ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭼﯿﭗ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی
ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدران ﻣﯽﺳﺎزد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﯾﮏ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺮهای ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﯽ از ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﭗ ۵
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدران ﺧﺒﺮ داد.
ﺗﺴﻼ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﭗ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدران ) (FSDاﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﻌﻤﺎران ﭼﯿﭗ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی »ﺟﯿﻢ ﮐﻠﺮ« )ﻃﺮاح ﻣﻌﻤﺎری اﺗﻠﻮن (۶۴
ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﺗﺎ ﭼﯿﭗ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد.
ﻫﺪف ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮاﺷﻪای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدران ﺑﻮد .ﺗﺴﻼ اواﯾﻞ ﺳﺎل ۲۰۱۹
ﺳﺮاﻧﺠﺎم از اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ آن ﻟﻘﺐ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﭗ دﻧﯿﺎ« را داد .ﻣﺎﺳﮏ
ً
ﺣﺪودا دو
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﭼﯿﭗ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آن آﻏﺎز ﺷﺪه و
ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺎ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ از راه ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﭼﯿﭗ ﺟﺪﯾﺪ  FSDﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ
 TSMCﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺎل ﺧﺒﺮﮔﺰاری  Asia-eﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﮔﺰارش
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد از ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ  FSDﺧﺒﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ .در ﮔﺰارش آﻣﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﭗ ۵
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺴﻼﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آن از ﻓﻨﺎوری ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء

ﺑﻨﻔﺶ ) (EUVLاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻓﻌﻠﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺗﺴﻼ ) (hardware 3.0را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ  ۱۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﯿﭗﻫﺎی  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی
ﮐﻢ ﻣﺼﺮفﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی از ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﯽﮔﺬرد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭗﻫﺎی  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۲و ﻣﮏ ﺑﻮکﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ ﮔﺰارش آﻣﺪه ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺮهای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﭼﯿﭗﻫﺎی ﺗﺴﻼ را از ﻧﯿﻤﻪ ﭼﻬﺎرم  ۲۰۲۱آﻏﺎز
اﺣﺘﻤﺎﻻ اواﯾﻞ  ۲۰۲۲از راه
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺗﺴﻼ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ً
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

