
 

 پرینت سه بعدی یه بدون راننده با استفاده ازت وسیله نقلساخ

جهان  در شده سه بعدی پرینت هینقل لیساخت وساپیشگامان از  یکی، در چندلر آریزونا Local Motorsشرکت 

 یهنقل وسیله معرفی کرده است. ایفرنیکال یالتیبه دانشگاه ارا   Olliبدون راننده به نام وسیله نقلیهیک که است 

 مسافر را دارند. 8ظرفیت حمل  Olli سه بعدی شده شرکت پرینتاتوماتیک و الکتریکی  یها

  

چرخند  یدر محوطه دانشگاه مسرعت کم با شده  یزیبرنامه ر شیپچرخه  کیدر  Ollis دو نده،یروز آ 90 یبرا

 ینولوژمجهز به تکپرینت سه بعدی  در کنار تکنولوژی  وسیله نقلیهاین . سوارو پیاده می کنندو دانش آموزان را 

هم چنین  جی پی اس برای ردیابی مسیر استفاده می کند. ها و نی، رادار، دوربLiDARوابسته است و از پاسخ 

رار برای نخستین بار مورد استفاده قاین سیستم مجهز به یک سیستم اجتناب از مانع است که  وسیله نقلیهاین 

 .می باشد یبا کنترل ترمز اضطرار منینگهدارنده ا کی یدارا نیهمچن وسیله نقلیه نیا گرفته است.

د در مورداده ها  یجمع آور یسه ماه برا نیدانشگاه، ا نگیخدمات حمل و نقل و پارک ریلوکاس، مد یگفته تون به

 یوتریپو علوم کام ی. از دانش آموزان مهندسردیگ یمورد استفاده قرار م  بدون راننده هینقل لیوساپرینت سه بعدی 
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 آزمایش یرا برا Ollis شده از یجمع آور یداده هاو  ن را انجام دهندخودشاهای  یتا بررس شده استخواسته 

کنند.  لیو تحل هیتجز بدون راننده هینقل لیدر مورد وسا و نظر مسافران را ان مورد بررسی قرار دهندتجربه کاربر

 .شدخواهند منتقل  یگرید محلبه  هینقل لیوسا این روزه 90دوره  انیدر پا

 درآنچه ممکن است فکر کنند،  هر که در مورد میکن یم قیرا تشو انیما دانشجو"داشت: رابرت نلسون اظهار 

 ها یوع فناورن نیا یکه با معرف یامکانات برسند. یبگذارند و به نوآور ریتاث ندهیتوانند بر آ یچگونه م مورد این که

به  Olliوسیله نقلیه  ساخت چگونه از این کهدانم  یاست، و من م اندارهحد و  یب فراهم می شود انیدانشجو برای

 ".باشد به هیجان خواهم آمد ممکن است الهام بخش دانش آموزان و استادان با استعداد ما سه بعدی رپرینتکمک 

 

خواهند  یکه مافراد عمومی  یساکرامنتو خواهد بود، برا التیدر محوطه دانشگاه ا Olli وسیله نقلیهکه  یحال در

 در دسترس قرار خواهد  گرفت. نیز این وسیله نقلیه بدون راننده را امتحان کنند
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گفت:  این وسیله نقلیه یاز انتشار رسم شیپ Local Motors شرکت رانیو مد انگذارانیاز بن یکیراجرز،  یج

شرکت  یدولت ساکرامنتو و برا یلحظه بزرگ برا کی تکنولوژی چاپ سه بعدیبا استفاده از  گسترش این وسیله"

Local Motors  اقیساکرامنتو با اشت التیا . دانشگاهباشد یو توسعه م یطراح ،یهمکار که حاصل ماه هااست 

شرکت ما می باشد.  Olli نقلیه های وسیلهبرای ارائه  آل دهیامکان  کی ،یتکنولوژ ادغامو  رشیو پذ یداریبه پا

دهد که نقش  ینسل از بزرگساالن جوان قرار م کی در ارتباط با راOlli این وسیله نقلیه در دانشگاه،  استقرار

 " .د داشتناتوماتیک در آینده خواهپیشرفت تکنولوژی در  یمهم

 یحکومت یاز شورا آن دالر 90000می باشد که  Ollis وسیله نقلیه دواین  یساز ادهیپ هزینه دالر 100،000

 .استتامین شده  مانده از دانشگاه  یدالر باق 10،000ساکرامنتو و  مناطق
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