آﺋﻮدی  AI:MEﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﻫﺎچ ﺑﮑﯽ زﯾﺒﺎ و ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎک  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﺋﻮدی در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی از ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻫﺎچ ﺑﮏ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ  AI:MEﻧﺎم داﺷﺘﻪ و از ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺪرن و ﺟﺬاب ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

آﺋﻮدی  AI:MEرا ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺨﻪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ  .I.Dﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺧﻮدروی ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،داﻧﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ
ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻧﯿﺰ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  MEBاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ اﺧﯿﺮ ﺳﺌﺎت  el-Bornﻧﯿﺰ روی آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر روی ﻣﺤﻮر ﻋﻘﺐ
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  170اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ

رﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﺋﻮدی ﯾﮏ ﻫﺎچ ﺑﮏ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻧﯿﺎز دارد.

ﺻﺤﺒﺖ از ﺷﻬﺮ ﺷﺪ ،ﺧﻮدروﺳﺎز اﯾﻨﮕﻠﻮﺷﺘﺎﺗﯽ ﻫﺎچ ﺑﮏ  AI:MEرا ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮدد و اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮﻫﺎی

ﮐﻮﺗﺎه روزﻣﺮه در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻫﯿﭻ ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺑﺮ ﺷﺘﺎب ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

آﺋﻮدی ﻋﻘﯿﺪه دارد ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ  AI:MEﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﻦ  20اﻟﯽ 70
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  AI:MEﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﻮده و

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی آرام ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد.

اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ آﺋﻮدی  AI:MEﺗﻮﺳﻂ ﭘﮏ ﺑﺎﺗﺮی  65ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻓﻌﻼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ آﺋﻮدی در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ
از ﻋﺒﺎرت “ﮐﺎﻓﯽ” ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ آﺋﻮدی ،ﻫﺎچ ﺑﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  AI:MEﻧﯿﺰ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ،ﻃﺮاﺣﯽ
ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰی دارد .ﻧﺒﻮد ﺳﺘﻮن  Bراﯾﺞ و درﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی

ﺟﺎﻟﺐ و ﺷﺎﺧﺺ اﺗﺎق  AI:MEﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

آﺋﻮدی ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ دارد .اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و  AI:MEاز ﭼﺮاغ ﻫﺎی  LEDﺷﮑﯿﻠﯽ ﻫﻢ در ﺟﻠﻮ و ﻫﻢ در ﻋﻘﺐ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﺑﺮد.

در داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻃﺮاﺣﺎن آﺋﻮدی ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ داﺷﺘﻪ و از ﭼﻮب ﮔﺮدو در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از ﮔﯿﺎﻫﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﻫﻮای ﻓﻀﺎی
داﺧﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ،آﺋﻮدی ﮐﺎﺑﯿﻦ  AI:MEرا ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎز ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﺑﮕﺮدی ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮدن در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

در ﮐﺎﺑﯿﻦ  AI:MEﺳﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر  OLEDﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﺎﺑﯽ ﭼﺸﻢ ،ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﭘﺪﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ ﮐﻪ روی درﻫﺎ و ﮐﻨﺴﻮل ﻣﺮﮐﺰی
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﺋﻮدی  AI:MEﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺗﺎ

راﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ ،ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﻫﺎچ ﺑﮏ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﺎی  Aiconو  PB 18ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

در ﺳﺎل  2017و  2018ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻃﺒﻖ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ آﺋﻮدی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﮐﻪ اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از  ،AI:MEﮐﺮاس

اوور اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  I.D. Roomzzرا ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

