ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر  ۲در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺴﻼ ﻣﺪل ۳؛ ﻧﺒﺮد اروﭘﺎ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﻧﯿﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر  2و ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3را رودروی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ .ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﭘﺲ از روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر  2در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﻮ ﺳﺎل  2019ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ارزش  5ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  55ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  700ﭘﻮﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ
را ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪار ﺧﻮدرو اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب  3.2ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ

ﺗﺴﻼ و ﯾﺎ ﭼﺮخﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺮﯾﻢ ﻃﻼﯾﯽ رﻧﮓ ،ﻓﻨﺮﺑﻨﺪی دﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ Ohlins
ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﺮای
ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3ﻧﺴﺨﻪ دو ﻣﻮﺗﻮر  Long Range AWDﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ  46.990ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺖ .در ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ
ﻧﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  47.800ﭘﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺴﻄﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 600

ﭘﻮﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﺎه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻫﺮ دو ﻣﺪل دارای دو ﻣﻮﺗﻮر ﯾﮑﯽ ﺑﺮ روی اﮐﺴﻞ ﺟﻠﻮ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ روی اﮐﺴﻞ ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪل
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﻼ دارای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت  346اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل 3
ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت  450اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺣﻀﻮر دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن را ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﺑﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت  402اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ﺗﺴﻼ در ﺣﺎﻟﺖ  Chill modeﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ زﯾﺮا اﻣﮑﺎن ﯾﮏ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﺮم و

راﺣﺖ ﺑﺎ آﭘﺸﻦ ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﺑﯿﻦ اﮐﺴﻞﻫﺎی ﻫﺮدو ﺧﻮدرو ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺰرگ ﻟﯿﺘﯿﻮم-ﯾﻮﻧﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺗﺴﻼ از ﻇﺮﻓﯿﺖ

 75kWhو در ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر از ﻇﺮﻓﯿﺖ  78kWhﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺴﻼ ادﻋﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮد
ﺣﺮﮐﺘﯽ دارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺧﻮدرو ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی راﻧﻨﺪﮔﯽ راﻧﻨﺪه
ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  560ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  470ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
 161ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ  kw 35.7اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﺗﺴﻼ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  kw 28.4اﺳﺖ .ﺑﻪ

زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  254ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﺴﻼ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  434ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼف ﺟﺎی ﺳﻮال دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﺮﺗﺮی ﺗﺴﻼ ﺿﺮﯾﺐ درگ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  cd 0.23اﺳﺖ ،اﯾﻦ رﻗﻢ در
ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  cd 0.28اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪی وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر در ﺣﺪود 2123

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود  270ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﻼ دارد.

دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﻣﺸﺘﺮک وﻟﻮو ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ CMA
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﻮو از اﯾﻦ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز و دﯾﺰﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻓﻠﺰﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺗﺴﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﺘﻼف وزن اﯾﻦ دو ﺧﻮدرو اﺑﻌﺎد آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر اﺣﺴﺎس ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ وزن ﺧﻮد را در ﭘﺎﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻮدرو ﻗﺮار داده اﻧﺪ .اﻣﺎ

اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  Ohlinsاﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺷﺮﮐﺖ وﻟﻮو ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﯽ در
ﯾﮏ ﺳﺪان ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ رای داده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻘﺐ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮخ ﻋﻘﺐ و ﺷﻠﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ در
ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ

ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻔﺘﯽ و ﺧﺸﮑﯽ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﯽ آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر  2از ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3ﻋﻤﻠﮑﺮد

دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪﻧﻪ آن ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر  2اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺴﻼ
ﻧﯿﺰ در ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪی دارد و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن اﺻﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮏ راﻧﻨﺪﮔﯽ دﻟﭽﺴﺐ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﭙﺮت ﯾﺎ راﻧﻨﺪه ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را راه ﻣﯽاﻧﺪازد.

ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی از ﺗﺴﻼ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺒﮏ و ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ
را ﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺮﭼﻪ داﯾﺮه ﭼﺮﺧﺶ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ

ﻓﺮﻣﺎن و ﭘﺪال ﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﭘﺪال ﮔﺎز و ﺗﺮﻣﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم

ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺧﻮدروی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ آﺋﻮدی  A4و ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺎن ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺮ
دوی اﯾﻦ ﻫﺎ را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﻦ ﻧﮕﻪ داری ،اﺗﺎق ﺟﺬاب و ﺳﺎده در ﮐﻨﺎر اراﺋﻪ ﻓﻦآوریﻫﺎی ﺑﻪ روز و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از دﯾﮕﺮ
آﭘﺸﻦﻫﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .ﺗﺴﻼ و وﻟﻮو ﻫﺮ دو ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی آن ﻫﺎ ﺑﻪ

ﺳﻄﺤﯽ از راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدران رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮدروی ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن
واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺧﺒﺮی از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد

در ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺎز ﺧﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ.

ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﺴﻼ و ﭘﺎﯾﻠﻮت ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ ﺳﺮﮔﺮم
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدرو را ﺑﯿﻦ دو ﺧﻄﻮط ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮدرو را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدران ﺑﻪ ارزش  6800ﭘﻮﻧﺪ از ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﭘﯿﺸﯽ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺖ ﮐﻪ

ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺴﻼ
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدران ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺮﮐﺰ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدران را در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮ دوراﻧﺪﯾﺸﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژ ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ آن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮﺷﺎرژر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎرژ اﻣﮑﺎن ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺼﺎﻓﺖ زﯾﺎد ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪر رﻓﺖ زﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ روﯾﺎﯾﯽ  400ﻣﺎﯾﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﺷﺎرژ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد رﻗﻤﯽ ﮐﻪ در
ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﺗﻨﻬﺎ  130ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎرژ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺴﻼ اﺳﺖ )35

ﭘﻨﺲ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  kwhدر ﺑﺮاﺑﺮ  24ﭘﻨﺲ در ﺗﺴﻼ(.

از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻠﯽ اﺗﺎق ﻧﯿﺰ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دارد و ﺣﺲ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی اﺗﺎق ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪل 3
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﻀﺎی ﺻﻨﺪوق ﺗﺴﻼ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ) 425در ﺑﺮاﺑﺮ  405ﻟﯿﺘﺮ( ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
در ﻋﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯽﺗﻮان در ﺻﻨﺪوق ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﻗﺮار داد.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ وﻟﻮو ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﺧﺒﺮی از دﮐﻤﻪ اﺳﺘﺎرت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن دﺳﺘﻪ دﻧﺪه در ﺣﺎﻟﺖ

ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ،ﭼﺮاغﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮدرو
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ..

اﮔﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ و در ﺑﺎزار ﺧﻮدروی ﻟﻨﺪن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺧﻮدرو را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺴﻼ در
ﻋﺮض  6ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ وﻟﻮو ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر  4ﻣﺎه زﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﮐﺎر وﻟﻮو ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺖ و
ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر  2اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﻧﮕﺎهﻫﺎ از ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر  2دور

ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ آن ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻟﻮوی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﯾﺮادی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن وارد ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺗﺴﻼ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮوزی ﺗﺴﻼ ﻧﯿﺰ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده آن و
ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر 2
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪل  Yﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر  2داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ
ﻧﮑﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

