وﻗﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ

ﺧﻮدرو ﺗﺴﻼ  Sدر ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ دﻟﺨﺮاش ﺟﺎن دو ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت داد

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آب و ﺗﺎب در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﺗﺼﺎدف ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت واﻗﻌﯽ آن ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﻤﻮس ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮد در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﻫﺰاران ﺧﻂ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
روی آﻧﻬﺎ )ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ ﺣﺎدﺛﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺼﺎدف ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  Sﯾﮑﯽ از آن
ﻟﺤﻈﺎت ﻏﺮورآﻓﺮﯾﻦ و ﺷﻬﺮتﺳﺎز را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺼﺎدف در اﻧﺠﻤﻦ
 Tesla Motors Clubارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ رﯾﺰش ﮐﻮه ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
در زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﺎن دو ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد )ﯾﮏ زن و ﯾﮏ ﮐﻮدک( را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺮ اﺛﺮ رﯾﺰش ﮐﻮه ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮده و ﯾﮏ درﺧﺖ ﺑﺰرگ
ﻧﯿﺰ روی آن ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﺴﻼی ﻣﺪل  Sدر اﺛﺮ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه ﺑﻮد،
ﻇﺎﻫﺮا دو ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ آن ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺎﭘﻮت ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،داﺷﺒﻮرد
ﺟﻠﻮی آن ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮد.

در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻘﻮط درﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺮف  Vدﭼﺎر ﻟﻪ ﺷﺪﮔﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻘﺐ
ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﺮد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺪی ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ اﯾﻦ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ﻋﻤﺪه ﺳﻘﻒ آن دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺪل  Sﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎوﺑﺮی ﺧﻮدﮐﺎر آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی آن ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎن در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺎدهای ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی ﺧﻮدﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺮای ﺣﺪود  60ﻫﺰار ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ﺳﺒﮏ ﻣﺪل  Sو
ﻣﺪل  Xﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺿﺮوری اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺴﻼ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺘﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن آن ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺎﯾﺪ روی آن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
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