راﻫﮑﺎر اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  Ampleﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ را
در  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺎرژ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  Ampleﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژ ﺧﻮردو ﺑﺮﻗﯽ راهاﻧﺪازی ﮐﺮده ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ده دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎرژ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ »اوﺑﺮ« ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﻪ دارد ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺧﻮدروی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ راهﻧﺪازی ﮐﺮده و
ﻗﺼﺪ دارد اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
در روش اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺎرژ ﮐﺮدن ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺮ روی ﻓﻨﺎوری ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ» .ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﻮﻧﻪ« ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ،اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ »ﺑﻠﻮکﻫﺎی ِﻟﮕﻮ« ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ Ample .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ.

ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺎژوﻻر اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎژولﻫﺎی
ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﮔﺮدان اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ آن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﮐﺮد.
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮد ﻣﺤﺪود ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ
 Ampleدر ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ» .ﺟﺎن دو
ﺳﻮزا« رﺋﯿﺲ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮﺳﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻓﻘﻂ دو اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارد ﭼﻨﺪﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه
دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﮐﺜﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺴﻼ ،ﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی Ample
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

