ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ ﺗﺼﺎدف ﺧﻮدرو-
ﺑﺨﺶ اول  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و در ﻃﻮل دﻫﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺼﺎدف ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺟﺎدهای در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺧﻮدرو ﻫﺎ و ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ،

اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران آن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد در آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﻤﻦ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ) (NHTSAو
ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺑﯿﻤﻪ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ) (IIHSﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وب ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

در ﻣﻮرد اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻣﺮوزی آن ﻫﺎ را ﺑﺎ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺠﺒﻮراﻧﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪﺗﺮی را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺧﻮدرو ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺳﺮی ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ
 IIHSﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری

ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺼﺎدف و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮی
ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻤﻦ را از آن ﺧﻮد ﻧﮑﺮده و ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻤﻨﯽ آن ﻫﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﺳﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻤﻦ )(Top Safety Pick+
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدرو ﻫﺎی اﯾﻤﻦ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﺼﺎدﻓﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو
ﺳﺎزﻣﺎن  NHTSAو  IIHSﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
ﺳﯿﺴﺘﻢ  5ﺳﺘﺎره ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺳﺴﻪ NHTSA
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ  NHTSAﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ را در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ و از ﭘﯿﺶ
ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ای آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده و اﯾﻤﻨﯽ آن ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ.
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮرد از ﺟﻠﻮ و ﭘﻬﻠﻮ و وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪﻧﻪ ی
ﺧﻮدرو ﻫﺎ در ﻏﻠﺖ ﺧﻮردن ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﺗﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آن ﻫﺎ،
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ۵ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﯾﻤﻨﯽ اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺘﺎره ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی از اﻣﻨﯿﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮﺧﻮرد از ﺟﻠﻮ )ﺗﺼﺎدف ﺷﺎخ ﺑﻪ ﺷﺎخ(
ﺧﻮدرو ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۵۶ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺎﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ،آدﻣﮏ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎدف را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدرو
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻓﺸﺎر وارد ﺷﺪه ﺑﺮ ﻗﻔﺴﻪی ﺳﯿﻨﻪ،
ﺳﺮ ،ﮔﺮدن و ﭘﺎ ﻫﺎی اﯾﻦ آدﻣﮏ ﻫﺎ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﺎدف در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎر راه ﻫﺎ اﮐﺜﺮا ﺑﺮﺧﻮرد از ﭘﻬﻠﻮ
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ،ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  62ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﻓﺸﺎر وارد ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ ،ﻗﻔﺴﻪی ﺳﯿﻨﻪ ،ﺷﮑﻢ و ﻟﮕﻦ ﺑﺮای راﻧﻨﺪهی ﻣﺮد ﺑﺎ ﺟﺜﻪی
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ زن ﺑﺎ ﺟﺜﻪی ﮐﻮﭼﮏ در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﺸﺖ راﻧﻨﺪه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﻮع دﯾﮕﺮ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮرد از ﭘﻬﻠﻮ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ﭼﺮاغ ﺑﺮق ﯾﺎ ﻫﺮ ﺟﺴﻢ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﮐﯿﻮﺳﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺳﺮ ،ﻗﻔﺴﻪی ﺳﯿﻨﻪ ،ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ،ﺷﮑﻢ و ﻟﮕﻦ راﻧﻨﺪهی زن ﺑﺎ ﺟﺜﻪی ﮐﻮﭼﮏ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ در ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺟﻨﺴﯿﺖ و وزن راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ آﺳﯿﺐ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.
از دﯾﮕﺮ آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ NHTSAاﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﭼﭗ ﺷﺪﮔﯽ و ﻏﻠﺖ
ﺧﻮردن ﺧﻮدرو ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻋﻤﻮﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ دﺳﺘﻪ از ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدرو و راﻧﻨﺪه آن
ﻋﺎﻣﻞ ﭼﭗ ﺷﺪﮔﯽ و ﭘﯿﭻ ﺧﻮردن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺎﻻ ،اﺣﺘﻤﺎل ﭼﭗ ﺷﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ ،واﻧﺖ ﻫﺎ و ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ
ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺳﺪان و ﮐﻮﭘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ واﻧﺖ و ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۴ﺳﺘﺎره اﯾﻤﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺳﺴﻪ IIHS
ﺑﺮﺧﻼف  ،NHTSAﻣﺆﺳﺴﻪی  IIHSآزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺛﺎﺑﺖ در اﯾﺎﻟﺖ
وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از ﻟﻐﺎت ﺧﻮب ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ،ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﻌﯿﻒ و ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدرو ،ﭼﻨﺪﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺗﺼﺎدف از روﺑﺮو را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد از ﺟﻠﻮ  40درﺻﺪ،
ﺳﻘﻮط از ﺟﻠﻮی  25درﺻﺪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ از ﺟﻠﻮی ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﻧﻮع اول  40درﺻﺪ از ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮی ﻃﺮف راﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۶۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدروی
دﯾﮕﺮی ﺑﺎ وزن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻧﻮع دوم  ۲۵درﺻﺪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدرو )ﻃﺮف راﻧﻨﺪه ﯾﺎ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ( ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺼﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و
ﻣﺤﮑﻢ  ۱.۵ﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۶۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻮع ﺳﻮم ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﺼﺎدف
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺟﻠﻮی ﺧﻮدرو )ﻃﺮف راﻧﻨﺪه ﯾﺎ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ( ﺑﺎ اﺟﺴﺎم دﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺧﻮدرو ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺟﺴﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺜﻞ درﺧﺖ،
ﺗﯿﺮ ﭼﺮاغ ﺑﺮق ،ﮐﯿﻮﺳﮏ ﺗﻠﻔﻦ و ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ دﻗﯿﻘﺎ در
ﺣﯿﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺼﺎدف ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﻫﺎ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آن ﻫﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ و

ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر را از ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ آن ﻫﺎ در ﺻﻮرت رخ
دادن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺪی ای )ﻟﺰوﻣﺎً ﮐﺸﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ( ﺑﻪ ﭘﺎ ﻫﺎی ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺟﻠﻮ وارد

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرد از ﺑﻐﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی اﯾﻦ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ .در IIHS

ﺳﺮﻋﺖ ،ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﻮﺑﻨﺪه را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ ،ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد و آدﻣﮏ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرد از ﺟﻠﻮ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ و
ﺗﺤﺮک ﭘﺬﯾﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ و ﭘﺸﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﯾﺎ واﻧﺖ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 50
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ ﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺴﻢ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺼﺎدف )ﺑﺮﺧﻮرد از ﺟﻠﻮ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد از ﭘﻬﻠﻮ ﻓﺸﺎر
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮدرو و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آن وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ آدﻣﮏ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ راﻧﻨﺪه و ﯾﺎ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺟﺜﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک  12ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮدرو و ﻣﯿﺰان و ﻧﺤﻮی آﺳﯿﺐ ﻫﺎی وارده ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﺮدن و ﺳﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه در آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۳۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ از ﭘﺸﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮی ﻫﺎی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﭙﺮ
ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

