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 تصادف  حاصل از برخًرد درويريي  

 

ِ ًيشٍ دس يه هگش آًى داسدخَد توايل صيادي تِ حشوت دس ساػتاي ًيشٍ تا ػشػت اٍليِ  ،دس حال حشوت خؼن ،ًثك لاًَى اٍل ًيَتي

. شات ًيشٍ هماٍهت هي وٌٌذيتواهي اخؼام دس هماتل تغي ٍ تِ ًَس ًثيؼي دس اؿياء ٍخَد داسد حالت ايي .ساػتا تِ آى ٍاسد ًـذُ تاؿذ

 گَيٌذ.ايٌشػي هيلاًَى تِ ايي حالت  دّذ وِّاي هتَاصى، خؼن دسحال حشوت تِ حشوت خَد اداهِ هيدس كَست ٍخَد ًيشٍي

تؼياسي اص  اكليدليل  ،حشوتاداهِ ل اؿياء تِ دس حميمت تواي .تاؿذساًٌذگي لاتل احؼاع هيتِ ًَس ػادي دس صهاى  لاًَى ايٌشػي

هاداهي وِ واهيَى دس خادُ دس  وِ سٍي واهيَى تؼتِ ؿذُ اػت. تاى سا دس ًظش تگيشيذتشاي هثال دس تلَيش تاال  ًشدُ .تاؿذهيتلادفات 

خَد سا تا اًشطي حشوتي  ،تاى تِ ػمف خَدسٍ هحىن ؿذُ تاؿذدس كَستي وِ ًشدُوٌذ. آى حشوت هي تاى ًيض تاحال حشوت اػت ًشدُ

واّذ ػشػت اص ػشػت خَد هي خَدسٍّشگاُ  ،گيشدتاى ًيض ؿتاب هيگيشد ًشدُوٌذ. يؼٌي صهاًي وِ واهيَى ؿتاب هيخَدسٍ ػْين هي

تاى ًيض ّن ػشػت تا آى دس حال حشوت اػت. ثاتت دس حال حشوت تاؿذ ًشدٍُ دس كَستي وِ واهيَى تا ػشػت  ؿَدتاى ّن ون هيًشدُ

اي دس خاي خَد تؼتِ ؿذُ تاؿذ وِ حشوت آى تِ كَست آصاداًِ دس اًگاسي تِ گًَِتاى تِ ػلت ػْلداًيذ، دس كَستي وِ ًشدُاها آيا هي

وِ ًٌاب سا ًگِ داؿتِ اػت تِ هشٍس صهاى اص تيي تشٍد يا اي چِ سخ خَاّذ داد؟ يا اگش تؼوِ ،پزيش تاؿذحشوت خَدسٍ اهىاىساػتاي 

تاى تا اًشطي حشوتي خَدسٍ ػْين ًخَاّذ تلَس وٌيذ يىي اص دٍ حالت تاال اتفاق تيافتذ. ديگش ًشدُ افتذ؟گؼيختِ ؿَد چِ اتفالي هي

. تا حزف تؼوِ ذياتهياًتمال تاى ًشدَُدسٍ تِ گيشي ٍ تشهضگيشي اص خؿتابًيشٍّا دس اثش تَد. تا صهاًي وِ تؼوِ ًگْذاسًذُ ٍخَد داسد، 

 پزيشد.ويديگش ػول اًتمال ًيشٍّا كَست ً، ًگْذاسًذُ

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


                                                                             

 
 

Rev:1   1389.01.01 4           RTSR-1ET8H 

 

 

اداهِ تِ توايل  ًثك لاًَى ايٌشػي، ًـذُ تاؿذ حىنهدس هحل خَد  ٍ ًشدتاى گيشدواهيَى ًاگْاى تشهض ت تا تَخِ تِ تلَيش دس كَستي وِ

پغ  ؿَد.دس َّا ؿٌاٍس هي ػشخَسدُ ٍ ًشدتاى، تيي خَدسٍ ٍَد. تا دسًظش گشفتي اكٌىان ًاچيض ؿهيتِ خلَ ساًذُ  داؿتِ ٍحشوت خَد 

 دّذ.دس َّا تِ حشوت خَد اداهِ هي تِ كَست خؼن هؼلك ،تاى اص ػمف خَدسٍاص خذا ؿذى ًشدُ

ًشخ واّؾ ػت تؼتگي داسد. ػشػت خَدسٍ، خشم خَدسٍ ٍ ًشخ واّؾ ػش ،ِ ػَاهلتدس صهاى تلادف  كذهِ تِ خَدسٍ همذاس هشتِ ٍ

هاًغ )همذاس هچالِ ؿذى اص لحظِ اٍليي تشخَسد تا هاًغ( تؼتگي داسد. دس صهاى تشخَسد، ًَع ػشػت تِ همذاس هچالِ ؿذى خَدسٍ ٍ / يا 

 ؿَد.خَدسٍ تِ اًشطي تشاي هچالِ ؿذى تثذيل هياًشطي خٌثـي هَخَد تش اثش حشوت 

   ير قابل مقايسه است:نيروي ضربه در لحظه تصادف به صورت ز
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 وًاحي مچالٍ شًودٌ

 

��      �      
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س و   ا

مقاومت مصال  به  ار ر  ه

 

 

تِ ؿَد وِ دس ًشاحي تذًِ خَدسٍ تِ هٌظَس خزب ًيشٍّاي ٍاسدُ تش اثش تلادف ٍ هچالِ ؿذى دس لحظِ تشخَسد ًماًي دس ًظش گشفتِ هي

گيشد تا هشتِ ًاؿي اص تشخَسد سا خزب هي لٌؼات خَدسٍ لشاس دس هماتلايي ًَاحي  ،ؿَد. تِ ػثاستيًَاحي هچالِ ؿًَذُ گفتِ هي ،آى

واس سفتِ اػت. ًَاحي هچالِ ؿًَذُ تا تِ تأخيش اًذاختي صهاى ِ ّاي هختلف خَدسٍ ًيض تايي ًَاحي دس لؼوتخَد وٌٌذ. تا ايي حال 

ؿَد. اص ايي سٍ تا وٌتشل ػشًـيي تَػي يه ػيؼتن اثش هشتِ، هَخة واّؾ ًيشٍي اًتمال يافتِ تِ ػشًـيٌاى هيتَلف خَدسٍ تش 

 ون اػت.ّا ٍاسد ؿذُ ٍ احتوال آػية ديذى اٍ تش اثش تلادف تؼياس ًگْذاسًذُ هٌاػة، ًيشٍي ووتشي تِ اػواي تذى ٍ اػتخَاى

 وٌذ.تا ديَاس تتٌي تشخَسد هيويلَهتش  00تا ػشػت  گشمويلَ 1000ٍصى  يه خَدسٍ تِ

ٍ دس خَدسٍيي وِ  tons 34.5ٍخَد داسد، همذاس ًيشٍ تش اثش تلادف  cm 30دس يه خَدسٍ وِ اهىاى هچالِ ؿذى تذًِ تِ هيضاى 

 خَاّذ تَد. tons 20ٍخَد داسد، ايي همذاس  cm 50اهىاى هچالِ ؿذى تذًِ تِ هيضاى 

 

 ّاي دسّا ٍ ّا ، پايِ هثل ػمف، ػتَى هؼلواً دس لؼوتْاي خاف اػت. تْثَد دادُ ؿذُ يّاي ّيًَذا ا دس هذلهماٍهت تذًِ خَدسٍّ

 خَتي اص خَد ًـاى دٌّذ . هماٍهتتا دس تلادفات  اػتفادُ ؿذُ اػت تشيلَيآلياط  اص لؼوتْاي هْن دس تذًِ
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 (NCAPكپ ) بىدي ان َا ي رتبٍآزمايش  

 

 

 

حك  ايي سٍد.ايي هَهَع يه ًىتِ وليذي دس اًتخاب خَدسٍ تِ ؿواس هي ؿَد.فشٍؽ آى هي هَخةاػت وِ َدسٍ ايوٌي خػٌح اهشٍصُ 

 ّايتؼت فشٍؽلثل اص  وليِ خَدسٍّا تايذ خثش تاؿذ . ًثك همشسات تا ّاي هتفاٍتخَدسٍػٌح ايوٌي  هلشف وٌٌذُ اػت تا اص ستثِ ٍ

ييٌي اص اػتاًذاسد ايوٌي سا تشاي خَدسٍّاي خذيذ دس ًظش گشفتِ اػت. ّذف اًدوي لَاًيي ػٌَح پا . اهاپـت ػش تگزاسًذايوٌي سا 

اخشاي  Euro and National Highway Traffic Safety Association (NHTSA) ّاي اسٍپاايوٌي تشافيه خادُ

ى تشاي تْثَد ػٌح تِ هٌظَس تـَيك خَدسٍػاصا New Car Assessment Program (NCAP)تشًاهِ اسصياتي خَدسٍّاي خذيذ 

 تاؿذ.ويفي ايوٌي خَدسٍّا هي

ّايي تِ خاًش داؿتِ تاؿيذ تفاٍتپشداصد. وپ هيّاي هختلف تلادف تَػي يَسٍ اىتِ ؿشح چگًَگي اًدام تؼتتخـي اص ايي خضٍُ 

 ٍخَد داسد. Euro and NHTSAّا هختلف تَػي هياى ًحَُ اًدام تؼت

 

خَدسٍ تش پايِ لَاًيي ػاصهاى تْثَد ايوٌي خَدسٍ اسٍپا دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. اها ػشػت تشخَسد  هماتلتؼت تشخَسد اص لؼوت  اػاع

ظت اص ػشًـيٌاى اتشسػي لاتليت حف ( سػيذُ اػت.40 mph) kph 64ٍ تِ ػشػت ويلَهتش تش ػاػت افضايؾ يافتِ  3تؼت دس ايي 

 پزيشد.هيػاصّا كَست تِ ٍػيلِ ؿثيِ ،خلَ
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تا لاتليت هچالِ ؿذى اي لٌؼِدس ايي تؼت، هشتِ تَػي  .تاؿذهي km/h 50 تشاتش تشاي ايي تؼت وپػشػت تلادف دس اػتاًذاسد اى

يٌاى خلَ تِ اظت اص ػشًـفتشسػي لاتليت ح. ؿَدؿتاتگيشي تِ ػوت چپ خَدسٍ )ساًٌذُ( اػت ايداد هي وِ تش سٍي سيل دس حال

 پزيشد.ػاصّا كَست هيٍػيلِ ؿثيِ
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 در آزمايش تصادفشبيٍ سازَا 

 

 واهالًتِ ؿىل حادثِ  اػت5ّا حياتي ًمؾ آى گيشًذ.صهايؾ لشاس هيهَسد آ ِ دفؼاتت اص تؼت تش سٍي خَدسٍلثل  ؿثيِ ػاصّا دس اتتذا

ايي  اػتخَاى تٌذي ًَعاص تلادف هَسد تشسػي لشاس گيشد.  ػشًـيي ؿثيِ ػاصي ؿذُ تا هيضاى خشاحت ًاؿي ٍالؼي تَػي ساًٌذُ ٍ

حغ وشدى  خْتتؼذاد صيادي ػٌؼَس  ؿثيِ ػاصّاداخل  ٍ آى سا پَؿاًذُ اػت الػتيهاص خٌغ  يپَػتاػت وِ  اص فَالدّا آدهه

سج خْت ّاي هذ دايشُ ّوچٌيي. لحظِ تلادف داسًذ دس ّا ؿثيِ ػاصّا ًمؾ حياتي دس صًذگي اًؼاى .ًماى تشخَسد تؼثيِ ؿذُ اػت

 پشداصين.تِ ًحَُ اػتخشاج اًالػات الصم هيػاصّا  تا تشسػي اػواي ؿثيِ ؿَد. تدضيِ اًالػات اػتفادُ هي

 ػٌح دس صٍاياي ؿتابػِ ػذد ػش اص  داخل هدوَػِ پَؿيذُ ؿذُ اػت. الػتيىيپَؿؾ  وِ تا تاؿذ هيآلَهيٌيَم  خودوِ اص خٌغ

 اػتفادُ ؿذُ اػت. ؿتاب ٍاسد ػش ٍ ثِ ًيشٍّاخْت هحاػاكلي 

 ساتِ خلَ ٍ ػمة ػش دس ٌّگام تلادف  ًاؿي اص حشوت سٍ تٌؾ تشؿي خوؾ ٍ وـؾ،همذاس  ي هَخَد دس لؼوت گشدىػٌؼَسّا

 وٌٌذ.هحاػثِ هي

ّا تشخَسد تِ ديَاسُاتل وٌتشل لتاصٍّا تِ كَست غيش تِ تدْيضاتي تشاي تشسػي هشتِ هدْض ًيؼتٌذ. دس تؼت تلادف يه اص تاصٍّا  ّيچ

ّا دس تلادفات تؼياس دؿَاس ت واهل اص دػتظاص ايي ًشيك تِ ػشًـيي ٍاسد ًخَاّذ ؿذ. هحافخذي  آػيةوٌذ. اص ػَي ديگش هي

 اػت.
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 ٍاسدُ اص سٍتشٍ دسًظش گشفتِ ؿذُ اػت. تش اثش ًيشٍّايآى يذگي ٍ اًحشاف خوتدْيضاتي تشاي ثثت هيضاى  ،لفؼِ ػيٌِ فَالديدس پـت 

 گشدد.ي هيخذّاي هَخة آػيةًيشٍي ووشتٌذ ايوٌي افضايؾ ًيشٍّاي اػوالي تِ لفؼِ ػيٌِ هاًٌذ 

 

ّا داساي ػِ آى ّاي ديگش اػت. لفؼِ ػيٌِؿَد داساي ػاختاس هتفاٍتي اص هذلػاصّايي وِ تشاي تشخَسد اص وٌاس دس ًظش گشفتِ هيؿثيِ

 تاؿذ.دًذُ هدْض تِ تدْيضات ثثت هيضاى فـاس سٍي ػيٌِ ٍ ػشػت اػوال فـاس هي

ّوچٌيي ًيشٍّاي  .ؿَدهي ثثت ػٌؼَسّا ٍ تدْيضاتي وِ دس ًاحيِ لگي خاكشُ لشاس داسد تَػي ،لؼوت ؿىن تِوالي ػهمذاس ًيشٍّاي ا

 گشدد.تَػي ايي ػٌؼَسّا ثثت هي ؿَد ًيضخاتدايي هفاكل هي وِ هَخة ؿىؼتگي ياػشهي 

تشاي اًالػات تشخَسد اص سٍتشٍ  ،ًذاُساى تؼثيِ وشددس لؼوت وِ  ّاييتخؾ .تـىيل ؿذُ اػت اًَص ٍ، ساى لگياص لؼوت هدوَػِ ايي 

 ذ.ٌوٌسا ثثت هيؿَد خاتدايي هفاكل هيّاي احتوالي تِ ًاحيِ لگي وِ هَخة ؿىؼتگي ٍ آػية
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وِ هَخة آػية ديذگي آى تِ ػاق ٍ هچ پا فـاس ٍاسدُ  خويذگي، تشيذگي ،وـؾ ٍػاصّا هماديش  واس سفتِ دس پاي ؿثيِِ تدْيضات ت

فواي ي فشٍسفتگي ٍ هچالگتَخِ تِ  تا دس تشخَسد اص هماتلهچ پا ػاق ٍ هيضاى آػية پزيشي  ّوچٌيي وٌذ.تؼييي هيؿَد سا هي

 .گيشدهَسد تشسػي لشاس هيدس خَدسٍ لشاسگيشي پا 
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 پشت سري فعال 

 

 

اگش تِ  .ؿَدآػية ديذگي گشدى ٍ ووش ة تَاًذ هَختشخَسد داؿتِ تاؿين، هشتِ آى هيون تا ػشػتي حتي  ،دس كَستي وِ اص پـت ػش

 دسيافت ًيشٍي تشگـت ػش ٌّگام ي خوـي گشدى ٍتاؿذ5 ًيشٍتَاى فْويذ دٍ هَهَع ػاهل ايي ٍهؼيت هيايي هَهَع دلت وٌين هي

ًـاًِ هشتِ سا اص سٍي وَفتگي  واّؾ دّذ.دس ٌّگام تلادف سا اثشات ًاؿي اص ايي دٍ ػاهل تَاًذ  ػشي فؼال هيػيؼتن پـت  .شتِه

)اًمثام(  ؿىل Sيؼٌي حشوت  ،گشدىحشوت هتَالي ػِ دس  .تَاى فْويذّاي دسد تش سٍي تاصٍّا هيحالتػشگيدِ ٍ  ػشدسد، گشدى،

ّا، هفاكل ٍ ديؼهّا، ػوالت، ستاىلت اٍليِ خَد )خويذگي(، احشوت ػش تِ ح ٍ تيي ػش ٍ هْشُ آخش، حشوت سٍ تِ ػمة ػش )وـؾ(

چشا وِ يىي اص داليل اداهِ تحميمات دس ايي صهيٌِ، حفاظت ّشچِ تْتش اص ػشًـيٌاى خاًن دس خَدسٍ اػت. تيٌٌذ. اػلاب آػية هي

 تاؿذ، الثتِ ايي ًظشيِ لٌؼيت واهل ًذاسد.ّا دس ايي گًَِ هشتات تيـتش هيتِ ػول آهذُ احتوال آػية پزيشي خاًن ًثك تحميمات
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75 msec

ِ دس ّواى حال تِ ػلت ايٌشػي ػاوي، پـتي كٌذلي خَدسٍ، ووش ػشًـيي سا تِ ػشػت تِ خلَ ساًذُ و ات،دس لحظِ تشخَسد دس تلادف

 ؿىل دس Sهٌاتك تلَيش تاال هَخة اًحٌاي  ،ػش توايل تِ ثاتت هاًذى دس خاي خَد سا داسد. ايي تفاٍت دس حشوت ػش ٍ ووش ػشًـيي

ّاي گشدى ُديذگي خذي دس هْشوٌذ ٍ ايي اهش ػثة آػيةاًحٌا پيذا هيّاي گشدى تا حذ هوىي يىِ هْشُيتاخا .ؿَدًاحيِ گشدى هي

 ؿَد.هي

 

وٌذ. ايي ؿَد دس تلادفات اص پـت، خلَگيشي هيّا هيهدوَػِ پـت ػشي ًگْذاسًذُ اص اػوال ًيشٍ تِ گشدى وِ هَخة اًحٌاي هْشُ

ماٍهت تذى پـت ػشي ًگْذاسًذُ دس تشخَسد اص پـت خَدسٍ، اص ه دّذ.% واّؾ هي00اثشات ًاؿي اص اًحٌاي گشدى سا تا ػيؼتن 

ػشًـيي دس هماتل پـتي كٌذلي اػتفادُ وشدُ ٍ پـت ػشي سا تشاي حفاظت اص ػش تا ػشػت تِ خلَ هيشاًذ ٍ اص ايي ًشيك آػية ًاؿي 

 دّذ.اص هشتِ تِ گشدى ػشًـيٌاى خلَ خَدسٍ سا واّؾ هي
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 سيستم ايسيفيكس

 

( اػتاًذاسدّاي هختلفي ISO technical committeeايضٍ )فٌي اًدوي  ،تا افضايؾ تماها تشاي ايوٌي ػشًـيٌاى خَدسٍّاي خادُ

دس خَدسٍ وَدن كٌذلي ًحَُ اتلال  ،هَاسد هْنّاي تاصداسًذُ، يىي اص دس هياى اػتاًذاسدّاي ايوٌي ٍ ػيؼتن سا ٍهغ وشدُ اػت.

 .5ؿَد. ايي ػيؼتن تحت اػتاًذاسد صيش لشاس داسد( ًاهيذُ هيISOFIXاػت وِ ًَع سايح آى ايضٍفيىغ )

ISO 13216-1 Road vehicles - Anchorages in vehicles and attachments to anchorages for 

child restraint systems - Part 1: Seat bight anchorages and attachments 

ف اص ايداد اػتاًذاسدّا آيذ. ّذّايي اػت وِ دس خَدسٍّاي خذيذ تِ ػٌَاى تدْيضات اػتاًذاسد تِ ؿواس هيايضٍفيىغ يىي اص ٍيظگي

اص ايي ًشيك احتوال آػية ديذگي دس تلادفات  اػت. ّاي هختلف دس خَدسٍوَدن تا هاسنّاي خلَگيشي اص ًلة ًادسػت كٌذلي

ػيؼتن ايضٍفيىغ دس . ؿَددس ًظش گشفتِ هيًماى اتلال ثاتتي تيي تذًِ خَدسٍ ٍ كٌذلي وَدن دس ػيؼتن ايضٍفيىغ ياتذ. واّؾ هي

دٍ ػذد لالب دس هياى پـتي كٌذلي ٍ ًـيوٌگاُ لشاس دادُ ؿذُ اػت وِ  ،داس. دس ًَع لالبؿَدػشهِ هي تٌذيٍ  داسلالبدٍ ًَع 

 گشدد.ّاي دس ًظش گشفتِ ؿذُ تِ آى هتلل هيهكٌذلي وَدن تَػي ػگ

سٍي تؼثيِ ؿذُ لالب ذ تِ تٌايي اتلال  تا ٍتِ پـت كٌذلي وَدن هتلل ؿذُ اػت تٌذ ديگش تِ كَست هدضا يه  ،تٌذيًَع دس 

اي پاييي ّلالبدّذ دس تلادف اص سٍتشٍ تحميمات ًـاى هي ؿَد.، اص كٌذلي وَدن هحافظت هيًالچِ ػمة يا پـتي كٌذلي خَدسٍ

تؼتگي داسد. خَدسٍ ًـيوٌگاُ كٌذلي حشوت ػش تِ ػختي ؿَد. ّواًٌذ يه هفلل ػول وشدُ ٍ هَخة افضايؾ حشوت ػش وَدن هي

ّا ػاختِ ّاي تَليذ وٌٌذُ ايي ًَع كٌذليّاي وَدن ايضٍفيىغ تْثَد يافتِ وِ تَػي ؿشوتكٌذلياػتفادُ اص فمي َس تِ ّويي هٌظ

  ؿَد.ّاي ًَع تٌذي تَكيِ هيؿَد هداص اػت. دس غيش ايي كَست اػتفادُ اص كٌذليهي
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 كمربىد ايمىي

 

 
 

افضايؾ  cm 15اگش ووشتٌذ  تشخَسد وٌذ،ػيواًي اص سٍتشٍ تا يه ديَاس  ،شهيگويلَ 20 يه ػشًـييتا  وِ ي سا دس ًظش تگيشيذيخَدسٍ

ؿَد. دس كَستي تِ اٍ ٍاسد هي tons 1.6واّؾ يافتِ ٍ ًيشٍيي هؼادل  g 20ؿتاب هٌفي ٍاسدُ تِ ػشًـيي تا  ىًَل پيذا وٌذ، هيضا

خَاّذ تَد. اگش ػشًـيي  tons 2.4ٍ ًيشٍي ٍاسدُ  g 30ؿتاب هٌفي ٍاسدُ تِ ػشًـيي  وِ ووشتٌذ ايوٌي افضايؾ ًَل ًذّذ، هيضاى

اص ووشتٌذ ايوٌي اػتفادُ ًىٌذ، فاكلِ تَلف اٍ دس صهاى تلادف تِ ؿشايي تشخَسد تا ؿيـِ خلَ،  فشهاى ٍ غيشُ تؼتگي خَاّذ داؿت. دس 

 اًَاع يه اصّش ػتفادُ اص ا تاؿذ.هي tons 12 ٍ ًيشٍ تش اثش تشخَسد g 150چٌيي ؿشايٌي ؿتاب هٌفي ٍاسدُ تِ ػشًـيي هؼادل 

 واّؾ دّذ. تَاًذ ًيشٍي اًتمال يافتِ تِ ػشًـيي سا هي ،ووشتٌذ ايوٌي تاال ًؼثت تِ ػذم اػتفادُ اص آى ّايػيؼتن
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 تاؿذ.اي هيًمٌِاي ٍ ػِدٍ ًمٌِسايح آى وِ دٍ ًَع  داساي اًَاع هختلفي هي تاؿذايوٌي ذ ٌووشت

ًي هيا كٌذليتِ كَست غيش هتذاٍل دس ٍ  تشيويدس خَدسٍّاي لذايي ًَع ؿَد. هيتؼتِ يه تٌذ تِ دٍس ووش ػشًـيي  اي:دو نقطه

  .دَاػتفادُ هي ؿ ػمة خَدسٍّا

تشخَسد دس  ياص يه تٌذ تِ كَست پيَػتِ اػتفادُ ؿذُ اػت. ايي ًَع ووشتٌذ تا اتلال دس ػِ ًمٌِ هَخة تَصيغ ًيشٍ اي:سه نقطه

دس  ّاي ووش ٍهَخة فاكلِ يافتي هْشُوِ اي اًتمال ًيشٍ تِ ٍاػٌِ ووشتٌذ دٍ ًمٌِ ؿَد.هيّا ؿاًِػيٌِ، لگي خاكشُ ٍ  لفؼًِاحيِ 

تا لَاًيي ايوٌي خَدسٍ تاصًگشي ٍ تواهي  ؿذؿَد، هَخة م ًاؿي اص تؼتي ووشتٌذ ايوٌي هيسيا ػَاؿذى ػشًـيي  فلح هَاسدي

 اي گشدد.ًمٌِادُ اص ووشتٌذّاي ػِهلضم تِ اػتفّاي خَدسٍ يكٌذل

دس اياالت هتحذُ تَػي اػتفادُ اص ووشتٌذ ايوٌي خَدسٍ  .ًشاحي ؿذ 1300دس ػال  ليووشتٌذ ايوٌي دس اتتذا تِ ٍاػٌِ خَسج وي

ايوٌي دس  ووشتٌذ هٌشح گشديذ.سػاًذ،  تتِ ثثوؼي وِ ًشاحي ٍ اختشاع ووشتٌذ ايوٌي تا لاتليت آصادػاصي ػشيغ سا  ٍيليام هيشٍى

ؿشوت فَسد هَسد اػتفادُ لشاس  1401تِ ػٌَاى يىي اص اهىاًات اكلي خَدسٍّاي تَليذي ػال  ،كٌؼت خَدسٍ تشاي اٍليي تاس دس آهشيىا

اػتفادُ اص ووشتٌذ دس  1413اها تا ػال دس ؿشوت ٍلٍَ تَدُ اػت.  1404اػتفادُ اص اٍليي ووشتٌذ ايوٌي اػتاًذاسد دس ػال گشفت. 

وِ داساي لالب ّاي لفل  ؿذهذل ػِ ًمٌِ اي اٍليي تاس تَػي ؿشوت ٍلَ ًشاحي  اًذ.دس آهشيىا الضام لاًًَي ًذاؿتِ ػَاسيخَدسٍّاي 

، ايي دسحالي اػت تَد ؿًَذُ تش اثش وـؾ ػشيغ تٌذ )تِ ػٌَاى هثال ًيشٍي ايداد ؿذُ تش اثش ٍاوٌؾ تذى ػشًـيي دس لحظِ تشخَسد(

وـٌذُ ّؼتٌذ وِ دس تلادفات تا الذاهي پيؾ هىاًيضماهشٍصُ تيـتش خَدسٍّا هدْض تِ   ؿَد.ٌذ لفل ًويووشت ،وِ تا اػوال آّؼتِ ًيشٍ

   .آٍسدپيـگيشاًِ اص پشتاب ؿذى ػشًـيي تِ خلَ هواًؼت تِ ػول هي
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  قفل كه كمربىد ايمىي
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ػشػت چشخؾ لشلشُ  ،ًيشٍي ػاهل تشاي ػولىشد ػيؼتن .ؿَدهيهَخة لفل ؿذى لشلشُ  ًَاس ووشتٌذتِ  اػوال ًيشٍايي هذل تا 

ي ًَع ووشتٌذ يه اّشم ػٌگيي تِ تذًِ لشلشُ تِ كَست لَاليي هتلل ؿذُ ٍ تا ًيشٍي گشيض اص هشوض ػول . دس ًشاحي ايووشتٌذ اػت

دس هاًذ. آيذ، اّشم حشوت ًىشدُ ٍ تِ ٍاػٌِ ًيشٍي فٌش دس خاي خَد تالي هيوٌذ. صهاًي وِ لشلشُ تا ػشػت ووي تِ چشخؾ دس هيهي

تِ خاسج ، اّشم تِ ػثة ًيشٍي گشيض اص ذ ٍ دس ًتيدِ چشخؾ لشلشُ تا ػشػت ؿَدًَاس ووشتٌ كَستيىِ ػاهلي هَخة وـيذُ ؿذى ػشيغ

تاداهه  ساًذ.ِ تيشٍى آهذُ اّشم تا لٌؼِ تاداهىي ًلة ؿذُ دس پَػتِ وـٌذُ تشخَسد وشدُ ٍ آى سا تِ خلَ هيثلوٌذ. اص لشلشُ حشوت هي

حشوت تاداهه تِ ػوت چپ، پيي ًيض دس ؿياس حشوت وشدُ ٍ تا تاؿذ. داس هتلل هيتِ كَست وـَيي تِ لٌؼِ دًذاًِتَػي پيي، 

 آيذ.هواًؼت تِ ػول هي دس خْت پادػاػتگشد لشلشُچشخؾ ؿَد. دس ًتيدِ اص هيّاي لشلشُ داس ٍ دًذاًِهَخة دسگيشي لٌؼِ دًذاًِ

  دّذ.ووشتٌذ تش ػيٌِ ػشًـيي سا واّؾ هيوـؾ فـاس ًاؿي اص  ،ّا تِ ػيؼتن واٌّذُ وـؾ هدْض ّؼتٌذ. ايي ػيؼتنتشخي اص هذل

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


                                                                             

 
 

Rev:1   1389.01.01 08           RTSR-1ET8H 

  كيسٍ ًَا

 

 

 

ؿذت ايي وِ  اها هـشٍى تش، اًذدس تلادفات تِ واس تشدُ ؿذُ خَدسٍ اىػشًـيٌ هحافظت اصاي خْت ٍػيلِتِ ػٌَاى ووشتٌذّا دس ول 

. تِ خلَف دس تلادفات ؿذيذ اص هماتل، ذًيشٍي ٍاسدُ سا خٌثي وٌتَاًذ دس ايي كَست ووشتٌذ تِ تٌْاي ًويچشاوِ  ًثاؿذتشخَسد تاال 

حتي تا ٍخَد تؼتِ تَدى ووشتٌذ لؼوت تااليي تذى تِ خلَ حشوت وشدُ ٍ احتوال تشخَسد ػش ٍ ػيٌِ تا غشتيله فشهاى يا ؿيـِ خلَ ٍ 

ادف پغ اص پش ؿذى دس صهاى تشٍص تل ويؼِ َّاؿَد. يه وؼيِ اًؼٌاف پزيش اػت وِ تا گاص پش هي ويؼِ َّا خشاحت ٍخَد داسد.تشٍص 

اخاصُ احتشاق  ،ػٌحتؼياس ػادُ اػت. يه ؿتاب ويؼِ َّاهفَْم  .سًٍذواس هيِ ػشيغ تِ ٍػيلِ گاص، تِ ػٌَاى تالـته ًشم دس خَدسٍ ت

ايي اهش هَخة واّؾ ؿتاب اػوال ؿذُ تِ گشدد. وِ تش اثش آى گاص حاكل ؿذُ ٍ ويؼِ تِ ػشػت پش هي وٌذهي كادسسا اًفداسي هادُ 

تِ ايي ػيؼتن  تخليِ ؿَد. تِ آساهيگاص ، ّاي وَچىي تؼثيِ ؿذُ تا پغ اص پشؿذىؿَد. سٍي ويؼِ ػَساخشًـيي تش اثش تلادف هيػ

س تشخي د .ٍاحذ ػية ياتي هشتِ يا تلادف ٍتـخيق ، ػٌؼَسّاي ويؼِ َّا هدوَػِ اػت،تـىيل ؿذُ ػِ لؼوت اكلي اص ًَس ولي 

 ًيض هدْض ّؼتٌذ. وٌاسي َاي ػشًـيي ٍكل ويؼِ ّ ِ وليذ لٌغ ٍّا ت هذل

فشهاى تؼثيِ  غشتيلهويؼِ َّاي ػوت ساًٌذُ تش سٍي ؿَد. ّش دٍ لؼوت هادُ اًفداسي ٍ ويؼِ َّا سا ؿاهل هي ويؼِ َّاهدوَػِ 

اص آًدايي وِ فاكلِ ػشًـيي  .د ( خاػاصي ؿذُ اػتسدس لؼوت خلَيي خَدسٍ ) داؿثَوٌاسي ويؼِ َّاي ػشًـيي  ٍ، ؿذُ اػت

ساًٌذُ  ويؼِ َّاتَاًذ دٍ تا ػِ تشاتش ػشًـيي وٌاسي هي ويؼِ َّاوٌاسي تا داؿثَسد تيـتش اص فاكلِ ساًٌذُ تا غشتيله فشهاى اػت، 

 تاؿذ.
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ؿَد ٍلي اهىاى اػتفادُ اص ػٌؼَسّاي ديگش تشاي تؼثيِ هي ويؼِ َّا وٌٌذُ وٌتشل ٍاحذػٌؼَس تـخيق هشتِ دس ًَس هؼوَل  تِ

-وِ اص لؼوت خلَيي خَدسٍ يا ًضديه آى كَست هي يحاكل اص تلادفاتلاتل تَخِ ًيشٍي  ،يي تلادف ٍخَد داسد. ػٌؼَسّاتؼييي ؿشا

اص  دٌّذ.ايي ػٌؼَسّا ؿتاب هٌفي يا تِ ػثاست ديگش ًشخ واّؾ ػشػت خَدسٍ سا هَسد ػٌدؾ لشاس هيدٌّذ. هي پزيشد سا تـخيق

وٌٌذ تا تَخِ تِ ؿشايي تشخَسد هتفاٍت سا كادس هي ويؼِ َّاوشدى  ؼَسّا اخاصُ ػولػٌ ػشػت خَدسٍ وِ دس آىي دس سٍ ػشػت ايي

اًذ. دس ٍالغ، ّاي ًاّوَاس ًشاحي ًـذُتشاي ػول وشدى دس لحظِ اػوال تشهض ؿذيذ يا دس صهاى ساًٌذگي دس خادُ ّاي َّا ويؼِ اػت.

  تؼياس ووتش اػت. ويؼِ َّاؿذى ي فؼال اتيـتشيي حذ ًيشٍي تشهضي خَدسٍ اص هيضاى ًيشٍي الصم تش

)ػَئيچ تاص( ONٍاحذ تا لشاس گشفتي ػَئيچ دس ٍهؼيت  يوٌذ. ايسا تشسػي هي ويؼِ َّاآهادُ تِ واس تَدى ػيؼتن  ،ياتيٍاحذ ػية

تشسػي ٍ  چشاؽ اخٌاس تِ ساًٌذُ ّـذاس دادُ تا تشايتَػي ، ياتيؿَد. دس كَست هـاّذُ ايشاد دس ػيؼتن تَػي ٍاحذ ػيةفؼال هي

ّاي وٌتشلي داساي اًشطي الىتشيىي رخيشُ تَدُ تا دس اغلة ػيؼتن .تؼويشگاُ هداص ّذايت وٌذتِ خَدسٍ سا  ،ويؼِ َّاياتي ػيؼتن ػية

ػولىشد ػيؼتن  سا تأهيي وٌذ. ّاي َّا ويؼِفؼال ػاصي كَستي وِ دس لحظِ تلادف تِ تاًشي خَدسٍ آػية تشػذ، تشق هَسد ًياص 

اي ًيض تشاي حفاظت وٌاسي ٍ پشدُ ّاي َّاي ويؼِؿَد. ّوچٌيي وـٌذُ پـتيثاًي هيتدْيض خَدسٍ تِ ووشتٌذّاي پيؾتا  ويؼِ َّا

سًٍذ.واس هيِ ػشًـيٌاى دس خَدسٍّا تاص تيـتش 
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 23~13غ كلة تا ػشػت وِ هؼادل تشخَسد تا هاً ،آى اًشافتشاي فؼال ؿذى دس تلادفات اص لؼوت خلَيي خَدسٍ ٍ  ّاي َّاويؼِ

km/h 23تشخَسد تا ػشػت   اًذ.ًشاحي ؿذُ تاؿذهي km/h  45تِ يه خؼن كلة ّواًٌذ تشخَسد يه خَدسٍ تا ػشػت km/h  اص

دليل ايي اهش، خزب تخـي اص ًيشٍي تشخَسد تَػي خَدسٍ پاسن ؿذُ . تِ خَدسٍي ّن اًذاصُ ديگشي اػت وِ پاسن ؿذُ تاؿذسٍتشٍ 

پزيشد ٍ تَصيغ ًيشٍي تشخَسد ّوَاسُ دس ساػتاي تلادف اص سٍتشٍ، اغلة تلادفات تا صٍاياي هتفاٍت كَست هيت تش خالف تؼ اػت.

ّاي تؼياس تيـتش اص تؼت ويؼِ َّادس ًتيدِ تا تَخِ تِ ػشػت خَدسٍّا دس تلادفات ٍالؼي، ًياص تِ ػولىشد  ًَلي خَدسٍ ًخَاّذ تَد.

 تاؿذ.تلادف هي

ػٌدٌذ، تٌاتشايي ػشػت خَدسٍ ٍ هيضاى آػية ٍاسدُ تِ خَدسٍ هالن ػول اي هشتِ ؿتاب هٌفي خَدسٍ سا هيتِ دليل ايٌىِ ػٌؼَسّ

دس چٌيي  وٌذ.تِ ػلت تشخَسد صيش خَدسٍ تِ تشآهذگي ػٌح خادُ ًيض ػول هي ويؼِ َّادس هَاسدي  ًخَاّذ تَد. ّاي َّا ويؼِوشدى 

-هي ويؼِ َّاُ وِ هَخة فؼال ؿذى دشخَسد ٍلي ؿتاب هٌفي صيادي ايداد وتشخَسدّايي اگشچِ آػية ديذگي صيادي تِ چـن ًوي

 .تـىيل ؿذُ اػتتؼياس وَچه ّاي هىاًيىي ػٌح اػت وِ اص يه تشاؿِ ٍ الواىگشدد. ػٌؼَس هشتِ يه ؿتاب

ؿَد ىتشيىي هيايي حشوت هَخة تشٍص تغييشاتي دس ظشفيت الحشوت وشدُ ٍ  ،ايي لٌؼات وَچه هىاًيىي دس ٍاوٌؾ تِ ؿتاب هٌفي

تؼياس  ويؼِ َّااهشٍصُ الگشيتن فؼال ػاصي داسد. سا اسػال هي ويؼِ َّاگشفتِ ٍ فشهاى فؼال ػاصي سد تشسػي لشاس َوِ تِ ٍػيلِ تشاؿِ ه

 ّاي پاييي، هَاسدي وِ حفاظت اص)تشاي هثال، دس ػشػت ويؼِ َّاػؼي تش واّؾ احتوال فؼال ػاصي تي هَسد آًْا ؿذُ اػت.  پيچيذُ

ٍ هٌاتمت ػشػت ػولىشد  ػشًـيي تٌْا تا ووشتٌذ ايوٌي اهىاى پزيش تاؿذ تِ هٌظَس واّؾ ّضيٌِ تؼويشات تضئيٌات داخلي خَدسٍ(

.تا ؿشايي تلادف داسًذ ويؼِ َّا
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 سدس لحظِ تشخَسد يه تا َاّاي ّ ويؼِاًذ. اص آًدايي وِ ي خلَيي تشاي تشخَسدّاي اص وٌاس خَدسٍ دس ًظش گشفتِ ًـذُّاي َّا ويؼِ

ووشتٌذّاي ايوٌي  دس ًَل صهاى تلادف واستشدي ًذاسًذ. اىذ، لزا تشاي حفاظت اص ػشًـيًٌؿَتخليِ هي ّافؼال ؿذُ ٍ ػپغ گاص آى

وٌذ تا دس تْتشيي هَلؼيت تشاي ػولىشد تْيٌِ وٌٌذ. ايي ػيؼتن تِ ػشًـيي ووه هيتِ واّؾ خشاحت ًاؿي اص تلادف ووه هي

 ويؼِ َّاوٌذ. تٌاتشايي تؼتي ووشتٌذ حتي تشاي خَدسٍّاي هدْض تِ دس توام ًَل تلادف اص اٍ هحافظت هي لشاس گشفتِ ٍ َّا ويؼِ

يه ، تـخيق دادُ ؿَد ويؼِ َّاًياص تِ فؼال ػاصي  ٍ كَست تپزيشدصهاًيىِ يه تلادف ؿذيذ اص لؼوت هماتل  ًيض تؼياس هْن اػت.

هادُ ػَختٌي ؿشٍع تِ ٍاوٌؾ ؿيويايي وشدُ ٍ د. گشداسػال هي ويؼِ َّااًفداسي دس هدوَػِ ػيگٌال تشاي هحتشق وشدى هادُ 

تلادف تا فؼال ػاصي ٍ پش ؿَد. اص صهاى ؿشٍع دس يه لحظِ تَليذ هيايي گاص تٌْا ؿَد. هَخة تَليذ گاصي تشاي پش وشدى ويؼِ هي

 ويؼِ َّااص آًدائيىِ ػيؼتن اًداهذ. يه چـن تِ ّن صدى تِ ًَل هي تش اص ػشيغيؼٌي ثاًيِ،  0.05دس حذٍد صهاًي  ؿذى ويؼِ تٌْا

تِ دليل تغييش ًاگْاًي ػشػت خَدسٍ دس ّوچٌيي تشاي واّؾ احتوال آػية ديذگي ػشًـيي خَدسٍ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت ٍ 

 تايذ دس ووتشيي صهاى كَست تپزيشد. ويؼِ َّاتلادفات، ػولىشد 

ؿَد. تا ػولىشد ص تَليذ ؿذُ اص هداسي خشٍخي تِ داخل ويؼِ حشوت وشدُ ٍ هَخة پش ؿذى آى هي، گاويؼِ َّاتِ هحن فؼال ؿذى 

تشاي سٍاًىاسي ػيؼتن دس تَدُ وِ ايي هادُ ؿاهل پَدس تاله  ؿَد.ذ دس فواي داخلي اتاق پخؾ هيهمذاسي هادُ گشد هاًٌ ويؼِ َّا

گشدد وِ ايي اهش اغلة دس هادُ هَخة ػشفِ ٍ ػَصؽ خضئي چـن هي اػت. تشاي تشخي اص افشاد اييتىاس سفتِ  صهاى فؼال ؿذى آى

 افتذ.هذتي تذٍى تَْيِ َّا دس خَدسٍ تالي تواًذ، اتفاق هي ،كَستي وِ ػشًـيي پغ اص تلادف
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 ّاي هداص تؼَين گشدد. تِ دليل يهتايذ تَػي تؼويشگاُ تشاي يه تاس، ايي ػيؼتن ديگش لاتل اػتفادُ ًثَدُ ٍ ويؼِ َّاوشدى  تا ػول

تايذ دس هذت صهاى تؼياس  ويؼِ َّاًثايذ اص خَدسٍ اػتفادُ وشد.  ،تا صهاًي وِ تؼَين كَست ًگشفتِ اػت ،ويؼِ َّاتاس هلشف تَدى 

دس كَست تشخَسد  ٍ حاكل ؿذُ يتِ ّويي دليل ًيشٍي صياد وِ km/h 290تا ػشػتي هؼادل  .تا هؤثش ٍالغ ؿَد ُوَتاّي فؼال ؿذ

 تَاًذ تِ اٍ آػية تشػاًذ.تا ػشًـيي هي

ويؼِ تاؿذ. ّوچٌيي كذاي ًاؿي اص ػولىشد ، خشاؿيذگي ٍ ػَختگي ػٌحي هيويؼِ َّادس ؿشايي هؼوَل خشاحت ًاؿي اص ػولىشد 

تَاًذ هَخة آصاس لَُ ؿٌَايي ُ وِ هيثاًيِ تَد 0.1تشاي هذت ٍ دػيثل  120الي  110تؼياس صياد اػت. ايي همذاس دس حذٍد  َّا

يا  ويؼِ َّادّذ. اها دس كَست سػايت ًىشدى فاكلِ ايوٌي تا هدوَػِ ّاي ديگشي ًيض سخ هيدس هَاسد خاكي آػية ػشًـيي گشدد.

ذُ تِ غشتيله ّا دس هَاسدي اص لثيل تىيِ ساًٌايي گًَِ آػية تشي خَاّذ ؿذ.ّاي خذيلشاس گشفتي دس هؼيش تاص ؿذى آى هَخة آػية

ؿَد ٍ حتي ًضديه ؿذى تيؾ اص حذ فشهاى، هْاس ًادسػت ػشًـيٌاى وِ دس تشهضّاي ؿذيذ هَخة حشوت آًْا تِ ػوت داؿثَسد هي

 ؿَد.، تـذيذ هيساًٌذُ تِ غشتيله فشهاى تا ٍخَد تؼتِ تَدى ووشتٌذ ايوٌي
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لشاس دادُ يا  ويؼِ َّاآيذ، ًثايذ اخؼام خاسخي سا سٍي هدوَػِ هي تِ ٍخَد ويؼِ َّادس حالي وِ ًيشٍي تؼياس صيادي تش اثش ػولىشد 

ؿَد. ػذم هْاس ػشًـيي تَػي چشا وِ هَخة پشتاب ؿذى آى ٍ تشٍص خشاحت هي ،سّا وشد ويؼِ َّاآصاداًِ دس ًضديىي فواي ػولياتي 

 ّاي اسٍپااًدوي ايوٌي تشافيه خادُيـٌْاد پ ؿَد. ويؼِ َّاتَاًذ هَخة آػية خذي يا هشي اٍ تش اثش فؼال ؿذى ووشتٌذ ايوٌي هي

(NHTSAتشاي )  10فاكلِ تيي لفؼِ ػيٌِ ساًٌذُ ٍ هشوض غشتيله فشهاى حذالل inches (254 mm)  وَدواى اػت ٍ ّوچٌيي

ض . ّشگض كٌذلي وَدن سا سٍي كٌذلي خلَيي وِ هدْووشتٌذ هحافظت ؿًَذ ّاي ػمة تَػيػال ّوَاسُ تايذ دس كٌذلي 12ووتش اص 

تِ ػش ٍ  ؿذُ وِ احتوال آػية خذي  ويؼِ َّاتاؿذ، ًلة ًىٌيذ. ايي واس هَخة ًضديه ؿذى ػش وَدن تِ هدوَػِ  ويؼِ َّاتِ 

 هشي سا تِ ّوشاُ خَاّذ داؿت.حتي 
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