ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان داﺧﻠﯽ؛ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع
ﺗﺴﺖ ﺗﺼﺎدف ﺧﻮدرو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
اﮔﺮ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺼﺎدف ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺪرن و اﯾﻤﻦ اﻣﺮوزی را ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺧﻮدروی ﺑﻪروز
ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد اﯾﻤﻦﺗﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺪرال وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ FMVSS
را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ  ،NHTSAﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ
ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ و
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﺮات اﯾﻤﻨﯽ

ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد.اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﻨﺞ
ﺳﺘﺎرهای  NCAPﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ  IIHSﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ
راهاﻧﺪازی ﺷﺪه ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺧﻮب ،ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ،ﮐﻢ و ﺿﻌﯿﻒ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﻣﺎﻏﻪ ﺧﻮدرو از
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﯽﺷﻮد.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺗﺼﺎدف ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ اﻣﺮوزی را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،آﺷﻨﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

 .1ﺗﺴﺖ ﺿﺮﺑﻪ از ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ FMVSS208
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺴﺖ ﺗﺼﺎدف ﺗﻐﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪش در ﺳﺎل 1968ﺑﻪ ﺧﻮد
دﯾﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ،ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﭘﻬﻨﺎی دﻣﺎﻏﻪ ﺧﻮدرو را

درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎدل  48ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده و از آدﻣﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ

ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺪون ﺑﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺿﻤﻨﺎ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ در ﺳﺮﻋﺖ  55ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای آدﻣﮏﻫﺎی درون
ﺧﻮدرو ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 .2ﺗﺴﺖ ﺑﺮﺧﻮرد از ﺟﻠﻮ  – IIHSﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ
اﯾﻦ ﺗﺴﺖ در ﺳﺮﻋﺖ  65ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺧﻮدروی ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ
دﯾﻮاری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎ  25درﺻﺪ از ﻋﺮض ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی

ﺧﻮدرو ﺑﺎ دﯾﻮار ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺧﻮدرو را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺤﺖ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻫﻨﮕﺎم وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ دارﻧﺪ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﺤﺖ
ﯾﮏ زاوﯾﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

در اوﻟﯿﻦ دوره اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ،اﯾﺮﺑﮓﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺟﻠﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آدﻣﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی  Aﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و آﺳﯿﺐ ﺟﺪی دﯾﺪﻧﺪ .در آن دوره ﺗﻨﻬﺎ 3

ﺧﻮدرو از  11اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﺧﻮب ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺘﻮنﻫﺎی  ،Aاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯽ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺸﺖ داﺷﺒﻮرد و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ ﺟﺎﮔﯿﺮی ﭘﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد.

 .3ﺗﺴﺖ ﺿﺮﺑﻪ از ﺟﻠﻮ  IIHSﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ-ﻣﺘﻮﺳﻂ
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮدرو ﺗﺤﺖ ﺳﺮﻋﺖ  64ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ  40درﺻﺪ از دﻣﺎﻏﻪ ﺧﻮدرو را
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻻﻧﻪ زﻧﺒﻮری ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه

ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﺷﯿﺎ ﻧﺮمﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﯽ را در ﺑﺮﮔﯿﺮد.

اوﻟﯿﻦ ﺳﺮی اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در ﺳﺎل  1995ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آن دوره اﮐﺜﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﻤﺮات ﺿﻌﯿﻔﯽ
ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺗﺎق ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻧﯿﺰ از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯽ
ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﻮﺗﻮر ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ.

.4ﺗﺴﺖ ﺗﺼﺎدف از ﺑﻐﻞFMVSS214
در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪی از ﺳﻤﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  54ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﺑﺮﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺤﺖ

زاوﯾﻪ  63درﺟﻪ ﻃﻮری ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﺧﻮدرو از ﻧﻮع T
ﺷﮑﻞ در ﺳﺮﻋﺖ  48ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﻮد.
در آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ،NCAPدﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  62ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮدروی ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ  IIHSﻧﯿﺰ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه 3300
ﭘﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  50ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ زاوﯾﻪ  90درﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ دﻣﺎﻏﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎپ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻮﺳﺴﻪ  IIHSﺣﺪود ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ آدﻣﮏﻫﺎﯾﺶ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺪن ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﺒﻪ اﺳﻠﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺪود  20درﺻﺪ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﺷﺪه در

ﺳﺎل  2003ﻧﻤﺮه ﺧﻮب را در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ،ﻻﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﺨﺶ دربﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ

و ﺣﻀﻮر اﯾﺮﺑﮓﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ،اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﻤﺮه ﺧﻮب را در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورﻧﺪ.
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در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی  NHTSAﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی ﺑﺮ روی ﻟﺒﻪای از ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺣﺪود  5اﯾﻨﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ وزن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺳﺴﻪ  IIHSﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻟﺒﻪ 5
اﯾﻨﭽﯽ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺣﺪود  4ﺑﺮاﺑﺮ وزن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺮه ﺧﻮب را ﺑﺪﺳﺖ آورد.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﺒﻪ ﺳﻘﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﻌﺎدل  2.5ﺑﺮاﺑﺮ وزن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺿﻌﯿﻒ در
اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  ،NHTSAﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ از
ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﻮﻻد ﺗﻨﺶ ﺑﺎﻻ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .

.6ﺗﺴﺖ ﺻﺤﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ FMVSS301
اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از
اﯾﻤﻨﯽ ﻋﺪم ﻧﺸﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺬﮐﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺿﺮﺑﺎت وارده از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی  2050ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺎک ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺮ)93درﺻﺪ( در
ﺳﺮﻋﺖ  48ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪود ﯾﮏ اوﻧﺲ در دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺸﺘﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ
رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮدروی ﺗﺼﺎدف ﮐﺮده را ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ

ﻧﺸﺘﯽ ﻣﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

