اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﺴﻼ ﺑﺎزﻫﻢ ﺣﺎدﺛﻪ آﻓﺮﯾﺪ؛ ﺳﺎزﻣﺎن
 NHTSAﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﺳﯿﺴﺘﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺴﻼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ روزﻫﺎ زﯾﺮ ﺗﯿﻎ اﻧﺘﻘﺎدات
ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎﺟﺮا از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ در ﺳﺎﻧﺤﻪ ای ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  Sﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و
راﻧﻨﺪه آن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت وارده ﺟﺎن ﺳﭙﺮد.
اﯾﻦ ﺗﺼﺎدف ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت رخ داده در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺒﺮی ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ورود ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺗﻮﺑﺎن ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (NHTSAﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺼﺎدف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮐﻪ در  30ژوﺋﻦ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪ ،ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ از ﺳﻮی
ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺴﻼ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻠﻮب ﺗﺴﻼ ﻣﻮﺗﻮرز ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺪل  Xدوﺳﺖ او ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از
ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ،از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﺎرد رﯾﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎده ای در ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ رخ داده ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  Xﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﻦ  56اﻟﯽ  60ﻣﺎﯾﻞ در ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮدرو در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮔﺎرد رﯾﻞ آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪی دﯾﺪه اﻣﺎ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را از روی ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدرو
ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺟﺎده ﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻂ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه وﺳﻂ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدف اﺧﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪل  Xدر ﺟﺎده ای ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪه و
ﺑﺪون ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎ رخ داده اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدن
ﻫﻨﻮز ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮان
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮدد در ﯾﮏ ﺟﺎده ﻓﺮﻋﯽ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ
ﺳﭙﺮد.
اﻣﺎ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ داده ﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ راﻧﻨﺪه ﻣﺪل  Xدر
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺎده ای ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻂ وﺳﻂ و در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و ﻗﺒﻞ از ﻟﺤﻈﻪ
وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو دﻗﯿﻘﻪ دﺳﺖ ﻫﺎی او ﻓﺮﻣﺎن را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮ
ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎده ﺑﻪ راﻧﻨﺪه اﺧﻄﺎر داده ﺷﺪه و از وی درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ وی از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮدداری ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﮔﺎرد رﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

