LOGAN SAFETY
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ  :اﻣﻨﯿﺖ و راﺣﺘﯽ در ﻟﻮﮔﺎن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﻣﻬﺪي ﯾﺎر اﻣﯿﺪي
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮم اﻓﺰار

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو ﻟﻮﮔﺎن و ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎرف و  Conceptﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه اول ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻃﺮاﺣﯽ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﻀﯿﻪ ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،ﯾﮏ ﺧﻮدرو  Multi Proposeاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آن را ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﺟﺎوﯾﺪ  Beetleدر آن دوران داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ آن را
داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺎن داﺷﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﮐﻼس  Bاﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻼس از ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم Sub Compact
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  2008ﻣﯿﻼدي،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻠﮋﯾﮏ،ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻫﻠﻨﺪ،ﻟﻬﺴﺘﺎن،
ﭘﺮﺗﻐﺎل ،اﺳﻠﻮاﮐﯽ و اﺳﻠﻮوﻧﯽ از ﺳﻮﭘﺮﻣﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ Small cars .در ﺳﺎل  ،2008در ﺑﯿﻦ  15ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه
در اروﭘﺎ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﺪ.
ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﺣﺲ ﺳﻮاري ﯾﮏ  Mini SUVرا ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪ اﻃﺮاف و ﺟﺎده از ﻧﻈﺮ دﯾﺪ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ  3اﻣﺘﯿﺎز از  5اﻣﺘﯿﺎز را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺧﻮدروﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﻼس و ﻗﯿﻤﺖ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎي داﺧﻞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ،اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ :

Logan Test Scores:
)Front 8 (50%
)Side 11 (61%
Overall 19
)Pedestrian 5 (14%
)Child Protection 31 (63%

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﮐﻼس داراي  Scoreﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
در زﯾﺮ ﻫﻢ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه :

در زﯾﺮ ﺗﺴﺖ ﺗﺼﺎدف و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ :

ﺗﺴﺖ از روﺑﺮو :
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و
ﺑﯽ درﻧﮓ اﺳﺖ ،و ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺮ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ و ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن و اﺗﺎق ﻫﺪاﯾﺖ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻧﮑﻨﺪ.
ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.

در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ روﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪد ﺳﺘﻮن و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در درب ﻫﺎ

ﻓﻀﺎي داﺧﻞ اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ ،ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ اﯾﻦ ﺧﻮدرو  3ﻧﻔﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ
راﺣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎي ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪ ﺻﻨﺪق ﻋﻘﺐ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﺻﻨﺪق ﺑﺎر اﻓﺰوده و ﻫﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را در ﺗﺼﺎدﻓﺎت از ﻋﻘﺐ در ﭘﯽ دارد.

ﺗﺴﺖ از ﭘﻬﻠﻮ:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻤﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروي ارزان ﻗﯿﻤﺖ در ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺗﺎ  5ﻧﻔﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﺟﺰاي اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
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