ﻫﯿﻮﻧﺪای از ﭘﻠﺘﻔﺮم  E-GMPﺑﺮای ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آذر ۱۳۹۹
ﻫﯿﻮﻧﺪای از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺎژوﻻر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﯾﺎ » «E-GMPﺑﺮای ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه
ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد E-GMP .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﮐﺮهای ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی درونﺳﻮز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای ،ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺮدی ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۸۰درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺎﺗﺮی آنﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن  ۱۸دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﮐﺮهای ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم  E-GMPﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳.۵ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﺮﻋﺖ ۱۰۰
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻄﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۸۰۰وﻟﺘﯽ و  ۳۵۰ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ ﺳﺎزﮔﺎر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻣﮑﺎن ﺷﺎرژ  ۴۰۰وﻟﺘﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آداﭘﺘﻮر را ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎرژ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۱۱۰و  ۲۲۰وﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ را ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﭘﺎﻦﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﻣﺎنﭘﺬﯾﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪاری
ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
درونﺳﻮز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ زﯾﺮ ﮐﻒ ﺧﻮدرو اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮدرو را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ دارد.

ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺤﻮر ﻋﻘﺐ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﻣﺤﺮک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮهای ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی » «Arrivalو » «Canooدر ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اﺷﺎره ﮐﺮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺗﺨﺼﺺ اﯾﻦ دو اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم  E-GMPﻧﻘﺶ
داﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺳﺎدهﺗﺮ و
ارزانﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﮐﺮهای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ  ۲۳ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ و ﻓﺮوش ﺑﯿﺶ از  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن از آنﻫﺎ در
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۵اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

