ﭘﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ  4ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺮوز )ﺣﺮﮐﺖ
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ( ﺑﯿﻦ  240ﺗﺎ  320ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ 100 ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ
را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه اوﺑﺮ در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮواز در ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ  300ﺗﺎ  600ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﺮ ﻓﺮاز اﮐﺜﺮ آﺳﻤﺎن ﺧﺮاش ﻫﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺎﺳﺎ و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.

اوﺑﺮ در ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﺧﻮد از ﻃﺮح دو ﭘﺮواﻧﻪ روی ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﺑﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن وﺳﯿﻠﻪ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ،از ﻃﺮح دو ﭘﺮواﻧﻪ روی ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻫﺮ دو

ﭘﺮواﻧﻪ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ .آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن داده اﯾﻦ اﯾﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را در ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
اوﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اوﺑﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻣﺬﮐﻮر ﻃﯽ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  18ﻣﺎﻫﻪ ،ﻣﺒﻠﻎ  185ﻫﺰار دﻻر را
در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه آﺳﺘﯿﻦ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ
ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

