آﻟﻤﺎن ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﺮدد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدران ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﻗﺎﻧﻮن ورود ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﻪ ﺟﺎدهﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻟﻤﺎن – ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﺑﻮﻧﺪسﺗﺎگ – ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،آﻟﻤﺎن ﺑﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮدد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران در آن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آزاد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ راه و ﺗﺮاﺑﺮی آﻟﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ آﻗﺎی اﻧﺪرﯾﺎس ﺷﻮﯾﺮ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران ﺳﻄﺢ  4را از ﻻﺑﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎدهﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎدهﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮل
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺧﻮدروﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﺳﻄﺢ  ،4ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻇﯿﻔﻪ
ﻫﺪاﯾﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی آﻟﻤﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮده ،در ﻓﺎز
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻟﻤﺎن ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻮز ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻌﻦ
ﺷﺪه را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮﻧﺪسرات اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  16اﯾﺎﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﯿﻠﺪﮔﺎرت ﻣﻮﻟﺮ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزی آﻟﻤﺎن از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﺮده
و ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﻢ ازدﻣﯿﺮ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺣﺰب ﺳﺒﺰﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺴﺘﻪ و آن
را در اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ،ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺶ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﻄﺢ
ﺻﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه داده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﻄﺢ دوم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺎز ،ﺗﺮﻣﺰ و ﻓﺮﻣﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل راﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﯿﺶ رو ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و آﻣﺎده ﻧﺸﺎن دادن واﮐﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم راﻧﻨﺪه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد .در ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ راﻧﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ وی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﺑﺪ! اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ
دارد .در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮدرو در ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﺧﻮدران ﺑﺎﻻﺗﺮ از دو ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ٬ﻫﺮﭼﻨﺪ آﻟﻤﺎن ﻗﺼﺪ دارد
ﺗﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎز دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺪل ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

