
H επιστήμη της ασυάλειας σας.  
ΙΣΟΡΙΑ: ηηο αξρέο ηνπ 1970 κηα κηθξή νκάδα 
εζεινληώλ επαηζζεηνπνηήζεθε σο πξνο ηελ αζθάιεηα 
ησλ θαηαλαισηώλ, κε αληηθείκελν ην απηνθίλεην. Με 
πνιύ αθνζίσζε θαη πξόρεηξα ηερλνινγηθά κέζα, 
εθάξκνδαλ ζε αιάλεο θαη εγθαηαιειεηκέλα αεξνδξόκηα 
ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, δηάθνξνπο κεζόδνπο crash 
test. Σν 1979 ε εζληθή ππεξεζία νδηθήο αζθάιεηαο ησλ 
Η.Π.Α ζέζπηζε ηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ θηλήκαηνο, 
πνπ ζήκεξα είλαη γλσζηό σο EURO-NCAP (Europian-
New Car assesment programme) δειαδή Δπξσπαηθό 
πξόγξακκα εθηίκεζεο λέσλ απηνθηλήησλ. 
Χξεκαηνδνηείηε απν:  
 
 

1. Tελ Δπξσπαηθή επηηξνπή αζθάιεηαο 

2. 7 επξσπαηθέο θπβεξλήζεηο 

3. Tελ πιεηνςεθία ησλ απηνθηλεηνβηνκεραληώλ  

4. Aξθεηέο νξγαλώζεηο θαηαλαισηώλ 

 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 

 

:  
1) Εμπρόσθια μετωπική σύγκροσση  
Σν απηνθίλεην πξνζθξνύεη κε ηαρύηεηα 64 kh/h ζε 
ζηαζεξό ζηηβαξό εκπόδην πιάηνπο 1 κεηξνπ θαη 
θάξδνπο πεξίπνπ κηζνύ κέηξνπ, κε ην 40% ηεο 
κεησπηθήο ηνπ επηθάλεηαο.  
 

http://2.bp.blogspot.com/-bEJIV9v2QPc/TZ9ffPHedRI/AAAAAAAAAOw/9jhApSP8Pmo/s1600/euro-ncap-side-crash-test[1].bmp
http://2.bp.blogspot.com/-r7DxSaMqn8s/TZ9fO914PUI/AAAAAAAAAOs/tvgOLj9BmFo/s1600/euro-ncap-frontal-crash-test[1].bmp


 
 
2) Πλάγια σύγκροσση  
ηηβαξό εκπόδην κήθνπο 1 1/2 κέηξνπ θαη πιάηνπο 
κηζνύ κέηξνπ πξνζθξνύεη κε ηαρύηεηα 50 kh/h ζην 
ύςνο ηεο κεζαίαο θνιώλαο ηνπ απηνθηλήηνπ.  
 

  
3) Πλάγια σύγκροσση σε κολώνα  
Σν απηνθίλεην πξνζθξνύεη πιάγηα θαη κε ηαρύηεηα 29 
kh/h ζε κηα ζηαζεξή θνιώλα 254 ρηιηνζηώλ ζην ζεκείν 
ηεο εκπξόζζηαο πόξηαο γηα λα δνθηκαζηεί ε πξνζηαζία 
πνπ πξνζθέξνπλ νη αεξόζαθνη ηνπ εθάζηνηε 
νρήκαηνο  
 
 
 
4) Οπίσθια σύγκροσση  
Πξνζηέζεθε ζην πξόγξακκα EURO-NCAP ηνλ 
Ιαλνπάξην ηνπ 2009 γηα ηελ θαιύηεξε αμηνιόγεζε 
πξνζηαζίαο θ αζθάιεηαο ησλ παηδηώλ (πίζσ 
επηβαηώλ). ε απηή ηε δνθηκαζία , ζηηβαξό αληηθείκελν 
πιάηνπο 1 κέηξνπ πξνζθξνύεη όπηζζελ ηνπ νρήκαηνο 
κε ηαρύηεηα 50 kh/h.  
 
Βαζηθνί ζπληειεζηέο ηεο αμηνιόγεζεο είλαη θπζηθά θαη 
ηα ειεθηξνληθά βνεζήκαηα αζθαιείαο αλ θαη ζα πξέπεη 
λα ζεκεησζεί νηη ηνλ βαζηθόηεξν ξόιν ηεο αμηνιόγεζεο 
ηνλ νθείινπκε ζηα άθξσο ειεθηξνληθά αλζξσπόκνξθα 

http://4.bp.blogspot.com/-fZQbAz8IRe8/TZ9gdl5JBpI/AAAAAAAAAO0/XTuFpcmYF9A/s1600/euro-ncap-side-pole-crash-test[1].bmp


νκνηόκαηα. Σν επίπεδν θαηαζεπήο ηνπο είλαη ηόζν 
πςειό ζηηο κέξεο καο, δίλνληαο καο κηα απόθιηζε 
0,4% σο πξνο ηνπο ηξαπκαηηζκνύο, ηηο ζπλζήθεο θαη 
ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάκεζα ζε δνθηκέο θαη 
πξαγκαηηθά αηπρήκαηα. Με 100% επηηπρία ζε 
αλζξώπηλε θαηαλνκή θαη 99,7% επηηπρία ζηελ 
αλζξώπηλε θηλεηηθόηεηα, ην επίπεδν αμηνιόγεζεο 
βξίζθεηαη πιένλ ζε άξηζην καζεκαηηθό θαη θπζηθό 
επίπεδν.  
Σέινο λα αλαθέξνπκε απηό πνπ αθνξά εκαο, σο 
θαηαισηέο, πεξηζζόηεξν δειαδή ηνλ ΣΡΟΠΟ 
ΒΑθΜΟΛΟΓΙΑ: Οη παξάγνληεο έπεηηα απ'απηε ηελ 
δνθηκαζία ηνπ Crash test όπνπ αμηνινγνύληαη είλαη: 1) 
Δλήιηθεο(εκπξνο επηβάηεο) 2) Παηδηά (πίζσ επηβάηεο) 
3) Πεδνί. Σα πνζνζηά ηεο βαζκνινγίαο βγαίλνπλ 
μερσξηζηά επη ηνηο εθαηό,πξνζζέηνληαη θαη δηαηξνύληαη 
κε ην ηξία. Ύζηεξα, απνηππώλνληαη ζε αζηέξηα όπνπ 
θάζε αζηέξη ηζνύηαη κε πνζνζηό 20%. Έηζη ην αλώηεξν 
εθηθηό θαη άξηζην απνηέιεζκα είλαη ηα 5 αζηέξηα. Αμίδεη 
λα ζεκεησζεί νηη ζηε βαζκνινγία κπνξνύλ λα 
απνηππσζνύλ θαη κηζά αζηέξηα σο ην ήκηζπ ηεο 
επόκελεο δεθάδαο. Γειαδή ην 95% κεηαθξάδεηαη σο 4 
1/2 αζηέξηα. Σν ζπκπέξαζκα ηεο βαζκνινγίαο καο 
ππνδειώλεη νηη ηα 5άζηεξα νρήκαηα θαηέρνπλ 
πνζνζηό αζθαιείαο αλσ ηνπ 96%. Βι. ελδεηθηηθά: 
ALFA ROMEO Giulietta 10', BMW ζεηξά 5 10', VW 
Golf 5 10' θαη TOYOTA Prius 10'. Απζηεξό, απόιπην, 
αμηνθξαηηθό ζύζηεκα, γηαηί κε ηελ αζθάιεηα καο θαλεηο 
δελ έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη ιάζε. Σέινο ζα ζαο 
παξνπζηάζνπκε (έπεηηα απν επίζεκε αλαθνίλσζε Σεο 
EURO-NCAP ην 2010) ηηο 12 πην αλαζθαιείο 
παξαγσγέο απηνθηλήησλ:  
 
 

1. Rover 100 97' 0 βαζκνί 



2. Citroen xantia 97' 9 βαζκνί 

3. Bmw ζεηξά 3 97' 10 βαζκνί 

4. Rover 600 97' 11 βαζκνί 

5. SAAB 900 97' 12 βαζκνί 

6. Fiat seicento 00' 12 βαζκνί 

7. Huintai accent 98' 13 βαζκνί 

8. Nissan Almera 99' 14 βαζκνί 

9. Mitsubishi LANCER 98' 14 βαζκνί 

10. Suzuki Baleno 98' 14 βαζκνί 

11. Isuzu D-MAX 08' 14 βαζκνί 

12. Chrysler Voyager 07' 20 βαζκνί 

 
 

 

Γηαηί κε ηελ αζθάιεηα δελ παίδνπκε...! 

 

Vogiatzis Tuning 

http://www.facebook.com/group.php?gid=152779891410699&ref=ts

